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ا�صتبد االت�ص�ل وتوح�ش، حتى مل يعد اأحد يف م�أمن، فقنواته 

تتدفق بال هوادة ويف عدة حوامل، وطغي�نه غدا طوف�نً� ال يكف عن 

الهدير، واختلط ح�بله بن�بله وغدت املعلوم�ت اله�بطة اإلين� من 

كل االجت�ه�ت م�صتنقعً� ط�فحً� م� بني تلفيق وتره�ت اإىل اأحالم 

�ص�فر  حتري�ش  اإىل  واته�م�ت  مغر�صة  دع�ي�ت  اإىل  وتو�صالت 

وعنرتي�ت وانفتح االأفق االت�ص�يل بكل زخمه واأدواته وتن�ق�ص�ته 

وحتليالته، ونظري�ته  و�صخو�صه  واجت���ه���ت��ه  اأف��ك���ره   وت��ن��وع 

بني  م�  م�صتحدثة  تعبريات  الع�صر  اأدبي�ت  �صطح  على  وبرزت 

ثق�يف  فتوازن  ثق�فية  فعوملة  ثق�يف  تطهري  اإىل  ثق�يف  ت�صليل 

املنحدرة  الثلج  ككرة  الثق�فة  وب�تت  ثق�يف،  اإذالل  واأخ���ريًا 

تنويعً�  تكوينه�  يف  خمتزلة  وال��ودي���ن  وال�صفوح  القمم  ع��ر 

اللغ�ت، خمتلف  ويف  الثق�ف�ت  خمتلف  من  �ص�ذًا  بل  هجينً� 

 

ب�الإمك�ن �صّد �صئ  فحوامل االت�ص�ل تزداد �صراوة  يعد   ومل 

والتكنولوجي� الرقمية ال تكف عن التن��صل والتجدد، وك�ن من 

و�ص�ئل  من  و�صيلة  الك��صح  االت�ص�ل  هذا  يكون  اأن   املفرت�ش 

وتف�هم، تقريب  واأداة  الب�صر  بني  والت�آلف  التع�رف   ازدي���د 

التوتر  ح�الت  ازدي���د  ريب  بال  تلحظ  املت�أنية  النظرة  اأن  غري 

االآخر  �صد  والتحري�ش  واالأخ��ب���ر،  االأف��ك���ر  ح��ول  والتمرت�ش 

ت�صتخدم  اأخذت  اجله�ت  بع�ش  اأن  حتى  العنف  ن�صبة  وارتف�ع 

هذه احلوامل االت�ص�لية املتنوعة للمزيد من البط�ش  والتهديد 

وا�صتهت�ره.  توح�صه  ذروة  يف  لالإن�ص�ن  ومنفر  �ص�فر  وعر�ش 

نف�صه  االآخ��ر  ليجد  والق�در  املتفوق  ثق�فة  ا�صتبداد  غري  هذا 

وم�  وهويته،  كرامته  يف  املهدد  ذات��ه  عن  امل��داف��ع  مو�صع  يف 

لهذا  ال�صلبي  ال��وج��ه  غ��ري  ال���ذات  على  واالن��غ��الق  النكو�ش 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

ضجيج األسئلة 
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�صئ  كل  ا�صتب�ح  ال��ذي  الثق�يف  والقهر  االت�ص�يل  اال�صتعالء 

وا�صتالبً�،  انبه�رًا  اأو  وتغريبً�  عجزًا  اإم�   االأف��راد  معه  واأغرق 

واحل�ص�رة  والعقيدة  للفكر  املوجه  امل�صموم  الطعن  غري  هذا 

اأم�م  ع�جزًا  وقف  �صطوته  بلغت  مهم�  ف�الت�ص�ل  وال��رم��وز،  

االأفك�ر والعق�ئد بل �ص�هم بال اإرادة منه يف تعرية التن�ق�ص�ت 

امل�ص�حن�ت، ح��دة  وارت��ف���ع  االخ��ت��الف���ت  وتكري�ش   الب�صرية 

ال���ت���ح���دي، ب���ق���در  امل���واج���ه���ة  ت���ك���ون  اأن  اإذًا  غ�����رو  ف����ال   

 

مرتكزًا  مي�ثله  طوف�ن  �صوى  ي�صده  ال  اله�ئج  الطوف�ن  فهذا   

على العقل ممجدًا لل�صوؤال بل �ص�هرًا له ك�صيف م�صلط يف وجه 

هذا التغول املعلوم�تي امللتب�ش، ففي ال�صوؤال تكمن قوة الذهن 

الب�حث دومً� عن احلقيقة، املتحري لل�صدق املتو�صل للمعرفة 

والتح�رب، التن�فر  من  ب��دال  والتع�ي�ش  للت�ص�كن  تقود   التي 

املعرفة،  وَمْعر  املعلومة  ممر  فهو  ثق�يف  ذك���ء  دالل��ة  ال�صوؤال 

للفكرة  م�ص�غبة  للمتحرك،  وجتميد  لل�ص�كن  حتريك  ال�صوؤال 

ال�صوؤال  للمفكك،  وتركيب  للمركب  تفكيك  للروؤية،  وتهدئة 

 تغذية دائمة للعقل وفتح متوا�صل لكوى النور يف وجه الظالم. 

 ال���������ص����وؤال ب���ح���د ذات�������ه ب���ط���ول���ة وج���������راأة وا�����ص����ت����زادة، 

الوحيدة«  قوتك  اإنه�  االأ�صئلة  »اط��رح  عربي  اأدي��ب  مرة  ق�له� 

الكف عن طرح االأ�صئلة ا�صت�صالم ووهن، ال�صوؤال تقريب وحفر 

وجم�بهة خ��صة يف زمن ا�صطراب املف�هيم  وزيغ امل�صطلح�ت، 

 ال�صوؤال راأ�ش حربة اأم�م احلرية  ونور ك��صف يف طريق اليقني،

وجهوا  العظيم  قراآنن�  يخرن�  كم�  االأنبي�ء  بع�ش  اأن  حتى   

االأرب����ب،  رب  اأم���م   - الطلب   - ال�صوؤال  طرحوا  بل  ال�صوؤال 

فهذا اإبراهيم عليه ال�صالم يخ�طب ربه جل وعال { واإذ ق�ل 

ي املوتى، ق�ل اأومل توؤمن، ق�ل بلى، اإبراهيم رِب اأرين كيف حتحُ

 

املالئكة  وحتى    )260( البقرة   {.... قلبي  ليطمئن  ولكن 

 وه����م خ��ل��ق اآخ�����ر خم��ت��ل��ف ع��ن��� مل ي�������رتددوا يف ال�������ص���وؤال

 { واإذ ق�ل ربك للمالئكة اإين ج�عل يف االأر�ش خليفة ق�لوا، 

ن�صبح  ونحن  ال��دم���ء  وي�صفك  فيه�  يف�صد  م��ن  فيه�  اأجت��ع��ل 

البقرة   { تعلمون  ال  م�  اأعلم  اإين  ق�ل  لك،  ونقد�ش  بحمدك 

يتوقف  ال  و�صفر  اليقظة،  نحو  م�صتمر  رحيل  ف�ل�صوؤال   ،)30(

احلي�ة، على  موؤكد  دليل  االأ�صئلة  �صجيج  لالطمئن�ن،  طلبً� 

 

ا�صتمراره�، ع��ل��ى  وم���وؤك���د  اآخ����ر  دل��ي��ل  االأج���وب���ة   ون�����ص��ب��ي��ة 

، العدم  �صوى  ل�صئ  يف�صي  ال  حمقق  ملوت  طريق  االأ�صئلة   واأد 

وقرع جر�صه� ع�ليً� زهوة احلي�ة وهي تتجدد يف طريقه� نحو 

اليقني . 

)2015 يونيو   - )مايو   81 الغرسة 

5



الذي  امل���ؤمت��ر  ذل���ك  ويف 

ا�ضت�ضافته الك�يت للمرة الثالثة 

بطلب من الأمني العام للأمم 

بان كي م�ن �ضاركت  املتحدة 

وف�د من 78 دولة من خمتلف 

اأنحاء العامل، اإىل جانب اأكرث 

40 هيئة ومنظمة دولية  من 

و100 منظمة غري حك�مية 

لتقدم الع�ن وامل�ضاعدة لل�ضعب 

ال�ض�ري داخل بلده وخارجها، 

من جراء احلرب التي ي�ضهدها 

اأكرب  نتائجها  والتي اعتربت 

العامل  اإن�ضانية �ضهدها  كارثة 

يف الع�ضر احلديث.

وكان لفتا يف ختام امل�ؤمتر 

ق���ل ب��ان ك��ي م���ن يف كلمته 

القيمة  اإن ه���ذه  اخل��ت��ام��ي��ة 

ت��ف���ق م��ا �ضجله  الإج��م��ال��ي��ة 

امل�ؤمتر الأول للمانحني عندما 

التعهدات نح�  بلغ جمم�ع 

1٫5 مليار دولر، وتخطى 

التعهدات يف  كذلك جمم�ع 

امل�ؤمتر الثاين عندما بلغ 2٫4 

مليار دولر، معربا عن خال�ص 

اأمري  �ضكره وامتنانه ل�ضم� 

ال�ضيخ �ضباح الأحمد  البلد 

العمل  ال�ضباح )قائد  اجلابر 

ا�ضت�ضافة  الإن�����ض��اين( على 

الك�يت هذا احلدث املهم للمرة 

الت�ايل، و�ضرعة  الثالثة على 

ا�ضتجابة �ضم�ه وتلبيته النداء 

الإن�ضاين.

واأكد اأنه على علم تام باأن 

تنظيم مثل هذا احلدث ثلث 

مرات متتالية »اأمر �ضعب جدا«، 

واأن قيادة �ضم� اأمري الك�يت 

احلكيمة »مكنتنا من حتقيق 

ذلك وباأف�ضل النتائج«، م�ضيدا 

املانحة يف  الدول  مب�ضاركات 

ال�ضخية  امل�ؤمتر وم�ضاهماتها 

وبعمل املنظمات وال�كالت 

الدولية والإقليمية يف دعم 

الكويت عروبيــــــــة الوجه .. إنسانية العطاء

عبداهلل بدران

ـــــــن الـــــثـــــالـــــث لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــر املـــانـــحــــ ـــــــضـــيـــف مــــؤمتـــــ تـــســـتــــ

دولـــة  قــدمــتــهــا  دوالر  مــلــيــون   500
الشقيق الــشــعــب  إلغـــاثـــة  الــكــويــت 
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الثالث  ال��دويل  امل�ؤمتر  امل�شاركة يف  املختلفة  التي قدمتها اجلهات  التعهدات  اإجمايل  قيمة  هي  دوالر  مليار   3.8
للمانحني لدعم ال��شع االإن�شاين يف �ش�ريا، الذي ا�شت�شافته الك�يت )مركز العمل االإن�شاين العاملي( اأواخر �شهر 

مار�س املا�شي، منها 500 ملي�ن دوالر قدمتها دولة الك�يت الإغاثة ال�شعب ال�شقيق. ومل يخيب ذلك امل�ؤمتر الدويل 

االآمال الكبرية املعق�دة عليه يف بل�شمة جراحات الالجئني والنازحني ال�ش�ريني داخل بالدهم وخارجها، بل مكن 

املجتمع الدويل من اأن يخط� خط�ة اإىل االأمام يف التعا�شد والتاآزر والدعم وامل�شاعدة مع نكبتهم املريرة وحربهم 

امل�شتمرة منذ اأكرث من اأربع �شن�ات.

الكويت عروبيــــــــة الوجه .. إنسانية العطاء

الأو�ضاع الإن�ضانية يف �ض�ريا 

وخارجها.

»ال�ضعب  اأن  واأ�����ض����اف 

اأن يفخر بدور  الك�يتي عليه 

بلده الأ�ضا�ضي يف م�ضاعدة 

املحتاجني ح�ل العامل ول�ضيما 

م��ا ي��ق��دم��ه م��ن دع���م �ضخي 

ال�����ض���ري«، م��ضحا  لل�ضعب 

املبلغ املقدم من اجلهات  اأن 

املانحة �ضيخ�ض�ص لدعم خطة 

ال�ضتجابة ال�ضرتاتيجية للأمم 

املتحدة واخل��ط��ة الإقليمية 

لتعزيز قدرة �ضم�د ال�ض�ريني، 

الإن�ضانية  ومتكني املنظمات 

من ال��ض�ل اإىل اأكرب عدد من 

املحتاجني ال�ض�ريني.

التعهدات  اأن تلك  واأك���د 

�ضت�ضهم كذلك يف دعم الدول 

املجاورة ل�ض�ريا يف حتمل اأعباء 

ا�ضت�ضافة اللجئني من خلل 

تط�ير وحت�ضني البنى التحتية 

بان كي م�ن

لقطة من امل�ؤمتر

والقت�ضاد فيها، معربا عن 

ثقته يف اأن حتقق اللتزامات 

نتائج ملم��ضة، حيث �ضبق اأن 

اأ�ضهمت التعهدات املا�ضية يف 

ت�فري الغذاء لأكرث من خم�ضة 

مليني �ضخ�ص �ضهريا، كما 

مكنت املليني من احل�ض�ل 

النظيفة و�ضمحت  املياه  على 

17.5 ملي�ن  اأكرث من  بعلج 

حالة، وع�دة ملي�ين طفل اإىل 

املدار�ص داخل �ض�ريا.

كلمة �شم� االأمري

البلد  اأمري  وافتتح �ضم� 

ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر 

ورعاه  ال�ضباح حفظه اهلل 

امل�ؤمتر الدويل  اأعمال ذل��ك 

امل�ؤمتر  اإن  بكلمة ق��ال فيها 

اأك���رب كارثة  مل���اج��ه��ة  يعقد 

الب�ضرية يف  اإن�ضانية عرفتها 

للتخفيف  املعا�ضر  تاريخنا 

من معاناة الأ�ضقاء يف �ض�ريا 

ـــــــن الـــــثـــــالـــــث لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــوري ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــر املـــانـــحــــ ـــــــضـــيـــف مــــؤمتـــــ تـــســـتــــ
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ال��ت��ي يعي�ض�نها بعد دخ�ل 

هذه الكارثة الإن�ضانية عامها 

اخلام�ص.

واأ�ضاف �ضم�ه : »اإن الكارثة 

الإن�ضانية وعلى مدى ال�ضن�ات 

اخلم�ص ح�لت �ض�ارع واأحياء 

�ض�ريا اإىل دمار  ومبانيها اإىل 

اأو  اأطلل  و�ضعبها اإىل قتيل 

الأرقام  م�ضرد. ولقد ك�ضفت 

املفزعة واحلقائق امل�ثقة ح�ل 

الآثار القت�ضادية والجتماعية 

التي ن�ضرتها م�ؤخرا  للأزمة 

منظمات دولية وفقا لدرا�ضات 

العن�ان  الدمار ه�  اأن  بحثية 

الرئي�ضي لكافة املناطق يف 

���ض���ري��ا دون مت��ي��ي��ز، حيث 

القتلى من  اأع���داد  جت���اوزت 

اآلف قتيل    210 الأ���ض��ق��اء 

وت�ضريد ما يقارب 12 ملي�ن 

الداخل واخلارج،  �ضخ�ص يف 

يف ظل ظروف قا�ضية واأو�ضاع 

معي�ضية ماأ�ضاوية �ض�رها لجئ 

اأ�ضبحت  باأن حياتهم  �ض�ري 

الرمال كلما  الغارق يف  مثل 

ازداد غرقا،  التحرك  ح��اول 

الكارثة ملي�نني  كما حرمت 

الأط��ف��ال اللجئني دون  م��ن 

اأدنى  الثامنة ع�ضرة من  �ضن 

حق�قهم التعليمية وال�ضحية، 

الأمر الذي يهدد م�ضتقبل جيل 

كامل، ويجعلهم اأمام م�ضتقبل 

م��ظ��ل��م ي���ح���رم وط��ن��ه��م من 

م�ضاركتهم الفاعلة يف بنائه«.

البلد  اأم���ري  وذك���ر �ضم� 

ال�����ض���ري يف  الق��ت�����ض��اد  اأن 

اإذ  انهيار �ضبه كامل؛  حالة 

بلغت خ�ضائره اأكرث من 200 

ن�ضبة  مليار دولر،  وارتفعت 

البطالة لت�ضل اإىل 57 يف املئة، 

وانخف�ص مت��ضط الأعمار 

اإىل  ال�ضقيق  ال�ض�ري  لل�ضعب 

55 �ضنة، اإ�ضافة اإىل ارتفاع 
معدلت الفقر ب�ضكل كبري، كما 

ال�ض�ريني  بلغ عدد اللجئني 

يف اخلارج قرابة اأربعة مليني 

اأكرب جمتمع  لي�ضجل  �ضخ�ص 

للجئني يف العامل.

»اإن هذه احلقائق  وق��ال: 

املرعبة ت�ضعنا كمجتمع دويل 

اأمام م�ض�ؤولية تاريخية، حتتم 

العمل بكل عزم  علينا معا 

الكارثة  واإ�ضرار لإنهاء هذه 

التي باتت تهدد يف تبعاتها 

الأمن وال�ضلم الدوليني ك�نها 

اأ�ضبحت م���لذا للمنظمات 

لتنفيذ  الإرهابية تنطلق منه 

خمططاتها الدنيئة«.

واأ�ضاف �ضم�ه اأن املجتمع 

ال�����دويل ول���ض��ي��م��ا جمل�ص 

ال�ضن�ات  الأم��ن عجز ط���ال 

اإيجاد حل ينهي  اخلم�ص عن 

ال�����ض��راع ويحقن دماء  ه��ذا 

الأ�ضقاء، ويحفظ لهم كيان بلد 

جرحته خمالب الفرقة ومزقته 

واأم��ام هذا  الإره���اب.  اأنياب 

ال�اقع املرير والتهديد ال�ضافر 

الدوليني فاإن  للأمن وال�ضلم 

جمل�ص الأمن ول�ضيما اأع�ضاوؤه 

الدائم�ن مطالب�ن باأن يرتك�ا 

ج��ان��ب��ا م�ضاحلهم ال�ضيقة 

وخلفاتهم ال�ا�ضعة وي�حدوا 

ينهي  �ضف�فهم للخروج بحل 

ال�ضراع املدمر، ويعيد  ه��ذا 

الأمن وال�ضتقرار لرب�ع �ض�ريا 

ال�ضقيقة وي�قف النتهاكات 

اجل�ضيمة حلق�ق الإن�ضان التي 

ترتكبها كافة الأطراف ونطالب 

بتقدمي جميع مرتكبي هذه 

اجلرائم للعدالة .

اأن املخرج  واعترب �ضم�ه 

القائم  ال�ضامل ه�  ال�ضيا�ضي 

على اأ�ضا�ص بيان م�ؤمتر جنيف 

الأول لعام 2012، وه� احلل 

املنا�ضب لإنهاء ال�ضراع الدائر 

يف �ض�ريا الذي لن ينت�ضر فيه 

طرف على الآخر، ولن ت�ؤدي  يجمعهم الّهم الإن�ضاين امل�ضرتك
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ال�ض�اريخ والقذائف اإل ملزيد 

من الدمار والهلك.

الأم��ري كلمته  وختم �ضم� 

قائل : اإن دولة الك�يت حك�مة 

و�ضعبا مل تدخر جهدا يف تقدمي 

امل�ضاعدات الإن�ضانية لل�ضعب 

ال�ضقيق منذ بدء  ال�����ض���ري 

الأزمة، وذلك عرب م�ؤ�ض�ضاتها 

الر�ضمية وال�ضعبية يف ظل 

املاأ�ضاوية  ا�ضتمرار الأو�ضاع 

اإخ�تنا يف  التي يعاين منها 

باأهمية  واإمي��ان��ا منا  �ض�ريا. 

اإىل  اإي�ضال ر�ضالة  و�ضرورة 

ب���اأن املجتمع  ال�����ض��ع��ب  ه���ذا 

الدويل يقف اإىل جانبه وي�ضعر 

مبعاناته،  واأنه لن يتخلى عنه 

يف حمنته  فاإنه ي�ضرين اأن اأعلن 

عن م�ضاهمة دولة الك�يت مببلغ 

)500 ملي�ن دولر اأمريكي( من 

القطاعني احلك�مي والأهلي 

لدعم ال��ضع الإن�ضاين لل�ضعب 

اآم��ل من  ال�ضقيق،  ال�ض�ري 

اجلميع و�ضع هذه املاأ�ضاة اأمام 

اأعينهم والعمل على ت�ضميد 

جراح هذا ال�ضعب الذي عانى 

الكثري«.

تعا�شد املجتمع الدويل 

ويف ت�ضريح لفت يف ختام 

الدويل اعترب  امل�ؤمتر  اأعمال 

الأول لرئي�ص جمل�ص  النائب 

ال�زراء ووزير اخلارجية ال�ضيخ 

�ضباح خالد احلمد ال�ضباح اأن 

م�ضاركة 78 دولة و 40 منظمة 

دولية وما يف�ق 100 منظمة 

به  غ��ري حك�مية وم��ا خ��رج 

امل�ؤمتر اأثبت مبا ليدع جمال 

لل�ضك “باأننا قادرون كمجتمع 

ال��ث��ال��ث��ة على  ول��ل��م��رة  دويل 

ت�حيد اجله�د وم�ا�ضلة العمل 

اأج��ل ت�فري الحتياجات  من 

الإن�ضانية الأ�ضا�ضية للأ�ضقاء 

املعاناة  يف �ض�ريا، لتخفيف 

عن ال�ضعب ال�ض�ري املنك�ب، 

باأن  وتقدمي ر�ضالة وا�ضحة 

ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اأن 

ي�ا�ضل عمله لإيقاف نزيف 

ال�ض�ري ب�ضكل عاجل  ال��دم 

ال��ضائل ل��ضع حد  وبكافة 

لهذه املاأ�ضاة املتفاقمة«.

وقال ال�ضيخ �ضباح اخلالد 

“ما متر به منطقتنا من  اإن 

اأو����ض���اع دق��ي��ق��ة وح�ضا�ضة 

اأمننا وا�ضتقرار �ضع�بنا  تهدد 

ت�ضت�جب منا العمل بكل جهد 

مل�ا�ضلة امل�ضاعي يف تعزيز 

ال��ت��ع��اون والتن�ضيق لإيجاد 

اأف�ضل ال�ضبل الكفيلة ملعاجلة 

التي  وامل��خ��اط��ر  ال��ت��ح��دي��ات 

ن�اجهها وي�اجهها معنا العامل 

اأجمع«.

الك�يت  اأن  واأ�����ض����اف 

الأول  امل�ؤمترين  با�ضرت منذ 

العمل وبذل  بتكري�ص  والثاين 

اجله�د و�ضل�ك القن�ات كافة 

وال�ضبل من اأجل تخفيف جزء 

ال�ض�ري  ال�ضعب  من معاناة 

الي�م ومن  املنك�ب وها نحن 

خلل م�ؤمترنا الثالث ن�ضتكمل 

امل�ضرية واجله�د.

واأ�ضادت ال�ف�د امل�ضاركة يف 

امل�ؤمتر باجله�د الكبرية التي 

بذلتها دولة الك�يت ل�ضت�ضافة 

املثلى  ال�ضبل  امل�ؤمتر، وتهيئة 

ال�ضخي  لإجن��اح��ه، وبالدعم 

الذي قدمته لل�ضعب ال�ض�ري، 

وباجله�د الإن�ضانية التي تبذلها 

احلك�مي  ال�ضعيدين  على 

والأهلي لتقدمي الع�ن والدعم 

للنازحني واللجئني ال�ض�ريني، 

وه� ما جعل الك�يت ت�ضتحق 

اأطلقتها عليها  التي  الت�ضمية 

املتحدة بك�نها )مركزا  الأمم 

عامليا للعمل الإن�ضاين( يف ظل 

قيادة �ضم� اأمري البلد )قائد 

العمل الإن�ضاين(. اإن�ضات ومتابعة
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مكت�������ب

)2015 يونيو   - )مايو   81 الغرسة 

10



تخ�ضيب الذاكرة بتح�يلها 

من خمزن للأحداث والأفكار 

والأ�ضخا�ص اإىل منبع لكل ما 

ه� جديد ومفيد وم�ؤثر وهذا 

ال�ضهيد يف كل  دي��دن مكتب 

م�ضروعاته  ويف كل طم�حاته 

ب���راجم���ه وخططه  ك���ل  ويف 

ونتاجنا �ضاهد علينا، فال�ضهيد 

به  ال��ذي نعمل  الرمز احل��ي 

الذي  الكا�ضف  الن�ر  اإنه  وله 

ينري  لنا درب الإبداع والتاألق 

، جتاوزنا به ذاكرة راقدة على 

رف�ف التاريخ اإىل نب�ص حي 

ي�ضع يف كل زوايا ال�طن وينب�ص 

يف كل ج�انب التاريخ.

و�ض�تًا هام�ضًا بجلجلة 

واأف���ق عملنا فما  يف دروب��ن��ا 

بني كتب حيثيات ال�ضت�ضهاد 

تاريخ  ب��ت���ث��ي��ق  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي 

�ضهدائنا اإىل �ضروح ال�ضهداء 

ال�ضاخ�ضة كمنارات مت�هجة 

العطاء احلق  حتكي ق�ض�ص 

اإىل  يف ذروة نب�غه وتفانيه 

ق�ض�ص الأبطال التي تن�ضجها 

ال�طن على وقع  اأدباء  اأنامل 

الق�ض�ص احل��ق لت�ضحيات 

واأعمالهم  واأدوارهم  ال�ضهداء 

اإىل الأعمال الفنية الإبداعية 

اأب���ن���اء  ت���ك���رمي  يف ح���ف���لت 

ال��ف��ائ��ق��ني والفن  ال�����ض��ه��داء 

املعطر بالنتماء وال�لء لل�طن 

والذي ي�ضدو به اأبناء ال�ضهداء 

الفنانني  ال�طن من  ومبدع� 

واأخ���رياً ط�ابع  وامل��ضيقيني 

التي �ضتزدهي ب�ض�ر  الربيد 

�ضهدائنا الأبطال رم�ز حرية 

الإل��ه��ام لكل  ال���ط��ن م�ضدر 

نبيل وجليل وي�ضتحق  ما ه� 

البقاء.

�ض�رهم �ضتظل دائماً واأبداً 

العناوين البارزة لروح الع�ضق 

وفن احلب الذي ميدنا بذخرية 

ال�ضتمرار والتف�ق، وبالفعل 

م��ع وزارة  الت���ف���اق  ل��ق��د مت 

امل�ا�ضلت لإ�ضدار جمم�عة 

التي  م��ن الط�ابع الربيدية 

الك�يت  حتمل �ض�ر �ضهداء 

الأبرار، وهذه الط�ابع الربيدية 

�ضيتم التعامل معها واعتمادها 

حملياً وخليجياً وعربياً وعاملياً، 

ال�ضدد دور  ونثمن يف ه��ذا 

وزارة امل�ا�ضلت وغريها من 

ال��دول��ة يف  وزارات وهيئات 

حتقيق ر�ضالة مكتب ال�ضهيد 

يف تخليد ذكرى �ضهداء ال�طن 

الأبرار ورعاية ذويهم الرعاية 

املميزة اجلديرين بها مبا يليق 

بهم ويعلي مكانتهم يف قلب 

يت�ضع جلميع  ال���ذي  ال���ط��ن 

اأبنائه.

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

فاطمة أحمد األمير

صورة الشــهيد 
علــى طــابع بـــريـــــد
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تــخــلــيــدا ألســـمـــاء أبـــنـــاء الـــكـــويـــت الـــبـــررة

مي�سون يحيى

ال�شهداء يف جماالت  اأ�شر  رعاية  اأهدافه يف  ر�شالته وحتقيق  ب��اأداء  ال�شهيد  1991، مل يكتف مكتب  العام  اأم��ريي  اإن�شائه مبر�ش�م  منذ 

احلياة كافة تنفيذا لروؤية االأمري الراحل ال�شيخ جابر االأحمد اجلابر ال�شباح، بل وا�شل ومازال ي�ا�شل هذا الدور برعاية كرمية من لدن 

ح�شرة �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري البالد املفدى - حفظه اهلل ورعاه وذلك بالقيام بعدد من امل�شاريع التي 

اأبناء ال�شعب الك�يتي ووفاءهم ملن �شح�ا باأرواحهم يف �شبيل حرية ال�طن وعزته  حتافظ على قيم ال�شهادة العظيمة وتعك�س تقدير 

فاأطلق ت�شمية  »ال�شهداء« على اأحد اأهم �ش�ارع العا�شمة، وت�شمية »�شاحية ال�شهداء« على اإحدى ال�ش�احي النم�ذجية احلديثة، واأقام 

اأك��ر حديقة  ال�شهيد« وهي  الك�يت و�ش�احيها، وم�شروع »حديقة  امل�اقع يف مدينة  النا�س يف عدد من  ل�شقيا  ال�شهيد«  »�شبيل  م�شروع 

ال�شهيد، بال�شهداء، ومتحف  بريدية خا�شة  باإ�شدار ط�ابع  قام  االأخ�شر«، كما  ب�»حديقة احل��زام  �شابقا  كانت تعرف  الك�يت   يف مدينة 

 وتنظيم م�شابقة ال�شهيد الثقافية ال�شن�ية.

عنفــوان الذاكـــرة
صــــروح  الشهداء

)2015 يونيو   - )مايو   81 الغرسة 

12



�شرح ال�شهيد

ويف اإط���ار �ض���عيه لتخلي���د 

ذك���رى ال�ض���هداء والتعب���ري عن 

امل�ض���اعر ال�ض���ادقة بالمتن���ان 

والفخر بت�ض���حياتهم يف الدفاع 

عن ال�طن و كرامته، بداأ مكتب 

ال�ض���هيد بتنفيذ م�ضروع »�ضرح 

ال�ض���هيد« وه� م�ض���روع حي�ي 

مت���ت اإقامت���ه يف املحافظ���ات 

ال�ض���ت وم���ازال العم���ل جاري���اً 

ال����زارات  يف  ل�ض���تكماله 

ومداخ���ل اجلمعي���ات التعاونية 

التي قام عدد منها ببناء ن�ضب 

تخلد اأ�ضماء �ضهداء املنطقة.

للحديث عن هذا امل�ض���روع 

التق���ت  واإجنازات���ه  ال�ض���خم 

»اله�ية« مراقب برامج التكرمي 

املعن����ي يف مكت���ب  والتخلي���د 

ال�ض���هيد اأحمد عي�ض���ى �ض���امل 

ب� ه���ادي الذي ا�ض���تهل حديثه 

بالتاأكي���د عل���ى اأن بناء �ض���روح 

لل�ضهداء ياأتي ا�ض���تكمال للدور 

ال���ذي يق����م ب���ه املكت���ب م���ن 

اأج���ل تخلي���د �ض���هداء الك�ي���ت 

الأبرار وتعزيز مفه�م ال�ض���هادة 

واإعلء �ض���اأن امل�اطنة والفداء، 

واأ�ضاف:

ب���داأ مكت���ب ال�ض���هيد ببناء 

�ض���روح ل�ض���هداء الك�ي���ت منذ 

ح����ايل 1997 يف حمافظ���ات 

الك�ي���ت بالتن�ض���يق م���ع الهيئة 

العام���ة للزراعة وكان���ت الفكرة 

ت�ض���ييد �ض���رح يف حديق���ة كل 

اأ�ض���ماء  يت�ض���من  حمافظ���ة 

�ض���هدائها، بالإ�ض���افة اإىل زرع 

نخل���ة لكل �ض���هيد من �ض���هداء 

املحافظ���ة وق���د لق���ت الفكرة 

ترحيبا كبريا من ذوي ال�ضهداء 

وامل�اطنني.

جتديد ال�شروح

ويف احلقيق���ة مل تك���ن تلك 

�ض����ى خط����ة اأوىل يف طري���ق 

اإجن���از ه���ذا امل�ض���روع الكب���ري، 

اإذ اأعقبتها خط����ة ثانية متثلت 

بتجديد هذه ال�ضروح. 

فق���د ق���ام مكتب ال�ض���هيد 

الت�ض���اميم،  عل���ى  بالإ�ض���راف 

حيث مت ت�ض���كيل فريق برئا�ضة 

الهيئة العام���ة للزراعة وممثلني 

ع���ن املحافظات، ومت طرح اأكرث 

م���ن ت�ض���ميم اإىل اأن مت اعتماد 

الت�ض���ميم احلايل ال���ذي اتخذ 

�ضكل �ضراع �ضفينة اأبي�ص ط�له 

ح�ايل 4 اأمتار يحت�ضن �ضريحة 

من النحا�ص مدون عليها اأ�ضماء 

�ض���هداء املحافظ���ة، ومت تنفيذه 

من قبل اإحدى ال�ضركات لي�ضبح 

م�حدا لكل املحافظات.

كم���ا �ض���مل التجدي���د على 

بع�ص ال�ض���روح اإ�ض���افة اأ�ضماء 

قائم���ة  اإىل  لل�ض���هداء  جدي���دة 

الأ�ض���ماء امل�ج�دة بعد اكت�ضاف 

�ض���هداء ج���دد من الأ�ض���رى ثم 

ال�ضاد�ض���ة  املحافظ���ة  ب�ض���م 

وهي مب���ارك الكب���ري اإىل بقية 

اكتمل���ت  وبذل���ك  املحافظ���ات 

اأحمد عي�ضى �ضامل ب� هادي 
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ال�ض���روح يف حمافظات الك�يت 

كافة.

�شروح ال�زارات

�ض���روح  ت�ض���ييد  م�ض���روع 

عن���د  يت�ق���ف  مل  ال�ض���هداء 

املحافظ���ات ب���ل اتخ���ذ مكت���ب 

ال�ض���هيد خط����ة اأخ���رى متثلت 

بت�ضييد ن�ض���ب تذكاري لل�ضهيد 

يف كل مبن���ى جديد من وزارات 

الك�يت على اأن يتم تد�ضينه قبل 

افتت���اح املبنى اجلدي���د والعمل 

به، وانطلق���ا من هذه اخلط�ة  

مبن���ى  يف  �ض���رح  تد�ض���ني  مت 

ب���رج  امل�ا�ض���لت اجلدي���د يف 

التحري���ر، وق���د وق���ع  الختيار 

على ال���ربج ا�ض���تنادا اإىل دللة 

ال���ذي  م�ض���ماه عل���ى احل���دث 

قدم فيه اأبن���اء ال�طن اأرواحهم 

الطاهرة من اأجل حترير البلد، 

ويحت�ي هذا ال�ضرح على جميع 

اأ�ض���ماء ال�ض���هداء، وقد افتتحه 

وزير امل�ا�ضلت �ض���امل الأذينة 

خلل احتفالت الك�يت بعيدي 

الع���ام  وال�ض���تقلل  التحري���ر 

 .2012
ويف ذات الإطار مت تد�ض���ني 

ن�ض���ب تذكاري يف مبن���ى وزارة 

فعالي���ات  �ض���من  الإع���لم، 

الحتف���الت ال�طني���ة يف العام 

املا�ض���ي وميث���ل الن�ض���ب الذي 

الأبي����ص  الرخ���ام  م���ن  �ض���يد 

خريط���ة دول���ة الك�ي���ت وعليها 

ب�ض���مة ال�ض���هيد وبداخله ل�حة 

نحا�ض���ية نق�ض���ت عليها اأ�ضماء 

�ضهداء وزارة الإعلم.

 وي�ض���ري ب���� ه���ادي اإىل اأن 

»مكتب ال�ضهيد ب�ضدد التن�ضيق 

م���ع وزارة الرتبي���ة يف مبناه���ا 

اجلديد يف جن�ب ال�ضرة، وهناك 

تن�ض���يق مع وزارة الداخلية التي 

ي�ض���م اأ�ض���ماء �ض���هداء املنطقة  

والعديلي���ة  م�ض���رف  كجمعي���ة 

والرو�ضة والد�ضمة وبنيد القار 

وال�ضعب والرميثية .

الن�ض���ب  ه���ذه  وتختل���ف   

ع���ن تل���ك الت���ي يف ال����زارات 

واملحافظات، فهي اأ�ضغر حجما 

واأقل عددا، وقد اتخذت ن�ضب 

جمعي���ات بنيد الق���ار والعديلية 

والريم����ك �ض���كل ل����ح رخامي 

معق����ف يف  م�ض���تطيل ط�ي���ل 

نهايت���ه ي�ح���ي ب�ض���كل ر�ض���الة 

مفت�حة نق�ض���ت عليها اأ�ض���ماء 

ال�ض���هداء، ويلت�ض���ق ب���ه ل�حان 

اأحدهما عري�ص م�ضطح والآخر 

منحن���ي يحمل �ض���عار ال�ض���هيد 

)الب�ض���مة( ويف ال��ض���ط قاعدة 

ن�ضف دائرية بل�ن خمتلف.

ال�ض���عب  جمعيت���ا  اأم���ا 

الن�ض���ب  فاتخ���ذ  والرميثي���ة 

الرخامي اأمام مدخليهما �ض���كل 

متفاويت���ي  عري�ض���ني  ل�ح���ني 

الط����ل واحلج���م والل����ن نق�ص 

على الأ�ض����د اأ�ض���ماء ال�ضهداء، 

وحمل الأبي�ص �ض���عار ال�ض���هيد 

و«ل�غ�« مكتب ال�ضهيد.

وتف���ردت جمعي���ة م�ض���رف 

بن�ضب على �ضكل األ�اح معدنية 

متفاوتة الط�ل تنت�ض���ب ب�ضكل 

ن�ض���ف دائ���ري يتقدمه���ا ل����ح 

رخام���ي اأط����ل يحم���ل اأ�ض���ماء 

ال�ضهداء. 

»نح���ن  ب�ه���ادي:  ويتاب���ع 

يف مكت���ب ال�ض���هيد من�ض���ي يف 

اجلمعي���ات  �ض���روح  م�ض���روع 

التعاونية حيث نق�م بطرح بع�ص 

الأفكار لت�ضاميم جديدة ونرتك 

ملجال����ص اإداراتها اخليار بتبنيها 

اأو ب��ض���ع ت�ض���اميم اأخرى على 

اأن يك�ن �ضعار ال�ضهيد/الب�ضمة 

ال�زير �ضامل الأذينة وفاطمة الأمري يفتتحان �ضرح �ضهداء وزارة امل�ا�ضلت  يف برج التحرير

�ضرح �ضهداء جمعية الرميثية

لديها مبنى جديد اأي�ض���ا، وثمة 

تن�ضيق مبدئي مع الإدارة العامة 

للإطفاء لت�ضييد ن�ضب مماثل«.

�شروح اجلمعيات

م�ض���روع �ض���رح ال�ض���هيد ل 

يقت�ضر على اجلهات احلك�مية 

وكل جه���ة ر�ض���مية تن����ي بن���اء 

مبنى جديد بتخ�ضي�ص م�ضاحة 

لت�ضييد ن�ضب تذكاري لل�ضهيد، 

فق���د بادر الكثري من اجلمعيات 

التعاونية اإىل التن�ضيق مع مكتب 

ال�ضهيد لبناء ن�ضب اأمام مدخلها 
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م�ج�داً يف كل �ضرح للمحافظة 

اأن  واأ�ض���اف  رمزيت���ه«،  عل���ى 

اجلمعية هي التي تتحمل تكلفة 

بن���اء ال�ض���رح عل���ى نفقته���ا اأو 

نفقة اأحد �ضكان املنطقة ودورنا 

اأن نقدم لهم  اأ�ض���ماء ال�ض���هداء 

امل�ثق���ة لدين���ا اأو نق���رتح بع�ص 

الت�ض���اميم اأو ال�ض���ركة املنف���ذة 

ولكن بالنهاية ت�ض���ييد ال�ض���رح 

خيار راجع للجمعية نف�ضها.

 وهن���اك خط����ات قادم���ة 

ا�ضتكمال مل�ضروع �ضروح ال�ضهيد 

يعمل مكتب ال�ضهيد حاليا على 

اتخاذ خط����ات جدي���دة تتمثل 

يف العم���ل على ت�حيد اأ�ض���كال 

ال�ضروح خ�ض��ضا لدى اجلهات 

التي مل تن�ض���ئ اأي �ض���رح بعد، 

ل�ض���يما يف املحافظ���ات، ولدى 

املكت���ب الني���ة بتغيري ال�ض���روح 

تدريجي���ا حي���ث يج���ري العمل 

حاليا على اإجناز ت�ضميم م�حد، 

وي�ضيف ب�هادي:

»لدينا الآن ت�ض���ميم مبدئي 

لكنا مل نعتمده ب�ضكل نهائي وحني 

يت���م اعتم���اده �ض���نق�م بتعميمه 

على ال�زارات واملحافظات وكل 

اجلهات الر�ض���مية خ�ض��ضا يف 

مبانيها اجلديدة.

املطروح���ة  الأف���كار  وم���ن 

لهذا الت�ض���ميم اأن يك�ن ال�ضرح 

على �ضكل عام�د باأربعة اأ�ضطح 

يحم���ل اأحده���ا �ض���عار الدي�ان 

الأم���ريي، والآخر الب�ض���مة، ثم 

مكتب ال�ض���هيد، فالب�ض���مة مرة 

اأخ���رى، على اأن يك����ن العام�د 

م���ن الك�نكري���ت ك���ي يحتم���ل 

تقلبات الطق�ص وي�ض���به ب�ض���كله 

امل�ض���لة الفرع�ني���ة ويدون على 

كل �ضطح اأ�ضماء ال�ضهداء اأو اأي 

تدوينات اأخ���رى، ويرتاوح ط�له 

ت�حيد ال�شروح

�ض���روح  م�ض���روع  ولإمت���ام 

ال�ض���هيد وفق الروؤية النهائية له 

ي�ضعى مكتب ال�ضهيد اإىل ت�حيد 

�ض���كل الن�ض���ب يف املحافظ���ات 

وال����زارات ث���م اجلمعيات على 

اأن تت���م اإزالته���ا تدريجيا ولي�ص 

ترميمها، وبنف����ص ال�قت تغيري 

اأماكنها ب�ض���كل يقيها من العبث 

للمحافظة على بهائها، اإذ ي�ضري 

ب�ه���ادي اإىل اأن���ه »عل���ى الرغم 

من جناح فكرة و�ض���ع الن�ض���ب 

التذكارية يف حدائق املحافظات 

و�ض���ط اأ�ض���جار النخي���ل بع���دد 

ال�ض���هداء، اإل اأنن���ا لحظنا اأنها 

تتعر����ص للعب���ث من قب���ل رواد 

احلدائ���ق وه���ذا م���ا دفعنا اإىل 

التفك���ري بتغي���ري اأماكنها بحيث 

حتتف���ظ بكام���ل رونقه���ا نظرا 

مل���ا متثل���ه م���ن رمزي���ة وتعك�ص 

تقديرن���ا لت�ض���حيات ال�ض���هداء 

وتخليدا لهم.

�شرح »ال�شهيد العام«

له���ذا  وتت�يج���ا  واأخ���ريا 

امل�ض���روع �ض���بق ملكتب ال�ض���هيد 

اأن اأعلن اأنه ب�ض���دد اإقامة �ضرح 

»ال�ض���هيد الع���ام« يف العا�ض���مة 

الذي من املقرر اأن يحمل اأ�ضماء 

جمي���ع �ض���هداء الك�ي���ت »ليك�ن 

كما اأ�ض���ارت ال�كيل امل�ضاعد يف 

الدي����ان الأم���ريي يف الدي����ان 

الأم���ريي املدي���ر الع���ام ملكت���ب 

ال�ضهيد فاطمة الأمري  جت�ضيدا 

ومتا�ض���ك  ال�طني���ة  لل�ح���دة 

الك�يتي���ني ومت�ض���كهم باأر�ض���هم 

والتفافهم ح�ل �ضرعيتهم ومعلما 

مهما ي�ض���اف اىل مع���امل البلد 

والفنية«   واحل�ض���ارية  ال�طني���ة 

ولك���ن ما زال العم���ل على اإجناز 

هذا الن�ضب يف ط�ر الإعداد.

�ضرح �ضهداء وزارة الإعلم

 اأحد الت�ضاميم املقرتحة ل�ضرح ال�ضهيد امل�حد

بني 12 – 13 مرتا ولكن ملا يتم 

اعتماد الفكرة ب�ضكل نهائي. 

وح�ل اآلية اختيار الت�ضاميم 

يق�ل:

بتجرب���ة  قمن���ا  واأن  �ض���بق 

تنظيم م�ض���ابقة اأح�ضن ت�ضميم 

لكنها مل تنج���ح ومل يتم اعتماد 

اأي ت�ض���ميم من الت�ضاميم التي 

تقدم بها اأ�ضحابها اإلينا، وحاليا 

نعمل على ت�ضميم تتك�ن فكرته 

ب�ض���كل جماعي لأع�ضاء اللجنة 

املكلف���ة بالعم���ل ونحر�ص على 

وج�د �ضعار الب�ضمة.

وللعلم فاإن �ض���عار الب�ض���مة 

�ض���ارك منذ بداي���ات ظه�ره يف 

م�ض���ابقات عاملية كم�ض���ابقة يف 

ا�ضبانيا العام 1993 وفاز باملركز 

املهند����ص  �ض���ممه  وق���د  الأول 

زه���ري املزيدي ونح���ن فخ�رون 

به���ذا ال�ض���عار ونحر�ص على اأن 

تنبثق كل اأفكار الت�ضاميم عنه.

اأما ع���ن امل�اد امل�ض���تخدمة 

اأن���ه  فاأك���د  ال�ض���روح  بن���اء  يف 

يتم اعتم���اد م�اد بناء ال�ض���رح 

بح�ض���ب م���كان وج����ده �ض����اء 

كان خارجيا اأو داخليا، فن�ض���ب 

وزارة الرتبية �ضيك�ن داخليا يف 

باحة ال�ضتقبال وبالتايل لن تتم 

اإ�ض���افة م�اد مقاوم���ة للع�امل 

اجل�ية، و�ض���يك�ن م���ن الرخام 

فق���ط، اأم���ا الن�ض���ب اخلارجية 

م����اد  م���ن  ت�ض���ييدها  ف�ض���يتم 

اأخ���رى كالنحا����ص والك�نكريت 

مع اأ�ضباغ خا�ضة باجل�. 
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سمو األمري يفتـتح

حديقة الشهيد
ق����ام ح�����ص��رة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و اأم����ر ال���ب���اد ال�����ص��ي��خ ���ص��ب��اح الأح���م���د اجل���اب���ر ال�����ص��ب��اح 

ال�����ص��ب��اح حفظه  الأح���م���د اجل��اب��ر  ن����واف  ال�����ص��ي��خ  ال��ع��ه��د  ويل  و���ص��م��و  ورع����اه  ح��ف��ظ��ه اهلل 

���ص��رق. مب��ن��ط��ق��ة  ال�����ص��ه��ي��د  ح��دي��ق��ة  م�����ص��روع  ب��اف��ت��ت��اح  امل��ا���ص��ي  م���ار����س   3 جانب من احلديقةاهلل ���ص��ب��اح 

وكان يف ا�ضتقبال �ضم�ه رعاه 

الدي�ان  �ض�ؤون  وزير  نائب  اهلل 

اجلراح  علي  ال�ضيخ  الأم���ريي 

املالية  ال�ض�ؤون  ورئي�ص  ال�ضباح 

والإداري�����ة ب��ال��دي���ان الأم���ريي 

عبدالعزيز �ضع�د اإ�ضحق.

ق��ام �ضم�ه رع��اه اهلل  وق��د 

اأرج����اء احلديقة  ف���ى   ب��ج���ل��ة 

قبل  م��ن  ���ض��رح  اإىل  وا���ض��ت��م��ع 

والإدارية  املالية  ال�ض�ؤون  رئي�ص 

والتي  امل�����ض��روع  م��راف��ق  ح����ل 

لدولة  احل�ضارية  املعامل  تظهر 

الك�يت.

اهلل  حفظه  �ضم�ه  وراف���ق 

يف اجل�لة معايل رئي�ص جمل�ص 

الأمة مرزوق علي الغامن و�ضم� 

الأحمد  املحمد  نا�ضر  ال�ضيخ 

الأول  النائب  ومعايل  ال�ضباح 

وزير  ال�����زراء  جمل�ص  لرئي�ص 

اخلارجية ال�ضيخ �ضباح اخلالد 

رئي�ص  ون��ائ��ب  ال�ضباح  احلمد 

الداخلية  وزي��ر  ال���زراء  جمل�ص 

احلمد  اخل��ال��د  حممد  ال�ضيخ 

جمل�ص  رئي�ص  ونائب  ال�ضباح 

ال�ضيخ  ال��دف��اع  وزي���ر  ال�����زراء 

خالد جراح ال�ضباح.

اهلل  رع��اه  �ضم�ه  اأزاح  وق��د 

ال�ضتار عن ن�ضب ال�ضهيد الذي 

يج�ضد ما قدمه �ضهداء الك�يت 

من ت�ضحيات وبط�لت من اأجل 

ال�طن العزيز.

حديقة  م�������ض���روع  وي���ق���ام 

ال�����ض��ه��ي��د - ح��دي��ق��ة احل����زام 

الأخ�ضر �ضابقا - على م�ضاحة 

الأمتار  م��ن  الآلف  ع�����ض��رات 

وت�ضم احلديقة ن�ضب الد�ضت�ر 

 50 افتتح مبنا�ضبة مرور  الذي 

دولة  د�ضت�ر  و�ضع  على  عاماً 

الك�يت و�ضاحة ال�ضلم ومتحف 

ال�ضهيد الذي يخلد اأهم معارك 

)الرقة وال�ضريف  الك�يت  دولة 

واجل���ه���راء( ك��م��ا حت��ت���ي على 

وبحريات  و����ض���للت  ن���اف��ري 

احلديقة  وت�����ض��م��ل  واأ����ض���ج���ار 

ومتحفا  م��ف��ت���ح��ا  م�����ض��رح��ا 

والطي�ر  ال���ربي���ة  ل��ل��ن��ب��ات��ات 

للنباتات  وخم��ت��رباً  الك�يتية 

الربية النادرة.
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�ضرح ال�ضهيد�ضم� الأمري يطلع على �ض�ر امل�ضروع
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ولد ال�ضهيد حمم�د ج�هر 

الك�يت  اجل��ا���ض��م يف مدينة 

1961/1/5م متزوج  بتاريخ 

ولديه اأربعة اأولد وبنت واحدة 

العراقي  كان قبيل الحتلل 

للتربيد يف وزارة  يعمل فنياً 

الكهرباء واملاء.

بالي�ضر  ح��ي��ات��ه ات�ضمت 

يرتدي الث�ب  فقد كان دائماً 

الك�يتي )الد�ضدا�ضة( الق�ضرية 

مع �ضروال ط�يل وقد و�ضفه 

اأحد اأ�ضدقائه اأن من يراه يظن 

اأنه من الدعاة.

فمحم�د م��ع قلة م�ؤهله 

ال����ذي مل يتجاوز  ال��ع��ل��م��ي 

املرحلة املت��ضطة اإل اأنه ثقف 

بنف�ضه، فقد كان كثري  نف�ضه 

القراءة والطلع يحر�ص على 

الندوات  العلم وح�ض�ر  طلب 

الدينية  واملحا�ضرات خا�ضة 

بالفقه  ال�ضلة  وذات  منها 

والعقيدة.

اأن  وقد ذكر )ال�ضيباين( 

ي��رتدد عليه يف  ك��ان  ال�ضهيد 

دي�انيته يف منطقة كيفان ط�ال 

 - 78-1983 خم�ص �ضن�ات 

لي�ضتمع اإىل در�ص ي�م الثلثاء 

ال��ذي كان يعقد يف دي�انيته 

»ا�شراح ي�شري احنا على حق وهم على باطل« كلمات ذات معنى عظيم 

خرجت من فم ال�شهيد حمم�د خليفة اجلا�شم، اإبان اعتقاله يف 

اإميانه  ال�شهيد لذلك ه�  دف��ع  ال��ذي  اأن  بيان وال�شك  خمفر 

وثقته بعقيدته وع�شقه الأر�شه فانرى اإىل حتدي املحتلني 

العراقيني حتى روى دمه تراب الك�يت وه� يدافع عن االأر�س 

ال��ت��ي ع�شقها وان��ت��م��ى اإل��ي��ه��ا فلم ي��راج��ع ح��ني دع��ت��ه ل��ل��دف��اع عنها.

السور

شهيد النرشة
محمود 
جوهر 
الجاسم
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ال�ضهيد من رواد  اأن  واأ�ضاف 

)مركز املخط�طات والرتاث 

وال�ثائق(.

تاأليف  ال�ضهيد من  متكن 

كتيبات دينية لها �ضلة بالدع�ة 

كان دائماً يلقي الدرو�ص الدينية 

ب�ضكل ي�مي بعد �ضلة الع�ضر 

واملغرب والع�ضاء كذلك اعتاد 

ي���م اخلمي�ص مع  اأن يق�ضي 

الفتيان يق�م بتحفيظهم بع�ص 

�ض�ر القراآن الكرمي.

اأخالق ال�شهيد

عرف عن ال�ضهيد حمم�د 

اجلا�ضم ح�ضن اخللق وحلوة 

الل�ضان ولهذا كانت له القدرة 

على جذب النا�ص اإليه واحرتامه 

يت�ضم  اأن حديثه دائ��م��ًا  كما 

بالعذوبة فتحب اأن تن�ضت اإليه 

بتقدير واحرتام واإذا �ضمع وراأى 

منكراً ل يتجاهله بل يناق�ضه 

بكل م��ض�عية ويحر�ص على 

ب��ط��ري��ق��ة ل حترج  ت��ق���مي��ه 

ال�ضخ�ص املعني بالأمر.

م���ن ع����رف حمم�د  ك���ل 

اأخلقه  يتحدث ع��ن دم��اث��ة 

وح�ضن ع�ضرته وطيب حديثه 

وتفانيه يف خدمة اأهل منطقته 

البع�ص  اأن  )ال�ضاملية( حتى 

عندما حتدث عن اأخلقه  قال 

اإن »خلقه القراآن الكرمي«.

ال�شهيد والغزو

الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ذ 

للغزو العراقي يف 2 اأغ�ضط�ص 

1990 نه�ص الك�يتي�ن ملقاومة 
الحتلل والت�ضدي للغزاة من 

اأو خ�ف  اأو وه��ن  غري وج��ل 

الثاين من  الي�م  ورهبة ففي 

احتلل العراق البغي�ص اجتمع 

اإح��دى دي�انيات  ال�ضهيد يف 

منطقة ال�ضاملية مع نخبة من 

�ضبابها للت�ضاور ح�ل الأعمال 

التي من املمكن اأن يق�م�ا بها 

مل�اجهة الحتلل.

ت�ضكيل جمم�عة من  ومت 

ال�ضاملية  اللجان يف منطقة 

امل�اطنني واملقيمني  مل�ضاعدة 

فيها اللجنة الع�ضكرية ومهمتها 

الع�ضكريني  اأ�ضماء  ت�ضجيل 

يتم ال�ضتفادة منهم يف  حتى 

تعليم النا�ص كيفية التعامل مع 

العدو وت�ضكيل اللجنة ال�ضحية 

لت�ضجيل من يفقه مبهنة الطب 

مل�ضاعدة امل�اطنني يف حالة 

امل�ضت��ضفات  ا�ضتخدام  تعذر 

وامل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات، واللجنة 

من  اإليها  وان�ضم  التعاونية 

التعاوين  له خربة يف املجال 

ومهمتها الإ�ضراف على �ضرف 

املعي�ضة واإدارة جمعية ال�ضاملية 

لت�فري ما يحتاجه  التعاونية 

امل����اط���ن����ن وال�����اف����دون يف 

املنطقة.

كما مت ت�ضكيل جلنة الدع�ة 

والإر�ضاد �ضاهم ال�ضهيد فيها 

بدور فعال، ومهمتها اأن تلتقي 

مع النا�ص يف م�ضاجد املنطقة 

اأمام  اإىل ال�ضرب  وتدع�هم 

املحتل وحر�ضها على ربط 

الأحداث التاريخية الإ�ضلمية 

الغزاة يف  به  الأوىل مبا قام 

الك�يت.

ال��ل��ج��ن��ة الإعلمية  ث���م 

والتي تعترب من اأخطر اللجان 

على الإطلق  ولل�ضهيد فيها 

ح�ض�ر طيب ودور كبري حتى 

اأن البع�ص ي�ضميه )�ضك اللجنة 

الإعلمية(.

ومل يت�قف دور حمم�د 

عند ذلك فقد كان ي�ضاهم يف 

الإ�ضراف على جميع اللجان.

لل�ضهيد دور  ك��ان  وهكذا 

فعال يف جميع اللجان اإل اأن 

وقدرته  الدع�ية  اإمكانياته 

الكبرية على الإقناع كانت اأكرث 

و�ض�حاً يف اللجنة الإعلمية 

فكان يق�م بخطبة اجلمعة 

الدرو�ص ليحث  واإلقاء بع�ص 

ال��ن��ا���ص على اجل��ه��اد وطلب 

ال�ضهادة.

اللجنة  ال��ع��م��ل يف  ك���ان 

الإعلمية جمازفة كبرية لكنه 

اإمنا  ما كان يفكر يف نف�ضه  

النا�ص  تثبيت  ك��ان يفكر يف 

وامل�ضلحة العامة.

حر�ص ال�ضهيد على التنقل 

ال�ضاملية  بني م�ضاجد منطقة 

ب��اأك��رب ع��دد من  يلتقي  حتى 

البع�ص قال  اأن  اأهلها لدرجة 

عنه اإنه كان ي�ضلي كل فر�ص 

يف م�ضجد م��ن م�ضاجدها، 

وبعد اأدائه لل�ضلة يلقي على 

امل�ضلني كلمة تثبت قل�بهم 

الأم�����ر اخلافية  وت��ب��ني لهم 

ال�ضلة باحتلل  عليهم ذات 

العراق للك�يت.

ال�شهيد ون�شرة �ش�ت احلق

ن�ضرة  ال�����ض��ه��ي��د  اأ����ض���در 

»�ض�ت احلق« التي كانت تعد 

من قبل اللجنة الإعلمية يف 

منطقة ال�ضاملية ويجب اأن نذكر 

احلقائق التالية ح�لها:

الن�ضرة  - �ضدر من هذه 

الأول  العدد  اثنا ع�ضر عدداً 

1990/8/8م بعد  ب��ت��اري��خ 

اأ�ضب�ع واح��د فقط  اأق��ل من 

من الحتلل العراقي الغا�ضم 

بتاريخ  الأخ��ري �ضدر  والعدد 

1990/8/22 اأي قبل اعتقال 
ول��رمب��ا تك�ن  ب��اأي��ام  ال�ضهيد 

التي عرث عليها معه  الن�ضرة 

اإبان اعتقاله متثل العدد الثالث 

ع�ضر من اأعداد الن�ضرة.

ال�ضه�د  ل�ضان  على  ورد   -

الذي فكر  ال�ضهيد ه�  اأن 

باإ�ضدار الن�ضرة، وه� الذي 

كان يجمع بياناتها ويكتبها 

ع��ل��ى م�����ض���دة وب��ع��د ذلك 

عن  للم�ض�ؤولني  ي�ضلمها 

طباعتها.

- ا�ضم الن�ضرة »�ض�ت احلق« 

ال�ضهيد  اق���رتاح  م��ن  ك��ان 

وقد كان هناك مقرتح اآخر 

لت�ضمية الن�ضرة با�ضم جن�د 

الرحمن ومل يتجاهل ال�ضهيد 

الراأي الآخر فقد كان يذيل 

الن�ضرة بهذا ال�ضم تقديراً 

ملن اقرتحه.

اأ�ضخا�ضاً  اأن هناك  اأعتقد   -

اآخرين �ضارك�ا مع ال�ضهيد 

يف اإ�ضدار الن�ضرة واإن كنا 

جنهل اأ�ضماءهم.

الن�ضرة ع���دداً من  - �ضمت 

الأب�اب الثابتة كالفتتاحية 

والأخبار والن�ضائح.

اأعدادها  الن�ضرة يف جميع   -

حـــــــــرص الــــشــــهــــيــــد عـــلـــى 
الــــتــــنــــقــــل بـــــــن مـــســـاجـــد 
مــنــطــقــة الـــســـاملـــيـــة حتى 
يلتقي بأكبر عدد من أهلها

أصـــــــــدر الـــشـــهـــيـــد نـــشـــرة 
»صـــــــــــوت احلـــــــــــق« الــــتــــي 
كـــــــانـــــــت تــــــعــــــد مــــــــن قـــبـــل 
الـــــلـــــجـــــنـــــة اإلعــــــامــــــيــــــة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاملـــيـــة
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السور

مل تكن تتجاوز ال�ضفحة 

العدد  با�ضتثناء  ال���اح��دة 

ال��ث��اين ع�ضر فقد و�ضل 

اإىل ثلث  ع��دد �ضفحاته 

�ضفحات.

- منذ العدد الثاين بداأت تظهر 

على الن�ضرة ر�ض�مات متثل 

ق�ضر ال�ضيف العامر كرمز 

ميثل الك�يت اأمرياً وحك�مة 

و�ضعباً وم�ضجداً من م�ضاجد 

اأنه  اأعتقد  ال�ضاملية والذي 

ميثل املكان الذي تنطلق منه 

هذه الن�ضرة وه� قريب من 

منزل ال�ضهيد.

- هناك حر�ص دائم من قبل 

معدي الن�ضرة على اأن ت�ض�ر 

النا�ص وهذا  وت����زع على 

الأم��ر قد تكرر يف جميع 

ا�ضتثناء ويف  الن�ضرات بل 

العبارة  الن�ضرة هذه  نهاية 

»�ض�رها ووزعها واقراأها 

على اأهلك اأو على اأ�ضحابك 

اأو ج��ريان��ك وذل���ك حتى 

اأك��رب ع��دد ممكن  يقراأها 

من اأهل الك�يت«.

اأحد  ل�ضان  وقد ورد على 

اأنه مت ت�ضكيل خليا  ال�ضه�د 

لت�زيعها على جميع مناطق 

الك�يت فكان كل �ضخ�ص ياأخذ 

عدداً من ن�ضخ »�ض�ت احلق« 

البي�ت  على  ت�زيعها  ليتم 

ب�ضرية تامة.

اإىل  ت�ضري  - هناك دلئل 

الن�ضرة  ك���ان يكتب  اأن م��ن 

على دراية ومتابعة للأحداث 

اإبان  ال��داخ��ل��ي��ة واخلليجية 

الحتلل العراقي.

اأما اأهمية الن�شرة 

فتكمن يف التايل

ال�ضهداء  اإظهار مكانة   -

ومنزلتهم واأن من قتل دون ماله 

اأهله فه�  اأو  اأو دينه  اأو دمه 

�ضهيد واأن اأب�اب اجلنة حتت 

اأو كما قالت  ال�ضي�ف  ظلل 

الن�ضرة »و« يف هذه الأيام حتت 

ظلل الدبابات والقنابل«.

- احل����ث ع��ل��ى اجلهاد 

لأن���ه ب��اب م��ن اأب�����اب اجلنة 

العراقيني  وعدم اخل�ف من 

املحتلني لأنهم ظامل�ن لي�ص 

لهم اأن�ضار واأن احلق يف نهاية 

ينت�ضر بع�ن  اأن  الأم��ر لب��د 

ينتن�ضر   واإرادت��ه و�ض�ف  اهلل 

احلق عن طريق تاأدية العبادات 

والطاعات هلل.

- تذكري ب�ضجاعة ال�ضحابة 

وكيفية وق�فهم بتحد عظيم 

بب�ضالة  اأم��ام الظلم وقتالهم 

الك�يتي  ال�ضباب  ولذلك على 

اأن يقبل على امل�ت يف �ضبيل 

ال�طن واجلبان ح�ضب ما ورد 

األ��ف مرة  الن�ضرة مي���ت  يف 

ال��ن�����ض��رة ممن  ول��ه��ذا طلبت 

يح�ضن الرمي اأن ي�ضتخدمه.

اأن ل  امل�����ض��ل��م  - ع��ل��ى 

واأن يجاهد  الن�ضر  ي�ضتعجل 

ال�ضبل  يف �ضبيل اهلل ب�ضتى 

الن�ضرة..  وطبقًا ملا ورد يف 

من مات ومل يغز ومل يحدث 

نف�ضه بالغزو مات على �ضعبة 

من �ضعب النفاق.

- مما ل�ضك فيه اأن الن�ضرة 

العراقيني  الغزاة  اأرعبت  قد 

الك�يتيني  واأح��ي��ت يف قل�ب 

الأمل بع�دة الن�ر اإىل الك�يت 

واحلرية ل�ضعبها ف�ض�ت احلق 

العراقيني  تاأثريها على  كان 

اأكرث من ال�ضلح.

- دعت الن�ضرة الك�يتيني 

اإىل التثبت باأر�ضهم والتم�ضك 

بها وعدم مغادرة الك�يت مهما 

تكن الظروف واأنه مع كل ما 

يجده الك�يتي�ن اخلارج�ن من 

العربية من  ال��دول  البلد يف 

اأن��ه تبقى  اإل  حفاوة وتكرمي 

عي�ضتهم هناك فيها )ذل دائم 

لبتعادهم عن وطنهم والأجدى 

واأنه  اإىل وطنهم(  اأن يع�دوا 

ي��ج��ب ع��ل��ى امل���اط��ن��ني عدم 

ال��ك���ي��ت لأن ذلك  م���غ���ادرة 

م���ن الأج������دى ل��ه��م واخل���ري 

اأر�ضهم  لهم يف بقائهم على 

).. فالزم�ا اأر�ضكم ومنازلكم 

واهلل معنا(.

- ت�ضبيه طيب م��ن قبل 

الن�ضرة من اأجل زيادة التلحم 

الك�يتيني والعرب حيث  بني 

يقطن فيها عدد كبري من غري 

العدد  الك�يتيني فقد ورد يف 

احلادي ع�ضر اأن »الأن�ضار« هم 

الك�يتي�ن واأن »املهاجرين« هم 

العرب املقيم�ن ، وذلك كله من 

التكاتف وال�ق�ف �ضفا  اأجل 

واحداً اأمام املحتل.

تبيان ج��ه���د املقاومة   -

الك�يتية �ضد الحتلل فقد 

اأن���ه يف ي�م  ذك���رت ال��ن�����ض��رة 

اأن حتدد  م��ن غ��ري  ال��ث��لث��اء 

بعينه قامت  تاريخاً حم��دداً 

العمليات  املقاومة  بعدد من 

الع�ضكرية يف عدة مناطق من 

الك�يت يف اجلابرية وخيطان 

ال�ضابع والرو�ضة  وال��دائ��ري 

والرميثية كما ذكرت الن�ضرة اأن 

املقاومة جنحت يف قتل ثلثة 

طيارين عراقيني وقائد عراقي 

وتدمري بع�ص الآليات كما بينت 

الن�ضرة اأن هناك عملية مقاومة 

ب��ه��ا فل�ضطيني�ن �ضد  ق���ام 

الق�ات العراقية يف الك�يت.

- حر�ص معدو الن�ضرة على 

ال�ضائعات ح���ل �ضحة  ن�ضر 

واأن  الطاغية �ضدام ح�ضني 

هناك حركة معار�ضة بداأت 

تنت�ضر يف العراق تنذر بقرب 

العراق( كما  �ضق�ط )فرع�ن 

كانت ت�ضميه الن�ضرة، وذكرت 

ال�ضيا�ضية يف  اأن الأو���ض��اع 

العراق غري م�ضتقرة واأن هناك 

دلئل على قرب حدوث انقلب 

فيه.

- اأوردت الن�ضرة اأن اجلي�ص 

العراقي جي�ص انهارت معن�ياته 

واأن اجلي�ص ال�ضعبي جي�ص غري 

متدرب على احل��رب و�ضفة 

له وه� جي�ص  اجلنب ملزمة 

�ضهل التناول واأكرثه من كبار 

ال�ضن.

باأمثلة  الن�ضرة  وحفلت 

متعددة عن م�ضادمات وقعت 

العراقي  بني وحدات اجلي�ص 

يف الك�يت منها ذلك ال�ضتباك 

الذي جرى بني اأفراد اجلي�ص 

العراقي يف مدينة الأحمدي نتج 

عنه جرح 250 جندياً عراقياً، 

ـــــرة  ــــــ ــــــ ورد فــــــــــي الـــــنـــــشــــــ
 125 إعـــــــــدام أكــــثــــر مـــــن 
عـــــــســـــــكـــــــريـــــــًا مــــــــــن كـــــبـــــار 
ضباط اجليش العراقي

دعت النشرة الكويتين 
إلـــــــى الـــتـــثـــبـــت بـــأرضـــهـــم 
والــــتــــمــــســــك بــــهــــا وعـــــدم 
مـــــــــــــــغـــــــــــــــادرة الــــــــكــــــــويــــــــت 
مــــهــــمــــا تـــــكـــــن الــــــظــــــروف
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ح�ضب ما ورد يف الن�ضرة كذلك 

اأكرث  اإع��دام  ج��اء فيها ق�ضة 

125 ع�ضكريًا من كبار  من 

�ضباط اجلي�ص العراقي وذلك 

لعرتا�ضهم على غزو �ضدام 

اأخرى  للك�يت واأوردت �ض�راً 

من �ض�ر النهيار داخل اجلي�ص 

اأعداد  العراقي ومنها هروب 

كبرية منهم اإىل اململكة العربية 

خم�ضة  وت�ضليم  ال�ضع�دية 

العراقية  طيارين لطائراتهم 

اإليها.

اأن هناك  الن�ضرة  بينت   -

اإدان���ة  ع��رب��ي��اً على  اإج��م��اع��اً 

للك�يت  ال��ع��راق��ي  ال���ع���دوان 

وا�ضتثنت بع�ص الدول العربية 

التي مل ت�ضمها وق��د ذكرت 

الرغم  ب���اأدب �ضديد - على 

التي  ال�ضعبة  ال��ظ��روف  م��ن 

الك�يت حتت  اأه���ل  بها  مي��ر 

وط��اأة الحتلل - فلم تذكر 

العربية  ال��دول  م�قف بع�ص 

التي جتاهلت حق الك�يت يف 

العراق واإمنا  ال�ج�د م�ؤيدة 

قالت باأدب راق اإل بع�ص الدول 

العربية هداها اهلل.

الن�ضرة على  - حر�ضت 

اإ�ضاعة الطماأنينة بني الأهايل 

اأنه  الن�ضاء فقد ورد  وخا�ضة 

على الرجال اأن يحر�ض�ا على 

الن�ضر  بب�ضائر  اأهاليهم  تبليغ 

اأمامهم ما يعيد  واأن يذكروا 

اإىل قل�بهم ال�ضكينة ويبعث يف 

اأفئدتهم الطماأنينة واأن يخدم�ا 

والديهم خا�ضة الكبار بال�ضن 

لأن ذلك من اجلهاد.

الن�ضاء  الن�ضرة  حثت   -

التيقظ والنتباه �ض�اء  على 

اأو غري ك�يتيات  كن ك�يتيات 

اأمام  وال���ق���ف �ضفا واح���داً 

انت�ضار املفا�ضد يف الك�يت 

العراقي  والتي حر�ص املحتل 

النا�ص مثل  على ن�ضرها بني 

العاهرات وامل�ضروبات  ك��رثة 

الروحية.

- دع�ة  ال�ضباب اإىل الثبات 

على احلق وامل�ضاركة يف خدمة 

اأ�ضل�ب  اتباع  الأه��ايل وع��دم 

املتفرج اأو ح�ضب ما جاء فيها 

ل تكن فارغاً من اأي عمل اأو 

خدمة للأهايل.

- ورد يف الن�ضرة جمم�عة 

من الن�ضائح منها:

اأ - ا�ضتعمال الإ�ضاءة اخلارجية 

لأب�اب املنازل ط�ال الليل 

طلبا للأمن والطماأنينة 

لأهل الك�يت.

ب - عدم خروج الن�ضاء ليًل 

اإل مب�ضاحبة رج��ل من 

حمارمهم.

ج - عدم اخلروج من املناطق 

ال�ضكنية بعد غروب ال�ضم�ص 

اإل لل�ضرورة الق�ض�ى.

د - حث امل�اطنني واملخل�ضني 

الن�ضرات  ات���ب���اع  ع��ل��ى 

ال�طنية.

ه� - نقل اأكيا�ص القمامة بعيداً 

عن املنازل واحلر�ص على 

حرقها.

ال�قاية من  تبيان كيفية  و - 

القنابل الكيميائية.

االعتقال

اللجان  وبعد بحث عمل 

ال��ت��ي مت ت�ضكيلها  املختلفة 

ال�ضهيد  ال�����ض��امل��ي��ة ع���زم  يف 

ال�ضاعة احلادية  يف ح���ايل 

ع�ضرة ليل الع�دة اإىل منزله 

يف منطقة القرين وقد حاول 

عدد من رواد الدي�انية اإقناعه 

اأن يبيت ليلته فيها خا�ضة اأن 

اأحد روادها كان لت�ه قادماً من 

منطقة �ضباح ال�ضامل اأخرب باأن 

هناك نقطة تفتي�ص عراقية 

فت�ضتهم تفتي�ضاً دقيقاً، اإل اأن 

حمم�د اأ�ضر على الذهاب اإىل 

القرين قائًل: اإنه قد اعتاد اأن 

يفت�ص من قبل هذه النقطة كل 

ي�م ومل يكن يتعر�ص له اأحد بل 

يف بع�ص احلالت ل يفت�ض�نه 

اأ�ضل، واإمنا يرتك�نه مير عرب 

ال�ضيطرة من غري اأن يفت�ص.

اأحد  ل�ضان  وقد ورد على 

ال�ضه�د، ممن التقى بال�ضهيد 

اأثناء اعتقاله يف خمفر بيان، 

اأن ال�ضهيد قد اأخربه اأنه قد 

خرج من بيت والده يف ال�ضاملية 

بيته يف منطقة  اإىل  مت�جهاً 

القرين فتم اعتقاله بحجة 

العا�ضرة ليل  خ��روج��ه بعد 

وذلك لأن هناك حظر جت�ل 

اأن حمم�د  ال�ضاهد  واأ�ضاف 

ال�ضبب يف اعتقاله  اأن  اأخربه 

اأو قد يك�ن ال�ضبب  اأنه ملتح 

الرئي�ضي يف القب�ص عليه ه� 

ن�ضرة  العث�ر على ن�ضخة من 

�ض�ت احلق كان قد ن�ضيها يف 

�ضيارته هذا وقد اختلف يف 

املكان الذي اعتقل فيه والراأي 

الأرجح ه� اأن اعتقال ال�ضهيد 

بيان على  قد مت يف منطقة 

ال�ضيطرة  اأن  باعتبار  اجل�ضر 

التي عند دوار اجل�ازات هي 

الدائري اخلام�ص  للقادم من 

بيان  لل�ضاملية بينما �ضيطرة 

للمتجه ملنطقة القرين على اأية 

حال مت اعتقال ال�ضهيد بعد اأن 

عرث لديه على من�ض�رات �ض�ت 

اإىل  واأر�ضل  احلق يف �ضيارته 

خمفر منطقة بيان.

يف خمفر »بيان«

���ض��ي��ق حم���م����د مكبًل 

بيان  اإىل خم��ف��ر  ب��احل��دي��د 

ح�ايل ال�ضاعة الثانية ع�ضرة 

الي�م  ليًل وتعر�ص يف ه��ذا 

العذاب، فقد  ل�ضتى �ضن�ف 

قام بالتحقيق �ضابط عراقي 

م��ن رج��ال امل��خ��اب��رات برتبة 

اليمنى و�ضم،  ي��ده  عالية يف 

مار�ص �ضد حمم�د �ضن�فاً 

من التعذيب بينما حمم�د كان 

عملقاً يف �ضجاعته ويف �ضربه 

م�ضلماً اأمره هلل.

اأنه  ال�����ض��ه���د  اأح����د  ذك���ر 

التقى مبحم�د يف الي�م الثالث 

اأي يف ي�م  القب�ص عليه  من 

اخلمي�ص ما بني ال�ضاعة الثالثة 

والرابعة فجراً واأنه راأى حمم�د 

الزنزانة  اإىل  اأع��ادوه  اأن  بعد 

وقد جرحت حليته وكان ي�ضب 

عليها الليم�ن زيادة يف املعاناة 

والتعذيب ويق�ل ال�ضاهد: كنت 

اأتعجب من �ضجاعته.

كما ذكر اأحد ال�ضه�د وكان 

معتقًل يف خمفر بيان يف الي�م 

الرابع من اعتقال حمم�د اأي 

ســـــيـــــق مـــــحـــــمـــــود مـــكـــبـــًا 
باحلديد إلى مخفر بيان 
وتــعــرض فــي هـــذا اليوم 
لــشــتــى صـــنـــوف الـــعـــذاب

حــــثــــت الــــنــــشــــرة الـــنـــســـاء 
عــلــى الــتــيــقــظ واالنتباه 
سواء كن كويتيات أو غير 
كويتيات والــوقــوف صفا 
واحدًا أمام انتشار املفاسد
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السور

اأن  اأنه قد �ضمع  ي�م اجلمعة 

اإىل  ياأخذونه  حمم�د �ض�ف 

التعذيب  خمفر �ضل�ى حيث 

اأ�ضد.

مل يعرف حمم�د ال�ضت�ضلم 

يتف�ه ب�ضيء ي�ضر  ومل  اأب���داً 

لأن��ه طلب  بلده فكان �ضابراً 

ال�ضهادة التي كان يبتغيها منذ 

الي�م الأول للغزو فكم مرة 

اأ�ضدقائه  اأخ��رب املقربني من 

اأنه راأى احل�ر العني وكم مرة 

اأنه يحلم  �ضمع قبيل اعتقاله 

بال�ضهادة وي�ضتعجلها بل واأكرث 

ي��ق���ل جهاراً  ك���ان  ذل���ك  م��ن 

اأمام اأ�ضدقائه اإن ال�ضهادة قد 

اأن نقبل  اإلينا ويجب  اأقبلت 

عليها بل وهناك من ي�ؤكد اأن 

ال�ضهيد كان يتمناها وهناك 

�ضه�د قد �ضمع�ا ال�ضهيد قبيل 

تاأتيه  اأن  اأن��ه يتمنى  اعتقاله 

الر�ضا�ضة وحدد م�قعها وقد 

نال ال�ضهادة.

اإن حمم�د كان يعرف اأدق 

ال�ضاملية  الأم����ر عن منطقة 

اأف�������راد املقاومة  وي���ع���رف 

والع�ضكريني فيها وكيفية العمل 

باللجان املختلفة اإل اأنه حفظ 

اأمره  ال�ضر يف �ضدره م�ضلماً 

ال�ضهيد  لربه وعندما �ضمع 

���ض���ت خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة من 

م�ضجد بيان الذي يبعد قرابة 

الأم��ت��ار عن  ب�ضع مئات م��ن 

اأحد  اأثار  تف�ه بدعاء  زنزانته 

الذي  قال  العراقيني  اجلن�د 

ملحم�د بتهكم �ضديد اإنت راح 

تدخل اجلنة قبل ربعك فما كان 

اأن قال بتحد  اإل  من حمم�د 

�ضديد وثقة عظيمة بربه نعم لن 

تدخلها اأبداً اأيها البعثي.

ي������ع������رف حم����م�����د  مل 

اأن من  اأبداً حتى  ال�ضت�ضلم 

راآه من ال�ضه�د يف خمفر بيان 

كان يتعجب من �ضجاعته يف 

اأن  م�اجهة العراقيني لدرجة 

باملخفر قال  عراقياً  �ضابطاً 

اأطلق  لبع�ص املعتقلني ممن 

اأنتم �ض�ف تطلع�ن  �ضراحهم 

عدا حمم�د �ض�ف يبقى معنا 

اإىل  ق��د تق�د  العبارة  وه��ذه 

اأن ما قام  اأمرين: الأول وه� 

ب��ه حمم�د لب��د اأن��ه ك��ان يف 

نظر العراقيني كبرياً وعظيماً، 

والأمر الآخر وه� ل�ضك نتيجة 

للأول اأن حمم�د كان ينتظره 

تعذيب �ضديد.

اأحد  ل�����ض��ان  وورد ع��ل��ى 

اأخذ  اأن حمم�د قد  ال�ضه�د 

من زنزانته واأعادوه بعد ثلث 

وكان مرهقاً  �ضاعات تقريباً 

منهك الق�ى يكلم نف�ضه ويق�ل 

)تعب�ين.. دمروين.. غربل�ين.. 

طق�ين(.

ال�ضبت امل�افق  ي���م  ويف 

1990/9/1 �ضيق حمم�د 

مكبل مع ثلثة معتقلني يف 

ثلث �ضيارات اإىل م�ضت��ضف 

ك���ان ي�ضتخدم  ال���ذي  ح����يل 

العراقية  كمركز للمخابرات 

حتى ل يجلب النتباه.

وي�ضف لنا الك�يتي املعتقل 

مع حمم�د باأنهم عندما و�ضل�ا 

امل�ضت��ضف مت و�ضع كل  اإىل 

واحد منهم على �ضرير متحرك 

وك��ان��ت وج���ه��ه��م مع�ض�بة 

بقطعة م��ن قما�ص وي�ضيف 

اأنها كانت حلظات  ال�ضاهد 

اأن��ه كان  جد ع�ضيبة خا�ضة 

اأ�ض�اتا من عراقيني  ي�ضمع 

تق�ل ب�ضكل ا�ضتفزازي.. اإعدام 

اإعدام.. ويذكر ال�ضاهد اأنهم قد 

اأخذوا الثلثة اإىل الدور الأول 

املبنى و�ضف�هم يف ممر  من 

�ضيق وكلمة اإعدام.. اإعدام ما 

زالت ترتدد كان حمم�د يبعد 

عن ال�ضاهد م�ضافة قريبة ل 

امل��رت على ح��د ق�ل  تتجاوز 

ال�ضاهد واأن اجلن�د العراقيني 

قد اأخذوا حمم�د اإىل غرفة 

ال�ضاهد ي�ضمع  قريبة وك��ان 

حمم�د ب��ض�ح يق�ل للعراقي 

العراقي  وك��ان  اإي��دك  ل متد 

ي�ضتمه فريد حمم�د ل مت�ضك 

حليتي ا�ضتمر الأمر على هذه 

احلالة قرابة ربع ال�ضاعة وبعد 

ذلك مت اإعادة حمم�د ليجل�ص 

بقرب ال�ضاهد منهك الق�ى.

ال�شهادة

الثالثة ظهراً  ويف ح�ايل 

قبيل �ضلة الع�ضر بقليل من 

ي�م ال�ضبت اأركب حمم�د �ضيارة 

مكبلة يداه باحلديد مع �ضابط 

عراقي، ذي رتبة كبرية، وبعدها 

عرث على حمم�د مقت�ل بطلق 

ن��اري ملقى يف �ضارع عمان 

قرب املح�ل الكهربائي واإن كان 

البع�ص يعتقد اأنه قتل يف �ضارع 

بغداد بل وهناك راأي اآخر يق�ل 

الآراء يق�ل  اأ�ضعف  واإن كان 

اإن حمم�د قد وج��د مقت�لً 

قرب نادي الريم�ك الريا�ضي 

ال�ضكنية ،  مبنطقة م�ضرف 

التعذيب ظاهرة على  واآث���ار 

اأن  وج��ه��ه وج�����ض��ده ويعتقد 

ال��ذي عرث على جثة حمم�د 

الهلل الأحمر  هم متط�ع� 

الك�يتي الذين قام�ا بنقله اإىل 

م�ضت�ضفى مبارك يف منطقة 

اجلابرية ال�ضكنية.

وقد دفن حمم�د يف مقربة 

الرقة يف م�ضهد عظيم اأو كما 

قال اأحد ال�ضه�د كانت جنازته 

اأي��ام الحتلل فقد  م�ضه�دة 

ح�ضر اجلنازة اأكرث من 300 

ال��ع��دد ل�ضك  �ضخ�ص وه��ذا 

اأنه عدد كبري قيا�ضاً لظروف 

الغزو.

من كتاب حيثيات ال�ضت�ضهاد 

»بت�ضرف«
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تبن���ت جمل���ة العرب���ي منذ 

�ض���دورها الت�ا�ضل اخللق مع 

الثقاف���ات الإن�ض���انية م���ن دون 

متييز ما جعلها ج�ضرا منفتحا 

لي����ص فقط ب���ني اأبن���اء الثقافة 

العربية بل بينها وبني الثقافات 

غ���ري العربي���ة مثلم���ا اأ�ض���اءت 

لقرائه���ا العرب �ض���فحات من 

تاريخ احل�ضارات كافة.

ويف ظل ما مت�ر به املنطقة 

اخل��اق  التوا�صل  ���ص��دوره��ا  منذ  العربي  جملة  تبنت 

جعلها  م��ا  متييز  دون  م��ن  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ات  م��ع 

العربية  الثقافة  اأبناء  بني  فقط  لي�س  منفتحا  ج�صرا 

اأ���ص��اءت  مثلما  العربية  غ��ر  الثقافات  وب��ني  بينها  ب��ل 

كافة. احل�����ص��ارات  ت��اري��خ  م��ن  �صفحات  ال��ع��رب  لقرائها 

ثقافة التسامح والسالم
من املفاهيم النظرية إىل اآلليات العملية

كلمة رئي�ص حترير جملة العربيوزير الإعلم يق�ص �ضريط افتتاح فعاليات امللتقى

د. عادل العبد اجلادر

كلمة وزير الإعلم

ال�ضيخ �ضلمان احلم�د ال�ضباح

مـــــلـــــتـــــقـــــى مــــــجــــــلــــــة الــــــــعــــــــربــــــــي الــــــــــــرابــــــــــــع عــــشــــر 

الهوية – خا�س 

م�اجه���ة التنازع، عقدت املجلة 

ملتقاه���ا الرابع ع�ض���ر برعاية  

�ض���م� رئي����ص جمل�ص ال����زراء 

ال�ض���يخ جابر املبارك ال�ض���باح 

خ���لل الفرتة م���ن 9-3 مار�ص 

العربية من حروب و�ض���راعات 

واأزم���ات ت�ض���تدعي كل الق����ى 

الناعمة من اأج���ل اإبراز اأهمية 

ال�ضلم �ضد احلرب والت�ضامح 

يف م�اجهة التطرف والتفاهم يف 
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معر�ص �ض�ر جملة العربي

املا�ض���ي مب�ض���اركة اأكادميي���ني 

لتق���دمي  وخ���رباء ومبدع���ني 

روؤاه���م يف حم���اور ثقافية عدة 

تعالج التاريخ وحتلل احلا�ض���ر 

وت�ضت�ضرف امل�ضتقبل.

انطلق���ت فعالي���ات امللتقى 

بكلمة وزير الإعلم وزير الدولة 

ل�ض����ؤون ال�ضباب ال�ضيخ �ضلمان 

احلم�د اأكد فيها على �ض���رورة 

العمل معا من اأجل وقف النزيف 

الذي متر به املنطقة، ومن اأجل 

ا�ضتعادة اإن�ضانية العامل ، م�ضريا 

اإىل اأن »نظرة اإىل م�ض���عى دولة 

الك�يت، حك�مة و�ضعبا، خلل 

اأكرث من �ضتة عق�د، لدليل على 

تبن���ي اجلميع هذه املبادئ التي 

تف�ض���ح عن نف�ضها يف مبادرات 

اإن�ضانية، اأهلية ور�ضمية، تن�ضد 

حتقيق ال�ضلم والرخاء والتنمية 

لأبنائن���ا يف ال�طن ولأخ�تنا يف 

املنطقة ولأ�ض���دقائنا يف العامل 

وه� م���ا ت�جته منظم���ة الأمم 

املتح���دة بتكرمي فريد من ن�عه 

يف تاريخها بت�ضمية دولة الك�يت 

)مرك���زا اإن�ض���انيا عامليا( ومنح 

ح�ضرة �ض���احب ال�ض���م� اأمري 

البلد ال�ض���يخ �ض���باح الأحمد 

اجلاب���ر ال�ض���باح - حفظه اهلل 

ورع���اه - لق���ب )قائ���د العم���ل 

الإن�ضاين(«.

ودع���ا احلم����د اإىل تبن���ي 

ميث���اق ثق���ايف م�ض���رتك يتخذ 

من هذه الر�ض���الة وذلك املنهج 

نربا�ض���ا ل���ه ي�ؤكد عل���ى الدور 

التن�ي���ري للثقافة ب�ض���كل عام 

وثقافة الت�ض���امح وال�ضلم لدى 

قطاع���ات النا�ض���ئة وال�ض���باب 

ب�ضفة خا�ضة.

طموح الكويت

من جهته اأكد رئي�ص حترير 

جملة »العرب���ي« الدكت�ر عادل 

العبد اجل���ادر اأن دولة الك�يت 

كانت �ضباقة يف مبادراتها، حني 

داأبت بت�ض���جيع العل���م والثقافة 

والأدب والفن�ن، وها هي الي�م 

عرب هذا امللتقى تق�م بت�ضجيع 

امل�ؤ�ض�ض���ات املحلية والإقليمية 

والعربي���ة والعاملي���ة خلدم���ة 

الإن�ضان ورفعة �ضاأنه، لفتا اإىل 

طم�ح الك�يت حك�مة و�ضعبا اإىل 

ترجمة الأفكار اإىل اأعمال، واإىل 

�ض���عي جملة العربي على ن�ض���ر 

ثقافة الت�ض���امح وال�ض���لم اأدبا 

وعلما وفنا لي�ص ت�ثيقا وح�ضب 

اإمنا لرت�ض���يخ منهج احلياة من 

خلل التم�ض���ك بط����ق النجاة 

للعامل الذي تنه�ضه ال�ضراعات 

واحلروب والفنت.

كما افتتح معر�ص ف�ت�غرايف 

ي�ثق بال�ض�ر رحلة اأمري البلد 

�ض���م� ال�ض���يخ �ض���باح الأحمد 

اجلاب���ر ال�ض���باح حفظه واهلل 

ورعاه مع العمل اخلريي و�ض�ل 

اإىل ا�ض���تحقاق اللق���ب العاملي 

»القائد الإن�ض���اين«، ثم عر�ص 

فيلم ت�ضجيلي من اإنتاج تلفزي�ن 

الك�يت عن الإجنازات احلي�ية 

التي قام بها �ضم�ه.

بعد كلم���ات الفتتاح جرى 

تكرمي بع�ص امل�ؤ�ض�ضات الإن�ضانية 

التي �ضاهمت بف�ضل تبنيها ثقافة 

الت�ضامح وال�ض���لم يف تخفيف 

معان���اة الب�ض���ر يف جميع اأنحاء 

العامل من دون متييز.

دور الكويت الإن�صاين/ 

التنمية ج�صرا للت�صامح 

وال�صام

حتت هذا العن����ان عقدت 

الندوة الأوىل التي اأدارها ال�ضاعر 

عب���د العزي���ز �ض���ع�د البابطني 

وحتدث فيها اأمني عام جمل�ص 

التع���اون لدول اخلليج الأ�ض���بق 

عبد اهلل ب�ضارة عن جائزة قائد 

الإن�ض���انية م�ضتعر�ض���ا جه����د 

�ض���احب ال�ض���م� يف دعم مبداأ 

الت�ضامح وتر�ضيخ ق�اعد ال�ضلم 

من���ذ الع���ام 1963 وتاأ�ض���ي�ص 

ج���دار �ضيا�ض���ي ودبل�ما�ض���ي 

حلماي���ة الك�يت، ودور �ض���م�ه 

يف تعمي���ق العلق���ات العربي���ة 

وح���ل ال�ض���راعات، والنفت���اح 

الإن�ضاين داخل الك�يت وكذلك 

جه�ده يف التنمية القت�ضادية يف 

بلدان كثرية تعاين من احلروب 

ال�ض���امية  واملجاعات، ورعايته 

مل�ؤمتر املانحني ل�ض����رية وتربع 

�ض���م�ه مببلغ خم�ض���مئة ملي�ن 

دولر.
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اأم���ا وزير الرتبي���ة والتعليم 

العايل الأ�ضبق د. عبد اهلل الغنيم 

فق���د تن���اول تاريخ امل�ؤ�ض�ض���ات 

الإن�ض���انية الك�يتي���ة انطلق���ا 

من مفه�م الفزع���ة اأي املبادرة 

وامل�ض���ارعة اإىل فع���ل اخل���ري، 

وا�ضتذكر �ضخ�ض���ية املغف�ر له 

ال�ض���يخ جابر الأول، وم�ضاعدة 

وال�ض���فن  للبح���ارة  الك�يتي���ني 

الت���ي تتعر����ص للخطر، وكذلك 

املبادرة ال�ضعبية لإن�ضاء املدر�ضة 

املباركي���ة، لتت����اىل املب���ادرات 

حتى اإن�ض���اء ال�ضندوق الك�يتي 

للتنمية القت�ضادية العام 1961 

مل�ضاعدة الدول العربية والنامية 

وكذل���ك جمعية الهلل الأحمر 

الك�يت���ي وبيت ال���زكاة وغريها 

م���ن م�ؤ�ض�ض���ات العمل اخلريي 

والإن�ضاين.

�صيا�صة النفتاح

ال�رقة الثالثة قدمها مدير 

عام م�ؤ�ض�ض���ة الك�ي���ت للتقدم 

العلمي د.عدنان �ض���هاب الدين 

وعر����ص فيها لت�جيهات �ض���م� 

اأم���ري دول���ة الك�ي���ت يف دع���م 

امل�ؤ�ض�ض���ات العلمية ودورها يف 

تر�ضيخ ثقافة الت�ضامح وال�ضلم 

م�ؤكدا اأن الك�يت وعلى امتداد 

تاريخها ال�ضيا�ضي والجتماعي 

والقت�ضادي والثقايف ا�ضتهرت 

بانتهاجه���ا �ضيا�ض���ة وا�ض���حة 

وحكيمة متثلت يف النفتاح على 

العامل اأجمع والت�ا�ضل مع جميع 

الأمم واملجتمع���ات والتع���اون 

والتن�ضيق مع املنظمات والهيئات 

وامل�ؤ�ض�ضات الدولية والإقليمية 

لتعزي���ز التفاه���م والتلقي بني 

احل�ضارات وال�ضع�ب.

واأك���د اأن م�ؤ�ض�ض���ة الك�يت 

للتق���دم العلم���ي وغريه���ا من 

م�ؤ�ض�ض���ات الدولة ت�ض���تلهم من 

ت�جيهات �ض���م� الأم���ري كل ما 

ي�ضهم يف تعزيز دورها وحتقيق 

اأهدافه���ا يف م���ا ير�ض���خ ثقافة 

املنطق���ة  وال�ض���لم يف  ال�ض���لم 

والع���امل انطلقا من ر�ض���التها 

املتمثل���ة يف حتفيز ودعم تنمية 

القدرات الب�ض���رية وال�ضتثمار 

فيها ويف مبادرات ت�ضاهم يف بناء 

قاعدة �ضلبة للعلم والتكن�ل�جيا 

والإبداع وتعزيز البيئة الثقافية 

املمكنة لذلك.

ثقافة الت�صامح وال�صام/ 

قراءة يف املفهوم

اأدارت النقا����ص ح����ل هذا 

املح�ر عميدة كلي���ة الآداب يف 

جامعة الك�يت د. حياة احلجي، 

وتناول اأ�ض���تاذ التاريخ بجامعة 

الك�يت د. عبد املالك التميمي 

م�ضاألة تاأ�ضيل مفه�م الت�ضامح 

وال�ض���لم معرفا الت�ضامح باأنه 

التعاي�ص بني الأديان واملذاهب، 

وال�ض���لم باأن���ه البتع���اد ع���ن 

واإيج���اد  التعام���ل  العن���ف يف 

اأر�ض���ية م�ض���رتكة، وا�ضتعر�ص 

اأن  الأوروبي���ة قب���ل  التجرب���ة 

يقارنها بال��ض���ع العربي الذي 

يعي�ص مرحلة التخلف والف��ضى 

و�ضعف الت�ضامح وغياب ال�ضلم 

و�ضدد على اأهمية الرتكيز على 

معاجلة اخللل من الداخل، وه� 

ال�ض���راع الإثني ما بني �ض���راع 

الف���رد والآخ���ر، و�ض���راعه مع 

نف�ضه، واإنكار حقيقة “التخلف” 

ال�ا�ض���ح يف م�ض���رية املجتمع، 

م�ض���ريا اإىل اأن ثقافة الت�ضامح 

ت�اجه الكثري من املع�قات منها 

للم�ض���طلح،  الفه���م اخلاط���ئ 

واحت���كار البع�ص ل���ه وهم اأبعد 

ما يك�ن�ن عنه. 

وحت���ت عن����ان م�ض���تقبل 

الت�ضامح يف ظل ثقافة الكراهية 

اعتم���د عمي���د كلية ال�ض���ريعة 

ال�ض���ابق يف جامع���ة قط���ر د. 

عبداحلمي���د الأن�ض���اري، على 

املقاربة بني الع�ض����ر ال��ضطى 

يف اأوروب���ا وال��ض���ع يف ال�طن 

العرب���ي، لل��ض����ل اإىل نتيج���ة 

مفادها �ضرورة تبني العقلنية 

وجتديد الفكر العربي للخروج 

م���ن ه���ذا ال��ض���ع معت���ربا اأن 

الكراهية حم�ضلة كل ال�ضفات 

والعنا�ضر ال�ض���يئة يف الإن�ضان 

والتي ت�ضكل متايزا وفروقا بني 

النا�ص.

من جانبه ا�ضتعر�ص الأ�ضتاذ 

بجامعة �ضرتا�ضب�رغ  الفرن�ضية 

د.حممد اأمني امليداين امل�اثيق 

ت�ؤك���د حق����ق  الت���ي  العاملي���ة 

الإن�ض���ان، وم���دى تطبيقه���ا يف 

ال�ط���ن العرب���ي وم���ا مياثله���ا 

غربيا، م�ض���تنكرا الرتكيز على 

اجلهاد كدع�ة اإ�ض���لمية قائل 

ل العلقات بني  اإن ال�ض���لم اأ�ضَّ

البلدان والب�ضر يف الدين �ضاربا 

اأمثلة حية وم�ضيئة من التاريخ 

العربي والإ�ضلمي تكر�ص قيم 

الت�ض���امح، م�ضت�ض���هدا ب� حلف 

الف�ض����ل ووثيقة املدينة و�ضلح 

احلديبية والعهدة العمرية.

ثقافة الت�صامح وال�صام يف 

الأدب

حتت ه����ذا العن�ان عقدت 

جل�ض����ة ح�ارية اأدارتها اأ�ضتاذة 

الأدب يف جامع����ة الك�ي����ت د. 

ن�رية الرومي وا�ضتهل احلديث 

الروائ����ي والباح����ث يف الأديان 

د. ي��ضف زيدان بالت�قف عند 

التعريف ال�ضائع للثقافة من بني 

تعاري����ف عديدة �ض����ائعة تخرج 
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عن كل ح�ض����ر، ثم ت�قف عند 

تعريف ال�ض����لم، الذي قال اإنه 

مل يعّرف تعريفا مفردا، ولكنه 

عّرف بنقي�ضه و�ضده، فال�ضلم 

نقي�ص احلرب وامل�ضاملة نقي�ص 

القتت����ال،  وقال اإن امل�ض����طلح 

الآخ����ر امل�ض����لل وامللغ�����م، ه� 

م�ض����طلح الت�ضامح، الذي جعل 

البع�����ص يظن اأن لديه احلق يف 

قب�ل الآخر من عدمه وبخطاب 

غري مه����ادن، كما تنح� الرم�ز 

يف رواياته.

ثم انتقل للحديث عن �ضبل 

ت�طني فكر ال�ض����لم يف نف��ص 

الأفراد واملجتمعات، وكيف ميكن 

اأن ي�ضاع الفكر امل�ضامل يف نف�ص 

الإن�ضان الفرد اأو املجتمع ككل، 

مبين����ا دللت مفاهيم الثقافة 

والت�ضامح وال�ضلم وارتباط كل 

منها بالقيم الإن�ضانية النبيلة.

وحذر د. زيدان من اإمكانية 

انفجار مفردة الت�ضامح دلليا اإن 

مل نت�جه اإىل الآخر مت�ضاحلني 

مع خرباته وجتاربه وتناق�ضاته، 

باإعلء للقيمة الإن�ضانية حلق�قه 

وكيانه، وه� ما يعرب عن اجلانب 

احل�ضاري ملعنى الإن�ضان.

واأك���د اأن الدمار الإن�ض���اين 

وما يحدث من �ضراعات واقتتال 

ه� ت�ض���افل م���ا دون احلي�ان، 

اأن احلي����ان ل  اعتب���ار  عل���ى 

يح���ارب الآخ���ر م���ن ن�عه، ول 

ينته���ك رغبة يف النتهاك، وه� 

ما يفعله الب�ضر. 

وح�ل العلق���ة بني مفه�م 

ال�ض���لم والأديان اأكد زيدان اأن 

كل حماولة ل�ضتنباط وا�ضتخراج 

ثقافة لل�ض���لم من الأديان هي 

حماولة حمك�م عليها بالف�ضل، 

فرباأيه “كل ديانة �ضقفها الأعلى 

ن����ص مكت����ب، و�ض���روحاتها 

وتفا�ض���ريها م�ض���احة �ضا�ضعة 

للتحرك والتبديل والجتهاد بينما 

يبق���ى الن�ص املكت�ب ال�ض���اهد 

الأدل، فالن�ض��ص الدينية لي�ضت 

معادلت هند�ض���ية اأو م�ض���ائل 

ح�ض���ابية ثابتة، واإمنا ن�ض�����ص 

مقد�ض���ة مفت�حة على التاأويل، 

الأمر الذي يجعل البع�ص يق�م 

بتجيريها ل�ضاحله، ونتائج ذلك 

ما نراه من جماعات “اإجرامية” 

ت�ضتند على ن�ض��ص قد ل تعرب 

عن حقيقتها، وو�ضف د. زيدان 

كل م���ا يقال ح�ل ر�ض���الة اللغة 

ال�ض���لمية املنتقاة من الن�ض��ص 

“�ض���بهللة  اأن���ه  الديني���ة عل���ى 

براأي���ه-   – فكري���ة”، فاللغ���ة 

مراوغ���ة، ويجب حت���ري الدقة 

يف ت�ظيف املفردات وتاأويلها.

وم���ن ه���ذا املنطل���ق حب���ذ 

ا�ض���تخدام و�ض���ف اجلماعات 

الإجرامية بدل من الإرهابية لأن 

ا�ضتخدام كلمة اإرهاب يت�ضمن 

التخ�يف والزجر، بينما ل ميكن 

و�ض���ف ما حتدثه تلك الأيادي 

والعق�ل اإل باجلرم الفادح بحق 

العامل. 

املتحدث الثاين يف اجلل�ضة 

م���ن  الناق���د والأكادمي���ي  كان 

�ض���احل الع���اج اآدم بيمبا الذي 

تناول م�ض���األة احلق يف ال�ضلم 

ون�ضر الت�ضامح من خلل ورقة 

بعن����ان الت�ض���امح يف رواي���ات 

غرب اأفريقيا م�ضت�ض���هدا بعدد 

منها مثل “جزار ك�تا” و”حماة 

الهيكل” و”خبز �ضاخن”، للتاأكيد 

على بيئة الت�ضامح وال�ضلم التي 

�ض���ادت تل���ك املنطق���ة يف وقت 

مبك���ر، وذلك وفق ما �ض����رها 

م�ضلم�ن اأفارقة من خلل البناء 

ال�ضردي ل�ضخ�ضياتهم الروائية 

واحليز املكاين واللغ�ي .

دور الإعام والفن يف ن�صر 

ثقافة الت�صامح وال�صام

اأدارت الن���دوة التي عقدت 

ح����ل ه���ذا املح����ر الإعلمية 

فاطم���ة ح�ض���ني حيث اأو�ض���ح 

الأمني العام مل��ضم اأ�ضيلة الثقايف 

)املغرب( حممد بن عي�ض���ى يف 

ورقته )ح�ار ال�ضمال واجلن�ب 

اأن  الثق���ايف(  اأ�ض���يلة  مب��ض���م 

�ضاحب ال�ضم� اأمري دولة الك�يت 

ال�ض���يخ �ض���باح الأحمد اجلابر 

ال�ضباح كان له الدور املح�ري يف 

اإر�ضاء ثقافة الت�ضامح وال�ضلم 

يف املنطق���ة من خ���لل اجله�د 

الكبرية  اجلب���ارة والنجاح���ات 

التي حققها �ضم�ه يف م�ضاعيه 

م���ن خلل عدد م���ن امل�ؤمترات 

والقمم القت�ضادية والإن�ضانية 

التي كان لها الأثر البالغ بتاأ�ضيل 

ثقافة املحبة وال�ض���لم والإمناء 

يف دول عديدة.

وحت���دث رئي�ص قناة بي بي 

�ضي العربية ح�ضام ال�ضكري عن 

تهافت بع�ص الربامج احل�ارية 

يف القن�ات الف�ض���ائية لتد�ضني 

حمل���ة تفر����ص راأيه���ا باحليلة 

واملراوغة بدلً من طرح النقا�ص 

وتبادل الأفكار جرياً وراء الإثارة، 

لتك�ن املح�ض���لة �ضراعاً جدلياً 

كاأن الطاولة حلبة �ضراع، بعيداً 

عن اأ�ضا�ضيات فكرة التحاور التي 

تقت�ضي �ضلمة الن�ايا ومعرفة 

 فنية اأ�ض���ل�ب احل�ار واأ�ض�ض���ه.

من جانبه اأكد الناقد امل�ض���ري 

حمم�د قا�ض���م خلل م�ضاركته 

التي قدمه���ا الكاتب امل�ض���ري 

من�ض���ي قنديل بعن����ان )ثقافة 

الت�ضامح وال�ضلم.. من منظ�ر 

ال�ضينما( �ض���ع�بة طرح م�ضاألة 

يف  ال�ض���ينما  يف  الت�ض���امح 

بل���د تعتم���د ثقافته عل���ى الثاأر 

والنتق���ام واأخذ احل���ق بالق�ة 

د. ي��ضف زيدان – د. اآدم بيمبا- د. ن�رية الرومي

الإعلمية فاطمة ح�ضني تدير ندوة
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والعن���ف م�ض���ريا اإىل اأن الث���اأر 

على الطريقة ال�ضينمائية  بات 

“م�روثا قدميا جدا يف حياتنا” 
مثل جمي���ع امل�روثات التي من 

ال�ضعب التخل�ص منها.

الت�صامح وال�صام يف 

الإ�صام

يف جل�ضة حملت هذا العن�ان 

اأدارها د. مهزع الديحاين، حتدث 

د. معاذ البيان�ين نيابة عن وكيل 

وزارة الأوق���اف د.عادل الفلح 

عن معنى ال��ضطية يف الإ�ضلم 

م�ض���ريا يف بداية ورقته اإىل اأن 

حروف �ص.م.ح حتيل اإىل معاين 

ال�ضل�ض���ة وال�ض���ه�لة والعطاء 

وال�ضخاء وال�ضفح والعف� واللني 

واملراعاة.. و�ض���دها التع�ض���ب 

والتزمت واخل�ض�نة  والت�ض���دد 

الت�ض���امح  اأن  والغلظ���ة، وراأى 

�ضرورة اإن�ضانية وحاجة واقعية 

وخل���ق ديني، ينطل���ق من نظرة 

امل�ضلم اإىل الك�ن واحلياة، داعيا 

اإىل جمم�عة من الآليات لتكري�ص 

قي���م الت�ض���امح منه���ا احل����ار 

باحل�ض���نى والدع����ة باحلكمة 

والعف� وال�ضفح والتعاي�ص.

اأما املفتي ال�ضابق جلمه�رية 

الب��ض���نة والهر�ض���ك م�ضطفى 

ت�ض���رييت�ص  فقد تن���اول ج�ائز 

ال�ض���لم العاملية م�ضيدا بتكرمي 

�ضاحب ال�ضم� اأمري البلد من 

قبل الأمم املتحدة ومنحه لقب 

قائ���د العمل الإن�ض���اين معتربا 

ذلك تكرميا للأمة الإ�ض���لمية 

كله���ا يف زمن ت�ض���تد فيه نزعة 

الإ�ضلم�ف�بيا.

خمتتما باأن الإ�ضلم با�ضمه 

ي�ض���تحق الح���رتام  ومفه�م���ه 

والتقدير.

ثقافة الت�صامح وال�صام 

بني الرتاث والتجديد

حتت هذا العن�ان اختتمت 

جل�ض���ات ملتقى جمل���ة العربي 

الرابع ع�ض���ر ويف هذه اجلل�ضة 

التي اأدارها رئي�ص حترير املجلة 

د.عادل العبد اجلادر، حتدثت 

الأ�ض���تاذة يف جامع���ة الك�ي���ت 

د.�ض���هام الفري���ح ع���ن النزعة 

الإن�ضانية يف احل�ضارة العربية 

وم���ا يحمل���ه امل����روث العربي 

والإ�ض���لمي من قيم اإن�ض���انية 

اأبرزها الت�ضامح وال�ضلم، وقب�ل 

الآخر، واأوردت بع�ص �ضهادات 

الغربي���ني �ض����اء مم���ن قدم�ا 

روؤي���ة من�ض���فة مثل غ��ض���تاف 

ل�ب����ن ودي ب����ر واآدم مت���ز، اأو 

الذي���ن طرح����ا روؤية م�ض����هة 

مث���ل برن���ارد ل�ي�ص ال���ذي اأكد 

عل���ى حتمي���ة ال�ض���دام ما بني 

والغربية،  الإ�ضلمية  احل�ضارة 

وعلى عجز الإ�ضلم عن زرع قيم 

الدميقراطية وحق�ق الإن�ض���ان 

وتطبيق قيم احلداثة،  ففندت 

معظم اأطروحاته بالأدلة م�ؤكدة  

اأن ما يجري حاليا لي�ص �ضراع 

اأديان ول ح�ضارات بل ه� �ضراع 

م�ض���الح، و�ض���ددت الفريح يف 

ختام حديثها على اأنه ل نه�ضة 

للع���امل العربي من دون الرتكيز 

عل���ى ميادين الرتبي���ة والتعليم 

مب���ا يتما�ض���ى مع م�ض���تجدات 

احلياة احلديثة، والق�ضاء على 

اجله���ل والفقر وظل���م الأق�ياء 

لل�ضعفاء.

اأم���ا رئي����ص جمل����ص اإدارة 

الأهرام د. اأحمد ال�ضيد النجار 

»الت�ض���امح  فاأ�ض���ار يف ورقت���ه 

امل�ؤ�ض�ض���ات  وال�ض���لم.. دور 

للتنمي���ة  والأهمي���ة احلاكم���ة 

اأن  اإىل  والتع�ي����ص«  والعدال���ة 

قيم���ة الت�ض���امح ترتبط بغفران 

خطايا وجرائم الآخر، واأو�ض���ح 

اأن اح���رتام احلري���ات وحق����ق 

الإن�ضان وامل�ضاركة القت�ضادية 

وال�ضيا�ضية والعدالة الجتماعية، 

ه���ي ع�ام���ل اأ�ضا�ض���ية يف بناء 

ال���ذي  الرتا�ض���ي الجتماع���ي 

يتطلب اأي�ضا العرتاف باجلرائم 

والتع�ي�ص عنها �ض�اء للدول التي 

مت ا�ضتعمارها ونهب ثرواتها، اأو 

للأفراد الذين تعر�ض�ا للمذابح 

تل���ك  م���ن  باأمثل���ة  م�ضت�ض���هدا 

املذابح خ�ض��ض���ا التي تعر�ص 

لها امل�ض���لم�ن يف عدد من دول 

الع���امل، خمتتم���ا بالتاأكيد على 

اأهمية التنمي���ة والت�زيع العادل 

للرثوة معتربا اأن الختلل املروع 

يف اأن ما بني اأقل من 10 % من 

ال�ض���كان ميلك�ن ما يقارب 70 

% من ثروات البلدان، ي�ض���اهم 
يف غياب قيم الت�ضامح.

الثال���ث  املتح���دث  اأم���ا 

اأن  بغ����رة فاأك���د  د.ال���زواوي 

الت�ضامح من ال�ضروط ال�ضرورية 

للحياة الجتماعية لك�نه ي�ضمح 

اللذي���ن  والتع���دد  بالخت���لف 

يطبعان كل اجتماع ب�ضري، م�ضريا 

اإىل اأن الت�ضامح لي�ص جمرد قيمة 

اأخلقية بل قيمة �ضيا�ضية متيز 

كل نظام دميقراطي.

وا�ضت�ضهد بكتاب »الت�ضامح 

ال�ض���عب« الذي يرى اأن الغرب 

كر����ص ه���ذا املفه����م من خلل 

اأمرين: ف�ضل الدين عن الدولة، 

واكت�ض���اف الغ���ري داخل وخارج 

الدولة، قائل اإن كل الأمرين غري 

مت�فرين يف الثقافة الإ�ضلمية، 

لكن���ه ع���اد و�ض���رب مث���ًل من 

الثقافة العربية احلديثة مبقال 

عن الت�ضامح الإ�ضلمي للم�ضلح 

الديني عبد احلميد بن بادي�ص 

كنم�ذج للحركة الإ�ضلحية يف 

الإ�ض���لم قبل اأكرث من قرن من 

الزمن.

 وزير الإعلم مكرماً رئي�ص الهلل الأحمر الك�يتي

اجلهات املكّرمة
كرم وزير االإعالم ال�شيخ �شلمان احلم�د ورئي�س حترير 

جملة العرب�������ي عادل العبد اجلادر جهات كان لها دور فعال 

يف ن�شر الت�شامح وال�شالم وهي:

- ال�ضندوق الك�يتي للتنمية القت�ضادية والعربية.

- الهلل الأحمر الك�يتي .

- الهيئة اخلريية الإ�ضلمية العاملية .

- م�ؤ�ض�ضة جمدي يعق�ب لأمرا�ص واأبحاث القلب.

- م��ضم اأ�ضيلة الثقايف .

- مركز امللك عبدالعزيز للح�ار ال�طني.
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ولقد ورد يف ف�ضله وعل� 

نب�ية كثرية  اأح��ادي��ث  مكانته 

منها: عن اأن�ص ر�ضي اهلل عنه 

النبي �ضلى اهلل  ق��ال: �ضعد 

عليه و�ضلم اأحًدا ومعه اأب� بكر 

 وعمر وعثمان، فرجف، فقال :

اأظنه �ضرب   – اأح��د  »ا�ضكن 

اإل  فلي�ص عليك   – ب��رج��ل��ه 

نبي و�ضديق و�ضهيدان« رواه 

البخاري. ول �ضك وكما يدل 

ال�ضهيدين  اأن  ه��ذا احل��دي��ث 

هما عمر وعثمان ر�ضي اهلل 

عنهما.

ومما جاء يف و�ضف �ضدة 

حيائه ر�ضي اهلل عنه، ما رواه 

اأن�ص بن مالك ر�ضي اهلل عنه 

ق���ال: ق��ال ر���ض���ل اهلل �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم : »اأرحم اأمتي 

اأب� بكر، واأ�ضدها يف دين اهلل 

عمر، واأ�ضدقها حياًء عثمان، 

واأع��ل��م��ه��ا ب��احل��لل واحل���رام 

معاذ بن جبل، واأقروؤها لكتاب 

بالفرائ�ص  واأعلمها  ب��ي، 
ُ
اأ اهلل 

زيد بن ثابت، ولكل اأمة اأمني، 

واأمني هذه الأمة اأب� عبيدة بن 

اجلراح« م�ضند الإمام اأحمد.

كانت ولدته ر�ضي اهلل عنه 

بعد عام الفيل ب�ضت �ضنني فه� 

اأ�ضغر من ر�ض�ل اهلل  بذلك 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم بخم�ص 

�ضنني. ومم��ا ج��اء يف و�ضفه 

لي�ص  ك��ان رج��ًل مرب�عاً  اأن��ه 

بالط�يل، رقيق  بالق�ضري ول 

اللحية عظيمها،  الب�ضرة كّث 

الكرادي�ص، عظيم ما  عظيم 

ال�ضعر،  كثري  املنكبني،  ب��ني 

ي�ضفر حليته. وكان يكّنى يف 

ب��اأب��ي ع��م��رو، فلما  اجلاهلية 

رزق بعبد اهلل من زوجته رقية 

بنت ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه 

 و�ضلم �ضار يكنى باأبي عبد اهلل.

 ويلقب ر�ضي اهلل عنه »بذي 

الن�رين«. فقد ذكر بدر الدين 

العيني يف �ضرحه على �ضحيح 

من شهداء

د. طـــــــــارق عــــــدّي

�شهيد الدار ه� القر�شي االأم�ي العب�شمي عثمان بن عفان بن اأبي العا�س بن اأمية، ويلتقي ن�شبه مع ن�شب الر�ش�ل �شلى اهلل عليه 

و�شلم يف عبد مناف اجلد الثالث لر�ش�ل اهلل. �شهيد الدار ه� التقي النقي، الرثي ال�شخي، �شاحب القيم العالية واالأخالق ال�شامية، 

واملكانة الرفيعة يف قري�س، الذي كان اآية يف احلياء وقدوة يف الكرم والعطاء، ثالث اخللفاء الرا�شدين والهداة املهديني، قال احلافظ 

زين الدين العراقي: ا�شتقر مذهب اأ�شحاب احلديث، واأهل ال�شنة، اأن اأف�شلهم على االإطالق – اأي اأف�شل هذه االأمة بعد خامت النبيني 

�شلى اهلل عليه و�شلم – اأب� بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ر�شي اهلل عنهم اأجمعني يليهم ال�شتة متام الع�شرة، وهم املب�شرون باجلنة.

عفان
بن

ـــــدار ــــــ ـــــــــد الــــــ شــــهــــيـــــ
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للمهلب بن  اأنه قيل  البخاري: 

اأبي �ضفرة: مَل قيل لعثمان ذو 

الن�رين؟ فقال: لأّن��ا ل نعلم 

بنتي  على  اأر�ضل �ضرتاً  اأح��داً 

نبي غريه. وقال عبد اهلل بن 

عمر بن اأبان اجلعفي: قال يل 

 خايل ح�ضني اجلعفي : يا بني،

اأت���دري مل �ُضمي عثمان ذو   

اأدري، قال:   الن�رين؟ قلت ل 

مل يجمع بني بنتي نبي منذ خلق 

اأن تق�م ال�ضاعة  اآدم اإىل  اهلل 

غري عثمان، فلذلك �ضمي ذو 

الن�رين.

اإ�صامه 

مل يعرف عن عثمان ر�ضي 

اهلل عنه تلك�ؤ اأو تلعثم اأو تردد 

اأب���� بكر  ح��ني دع���اه �ضاحبه 

الإ�ضلم،  اإىل  ر�ضي اهلل عنه 

بل كان وكما يق�ل الدكت�رعلي 

حممد ال�ضلبي: �ضباقاً اأجاب 

على الف�ر دع�ة ال�ضديق، فكان 

الأولني.  ال�ضابقني  بذلك من 

حتى قال اأب� ا�ضحق: كان اأول 

اأبي بكر،  بعد  اإ�ضلماً  النا�ص 

وعلي، وزيد بن حارثة، عثمان 

رابع  بن عف����ان. ف�كان بذلك 

ال��رج��ال. ويف  م��ن  اأ�ضلم  م��ن 

اإ�ضلمه تق�ل خالته �ضعدى 

بنت كريز:

هدى اهلل عثمانًا بق�يل اإىل الهدى

اإىل احلق واأر���ش��ده واهلل يهدي 

فتابع بالراأي ال�شديد حممدًا

وكان براأي ال ي�شد عن ال�شدق

واأنكحه املبع�ث باحلق بنيته        

فكان كبدٍر مازج ال�شم�س باالأفق

فداوؤك يا ابن الها�شميني مهجتي

واأن���ت اأم���ني اهلل اأر���ش��ت للخلق

اأزواجه واأبناوؤه 

ت��زوج ر�ضي اهلل عنه ثماين 

زوج��ات وكلهن بعد الإ�ضلم 

منهن اثنتان من بنات ر�ض�ل اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، الأوىل 

رق��ي��ة ر���ض��ي اهلل عنها وقد 

اأجنبت له عبد اهلل، والأخرى 

اأم كلث�م وقد زوجها له ر�ض�ل 

اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم بعد 

وفاة رقية ر�ضي اهلل عنها.

وله من البنني ت�ضعة اأبناء، 

ومن البنات �ضبع بنات، ونذكر 

منهم من ذكر له �ضاأن ومكانه 

يف التاريخ، فمنهم عبداهلل واأمه 

رقية بنت ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم وقد ت�يف �ضغريا 

املن�رة، وعبد اهلل  يف املدينة 

الأ���ض��غ��ر، وع��م��رو وق��د روى 

احلديث عن اأبيه وعن اأ�ضامة 

زي��د وروى عنه علي بن  ب��ن 

احل�ضني  و�ضعيد بن امل�ضيب، 

اأب��ان بن  واأب��� ال��زن��اد، ومنهم 

الفقه،  اإماما يف  عثمان وكان 

اإمارة  اأب��� �ضعيد، ت�ىل  يكنى 

املن�رة �ضبع �ضنني يف  املدينة 

عهد عبد امللك بن مروان وله 

اأحاديث قليلة يرويها عن اأبيه 

وعن زيد بن ثابت منها ما رواه 

الدع�ات  ال��رتم��ذي يف كتاب 

اأبيه  اأبان بن عثمان عن  عن  

اأول ي�مه  ق��ال: »م��ن ق��ال يف 

وليلته: ب�ضم اهلل الذي ل ي�ضر 

مع ا�ضمه �ضيء يف الأر�ص ول 

يف ال�ضماء وه� ال�ضميع العليم، 

اأو  الي�م  مل ي�ضره �ضيء ذلك 

الليلة« ويعترب من فقهاء  تلك 

املدينة.

واأمه  ومنهم كذلك �ضعيد، 

 فاطمة بنت ال�ليد املخزومية ،

 ت�ىل اأمر خرا�ضان عام �ضتة 

اأي��ام معاوية بن  وخم�ضني يف 

اأبي �ضفيان.

هجرته 

الرفيعة  املكانة  مل تع�ضم 

و�ضرف الن�ضب، والرثاء واجلاه، 

الأذى  يناله  اأن  م��ن  عثمان 

والعذاب والت�ضييق، الذي حمله 

على الهجرة وترك مكة مرتني 

اإىل احلب�ضة، وثالثة اإىل املدينة 

برفقة زوجه بنت ر�ض�ل اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم رقية 

ر�ضي اهلل عنها، فعن قتادة قال: 

اأول من هاجر اإىل اهلل تعاىل 

عثمان بن عفان. �ضمعت الن�ضر 

بن اأن�ص يق�ل: �ضمعت اأبا حمزة 

!– يعني اأن�ص بن مالك – يق�ل:
 خرج عثمان برقية بنت ر�ض�ل 

اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل 

ام���راأة من  احلب�ضة، فقدمت 

قري�ص فقالت: يا حممد قد 

راأيت ختنك ومعه امراأته. فقال: 

»على اأي حال راأيتهما ؟«. قالت: 

راأيته حمل امراأته على حمار 

من هذه الدبابة وه� ي�ض�قها. 

فقال ر���ض���ل اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم: »�ضحبهما اهلل، اإن 

عثمان اأول من هاجر باأهله بعد 

 ل�ط«. وفيه نزل ق�له تعاىل:

»والذين هاجروا يف اهلل من بعد 

الدنيا  لنب�ئنهم يف  ما ظ�ُلم�ا 

ل�  اأكرب  الآخرة  ح�ضنة ولأجر 

كان�ا يعلم�ن« النحل – 14.

�صخاوؤه وكرمه 

تذكر كتب ال�ضري والتاريخ 

اأن عثمان ر�ضي اهلل عنه كان 

�ضاحب جتارة ورثها عن والده، 

ث��روة ثمرها ومناها  ذا  وك��ان 

بجهده وخربته وح�ضن معاملته 

وتباركت  وازدادت  وتعامله، 

بف�ضل �ضدقاته وكرمه وعطائه 

النا�ص عامة  اإىل  واإح�����ض��ان��ه 

و�ضعفاء امل�ضلمني خا�ضة، ومَل 

ل يك�ن ذلك كذلك، ور�ض�ل اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم يق�ل »ما 

نق�ص مال من �ضدقة« فما بالك 

مبن كانت �ضدقاته وعطاءاته 

القل�ب، العق�ل وتاأ�ضر   تبهر 

ت��زي��د ح��ت��ى تدخل  و  وت��زي��د 

ال�ضرور على قلب ر�ض�ل اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم فيق�ل: 

»ما �ضر عثمان ما فعل بعد 

الي�م« وق�ض�ص كرمه وبذله 

كثرية وعديدة نقف باخت�ضار 

عند ق�ضتني منها: 

الأوىل: اأخرج الرتمذي يف 

�ضننه، واأخرج اأحمد يف امل�ضند 

وغريهم عن عبد الرحمن بن 

اإىل  ق��ال: ج��اء عثمان  �ضمرة 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

ب���األ���ف دي���ن���ار يف ك��م��ه حني 

الع�ضرة فنرثها  جهز جي�ص  احلرم النب�ي ال�ضريف
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يف حجره، قال عبد الرحمن: 

النبي �ضلى اهلل عليه  فراأيت 

 و�ضلم يقلبها يف حجره ويق�ل: 

ما �ضر عثمان ما فعل بعد الي�م 

)مرتني( .

وروى البخاري يف �ضحيحه 

قال : عن اأبي عبد الرحمن : 

اأن عثمان ر�ضي اهلل عنه حني 

اأ�ضرف عليهم وقال:  ح��ضر 

اإل  اأن�ضد  اأن�ضدكم اهلل  ول 

اأ�ضحاب النبي �ضلى اهلل عليه 

اأن ر�ض�ل اهلل  اأتعلم�ن  و�ضلم 

قال »من جهز جي�ص الع�ضرة فله 

اجلنة« فجهزته، قال: ف�ضدق�ه 

مبا قال.

اأخ��رج الرتمذي  والثانية: 

والن�ضائي، قال عثمان ر�ضي 

اأن�����ض��دك��م باهلل  اهلل ع���ن���ه: 

والإ�ضلم اأن ر�ض�ل اهلل �ضلى 

ق��دم املدينة  اهلل عليه و�ضلم 

لي�ص بها م��اء ي�ضتعذب غري 

بئر رومة فقال �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم: )من ي�ضرتي بئر رومة، 

فيجعل دل�ه مع دلء امل�ضلمني 

م��ن��ه��ا يف اجلنة(  ل���ه  ب��خ��ري 

 فا�ضرتيتها من �ضلب مايل.

ول��ه ر�ضي اهلل عنه غريها   

الكثري يف ال�ضخاء والكرم.

عثمان والقراآن

ر�ضي  عثمان  تلقى  لقد 

الكرمي من  ال��ق��راآن  اهلل عنه 

الر�ض�ل �ضلى اهلل عليه  فم 

اأ�ضلم،  ي���م  و�ضلم طريًا نديًا 

ومازال يرتله ويردده ويقراأه اآناء 

النهار، ويزداد  واأطراف  الليل 

له حباً وفيه تعلقاً، وه� ر�ضي 

النف�ص الطيبة  اهلل عنه ذو 

التي ترتفع  الطاهرة،  وال��روح 

به ي�ما بعد ي�م بتلك التلوة 

للعمل  امل��راف��ق  التدبر  وذل��ك 

مبا يف الكتاب من اأوامر ون�اٍه،

 

واإر���ض��ادات وت�جيهات وفقاً   

للطريقة املحم�دة، والرتبية 

املعه�دة التي كان ي�ضري عليها 

اأ�ضحاب ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل 

اإىل  ال��ت��لوة  عليه و�ضلم م��ن 

الفهم اإىل العمل، فل ينتقل�ن 

من ع�ضر اآيات اإىل اأخرى حتى 

يعمل�ا مبا جاء فيها.

بالقراآن  العناية  اإن ه��ذه 

التي  عامة وطيلة حياته هي 

حملته على جمعه يف م�ضحف 

واح���د وتعميمه على جميع 

الأقطار الإ�ضلمية، وخا�ضة 

وال�����ض��ام وغريها  ال��ع��راق  يف 

م��ن الأ���ض��ق��اع . وك���ان �ضبب 

اأن�ص بن مالك:  ذلك ما رواه 

اليمان قدم  ب��ن  اأن حذيفة   

 على عثمان ر�ضي اهلل عنه،

ال�ضام يف  اأه��ل  يغازي  وك��ان   

واأذرب��ي��ج��ان مع  اأرمينية  فتح 

اأه��ل ال��ع��راق، ف��اأف��زع حذيفة 

ال��ق��راءة  فقال  اختلفهم يف 

ح��ذي��ف��ة ل��ع��ث��م��ان: ي���ا اأم���ري 

الأم���ة،  اأدرك ه��ذه  امل���ؤم��ن��ني 

اأن يختلف�ا يف الكتاب  قبل 

اليه�د والن�ضارى،  اخ��ت��لف 

فاأر�ضل عثمان اإىل حف�ضة اأن 

اأر�ضل�ا اإيّل بال�ضحف نن�ضخها 

 يف امل�ضاحف ثم نردها اإليك،

 فاأر�ضلت بها حف�ضة اإىل عثمان  

فاأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن 

الزبري و�ضعيد بن العا�ص، وعبد 

الرحمن بن احلارث بن ه�ضام 

ر�ضي اهلل عنهم فن�ضخ�ها يف 

امل�ضاحف. وك��ان من و�ضيته 

لهم اأن قال للرهط القر�ضيني 

الثلثة: اإذا اختلفتم اأنتم وزيد 

القراآن  ثابت يف �ضيء يف  بن 

بل�ضان قري�ص، فاإمنا  فاكتب�ه 

نزل بل�ضانهم، ففعل�ا. ومل يكن 

ذلك اإل بعد ا�ضت�ضارة جمه�ر 

اأعجب�ا بذلك  ال�ضحابة، وقد 

وا�ضتح�ضن�ه. وكان علي ر�ضي 

اهلل عنه ينهى من يعيب على 

عثمان ذلك ويق�ل: ».. ف�اهلل 

ما فعل اإل عن ملأٍ  منا جميعا 

– اأي ال�ضحابة- واهلل ل� وليت 
لفعلت مثل الذي فعل«.

فهذه ح�ضنة من ح�ضناته 

اأعماله واإجنازاته  وبركة من 

التي �ضاهمت يف حفظ كتاب 

اهلل من الختلف فيه، والتنازع 

ق��راءات��ه. ولقد ظل ر�ضي  يف 

الكتاب،  بهذا  اهلل عنه معنياً 

مهتماً به، حمافظاً عليه راغباً 

فيه، حمباً له حتى َعلَت�ْه �ضي�ف 

البغاة الطغاة فخالطت دماوؤه 

الطاهرة كلمات الكتاب الكرمي، 

و�ضالت على �ضفحاته وخالطت 

رقاعه وجل�ده.

ا�صت�صهاده ر�صي اهلل عنه

نعم لقد ���ض��دق حد�ضك 

ابن اخلطاب عندما قلت:  يا 

اإذا ك�ضر لن يغلق. الباب   اإن 

ال��ت��ي ح��دث��ت يف  الفتنة  واإن 

 الأمة باغتيالك �ضتمتد وتط�ل، 

و���ض��ي��ك���ن ل��ه��ا ذي����ل وذي����ل، 

اأنياب واأظافر  لها  و�ضتن�ضب 

وق��رون، ذلك اأن اأع��داء الأمة 

ال�ضبئية  الفتنة م��ن  وروؤو����ص 

واأوكار  واملج��ضية وال�ضع�بية، 

ف�ضل عثمان يف جمع القراآن

من شهداء
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�ضماحة  �ضت�ضتغل  ال��ن��ف��اق 

الإ����ض���لم، وع���دال���ة الإم����ام، 

التدين  مبظاهر  و�ضتتخفى 

واحلر�ص على ال�ضريعة للكيد 

للأمة. واإن كل ه�ؤلء الأعداء 

اآمل��ه��م جداً  امل�ضتخفني، ق��د 

اأول جتربة �ض�رية  اأن تنجح 

الرا�ضدي  ف���رتة احل��ك��م  يف 

ال�ضيخ اجلليل  باختيار ه��ذا 

الكرمي عثمان بن  وال�ضحابي 

ليك�ن  عفان ر�ضي اهلل عنه، 

الثالث للأمة، وبهذا  اخلليفة 

ال�ضكل من الإجماع والر�ضا من 

الكبار وال�ضغار، من املهاجرين 

امل�ضلمني يف  والأن�ضار، ومن 

الأ�ضقاع والأقطار. كما  كافة 

اآملهم كذلك وحّز يف نف��ضهم اأن 

تنطلق ويف عهده بالذات جي��ص 

الفتح، وحملة راية الإ�ضلم اإىل 

كل من همدان والري واأرمينية 

واأرج���ان ودارابجرد  و�ضاب�ر 

واأذربيجان واأ�ضفهان واأ�ضطخر 

وح���ل����ان وج���رج���ان وغريها 

كثري، حتى و�ضلت اإىل م�ضيق 

الق�ضطنطينية وملطية. وما 

رافق تلك الفت�حات من ظه�ر 

الرخاء وكرثة العطاء يف عهده 

ر�ضي اهلل عنه، فعن احل�ضن 

الب�ضري يق�ل: اأدركت عثمان 

واأنا ي�مئذ قد راهقت احللم 

ي�م  ن�ضمعه يخطب، وم��ا من 

اإل يقت�ضم�ن فيه خرياً، يقال: 

يا مع�ضر امل�ضلمني اغدوا على 

امل�ضلمني  يا مع�ضر  اأرزاق��ك��م، 

اغ���دوا على ك�ض�تكم فيجاء 

قال  بينهم.  فتق�ضم  باحللل 

احل�ضن: حتى واهلل �ضمع اأو�ص 

 يق�ل: اغدوا ال�ضمن والع�ضل .

ينفر  وال��ع��دو  ق��ال احل�ضن:   

البنِي  والعطياُت داّرة، وذاُت 

ح�ضٌن واخلرُي كثرٌي، وما على 

الأر�ص م�ؤمن يخاف م�ؤمناً.

وعن عروة بن الزبري قال: 

اأدركت زمن عثمان ر�ضي اهلل 

ع��ن��ه وم���ا م��ن نف�ص م�ضلمة 

اإن  اإل ولها يف مال اهلل حق. 

العميم، والعدل  ه��ذا اخل��ري 

الفت�حات،  املنت�ضر، وات�ضاع 

الإ�ضلمية  ال��دول��ة  وات�����ض��اع 

اأوغر �ضدوراً، الأر���ص قد  يف 

 

 واأ���ض��ع��ل اأح����ق����اداً، وح���رك 

اأع������داء م��رتب�����ض��ني فقام�ا 

الفتنة وين�ضرون  ي���ؤج��ج���ن 

الف��ضى، وي�ضتغل�ن حر�ص 

ال�لة،  اخلليفة على حما�ضبة 

واإن�ضاف  امل��ظ��ل���م  ون�����ض��رة   

الرعية، ي�ضاعدهم يف ذلك 

اأو  ال�����ض��دور،  نفاق مقيم يف 

 ع�ضبية قبلية اأو عائلية مقيتة،

 وك��ان من روؤو���ص تلك الفتنة 

اليه�دي  ب��ن �ضباأ  عبد اهلل 

 املاكر الذي تظاهر بالإ�ضلم،

ال�ضر   وه��� يف باطنه يحمل 

امل�ضلمني،  ال�قيعة بني  ويريد 

فما كان منهم اإل اأن ت�ا�ضل�ا 

وت�اط�ؤوا، وخرج�ا مع غ�غاء 

وج��ه��لء م��ن م�ضر والك�فة 

والب�ضرة يف �ض�ال �ضنة خم�ص 

وثلثني للهجرة حتى اجتمع�ا يف 

املدينة املن�رة، واأثاروا الف��ضى، 

وحا�ضروا دار اخلليفة يف اأيام 

�ضعبة وليايل حالكة، وعثمان 

ي��ح��اول درء  ر���ض��ي اهلل عنه 

الفتنة، وحقن الدماء.

فل ه� قادٌر على اأن يخلع 

نف�ضه من اخللفة ويخالف 

و�ضية ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم التي ل تزاُل ترتدد 

يف اأذنه: »يا عثمان، اإن ولك 

اهلل ه��ذا الأم���ر ي���م��اً ف���اأراد 

اأن تخلع قمي�ضك  املنافق�ن 

الذي قم�ضك اهلل فل تخلعه« 

وقد كررها عليه ثلث مرات. 

النا�َص  ي�ضتقيل ويرتك  وكيف 

ال�ضحابي اجلليل  ي�ضمع  وه� 

اأبا هريرة يق�ل : �ضمعت ر�ض�ل 

و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 

يق�ل: »اإنكم تلق�ن بعدي فتنًة 

له قائل من  واختلفاً«. فقال 

النا�ص: فمن لنا يا ر�ض�ل اهلل ؟ 

قال: »عليكم بالأمني واأ�ضحابه« 

اإىل عثمان. وكل  وه��� ي�ضري 

ذلك وكثري غريه من الن�ض��ص 

للثبات  ت��دع���ه  ال��ت��ي  والآث����ار 

وال�ضرب. ومن الناحية الأخرى 

فاإنه ر�ضي اهلل عنه ل يريد 

اإراق���ة دم يف فتنة  ق��ت��اًل ول 

يذهب فيها ال�ضالح والطالح، 

لذلك نهى ال�ضحابة الذين كان�ا 

ح�له واأبناءهم واأن�ضارهم عن 

القتال والدفاع عنه. 

ب��ن عامر  فعن عبد اهلل 

قال: �ضمعت عثمان يق�ل ي�م 

ي���م ح�ضاره يف  اأي   – ال��دار 

اأعظمكم عندي  اإن   : الدار - 

ك��ّف �ضلحه ويده.  غنًى من 

املب�ضر باجلنة  اأن��ه  يعلم  لأن��ه 

على بل�ى ت�ضيبه، واأنه �ضيقتل 

�ضهيداً. فا�ضتغل اخلارج�ن 

واملنافق�ن ومن ا�ضتح�ذ عليهم 

ال�ضيطان فاأخرجهم من الهدى 

اإىل ال�ضلل ه��ذه امل�اقف، 

الع�ضيبة،  ال�ضاعات  يف هذه 

وت�ض�روا الدار، وارتكب�ا اأفظع 

جرمية، واأ�ضنع مع�ضية وقتل�ا 

الرا�ضد يف حمراب  اخلليفة 

ال�ضريف بني  داره وامل�ضحف 

يديه، غري اآبهني بف�ضل �ضحبته 

لر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه 

 و�ضلم، ول ل�ضرف اخللفة،

 ول ل�ضعف و�ضيبة مباركة 

يف الإ����ض���لم. ف��رح��م��ك اهلل 

رحمة وا�ضعة يا رابع من اأ�ضلم 

ب�يع  ال��رج��ال، وثالث من  من 

الأم��ة بعد  باخللفة من هذه 

الأن���ام،  ب���ف��اة �ضيد  م�ضابها 

واأنزلك – كما وعدك – منازل 

ال�ضهداء وال�ضديقني الأبرار.
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وي�ضتطرد خالد ب�ر�ضلي 

قائًل: »مل تقت�ضر ميزة الك�يت 

على امتلكها لأ�ضط�ل بحري 

الكبرية  ال�����ض��ف��ن  م��ك���ن م��ن 

اأي�ضاً  والق�ية، ولكنها امتازت 

مب�اطنيها الذين كان�ا يتمتع�ن 

بالفطرة بروح املبادرة والإقدام، 

امل�ضاركة يف  وحري�ضني على 

التجارة البحرية حتى اأ�ضبح�ا 

ال�ضرق  يف طليعتها عرب بلد 

الأو�ضط حتى منت�ضف القرن 

التا�ضع ع�ضر«.

ارتباط ع�صوي بالبحر

متيزت ال�ضخ�ضية الك�يتية 

بارتباطها ال�ثيق بالبحر، ولقد 

اأثر هذا الرتباط ب�ضكل عميق 

يف بل�رة اله�ية الك�يتية.

الك�يت  اإىل  العت�ب  و�ضل 

ال�ضابع ع�ضر  القرن  اأوائل  يف 

ح��ام��ل��ني م��ع��ه��م مهاراتهم 

البحرية، حيث جاءوا يف �ضفن 

كبرية، كما تبني وثيقة وايل 

شارع الخليج
وعبقرية 

الكويت البحرية
د. طارق عبداهلل فخر الدين

طريق اخلليج العربي � اأو �شارع ال�شيف كما كان ا�شمه ال�شابق 

�شيدت  ولقد  الك�يتية،  اله�ية  �شياغة  يف  ك��ب��ريًا  دورًا  لعب    �

االرتباط  ع��ن  معرة  ال�����ش��ارع  ه��ذا  على  االأوىل  الك�يت  اأبنية 

كتابه  يف  ب�ر�شلي  خالد  ينقل  بالبحر.   للك�يتيني  اجل���ذري 

مبارك  ج����ده  ع���ن  الك�يت”  يف  ال�����ش��ف��ن  “ن�اخذة  امل���ع���ن����ن 

1900 كان مبثابة ميناء  ال�شارع حتى قبيل  اأن هذا  ب�ر�شلي 

الك�يت )ولي�س هذا م�شتغربًا بالنظر اإىل عدد النقع � املرافئ 

ال�شغرية � التي كانت متتد على �شاطئ �شارع ال�شيف وحتت�شن 

واالأحجام(. االأن�����اع  مبختلف  ال�شفن  م��ن  ال��ك��ب��رية  االأع����داد 
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الب�ضرة العثماين يف عام 1701 

والتي و�ضفت اأعداد وجتهيزات 

�ضفن العت�ب التي قدمت اإىل 

ن�احي الب�ضرة. 

البحرية  امل��ه��ارات  وب��ه��ذه 

العت�ب بتح�يل  اجلاهزة قام 

بلدة الك�يت التي و�ضفها ابن 

باأنها   1709 ع��ل���ان يف ع��ام 

مرفاأ �ضغري وحا�ضرة بحرية 

ذات �ضاأن معترب. وبعد ذلك 

ب���ح����ايل ن�����ض��ف ق����رن كتب 

كار�ضنت نيب�ر اأن �ضكان الك�يت 

اللآلئ  �ضيد  على  يعي�ض�ن 

والأ�ضماك والتجارة وي�ظف�ن 

ح�ايل ثمامنائة �ضفينة لهذه 

الأغرا�ص.

كما اأن الك�يت، اأو القرين، 

ال�ضائعان يف  وهما ال�ضمان 

للخليج  الأوروب��ي��ة  اخل��رائ��ط 

الثامن  ال��ق��رن��ني  ال��ع��رب��ي يف 

ك��ان��ت على  وال��ت��ا���ض��ع ع�ضر، 

ع���لق���ة جت���اري���ة وث��ي��ق��ة يف 

الثامن ع�ضر  القرن  منت�ضف 

ال�اقعة يف  م��ع ج��زي��رة خ��رج 

العربي، والتي  جن�ب اخلليج 

كان يديرها امل�ض�ؤول اله�لندي 

ال��ب��ارون نيبهاوزن. وي�ضتدل 

على ذلك من مذكرات الرحالة 

ا�ضتح�ضن  ال���ذي  الإجن��ل��ي��زي 

املقرتح الذي قدمه له نيبهاوزن 

اإىل حلب عرب  برتتيب رحلته 

ال��ق��ري��ن، ولهذا  اأو  ال��ك���ي��ت 

القرين  الغر�ص ح�ضر �ضيخ 

 1758 اإىل جزيرة خرج عام 

تلبية لدع�ة نيبهاوزن الذي 

كانت تربطه علقات جتارية 

قدمية بالقرين.

اأمة بحرية بامتياز

امتداد الك�يتيني وت�اجدهم 

ال�ضمة  اإذن ه�  ك��ان  البحري 

الأ�ضا�ضية يف تك�ين ال�ضخ�ضية 

الك�يتية، اإذ اإن تعاملهم الي�مي 

البقاء  ك��ان �ضبب  البحر  م��ع 

وال�ضتمرار. ويف �ضدد تعلم 
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البحرية يذكر  للفن�ن  العت�ب 

ج��ا���ض��م حم��م��د ال�����ض��لم��ة يف 

كتابه »اجلذور الرتاثية للبحرية 

ال�ضراعية الك�يتية« اأن الن�اخذة 

تعلم�ا فن�ن رك�ب  الك�يتيني 

البحر وعل�مه من بحارة عمان 

واليمن وملحيها.

وهكذا جلب العت�ب معهم 

اله�ية البحرية  اإىل الك�يت 

بكافة مك�ناتها وخرباتها التي 

الراأ�ضمال  ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن 

باملهارات  امل���ق���رون  امل��ع��ريف 

العملية والرتتيبات الدقيقة 

التي تي�ضر ا�ضتخداماتها. 

وحت�لت الك�يت على اأيديهم 

من مرفاأ �ضغري اإىل اأمة بحرية. 

كما اأن النظم التي قامت عليها 

من ال�ضتجابة والتعامل مع 

حتديات البحر �ضاهمت ب�ضكل 

كبري يف ت�ضكيل اله�ية ال�طنية. 

البحار والرحتال  ارتياد  اإن 

اإىل  اأم���اج��ه��ا يحتاجان  ع��رب 

قيادة ماهرة وان�ضباط �ضديد. 

ال�ضفات  ب��ه��ذه  اأ���ض��اد  ول��ق��د 

الرحالة الإجنليزي �ضت�كلر 

ال���ذي ا�ضتقل بغلة )�ضفينة 

الب�ضائع( ك�يتية  لنقل  بحرية 

ت�ضمى »النا�ضري« من ب�مباي 

اإىل  لل�ضفر   1831 العام  يف 

الك�يت وو�ضف  الب�ضرة عرب 

بحارتها بالن�ضاط والن�ضباط 

ال�ضفينة  ل��رب��ان  وط��اع��ت��ه��م 

ال��ن���خ��ذة عبد املح�ضن )بن 

اأو�ضحه د.  نا�ضر( ح�ضب ما 

يعق�ب ي��ضف احلجي يف كتابه 

“�ضناعة ال�ضفن ال�ضراعية يف 
الك�يت”.

�صخ�صية البحار الكويتي

كتب رحالة اإجنليزي اآخر، 

وه���� »ب��ال��غ��ري��ف« ال���ذي زار 

اأن   1863 ال��ع��ام  الك�يت يف 

الذين  البحارة  من بني كافة 

ياأتي  كان�ا يج�ب�ن اخلليج، 

الك�يتي�ن يف املكانة الأوىل من 

الإق��دام واملهارة ومتانة  حيث 

اخللق وامل�ضداقية. ويعلق بن 

اأن  �ضلمة على ذلك بت��ضيح 

املهارة احلرفية التي اأ�ضار اإليها 

»بالغريف« ف�ضًل على ال�ضفات 

الأخ��لق��ي��ة الأخ����رى، ه��ي يف 

ال�اقع من امل�روثات املكت�ضبة 

الك�يتيني  البحارة  اأجداد  عن 

الأج��ي��ال عرب  تناقلتها  والتي 

ح��ق��ب زم��ن��ي��ة ط���ي��ل��ة حتى 

اأ�ضبحت طبعاً فيهم.

البحار  �ضخ�ضية  وع���ن 

الك�يتي ي�رد ابن �ضلمة و�ضفاً 

ممتعاً ي�ؤكد فيه اأن التزام البحار 

بالكلمة � مهما كانت تبعاتها � 

يعترب عقداً مربماً غري قابل 

للنق�ص. كما يعلق على ملحظة 

الأ�ضرتايل  الكاتب الإجنليزي 

»اآل��ن فيللريز«، الذي  الأ�ضل 

ارحت���ل يف �ضفن ك�يتية يف 

الع�ضرين، و  القرن  ثلثينيات 

ذكر اأن بحارة �ضفينة “الداو” 

الك�يتية كان�ا ميتازون يف اأثناء 

ال�ض�ق بطريقة  �ضريهم يف 
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ابن  خا�ضة بهم، حيث يق�ل 

اإن تلك الطريقة مل  �ضلمة 

تكن ح�ضراً على بحارة »الداو« 

واإمن��ا هي �ضمة عامة  فقط، 

الذين  الك�يتيني  البحارة  لدى 

كثرياً ما كان�ا ياأمرون ابناءهم 

بن�ضب قاماتهم ورفع روؤو�ضهم 

ع��ن��دم��ا مي�����ض���ن وي��ع��زو ابن 

�ضلمة هذه ال�ضفة يف البحارة 

الك�يتيني اإىل العتداد بالنف�ص 

اإىل اأق�ضى الدرجات، مقروناً 

بت�ا�ضعهم اجلم.

�صناعة بحرية متكاملة

بالنف�ص  وه���ذا الع��ت��داد 

ال�ضخ�ضية  وامل��ت��اأ���ض��ل يف 

الك�يتية التقليدية مل ياأت من 

فراغ، بل ه� نابع من قدرات 

�ضخ�ضية هائلة للتعاطي بنجاح 

مع خمتلف الظروف والأحداث 

يف �ضتى امل�اقع.

املتميزة  اإن الإجن��ازات  اإذ 

التي حققها الك�يتي�ن قبل 

ال�ضناعة  النفط يف جم��الت 

والتجارة البحرية اعتمدت اأولً 

واأخرياً على ت�ضميم ال�ضخ�ضية 

الك�يتية على البقاء وال�ضتمرار 

والزدهار يف بيئة جرداء. وخري 

مثال على ذلك �ضناعة ال�ضفن 

التي ي�ضفها د. يعق�ب ي��ضف 

“الن�ضاطات  احلجي يف كتابه 

البحرية القدمية يف الك�يت” 

ب��اأن��ه��ا ن�����ض��اأت وت��ط���رت على 

الك�يت متاماً  الرغم من خل� 

من اأية م�ضادر للأخ�ضاب، اإذ 

ا�ضت�رد جتار الك�يت ون�اخذتها 

الأخ�ضاب من م�ضادرها على 

الغربي، وكذلك  الهند  �ضاحل 

الأخ���رى مثل ق�ضبان  امل����اد 

احل��دي��د، والفحم احلجري، 

واأقم�ضة ال�ضراع، وفتيل القطن 

ال�ضفينة و�ضد  لقلفطة  اللزم 

الفراغات بني الأل�اح واحلبال 

وي��ذك��ر د. احلجي  وغ��ريه��ا. 

املهارات  الك�يتيني ط�روا  اأن 

ال�ضناعة حتى  اللزمة لهذه 

اأ�ضبحت متتلك  اأن الك�يت 

امل�ارد الب�ضرية الذاتية اللزمة 

ل�ضناعة خمتلف اأن�اع ال�ضفن، 

اأح���د �ضباط  اأن  ي��ذك��ر  ك��م��ا 

البحرية الإجنليزية كتب يف 

اأن�اع  اأن ع��دد   1905 ال��ع��ام 

ال�ضفن بلغ ح�ايل اأربعة ع�ضر 

ن�عاً خمتلفاً. علوة على ذلك، 

الك�يتي�ن بت�ضيري هذه  ق��ام 

ال�ضفن والإبحار بها اإىل اأقا�ضي 

اإفريقيا وجن�ب �ضرق  �ضرق 

اآ�ضيا، و�ضارت م�رد رزق مهم 

لهم. ومن جانب اآخر، يذكر د. 

احلجي اأن �ضيادي الأ�ضماك يف 

الك�يت كان�ا ي�ضنع�ن حبالهم 

األياف  باأنف�ضهم م�ضتخدمني 

النخيل والعراجني.

ال�صتمتاع العقاين 

باملخاطر

ل نغفل هنا مهنة الغ��ص 

على الل�ؤل�ؤ وهي من اأكرث احلرف 

اأهمية وتاأثرياً يف الك�يت، والتي 

على الرغم من خماطرها وعدم 

�ضمان نتائجها، اإل اأنها كانت 

جتذب عدداً كبرياً من الرجال 

الذين كان�ا يقرت�ض�ن مبلغاً من 

املال يف كل م��ضم ، ويذهب�ن 

لتجربة حظهم يف هذه “التجربة 

على حد  ال�ضعبة واملرهقة”  

تعبري د. احلجي. 

وي�رد امل�ؤرخ �ضيف مرزوق  

مف�ضًل ملهنة  ال�ضملن و�ضفاَ 

ال�ضيق عن  الغ��ص يف كتابه 

هذا امل��ض�ع والذي ي�ضري فيه 

اإىل دقة تنظيم هذه املهنة من 

الناحية احلرفية والقت�ضادية 

والقان�نية.

العبقرية  لقد ا�ضتطاعت 

الك�يتية قبل النفط اأن تنه�ص 

مبنظ�مة اقت�ضادية متكاملة 

ت�ضتمل على جمم�عة �ضناعات 

وحرف م�ضتمدة من البحر واأن 

التي  تر�ضم ق�انينها احلاكمة 

التزمت بها دون تراخ . وات�ضمت 

احلياة البحرية بالن�ضباط 

اأنها  الرغم من  ال�ضديد على 

مل تخل من الرتفيه والفن�ن 

التي كانت تعرب عن اجلانب 

ال�جداين يف احلياة على ظهر 

ع��ن ال�طن  ب��ع��ي��داً  ال�ضفينة 

والأحباب.

وكان البحر ي�ضكل لهم م�قعاً 

للعمل يت�ضم باملخاطر والفر�ص 

معاً، فتعامل�ا معه بعقلنية، 

وبذهنية بالغة الدقة واللتزام- 

الأدل���ة والرزنامات  ذل��ك  من 

ا�ضتطاع�ا  البحرية - ولذلك 

تروي�ص البحر والعي�ص فيه 

وال�ضتفادة منه بي�ضر و�ضل�ضة 

كا�ضتفادتهم من الياب�ضة.

ويف �ضبيل كل ذلك �ضح�ا 

الفردية لأجل �ضيادة  باله�ية 

القيم اجلماعية ومقت�ضيات 

جتنب الهلك، وك�نت ط�اقم 

ال�ضفن وح����دات اجتماعية 

الفريق  متما�ضكة تعمل بروح 

املت�ضامن الذي ي�ضمن ا�ضتمرار 

وب��ق��اء وازده�����ار اجل��م��ي��ع يف 

النهاية. 

ك��ان لهم فهمهم  وب��ذل��ك 

اخلا�ص للحياة ولعل وراء هذا 

يكمن ال�ضر يف ديناميكية اله�ية 

الك�يتية ومرونتها امل�ضب�كة يف 

�ضلبتها.
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في مؤمتر ملناقشة  الظاهرة 
نظمه مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية بجامعة الكويت

الكويت تواجه  »العنـــف الدخيــل«
بســــالح  »العلم واألمن واإلميان«

النف�ص  اأ�ضتاذ علم  فاجاأ 

ال�ضطي احل�ض�ر  د.ع��دن��ان 

العنف  م����ؤمت���ر« دواف�����ع  يف 

واأ�ضاليب م�اجهته يف املجتمع 

اأق��ام��ه مركز  ال��ذي  اخلليجي 

درا���ض��ات اخلليج واجلزيرة 

العربية بجامعة الك�يت نهاية 

���ض��ه��ر م��ار���ص ب��ال��ت���ق��ف عن 

:«مل��اذا ل  اإلقاء بحثه والق�ل 

تبت�ضم�ن؟! لي�ص مع�ضبني!! 

اإىّل بغ�ضب!  ت��ن��ظ��رون  مل���اذا 

العنف.  التجهم عنف وين�ضر 

ابت�ضم�ا ت�ضح�ا وحت�ضل�ا 

على ر�ضا ربكم وحب نبيكم« ثم 

طلب د ال�ضطي من احلا�ضرين 

وامل�ضاركني يف جل�ضات احل�ار 

طلبا غريبا فجر عا�ضفة من 

وال�����ض��ح��ك. قال:  ال��ده�����ض��ة 

الكل  يخز بع�ضه. ل  »رج��اء 

تت�قف�ا عن اخل��ز. ت�ا�ضل�ا 

النظر-  ع��رب اخل���ز-اإم���ع���ان 

اإه��ان��ة ت�ضت�جب  ول تعتربوه 

ال��ع��ن��ف وال��ق��ت��ل ك��م��ا يحدث 

يف جمتمعنا. ه��ل تعلم�ن! 

 تلميذي وزملئي ي�ضم�نني 

»ب�خزوز« لأنني ل اأت�قف عن 

اخلز فقد تعلمت يف اأمريكا اأن 

للت�ا�ضل  اأف�ضل و�ضيلة  اخلز 

الجتماعي« د.عدنان ال�ضطي 

عر�ص درا�ضة مهمة له بعن�ان 

اأ�ضبابه   – )العنف  - تعريفه 

ح��ل���ل واقرتاحات   – اآث����اره 

للتخفيف من ظاهرة العنف(. 

يف اجلل�ضة الثانية مل�ؤمتر »دوافع 

واأ�ضاليب م�اجهته يف  العنف 

املجتمع اخلليجي«  الذي �ضارك 

الـــــشـــــطـــــي:  عــــــــدنــــــــان  د. 
»اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز« 
أفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل وســــــــــيــــــــــلــــــــــة
لـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــل
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي ولـــــيـــــس 
الــــــــضــــــــرب أو  الــــــــقــــــــتــــــــل 

 : عـــبـــدالـــوهـــاب  ســـعـــاد  د. 
مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه مــــعــــقــــولــــة 
الـــــــعـــــــنـــــــف  و  لـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــا 
يــــــتــــــم تـــــــصـــــــديـــــــره إلــــيــــنــــا

عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــر ثــــــــــــــقــــــــــــــافــــــــــــــات 
ومــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة عــــــاملــــــيــــــة

حسن عبداهلل
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الباحثني   فيه ع��دد كبري من 

والباحثات والعلماء ورجال 

، ال��ع��ام��ة  وال��ن��ي��اب��ة   ال�ضرطة 

 وا�ضتمر ي�مني ن�ق�ص فيهما 

على مدى 4جل�ضات العديد من 

الأوراق البحثية غطت اجل�انب 

 املختلفة لظاهرة العنف. يق�ل

اأ�ضبح  د. ال�ضطي:للأ�ضف 

ال�حيدة  ال��ضيلة  العنف ه� 

امل�ضم�ح لنا بالتعبري عن اأنف�ضنا 

فيها، مم��ا جعله ظ��اه��رة يف 

اإ�ضارة  ح��د ذات���ه ، فتخطي 

املرور احلمراء عنف لكن هناك 

واإثبات  اأنه �ضطارة  يعتقد  من 

للذات.

كذلك ال�ضرب اأ�ضبح و�ضيلة 

للت�ا�ضل ومل تعد هناك لغة 

والت�ا�ضل  والتفاهم،  للت�ضامح 

 ال�ضعيف يفتح جمال للعنف ،

ال���ذي لينح�ضر يف م�ضاألة 

الإ�ضاءة  ول��ك��ن يف  ال�����ض��رب 

اللفظية والع�ضبية القبلية 

اأولدنا  والعرقية. نحن نربي 

ال�ضحناء وك��ل �ضيء يف  على 

اأ�ضبح �ضلبيا. نحن يف  حياتنا 

الك�يت نخلق العنف اجتماعيا 

بلد  ال��ع��ن��ف يف  اأن  يف ح��ني 

كاأمريكا ين�ضاأ نف�ضيا.

اأغلب  ي��ك��م��ل م�����ض��ي��ف��اً: 

ال���درا����ض���ات جت��م��ع ع��ل��ى اأن 

�ضل�ك العنف على امل�ضت�ى 

الفردي اأو اجلماعي،ه� عادة 

مكت�ضبة متعلمة تتك�ن لدى 

الفرد منذ وقت مبكر يف حياته، 

من خلل العلقات ال�ضخ�ضية 

والجتماعية املتبادلة  ومن خلل 

اأ�ضاليب التن�ضئة الجتماعية . 

الأ�ضباب  اأه��م  اإجمال  وميكن 

امل�ؤدية لتاأ�ضي�ص �ضل�ك العنف 

الأطفال يف عدة ع�امل  لدى 

هي: الع�امل الأ�ضرية، اأ�ضباب 

جمتمعية ونف�ضية، وو�ضائل 

الإعلم واألعاب الأطفال.

م���اج��ه��ة ظاهرة  وت��ك��م��ن 

العنف يف العمل على اجلانبني 

ال�قائي والعلجي.

رئي�ضة امل�ؤمتر ومديرة مركز 

درا�ضات اخلليج واجلزيرة د. 

�ضعاد عبدال�هاب و�ضفت العنف 

الق�ض�ة  باأنه »فريو�ص يحمل 

امل����دة« وت�ضاءلت:هل  ومينع 

الأمة  بها  التي متر  الظروف 

ي�لدان  وال��ق��ه��ر الج��ت��م��اع��ي 

العنف بهذه الق�ض�ة التي نراها؟  

وجتيب: لقد كانت حالة الغليان 

التي تعاين  العنيف  واجلن�ن 

منها كل املجتمعات ،هي الدافع 

الأ�ضا�ضي  من اأجل اإقامة هذا 

ال�ضاعة  امل�ؤمتر ،فه� م��ض�ع 

،ونعانى منه ي�ميا يف ال�ضارع 

وامل��در���ض��ة والبيت والهيئات 

الإبداع  وامل�ؤ�ض�ضات وحتى يف 

الإن�ضاين والروايات والكتابات 

املختلفة. فالعنف يفتت الأ�ضر 

ويدمر الأطفال،  وحتى الألعاب 

اأ�ضبحت تن�ضر  الإلكرتونية 

العنف لدرجة اأن طفل الرو�ضة 

العنف ب�ضكل  اأ�ضبح ميار�ص 

خميف.

ومع ذلك – ت�ضتدرك العنف 

يف الك�يت يف حدود املعق�ل ، 

ومانراه من ممار�ضات عنيفة 

ت��اأت��ي يف اإط���ار اأن��ن��ا ج��زء من 

املنظ�مة العاملية التي اأ�ضبحت 

العنف وت�ضدره.وقد  متار�ص 

اأثر هذا يف منظ�متنا القيمية 

والأخلقية، فهل يعقل اأن يقتل 

اأج��ل م�قف  م��ن  اآخ��ر  ك�يتي 

�ضيارة!! هذا لي�ص �ضببا ي�ؤدي 

ال��ق��ت��ل، و�ضعب الك�يت  اإىل 

م�ضامل بطبعه نتيجة لعدة اأم�ر 

منها الطبيعة اجلغرافية ال�ضهلة 

وارتباطنا بقيم اأخلقية عريقة 

العنف  انت�ضار  وم�ضاملة، لكن 

املجن�ن الذي نراه ه� انعكا�ص 

للحالة الدولية والإن�ضانية التي 

ننتمي اإليها.

وت�ضيف اأن الربيع العربي 

اإفراز  وث�راته وممار�ضاته ه� 

طبيعي ملا يحدث يف العامل من 

مـــــحـــــمـــــد الــــــعــــــويــــــرضــــــي: 
جــــــرميــــــة   150 نــــــــحــــــــو 
يــــــرتــــــكــــــبــــــهــــــا  األحـــــــــــــــداث 
ســــنــــويــــا أهــــمــــهــــا الــــضــــرب 
واإليـــــــــــــــــــــــذاء والــــــســــــرقــــــة 
قتل و3جرائم  بـــاإلكـــراه 

الــــشــــطــــي:    ســــلــــيــــمــــان  د. 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
إلــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا كــــــــقــــــــتــــــــلــــــــة

بــــــــــــــفــــــــــــــضــــــــــــــل أفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــنــــــــــــــا

عنف كل �ضع�ب اخلليج العربي 

م�ضاملة ولي�ص م��ن طبيعتها 

الإجرام  ول حمل ال�ضلح اأو 

التحاور به ،وما يحدث لدينا ه� 

اأمر طارئ ودخيل و�ضيزول مع 

ال�قت ب�ضرط اأن ن�ضع اأيدينا 

اأ�ضبابه ون�ضخ�ضه بدقة  على 

ون�ضع له احلل�ل املنا�ضبة.

اإل اأن الأ�ضتاذ بق�ضم اللغة 

الآداب  واآدابها بكلية  العربية 

ال��ك���ي��ت د. �ضليمان  جامعة 

اأدار اجلل�ضة  ال��ذي  ال�ضطي 

اإىل  امل���ؤمت��ر، لفت  الأوىل يف 

اأهمية العرتاف باأننا يف ماأزق 

اأ�ضبح ي�ضمم حياتنا  حقيقي 

ويجعلنا نت�ضاءل: ه��ل نحن 

نحن؟! نحن الذين نبداأ النا�ص 

بال�ضلم عليكم اأخذنا نفاجئهم 

بالقتل والذبح. احلقيقة امل�جعة 

هي اأننا، اعرتفنا اأو مل نعرتف، 

اأ�ضبحنا  اأمام العامل قتلة الآن، 

ب��اأن ه�ؤلء  اأن نعرتف  ولب��د 

ال��ذي��ن ي��روع���ن ال��ع��امل بهذه 

الأف��ع��ال املجن�نة والذميمة 

خرج�ا من اأر�ضنا وفكرنا، وقد 

اأن نن�ضى  اأ�ضبح لزاما علينا 

ماقال الآخرون فيما نبحث يف 

اأ�ضباب انت�ضار القتل والإرهاب 

والعنف حتت م�ضمى ديني ، واأن 

علينا اأن نربئ ديننا احلنيف من 

اأفكار  نناق�ص  واأن  التهم  هذه 

ال�ضمح  ال�جه  ه���ؤلء ونظهر 

للإ�ضلم.

الناقد والأديب امل�ضري د. 

حممد ح�ضن عبداهلل  ر�ضد 

يف درا�ضته ومداخلته »ن�ازع 

ال��ف��رد واجلماعة  ال�����ض��ر يف 

الإن�ضاين«  الإب��داع  من خلل 

الأدب��اء يتخذون من  اأن  مبينا 

الأ�ضا�ص  ال��ف��رد واجل��م��اع��ة 

الذي يحاك�ن اأفعاله وم�ضاعره 

واأق�اله، ولل�ضر غ�ايته وجاذبيته 

اأحاديثه،  الأدبية لذلك تكرث 
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وهناك اجتاهات اأدبية غريبة 

قد تدفع اإىل حماكاتها وبالتايل 

ينبغي اأن يعاد النظر فيها حتى 

لتك�ن اأحد اأ�ضباب ن�ضر العنف 

يف املجتمع.

القراآن الكرمي  اأن  م�ؤكداً 

30مرة  ال�ضر  ا�ضتعمل كلمة 

82مرة  وذكر م�ضطلح اخلري 

وه� مايعني اأن �ضياقات ال�ضر 

اأق����ل وت��رت��ب��ط بالنحراف، 

الرذائل  فالكفر والبخل  وكل 

تعترب ���ض��رورا، وم��ع ه��ذا فلن 

يغلب 30 �ضرا 82 خريا ، وهذا 

يجعل يف القلب اأمًل كبرياً يف 

اإىل  الإن�ضان دائما ي�ضعى  اأن 

اخلري اأو يحلم به.

م�اجهة �شرعية

ال�ضياق  م��ن ج��ان��ب��ه ويف 

العميد امل�ضاعد  اأك���د  ذات���ه 

ل�ض�ؤون الأبحاث وال�ضت�ضارات 

وال��ت��دري��ب بكلية ال�ضريعة 

وخطيب م�ضجد الدولة الكبري، 

د.وليد العلى يف بحثه »�ضماحة 

دي��ن الإ���ض��لم ون��ب��ذه العنف 

واخل�ضام« على حر�ص ال�ضريعة 

الإ���ض��لم��ي��ة على غ��ر���ص روح 

العتدال يف نف��ص امل�ضلمني، 

وتعميق التدين ال��ضط يف اأفعال 

واأق�ال امل�ؤمنني، وملا كان عنف 

التي  النظريات  خ��لل بع�ص 

حت���اول ت��ف�����ض��ريه، وذل���ك من 

تاريخي وثقايف  خلل �ضياقي 

حمدد يتمثل يف الثقافة العربية 

املعا�ضرة.

اأدان امل�ضارك  ويف ح��ني 

الآداب  الإع��لم بكلية  بق�ضم 

د. يا�ضني طه اليا�ضني اأ�ضكال 

التي غ��زت جمتمعنا،  العنف 

رب������ط يف درا����ض���ت���ه  ف���ق���د 

تاأثري الإعلم   « وحما�ضرته 

باملجتمع«  العنف  على ق�ضايا 

 بني  انت�ضار العنف  والإعلم،

الإع���لم  اأن و�ضائل  م���ؤك��دا   

اأ�ضباب انت�ضار هذه  اأهم  اأحد 

الظاهرة اجلديدة، لأنها ت�ضدر 

لنا قيما واأخلقيات بعيدة عن 

ثقافتنا واأ�ضالتنا.

وقالت رئي�ضة ق�ضم خرباء 

املنازعات الأ�ضرية ب�زارة العدل 

م�����ض��اع��ل حم��م��د امل�����ض��ع��ل يف 

 درا�ضتها » العنف مفه�مه،

دواف���ع���ه ،اأ���ض��ب��اب��ه« اإن����ه من 

امل��لح��ظ يف جمتمعنا خلل 

ارتفاع ن�ضب  الفرتة احلالية 

العنف بني كافة فئات املجتمع 

مما ي�ضبب الكثري من امل�ضاكل 

النف�ضية والجتماعية ، ومن هنا 

كان لبد من الت�عية بخط�رة 

، فتنة مت�لدة  الفعل والق�ل 

ال��ظ��ل��م واجلهل،  ���ض��ف��اح  م��ن 

العنف ظاهرة عاملية،  اأ�ضبح 

اإقليمية،  ومل تعد حما�ضنه 

ينت�ضب يف زم��ان من  فه� مل 

الأمكنة، ، ومكان من   الأزمنة 

اإىل ملة من امللل ولنحلة من 

النحل، واإمنا ينت�ضب اإىل الت�ضدد 

الذميم للراأي الأع�ج ،والتطرف 

ال�ضقيم للفكر الأع�ج والتع�ضب 

لذا  الأه�ج.  للمذهب  ال�خيم 

فاإن من بغي حملة الأقلم ن�ضبة 

العنف اإىل الإ�ضلم، �ض�اء عنف 

الفكر العلمي اأوعنف ال�ضل�ك 

العملي.

ويف مداخلة مع احل�ض�ر 

انت�ضار فكر اخل����ارج  ح���ل 

املتمثل يف داع�ص والقاعدة 

العلي  وغريهما قال د. وليد 

اإن خطر اخل�ارج على الإ�ضلم 

اأعظم من خطر الكفار، فه�ؤلء 

الذين يلتحف�ن بعباءة الإ�ضلم  

وي�ض�ه�ن �ض�رة ال�ضلم التي 

جاء بها النبي  �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم ، اأوىل بالتحذير واملحاربة 

ول�ضك اأنهم مت�اجدون يف كل 

زمان ومكان.

ويف مقاربة فل�ضفية وحتت 

عن�ان » بع�ص مظاهر ودوافع 

الثقافة العربية«   العنف يف 

دعا م�ض�ؤول املاج�ضتري بق�ضم 

الفل�ضفة بكلية الآداب بجامعة 

ال�����زواوي بغ�رة  ال��ك���ي��ت د. 

التحديد الأويل  اإىل �ضرورة 

واأ���ض��ك��ال��ه املختلفة،  للعنف 

وبيان اأ�ض�ضه النظرية ودرا�ضة 

علقته بالإن�ضان وحماولة فهم 

التاريخية، وذلك من  حقيقته 

الــــعــــمــــيــــد بـــــــــدر الـــــــغـــــــضـــــــوري:  انـــــخـــــفـــــاض كـــــبـــــيـــــر  فـــي 
أعــــــــــــداد جــــــرائــــــم األحــــــــــــــداث وتــــــطــــــور فــــــي نـــوعـــيـــتـــهـــا

الـــــعـــــمـــــيـــــد عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن الــــــعــــــبــــــدالــــــلــــــه: الــــشــــرطــــة 
املــجــتــمــعــيــة »تــــــبــــــادر« إلــــــى حــــل املــــشــــاكــــل الــــتــــي باتت 
باملسؤولية والــــشــــعــــور  احلــــــــوار  لـــغـــيـــاب  نــتــيــجــة  تـــكـــبـــر 
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هذا ال�ضل�ك وت��ضيح مفاهيمه 

ومناق�ضة اأ�ضبابه واأن�اعه وطرق 

ع��لج��ه ل��ت��ف��ادي ن�����ض��اأة جيل 

عنيف.

اأكدت  امل��ح���ر نف�ضه  ويف 

القيم  ت��ع��زي��ز  رئ��ي�����ض��ة جل��ن��ة 

الرتب�ية ب�زارة الرتبية ومديرة 

التعليمية  منطقة الفروانية 

العنف  اأن  ب��دري��ة اخل��ال��دي 

اأ���ض��ب��ح ظ��اه��رة منت�ضرة بني 

 الطلب خارج وداخل املدر�ضة ،

اأ�ضكال متعددة تبداأ   وياأخذ  

الع�ضلت   باملزاح وا�ضتعرا�ص 

و�ض�ل اإىل ال�ضرب والعتداء 

واإت���لف املمتلكات  والتدمري 

العامة وقد ي�ضل اإىل القتل.

العنف  اأ���ض��ب��اب  واأرج��ع��ت 

الدينية  ال��ق��ي��م  ف��ق��دان  اإىل 

والأخلقية وال�ضع�ر بالظلم 

ال�ض�ء  واأ���ض��دق��اء  امل��در���ض��ي 

وممار�ضة ال�ضرب يف املدار�ص 

ك������ض��ي��ل��ة ترب�ية.  وال��ب��ي���ت 

اأن انت�ضار  اإىل  واأ�����ض����ارت 

ال�ضلح والآلت احل��ادة بني 

 الطلب اأ�ضبح ظاهرة خطرية، 

ول�فتحت درج  مدير اأي مدر�ضة 

�ضتجد فيه �ضكاكني واآلت حادة 

متت م�ضادرتها من الطلب.

اللغة  ور�ضد رئي�ص ق�ضم  

العربية باملرحلة الثان�ية ب�زارة 

الرتبية حممد هادي العجمي 

التلميذ بني  بناء  يف درا�ضته« 

املناهج واإعداد املعلم« خلل يف 

منظ�مة القيم الأخلقية فيما 

العربية.  اللغة  يخ�ص مناهج 

اإىل  واأرج��ع ذلك يف مداخلته 

املناهج  افتقار حمت�ى ه��ذه 

اإىل القيم الأخلقية احلميدة 

التي ميكن زراعتها يف نف��ص 

الطلب. فقد لحظ اأن هناك 

ع�ض�ائية يف ت�زيع القيم بحيث 

تبدو يف املناهج غ��ري �ض�ية 

وغ��ري مت�ازنة وغ��ري م�ضبعة 

لكل الفئات.

ا�ضتبيانات خا�ضة  وع��رب 

قام بها اكت�ضف العجمي خلل 

املعلمني واملعلمات  كبريا لدى 

يف تعريفهم للقيم ، وهذا اأمر 

خطري، لأن املعلم مامل يكن لديه 

ت�ضبع بالقيم الأخلقية �ضي�ؤدي 

هذا اإىل خلل يف ت��ضيل القيم 

اإىل  للن�صء. ودع��ا  الأخلقية 

اللغة  تعديل حمت�ى مناهج 

العربية بل ن�ضفها لأنها بل 

اأخ��لق��ي  وا�ضح لأننا  معيار 

اأن نعلم الطالب بع�ص  لنريد 

اأن نزرع  الكلمات ولكن نريد 

فيه قيما معينة ،كما اأن املعلمني 

بع�ص �ضي�ف امل�ؤمتر

واملعلمات يحتاج�ن اإىل تدريب 

وتنمية مهنية لتعليمهم  كيفية 

غر�ص القيم الأخلقية.

بح�ث اأمنية

بح�ث وم��داخ��لت رجال 

امل�ؤمتر  ال�ضرطة والنيابة يف 

كانت هي الأمتع والأهم لأنها 

دعمت بالإح�ضائيات والأرقام 

، كما اأنها قدمت جتارب عملية 

واقعية ح�ل مظاهر العنف يف 

الك�يت.

نيابة  م��دي��ر  فقد حت��دث 

الأح��داث حممد عبداملح�ضن 

الع�ير�ضي يف بحثه ومقاربته 

ع��ن »ال��ت��ج��رب��ة ال��ك���ي��ت��ي��ة يف 

الأح��داث وفق  م�اجهة عنف 

الت�ضريعات القائمة وتطبيقاتها« 

3ل�ضنة  القان�ن رقم  اإن  وقال 

1983اأناط بنيابة الأحداث 
على وجه اخل�ض��ص الإ�ضراف 

القان�ن وتنفيذ  على تطبيق 

اأح��ك��ام��ه وال��ت��ع��اون م��ع كافة 

الأخرى  ال�زارات  الأجهزة يف 

واإدارتي  كال�ض�ؤون والداخلية 

الرعاية الجتماعية وحماية 

الأحداث.

اأن  اإىل  الع�ير�ضي  واأ�ضار 

العملية جلرائم  ال�ض�ر  اأه��م 

ال�ضرب  الأح���داث هي  عنف 

واجل���رح والإي�����ذاء وال�ضرقة 

اأن عدد  م����ؤك���دا  ب����الإك����راه، 

جرائم عنف الأحداث ح�ايل 

100جرمية �ضن�يا كمعدل 
ت��زداد يف بع�ص  لكنها   ، ثابت 

130اإىل  ال�ضن�ات فت�ضل من 

150جرمية.
وق���د انتهينا اإىل بع�ص 

ي���ق����ل  حممد   – احل��ق��ائ��ق 

الع�ير�ضي-  ه��ي حمافظة 

الأح���داث على  ج��رائ��م عنف 

معدل ثابت، واأن جرائم ال�ضرقة 

وال�ضرب تتف�ق يف عددها على 

، فعدد جرائم  بقية اجلرائم 

التي يرتكبها الأحداث  القتل 

لتتجاوز 3جرائم �ضن�يا.

اأن ج���رائ���م عنف  ك��م��ا 

الأماكن  الأح��داث ترتكب يف 

العامة وبا�ضتخدام الأ�ضلحة 

البي�ضاء كال�ضكاكني ف�ضًل عن 

الع�ضي.

اإ�ضدار  تاريخ  اإن  م�ضيفاً 

 قان�ن الأحداث الك�يتي قدمي،

ث�رة  ي��ع��ت��رب  ك���ان  ويف وق��ت��ه 

ت�ضريعية ، وفيه من الإيجابيات 

اإذا حت�ضن  اأن��ه  الكثري مثل: 

القان�ن  ف��اإن  �ضل�ك احل��دث 

القا�ضي من مراجعة  ميّكن 

املتخذة  التدابري الحرتازية  
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وتخفيفها، عرب اإخراج احلدث 

يف زيارات خارجية اأو ا�ضتبدال 

بتدبرياته من  اختبار ق�ضائي 

اإيداع يف امل�ؤ�ض�ضة الإ�ضلحية، 

ال�ضائد وال��ضع  التط�ر  لكن 

وت���ط����ر الظ�اهر  ال��ع��م��ل��ي 

اإعادة  الإج��رام��ي��ة ت�ضت�جب 

النظر يف بع�ص م�اد القان�ن، 

اأن��ه لبد من  فهناك من يرى 

تخفي�ص �ضن احلدث من 18 

�ضنة اإىل 16 �ضنة ، وهناك من 

التدابري  يرى �ضرورة ت��ضعة 

وال��ت��ي ل تزيد  الح���رتازي���ة 

على خم�ضة تدابري يف قان�ن  

الأحداث الك�يتي  يف حني اأنها 

القان�ن امل�ضري  و�ضلت يف 

اإىل 80.

اإعادة  اإىل �ضرورة   ودعا 

النظر يف املنظ�مة الت�ضريعية 

اجلزائية وتعديلها مبا ينا�ضب 

الإجرامية والظ�اهر  الأفعال 

املتعلقة بها مثل ظاهرة العنف، 

م�ضيفا �ضرورة جترمي حيازة 

البي�ضاء ال�ضكاكني والع�ضي يف 

الأماكن العامة ، لأن التجربة 

اإىل  اأن ذل��ك �ضي�ؤدي  اأثبتت 

تخفي�ص كبري لعدد ما نراه 

من جرائم، ولب��د من تفعيل 

التفتي�ص والأمن الإلكرتوين يف 

الأماكن العامة التي تكرث فيها 

اجلرائم مثل املراكز التجارية 

واأم��اك��ن ق�ضاء عطلة نهاية 

الأ�ضب�ع.

حماية االأحداث

الأمني  ال��درب  على نف�ص 

بالتجربة والأرق���ام  املح�ضن 

ولأهمية امل��ض�ع تقدم مدير 

اإدارة حماية الأحداث العميد 

بدر حممد عبداهلل الغ�ض�ري 

األقاه  امل�ؤمتر  ببحث م�ثق يف 

نيابة عنه الرائد خليفة ابراهيم 

ال��ع��ب��ي��د  حت��ت ع��ن���ان« دور 

الأح�����داث يف  اإدارة ح��م��اي��ة 

م�اجهة جرائم العنف لدى 

الأح���داث« ، حت��دث فيه عن 

اأن  ال�ضرتاتيجية  التي تبنتها 

الأح��داث خلل  اإدارة حماية 

خم�ص ال�ضن�ات املا�ضية  اأدت 

اإىل  خف�ص معدلت اجلرمية 

اأ�ضفرت عن انخفا�ص  والتي 

كبري يف معدل جرائم الأحداث 

مبا فيها جرائم العنف.

وق��د اعتمد يف درا�ضته 

على املنهج ال��ضفي التحليلي 

ل��لإح�����ض��ائ��ي��ات ال�ضن�ية 

وا�ضتخراج املت��ضطات والن�ضب 

املئ�ية وال�زن الن�ضبي، للتعرف 

على مدى انت�ضار جرائم العنف 

يف املحافظات، وق�ضم الباحث 

الإح�ضائيات اجلنائية ال�ضن�ية 

ملجم�عتني، الأوىل وت�ضمل 

2005اإىل عام  ال�ضن�ات من 

2009، وقد بلغ عدد اجلرائم 
اإدارة حماية   امل�����ض��ج��ل��ة يف 

الأحداث )10292( جرمية.

الثانية  امل��ج��م���ع��ة  اأم����ا 

ال�������ض���ن����ات من  ف��ت�����ض��م��ل 

2010اإىل 2014حيث بلغت 
امل�ضجلة  الأح�����داث  ج��رائ��م 

7233جرمية.
العميد  ال��ب��اح��ث  واأظ��ه��ر 

الغ�ض�ري  يف درا�ضته  ب��در 

اأهمها  النتائج من  ع��ددا من 

اأن معدلت جرائم الأحداث 

انخفا�ضا  ب�ضكل عام �ضجلت 

كبريا باملقارنة بخم�ص ال�ضن�ات 

اأن  ، كما تبني  التي �ضبقتها 

الأ�ضا�ضية يف جرائم  امل�ضكلة 

العنف يف دولة الك�يت لي�ضت 

بالكيف، فاأعداد  واإمنا  بالكم 

اجلرائم يف انخفا�ص م�ضتمر، 

واإمنا التحدي احلقيقي الذي 

ت�اجهه الأجهزة الأمنية ه� 

بالأ�ضاليب التي ترتكب بها تلك 

اجلرائم العنيفة، والتي عزاها 

الباحث لعدد م��ن الأ�ضباب 

منها انت�ضار الأ�ضلحة و�ضه�لة 

احل�ض�ل عليها، والتط�ر التقني 

والتكن�ل�جي والف�ضائيات 

 والألعاب الإلكرتونية العنيفة،

ف�����ض��ل ع��ن تف�ضي ظاهرة 

ب�ضكل  ال�ضباب  التعاطي لدى 

عام.

من جانبه تقدم مدير اإدارة 

ال�ضرطة املجتمعية العميد 

عبدالرحمن ي��ضف العبداهلل 

ببحث ع��ن » دور ال�ضرطة 

املجتمعية يف م�اجهة ق�ضايا 

العنف« ر�ضد فيه تغريات كبرية 

يف اأ�ضاليب ومعدلت اجلرمية 

الآن يف املجتمع  التي حتدث 

ال��ك���ي��ت��ي وقال:الدرا�ضات 

احلديثة اأثبتت اأنه مهما بلغت 

ف��اإن��ه ل  ال�ضرطة  ق���ة جهاز 

ي�ضتطيع حتقيق الأمن اإل عرب 

تعاون جمتمعي ، و�ضراكة تامة 

مع املجتمع ،ومن هنا اجتهت 

الدول املتقدمة مثل اأمريكا يف 

ال�ضبعينات من القرن املا�ضي 

اإىل اإن�ضاء ال�ضرطة املجتمعية 

التي اأثبتت جناحها يف مكافحة 

بـــــــــــدريـــــــــــة اخلـــــــــــــالـــــــــــــدي : 
املــــــدارس  مــــديــــري  أدراج 
مــــــلــــــيــــــئــــــة بــــــالــــــســــــكــــــاكــــــن 
والـــــــعـــــــصـــــــي الــــــــتــــــــي تـــتـــم 
مـــصـــادرتـــهـــا مــــن الـــطـــاب

د. ولـــيـــد الـــعـــلـــي:  خــــوارج 
الــــــعــــــصــــــر  أخـــــــطـــــــر  عـــلـــى 
اإلســـــــــــــــــام  مــــــــن الـــــكـــــفـــــار

اأ. م�ضاعل امل�ضعلد. بدر اخلبيزي

جانب من احل�ض�ر
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اجلرمية وال�قاية منها وتقليل 

ن�ضبتها يف املجتمع.

اأ�ضل�ب  اأن  اإىل  ون������ه 

الك�يتية  ال�ضرطة املجتمعية 

املبادرة ، مبعنى  يعتمد على 

امل�ضاكل  اإىل حل  اأننا ن�ضعى 

منذ بدايتها ولجنعلها ترتاكم 

اأن يقع احلدث  اإىل  وت��ك��رب 

الأمني اواجلرمية.

كما اأن ال�ضيا�ضة اجلنائية 

تعتمد على 3وظائف: منع 

وال���ق��اي��ة منها،  اجل���رمي���ة، 

والعلج، والأخريتان متثلن 

ال�����ض��رط��ة املجتمعية،  ع��م��ل 

اإىل تقريب امل�ضافة  اإ�ضافة 

ال�ضرطة واملجتمع لإزالة  بني 

النف�ضي  اخل����ف واحل��اج��ز 

م��ف��اه��ي��م حق�ق  وت��ر���ض��ي��خ 

الإن�ضان.

اأن ال�ضرطة  واأ�����ض����اف 

تتبع  ال��ك���ي��ت��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الت�عية  اأ�ضاليب منها  ع��دة 

امل������دار�������ص والأم�����اك�����ن  يف 

النقا�ضية،    العامة واحللقات 

واملجمعات التجارية وال�زارات 

اأن  ون��اأم��ل  العامة،  والهيئات 

نفتح ق��ن���ات ج��دي��دة م��ع كل 

فئات املجتمع باأ�ضل�ب هادف 

العنف  والت�عية من  للتحذير 

احلا�ضل يف املجتمع �ض�اء يف 

اأوالبي�ت،  اأوال�ضارع  املدار�ص 

فنحن يف قلب امليدان ونر�ضد 

وق���ع م�ضاكل غريبة ودخيلة  

تليق باملجتمع  وم��ع��ق��دة ول 

الك�يتي، وكثري منها ليرقى 

اإىل  تفاقم امل�ضكلة ، لكنها تكرب  

نتيجة لغياب احل�ار والتفاهم، 

وعدم ال�عي باأ�ضاليب واأهداف 

تك�ين الأ�ضرة وتربية الأولد، 

فهناك من مي�ضي »بالربكة وعلى 

املزاج« وليعي املبداأ الإ�ضلمي 

»كلكم راع وكلكم م�ض�ؤول عن 

انت�ضار  اإىل  اإ�ضافة   ، رعيته« 

الثقافات والأف��ك��ار الدخيلة 

التي تت�ضلل اإىل جمتمعاتنا 

الت�ا�ضل  من خ��لل �ضبكات 

الجتماعي والف�ضائيات التي 

ال�ضلبيات  با�ضت�ضراء  ت�ضعرك 

على الإيجابيات .

وي�ضيف: يف اإطار ال�ضعي 

حلل امل�ضاكل الأ�ضرية كالعنف 

الزوجي خ�ض�ضنا غرفا خا�ضة 

للتعامل مع امل�ضكلت، ودربنا 

باحثني اجتماعيني ونف�ضيني 

لتقدمي ال�ضت�ضارات والدعم 

الجتماعي والنف�ضي والقان�ين 

ملن يحتاج اإليه.كما فعلنا اخلط 

ال�ضاخن للت�ا�ضل مع احلالت 

املجه�لة داخل البي�ت املغلقة 

اأ���ض��رار كثرية وبع�ضها  على 

يعاين م��ن العنف والإهمال 

و�ض�ء املعاملة.

حقيقة  لب��د م��ن متكني 

وامل��در���ض��ة وو�ضائل  الأ���ض��رة 

القيام بدورهم،  الإع��لم من 

ولبد من تغيري الثقافة ال�ضائدة 

اإىل ثقافة  يف ه��ذا الع�ضر 

اللعنف.

»ال�ضج�ن  وح����ل جت��رب��ة 

الك�يتية وتق�مي املحك�مني«  

تقدم الدكت�ر املقدم بدر عدنان 

اأح��م��د اخلبيزي ببحث مهم 

التجربة  اأو���ض��ح  فيه معامل 

 الك�يتية يف هذا املجال، وقال:

اإن امل�ؤ�ض�ضات الإ�ضلحية 

تعمل للحد من ظاهرة العنف 

الك�يتية من خلل  بال�ضج�ن 

اجل�انب التالية:

العمل على اجلانب ال�قائي 

الع�امل  بحيث تتم مكافحة 

امل�ضببة للعنف بن�ضر ثقافة 

العنف، ون�ضر  الت�ضامح ونبذ 

ثقافة حق�ق الإن�ضان، والرتكيز 

ال��ن��دوات واملحا�ضرات  على 

التي حتث على حماربة العنف، 

وتنمية اجلانب ال�ضحي للنزلء، 

وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ا�ضتخدام 

اأ�ضاليب التعزيز بكافة اأن�اعه، 

الت�ا�ضل  وا�ضتخدام مهارات 

القائمة على اجلانب  الفعالة 

اأهمها  الإن�����ض��اين وال��ت��ي م��ن 

ح�ضن ال�ضتماع والهتمام، 

ال�قت  واإت��اح��ة م�ضاحة م��ن 

جلعل النزيل ميار�ص العديد من 

الأن�ضطة الريا�ضية واله�ايات 

املختارة.

م�����ع ت���ف���ع���ي���ل اجل����ان����ب 

العلجي:وذلك عرب ا�ضتخدام 

اأ�ضاليب تعديل ال�ضل�ك والبعد 

عن العقاب،وتفعيل الأ�ضاليب 

املعرفية والعقلنية وذلك من 

املهارات وتغيري  تنمية  خلل 

ال�ضيئة  املفاهيم واملعتقدات 

النزلء اجلدد،  املكت�ضبة لدى 

و�ضبط �ضل�ك وحتديد ع�امله 

واأ�ضبابه وذل��ك تدريجيا من 

بعدة  ال��ن��زي��ل  م����رور  خ���لل 

مراحل.

واأخريا فاإننا  نهيب مبركز 

درا���ض��ات اخلليج واجلزيرة 

العربية بجامعة الك�يت �ضرعة 

امل�ؤمتر  ب��ح���ث ه��ذا  طباعة 

واملقاربات والنقا�ضات اجلادة 

ب��ني املحا�ضرين  التي دارت 

واحل�ض�ر، وتعميمها على �ضّناع 

القرار و الهيئات وامل�ؤ�ض�ضات 

لفائدتها  ال��ع��ام��ة واخل��ا���ض��ة 

ال�ضيا�ضات  الكبرية يف ر�ضم 

وحتديد الجتاهات وم�اجهة 

باأ�ضل�ب  ال��ع��ن��ف  ظ���اه���رة 

�ضم�يل يت�ضمن كل الت�جهات 

واملجالت.

اإحدى اجلل�ضات

ن�ضيمة الغيث
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أربع دراسات علمية عن

هوية املرأة العربية

الكتابات،  �ضيل  ي���زال  ل 

وال����ب����ح�����ث، وال����درا�����ض����ات 

الإ�ضرتاتيجّية، والنقدية، املتعلقة 

الن�ض�ي، يف الأقطار  بال�ضاأن 

العربية، يتدفق على من�ضات 

وامل��داول��ة -  البحث واملناق�ضة 

بازدياد م�ضطرد-  من عام اإىل 

عام، ومن م�ؤمتر اإىل م�ؤمتر، ومن 

مهرجان اإىل اآخر. ما ي�ضري يف 

جممله اإىل اأن الق�ضية الن�ض�ية 

وه�اج�ضها  فر�ضياتها  ب��ك��ل 

تت�ضم  ت���زال  وط��روح��ات��ه��ا، ل 

بالديناميكية، وال�ضرورة. ك�نها 

العربية  الثقافة  بنية  ت�ضكل يف 

املعا�ضرة، واحدة من امل��ض�عات 

والق�ضايا املركزية، التي ي�ضعب 

التغافل عنها. كما تدلل يف ال�قت 

نف�ضه على املكانة الرفيعة التي 

ال�ضلم  امل��راأة يف  ب��داأت حتتلها 

التنم�ي الجتماعي  يف الأقطار 

العربية على اختلف �ضيا�ضاتها 

وق�انينها التنظيمية جتاه املراأة. 

بحيث مل يعد من ال�ضه�لة مبكان 

يف اأي جمتمع اإن�ضاين - ياأخذ 

 مب�ضببات احل�ضارة والتط�ر-

الفكري  ي��ل��غ��ي وج����ده���ا  اأن 

والثقايف والإبداعي، اأو يتعامل 

معها من منطلق الكيان الفائ�ص 

عن احلاجة.

ف���ك���ل درا�������ض������ة بحثية 

تاأتي من الأكادمييني،  ر�ضينة 

واأهل اخلربة  والتكن�قراطيني، 

د. نادر القّنة

)2015 يونيو   - )مايو   81 الغرسة 

42



ال�ا�ضعة والخت�ضا�ص، ت�ضيف 

اإىل �ض�ابقها من الدرا�ضات، ما 

ي�ضجع على تقدمي املزيد منها، 

يف احلقل الن�ض�ي، وطرق اأب�ابه 

من زوايا عدة، بغية و�ضع احلل�ل 

الإ�ضكاليات  الناجعة لكثري من 

التي مازالت حمل  والق�ضايا، 

اختلف ونقا�ص وتداول.

درا�صات ا�صرتاتيجّية 

وم�صتقبلية

فالدرا�ضات العلمية امليدانية 

ال��ي���م، والتي  )الإثن�غرافية( 

عملت ب�ضكل خمتربي منهجّي 

العديد  اإج�����راء  م��ربم��ج ع��ل��ى 

الدرا�ضات امل�ضحّية ح�ل  من 

التاريخّية  الن�ض�ية  الق�ضايا 

والراهنة، وبخا�ضة املت�ضلة منها 

ال�ضيا�ضي والجتماعي  بال�اقع 

والقت�ضادي والثقايف والتعليمي 

اأفادتنا كثرياً  للمراأة،  والفكري 

من الدرا�ضات ال�ضرتاتيجّية 

وامل�ضتقبلية، وكل ما له علقة 

ال�ضاملة  التنم�ية  بامل�ضاريع 

وامل�ضتدامة....لأنها و�ضعتنا اأمام 

�ضل�ضلة من احلقائق واملعل�مات 

التي  والأرق��ام والإح�ضائيات، 

اأو اجل���دل.  ال�����ض��ك  ت��ق��ب��ل  ل 

الي�م  فامل�ضاألة مل تعد قائمة  

املعريف -  التط�ر  اأم��ام هذا   -

التخمينات، والقراءات،  على 

ال�ضريعة غ��ري ال�ضتدللية.. 

اأول ما يرتبط  فالعلم يرتبط 

باملعايري، وباملرجعيات.

من هذا املنطلق هناك اأربع 

درا�ضات بحثية اأكادميية اأ�ضلية، 

قام باإجنازها باحث�ن اأكادميي�ن 

من جامعات وم�ؤ�ض�ضات علمية 

ع��رب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، يف اأواخ����ر 

ت��ن��اول كٌل  2014م...  ال��ع��ام 

الق�ضايا  من  منهم فيها جانباً 

والإ���ض��ك��ال��ي��ات ال��ن�����ض���ي��ة يف 

املعا�ضرة، ويف  العربية  الثقافة 

الإرثية،  املُتحكمات  مقدمتها: 

وتعدد اله�ية، و�ض�رة اخلطاب، 

وجدلية املعرفة، واأن�ضاق احل�ض�ر 

الإبداعي، واحلق�ق، والتهمي�ص، 

وال�عي....

الدرا�ضات  ملخ�ضات هذه 

اأمام املتلقي  الأكادميية تك�ضف 

ع��ن وع��ي ج��دي��د ب���دور امل���راأة 

وحق�قها يف املجتمعات، وبخا�ضة 

يف اأطر التنمية. كما تك�ضف عن 

فهم جديد خلطابها الإن�ضاين، 

وال�ج�دي، والراهني على �ض�ء 

معطيات ال�اقع واإفرازاته. 

ا�ضتغالت بحثية  اإذن هي 

اأفقاً  اأم��ام��ن��ا  خمتربية تفتح 

اإىل  معرفيًا جديداً، وتدع�نا 

الت�ا�ضل البحثي،  مزيد م��ن 

ال��ع��ل��م��ي، والتداول  والإن���ت���اج 

بالثقافة  ل��رت��ق��ي  ال��ف��ك��ري، 

العربية املعا�ضرة يف  الن�ض�ية 

جمتمعاتنا.

ال���درا����ض���ة الأوىل حتمل 

ع��ن���ان: »امل�����راأة ال��ع��رب��ي��ة بني 

الإج��ح��اف والإن�ضاف...روؤية 

امل���راأة يف  م�ضتقبلية لأو���ض��اع 

الألفية  امل�ضري خلل  املجتمع 

اجلديدة« للباحث الدكت�ر هاين 

خمي�ص اأحمد عبده، من جامعة 

الإ�ضكندرية، وهذا ما جاء يف 

ملخ�ص درا�ضته:

ي��ع��د اله���ت���م���ام بحق�ق 

املراأة  الإن�ضان ومن ثم حق�ق 

ال�ضيا�ضية  اأب���رز املظاهر  م��ن 

للع�ملة ومرحلة ما بعد احلداثة، 

ال�ضماوية  الأديان  كما ج�ضدت 

ال��دول��ي��ة، وكذلك  وامل���اث��ي��ق 

العديد من  ال�طنية  الد�ضاتري 

الإن�ضان  اأ�ض�ص ومبادئ حق�ق 

ودعم امل�ضاواة وعدم التمييز بني 

الرجل واملراأة يف �ضتى جمالت 

احلياة الإن�ضانية، كما كان هناك 

تاأكيد متزايد على دعم امل�ضاواة 

بني الرجل واملراأة يف جمال التمتع 

باحلق�ق وممار�ضاتها وذلك بدءاً 

من احلق�ق ال�ضيا�ضية واملدنية، 

باحلق�ق الجتماعية  وم���روراً 

وانتهاء باحلق�ق  والقت�ضادية، 

الثقافية.

امل��ث��ال ي�ضري  فعلى �ضبيل 

ال���ع���امل���ي حلق�ق  »الإع��������لن 

ال�ضادر ع��ن الأمم  الإن�����ض��ان« 

العام )1948( يف  املتحدة يف 

اإن�ضان حق  اأن لكل  امل��ادة )2( 

التمتع بكافة احلق�ق واحلريات 

أربـــــــــــع دراســـــــــــــــات أكــــــادميــــــيــــــة عـــــربـــــيـــــة تـــكـــشـــف 
عـــــــن واقـــــــــــع املـــــــــــــرأة الـــــعـــــربـــــيـــــة املــــــعــــــاصــــــرة مـــن 
ممــــــارســــــة اإلقـــــــصـــــــاء إلــــــــى خـــــطـــــاب االحــــــتــــــواء
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اأو  الل�ن  ب�ضبب  اأي متييز  دون 

الدين...،  اأو  اللغة  اأو  اجلن�ص 

امل����ادة )26( من ت�����ض��ري   ك��م��ا 

»العهد الدويل اخلا�ص باحلق�ق 

املدنية وال�ضيا�ضية« )1966( 

اإىل اأن النا�ص جميعاً مت�ضاوون 

اأمام القان�ن ويتمتع�ن دون اأي 

التمتع  متييز بحق مت�ضاو يف 

اأن يحظر  بحمايته، كما يجب 

الأفراد  اأي متييز بني  القان�ن 

على اأ�ضا�ص اجلن�ص اأو العرق اأو 

اللغة اأو الدين.

ك��م��ا ج�����اءت »الأه�������داف 

التنم�ية للألفية« لتت�ضمن عدداً 

من املبادئ ومنها تعزيز امل�ضاواة 

املراأة  ب��ني اجلن�ضني، ومتكني 

وحت�ضني �ضحة الأمهات، وال�ضعي 

الفقر، وقد  الق�ضاء على  نح� 

الق�ضاء على  »اتفاقية  اأ�ضارت 

جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة« 

اأن م�ضطلح  اإىل  املادة )1(  يف 

امل��راأة يق�ضد به  التمييز �ضد 

اأي تفرقة، اأو ا�ضتبعاد اأو تقييد 

على اأ�ضا�ص اجلن�ص، ويك�ن من 

اآثاره انتهاك احلق�ق الجتماعية 

والقت�ضادية وال�ضيا�ضية واملدنية 

والثقافية للمراأة، اأو تقييد متتعها 

بها، اأو منعها من ممار�ضتها، اأو 

احل�ض�ل عليها.

وعلى الرغم من التاأكيدات 

ال�ضابقة يف امل�اثيق والت�ضريعات 

ال��دول��ي��ة والق�مية  وال��ق���ان��ني 

املراأة  وكذلك املحلية على حق 

يف التمتع باحلق�ق الجتماعية 

والقت�ضادية وال�ضيا�ضية وكذلك 

الثقافية دون متييز، اإل اأن هناك 

والبيانات  العديد من احلقائق 

امل�ضاواة  ح����ل م��ظ��اه��ر ع���دم 

والتمييز �ضد الن�ضاء يف بلدان 

العامل املتقدم والنامي على حد 

�ض�اء، فعلى �ضبيل املثال ي�ضري 

تقرير »املراأة يف عامل غري اآمن« 

اإىل اأن ح�ايل %70 من الن�ضاء 

الفقر ويع�ضن على  يعانني من 

دخل ي�مي يقل عن دولر واحد، 

كما متثل الن�ضاء ح�ايل 66% 

من عدد الأميني يف العامل، كما 

 %70 الن�ضاء ح���ايل  تتحمل 

الذي  العمل  اإجمايل وقت  من 

ي�ؤدى بدون مقابل مادي وذلك 

لت�فري الرعاية لأ�ضرتها، وتقدر 

قيمة هذه الأعمال غري مدف�عة 

الأجر بح�ايل 11 تريلي�ن دولر، 

للتمييز  الأخ��رى  ومن املظاهر 

�ضد املراأة تدين ن�ضبة م�ضاركتها 

يف املنا�ضب الإدارية اإذ ل تتعدى 

33% يف ال���دول املتقدمة، و 
15% يف اأفريقيا، اأما يف اآ�ضيا 
بلغت  ال��ه��ادي فقد  وامل��ح��ي��ط 

الن�ضبة 13%، ومتثل الن�ضب يف 

اأفريقيا واآ�ضيا واملحيط الهادي 

�ضعف ما كانت عليه منذ ع�ضرين 

عاما، كما ل تتعدى ن�ضبة الن�ضاء 

يتقلدن منا�ضب وزارية  اللتي 

على م�ضت�ى العامل ن�ضبة %7.

وتربز لنا البيانات ال�ضابقة 

مظاهر الإجحاف لدى املراأة يف 

الذي يرتبط  الإن�ضاف  مقابل 

بالعدالة وامل�����ض��اواة والتمكني 

الرجل  ب���ني  ال��ت��م��ي��ي��ز  وع����دم 

املفه�م  وامل���راأة، ويتحدد ه��ذا 

يف �ض�ء بعدين اأولهما: الفر�ص 

املت�ضاوية مبعنى اأن ما يتمتع به 

ال�ضخ�ص يف حياته من فر�ص 

اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً  ي��ك���ن  اأن  يجب 

ج��ه���ده وق��درات��ه فقط ولي�ص 

واأ�ض�له  على خلفيته  اعتماداً 

العائلية والطبقية، واآخرهما: 

جتنب احلرمان املطلق، والتدخل 

حلماية الأفراد من الفقر، وعلى 

اإن الإن�ضاف  الق�ل  هذا ميكن 

للعدالة ي�ضري  امل��رادف  مبعناه 

اأي جتنب  الت�زيع  اإىل عدالة 

امل�ضاواة املجحفة  حالت عدم 

بني الأفراد داخل جمتمعاتهم، 

تتمثل �ضل�ضل الإجحاف  كما 

والتمييز،  اللم�ضاواة  اأوجه  يف 

العدالة الجتماعية  وت��راج��ع 

القي�د  وال�ضتبعاد، ف�ضًل عن 

التي تعمل  البنائية  واحل�اجز 

على تكري�ضها وا�ضتمرارها.

ويف �ض�ء م��ا �ضبق تتمثل 

التعرف  ال��ب��ح��ث يف  م�ضكلة 

على مظاهر الإجحاف و�ضبل 

الإن�ضاف للمراأة يف املجتمع ومن 

اإلجحاف  مظاهر  مــن 
ضـــــد املــــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة 
مــــــركــــــزيــــــة الــــُســــلــــطــــة 
األبــــــويــــــة والـــتـــنـــشـــئـــة 
القائمة  االجتماعية 
عــــلــــى فـــلـــســـفـــة الــــنــــوع
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ثم يهدف البحث اإىل الإجابة عن 

عدد من الت�ضاوؤلت منها:

ال�ضياق املجتمعي الذي  	•ما 
انت�ضار ظاهرة  ي�ضاعد على 

الإجحاف �ضد املراأة؟

	•م����ا ه����ي ����ض����ر واأ����ض���ك���ال 
ال���لم�������ض���اواة ل����دى امل�����راأة 

امل��ج��ت��م��ع يف املجالت  يف 

والقت�ضادية  الجتماعية 

وال�ضيا�ضية؟

	• ما الق�ى الفاعلة وراء انت�ضار 
التمييز �ضد املراأة؟

نتائج ترتتب على  	•ه��ل ثمة 
الإج����ح����اف �ضد  م��ظ��اه��ر 

املراأة؟

اإن�ضاف  	•م��ا ه��ي �ضبل دع��م 
املراأة؟

ويعتمد البحث على املداخل 

النظرية داخ��ل »علم  والأط���ر 

النظرية  ال��ن���ع« و«  اج��ت��م��اع 

الن�ض�ية«، ومن ثم ميكن �ضياغة 

جمم�عة من الق�ضايا النظرية 

التي ت�ضاعد على فهم وتف�ضري 

م�ضكلة البحث وذلك على النح� 

التايل: 

اإن مظاهر الإجحاف لدى   .1
املراأة نتاج املجتمع والثقافة 

والإيدي�ل�جيا ال�ضائدة.

متثل ال�ضلطة الأب�ية اأ�ضا�ص   .2
هيمنة الرجل على املراأة.

جت�ضد التن�ضئة الجتماعية   .3
الن�ع  اأ�ضا�ص  القائمة على 

اأحد ع�امل التمييز الن�عي 

�ضد املراأة.

اإن الن�ضق الراأ�ضمايل يزيد   .4
اللم�ضاواة على  من حدة 

اأ�ضا�ص الن�ع، والعنف �ضد 

املراأة.

ت���ك���م���ن �����ض�����ر خ�ض�ع   .5
اإنكار  امل��راأة يف  وا�ضتبعاد 

اإن هذه اخللفية يف التفكري 

ح�����ل امل�������راأة ارت���ب���ط���ت بكل 

احل�ضارات على اختلف اأديانها 

زال��ت �ضارية املفع�ل يف  وم��ا 

جمتمعاتنا املعا�ضرة، والتي حتدد 

اأدوار كل اجلن�ضني  بناًء عليها 

وتعمل على نقله للأجيال من 

خلل امل�روث الثقايف.

اإن اخلطاب املنتج ح�ل املراأة 

العربي الإ�ضلمي  ال��ع��امل  يف 

امل��ع��ا���ض��ر يف جممله طائفي 

اأن��ه خطاب  وعن�ضري مبعنى 

يتحدث عن مطلق )املراأة/الأنثى( 

وي�ضعها يف علقة مقارنة مع 

الذكر( وحني  مطلق )الرجل/ 

حتدد علقة ما باأنها بني طرفني 

اأو متعار�ضني يلزم  متقابلني 

اأحدهما  منها �ضرورة خ�ض�ع 

للآخر، ومن �ضاأن الطرف الذي 

يُنتج  اأن  يت�ض�ر نف�ضه مهيمناً 

عن�ضرياً  بذلك خطاباً طائفياً 

من الطرف املهيمن.

ال���ب���ح���ث يخ�ص  ف����ه����ذا 

املراأة  املنتجة ح�ل  اخلطابات 

يف حماولة للك�ضف عن الآليات 

التي ت�ضتغل بها، و يك�ن جمال 

التاأويلت املقدمة  عملها ه� 

)القراآن  ال��دي��ن��ي��ة  للن�ض��ص 

الق�ضايا  تناولت  التي  وال�ضنة( 

احل�ضا�ضة للمراأة.

للخطابات  بالن�ضبة  اأم���ا 

الجتماعية فمجال عملها ه� 

ال�اقع من خلل درا�ضة ميدانية 

الرمزي املمار�ص  العنف  ح�ل 

ح�ل املراأة.

الأكادميية  ال��درا���ض��ة  اأّم���ا 

نتاج جهد علمّي  الثالثة، فهي 

اأحمد  ال��دك��ت���ر  ب��ني  م�ضرتك 

لطيف جا�ضم، والدكت�رة �ضناء 

عي�ضى الداغ�ضتاين من جامعة 

احلق�ق املدنية وال�ضيا�ضية 

والجتماعية والقت�ضادية 

داخل املجتمع.

كما تتجه الروؤية امل�ضتقبلية 

نح� ا�ضت�ضراق امل�ضتقبل وتت�ضكل 

من جمم�عة �ضيا�ضات بديلة 

وب��رام��ج عمل ميكن اتخاذها 

كنهج ا�ضرت�ضادي لتغيري الأو�ضاع 

غري املرغ�ب فيها والتي تتمثل 

يف اأو�ضاع الإجحاف واللم�ضاواة 

اإىل  امل��راأة داخ��ل املجتمع  لدى 

اأف�ضل مرغ�ب فيه يف  و�ضع 

امل�ضتقبل. وت�ضتفيد هذه الروؤية 

امل�ضتقبلية من جمم�عة اأهداف 

الإن�ضاف  يف مقدمتها مبادئ 

وامل�ضاواة، والعدالة، والتمكني، 

يف حتليل و�ضع املراأة والك�ضف 

عن الق�ى الفاعلة التي تقف وراء 

مظاهر الإجحاف واللم�ضاواة 

والتي عملت على دعمها داخل 

املجتمع.

ال��ب��اح��ث يف  ا�ضتعان  وق��د 

الأو�ضاع مبنهجية  حتليل هذه 

للدرا�ضات  ال��ت��ح��ل��ي��ل  اإع�����ادة 

والبح�ث ال�ضابقة ذات ال�ضلة، 

وكذلك تقارير التنمية الب�ضرية 

العاملية واملحلية والتي ميكن 

م���ن خ��لل��ه��ا ر���ض��د اأو����ض���اع 

املراأة يف املجالت القت�ضادية 

والجتماعية وال�ضيا�ضية من 

خلل الرتكيز على ق�ضايا عدة 

م��ن مظاهر الإجحاف  ب���دءاً 

يف املجال القت�ضادي ومروراً 

امل��راأة يف املجال  بالتمييز �ضد 

الجتماعي، وانتهاء بالتمييز يف 

املجال ال�ضيا�ضي.

ا�ضتمل البحث على  وق��د 

ثلثة مباحث رئي�ضة حيث يتناول 

النظري  الإط��ار  الأول  املبحث 

الثاين  للبحث، ورك��ز املبحث 

املراأة ومظاهر الإجحاف  على 

املبحث  يف املجتمع، كما عالج 

الثالث الروؤية امل�ضتقبلية.

الدرا�ضة الأكادميية الثانية، 

وهي ن�عية يف قيمتها وم�ضم�نها 

للباحث اجلزائري الربوفي�ض�ر 

كنزاي حممد ف�زي من جامعة 

ولي���ة  يف   1955 اأوت   20
�ضكيكدة باجلزائر، وعن�انها: 

النفعي يف  التاأويل  )اإ�ضكالت 

امل��راأة.. اإنتاج اخلطابات ح�ل 

ال��دي��ن��ي واخلطاب  اخل��ط��اب 

اأمن�ذجاً( وهذا ما  الجتماعي 

جاء يف ملخ�ضها:

تتباين معاجلة هذا امل��ض�ع 

بتباين الروؤية الت�ض�رية للم��ض�ع 

حمل الهتمام والتق�ضي، وهذا 

ما تعك�ضه امل�اقف املختلفة جتاه 

التي  امل��راأة واخلطابات  ق�ضية 

تنتج ح�لها، وجت��در الإ�ضارة 

امل���راأة  اأن  اإىل  امل��ق��ام  يف ه��ذا 

عانت منذ القدمي من الأحكام 

باعتبارها م�ضدر  التي جاءتها 

التي غذت  اخلطيئة الأ�ضلية 

ا�ضتهدفت  التي  كل اخلطابات 

املراأة فيما بعد، ولقد اأدى تزايد 

حدة هذه اخلطابات التي تنتجها 

الن�ض��ص والثقافات  اأ�ضا�ضًا 

اأو  واع��ي��ة  بطريقة  ال�ضعبية 

لواعية اإىل تر�ضيخها باأ�ضاليب 

امل��ج��ت��م��ع ويف  خمتلفة داخ���ل 

خمتلف م�ؤ�ض�ضاته.

اخلــــطــــابــــات امُلـــْنـــتـــجـــة 
العربية  املـــــــرأة  حـــــول 
تــــتــــســــم بـــالـــعـــمـــومـــيـــة 
وامُلطلقية والــتــعــومي 
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بغداد. وعن�انها: )البُنى الذهنية 

ال�ضائدة يف  املراأة  القيمية عن 

امل��ج��ت��م��ع(. وه���ذا م��ا ج���اء يف 

ملخ�ضها:

ل تزال املراأة يف جمتمعاتنا 

التهمي�ص، حتى  العربية تعاين 

تكاد تق�ضى من احلياة ويرتد 

اأداة من  اإىل جم���رد  دوره����ا 

ت��ع���د ملكيتها  ال��ت��ي  الأدوات 

يع�د  الذك�ري، وهذا  للمجتمع 

بطبيعة احل���ال نتيجة ثقافة 

اإذ  ال�عي،  غري طبيعية تفزع 

العربية  الثقافة  مك�نات  اإن 

�ضاهمت ب�ضكل اأو باآخر يف اإنتاج 

ال�ض�رة الدونية للمراأة، ذلك اأن 

املجتمعات املتخلفة تُعلّم اأ�ضياء 

واأمن��اط��اً حم��ددة من  خمتلفة 

ك��اأن نن�ضب للرجل،  ال�ضل�ك، 

)الفل�ضفة  املعرفية  الفح�لة 

والعلم وامل��ض�عية(، ويف املقابل 

تن�ضب  ن��ع���ت��اً حت��ق��ريي��ة  جن��د 

للمراأة، كالعجز املعريف والدونية 

واملي�عة والنفعال والتذبذب 

وال�ضحر وال�ضع�ذة. وهذه كلها 

تقاليد اأ�ضبحت قيماً م�غلة يف 

القدم، وكلها م�روثات ثقافية 

اأ�ضبحت بنى ذهنية يحملها 

النا�ص �ضمن ل�ضع�رهم املعريف 

الذي من خلله يق�م الفرد اأو 

اجلماعة برتتيب العلقات مع 

اجلن�ص الآخ���ر، وت�ضبح قيماً 

اأُعدت  �ضائدة على وفق ذهنية 

�ضلفاً، ولهذا قد ن�ضّرع العنف، 

ون��غ��ايل فيه �ضمن املنظ�مة 

الثقافية املادية والرمزية فهي اإذاً 

�ض�اهد تفزع وعينا وجتعلنا نلجاأ 

للقيم ال�ضائدة وتك�ن حمكيات 

للحكم على �ضل�ك املراأة... وما 

املثايل )القيمي امل�روث(  بني 

املراأة �ضريعة  ال�اقع تقع  وبني 
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مــــــــــــــــــازالــــــــــــــــــت املــــــــــــــــــــرأة 
الـــعـــربـــيـــة تـــعـــانـــي من 
والتبعّية  الــتــهــمــيــش 
الستياب  والــدونــيــة 
هويتها خـــصـــوصـــيـــة 

التناق�ص وال�ضراع. اإذ ظهر يف 

بع�ص املجتمعات زعزعة لقيمة 

الذهنية  البنى  امل��راأة وخلخلة 

والجتماعية وظهرت م�اقف 

الن�ضاء  ا�ضتنقا�ص  ع��ن  تعرب 

واعتقاد را�ضخ يف دونيتهن وقد 

بداأت اله�ة عميقة بني الظاهر 

والباطن واخلطاب واملمار�ضة.

القيمية  الذهنية  والبنية 

للمجتمع جتاه املراأة ل تختلف 

واآخ����ر يف  ب��ني جمتمع  ك��ث��رياً 

اإن  اإذ  ال��ع��رب��ي��ة،  جمتمعاتنا 

العداء العميق وامل�ضتمر والقلق 

املرافق لرتبيتها والت�ضميم على 

نفي وج�دها الجتماعي فرداً 

ال�ضائدة.  القيمة  م�ضتقًل هي 

فالبنية الذهنية هي اإطار نظري 

ومفاهيمي عملي يعطي ال�اقع 

�ضرعيته وق�ته ومربر ا�ضتمراره 

ولهذا تاأتي اأهمية امل��ض�ع اأي�ضاً 

الذهنية  النظر يف  اإع���ادة  من 

القيمية ال�ضائدة و�ضياغة ذهنية 

ال�اقعية  امل���راأة  بديلة ل�ض�رة 

ال��ذات��ي��ة ولي�ضت  و�ضراعاتها 

ال�����ض���رة امل��ث��ال��ي��ة، ف��لب��د من 

لل�اقع وقب�ل للخيارات  وعي 

النف�ص  اإن علماء  اإذ  الأخ��رى. 

اأن  اأ�ضا�ص  املراأة على  يتناول�ن 

لها خ�ض��ضية تختلف عن الرجل 

انفعالتها وع�اطفها  �ض�اء يف 

و�ضخ�ضيتها ب�ضكل عام.

ومن هنا ل بد من معرفة 

ال�ضائعة عن  الذهنية  وتق�ضي 

املراأة على وفق الأفكار التالية:

	•هل املراأة تابعة  اأم م�ضتقلة؟
وال�ضلطة  واملكانة  	•ال�ضمعة 

الجتماعية.

	•ال�ضعف والق�ة.
	•امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.

اإىل  ال��درا���ض��ات  اإذ ت�ضري 

اأهمية التحليل يف تك�ين �ض�رة 

املراأة يف اأذهان املجتمع، ل�ضيما 

فيما يتعلق ب�ضيادة جمم�عة 

من التعميمات املتحيزة واملبالغ 

اأنها متثل  اأ�ضا�ص  فيها، على 

ج�هر مفه�م ال�ض�رة النمطية، 

اأع��ط��ت دلل��ة مهمة على  كما 

اأن ال�ض�رة النمطية مل يكن 

باعثها - دائماً الرجل وحده - 

بل �ضاهمت املراأة يف ذلك.

باإعداد  الباحثان  لهذا قام 

ا���ض��ت��ب��ان��ة ت�ضمنت جمم�عة 

ت�ضاوؤلت غطت الأفكار الأربعة 

امل�ضار لها اآنفاً من خلل تطبيقها 

على عينة مك�نة من )200( فرد 

من الرجال والن�ضاء �ضمن الفئتني 

 العمريتني ) 20 – 30( و )30 -

40( �ضنة ومب�ضت�ى علمي ل 
يقل عن الثان�ية العامة، ومن ثم 

حتليل نتائج الدرا�ضة اإح�ضائياً 

م��ن خ���لل ا�ضتعمال و�ضائل 

اإح�����ض��ائ��ي��ة منا�ضبة، وتقدمي 

ت��ضيات منا�ضبة وو�ضع خطة 

يبداأ  امل��راأة،  واق��ع  لتغيري  عمل 

من تكري�ص امل�ضاواة يف احلق�ق 

وامل��راأة« فاحل�اجز  الرجل  بني 

امل�ؤ�ض�ضية القان�نية والقت�ضادية 

التي  الثقافية  اأو  ال�ضيا�ضية  اأو 

حت�ل دون ممار�ضة امل�ضاواة يف 

احلق�ق ينبغي حتديدها واإزالتها 

عن طريق اإجراء اإ�ضلح �ضامل 

يف ال�ضيا�ضات. ويجب اأن يتمثل 

هدف التنمية يف العدل، فاملراأة 

التغيري، والعرتاف  فاعلة يف 

ب��امل�����ض��ك��ل��ة ه���� ب���داي���ة احلل 

ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل واإعادة 

�ضياغة البنى الذهنية القيمية 

للمجتمع جتاه املراأة.

الدرا�ضة الأكادميية الرابعة 

نتاج جهد علمّي م�ضرتك بني 

اثنني من الباحثني الأكادمييني 

ال��ع��رب: ال��ربوف��ي�����ض���ر حممد 

ال���دوم���اين. والأ���ض��ت��اذ م�ضلم 

اجلعباري. من جامعة املرقب يف 

ليبيا. وهي بعن�ان )تعزيز مكانة 

املراأة وتنمية مهاراتها يف اخلروج 

للعمل يف املجتمع العربي(. وهذا 

حم�ر ملخ�ضها:

اإن املجتمع اأ�ضبح فيه دخل 

الرجل وحده ل ي�ضد احتياجات 

ال���ذي يتطلب  الأم���ر  الأ���ض��رة 

امل�����ض��اع��دة امل��ادي��ة م��ن جانب 

واأ�ضبح عملها ودخ�لها  امل��راأة 

�ضرورياً  اأمراً  العمل  اإىل �ض�ق 

اأ�ضرتها ملجابهة ظروف  لدعم 

احلياة الي�مية.

اإن زيادة م�ضاهمة املراأة يف 

العمل رفع من ن�ضبة م�ضاهمتها 

يف الق�ى العاملة وزيادة قدرات 

الإنتاج واكت�ضاب  املجتمع على 

مهارات خا�ضة يف عملها وحتقيق 

مكانتها يف املجتمع والرغبة يف 

العامة من  امل�ضاركة يف احلياة 

خلل التقدير الجتماعي لها، 

املراأة م��ض�ع  اأ�ضبحت  وبذلك 

اهتمام وقب�ل وتقدير واحرتام 

من قبل الآخرين يف املجتمع.

اأهداف البحث

امل���راأة  ت��اأث��ري خ���روج  	•معرفة 
للعمل على الأطفال وتربيتهم 

ال��ت���اف��ق بني  وق��درت��ه��ا على 

املنزل وال�ظيفة.

	•م���ع���رف���ة ت����اأث����ري ال���ع����ام���ل 
الجتماعية والقت�ضادية على 

عمل املراأة يف املجتمع.

	•اإن املراأة ع�ض� اإيجابي لأ�ضرتها 
يلبي  العمل  واإن  وجمتمعها 

لها احتياجاتها واحتياجات 

اأولدها واأ�ضرتها.

	•اإن عمل املراأة �ضرورة ما�ضة 
و�ضمان لها من تقلبات الدهر 

مثل الطلق، اأو وفاة الزوج...

اإلخ.

املنهج  ال��ب��اح��ث��ان  وات���ب���ع 

التحليلي يف معاجلة  ال��ضفي 

م��ض�ع تعزيز مكانة املراأة وتنمية 

للعمل،  م��ه��ارت��ه��ا يف اخل����روج 

العلمية  ب��امل��ادة  ا�ضتعانا  وق��د 

ال�ثائق  ال�����ض��روري��ة، وخا�ضة 

املكتبية والدرا�ضات املنجزة يف 

اأدنى  هذا املجال، ل�ضمان حد 

الكفيلة  الدقة وامل��ض�عية  من 

بتطبيق ق�اعد هذا املنهج على 

اإىل ا�ضتخل�ص  نح� يف�ضي 

النتائج املرج�ة من البحث.

ومن اأهم النتائج التي ت��ضل 

اإليها الباحثان ما يلي:

	• بينت الدرا�ضة اأن خروج املراأة 
للعمل ي�ؤدي اإىل تعزيز مكانتها 

ويعطيها فر�ضة لإثبات كفاءتها 

وحتقيق ذاتها بن�ضبة %90.

امل���راأة  اأن  ال��درا���ض��ة  بينت   •	
العاملة ت�فق بني العمل الذي 

الأ�ضرية  وال�اجبات  به  تق�م 

داخل بيتها بن�ضبة %80.

املراأة  و�ضلت ن�ضبة علقة 

ب��زوج��ه��ا وترابطهما  العاملة 

78% واأن التفاق  الأ���ض��ري 

والتفاهم ه� الذي يحل امل�ضاكل 

بن�ضبة  العمل  ي�ضببها  التي قد 

.%83
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ال���ك����ي���ت وجم��ل�����ص الأم�����ة، 

والعلمية  الثقافية  وملحمها 

التي تتمثل يف املجل�ص ال�طني 

والآداب،  وال��ف��ن���ن  للثقافة 

للتقدم  ال��ك���ي��ت  وم���ؤ���ض�����ض��ة 

البح�ث  وم���رك���ز  ال��ع��ل��م��ي، 

وبنك  الك�يتية،  وال��درا���ض��ات 

الك�يت املركزي، وبنك الك�يت 

الكتاب  وحت����دث  ال���ط��ن��ي، 

وال�ضلطتني  ال��د���ض��ت���ر  ع���ن 

والتنفيذية  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 

والبرتول،  ال�طنية،  واجلمعية 

وغريها من امل��ض�عات.

مركز  رئي�ص  ال�ضباح  ميم�نة 

ومتحف  التاريخية  الدرا�ضات 

الآثار بجامعة الك�يت، ورئي�ص 

اجلمعية التاريخية الك�يتية.

الكتاب:  م��ض�عات  م��ن 

الك�يت  ع��ن  امل���ؤل��ف  ح��دي��ث 

ال�����ض��ع��ب ال��ط��ي��ب وال����ط���ن 

والك�يت  امل�����ض��ت��ق��ر،  الآم�����ن 

 ب���الأم�������ص »ك���ي���ف ك���ان���ت«،

 والك�يت يف �ضهادات الرحالة 

الي�م  وال��ك���ي��ت  )الأج���ان���ب(، 

التي  ال�ضيا�ضية  وم��لحم��ه��ا 

يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  يف  تتمثل 

اعتنى به 
الدكتور حسن عاصي

الكويت 
بني األمس واليوم

الكويت بني الأم�س واليوم.. للدكتور ح�صن عا�صي.. كتاب �صدر 

مريك  للربيطاين  والجنليزية،  العربية  باللغتني  حديثًا 

دو�صون الذي عا�س يف الكويت )15 �صنة( والكتاب يعترب وثيقة 

املا�صي،  الع�صرين  القرن  من  الثاين  للن�صف  مهمة  تاريخية 

فيها  ل  حتَوّ مرحلة  وهي  1967م   -  1952 عامي  بني  وحتديداً 

املجتمع الكويتي -على كافة الأ�صعدة الجتماعية والثقافية 

الدولة  مامح  فيه  ت�صكلت  جديد  جمتمع  اإىل   - والرتبوية 

امل�صتقلة وموؤ�ص�صاتها احلديثة.

حمتويات الكتاب

يقع الكتاب يف نح� )215 

�ضفحة( طبعة فاخرة. ويتناول 

بن�ضاأة  تتعلق  عدة  م��ض�عات 

وم�ؤ�ض�ضاتها  الك�يت،  وتاريخ 

ال�ضيا�ضية والثقافية، والعلمية 

للكتاب  وق��دم  والقت�ضادية. 

الدكت�ر  هما:  كبريين  ا�ضمني 

وزراء  رئ��ي�����ص  احل�����ص  �ضليم 

والدكت�رة  الأ���ض��ب��ق  ل��ب��ن��ان 

عرض وحتليل 
السيد املخزجني

غلف الكتاب

)2015 يونيو   - )مايو   81 الغرسة 

48



اأ�صل ت�صمية الكويت

امل�ؤلف  ي�ضري  البداية  يف 

ت�ضميتها  قبل  الك�يت  اأن  اإىل 

التاريخ  يف  عرفت  ال��راه��ن��ة، 

كما  »ك��اظ��م��ة«  با�ضم  ال��ق��دمي 

وقد  »ال��ق��ري��ن«  با�ضم  عرفت 

على  الت�ضميات  تلك  ظهرت 

خ��رائ��ط ذل���ك ال���زم���ان ومع 

ازدهارها وتط�رها حت�لت من 

قرية اإىل مدينة، ومن ثم اإىل 

اإمارة فدولة، هي دولة الك�يت. 

والك�يت لغة هي ت�ضغري كلمة 

املبني  امل��ن��زل  وتعني  »ك����ت« 

املاء  م��ن  ال��ق��ري��ب  كاحل�ضن 

وح�له منازل �ضغرية.

فالك�يت  ا�ضطلحاً،  اأم��ا 

الع�ضرية  ال�����دول�����ة  ه�����ي 

النم�ذجية، من خلل ريادتها 

الدولية،  املحافل  ومكانتها يف 

م�ؤ�ض�ضاتها  خ�����لل  وم�����ن 

مناحي  كافة  يف  النم�ذجية 

ال�ضعد  �ضائر  وعلى  املجتمع 

والقت�ضادية  الدمي�قراطية 

والثقافية  والج���ت���م���اع���ي���ة 

وال����رتب�����ي����ة، و����ض����اه���ا من 

امل�ؤ�ض�ضات التي ت�ضكل ملمح 

ومعا�ضرتها،  ال��دول��ة  ح��داث��ة 

وازدهارها  لنه�ضتها  ومقيا�ضاً 

)�ص  الع�ضر  ل��روح  وم�اكبتها 

18 من الكتاب(.
الكويت بالأم�س

ي��ضح  العن�ان  هذا  حتت 

تلم�ص جلذور  يف  اأن��ه  الكتاب 

التاريخ يف الك�يت، ومن خلل 

الآثار،  بعثات  عنه  ك�ضفت  ما 

فرن�ضية ودامناركية و�ض�اهما، 

مت�ضلة  ك��ان��ت  احل��ي��اة  ف����اإن 

ه��ن��اك، وحت��دي��داً يف منطقة 

تل اخلزنة بجزيرة فيلكا، اإىل 

الع�ض�ر الهيلن�ضية، منذ القرن 

ال�����ض��اد���ص ق��ب��ل امل��ي��لد، ويف 

مت  حيث  كذلك  فيلكا  جن�ب 

العث�ر على اآثار مدينة دمل�نية 

الربونزي،  الع�ضر  اإىل  تع�د 

ت�ضري  متن�عة،  اإغريقية  واآثار 

ا�ضت�طن�ا  الإغ��ري��ق  اأن  اإىل 

من  قرنني  نح�  اجلزيرة  تلك 

300 و100  ب��ني  م��ا  ال��زم��ن، 

م�ضاكن  فيها  واأق��ام���ا  ق.م، 

ومعابد وقلعة كبرية.

اأما حديثاً، فاإن الكلم عن 

تاريخ الك�يت يع�د اإىل مطلع 

امليلدي،  ال�ضابع ع�ضر  القرن 

ح����ني ب������داأ ت�����اف����د الأ����ض���ر 

اجلزيرة  من  قادمة  والقبائل، 

ذلك  اأهمية  جتذبها  العربية، 

يتمتع  وم��ا  ومميزاته،  امل�قع 

ومق�مات،  خ�ضائ�ص  من  به 

لل�ضتقرار  ال���اف��دي��ن  تغري 

رحابه،  يف  وال�ضتيطان  فيه، 

احلياة  ع��ن��ا���ض��ر  ف��ي��ه  لتنم� 

تط�راً وازدهاراً.

وهذا ما كان، حيث اإن تلك 

البقعة التي اأ�ضبحت الك�يت، 

فيما بعد راحت تنم� وتزدهر، 

كياناً  ال���زم���ن  م���ع  ل��ت�����ض��ك��ل 

كل  فيه  تت�فر  ب��ذات��ه،  قائماً 

دمي�غرافيا  املجتمع:  عنا�ضر 

وكان  وعمرانياً،  واقت�ضادياً 

م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي وح�����ض��ب كل 

النظريات ال�ضيا�ضية، اأن تربز 

احلاجة اإىل �ضلطة تت�ىل قيادة 

املجتمع، وت�ضكل مرجعية لتلك 

ال�ضع�ب والقبائل التي تعارفت 

مرجعية  وترحالها،  حلها  يف 

اأم�ر  وت��دي��ر  �ض�ؤونها  ت��رع��ى 

حياتها. ومن البديهي واحلالة 

هذه، اأن تتجه الأنظار اإىل من 

ه� حمط ثقة، يجمع اإىل قيم 

والعدل  احلق  ومبادئ  اخلري 

الرعية،  اإل��ي��ه  تطمئن  وم���ا 

وروح  والباأ�ص  احل��زم  �ضفات 

و�ضجايا ت�حي  املبادرة، �ضيماً 

والأم��ان فكان  بالأمن  للجميع 

وكان  ال�����ض��ب��اح...  لآل  ذل���ك 

منذ  الأ���ض��رة  تلك  يف  احلكم 

ذل��ك احل��ني، اأم��ان��ة م��ن جيل 

اإىل جيل حتى الآن.

الكويت يف �صهادات 

الرحالة الأجانب

ذلك  بعد  ال��ك��ت��اب  ينتقل 

ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ال���ك����ي���ت يف 

فيق�ل�ن:  الرحالة  �ضهادات 

تع�د اأهلها على عدم الإذعان 

للتكاليف واخل�ض�ع حلك�مات 

نظيفة  قائمة  مدينة  غريهم، 

ن�ضطة، حاكمها العادل ي�ضاوي 

ف��ي��ه��ا حرية  اجل��م��ي��ع،  ب���ني 

التجارة، واأهم مدينة جتارية، 

ال�حيدة،  ال��ع��ام��رة  وال��ب��ل��دة 

يف  امل�ضتقل  ال��ع��رب��ي  وال��ب��ل��د 

اجلزيرة.

اأم�����ا ح���اك���م ال��ك���ي��ت يف 

فه�  ال��رح��ال��ة  م�ضطلحات 

ا�ضتقللً  م�ضتقل  �ضخ�ص 

كامًل، حري�ص على الحتفاظ 

وطريقة  الك�يت،  با�ضتقلل 

حكمه اأب�ية تتميز بالعتدال، 

ملب�ضه  يف  الأق����ل  ي��ك���ن  ق��د 

عنه  تغيب  مت�ضامح  وم�ضكنه، 

وال�ضتعلء،  املباهاة  مظاهر 

وحك�مته حك�مة اأب�ية، يعرف 

ويحظى  ب��ل��ده،  يحكم  ك��ي��ف 

باحرتام �ضامل، داهية )مبعنى 

وتفكري عميق(،  تدبري  ذو  اأنه 

يتمتع بذكاء وحنكة يف التعامل 

بعيد  ال���ك���ربى،  ال�����دول  م���ع 

النظر، اإىل جانب اأنه �ضخ�ص 

كرمي وهي ال�ضفة ال�ضائدة يف 

العرب.

اأنف�ضهم  الك�يتي�ن  اأم���ا 

�ضجاعة  الأك��رث  ال�ضعب  فهم 

اخلليج  يف  ب��احل��ري��ة  وتعلقاً 

بحي�ية  وي���ت���م���ي���زون  ك���ل���ه، 

فيما  وثيق  وترابط  و�ضجاعة 

الأحقاد  عن  بعيدون  بينهم، 

الإ�ضاءة  يتجنب�ن  واملنازعات، 

مع  ب��ع��ج��رف��ة  ال��ت��ع��ام��ل  اأو 

امل�ضاملني من جريانهم. ويذكر 

هادئ  ال��ك���ي��ت��ي  اأن  ال��ك��ت��اب 

يتمتع  الكلم،  م���زون  الطبع 

وال�ضعب  الديني..  بالت�ضامح 

مهذب،  ودود،  �ضعب  الك�يتي 

واأما  والأدب.  باللياقة  ويتمتع 

ن�ضاء الك�يت، فهن م�ضه�رات 

الأ�ضغال  كافة  يف  مبثابرتهن 

اليدوية... ي�ضتهرن بح�ضنهن. 

كذلك ي�رد الكتاب مناذج من 

اأق�ال الأجانب الغربيني الذين 

فيها  واأق��ام���ا  الك�يت  زاروا 

)بكنجهام(  ه�ؤلء  ومن  اآنذاك 

قال:  ال���ذي  1916م(  )ع���ام 

م�ضه�رة  تزال  ل  الك�يت  »اإن 

باأن �ضعبها ه� الأكرث �ضجاعة 

اخلليج  يف  ب��احل��ري��ة  وتعلقاً 

الك�يت  مدينة  و�ضكان  كله... 

التجار  م��ن  اأغ��ل��ب��ه��م  يف  ه��م 

التعامل  ف��روع  بكل  امل�ضتغلني 

وتخرج  اخلليج،  يف  التجاري 

من ميناء الك�يت مائة مركب 

���ض��راع��ي على الأق���ل م��ا بني 

كبري و�ضغري... ويتمتع بحارة 

واأ�ضحابها  امل���راك���ب  ت��ل��ك 

اخللق  نبل  من  عالية  ب�ضمعة 

وال�ضجاعة«  واحل��زم   واملهارة 

 ) �ص 33 من الكتاب(.

املقيم  )ه����ن����ي����ل(  اأم�������ا 

ال��ربي��ط��اين يف اخل��ل��ي��ج عام 

ما  »اإن  ق���ال:  فقد  1841م، 
من  ال��ك���ي��ت  اأه���ل  ب��ه  يتميز 
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حي�ية و�ضجاعة وترابط وثيق 

فيما بينهم وبعد عن الأحقاد 

وامل���ن���ازع���ات ج��ع��ل��ه��م حمل 

اح����رتام وم��ه��اب��ة م��ن جميع 

القبائل الأخرى... واحلق فهم 

واإن كان�ا ل يت�ان�ن عن الرد 

اإليهم،  ت�جه  اإه��ان��ة  اأي  على 

الإ�ضاءة  يتجنب�ن  اأي�ضاً  فاإنهم 

اأو التعامل بعجرفة مع اأي من 

امل�ضاملني من جريانهم«.

الدميوقراطية يف الكويت

اأن  اإىل  ال��ك��ت��اب  ي�����ض��ري   

الك�يتيني عا�ض�ا الدمي�قراطية 

���ض��ل���ك��اً ومم��ار���ض��ة، ق��ب��ل اأن 

يت�ضكل كيان الدولة ال�ضيا�ضي 

اإذ  واملعا�ضر،  احلديث  ب�ضكله 

1952م،  قبل  م��ا  اإىل  ت��ع���د 

حني اأجمعت القبائل والع�ضائر 

اآنذاك على تن�ضيب اآل ال�ضباح 

ح���ك���ام���اً ب��ط��ري��ق الإج���م���اع 

بالنتخابات  اأي  وال�����ض���رى« 

انتخاب  وك��ان  الع�ضر؛  بلغة 

ب��  امل��ع��روف  جابر  ب��ن  �ضباح 

ومنذ  »ح��اك��م��اً،  الأول  �ضباح 

الي�م،  وح��ت��ى  احل����ني  ذل����ك 

ت���ت����ازن ال��دمي���ق��راط��ي��ة يف 

�ضعاراً  ال��ك���ي��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 

امل�ضافة  وت��ن��ع��دم  ومم��ار���ض��ة، 

ويدعمه  ذل��ك  ي���ؤي��د  بينهما؛ 

انتفاء اأي �ض�ت مغاير وانعدام 

اإبان  حتى  معار�ص،  ت�جه  اأي 

اإذ  للك�يت،  ال��ع��راق��ي  ال��غ��زو 

اآنذاك  �ضانحة  الفر�ضة  كانت 

القبيل  ه��ذا  اأ���ض���ات  لرتفاع 

م�ؤمتر  وكان  وجدت،  ل�  فيما 

انعقد  وال���ذي   ،1990 ج��دة 

الغا�ضم،  الغزو  ذلك  اأثر  على 

اأعاد  �ضعبي،  ا�ضتفتاء  مبثابة 

الك�يتي�ن خلله تاأكيدهم على 

وتر�ضيخ  ال�ضباح  لآل  ال���لء 

الثقة بهم، من خلل اللتفاف 

ح����ل اأم����ري ال��ب��لد اآن����ذاك، 

املغف�ر له ال�ضيخ جابر الأحمد 

ال�ضباح، قيادة �ضرعية وحيدة 

)�ص 38 من الكتاب(.

الدمي�قراطية  حيث ظلت 

الك�يتي  املجتمع  يف  �ضائدة 

الأيام  ومع  و�ض�رى،  اإجماعاً 

ل��ت��اأخ��ذ �ضكل  ت��ت��ط���ر  ك��ان��ت 

امل�ؤ�ض�ضات احلديثة واملعا�ضرة، 

فكان جمل�ص ال�ض�رى 1921م 

اأول حدث �ضيا�ضي منظم »واأول 

ال�ضعب  من  مبا�ضرة  م�ضاركة 

يف اإدارة �ض�ؤون البلد.

م�عد  ك��ان   1930 وع���ام 

انتخابات  اأول  مع  الك�يتيني 

لختيار جمل�ص بلدي، ي�ضارك�ن 

�ض�ؤون  اإدارة  يف  خ��لل��ه  م��ن 

البلد، وو�ضع الأ�ض�ص الأولية 

للحكم  اجل��دي��دة  للتنظيمات 

تاأ�ض�ص   1938 ويف  والإدارة. 

املجل�ص الت�ضريعي الأول، فكان 

امل��راح��ل يف تط�ر  اأه���م  م��ن 

وتاريخه  الد�ضت�ري  النظام 

يف  متثل  ما  وه���  ال�ضيا�ضي، 

اإدخال تعديلت ج�هرية على 

حكماً  لي�ضبح  احل��ك��م  ن��ظ��ام 

نيابياً دمي�قراطياً، فتم ت�ضكيل 

باأ�ض�اتها  اأدل��ت  ناخبة  هيئة 

بني  من  ع�ض�اً   14 وانتخبت 

انتخاب  ومت  م��ر���ض��ح��اً،   20
ال�ضيخ عبد اهلل ال�ضامل رئي�ضاً 
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للمجل�ص.

جمل�س الأمة الكويتي

ذلك  بعد  الكتاب  يتحدث 

فيذكر  الأم�����ة  جم��ل�����ص  ع���ن 

عام  ك����ان   1961 ع����ام  اأن 

ال�ضتقلل، حت�ل معه املجتمع 

الك�يتي من جمتمع قبلي اإىل 

نظام  ظ��ل  يف  دول���ة،  جمتمع 

�ضيا�ضي متكامل، تدعم اأركانه 

الت�ضريعية  الثلث:  ال�ضلطات 

والتنفيذية والق�ضائية.

د�ضت�ر  كان   1962 والعام 

ال���ك����ي���ت »ق����ان�����ن ال���دول���ة 

اأ�ض�ص  يحدد  ال��ذي  الأ�ضا�ص، 

نظام املجتمع والدولة وتنظيم 

ون�ضاطها،  وت�ضكيلها  هيئاتها 

وواجباتهم،  امل�اطنني  وحق�ق 

مهما  تط�راً  الد�ضت�ر  وميثل 

يف علقة الدولة بامل�اطن، اإذ 

الدولة  اإخ�ضاع  عملية  يحقق 

القان�ن  ب��اع��ت��ب��اره  ل��ل��ق��ان���ن 

الأ�ضا�ص للدولة.

ال��ك���ي��ت هذا  ود����ض���ت����ر 

تخ�ضع  م���ك���ت����ب،  د����ض���ت����ر 

وتنقيحه  ت��ع��دي��ل��ه  اإم��ك��ان��ي��ة 

ال�ضدة  غ���اي���ة  يف  ل�����ض��روط 

والتعقيد، مما تك�ضبه ح�ضانة 

امل�اطن طماأنينة  يهبان  وثباتاً 

واأمناً واأماناً. ويقرر امل�ؤلف اأن 

املبكرة  الدمي�قراطية  جتربة 

ول   - ���ض��ك��ل��ت  ال��ك���ي��ت،  يف 

تزال ت�ضكل- من�ذجاً يحتذى، 

وجت��رب��ة رائ����دة، ج��دي��رة باأن 

تك�ن منطلقاً للحكام وال�ضا�ضة 

يقتدون بها.

لل�ضحافة يف  بالن�ضبة  اأما 

اأنه  امل�ؤلف  في��ضح  الك�يت، 

م��ع واق���ع ال��دمي���ق��راط��ي��ة يف 

امل�ضافة  انعدام  واإزاء  الك�يت، 

بني ال�ضعار واملمار�ضة، ات�ضعت 

م�ضاحة حرية الكلمة والراأي، 

والنفتاح،  ال�ضفافية  و�ضادت 

وتعددت  ال�ضحافة  فازدهرت 

ي�مية  وامل��ج��لت،  ال�ضحف 

وف�ضلية،  و�ضهرية  واأ�ضب�عية 

الأجنبية،  وباللغات  بالعربية 

وقد جتاوز عددها الع�ضرات، 

بالن�ضبة  ك��ب��ري  ع����دد  وه����� 

الك�يتي  املجتمع  حجم  اإىل 

املت�ا�ضع.

ازدهار  ع���ام��ل  اأه��م  واإن 

ال�ضحافة يف الك�يت، احلرية 

»حرية  الد�ضت�ر:  كفلها  التي 

مكف�لة  والن�ضر  ال�ضحافة 

وفقاً لل�ضروط والأو�ضاع التي 

احلرية  ه��ذه  ال��ق��ان���ن،  بينها 

حتتل  الك�يت  �ضحف  جعلت 

ال�ضدارة بني ال�ضحف العربية 

ت�جيه  يف  رائ��داً  دوراً  وتلعب 

بناء  العام والإ�ضهام يف  الراأي 

 -  40 )���ص  احلديثة  الك�يت 

41 من الكتاب(.
مركز البحوث والدرا�صات 

الكويتية

التي  امل��������ض����ع���ات  م���ن 

مركز  ال��ك��ت��اب  ل��ه��ا  ع��ر���ص 

البح�ث والدرا�ضات الك�يتية، 

فمنذ البداية اأدرك الك�يتي�ن 

دور الكلمة واأهمية الثقافة يف 

فكانت  واملجتمع،  الفرد  حياة 

�ضروح العلم وجمال�ص الثقافة 

والتاريخ،  احل�ضارة  ومتاحف 

واأمام احلاجة اإىل تدوين ذاكرة 

الك�يت وت�ثيق �ضجلتها. كان 

والدرا�ضات  ال��ب��ح���ث  م��رك��ز 

الك�يتية، خلية نا�ضطة وور�ضة 

عمل ل تهداأ يف هذا املجال.

والع�ضرين  ال�ضاد�ص  ففي 

�ضدر  1992م  �ضبتمرب  م��ن 

 )178( رقم  الأمريي  املر�ض�م 

البح�ث  »م���رك���ز  ب���اإن�������ض���اء 

ون�ص  الك�يتية«،  والدرا�ضات 

املركز  اأه��داف  على  املر�ض�م 

العمل  ومنها:  وم�ض�ؤولياته، 

م�ضدراً  املركز  يك�ن  اأن  على 

بتاريخ  واملعرفة  للعلم  وطنياً 

و�ض�ؤونها  ال���ك����ي���ت،  دول�����ة 

والجتماعية  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

البح�ث  واإع����داد  وال��رتاث��ي��ة، 

واملت�ضلة  املتعمقة  العلمية 

بذلك.

ون�ضرت نتائج هذه البح�ث 

مبختلف  وخ��ارج��ي��اً  حم��ل��ي��اً 

نتائجها  من  والإف���ادة  اللغات 

وح�ضارياً،  واإع��لم��ي��اً  علمياً 

وتي�ضريها للباحثني با�ضتخدام 

تقنيات متقدمة، وكذلك جمع 

املتعلقة  والدرا�ضات  ال�ثائق 

دولة  على  العراقي  بالعدوان 

كافة  م��ن  وت�ثيقها  الك�يت، 

بالدرا�ضة  وتناولها  امل�ضادر، 

ون�ضر  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ت��ح��ل��ي��ل 

احلقائق الدامغة عن اأ�ضاليب 

وممار�ضاته  ال���ع���دوان  ه���ذا 

ال�ح�ضية ومغالطاته التاريخية 

لط����لع ال�����راأي ال���ع���ام على 

ونتائجها  واأهدافها  جرائمه 

)�ص 45 من الكتاب(.

مكتبة  اإن�ضاء  جانب  اإىل 

وحفظ  جل��م��ع  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 

والدوريات  والكتب  ال���ث��ائ��ق 

والإح�ضاءات واأوعية املعل�مات 

باأهداف  املتعلقة  املختلفة 

امل�ضتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  امل��رك��ز. 

لكل ما ين�ضر ويذاع عن دولة 

املجالت،  الك�يت يف خمتلف 

العلمية  بالدرا�ضة  والت�ضدي 

الدع���اءات،  لكل  امل��ض�عية 

ق�ضايا  بعدالة  ال�عي  وتعزيز 

احل�ضاري  واإ�ضهامها  الك�يت 

والعربية  املحلية  التنمية  يف 

الندوات  واإق��ام��ة  وال��ع��امل��ي��ة، 

واملعار�ص والن�ضاطات العلمية 

والإع��لم��ي��ة، واإ���ض��دار جملة 

الت�ا�ضل  على  والعمل  بحثية، 

مع امل�ؤ�ض�ضات البحثية املماثلة 

العربي  ال��ع��ام  ال���راأي  لتن�ير 

والعاملي.

تعقيب

املطاف  نهاية  والكتاب يف 

ي��ع��د م��ن اأه����م ال��ك��ت��ب - بل 

التاريخية - ال�ضاهدة  ال�ثائق 

عرب  وت��ط���ره��ا  الك�يت  على 

املختلفة،  التاريخية  املراحل 

بالإن�ضانية  �ضعبها  وعلى متتع 

العربية  العريقة  واحل�����ض��ارة 

ن�ضاأتها حتى  والإ�ضلمية منذ 

الي�م.
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الدور االجتامعي

للمفكرين والعلامء
اأن العامل املتقدم يدين بتفوقه وتقدمه اإىل العلم والدور الكبر الذي يحتله يف �صائر مناحي احلياة .  بات من امل�صلم به القول 

ويهتم هذا العامل بالعلم اإىل الدرجة التي جتعل منجزاته تتجاوز نف�صها على الدوام . ولذلك فاإن رجال العلم من كافة التخ�ص�صات 

لهم مكانة كبرة ودور هائل يف املوؤ�ص�صات املختلفة واملجتمع . كما اأن امل�صتغلني بالعلم يتمتعون مبكانة اجتماعية مميزة ويحظون 

با�صتقالية مادية ومالية باذخة. 

الذي  الكبري  الدور  وهذا 

يحتله العلماء واملفكرون ميكن 

قيا�ضه ب�ضه�لة كبرية، حيث 

امل�اقع الأمامية  جندهم يف 

القرار والتخطيط  ل�ضناعة 

للمجتمع نح� منائه وازدهاره، 

ويعمل ه����ؤلء ب�ضفة عامة 

على هند�ضة حركة املجتمع 

امل�ضت�يات القت�ضادية  بكافة 

والج���ت���م���اع���ي���ة والفكرية 

املبالغة  والثقافية، ولي�ص من 

الق�ل اأن هذه املجتمعات تعهد 

اإىل مفكريها بر�ضم م�ضتقبلها 

ومن ثم تقرير م�ضريها. ف�ضل 

عن اعتماد احلك�مات عليهم 

يف خمتلف جمالت التخطيط 

والتنمية واتخاذ القرار الذي 

يت�قف عليه رف���اه املجتمع 

وا�ضتمرار ا�ضتقراره.

ومن املعل�م اأن املجتمعات 

املتقدمة قد قطعت  الغربية 

�ض�طا زمنيا ط�يل يف م�ضرية 

العلم وتر�ضيخ دوره اجتماعيا، 

واأن هناك حمطات اجتماعية 

تلك  ب���ه���ا  م�����رت  خم��ت��ل��ف��ة 

املجتمعات قبل اأن ي�ضتقر بها 

العلم ويكت�ضب مكانته املركزية. 

وهذا الدور املركزي للمفكرين 

والعلماء م�ضتمد بالأ�ضا�ص من 

ك���ن جمتمعاتهم قد قطعت 

التط�ر  م��ن  ط���ي��ل  ���ض���ط��اً 

جعلها ت�ضل اإىل ذرى التقدم 

العلمي والفكري والقت�ضادي 

وال�ضيا�ضي.

وجن��د ال�ض�رة معك��ضة 

متاما يف بع�ص بلداننا العربية، 

العلم والفكر  حيث مل ي�ضل 

فيها اإىل مرحلة متقدمة ف�ضل 

ال�ضيا�ضية مل  النظم  اأن  عن 

ت�ضهد تط�را كذاك احلا�ضل 

يف املجتمعات املتقدمة، وهذه 

الع�امل اأ�ضعفت اإىل حد كبري 

والعلماء كما  املفكرين  مكانة 

العق�ل  اأ�ضهمت يف ه��ج��رة 

اأنه  املتميزة، ويف احلقيقة، 

الع�ملة  حتى يف ظل ظ�اهر 

وتاأثرياتها اجلارفة مل تربح 

اأخرى  وت���ؤخ��ر  ت��ق��دم رج���ل 

يف ميدان احلداثة والتح�ل 

الدميقراطي.

�ضعف  تعليل  وباإمكاننا 

اإىل  دور املفكرين والعلماء 

ا�ضتبعادهم من امل�ؤ�ض�ضات 

العامة وجعل حركتهم ون�ضاطهم 

حمدوداً يف املجتمع الأكادميي 

ال�ضيق،  فال�ظائف القيادية 

الدولة  والكربى يف قطاعات 

وامل�ؤ�ض�ضات الكربى تخل� من 

املفكرين والعلماء وي�ضتح�ذ 

ال�ضيا�ضي�ن  عليها دائ��م��ا  

والبريوقراطي�ن واأ�ضحاب 

احلظ�ة . 

النظرة  ات�ضمت  وتاريخيا 

اإىل املفكرين والأكادمييني 

الأ�ضا�ضية  اأدواره��م  اأن  على 

التعليم  حم�ض�رة يف نطاق 

وال���ت���دري�������ص و���ض��م��ن اأط���ر 

العليا.  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات 

وهذا ما جعلهم عرب مراحل 

زمنية مت�ضلة م�ضتبعدين عن 

العام  الجتماعي  الن�ضاط 

وب��خ��ا���ض��ة ال��ن�����ض��اط ال���ذي 

ت��ط���ي��ر املجتمع  ي�ضتهدف 

ور�ضم م�ضتقبله والتخطيط 

له . كما اأن النظر اإىل جميع 

الأك��ادمي��ي��ني وال��ع��ام��ل��ني يف 

جمال التعليم على اأنهم جمرد 

مدر�ضني ينح�ضر دورهم يف 

الطلبة قد  اإىل  املعارف  نقل 

قل�ص تط�ر بع�ص املهن التي 

تتقاطع بق�ة مع احلياة الي�مية 

للمجتمع مثل الطب والهند�ضة 

وغريهما.

ك����ث����ري من  وي���������ض����ي����ب 

الأكادمييني واملفكرين العرب 

نتيجة  الإح��ب��اط  �ضرب م��ن 

التقدير الجتماعي  لغياب 

لهم، على النقي�ص مما يلقيه 

ن���ظ���راوؤه���م يف املجتمعات 

املتقدمة. ففي جمتمع متقدم 

كاملجتمع الياباين تفرد الدولة 

واملجتمع معا منظ�مة متكاملة 

من الإجراءات من �ضاأنها اإبراز 

حسني السبع
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به  ال��ذي يق�م  الكبري  ال��دور 

املفكرون والعلماء يف تنظيم 

ح��ي��اة املجتمع وا�ضت�ضراف 

اآفاق م�ضتقبله. وجند الدولة 

تقدم ب�ضخاء ج�ائز وبرامج 

باأ�ضماء ه�ؤلء  علمية كبرية 

العلماء وتطلق اأ�ضماءهم على 

البحثية والعلمية  امل�ؤ�ض�ضات 

تكرميا لهم واعرتافا بدورهم 

اجل�هري .

ويف عاملنا العربي يندر 

اأن جند مثل هذا العرتاف 

ال�ضريح باأهمية الأدوار التي 

املفكرون والعلماء.  بها  يق�م 

وب��ضعنا ملحظة م�ؤ�ضر كبري 

اإحجام  على ذلك من خلل 

القطاع اخلا�ص عن ال�ضتعانة 

باملفكرين وال��ع��ل��م��اء، فعلى 

اأن��ه ل يحتكم يف  الرغم من 

عمله اإل اإىل ع�امل م��ض�عية 

اأن��ه ل ي�ضتعني  اإل  وحمايدة 

بخدمات ه�ؤلء وعلمهم ويكاد 

العام يف  القطاع  يت�ضاوى مع 

اإهمال الدور الكبري الذي من 

املمكن قيامهم به ب��ضفهم 

اأ�ضحاب اخت�ضا�ص ميتلك�ن 

معارف وقدرات متميزة .

الك�يت  اأننا يف  ونلحظ 

– على �ضبيل املثال – نحجز 
لأ�ضحاب ال�ضهادات اجلامعية 

اأماكنهم يف اجلامعات  العليا 

واملعاهد ول يقدم لهم اأماكن 

يف القطاع اخلا�ص على �ضبيل 

املثال، وهذا فيه اإلزام ملفكري 

بالعتماد  املجتمع  وعلماء 

ال���ظ��ائ��ف اجلامعية .  على 

يلزم نظام  اآخ��ر،  ومن جانب 

الدولة  البتعاث املعتمد يف 

اخلريجني بالعمل يف اجلامعة 

العلمية  امل�ؤ�ض�ضات  اأو كليات 

الأخرى املبتعث منها املر�ضح، 

وهذا ي�ضكل ا�ضتبعادا ل�ضريحة 

املفكرين والعلماء من امل�ضاهمة 

يف رقي وتط�ير املجتمع عرب 

الفاعلة واخللقة  م�ضاركتهم 

يف تقلد م��راك��ز متقدمة يف 

ال�زارات والقطاع اخلا�ص .

ت�ضاهم  ذل��ك،  ف�ضل عن 

الأو�ضاع املرتدية للم�ؤ�ض�ضات 

العلمية يف قتل طم�ح العلماء 

واملفكرين . فاإقبال الدولة على 

ال�ضهادات  اأ�ضحاب  ت�ظيف 

العالية كاملاج�ضتري والدكت�راه 

يف جامعاتها ومعاهدها فقط 

امل�ؤ�ض�ضات  وا�ضتبعادهم من  

غري التعليمية واإغرائهم 

ب���روات���ب وح�افز 

اإىل  ك��ب��رية يقلل 

ح����د ك���ب���ري من 

ت�ظيف خرباتهم 

تخ�ض�ضهم  و

العام . ومم��ا يزيد  لل�ضالح 

امل��ض�ضات  اأن  ���ض���ءاً  الأم���ر 

العلمية العليا حت�لت مع ال�قت 

اإىل ما ي�ضبه مدار�ص التعليم 

التي تنح�ضر مهمتها  العام 

ال��ط��ل��ب��ة وعدم  ت��دري�����ص  يف 

الأ�ضا�ص  بالهدف  الك���رتاث 

من ان�ضائها املتمثل يف البحث 

العلمي وتط�يره، ومن ثم فاإن 

الرتقي يف م�ؤ�ض�ضات كهذه 

يقيد املفكر والعامل يف نهاية 

املطاف ب�ظيفة  بريوقراطية 

اإم��ك��ان��ات اخللق  خالية م��ن 

والبتكار . 

 وم��ا ي��دع��� ل��لأ���ض��ف يف 

ال��ع��ل��م��ي والفكري  امل�����ض��ه��د 

ال��ع��ام، ت��راج��ع الإق��ب��ال على 

التخ�ض�ضات العلمية والنظرية 

اأ�ضحاب  وت�ضخم   البحتة 

الإن�ضانية  الخ��ت�����ض��ا���ض��ات 

اإىل  والجتماعية والأدب��ي��ة 

ال��ت��ي ت�ضبعت بها  ال��درج��ة 

اأجهزة احلك�مة البريوقراطية 

اأدائها  بالتايل على  وانعك�ص 

اأن القطاع  وق��درات��ه��ا، كما 

اخلا�ص مل ي�ضل اإىل مرحلة 

من الن�ضج وال�ضتقرار تنظيميا 

واأداء كما يف الدول املتقدمة  

ا�ضتقطاب  بحيث يعمل على 

املفكرين والعلماء والإفادة  من 

خرباتهم ومهاراتهم العلمية .

اإل��ي��ه يف   اإن م��ا ن��ح��ت��اج 

الك�يت ه� ر�ضم خطة وطنية 

�ضاملة للهتمام باملفكرين 

اإدماجهم  وكيفية  والعلماء 

يف خطط تط�ير املجتمع، 

وو�ضع الربامج املختلفة التي 

من �ضاأنها �ضنع اأجيال متط�رة 

من املفكرين والعلماء قادرين 

املبتكرة  ال���روؤى  على تقدمي 

واخللقة . وكذلك معاجلة 

التي من  العقبات واملظاهر 

�ضاأنها ا�ضتبعاد ه����ؤلء عن 

ال�ا�ضعة،  امل�ضاركة املجتمعية 

وت�فري املجال لهم كي ميار�ض�ا 

العلمية والفكرية  اأدواره����م 

والإن�ضانية، فالفكر والعلم 

يزدهران اإل يف اأج�اء احلرية 

والنفتاح .
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لعنة الجغرافيا

الحتمية 

اجلغرافي�������ا من امل�شطلحات التي حتمل يف طياتها مفاهيم واأبعادًا متن�عة الدالالت. هي اإغريقية االأ�شل. وقد ترجمها 

العرب بعلم و�شف االأر�س، اأو هيئة اأو �ش�رة االأر�س. واجلغرافيا تدر�س ما على �شطح االأر�س من مظاهر ب�شرية، وعمرانية، 

ومادي�������ة، ونباتي�������ة، وحي�انية. وما يف بحارها من ع�امل خفية، وم�������ا يف باطنها من معادن ومياه، وما يف اأج�ائها من ه�اء 

و�شماء... لكْن ما املفه�م احلديث للجغرافيا ؟  وما مدى تاأثرياتها املتن�عة يف خمتلف اأمناط ومفاهيم االأمم ؟ وما دور 

 اخلريطة الع�شكرية وال�شيا�شية واالقت�شادية والدينية ... يف ال�شراع الدويل عر التاريخ حتى ع�شرنا، والع�ش�ر التالية ؟ 

مصطفى سليمان

اأ�ضماء  اجلغرافيا  حتمل 

ب��ح�����ض��ب م��ض�عها؛  ك��ث��رية 

الب�ض��ري�����ة،  ك��اجل��غ��راف��ي��ا 

الإقليمي�����ة،  واجل��غ��راف��ي��ا 

التاريخي����ة،  واجل��غ��راف��ي��ا 

ال�ضيا�ضي������ة  واجل��غ��راف�����ي��ا 

)اجل��غ��را���ض��ي��ة(، واجلغرافيا 

القت�ضادية، وجغرافيا الأخلق، 

... الطباع والأدي��ان   وجغرافيا 

 ف��ه��ن��اك ع��لق��ة ج��دل��ي��ة بني 

اجل���م���ي���ع، رغ����م ال�ضتقلل 

اأو  املفاهيم  ل��ه��ذه  ال��ظ��اه��ري 

العل�م؛ فلدينا علم القت�ضاد، 

 وعلم الأخلق، وعلم الأديان ... 

لي�ضت مبعزل عن علم  ولكنها 

اأو  وتاأثرياتها ب�جه  اجلغرافيا 

باآخر.

وقراءة �ضعرنا العربي القدمي 

ق�����راءة  ج��غ��راف��ي��ة( تعك�ص   (

امل��ك��اين يف وجدان  ال���ْق��ع  لنا 

 ال�ضاعر اجلاهلي ب�ضكل خا�ص.

 فقد ر�ضم م�ضاعره واأحا�ضي�ضه 

القبلية  و�ضخ�ضيته...وه�يته 

بري�ضة ال�ضحراء، برمال كثبانها 

وه�ضابها، ووديانها واأطللها. بل 

ر�ضَم ب�ض�ر احلي�ان، وبخا�ضة 

احل�����ض��ان والإب�����ل وال���غ���زلن، 

فرو�ضيتَه، و�ضرَبه على ق�ض�ة 
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جّردها  تكاملياً  اأ�ضبحت علماً 

من ت�ضاري�ضهاال�ضلبة، بجبالها 

وه�ضابها، وم�ضطلحاتها اجلافة. 

فاأهمية النهر يف الإقليم كاأهمية 

ف��امل��اء والرمل-  ال�����ض��ح��راء. 

يتكاملن يف  وهما ���ض��دان-  

الإق��ل��ي��م ه�يًة  منح �ضخ�ضية 

خا�ضة مميَّزة. وم�ضر اأفريقية، 

واآ�ضي�ية . وكان  ومت��ضطية، 

تاأثريعظيم  ل��ه��ذه اجلغرافيا 

ال���ت���اري���خ يف �ضخ�ضية  ع���رب 

التفا�ضيل يف  م�ضر. )ان��ظ��ر 

كتابه »�ضخ�ضية م�ضر« وبخا�ضة 

اجلزء الأول، ن�ضر الهيئة العامة 

لق�ض�ر الثقافة، القاهرة، طبعة 

.)2013
وللم�قع اجلغرايف )لعنة(! 

يتمتع  امل�قع  اأك��ان ه��ذا  �ض�اء 

اأم كان  اإيجابية مغرية  مبزايا 

يفتقر اإليها كالت�ضاري�ص ال�عرة، 

وال�ضه�ل املنب�ضطة،  وال�ضحاري 

البحر، وامل�قع  امتداد  املمتدة 

املطل على بحر اأو اأكرث، اأو امل�قع 

املنح�ضر بني حدود برية كلها، 

وت�ضاري�ص حتجب �ضحر البحار، 

�ضلباً اأو اإيجاباً، وكذلك املحيطات 

وامل�ضائق ال�ضرتاتيجية.

يف الكتاب املثري )انتقام 

ل��روب��رت كابلن،  اجلغرافيا( 

ي�ضرح هذه الظاهرة م�ضتنداً اإىل 

اأثناء احتلل  اأملانيا »يف  تاريخ 

اأوروب����ا ب��ني بحر  الأمل���ان قلب 

البلطيق وجبال  ال�ضمال وبحر 

للم�ؤرخ  ف��اإن��ه��م، وف��ق��اً  الأل���ب، 

مثل  م��ان(، كان�ا دائماً  )غ�ل� 

ق�ة ديناميكية حمب��ضة �ضمن 

�ضجن كبري يرغب�ن يف اخلروج 

منه. ولكن ب�ضبب ان�ضداد جهتي 

املياه  ال�ضمال واجلن�ب بفعل 

واجل��ب��ال، ف��اإن اخل���روج يعني 

وغ��رب��اً، حيث  الجت���اه �ضرقاً 

اإن  ل ت�جد ع�ائق جغرافية. 

مامييز الطبيعة الأملانية ط�ال 

م��ئ��ة ع���ام ه��� اف��ت��ق��اره��ا اإىل 

ال�ضكل، وعدم م�ث�قيتها. هذا 

ما كتبه مان، يف اإ�ضارة اإىل الفرتة 

امل�ضطربة بني �ضتينيات القرن 

القرن  التا�ضع ع�ضر و�ضتينيات 

اأي�ضاً  التي متيزت  الع�ضرين، 

بت��ضع ب�ضمارك، وباحلربني 

العامليتني. لكن الأمر نف�ضه ميكن 

اأن يقال عن حجم اأملانيا و�ضكلها 

تاريخها  على اخلريطة ط���ال 

ا. ه� ) انظر: روب��رت كابلن، 

انتقام اجلغرافيا، �ضل�ضلة عامل 

 ،420 الك�يتية، عدد  املعرفة 

يناير، 2015، �ص 13 (.

تُرى هل �ضغ�ط اجلغرافيا 

الغزو  ال�ضبب يف  املكانية هي 

اأي����ن الأ�ضباب  ؟  وال��ت������ض��ع 

الأيدي�ل�جية مثًل كالنظريات 

املثال  التع�ضبية؟ يف  العرقية 

الأمل����اين ه��ن��اك نظرية املدى 

تف�ُّق  النازية وفل�ضفة  احلي�ي 

الآري، و�ضرورة هيمنة  العرق 

ال�ضعيف  ال�����ض���ب��رم��ان ع��ل��ى 

الذي ل ي�ضتحق احلياة، بل ه� 

عبء عليها. وتلك هي نظرية 

الفيل�ض�ف الأملاين نيت�ضه التي 

النازية.  تبناها هتلر وفل�ضفة 

الإق��ل��ي��م اجلغرايف  ك��ان  ف���اإذا 

اأملانيا يف  الأوروب���ي قد ح�ضر 

�ضجن كبري، ومتّددت عرب اأقاليم 

ت��ضعت خارج  اأوروبية، فلماذا 

اأب�اب  اإىل  اأوروباحتى و�ضلت 

م�ضر ؟

هل كانت حروب الإ�ضكندر 

املقدوين وغزواته مدف�عة فقط 

الي�نانية؟  ب�»�ضكل« اجلغرافيا 

اأمل تكن وراء غ��زوات��ه عقيدة 

غًة  الهيمنة ال�ضتعمارية م�ض�َّ

األي�ص  الهلّينية؟  الثقافة  بن�ضر 

ل�ضياغة ه�ية جديدة واإحللها 

حمل اله�ية احل�ضارية ل�ضع�ب 

اأخرى ؟ 

ال��غ��رب ومثّقف�ه  وم���ؤرخ��� 

يدافع�ن عن غزوات الإ�ضكندر 

وم��ا ارت��ك��ب م��ن ج��رائ��م بحق 

ال�����ض��ع���ب، وذل���ك ب��داف��ع من 

التع�ضب والتقدي�ص لكل ما ه� 

اإغريقي ومقدوين؛ فهم يرون 

اأن جذور ح�ضارتهم متغلغلة يف 

رحم احل�ضارة الإغريقية. وكما 

يق�ل ال�ضاعر العربي :

وع���نُي ال��ّر���ش��ا ع��ن ك��ل عيب كليلٌة

خط ُتبدي امل�شاويا ولكّن عنَي ال�شُّ

فامل�ؤرخ الربيطاين وكاتب 

العلمي  رواي��������ات اخل����ي����ال 

) ه�� . ج. ويلز ( يق�ل ممّجداً 

فت�حات الإ�ضكندر، بعد اإ�ضارة 

»اإّنا  �ضلبياته:  اإىل بع�ص  عابرة 

لن�ضرف يف ميلنا اعتبار حياة 

واأعماله تاجاً على  الإ�ضكندر 

مفرق بع�ص عمليات كانت قائمة 

واأن نعتربها  منذ زم��ان بعيد، 

اأوج رفعة و�ضم�د، ول �ضك اأنه 

كان كذلك من ناحية ما. بيد اأّنا 

اإىل ال�ضدق  اأقرب كثرياً  نك�ن 

حني نقرر اأنها كانت اأول وحي 

الإن�ضاين  اإىل اخل��ي��ال  اأُوح���ى 

الب�ضرية.  ال�ض�ؤون  عن وح��دة 

وك����ان اأق�����ض��ى م���ا ب��ل��غ��ه فكر 

النظر  الإغريق قبل زمانه ه� 

يف فكرة �ضبغ الإمرباط�رية 

هلّينية،  ب�ضبغة  ال��ف��ار���ض��ي��ة 

ويف ب�ضط �ضيادة املقدونيني 

. ولكن  العامل  والإغ��ري��ق على 

قبل اأن يق�ضي الإ�ضكندر نحبه، 

للنا�ص  وتهّياأ  اأن مات  بل وبعد 

الزمن اللزم لإعادة التفكري يف 

اإيجاد قان�ن  اأمره، كانت فكرة 

ونظام للعامل قد اأ�ضبحت فكرة 

النا�ص  عملية ت�ضتطيع عق�ل 

اأن تتمّثلها. وظ��ل الإ�ضكندر 

الأك���رب ب�ضعة اأج��ي��ال وه��� يف 

 عني العلم رمز النظام وال�ضلطان

املكان، وع�ضَقه للجمال. ودواوين 

راأ�ضها  ال�ضعر اجلاهلي، وعلى 

التاأثري  املعلقات، تعك�ص ه��ذا 

اجلغرايف يف وجدان ال�ضعراء.

اإ�ضهامات  وكانت للإغريق 

كربى يف علم اجلغرافيا. ومن 

الفل�ضفة الذين بحث�ا يف هذا 

اأفلط�ن واأر�ضط� وفيثاغ�ر�ص. 

ول���ك���ن ال���ع���امِل الأ����ض���ه���ر ه� 

بطليم��ص وكتابه »املج�ضطي«. 

وكان للجغرافيا الي�نانية تاأثري 

العربية،  اجلغرافيا  كتب  يف 

ك��ان للجغرافيني العرب  لكْن 

اإبداعاتهم اخلا�ضة بهم.

 ويربز ابن خلدون يف مقدمته 

النظرة  ال��ف��ّذة باحثًا �ضم�يل 

حني بحث يف تاأثري الأقاليم من 

�ضم�ص وه�اء، ورط�بة وجفاف، 

وبرودة وحرارة، واأن�اع الزراعة 

الب�ضر  األ���ان  والأطعمة... يف 

 ... وطباعهم وطرق عمرانهم 

بل حتى يف تعليل ن�ض�ء الأديان 

يف اأقاليم جغرافية دون �ض�اها 

من اأقاليم الأر�ص . وهي اأفكار 

تاأ�ضي�ص  مة يف  خلدونية متقدِّ

الفل�ضفة اجلغرافية ال�ضم�لية.

ذل��ك يف:  )ان��ظ��ر تفا�ضيل 

ابن خلدون، وبالأخ�ص  مقدمة 

ال��ث��ال��ث��ة والرابعة  امل��ق��دم��ة 

واخلام�ضة، من الطبعة الرابعة، 

دار القلم، بريوت، 1981 من �ص 

.)91 - 82
ويف ع�ضرنا احلديث برز 

العبقري د.  العامل اجل��غ��رايف 

جمال حمدان فيل�ض�فاً جغرافياً؛ 

العلمية يف  ر�ضالته  كانت  اإذ 

بريطانيا عن فل�ضفة اجلغرافيا 

الفريد  اأب��دع يف كتابه  . وق��د 

»�ضخ�ضية م�ضر »يف درا�ضة 

عبقرية املكان. و�ضارت اجلغرافيا 

بني يديه فل�ضفة للمكان والزمان 

واله�ية وال�جدان والأديان، اأي 
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العاملي ...” ) ه�. ج. ويلز، معامل 

الإن�ضانية، ترجمة عبد  تاريخ 

العزيز ت�فيق جاويد، القاهرة، 

ال���ت���األ���ي���ف والرتجمة  جل��ن��ة 

 والن�ضر، 1959، املجلد الثاين،

�ص 443 - 444( .

ف���ال���ه���دف م����ن غ�����زوات 

ه��� )�ضبغ(  اإذاً  الإ���ض��ك��ن��در 

الإم��رباط��ري��ة ال��ف��ار���ض��ي��ة، بل 

اأي  الهلّينية.  بال�ضبغة  والعامل، 

بعبارة اأخرى طم�ص ه�ية ال�ضع�ب 

واإح���لل ه�ية هلّينية حملها 

بغطاء ح�ضاري مزّيف، كهدف 

الفل�ضفة الإمربيالية احلديثة يف 

تاأ�ضي�ص النظام العاملي اجلديد، 

واحلركة ال�ضتعمارية العاملية يف 

ن�ضر ر�ضالة وح�ضارة )الرجل 

النازية، يف  الأبي�ص(! ور�ضالة 

تطبيق املدى احلي�ي و�ضيطرة 

ح�ضارة العرق الأنقى والأرقى، 

ح�ضارة ال�ض�برمان النيت�ض�ّية !

 

ومن الغريب اأن ن�ضمع الي�م َمن 

يدع� اإىل تاأ�ضي�ص اإمرباط�رية 

فار�ضية جديدة، بل هناك من 

اأنها تتحقق، بل حتققت،   يرى 

بهدف � )�ضبغ( �ضع�ب املنطقة 

ب�ضبغة ح�ضارية كانت ي�ماً ما 

اأيريدون  �ضائدة يف املنطقة. 

الإ�ضكندر؟ وما  اأح��لم  تكرار 

م��ن يدع�  وب��ني  بينهم  ال��ف��رق 

اإىل بعث اخللفة الإ�ضلمية 

ب��ال��ذب��ح، واحل����رق، وال�ضنق، 

وال�ضلب، والتطهري العرقي، 

وال��ط��ائ��ف��ي ؟ كلها  وال��دي��ن��ي، 

اإمرباط�رية تل�ضت مع  اأحلم 

الع�ضر احلديث.  ب��زوغ فجر 

ول ف��ائ��دة م��ن نفخ ال���روح يف 

التاريخ. كل الأحلم  م�مياء 

)الداع�ضية(! �ضتتل�ضى كما 

يتل�ضى زبد البحر عند اأقدام 

الرمال.

ورمبا يتبادر اإىل الذهن لعنة 

اأو انتقام اجلغرافيا ال�ضحراوية 

ال��ع��رب��ي��ة، ودف���ع �ضع�بها من 

ال�ضجن ال�ضحراوي الكبري اإىل 

الزراعية واحل�ضارية  الأقاليم 

ن��ح��� �ضمال  امل���زده���رة وق��ت��ه��ا 

ال��ع��رب��ي��ة، و�ضمالها  اجل��زي��رة 

وال��غ��رب��ي )�ض�ريا  ال�����ض��رق��ي 

ول��ب��ن��ان وف��ل�����ض��ط��ني والأردن 

والعراق وم�ضر(، ثم بدء التمدد 

الإمرباط�ري العربي الإ�ضلمي 

نح� اأفريقيا، غرباً وجن�باً، ثم 

اأوروبا  اآ�ضيا �ضرقاً، ونح�  نح� 

اأعني بذلك الفت�حات  غربًا 

العربية – الإ�ضلمية. 

ن��ن��ك��ر الدوافع  األ  ي��ج��ب 

القت�ضادية واحل�ضارية العامة 

الفت�حات  الكامنة خلف تلك 

الدين  التي رفعت راي��ة ن�ضر 

الإ���ض��لم��ي، وا���ض��ط��دم��ت مع 

التي  الغريبة  الق�ى الأجنبية 

كانت حمتلة بلَد ال�ضام، وم�ضر 

وب��لد املغرب الأق�ضى، حيث 

الإمرباط�رية الرومانية، والعراق 

حيث الإمرباط�رية الفار�ضية. 

الفت�حات،  لقد كانت تلك 

تاريخ ما ُعِرف  لأول م��رة يف 

ال��ع��رب��ي��ة، حتمل  ب��ال��ه��ج��رات 

ر�ضالة دينية ت�حيدية عاملية 

لكل اأجنا�ص الب�ضر، وهي ر�ضالة 

الت�حيد الإ�ضلمية، كما �ضبقتها 

الت�حيد الإخنات�نية،  ر�ضالة 

وامل������ض���ي��ة.  مبعنى ع�ضري 

الفت�حات ر�ضالة  حملت تلك 

تاأ�ضي�ص نظام عاملي جديد ل 

كما حتدث عنها ه� . ج. ويلز يف 

كتابه ال�ضابق ذكره، عن ر�ضالة 

الهلّينية  الت�حيد احل�ضارية 

العاملية للإ�ضكندر املقدوين. التي 

�ضادت ثم بادت؛ اإذ مل يبق �ضيء 

من الهلّينية حيث متّددت، وبقيت 

ر�ضالة الإ�ضلم العاملية ترفرف 

على جميع القارات . ورمبا كان 

خل�د هذه الر�ضالة من الع�امل 

اخلفية وراء الإ�ضلم�ف�بيا يف 

 الغرب، وانت�ضار تيارات متطرف

له  )اإ�ضلمية املظهر(، وع��دوة 

اأو�ضع،  )لتفا�ضيل  يف اجل�هر. 

وحت��ل��ي��لت علمية ع��ن ق�ضة 

البدوية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ج��رات 

ال�ضحراوية القدمية منذ اآلف 

اإىل  اأن�ضح بالرج�ع  ال�ضنني، 

ت��اري��خ �ض�ريا  كتابني مهمني: 

ال�ض�ري  ل��ل��ب��اح��ث  ال���ق���دمي، 

اأحمد داوود. والعرب  الدكت�ر 

للباحث  ال��ت��اري��خ  وال��ي��ه���د يف 

 العراقي الدكت�ر اأحمد �ض��ضة(.

ويل �ضخ�ضياً هنا، يف ما يتعلق 

بالفت�حات العربية – الإ�ضلمية 

وجهة نظر خا�ضة. فن�ضر الدين 

ك��ان ر�ضالة دينية  الإ���ض��لم��ي 

ملزمة للم�ضلمني، لن�ضر ر�ضالة 

الت�حيد يف بلد كانت تعتنق 

ال�ثنية، فكانت ر�ضالة الإ�ضلم  

)حركة حترير فكرية اأو عقلية( 

بل حركة تطهري عقلي من ل�ثة 

ال�ثنية. 

ومن لعنة اجلغرافيا ما يف 

الأقاليم الغازية من �ضحر كامن 

ة، من  يف ب�اطن الأقاليم املغزوَّ

ثروات جاذبة، اإىل جانب امل�قع 

اجلغرايف ال�ضاغط . 

امل��ت��ح��دة لعنتُها  فاململكة 

اجل��غ��راف��ي��ة ب��ح��ٌر حم��ي��ٌط بها 

م��ن ك��ل اجل��ه��ات. فكان ل بد 

من اخلروج من لعنة اجلزيرة؛ 

فن�ضاأت الإمرباط�رية الربيطانية 

وامتدت عرب القارات، و�ضيطرت 

اأمريكا، وعلى �ضبه  ق��ارة  على 

ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة، وع��ل��ى ما 

ال��ق��ارة: ال�ضني. وكان  ي�ضبه 

للإمرباط�رية اأدباوؤها و�ضعراوؤها 

ال�ضتعماري�ن املمّجدون لها؛ 

اأمثال �ضاعرها )رديارد كبلنغ(.

ع������رف فل�ضفة  وق������د 

الإم��رباط���ري��ة ال�ضتعماري�ن 

وجغرافي�ها ال�ضيا�ضي�ن خط�رة 

امل�ضائق؛ فاأحكم�ا اخلناق على 

مدخل البحر الأبي�ص املت��ضط، 

من م�ضيق جبل ط��ارق، لقطع 

اأحلم نابلي�ن يف ال��ض�ل اإىل 

امل�ضتعمرات الربيطانية �ضرق 

الهند،  وب��خ��ا���ض��ة  ال�����ض���ي�����ص، 

فاحتل�ا قناة ال�ض�ي�ص، وم�ضيق 

كتاب تاريخ �ض�ريا احل�ضاري القدمي

كتاب العرب واليه�د يف التاريخ

كتاب انتقام اجلغرافيا
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باب  ث���م  ه��رم��ز يف اخل��ل��ي��ج، 

املندب، للخروج اإىل بحر العرب، 

واملحيط الهندي، وبحر ال�ضني. 

وكان وراء تلك اللعنة اجلغرافية 

الأطماع ال�ضتعمارية اقت�ضادياً، 

ال�ضناعي،  الن��ق��لب  يف ظ��ل 

امل�����اد اخل���ام،  اإىل  واحل��اج��ة 

العاملة، والأ�ض�اق  والأي����دي 

الفائ�ص  ل��ت�����ض���ي��ق  ال��ع��امل��ي��ة 

اإىل جانب  ال�ضناعي جتاريًا، 

ال��ت��ذرُّع بفل�ضفة ن�ضر ح�ضارة 

الرجل الأبي�ص.

والهجرة ال�ضهي�نية الأوروبية 

العامل كله مل تكن وراءها  من 

لعنة جغرافية، اأو انتقام جغرايف، 

بح�ضب ت�ضمية روبرت كابلن، بل 

عقيدة ت�راتية له�تية حمّرفة، 

وخرافات اأ�ضط�رية كانت طعماً 

العامل،  �ضاّمًا ل�ضطياد يه�د 

ي  وزّجهم يف )�ضجن كبري( �ُضمِّ

 

)دول��ة(، ل جذور ح�ضارية لها 

يف اأر�ضنا العربية.

اإن »اجل��غ��راف��ي��ا املغلقة« 

التي ي�ضميها روب��رت كابلن، 

يف ك��ت��اب��ه الآن����ف ال��ذك��ر، �ص 

370، جتعلنا نفكر مب�ضتقبل 

دولة اإ�ضرائيل ال�ضهي�نية، ذات 

العرقية، واله�يات  الأط��ي��اف 

التي انح�ضرت  الف�ضيف�ضائية، 

يف رقعة جغرافية �ضيقة حماطة 

بدول عربية متجان�ضة ح�ضارياً، 

رغ��م اخل��لف��ات وال�ضراعات 

القائمة حالياً. فاإ�ضرائيل، كما 

و�ضفها الرئي�ص الفرن�ضي ديغ�ل، 

بعد حرب ي�ني�- حزيران 1967، 

هي دولة ت��ضعية. وهذا الت��ّضع 

كما نفهمه نحن ه� ب�ضبب لعنة 

اجلغرافيا، اأو ما ي�ضميه روبرت 

انتقام اجلغرافيا«.  كابلن » 

لذلك تت��ضع هذه الدولة داخلياً 

باإقامة اجلدار العن�ضري، وزرع 

يف  ال�ضهي�نية  امل�ضت�طنات 

الفل�ضطينية املحتلة  الأرا�ضي 

خللق جغرافيا داخلية بديلة. 

هذا اجلدار �ضيخنق امل�ضت�طنات 

والدولة املحتلة كلها يف قمقم 

ا�ضطناعي بديل للغيت� اليه�دي 

يف كل مكان حل فيه اليه�د. 

روبرت  الكاتب  ي�ضت�ضهد 

»ت���م��ا���ص فريدمان«  مب��ق���ل��ة 

ال��ك��ات��ب ال��ي��ه���دي ال���ب���ارز يف 

ج��ري��دة ن��ي���ي���رك ت��امي��ز عن 

ق�ض�ة اجلغرافيا

تنتفي  امل�ضّطح(؛ حيث  )العامل 

باأبعادها  اجلغرافيا القدمية 

الع�ملة،  ع�ضر  يف  ال�ضا�ضعة 

وو�ضائل الت�ضالت، وامل�ا�ضلت 

تتقّزم  امل�ضافات  التي جتعل 

. وهكذا  الأر���ص  على خريطة 

الدور  مل يعد للجغرافيا ذلك 

الهام املانع من ال�ضراعات بني 

الدول. )امل�ضدر ال�ضابق، انتقام 

اجلغرافيا، �ص15(. لكن روبرت 

يعار�ص هذه الفكرة، وي�ؤكد اأن: 

اأما  »احلا�ضر زائل ل حمالة. 

ال�ضيء ال�حيد الثابت فه�م�قع 

�ضعب ما على اخلريطة. وهكذا 

اأوق����ات ال�ضطرابات،  ف��ف��ي 

اأهمية اخل��رائ��ط. ومع  ت��زداد 

ال�ضيا�ضية حتت  الأر�ضية  تغري 

فاإن اخلريطة  ب�ضرعة  اأقدامنا 

متثل بداية ا�ضتب�ضار اأي منطق 

تاريخي ح�ل ما ميكن اأن يحدث 

لحقاً « نف�ضه �ص  14 .

اإنه  وروب��رت كابلن يق�ل 

الإ�ضرائيلي،  خدم يف اجلي�ص 

اأن��ه م�ؤيد  �ص371. ول يبدو 

للفل�ضطينيني اأو معار�ص ل�ضيا�ضة 

اآراءه  الت��ضعية، لكن  اإ�ضرائيل 

ال�ضراع  وحتليلته عن مناطق 

ت�ؤيد وجهة نظرنا يف  العاملية 

الغام�ص واحلتمي  امل�ضتقبل 

لإ�ضرائيل. فعندما يتحدث عن 

ج��دار برلني و�ضق�طه يق�ل: 

ال�ضلح،  املنزوعة  املنطقة  »اإن 

مثل جدار برلني، متثل حدوداً 

اأي  اإىل  ت�ضتند  ل  اعتباطية 

منطق ج���غ���رايف...اإن احلدود 

والتي ل  الب�ضر،  التي ي�ضنعها 

تت�افق مع منطقة من احلدود 

الطبيعية، تك�ن غري ح�ضينة 

على نح� خا�ص« �ص15.

ون�ضتفيد من فقرة هامة 

�ص 371، فيها تنب�ؤ عن حتمية 

املعركة يف املنطقة : »ينبغي 

اأنف�ضنا. لقد �ضارت  األ نخدع 

اإىل حد معني، غري  احلقائق، 

ذات معنى؛ فالت�ض�رات هي 

كل �ضيء، وما يدعم ذلك ه� 

تُظِهر  اجل��غ��راف��ي��ا. ويف ح��ني 

الأف��ك��ار، فاإن  ال�ضهي�نية ق�ة 

املعركة الدائرة بني الإ�ضرائيليني 

اليه�د  اأو بني  والفل�ضطينيني، 

اإليها كل  وامل�ضلمني، كما ينظر 

الإيرانيني والأت���راك، هي  من 

حالة من احلتمية اجلغرافية 

املطلقة« �ص 371.

نعم، اإنها احلتمية اجلغرافية، 

واحل�ضارية املطلقة لتفكُّك هذه 

الدولة امل�ضطنعة، كما حدث 

لدولة جن�ب اإفريقيا العن�ضرية. 

اأو  تلك ه��ي لعنة اجلغرافيا، 

»انتقام اجلغرافيا« . فاخلريطة 

امل�ضتقبلية، مهما طال  العربية 

الزمن، لن تر�ضم حدود وجدران 

العن�ضرية ال�ضهي�نية. ل لأنها 

»حدود اعتباطية ل ت�ضتند اإىل 

اأي منطق جغرايف«، كما يق�ل 

بل لأنها ل ت�ضتند اإىل اأي منطق 

تاريخي، ح�ضاري، واإن�ضاين 

اللعنة اجلغرافية  اإنها  مطلقاً. 

احلتمية !
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من شهداء

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

املــــــــــــدفــــــــــــون 
مــــــــــــــــرتــــــــــــــــن

رابـــح 

مقراين

جـــهـــر بــحــبــه لـــبـــلـــده اجلــــزائــــر فــفــصــلــتــه الـــســـلـــطـــات االســـتـــعـــمـــاريـــة مــــن املــــدرســــة !

عبد الكرمي املقداد

ك���ان م��ن اأوائ�����ل م��ف��ّج��ري ث����ورة ال��ت��ح��ري��ر اجل��زائ��ري��ة ���ص��د ال���ص��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����ص��ي، وع��ن��دم��ا ان��دل��ع��ت مل ي��ك��ن ق��د جت��اوز 

ب��اإع��داد  ق��ام  حيث  »ب��ال�����ص��رتو«،  ملنطقة  وع�صكريا  �صيا�صيا  ق��ائ��دا  اأ�صبح  ان��دلع��ه��ا  م��ن  فقط  �صهرين  وب��ع��د  ربيعا،  الع�صرين 

الع�صابات،  حل���رب  ال��ف��ع��ل��ي  وال��ق��ائ��د  ف��ي��ه��ا،  ع�����ص��ك��ري  ق��ائ��د  اأول  واأ���ص��ب��ح  ال��ب��داي��ة،  م��ن��ذ  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف  م��ق��ات��ل��ة  ف�����ص��ائ��ل 

اجلهنمية. واآل��ت��ه  ال���ص��ت��ع��م��ار  ���ص��د  ال��وط��ن��ي  امل�صلح  للكفاح  اأي��ق��ون��ة  اإىل  ح��ّول��ت��ه  بطولية  م��اح��م  خ��ال��ه��ا  م��ن  �صجل  ال��ت��ي 

من معركة وادي املالح

ال�ضهيد مقراين
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اجلزائري  ال�ضهيد  اإن���ه 

راب��ح مقراين،  البطل  الرائد 

الن�ضايل �ضي  با�ضمه  امللقب 

خل�ضر، والذي �ضميت مدينة 

ب��ا���ض��م��ه بعد  »الأخ�������ض���ري���ة« 

ال�ضتقلل، تقديرا خل��ضه 

م���ع���ارك كثرية  ال���ع���دو  ���ض��د 

اإىل  »ال�ن�ضري�ص«  امتدت من 

»الأخ�ضرية«، وم��ن »متيجة« 

اإىل »ق�ضر البخاري«، ومتكنه 

الفرن�ضية  الق�ات  من تكبيد 

املئات من اجلن�د والكثري من 

العتاد، ما جعل ا�ضمه م�ضدر 

رعب للم�ضتعمرين.

املالح«،  ففي منطقة »واد 

وبعد �ضك�ى الأهايل من انتهاك 

الفرن�ضية للحرمات،  الق�ات 

ي�م  ن�ضب �ضي خل�ضر كمينا 

22/5/1957 ل�حدة من العدو 

50 فار�ضا و100من  �ضمت 

امل�����ض��اة، فحا�ضرهم م��ن كل 

اجلهات، وانهال ومن معه من 

الث�ار عليهم بنريان ر�ضا�ضاتهم، 

فتم الق�ضاء على 142 منهم، 

واأ�ضر 6 جن�د، يف حني متكن 

ال��ف��رار، وقد  اثنان فقط من 

غنم الث�ار يف تلك ال�اقعة اأكرث 

100قطعة �ضلح متن�عة  من 

وجهازين للرادي�·

ال��ث���ار بقيادة �ضي  وك��ان 

خل�ضر قد ن�ضب�ا كمينا مماثل 

الفرن�ضية  لفرقة من اخليالة 

قبل ذلك بنح� �ضهرين، يف قرية 

»بني �ضعدة« مبحاذاة واد املالح 

�ضابق الذكر، وقد اأ�ضفر الكمني 

80 جنديا فرن�ضيا،  عن قتل 

واأ�ضر عدد منهم بينهم �ضابط 

برتبة نقيب، اإ�ضافة اإىل كمية 

من الأ�ضلحة املختلفة ·

املولد والن�صاأة

يف 6 ن�فمرب 1934، ُرزق 

حممد مقراين، ب�ضبي �ضماه 

»رابح«، ان�ضم اإىل ثلثة اأخ�ة 

اأ�ضرة فقرية، كان  واأختني يف 

الأب يعمل يف مقهى ميلكه 

اأحد اأقاربه يف منطقة حماذية، 

وكثريا ما كان يق�ضي اأ�ضب�عا 

نهار  ليل  باملقهى يعمل  كامل 

دون اأن يرى عائلته.

 يف ذل��ك ال���ق��ت، مل يكن 

اأبناء  اأن يلتحق  ال�ضهل  م��ن 

الفرن�ضية،  باملدار�ص  الفقراء 

لكن كان من حظ رابح واأخيه 

عي�ضى اأن ت��ضط لهما قريبُهما 

�ضاحب املقهى الذي يعمل به 

والدهما، فتم قب�لهما على 

ال�ضن  ال��رغ��م م��ن جتاوزهما 

القان�نية لدخ�ل املدر�ضة، حيث 

ك��ان راب��ح قد بلغ اأح��د ع�ضر 

اأخ���ه عي�ضى  بلغ  بينما  عاما، 

ت�ضع �ضن�ات. 

التي  امل�����ض��اف��ة  ت��ك��ن  مل 

اإىل املدر�ضة م�ضيا،  يقطعانها 

والتي تقارب الأربعة كيل�مرتات 

اإي��اب��ا، املع�ضلة  ذهابا ومثلها 

التي �ضادفاها، فقد  ال�حيدة 

ملأتهما احل�ضرة حني وجدا 

زملءهما يف املدر�ضة من اأبناء 

امل�ضتعمرين والبا�ض�ات يرفل�ن 

الدافئة الأنيقة،  يف امللب�ص 

ك��ان كل منهما يرتدي  بينما 

جلبيتني ل تفارقهما �ضيفا 

ول �ضتاء.

ا�ضتمّر  على هذه احل��ال، 

راب���ح و�ضقيقه يف الدرا�ضة 

لنح� خم�ص �ضن�ات، وعلى 

الأخ�ضرية م�ضقط راأ�ص ال�ضهيد
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الرغم من �ض�ء و�ضعيهما كان 

اأ�ضتاذهما ي�ؤكد ل�الدهما باأن 

واأنهما  ابنيه يدر�ضان جيدا، 

متف�قان حتى على زملئهما من 

الفرن�ضيني واأبناء الذوات، لكن 

مل متر �ض�ى مدة ق�ضرية حتى 

الفرن�ضي�ن  ع��رف املدّر�ض�ن 

واإدارة املدر�ضة اأن التلميذ رابح 

ال�ضيا�ضة حيث  ب��داأ مي��ار���ص 

ي����زع امل��ن��ا���ض��ري، ويبيع  ���ض��ار 

جرائد حركة انت�ضار احلّريات 

الدميقراطية ويقتني ن�ضخا 

منها، ويف بع�ص الأحيان يعدو 

“اجلزائر.. بعل� �ض�ته  هاتفا 

اجلزائر”، وه� يحمل اجلريدة 

الرئي�ضي  ال�ضارع  على ط���ل 

ملدينة “بال�ضرتو”، هذا ال�ضارع 

الذي يحمل الي�م ا�ضمه “�ضارع 

�ضي خل�ضر”، وعمره ي�مئذ مل 

16 عاما، وبعد  يكن يتجاوز 

اأن و�ضل اخلرب اإىل ال�ضلطات 

ال�ضتعمارية مت ف�ضله و�ضقيقه 

من املدر�ضة.

راب��ح نف�ضه   وهكذا وجد 

عاطل ، لكنه طماأن اأباه باأنه 

لن يركن اإىل الك�ضل، بل �ضيتعلم 

مهنة يرتزق منها، وبالفعل �ضرع 

يتدرب لتعلم مهنة البناء حتى 

واأ�ضبح يعمل وير�ضل  اأتقنها، 

اإىل والده كل ما يح�ضل عليه 

من مال. وملا اقرتح عليه والده 

اأن يتزوج رف�ص، و�ضارحه باأنه 

ي�ضتعد لللتحاق باجلهاد �ضد 

امل�ضتعمر الفرن�ضي.

بداية امل�صوار

بعد فرتة من تنظيمه خليا 

الث�رة مبنطقة الأخ�ضرية و”عني 

ب�ضام”، ان�ضم اإليه البطل علي 

خ�جة بعد فراره من اجلي�ص 

الفرن�ضي، فتدعمت �ضف�فه 

اأك��رث، ومتكنا معا من تنظيم 

كتائب جي�ص التحرير ال�طني 

اإىل  ق��ادا جنباً  باملنطقة، ثم 

جنب معارك كربى يف كل من 

»خمي�ص اخل�ضنة«، »تابلط«، 

»الب�يرة«، و«القادرية«، كّبدا 

خللها العدو خ�ضائر ج�ضيمة 

�ضنة 1955، وما اأن ا�ضت�ضهد 

البطل علي خ�جة يف معركة 

ب��ط���ل��ي��ة يف ���ض���اح��ي »برج 

اأط��ل��ق �ضي  ال��ك��ي��ف��ان«، حتى 

الكتيبة  على  ا�ضمه  خل�ضر 

ك��ان يق�دها،  التي  الرئي�ضة 

وهي جمم�عة ال�ضاعقة التي 

كانت ت�ضمى »ك�م�ندو�ص �ضي 

لت�ضبح »ك�م�ندو�ص  خل�ضر« 

ع��ل��ي خ����ج���ة«، وك��ان��ت هذه 

املجم�عة م��ك��ّ�ن��ة م��ن ب�ضع 

مئات من اجلن�د ذوي التدريب 

العايل وم�ضلحة اأح�ضن ت�ضليح، 

وقادها �ضي خل�ضر بعبقرية 

نادرة اأ�ضبح العدو يح�ضب لها 

األف ح�ضاب. 

ويف العام 1956 تقلد �ضي 

خل�ضر رتبة نقيب ملدة نح� عام، 

رائ��د يف  اإىل  ثم متت ترقيته 

بداية �ضنة 1957 واأ�ضبح قائدا 

ع�ضكريا لل�لية الرابعة، ووظف 

خربته احلربية والتكتيكية يف 

بالدليل  اأ���ض��دره �ضمي  دليل 

ال��ث���ري وح��م��ل ع��ن���ان »من 

احلرب اإىل حرب الع�ضابات«، 

وك��ان جن�د وف�ضائل جي�ص 

التحرير يجدون يف هذا الدليل 

الكفاح وو�ضائله  اإ�ضرتاتيجية 

ت�زيعه على  وطرقه، وقد مت 

ال�لية  كافة مناطق ون�احي 

الرابعة، لي�زع بعدها على كافة 

ال���لي��ات الأخ���رى. وم��ن هنا 

�ضار القائد الع�ضكري الفعلي 

حلرب الع�ضابات انطلقا من 

املركز الرئي�ضي »زير« بقاعدة 

بال�ضرتو بال�لية الرابعة، وقام 

بالعمل من جديد على تنظيم 

من شهداء

يداهم�ن البي�ت يف الأرياف ويعتدون على �ضاكنيها

من معركة وادي املالح

ســـــــــــّخـــــــــــرت فـــــــرنـــــــســـــــا فــــــيــــــلــــــقــــــي مــــــشــــــاة 
وقـــــــــنـــــــــاصـــــــــة وســـــــــريـــــــــتـــــــــي مـــــدفـــــعـــــيـــــة 
منه لـــلـــنـــيـــل  اســـــتـــــخـــــبـــــارات  ووحـــــــدتـــــــي 
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وحدات وكتائب جي�ص التحرير 

بح�ضب املناطق وو�ضع على 

راأ�ص كل منطقة �ضابطا برتبة 

نقيب.

وم���ن اأه���م امل��ع��ارك التي 

ق��اده��ا �ضي خل�ضر يف تلك 

الآون������ة م��ع��رك��ة »ب�����زڤ����زة«، 

»ب������ض��ك��ن«، »بني  »ت��اب��لط«، 

»الب�يرة«،  معل�م«، »ج���راح«، 

»ب�����رج ال���ب���ح���ري«، »ال���ك���اف 

خل�ضر«، »متزڤيدة«، »وادي 

الآخرة«، »جبل الل�ح«، »ج�اب«، 

616، وغ��ريه��ا من  ال�ضاحل 

املعارك الأخرى التي دّوخ فيها 

الق�ات الفرن�ضية. 

اأ�ضفرت معركة بني  فقد 

معل�م عن اأ�ضر 16 جنديا من 

اجلي�ص الفرن�ضي، اأطلق �ضراح 

اثنني مبنا�ضبة عيد امل�ضيح يف 

العام 1956، يف حني اأ�ضفرت 

معركة جبل ب�زقزة عن مقتل 

150 ع�ضكريا، من  اأك��رث من 

بينهم �ضابط برتبة رائد وجرح 

واإ���ض��اب��ة طائرة  ع��دد مماثل 

مقاتلة، وذلك على الرغم من 

العدو بفرقة دبابات،  جتهز 

وفيلق م�ضاة، ع��دا الطريان 

احلربي واملدافع.

فبعد اأن ق�ضفت طائرات من 

ن�ع )ت 6(  جبل ب�زقزة حيث 

كان يت�اجد �ضي خل�ضر، و�ضلت 

الهيل�ك�برت، واأخذت  طائرت 

يف اإنزال جن�د ق�ات املظليني، 

بالإ�ضافة اإىل حترك وحدات 

برية نح� اجلبل، ويف ال�ضباح 

ال��ع��دو مبحاولة  ق��ام  ال��ب��اك��ر 

واأم���ام ذلك  تط�يق املنطقة، 

اهتدى �ضي خل�ضر اإىل تكتيك 

ارت��داء زي  مت�يهي، متثل يف 

ع�ضكري مماثل لزي املظليني، 

ثم ت�جه بكتيبته نح� فرقة 

الفرن�ضية، فط�ق�ها  املظليني 

واأجهزوا على اأفرادها ب�ضرعة، 

حيث قتل اأكرث من 150جندي 

اأ�ضلحتهم  اأخ��ذ  فرن�ضي، ومت 

ال�ضهادة  ون����ال  وم��لب�����ض��ه��م 

جماهدان فقط·

املعركة الأخرة

يف بداية مار�ص �ضنة    1958 

و�ضلت الق�ات الفرن�ضية اأخبار 

م�ث�قة باأن البطل �ضي خل�ضر 

يتح�ّضن بجبل »ب�لقرون«، وباأن 

معه عدد قليل من اجلن�د مل 

املئتي جماهد فقط،  يتجاوز 

ويف 4 مار�ص من تلك ال�ضنة، 

�ضاهد �ضكان منطقة »بال�ضرتو« 

ل��ت��ع��زي��زات كبرية  حت���ّرك���ات 

وكثيفة متثلت يف الع�ضرات 

من حاملت اجلند والطائرات 

وطائرات الهليك�برت واملدّرعات 

وال�ضاحنات وهي تعرب املنطقة 

تت�قف  باجتاه اجل��ن���ب، ومل 

ي�م كامل،  هذه احلركة طيلة 

وقد عرف فيما بعد اأن العدو 

�ضارك يف هذه املعركة بفيلقني 

من امل�ضاة والقنا�ضة، و�ضريتي 

مدفعية، ووحدتي ا�ضتخبارات، 

ناهيك عن الطريان احلربي. 

 كان خل�ضر قد خا�ص قبل 

ذلك بي�مني معركة بط�لية يف 

الريا�ضة«، وكبد فيها  »جبل 

العدو خ�ضائر فادحة، لذلك 

عاد اإىل جبل ب�لقرون لريتاح 

ويريح رفاقه قليل ، ف�زع ق�اته 

على خمتلف املناطق البعيدة، 

واحتفظ فقط بك�مندو�ص علي 

خ�جة الذي ي�ضرف على قيادته 

بنف�ضه وف�ضيلتني فقط من 

كتيبة الزبريية. 

العدو  ت��ع��زي��زات  واأم�����ام 

اأ�ضار بع�ص اجلن�د  الكثيفة، 

املرافقني ل�ضي خل�ضر عليه 

بالن�ضحاب من معركة يعرف�ن 

اأ�ضر  لكنه  اأنها غري متكافئة، 

على خ��ضها، واألهب احلما�ص 

يف ق��ل���ب ج���ن����ده، وب����داأ يف 

ت��ع��ل��ي��م��ات��ه جلن�ده  اإع���ط���اء 

ل��ف��ك احل�����ض��ار، ح��ي��ث ق�ضم 

اإىل فريقني، راح  املجاهدين 

كل منهما يناو�ص العدو من 

جهة خمتلفة، فظن العدو اأنه 

ي�اجه جي�ضني، خ�ض��ضا واأنه 

تكبد خ�ضائر فادحة يف الأرواح 

يف اأقل من �ضاعة، واأمام ذلك 

اأعطت قيادة الق�ات الفرن�ضية 

بت�ضليط  اأوام��ره��ا للطائرات 

ق�ضف مكثف ومرّكز على جبل 

اإىل تعر�ص  اأدى  ب�لقرون، ما 

القائد �ضي خل�ضر لإ�ضابات 

ال��ق��ل��ب والراأ�ص  خ��ط��رية يف 

بر�ضا�ضات اأُطلقت من ر�ضا�ص 

اإحدى الطائرات. 

ح��م��ل اجل���ن����د قائدهم 

حماولني اخلروج من احل�ضار، 

بالفعل،  وقد جنح�ا يف ذلك 

اإىل قرية  لكن عند و�ض�لهم 

لبلدية  التابعة  »اأولد زييم« 

»ج�اب« يف »دائرة ال�ض�اقي«، 

اإىل  ق��د فا�ضت  كانت روح��ه 

اأكمل  ق��د  ي��ك��ن  ب��ارئ��ه��ا، ومل 

العمر،  والع�ضرين من  الرابعة 

فاأدى رفاقه له التحية، ودفن�ه 

تامة داخ��ل حديقة  يف �ضرية 

لأحد �ضكان املنطقة، اإل اأن هذا 

الأخري، وخ�فا من ال�ضتعمار، 

قام باإخراجه ودفنه بعيدا عن 

القرية، لكن  بيته قرب وادي 

وبعد ا�ضتداد �ض�ء الأح�ال 

اجل�ية يف الليل، وتخ�فا من اأن 

ترفعه املياه وتعبث بجثته، قام 

باإعادة اإخراجه ودفنه يف املكان 

الذي ل يزال مدف�نا فيه اإىل 

ي�منا هذا بجبل القرية·

�ضريح ال�ضهيد

احملكمة  والكمائن  املعارك  عشرات  قــاد 
ما جعل اسمه مصدر رعب للمستعمرين

اســــــــتــــــــشــــــــهــــــــد فــــــــــــــي ســــــــــــــن الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة 
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بيت  يف  ن�ضاأت  فقد  ومي�لها،  

مفعم بالثقافة واملعرفة فت�ضربت 

الكثري.  ويف ج�انب من  منهما 

تاأثرت  وتفكريها  �ضخ�ضيتها 

كثريا بطاغ�ر وغاندي،  فتعلمت 

من الأول اأهمية القيم الأخلقية 

والفن�ن  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

حياة  اجل���ه��ري يف  ودوره���م���ا 

الب�ضر ومن الأخري تعلمت اأهمية 

احلرية وال�ضراع من اأجلها. 

مدينة  اإىل  م��الت��ي  انتقلت 

 ‘1921 العام  يف  �ضانتينيكتان 

حينما كانت يف ال�ضاد�ضة ع�ضرة 

ملدة  هناك  وعا�ضت  عمرها  من 

املدينة  تكن  ومل  اأع����ام.   �ضتة 

يف تلك الفرتة كباقي احل�ا�ضر 

كانت  اأنها  اإل  الكربى  الهندية 

وهادئة.  جميلة  الفرتة  تلك  يف 

النظامي،   تعليمها  هناك  وتلقت 

يف  لل�ضكن  اأهلها  اأر�ضلها  حيث 

فتيات  ���ض��ت  م��ع  �ضغري  م��ن��زل 

ي�ضتمل  تعليمها  وكان  اأخريات.  

التطريز  وتعلم  ال��درو���ص  على 

و�ضناعة التحف واإجادة امل��ضيقى 

والتدرب على  والر�ضم  والرق�ص 

الب�ضتنة. يف تلك املدر�ضة تاأثرت 

لي�نارد  الإجنليزي  باملعلم  كثريا 

ن��اي��ت ال���ذي ك��ان م�����ض���ؤول عن 

معهد الفلحة يف املدينة، حيث 

اأخذ نايت بت�ضجيع الفتيات على 

تعلم الب�ضتنة واأو�ضح لهن اأهمية 

بها  الإن�ضان  وارتباط  الفلحة 

ت��اأث��رت مبعلم  وب���الأر����ص.  كما 

بري�ض�ن،   يدعى  اآخ��ر  اإجنليزي 

مع  الت�ا�ضل  اأهمية  لها  اأو�ضح 

املتباينة وبخا�ضة  املجتمع  فئات 

املثلى  والطرق  الهندية  القبائل 

يف  وح��ق��ق��ت  م��ع��ه��م،   للتعامل 

امل��در���ض��ة ���ض��ه��رة ك��ب��رية حيث 

كانت معروفة ب��ضفها �ضخ�ضية 

املنا�ضلة  ه���ؤلء  راأ���ص  على 

مالتي ت�ض�دري التي يف كفاحها 

وال�جهة  الهند  ت��اري��خ  �ضنعت 

هذا  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  التاريخية 

البلد الكبري.  وت�ض�دري  �ضليلة 

ع��ائ��ل��ة م���رم����ق���ة ت��ت��ح��در من 

مدينة تقع حاليا يف بنغلدي�ص،  

وانتقلت عائلتها اإىل ولية بيهار 

الهندية.  متتعت عائلة ت�ض�دري 

اأو�ضاط  يف  ذاعت  طيبة  ب�ضمعة 

ال��ه��ن��د،  وق��دم��ت ع��ل��ى فرتات 

ورجالت  وزراء  متقاربة   زمنية 

دولة معروفني،  فاأب�ها يعد من 

اأبرز ال�ضا�ضة واأمها اأديبة مربزة 

ت���ل��ت ت��رج��م��ة اأع��م��ال الأدي���ب 

طاغ�ر. 

اأ�ضغر  م���الت���ي  ك���ان���ت     

برعاية  ولذلك حظيت  اأخ�اتها، 

وحنان فائقني.  والبيئة الأ�ضرية 

لها  كان  وعيها  فيها  تفتح  التي 

دور كبري يف �ضياغة �ضخ�ضيتها 

منصور مبارك
الإن�������ص���اين  ال���ت���اري���خ  يف 

�صخ�صيات تعي�س يف الظال 

تلعب  اأنها  من  الرغم  على 

م�صار  �صناعة  يف  كبرا  دورا 

ه���ذا ال���ت���اري���خ،  رمب���ا ك��ان 

يف  يتمثل  ذل��ك  يف  ال�صبب 

لفكرة  نف�صه  التاريخ  ع�صق 

ي�صنع  ال��ذي  الفرد  البطل 

اأن  يف  ري��ب  ول  اأح���داث���ه.  

رموز  اأح��د  غاندي  املهامتا 

وجم��رتح  امل��ع��ا���ص��رة  الهند 

املقاومة ال�صلمية ورمز عاملي 

�صرف  وهجه  ولكن  للن�صال 

�صخ�صيات  ع���ن  ال��ع��ي��ون 

فاعل.  دور  لها  ك��ان  اأخ��رى 

من رموز

مــــااليت 

تشودري

التعليم 
طريق للحرية
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م�ضتقلة وطالبة نابهة. 

لقاءها  املدينة  تلك  �ضهدت 

زوجها  �ضي�ضبح  ال��ذي  بالرجل 

ناب�كرو�ضنا ت�ض�دري  فيما بعد  

والذي اأ�ضبح بعد ردح من الزمن 

وغادر  اأوري�ضا.    ملدينة  حاكما 

 1927 ال��ع��ام  املدينة  ال��زوج��ان 

ف�ضل  م��الت��ي  ح��ي��اة  لت�ضهد 

اأوري�ضا  اأ�ضبحت  جديدا،  حيث 

ويف  ن�ضاطها  ومنطقة  مدينتها 

م�اهبها  تفتحت  املدينة  ه��ذه 

وقد  وال�ضيا�ضية.   الجتماعية 

مب�ضاعدة  ال��ب��داي��ة  يف  اأخ����ذت 

زوجها يف م�ضروعه الذي تلخ�ص 

يف  تنمية زراعة ق�ضب ال�ضكر،  

وكجزء من هذا امل�ضروع ال�ضخم 

على  وزوجها  اهتمامها  ان�ضب 

التقرب مع �ضكان القرى املجاورة 

وك�ضب ثقتهم،  فعملت من جانبها 

معهم  ودية  اإقامة علقات  على 

وزيارتهم ب�ض�رة منتظمة. 

ت�ض�رها  ت��ر���ض��م  وك���ان���ت 

اخل����ا�����ص ل��ل��ع��م��ل الإن�������ض���اين 

مفه�ما  و�ضعت  فقد  وال�ضعبي، 

متما�ضكا ووا�ضحا مل�ضروع البناء 

ال�ضكان  وو�ضعت  ال��ري��ف،   يف 

امل�ضروع.   قلب  يف  وم�ضاحلهم 

الزوجان  اعتمد  اآخر  من جانب 

على  للتنمية  م�ضروعهما  يف 

متكني النا�ص من خلل التعليم،  

ال�ضكان  على  تعميمه  فاأخذا يف 

�ضخم  م�ضروع  اإط���لق  وك��ذل��ك 

القرى  الكبار يف  اأجل تعليم  من 

اأهمية  عن  تغفل  ومل  امل��ج��اورة، 

بق�ضايا  املحليني  ال�ضكان  ربط 

الهند الق�مية وبخا�ضة الن�ضال 

الإجنليزي.   امل�����ض��ت��ع��م��ر  ���ض��د 

ف���اأخ���ذت ت��ع��م��ل ب��ن�����ض��اط على 

م�ضروعات  يف  القرى  اأهل  دمج 

املقاومة،  كحثهم على امل�ضاركة  

يف م�ضروع �ضناعة امللح الهندي 

وهي احلركة الكبرية التي بداأها 

يف  تعميمها  اإىل  و�ضعى  غاندي 

الهند.  ومل تقت�ضر يف ن�ضاطاتها 

على ذلك،  اإذ ا�ضتخدمت التعليم 

حي�يتني  اأدات������ني  وال��ت���ا���ض��ل 

للتنمية  م�اتية  بيئة  خلق  بغية 

والتط�ر.

وقامت مع زوجها يف فرباير 

العام 1933 بتاأ�ضي�ص ن�اة حزب 

الهندي.   الج��ت��م��اع��ي  امل���ؤمت��ر 

وكان هدفها من تاأ�ضي�ص احلزب 

املهم�ضني  ح��ق���ق  ع��ن  ال��دف��اع 

والطبقات الكادحة،  و اأبدت يف 

ن�ضاطاتها داخل احلزب ف�ضاحة 

نظريها.  ق��ل  و�ضجاعة   ك��ب��رية 

ورافقت يف العام 1934 غاندي 

الهند،   اأ�ضقاع  يف  م�ضريته  يف 

وكانت علقة الثنني وثيقة جدا 

اإىل الدرجة التي جعلتها يف اإحدى 

املرات- تق�م بتقريع غاندي حني 

تخلف عن زيارة قرية هندية كان 

على  وتعر�ضت  بانتظاره.  اأهلها 

للعتقال  عاما،   ع�ضرين  مدار 

يتم  اعتقالها  وكان  عدة.  مرات 

دوما ب�ضبب مطالبتها با�ضتقلل 

اهتمامها  وان��ع��ك�����ص  ال��ه��ن��د.  

دينامية  يف  ال�ضيا�ضي  ون�ضاطها 

عمل احلزب نف�ضه.  فقد اعتمد 

احلزب يف ظل اإر�ضاداتها  على 

ت�فري  يف  تتمثل  مهمة  ثنائية 

ت�ضهيلت املاأوى لل�ضكان وفر�ص 

التعليم لأطفال مقاتلي احلرية، 

و�ضكلت هذه ال�ضيا�ضة ن�اة حركة 

املقاومة.  ومع ال�قت تيقنت اإىل 

�ضرورة   ت�فري التعليم اإىل اأبناء 

واملحرومة  امل��ن��ب���ذة  الطبقات 

واملهم�ضني.   ال��ق��ب��ائ��ل  وك��ذل��ك 

اأج��ل حتقيق ه��دف كهذا،   وم��ن 

كبري  معهد  تاأ�ضي�ص  على  عملت 

لهذا الغر�ص حمل ا�ضم ب�جرات 

وه� �ضبي هندي �ضحى بحياته 

الق�ات  تقدم  اإي��ق��اف  اأج��ل  من 

الربيطانية يف نهر براهماين. 

عند  ن�ضالها  ي��ت���ق��ف  ومل 

اأعداء  اأب�ضرت  اإنها  اإذ  ذل��ك،  

يقل�ن  ل  ك��ان���ا  رمب���ا  حمليني 

امل�ضتعمر  ع��ن  وخ��ط��را  ���ض��راوة 

حركة  فنظمت  الإجن���ل���ي���زي.  

من  ج���زءا  ب��ضفها  امل��زارع��ني 

ال�ضراع �ضد امل�ضتغلني واملرابني 

وامت�ض�ا  الفقراء  ا�ضتغل�ا  ممن 

دماءهم.  فقد �ضهدت و�ضمعت 

خلل زيارتها للعديد من القرى 

الهائلة  املعاناة  عن  اأوري�ضا  يف 

التي يرزح حتت وطاأتها النا�ص.

م��ن ج��ان��ب اآخ����ر اأدرك�����ت باأن 

من  ك��ث��ري  �ضحايا  ك��ن  ال��ن�����ض���ة 

املعتقدات الزائفة.  وكان عليهن 

ال�ضع�ذة  �ضد  القتال  وحدهن 

وتعزيز  مت��ك��ي��ن��ه��ن  اأج�����ل  م���ن 

دورهن الجتماعي، وقد �ضعرت 

يف  ع�ض�يتها  اأث��ن��اء  بالنزعاج  

مل  اآراءه��ا  لأن  الهندي  الربملان 

تت�افق مع اآراء بقية الأع�ضاء. 

مبا�ضرة،   ال�ضتقلل  وبعد 

الربملان  يف  ع�����ض���اً  وب��ضفها 

ولية  ورئ��ي�����ض��ة  جلنة  ال��ه��ن��دي 

برادي�ص،  بذلت ق�ضارى جهدها 

م��ن اأج���ل ال��ت�����ض��دي��د ع��ل��ى دور 

التعليم وبخا�ضة تعليم الكبار يف 

وحينما  وتنميته.  الريف  اإعمار 

لأوري�ضا  حاكما  زوجها  اأ�ضبح 

ال�ض�ء  �ضلطت   1951 ال��ع��ام 

وبخا�ضة  املعدمني  طلبات  على 

الطبقات  اإىل  املنتم�ن  اأول��ئ��ك 

قررت  النهاية  ويف  امل��ن��ب���ذة.  

عدم الن�ضمام اإىل ال�ضيا�ضة لأن 

غاندي ن�ضح كل ن�ضطاء امل�ؤمتر 

ال�ضيا�ضة  يف  الن��خ��راط  ب��ع��دم 

اأجل  النا�ص ومن  واأن يعمل�ا مع 

النا�ص ويك�ن ذلك هدفهم. 

منا�ضلة  م���الت���ي  وظ���ل���ت 

ومكافحة يف اأو�ضاط اجلماهري،  

وكانت تقف يف مقدمة ال�ضف�ف 

يف ال�ضيا�ضة املناه�ضة للجماهري،  

وجرى اعتقالها ب�ضبب احتجاجها 

�ضد ال�ضيا�ضات احلك�مية.  وقد 

الثلثة  ن��اه��ز  �ضن  ع��ن  ت�فيت 

والت�ضعني. 

مع غاندي

حلظة حنان
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الدموع املشرتكة أقل مرارة

الحزن وظالله الثقيلة
ح��ي��ن��م��ا ت��ف��رت���س اأن���ي���اب امل�����وت اأح���ده���م يف ح���ادث���ة م��ف��اج��ئ��ة وغ����ر م��ت��وق��ع��ة وب��ط��ري��ق��ة م��ري��ع��ة 

وم��اأ���ص��اوي��ة  اإىل ح��د ل يو�صف . يقفز اإىل ال��ذه��ن مبا�صرة وط���اأة ه��ذا الفقد على م��ن اأح��ب��وا ال��راح��ل 

 وارت��ب��ط��وا ب��ه ، اإذ ي��ل��وح ال�صلوان وك��اأن��ه غ��ر ك��اف لت�صميد اجل���رح امل��ع��ن��وي مل��ن تركهم الفقيد خلفه. 

ف��ف��ي ح���الت ك��ه��ذه لي�س امل���رء م�صتعدا مل��واج��ه��ة امل��اأ���ص��اة ك��م��ا ه��و احل���ال م���ع  فقيد ك���ان ي���رزح حتت 

اأف��ك��ارا مثل حتمية احل��ي��اة امل��دي��دة تتبدى ف��ارغ��ة ول معنى لها،   وط���اأة امل��ر���س زم��ن��ا ط��وي��ا ، كما اأن 

وي�صعر امل��رء ب��اأن هناك الكثر من الأم��ور وامل�صاعر املعلقة والتائهة التي فقدت �صياقها الزمني وتوقيتها. 

مبارك املطيري
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ال����داع  طق��ص  وا�ضتنفاد   

من  كبري  ق��در  على  والف����رتاق 

الأهمية يف تخفيف ل�عة احلزن 

اجلن�د  يحر�ص  ولهذا  وكثافته. 

ممار�ضة  على  للحرب  املتجه�ن 

عدم  فاحتمال  ال����داع،  طق��ص 

رج�عهم من �ضاحات ال�غى يربر 

حني  ل�داعهم  الكربى  الأهمية 

احلقيقة  ه��ذه  ول��ع��ل   ، يرحل�ن 

ت��ق��دم ���ض��رب��ا م��ن امل���ا���ض��اة يف 

ب�ضاعة  وتت�ضح   . لحقة  مرحلة 

امل����ت امل��اأ���ض��اوي يف خ��ل���ه من 

ال�داع قبل الرحيل املفاجىء.

امل�ت  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

يف  يحفر  بفجائيته  امل��اأ���ض��اوي 

القلب والنف�ص جروحا غائرة اإل 

وال�ضل�ان  للعزاء  اأن هناك طرقا 

الفقد. كارثة  على  املفج�ع   تعني 

حقيقة  الطرق  تلك  مقدمة  يف   

الكثريون،  اأغفلها  رمب��ا  عقلية 

والتي تتمثل يف حقيقة  اأن امليت 

ل يتمنى للأحياء اأن يظل�ا فرتة 

ط�يلة غارقني يف حزنهم و تت�قف 

وعلى   ، ال�ضلل  وي�ضيبها  حياتهم 

الإن�ضانية  الطبيعة  يجايف  نح� 

ك�ن   على  تتاأ�ض�ص  ال��ت��ي  ذات��ه��ا 

اإمنا  الفرح   اإىل  والع�دة  العزاء 

يكمنان يف اجلزع نف�ضه؛ فاحلزن 

قلب  باأجنحة احلداد ومن  يحلق 

الظلمة ينبثق ال�ضياء.

هذه  ي�ضت�عب  ك��ي  وامل���رء    

يتخيل  اأن  يت�جب عليه  احلقيقة 

نف�ضه يف مكان الفقيد ، ولياأخذ 

اأولئك  م��ن  اأم���ر  يف  التفكري  يف 

الذين يحبهم ويرتبط بهم عاطفيا 

ووجدانيا ، ومن ثم ليذهب خط�ة 

اأب��ع��د يف اخل��ي��ال وي��ت��اأم��ل حال 

ه�ؤلء حينما يجزع�ن عليه عند 

اأن احلزن  الطبيعي  ، فمن  م�ته 

عليهم  و�ضي�ضت�يل  بهم  �ضي�ضتبد 

اجلزع، ولكن هل  �ضيتمنى املرء 

به  منك�بني  يظل�ا  اأن  لأحبابه 

وحمزونني عليه، وما الذي يتمناه 

لهم يف حالة كهذه . من البديهي 

اأن املرء �ضيتمنى تلقائيا اأن يك�ن 

حزنهم عليه غري �ضديد ول يدوم 

�ض�ى لفرتة ق�ضرية ، فهذا �ضع�ر 

احلب  ل��ه��م  نحمل  مل��ن  طبيعي 

والعاطفة ونهتم لأمرهم كثريا.

  ما �ضبق لي�ص اأمرا م�ضتغربا 

فه� يف �ضلب الطبيعة الإن�ضانية. 

اأحب�ه  م��ن  اأن  ل���  يتمنى  ف��امل��رء 

الفقد  ي�����ض��ت���ع��ب���ن  وف����ق����دوه 

مرحلة  اإىل  وي�ضل�ن  ويتفهم�نه 

يتذكرون  جتعلهم  ال��ت���ازن  م��ن 

اأح��ل��ى م��ا زخ��ر ب��ه امل��ا���ض��ي من 

اأفراح وحلظات ل تن�ضى. كما اأن 

م�ض�ا  اأحباءه  اأن  ل�  يتمنى  املرء 

بالأمل  مت�ضلحني  حياتهم  يف 

،الذي ه�  قبلذاك وق�د طبيعي 

عن  وي�ضتلزم  الإن�ضاين.  لل�ج�د 

�ض�ى  يتمنى  املرء ل  اأن  حقيقة  

حني  خلفه  �ضيرتكهم  مل��ن  ذل��ك 

عليهم  يتحتم  الب�ضر  اإن  مي���ت، 

الإمي���ان ب��اأن الأم��ر عينه ه� ما  

تلك  وتنفيذ  امل���ت��ى.  ب��ه  ي��رغ��ب 

احلقيقة �ضيك�ن من �ضاأنه حتقيق 

جتاه  الراحل�ن  يتمناه  ما  اأعظم 

من يحب�ن، وذلك دون اأدنى �ضك 

مللمة  على  ق���ادرا  امل��رء  �ضيجعل 

مرة  والنه��ص  ع�اطفه  �ضظايا 

اأخ����رى ب��ع��دم��ا اأ���ض��ق��ط��ه احلزن 

ت�ازنه  في�ضتعيد   ، ركبتيه  على 

الذي اختل ب�ضبب اأعظم اأحداث 

احلياة حزنا.

وال����ع����زاء م���ن ج���ان���ب اآخ���ر 

حينما  وعنف�انه  ق�ته  يكت�ضب 

اجتماعية،  ممار�ضة  اإىل   يتح�ل 

احلزن  طق��ص  يجعل  ما  وه��ذا 

تكت�ضب  م���ا  غ��ال��ب��ا  الإن�������ض���اين 

ال�ضفة اجلمعية . لقد كتب اأحد 

جروح  اأن  م��رة  ذات  الفل�ضفة 

ال�حدة  عمقا يف  ت��زداد  احل��زن 

اجلماعي  ف��احل��زن  والن���ع���زال. 

ولذلك  وط��اأة  اأق��ل  املاأ�ضاة  يجعل 

ي��ح��ر���ص الإن�������ض���ان دوم����ا على 

م�ضاطرة الأحزان. وهناك حالت 

م�ضاطرة  ت�ضهم  ل  قد  وم�اقف 

اأو  اأم��ره  من  الته�ين  احل��زن يف 

تخفيف وطاأته ، اإل اأن امل�ضاركة 

اجلماعية يف احلزن جتعله مبرور 

ال�قت م�ضاعدا يف عملية ال�ضفاء 

والع�دة اإىل احلياة الطبيعية.

اأح��ي��ان��ا تغدو ع���اط��ف من   

اأو  ط��ارت  وكاأنها  بالفقد  ابتلي 

ويغدو  ال��ط��ريان،  مهب  اأن��ه��ا يف 

الأمل غاية يف البعد يف عي�ن من 

األفى نف�ضه عالقا يف جلة احلزن. 

غري اأن الطبيعة الإن�ضانية ، وتلك 

يف  تتحلى  ل��ه��ا،  ج���ه��ري��ة  �ضمة 

الق�ية،  بال�ضجاعة  عني  طرفة 

ويف احلد الأدنى من حيث ك�نها 

والع�دة  الأم��ل  جعل  على  ق��ادرة 

اإىل الفرح يف متناول املرء.

ال��ق��دم��اء فاإن   وك��م��ا ذه���ب 

احل����زن م�����ض��در اأ���ض��ا���ض��ي من 

فاإن  وللحق   ، احلكمة  م�ضادر 

للحكمة  معلم  بالفعل  ه�  احلزن 

ولب   . املعرفة  ه���  احل���زن  لأن 

احلزن  بها  يلقي  التي  احلكمة 

نب�ضر  جعلنا  يف  تتمثل  اإل��ي��ن��ا 

ن�ضيج  يف  دوره  ���ض��اط��ع   ب�ضكل 

هناك  فلي�ص   . وتك�ينها  الأ�ضياء 

 تاريخ �ضخ�ضي خال من احلزن،

 وتلك حقيقة مغرو�ضة يف الطبيعة 

الجتماعية للإن�ضان. 

ف��امل��رء م��ن ح��ي��ث ه��� كائن 

ب�ضبكة  م���رت���ب���ط  اج���ت���م���اع���ي 

علقات مع الآخرين ، �ض�اء من 

خلل روابط عائلية اأو احلب اأو 

تلقائية  ب�ض�رة  يجعله  ال�ضداقة 

الفقد  احتمالت  على  مك�ض�فا 

�ضط�ة  جت���اه  ه�����ض��ا���ض��ة  واأك�����رث 

ثم جت��رع مراراته.  وم��ن  احل��زن 

اأو  دائ��م��ا  ي�ضتعين�ن  وال��ب�����ض��ر 

باملقد�ضات  احل���الت  اأغ��ل��ب  يف 

جميعها   تطرح  التي  وتاأويلتها 

فكرة نظام متكامل يخمد احلزن 

باحلزن  امل�����ض��اب��ني  يجمع  ب���اأن 

واأبدي، نهائي  لقاء   وفقيدهم يف 

يلتم فيه �ضملهم جميعا . وهناك 

فكرة  يجعل  من  اآخ��ر  جانب  من 

خال�ضا.  ب�����ض��ري��ا  ف��ع��ل  ال���ع���زاء 

على  ه����ؤلء  بح�ضب  ف��الأح��زان 

تاأتي من اخلارج  اأنها  الرغم من 

فاإن ا�ضتقبال الإن�ضان لها ه� اإىل 

درجة كبرية يقع حتت �ضيطرته، 

يكفي   مبا  اإمرتنا   حتت  وتك�ن 

عليها  وال�ضيطرة  اأول  لتحملها 

منها  ن�ضتخل�ص  ث��م  وم��ن  تاليا، 

الإن�ضاين،  لل�ج�د  ثاقبة  روؤي���ة 

وتعاطفا اأكرث جتاه الآخرين، اأكرث 

اأن تكتمل  مما كنا ن�ضعر به قبل 

�ضيطرتنا عليه.

غري اأن املرء ل ميلك اإل اأن 

لي�ص  احل��زن  ب��اأن  ويقر  يت�ا�ضع 

ولي�ص   ، عليه  التغلب  بالإمكان 

من ال�ضه�لة مبكان مكابدة الأمل 

ال���ذي ي���اك��ب ف��ق��دان ع��زي��ز اأو 

يتعلم  اأن  امل��رء  فح�ضب   . حبيب 

مع  فيها  يتعاي�ص  التي  الكيفية 

ذلك الأمر ، واأن ي�ضت�عب الدر�ص 

الب�ضرية  تتداوله  ال��ذي  القدمي 

منذ القدم ؛ باأن الب�ضر يجب اأن 

 ، احلزن  اأنف  عن  رغما  يعي�ض�ا 

مفارقة  لي�ضت  وتلك   – وال���ذي 

اأكرث ثراء .  يجعل احلياة  هنا – 

ت�ضقل  التي  هي  الأح���زان  ولعل 

�ضخ�ضيات الب�ضر وتهديهم حكمة 

قد ل يرغب�ن بها.
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قلعة  العروبة
شعر :  مختار عيسى 

ح���ي الكوي���َت إذا وقف���َت ببابه���ا   
وافت���ح رس���ائل قصت���ى وربوعه���ا 
وام���دْد عليه���ا م���ن حنين���ي ظلًة
إل���ى هواه���ا ذروة  بل���َغ احلن���ُن 
���ا عاش���قا  واذك���ْر إذا بّلغ���َت صًبّ
 ه���ي الت���زال  فتي���ًة، وعفي���ًة

ظنوا العروبة مح���َض حلٍم عابٍر 
وْه���ي الع���روُس ب���كل بي���ٍت عام���ٍر 
إن مزق���وُه ب���ذات غ���دٍر غفل���ة 
ه���و المي���رُّ إذا اخلط���وُب تدافعت 
 ه���ذى الكوي���ُت قصي���دٌة وهاج���ٌة 
ه���ي الت���رى ُعْرب���ا بغي���ر عروب���ٍة
ه���ي التغ���ادُر حلمن���ا لس���ويعٍة
 س���يقوُم من حت���ت الرماد لهيُبها
إن رامه���ا ف���رٌس وروٌم س���امقْت
أْن ف���ي التوح���د قلع���ًة وحتصًن���ا 
فاسأل كتاب الوعِيّ ، واحفظ قصًة 
وادُع الك���رمَي بج���وف ليٍل س���ائال
ه���ذي العروب���ة، رغ���م كل من���اوئ

���ها ودِع القصائد ترتقي صدرالسُّ
وانث���ر خط���اى جنوبها وش���مالها
ت���راه ُموّله���ا وارف���ق بقلب���ي إذ 
ال ُتس���تطاُل بغير خفق���ة بحرها 
أّن���ي ُيبارى في الزمان بعش���قها؟
فيه���ا الكرام���ة خزن���ت أس���رارها
وإذاه يش���عُل كل فج���ٍر خفقه���ا 
واحلل���ُم يف���رُش عرش���ه  لزفافها
س���يعوُد ينس���ُج ثوب���ه بخيوطه���ا
إال ليوق���ظ ف���ي ال���دروِب رجاله���ا
كتب���ت على ُج���در الزم���ان أمانها
ن���ذرت لتعلَيه���ا املقاص���َد كله���ا 
حتى تعي���َد إلى اخلرائ���ط عّزها
وسيس���تردُّ من احلل���وك ضياءها

عن���ق الس���حاِب وعّلم���ت ُرّوامه���ا 
 م���ن ذا يهّدُد � أو يجوُز ، حصونها 
 واعل���ْم بأنك ق���د وعيت فصولها
باالعتص���ام بحب���ل رب���ك عندها 
سنظل عند العهد نحفظ قدرها
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إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية 



إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية 
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