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 جمُد الذاكرة
يتحدرون كال�شالل ......

يتدفقون كالينابيع الرّثة ليت�شدروا امل�شهد ...

احلدث برمته اأ�شبح يخ�شهم ..

�ِشجل التاريخ ي�شع باأ�شمائهم ... 

ت�شرب الأمل وبقي الدم وتثبتوا هم يف قلب املكان ، بل يف لب املكان ... 

يف اأجزائه وتفا�شيله ودقائق مكوناته ... 

اختاروا اأن يكونوا بوؤرة هذا التاريخ ... تركزوا فيه ... احت�شنوه و�شجلوه با�شمهم 

" يوم لل�شهداء " ..
هكذا ت�شنع الذاكرة جمدها ... 

وهكذا يعتلي ال�شجعان �شهوة الَفخار ....

ال�شجاعة قيمة عليا ، هم متكنوا منها ، اأدركوها .. عقلوها ومتثلوها ...

ال�شجاعة بو�شفها تنمية ذلك اجلانب الذي يدل على علو الهمة وثبات املبداأ ،

 وقوة الثقة بالنف�س وعدم الرتدد  ببذلها يف مواطن النبل وال�شهامة والكرامة ... 

فكانت �شجاعتهم حياة لوطنهم ، وكان �شخاوؤهم فن اجلود اخلال�س الذي يبقى 

اأثره اإىل الأبد . 

الوطن حتقق يف عيونهم ... دماوؤهم اأوردة و�شرايني تغذي تربته فتزيدها 

�شالبة ، وتك�شبها مناعة ... 
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بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

هم ا�شتقامة املعنى يف زمن التواء املعاين ...

وهم متا�شك القيمة يف زمن ترنح القيم ، وهم اأي�شاً املعايري التي نتكئ عليها 

يف اأزمنة  التوج�س وفقدان الأمان ... 

لي�س بال�شرورة اأن تكون الذاكرة ما�شياً ياأخذنا للخلف ، قد يكون منظاراً 

ن�شت�شرف به امل�شتقبل ، 

، خا�شة عندما  والبناء عليه  ثميناً ميكن النطالق منه  وقد يكون جوهراً 

يكون هذا املا�شي حدثاً بحجم الإعدام واإزهاق الروح وتكون النتيجة بحجم  

"عودة الروح"
اإن الذاكرة يف ا�شتعادتها لهذا احلدث املف�شلي يف الثاين من اأغ�شط�س ل 

جترت اأحزانها وماآ�شيها بقدر ما تتجدد وتعزز حيويتها وتُفعل اأجمل ما فيها، 

تنتمي  حالة  يف   ، للتذكر  اأي�شاً  يحتاج  للن�شيان  اأحياناً  العقل  يحتاج  فكما 

لتكرار ما يجب تكراره ، فالتكرار نف�شه ينطوي على ما ل ميكن ا�شتبداله 

على ما هو فريد من نوعه ، 

ويف ذاكرتنا لي�س ثمة تاريخ ي�شبه تاريخ حريتنا وكرامتنا حرية وطننا وكرامته، 

ولي�س ثمة عطاء ي�شبه عطاء �شهدائنا .  
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كلم���ة  يف  وا�ش���حا  وكان 

�ش���مو اأمري البالد اأنها �شلطت 

ال�ش���وء عل���ى جوان���ب مهم���ة 

م���ن الوقائ���ع الت���ي �ش���هدتها 

البالد قبل الكلمة ، وو�ش���عت 

النق���اط على احل���روف حول 

بع�س املو�ش���وعات الت���ي اأراد 

البع�س اأن يجعل منها �ش���احة 

والدع���اءات،  لل�ش���جالت 

تل���ك  الأذه���ان  اإىل  واأع���ادت 

الإجنازات احل�شارية الزاهية 

الت���ي حققها الآب���اء والأجداد 

عل���ى اأر����س الكوي���ت اخل���ري 

والتالح���م ، وا�ش���تمر الأحفاد 

يف حتقيقها متم�شكني بثوابت  

الوطن وقيمه ال�شامية.

   وبعد اأن هناأ �ش���مو اأمري 

البالد اأبناءه بال�ش���هر الف�شيل 

يف بداي���ة الكلم���ة ، ودعا اإىل 

اأن يك���ون �ش���هر خ���ري ومي���ن 

وب���ركات ، ح���ذر �ش���موه م���ن 

التم���ادي يف اللغط وال�ش���جال 

�ش���هدتها  الت���ي  والدع���اءات 

الب���الد خالل الآون���ة الأخرية 

الهوية - خا�ص

خـلود املضامني وأبعاد الرؤى
قبيل اأيام من �صهر رم�صان املبارك ، اأطل �صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح - حفظه اهلل ورعاه 

– على اأبنائه املواطنني يف كلمة جامعة �صّخ�ص فيها �صموه الأمور اجللل التي �صهدتها الكويت يف الآونة الأخرية، 
واأو�صح روؤيته الثاقبة ملاآلت الوقائع وكيفية معاجلتها ، وال�صبل احلكيمة للتعامل معها ، والن�صائح احلكيمة من 

القائد ل�صعبه ، حتى تبقى البالد واحة اأمن واأمان ، ودار هناء وا�صتقرار ، ووطن عز و�صموخ و�صالم.

كلم���ة س���مو
 أمي����ر الب�الد
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ب�ش���اأن بع����س الوقائ���ع الت���ي 

ت�ش���كل - اإن �ش���حت – )كم���ا 

قال �ش���موه( جرائم خطرية ل 

ميكن ال�شكوت عليها، ل�شيما 

اأنها تهدد اأمن الوطن ود�شتور 

الدولة وموؤ�ش�شاتها و�شلطاتها 

العامة، ومت�س الق�شاء امل�شهود 

له بالنزاهة والأمانة.

ويت�ش���ح م���ن كلمة �ش���مو 

اأمري البالد ت�ش���ديده على اأنه 

لن يك���ون هن���اك اأي تهاون اأو 

ت�شاهل جتاه من يثبت �شلوعه 

يف جرائ���م العتداء على املال 

العام اأو التك�شب غري امل�شروع 

، ودعا �ش���موه ب�شورة وا�شحة 

اأو  معلوم���ات  لدي���ه  م���ن  كل 

م�شتندات تتعلق بهذه الق�شية 

اإىل اأن يب���ادر باإب���الغ النياب���ة 

العامة مبا لدي���ه باعتبار ذلك 

واجبا وطنيا و�شهادة حق.

اإث���ارة  اأن  واعت���ر �ش���موه 

تل���ك الق�ش���ية التي �ش���هدتها 

تك���ون  اأن  ميك���ن  ل  الب���الد 

اأم���را عفوي���ا ، واإمنا هي جزء 

م���ن خمط���ط مدرو�س وا�ش���ع 

النطاق يه���دف اإىل هدم كيان 

وتقوي�س  ود�ش���تورها  الدول���ة 

موؤ�ش�ش���اتها وزعزع���ة الأم���ن 

وال�ش���تقرار ، مب���ا ي�ش���توجب 

من اجلميع جت�شيد م�شوؤوليته 

�ش���فا  الوق���وف  يف  الوطني���ة 

م���ا  كل  مواجه���ة  يف  واح���دا 

يهدد اأمن البالد وا�ش���تقرارها 

وتعزيز الوحدة الوطنية.

وت�ش���منت كلمة �ش���موه - 

حفظ���ه اهلل ورع���اه – تاأكيدا 

وا�شحا باأنه لن ي�شمح بالت�شرت 

على الف�ش���اد والفا�شدين ولن 

يقبل ال�ش���كوت عن اأي انتهاك 

حلرم���ة املال الع���ام ، كما اأكد 

حر�شه على الوقوف بكل حزم 

يف مواجه���ة كل من ت�ش���ول له 

نف�شه العتداء على املال العام 

باعتباره مال ال�شعب.

عل���ى  �ش���موه  ورك���ز      

مو�ش���وع اأمن الوطن و�ش���يادة 

الق�ش���اء  واح���رتام  القان���ون 

والتالحم  الوطني���ة  والوح���دة 

ب���ني اأبن���اء الوط���ن الواح���د ، 

التكات���ف  اإىل  اإياه���م  داعي���ا 

�ش���يادة  واح���رتام  والتالح���م 

الق�ش���اء  واح���رتام  القان���ون 

واحلفاظ على القيم والثوابت 

التي بني على اأ�شا�شها املجتمع 

الكويتي. 

عل���ى  �ش���موه  وحر����س 

الرتكيز على مو�شوعي احلرية 

وارتباطهم���ا   ، وامل�ش���وؤولية 

الوثي���ق باعتبارهم���ا �ش���نوان 

ف�ش���وف  واإل   ، يفرتق���ان  ل 

تكون الفو�ش���ى بديال للحرية، 

ويك���ون الدم���ار بدي���ال للبناء، 

ويحل اجلدل وال�ش���راع بديال 

للحوار والإجناز. م�شددا على 

اأن���ه ل خ���ري يف حري���ة ته���دد 

اأمن الكويت و�ش���المتها ، و ل 

خ���ري يف حرية تنق����س تعاليم 

دينن���ا و�ش���ريعتنا، ول خري يف 

حري���ة ته���دم القي���م واملبادئ 

والأخ���الق، ول خري يف حرية 

تتجاوز القانون ومت�س احرتام 

الق�شاء.
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ويف ما يلي ن�س الكلمة:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

)واأح�شن كما اأح�شن اهلل اإليك 

ول تبغ الف�ش���اد يف الأر�س اإن 

اهلل ل يحب املف�شدين( �شدق 

اهلل العظيم.

 احلم���د هلل رب العامل���ني 

عل���ى  وال�ش���الم  وال�ش���الة 

�ش���يدنا حممد اأ�شرف الأنبياء 

واملر�ش���لني وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.

اإخواين واأبنائي الأعزاء يا 

اأبناء وطني املخل�شني، ال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�ش���عدين اأن اأتق���دم منكم 

جميعاً بخال�س التهنئة حللول 

�شهر رم�شان املبارك، ون�شاأله 

تع���اىل اأن يعي���ده علينا وعلى 

جمع���اء  الإ�ش���المية  الأم���ة 

باخل���ري والرك���ة، واأن يوفقنا 

اإىل �شيامه ويبلغنا متامه.

  وقد �ش���اءين كما اأ�شاءكم 

ما ازدحمت به و�شائل الإعالم 

التوا�ش���ل  واأدوات  املختلف���ة 

الجتماعي من ن�شاط حمموم 

يف تناقل التهام���ات والأقوال 

املر�شلة يف كل الجتاهات، من 

غري دراي���ة ول متحي�س، ومبا 

ط���ال كل الأطراف يف اإ�ش���اءة 

اإىل �ش���معة النا����س وكراماتهم 

وبات���ت  دلي���ل،  اأو  �ش���ند  دون 

املواقف تبنى وفقاً للح�شابات 

والأهداف اخلا�شة بعيداً عن 

املو�ش���وعية واحل���ق والعدالة 

الدي���ن  يرف�ش���ه  نح���و  عل���ى 

واملنط���ق ال�ش���ليم، ويجايف ما 

جبلن���ا عليه من قي���م ومبادئ 

اأ�شيلة.

اإن ه���ذه الت�ش���رفات غري 

امل�ش���وؤولة تخالف تعاليم ديننا 

احلنيف الذي اأمر املوؤمنني اأن 

يتبين���وا حتى ل ي�ش���يبوا قوماً 

بجهال���ة، ودع���ا اإىل احلكم���ة 

واملوعظة احل�ش���نة، ونهى عن 

الفج���ور يف اخل�ش���ومة وع���ن 

الفح�س يف القول والعمل، وقد 

قال ر�ش���ولنا الكرمي �شلى اهلل 

عليه و�ش���لم: )كفى باملرء اإثماً 

اأن يحدث بكل ما �شمع(.

   ولق���د كان���ت يل لقاءات 

اأخوية مع العديد من املواطنني 

والو�شوح،  بال�شراحة  ات�شمت 

ج���راء  لديه���م قلق���اً  ومل�ش���ت 

التوتر واجل���دل العقيم وعدم 

ال�ش���تقرار، الذي يكاد ي�شيب 

باجلمود  وموؤ�ش�ش���اتها  الدولة 

ووج���وب اخل���روج م���ن ه���ذه 

الدوامة، لتنطلق م�شرية العمل 

والبناء والتنمية ال�شاملة.

والآن وبع���د اأن اأ�ش���بحت 

هذه الق�ش���ية برمتها حتت يد 

النيابة العامة التي ت�شلمت كافة 

امل�شتندات والأوراق والبيانات 

املتعلق���ة بها، فاإن���ه يجب على 

اجلميع -واأق���ول اجلميع- اأن 

يكفوا ع���ن املجاهرة باخلو�س 

يف هذا املو�شوع انتظاراً لكلمة 

ق�ش���ائنا العادل، الذي ي�ش���هد 

ل���ه اجلميع بالأمان���ة واحليدة 

والنزاهة، وهي الكلمة الف�شل 

لتح�ش���م ج���دلً ط���ال اأم���ده، 

واأوؤك���د لكم اأنه لن يكون هناك 

ت�ش���اهل جت���اه  اأو  ته���اون  اأي 

من يثب���ت �ش���لوعه يف جرائم 

العت���داء عل���ى امل���ال الع���ام، 

اأو التك�ش���ب غري امل�ش���روع اأو 

غريها من اجلرائم، كما يجب 

عل���ى كل من لديه معلومات اأو 

م�شتندات تتعلق بهذه الق�شية 

اأن يب���ادر اإىل اإب���الغ النياب���ة 

العامة مب���ا لديه، فهذا واجب 

وطني و�شهادة حق يجب اأداوؤها 

عماًل بقوله تعاىل )ول تكتموا 

ال�ش���هادة ومن يكتمها فاإنه اآثم 

قلبه( �شدق اهلل العظيم.

    لق���د اأ�ش���بح وا�ش���حا 

اأن الإ�ش���رار عل���ى اإث���ارة هذه 

ون�ش���ر  واأمثاله���ا  الق�ش���ية 

ال�شائعات حولها رغم اإحالتها 

اإىل النياب���ة العامة بالإ�ش���افة 

اإىل توات���ر افتع���ال الأح���داث 

والزم���ات ل ميك���ن اأن يك���ون 

اأمرا عفويا اأو وليد ال�شاعة، بل 

ه���و جزء من خمطط مدرو�س 

اإىل  يه���دف  النط���اق  وا�ش���ع 

هدم كيان الدولة ود�ش���تورها، 

وتقوي�س موؤ�ش�ش���اتها وزعزعة 

فيه���ا،  وال�ش���تقرار  الأم���ن 

و�ش���ل اأجهزتها والق�شاء على 

القي���م والثوابت التي بني على 

اأ�شا�شها جمتمع الكويت، ونزع 

ثق���ة املواطن���ني يف م�ش���تقبل 

بالده���م، واإ�ش���عاف الوح���دة 

فئ���ات  ومتزيقه���ا  الوطني���ة 

متناث���رة  وطوائ���ف  متناح���رة 

حت���ى  متنازع���ة  وجماع���ات 
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ت�ش���بح الكوي���ت ل ق���در اهلل 

لقمة �ش���ائغة وفري�ش���ة �ش���هلة 

للحاقدين والطامعني.

   فهل تر�شون هذا امل�شري 

املظل���م لأمكم الكوي���ت النعمة 

الغالي���ة، التي اأنعمها اهلل على 

اأجدادك���م وبه���ا اأطعمه���م من 

ج���وع واآمنهم من خوف، والتي 

كفل���ت لكم ولأبنائك���م احلرية 

واحلي���اة  والرف���اه  والكرام���ة 

الكرمية؟ وهل جزاء الإح�شان 

اإل الإح�شان؟

   اإن حماي���ة اأم���ن الكويت 

و�شيادتها واجب مقد�س نذرنا 

اأنف�ش���نا ل���ه، ول���ن نرتاخى يف 

اأدائ���ه وهو اأمان���ة يف عنق كل 

يف  جميع���ا  نتع���اون  مواط���ن 

حملها وح�ش���ن اأدائه���ا، ونوؤكد 

الي���وم م���ا اأكدناه دائم���ا اأن ل 

ته���اون يف حماي���ة اأمن الوطن 

و�شالمة املواطنني، ولن ن�شمح 

بامل�شا�س بالق�شاء اأو التطاول 

على ال�شلطات العامة.

  ولك���ن ليفهم اجلميع اأننا 

ل ندع���و اأو ن�ش���مح بالت�ش���رت 

ع���ن الف�ش���اد والفا�ش���دين ول 

نقبل ال�ش���كوت عن اأي انتهاك 

حلرم���ة املال الع���ام، بل نعلنها 

على روؤو�س الأ�شهاد باأننا نقف 

بكل حزم وقوة يف مواجهة كل 

من ت�ش���ول له نف�ش���ه العتداء 

عل���ى امل���ال الع���ام فه���و م���ال 

ال�ش���عب. وندع���و املواطنني - 

كل املواطنني - بل نطلب منهم 

عدم الت�ش���رت على الف�ش���اد اأو 

انتهاك امل���ال العام اأو اخلروج 

على القانون واملبادرة بالقنوات 

القانونية اإىل تقدمي ما لديهم 

م���ن معلوم���ات اإىل اجله���ات 

املخت�شة.

اإخ���واين واأبنائ���ي الأعزاء 

ي���ا اأبناء وطني املخل�ش���ني، يا 

اأه���ل الكوي���ت الأوفي���اء، اإن���ه 

ليوؤملن���ي اأ�ش���د الأمل اأن حتدث 

واملمار�شات  الت�ش���رفات  هذه 

بينما الكويت تتعر�س لأخطار 

حتدي���ات  وتواج���ه  ج�ش���يمة 

خط���رية، فالن���ريان امل�ش���تعلة 

حولن���ا ي���كاد لظاه���ا ي�ش���لنا، 

دياره���م  م���ن  وامل�ش���ردون 

اأعداده���م املاليني،  جت���اوزت 

وال�ش���حايا يت�ش���اقطون مئات 

يوما بعد يوم.

  اإنن���ا الآن اأح���وج ما نكون 

اإىل التكاتف والتالحم والوقوف 

�ش���فا واحدا للنج���اة من هذه 

الأخطار التي ع�شفت وتع�شف 

مب���ن كان���وا اأك���رث ق���وة واأع���ز 

نف���را. اإنن���ا الآن ل منلك ترف 

اخل���الف والنق�ش���ام واجلدل 

العقي���م والألعيب ال�شيا�ش���ية 

اخلا�ش���ة بينما الك���وارث على 

الأب���واب. فهل اأنه���م واعون ملا 

يجري غري بعيد عنا؟ والعاقل 

من اتعظ بغريه. اإن اأمن الوطن 

وا�ش���تقراره و�ش���يادة القان���ون 

واحرتام الق�شاء فوق احلريات 

وقبل كل احلريات.

  وبق���در اعتزازن���ا بقيمة 

ح�ش���اري  كاإجن���از  احلري���ة 

نفتخر به يكون حر�ش���نا على 

�ش���يانتها واحلفاظ عليها. اإن 

قيم���ة احلرية ره���ن بالتزامها 

باإطاره���ا القانوين والأخالقي 

ال���ذي يحرتم حريات الآخرين 

وي�ش���ون كرامته���م. فاحلري���ة 

وامل�شوؤولية �شنوان ل يفرتقان 

واإل ف�ش���وف تك���ون الفو�ش���ى 

بديال للحري���ة، ويكون الدمار 

بدي���ال للبن���اء، ويح���ل اجلدل 

للح���وار  بدي���ال  وال�ش���راع 

والإجناز.

فال خ���ري يف حري���ة تهدد 

اأمن الكويت و�شالمتها.

ول خري يف حري���ة تنق�س 

تعاليم ديننا و�شريعتنا.

ول خ���ري يف حري���ة ته���دم 

القيم واملبادئ والأخالق.

ول خ���ري يف حرية تتجاوز 

اح���رتام  ومت����س  القان���ون 

الق�شاء.

ول خ���ري يف حرية ت�ش���يع 

وجتل���ب  والتع�ش���ب  الفتن���ة 

الفو�شى واخلراب والدمار.

اإنن���ي على يق���ني ثابت باأن 

كويتنا الغالي���ة باأهلها الأوفياء 

ع�ش���ية على كل م���ن اأراد بها 

�شوءا، و�شتظل دوما بعون اهلل 

موطن الأمان والرخاء، ومنارة 

والزدهار حمفوظة  للح�شارة 

بعناية املوىل ورعايته. ن�ش���األه 

تع���اىل اأن ي���دمي علين���ا ه���ذه 

النعم���ة الكرمي���ة اإن���ه �ش���ميع 

جميب.

)ربنا علي���ك توكلنا واإليك 

اأنبنا واإليك امل�شري(

 وال�ش���الم عليك���م ورحمة 

اهلل وبركاته«.
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و�صف مل�صاعر والدة ال�صهيد وزوجته ... وكيف حتييان على ذكراه التي ل متوت ...

اأهله اأر�صه وكرامة  �صبيل رفعة  الذي م�صى يف  وكيف تتناجيان مع طيفه احلبيب 

والـــــــــــــدة وزوجـــــــــــــة الـــشـــهـــيـــد

حـنـــــــــني وفخـــــــر
د.أن��������������������ط��������������������ون ب���������������ارا
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 ... مهما �شحذت خميلتي 

و�شّخرت بياين فلن اأوفق مبثل 

و�ش���ف حفظته ي�ش���ور قلوب 

الأمه���ات ... ن�ش���مع بح���رب 

م���ا فنقول : هي حرب �ش���نها 

الرجال على الرجال فال تغتال 

غريه���م، اإنه���ا حل���رب �ش���نها 

البن���ون على الوال���دات، واأول 

م���ن تغتاله الوالدات، فقلوبهن 

اأب���داأ يف �ش���احات القت���ال... 

هنا متزقها ال�ش���ظايا، وهناك 

وهنال���ك  الن���ريان،  ت�ش���ويها 

اأو  الدوالي���ب،  ت�ش���حنها 

تلفحها ال�ش���مائم، اأو تتنات�شها 

الأ�ش���ماك. وهي يف املعتقالت 

مع املعتقلني، ويف امل�شت�شفيات 

املتاأمل���ني ويف اجل���و ويف  م���ع 

البح���ر تغالب الأنواء والأمواج 

والبحاري���ن،  الطياري���ن  م���ع 

احل���رب،  رح���ى  وت�ش���رتيح 

ف���اإذا بقلوب الوال���دات مقابر 

يغ�شلها اأبداً دم �شخني حزين، 

اأو ه���ي مالج���ئ للمعتوه���ني، 

وماأوى للم�ش���وهني، اأو �شباك 

م���ن خي���وط العنكب���وت، يلف 

به���ا حن���ني الوال���دات اأولئ���ك 

م���ن اأبنائهن الذي���ن كتبت لهم 

ال�ش���المة يلفهم بها �شوناً لهم 

م���ن عاديات ال�ش���نني، ويرحل 

احلبي���ب العزيز ال���ذي حملته 

وهن���اً على وهن وعا�ش���ت يف 

�شواد وخ�ش���رة عينيه، ومهما 

و�ش���فت فلن اأقدر على و�شف 

م�ش���اعر الأم وكي���ف تظلم يف 

عينيها �ش���مو�س، اإذا اأكمد يف 

عني ابنها نهار، اأما اإذا اختاره 

امل���وت، مث���ل احلبي���ب احمد 

م�س،  ته ظلمة الرَّ وغريه ... ولفَّ

فما من خطي���ب ول عامل ول 

�شاحر، ي�شتطيع اأن ي�شف ولو 

ميت���ة واحدة م���ن امليتات التي 

متوته���ا الوالدة، اأما و�ش���ادات 

الوال���دات وفر�ش���هن، فمن ذا 

يع���رف ما يف طياته���ا من اأرق 

ودموع حم���راء ونفثات حرى، 

واآمال ملتاعة، ولوعات موؤملة، 

وموت بطيء، و�َشْهد فيه علقم 

؟ فياله���ف قلب���ي عل���ى قلوب 

الوالدات، ما زارها الفرح يوماً 

اإل و�ش���بح اخلوف من �ش���ريع 

ارحتال���ه يقّنع وجه���ه وينغِّ�س 

علي���ه اإقامته،  اأما احلزن فما 

دخ���ل قلب والدة ثم ا�ش���تطال 

الإقام���ة، فارحت���ل، فه���و ق���د 

يختب���ئ حين���اً، اأو يندثر بدثار 

الن�ش���يان، لكن���ه يعود من غري 

اأق���ل اإن���ذار اأو تنبي���ه، فيخرج 

م���ن خمادعه ويلقي عنه دثاره 

ويحت���لُّ �ش���در املجل����س م���ن 

جدي���د، يع�ش���ن اأعم���اراً عدة 

يف عم���ر واحد، وعم���ر واحد 

ه ح�شبما  ل ن�ش���تطيع اأن ن�شريِّ

حمن���ة،  واأي���ة  ملحن���ة  ن�ش���اء 

فكيف مب���ا انطوى عمره على 

اأعم���ار... ولي����س يف يده زمام 

ول واحد منها .؟

بالغة الكلمات 

حالة  من الت�صوف 

واأ�شوات جت�شد الأحاديث 

اجلاف���ة والنرات املم�شو�ش���ة 

بالقلق، خمتلطة بقرقعة اأحذية 

ال�ش���باط  وتهديدات  اجلنود، 

ولعلعة  كمطلقيه���ا،  احلمق���اء 

نباح باأ�شماء يف ميكرفون اأرعن 

كالي���د املم�ش���كة ب���ه، و�ش���فيه 

كال�ش���فاه التي ت�شب الكلمات 

في���ه، حي���ث كانت ت�ش���ل اإىل 

الأ�شماع كالنتانة التي تفرزها 

حال���ة احلرب، والتي كادت اأن 

تلغي حلظات الرقة .

ه���ي  م���ا  والزوج���ة... 

يف  اهلل  كان  م�ش���اعرها..؟ 

عونها.. حينما تكون م�ش���تنداً 

اإىل ج���دار �ش���لد ت�ش���عر باأن 

ظهرك حممي كالطود، وحينما 

تلج���اأ اإىل مغارة دافئة  يف ليل 

بهي���م ب���ارد حملولك ال�ش���واد 

وذئاب و�ش���باع جتدُّ يف اأثرك 

..وقبل اأن تالم�ش���ك ببو�شات 

قليل���ة، تنج���ح يف �ش���د فوهة 

املغارة ب�ش���خرة ل���ن يقوى اأي 

وح�س عل���ى زحزحتها، حينما 

جتد نف�ش���ك وحي���داً يف فالة 

موح�ش���ة حتي���ط ب���ك الرمال 

وامل�ش���افات الأزلية ... وفجاأة 

تكت�ش���ف اأنك تطل على واحة 

خ�شراء ظليلة ماأهولة بالنا�س، 

اأي م�شاعر واأحا�شي�س تعرتيك 

اأمام ذلك كله...؟

ق����س عل���ى ذلك نقي�ش���ه، 

ر مقدار م�شاعر الزوجة  فتقدَّ

التي فق���دت زوجها �ش���هيداً، 

لق���د كان حلافها الذي تتغطى 

به يف ليايل �ش���تائها القار�س، 

وحبابه���ا البارد ال���ذي تطفئ 

فيه حر �ش���يفها الالهب، كان 

مالذها من املخاوف، وعن�شر 

اأمانها من الآخرين، �ش���ريكها 

يف اإيج���اد خملوق���ات لطيف���ة 

ورعايته���م باحل���ب واحلن���ان، 

باأنوثته���ا،  ي�ش���عرها  وج���وده 

واأنوثتها ت�شعره برجولته، زوجة 

ال�شهيد تظل حتى مماتها غري 

قة اأن زوجها رحل، وحتلم  م�شدِّ

ب���ه لياًل ونهاراً كلما نظرت يف 

وج���وه اأبنائ���ه من بع���ده كلما 

فتح���ت األبوماً لل�ش���ور كيفما 

نظرت حواليها وراأت اأ�ش���ياءه 

ومقتنياته احلبيبة اإىل نف�شه، 

وحينم���ا ي�ش���ب اأبناوؤه���ا ع���ن 

الطوق، وي�ش���به اأحدهم والده 

الراحل، تعيد ترتيب اأحالمها 

م���ن جدي���د والتي تتف���ق  مع 

اأوهامه���ا ب���اأن زوجها مل ميت 

وما زال يعي�س معهم ب�ش���خ�س 

ابن���ه، ل���ذا فه���ي ل تدع���ى ب� 

»اأرملة �ش���هيد« بل ب� »زوجته«، 

لأن ال�ش���هيد مل ميت واإن كان 

قد رحل بج�شده الفاين، تظل 

حتادث���ه يف خلواته���ا وتراه يف 

اأحالمه���ا كل ليلة يبت�ش���م لها، 

امل�ش���ورة،  ي�ش���األها  يناديه���ا، 

ت�شاأله ماذا عليها  اأن تفعل..؟  

وت�شت�ش���ريه يف اأمور اأ�شرته اأو 

ت�ش���كو ل���ه عذابها يف تن�ش���ئة 

اأطفاله���ا، وحتكي ع���ن واحد 

بعين���ه يتمرد عليها، اأو يطالب 

بع���ودة والده اإذا كان مل يعرف 

بع���د اأنه ا�شت�ش���هد، ل���ذا فهي 

نادراً ما تتزوج بعد ا�شت�ش���هاد 

زوجها، واإن كان���ت الأرملة يف 

املوت العادي  تتزوج ومت�ش���ي 

يف احلياة  برفقة رجل اآخر ... 

فزوجة ال�ش���هيد ل تقدر على 

فع���ل ذلك حت���ى واإن زينوا لها 

الأمر، وحينما يتقدم بها العمر، 

ت�ش���يبها حال���ة م���ن الندماج 

الكل���ي م���ع زوجه���ا الراح���ل، 

اإح�ش���ا�س  وحت����س مع���ه ذات 

والدت���ه ، وتعت���ره ابن���اً له���ا، 

اإنها اأم اأخرى ولها اأحا�شي�شها 

اخلا�ش���ة الت���ي تختل���ط فيها 

الأموم���ة وال�ش���راكة، والبن���وة 

واليت���م، والث���كل وحم���ل ن���ري 

امل�ش���وؤولية الثقيل الذي اأورثها 

اإياه ا�شت�ش���هاد زوجها ، احلي 

عند ربه يرزق، روحه يف جوف 

طري خ�ش���ر لها قناديل معلقة 

بالعر����س، ت�ش���رح م���ن اجلنة 

حيث �شاءت، ثم تاأوي اإىل تلك 

القناديل، وحينما ي�شبُّ الأولد 

ويط���ريون م���ن ع�ش���ها، تاأن�س 

لفك���رة لقاء زوجها يف الآخرة، 

وتدعو اهلل ليل نهار اأن يحقق 

لها هذه الأمنية.
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السور

الشهيد عبد الرزاق بوشهري:

د.أحمد احلسن

عبد الرزاق اأحمد اآبل بو�صهري
الإ�شم : 

جلن�شية : كويتي
ا

املوؤهل العلمي : دبلوم

ني
حليم كهرباء واأك�صج

املهنة : فني 

         وزارة الأ�صغال العامة

الد : 22 / 3 / 1964
تاريخ املي

تاريخ الأ�شر : 20 / 10 / 1990

ت الإ�شت�شهاد : 19 / 6 / 2006 
تاريخ اإثبا

البطاقة الشخصية

كل شيء يهون في سـبيل الوطـن
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الــــشــــهــــادة  لــــــه  فــــتــــوقــــعــــوا  وإقــــــــدامــــــــه  شــــجــــاعــــتــــه  زمـــــــــــاؤه  رآى 

شـــــارك فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة جــمــاعــيــة وقـــــام بـــأخـــرى مبفرده

الرزاق  عبد  ال�شهيد  كان 

بو�شهري حمبوباً من اجلميع، 

وجريئاً  م��ق��دام��اً  ك���ان  ك��م��ا 

و�شجاعاً .

الكويت  تعر�شت  وعندما 

الطريق  اختار  الغا�شم  للغزو  

املحتل،  مقاومة  يف  الأ�شعب 

الع�شكرية  امل���ق���اوم���ة  وه����و 

راف�شاً هذا العتداء الهمجي 

ع��ل��ى ب����الده، وق���د ك���ان يعلم 

خ��ط��ورة ه��ذا ال��ط��ري��ق، لكنه 

لتحرير  الوحيد  اخل��ي��ار  راآه 

�شقيقه  �شاأله  فعندما  الوطن، 

م�شطفى: )ما تخاف( رد عليه 

بكل ثقة: )كلها طلقة لكن كل 

الوطن(   عل�شان  ي��ه��ون  ���ش��يء 

ول��ذا ك��ان م��ن الأوائ���ل الذين 

ان�شموا اإىل املقاومة امل�شلحة 

اأكرث  يف  بانخراطه  الكويتية 

من خلية ون�شاط م�شلح.

يف  حما�شه  رفاقه  و�شف 

»حما�س  ب��اأن��ه  اخل��الي��ا  ه��ذه 

اأن���ه كان  ل��درج��ة  ك��ب��ري«  كبري 

�شدره  على  ال�����ش��الح  يحمل 

ال�����ش��ارع  غري  اإىل  وي��خ��رج 

مكرتث بالقوات الغازية،  كما 

املقاومة  يف  اإخ��وان��ه  ي�شطر 

اإىل تهدئته ل�شدة هذا  اأحياناً 

يتوقعون  كان زمالوؤه  الندفاع 

له ال�شهادة.

على جمع  ال�شهيد  حر�س 

لديه  ك��ان  فقد  ال�شالح 

منه الكثري لي�شتخدمه ملواجهة 

اأحداً  يخر  مل  ولكن  املحتل 

عن م�شدره .

�صباب الكويت

ان�شم عبد الرزاق بو�شهري 

تتكون  مقاومة  خلية  اإىل  اأولً 

من ع�شرة اأفراد تقريباً اأطلقت 

»جمموعة  ا�شم  نف�شها  على 

الكويت«  وقد ح�شلت  �شباب 

هذه املجموعة على اأ�شلحة من 

رجال احلر�س الوطني .

كما تعلمت هذه املجموعة 

على  احل��ارق��ة  القنابل  �شنع 

اأحد اخلراء و�شاهم عبد  يد 

اخللية  اأفراد  اأحد  مع  الرزاق 

بعدة اأن�شطة ملقاومة الحتالل 

اإن  ال���غ���زو ح��ي��ث  اأوائ������ل  يف 

على  ي�شيطروا  مل  العراقيني 

عمليات  �شكلت  وقد  الو�شع، 

م�شكلة  الرزاق  عبد  جمموعة 

للعراقيني .

اأهم العمليات

املقاومة  اأن�شطة  ت��ع��ددت 

الرزاق  التي �شارك فيها عبد 

واأفراد خليته واأهمها :

النار  اأمنة  اأكمنة  اإط��الق 

ال�شيارات  اإح��دى  قيادة  اأثناء 

العراقية  الآل�����ي�����ات  ع���ل���ى 

متفجرة  وتفخيخ  املتحركه، 

ذلك  ويتم   . العراقية  لالأرتال 

فجراً  اأو  الليل  منت�شف  يف 

ومن الكم������ائن  التي جنحت 

لرتل  كمني 

عراقي كان ماراً بني منطقتي 

يف  و�شارك  وال�شرة  اجلابرية 

هذه العملية ما يقارب ع�شرة 

قامت  وكما  اخللية،  اأبناء  من 

بتوزيع  عبدالرزاق  جمموعة 

ا�شم  ي��ح��م��ل  دوري  م��ن�����ش��ور 

املجموعة، وبعد ثالثة اأ�شابيع 

عبدالرزاق   ترك   - تقريبا   -

اإىل  وان�شم  املجموعة  ه��ذه 

عليها  اأطلق  اأخ��رى  جمموعة 

فراير«   25 »جمموعة  ا�شم 

خاليا  م���ن  تت�شكل  وك���ان���ت 

متفرقة  م��ن��اط��ق  م���ن  ع����دة، 

والرميثية  اجل��اب��ري��ة  م��ث��ل 

مركز  وك��ان  وال�شليبيخات، 

واجتماعاتها  ان��ط��الق��ات��ه��ا 

للتخطيط �شد القوات الغازية 

احلجي  احلميد  عبد  م��ن��زل 

ومنزل علي عي�شى البلو�شي .

و�شارك عبدالرزاق مع هذه 

املحتل  مقاومة  يف  املجموعة 

جماعية  بعمليات  ع�شكرياً 

اأو  الآخرين(  مع  )بال�شرتاك 

عمليات فردية، ومن اأهم هذه 

العمليات:

- عمليات ع�شكرية يف منطقة 

ال�شرة .

- عمليات ع�شكرية يف منطقة 

اجلابرية .

للقوات  ق��ن�����س  ع��م��ل��ي��ات   -

العراقية املارة يف الدائري 

ال�شابع .

العمليات  اإىل  وبالإ�شافة 

املختلفة مع هاتني املجموعتني، 

اأخرى  فقد ذكرت له عمليات 

من  ع��دد  باأ�شر  تتعلق  فردية 

اجلنود العراقيني .

العتقال :

بو�شهري  عبدالزراق  متكن 

القوات  م��ن  اث��ن��ني  اأ���ش��ر  م��ن 

العراقية بتاريخ 1990/10/10 

الآخر  وج��رح  اأح��ده��م��ا  وقتل 

داهم   1990/10/16 ويف 

العراقيون منزل خالد بو�شهري 

املجروح  اجلندي  ذلك  ومعهم 

فانق�شوا  ال���راأ����س،  مع�شوب 

م�شطفى  واأخ��ي��ه  خ��ال��د  على 

املخفر،  اإىل  واق���ت���ادوه���م���ا 

العراقيون  م��ع��ه��م��ا  وح���ق���ق 

وجرح  جندي  قتل  بخ�شو�س 

معرفتهما،  اأنكرا  لكنهما  اآخر، 

اإىل  اأي����ام   �شتة  فحب�شوهما 

ثم   1990/10/22 ت���اري���خ 

بعد  لكنهما  �شراحهما،  اأطلقو 

على  بالقب�س  علما  خروجهما 

بتاريخ  ال���رزاق  عبد  اأخيهما  

1990/10/20 وبعد العتقال 
من  م��ع��ل��وم��ات  ل��ذوي��ه  وردت 

�شخ�س اأنه �شاهد عبد الرزاق 

يف �شجن الأحداث، ولكن بعد 

ذلك انقطعت اأخباره اإىل اأن مت 

اإثبات وفاته »موتاً حكمياً« بناء 

املحكمة  عن  �شادر  حكم  على 

 2005  /  4489 برقم  الكلية 

ال�شخ�شية  الأح��وال  دائرة  عن 

بتاريخ 2006/6/19. 

حـــــــمـــــــل الــــــــــســــــــــاح دفــــــــــــاعــــــــــــًا عــــــــــن الــــــــكــــــــويــــــــت احلــــــبــــــيــــــبــــــة غـــــــيـــــــر مـــــــكـــــــتـــــــرث بـــــــاملـــــــوت

� من كتاب حيثيات ال�شت�شهاد - اجلزء العا�شر
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اأن  يعني  مواطنا  تكون  اأن 

لهذه  وال��ولء  بالنتماء  ت�شعر 

الأر�س . هذا الولء يعلو على 

اأه��داف �شخ�شية حتدها  اأي��ة 

القبلية اأو الطائفية اأو املذهبية 

الأطر  ف��ه��ذه   ، امل�شلحة  اأو 

اأنا�شا  تَ�شُع  �شيقة  اأطرا  تظل 

وت�شيق على اآخرين ، وهي ما 

يقف حائال و�شدا منيعا بوجه 

جمتمع يريد اأن يرتقي بالوطن 

اأن  يعني  مواطنا  تكون  واأن   .

ت�شّخر طاقاتك من اأجل خدمة 

الوطن وتوظف كل قدراتك من 

اأجل رفع �شاأنه دون اأن يُطلب 

منك ذلك ، فاملواطنة م�شوؤولية 

اأولً. 

وعليه  حقوق  ل��ه  امل��واط��ن 

واجبات ، واإن مل يكن م�شوؤول 

واجباته  اأداء  يف  وخم��ل�����ش��ا 

فلن يكون اأهال لنيل حقوقه ، 

بالعطاء  الأخذ  يرتبط  فدائما 

اأطلب  فال   . فتاأخذ  تعطي   ،

قبل اأن اأقدم ول اأ�شاأل قبل اأن 

اأعطي ، فحينما ت�شعر باحلب 

ما  �شيء  اأو  ما  �شخ�س  جت��اه 

فلن ي�شغلك الأخُذ اأبدا. 

يختلف دور الفرد واإ�شهامه 

يف املجتمع باختالف الظروف 

فهناك  الدولة،  بها  متر  التي 

بالتعلم  تتمثل  ال�شلم  اأدوار يف 

الآخرين  وم�����ش��ارك��ة  وال��ع��م��ل 

البناء والتطور، وهناك ظروف 

الطبيعية  وال��ك��وارث  احل��رب 

التاآزر  ت�شتدعي  التي  وغريها 

على  وال���ع���م���ل  وال��ت��م��ا���ش��ك 

م��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات . 

فتمر   ، اإغ��راء  اأي  واأم��ام  �صغط  اأي  حتت   ، عنها  نحيد  ل  مبادئ  نعتربها  ع��دة  اأم��ورا  ونحدد  كثرية   باأ�صياء  نوؤمن 

نكن  مل  اإن  معظمنا   . �صالبته  وم��دى  الإمي���ان  ه��ذا  كنه  يك�صف  اختبار  اأم���ام  لت�صعنا  الأح���داث  وت��ت��واىل  الأي���ام 

اأوراق  يف  ا���ص��م  على  تقت�صر  ل  ال��ت��ى  هويتنا  فهو   ، ل��الأم��ن  وم�����ص��درا  �صكنا  فيه  ون���رى  ال��وط��ن  بقيمة  ن��وؤم��ن  كلنا 

بالغايل  وم�صحني  مدافعني  اأف���رادا  ي�صرينا  ط��اٍغ  غ��ام��ٌر،  �صعور  اإن��ه   . ذاك  اأو  البلد  لهذا  ننتمي  جتعلنا  ثبوتية 

الوطن. اأج��ل  من  وب��ول��ده  ومباله  بنف�صه  الفرد  ي�صحي  اأن  غ��رو  فال   ، بقاوؤنا  فبقاوؤه   ، بقائه  اأج��ل  من  والنفي�ص 

د. عبير البالول

دروس مــــن العدوان العراقي
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اإن�شانية  حقوق  »ل��ه  امل��واط��ن 

يف  وه��و  اإل��ي��ه  تقدم  اأن  يجب 

جمموعة  يحمل  الوقت  نف�س 

الجتماعية  امل�شوؤوليات  من 

التي يُلزم بتاأديتها«.)جان جاك 

رو�شو- العقد الجتماعي(

من  املجتمعات  تتكون      

الأفراد، فهم اللبنات الرئي�شة 

التي تقوم بها الدولة، لذا يجب 

يبداأ  والهتمام  بهم،  الهتمام 

الأ�شرة  لتن�شئ  الأ���ش��رة،  م��ن 

متعاونني  م��ن��ت��ج��ني  اأف������رادا 

م�شرق  حل��ا���ش��ر  م��ت��ط��ل��ع��ني 

ومل�شتقبل اأكرث ا�شراقا، فالأ�شرة 

والتفاوؤل وحب  تبث احلما�شة 

والتفاين  والح����رتام  العطاء 

امل�شرية  وتُ�شكتمل   . لديهم 

بالبيئة الثانية، املوازية لالأ�شرة 

يف  تغر�س  التي  املدر�شة  وهي 

الفرد حب التعلم وحب املعرفة 

املجتمع  يف  لينطلق  والتميز، 

واخللق وح�شن  بالعلم  م�شلحا 

تربية.

م���ن ال�����ش��ه��ل اإي���ج���اد بلد 

والك�شب  العمل  �شبل  ي��وف��ر 

ال�شعور  اإي��ج��اد  ي�شعب  ولكن 

متعلق  اأم���ر  ف��ه��و  ب��الن��ت��م��اء، 

واآمال  م�شرتك  وتاريخ  مبا�س 

على  يقت�شر  ول  وتطلعات، 

�شببا  كانت  واإن  املادية  الأمور 

ي�شعر  لذا   . الكثريين  لنتقال 

خارج  يعي�شون  الكثريون ممن 

واإن  حتى  بالغرتاب  اأوطانهم 

فر�شولنا  ب��اخ��ت��ي��اره��م.  ك���ان 

الكرمي حممد �شلى اهلل عليه 

نظر  مكة  من  خ��رج  ملا  و�شلم 

اليهما وقال: » واهلل اإنك خلري 

اأر����س اهلل واأح���ب اأر����س اهلل 

اأخرجت  اأين  ول��ول  اهلل  اإىل 

منك ما خرجت « )الرتمذي(. 

بق�شد  للمدينة  هجرته  كانت 

اأن  بعد  الإ�شالم  اإر�شاء دعائم 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  واج��ه 

ال�شر�شة  وامل��ح��ارب��ة  الرف�س 

لهذه الدعوة من اأهل مكة، اإل 

اأنه مل ين�س حبه ملكة حتى واإن 

اأجل  م��ن  الهجرة  ه��ذه  كانت 

عهد جديد  ب��زوغ  مّثل  ه��دف 

ال�شعور  هذا  اأجمعني.  للنا�س 

بالنتماء هو ما يجعل كل فرد 

فكيف  بوطنه،  متم�شكا  حمبا 

تهون عليه نف�شه، وكيف يفخر 

مل  اإن  كبده  فلذة  با�شت�شهاد 

املَُقَدم  مب�شتوى  م  ُق��ِدّ ما  يكن 

اإليه، ورمبا اأقل!

انتقالية  بفرتة  العامل  مير 

هو  ما  منها  اإرها�شات  حتمل 

�شلبي،  هو  ما  ومنها  اإيجابي 

والكويت تت�شارك وهذه الدول 

تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  يف 

وتوؤثر  واملجتمعات  الأف����راد 

ت�شقل  ف��ال  ال����دول،  ب��ن��اء  يف 

املحن،  يف  اإل  ال�شخ�شيات 

اإل  امل��ع��ادن  قيمة  تظهر  ول 

العدوان  ولعل  ال�شعاب.  يف 

ال��ع��راق��ي ل��دول��ة ال��ك��وي��ت يف 

وا�شح  دل��ي��ل   1990/8/2
متا�شك  على  �شاطع  وب��ره��ان 

�شربوا  وق��د  املجتمع.  اأف���راد 

واللتفاف  ال��ت��م��ا���ش��ك  ب��ه��ذا 

بحكم  املتمثلة  ال�شرعية  حول 

ال�شيخ  ال��راح��ل  ال��ب��الد  اأم���ري 

اأروع  ال�شباح  الأح��م��د  جابر 

م��ث��ل ل��ل��وف��اء والإخ����ال�����س . 

اأنف�شهم  الكويتيون  وجد  فقد 

غزو  اأم��ام  و�شحاها  ليلة  بني 

غا�شم، وعدو كان �شقيقا قبل 

الأر�س  يجتاح  قليلة،  �شويعات 

اإليه يداه  ويف�شد كل ما ت�شل 

ب��ك��راه��ي��ة وغ����در ت��ع��ج��ز عن 

وي�شتخدم  الكلمات،  و�شفه 

التعذيب  اأ���ش��ال��ي��ب  خم��ت��ل��ف 

وظل   .. ال��رته��ي��ب  وو���ش��ائ��ل 

ال�شعب الكويتي راف�شا كل ما 

جاء به رئي�س النظام العراقي 

ذلك  وجي�شه،  ح�شني  �شدام 

بالعدد  ام��ت��از  ال���ذي  اجلي�س 

التي  املعركة  واخلرة مبيادين 

�شد  حلربه  نتيجة  اكت�شبها 

مهارات  �شنوات،  لعدة  اإي��ران 

وخرات ترددت اأمامها جيو�س 

دول التحالف لكنها مل تهز ثقة 

الكويتيني ومل ترهبهم، ما جعل 

مواقف دول احللفاء اأكرث قوة 

وت�شميما على حترير الكويت. 

وهذا  الثقة  وهذه  ال��روح  هذه 

والتفاين  وال��ع��ط��اء  ال��ت��ف��اوؤل 

والإخ���ال����س وان�����ش��ه��ار الأن���ا 

وت��ال���ش��ي ال��ف��روق ب��ني اأف���راد 

الكويتي �شكل �شدمة  املجتمع 

اآلياته  ف���ان���دح���رت  ل��ل��غ��ازي 

الوطنية  الروح  اأمام  ال�شخمة 

العمالقة. تنازل الكويتيون عن 

حياة الرتف التي اعتادوا عليها 

حبا  جديدة  مهمات  ليت�شلموا 

روحا  اأ�شبحوا  ال��وط��ن،  لهذا 

واحدة يف ج�شد الكويت الذي 

اأثخنته �شهام الغدر، لكنه عاد 

�شاخما اأبيا مل تردعه ر�شا�شة 

ومل تثنه دبابة. والكلمات التي 

الدكتور  لل�شاعر  بها  تغنينا 

عبداهلل العتيبي: 

كلم������������ا زادت امل�������������حن

حوله�����ا اأو ق�ش������ا الزم�����ن

اأ�شب����ح الن���������ا�س كله��������م

ال���وط���ن ف�����م  يف  ك���ل���م���ة 

بل  ف��ق��ط،  كلمات  لي�شت 

اأنظار  اأمام  هي حقيقة جتلت 

الكويتيون  �شرب  اإذ  ال��ع��امل، 

مثال يحتذى يف حبهم لوطنهم، 

دون  ال�شدائد  على  و�شرهم 

اأو  ي��اأ���س  نفو�شهم  مي�����س  اأن 

ا�شت�شالم.

وطني لو �شغلت باخللد عنه

�شاغلتني اإليه باخللد نف�شي

ف���ه���و ح����ب م���ت���اأ����ش���ل يف 

وينمو  بولدتنا  يولد  النف�س، 

ل  حب  فهو  وي���وّرث،  داخلنا، 

ميوت.

بالدي واإن  جارت علي عزيزة

واأهلي واإن �شنوا علي كرام

ظلمْت  واإن  ع��زي��زة  تظل 

ويظلون كراما واإن بخلوا، فما 

اأجزل  ع��دل ومب��ن  بالك مب��ن 

العطاء ؟

دميقراطي  ب��ل��د  ال��ك��وي��ت 

�ش�س على ال�شورى، فيه حرية 
ُ
اأ

راأي ل تتوافر يف بلدان كثرية، 

وقد وجد فيه الكثريون واحة 

اأمن وا�شتقرار ومالذاً لهم بعد 

اأن عانوا �شظف العي�س، وطالهم 

ال�شتبداد والظلم يف بلدانهم، 

واأقاموا  الكويت  اإىل  فاجتهوا 

نه�شتها،   يف  واأ�شهموا  فيها، 

واأ�شبحوا جزءا ل يتجزاأ منها، 

فالكويت كيان يجمع ول يفرق 

الدول  م��ن  الكويت  وك��ان��ت   .

بالعلم  ل��اله��ت��م��ام  ال�����ش��ب��اق��ة 

والفن والريا�شة فكانت رائدة 

يف جمالت كثرية، مما جعلها 

حمط اأنظار ومثال يحتذى. 

على  ال���ك���وي���ت  اأغ����دق����ت 

ال�شىء  وال������داين  ال��ق��ا���ش��ي 

الكثري، بنت امل�شاجد واملدار�س 

وتكفلت  والبيوت،  واجلامعات 

بالأيتام وبطالبي العلم، وقفت 

لق�شايا  وانت�شرت  احل��ق  مع 

الأمة العربية والإ�شالمية، ول 

تزال تاأخذ دورا رائدا وت�شطلع 

وجه،  اأكمل  على  مب�شوؤولياتها 

نبيلة  وغاية  �شاٍم  ه��دف  فهو 

الكويت، فيحق  با�شم  ارتبطت 

لنا نحن الكويتيني اأن نفخر.
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اأهمية  ت��ق��ت�����ش��ر  ول   

الناحية  على  النخيل  �شجرة 

التاريخية والرتاثية اإمنا اأي�شا 

ف�شال  مباركة  �شجرة  لكونها 

عن دورها الأ�شا�شي كم�شدر 

للطبيعة  ومالءمتها  للغذاء 

اإ�شافة  الكويت،  يف  الزراعية 

العالية  اإىل قيمتها الغذائية 

تخزينها  واإم��ك��ان��ي��ة  ج���دا 

لفرتات زمنية طويلة.

العامة  الهيئة  واجت��ه��ت 

ل�����ش��وؤون ال���زراع���ة وال���رثوة 

يف  التو�شع  اإىل  ال�شمكية 

يف  النخيل  ا���ش��ج��ار  زراع���ة 

التجميلية  الزراعة  م�شاريع 

ال�شوارع  يف  تنفذها  ال��ت��ي 

ملا  نظرا  الرئي�شية  والطرق 

جمال  من  النخيل  به  تتميز 

درجات  حتمل  على  وق���درة 

احل�����رارة ال��ع��ال��ي��ة، ك��م��ا اأن 

اأ�شجارها ل حتجب الروؤية يف 

فاأ�شحبت  والطرق،  ال�شوارع 

امل�شاريع  يف  مثالية  �شجرة 

التجميلية الزراعية.

اإدارة   م��دي��ر  وب��ح�����ش��ب   

الزراعية  وامل�شاتل  البحوث 

ل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  يف 

ال�شمكية  وال���رثوة  ال��زراع��ة 

فاإن  جمال  حممد  املهند�س 

اأعداد النخيل املتوافرة حاليا 

يف املناطق الزراعية يف البالد 

قاربت ال� 1.5  مليون نخلة. 

اهتمامات  تقت�شر  ول 

اأ�شجار  يف  الزراعة"  "هيئة 
النخيل على زراعتها والعناية 

باإنتاج  تقوم  اأي�شا  اإمن��ا  بها 

م�شاتلها  يف  منها  الآلف 

ومراكز البحاث التابعة لها. 

فتنتج يف امل�شاتل التابعة لها 

نحو 40 األف نخلة من اأف�شل 

النخيل، �شمن م�شروع  اأنواع 

اي�شا  ت��ق��وم  كما  ال�����ش��ه��داء، 

باإنتاج ما يقارب ثمانية اآلف 

خمتلف  م��ن  مم��ت��ازة،  نخلة 

الكويت بلد
 املليون نخلة

يف  فتجدها  ال��ك��وي��ت،  يف  بكثافة  النخيل  اأ���ص��ج��ار  تنت�صر 

وال��ط��رق   وامل��ي��ادي��ن  وال�����ص��وارع  وال��ع��ام��ة  املنزلية  احل��دائ��ق 

املجالت  من  النخيل  زراع��ة  وتعد  واخل��ارج��ي��ة.  الداخلية 

حب  من  النخيل  �صجرة  به  تتمتع  ملا  نظرا  الهامة  الزراعية 

باعتبارها  التاريخية  لأهميتها  الكويتي  امل��واط��ن  ل��دى 

غذائه. يف  وا�صتخدمها  زرع��ه��ا  ال��ت��ي  الأ���ص��ج��ار  اأق���دم  م��ن 

عايد الظفيري

)2014 سبتمبر   - )أغسطس   78 الغرسة 

16



 1.5 مــــــــــــــن  أكــــــــــــــثــــــــــــــر  
مــــــلــــــيــــــون نـــــخـــــلـــــة متـــت 
مناطق  فــــي  زراعــــتــــهــــا 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الــــبــــاد 

اأبحاث  م��رك��ز  يف  الأن������واع 

اأمغرة.  منطقة  يف  النخيل 

النخيل  اأ�شجار  اأن��واع  وتقدر 

بنحو 2700 نوع تختلف فيما 

بينها بحجمها و�شكل الأزهار 

اأف�شل  اإما  والثمار  والوراق 

الزهري  فهو  النخيل  اأن���واع 

وال����رح����ي واأق���ل���ه���ا ج���ودة 

اأنواعاً  اأن هناك  الدقل. كما 

اخرى من التمر منها الرين 

والريان وال�شيحاين وال�شاير 

واحليجاب  والرمي  والديري 

والرزير وال�شي�شي والإخال�س 

واحلامتي واحلالوي واملبارك 

والهليلي والزهو واخل�شكار 

والريحان والعجوة. وتاأتي 

زراعة  وتطوير  تنمية  عملية 

اأولويات  راأ���س  على  النخيل 

ت�شعى  التي  ال��زراع��ة،  هيئة 

وخططها  �شيا�شتها  �شمن 

اإىل تنمية الرثوة النباتية يف 

البالد.

جاهدة  الكويت  وت�شعى 

اإىل العمل على حماية النخلة 

اأع��داده��ا كل مو�شم  وزي���ادة 

لرعايتها  ال��ظ��روف  وت��اأم��ني 

املواطنني  ت�شجيع  وك��ذل��ك 

على زراعتها.

النخيل  زراع���ة  وتنت�شر 

والعبديل  الوفرة  م��زراع  فى 

العامة  احلدائق  جميع  وفى 

وحدائق املنازل.

 ويرتكز الهتمام يف اأ�شجار 

النخيل من كون النخيل اأحد 

لالأمن  الأ�شا�شية  الدعائم 

الغذائي يف البالد. 

التنمية  عملية  وت�شمل 

وال��ت��ط��وي��ر مب��ج��ال زراع���ة 

املهند�س  يقول  كما  النخيل، 

جمال، جميع عنا�شر التنمية 

بزراعة  وذل���ك  ون��وع��ا  ك��م��ا 

واإنتاج اأ�شناف جديدة وجيدة 

الأ�شناف  ج���ودة  وحت�����ش��ني 

املزارعني  وت�شجيع  احلالية 

الرقعة  يف  ال��ت��و���ش��ع  ع��ل��ى 

الزراعية املخ�ش�شة لزراعته، 

ا�شتخدام  اأي�����ش��ا  ي��ت��م  ك��م��ا 

الطرق احلديثة يف العمليات 

جترى  التي  كافة  ال��زراع��ي��ة 

بداية  م��ن  النخيل  لأ�شجار 

الزراعة حتى الإثمار مبا يف 

ومكافحة  وت�شميد  ري  ذلك 

الآفات والأمرا�س والعمليات 

الزراعية.

و�شعي من خالل خطتها 

لتنمية وتطوير زراعة النخيل 

أشجار النخيل انتشرت 
املنزلية  احلـــدائـــق  فـــي 
والـــــعـــــامـــــة والــــــشــــــوارع 
واملــــــيــــــاديــــــن والـــــطـــــرق 
واخلارجية الــداخــلــيــة 

وفق األساليب العلمية
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ذات���ي  اك��ت��ف��اء  حت��ق��ي��ق  اإىل 

ومنتجات  التمور  م��ن  كامل 

لتدخل عهدا جديدا  النخيل 

يف  والتكنولوجيا  التطور  من 

خمتلف اجلوانب الزراعية

املرحلة  يف  والع��ت��م��اد 

الراأ�شي  التو�شع  على  املقبلة 

ملمو�شة  زي��ادة  حتقيق  عر 

باإنتاج املحا�شيل الزراعية.

احلديث  ال��ط��ب  واأث��ب��ت 

كقيمة غذائية  التمور  اأهمية 

على  لح���ت���وائ���ه���ا  ك����ب����رية 

ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن الأم���الح 

املعدني����������ة والعنا�شرالنادرة 

الغذائية.ودلت  الأهمية  ذات 

التمور  اأن  الطبية  الدرا�شات 

حتتوي على ن�شبة عالية من 

�شهلة  الب�شيطة  ال�شكريات 

اله�شم والمت�شا�س والتمثيل 

الطاقة  م�شدر  تعد  وال��ت��ى 

الأ�شا�شي فى الأج�شام بحيث 

من  ب��امل��ئ��ة   77 اىل  ت�����ش��ل 

باملنجم  التمر  ويلقب  وزن��ه  

التمر  ويتميز  باملعادن.  لغناه 

نف�شية  فائدة  له  ب��اأن  اأي�شا 

يهدىء  ح��ي��ث  ي��ت��ن��اول��ه  مل���ن 

ومينح  امل�شطربة  النفو�س 

لأ�شحاب  والراحة  ال�شكينة 

النخيل من الدعائم األساسية لألمن الغذائي
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امل�����زاج ال��ع�����ش��ب��ي امل��ت��ق��ل��ب.

ويوؤدى حرق ال�شكريات داخل 

اجل�شم اإىل توليد طاقة متد 

واحليوية  بالن�شاط  الإن�شان 

للطاقة  مركزا  م�شدرا  وتعد 

�شكريات  اأن  كما  احل��راري��ة 

تولد  ل  باأنها  تتميز  التمر 

اله�شمي  اجلهاز  فى  غازات 

ب�شرعة.  مي��ت�����ش��ه��ا  لأن�����ه 

كميات  على  التمر  ويحتوي 

ك��ب��رية م��ن ال��ف��ل��وري��ن حيث 

يوؤدي تناوله اإىل عدم اإ�شابة 

ويحتوي  بالت�شو�س  الأ�شنان 

ب��امل��ئ��ة من  اأي�����ش��ا ع��ل��ى 3 

التي  ال�شيليلوزية  الأل��ي��اف 

يحمي  طبيعي  كملني  تعمل 

با�شطرابات  الإ���ش��اب��ة  م��ن 

القولون والم�شاك. 

ويحتوي التمر اأي�شا على 

واملنجنيز  املغن�شيوم  من  كل 

وال����ن����ح����ا�����س وال����ك����ري����ت 

واحل���دي���دوال���ك���ال�������ش���ي���وم 

عن�شر  ويعتر  والبوتا�شيوم. 

البوتا�شيوم املتوفر فى التمر 

م�شاعداً فى حفظ توازن املاء 

وخارجها  اجل�شم  خاليا  فى 

تعديل  بخا�شية  يتميز  كما 

حمو�شة الدم فالتمر ذو تاأثري 

ي�شاعد  ال���ذى  الأم���ر  ق��ل��وي 

من  التخل�س  ع��ل��ى  ال��دم��اء 

حمو�شتها الزائدة والناجتة

تناول  الإف��راط فى   عن 

والروتينيات  ال��ن�����ش��وي��ات 

املركزة. 

جدا  غنياً  التمر  ويعتر 

كفيتامني  ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

لوقاية  ال�شروري  النيا�شني 

م�شكالت  م���ن  الأج�������ش���ام 

وجلدية  وع�شبية  ه�شمية 

املجموعة  وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

يعترب م�شروع نخيل �ل�شهد�ء من �أكرب م�شاريع 

��شتز�رع �لنخيل على م�شتوى دول جمل�س �لتعاون 

دومن  بـ5100  �مل�شروع  م�شاحة  تقدر  �إذ  �خلليجي، 

ممــتــدة ملــ�ــشــافــة 18 كــيــلــو مـــر عــلــى طــريــق �ل�شفر 

�بتد�ء  عبد�لعزيز(  بن  فهد  �مللك  )طريق  �ل�شريع 

 22 �ل�شعيبة موزعة على  �لظهر حتى  من منطقة 

�أنو�ع  �أجــــود  20 �شنفا مــن  قــطــعــة، ويــحــتــوي عــلــى 

�لتمور �أبرزها �لربحي و�لإخال�س.

 وبد�أت عملية تنفيذ �ملرحلة �لأوىل من �مل�شروع 

بزر�عة �أكرث من 23 �ألف نخلة ن�شيجية على م�شاحة 

�ألــف �شجرة   26 مــن  �آلف دومن، يحيطها حــز�م   5
حرجية كم�شد�ت رياح. 

وبعد �أن جاءت نتائج �مل�شروع يف مرحلته �لأوىل 

بد�أ  وفــقــا،  و�لبحثية  �لإنتاجية  لــالأهــد�ف  حمققة 

�لثانية  �ملرحلة   )2( �ل�شهد�ء  نخيل  م�شروع  تنفيذ 

�إنتاج نخيل  15000 ف�شيلة من  �مل�شروع بعدد  من 

10000 ف�شيل  �إىل زر�عــة  �ل�شهد�ء )1(، بالإ�شافة 

من �شنف برحي يف كل من طريق �ملطار �لرئي�شي 

و�ــشــارع �لــتــعــاون لإ�ــشــفــاء �ل�شكل �جلــمــايل �لر�ثي 

على �لبيئة �لكويتية.

مشروع نخيل الشهداء

الثيامني  وخ���ا����ش���ة  )ب( 

وامليتا�شني  وال��ري��ب��وف��الف��ني 

ي������وؤدي ن��ق�����ش��ه اإىل  ال�����ذي 

وا�شطراب  ال�شهية  �شعف 

و�شالمة  اله�شم  عملية  يف 

التمر  ين�شط  كما  الأع�شاب 

الدورة الدموية وي�شاعد على 

ويقي  ال�شامة  الأن�شجة  منو 

الأع�����ش��اب لح��ت��وائ��ه على 

فيتامني ) اأ ( .

وت�������ت�������ع�������دد ف������وائ������د 

فمن  النخيل،  وا�شتخدامات 

ي�شتعمل  ما  وليفها  �شعفها 

ال�شناعة  )خ�����ش��ب  ل��ل��ب��ن��اء 

اخل��ام واخل��و���س( واحلطب 

اليدوية  واحلقائب  واحل�شر 

والأطباق  واحلبال  والقيعان 

والكرا�شي  والأ�شرة  والقفف 

واملراوح اليدوية والطاولت

 والأقفا�س ومظالت البيوت 

وح�شو  ال���غ���رف  وت�����ش��ق��ي��ف 

جذوعها  اأما  الأث��اث  مقاعد 

فت�شتخدم فى ال�شقف واأبواب 

املنازل. 

النخلة  م��ن  وي�����ش��ت��خ��رج 

�شراب طازج يفيد فى الطب 

ال�شعبي )ماء اللقاح( اأما نواة 

التمور في�شتخرج منها الزيت 

ال�شالح لالأكل ويوؤكل بعد اأن 

مع  ويغلى  وي��دق  ب��امل��اء  يلني 

م�شتح�شرا  في�شبح  احلليب 

الكلى  اأم��را���س  لعالج  طبيا 

وامل�شالك البولية.

التمور  نواة  �شحق  وبعد   

م�شحوقه  ا���ش��ت��خ��دام  ميكن 

ك��وق��ود ف��ى الأف����ران وعلف 

لحتوائه  ن��ظ��را  ل��ل��م��وا���ش��ي 

كما  وال�شكريات  الزيت  على 

ي�شتخرج من النواة مادة اأولية 

ل�شناعة احلرير ال�شناعي.

للنخيل شموخهوتتـنوع الثمار
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من شهداءمن شهداء

السالم ع��ب��د  ع��ب��د احل��ف��ي��ظ 

كـــــــان عــــمــــار مــــفــــتــــاح اخلــــيــــر ألســــرتــــه 
حــــــــــــن عــــــــــــــــرض عــــــلــــــيــــــهــــــا اإلســــــــــــــــام 
قري�ص  وخرجت  احل��رام  البيت  على  القافلة  اأ�صرفت 

ل�صتقبالها فقد كان فيها عدد كبري  من رجالها واأبنائها، 

ويبتاعون  يبيعونهم  القر�صيني  بني  اليمنيون  وانت�صر 

منهم، وي�صاركونهم احلياة بكل ما فيها . اأما يا�صر واأخواه 

كثرياً  فبحثوا  لأجله  اأتوا  ما  هذا  كل  عن  �صغلهم  فقد 

اأن  اإذا ما اأعجزهم البحث واآن للقافلة  اأخيهم حتى  عن 

تعود اإىل بلدها اأ�صرع الإخوة اإليها، لكن يا�صراً ا�صتهوته 

اأخويه م�صممًا  البقاء فيها، وودع  حياة مكة فعزم على 

على احلياة يف مكة بجوار البيت احلرام، ومل تكن ليا�صر 

خمزوم  بني  �صراة  اإىل  فلجاأ  وحتميه،  توؤويه  قبيلة 

حمالفًا  اأبا حذيفة بن املغرية  ليكون يف جواره، وليدفع 

عنه عاديات البطون الأخرى من قري�ص، وقد زوجه اأبو 

حذيفة    اآمة له هي �صمية بنت خياط فولدت له عماراً  

خمزوم،  بني  كنف  يف  احلياة  بهم  و�صارت   . وعبداهلل 

اإع�صار،  اأبي حذيفه رقيقة ل جدب فيها ول  ويف جوار 

عمار... رجولة  اكتملت  كما  العمر  يف  يا�صر  وتقدم 
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اجلدي���د  الن���ور  واأ�ش���رق 

بع���ث اهلل  اإذ  الأر����س،  عل���ى 

نبيه حمم���داً اإىل العاملني فما 

اآم���ن به م���ن قومه اإل ب�ش���عة 

وثالثون رجاًل، اأذاقتهم قري�س 

كل األوان العذاب، وفكر عمار 

بن يا�شر فيما دعا اإليه حممد 

�ش���لوات اهلل و�ش���المه عليه، 

وب���دت دار الأرق���م اأمام عمار 

فاآ�شرع اإليها وعند دار الأرقم 

وجد عمار �ش���هيب بن �ش���نان 

الروم���ي ف�ش���األه : م���اذا تريد 

يا �ش���هيب ؟ فاأجاب���ه : وماذا 

تري���د اأنت يا عم���ار ؟ فقال : 

اأري���د اأن اأدخ���ل عل���ى حممٍد 

فاأ�ش���مع كالمه، فقال �شهيب: 

واأنا اأريد ذلك اأي�شاً ... ودخل 

الثن���ان معاً، فعر����س َ عليهما 

ر�ش���ول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - الإ�ش���الم فاأ�شلما، ثم 

مكث���ا يومهما عل���ى ذلك حتى 

اأم�شيا، ثم خرجا ي�شتخفيان .

وعر����س عم���ار الإ�ش���الم 

عل���ى اأبويه فاأ�ش���لما ومل ينكر 

عمار واأبواه ذلك الأمر حينما 

�ش���األهم بنو خمزوم، فانق�شوا 

على اآل يا�ش���ر يذيقونهم اأ�شد 

اأن���واع الع���ذاب ليفتنوهم عن 

دينه���م، ويف بطحاء مكة حيث 

تر�ش���ل ال�ش���م�س �ش���واظاً من 

لهب ق�ش���ى اآل يا�شر اأياماً يف 

الع���ذاب ،  وم���ر بهم حممد - 

�ش���لى اهلل عليه و�شلم - وهم 

يعذبون و�ش���مع يا�شر وهو يئن  

يف قيوده وهو يقول : » الدهر 

هكذا « فنظر الر�شول الكرمي 

اإىل ال�ش���ماء ونادى : « اأب�شروا 

اآل يا�شر فاإن موعدكم اجلنة« 

فه���داأت  يا�ش���ر  اآل  و�ش���معها 

نفو�ش���هم  و�ش���كنت وا�شت�شهد 

يا�ش���ر يف العذاب الذي �ش���به 

علي���ه اأب���و جهل، واأعط���ى اأبو 

حذيف���ة �ش���مية اإىل اأبي جهل 

ال���ذي بال���غ يف اإيذائها اإىل اأن 

اأغلظ���ت  ل���ه الق���ول فطعنها 

بحربته فكانت ال�شهيدة الأوىل 

يف الإ�شالم . 

وي���روى اأنه ق���ال لها كيف 

ترتك���ني اآله���ة اآبائ���ك وتتبعني 

اإله حممٍد ؟ فقالت ر�شي اهلل 

عنه���ا : »اأحتاجونن���ي يف اهلل 

وق���د هداين ؟« فق���ال لها اأبو 

جهل : اأرين اإلهك هذا .

فقالت: »ل تدركه الأب�شار 

وه���و ي���درك الأب�ش���ار وه���و 

اللطي���ف اخلبري«، فق���ال لها  

اأبو جهل : لقد �شحرك حممد 

وال���الت . فقالت : بل هداين 

اإىل الن���ور . فطعنه���ا ب�ش���هم 

فقتله���ا، وبقي عمار يقا�ش���ي 

العذاب  ...

كان���و يغطونه يف املاء حتى 

يبل���غ ب���ه اجله���د مبلغ���ه، ومل 

يرتك���وه حت���ى نال من ر�ش���ول 

اهلل - �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم 

- وذك���ر اآلهته���م بخ���ري، فلما 

اأت���ى النبي - �ش���لى اهلل عليه 

و�ش���لم - فقال له : »ما وراءك 

؟« فقال  : �ش���ر يا ر�شول اهلل، 

واهلل م���ا تُركت حتى نلت منك 

وذكرت اآلهته���م بخري  . فقال  

ل���ه ر�ش���ول اهلل : »فكيف جتد 

قلبك ؟« فقال عمار : مطمئناً 

بالإميان  فقال ر�ش���ول اهلل - 

قــــاســــى عــــمــــار وأمـــــه 
وأبــــــوه أشــــد الـــعـــذاب 
فــــــــــي ســــــبــــــيــــــل الـــــلـــــه 

أبـــــــــو الــــــعــــــاريــــــة رمـــــى 
عــــــــمــــــــارًا بــــســــهــــم فـــي 
معركة صفن  فقتله 

وسمية  يـــاســـر  لـــقـــي 
ربــــهــــمــــا شـــهـــيـــديـــن..
قـــتـــلـــهـــمـــا أبـــــــــو جـــهـــل  

�شلى اهلل عليه و�شلم - : »فاإن 

عادوا فعد « واأذن اهلل لر�شوله 

بالهج���رة اإىل املدينة،  وهاجر 

عم���ار وكان يف مقدم���ة الذين 

عملوا مع الر�ش���ول الكرمي يف 

بن���اء م�ش���جده يف مرب���د بني 

عمرو . 

ث���م �ش���هد عم���ار ح���روب 

الردة، جماهداً مقداماً، يقاتل 

ويحر�س امل�شلمني على القتال 

وهو يقول : يا مع�شر امل�شلمني 

ِم���َن اجلن���ة تَُف���ّرون  ؟ هلموا 
َ
اأ

اإيّل.

واأخذ يقاتل اأ�ش���د القتال، 

وانت�شر امل�ش���لمون باإذن اهلل، 

وتنق���ل عم���ار ب���ن يا�ش���ر من 

و�ش���هد  مي���دان  اإىل  مي���دان 

القاد�ش���ية وغريها، ولقد نال 

ثق���ة اأم���ري املوؤمن���ني عمر بن 

اخلطاب  فوله الكوفة.

وقامت الفتنه العمياء بني 

علي ومعاوية  فان�ش���وى عمار 

حتت ل���واء عل���ي، ويف موقعة 

�شفني التحم اجلي�شان .وقاتل 

عمار قتال الأبطال اإل اأن غافله 

اأبو العارية املزين ورماه ب�شهم  

فقتله ثم احتز رجل اآخر راأ�شه 

واأقبال يخت�شمان فيه، كالهما 

يقول اإنه قتله، فقال عمرو بن 

العا�س : » واهلل اإن يخت�شمان 

اإل يف الن���ار، ل���وددت اأين مت 

قبل هذا بع�شرين �شنة« ونادى 

املنادي : ويحك.... ابن �شميه 

تقتل���ه الفئ���ة الباغي���ه، ووقف 

على ج�ش���ده يق���ول : اإن اإمرءاً 

مل يعظم عليه قتل ابن يا�ش���ر 

امل�ش���يبة  علي���ه  ب���ه  وتدخ���ل 

املوجعة لغري ر�شيد ....   
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 بني فينة واأخرى ت�صدر درا�صات مهمة تتطرق اإىل مو�صوعات عدة مرتبطة بالهوية العربية ، وتتناول عالقتها باللغة والدين 

والنتماء والثقافة واملواطنة والرتاث والإعالم ، والتحديات التي تواجهها يف ع�صر العوملة ، ول�صيما يف ال�صنوات الع�صر الأخرية.

والتاريخ اللغة  إلــى  اســتــنــادا  العربية  لــأمــة  مفهومه  صــاغ  احلــصــري  ســاطــع 

طارق األحمد

الهويّــــــة وقضايــــاها
يف الوعي العربي املعا�صر

22
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 ومن الإ�شدارات احلديثة 

بهذا ال�ش���دد كت���اب ) الهوّية 

وق�ش���اياها يف الوعي العربي 

املعا�ش���ر( الذي ن�ش���ره مركز 

درا�ش���ات الوح���دة العربي���ة، 

�ش���من �شل�شلة كتب امل�شتقبل 

العرب���ي، وت�ش���من درا�ش���ات 

لع���دد م���ن املفكري���ن العرب 

مرتبطة بالهوية وجتاربها يف 

عدد من الدول العربية.

يف مقدم���ة الكتاب يقول 

حمرر الإ�ش���دار ريا�س زكي 

قا�شم: اإن ال�شوؤال عن الهوية 

العربية يبقى مركزيا يف الفكر 

القومي العربي. ومنذ القدم 

ل يغيب عن العرب اعتزازهم 

باللغ���ة العربي���ة، باعتباره���ا 

املحدد الأول لهويتهم. وميكن 

تعّق���ب املقارب���ة اللغوي���ة، ثم 

اللغوية التاريخية، ب�شكل جلي 

يف مرحل���ة ما ب���ني احلربني 

العامليتني؛ فقد �ش���اغ �شاطع 

لالأم���ة  مفهوم���ه  احل�ش���ري 

العربي���ة، ا�ش���تنادا اإىل ذينك 

والتاري���خ  اللغ���ة  املقوم���ني: 

اللذي���ن ربط���ا الع���رب مع���ا، 

يقول: اإن اللغة هي روح الأمة 

وحياته���ا، اإنه���ا مبثابة حمور 

وعمودها  العربي���ة  القومي���ة 

ه���و  والتاري���خ   ... الفق���ري 

مبثابة �شعور الأمة وذاكرتها.

الهوية والقومية

لك���ن البح���وث يف العقود 

الت���ي تل���ت احل���رب العاملية 

الثانية، تنوعت وت�ش���عبت يف 

املوق���ف م���ن الهوي���ة، فعقد 

الثمانينيات �شهد جدل وا�شعا 

يف ق�ش���ايا القومية، والهوية، 

القطري���ة، والنتماء  والدولة 

والإ�شالم ال�شيا�شي. و�شحيح 

اأن ه���ذا اجل���دل مل يتجاهل 

الهوية يف �شلب بحوثه، لكنه 

كث���ريا ما دار ح���ول التعددية 

�ش���ملت  بحي���ث  الهوي���ة،  يف 

القبلي���ة والطائفية والقطرية 

والهوي���ة  القومي���ة  والهوي���ة 

الإ�ش���المية؛ وهو ما اأدى اإىل 

تعقيد امل�ش���األة، ومن ثم جعل 

فكرة اأمة عربية قائمة فقط 

عل���ى هوي���ة عربي���ة واح���دة 

“وجه���ة نظ���ر”، اأو “م�ش���األة 
خالفية” اأو “فكرة جمردة”، 

اأحيان���ا، ي���رى البع����س اأنه���ا 

جتايف الواقع.

ويت�ش���اءل قا�شم بعد ذلك 

قائ���ال : ه���ل م�ش���كلة الهوية 

ال���ذي  والتح���دي  العربي���ة 

تواجه���ه م���ن الداخ���ل وم���ن 

هوي���ات اأخرى، واق���ع يزداد 

جت���ذّرا يف الوط���ن العرب���ي؟ 

ثم، كيف يكون التعامل مع ما 

ت�شهد “الهوية” من م�شتويات 

ت�ُش���تنبت يف الواق���ع العربي: 

عنيت امل�شتوى الفردي، حيث 

يتماهى الف���رد مع جمموعة 

ما، لها ن�شق قيمي خا�س بها، 

مما ي�شكل هوية �شيكولوجية 

التن�ش���ئة  بعملي���ة  ويرتب���ط 

م�شتوى  وعنيت  الجتماعية؛ 

الــــثــــنــــائــــيــــة الـــــلـــــغـــــويـــــة فـــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم تـــشـــكـــل 
حتـــــديـــــا مـــهـــمـــا لـــلـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة
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ال�شيا�شي اجلماعي،  التعبري 

ال���ذي يُدرج الفرد يف �ش���كل 

من اأ�ش���كال التنظيم���ات، اأو 

الأحزاب ال�شيا�ش���ية؛ وعنيت 

املوؤ�ش�ش���ية  الهوي���ة  م�ش���توى 

املتع���دد الوجوه، والأ�ش���كال، 

اأو  م���ن ح��ي�������ث الدي���������انة 

القوانني.

ويب���دو اأن تل���ك الأ�ش���ئلة 

اأو  منطقه���ا  يف  تخف���ي  ل 

هواج�ش���ها اأن الأم���ة العربية 

واأن  التعددي���ة،  عل���ى  تق���وم 

لالأم���ة،  متع���ددة  مقارب���ات 

�شجلت ح�شورها الفكري، من 

اأبرزها اأن الإ�ش���الم جعل من 

الع���رب اأمة، واأن العالقة بني 

الثنني هي عالقة ع�ش���وية. 

وهذا يف�شي اإىل رف�س مقولة 

اأن الإ�شالم هو الدين القومي 

للعرب وتراثهم. وفقا لذلك، 

ه���ل غ���دت الهوي���ة القومية، 

من منظ���ور �شو�ش���يولوجي � 

جمموع���ة م���ن اخل�ش���ائ�س 

اأم���ة يف  اأو  ل�ش���عب  املمي���زة 

معّين���ة؟  تاريخي���ة  مرحل���ة 

وه���ل نح���ن اأمام ع���دم ثبات 

اخلا�ش���ية، لنق���ول اإن الهوية 

نت���اج تاريخ، وه���ي يف عملية 

تغري م�شتمر؟ اإن هذه املقاربة 

ترر فهم الأمة فهما ديناميا، 

يجعلها تتفاعل م���ع الأزمات 

وال�ش���راع������ات ال�ش���يا�ش���ية 

والت�ش���ورات العقائدية، مّما 

مينح الهوي���ة القومية طبيعة 

متغ���رية، وتغدو جمموع طرق 

التفكري وال�ش���عور وال�ش���لوك 

التي تتطابق ب�ش���ورة ن�شبية، 

والتي لها �ش���يطرة اأو هيمنة 

حم���دودة ون�ش���بية يف حقبة 

تاريخي���ة معّين���ة، كم���ا يقول 

املحرر.

الهوية والف�صلفة 

الدينية والقومية

تت�ش���عب بحوث الق�شمني 

الأول والث���اين م���ن الكت���اب 

لتتطرق اإىل حتليل اإ�ش���كالية 

الهوية، وتتعمق فل�ش���فتها من 

الوجهت���ني القومية والدينية، 

م���ع وقفة اأ�شا�ش���ية لدرا�ش���ة 

والتحديات  الثقافي���ة  الهوية 

التي جتابهها. ثم تتطرق ت�شع 

درا�ش���ات متنوعة اإىل ق�شايا 

الهوية، عر درا�ش���ة حالت، 

جمعت التنوع وال�شمولية.

الأول  الق�ش���م  وت�ش���من 

)يف  عن���وان  حم���ل  ال���ذي 

والنتم���اء(  الهوي���ة  فل�ش���فة 

ج���اءت  ف�ش���ول،  ع�ش���رة 

عناوينه���ا )يف الهوية القومية 

والهوية  و)القومي���ة  العربية( 

و)ح���ول  العربي���ة(  والث���ورة 

التاري���خ والهوي���ة يف الوط���ن 

الهوية  و)اإ�ش���كالية  العرب���ي( 

املجتمع���ات  يف  والنتم���اء 

العربية املعا�شرة( و)الإ�شالم 

والهوي���ة: مالحظات للبحث( 

و)امل�ش���يحّية العربية: ت�شظّي 

الهوية وم�شتخل�ش���ات الوعي 

التاريخ���ي( و)مفهوم الطبقة 

الو�شطى وحراك الهويات يف 

املجتمعات العربية امل�شرقية( 

و)الهوي���ة الثقافي���ة العربي���ة 

والتحدي���ات( و)الع������������ومل���ة 

واملجتمع  الثقافي���ة  والهوي���ة 

التكنولوجي احلديث( و)اللغة 

الثقافي���ة  والهوي���ة  العربي���ة 

وجتارب التعريب(.

اأما الق�ش���م الث���اين الذي 

ناق�س ق�شايا عدة عن الهوية 

فت�شمن ت�شعة ف�شول جاءت 

عناوينها )اإ�شكالية الهوية يف 

الهوية..الق�صايا والتجارب

تفاوتت الدرا�ش���ات التي ت�شمنها الكتاب يف تركيزها 

على مو�شوعات فكرية من جهة ، وعلى جتارب الهوية يف 

بلدان عربية من جهة اأخرى .

فقد ط�ُرحت يف تلك الدرا�شات م�شاألة الهوية الثقافية 

العربية، والتحديات التي تواجهها، ول �شيما املواجهة مع 

الغرب يف الع�ش���ر احلدي���ث، وما يراه البع�س من �ش���عي 

غرب���ي اإىل فر����س التبعية باأنواعها، وم���ا يتمثل يف عوملة 

ثقافية تتجلى يف �ش���بكات املعلومات والت�شالت وقنوات 

الب���ث الف�ش���ائي ودور النرتن���ت. وثمة جان���ب اآخر لأثر 

الت�ش���ال بالغ���رب، يتمث���ل يف ثنائية لغوي���ة / ثقافية بني 

العلوم الإن�ش���انية والجتماعية، درا�ش���ة وبحث���ا بالعربية 

يف اجلامع���ات واملعاه���د واملراك���ز املتخ�ش�ش���ة، والعلوم 

والتكنولوجيا درا�شة وبحثا بلغة اأجنبية. ويت�شاءل الغيارى 

على الهوية العربية: كيف نتحدث بعد هذا عن نقل العلوم 

والتكنولوجيا وتطبيقه���ا؟ قد ننادي بتعريب العلوم، وهذا 

ما مل نتقدم به. والتعريب، يتطلب التعليم وكتابة البحوث 

بالعربية، اإ�شافة اإىل متّثل اأ�شاليب البحث العلمي. مبعنى 

اآخ���ر، ل ب���د اأن تك���ون الثقاف���ة العلمية ج���زءا مهما من 

الثقافة العربية؛ فمن اأ�ش����س تر�شيخ الهوية الثقافية نظام 

التعليم وفل�شفته. اأما التجزئة والثنائية اللغوية يف التعليم 

فاإنها ت�شكل حتديا مهما للهوية الثقافية العربية التي هي 

اأ�شا�س الهوية العربية.

   ويت�ش���اءل املحرر اإزاء جمل���ة التحديات التي تواجه 

الهوي���ة العربي���ة: م���ا ال���ذي يف و�ش���ع جمتمعن���ا العربي 

اأن يفعل���ه يف ما ن�ش���هد من جتزئة وانق�ش���امات؟ ويجيب 

: ق���د يك���ون م���ن املفي���د الق���ول ،هن���ا، اإن فع���ل العدوان 

الثق���ايف - اأي ع���دوان ثقايف- ل يحتل امل�ش���هد وحده، بل 

هو غالبا ما ي�ش���تنه�س نقي�ش���ه، ب�ش���بب ما ينطوي عليه 

عنفه الرمزي من ا�ش���تفزاز ل�شخ�شية املعتدى عليه، ومن 

ت�ش���ّبث بثقافته هويته. ومبوازاة ذلك، نحن يف حاجة اإىل 

التحدي���ث؛ اأي اإىل النخراط يف ع�ش���ر العل���وم والتقانة 

كفاعلني م�ش���اهمني، ولكنن���ا يف حاجة كذلك اإىل مقاومة 

الخرتاق، وحماية هويتنا القومية وخ�شو�ش���يتنا الثقافية 

من النحالل والتال�شي.
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العراق .. الأ�ش���ول واحللول( 

و)الفئات واجلماعات: �شراع 

الهوية واملواطن���ة يف اخلليج 

العربي( و)اللغة الفرن�شية يف 

املغرب العربي: غنيمة حرب 

اأم ا�شتالب هوية؟( و) الهوية: 

الإ�ش���الم، العروبة، الّتون�شة( 

و)الهوية العربية يف املنهجية 

اللبناني���ة اجلديدة: مقومات 

وخ�ش���ائ�س . . مادة الرتبية 

املدين���ة  الوطني���ة والتن�ش���ئة 

اأمنوذج���ا( و)بع����س مقومات 

الف�ش���اء الثقايف ال�شنقيطي: 

مدخل اإىل درا�شة اإ�شكاليات 

املجال والهوي���ة يف موريتانيا 

املقاوم���ة  و)دور  الأم����س( 

الثقافي���ة يف �ش���ياغة الهوية 

يف  درا�ش���ة  اجلماعي���ة: 

الهوية اجلماعي���ة للعرب يف 

يف  و)امل�ش���لمون  اإ�ش���رائيل( 

والدولة(  الهوي���ة  بريطاني���ا: 

و) الهوي���ة القومية يف جتربة 

ال�شينما العربية يف م�شر(.

الهوية والعمارة

يف الق�شم الثالث، اأ�شاءت 

م�ش���هد  درا�ش���ات  خم����س 

الرمزي���ة يف املع���امل القائمة 

اأو الت���ي ت�ش���تحدث من قبل 

الفرد اأو املجموعة، وت�ش���ّخر 

اأو  “العم���ران”  لحتياج���ات 

�ش���منا  حتم���ل  الجتم���اع، 

التعب���ري ع���ن الهوي���ة، وه���ي 

بق���در ما تعلن للغري عن هذه 

الهوي���ة، مبا حتمله من متّيز، 

فاإن ه���ذه العم���ارة توؤلف يف 

الوق���ت عين���ه اخل�شو�ش���ية 

نـــــحـــــن فـــــــي حــــــاجــــــة لـــــــانـــــــخـــــــراط فـــــــي عـــصـــر 
الـــــــعـــــــلـــــــوم والــــــتــــــقــــــانــــــة فــــــاعــــــلــــــن مــــســــاهــــمــــن

خل�شو�ش���ية  اجلغرافي���ة 

العم���ارة املحلية؟ وهل يجري 

التعام���ل م���ع م�ش���األة الهوية 

اإط���ار  يف  بوع���ي  املعماري���ة 

التعليم؟ وهل تُطرح اإ�شكالية 

الهوية يف م�ش���اريع الت�شميم 

املعماري؟

اإن درا�شات الكتاب حتمل 

وعي���ا ل� “ال���ذات” يتجلى يف 

البحث عن اإيجاد اإطار حمدد 

املعامل لكيان عربي م�ش���تقل 

الأج���واء  ظ���ل  يف  ومتمي���ز 

العاملي���ة اجلديدة التي تتميز 

بالجتياح الوا�ش���ع للتاأثريات 

الغربية عر و�ش���ائل الإعالم 

املتط���ورة،  والت�ش���الت 

الإعالمية  ال�ش���يطرة  وع���ر 

والقت�ش���ادية  وال�شيا�ش���ية 

والع�شكرية للغرب.

املعلنة.

  وجاءت عناوين الق�ش���م 

الثالث )الهوية واخل�شو�شية 

يف الفن والعم���ارة( و)البحث 

معن���ى:  ذات  “ذات”  ع���ن 

اإ�ش���كالية الهوية يف العمارة( 

العمرانية:  الهوية  و)حتولت 

ثنائي���ة الثقاف���ة والتاريخ يف 

العمارة اخلليجية املعا�ش���رة( 

و)الهوي���ة والعومل���ة واملدين���ة 

الإ�ش���المية املعا�شرة( و)اآلم 

دبي املتنامي���ة: مدينة تبحث 

عن هويتها(.

ويختت���م املح���رر املقدمة 

بقول���ه : اإن م���ن الطبيعي اأن 

ترز جملة ت�شاوؤلت، يف هذه 

اإجابات  تطلبت  الدرا�ش���ات، 

خمتلف���ة يف التحليل والنقد؛ 

م���ن اأبرزه���ا: “ما ه���ي هذه 

الهوية العربية التي نن�ش���دها 

اليوم يف العمارة؟ وتت�شعب عن 

ذلك اأ�ش���ئلة عدة: ما هو دور 

الرم���ز )املعماري( يف حتديد 

الهوي���ة؟ وكيف يفهم املجتمع 

خا����س،  ب�ش���كل  املعم���اري، 

واملجتمع العربي ب�ش���كل عام 

م�شاألة الهوية؟ وكيف يتعامل 

كل من فئات هذا املجتمع من 

معماري وطالب واأ�شتاذ وفرد 

عادي مع الهوية؟ وما احلدود 
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د.الزواوي بغوره

الفال�شفة  ك����ان  واإذا 

والعلماء متفقني على العالقة 

التالزمية بني الذاكرة والهوية، 

ال�شياق  ه���ذا  يف  يكفي  اإذ 

الفيل�شوفة  قالته  التذكري مبا 

»مريي  املعا�شرة  الريطانية 

الذاكرة  كتابها:  يف  ورن���وك« 

والأدب،2007،  الفل�شفة  يف 

اأ�شبه  بينهما  العالقة  اأن  من 

مبا  اأو  ال���ت���واأم���ني،  ب��ع��الق��ة 

بيري  الفرن�شي  امل���وؤرخ  ق��ال��ه 

»احلا�شر،  ك��ت��اب��ه:  يف  ن���ورا 

اأن ثمة  ال��ذاك��رة« من  الأم���ة، 

قبول على وجه العموم لكون 

مرتبطتني  والهوية  ال��ذاك��رة 

ارتباطا ل ينف�شم، اأو ما اأكده 

الـذاكــرة 
والهـويــة

قد ل جنانب ال�صواب، اإذا قلنا اإن الذاكرة حتتل مكانة مركزية واأثرية عند الإن�صان يف حياته ال�صخ�صية اأو يف حياته اجلماعية. 

ولقد اهتم الفال�صفة عرب التاريخ بالذاكرة قدر اهتمامهم بالعقل واملعرفة والعلم. فقد قال احلكيم ال�صيني كونف�صيو�ص: )اآفة 

العلم الن�صيان(. وذهب الفيل�صوف اليوناين اأفالطون اإىل القول اإن : ) املعرفة تذكر واجلهل ن�صيان(. وعلى الرغم من اأهمية النظر 

يف خمتلف جوانب الذاكرة، وبخا�صة يف عالقتها بالهوية، اإل اأننا �صنقت�صر على م�صاألة حمددة خا�صة بالعوامل التي حتول دون 

قيام الذاكرة بدورها الإيجابي والبناء يف الهوية اجلماعية.

جويل كاندو يف كتابه »الذاكرة 

)البحث   : اأن  م��ن  وال��ه��وي��ة« 

يعتر جوابا عن  الذاكرة  عن 

هويات اأ�شابها ال�شرر(، ومن 

ال�����ش��روري الإ���ش��ارة م��ع بول 

كتابه  ب��ني يف  ال���ذي  ري��ك��ور 

الن�شيان«  التاريخ،  »الذاكرة، 

اأن الذاكرة ل ت�شهم اإل ن�شبيا 

وذلك  وذات��ي��ت��ن��ا،  هويتنا  يف 

�شمن ما ا�شطلح عليه بالهوية 

ال�شردية، فما نحن عليه لي�س 

نتاج  ه��و  واإمن���ا  ث��اب��ت��ة،  كتلة 

بحياة  مرتبطة  وحياة  تاريخ 

هويتنا  فاإن  وعليه،  الآخرين. 

قادرون  نحن  مم��ا  تتكون  ل 

على �شرده فقط، و اإمنا هي 
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بعامل  اختالفها  على  الثالثة 

العامل اليديولوجي  رابع هو 

بتوظيف  ي����ق����وم  ال��������ذي 

معروفا  ك��ان  واإذا  ال��ذاك��رة. 

النظم  يف  الأيديولوجية  دور 

والجتماعية،  ال�شيا�شية 

اإليه  الإ���ش��ارة  م��ا يجب  ف��اإن 

�شبغة  اإعطاء  يف  دوره��ا  هو 

عن  والدفاع  للنظام،  �شرعية 

توحيد  و  وروؤي��ت��ه،  م�شاحله 

املتنوع داخل املجتمع يف ن�شق 

اأ�شا�س  وتقدمي  واحد،  رمزي 

للفعل والعمل امل�شرتك.

 وتقوم الق�ش�س والروايات 

�شورة  بع�شها  يتخذ  ال��ت��ي 

ووظيفة  ب��دور  ر�شمي  تاريخ 

اخلا�شعة  ال���ذاك���رة  تثبيت 

املوؤدجلة  اأو  لالأيديولوجيا 

الق�ش�س  رواي����ة  خ���الل  م��ن 

ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة ال���ت���ي ت���روي 

الهوان اأو املجد، والهزمية اأو 

مت�شلة بالوعود التي نقطعها 

مع الآخرين ، اأو على امل�شتوى 

بال�شيا�شات  املتعلق  اجلماعي 

وهو  ال�شيا�شية،  وامل�شاريع 

ما يعني اأن الذاكرة ل تتكون 

واحلا�شر  املا�شي  بعدي  من 

ثالث  بعد  م��ن  واإمن���ا  ف��ق��ط، 

اأكر  هو بعد امل�شتقبل. ولعل 

يف  الذاكرة  تواجهها  م�شكلة 

اأبعادها الثالثة هي ا�شتغاللها 

اأو التالعب بها ، بحيث يوؤدي 

ذلك اإىل ظهور اأ�شكال �شلبية 

من الذاكرة، فما العوامل التي 

تقف وراء هذه احلالة؟

ميكن ح�شر هذه العوامل 

اأ�شا�شية  اأ���ش��ك��ال  اأرب��ع��ة  يف 

اأول��ه��ا، ال��زم��ن، وذل��ك بحكم 

وقبل  اأول  ه��ي  ال��ذاك��رة  اأن 

كل �شيء عملية تذكر حلدث 

ما�س، واأن عملية ا�شتح�شاره 

لي�شت عملية اآلية �شهلة، و اإمنا 

تخ�شع دائما لعمليات انتقائية 

بح�شب احلالة وال�شياق الذي 

يكون فيه الفرد اأو اجلماعة. 

الذاكرة  اأن  ال��ث��اين  والعامل 

ترتبط  واجلماعية  الفردية 

باأ�شكال النزاع مع الآخر ويتم 

لتقوية  غالبا  ا�شتح�شارها 

ويتمثل  امل��واق��ف.  من  موقف 

ت�شميه  ما  يف  الثالث  العامل 

ال�شيا�شية  الأن��رثب��ول��وج��ي��ا 

التاأ�شي�شي،  العنف  مب��رياث 

وجود  ل  اأن���ه  يعني  وال����ذي 

من  ول��دت  تاريخية  جلماعة 

بالعنف  اأ�شيلة  عالقة  دون 

واحلرب، وهو ما يتم الحتفال 

املوؤ�ش�شة  الأح��داث  با�شم  به 

املثال،  �شبيل  على  كالحتفال 

باأعياد ال�شتقالل.  

العوامل  ه����ذه  وت��ل��ت��ق��ي 

النت�شار، والإذلل اأو الكرامة، 

وذلك من خالل لعبة الق�شمة 

بني تاريخ م�شموح به ور�شمي، 

وتاريخ مرفو�س ومن�شي، كما 

والتدريب  الذاكرة  تثبيت  يتم 

موؤ�ش�شة  خ���الل  م��ن  عليها 

التعليم.  وال�شوؤال الذي يطرح 

حفظ  ميكن  كيف  هو  نف�شه 

ال�شتغالل  هذا  من  الذاكرة 

الأيديولوجي؟  وال��ت��الع��ب 

ا�شتعمالها  مي��ك��ن  وك���ي���ف 

اإن  ا�شتعمال من�شفا وعادل؟ 

للذاكرة  ال��ع��ادل  ال�شتعمال 

الهوية  ت��ك��ون  اأن  ي��ف��رت���س 

بتجاوزات  وواع��ي��ة  م��ت��ن��ورة 

الذاكرة، من هنا وجب القيام 

علم  ج��ه��ة  م��ن  يفر�شه  مب��ا 

علمية  ���ش��روط   م��ن  التاريخ 

واأكادميية يف كتابته، وال�شماح 

للمواطنني بالإدلء ب�شهاداتهم 

بحرية، وذلك من خالل كتابة 

اأو  اإك��راه  دون  من  مذكراتهم 

الذاكرة،  خدمة  لأن  مواربة، 

اجلماعية  الذاكرة  وبخا�شة 

التي ترتبط بالهوية اجلماعية 

باجلميع  م��ت��ع��ل��ق��ة  م�����ش��األ��ة 

معينة.  لفئة  حكرا  ولي�شت 

يعني  ال�شحايا  اإن�شاف  واأن 

واعتماد  ذكرياتهم،  �شرد  اأول 

الإ�شغاء  يف  امل�����ش��اواة  م��ب��داأ 

الكلية  النظرة  و�شرورة  لهم، 

الذاكرة  ورب���ط  وال�����ش��ام��ل��ة، 

اجلماعية،  بالذاكرة  الفردية 

الذاكرة  واآلم  جراح  واعتبار 

واأن  وج��م��اع��ي��ة،  �شخ�شية 

هو  للذاكرة  ا�شتعمال  اأف�شل 

خدمتها والهتمام بها، وذلك 

يف مواجهة الن�شيان مبختلف 

اأ�شكاله.

بع�س  ي�������رتدد  ل  ل������ذا 

الفيل�شوف  ومنهم  الفال�شفة، 

ب������ول ري�����ك�����ور ع���ل���ى وج���ه 

اإىل  ال���دع���وة  ال��ت��ح��دي��د، يف 

قيام فن الن�شيان ودرا�شة كل 

التذكر  عن  الذاكرة  يعيق  ما 

�شواء من الناحية النف�شية اأو 

ال�شيا�شية، وبخا�شة ما يت�شل 

الذي  التع�شفي  بالن�شيان 

متمثلة  ر�شمية  اأ�شكال  ياأخذ 

الرئا�شي،  كالعفو  العفو  يف 

اأمام  لأن���ه  ال�شامل،  والعفو 

العنيفة  ال�شيا�شية  النزاعات 

�شيا�شة  اإل  الب�شرية  ل متلك 

ال�شيا�شة  باعتبارها  العفو 

الوحيدة التي ميكن اأن حتقق 

ال�شلم. 

جنوب  جت���رب���ة  وت��ع��ت��ر 

افريقيا يف هذا ال�شياق جتربة 

رئي�شها  �شكل  حيث  رائ���دة، 

لهذا  جلنة  منديال  نيل�شون 

جلنة   ( عليها  اأطلق  الغر�س 

تراأ�شها  وامل�شاحلة(  احلقيقة 

الق�س دي�شموند توتو. ودامت 

 1996 ع��ام  من  اجتماعاتها 

وقدمت   ،1998 ع���ام  اإىل 

خم�شة  يف  �شخما  ت��ق��ري��را 

)جمع  ع��ن:  عبارة  جملدات، 

املهانني،  وماأ�شاة  ال�شهادات، 

والعفو  ال�شحايا،  وتعوي�س 

باأنهم  اع��رتف��وا  ال��ذي��ن  ع��ن 

�شيا�شية(.  ج��رائ��م  ارت��ك��ب��وا 

وكان �شعارها هو »الفهم ولي�س 

النتقام«. و بال �شك، فاإن من 

على  احلكم  لأوان���ه  ال�شابق 

على  واأث��ره��ا  التجربة،  ه��ذه 

لكن  اإفريقيا،  جنوب  �شعب 

ت�شري  كثرية  عالمات  هنالك 

من  وبخا�شة  جناحها،  اإىل 

الإيجابية  الذاكرة  �شلة  جهة 

بالهوية البناءة. 

من  تتكون  الذاكرة 
املـــــاضـــــي واحلــــاضــــر 
واملــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل

أكــــــــــــبــــــــــــر مـــــشـــــكـــــلـــــة 
تـــواجـــهـــهـــا الــــذاكــــرة 
هـــــــــي اســـــتـــــغـــــالـــــهـــــا 
بـــهـــا الــــــتــــــاعــــــب  أو 

أفـــــضـــــل اســـتـــعـــمـــال 
للذاكرة هو خدمتها 
واالهـــتـــمـــام بــهــا في 
النسيان  مـــواجـــهـــة 
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صنــاعة اخلير والهوية املشتركةاملواطــــنة 

عجلت  قد  وكاأنها  العامل  اأ�صقاع  كافة  �صربت  التي  الكبرية  التغريات  وتلوح   ، كاملواطنة  بالغ  باهتمام  مفهوم  يحظ  مل  الأخري  العقد  يف 

بالتفات املفكرين والفال�صفة اإىل هذا املفهوم احلديث ن�صبيا. غري اأن هناك م�صكالت كثرية تتعلق مبفهوم املواطنة ، وهي م�صكالت لي�صت 

ازدهارها و�صعفها من جانب وم�صتقبلها  الإن�صانية وطريقة  املجتمعات  توؤثر ب�صكل فاعل يف  ، بل  واملجرد  النظري  حم�صورة يف اجلانب 

– بينها وبني  – كما فعل علماء الجتماع وال�صيا�صة  . ولو �صئنا النطالق من تعريف ب�صيط للمواطنة لربطنا  اآخر  وهويتها من جانب 

الفرد مواطنا ي�صتلزم بال�صرورة  . فاإن كون  اأحدهما دون الآخر  ، ل ميكن تخيل  . فهذان املفهومان متطابقان ومتالزمان  فكرة النتماء 

انتماءه اإىل جمتمع �صيا�صي قائم . ومن املفرت�ص لكل فرد اأن يحيا يف جمتمع معني ، وي�صتحيل على اأي فرد عدم اكت�صاب مواطنة حمددة.

ولكن الأمر ل يتبدى بهذه 

الأمر  يتعلق  حينما  ال�شهولة 

�شاأن  �شاأنها  فهي  باملواطنة. 

يدور  اجتماعية،  ظاهرة  اأية 

�شجال كبري ووجهات  حولها 

خا�شة  م��ت��ع��ار���ش��ة،  ن��ظ��ر 

فيها  تختزل  التي  الأ�شكال 

املواطنة، اإذ اأ�شبحت – على 

جتعل  اآل��ي��ة   - امل��ث��ال  �شبيل 

جماعة  م���ن  ج����زءا  ال���ف���رد 

خمتارة وفقا ملعايري خا�شة، 

بباقة  اإليها  بان�شمامه  يتمتع 

منصور مبارك
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املـــــــــمـــــــــارســـــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
اإلحساس  تطلق  املشتركة 
بــــــــالــــــــهــــــــويــــــــة املــــــشــــــتــــــركــــــة

املــــــــــواطــــــــــنــــــــــة تـــــــنـــــــمـــــــو فــــي 
نـــــــــــــظـــــــــــــام دميـــــــــــقـــــــــــراطـــــــــــي 
اجلميع  يـــدعـــمـــه  مــــزدهــــر 

عليها  يح�شل  ل  املزايا  من 

من هم خارج هذه اجلماعة. 

ل��ذل��ك مت��ه��د �شفة  وت��ب��ع��ا 

الفرد  اأمام  الطريق  املواطنة 

ل��ن��ي��ل م���زاي���ا ع�����ش��وي��ت��ه يف 

التي  املعايري  ولكن  املجتمع، 

املواطنة  لها  وفقا  تكت�شب 

وغري  متييزية  دوم���ا  ت��ك��ون 

يكون  فاأحيانا  مو�شوعية، 

والطبقي  العائلي  الت�شل�شل 

والديني ومكان امليالد معيارا 

للمواطنة .

ما  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

كبرية يف  اإ�شكالية  يعد  �شبق 

املواطنة  مفهوم  مع  التعامل 

يف  ي��ذه��ب  ال��ب��ع�����س  اأن  اإل 

القول  اإىل  للمواطنة  تعريفه 

معينة  خوا�س  تعك�س  باأنها 

يف  وبخا�شة  ؛  ال�شلوك  يف 

العالقة  من  �شربا  اإقامتها 

ال�شخ�شية  امل�����ش��ل��ح��ة  ب��ني 

فالفرد  ال��ع��ام��ة.  وامل�شلحة 

م�شلحته  ت��ت��ط��اب��ق  حينما 

العامة،  امل�شالح  مع  الذاتية 

ملجتمعه  م�شافة  قيمة  يكون 

وي�����ش��ه��م يف من���و وازده�����ار 

م�شتعدا  وي���ك���ون  ال���وط���ن، 

القت�شادي  بخريه  لالرتقاء 

وال�شيا�شي  والج��ت��م��اع��ي 

العمل  خ�����الل  م����ن  ال����ع����ام 

املخل�س وامل�شاركة ال�شيا�شية 

والقدرة  والإيجابية  الفاعلة 

ال�شيا�شي  الأداء  تقييم  على 

الختيار  وممار�شة  لل�شلطة 

اع���ت���ب���ارات  دون  ال����ف����ردي 

مو�شوعية.  غ��ري  ل�شغوط 

تعظيم  اأن  هنا  الالفت  ومن 

ت�شمل  بحيث  كهذه  خوا�س 

يرتبط  جميعهم  الأف������راد 

تلك  اإىل  ي��ن��ظ��رون  بجعلهم 

اخلوا�س بو�شفها عامة اأكرث 

من كونها م�شوؤوليات خا�شة، 

يف ال��وق��ت ال���ذي ي��غ��دو فيه 

م�شرتكة  ب�شورة  بها  القيام 

�شانعا لهوية م�شرتكة .

تعزز  ���ش��ك،  اأدن���ى  ودون 

امل�شرتكة  ال���ه���وي���ة  ه�����ذه 

والثقة  الت�شامن  م�شاعر 

قوتها  عوامل  ت�شتقي  لكونها 

وعنفوانها من التاريخ واللغة 

العوامل  وه���ذه  امل�شرتكني. 

ت�شنع عروة وثقى بني النا�س 

جتعل من الي�شري لهم التغلب 

اختالفاتهم  م��ن  كثري  على 

امل�شالح،  اأو  الآراء  يف  �شواء 

تعاونهم  ت�شهل  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

بع�شهم مع بع�س. وهذا من 

يجدون  فهم  الب�شر،  طبائع 

ال�شهولة مبكان خمالطة  من 

يعترونهم  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك 

ن����واح  ل���ه���م يف  م�����ش��اب��ه��ني 

اأن  كما  بهم.  والثقة  معينة 

املمار�شات الوطنية امل�شرتكة 

وحتقيق  الدميقراطية  مثل 

اخلري العام تعزز اللتزامات 

الكثري  جت����اه  الإن�����ش��ان��ي��ة 

م��ن ال��ن��ا���س وم���ن ث��م تطلق 

امل�شرتكة،  بالهوية  الإح�شا�س 

يتطلب  احلال  بطبيعة  وذلك 

التفاعل  م��ن  عاليا  م�شتوى 

الهوية املشتركة تعزز مشاعر التضامن
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والتبادل بني اأبناء الوطن .

ت�شاربا  اأن  البع�س  ويرى 

ق��د ي��ن�����ش��اأ يف امل���وازن���ة بني 

وامل�شلحة  الذاتية  امل�شلحة 

ال��ع��ام��ة، ع��ل��ى ال��ن��ح��و الذي 

امل�شلحة  الفرد  فيه  يرى  قد 

العامة يف تعار�س مع م�شلحة 

اأحد اأفراد عائلته اأو اأقاربه. 

امل�شلحتني  م��ن  ك��ال  اإن  اإذ 

تنبثقان من ثقافة معينة ومن 

اإرث نوعي، وعلى الرغم من 

تلك  �شوغ  �شعبا  لي�س  اأن��ه 

عليها  واملحافظة  اللتزامات 

النحو  على  الب�شر  ك��ل  ب��ني 

القوانني  ع��ن��ه  ت��ع��ر  ال����ذي 

اإل  والأنظمة،  والت�شريعات 

الثقافات  ذوي  ال��ن��ا���س  اأن 

�شوغها  ي��ري��دون  املختلفة 

ن��ح��و خم��ت��ل��ف. ولكن  ع��ل��ى 

احلالت  ه��ذه  مثل  يف  يعول 

امل�شرتكة  اللغة  تي�شري  على 

والتقاليد ال�شيا�شية اإىل حد 

كبري عمليتي التوا�شل واتخاذ 

الباب  يجعل  م��ا  ال���ق���رارات 

للم�شاركة  للجميع  م�شرعا 

وتقلي�س  امل�شاواة  قدم  على 

قد  التي  ال�شراعات  حجم 

تن�شاأ من �شوء الفهم اأو عدم 

الكفاءة .

وي�����ش��ري م���ا ���ش��ب��ق اإىل 

ارت�����ب�����اط ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

باملواطنة،  وث��ي��ق  نحو  على 

نظام  يف  ت��ن��م��و  ف��امل��واط��ن��ة 

يدعمه  م��زده��ر  دمي��ق��راط��ي 

ال�شياق  وب��ره��ن  اجل��م��ي��ع. 

الدولة  ل��ت��ط��ور  ال��ت��اري��خ��ي 

وبخا�شة يف احلقبة املعا�شرة 

البنة  هي  املواطنة  اأن  على 

الد�شتورية.  للدولة  ال�شرعية 

انتعا�شا  امل��واط��ن��ة  و�شهدت 

بالدميقراطية  ارتباطها  مع 

والدولة  جانب،  من  والرفاه 

قانوين  اأ�شا�س  على  القائمة 

اإىل  والنظر  اآخر.  من جانب 

من  ج��زءا  بو�شفها  املواطنة 

الدميقراطي  الرفاه  منظومة 

امل�شاهمة  على  اأ�شا�شا  يقوم 

الوطنية  للم�شاعر  املفرت�شة 

والثقة،  الت�شامن  خلق  يف 

يف  حيويان  عن�شران  فهما 

يعزز  ت��ع��اوين  م�����ش��روع  اأي 

وب�شورة  الآخ���ر،  منهما  ك��ل 

ع���ام���ة ت���رت���ب���ط امل���واط���ن���ة 

ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة م��ن خالل 

ر�شم  على  امل��واط��ن��ني  ق���درة 

واملحافظة  عامة  �شيا�شات 

عليها. فجوهر الدميقراطية 

)ال�شعب(  النا�س  اأن  يفرت�س 

واف  بقدر  ي�شعرون  من  هم 

ويقبلون  ال��ت�����ش��ام��ن،  م���ن 

واحلد  اجلماعية  ال��ق��رارات 

امل�شرتكة  الثقة  م��ن  الأدن���ى 

لن  الت�شامن  ودون  للتعاون. 

بع�س  ���ش��وى  الأف����راد  يقبل 

التي  اجلماعية  ال���ق���رارات 

ورمبا  بالنفع.  عليهم  تعود 

�شببا  النتقائية  تلك  تكون 

ذرعا  الأغلبية  ت�شيق  اأن  يف 

الأقليات  وترف�س  بالأقليات 

قرارات الأغلبية ويبداأ بعدها 

التمزق الجتماعي .

اأن  ال���ق���ول  ن���اف���ل  وم����ن 

املــــــــؤســــــــســــــــات الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة املـــــــــوجـــــــــودة 
هـــــــــــــــــــــــــي اآللـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــتـــــــــغـــــــــيـــــــــيـــــــــر

مرتبطان  وامل��واط��ن��ة  ال��رف��اه 

وثيق. فهما  كذلك على نحو 

وحني  الثقة  ع��ر  يتحققان 

يتولد  مفقودة  الثقة  ت��ك��ون 

اخل���وف م��ن ع���دم ق��ي��ام كل 

فرد بواجباته ودوره، في�شيب 

املجتمع  مت��ا���ش��ك  ال���وه���ن 

الولءات  وتتبدل  وحيويته، 

وتتغري امل�شاعر. والرفاه يكون 

عامال م�شاعدا يف بناء الثقة 

من  يقرر  حينما  الجتماعية 

مع  الت�شامن  ال��رثوة  ميلكون 

ذوي الدخل املحدود ومن ل 

ميلكون، �شاعتئذ تتولد الثقة 

اأن  يبدو جليا  وبخا�شة حني 

بو�شعهم  ما  يعملون  الأغنياء 

م���ن اأج����ل حت�����ش��ني ظ���روف 

املحرومني، كما تنه�س الثقة 

عندما تتخذ قرارات جماعية 

متفق على �شرعيتها واأهمية 

تفعيلها .

ومن املهم يف هذا ال�شياق 

لو  النا�س  اأن  على  التاأكيد 

نحو  على  التفاعل  لهم  قدر 

عامة  موؤ�ش�شات  ف��اإن  كبري 

ثم  وم��ن  ���ش��روري��ة،  �شتكون 

ه��ن��اك ح��اج��ة – ب���ادىء ذي 

الإجماع  من  نوع  اإىل   – بدء 

اأن املوؤ�ش�شات القانونية  على 

واإن   – املوجودة  وال�شيا�شية 

مل تكن مثالية – متثل الآلية 

م��ن خاللها  ال��ت��ي  امل��الئ��م��ة 

يحدث اأي تغيري مبا يف ذلك 

نف�شها.  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تغيري 

ف�شال عن ذلك ل بد من اأن 

الرغبة يف  الفرد  تتوفر لدى 

النخراط مع بقية املواطنني 

قوانني  ���ش��ي��اغ��ة  اأج����ل  م���ن 

م�شرتكة و�شيا�شات على نحو 

يجعلها مقبولة للجميع. 

لكل هوية رموزها
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مسرحيات كويتية
تنـــــــــــــــــاهـض 
االحتالل والعدوان

وتكرس مفهوم الهوية الوطنية

املـــــــــــســـــــــــرح رفــــــــــــــض احلـــــــــــــــــرب واالحــــــــــــــتــــــــــــــال والــــــــــــــــعــــــــــــــــدوان مـــــــنـــــــذ فـــــــجـــــــر الـــــــتـــــــاريـــــــخ

د. نادر القّنة

ما من حرب وقعت ، وما من اغت�صاب ع�صكري �صافر للحقوق الوطنية ل�صعب من ال�صعوب، اإل وانعك�ص على بنية امل�صهد الثقايف يف الأقطار التي 

تعر�صت للعدوان، وظهر يف اإنتاج اأدبي وفني اإبداعي: ق�صة، رواية، �صعر، م�صرح، �صينما، دراما تلفزيونية واإذاعية، ت�صكيل، كاريكاتري... الخ.. 

وهذا الإنتاج الإبداعي، رغم تعدد وظائفه الفكرية والتاريخية واجلمالية، كان همه الوحيد من�صبًا على رف�ص احلرب العدوانية، ومناه�صة 

الحتالل، وتعريته، وك�صف نواياه وخططه، والوقوف �صده بالكلمة وال�صورة واللون واخلط واملو�صيقا، حيث تدخل الكلمة خندق القتال 

واملقاومة، �صاأنها يف ذلك �صاأن الفعل ال�صيا�صي والع�صكري، تنا�صل �صد الحتالل، وتقاوم اأدواته واإجراءاته و�صلوكياته ومطامعه واأهدافه.
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الــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــان
املـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــي  
الـــــــــكـــــــــويـــــــــتـــــــــي دخـــــــــل 
مــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة مــــــــــا 
بــــــــــعــــــــــد الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر 
مبــــــــنــــــــظــــــــور جــــــديــــــد

لعبت  ال��ت��اري��خ،  فجر  منذ 

ثقافياً  دوراً  امل�شرحية  الدراما 

ن�����ش��ال��ي��اً وا���ش��ع��اً وك���ب���رياً يف 

الإن�شانية،  الثقافية  امل�شاهد 

وب�شكل  ع��م��ل��ي��اً،  و���ش��اه��م��ت 

التجربة  اإث�����راء  يف  م��ب��ا���ش��ر، 

والفكرية  وال��ف��ن��ي��ة  الأدب���ي���ة 

املقاومة،  للدراما  واجلمالية 

والحتالل  للحرب  املناه�شة 

والعدوان، ولي�س اأدّل على ذلك 

من اإ�شارتنا ال�شريعة لواحدة من 

اأوائل امل�شرحيات التي ظهرت 

الإن�شانية  ال��درام��ا  ت��اري��خ  يف 

وهي  الإغ��ري��ق��ي،  الع�شر  يف 

الرتاجيدي  للكاتب  )الفر�س( 

اأمام  توقفت  التي  ا�شخيلو�س، 

ذات  ويف  احل����رب.  م��و���ش��وع 

الع�شر اأظهر الكاتب الكوميدي 

اأر�شتوفاني�س  الإغ���ري���ق���ي 

التجليات  م��ن  ع��ال��ي��اً  ق����دراً 

لإرادة حرب  نقده  الفكرية يف 

انهيار  وب��داي��ة  )البليوبونيز(، 

اأثينا،  يف  الدميقراطي  املبداأ 

معا�شره  ف��ع��ل  مثلما  مت��ام��اً 

�شاحب  يوربيد�س  الرتاجيدي 

نقد  ال��ت��ق��دم��ي��ة يف  الأف���ك���ار 

احلرب، وذلك حينما مثلت اأقدم 

لأر�شتوفاني�س  باقية  م�شرحية 

يف العام 325 ق.م.، فم�شرحية 

)الأكرانيني( حملت نقداً لذعاً 

والع�شكرية  ال�شيا�شية  لل�شلطة 

نقدها  و���ش��ل  ب��ل  اأث��ي��ن��ا،  يف 

اإذ  ذات��ه��ا،  الثقافية  لل�شلطة 

قدمت تعليقات هزلية �شاخرة 

على اآثار احلرب وما تر�شم من 

املدنية  تواجه  �شيا�شية  اأخطار 

الدميقراطية وتع�شف بها.

منذ ذلك الع�شر مل تتوقف 

يف  الإن�شانية  ال��درام��ا  عجلة 

ومناه�شتها  للحرب،  رف�شها 

ل����الح����ت����الل ب����ك����ل �����ش����وره 

كثف  حيث  واأمناطه،  واأ�شكاله 

جهودهم  واملخرجون  الكتاب 

ماآ�شي  لإظ��ه��ار  وعبقرياتهم 

وان��ع��ك��ا���ش��ه على  الح���ت���الل 

الإن�شانية،  والقيم  الإن�����ش��ان 

واعتباره �شلوكاً غري ح�شاري. 

ولعل الإ�شارة اإىل رموز احلركة 

امل�شرحية العاملية الذين ظهروا 

العامليتني،  اأعقاب احلربني  يف 

جتاربهم  يف  �شجلوا  وال��ذي��ن 

اإن�شانياً  م��وق��ف��اً  امل�����ش��رح��ي��ة 

وا���ش��ح��اً يف اإدان�����ة احل���رب، 

خلري  ل��الح��ت��الل،  ومناه�شة 

الدراما  موقف  اأن  على  دليل 

الإن�����ش��ان��ي��ة ك���ان دوم�����اً �شد 

والحتالل.  واحلروب  العدوان 

وهنا ن�شري اإىل اأعمال: �شارتر، 

األ��ب��ري ك��ام��ي، ب��ري��خ��ت، بيرت 

فاي�س، اأرفني بي�شكاتور، اإب�شن، 

برنارد �شو، هارلود ميللر، جان 

ميخائيل  برياندللو،  جينيه، 

ب��وجل��اك��وف، اأن��ط��ون��ان اأرت���و، 

جهود  ح�شابنا  من  ن�شقط  ول 

اأوغ�شت �شرتندبرغ. 

ويف امل�شرح العربي ظهرت 

يف  ع��دي��دة  م�شرحية  اأ���ش��م��اء 

حقلّي التاأليف والإخراج تدين 

الحتالل  وت��ن��اه�����س  احل���رب 

واأن��ت��ج��ت جتارب  وت��رف�����ش��ه، 

م�شرحية كانت ول تزال ت�شكل 

والفنية  ال��ف��ك��ري��ة  ال��ع��ن��اوي��ن 

امل�شرح  ت��اري��خ  يف  العري�شة 

اأمثال:  من  املعا�شر،  العربي 

األ��ف��ري��د ف���رج، حم��ف��وظ عبد 

ونو�س،  ���ش��ع��داهلل  ال��رح��م��ن، 

كنفاين،  غ�شان  يا�شني،  كاتب 

اإدري�س،  يو�شف  ب�شي�شو،  معني 

�شرور،  جنيب  دي��اب،  حممود 

قا�شم حممد، �شعد اأرد�س، كرم 

احلليم،  عبد  اأح��م��د  م��ط��اوع، 

عبد الكرمي بر�شيد، عز الدين 

الدناع،  ال��ك��رمي  عبد  امل���دين، 

ممدوح عدوان.

التجربة الكويتية

يف  الكويت  دول��ة  تعر�شت 

للعام  اأغ�شط�س  م��ن  ال��ث��اين 

ع�شكري  لح��ت��الل  1990م، 
من النظام العراقي. يف �شلوك 

ذلك  اأط��م��اع  ك�شف  ع���دواين 

م��ق��درات جريانه  ال��ن��ظ��ام يف 

القت�شادية. وقد رف�س العامل 

هذا الحتالل، وقاومت الكويت 

والتحرير  الن�شر  حققت  حتى 

1991م.  ف����راي����ر   26 يف 

بعد  م��ا  مرحلة  يف  وان��دف��ع��ت 

امل�شرحية  العرو�س  التحرير 

ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ت على 

متجيد كل ما هو كويتي ووطني 

يف اإطار الذات والهوية الوطنية 

الفاعلة، لتوؤكد ح�شورها ك�شكل 

والدفاع  املقاومة،  اأ�شكال  من 

وال�شتقالل،  ال���وط���ن  ع���ن 

والهوية  ال��وط��ن��ي،  وال��ت��اري��خ، 

الوطنية، والوجود.. لي�س فقط 

واإمنا  ال��ع��راق��ي،  املحتل  جت��اه 

الأنظمة  �شيا�شة  جت��اه  كذلك 

ال���ت���ي وق���ف���ت م���ع الح���ت���الل 

ودعمت  م��ع��ن��وي��اً،  و���ش��ان��دت��ه 

بني  م��ن  و�شعاراته  طروحاته 

هذه العرو�س امل�شرحية نذكر: 

اأ�شري،  اأ���ش��واق  ال��ع��رب،  �شيف 

راجع، اغت�شاب عنر، عا�شفة 

ال�����ش��ح��راء، خم���رو����س طاح 

الحتالل،  خندق  يف  بكرو�س، 

الزمن،  �شوت  الأر���س،  قانون 

وت�شحيات،  ���ش��م��وع  اأ����ش���ري، 

تخاريف ح�شان، الأ�شري، ليلة 

اخلمي�س، احلرمنة.

و�شاهمت عوامل �شيا�شية، 

واجتماعية  اقت�شادية  واأخرى 

هذه  دور  تعزيز  يف  وثقافية 

امل�شرحية  العرو�س  املوجة من 

الوطنية  ال���ذات  متجد  ال��ت��ي 

�شاأنها  م��ن  وتعلي  الكويتية، 

مقابل الهويات املركبة الأخرى. 

ومن بني هذه العوامل:

- حترير دولة الكويت، وعودة 

يف  كانوا  الذين  الكويتيني 

اخلارج اإىل وطنهم.

العراقي  ال��ن��ظ��ام  اع���رتاف   -

الكويتية،  الوطنية  بالهوية 

ال�شرعية  ال�شلطة  و�شيادة 

الكويتية على اأرا�شيها.

- تر�شيم احلدود امل�شرتكة بني 

باإ�شراف  وال��ع��راق  الكويت 

ومراقبة دولية.

العراقي  ال��ن��ظ��ام  م��واف��ق��ة   -

املايل  التعوي�س  دف��ع  على 

لدولة الكويت، وللموؤ�ش�شات 

فيها،  وللمقيمني  التجارية 
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املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
ســـــاهـــــم  الــــــكــــــويــــــتــــــي   
بــــــــــعــــــــــد الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر 
فـــــــــــــــــــــــي تـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــس
ـــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـــهـــويــــ
ـــــــة ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ الـــــــوطـــــــنـــــــيــــــــ

التي حلقت  الأ���ش��رار  ع��ن 

بهم جراء الغزو والحتالل.

اإىل  الرملانية  احلياة  ع��ودة   -

دولة الكويت، بو�شفها دولة 

�شيا�شتها  تقوم  موؤ�ش�شات 

على النهج الدميقراطي.

ا����ش���ت���ق���رار احل���ي���اة  ب�����دء   -

دول����ة  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 

القيم  من  الكويت، انطالقاً 

راأ�س  حركة  بحرية  املوؤمنة 

ال�شوق  يف  ال��وط��ن��ي  امل���ال 

القت�شادي.

التنمية  مبو�شوع  الن�شغال   -

عر  ال��ب��الد،  يف  ال�شاملة 

تبني �شيا�شة اإعادة الإعمار، 

لتجاوز اأزمة الحتالل.

- الإجماع الدويل على حقوق 

والوطنية  ال�شيادية  الكويت 

وفقا للمواثيق الدولية.

- عودة احلياة الثقافية والفنية 

يف  والتعليمية  وال��رتب��وي��ة 

�شابق  اإىل  ال��ك��وي��ت  دول���ة 

مع  الحتالل.  قبل  عهدها 

تكري�س  ب�شيا�شة  الأخ����ذ 

والفنية  الثقافية  الأن�شطة 

ب�شكل عام لتكون يف خدمة 

الهوية الوطنية.

الوطني  احل��������وار  ب�����دء   -

يف  الداخلي  الدميقراطي 

دول���ة ال��ك��وي��ت، ب��ني جميع 

وال�شعبية  ال�شيا�شية  القوى 

وم�شاندة ال�شلطة ال�شيا�شية 

يعزز  مب���ا  احل������وار  ل���ه���ذا 

الوطنية  ال��ه��وي��ة  مت��ا���ش��ك 

الكويتية.

لعبت هذه العوامل وغريها 

الدور الإيجابي الفاعل يف دفع 

الكويتية  امل�شرحية  احل��رك��ة 

عرو�شها  وفتح  الأم����ام،  اإىل 

امل�����ش��رح��ي��ة ع��ل��ى امل��زي��د من 

والأ�شئلة  ال�شيا�شية،  الق�شايا 

بالحتالل،  املتعلقة  ال�شائكة 

ونتائجه،  وكوارثه،  وم�شبباته، 

واملتعلقة كذلك بطبيعة الهوية 

بلورتها  على  والعمل  الوطنية، 

م�شروع  اإط����ار  يف  و���ش��وغ��ه��ا 

بو�شف  ال��وط��ن��ي��ة،  ال���وح���دة 

الفاعلة  القوة  الوطنية  الهوية 

عدوان،  اأي  �شد  يف  وامل��وؤث��رة 

على دولة الكويت، حيث اأثبتت 

وحدة  اأن  التاريخية  التجربة 

الكويتي،  الجتماعي  الن�شيج 

ومتا�شك اإطاره الوطني املعر 

عن اإرادة كل اأطياف املجتمع، 

األوانه  خمتلف  ع��ن  وامل��ع��ر 

الأول  ال�شالح  هو  ال�شيا�شية 

يف مواجهة العدوان.

من هنا ان�شغل امل�شرحيون 

بالدفاع  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  يف 

التي  ال��وط��ن��ي��ة،  هويتهم  ع��ن 

واجتاهاتهم  هوياتهم  تعك�س 

ما  بح�شب  وذل��ك  ال�شيا�شية، 

ي��وؤم��ن ب��ه رج��ال امل�����ش��رح، من 

وممثلني،  وخمرجني  موؤلفني 

ومنتجني،  واإداري����ني  وتقنيني 

�شمن قنوات تقوم على اأ�ش�س 

جميعها  عملت  دميقراطية، 

امل�شرحية  احلركة  اإث��راء  على 

احلركة  فيها  مب��ا  الكويتية، 

الأدوات  وتطوير  الإخراجية، 

واجلمالية.  التقنية  الفنية/ 

الفنان  اإن  ال���ق���ول  ومي��ك��ن��ن��ا 

هذه  دخل  الكويتي  امل�شرحي 

جمايل  مب���ن���ظ���ور  امل���رح���ل���ة 

وتقني و�شيا�شي مغاير، دفاعاً 

وهويته  الوطنية  هويته  ع��ن 

ال�شيا�شية.

ويف راأيي اأن جل احلركات 

تعر�شت  ال���ت���ي  امل�����ش��رح��ي��ة 

واحتالل  ع��دوان  اإىل  بلدانها 

اأعقاب  يف  ان�شغلت  وح���رب، 

حركة التحرير، وعودة ال�شيادة 

عن  ال��دف��اع  بق�شية  الوطنية 

�شكلت  التي  الوطنية،  الهوية 

ووطنياً  �شيا�شياً  هاج�شاً  لها 

لي�شت  وال���ك���وي���ت  ك����ب����رياً. 

اأن ن�شري يف  ا�شتثناء. وميكننا 

عديدة  دول  اإىل  اجلانب  هذا 

ولبنان،  وم�شر،  امل��ج��ر،  مثل 

وتون�س،  واجل��زائ��ر،  و�شوريا، 

وليبيا، واملغرب، والهند، ودول 

غرب اأفريقيا، ويف مقدمة ذلك 

كله اأوروبا بعد احلرب العاملية 

من  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج  وم���ا  الأوىل، 

ظهور حركات ونزعات وطنية، 

وقومية، واإقليمية، وظهور تيار 

يوؤكده  ما  وهو  املتحرر،  الفكر 

»كان  بقوله:  ملباركية  �شالح 

الأوىل  العاملية  احل��رب  لقيام 

يف اأوروبا يف نفو�س الأوروبيني 

اخلوف  فانت�شر  الكبري،  الأثر 

والذعر والقلق وال�شك واخليبة 

يف اأو�شاط العامة، و�شاد �شعور 

والأمل،  بالغربة  بالإح�شا�س 

بنهاية  النا�س  من  كثري  و�شعر 

تعدد  كله  لذلك  ك��ان  ال��ع��امل. 

والجتاهات  والأف��ك��ار  الآراء 

من  والفارة  وال�شائعة  امللحدة 

م�شبعاً  اجلو  واأ�شبح  املجتمع، 

والياأ�س،  بالت�شاوؤم وال�شوداوية 

و���ش��ع��ر الإن�������ش���ان الأوروب�����ي 

غربة  ف���زاد  ال��زائ��ل،  بو�شعه 

وعزلة، وكنفه الفراغ وال�شيق، 

امل�شدود  الطريق  اإىل  وو�شل 

حيث الال�شعوري والالمعقولية 

فانعدمت  والعبثية.  والفردية 

الفنية  وامل��ق��اي��ي�����س  امل��ع��اي��ري 

ن�شبيا  ����ش���يء  ك���ل  واأم�������ش���ى 

ومتغريا. من هنا انطلق الأدباء 

يف القرن الع�شرين يعرون كل 

يهتم  ول  اخلا�شة،  بطريقته 

مب��ن ح��ول��ه ول ي��ط��ل��ب راأي����اً 

فتعددت  منهجاً،  اأو  بعداً  اأو 

الأدبية  وال��ت��ي��ارات  امل��ذاه��ب 

وكرثت  ال��ف��ن��ي��ة  والأ���ش��ال��ي��ب 

ال�شكوى من الأدب، واأ�شبح يف 

راأي النقاد منعدماً متاماً. كان 

ال�شابقة  الأفكار  عن  التعبري 

القدمية  الفل�شفية  والأح��ك��ام 

يف  ذلك  يتمثل  راف�شاً  تعبرياً 

املطلقة  احلرية  على  الرتكاز 

هو  م��ا  لكل  املطلق  والرف�س 

و�شيا�شياً  اجتماعياً  ق��ائ��م، 

وال�شتخفاف  واأدبياً،  وفكرياً 

والتقاليد  العرفية  ب��الأخ��الق 

الفكرية  والقوانني  والقواعد 

ظواهر  وب�����داأت  وال��ع��ل��م��ي��ة. 

يوم،  بعد  يوماً  تتاأكد  الرف�س 

اأداة  اأن���ه  على  الأدب  رف�����س 

لن�شر احلروب وو�شيلة للدعاية 

والإ�شهار«.
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ع�����م�����اد ال����ن����وي����رى

الـــقـــصـــف األمــــيــــركــــي الكثيف مــــواجــــهــــة  فــــي  الــــصــــمــــود  17« شــــهــــادة حـــيـــة ثــمــيــنــة عــــن  الــــعــــرض  »خــــــط 

1940 مــــــنــــــذ  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة  الــــــهــــــنــــــد  لـــــــتـــــــاريـــــــخ  بــــــــانــــــــورامــــــــيــــــــة  »فــــــيــــــتــــــنــــــام عــــــــــــام اخلــــــــنــــــــزيــــــــر« رؤيـــــــــــــــة 

سيــــــنما الغــــزو واملقـاومة
حـــــــــــرب فيتنــــــــــــــــــــام منوذجـــــــــــــــــا 
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يأخذنا  أالن«  »الــرؤيــة   
األساطير  ضـــفـــاف  إلــــى 
لـــيـــلـــقـــي بــــنــــا فــــــي بـــحـــور 
الــــــســــــحــــــر والــــــغــــــمــــــوض

وكثري  منها،  الكثري  ه��ن��اك  ك��ان  لقد  فيتنام.  يف  احل���رب  اأم��ريك��ا  بها  �صنعت  ال��ت��ي  ذات��ه��ا  بالطريقة  الفيلم  �صنعنا  »ل��ق��د 

يل  وظ��ه��ر  احل���رب،  ع��ن  فيلمًا  اأ���ص��ن��ع  اأن��ن��ي  اأع��ت��ق��د  كنت  لقد  اجل��ن��ون.  اح��ت��وان��ا  قلياًل  وقلياًل…  والأج���ه���زة،  ال��ن��ق��ود  م��ن 

ك��وب��ول  ف���ورد  فران�صي�ص  حت���دث  ه��ك��ذا  ال��ف��ي��ل��م«.  ت�صنع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ه��ي  ال��غ��اب��ة  واأن  ي�صنعني،  ال���ذي  ه��و  الفيلم  اأن 

. اإرب���اك���ا  امل��ت��ف��رج  زاد  م��ا  ال��ت��ف��ا���ص��ري،  ح��ول��ه  ت�����ص��ارب��ت  وال����ذي  ف��ك��ري��ًا،  امل��ح��ري  ف��ن��ي��ًا،  امل��ب��ه��ر  الآن(،  )ال���روؤي���ة  فيلمه  ع��ن 

وبعده،  ك��وب��ول  فيلم  قبل 

الأفالم  من  جمموعة  حاولت 

احلرب،  تلك  م��ن  الق����رتاب 

منها: )بيار املجنون( و)فيتنام 

ع����ام اخل���ن���ازي���ر( و)ه���ان���وى 

الثالثاء( و)الزائرات( و)العودة 

للوطن( و)بالتون( وغريها من 

الأف���الم ال��ت��ي ���ش��ورت الغزو 

المريكى لفيتنام . 

ال�شينما من  كيف اقرتبت 

اأحياناً؟  هذه احلرب وحاربت 

ك��ي��ف ���ش��ورت ه���ذه الأف���الم 

الغزو المريكى لفيتنام؟ وملاذا 

اإىل  تعود بني احل��ني واحل��ني 

الذاكرة ؟

ثالثة اأنواع

م����ع ف���ي���ت���ن���ام )غ����زوه����ا 

ومقاومتها وانت�شارها( تعاملت 

ثالثة اأنواع من ال�شينما هي :

موؤيدو  التي �شنعها  •	ال�شينما 
خارج  الفيتنامي  ال�����ش��ع��ب 

فيتنام.

�شنعها  ال���ت���ي  •	ال�����ش��ي��ن��م��ا 
اأعداء  حتى  اأو  احل��ي��ادي��ون 

فيتنام يف اأمريكا.

•	ال�شينما التي �شنعها الثائرون 
الفيتناميون اأنف�شهم.

بداياته  كانت  الأول  النوع 

يف اأوا�شط العام 1965، حني 

اإىل  الفيتنامي  الوعي  ت�شلل 

اأذهان املثقفني الغربيني. كانت 

فرن�شا هي الأكرث اهتماماً مبا 

يدور هناك يف الهند ال�شينية. 

الإ�شارات  اأوىل  اأن  وي��ذك��ر 

الفرن�ش����ية عن  ال�ش������ينمائية 

هذه احلرب، وردت يف لقطة 

من فيلم )بيار املجنون( جلان 

لوك غودار. ففي تلك اللقطة، 

اأظهر املخرج جهاز راديو يذيع 

اأن  والواقع  فيتنام،  عن  اأنباء 

حتول  �شجلت  الإ���ش��ارة  ه��ذه 

بعد  فيما  الفيلم  ه��ذا  خم��رج 

اإىل الهتمام مبا يدور هناك، 

فرن�شي  فيلم  اأول  اأن  غ��ري 

فيتنام  حل��رب  نهائياً  تكر�س 

ملخرج  ق�شرياً  �شريطاً  ك��ان 

)بوري�س  الوثائقية  الأف����الم 

)ال�شماء  ع���ن���وان���ه  اي���ف���ن���ز( 

والأر�������س(. وه���و ع��ب��ارة عن 

ت�شجيل لرحلة قام بها املخرج 

اإىل فيتنام ال�شمالية. لكن هذا 

ال�شريط املليء بالنوايا الطيبة 

الجتاه  جت��اوز  من  يتمكن  مل 

يتجاوز  ومل  البحت  اجلمايل 

بع�س  ب���ث  ت���اأث���ريه حم���اول���ة 

ما  جت��اه  ال�شاذجة  العواطف 

يحدث هناك.

بعد فرتة عاد )ايفنز( هذا 

و  )غ���ودار(  من  ك��اًل  لي�شارك 

فاردا(  )اأني�س  و  رينيه(  )الن 

و )كلود ليو�س( و )ويليام كلني( 

راي(  )مي�شال  وال�شحافية 

�شينمائي  ع��م��ل  حت��ق��ي��ق  يف 

م�شرتك حتت اإ�شراف )كري�س 

ا�شم  اأط��ل��ق ع��ل��ي��ه  م���ارك���ر(، 

الفيلم  فيتنام(.  ع��ن  )ب��ع��ي��داً 

�شحفي  ريبورتاج  عن  عبارة 

مكون من اثنتي ع�شرة حادثة 

مق�شمة اإىل جزاأين منف�شلني 

الذكي.  املونتاج  بينهما  يربط 

من  ك��ل خم���رج  وق���د خ�شت 

حادثتان:  ال�شتة  امل��خ��رج��ني 

حادثة يف اجلزء الأول، وحادثة 

وكانت  الأخ�����ري.  اجل����زء  يف 

املح�شلة وثيقة اتهام، و�شيحة 

احتجاج و�شورة ناب�شة ملاأ�شاة 

يكن  مل  ه���ذا،  ورغ���م  �شعب. 

ما  ب��ق��در  فيتنام  ع��ن  الفيلم 

يف  الغربيني  عن  يتحدث  كان 

احلرب.  ه��ذه  جت��اه  موقفهم 

�شيمفونية  مبثابة  العمل  كان 

فعالً  وكان  الأ�شوات،  متحدة 

اإىل حد حماربته من اأكرث من 

ب�شهور حقق  ذلك،  بعد  جهة. 

)غوري( فيلماً جديداً طوياًل، 

قام  ثانية  رحلة  خالله  �شور 

ا�شمه  ك��ان  فيتنام.  اإىل  بها 

)خط العر�س 17( وتخلى فيه 

اجلمايل  ح�شه  ع��ن  امل��خ��رج 

حية  �شهادة  ليقدم  ال�شرف 

ال�شعب،  ح���رب  ع��ن  وثمينة 

وكيف متكن من ال�شمود �شد 

اأكر قوة ع�شكرية واقت�شادية 

يف ال��ع��امل. وك���رثت الأف���الم 

امل�شابهة طويلة وق�شرية، لكن 

عن�شر امللل بداأ يدب، ومل يعد 

اأي فيلم يقدم جديداً، خا�شة 

والتلفزيون،  ال����رادي����و،  اأن 

يومياً  تزخر  كلها  وال�شحف 

فيتنام  اإىل  مي���ت  م���ا  ب��ك��ل 

ب�شلة.

البحث عن الأف�صل

الأمريكي  فرتة متكن  بعد 

الكاميرا قد حتارب
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من  ان��ط��ون��ي��و(  دوي  )اأم���ي���ل 

عام  )فيتنام  فيلمه  حتقيق 

اخل��ن��زي��ر( وق����دم ف��ي��ه روؤي���ة 

الهند  ل���ت���اري���خ  ب���ان���ورام���ي���ة 

ال�شينية منذ العام 1940. من 

الأر�شيف،  عر  متابعة  خالل 

احلية،  واملقابالت  والوثائق، 

املخرج  يكن  مل  وال�شهادات. 

عاطفي  تاأثري  خلق  يرغب يف 

ع���ر امل��ون��ت��اج وح�����ش��ب، بل 

ويف�شر،  ي�شرح  اأن  يريد  ك��ان 

فيلم  تزامن  يحر�س.  ثم  ومن 

انطونيو( مع ظهور فيلم  )دي 

للكوبي  ال��ث��الث��اء(  )ه���ان���وي، 

وهو  ال��ف��اري��ز(.  )�شانتياغو 

وثائقي ق�شري، اعتر الأف�شل 

فيما حتقق عن فيتنام. عرف 

الفاريز كيف يقدم �شورة لهذه 

مونتاج خلط بني  املدينة عر 

والر�شوم  امل�شورة  اللقطات 

امل��ت��ح��رك��ة وال���ك���اري���ك���ات���ور، 

وت�شمن  ال�شحف.  وعناوين 

لعمليات  حية  لقطات  الفيلم 

الق�شف التي اأمر بها الرئي�س 

ونفذتها  جون�شون،  ل��ي��ن��دون 

فوق  ال�����ش��خ��م��ة  ال���ق���اذف���ات 

هانوي. وهايفونغ العام 1966. 

يعك�س  اأن  الفيلم  وا�شتطاع 

الأمريكي،  ال��ع��دوان  اأه����وال 

هائلة  قوة حتري�شية  ويج�شد 

�شد هذه احلرب. وحقق املئات 

من ال�شينمائيني وال�شحافيني 

ال�شغرية  الأف���الم  من  املئات 

يف  تعر�س  كانت  فيتنام،  عن 

اج��ت��م��اع��ات ع��ام��ة، ون���دوات 

فيلم  ه��ن��ا  وي���ذك���ر  ع���دي���دة، 

الأمريكي،  ال�شتاء(  )ج��ن��دي 

وهو  كبري،  وقع  ذا  كان  ال��ذي 

لجتماع  ت�شجيل  ع��ن  ع��ب��ارة 

وا�شع عقده نحو مائة وثالثني 

املحاربني  قدامى  من  جندياً 

نددوا  فيتنام.  يف  الأمريكيني 

م��ن خ��الل��ه ب��ال��ع��دوان الذي 

�شعوب  ع��ل��ى  ب��الده��م  ت�شنه 

الهند ال�شينية.

اجلانب الآخر

ك��م��ا ك��ان��ت ه��ن��اك اأف���الم 

فيتنام �شد  اإىل جانب  وقفت 

احل���رب، ك��ان��ت ه��ن��اك اأفالم 

وق��ف��ت يف اجل���ان���ب الآخ����ر، 

اأم���ريك���ا، ودعم  ج��ان��ب دع���م 

احلرب. ومل تكن هذه الأفالم 

ن��ظ��راً لرتدد  ال���ع���دد،  ك��ث��رية 

يف  الإ�شهام  يف  ال�شينمائيني 

�شعبية،  غري  حل��رب  الدعاية 

الذين  الأمريكيون  فاملنتجون 

ال�شنوات  تلك  خالل  اكت�شفوا 

الحتجاجية،  الأف��الم  �شعبية 

الأمريكية  لل�شيا�شة  واملعادية 

توق  اأي  ي��ب��دوا  مل  فيتنام  يف 

نيك�شون.  اأو  جون�شون  لدعم 

ومع هذا كان هناك خمرجون 

وممثلون وج��دوا يف مثل هذا 

حلقدهم  م��ت��ن��ف�����ش��اً  ال���دع���م 

الطاغي على كل �شعب يطمح 

لنيل حريته .

قبعات… وطماطم

طويلة  ����ش���ن���وات  خ����الل 

لفيلًم  ح�شر )هوارد هاوك�س( 

فيتنام،  يف  اأحداثه  تقع  كبري، 

الأخرية،  اللحظات  يف  لكنه 

واأجنز  م�شروعه.  عن  اأحجم 

به  عاد  ال��ذي  )ريولوبو(  فيلم 

اإىل )ج��ون واي���ن(، واأمل��ح فيه 

ي��ح��دث يف  م��ا  اإىل  بعيد  م��ن 

فيتنام.

وحاول )جون واين( اإجناز 

ما اأحجم عنه رفيقه )هاوك�س( 

واأعد م�شروعاً مل يجد خمرجا 

فاأخرجه  لتنفيذه،  م�شتعدا 

هو  امل�����ش��روع  وه���ذا  بنف�شه. 

فيلم )القبعات اخل�شر( الذي 

والطماطم،  بالبي�س  �شرب 

حيثما  ب��ال��زه��ور،  واأح���ي���ان���اً 

عنوانه  ي���دل  وك��م��ا  ع��ر���س. 

بطولت  ع��ن  ي��ت��ح��دث  ف��اإن��ه 

ذوي  الأمريكيني  الكوماندوز 

الذين  اخل�����ش��راء،  ال��ق��ب��ع��ات 

النا�س  معاملة  عن  يكفون  ل 

»املجرمني«  وحتى  الأب��ري��اء، 

ال��ف��ي��ت��ك��ون��غ- الأ����ش���رى، بكل 

طيبة وود، وينقذون الأطفال، 

وي���ق���دم���ون خ���دم���ات ق���د ل 

املحنة،  راهبات  حتى  تقدمها 

في�شورهم  الفيتكونغ،  اأم���ا 

�شياطني  ���ش��ك��ل  يف  ال��ف��ي��ل��م 

يعتدون  ج���ب���ن���اء،  جم���رم���ني 

ال�شغريات،  ال��ف��ت��ي��ات  ع��ل��ى 

ويهاجمون القرى الآمنة! وقد 

قوبل الفيلم بردود فعل كثرية، 

لكن اأثره كان �شيئاً حتى على 

�شانعيه، بعدما تبني للكونغر�س 

قدم  الأم���ريك���ي  اجل��ي�����س  اأن 

م�شاعدات  وخم��رج��ه  ملنتجه 

ه��ائ��ل��ة م��ك��ن��ت��ه م���ن اإجن�����ازه. 

ف��يلم  ك����ازان(  )ايليا  وحقق 

)الزائرات(، وهو فيلم اأراده اأن 

يكون انعكا�شاً لتعامل ال�شمري 

الأمريكي يف فيتنام، واأثر تلك 

بعد  امل��ح��ارب��ني  على  احل���رب 

عودتهم اإىل البالد، لكنه �شاق 

لهذه احل��رب تريرات  م��رراً 

اآلن«  »الــــــــــرؤيــــــــــة  و  الـــــــــوطـــــــــن«  إلــــــــــى  »الــــــــــعــــــــــودة 
عـــــالـــــيـــــة  بــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة  امـــــــــــــتـــــــــــــازت  »بـــــــــــــــاتـــــــــــــــون«  و 
وطــــــــــــــــــرح فـــــــــكـــــــــري مــــــثــــــيــــــر لـــــــلـــــــنـــــــقـــــــاش واجلـــــــــــــــدل

شعبية أفالم احلروب
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�شيكولوجية واهية.

اأهداف منوعة

الثالث  ال��ق�����ش��م  وي��ب��ق��ى 

حققها  ال���ت���ي  الأف������الم  اأي 

يف  اأنف�شهم  الثوار  املقاومون 

اأو  ال�شمال  �شواء يف  الداخل. 

هذه  معظم  لكن  اجلنوب.  يف 

على  عر�شها  اقت�شر  الأف��الم 

الداخل، ومل يكن الهدف منها 

جتارياً،  �شينمائياً  تكون  اأن 

ن�شالية  اأه��داف  لها  كانت  بل 

التي  الأف����الم  اأم���ا  تعليمية. 

عر�شت يف اخلارج فقد كانت 

قليلة. حيث عر�شت يف فرن�شا 

�شينما  فيتنام   ( �شعار  حتت 

ال�شعب املقاتل( بع�س الأفالم 

الداخل  يف  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 

بو�شائل �شينمائية فقرية، ومن 

هذه الأفالم: ) طريق اجلنوب( 

الذي يحكي عن الطريق الذي 

بطريق  املعركة  ميدان  ي�شل 

املوؤن. اأما )فن الأطفال( فقد 

تتم  التي  التعبئة  عن  حت��دث 

بو�شاطة خمتلف اأنواع الفنون 

وخا�شة  ل��الأط��ف��ال  امل��وج��ه��ة 

امل�شرح. اأما الفيلم الثالث )فنه 

فقد حتدث  الفولذ(  قلعة  له 

عن قرية )فنه له( الواقعة عند 

خط العر�س 17، والتي �شبق 

لغوري�س ايفنز، اأن �شورها يف 

 .)17 ال��ع��ر���س  )خ��ط  فيلمه 

�شراع  عن  الفيلم  ه��ذا  وك��ان 

الق�شف  مواجهة  يف  البقاء 

الأمريكي الكثيف لتلك املنطقة 

القنابل  من  كيلو   4.5 مبعدل 

يوميا  ال�شكان  م��ن  ف��رد  لكل 

ط��وال األ��ف ي��وم. ك��ان الفيلم 

وفرة  هما  اأم��ري��ن  على  يوؤكد 

موا�شم الأرز وولدة الأطفال. 

ال�شابقة،  الأفالم  جانب  واإىل 

اأنتجت فيتنام ال�شمالية وثوار 

ع�شرات  اجل��ن��وب��ي��ة  ف��ي��ت��ن��ام 

منها  يعرف  مل  التي  الأف���الم 

العامل ال القليل ومنها )دخان 

اأب��ي�����س( و )ف��ت��اة ال��ور���ش��ة( و 

بني  ومن  ت�شاوت�شي(.  )اأن�شار 

عن  �شنعت  التي  الأف��الم  كل 

اأفالم  ثالثة  هناك  )فيتنام( 

ملا  خا�شة  اإطاللة  اإىل  حتتاج 

عالية،  تقنية  من  به  امتازت 

يزال  كان - ول  وطرح فكري 

واجل���دل.  للنقا�س  م��ث��رياً   -

)العودة  ه���ي:  الأف����الم  ه���ذه 

الآن(.  )الروؤية  و  الوطن(  اإىل 

و)بالتون(.

العودة اإىل الوطن

الفيلم  خم����رج  اع��ت��م��د 

ال�شيناريو  على  كبرياً  اعتماداً 

األ  وتعمد  يديه،  بني  املوجود 

م�شاهد  اأي���ة  فيلمه  يت�شمن 

فقدم  فيتنام،  يف  احلرب  عن 

على  احل��رب  هذه  انعكا�شات 

الأر�����س الأم��ريك��ي��ة، وداخ���ل 

والفيلم  الأم��ريك��ي��ة.  الأ���ش��رة 

للحرب،  املوؤملة  النتيجة  يقرر 

وي�شعنا اأمام م�شاألة اأخالقية. 

خانت  التي  للزوجة  نغفر  هل 

باأي  ���ش��وؤال:  ويقفز  زوج��ه��ا؟ 

نحا�شب  اأن  ن�شتطيع  ميزان 

على الأخالق والقيم، اإذا كانت 

املجتمع  حتكم  التي  ال�شيا�شة 

غري اأخالقية؟

الفيلم  عن  لها  حديث  يف 

ال�شوؤال   « قالت )جن فوندا(: 

الذي يظل بال اإجابة هو: ملاذا 

التورط الأمريكي يف فيتنام؟«. 

موجودة  الإجابة  اأن  �شك  بال 

املخرج  لكن  )ال�شا�شة(.  عند 

اإجابة:  يعرف  كان  الأقل  على 

»ملاذا الفيلم؟« .

العديدة  الأف��الم  بني  ومن 

التي ظهرت عن هذه احلرب 

اأحد  ال���وط���ن(  اإىل  )ال���ع���ودة 

الأف���الم امل��م��ي��زة. ك��ان هناك 

ث��م��ة اخ����ت����الف، وق�����در من 

ال�شجاعة.  وبع�س  ال�شراحة 

عن  وتنفي�س  اإدان��ة  ثمة  كانت 

غ�شب �شديد حتى ولو عر�س 

وهو   – ر�شمي  ب�شكل  الفيلم 

كان  مهرجان  يف   – حدث  ما 

)جون  عنه  ليفوز   ،78 العام 

ممثل،  اأح�شن  بجائزة  فويت( 

وت��ت��واىل اأف���الم اأخ����رى، بعد 

اأربعة اأعوام فقط من ح�شوله 

فيلم  لأف�شل  الأو�شكار  على 

الثاين(.  اجل���زء   – )ال��ع��راب 

ويف ال��ع��ام ذات��ه ال��ذي ح�شل 

على  �شيمنو(  )م��اي��ك��ل  ف��ي��ه  

�شائد   ( فيلمه  عن  الأو�شكار 

الغزلن(. ا�شتطاع )كوبول( اأن 

ينتهي من فيلمه )الروؤية الآن( 

مهرجان  اإدارة  اإىل  ليقدمه 

ال�شعفة  بجائزة  ويفوز  )ك��ان( 

وذلك   ،1979 العام  الذهبية 

بعد �شنوات طويلة  من العمل 

بلغت  وم��ي��زان��ي��ة  ال�������دوؤوب، 

حوايل 30 مليون دولر.

ا�صتلهامات

الظالم(  )قلب  رواي��ة  من 

البولوين  الإنكليزي  للروائي 

الأ�شلي )جوزيف كونراد( ومن 

اخلراب(  )الأر����س  ق�شيدتي 

»هـــــــانـــــــوي الــــــثــــــاثــــــاء« يـــعـــكـــس أهـــــــــــوال الــــــعــــــدوان 
ويـــــجـــــســـــد قـــــــــوة حتــــريــــضــــيــــة هـــــائـــــلـــــة ضـــــــد احلـــــــرب

السينما تلخيص للتاريخ
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لل�شاعر  اجل���وف(  و)ال��رج��ال 

الأ�شل  الأم��ريك��ي  النكليزي 

ت. ���س ال��ي��وت، ف�����ش��اًل عن 

جليم�س  النرتبولوجيا  كتابي 

ا�شتمد  جي�شون  وج�شي  فريز 

وكانت  م�������ش���ادره،  ك���وب���ول 

اإن  القول  وميكن  ا�شتلهاماته، 

رواية  هيكل  هو  الفيلم  هيكل 

)كونراد( ذاتها.

)قلب الظالم( تقدم الراوي 

)ماريو(، وهو يحكي مغامراته 

)كريتز(  ع��ن  ب��ح��ث��اً  الكئيبة 

ت�شاربت  ال�����ذي  ال��غ��ام�����س 

اأي�شاً  والفيلم  الأخبار.  حوله 

يقدم ال��راوي )وي���الرد(، وهو 

الكابو�شية  رحلته  ي�شتعر�س 

من اأجل الو�شول اإىل )كريتز( 

ال������ذي خ�����رج ع����ن احل�����دود 

التخل�س  له، ويجب  املر�شومة 

منه. وكما يف رواية )كونراد(، 

ي�شتقل الكابنت )ويالرد( قارباً 

مع عدة رجال يف طريقهم اإىل 

كل  يف  ليدخل  النهر.  اأع��ايل 

كئيبة  )حلقة  جديدة  مرحلة 

من حلقات جهنم(.

انف�صال.. وعمق

فى )الأر�س اخلراب( كان 

العامل عند اليوت مملكة موت، 

تت�شم مالحمها بال�شر واخلوف 

والدمار والقلق. وهذه املالمح 

اأقرب  فهي  للتغري  قابلة  غري 

منها،  لف��ك��اك  ال��ل��ع��ن��ة،  اإىل 

يالزم احلياة  وهي تبدو قدراً 

اأو  املا�شي  يف  �شواء  الب�شرية 

ويف  امل�شتقبل.  اأو  احلا�شر 

)الأر�س اخلراب( وجد كوبول 

لقطاته  تكوينات  من  العديد 

وم�شاهده، ففي اجلزء الأخري 

من نهاية العامل، عندما ي�شل 

)كريتز(  موقع  اإىل  )وي���الرد( 

اأن  بعد  ال�شباب،  يف  ال��غ��ارق 

الأمريكية  امل��واق��ع  اآخ��ر  ت��رك 

اأ�شوات  عليها  ت�شيطر  التي 

النريان،  وتبادل  النفجارات، 

جموعاً  ب�����ش��ع��وب��ة،  ن��ت��ب��ني 

املعامل.  خمتلطة  حمت�شدة 

التماثيل  اأو  املوتى  اإىل  اأقرب 

يبدو  امل��ت��ح��ج��رة.  اجل���ام���دة 

)وي�����الرد( ك��م��ا ل��و اأن���ه وجد 

نف�شه يف زمن م�شى. يف حقبة 

بطقو�شها  ق��دمي��ة،  تاريخية 

وغمو�شها. واإذا كانت )الأر�س 

تقدم،  فيما  ت��ق��دم  اخل���راب( 

الإن�شانية  للح�شارات  معر�شاً 

كخرابات مقفرة. فاإن )الرجال 

)الر�س  ياأ�س  تكمل  اجل��وف( 

مونولوج  ف��ه��ي  اخل�������راب(، 

داخلي، ومناجاة فردية، تنظر 

لدخيلة  اله�شة  املكونات  اإىل 

يراه  كما  الع�شري  الإن�����ش��ان 

األ���ي���وت، وي����ردد )ك���ريت���ز( – 

اجلوف(،  )ال��رج��ال  )ك��وب��ول( 

قبل اأن يلقى م�شرعه. 

اأمور جوهرية

اإن اأ�شلوب )كوبول( الواقعي 

الفيلم،  ط���وال  يتبعه  ال���ذي 

�شرعان ما يتغري عندما ي�شل 

الكابنت )ويالرد( اإىل م�شارف 

منطقة اجلرنال )كريتز( حيث 

ي�شبح الأ�شلوب اأقرب ما يكون 

اإىل ال�شرييالية بكل ما حتمل 

للمنطق  وانعدام  غمو�س،  من 

و�شباب وظالل. فال ميكننا اأن 

منيز يف هذا اجلزء بني جنود 

الأ�شليني،  وال�شكان  )كريتز( 

تفا�شيل  ت��ب��ي��ان  ميكننا  ول 

ي��دور فيه من  م��ا  اأو  امل��ك��ان، 

وقائع واأحداث، او �شبب قطع 

وتعليقها  الروؤو�س  من  العديد 

اخلارجية  ال��واج��ه��ات  ع��ل��ى 

ل��ق�����ش��ر ���ش��خ��م. ل��ق��د وجد 

)كوبول( يف غمو�س ال�شرييالية 

منقذاً يداري حتا�شيه املتعمد 

تف�شريات  اأي���ة  يف  ل��ل��خ��و���س 

�شيا�شية توؤدي اإىل اإدانة اأحد 

ط���ريف ال�������ش���راع. ووج����د يف 

خمرجاً  )ك��وب��ول(  تعميمات 

واأو�شاع  مالب�شات  ملناق�شة 

وبالتايل  الفيتنامية.  احل��رب 

كما  وقدمها  نتيجتها.  جتاهل 

لو كانت قدراً اأو لعنة.. كما لو 

كانت من طبيعة الأ�شياء، بكل 

وح�شية،  من  حتمل  كانت  ما 

اأم��ريك��ا وجنوب  ب��ني  ل ف��رق 

�شرق اآ�شيا، وفى الوقت الذي 

الثور،  الكمبوديون  فيه  يذبح 

يقوم )ويالرد( مندوب القيادة 

الأم��ريك��ي��ة ب��ذب��ح اجل����رنال! 

تتعدد الإجابات والتف�شريات، 

لكن ما هو وا�شح اأن )كوبول( 

فرقاً  يجدان  ل  كانا  وفيلمه 

جوهرياً بني البداية والنهاية. 

ك����ان ث��م��ة ط����رف اآخ�����ر من 

)بداية  يرى  ال�شراع  اأط��راف 

العامل الآن(.

افرتاءات .. وح�صار

يف العام 1979، اأي يف العام 
)كوبول(  فيه  اأخذ  الذي  ذاته 

عن  الذهبية  ال�شعفة  جائزة 

وبعد  الآن(،  )ال��روؤي��ة  فيلمه 

)جون  من ح�شول  واحد  عام 

مهرجان  جائزة  على  فويت( 

فيلم  عن  ممثل  كاأح�شن  ك��ان 

ا�شتطاع  ل��ل��وط��ن(.  )ال���ع���ودة 

يح�شد  اأن  �شيمنو(  )مايكل 

فيلم،  اأف�����ش��ل  اأو����ش���ك���ارات 

واأف�شل اإخراج، واأف�شل �شوت 

الغزلن(.  )�شائد  فيلمه  عن 

ج�شد �شيمنو يف فيلمه �شورة 

وح�����ش��ي��ة وق��ا���ش��ي��ة ل��ك��ل من 

اأن  اإل  املتقاتلني.  اجلانبني 

بالفرتاءات  مليئاً  كان  الفيلم 

احلرب قد تدور داخل اإلنسان
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وه����و ي���ق���دم ����ش���ورة اأخ����رى 

فيتنام  ل��ث��وار  و���ش��وح��اً  اأك���رث 

على  بوح�شية  يقامرون  وه��م 

روؤو�س الأ�شرى الأمريكيني يف 

الروليت  ت�شمى  وهمية  لعبة 

اأفالم  ع�شرة  وبعد   . الرو�شي 

م���ن ب���داي���ة ح�����ش��د الأف����الم 

الأو�شكار،  جلوائز  )املفتنمة( 

وج���وائ���ز )ك�����ان(. ج���اء فيلم 

اأربع جوائز  )بالتون( ليح�شد 

اأو�شكار لأف�شل فيلم، واأف�شل 

اإخراج، واأف�شل �شوت، واأف�شل 

مونتاج.

ت�صوير .. وجحيم

)ب�����الت�����ون(  ف���ي���ل���م   يف 

وترجمتها )ف�شيلة(، نلتقي مع 

)كري�س( الأكرث واقعية من كل 

اأبطال الأفالم )املفتنمة( التي 

و)كري�س(  اإليها.  الإ�شارة  متت 

متخفياً  ذات��ه  املخرج  هو  هنا 

يف هيئة طالب جامعي يتطوع، 

وهناك  القتال.  اإىل  وير�شل 

ي��ع��ي�����س ج��ح��ي��م احل����رب كما 

)العودة  يف  الأزواج  عا�شها 

للوطن( وكما عا�شها )ويالرد( 

يف »الروؤية الآن«.

ل��ك��ن ه��ن��ا يف )ب���الت���ون(، 

تاأتينا احلرب وهي تدور داخل 

نتحرى  حيث  ذات���ه  الإن�����ش��ان 

وتظهر  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل�����ش��اع��ر 

ال�شر  قوى  كل  وا�شح  وب�شكل 

واقع  جذرها  التي  والكراهية 

مري�س. فنحن نرى )�شريجنت( 

ذاتها،  الرتبة  من  رفيقاً  يقتل 

ن��رى )ك��ري�����س( يقتل  ولح��ق��اً 

)ال�شريجنت( الأول انتقاماً، ثم 

اإىل  القتال عائداً  اأر�س  يغادر 

لرنى  يدفعنا  اأن  بعد  الوطن، 

اأن الهزمية مل تكن فقط على 

اأر�س القتال واإمنا كانت هزمية 

داخل نفو�س الب�شر اأولً.

رحلة  تختلف  )بالتون(  يف 

)كري�س( عن رحلة )ويالرد( يف 

)ويالرد(  كان  الن(.  )ال��روؤي��ة 

واملجهول.  ال��غ��اب��ة  ت�����ش��غ��ل��ه 

ما  ل��ك��ل  معنى  ع��ن  وال��ب��ح��ث 

ي��ح��دث. ك��ان��ت رح��ل��ت��ه رحلة 

و�شاعر.  وفيل�شوف  مكت�شف 

فاإن )كري�س(  اأما يف )بالتون( 

حمايد  اإث��ب��ات  �شاهد  جم��رد 

ولكن  ي��دور،  ما  كل  لنا  ي�شور 

التحليل  ي��غ��ي��ب  اأخ����رى  م���رة 

حتليل  الفيلم،  عن  والتف�شري 

هذه  اإىل  اأدت  التي  ال��دواف��ع 

احلرب، وتف�شري النتائج.

الظاهرة .. واملعادلة

�شخ�شيات  اإىل  ال���ع���ودة 

اأبطال الأفالم التي متت الإ�شارة 

اإليها والتي متثل النوعني الأول 

والثاين من اأنواع ال�شينما التي 

على  تدلنا  فيتنام  مع  تعاملت 

هنا  ولناأخذ  وا�شحة.  ظاهرة 

الآن  الروؤية   - للوطن  )العودة 

– بالتون(. يف الأفالم الثالثة، 
ال�شتينات،  ف��رتة  ه��و  ال��زم��ان 

والغابات  الأدغ��ال  هو  واملكان 

والأحرا�س والأنهار – با�شتثناء 

)العودة اإىل الوطن( – واأطراف 

الو�شوح،  كل  وا�شحة  ال�شراع 

ولكن بدلً من اإ�شارة وا�شحة، 

وتف�شري مقنع ملا يجري، وجدنا 

)العودة  ففي  يهربون،  اأبطالً 

الكلمات  ك��ل  رغ���م  ل��ل��وط��ن(، 

العظيمة التي �شرح بها )جون 

تتم  التي  »املاأ�شاة  عن  فوييت( 

هناك« ورغم كل ن�شائحه اإىل 

معنى  »ل  باأنه  اجل��دد  اجلنود 

الزوج  اأن  اإل  ه��ن��ا«  ل��ل��ذه��اب 

يهرب،  م��ا  ���ش��رع��ان  ال��ع��ائ��د، 

املخدرات  ع���ر  داخ���ل���ه  اإىل 

ويهرب  اأ�شحابه،  مع  واخلمر 

ملجاأ،  عن  باحثاً  الطبيعة  اإىل 

وعندما ل يجدي الهرب، فاإنه 

اأعزل  وح��ي��داً  نف�شه،  ي��واج��ه 

وتكون  اأزمته  لتتفاقم  يائ�شاً، 

ال��ن��ه��اي��ة ه��ي الن��ت��ح��ار. ويف 

الروؤية  تغيب  الآن(،  )ال��روؤي��ة 

ع��ن ب��ط��ل )ك���وب���ول( ال���ذي ل 

ي�شده  ال��ذي  م��ا  يعرف مت��ام��اً 

اإىل اجلرنال القابع يف اأعماق 

ي�شل  وعندما  البعيدة،  الغابة 

اإليه بعد اأحداث ج�شام واأهوال 

اإىل  )ك��وب��ول(  ياأخذنا  عظام، 

بنا  ليلقي  الأ�شاطري،  �شفاف 

يف بحور ال�شحر والغمو�س.

ويف )بالتون(، يروي البطل 

احلرب،  وي�شهد  ي��رى  اأن  بعد 

اأكرث  ليكون  ن�شاهد،  ويجعلنا 

مل  اآخرين،  اأبطال  من  واقعية 

للكون،  الذاتية  تاأمالته  ت�شغله 

احلرب  ب�شاعة  �شغلته  واإمن��ا 

اأكرث. وكان اأكرث جراأة من غريه 

حينما وجه اأ�شابع التهام اإىل 

اآثار  ج�شد  عندما  )املوؤ�ش�شة(، 

احلرب يف نف�شية )ال�شريجنت( 

هو  وليقتل  زميله،  قتل  ال��ذي 

ال�شريجنت فيما بعد. لكن هل 

ب�شرورة  قناعة  هناك  كانت 

للغزو  احلقيقية  الأ�شباب  فهم 

؟ هل كانت هناك حماولة بحق 

اجلذرية  احللول  ل�شت�شفاف 

لكن  ذلك.  نعتقد  ل  لالأزمة؟! 

اأن هذه  اإىل  الإ�شارة  املهم  من 

الأفالم وغريها وثيقة تاريخية 

على  �شاهدا  و�شتبقى  ك��ان��ت 

�شمود �شعب �شغري ا�شتطاع اأن 

بنف�س  ويحارب  هويته  ي�شتلهم 

حقوقه يف  ا�شرتد  حتى  طويل 

اأر�شه وعر�شه يف نهاية حرب 

ظامله.
اختالط املشاعر
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�صـــــور 
الكويت 
الثالــث

بنـــاوؤه وحمـــايته 
يف وثائق احلمي�صي واخلالد

 �صدر حديثًا عن مركز البحوث والدرا�صات الكويتية بدولة الكويت 

)2013م( كتاب بعنوان: "�صور الكويت الثالث - بناوؤه وحمايته يف 

يو�صف  اهلل  عبد  اأ.د.  وتق�دمي  اإعداد  واخلالد"،  احلمي�صي  وثائق 

القطع  من  �صفحة  وثالثني  مائة  من  اأكرث  يف  الكتاب  يقع  الغنيم. 

× 23 �صم(، ويحتوي الكتاب ق�صمني رئي�صني   23 املتو�صط )حجم 

وثائق  يف  ال�صور  وحماية  احلمي�صي،  وثائق  يف  ال�صور  بناء  هما: 

اخلالد، ومقدمة للموؤلف، وملحق )البلط: �صور الكويت البحري( 

والوثيقتان  واملتربعون،  املقاولة،  هي:  اأ�صياء  خم�صة  ويت�صمن 

مادة  وال�صخور  الكويت.  �صور  ببناء  اخلا�صتان  والثانية  الأوىل 

البناء لل�صور.

 السيد املخزجني

يفه���م  كم���ا   - والكت���اب 

م���ن املقدم���ة - دليل وا�ش���ح 

عل���ى ال���دور ال���ذي قامت به 

واخلالد  احلمي�ش���ي  اأ�ش���رتا 

ب�ش���اأن الع��ناية ببن����اء �ش������ور 

الكوي���ت، وذل���ك م���ن خ���الل 

قدمته���ا  الت���ي  الوث����ائ���ق 

هاتان الأ�ش�������رتان من اأ�ش���ر 

الكوي���ت، يتعلق بع�ش���ها ببناء 

�ش���ور الكوي���ت الثال���ث الذي 

ي���عد من اأكر امل�ش���اريع التي 

مت���ت يف عهد ال�ش���يخ �ش���امل 

املب��ارك ال�ش�����باح، من حيث 

حجمه وتكاليف بنائه و�شرعة 

اإجنازه، ودور خزينة احلكومة 

امل�ش���روع،  ذل���ك  متوي���ل  يف 

ويتعلق بع�شها الآخر باأعمال 

حرا�ش���ة ال�ش���ور، حي���ث كان 

حاك���م الكوي���ت يوك�������ل اإىل 

اأعي���ان الب��������الد يف كل ح���ي 

م���ن اأحي�����اء الكوي���ت مهم���ة 

املتط��وعني  عل���ى  الإ�ش���راف 

وتوزي��������ع ال�ش���الح علي����ه���م 

وتنظ�������يم عمل�����هم.
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مبو�ش���وع بناء �ش���ور الكويت 

الثال���ث، والت���ي و�ش���لت اإليه 

عن املرحوم اأحمد احلمي�شي 

نح���و )138 وثيق���ة( اأوله���ا 

بتاريخ 23 من جمادي الآخرة 

ع���ام 1320ه���� - املوافق 27 

من �شبتمر 1902م، واآخرها 

بتاريخ 23 من �ش���فر 1370 

ه���� املواف���ق 4 م���ن دي�ش���مر 

قوائ���م  وتلحقه���ا  1950م، 
بجمي���ع م�ش���روفات اخلزينة 

احلكومي���ة جممل���ة يف 123 

�شفحة من القطع الكبري.

وم���ا يلفت النظ���ر اأن من 

بني وثائق الق�شم الأول توجد 

نح���و ثالثني وثيق���ة لها قيمة 

تاريخية خا�ش���ة تك�ش���ف عن 

تاريخ َمْعلَم من َمَعامِلْ الكويت 

القدمية، وهو "�شور الكويت" 

الثالث، واأهمي���ة تلك الوثائق 

اأنه���ا تقدم معلوم���ات جديدة 

�ل�شور يف وثائق �حلمي�شي 

ي�ش���ري د. عبد اهلل الغنيم 

اأ.  اأن  اإىل  ال�ش���دد  ه���ذا  يف 

بدر م�ش���اري احلمي�شي وزير 

املالية ووزير النفط الأ�ش���بق، 

)م�ش���تندات(  �ش���ورة  ق���دم 

اخلا�ش���ة  للوثائ���ق  كامل���ة 

باملرحوم اأحمد حممد �شالح 

احلمي�ش���ي، تع���د م���ن اأه���م 

بحكوم���ة  الوثائ���ق اخلا�ش���ة 

الكويت وم�شروفاتها من عهد 

ال�ش���يخ مبارك ال�ش���باح اإىل 

بداية عه���د ال�ش���يخ عبداهلل 

ال�ش���امل ال�ش���باح، فقد عمل 

احلمي�ش���ي م���ع خم�ش���ة من 

حكام الكويت، منحوه ثقتهم، 

ف���كان اأهاًل لها، خمل�ش���اً يف 

اأداء مهمته يف اأمانة و�شدق.

اأما عن وثائق احلمي�شي، 

يبل���غ  اأن���ه  املوؤل���ف  فيو�ش���ح 

ع���دد تل���ك الوثائق اخلا�ش���ة 

ت�شحح ما كتبه بع�س املوؤرخني 

اأو الباحثني وتناقله النا�س يف 

هذا ال�شاأن.

دو�عي بناء �ل�شور

اأم���ا بالن�ش���بة للدوافع اأو 

دواع���ي بن���اء �ش���ور الكويت، 

اأن تغ���رّي  فريج���ع ذل���ك اإىل 

الأو�شاع يف اجلزيرة العربية، 

وخا�شة يف عهد ال�شيخ �شامل 

ال�ش���باح ظهرت قوة متطرفة 

بع���دة غ���ارات عل���ى  قام���ت 

اأرا�ش���ي الكويت، مما اأ�ش���اع 

اخل���وف والف���زع ب���ني اأهايل 

الكويت، ف�شمم ال�شيخ �شامل 

املبارك على بناء �شور يحيط 

باملدين���ة )الكوي���ت( ويحميها 

وي�ش���د عنها الغ���ارات ويوؤمن 

النا�س.

ويف هذا ال�شدد اأو�شحت 

اإلي���ا ن���ور كالف���ريل - طبيبة 

م�شت�ش������������فى الإر�ش����������الية 

الأمريكي���ة ذل���ك بقولها: "يف 

الثاين والع�ش���رين من �ش���هر 

مايو 1920م، د�ش���ن ال�ش���يخ 

�ش���امل بناء �شور جديد �شخم 

حلماي���ة مدين���ة الكوي���ت ... 

وال���ذي ف���رغ م���ن بنائ���ه يف 

�ش���هر �ش���بتمر، وكان ميت���د 

م�ش���افة ثالثة اأميال يف �ش���به 

ن�ش���ف دائرة تلف املدينة من 

جهة الر، واأقيم ال�ش���ور فوق 

اأ�شا�ش���ات من احلجارة، بدءاً 

من نقطة يف ال�شرق تقع عند 

اأدنى حد من �ش���اعة اجلزر.. 

وامت���داداً اإىل الغ���رب حت���ى 

البح���ر وعلى م�ش���افة تقرب 

من ثالثمائة مرت. 

وي�شجل املوؤلف على كالم 

امل���وؤرخ الكويتي عب���د العزيز 

الر�ش���يد يف هذا ال�ش���دد اأنه 

مل يذك���ر اإل اأ�ش���طراً معدودة 

عن ه���ذا احل���دث التاريخي 

أ.د. عبد اهلل يوسف الغنيم
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية
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الكوي���ت"  "تاري���خ  كتاب���ه  يف 

م���ع اأنه كان معا�ش���راً لعملية 

البن���اء، وعن���ه اأخ���ذ معظ���م 

الذين كتب���وا بعده. كما ياأخذ 

عل���ى  الغني���م  عب���داهلل  د. 

مالحظت���ني على  "الر�ش���يد" 
ما ورد يف كتابه امل�ش���ار اإليه، 

الأوىل: قوله )اأي عبد العزيز 

الر�شيد( اإن ال�شيخ �شامل "مل 

يقبل فيما راأى اأخذاً ول رداً، 

ممن ده�ش���وا من ت�شميمه، 

وعدوه ق�شاء على حريتهم 

الت���ي كان���وا يتمتعون بها" 

وهو اأم���ر يخالف املنطق 

ال�شليم، فقد كان الهدف 

م���ن بناء ال�ش���ور حماية 

املدين���ة )الكوي���ت( من 

غ���ارات متع���ددة على 

وحدودها..  اأرا�شيها 

كما اأن ال�شور مل يكن 

اأمراً جديداً بالن�شبة 

للكويت، فهو ال�شور 

الثال���ث يف تاري���خ 

الب���الد )����س 25 

من الكتاب(.

اأما املالحظة 

الثانية للموؤلف، 

مب���ا  فتتعل���ق 

ج���اء يف اآخ���ر �ش���ط�ر 

ف�ي ن�س الر�ش���يد، وهو قوله: 

"وق���د ق���ام الأهل����ون بنفقته 
كله���ا ول�م مت�ده���م احلكومة 

ول بدره���م واح���د". ويرد د. 

عب���داهلل الغني���م عل���ى ذل���ك 

باأن���ه ق���ول يفتق���ر اإىل كث���ري 

م���ن ال�ش���واب ... يف حني اأن 

وثائ���ق احلمي�ش���ي بين���ت اأن 

ما �ش���رف على هذا امل�شروع 

م���ن خزان���ة احلكوم���ة نح���و 

208 األ���ف روبي���ة، وهو مبلغ 

كب���ري اآن���ذاك... وكان الآم���ر 

بال�ش���رف هو ال�ش���يخ �ش���امل 

اأم���ري الب���الد اأو من يفو�ش���ه 

بذلك )�س27من الكتاب(.

اأن  املوؤل�������ف  وي�ش�������يف 

جميع الوثائق ت�ش���ري اإىل بند 

ال�ش���رف باأنه: "لأج���ل اأجرة 

الَعَمل���ة الذي���ن ي�ش���تغلون يف 

البدن"، واملق�ش���ود مب�شطلح 

"الب���دن" هن���ا ه���و "ال�ش���ور" 
يف اللهج���ة الكويتية. ويرتاوح 

مبل���غ كل �ش���ند لل�ش���رف ما 

بني ثالثة اآلف وع�شرة اآلف 

روبي���ة، يعود تاريخ اأول �ش���ند 

منها - كما اأ�ش���رنا من قبل - 

اإىل الثالث من �ش���هر رم�شان 

1338ه� املوافق 21 من مايو 
1920م، وهو با�شم حممد بن 
حمد العتيقي. اأما اآخر �ش���ند 

فه���و بتاري���خ 24 من �ش���عبان 

1339ه���� املواف���ق 25 اأبريل 
1921م. وت�ش���ري الوثائق اإىل 
اأن �ش���هر رم�ش���ان الذي يليه 

40 األف روبي���ة، وارتفعت يف 
�شهر ذي القعدة اإىل 45 األف 

روبية، وانخف�شت امل�شروفات 

يف �ش���هر ذي احلجة اإىل 15 

األف روبية، ويف ال�ش���هر الذي 

يليه اإىل �ش���تة اآلف فقط، ثم 

ارتفعت يف �ش���هر �ش���فر اإىل 

22 األ���ف روبي���ة، ومل جن���د 
و�ش���ولت خا�ش���ة بالربيعني 

الأول والآخر، واأخرياً ا�شتقر 

امل�ش���روف ال�شهري اإىل �شهر 

�ش���عبان بواقع خم�ش���ة اآلف 

روبية لكل �شهر.

وتوزي���ع امل�ش���روفات على 

هذا النحو يدل على اأن العمل 

الأ�شا�ش���ي قد مت يف الأ�ش���هر 

الثالثة الأوىل، ثم بداأت املبالغ 
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امل�ش���روفة تقل اإىل اأن و�شلت 

اإىل خم�شة اآلف روبية، وهي 

عل���ى الأغلب لأعمال الرتميم 

وال�ش���يانة. وعلي���ه ف���اإن قول 

�ش���تانلي مالريي اإن العمل يف 

ال�ش���ور قد مت يف �شبتمر اأي 

اأنه ا�ش���تغرق نحو اأربعة اأ�شهر 

اأقرب اإىل ال�شواب من القول 

اإنه قد اأجنز يف �شهرين فقط، 

والوثائق التي بني اأيدينا توؤكد 

ذلك وتثبته".

وتفيدنا تلك الوثائق اأي�شاً 

اأن العبء الأكر يف الإ�شراف 

عل���ى اأعم���ال بن���اء ال�ش���ور-

بح�ش���ب املبالغ امل�ش���روفة - 

كان يق���ع عل���ى عاتق ال�ش���يد 

حم���د اخلالد اخل�ش���ري )36 

%(، يلي���ه ال�ش���يد حمم���د بن 
حم���د العتيق���ي، ث���م ال�ش���يد 

حممد علي بن حيدر معريف، 

�ش���امل احلم���ود  ال�ش���يخ  ث���م 

ال�ش���باح واأخرياً ال�ش���يد عبد 

اهلل الهاج���ري. وتفيدن���ا هذه 

النتيج���ة ع���ن ال���دور املمي���ز 

الذي كان لل�شيد حمد اخلالد 

يف تنفيذ هذا امل�ش���روع الذي 

مل يقت�ش���ر جه���ده في���ه على 

الإ�ش���راف عل���ى العم���ل ب���ل 

وتنظيم الدف���اع عنه كما ورد 

يف البحث الثاين من الكتاب.

هذه �شفحة من �شفحات 

التاريخ يفتحها مركز البحوث 

والدرا�ش���ات الكويتي���ة لتكون 

حت���ت نظر الباحثني يف تاريخ 

الكوي���ت، مل يكن لها اأن تظهر 

اإىل  املواطن���ني  وع���ي  ل���ول 

اأهمية الوثائق التي بحوزتهم، 

وت�ش���ليمها اإىل اجله���ة املعنية 

بالأمر. 

وينتق���ل املوؤل���ف بعد ذلك 

للحديث ع���ن حماية ال�ش���ور 

يف وثائق اخلالد. حيث تذكر 

امل�ش���ادر التاريخية وامل�شادر 

ال�شفهية والوثائق اأن الكويتيني 

الأي���دي  مكت���ويف  يقف���وا  مل 

"الإخ���وان  انته���اكات  اأم���ام 

واإغارته���م على  املت�ش���ددون" 

الأرا�ش���ي الكويتية. بل كانت 

هناك حرا�ش���ة م�ش���ددة على 

�شور الكويت، ومبجرد و�شول 

م���ن  غ���ارة  ع���ن  معلوم���ات 

الغ���ارات، كانت تخ���رج اإليها 

قوة كويتية تطارد املعتدين.

حر��شة �ل�شور

وي�شري الكتاب اإىل تقرير 

املعتمدي���ة الريطانية ل�ش���هر 

دي�شمر عام 1927، اأن �شور 

مدينة الكوي���ت الذي تداعت 

اأعي���د  ق���د  اأجزائ���ه  بع����س 

اإ�شالحه، واأن الرجال حتت�شد 

عنده كل ليلة للحرا�ش���ة، واأن 

اجله���راء حتت حرا�ش���ة قوة 

تق���در باأكرث م���ن 400 رجل، 

بالإ�ش���افة اإىل البدو املحليني 

الذين يخيمون )اأي ين�ش���بون 

خيامهم( خارج القرية.

ويك�ش���ف املوؤلف ع���ن اأن 

الكويتي���ة  الأهلي���ة  الوثائ���ق 

اأ�ش���رة  وثائ���ق  يف  املتمثل���ة 

اخلالد تقدم �شورة للحوادث 

املنقولة عن يوميات املعتمدية 

الريطاني���ة، اإىل جانب دفرت 

�ش���غري - �ش���من جمموع���ة 

وثائق اخلالد كتب عليه "دفرت 

النظارة �ش���نة 1346ه� - اأي 

دفرت احلرا�ش���ة، وقد ت�شمن 

معلومات عن: اأ�ش���ل ال�شالح 

املقبو�س من ال�شيوخ وخارجه، 

واحلواي���ل على ال�ش���يوخ اإىل 

واأ�شماء  بال�ش���الح،  الروؤ�ش���اء 

اجلماعة املخ�ش�ش���ني لنظار 

"البدن" وهو ال�ش���ور باللهجة 
الكويتية.

اإىل  املوؤل���ف  ي�ش���ري  ث���م 

ر�ش���الة )غ���ري موؤرخ���ة( عرث 

عليه���ا يف "دف���رت النظ���ارة" 

املذك���ور تفيدنا ع���ن اجلانب 

املعن���وي لتلك ال�ش���تعدادات 

ع���ن  )الدفاعي���ة  احلربي���ة 

�ش���ور الكوي���ت( والت���ي فيه���ا 

يدعو ال�ش���يخ �ش���امل احلمود 

ال�شباح ال�شيوخ والأمراء اإىل 

القيام بالتدريب على ال�شالح 

لتح�شني قدراتهم ومهاراتهم، 

بالإ�شافة اإىل اإقامة العر�شات 

- وهي رق�شة احلرب - لبث 

احلما�س يف نفو�س املدافعني 

عن ال�ش���ور ورف���ع معنوياتهم 

بالأهازي���ج ال�ش���عبية ونغمات 

الطبول )انظر: �شورة ر�شالة 

�س 80 م���ن الكتاب(. ويختم 

املوؤلف هذا اجل���زء من كتابه 

بقوله: "و�شبب هذه املالحظة 
ه���و اأن معظم رج���ال الكويت 

يف ذل���ك الوق���ت يحر�ش���ون 

على لب�س الب�شت ولهذا طلب 

التنازل عن لب�ش���ه لأن ذلك ل 

يع���د لئق���اً يف هذه املنا�ش���بة 

)انظر الوثيقة(.

وختام���اً، لق���د �ش���جل اآل 

اخلال���د م���ن خ���الل توثيقهم 

واحتفاظه���م  الأم���ر  له���ذا 

بدفرت "النظارة" اأو احلرا�شة 

�ش���فحة م���ن تاري���خ الكويت 

غاب���ت تفا�ش���يلها واأحداثه���ا 

واأغفله���ا املوؤرخ���ون، وتق���دم 

تل���ك الوثائ���ق �ش���ورة رائع���ة 

لتكات���ف الكويتيني وتطوعهم 

للدف���اع ع���ن مدينته���م، واإذا 

كانت ه���ذه الوثائ���ق مرتبطة 

باجلانب القبل���ي من املدينة، 

فالب���د اأن هن���اك جمموعات 

اأخ���رى كان���ت م�ش���وؤولة ع���ن 

نواحي ال�ش���ور الأخرى، فقد 

ج���اء يف مقابل���ة م���ع املرحوم 

�ش���الح علي احلمود ال�ش���ايع 

عم���ه  اأن  )1911م2006-م( 

حممد احلمود ال�ش���ايع، وهو 

الديواني���ات  اأ�ش���حاب  م���ن 

الكب���رية يف منطق���ة املرقاب 

ق���د اأوكل اإليه ال�ش���يخ اأحمد 

اجلابر ال�شباح الإ�شراف على 

املدافعني عن ال�شور من جهة 

املرقاب، وق���د اأعطاه البنادق 

الت���ي  واملح���ازم  والر�ش���ا�س 

كان يوزعه���ا على جمموعات 

احلرا�ش���ة التي كان ي�ش���رف 

عليها ثم ا�شرتجعها منهم بعد 

زوال اخلطر.

تعقــيب

النهاي���ة  يف   - والكت���اب 

درا�ش���ة  وبنائ���ه  واأهميت���ه   -

وثائقية حتليلية تاريخية بالغة 

الأهمي���ة ع���ن �ش���ور الكوي���ت 

واأهميت���ه وبناءه مل���ا كان لأهل 

الكوي���ت -�ش���عباً وحكوم���ة - 

م���ن دور ب���ارز يف العناي���ة به 

وحمايت���ه وحرا�ش���ته من اأجل 

احلف���اظ على مدين���ة الكويت 

وحماية اأهله���ا من اأية غارات 

لأرا�ش���ي  غ���زو  اأو  معادي���ة 

الكويت وتهديد اأمنها و�شالمة 

اأهله���ا. وه���ذا عم���ل علم���ي 

ي�ش���كل اإ�ش���افة كا�ش���فة ع���ن 

بع�س اجلوان���ب غري املعروفة 

م���ن قبل ع���ن تاري���خ الكويت 

املعا�شر، يح�شب للدكتور عبد 

اهلل الغنيم بال �شك يف ر�شيده 

التاريخي  الأكادمي���ي  البحثي 

بوجه خا�س.
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: والهوية  تايلور  تشارلز 

د. فتحي املسكيني
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اخلّير اإلنــســان   
هـــــــــــــــو الـــــــســـــــيـــــــد 
عــــــــلــــــــى نــــفــــســــه 

الـــــــــــــكـــــــــــــرمي هـــــو 
النفس  صــاحــب 
الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرة 

يف كتابه الكبري م�صادر الذات. 

احلديثة،  الهوية  �صناعة  يف 

يطرح   ،1989 �صنة  املن�صور 

ت�صارلز تايلور م�صاألة "النف�ص" 

يف نطاق ما �صّماه "توبوغرافيا 

هو  الق�صد  اإّن  اأخالقية": 

على  اأنف�صنا  "مو�صع"  تعيني 

"كتابة"  م���ن  مي��ّك��ن��ن��ا  ن��ح��و 

كل  عليها  نوؤ�ص�ص  التي  الهوية 

يجّند  وهو  العينية.  حياتنا 

"باطني/ املجرد  ال��زوج  لذلك 

من  حتويله  حماول  خارجي"، 

اإىل  توقيع  بال  منهجية  اأداة 

ظاهرة خا�صة بثقافة معينة. 

التق�صيم  ه��ذا  اأّن  هو  واملعنى 

كونية  خا�صية  لي�ص  للعامل 

"عامل  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ه���و  ب���ل 

الغربيني".  ع��امل  امل��ح��دث��ني، 

اأن  علينا  يقرتح  ه��و  ول��ذل��ك 

من  وحتولها  تكونها  ي��راق��ب 

يقول:"  ل��وك.  اإىل  اأف��الط��ون 

هذه  اأّن  هو  ذلك  يف  ال�صبب  اإّن 

باملعنى  مرتبطة  هي  املوقعة 

الأنا/النف�ص،  ع��ن  لنا  ال��ذي 

عن  لنا  الذي  باملعنى  ثّم،  ومن 

امل�صادر الأخالقية."

اأن  �شعوبة  تلبث  م��ا  هنا 

نعتر  اأن  اإّن���ه مب��ج��ّرد  ت���رز: 

ت�����ش��ك��ي��ل��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن الأن����ا 

"تظهر  حتى  "نحن"  ت�شكيلتنا 

فيها،  جدال  ول  ثابتة  وكاأنها 

بالتاريخ  معرفتنا  ك��ل  ب��رغ��م 

اإّن  الثقافية"  وال���ت���غ���ريات 

تكمن  تايلور  فر�شية  طرافة 

من  "الباطن"  الوجه  اإبراز  يف 

اأنف�شنا  نعتره  والذي  اأنف�شنا 

اإبرازا مكانيا بو�شفه منطا من 

الف�شاء اخلا�س للنف�س:

عنه  نغفل  ما  اإّن  يقول:" 

اأنا ما،   اأن نكون  اأّنه  دوما هو 

كوننا  ينف�شل عن  ل  اأم��ر  هو 

امل�شائل  من  ف�شاء  يف  نوجد 

عالقة  لها  ه��ي  الأخ��الق��ي��ة، 

بالهوية وبالطريقة التي يجب 

نكون  اأن  ه��و  ب��ه��ا.  نعمل  اأن 

موقعنا  نعنّي  اأن  على  قادرين 

نكون  اأن  الف�شاء،  هذا  داخل 

اأن  فيه،  ال�شكن  على  قادرين 

نكون اأفقا فيه".

الثقافات  ك��ل  لأّن  ول��ك��ن 

ب��اط��ن/ ال����زوج  م��ن  تخلو  ل 

خ����ارج، ي��دع��ون��ا ت��اي��ل��ور اإىل 

التمييز ال�شعب بني "الكليات 

والت�شكيالت  الإن�����ش��ان��ي��ة 

التاريخية  واأّل نرّد الأوىل اإىل 

الثانية، كما منيل غالبا، بحيث 

اأّن منطنا اخلا�س يبدو لنا ل 

مرّد لها بالن�شبة اإىل الكائنات 

الب�شرية مبا هي كذلك".  

باأّنه  يقّر  تايلور  اأّن  وبرغم 

الدقيق  املعيار  ميلك  اأح��د  ل 

يوؤكد  فهو  التمييز،  ه��ذا  ملثل 

مثل  ن�شت�شرف  اأن  ميكننا  اأّنه 

بع�س  من خالل  التمييز  هذا 

فلي�س  لذلك  املفيدة.   الأمثلة 

احلديثة  النف�س  عن  احلديث 

ذلك  وعلى  مفيد،  مثال  غري 

هو املثال الذي يدعونا تايلور 

لالنكباب على فح�شه.

مفهومنا  اإّن  يقول:" 

تاأويل  ه��و  للنف�س  احل��دي��ث 

حمدد  م���وق���ع  يف  لأن��ف�����ش��ن��ا 

يبدو   ق���د  وت����اري����خ حم�����دد، 

غام�شا ومزعجا بالن�شبة اإىل 

كّل  اأّن  املحتمل  م��ن  اأجنبي. 

لغة حتتوي على موارد لإحالة 

ولكن   )..( نف�شه  على  امل��رء 

اأن  اأب���دا  ال�شيء  نف�س  لي�س 

جنعل من "اأنا" ا�شما ، معرفا 

اأو نكرة، واأن نتكلم "عن" الأنا 

يعك�س  ف��ه��ذا  اأن���ا.  "عن"  اأو 

�شيئا هاما، هو خا�س مبعنانا 

كانت  لقد  للفاعل.  احلديث 

�شياغة  على  ق���ادرة  ال��ي��ون��ان 

 -"gnôthi seauton" الأمر

"اعرف نف�شك بنف�شك"- لكن 
يف العادة هم ل يتحدثون عن 

 ho" الفاعل الإن�شاين بو�شفه

autos"، ول هم ي�شتخدمون 
�شياق  يف  امل�����ش��ط��ل��ح  ه����ذا 

باأداة  نرتجمه  اأن  علينا  يكون 

التعريف.".       

تايلور  ف����اإّن  ذل���ك  ورغ���م 

انطالقا  حتقيقه  يبداأ  �شوف 

خيطا  بو�شفهم  اليونان  م��ن 

يقود اإىل الهوية احلديثة. ومن 

اأجل بيان ذلك هو يح�شي يف 

الأطوار  "الباطنية"  متوالية 

التالية: 

النف�س  على  "ال�شيطرة   -

يظهر  حيث  الأفالطونية": 

ي�شع  اأف��الط��ون  اأّن  ري��ب  دون 

ميدان  يف  اخللقية  "امل�شادر 
"ال�شيطرة  اأّن  معلنا  التفكري"، 

به  نظفر  ما  هي  النف�س  على 

اأو العقل. فاإّن  بوا�شطة الفكر 

الإن�شان اخلرّي هو "ال�شيد على 

نف�شه" )اأو ’’الأقوى من نف�شه" 
"اإّن   .")  kreittô autou
توجد  اخللقية  قوتنا  م�شادر 

يف اخلارج" يف املثل وعلينا اأن 

ن�شبو اإليها . ولذلك فاأفالطون 

لكل هوية ظاهر وباطن
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الباطنية  ل���غ���ة  ي���ع���رف  ل 

وميكن  )نف�شه(.  واخل��ارج��ي��ة 

اعتبار جزء كبري من الفل�شفة 

احلديثة من الرومان�شيني اإىل 

متّرد  مبثابة  واأدورن���و  نيت�شه 

على هذا الت�شور الأفالطوين 

للعقل بو�شفه اأ�شا�شا لأخالقنا 

ولذاتنا . 

- "باط������������ن الإن�ش�������ان" 
رهانه  اإّن  حيث  الأغ�شطيني: 

امل�شيحي  التعار�س  "فهم  هو 

واجل�شد مب�شاعدة  الروح  بني 

التمييز الأفالطوين بني العامل 

املعقول"  وال��ع��امل  املح�شو�س 

هو  العام  اخليط  )نف�شه(.كان 

جعل اأفالطون "مو�شى الأثيني" 

بحيث ينبغي فهم م�شاألة اخللق 

من عدم التوحيدية من خالل 

الأفالطونية،  امل�شاركة  نظرية 

"بقدر  يوجد  يوجد  من  فكل 

اإّن  الرب".  يف  ي�����ش��ارك  م��ا 

يقّر  اأف��الط��ون  مثل  اأغ�شطني 

"تغرّي  اأن  النف�س  على  ب���اأّن 

وجهة انتباهها /رغبتها". لكّن 

الرغبة/ باأّن  يتمّيز  اأغ�شطني 

احلا�شم  ال��ع��ام��ل  ه��ي  املحبة 

هو  اجل���دي���د  اإّن  )ن��ف�����ش��ه(. 

�شياغته للتعار�س الأفالطوين 

بني  واملعقول،  املح�شو�س  بني 

م�شطلح  يف  والزمني  الأب��دي 

"اإّن  واخلارجية".  "الباطنية 
مير  لالنتباه  الرئي�س  التغيري 

بالنتباه للنف�س مبا هي باطن" 

)نف�شه(.  

اأن  :"بدل  اأغ�شطني  يقول 

اإىل داخل  تذهب خارجا، عد 

نف�شك؛ ففي قلب الإن�شان اإمّنا 

ي�شكن احلق".

يف هذا النطاق تكّون مبحث 

خل�شه  ال��ق��دم��اء  ل��دى  خلقي 

"العناية  م�شطلح  يف  ف��وك��و 

نقّر  اأن  علينا  لكن  بالنف�س". 

ح�شب تايلور اأّن ق�شد القدماء 

لي�س العناية بالنف�س يف معنى 

امللّذات  با�شتعمال  ال��ع��ن��اي��ة 

�شيء  هو  بل  لنا،  ت��روق  التي 

النف�س  اأو  بالروح  العناية  مثل 

اأو  اليوناين  الطبيعي  باملعنى 

ولذلك  امل�شيحي.  ال��روح��اين 

فاأخطر اكت�شاف لدى اأغ�شطني 

اإىل  الإن�شان  انتباه  توجيه  هو 

باطنه، داعيا لنا اإىل اأن "ن�شبح 

واعني بوعينا، اأن نحاول القيم 

نرّكز  اأن  جتربتنا،  بتجريب 

ج��ه��دن��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة التي 

لنا.  بالن�شبة  بها  العامل  يوجد 

وهذا ما ن�شميه اتخاذ مواقف 

تفّكرية جذرية اأو اتخاذ وجهة 

وعلى  املتكلم".  �شمري  نظر 

يعتقد  اأغ�شطني  م��ازال  ذل��ك 

"كو�شمو�س"  اأفالطون يف  مثل 

جيد التنظيم.  

-"العق��������ل الدي����������كارتي 
نق�س  ’’الذي  اأو  املتح���������ّرر 

العهد،، : حيث يظهر ديكارت 

تركيزه  يف  متاما،  "اأغ�شطينيا 
على التفّكرية اجلذرية واأهمية 

قد  ديكارت  لكّن  الكوجيطو". 

جديدة  وجهة  للم�شاألة  اأعطى 

اأن  "ميكننا  اأي�����ش��ا:  حا�شمة 

اإّن  بالقول  التغيري  ن�شف هذا 

ديكارت ي�شع امل�شادر اخللقية 

هذا  ت��اأخ��ذ  "فينا":  فينا". 
مل  جديدا.  معنى  هنا  العبارة 

اإىل  دع��وة  فينا  الباطنية  تعد 

الإلهي  النور  مثل  �شيء  لقاء 

خارجنا،  اأي�����ش��ا  ه���و  ال����ذي 

اإّن  ب��ل  اأغ�����ش��ط��ني،  ل��دى  كما 

ا�شتبطانا  بنى  ق��د  دي��ك��ارت 

حدث  ما  اإّن  جديد:  ن��وع  من 

وقع  قد  هامة  ق��درة  "اأّن  هو 

مفهوم  ث��م  وم��ن  ا�شتبطانها" 

جديد للعقل. اأن نعرف هو اأن 

�شارت  قد  "املثل"  اإّن  نتمّثل: 

"نظام  ف��اإّن  وهكذا  "اأفكارا" 
يكون  اأن  عن  كّف  قد  الأفكار 

ما جنده كي ي�شبح ما نبنيه". 

تتحرر  الديكارتية  النف�س  "اإّن 
التجربة  ع��ن  بالتلفت  لي�س 

مبو�شعتها"،  ب���ل  امل��ج�����ش��دة 

ديكارت  ف��ع��ل��ه  ف��م��ا  ول���ذل���ك 

طريق  للنف�س  "بنّي  اأّن���ه  ه��و 

العامل’’".  ه��ذا  يف  ’’انعتاق 
على  تاأ�شي�شه  ح��اول  ما  وه��و 

على  العقل  ل�شيطرة  ت�شور 

�شاكلة "مراقبة اأداتية". بذلك 
للم�شادر  مو�شع  من  يبق  مل 

الباطن.  غري  للنف�س  اخللقية 

مبا  اإّل  نهتم  اأّل  يدعونا  وهو 

 prohairesis شماه اإبيكتات�

�شلوكنا".  فينا  يوجه  ما  "اأي 
عنده  الف�شائل  ف���اإّن  ول��ذل��ك 

ولكن  النف�س"  "تقدير  ه��ي 

بخا�شة "الكرم" كما تدعو اإىل 

ذلك اأخالق ال�شرف يف القرن 

�شاحب  هو  هنا  الكرمي   .17
الذي  اأي  الكبرية"،  "النف�س 
يبدو  اأن  العفو،  "منحى  ينحو 

مت�شاحما اإزاء الآخرين". وهو 

ما  اإّل من جهة  يتوفر  اأم��ر ل 

يكون "الكرم هو ال�شعور الذي 

عن  يل  الذي  املعنى  ي�شاحب 

كرامتي الب�شرية اخلا�شة".      

لدى  النقطة"   - "الأنا   -

اإىل  تايلور  ي�شري  حيث  لوك- 

اأّن "الأنا النقطة" هو اأوج تطور 

بحثها  يف  الديكارتية  ال��ذات 

النف�س"  على  "ال�شيطرة  عن 

على اأ�شا�س "فك الرتباط"عن 

الفّك  ه��ذا  واآي���ة  �شلطة؛  ك��ل 

لالرتباط هو مفهوم "املو�شعة" 

معّينا  ميدانا  منو�شع  "اأن   :

قّوته  من  جن��ّرده  اأّننا  يفرت�س 

 )..( اإلينا  بالن�شبة  املعيارية 

واملكننة الكرى للت�شّور العلمي 

ال�شابع ع�شر  للعامل يف القرن 

والتي �شاهم فيها ديكارت هي 

مو�شعة بهذا املعنى".

"اأنا  هو  احلديث  الأن��ا  اإّن 

الرتباط  ف���ّك  وّج���ه  نقطة" 

الديكارتي نحو الذات نف�شها. 

اأبعد  ذه��ب  من  هو  ل��وك  واإّن 

الروؤية  من ديكارت يف اعتناق 

بداأ  اإّن��ه  ؛  للنف�س  امليكانيكية 

نظرية  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي  اأّول 

دافع  التي  الفطرية"  "الأفكار 
عنها ديكارت، وذلك مّكنه من 

الإن�شانية  للطبيعة  ت�شّور  بناء 

"م�شاد للغائية" متاما. اإّن لوك 
خارقة  بدرجة  ال��روح  "ي�شّيء 

الرغبة  لــيــســت 
شـــــئ  أي  فـــــــــــــي 
ينجم  مــــا  ســـــوى 
عـــــــن غــــــيــــــاب مـــا 
نـــــــــــرغـــــــــــب فـــــيـــــه 

الــــــــــعــــــــــقــــــــــل هـــــو 
الـــــــــقـــــــــدرة عـــلـــى 
ذوق  إصــــــــــــــــاح 
إزاء  اإلنـــــــســـــــان 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــــــــــــه 
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اأّية مثل  فلي�س هناك  للعادة". 
فقط  بل  العقل،  يف  اأفكار  اأو 

تلقينا من  ينطبع فينا مّما  ما 

ل  لوك  ف��اإّن  ولذلك  التجربة، 

"الروح  باأّن  الإعالن  يرتدد يف 

الأفكار".  اإزاء  متاما  منفعل 

فالأفكار هي "مواد" لي�س على 

منها  يبني  اأن  �شوى  الإن�شان 

هو  "املّخ"  اأّن  مثلما  ي�شاء،  ما 

لها  ا�شتماع"  "غرفة  مبثابة 

)نف�شه(. 

موقفا  ي��ت��خ��ذ  ه��و  ل��ذل��ك 

�شيء  ه��ي  فكرة  فكل  "ذرياّ" 
هو  ع��ل��ي��ه  حم��ك��وم  "ب�شيط" 
اأي�شا بالنخراط يف م�شار �شبه 

ميكانيكي علينا الوقوف عليه. 

مبا  ال�شطالع  هو  واملطلوب 

اإزاء  "م�شوؤولية  �شماه هو�شرل 

اأنف�شنا". فح�شب لوك ل ميكن 
لأحد اأن يعرف الأ�شياء بعقول 

الآخرين اإّل بقدر ما ميكن له 

اأن يرى بعيون الآخرين. يقول 

م�شتقلني  ل�شنا  نحن  تايلور:" 
فقط ما اإن نبلغ اإىل العلم؛ بل 

اإذا كان ينبغي اأن ينتج علم ما، 

فاإّن كّل م�شعانا يجب اأن يكون 

م�شتقال على نحو جذري. 

النموذج  هذا  ف��اإّن  ولذلك 

ال�شلطة  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ل��ل��ع��ق��ل 

جذري.  نحو  على  املرجعية 

فمن  �شعبة؛  احلرية  اإّن   )..(

نف�شه  املرء  ي�شلم  اأن  ال�شعب 

لنف�شه من اأجل اأن يتبع م�شعاه 

ولي�س   " التفكري.  يف  اخلا�س 

اأخطر من الذين "ينتمون اإىل 

النخبة، لكّنهم �شعداء بالتملّ�س 

من م�شوؤولية التفكري". 

اإّن عقلنا ح�شب لوك لي�س 

يتخطى  فطري  �شيء  اأّي  ل��ه 

اخلري  ول��ي�����س  ان���ف���ع���الت���ه؛ 

وال�����ش��ر ع��ن��ده ���ش��وى حالت 

جتتاحنا؛  التي  والأمل  ال��ل��ذة 

بل لي�شت الرغبة يف اأّي �شيء 

اأو  "قلق"  عن  ينجم  ما  �شوى 

كدر من غياب ما نرغب فيه؛ 

ال�شلة  غري  ال�شعادة  ولي�شت 

بني "الربط الذي يقوم به كل 

منا  بني قلقنا الداخلي وبع�س 

كّل  اأّما  اخلارجية".  اخلريات 

"حقائق"  الإن�شان  يح�شبه  ما 

فهي جمّرد "عادات" تر�شخت 

)نف�شه(.  وال��ع��رف  بالرتبية 

وهكذا فاأخطر فكرة مبثوثة يف 

فل�شفة لوك هي" "اأّننا كائنات 

بالأ�شا�س:  عر�شية  عالقات 

نحن قد طّورنا بع�س العادات. 

واأن  نك�شرها  اأن  ميكن  لكّننا 

ت�شكيلها"،  نعيد  "اأن  ن�شلحها 

الأن���ا  ح��ال��ة  اأّن  يعني  وذل���ك 

الأ�شا�شية هي كونها يف حّل من 

اأّي ارتباط باأّي مبادئ تتجاوز 

جتربته يف العامل الذي يعي�س 

فيه بحوا�شه وانفعالته وعقله 

اأ�شبح  ذل��ك  فهم  ف���اإذا  م��ع��ا. 

نف�شه":  "تغيري  على  ق���ادرا 

اجلذري  الرت��ب��اط  ف��ّك  "اإّن 
ما  نغرّي  اأن  اإىل  ال�شبيل  يفتح 

باأنف�شنا". 
يدافع  ال��ت��ي  والأط���روح���ة 

عنها تايلور هي اأّنه ميكن اعتبار 

"�شكال  بو�شفه  ل��وك  م��وق��ف 

مو�شعة  م��ن  مت��ام��ا  ج��دي��دا 

ح�شب  ال��ع��ق��ل  اإّن  ال��ن��ف�����س. 

اإ�شالح  على  القدرة  هو  لوك 

عامله  اإزاء  الإن�����ش��ان  "ذوق" 
"العادات"  مبعار�شة  وذل���ك 

التي حتّولت عنده اإىل حقائق. 

لذلك فاإّن  "ال�شيطرة العقلية 

ميكن اأن متتّد اإىل اإعادة �شهر 

 )..( اأنف�شنا.  وبالتايل  عاداتنا 

اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال����ذات  واإّن 

تتخذ اإزاء نف�شها هذا ال�شنف 

فّك  من  اجل��ذري  املوقف  من 

الرتباط بغر�س تغيري �شلوكه 

هي ما اأ�شّميه الأنا ’’النقطي’’. 

هو  امل��وق��ف،  ه���ذا  نتخذ  اأن 

على  ال��ق��درة  م��ع  نتماهى  اأن 

ثّم،  ومن  واملراجعة،  املو�شعة 

عن  امل�شافة  بع�س  ن��اأخ��ذ  اأن 

هي  التي  اجلزئية  املالمح  كّل 

ما  امل��م��ك��ن.  للتغرّي  م��و���ش��وع 

نحن بالأ�شا�س لي�س اأّي واحد 

م��ن ه��ذه )امل��الم��ح(، لكن ما 

تثبيتها  اأّنه قادر على  ينك�شف 

واإمنائها. ذلك ما ت�شعى �شورة 

بح�شب  عليه،  للدللة  النقطة 

الهند�شة:  يف  له  ال��ذي  املعنى 

احلقيقي هو ’’بال  اإّن ’’الأنا’’ 

امتداد’’؛ اإّنه يف ل مكان اللهم 

تثبيت  ع��ل��ى  ال���ق���درة  يف  اإل 

مو�شوعات.  بو�شفها  الأ�شياء 

هذه القدرة تكمن يف الوعي."

هنا يجد تايلور يف مناق�شة 

بو�شفه  "الوعي"  لفكرة  لوك 

دللة على "ال�شخ�س" اأو على 

"الهوية ال�شخ�شية" �شندا قويا 
توؤ�ش�س  ال��ت��ي  فر�شيته  على 

"الفهم  على  "النف�س"  فكرة 

وذلك  لأنف�شنا".  الأخ��الق��ي 

اأف�شل حجة  يجد  لوك مل  اأّن 

فكرة  �شالحية  على  للدفاع 

ال�شخ�شية  الهوية  اأو  "الوعي" 
على  "اإمّنا  ب��اأّن��ه  ال��ق��ول  م��ن 

اأ�شا�س هذه الهوية ال�شخ�شية 

يتاأ�ّش�س كّل القانون وكّل العدالة 

واأ�شكال  بالعقوبات  املتعلقة 

الثواب، بال�شعادة والبوؤ�س؛ مبا 

اأّنه اإمّنا على اأ�شا�س ذلك يكون 

دون  بنف�شه،  مهتما  واحد  كّل 

يحدث  عّما  يُعاقب  يكون  اأن 

اأّي  ل��ه  لي�س  اآخ��ر  جوهر  م��ن 

�شلة مع هذا الوعي".

"ت�شييء"  خ�����الل  م����ن 

لوك  دافع  النف�شية  انفعالتنا 

لالأنا  اجل��ذري  "التحرر"  عن 

هو  الأن��ا  هذا  اأّن  اإىل  وانتهى 

ام��ت��داد هي  ب��ال  نقطة وع��ي 

م�شوؤولية  لأّي  الوحيد  ال�شند 

اأمر  وهو  لالأ�شخا�س.  قانونية 

بازدهار  تايلور  ح�شب  تر�ّشخ 

تقنيات "الن�شباط" يف احلياة 

الع�شكرية ولكن اأي�شا الرتبوية 

وال�شحية للفرد احلديث. لكّن 

ما دافع عنه لوك حتت فر�شية 

"اأّن الأنا قادر من حيث املبداأ 
على نوع من التحرر اجلذري" 

احلديثة  املمار�شات  يف  �شار 

لقدرات  ت��ط��وي��را  ال��الح��ق��ة 

واإعادة  ال�شيطرة  على  جديدة 

�شهر النف�س".  
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من شهداء

دمر محطة “عيلبون”
فصاحت  غولدا مائير: هبت عاصفة الشمال

أحمد موسى الدلكي
أول شهداء حركة فتح
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ع�����اث�����ت ال���ع�������ش���اب���ات 

وتدمريا  ق��ت��ال  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة 

ومنازلهم  الفل�شطينيني  يف 

مروعة  م�شاهد  يف  وحقولهم 

يف  الآلف  ع�شرات  ا�شطرت 

عام النكبة 1948  اإىل اللجوء 

اإىل البالد املجاورة، ومن هوؤلء 

الذي  الدلكي،  مو�شى  اأحمد 

“نا�شر  قريته  ملغادرة  ا�شطر 

واللجوء  ط��ري��ا،  يف  الدين” 

كل  معه  حامال  الأردن،  اإىل 

الرهيبة  اللحظات  م���رارات  

فل�شطني  واأه��ل  عاناها  التي 

والتي  امل�شتعمرين،  من �شلف 

وّلد   غ�شبا  روح���ه  اأ���ش��ع��ل��ت 

قناعة ب�شرورة النتقام.

ال�شمالية”  “ال�شونة  يف 

به  ا�شتقر  الأردن،  نهر  �شرقي 

املقام، وراح يعمل مزارعاً لي�شد 

احتياجات اأ�شرته، ثم متكن من 

امتالك مزرعة خا�شة، لكن ما 

اأن ظهرت بوادر العمل الفدائي 

اأول  ك���ان  ح��ت��ى  الفل�شطيني 

الثورة،  نداء  لتلبية  ال�شباقني 

العام  يف  بالفدائيني  فالتحق 

1956، ثم بقوات “العا�شفة” 
وهي يف طور التكوين والإعداد، 

اإىل  بعد  فيما  حتولت  والتي 

الرجل  فكان  “فتح”،  حركة 

الع�شكري  جناحها  يف  ال�شابع 

)العا�شفة(. 

كانت  الآون��������ة  ت���ل���ك  يف 

تخطط  اإ���ش��رائ��ي��ل  ح��ك��وم��ة 

ل�شرقة املياه العربية عر عدة 

17 جنديًا اإ�صرائيليا  اأول ال�صباقني لتلبية نداء الثورة وكان الرجل ال�صابع يف جناحها الع�صكري “العا�صفة” قتل واأفراد جمموعته 

جناح  بعد  بنجاح  عيلبون  نفق  عملية  اإمتامه  بعد  الأردنية  احلدود  عند  ا�صت�صهد  عيلبون  نفق  عملية  لتنفيذ  طريقهم  يف  وهم 

العملية اأ�صدرت “فتح” البالغ رقم “1” معلنة بداية انطالقة الثورة الفل�صطينية ما زالت عائلته حتتفظ بالثياب التي كان يرتديها 

حني ا�صت�صهد وفيها اآثار الر�صا�صة التي اأ�صابت قلبه

عبدالكرمي املقداد

م�شروع  اأحدها  كان  م�شاريع 

الأردن،  نهر  جم��رى  حت��وي��ل 

ال�شتينيات  اأع��وام  بداية  ففي 

با�شرت ا�شرائيل بجر مياه نهر 

الأردن نحو خزان مياه طريا 

“م�شروع  ب���  اأ�شمته  م��ا  ع��ر 

املياه القطري”، وراحت ت�شخ 

املياه عر قناة مائية مك�شوفة 

البحرية  غ��رب��ي  ���ش��م��ال  م��ن 

و�شط  “عيلبون”  قرية  وحتى 

بحرية  يف  ل��ت�����ش��ب  اجل��ل��ي��ل 

“ال�شلمون”  ا�شمها  �شناعية 

حمطة  ت��ورب��ي��ن��ات  لت�شغيل 

بدورها  والتي  الكهرباء  توليد 

لتمرير  الدفع  م�شخات  تدير 

قرية  بعد  الأقنية  عر  املياه 

�شطح  حت��ت  م��ن  “عيلبون” 
الأر�س جلرها ملحطة التوزيع 

يف “العوجا”.  

ومل���ا ك���ان ال��ف��دائ��ي��ون قد 

اأن يكون العام 1965م  قرروا 

التحرير  حركة  انطالق  بداية 

اجتماعات  ت��وال��ت  ال��وط��ن��ي، 

تاريخ  على  وت��رك��زت  القيادة 

الإع��������الن ع����ن الن���ط���الق���ة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ل���ل���خ���روج من 

والالحرب  ال��ال���ش��ل��م  ح��ال��ة 

كافة  درا���ش��ة  ومت��ت  العربية، 

ميكن  التي  احل�شا�شة  املواقع 

درا�شة  وب��ع��د  ا���ش��ت��ه��داف��ه��ا، 

قيادة  ات��ف��ق��ت  م�شتفي�شة، 

راأ�شها  على  وك���ان  احل��رك��ة، 

�شرب  على  ع��رف��ات،  يا�شر 

ال�شتيطان  م�شاريع  ب��اك��ورة 

فـــالـــتـــحـــق  الـــــــثـــــــورة،  نـــــــــداء  لـــتـــلـــبـــيـــة  الــــســــبــــاقــــن  أول  كـــــــان 
“العاصفة” بــــقــــوات  ثــــم   ،1956 عـــــام  فــــي  بـــالـــفـــدائـــيـــن 
“فتح” حــــــــركــــــــة  إلـــــــــــــى  بـــــــعـــــــد  فــــــيــــــمــــــا  حتــــــــولــــــــت  الــــــــتــــــــي 

البيان الول

خط �شري عملية عيلبون
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من شهداء

الختيار  ف��وق��ع  ال�شهيوين، 

على م�شروع “املياه القطري”، 

بعملية  ال��ع��م��ل��ي��ة  و���ش��م��ي��ت 

“عيلبون”.
العملية،  خمطط  ولر�شم 

ال�شرية  للخاليا  الإي��ع��از  مت 

املحتلة  الأر���س  داخل  العاملة 

منطقة  حميط  من  والقريبة 

الهدف بتاأمني كافة املعلومات 

والطبيعية   اجل���غ���راف���ي���ة 

والع�شكرية حول قرية عيلبون 

العالية  التكنولوجيا  ونوعية 

اإ�شرائيل  ت�شتخدمها  ال��ت��ي 

التوليد  حم��ط��ة  ت�شغيل  يف 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي، و����ش���رع���ان ما 

ال�شتطالعية  التقارير  وردت 

تفا�شيل  ك��ل  ب��دق��ة  مو�شحة 

بالهدف  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

يف  املياه  نفق  �شري  بداية  من 

ال�شمال الغربي لبحرية طريا 

“ال�شلمون”،  ب��ح��رية  وح��ت��ى 

التخطيطي  بالر�شم  م���رزة 

املع�شكرات  ت��واج��د  اأم���اك���ن 

وب����رن����ام����ج ع���م���ل دوري������ات 

الزمنية  وال��ف��رتات  احلرا�شة 

دورية  ك��ل  ب��ني  تف�شل  ال��ت��ي 

وخط �شريها.

يا�شر  ت��وج��ه  ذل����ك  ب��ع��د 

واجتمع  الأردن،  اإىل  عرفات 

مو�شى  اأح���م���د  ب��ال�����ش��ه��ي��د 

ال��دل��ك��ي، واأ���ش��ن��د اإل��ي��ه مهمة 

عيلبون  نفق  من�شاآت  تدمري 

والتحويالت املائية، واملولدات، 

واملكاتب التي اأقامتها �شلطات 

نهر  م��ي��اه  ل�شرقة  الح��ت��الل 

الأردن لري م�شاريعها الزراعية 

واحليوانية.  وال�����ش��م��ك��ي��ة، 

اأع�شاء  اأن  ذك���ره  واجل��دي��ر 

املجموعة الفدائية كانوا اأبناء 

اإ�شافة  تاألفت  حيث  عمومة، 

مو�شى  اأح��م��د  ق��ائ��ده��ا  اإىل 

حميدي  ح�شن  م��ن  ال��دل��ك��ي 

اإبراهيم  وح�����ش��ني  ال��دل��ك��ي، 

اإبراهيم  ووح�����س  ال��دل��ك��ي، 

ال��دل��ك��ي، وحم��م��د ع��ب��د اهلل 

الدلكي. 

اإثر ذلك قام اأحمد الدلكي 

با�شتطالع منطقة نفق عيلبون، 

برفقة ح�شني الدلكي، وح�شن 

الدلكي ووح�س الدلكي، وذلك 

واأثناء   ،1964 اأيلول  �شهر  يف 

النفق  منطقة  م��ن  ع��ودت��ه��م 

“قي�شر”،  م�شتعمرة  �شرق   -

عائدة  اإ�شرائيلية  دورية  كانت 

امل�شتعمرة،  اإىل  ال��ن��ه��ر  م��ن 

طريق  يف  ال��ط��رف��ان  فالتقى 

م��رتان، حتيطه  عر�شه  �شيق 

لل�شمك،  بحرية  اجلانبني  من 

تك�شف  اأن  ق����ّدر  اهلل  ل��ك��ن 

املجموعة  الدلكي  جمموعة 

تك�شفهم،  اأن  قبل  اليهودية 

فانتظرت جماعة الدلكي حتى 

ففتحوا  ال�شرائيليون،  اقرتب 

عليهم النريان، فُقتل كل اأفراد 

ب�  عددهم  وق��در   ، املجموعة 

17 جندياً.
اإر�شال  ج���رى  ذل���ك  ب��ع��د 

للقيادة  النفق  عن  املعلومات 

»العا�شفة«  ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 

كيفية  ل��ت��ق��ري��ر  ���ش��وري��ا  يف 

من  واحتياجاتها  املهمة  �شري 

وبناء  واملتفجرات.  الأ�شلحة 

املجموعة  اأف���راد  توجه  عليه 

الفدائية يف �شهر ت�شرين الثاين 

1964 اإىل �شوريا، يف منطقة 
دورة  لتلقي  ال�شورية،  احلمى 

وزرع  املتفجرات  على  مكثفة 

�شاعات  وا�شتخدام  الأل��غ��ام، 

التدريب  وا�شتمر  التوقيت، 

بعدها  رجعوا  اأ�شبوعني،  ملدة 

اإىل الأردن لنتظار الأوامر.

تنفيذ العملية

 يف م�شاء 28 كانون الأول 

1964، حترك اأفراد املجموعة 
من  »العا�شفة«  لقوات  الأوىل 

الدلكي  مو�شى  اأحمد  منزل 

غرب  “القطاف”  منطقة  يف 

النهر  اإىل  ال�شمالية  ال�شونة 

املحتلة،  الأرا�شي  نحو  لعبوره 

لكنهم حني و�شلوا كان فائ�شاً 

ب�شبب غزارة الأمطار، فرجعوا 

اإىل منزل اأحمد مو�شى ثانية، 

و�شيلة  ع��ن  يبحثون  وراح���وا 

لجتياز النهر.

عليهم  ل���زام���ا  ك����ان  ومل����ا 

اإمتام تنفيذ العملية بتاريخ 1 

لإعالن   ،1965 الثاين  كانون 

البيان رقم 1 لنطالقة الثورة 

االنـــــــــفـــــــــجـــــــــار عـــــــطـــــــل احملـــــــــطـــــــــة ودمـــــــــــــــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــة الـــــــــكـــــــــهـــــــــربـــــــــائـــــــــيـــــــــة وأحـــــــــــــــــــــــــــدث فـــــتـــــحـــــة 
كــــــــبــــــــيــــــــرة فـــــــــــي جــــــــــــــــــدار ســـــــــــد بــــــــحــــــــيــــــــرة الــــــصــــــلــــــمــــــون

قاي�س الدلكي حامال �شورة والده على البيان الأول لفتح

قواعد التدريب
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هذا  يف  احلديثة  الفل�شطينية 

عليه  الت��ف��اق  كما مت  ال��ي��وم، 

م�شبقا، مل يجد اأحمد مو�شى 

طريق  ع��ن  العبور  اإل  اأم��ام��ه 

ج�شر املجامع، وهو عبارة عن 

�شكة حديدية قدمية كانت ل 

تزال تربط �شرق النهر وغربه، 

ال�شرقي  اجلانب  من  حتر�شه 

ومن  الأردين  للجي�س  ق���وة 

للجي�س  ق��وة  الغربي  اجلانب 

الإ�شرائيلي.

املجموعة  مت��ك��ن��ت  وق���د 

من اجتياز النهر عر اجل�شر 

انتباه  تلفت  اأن  دون  القدمي، 

الأردين  ال��ط��رف��ني  م���ن  اأي 

اأفرادها  وراح  وال�شرائيلي، 

بني  امل���دين  ب��ال��زي  يتنقلون 

على  �شرياً  وال��ودي��ان  اجلبال 

نهاراً،  خم��ت��ب��ئ��ني  الأق�������دام، 

وم�شتاأنفني امل�شري لياًل، وظلوا 

التقوا  حتى  احل��ال  هذه  على 

ينتظرهم  ك��ان  ال��ذي  بالدليل 

الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  داخ��ل 

ع��ل��ى ���ش��ك��ل راع����ي اأغ���ن���ام ، 

فقادهم اإىل حيث املوقع الذي 

اخلا�شة  الألب�شة  فيه  دفنت 

املتفجرات  وحقيبة  بالعملية 

والأ�شلحة.

 31 ل��ي��ل  منت�شف  وع��ن��د 

وب��ي��ن��م��ا كان  ك�����ان�����ون الأول، 

ال�شنة  ب��راأ���س  يحتفل  ال��ع��امل 

يف  املجموعة  كانت  اجلديدة، 

موقع الهدف، وبعد الطمئنان 

���ش��ري اخلطة،  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى 

وح�س  كان  الفجر  اآذان  وقبل 

قد  حميدي  وح�شن  اإبراهيم 

عند  املتفجرات  زراع���ة  اأمت��ا 

امل�شخات  وب��ني  النفق  ج��دار 

الكهربائية  الطاقة  وتوربينات 

وحددا توقيت التفجري لينطلق 

تتمكن  لكي  دقيقة   45 بعد 

الن�شحاب  م���ن  امل��ج��م��وع��ة 

منطقة  �شمال  املرتفعات  اإىل 

الهدف.

دّوت  عودتهم  طريق  ويف 

فتيقنوا  النفجارات،  اأ�شوات 

مل  لكنهم  عملهم،  �شالمة  من 

يعرفوا مدى جناح العملية اإل 

ال�شجرة،  قرية  و�شولهم  بعد 

ال��دل��ي��ل الذي  ال��ت��ق��وا  ح��ي��ث 

هناك،  ينتظرهم  اأن  اتفقوا 

متت  العملية  ب��اأن  فاأخرهم 

اأن  من  حذرهم  لكنه  بنجاح، 

دوريات اجلي�س الإ�شرائيلي قد 

“زيتيم”  مع�شكر  من  انطلقت 

باجتاه عيلبون، وباأن املروحيات 

مع�شكر  من  حلقت  الع�شكرية 

اأن  املجموعة  فقررت  يفائيل، 

اإىل  للو�شول  ب�شرعة  تتحرك 

مدينة  �شمال  “زبوبا”  قرية 

الظالم  حلول  وعند  “جنني” 
الفا�شل  ال�شريط  اأول  وعند 

 48 ال���  وح���دود  ال�شفة  ب��ني 

لحظوا  وملا  الدليل،  غادرهم 

�شمال  الأردنية  الدوريات  اأن 

حركتها  ازدادت  ق��د  ج��ن��ني 

فريقني  اإىل  النف�شال  قرروا 

احلدود  دخول  عليهم  لي�شهل 

وبالفعل متكن ح�شن  الأردنية 

ووح�س  وح�����ش��ني  ح��م��ي��دي، 

باأمان،  الدخول  من  اإبراهيم 

لكن �شاءت الأقدار اأن يتعر�س 

ال��ف��ري��ق ال��ث��اين لإط����الق نار 

مو�شى  اأحمد  ج���ّراءه  اأ�شيب 

بر�شا�شة يف القلب، اأدت اإىل 

ا�شت�شهاده ، وه�و على م��ش��اف�ة 

مرت   500 من  اأك��رث  ت�ب�عد  ل 

عن م�شكنه يف منطقة ال�شونة 

�شهيد  اأول  ليكون  ال�شمالية، 

حلركة فتح، خملفا وراءه ت�شعة 

عمره  “قاي�س”  اأكرهم  اأولد 

اليوم  يف  ول��ي��دف��ن  �شنة،   15
ذات��ه يف مقرة معاذ بن جبل 

ال�شرقية  البوابة  مداخل  على 

لل�شونة ال�شمالية.

امل�شبق،  الت��ف��اق  وح�شب 

البالغ  “فتح”  حركة  اأعلنت 

ال�شادر   ”1“ رق��م  الع�شكري 

لقوات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ن 

العمل  ُمطلقة  “العا�شفة”، 
الحتالل  ���ش��د  ال��ع�����ش��ك��ري 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، واع��ت��ر هذا 

الثورة  انطالقة  بداية  التاريخ 

الفل�شطينية.

اســـــرائـــــيـــــا  جـــــنـــــديـــــًا   17 مــــجــــمــــوعــــتــــه  وأفـــــــــــــــراد  قـــــتـــــل 

اخل�صائر والردود

اأن  ال�شرائيلية  الدفاع  ب��وزارة  الر�شمي  الناطق  ذكر 

النفجار قد عطل املحطة ودمر جمموعة الطاقة الكهربائية 

واأحدث فتحة كبرية يف جدار �شد بحرية ال�شلمون، كما 

اأعلنت رئا�شة الأركان الإ�شرائيلية بعد التحقيق يف عملية 

“عيلبون” اأن رجال “فتح” قد نفذوا العملية بتقنية عالية 
وخرة ل يُ�شتهان بها، واأنه لبد من اأخذ العرة من تقدم 

اأ�شلوب عمل رجال املقاومة.

مائري”  “غولدا  حينه  يف  الإ�شرائيلية  ال��وزراء  رئي�شة 

ال�شمال”،   من  عا�شفة  علينا  “هبت  العملية:  بعد  قالت 

الفتحاوية  العا�شفة  رياح  هذه  عرفات:  يا�شر  عليها  فرد 

التي �شتحرق الأخ�شر والياب�س”.

يف �شهر اأيار 1965، وبعد اأن عرفت خمابرات العدو اأن 

الذين نفذوا عملية عيلبون من ع�شرية الدليكة، هاجمت 

“القطاف”  يف  املنازل  الحتالل  قوات  من  خا�شة  وحدة 

و”ال�شونة”، بحثا عن منزل اأحمد مو�شى الدلكي، ولكنها 

اأخطاأته ون�شفت منزل اآخر، فا�شت�شهدت كل العائلة التي 

كانت ت�شكنه، كما قتلت اأحد اأقرباء الدلكي وابنته.

التي  الع�شكرية  بثيابه  هذا، وما زالت عائلته حتتفظ 

التي  الر�شا�شة  واآثار  العملية،  تنفيذه  اأثناء  يرتديها  كان 

اأ�شابت قلبه وا�شحة عليها جداً.
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اأوطانا  واأ�ص�صوا  التاريخ  جمرى  غريوا  رجال  اليتم  �صنع  ما  كثريا 

كبرية . ومل تكن املك�صيك �صوى بلد اآخر غرّي اأحد الأيتام تاريخه 

وجعله وطنا يت�صع للجميع ويقارب احلداثة يف وقت مبكر . واليتيم 

الذي �صنع جانبا مهما من تاريخ املك�صيك هو بنيتو خواريز املولود 

الثالثة من عمره  الأ�صليني توفيا حني كان يف  ال�صكان  لأبوين من 

وكنف  املعيل  فقدان  دفعه  مبكرة  �صن  ويف   . برعايته  عمه  فتكفل 

حياته  ولكن   . يومه  قوت  يتدبر  كي  احلقل  يف  العمل  اإىل  الأ�صرة 

اأوك�صاكا  مدينة  يف  باأخته  وحلق  ع�صرة  الثانية  بلغ  حني  تغريت 

يدر�ص  اأن  له  خمططا  وكان  باملدر�صة،  التحق  املدينة  تلك  ففي   .

كلية  يف  �صجل   1829 العام  يف  لكنه   ، ق�صا  لي�صبح  الدينية  العلوم 

 1831 العام  يف  وح�صل   ، القانون  لدرا�صة  والعلوم  لالآداب  اأوك�صاكا 

على �صهادة القانون وفاز كذلك مبقعد يف املجل�ص البلدي . 

منصور مبارك

هذا الدخول املبكر لعامل 

ال�شيا�شة اأظهر معدن خواريز 

وعلو قيمه، فقد عرفت عنه 

جعل  عن  والت�شامي  النزاهة 

وظيفته م�شدرا جلني فوائد 

الذي  ال��وق��ت  يف  �شخ�شية، 

حياته  اأ���ش��ل��وب  ف��ي��ه  عك�س 

الب�شيط،  ذوق���ه  امل��ت��وا���ش��ع 

وبقيت تلك اخل�شال ل�شيقة 

زواج��ه من مارغريتا  بعد  به 

و�شار   ،1843 ال��ع��ام  م���ازا 

ع�شوا يف جمل�س امل�شرعني، 

اأ�شبح  ذل��ك  وبعد  وقا�شيا، 

املن�شب  وهو  لوليته،  حاكما 

ي��رتدد يف  ال��ذي جعل �شيته 

اأنحاء املك�شيك .

ال�شيا�شة  ����ش���اع���دت 

على  خ���واري���ز  وتفا�شيلها 

مل�شاكل  ليرالية  حلول  �شوغ 

كانت  حيث  امل��ت��ع��ددة،  ب��ل��ده 

متدهورة  حينذاك  املك�شيك 

فقد  واقت�شاديا.  ح�شاريا 

انتهى خواريز اإىل اأن الطريق 

اإىل التعايف القت�شادي لبلده 

ذات  الراأ�شمالية  يف  يكمن 

التي  القت�شادي  الحتكار 

الكاثوليكية  الكني�شة  متثله 

اأن  واآم�����ن  والإق���ط���اع���ي���ون، 

ميكن  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 

ذات  حكومة  بتبني  حتقيقه 

على  ي��ق��وم  د���ش��ت��وري  �شكل 

النظام الفيدرايل. ولكن تلك 

الأفكار مل يكتب لها التنفيذ 

الواقع  اأر�س  على  والختبار 

اإىل  املحافظني  عودة  ب�شبب 

العام  انتخابات  يف  ال�شلطة 

 .1853
املحافظني  ت�شلم  وك���ان 

ل�����ش��دة احل��ك��م وب����ال على 

خواريز، فقد تعر�س اأقطاب 

عدادهم  ويف  ال��ل��ي��رال��ي��ني 

اإىل  ال��رتح��ي��ل  اإىل  خ��واري��ز 

امل���ن���ايف، ح��ي��ث ع��ا���س منذ 

يونيو  حتى   1853 دي�شمر 

نيواأورليانز  ولية  يف   1855
الكفاف،  عي�س  اأم��ري��ك��ا  يف 

بنيـــــتو 
خـــواريز
بطل املكســــــيك 
وصـانع حداثتها
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مكوثه  طيلة  نف�شه  و�شغل 

اأبناء  م��ع  ب��ال��ت�����ش��اور  ه��ن��اك 

وو�شع  اآرائهم  ومعرفة  بلده 

الوطن.  اإىل  للعودة  اخلطط 

ومل يتاأخر الأمر طويال حيث 

�شنحت له الفر�شة كي ي�شع 

مع  التنفيذ  مو�شع  خططه 

لل�شلطة  الليراليني  ت�شلم 

1855، وغادر خواريز اأمريكا 
الرئي�س  طاقم  اإىل  لين�شم 

جوان الفاريز وزيرا للعدل .

بثالثة  الليراليون  ق��ام 

حظيت  ك���رى  اإ����ش���الح���ات 

خواريز.  مب�شاندة  جميعها 

كان  للعدل  وزي���را  فب�شفته 

م�����ش��وؤول ع��ن ق��ان��ون �شمي 

مبوجبه  األ���غ���ي���ت  ب��ا���ش��م��ه 

م�شاحات هائلة من الأرا�شي 

اأن ميتلك كثري من املك�شيكيني 

ث��م يخلقون  الأرا���ش��ي وم��ن 

اعتقدت  و���ش��ط��ى  ط��ب��ق��ة 

اأ�شا�شية  اأن���ه���ا  احل��ك��وم��ة 

املك�شيك،  ل�شتقرار  وقوية 

اإعالن  الإ�شالح  ذروة  وكانت 

الد�شتور الليرايل يف فراير 

. 1858
انتخب  ال���ع���ام  ذل���ك  يف 

رئي�شا  كومنفورت  اأغنا�شيو 

املجل�س  واخ���ت���ار  ل��ل��ب��الد، 

خواريز  اجلديد  الت�شريعي 

العليا،  للمحكمة  رئ��ي�����ش��ا 

فاأ�شبح بذلك طبقا للد�شتور 

من�شبه  وكان  للرئي�س.  نائبا 

حتديد  يف  ح��ا���ش��م��ا  ذاك 

 حــــــــن قــــــــــام احملـــــــافـــــــظـــــــون بـــــثـــــورتـــــهـــــم أثــــبــــت 
خـــــــــــواريـــــــــــز أنــــــــــــه عــــــبــــــقــــــري واســـــــــــــــع احلــــيــــلــــة

برجال  اخل��ا���ش��ة  امل��ح��اك��م 

وال�شبب  والع�شكريني،  الدين 

اإميانه باأن امل�شاواة الق�شائية 

نحو  قدما  الدفع  �شاأنها  من 

ويف  الجتماعية.  امل�����ش��اواة 

القانون،  �شدر   1856 يونيو 

اأرغم  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الكني�شة على بيع ممتلكاتها، 

احلكومة  ي��ج��ع��ل  مل  ف���اإن���ه 

ت�شادرها. 

اأرادت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

احلكومة املك�شيكية بتق�شيمها 
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�شرعية  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 

وال���دف���اع ع��ن��ه��ا يف اأج����واء 

واخليانات  بال�شراع  مت��وج 

منه  مطلوبا  وكان  والهزائم، 

ويحافظ  الد�شتور  يطبق  اأن 

يف  اجلي�س  وي�����ش��ون  عليه، 

قوات  ويهزم  املعركة  ميدان 

خ�شم  ويف  امل���ح���اف���ظ���ني. 

برهن  الكبرية  املتاهة  تلك 

خواريز على اأنه رجل عبقري 

طاقته  وكر�س  احليلة،  وا�شع 

الرئي�س،  لهدفه  واهتمامه 

م�شتقبله وم�شتقبل املك�شيك. 

فحني قام املحافظون بثورتهم 

واأط���اح���وا ب��ك��وم��ن��ف��ورت يف 

خلواريز  ك��ان   ،1858 يناير 

احلق يف اإعالن نف�شه رئي�شا 

اإىل  اف��ت��ق��اره  لكن  �شرعيا، 

ال��ق��وات ال��ت��ي ت��وؤم��ن حماية 

جعله  مك�شيكو  للعا�شمة 

يرتاجع اإىل مدينة فرياكروز 

ال�شاحلية يف ال�شرق .

ذاق  امل���دي���ن���ة  ت���ل���ك  يف 

خ���واري���ز الأم���ري���ن، وواج���ه 

متاعب جمة، فقد كان عليه 

من  دول��ة  رج��ل  كونه  فاأثبت 

الطراز الأول .

 وب�شبب م�شاندة املوؤ�ش�شة 

�شد  للمحافظني  ال��دي��ن��ي��ة 

احلكومة ال�شرعية، كان على 

خواريز اأن ي�شن قوانني عدة 

الديني.  ال��ن��ف��وذ  يقيد  ك��ي 

ممتلكات  ب��ت��اأم��ي��م  ف���ق���ام 

الكني�شة م�شتثنيا دور العبادة 

والوعظ. وكي ي�شعف النفوذ 

بتاأميم  ق���ام  اأك����رث  ال��دي��ن��ي 

املقابر وجعل �شجالت الولدة 

والزواج حتت اإدارة ال�شلطات 

ضريح بنيتو خواريز
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عمدت  واأخ����ريا  الر�شمية. 

احلكومة اإىل ف�شل الكني�شة 

احلرية  و�شمنت  الدولة  عن 

الدينية لكافة املواطنني.

اندحر   1860 نهاية  ويف 

املحافظون ومتكن خواريز يف 

اإىل  العودة  من   1861 يناير 

وانتخب  مك�شيكو  العا�شمة 

ومع  للبالد.  رئي�شا  د�شتوريا 

ذلك واجه م�شكالت متعددة، 

كانت  امل��ع��ار���ش��ة  ف���ق���وات 

الت�شريعي  واملجل�س  فاعلة، 

ن��ا���ش��ب خ���واري���ز ال���ع���داء، 

وخزانة الدولة كانت فارغة. 

قرر  الأخ��رية  امل�شكلة  وحلل 

الديون  �شداد  تعليق  خواريز 

بدءا  عامني  مل��دة  اخلارجية 

من يوليو 1861. 

اأزمة  ب��داي��ة  تلك  وك��ان��ت 

مك�شيكو  العا�شمة  احتالل 

وتن�شيب   1863 يونيو  يف 

ماك�شميالن  الأر����ش���ي���دوق 

كي  للمك�شيك  اأم���راط���ورا 

النظام  اإىل  ال��ب��الد  تتحول 

امللكي .

مك�شيكو،  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل 

انتخابات  اإج�������راء  ط��ل��ب 

وطنية وا�شتفتاء على خم�شة 

يتوجب  د�شتورية  تعديالت 

تبنيها.  ال��ك��ون��غ��ر���س  ع��ل��ى 

املك�شيكيون  ي��ع��رت���س  ومل 

رئي�شا،  انتخابه  اإع��ادة  على 

الد�شتورية  التعديالت  ولكن 

اأثارت غ�شب اجلماهري مبن 

مع  املتعاطفون  اأولئك  فيهم 

خواريز. وتعر�شت مقرتحاته 

حينما  لأن��ه��ا  العنيف  للنقد 

تكون  الكونغر�س  عن  ت�شدر 

تلك  ولأن  ���ش��رع��ي��ة  غ���ري 

ال�شلطة  ت��ق��وي  ال��ت��ع��دي��الت 

انتخاب  واأع��ي��د  التنفيذية. 

الن�شقاق  ول��ك��ن  خ���واري���ز، 

اإىل  ثقة  اأزم���ة  خلق  الكبري 

على  ال�شتفتاء  جعلت  درجة 

تلك التعديالت ل اأهمية له.

فرتته  انق�شت  اأن  وم��ا 

خواريز  قرر  حتى  الرئا�شية 

العام  اأخرى يف  الرت�شح مرة 

اإ�شابته  من  وبالرغم   1871
 1870 اأك��ت��وب��ر  يف  بجلطة 

ووفاة زوجته بعد ثالثة �شهور، 

�شر�شة  انتخابية  حملة  وبعد 

ومريرة مت انتخابه مرة اأخرى 

ولكن اأبناء وطنه ممن رف�شوا 

النتيجة حملوا ال�شالح �شده، 

وق�شى خواريز خم�شة �شهور 

اأن يعيد ال�شالم اإىل  حماول 

الوطن لكنه تويف باأزمة قلبية 

حفظت  وقد   ..  1872 عام 

خلواريز  اجلميل  املك�شيك 

اإحدى  على  ا�شمه  فاطلقت 

امل�����دن وع���ل���ى ال��ع��دي��د من 

ال�شوارع واملدار�س .

انـــــــــــدحـــــــــــر احملــــــــــافــــــــــظــــــــــون فـــــــــعـــــــــاد خـــــــــواريـــــــــز 
إلـــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة وانــــــتــــــخــــــب رئـــــيـــــســـــا لـــلـــبـــاد

طــــــلــــــب الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــات الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة كــــــان 
اخلـــــــطـــــــأ األكــــــــبــــــــر الــــــــــــــذي أثــــــــــــــار اجلــــمــــاهــــيــــر

املحافظة  اأج��ل  فمن  كبرية، 

ع���ل���ى م�����ش��احل��ه��ا ق����ررت 

وفرن�شا  وا�شبانيا  اجن��ل��رتا 

يناير  يف  ودف��ع��ت  ال��ت��دخ��ل 

املك�شيك  اإىل  قواتها   1862
حيث ا�شتقرت يف فرياكروز. 

ولكن عندما علمت بريطانيا 

الثالث  نابليون  اأن  وا�شبانيا 

املك�شيك  اح����ت����الل  ق�����رر 

وال�������ش���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا عر 

حكومة �شورية قامتا ب�شحب 

من  ال��رغ��م  وعلى  قواتهما. 

هزمية الفرن�شيني الكبرية يف 

 1862 العام  مايو  بيوبال يف 

من  مكنتهم  التعزيزات  ف��اإن 

املتالحقة  الأح��داث  تلك 

واأع�شاء  خ���واري���ز  ج��ع��ل��ت 

حكومته ين�شحبون اإىل مدينة 

ال��ب��ا���ش��و ع��ل��ى احل�����دود مع 

للمقاومة  ونتيجة  اأم��ري��ك��ا، 

وال�شغط  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 

الفرن�شيني  و�شيق  الأمريكي 

الثالث  نابليون  قرر  بالغزو، 

ما  و�شرعان  ق��وات��ه،  �شحب 

املك�شيكية  ال��ق��وات  قب�شت 

على ماك�شميالن واأ عدمته.

وبعد ذلك ارتكب خواريز 

ما ي��رى امل��وؤرخ��ون اأن��ه اأكر 

ففي  ح���ي���ات���ه.  يف  خ����ط����اأ 

اأغ�شط�س 1867 بعد عودته 
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من نور

ب������ق������ل������م وري�����������ش�����������ة :
م�����������ج�����������دي ي�������وس�������ف

أسماء اهلل احلسنى، هي التي أثبتها اهلل تعالى لنفسه، وأثبتها له عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، وفضل هذه األسماء 
عند اهلل عظيم، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »إن هلل تسعة وتسعني اسمًا، مائة إال واحدًا، من أحصاها دخل 

اجلنة« )رواه البخاري ومسلم(.
ولإلحصاء معاٍن متعددة ذكرها العلماء، فقد قيل: إن معنى اإلحصاء: احلفظ، وقيل عّدها، وقيل: القيام بحقها والعمل 

مبقتضاها، وقيل: اإلحاطة بجميع معانيها، ويجوز أن تشمل كل املعاني السابقة - واهلل أعلم.
وأسماء اهلل احلسنى ليست مبنحصرة في تسعة وتسعني اسمًا فقط، وال فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل وال فيما 
علمته الرسل واملالئكة وجميع املخلوقني، حلديث ابن مسعود رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: »ما 
أصاب أحدًا قط هّم وال حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك.. ماض في حكمك، عدل في 
قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزني، وذهاب همي، إال أذهب اهلل حزنه وهمه، وأبدله 

مكانه فرحًا، فقيل يا رسول اهلل أفال نتعلمها؟ فقال: لكل من سمعها أن يتعلمها« )رواه أحمد(.
واملؤمن الصادق يؤمن بتلك األسماء احلسنى، والصفات العليا، فال يشرك غيره فيها وال يشبهها بصفات املخلوقني، لعل اهلل 

أن ينفعنا بها.. )وهلل األسماء احلسنى فادعوه بها( صدق اهلل العظيم.

اهلل تعاىل هو وحده )القادر( 

واأن  ي���رزق،  واأن  يخلق  اأن  على 

يحيى ومييت، ثم يبعث ويحا�شب 

ويجازي، وهذه احلقائق ل ميكن 

)القادر  اهلل  ف�شبحان  انكارها. 

امل��ق��ت��در(، ال��ت��ام ال��ق��درة، الذي 

لميتنع عليه �شيء، اإن �شاء فعل، 

واإن �شاء مل يفعل، بيده ملكوت كل 

�شيء، وهو على كل �شيء قدير، 

وعلمه  بقدرته  امل�شتغنى  وه��و 

بينما  خلقه،  ك��ل  ع��ن  وعظمته 

يحتاج اىل قدرته كل اخللق.

 قال تعاىل: {قل هو القادر 

من  عذاباً  عليكم  يبعث  اأن  على 

اأو  اأرجلكم  اأو  من حتت  فوقكم 

بع�شكم  وي��ذي��ق  �شيعاً  يلب�شكم 

ن�شرف  كيف  انظر  بع�سٍ  باأ�س 

الآيات لعلهم يفقهون}. 

)الأنعام: 65(.

اهلل  ق��درة  من  الرغم  وعلى 

على  وم��ق��درت��ه  املطلقة،  تعاىل 

�شبحانه  ي�شاء، فهو  ما  يفعل  اأن 

الرحيم الودود ذو املغفرة، الذي 

وت�شبق  غ�شبه،  رحمته  ت�شبق 

مغفرته عقابه، فهو ميهل عباده 

اأن  يف  اأم��اًل  والع�شاة،  املذنبني 

والآي����ات  رح��اب��ه.  اإىل  ي��ع��ودوا 

النبوية  والأح���ادي���ث  ال��ق��راآن��ي��ة 

ميهل  اهلل  اأن  ت��وؤك��د  ال�شريفة، 

ب��رغ��م ق��درت��ه على  ال��ظ��امل - 

وذل���ك حلكمة   - منه  الإن��ت��ق��ام 

اأمهل  فقد  وح���ده.  اهلل  يعلمها 

واأعطاه  ك���ث���رياً،  ف��رع��ون  اهلل 

حاله،  يتدبر  لكي  الكايف  الوقت 

لكنه جتر وتكر يف الأر�س بغري 

ومل��ا دع��اه مو�شى -عليه  احل��ق، 

�شخر  ب��اهلل،  لالإميان   - ال�شالم 

منه، وقاتله، واأمر بقتل املوؤمنني 

اأخذه  وقته  ح��ان  ومل��ا  بر�شالته، 

عزيز مقتدر. قال تعاىل:

{ولقد جاء اآل فرعون النذر، 

كذبوا باآياتنا كلها فاأخذناهم اأخذ 

عزيز مقتدر}

)القمر: 41-40(. 

فبعد اأن كذبوا بكل املعجزات 

التي اأظهرها اهلل على يد نبيه، 

مقتدر:  عزيز  اأخذ  اهلل  اأخذهم 

اأي غالب يف اإنتقامه، مقتدر: اأي 

قادر على ما اأراد...وق��د اقرتن 

العزيز باملقتدر يف هذه الآية، لأن 

الغالب  هو  مبفرده  العزيز 

على العدو، ولكن العدو قد 

يتمكن من الهرب والإختفاء 

اإذا اأمكنه ذلك، لكن 

{عزيز  ت���ع���اىل:  ق��ول��ه 

مقتدر} دل على اأن اهلل اإذا 

اأخذ الظامل، اأخذه وهو قادر 

على ذلك، يف غري �شعف اأو 

عجز عن اإمتام مراده مهما 

واأ�شاليبه.  امل��راد  قوة  كانت 

الر�شول  دع����اء  م���ن  وك����ان 

 - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   -

قوله: »اللهم اإين اأ�شتخريك 

بعلمك، واأ�شتقدرك بقدرتك 

واأ�شاألك من ف�شلك العظيم، 

اأعلم، وتقدر  تعلم ول  فاإنك 

البخاري(.  اأقدر«..)رواه  ول 

بقدرتك،  عنا  اع��ف  فاللهم 

وقلوبنا  ن��ف��و���ش��ن��ا  واأح�����ي 

ول  تقدر  فاأنت  مب�شيئتك، 

املقتدر،  القادر  واأنت  نقدر، 

ال�����ذي ي���ق���ول ل��ل�����ش��يء كن 

فيكون.
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يف  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  يقول 

ما يف  {�شبح هلل  اآي��ات��ه:  حمكم 

العزيز  وهو  والأر���س  ال�شموات 

ال�شموات  م��ل��ك  ل���ه  احل��ك��ي��م، 

والأر�س يحيى ومييت، وهو على 

كل �شيء قدير، هو الأول والآخر 

والظاهر والباطن وهو بكل �شيء 

عليم} )احلديد 3-1(.

و)الأول( من اأ�شماء اهلل احل�شنى 

ومعناه: اأنه تعاىل �شابق لالأ�شياء 

وجود  اأي  ل�شيٍء  يكن  ومل  كلها، 

موجوداً  كان  تعاىل  اإنه  اإذ  قبله، 

م���ع���ه...  اأو  ق��ب��ل��ه  ����ش���يء  ول 

و)الآخ�����ر( م��ن اأ���ش��م��ائ��ه تعاىل 

الباقي  اأنه هو  ومعناه:  احل�شنى 

بعده  لي�س  واأنه  فناء خلقه،  بعد 

وهو  انتهاء،  بال  اآخر  فهو  �شيء 

�شيء  كل  الفناء،  عليه  يجوز  ل 

تعاىل: { قال  وجهه،  اإل  هالك 

يلقي  العر�س  ذو  الدرجات  رفيع 

الروح من اأمره على من ي�شاء من 

عباده لينذر يوم التالق، يوم هم 

بارزون ل يخفى على اهلل منهم 

�شيء ملن امللك اليوم هلل الواحد 

القهار}

فناء  فعند   .)16-15 )غ��اف��ر   

اخل��ل��ق، ي��ن��ادي م��ن��اٍد: مل��ن امللك 

موؤمنهم  العباد  فيقول  ال��ي��وم؟ 

القهار،  ال��واح��د  وك��اف��ره��م: هلل 

احلي الباقي الذي ل ميوت.

ق����ال ر����ش���ول اهلل-����ش���ل���ى اهلل 

رب  اللهم  »قولوا  و�شلم-:  عليه 

العر�س  ورب  ال�شبع،  ال�شموات 

�شيء،  ك��ل  ورب  رب��ن��ا  العظيم، 

التوراة والإجنيل والقراآن،  منزل 

فالق احلب والنوى، اأعوذ بك من 

�شر كل �شيء اأنت اآخذ بنا�شيته، 

�شيء،  قبلك  لي�س  الأول  اأن���ت 

�شيء،  بعدك  لي�س  الآخ��ر  واأن��ت 

واأنت الظاهر فلي�س فوقك �شيء، 

واأنت الباطن فلي�س دونك �شيء، 

من  واغنني  الّدين،  عني  اق�سِ  

الفقر« )رواه الرتمذي(.

وق��د رك��ز ال��ر���ش��ول-���ش��ل��ى اهلل 

على  دع��ائ��ه  يف  و���ش��ل��م-  عليه 

ديناً  ك��ان  ���ش��واء  ال��ّدي��ن،  ق�شاء 

للب�شر اأو هلل تعاىل، فدين الب�شر 

لالإن�شان  باإغنائه  اهلل  يق�شيه 

ودين  عليه،  ما  ي�شدد  لكي 

اهلل يكون بتوفيق اهلل لعبده 

عليه  ما  وي��وؤدي  يعبده  لكي 

من فرائ�شه. وكان الر�شول-

�شلى اهلل عليه و�شلم- يدعو 

ربه يف خ�شوع واإقرار بقدرته 

وعظمته قائاًل: »يا كائن قبل 

اأن يكون �شيء، واملكون لكل 

���ش��يء، وال��ك��ائ��ن بعد م��ا ل 

بلحظة  اأ�شاألك  �شيء،  يكون 

احلافظات،  حلظاتك  م��ن 

ال����غ����اف����رات، ال���راج���ي���ات، 

املنجيات«... فالإن�شان الذي 

من  وي�شتغفره  رب���ه،  ي��دع��و 

ذنوبه، وي�شعر اأن ذنبه ثقيل 

الغفور  اهلل  اإل  ميحيه  ل 

الرحيم، اأف�شل من الإن�شان 

بال  اأن��ه  يظن  ال��ذي  املغرور 

ذنب. فاللهم اإنا نقّر ب�شعفنا 

وعجزنا، نلجاأ اإليك وحدك، 

فاأنت الأول الذي لي�س قبله 

�شيء واأنت الآخر الذي لي�س 

بعده �شيء، وكل �شيء هالك 

اإل وجهك الكرمي. 

عليه  اهلل  النبي-�شلى  ك��ان 

اإرتفاع  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  و���ش��ل��م- 

م��ن��زل��ت��ه وم��ك��ان��ت��ه ع��ن��د رب���ه، 

اإل  يكون  ل  ذلك  اأن  يعلم  وك��ان 

بالإجتهاد واجلد يف العبادة وفعل 

اخلريات، ويجاهد يف �شبيل اهلل 

حتى ي�شاب يف �شبيل اهلل.

�شائر  على  اهلل  قدمه  وق��د 

خلقه فاأعلى منزلته ورفع مكانته. 

لك  ن�����ش��رح  {اأمل  ت��ع��اىل:  ق���ال 

وزرك،  عنك  وو�شعنا  �شدرك، 

الذي اأنق�س ظهرك، ورفعنا لك 

ذكرك} )ال�شرح: 4-1(.

وك���ان ال��ر���ش��ول-���ش��ل��ى اهلل 

املقدم:  اأن  يعلم  و�شلم-  عليه 

ال�شاحلني   يقدم  ال��ذي  اأن  اأي 

اإليه هو اهلل،  ويقربهم  والأتقياء 

واأن املوؤخر: اأي الذي يوؤخر رتبة 

هو  ي�شاء،  من  ويبعد  ي�شاء،  من 

اهلل ، ولذلك فقد كان يلجاأ اإليه 

فكان  ويقدمه.  اإليه  يقربه  لكي 

اإغفر  »اللهم  بقوله:  رب��ه  يدعو 

واإ�شرايف  وجهلي  خطيئتي  يل 

يف اأمري، وما اأنت اأعلم به مني، 

اللهم اإغفر يل خطاياي وعمدي، 

ي وهزيل، وكل ذلك عندي،  وجِدّ

وما  قدمت  م��ا  يل  اإغ��ف��ر  اللهم 

اأعلنت،  وما  اأ�شررت  وما  اأّخرت 

واأنت  املوؤخر،  واأن��ت  املقدم  اأنت 

على كل �شيء قدير «.

)رواه البخاري( .

ف�شبحان املقدم ملن ي�شاء من 

والإ�شتغفار،  التقوى  يف  عباده 

بع�س  يف�شل  ال���ذي  و���ش��ب��ح��ان 

الأ�شخا�س  ويف�شلهم على بع�س، 

والأنبياء  املالئكة  ي��ق��دم  ف��اهلل 

والعلماء وال�شهداء على غريهم. 

و�شبحان من يوؤخر بع�س النا�س 

عن بع�س يف الف�شل واملكانة.

يقدم  ال��ذي  هو  تعاىل  واهلل 

اأولً،  واملغفرة  والرحمة  الثواب 

ويجعل العقاب يف املقام الأخري، 

اهلل  {ول حت�شنب  ت��ع��اىل:  ق��ال 

اإمنا  الظاملون  يعمل  عما  غافاًل 

فيه  ت�شخ�س  ل��ي��وم  ي��وؤخ��ره��م 

الأب�شار} )اإبراهيم: 42(.

 واهلل تعاىل جعل لكل اإن�شان 

عمراً حمدداً، فاإذا انتهى الأجل، 

يوؤخر  اأن  اأحد  ي�شتطيع  فال 

ي�شتطيع  فيه حلظة، كما ل 

اأن يقدمه قبل موعده . قال 

تعاىل:{ولكل  اأمة اأجل فاإذا 

ي�شتاأخرون  ل  اأجلهم  ج��اء 

ي�شتقدمون}          ول  ���ش��اع��ة 

)الأعراف: 34(.

)املقدم(  تعاىل  وا�شمه 

ي��ق��رتن ب��اإ���ش��م��ه ع���ز وجل 

معناهما  لأن  )امل����وؤخ����ر(، 

يت�شح اإذا كانا مقرتنني معاً، 

قدرة  على  دل��ي��ل  ذل��ك  لأن 

�شبحانه  فهو  املطلقة،  اهلل 

بالطاعة،  ي�شاء  م��ن  ي��ق��دم 

باملع�شية،  ي�شاء  من  ويوؤخر 

فالأمور جميعها بيده تعاىل. 

الذي  هو  العاقل  والإن�شان 

وفعل  اهلل  ط���اع���ة  ي���ق���دم 

�شواهما.  ما  اخل��ريات على 

فاللهم ارفع درجاتنا وقربنا 

اإل���ي���ك، اأن���ت امل��ق��دم واأن���ت 

املوؤخر، واأنت على كل �شيء 

قدير.

)2014 سبتمبر   - )أغسطس   78 الغرسة 

57



.. و�صـــــواِك 

ق�صــة رحلٍة 

و�صتنتهـي

شعر : 
مختار عيسى 

رأى أو  تسّمع  م��ا  إْذ  ي��ات��رى  م��ن 

للَبها ص��اع��داٌت  القصائُد  وب��ك 

وستنتهي رح��ل��ٍة  ق��ص��ُة  وس����واك 

أيقوُل إنك محُض أرٍض زرتها ؟

ح��اش��اك ، م��ا ك��ان��ت زي����ارَة عابٍر

أأق���وُل؟  ما غير املقال  وسيلتي

تغرٍب رغم  الصدق  فيها  عانقت 

وال���ل���ِه  م��اه��ان امل��ع��ي��ُش بغربتي

� كويِتني ي��اك��وي��ُت   � إن��ك  وال��ل��ِه  

فأمُدّ  نحو الشمس  دمعة  ُفْرقتي

أنا ف������ؤاَدِك  اله��ًب��ا مثلي  ف���أرى 

أق����ام موانًعا ق���د  ل���ك���َنّ  ده������ًرا  

يشا إذا  ال���ك���رمي  ال��ل��ه  فليفعل 

عشقتهم بالذين  وصلي  فيعيد 

من أوقفوك  على احلدود َمغاصًبا

ث��راك ضحيًة أو  أهلك  رام   م��ن 

ْ��َر غ�����دوِرِه ف��ل��ي��ق��رأ ال����غ����ّداُر س��ف���

نا متضي السنون  وأنت في قلب الَسّ

ما تكُرّ فاقبليِه   س��ام��ي   ه���ذا  

ُه أحُدّ لسُت   القلب  وجيُب  ه��ذا 

إيامي يبتغي  اصطفيُتِك  أّن��ي 

أْبُحري  ونظامي وعليك قامت  

إالِك دوًم��ا مقصدي   وإمامي ؟

أو أن ش��ع��ري  ي��س��ت��رُقّ  سامي؟

بل  كان بحُث الشعر عن أنغامي

األحاِم صحائف  إليك  حملت 

وعشقُت  أهلك ،  ليس محَض كاِم

مقامي  أط���ب���ِت  ق���د  ألن�����ِك  إال 

بالاهبات  من احلنني  السامي

أرجو مسير الضوء  في  إظامي

إن قال ُعْد : سأجيب ذاك َمرامي

غرامي ت��س��ت��زي��ُد  وب��ي��ن��ك،  بيني 

ومنامي بصحوتي  دع��وت  ماقد  

ويزيد عزمي كي تصيب سهامي

الدامي املصير  في  وذل���ّوا  ضلّوا 

ه��ذا ح��ص��ي��ُد  ال��ب��غ��ي  واإلج����راِم

ه����ذا م��ص��ي��ُر ال����س����ارِق احل������ّواِم

األّي�����اِم ُح���س���َن���ِك  دورُة  وت���زي���ُد  

وال������ل������ِه إن������ك ُغ�������������ّرة اإلك���������راِم

الهّياِم؟! خفقة   ُي��ب��اري  ذا  م��ن 

!



إحدى الصور املشاركة
في مسابقة الشهيد الثقافية




