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ا�ستبد االت�صال وتوح�ش ،حتى مل يعد �أحد يف م�أمن ،فقنواته
تتدفق بال هوادة ويف عدة حوامل ،وطغيانه غدا طوفان ًا ال يكف عن
الهدير ،واختلط حابله بنابله وغدت املعلومات الهابطة �إلينا من
كل االجتاهات م�ستنقع ًا طافح ًا ما بني تلفيق وترهات �إىل �أحالم
وتو�سالت �إىل دعايات مغر�ضة واتهامات �إىل حتري�ض �سافر
وعنرتيات وانفتح الأفق االت�صايل بكل زخمه و�أدواته وتناق�ضاته
وت�ن��وع �أف �ك��اره واجت��اه��ات��ه و�شخو�صه ونظرياته وحتليالته،
وبرزت على �سطح �أدبيات الع�صر تعبريات م�ستحدثة ما بني
ت�ضليل ثقايف �إىل تطهري ثقايف فعوملة ثقافية فتوازن ثقايف
و�أخ�ي�ر ًا �إذالل ثقايف ،وباتت الثقافة ككرة الثلج املنحدرة
ع�بر القمم وال�سفوح وال��ودي��ان خمتزلة يف تكوينها تنويع ًا
هجين ًا بل �شاذ ًا من خمتلف الثقافات ويف خمتلف اللغات،

ومل يعد بالإمكان �ص ّد �شئ فحوامل االت�صال تزداد �ضراوة
والتكنولوجيا الرقمية ال تكف عن التنا�سل والتجدد ،وكان من
املفرت�ض �أن يكون هذا االت�صال الكا�سح و�سيلة من و�سائل
ازدي��اد التعارف والت�آلف بني الب�شر و�أداة تقريب وتفاهم،
غري �أن النظرة املت�أنية تلحظ بال ريب ازدي��اد حاالت التوتر
والتمرت�س ح��ول الأف�ك��ار والأخ �ب��ار ،والتحري�ض �ضد الآخر
وارتفاع ن�سبة العنف حتى �أن بع�ض اجلهات �أخذت ت�ستخدم
هذه احلوامل االت�صالية املتنوعة للمزيد من البط�ش والتهديد
وعر�ض �سافر ومنفر للإن�سان يف ذروة توح�شه وا�ستهتاره.
هذا غري ا�ستبداد ثقافة املتفوق والقادر ليجد الآخ��ر نف�سه
يف مو�ضع امل��داف��ع عن ذات��ه املهدد يف كرامته وهويته ،وما
النكو�ص واالن �غ�لاق على ال ��ذات غ�ير ال��وج��ه ال�سلبي لهذا
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اال�ستعالء االت�صايل والقهر الثقايف ال��ذي ا�ستباح كل �شئ
و�أغرق معه الأف��راد �إما عجز ًا وتغريب ًا �أو انبهار ًا وا�ستالب ًا،
هذا غري الطعن امل�سموم املوجه للفكر والعقيدة واحل�ضارة
وال��رم��وز ،فاالت�صال مهما بلغت �سطوته وقف عاجز ًا �أمام
الأفكار والعقائد بل �ساهم بال �إرادة منه يف تعرية التناق�ضات
الب�شرية وتكري�س االخ�ت�لاف��ات وارت �ف��اع ح��دة امل�شاحنات،
ف�ل�ا غ� ��رو �إذ ًا �أن ت� �ك ��ون امل ��واج� �ه ��ة ب� �ق ��در ال �ت �ح��دي،
فهذا الطوفان الهائج ال ي�صده �سوى طوفان مياثله مرتكز ًا
على العقل ممجد ًا لل�س�ؤال بل �شاهر ًا له ك�سيف م�سلط يف وجه
هذا التغول املعلوماتي امللتب�س ،ففي ال�س�ؤال تكمن قوة الذهن
الباحث دوم ًا عن احلقيقة ،املتحري لل�صدق املتو�سل للمعرفة
التي تقود للت�ساكن والتعاي�ش ب��دال من التنافر والتحارب،
ال�س�ؤال دالل��ة ذك��اء ثقايف فهو ممر املعلومة َوم ْعرب املعرفة،
ال�س�ؤال حتريك لل�ساكن وجتميد للمتحرك ،م�شاغبة للفكرة
وتهدئة للر�ؤية ،تفكيك للمركب وتركيب للمفكك ،ال�س�ؤال
تغذية دائمة للعقل وفتح متوا�صل لكوى النور يف وجه الظالم.
ال � �� � �س � ��ؤال ب� �ح ��د ذات� � ��ه ب� �ط ��ول ��ة وج � � � ��ر�أة وا� � �س � �ت� ��زادة،
قالها مرة �أدي��ب عربي «اط��رح الأ�سئلة �إنها قوتك الوحيدة»

الكف عن طرح الأ�سئلة ا�ست�سالم ووهن ،ال�س�ؤال تقريب وحفر
وجمابهة خا�صة يف زمن ا�ضطراب املفاهيم وزيغ امل�صطلحات،
ال�س�ؤال ر�أ�س حربة �أمام احلرية ونور كا�شف يف طريق اليقني،
حتى �أن بع�ض الأنبياء كما يخربنا قر�آننا العظيم وجهوا
ال�س�ؤال بل طرحوا ال�س�ؤال  -الطلب � -أم��ام رب الأرب��اب،
فهذا �إبراهيم عليه ال�سالم يخاطب ربه جل وعال } و�إذ قال
رب �أرين كيف حُتي املوتى ،قال �أومل ت�ؤمن ،قال بلى،
�إبراهيم ِ
ولكن ليطمئن قلبي  {....البقرة ( )260وحتى املالئكة
وه� ��م خ �ل��ق �آخ� ��ر خم �ت �ل��ف ع �ن��ا مل ي �ت ��رددوا يف ال �� �س ��ؤال
} و�إذ قال ربك للمالئكة �إين جاعل يف الأر�ض خليفة قالوا،
�أجت�ع��ل فيها م��ن يف�سد فيها وي�سفك ال��دم��اء ونحن ن�سبح
بحمدك ونقد�س لك ،قال �إين �أعلم ما ال تعلمون { البقرة
( ،)30فال�س�ؤال رحيل م�ستمر نحو اليقظة ،و�سفر ال يتوقف
طلب ًا لالطمئنان� ،ضجيج الأ�سئلة دليل م�ؤكد على احلياة،
ون���س�ب�ي��ة الأج ��وب ��ة دل �ي��ل �آخ���ر وم���ؤك��د ع�ل��ى ا�ستمرارها،
و�أد الأ�سئلة طريق ملوت حمقق ال يف�ضي ل�شئ �سوى العدم ،
وقرع جر�سها عالي ًا زهوة احلياة وهي تتجدد يف طريقها نحو
اليقني .
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ت���س���ت���ـ���ـ���ض���ي���ف م����ؤمت����ـ����ـ����ر امل���ان���ح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���

الكويت عروبي ـ ـ ـ
 500م��ل��ي��ون دوالر ق��دم��ت��ه��ا دول���ة
ال��ك��وي��ت إلغ���اث���ة ال��ش��ع��ب الشقيق
عبداهلل بدران
ويف ذل���ك امل ��ؤمت��ر الذي
ا�ست�ضافته الكويت للمرة الثالثة
بطلب من الأمني العام للأمم
املتحدة بان كي مون �شاركت
وفود من  78دولة من خمتلف
�أنحاء العامل� ،إىل جانب �أكرث
من  40هيئة ومنظمة دولية
و 100منظمة غري حكومية
لتقدم العون وامل�ساعدة لل�شعب
ال�سوري داخل بالده وخارجها،
من جراء احلرب التي ي�شهدها
والتي اعتربت نتائجها �أكرب
كارثة �إن�سانية �شهدها العامل
يف الع�صر احلديث.
وكان الفتا يف ختام امل�ؤمتر
ق��ول ب��ان ك��ي م��ون يف كلمته
اخل��ت��ام��ي��ة �إن ه���ذه القيمة
الإج��م��ال��ي��ة ت��ف��وق م��ا �سجله
امل�ؤمتر الأول للمانحني عندما
بلغ جمموع التعهدات نحو
 1٫5مليار دوالر ،وتخطى

كذلك جمموع التعهدات يف
امل�ؤمتر الثاين عندما بلغ 2٫4
مليار دوالر ،معربا عن خال�ص
�شكره وامتنانه ل�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح (قائد العمل
الإن�����س��اين) على ا�ست�ضافة
الكويت هذا احلدث املهم للمرة
الثالثة على التوايل ،و�سرعة
ا�ستجابة �سموه وتلبيته النداء
الإن�ساين.
و�أكد �أنه على علم تام ب�أن
تنظيم مثل هذا احلدث ثالث
مرات متتالية «�أمر �صعب جدا»،
و�أن قيادة �سمو �أمري الكويت
احلكيمة «مكنتنا من حتقيق
ذلك وب�أف�ضل النتائج» ،م�شيدا
مب�شاركات الدول املانحة يف
امل�ؤمتر وم�ساهماتها ال�سخية
وبعمل املنظمات والوكاالت
الدولية والإقليمية يف دعم
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ح���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ي�ن ال�����ث�����ال�����ث ل���ل���ش���ع���ب ال�����س�����وري

ـ ـ ـ ــة الوجه  ..إنسانية العطاء
 3.8مليار دوالر هي قيمة �إجمايل التعهدات التي قدمتها اجلهات املختلفة امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال��دويل الثالث
للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف �سوريا ،الذي ا�ست�ضافته الكويت (مركز العمل الإن�ساين العاملي) �أواخر �شهر
مار�س املا�ضي ،منها  500مليون دوالر قدمتها دولة الكويت لإغاثة ال�شعب ال�شقيق .ومل يخيب ذلك امل�ؤمتر الدويل
الآمال الكبرية املعقودة عليه يف بل�سمة جراحات الالجئني والنازحني ال�سوريني داخل بالدهم وخارجها ،بل مكن
املجتمع الدويل من �أن يخطو خطوة �إىل الأمام يف التعا�ضد والت�آزر والدعم وامل�ساعدة مع نكبتهم املريرة وحربهم
امل�ستمرة منذ �أكرث من �أربع �سنوات.

الأو�ضاع الإن�سانية يف �سوريا
وخارجها.
و�أ�����ض����اف �أن «ال�شعب
الكويتي عليه �أن يفخر بدور
بلده الأ�سا�سي يف م�ساعدة
املحتاجني حول العامل وال�سيما
م��ا ي��ق��دم��ه م��ن دع���م �سخي
لل�شعب ال�����س��وري» ،مو�ضحا
�أن املبلغ املقدم من اجلهات
املانحة �سيخ�ص�ص لدعم خطة
اال�ستجابة اال�سرتاتيجية للأمم
املتحدة واخل��ط��ة الإقليمية
لتعزيز قدرة �صمود ال�سوريني،
ومتكني املنظمات الإن�سانية
من الو�صول �إىل �أكرب عدد من
املحتاجني ال�سوريني.
و�أك���د �أن تلك التعهدات
�ست�سهم كذلك يف دعم الدول
املجاورة ل�سوريا يف حتمل �أعباء
ا�ست�ضافة الالجئني من خالل
تطوير وحت�سني البنى التحتية

بان كي مون

لقطة من امل�ؤمتر

واالقت�صاد فيها ،معربا عن
ثقته يف �أن حتقق االلتزامات
نتائج ملمو�سة ،حيث �سبق �أن
�أ�سهمت التعهدات املا�ضية يف
توفري الغذاء لأكرث من خم�سة
ماليني �شخ�ص �شهريا ،كما
مكنت املاليني من احل�صول
على املياه النظيفة و�سمحت
بعالج �أكرث من  17.5مليون
حالة ،وعودة مليوين طفل �إىل
املدار�س داخل �سوريا.
كلمة �سمو الأمري
وافتتح �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه
�أعمال ذل��ك امل�ؤمتر الدويل
بكلمة ق��ال فيها �إن امل�ؤمتر
يعقد مل��واج��ه��ة �أك�ب�ر كارثة
�إن�سانية عرفتها الب�شرية يف
تاريخنا املعا�صر للتخفيف
من معاناة الأ�شقاء يف �سوريا
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ال��ت��ي يعي�شونها بعد دخول
هذه الكارثة الإن�سانية عامها
اخلام�س.
و�أ�ضاف �سموه �« :إن الكارثة
الإن�سانية وعلى مدى ال�سنوات
اخلم�س حولت �شوارع و�أحياء
�سوريا �إىل دمار ومبانيها �إىل
�أطالل و�شعبها �إىل قتيل �أو
م�شرد .ولقد ك�شفت الأرقام
املفزعة واحلقائق املوثقة حول
الآثار االقت�صادية واالجتماعية
للأزمة التي ن�شرتها م�ؤخرا
منظمات دولية وفقا لدرا�سات
بحثية �أن الدمار هو العنوان
الرئي�سي لكافة املناطق يف
���س��وري��ا دون مت��ي��ي��ز ،حيث
جت���اوزت �أع���داد القتلى من
الأ���ش��ق��اء � 210آالف قتيل
وت�شريد ما يقارب  12مليون
�شخ�ص يف الداخل واخلارج،
يف ظل ظروف قا�سية و�أو�ضاع
معي�شية م�أ�ساوية �صورها الجئ
�سوري ب�أن حياتهم �أ�صبحت
مثل الغارق يف الرمال كلما
ح��اول التحرك ازداد غرقا،
كما حرمت الكارثة مليونني
م��ن الأط��ف��ال الالجئني دون
�سن الثامنة ع�شرة من �أدنى
حقوقهم التعليمية وال�صحية،
الأمر الذي يهدد م�ستقبل جيل
كامل ،ويجعلهم �أمام م�ستقبل
م��ظ��ل��م ي���ح���رم وط��ن��ه��م من
م�شاركتهم الفاعلة يف بنائه».
وذك���ر �سمو �أم�ي�ر البالد
�أن االق��ت�����ص��اد ال�����س��وري يف
حالة انهيار �شبه كامل؛ �إذ
بلغت خ�سائره �أكرث من 200
مليار دوالر ،وارتفعت ن�سبة
البطالة لت�صل �إىل  57يف املئة،
وانخف�ض متو�سط الأعمار
لل�شعب ال�سوري ال�شقيق �إىل
� 55سنة� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع
معدالت الفقر ب�شكل كبري ،كما

يجمعهم ال ّهم الإن�ساين امل�شرتك

بلغ عدد الالجئني ال�سوريني
يف اخلارج قرابة �أربعة ماليني
�شخ�ص لي�سجل �أكرب جمتمع
لالجئني يف العامل.
وق��ال�« :إن هذه احلقائق
املرعبة ت�ضعنا كمجتمع دويل
�أمام م�س�ؤولية تاريخية ،حتتم
علينا معا العمل بكل عزم
و�إ�صرار لإنهاء هذه الكارثة
التي باتت تهدد يف تبعاتها
الأمن وال�سلم الدوليني كونها
�أ�صبحت م�ل�اذا للمنظمات
الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ
خمططاتها الدنيئة».
و�أ�ضاف �سموه �أن املجتمع
ال�����دويل وال���س��ي��م��ا جمل�س
الأم��ن عجز ط��وال ال�سنوات
اخلم�س عن �إيجاد حل ينهي
ه��ذا ال�����ص��راع ويحقن دماء
الأ�شقاء ،ويحفظ لهم كيان بلد
جرحته خمالب الفرقة ومزقته
�أنياب الإره���اب .و�أم��ام هذا
الواقع املرير والتهديد ال�سافر
للأمن وال�سلم الدوليني ف�إن
جمل�س الأمن وال�سيما �أع�ضا�ؤه
الدائمون مطالبون ب�أن يرتكوا
ج��ان��ب��ا م�صاحلهم ال�ضيقة
وخالفاتهم الوا�سعة ويوحدوا
�صفوفهم للخروج بحل ينهي
ه��ذا ال�صراع املدمر ،ويعيد
الأمن واال�ستقرار لربوع �سوريا
ال�شقيقة ويوقف االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي
ترتكبها كافة الأطراف ونطالب
بتقدمي جميع مرتكبي هذه
اجلرائم للعدالة .
واعترب �سموه �أن املخرج
ال�سيا�سي ال�شامل هو القائم
على �أ�سا�س بيان م�ؤمتر جنيف
الأول لعام  ،2012وهو احلل
املنا�سب لإنهاء ال�صراع الدائر
يف �سوريا الذي لن ينت�صر فيه
طرف على الآخر ،ولن ت�ؤدي
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ال�صواريخ والقذائف �إال ملزيد
من الدمار والهالك.
وختم �سمو الأم�ير كلمته
قائال � :إن دولة الكويت حكومة
و�شعبا مل تدخر جهدا يف تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب
ال�����س��وري ال�شقيق منذ بدء
الأزمة ،وذلك عرب م�ؤ�س�ساتها
الر�سمية وال�شعبية يف ظل
ا�ستمرار الأو�ضاع امل�أ�ساوية
التي يعاين منها �إخوتنا يف
�سوريا .و�إمي��ان��ا منا ب�أهمية
و�ضرورة �إي�صال ر�سالة �إىل
ه���ذا ال�����ش��ع��ب ب����أن املجتمع
الدويل يقف �إىل جانبه وي�شعر
مبعاناته ،و�أنه لن يتخلى عنه
يف حمنته ف�إنه ي�سرين �أن �أعلن
عن م�ساهمة دولة الكويت مببلغ
( 500مليون دوالر �أمريكي) من
القطاعني احلكومي والأهلي
لدعم الو�ضع الإن�ساين لل�شعب
ال�سوري ال�شقيق� ،آم�لا من
اجلميع و�ضع هذه امل�أ�ساة �أمام
�أعينهم والعمل على ت�ضميد
جراح هذا ال�شعب الذي عانى
الكثري».
تعا�ضد املجتمع الدويل
ويف ت�صريح الفت يف ختام
�أعمال امل�ؤمتر الدويل اعترب
النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح خالد احلمد ال�صباح �أن
م�شاركة  78دولة و  40منظمة
دولية وما يفوق  100منظمة
غ�ير حكومية وم��ا خ��رج به
امل�ؤمتر �أثبت مبا اليدع جماال
لل�شك “ب�أننا قادرون كمجتمع
دويل ول��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة على
توحيد اجلهود وموا�صلة العمل
من �أج��ل توفري االحتياجات
الإن�سانية الأ�سا�سية للأ�شقاء
يف �سوريا ،لتخفيف املعاناة
عن ال�شعب ال�سوري املنكوب،

�إن�صات ومتابعة

وتقدمي ر�سالة وا�ضحة ب�أن
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل �أن
يوا�صل عمله لإيقاف نزيف
ال��دم ال�سوري ب�شكل عاجل
وبكافة الو�سائل لو�ضع حد
لهذه امل�أ�ساة املتفاقمة».
وقال ال�شيخ �صباح اخلالد
�إن “ما متر به منطقتنا من
�أو����ض���اع دق��ي��ق��ة وح�سا�سة
تهدد �أمننا وا�ستقرار �شعوبنا
ت�ستوجب منا العمل بكل جهد
ملوا�صلة امل�ساعي يف تعزيز
ال��ت��ع��اون والتن�سيق لإيجاد
�أف�ضل ال�سبل الكفيلة ملعاجلة
ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر التي
نواجهها ويواجهها معنا العامل
�أجمع».
و�أ�����ض����اف �أن الكويت
با�شرت منذ امل�ؤمترين الأول
والثاين بتكري�س العمل وبذل
اجلهود و�سلوك القنوات كافة
وال�سبل من �أجل تخفيف جزء
من معاناة ال�شعب ال�سوري
املنكوب وها نحن اليوم ومن
خالل م�ؤمترنا الثالث ن�ستكمل
امل�سرية واجلهود.
و�أ�شادت الوفود امل�شاركة يف
امل�ؤمتر باجلهود الكبرية التي
بذلتها دولة الكويت ال�ست�ضافة
امل�ؤمتر ،وتهيئة ال�سبل املثلى
لإجن��اح��ه ،وبالدعم ال�سخي
الذي قدمته لل�شعب ال�سوري،
وباجلهود الإن�سانية التي تبذلها
على ال�صعيدين احلكومي
والأهلي لتقدمي العون والدعم
للنازحني والالجئني ال�سوريني،
وهو ما جعل الكويت ت�ستحق
الت�سمية التي �أطلقتها عليها
الأمم املتحدة بكونها (مركزا
عامليا للعمل الإن�ساين) يف ظل
قيادة �سمو �أمري البالد (قائد
العمل الإن�ساين).
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مكتـــــــب

الغرسة ( 81مايو  -يونيو )2015

11

صورة الشــهيد
علــى طــابع بـــريـــــد

فاطمة أحمد األمير

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

تخ�صيب الذاكرة بتحويلها
من خمزن للأحداث والأفكار
والأ�شخا�ص �إىل منبع لكل ما
هو جديد ومفيد وم�ؤثر وهذا
دي��دن مكتب ال�شهيد يف كل
م�شروعاته ويف كل طموحاته
ويف ك���ل ب���راجم���ه وخططه
ونتاجنا �شاهد علينا ،فال�شهيد
الرمز احل��ي ال��ذي نعمل به
وله �إنه النور الكا�شف الذي
ينري لنا درب الإبداع والت�ألق
 ،جتاوزنا به ذاكرة راقدة على
رفوف التاريخ �إىل نب�ض حي
ي�شع يف كل زوايا الوطن وينب�ض
يف كل جوانب التاريخ.

و�صوت ًا هام�س ًا بجلجلة
يف دروب��ن��ا و�أف���ق عملنا فما
بني كتب حيثيات اال�ست�شهاد
ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��ت��وث��ي��ق تاريخ
�شهدائنا �إىل �صروح ال�شهداء
ال�شاخ�صة كمنارات متوهجة
حتكي ق�ص�ص العطاء احلق
يف ذروة نبوغه وتفانيه �إىل
ق�ص�ص الأبطال التي تن�سجها
�أنامل �أدباء الوطن على وقع
الق�ص�ص احل��ق لت�ضحيات
ال�شهداء و�أدوارهم و�أعمالهم
�إىل الأعمال الفنية الإبداعية
يف ح���ف�ل�ات ت���ك���رمي �أب���ن���اء
ال�����ش��ه��داء ال��ف��ائ��ق�ين والفن

املعطر باالنتماء والوالء للوطن
والذي ي�شدو به �أبناء ال�شهداء
ومبدعو الوطن من الفنانني
واملو�سيقيني و�أخ�ي�راً طوابع
الربيد التي �ستزدهي ب�صور
�شهدائنا الأبطال رموز حرية
ال��وط��ن م�صدر الإل��ه��ام لكل
ما هو نبيل وجليل وي�ستحق
البقاء.
�صورهم �ستظل دائماً و�أبداً
العناوين البارزة لروح الع�شق
وفن احلب الذي ميدنا بذخرية
اال�ستمرار والتفوق ،وبالفعل
ل��ق��د مت االت���ف���اق م��ع وزارة
املوا�صالت لإ�صدار جمموعة

م��ن الطوابع الربيدية التي
حتمل �صور �شهداء الكويت
الأبرار ،وهذه الطوابع الربيدية
�سيتم التعامل معها واعتمادها
حملياً وخليجياً وعربياً وعاملياً،
ونثمن يف ه��ذا ال�صدد دور
وزارة املوا�صالت وغريها من
وزارات وهيئات ال��دول��ة يف
حتقيق ر�سالة مكتب ال�شهيد
يف تخليد ذكرى �شهداء الوطن
الأبرار ورعاية ذويهم الرعاية
املميزة اجلديرين بها مبا يليق
بهم ويعلي مكانتهم يف قلب
ال��وط��ن ال���ذي يت�سع جلميع
�أبنائه.
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ت��خ��ل��ي��دا ألس���م���اء أب���ن���اء ال���ك���وي���ت ال���ب���ررة

صــــروح الشهداء
عنفــوان الذاكـــرة

منذ �إن�شائه مبر�سوم �أم�يري العام  ،1991مل يكتف مكتب ال�شهيد ب ��أداء ر�سالته وحتقيق �أهدافه يف رعاية �أ�سر ال�شهداء يف جماالت
احلياة كافة تنفيذا لر�ؤية الأمري الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح ،بل وا�صل ومازال يوا�صل هذا الدور برعاية كرمية من لدن
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري البالد املفدى  -حفظه اهلل ورعاه وذلك بالقيام بعدد من امل�شاريع التي
حتافظ على قيم ال�شهادة العظيمة وتعك�س تقدير �أبناء ال�شعب الكويتي ووفاءهم ملن �ضحوا ب�أرواحهم يف �سبيل حرية الوطن وعزته
ف�أطلق ت�سمية «ال�شهداء» على �أحد �أهم �شوارع العا�صمة ،وت�سمية «�ضاحية ال�شهداء» على �إحدى ال�ضواحي النموذجية احلديثة ،و�أقام
م�شروع «�سبيل ال�شهيد» ل�سقيا النا�س يف عدد من املواقع يف مدينة الكويت و�ضواحيها ،وم�شروع «حديقة ال�شهيد» وهي �أك�بر حديقة
يف مدينة الكويت كانت تعرف �سابقا بـ«حديقة احل��زام الأخ�ضر» ،كما قام ب�إ�صدار طوابع بريدية خا�صة بال�شهداء ،ومتحف ال�شهيد،
وتنظيم م�سابقة ال�شهيد الثقافية ال�سنوية.

مي�سون يحيى
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�صرح ال�شهيد
ويف �إط���ار �س���عيه لتخلي���د
ذك���رى ال�ش���هداء والتعب�ي�ر عن
امل�ش���اعر ال�ص���ادقة باالمتن���ان
والفخر بت�ض���حياتهم يف الدفاع
عن الوطن و كرامته ،بد�أ مكتب
ال�ش���هيد بتنفيذ م�شروع «�صرح
ال�ش���هيد» وهو م�ش���روع حيوي
مت���ت �إقامت���ه يف املحافظ���ات
ال�س���ت وم���ازال العم���ل جاري���اً
ال�س���تكماله يف ال���وزارات
ومداخ���ل اجلمعي���ات التعاونية
التي قام عدد منها ببناء ن�صب
تخلد �أ�سماء �شهداء املنطقة.
للحديث عن هذا امل�ش���روع
ال�ض���خم و�إجنازات���ه التق���ت
«الهوية» مراقب برامج التكرمي
والتخلي���د املعن���وي يف مكت���ب
ال�ش���هيد �أحمد عي�س���ى �س���امل

�أحمد عي�سى �سامل بو هادي

بو ه���ادي الذي ا�س���تهل حديثه
بالت�أكي���د عل���ى �أن بناء �ص���روح
لل�شهداء ي�أتي ا�س���تكماال للدور
ال���ذي يق���وم ب���ه املكت���ب م���ن
�أج���ل تخلي���د �ش���هداء الكوي���ت
الأبرار وتعزيز مفهوم ال�ش���هادة
و�إعالء �ش����أن املواطنة والفداء،
و�أ�ضاف:
ب���د�أ مكت���ب ال�ش���هيد ببناء

�ص���روح ل�ش���هداء الكوي���ت منذ
ح���وايل  1997يف حمافظ���ات
الكوي���ت بالتن�س���يق م���ع الهيئة
العام���ة للزراعة وكان���ت الفكرة
ت�ش���ييد �ص���رح يف حديق���ة كل
حمافظ���ة يت�ض���من �أ�س���ماء
�ش���هدائها ،بالإ�ض���افة �إىل زرع
نخل���ة لكل �ش���هيد من �ش���هداء
املحافظ���ة وق���د الق���ت الفكرة
ترحيبا كبريا من ذوي ال�شهداء
واملواطنني.
جتديد ال�صروح
ويف احلقيق���ة مل تك���ن تلك
�س���وى خط���وة �أوىل يف طري���ق
�إجن���از ه���ذا امل�ش���روع الكب�ي�ر،
�إذ �أعقبتها خط���وة ثانية متثلت
بتجديد هذه ال�صروح.
فق���د ق���ام مكتب ال�ش���هيد
بالإ�ش���راف عل���ى الت�ص���اميم،

حيث مت ت�ش���كيل فريق برئا�سة
الهيئة العام���ة للزراعة وممثلني
ع���ن املحافظات ،ومت طرح �أكرث
م���ن ت�ص���ميم �إىل �أن مت اعتماد
الت�ص���ميم احلايل ال���ذي اتخذ
�شكل �شراع �سفينة �أبي�ض طوله
حوايل � 4أمتار يحت�ضن �شريحة
من النحا�س مدون عليها �أ�سماء
�ش���هداء املحافظ���ة ،ومت تنفيذه
من قبل �إحدى ال�شركات لي�صبح
موحدا لكل املحافظات.
كم���ا �ش���مل التجدي���د على
بع�ض ال�ص���روح �إ�ض���افة �أ�سماء
جدي���دة لل�ش���هداء �إىل قائم���ة
الأ�س���ماء املوجودة بعد اكت�شاف
�ش���هداء ج���دد من الأ�س���رى ثم
ب�ض���م املحافظ���ة ال�ساد�س���ة
وهي مب���ارك الكب�ي�ر �إىل بقية
املحافظ���ات وبذل���ك اكتمل���ت
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ال�ص���روح يف حمافظات الكويت
كافة.
�صروح الوزارات
م�ش���روع ت�ش���ييد �ص���روح
ال�ش���هداء مل يتوق���ف عن���د
املحافظ���ات ب���ل اتخ���ذ مكت���ب
ال�ش���هيد خط���وة �أخ���رى متثلت
بت�شييد ن�ص���ب تذكاري لل�شهيد
يف كل مبن���ى جديد من وزارات
الكويت على �أن يتم تد�شينه قبل
افتت���اح املبنى اجلدي���د والعمل
به ،وانطالق���ا من هذه اخلطوة
مت تد�ش�ي�ن �ص���رح يف مبن���ى
املوا�ص�ل�ات اجلدي���د يف ب���رج
التحري���ر ،وق���د وق���ع االختيار
على ال�ب�رج ا�س���تنادا �إىل داللة
م�س���ماه عل���ى احل���دث ال���ذي
قدم فيه �أبن���اء الوطن �أرواحهم
الطاهرة من �أجل حترير البالد،
ويحتوي هذا ال�صرح على جميع
�أ�س���ماء ال�ش���هداء ،وقد افتتحه
وزير املوا�صالت �س���امل الأذينة
خالل احتفاالت الكويت بعيدي
التحري���ر واال�س���تقالل الع���ام
.2012
ويف ذات الإطار مت تد�ش�ي�ن
ن�ص���ب تذكاري يف مبن���ى وزارة
الإع�ل�ام� ،ض���من فعالي���ات
االحتف���االت الوطني���ة يف العام
املا�ض���ي وميث���ل الن�ص���ب الذي
�ش���يد م���ن الرخ���ام الأبي����ض
خريط���ة دول���ة الكوي���ت وعليها
ب�ص���مة ال�ش���هيد وبداخله لوحة
نحا�س���ية نق�ش���ت عليها �أ�سماء
�شهداء وزارة الإعالم.
وي�ش�ي�ر ب���و ه���ادي �إىل �أن
«مكتب ال�شهيد ب�صدد التن�سيق
م���ع وزارة الرتبي���ة يف مبناه���ا
اجلديد يف جنوب ال�سرة ،وهناك
تن�س���يق مع وزارة الداخلية التي

الوزير �سامل الأذينة وفاطمة الأمري يفتتحان �صرح �شهداء وزارة املوا�صالت يف برج التحرير

�صرح �شهداء جمعية الرميثية

لديها مبنى جديد �أي�ض���ا ،وثمة
تن�سيق مبدئي مع الإدارة العامة
للإطفاء لت�شييد ن�صب مماثل».
�صروح اجلمعيات
م�ش���روع �ص���رح ال�ش���هيد ال
يقت�صر على اجلهات احلكومية

وكل جه���ة ر�س���مية تن���وي بن���اء
مبنى جديد بتخ�صي�ص م�ساحة
لت�شييد ن�صب تذكاري لل�شهيد،
فق���د بادر الكثري من اجلمعيات
التعاونية �إىل التن�سيق مع مكتب
ال�شهيد لبناء ن�صب �أمام مدخلها

ي�ض���م �أ�س���ماء �ش���هداء املنطقة
كجمعي���ة م�ش���رف والعديلي���ة
والرو�ضة والد�سمة وبنيد القار
وال�شعب والرميثية .
وتختل���ف ه���ذه الن�ص���ب
ع���ن تل���ك الت���ي يف ال���وزارات
واملحافظات ،فهي �أ�صغر حجما
و�أقل عددا ،وقد اتخذت ن�صب
جمعي���ات بنيد الق���ار والعديلية
والريم���وك �ش���كل ل���وح رخامي
م�س���تطيل طوي���ل معق���وف يف
نهايت���ه يوح���ي ب�ش���كل ر�س���الة
مفتوحة نق�ش���ت عليها �أ�س���ماء
ال�ش���هداء ،ويلت�ص���ق ب���ه لوحان
�أحدهما عري�ض م�سطح والآخر
منحن���ي يحمل �ش���عار ال�ش���هيد
(الب�ص���مة) ويف الو�س���ط قاعدة
ن�صف دائرية بلون خمتلف.
�أم���ا جمعيت���ا ال�ش���عب
والرميثي���ة فاتخ���ذ الن�ص���ب
الرخامي �أمام مدخليهما �ش���كل
لوح�ي�ن عري�ض�ي�ن متفاويت���ي
الط���ول واحلج���م والل���ون نق�ش
على الأ�س���ود �أ�س���ماء ال�شهداء،
وحمل الأبي�ض �ش���عار ال�ش���هيد
و»لوغو» مكتب ال�شهيد.
وتف���ردت جمعي���ة م�ش���رف
بن�صب على �شكل �ألواح معدنية
متفاوتة الطول تنت�ص���ب ب�شكل
ن�ص���ف دائ���ري يتقدمه���ا ل���وح
رخام���ي �أط���ول يحم���ل �أ�س���ماء
ال�شهداء.
ويتاب���ع بوه���ادي« :نح���ن
يف مكت���ب ال�ش���هيد من�ض���ي يف
م�ش���روع �ص���روح اجلمعي���ات
التعاونية حيث نقوم بطرح بع�ض
الأفكار لت�صاميم جديدة ونرتك
ملجال����س �إداراتها اخليار بتبنيها
�أو بو�ض���ع ت�ص���اميم �أخرى على
�أن يكون �شعار ال�شهيد/الب�صمة

الغرسة ( 81مايو  -يونيو )2015

15

موجوداً يف كل �صرح للمحافظة
عل���ى رمزيت���ه» ،و�أ�ض���اف �أن
اجلمعية هي التي تتحمل تكلفة
بن���اء ال�ص���رح عل���ى نفقته���ا �أو
نفقة �أحد �سكان املنطقة ودورنا
�أن نقدم لهم �أ�س���ماء ال�ش���هداء
املوثق���ة لدين���ا �أو نق�ت�رح بع�ض
الت�ص���اميم �أو ال�ش���ركة املنف���ذة
ولكن بالنهاية ت�ش���ييد ال�ص���رح
خيار راجع للجمعية نف�سها.
وهن���اك خط���وات قادم���ة
ا�ستكماال مل�شروع �صروح ال�شهيد
يعمل مكتب ال�شهيد حاليا على
اتخاذ خط���وات جدي���دة تتمثل
يف العم���ل على توحيد �أ�ش���كال
ال�صروح خ�صو�صا لدى اجلهات
التي مل تن�ش���ئ �أي �ص���رح بعد،
ال�س���يما يف املحافظ���ات ،ولدى
املكت���ب الني���ة بتغيري ال�ص���روح
تدريجي���ا حي���ث يج���ري العمل
حاليا على �إجناز ت�صميم موحد،
وي�ضيف بوهادي:
«لدينا الآن ت�ص���ميم مبدئي
لكنا مل نعتمده ب�شكل نهائي وحني
يت���م اعتم���اده �س���نقوم بتعميمه
على الوزارات واملحافظات وكل
اجلهات الر�س���مية خ�صو�صا يف
مبانيها اجلديدة.
وم���ن الأف���كار املطروح���ة
لهذا الت�ص���ميم �أن يكون ال�صرح
على �شكل عامود ب�أربعة �أ�سطح
يحم���ل �أحده���ا �ش���عار الديوان
الأم�ي�ري ،والآخر الب�ص���مة ،ثم
مكتب ال�ش���هيد ،فالب�ص���مة مرة
�أخ���رى ،على �أن يك���ون العامود
م���ن الكونكري���ت ك���ي يحتم���ل
تقلبات الطق�س وي�ش���به ب�ش���كله
امل�س���لة الفرعوني���ة ويدون على
كل �سطح �أ�سماء ال�شهداء �أو �أي
تدوينات �أخ���رى ،ويرتاوح طوله

�صرح �شهداء وزارة الإعالم

�أحد الت�صاميم املقرتحة ل�صرح ال�شهيد املوحد

بني  13 – 12مرتا ولكن ملا يتم
اعتماد الفكرة ب�شكل نهائي.
وحول �آلية اختيار الت�صاميم
يقول:
�س���بق و�أن قمن���ا بتجرب���ة
تنظيم م�س���ابقة �أح�سن ت�صميم
لكنها مل تنج���ح ومل يتم اعتماد
�أي ت�ص���ميم من الت�صاميم التي
تقدم بها �أ�صحابها �إلينا ،وحاليا
نعمل على ت�صميم تتكون فكرته
ب�ش���كل جماعي لأع�ضاء اللجنة
املكلف���ة بالعم���ل ونحر�ص على
وجود �شعار الب�صمة.
وللعلم ف�إن �ش���عار الب�ص���مة
�ش���ارك منذ بداي���ات ظهوره يف
م�س���ابقات عاملية كم�س���ابقة يف
ا�سبانيا العام  1993وفاز باملركز

الأول وق���د �ص���ممه املهند����س
زه�ي�ر املزيدي ونح���ن فخورون
به���ذا ال�ش���عار ونحر�ص على �أن
تنبثق كل �أفكار الت�صاميم عنه.
�أما ع���ن املواد امل�س���تخدمة
يف بن���اء ال�ص���روح ف�أك���د �أن���ه
يتم اعتم���اد مواد بناء ال�ص���رح
بح�س���ب م���كان وج���وده �س���واء
كان خارجيا �أو داخليا ،فن�ص���ب
وزارة الرتبية �سيكون داخليا يف
باحة اال�ستقبال وبالتايل لن تتم
�إ�ض���افة مواد مقاوم���ة للعوامل
اجلوية ،و�س���يكون م���ن الرخام
فق���ط� ،أم���ا الن�ص���ب اخلارجية
ف�س���يتم ت�ش���ييدها م���ن م���واد
�أخ���رى كالنحا����س والكونكريت
مع �أ�صباغ خا�صة باجلو.

توحيد ال�صروح
ولإمت���ام م�ش���روع �ص���روح
ال�ش���هيد وفق الر�ؤية النهائية له
ي�سعى مكتب ال�شهيد �إىل توحيد
�ش���كل الن�ص���ب يف املحافظ���ات
وال���وزارات ث���م اجلمعيات على
�أن تت���م �إزالته���ا تدريجيا ولي�س
ترميمها ،وبنف����س الوقت تغيري
�أماكنها ب�ش���كل يقيها من العبث
للمحافظة على بهائها� ،إذ ي�شري
بوه���ادي �إىل �أن���ه «عل���ى الرغم
من جناح فكرة و�ض���ع الن�ص���ب
التذكارية يف حدائق املحافظات
و�س���ط �أ�ش���جار النخي���ل بع���دد
ال�ش���هداء� ،إال �أنن���ا الحظنا �أنها
تتعر����ض للعب���ث من قب���ل رواد
احلدائ���ق وه���ذا م���ا دفعنا �إىل
التفك�ي�ر بتغي�ي�ر �أماكنها بحيث
حتتف���ظ بكام���ل رونقه���ا نظرا
مل���ا متثل���ه م���ن رمزي���ة وتعك�س
تقديرن���ا لت�ض���حيات ال�ش���هداء
وتخليدا لهم.
�صرح «ال�شهيد العام»
و�أخ�ي�را وتتويج���ا له���ذا
امل�ش���روع �س���بق ملكتب ال�ش���هيد
�أن �أعلن �أنه ب�ص���دد �إقامة �صرح
«ال�ش���هيد الع���ام» يف العا�ص���مة
الذي من املقرر �أن يحمل �أ�سماء
جمي���ع �ش���هداء الكوي���ت «ليكون
كما �أ�ش���ارت الوكيل امل�ساعد يف
الدي���وان الأم�ي�ري يف الدي���وان
الأم�ي�ري املدي���ر الع���ام ملكت���ب
ال�شهيد فاطمة الأمري جت�سيدا
للوح���دة الوطني���ة ومتا�س���ك
الكويتي�ي�ن ومت�س���كهم ب�أر�ض���هم
والتفافهم حول �شرعيتهم ومعلما
مهما ي�ض���اف اىل مع���امل البالد
الوطني���ة واحل�ض���ارية والفنية»
ولك���ن ما زال العم���ل على �إجناز
هذا الن�صب يف طور الإعداد.
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سمو األمري يفتـتح

حديقة الشهيد

ق����ام ح�����ض��رة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و �أم��ي�ر ال���ب�ل�اد ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح الأح���م���د اجل���اب���ر ال�����ص��ب��اح
ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه و���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ال�����ش��ي��خ ن����واف الأح���م���د اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح حفظه
اهلل ���ص��ب��اح  3م���ار����س امل��ا���ض��ي ب��اف��ت��ت��اح م�����ش��روع ح��دي��ق��ة ال�����ش��ه��ي��د مب��ن��ط��ق��ة ���ش��رق.

وكان يف ا�ستقبال �سموه رعاه
اهلل نائب وزير �ش�ؤون الديوان
الأم�ي�ري ال�شيخ علي اجلراح
ال�صباح ورئي�س ال�ش�ؤون املالية
والإداري�����ة ب��ال��دي��وان الأم�ي�ري
عبدالعزيز �سعود �إ�سحق.
وق��د ق��ام �سموه رع��اه اهلل
ب��ج��ول��ة ف���ى �أرج����اء احلديقة
وا���س��ت��م��ع �إىل ���ش��رح م��ن قبل
رئي�س ال�ش�ؤون املالية والإدارية
ح���ول م��راف��ق امل�����ش��روع والتي
تظهر املعامل احل�ضارية لدولة

الكويت.
وراف���ق �سموه حفظه اهلل
يف اجلولة معايل رئي�س جمل�س
الأمة مرزوق علي الغامن و�سمو
ال�شيخ نا�صر املحمد الأحمد
ال�صباح ومعايل النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال����وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد
احلمد ال�صباح ون��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية
ال�شيخ حممد اخل��ال��د احلمد
ال�صباح ونائب رئي�س جمل�س

ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع ال�شيخ
خالد جراح ال�صباح.
وق��د �أزاح �سموه رع��اه اهلل
ال�ستار عن ن�صب ال�شهيد الذي
يج�سد ما قدمه �شهداء الكويت
من ت�ضحيات وبطوالت من �أجل
الوطن العزيز.
وي���ق���ام م�������ش���روع حديقة
ال�����ش��ه��ي��د  -ح��دي��ق��ة احل����زام
الأخ�ضر �سابقا  -على م�ساحة
ع�����ش��رات الآالف م��ن الأمتار
وت�ضم احلديقة ن�صب الد�ستور

جانب من احلديقة

الذي افتتح مبنا�سبة مرور 50
عاماً على و�ضع د�ستور دولة
الكويت و�ساحة ال�سالم ومتحف
ال�شهيد الذي يخلد �أهم معارك
دولة الكويت (الرقة وال�صريف
واجل���ه���راء) ك��م��ا حت��ت��وي على
ن��واف�ير و����ش�ل�االت وبحريات
و�أ����ش���ج���ار وت�����ش��م��ل احلديقة
م�����س��رح��ا م��ف��ت��وح��ا ومتحفا
ل��ل��ن��ب��ات��ات ال�ب�ري���ة والطيور
الكويتية وخم��ت�براً للنباتات
الربية النادرة.
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�سمو الأمري يطلع على �صور امل�شروع

�صرح ال�شهيد
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السور

شهيد النرشة

محمود
جوهر
الجاسم

«ا�شراح ي�صري احنا على حق وهم على باطل» كلمات ذات معنى عظيم
خرجت من فم ال�شهيد حممود خليفة اجلا�سم� ،إبان اعتقاله يف
خمفر بيان وال�شك �أن ال��ذي دف��ع ال�شهيد لذلك هو �إميانه
وثقته بعقيدته وع�شقه لأر�ضه فانربى �إىل حتدي املحتلني
العراقيني حتى روى دمه تراب الكويت وهو يدافع عن الأر�ض
ال�ت��ي ع�شقها وان�ت�م��ى �إل�ي�ه��ا فلم ي�تراج��ع ح�ين دع�ت��ه ل�ل��دف��اع عنها.
ولد ال�شهيد حممود جوهر
اجل��ا���س��م يف مدينة الكويت
بتاريخ 1961/1/5م متزوج
ولديه �أربعة �أوالد وبنت واحدة
كان قبيل االحتالل العراقي
يعمل فنياً للتربيد يف وزارة
الكهرباء واملاء.

ح��ي��ات��ه ات�سمت بالي�سر
فقد كان دائماً يرتدي الثوب
الكويتي (الد�شدا�شة) الق�صرية
مع �سروال طويل وقد و�صفه
�أحد �أ�صدقائه �أن من يراه يظن
�أنه من الدعاة.
فمحمود م��ع قلة م�ؤهله

ال��ع��ل��م��ي ال����ذي مل يتجاوز
املرحلة املتو�سطة �إال �أنه ثقف
نف�سه بنف�سه ،فقد كان كثري
القراءة واالطالع يحر�ص على
طلب العلم وح�ضور الندوات
واملحا�ضرات خا�صة الدينية
منها وذات ال�صلة بالفقه

والعقيدة.
وقد ذكر (ال�شيباين) �أن
ال�شهيد ك��ان ي�تردد عليه يف
ديوانيته يف منطقة كيفان طوال
خم�س �سنوات - 78-1983
لي�ستمع �إىل در�س يوم الثالثاء
ال��ذي كان يعقد يف ديوانيته

الغرسة ( 81مايو  -يونيو )2015

19

و�أ�ضاف �أن ال�شهيد من رواد
(مركز املخطوطات والرتاث
والوثائق).
متكن ال�شهيد من ت�أليف
كتيبات دينية لها �صلة بالدعوة
كان دائماً يلقي الدرو�س الدينية
ب�شكل يومي بعد �صالة الع�صر
واملغرب والع�شاء كذلك اعتاد
�أن يق�ضي ي��وم اخلمي�س مع
الفتيان يقوم بتحفيظهم بع�ض
�سور القر�آن الكرمي.
�أخالق ال�شهيد
عرف عن ال�شهيد حممود
اجلا�سم ح�سن اخللق وحالوة
الل�سان ولهذا كانت له القدرة
على جذب النا�س �إليه واحرتامه
كما �أن حديثه دائ��م� ًا يت�سم
بالعذوبة فتحب �أن تن�صت �إليه
بتقدير واحرتام و�إذا �سمع ور�أى
منكراً ال يتجاهله بل يناق�شه
بكل مو�ضوعية ويحر�ص على
ت��ق��ومي��ه ب��ط��ري��ق��ة ال حترج
ال�شخ�ص املعني بالأمر.
ك���ل م���ن ع����رف حممود
يتحدث ع��ن دم��اث��ة �أخالقه
وح�سن ع�شرته وطيب حديثه
وتفانيه يف خدمة �أهل منطقته
(ال�ساملية) حتى �أن البع�ض
عندما حتدث عن �أخالقه قال
�إن «خلقه القر�آن الكرمي».
ال�شهيد والغزو
م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل
للغزو العراقي يف � 2أغ�سط�س
 1990نه�ض الكويتيون ملقاومة
االحتالل والت�صدي للغزاة من
غري وج��ل �أو وه��ن �أو خوف
ورهبة ففي اليوم الثاين من
احتالل العراق البغي�ض اجتمع
ال�شهيد يف �إح��دى ديوانيات
منطقة ال�ساملية مع نخبة من

ح���������رص ال����ش����ه����ي����د ع���ل���ى
ال����ت����ن����ق����ل ب���ي���ن م���س���اج���د
م��ن��ط��ق��ة ال���س���امل���ي���ة حتى
يلتقيبأكبرعددمنأهلها
أص���������در ال���ش���ه���ي���د ن���ش���رة
«ص�����������وت احل�����������ق» ال����ت����ي
ك�������ان�������ت ت������ع������د م��������ن ق���ب���ل
ال�����ل�����ج�����ن�����ة اإلع���ل��ام������ي������ة
ف������ي م���ن���ط���ق���ة ال���س���امل���ي���ة
�شبابها للت�شاور حول الأعمال
التي من املمكن �أن يقوموا بها
ملواجهة االحتالل.
ومت ت�شكيل جمموعة من
اللجان يف منطقة ال�ساملية
مل�ساعدة املواطنني واملقيمني
فيها اللجنة الع�سكرية ومهمتها
ت�سجيل �أ�سماء الع�سكريني
حتى يتم اال�ستفادة منهم يف
تعليم النا�س كيفية التعامل مع
العدو وت�شكيل اللجنة ال�صحية
لت�سجيل من يفقه مبهنة الطب
مل�ساعدة املواطنني يف حالة
تعذر ا�ستخدام امل�ستو�صفات
وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات ،واللجنة
التعاونية وان�ضم �إليها من
له خربة يف املجال التعاوين
ومهمتها الإ�شراف على �صرف
املعي�شة و�إدارة جمعية ال�ساملية
التعاونية لتوفري ما يحتاجه
امل���واط���ن���ون وال����واف����دون يف
املنطقة.
كما مت ت�شكيل جلنة الدعوة
والإر�شاد �ساهم ال�شهيد فيها
بدور فعال ،ومهمتها �أن تلتقي

مع النا�س يف م�ساجد املنطقة
وتدعوهم �إىل ال�صرب �أمام
املحتل وحر�صها على ربط
الأحداث التاريخية الإ�سالمية
الأوىل مبا قام به الغزاة يف
الكويت.
ث���م ال��ل��ج��ن��ة الإعالمية
والتي تعترب من �أخطر اللجان
على الإطالق ولل�شهيد فيها
ح�ضور طيب ودور كبري حتى
�أن البع�ض ي�سميه (�سك اللجنة
الإعالمية).
ومل يتوقف دور حممود
عند ذلك فقد كان ي�ساهم يف
الإ�شراف على جميع اللجان.
وهكذا ك��ان لل�شهيد دور
فعال يف جميع اللجان �إال �أن
�إمكانياته الدعوية وقدرته
الكبرية على الإقناع كانت �أكرث
و�ضوحاً يف اللجنة الإعالمية
فكان يقوم بخطبة اجلمعة
و�إلقاء بع�ض الدرو�س ليحث
ال��ن��ا���س على اجل��ه��اد وطلب
ال�شهادة.
ك���ان ال��ع��م��ل يف اللجنة
الإعالمية جمازفة كبرية لكنه
ما كان يفكر يف نف�سه �إمنا
ك��ان يفكر يف تثبيت النا�س
وامل�صلحة العامة.
حر�ص ال�شهيد على التنقل
بني م�ساجد منطقة ال�ساملية
حتى يلتقي ب��أك�بر ع��دد من
�أهلها لدرجة �أن البع�ض قال
عنه �إنه كان ي�صلي كل فر�ض
يف م�سجد م��ن م�ساجدها،
وبعد �أدائه لل�صالة يلقي على
امل�صلني كلمة تثبت قلوبهم
وت��ب�ين لهم الأم����ور اخلافية
عليهم ذات ال�صلة باحتالل
العراق للكويت.

ال�شهيد ون�شرة �صوت احلق
�أ����ص���در ال�����ش��ه��ي��د ن�شرة
«�صوت احلق» التي كانت تعد
من قبل اللجنة الإعالمية يف
منطقة ال�ساملية ويجب �أن نذكر
احلقائق التالية حولها:
 �صدر من هذه الن�شرةاثنا ع�شر عدداً العدد الأول
ب��ت��اري��خ 1990/8/8م بعد
�أق��ل من �أ�سبوع واح��د فقط
من االحتالل العراقي الغا�شم
والعدد الأخ�ير �صدر بتاريخ
� 1990/8/22أي قبل اعتقال
ال�شهيد ب��أي��ام ول��رمب��ا تكون
الن�شرة التي عرث عليها معه
�إبان اعتقاله متثل العدد الثالث
ع�شر من �أعداد الن�شرة.
 ورد على ل�سان ال�شهود�أن ال�شهيد هو الذي فكر
ب�إ�صدار الن�شرة ،وهو الذي
كان يجمع بياناتها ويكتبها
ع��ل��ى م�����س��ودة وب��ع��د ذلك
ي�سلمها للم�س�ؤولني عن
طباعتها.
 ا�سم الن�شرة «�صوت احلق»ك��ان م��ن اق�ت�راح ال�شهيد
وقد كان هناك مقرتح �آخر
لت�سمية الن�شرة با�سم جنود
الرحمن ومل يتجاهل ال�شهيد
الر�أي الآخر فقد كان يذيل
الن�شرة بهذا اال�سم تقديراً
ملن اقرتحه.
 �أعتقد �أن هناك �أ�شخا�صاً�آخرين �شاركوا مع ال�شهيد
يف �إ�صدار الن�شرة و�إن كنا
جنهل �أ�سماءهم.
 �ضمت الن�شرة ع���دداً منالأبواب الثابتة كاالفتتاحية
والأخبار والن�صائح.
 -الن�شرة يف جميع �أعدادها
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مل تكن تتجاوز ال�صفحة
ال��واح��دة با�ستثناء العدد
ال��ث��اين ع�شر فقد و�صل
ع��دد �صفحاته �إىل ثالث
�صفحات.
 منذ العدد الثاين بد�أت تظهرعلى الن�شرة ر�سومات متثل
ق�صر ال�سيف العامر كرمز
ميثل الكويت �أمرياً وحكومة
و�شعباً وم�سجداً من م�ساجد
ال�ساملية والذي �أعتقد �أنه
ميثل املكان الذي تنطلق منه
هذه الن�شرة وهو قريب من
منزل ال�شهيد.
 هناك حر�ص دائم من قبلمعدي الن�شرة على �أن ت�صور
وت���وزع على النا�س وهذا
الأم��ر قد تكرر يف جميع
الن�شرات بال ا�ستثناء ويف
نهاية الن�شرة هذه العبارة
«�صورها ووزعها واقر�أها
على �أهلك �أو على �أ�صحابك
�أو ج�يران��ك وذل���ك حتى
يقر�أها �أك�بر ع��دد ممكن
من �أهل الكويت».
وقد ورد على ل�سان �أحد
ال�شهود �أنه مت ت�شكيل خاليا
لتوزيعها على جميع مناطق
الكويت فكان كل �شخ�ص ي�أخذ
عدداً من ن�سخ «�صوت احلق»
ليتم توزيعها على البيوت
ب�سرية تامة.
 هناك دالئل ت�شري �إىل�أن م��ن ك���ان يكتب الن�شرة
على دراية ومتابعة للأحداث
ال��داخ��ل��ي��ة واخلليجية �إبان
االحتالل العراقي.
�أما �أهمية الن�شرة
فتكمن يف التايل
� -إظهار مكانة ال�شهداء

ورد ف����������ي ال�����ن�����ش�����ـ�����ـ�����ـ�����رة
إع���������دام أك����ث����ر م�����ن 125
ع�������س�������ك�������ري������� ًا م����������ن ك�����ب�����ار
ضباط اجليش العراقي
دعت النشرة الكويتيني
إل�������ى ال���ت���ث���ب���ت ب���أرض���ه���م
وال����ت����م����س����ك ب����ه����ا وع�����دم
م���������������غ���������������ادرة ال��������ك��������وي��������ت
م����ه����م����ا ت�����ك�����ن ال������ظ������روف
ومنزلتهم و�أن من قتل دون ماله
�أو دمه �أو دينه �أو �أهله فهو
�شهيد و�أن �أبواب اجلنة حتت
ظالل ال�سيوف �أو كما قالت
الن�شرة «و» يف هذه الأيام حتت
ظالل الدبابات والقنابل».
 احل����ث ع��ل��ى اجلهادلأن���ه ب��اب م��ن �أب����واب اجلنة
وعدم اخلوف من العراقيني
املحتلني لأنهم ظاملون لي�س
لهم �أن�صار و�أن احلق يف نهاية
الأم��ر الب��د �أن ينت�صر بعون
اهلل و�إرادت��ه و�سوف ينتن�صر
احلق عن طريق ت�أدية العبادات
والطاعات هلل.
 تذكري ب�شجاعة ال�صحابةوكيفية وقوفهم بتحد عظيم
�أم��ام الظلم وقتالهم بب�سالة
ولذلك على ال�شباب الكويتي
�أن يقبل على املوت يف �سبيل
الوطن واجلبان ح�سب ما ورد
يف الن�شرة مي��وت �أل��ف مرة
ول��ه��ذا طلبت ال��ن�����ش��رة ممن
يح�سن الرمي �أن ي�ستخدمه.
 -ع��ل��ى امل�����س��ل��م �أن ال

ي�ستعجل الن�صر و�أن يجاهد
يف �سبيل اهلل ب�شتى ال�سبل
وطبق ًا ملا ورد يف الن�شرة..
من مات ومل يغز ومل يحدث
نف�سه بالغزو مات على �شعبة
من �شعب النفاق.
 مما ال�شك فيه �أن الن�شرةقد �أرعبت الغزاة العراقيني
و�أح��ي��ت يف قلوب الكويتيني
الأمل بعودة النور �إىل الكويت
واحلرية ل�شعبها ف�صوت احلق
كان ت�أثريها على العراقيني
�أكرث من ال�سالح.
 دعت الن�شرة الكويتيني�إىل التثبت ب�أر�ضهم والتم�سك
بها وعدم مغادرة الكويت مهما
تكن الظروف و�أنه مع كل ما
يجده الكويتيون اخلارجون من
البالد يف ال��دول العربية من
حفاوة وتكرمي �إال �أن��ه تبقى
عي�شتهم هناك فيها (ذل دائم
البتعادهم عن وطنهم والأجدى
�أن يعودوا �إىل وطنهم) و�أنه
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��واط��ن�ين عدم
م���غ���ادرة ال��ك��وي��ت لأن ذلك
م���ن الأج������دى ل��ه��م واخل�ي�ر
لهم يف بقائهم على �أر�ضهم
( ..فالزموا �أر�ضكم ومنازلكم
واهلل معنا).
 ت�شبيه طيب م��ن قبلالن�شرة من �أجل زيادة التالحم
بني الكويتيني والعرب حيث
يقطن فيها عدد كبري من غري
الكويتيني فقد ورد يف العدد
احلادي ع�شر �أن «الأن�صار» هم
الكويتيون و�أن «املهاجرين» هم
العرب املقيمون  ،وذلك كله من
�أجل التكاتف والوقوف �صفا
واحداً �أمام املحتل.
 -تبيان ج��ه��ود املقاومة

الكويتية �ضد االحتالل فقد
ذك���رت ال��ن�����ش��رة �أن���ه يف يوم
ال��ث�لاث��اء م��ن غ�ير �أن حتدد
تاريخاً حم��دداً بعينه قامت
املقاومة بعدد من العمليات
الع�سكرية يف عدة مناطق من
الكويت يف اجلابرية وخيطان
وال��دائ��ري ال�سابع والرو�ضة
والرميثية كما ذكرت الن�شرة �أن
املقاومة جنحت يف قتل ثالثة
طيارين عراقيني وقائد عراقي
وتدمري بع�ض الآليات كما بينت
الن�شرة �أن هناك عملية مقاومة
ق���ام ب��ه��ا فل�سطينيون �ضد
القوات العراقية يف الكويت.
 حر�ص معدو الن�شرة علىن�شر ال�شائعات ح��ول �صحة
الطاغية �صدام ح�سني و�أن
هناك حركة معار�ضة بد�أت
تنت�شر يف العراق تنذر بقرب
�سقوط (فرعون العراق) كما
كانت ت�سميه الن�شرة ،وذكرت
�أن الأو���ض��اع ال�سيا�سية يف
العراق غري م�ستقرة و�أن هناك
دالئل على قرب حدوث انقالب
فيه.
 �أوردت الن�شرة �أن اجلي�شالعراقي جي�ش انهارت معنوياته
و�أن اجلي�ش ال�شعبي جي�ش غري
متدرب على احل��رب و�صفة
اجلنب مالزمة له وهو جي�ش
�سهل التناول و�أكرثه من كبار
ال�سن.
وحفلت الن�شرة ب�أمثلة
متعددة عن م�صادمات وقعت
بني وحدات اجلي�ش العراقي
يف الكويت منها ذلك اال�شتباك
الذي جرى بني �أفراد اجلي�ش
العراقي يف مدينة الأحمدي نتج
عنه جرح  250جندياً عراقياً،
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ح�سب ما ورد يف الن�شرة كذلك
ج��اء فيها ق�صة �إع��دام �أكرث
من  125ع�سكري ًا من كبار
�ضباط اجلي�ش العراقي وذلك
العرتا�ضهم على غزو �صدام
للكويت و�أوردت �صوراً �أخرى
من �صور االنهيار داخل اجلي�ش
العراقي ومنها هروب �أعداد
كبرية منهم �إىل اململكة العربية
ال�سعودية وت�سليم خم�سة
طيارين لطائراتهم العراقية
�إليها.
 بينت الن�شرة �أن هناك�إج��م��اع �اً ع��رب��ي�اً على �إدان���ة
ال���ع���دوان ال��ع��راق��ي للكويت
وا�ستثنت بع�ض الدول العربية
التي مل ت�سمها وق��د ذكرت
ب����أدب �شديد  -على الرغم
م��ن ال��ظ��روف ال�صعبة التي
مي��ر بها �أه���ل الكويت حتت
وط ��أة االحتالل  -فلم تذكر
موقف بع�ض ال��دول العربية
التي جتاهلت حق الكويت يف
الوجود م�ؤيدة العراق و�إمنا
قالت ب�أدب راق �إال بع�ض الدول
العربية هداها اهلل.
 حر�صت الن�شرة على�إ�شاعة الطم�أنينة بني الأهايل
وخا�صة الن�ساء فقد ورد �أنه
على الرجال �أن يحر�صوا على
تبليغ �أهاليهم بب�شائر الن�صر
و�أن يذكروا �أمامهم ما يعيد
�إىل قلوبهم ال�سكينة ويبعث يف
�أفئدتهم الطم�أنينة و�أن يخدموا
والديهم خا�صة الكبار بال�سن
لأن ذلك من اجلهاد.
 حثت الن�شرة الن�ساءعلى التيقظ واالنتباه �سواء
كن كويتيات �أو غري كويتيات
وال��وق��وف �صفا واح���داً �أمام

س�����ي�����ق م�����ح�����م�����ود م���ك���ب ً�ل�ا
باحلديد إلى مخفر بيان
وت��ع��رض ف��ي ه���ذا اليوم
ل��ش��ت��ى ص���ن���وف ال���ع���ذاب
ح����ث����ت ال����ن����ش����رة ال���ن���س���اء
ع��ل��ى ال��ت��ي��ق��ظ واالنتباه
سواء كن كويتيات أو غير
كويتيات وال��وق��وف صفا
واحد ًا أمام انتشار املفاسد
انت�شار املفا�سد يف الكويت
والتي حر�ص املحتل العراقي
على ن�شرها بني النا�س مثل
ك�ثرة العاهرات وامل�شروبات
الروحية.
 دعوة ال�شباب �إىل الثباتعلى احلق وامل�شاركة يف خدمة
الأه��ايل وع��دم اتباع �أ�سلوب
املتفرج �أو ح�سب ما جاء فيها
ال تكن فارغاً من �أي عمل �أو
خدمة للأهايل.
 ورد يف الن�شرة جمموعةمن الن�صائح منها:
�أ  -ا�ستعمال الإ�ضاءة اخلارجية
لأبواب املنازل طوال الليل
طلبا للأمن والطم�أنينة
لأهل الكويت.
ب  -عدم خروج الن�ساء ليالً
�إال مب�صاحبة رج��ل من
حمارمهم.
ج  -عدم اخلروج من املناطق
ال�سكنية بعد غروب ال�شم�س
�إال لل�ضرورة الق�صوى.
د  -حث املواطنني واملخل�صني
ع��ل��ى ات���ب���اع الن�شرات

الوطنية.
هـ  -نقل �أكيا�س القمامة بعيداً
عن املنازل واحلر�ص على
حرقها.
و  -تبيان كيفية الوقاية من
القنابل الكيميائية.
االعتقال
وبعد بحث عمل اللجان
املختلفة ال��ت��ي مت ت�شكيلها
يف ال�����س��امل��ي��ة ع���زم ال�شهيد
يف ح��وايل ال�ساعة احلادية
ع�شرة ليال العودة �إىل منزله
يف منطقة القرين وقد حاول
عدد من رواد الديوانية �إقناعه
�أن يبيت ليلته فيها خا�صة �أن
�أحد روادها كان لتوه قادماً من
منطقة �صباح ال�سامل �أخرب ب�أن
هناك نقطة تفتي�ش عراقية
فت�شتهم تفتي�شاً دقيقاً� ،إال �أن
حممود �أ�صر على الذهاب �إىل
القرين قائ ً
ال� :إنه قد اعتاد �أن
يفت�ش من قبل هذه النقطة كل
يوم ومل يكن يتعر�ض له �أحد بل
يف بع�ض احلاالت ال يفت�شونه
�أ�صال ،و�إمنا يرتكونه مير عرب
ال�سيطرة من غري �أن يفت�ش.
وقد ورد على ل�سان �أحد
ال�شهود ،ممن التقى بال�شهيد
�أثناء اعتقاله يف خمفر بيان،
�أن ال�شهيد قد �أخربه �أنه قد
خرج من بيت والده يف ال�ساملية
متوجهاً �إىل بيته يف منطقة
القرين فتم اعتقاله بحجة
خ��روج��ه بعد العا�شرة ليال
وذلك لأن هناك حظر جتول
و�أ�ضاف ال�شاهد �أن حممود
�أخربه �أن ال�سبب يف اعتقاله
�أنه ملتح �أو قد يكون ال�سبب
الرئي�سي يف القب�ض عليه هو
العثور على ن�سخة من ن�شرة

�صوت احلق كان قد ن�سيها يف
�سيارته هذا وقد اختلف يف
املكان الذي اعتقل فيه والر�أي
الأرجح هو �أن اعتقال ال�شهيد
قد مت يف منطقة بيان على
اجل�سر باعتبار �أن ال�سيطرة
التي عند دوار اجلوازات هي
للقادم من الدائري اخلام�س
لل�ساملية بينما �سيطرة بيان
للمتجه ملنطقة القرين على �أية
حال مت اعتقال ال�شهيد بعد �أن
عرث لديه على من�شورات �صوت
احلق يف �سيارته و�أر�سل �إىل
خمفر منطقة بيان.
يف خمفر «بيان»
���س��ي��ق حم���م���ود مكبالً
ب��احل��دي��د �إىل خم��ف��ر بيان
حوايل ال�ساعة الثانية ع�شرة
لي ً
ال وتعر�ض يف ه��ذا اليوم
ل�شتى �صنوف العذاب ،فقد
قام بالتحقيق �ضابط عراقي
م��ن رج��ال امل��خ��اب��رات برتبة
عالية يف ي��ده اليمنى و�شم،
مار�س �ضد حممود �صنوف ًا
من التعذيب بينما حممود كان
عمالقاً يف �شجاعته ويف �صربه
م�سلماً �أمره هلل.
ذك���ر �أح����د ال�����ش��ه��ود �أنه
التقى مبحمود يف اليوم الثالث
من القب�ض عليه �أي يف يوم
اخلمي�س ما بني ال�ساعة الثالثة
والرابعة فجراً و�أنه ر�أى حممود
بعد �أن �أع��ادوه �إىل الزنزانة
وقد جرحت حليته وكان ي�صب
عليها الليمون زيادة يف املعاناة
والتعذيب ويقول ال�شاهد :كنت
�أتعجب من �شجاعته.
كما ذكر �أحد ال�شهود وكان
معتق ً
ال يف خمفر بيان يف اليوم
الرابع من اعتقال حممود �أي
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يوم اجلمعة �أنه قد �سمع �أن
حممود �سوف ي�أخذونه �إىل
خمفر �سلوى حيث التعذيب
�أ�شد.
مل يعرف حممود اال�ست�سالم
�أب���داً ومل يتفوه ب�شيء ي�ضر
بلده فكان �صابراً لأن��ه طلب
ال�شهادة التي كان يبتغيها منذ
اليوم الأول للغزو فكم مرة
�أخ�بر املقربني من �أ�صدقائه
�أنه ر�أى احلور العني وكم مرة
�سمع قبيل اعتقاله �أنه يحلم
بال�شهادة وي�ستعجلها بل و�أكرث
م��ن ذل���ك ك���ان ي��ق��ول جهاراً
�أمام �أ�صدقائه �إن ال�شهادة قد
�أقبلت �إلينا ويجب �أن نقبل
عليها بل وهناك من ي�ؤكد �أن
ال�شهيد كان يتمناها وهناك
�شهود قد �سمعوا ال�شهيد قبيل
اعتقاله �أن��ه يتمنى �أن ت�أتيه
الر�صا�صة وحدد موقعها وقد
نال ال�شهادة.
�إن حممود كان يعرف �أدق
الأم���ور عن منطقة ال�ساملية
وي���ع���رف �أف�������راد املقاومة
والع�سكريني فيها وكيفية العمل
باللجان املختلفة �إال �أنه حفظ
ال�سر يف �صدره م�سلماً �أمره
لربه وعندما �سمع ال�شهيد
���ص��وت خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة من
م�سجد بيان الذي يبعد قرابة
ب�ضع مئات م��ن الأم��ت��ار عن
زنزانته تفوه بدعاء �أثار �أحد
اجلنود العراقيني الذي قال
ملحمود بتهكم �شديد �إنت راح
تدخل اجلنة قبل ربعك فما كان
من حممود �إال �أن قال بتحد
�شديد وثقة عظيمة بربه نعم لن
تدخلها �أبداً �أيها البعثي.
مل ي������ع������رف حم����م����ود

اال�ست�سالم �أبداً حتى �أن من
ر�آه من ال�شهود يف خمفر بيان
كان يتعجب من �شجاعته يف
مواجهة العراقيني لدرجة �أن
�ضابطاً عراقياً باملخفر قال
لبع�ض املعتقلني ممن �أطلق
�سراحهم �أنتم �سوف تطلعون
عدا حممود �سوف يبقى معنا
وه��ذه العبارة ق��د تقود �إىل
�أمرين :الأول وهو �أن ما قام
ب��ه حممود الب��د �أن��ه ك��ان يف
نظر العراقيني كبرياً وعظيماً،
والأمر الآخر وهو ال�شك نتيجة
للأول �أن حممود كان ينتظره
تعذيب �شديد.
وورد ع��ل��ى ل�����س��ان �أحد
ال�شهود �أن حممود قد �أخذ
من زنزانته و�أعادوه بعد ثالث
�ساعات تقريباً وكان مرهقاً
منهك القوى يكلم نف�سه ويقول
(تعبوين ..دمروين ..غربلوين..
طقوين).
ويف ي��وم ال�سبت املوافق
� 1990/9/1سيق حممود

مكبال مع ثالثة معتقلني يف
ثالث �سيارات �إىل م�ستو�صف
ح���ويل ال���ذي ك���ان ي�ستخدم
كمركز للمخابرات العراقية
حتى ال يجلب االنتباه.
وي�صف لنا الكويتي املعتقل
مع حممود ب�أنهم عندما و�صلوا
�إىل امل�ستو�صف مت و�ضع كل
واحد منهم على �سرير متحرك
وك��ان��ت وج��وه��ه��م مع�صوبة
بقطعة م��ن قما�ش وي�ضيف
ال�شاهد �أنها كانت حلظات
جد ع�صيبة خا�صة �أن��ه كان
ي�سمع �أ�صواتا من عراقيني
تقول ب�شكل ا�ستفزازي� ..إعدام
�إعدام ..ويذكر ال�شاهد �أنهم قد
�أخذوا الثالثة �إىل الدور الأول
من املبنى و�صفوهم يف ممر
�ضيق وكلمة �إعدام� ..إعدام ما
زالت ترتدد كان حممود يبعد
عن ال�شاهد م�سافة قريبة ال
تتجاوز امل�تر على ح��د قول
ال�شاهد و�أن اجلنود العراقيني
قد �أخذوا حممود �إىل غرفة

قريبة وك��ان ال�شاهد ي�سمع
حممود بو�ضوح يقول للعراقي
ال متد �إي��دك وك��ان العراقي
ي�شتمه فريد حممود ال مت�سك
حليتي ا�ستمر الأمر على هذه
احلالة قرابة ربع ال�ساعة وبعد
ذلك مت �إعادة حممود ليجل�س
بقرب ال�شاهد منهك القوى.
ال�شهادة
ويف حوايل الثالثة ظهراً
قبيل �صالة الع�صر بقليل من
يوم ال�سبت �أركب حممود �سيارة
مكبلة يداه باحلديد مع �ضابط
عراقي ،ذي رتبة كبرية ،وبعدها
عرث على حممود مقتوال بطلق
ن��اري ملقى يف �شارع عمان
قرب املحول الكهربائي و�إن كان
البع�ض يعتقد �أنه قتل يف �شارع
بغداد بل وهناك ر�أي �آخر يقول
و�إن كان �أ�ضعف الآراء يقول
�إن حممود قد وج��د مقت ً
وال
قرب نادي الريموك الريا�ضي
مبنطقة م�شرف ال�سكنية ،
و�آث���ار التعذيب ظاهرة على
وج��ه��ه وج�����س��ده ويعتقد �أن
ال��ذي عرث على جثة حممود
هم متطوعو الهالل الأحمر
الكويتي الذين قاموا بنقله �إىل
م�ست�شفى مبارك يف منطقة
اجلابرية ال�سكنية.
وقد دفن حممود يف مقربة
الرقة يف م�شهد عظيم �أو كما
قال �أحد ال�شهود كانت جنازته
م�شهودة �أي��ام االحتالل فقد
ح�ضر اجلنازة �أكرث من 300
�شخ�ص وه��ذا ال��ع��دد ال�شك
�أنه عدد كبري قيا�ساً لظروف
الغزو.
من كتاب حيثيات اال�ست�شهاد
«بت�صرف»
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كلمة وزير الإعالم
ال�شيخ �سلمان احلمود ال�صباح

وزير الإعالم يق�ص �شريط افتتاح فعاليات امللتقى

م�����ل�����ت�����ق�����ى م������ج������ل������ة ال��������ع��������رب��������ي ال������������راب������������ع ع����ش����ر

كلمة رئي�س حترير جملة العربي
د .عادل العبد اجلادر

ثقافة التسامح والسالم

من املفاهيم النظرية إىل اآلليات العملية
الهوية – خا�ص

تبنت جملة العربي منذ ���ص��دوره��ا التوا�صل اخل�لاق
م��ع ال��ث��ق��اف��ات الإن�����س��ان��ي��ة م��ن دون متييز م��ا جعلها
ج�سرا منفتحا لي�س فقط بني �أبناء الثقافة العربية
ب��ل بينها وب�ين الثقافات غ�ير العربية مثلما �أ���ض��اءت
لقرائها ال��ع��رب �صفحات م��ن ت��اري��خ احل�����ض��ارات كافة.
تبن���ت جمل���ة العرب���ي منذ
�ص���دورها التوا�صل اخلالق مع
الثقاف���ات الإن�س���انية م���ن دون
متييز ما جعلها ج�سرا منفتحا
لي����س فقط ب�ي�ن �أبن���اء الثقافة

العربية بل بينها وبني الثقافات
غ�ي�ر العربي���ة مثلم���ا �أ�ض���اءت
لقرائه���ا العرب �ص���فحات من
تاريخ احل�ضارات كافة.
ويف ظل ما متور به املنطقة

العربية من حروب و�ص���راعات
و�أزم���ات ت�س���تدعي كل الق���وى
الناعمة من �أج���ل �إبراز �أهمية
ال�سالم �ضد احلرب والت�سامح
يف مواجهة التطرف والتفاهم يف

مواجه���ة التنازع ،عقدت املجلة
ملتقاه���ا الرابع ع�ش���ر برعاية
�س���مو رئي����س جمل�س ال���وزراء
ال�ش���يخ جابر املبارك ال�ص���باح
خ�ل�ال الفرتة م���ن  3-9مار�س
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املا�ض���ي مب�ش���اركة �أكادميي�ي�ن
وخ�ب�راء ومبدع�ي�ن لتق���دمي
ر�ؤاه���م يف حم���اور ثقافية عدة
تعالج التاريخ وحتلل احلا�ض���ر
وت�ست�شرف امل�ستقبل.
انطلق���ت فعالي���ات امللتقى
بكلمة وزير الإعالم وزير الدولة
ل�ش����ؤون ال�شباب ال�شيخ �سلمان
احلمود �أكد فيها على �ض���رورة
العمل معا من �أجل وقف النزيف
الذي متر به املنطقة ،ومن �أجل
ا�ستعادة �إن�سانية العامل  ،م�شريا
�إىل �أن «نظرة �إىل م�س���عى دولة
الكويت ،حكومة و�شعبا ،خالل
�أكرث من �ستة عقود ،لدليل على
تبن���ي اجلميع هذه املبادئ التي
تف�ص���ح عن نف�سها يف مبادرات
�إن�سانية� ،أهلية ور�سمية ،تن�شد
حتقيق ال�سالم والرخاء والتنمية
لأبنائن���ا يف الوطن ولأخوتنا يف
املنطقة ولأ�ص���دقائنا يف العامل
وهو م���ا توجته منظم���ة الأمم
املتح���دة بتكرمي فريد من نوعه
يف تاريخها بت�سمية دولة الكويت
(مرك���زا �إن�س���انيا عامليا) ومنح
ح�ضرة �ص���احب ال�س���مو �أمري
البالد ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد
اجلاب���ر ال�ص���باح  -حفظه اهلل
ورع���اه  -لق���ب (قائ���د العم���ل
الإن�ساين)».
ودع���ا احلم���ود �إىل تبن���ي
ميث���اق ثق���ايف م�ش�ت�رك يتخذ
من هذه الر�س���الة وذلك املنهج
نربا�س���ا ل���ه ي�ؤكد عل���ى الدور
التنوي���ري للثقافة ب�ش���كل عام
وثقافة الت�س���امح وال�سالم لدى
قطاع���ات النا�ش���ئة وال�ش���باب
ب�صفة خا�صة.
طموح الكويت
من جهته �أكد رئي�س حترير
جملة «العرب���ي» الدكتور عادل
العبد اجل���ادر �أن دولة الكويت

وزير الإعالم يف جولة حول اللوحات الفوتوغرافية

كانت �سباقة يف مبادراتها ،حني
د�أبت بت�ش���جيع العل���م والثقافة
والأدب والفنون ،وها هي اليوم
عرب هذا امللتقى تقوم بت�شجيع
امل�ؤ�س�س���ات املحلية والإقليمية
والعربي���ة والعاملي���ة خلدم���ة
الإن�سان ورفعة �ش�أنه ،الفتا �إىل
طموح الكويت حكومة و�شعبا �إىل
ترجمة الأفكار �إىل �أعمال ،و�إىل
�س���عي جملة العربي على ن�ش���ر
ثقافة الت�س���امح وال�س�ل�ام �أدبا
وعلما وفنا لي�س توثيقا وح�سب
�إمنا لرت�س���يخ منهج احلياة من
خالل التم�س���ك بط���وق النجاة
للعامل الذي تنه�شه ال�صراعات

واحلروب والفنت.
كما افتتح معر�ض فوتوغرايف
يوثق بال�صور رحلة �أمري البالد
�س���مو ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد
اجلاب���ر ال�ص���باح حفظه واهلل
ورعاه مع العمل اخلريي و�صوال
�إىل ا�س���تحقاق اللق���ب العاملي
«القائد الإن�س���اين» ،ثم عر�ض
فيلم ت�سجيلي من �إنتاج تلفزيون
الكويت عن الإجنازات احليوية
التي قام بها �سموه.
بعد كلم���ات االفتتاح جرى
تكرمي بع�ض امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
التي �ساهمت بف�ضل تبنيها ثقافة
الت�سامح وال�س�ل�ام يف تخفيف

معر�ض �صور جملة العربي

معان���اة الب�ش���ر يف جميع �أنحاء
العامل من دون متييز.
دور الكويت الإن�ساين/
التنمية ج�سرا للت�سامح
وال�سالم
حتت هذا العن���وان عقدت
الندوة الأوىل التي �أدارها ال�شاعر
عب���د العزي���ز �س���عود البابطني
وحتدث فيها �أمني عام جمل�س
التع���اون لدول اخلليج الأ�س���بق
عبد اهلل ب�شارة عن جائزة قائد
الإن�س���انية م�ستعر�ض���ا جه���ود
�ص���احب ال�س���مو يف دعم مبد�أ
الت�سامح وتر�سيخ قواعد ال�سالم
من���ذ الع���ام  1963وت�أ�س���ي�س
ج���دار �سيا�س���ي ودبلوما�س���ي
حلماي���ة الكويت ،ودور �س���موه
يف تعمي���ق العالق���ات العربي���ة
وح���ل ال�ص���راعات ،واالنفت���اح
الإن�ساين داخل الكويت وكذلك
جهوده يف التنمية االقت�صادية يف
بلدان كثرية تعاين من احلروب
واملجاعات ،ورعايته ال�س���امية
مل�ؤمتر املانحني ل�س���ورية وتربع
�س���موه مببلغ خم�س���مئة مليون
دوالر.
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وزير الإعالم ورئي�س حترير جملة العربي يتو�سطان اجلهات املكرمة

�أم���ا وزير الرتبي���ة والتعليم
العايل الأ�سبق د .عبد اهلل الغنيم
فق���د تن���اول تاريخ امل�ؤ�س�س���ات
الإن�س���انية الكويتي���ة انطالق���ا
من مفهوم الفزع���ة �أي املبادرة
وامل�س���ارعة �إىل فع���ل اخل�ي�ر،
وا�ستذكر �شخ�ص���ية املغفور له
ال�ش���يخ جابر الأول ،وم�ساعدة
الكويتي�ي�ن للبح���ارة وال�س���فن
الت���ي تتعر����ض للخطر ،وكذلك
املبادرة ال�شعبية لإن�شاء املدر�سة
املباركي���ة ،لتت���واىل املب���ادرات
حتى �إن�ش���اء ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العام 1961
مل�ساعدة الدول العربية والنامية
وكذل���ك جمعية الهالل الأحمر
الكويت���ي وبيت ال���زكاة وغريها
م���ن م�ؤ�س�س���ات العمل اخلريي
والإن�ساين.
�سيا�سة االنفتاح
الورقة الثالثة قدمها مدير
عام م�ؤ�س�س���ة الكوي���ت للتقدم
العلمي د.عدنان �ش���هاب الدين
وعر����ض فيها لتوجيهات �س���مو
�أم�ي�ر دول���ة الكوي���ت يف دع���م
امل�ؤ�س�س���ات العلمية ودورها يف

تر�سيخ ثقافة الت�سامح وال�سالم
م�ؤكدا �أن الكويت وعلى امتداد
تاريخها ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي والثقايف ا�شتهرت
بانتهاجه���ا �سيا�س���ة وا�ض���حة
وحكيمة متثلت يف االنفتاح على
العامل �أجمع والتوا�صل مع جميع
الأمم واملجتمع���ات والتع���اون
والتن�سيق مع املنظمات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية
لتعزي���ز التفاه���م والتالقي بني
احل�ضارات وال�شعوب.
و�أك���د �أن م�ؤ�س�س���ة الكويت
للتق���دم العلم���ي وغريه���ا من
م�ؤ�س�س���ات الدولة ت�س���تلهم من
توجيهات �س���مو الأم�ي�ر كل ما
ي�سهم يف تعزيز دورها وحتقيق
�أهدافه���ا يف م���ا ير�س���خ ثقافة
ال�س���لم وال�س�ل�ام يف املنطق���ة
والع���امل انطالقا من ر�س���التها
املتمثل���ة يف حتفيز ودعم تنمية
القدرات الب�ش���رية واال�ستثمار
فيها ويف مبادرات ت�ساهم يف بناء
قاعدة �صلبة للعلم والتكنولوجيا
والإبداع وتعزيز البيئة الثقافية
املمكنة لذلك.

ثقافة الت�سامح وال�سالم/
قراءة يف املفهوم
�أدارت النقا����ش ح���ول هذا
املحور عميدة كلي���ة الآداب يف
جامعة الكويت د .حياة احلجي،
وتناول �أ�س���تاذ التاريخ بجامعة
الكويت د .عبد املالك التميمي
م�س�ألة ت�أ�صيل مفهوم الت�سامح
وال�س�ل�ام معرفا الت�سامح ب�أنه
التعاي�ش بني الأديان واملذاهب،
وال�س�ل�ام ب�أن���ه االبتع���اد ع���ن
العن���ف يف التعام���ل و�إيج���اد
�أر�ض���ية م�ش�ت�ركة ،وا�ستعر�ض
التجرب���ة الأوروبي���ة قب���ل �أن
يقارنها بالو�ض���ع العربي الذي
يعي�ش مرحلة التخلف والفو�ضى
و�ضعف الت�سامح وغياب ال�سالم
و�شدد على �أهمية الرتكيز على
معاجلة اخللل من الداخل ،وهو
ال�ص���راع الإثني ما بني �ص���راع
الف���رد والآخ���ر ،و�ص���راعه مع
نف�سه ،و�إنكار حقيقة “التخلف”
الوا�ض���ح يف م�س�ي�رة املجتمع،
م�ش�ي�را �إىل �أن ثقافة الت�سامح
تواجه الكثري من املعوقات منها
الفه���م اخلاط���ئ للم�ص���طلح،

واحت���كار البع�ض ل���ه وهم �أبعد
ما يكونون عنه.
وحت���ت عن���وان م�س���تقبل
الت�سامح يف ظل ثقافة الكراهية
اعتم���د عمي���د كلية ال�ش���ريعة
ال�س���ابق يف جامع���ة قط���ر د.
عبداحلمي���د الأن�ص���اري ،على
املقاربة بني الع�ص���ور الو�سطى
يف �أوروب���ا والو�ض���ع يف الوطن
العرب���ي ،للو�ص���ول �إىل نتيج���ة
مفادها �ضرورة تبني العقالنية
وجتديد الفكر العربي للخروج
م���ن ه���ذا الو�ض���ع معت�ب�را �أن
الكراهية حم�صلة كل ال�صفات
والعنا�صر ال�س���يئة يف الإن�سان
والتي ت�شكل متايزا وفروقا بني
النا�س.
من جانبه ا�ستعر�ض الأ�ستاذ
بجامعة �سرتا�سبورغ الفرن�سية
د.حممد �أمني امليداين املواثيق
العاملي���ة الت���ي ت�ؤك���د حق���وق
الإن�س���ان ،وم���دى تطبيقه���ا يف
الوط���ن العرب���ي وم���ا مياثله���ا
غربيا ،م�س���تنكرا الرتكيز على
اجلهاد كدعوة �إ�س�ل�امية قائال
�إن ال�س�ل�ام � َّأ�صل العالقات بني
البلدان والب�شر يف الدين �ضاربا
�أمثلة حية وم�ضيئة من التاريخ
العربي والإ�سالمي تكر�س قيم
الت�س���امح ،م�ست�ش���هدا بـ حلف
الف�ض���ول ووثيقة املدينة و�صلح
احلديبية والعهدة العمرية.
ثقافة الت�سامح وال�سالم يف
الأدب
حتت ه����ذا العنوان عقدت
جل�س����ة حوارية �أدارتها �أ�ستاذة
الأدب يف جامع����ة الكوي����ت د.
نورية الرومي وا�ستهل احلديث
الروائ����ي والباح����ث يف الأديان
د .يو�سف زيدان بالتوقف عند
التعريف ال�شائع للثقافة من بني
تعاري����ف عديدة �ش����ائعة تخرج
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عن كل ح�ص����ر ،ثم توقف عند
تعريف ال�س��ل�ام ،الذي قال �إنه
مل يع ّرف تعريفا مفردا ،ولكنه
ع ّرف بنقي�ضه و�ضده ،فال�سالم
نقي�ض احلرب وامل�ساملة نقي�ض
االقتت����ال ،وقال �إن امل�ص����طلح
الآخ����ر امل�ض����لل وامللغ����وم ،هو
م�ص����طلح الت�سامح ،الذي جعل
البع�����ض يظن �أن لديه احلق يف
قبول الآخر من عدمه وبخطاب
غري مه����ادن ،كما تنحو الرموز
يف رواياته.
ثم انتقل للحديث عن �سبل
توطني فكر ال�س��ل�ام يف نفو�س
الأفراد واملجتمعات ،وكيف ميكن
�أن ي�شاع الفكر امل�سامل يف نف�س
الإن�سان الفرد �أو املجتمع ككل،
مبين����ا دالالت مفاهيم الثقافة
والت�سامح وال�سالم وارتباط كل
منها بالقيم الإن�سانية النبيلة.
وحذر د .زيدان من �إمكانية
انفجار مفردة الت�سامح دالليا �إن
مل نتوجه �إىل الآخر مت�صاحلني
مع خرباته وجتاربه وتناق�ضاته،
ب�إعالء للقيمة الإن�سانية حلقوقه
وكيانه ،وهو ما يعرب عن اجلانب
احل�ضاري ملعنى الإن�سان.
و�أك���د �أن الدمار الإن�س���اين
وما يحدث من �صراعات واقتتال
هو ت�س���افل م���ا دون احليوان،
عل���ى اعتب���ار �أن احلي���وان ال
يح���ارب الآخ���ر م���ن نوعه ،وال
ينته���ك رغبة يف االنتهاك ،وهو
ما يفعله الب�شر.
وحول العالق���ة بني مفهوم
ال�س�ل�ام والأديان �أكد زيدان �أن
كل حماولة ال�ستنباط وا�ستخراج
ثقافة لل�س�ل�ام من الأديان هي
حماولة حمكوم عليها بالف�شل،
فرب�أيه “كل ديانة �سقفها الأعلى
ن����ص مكت���وب ،و�ش���روحاتها
وتفا�س�ي�رها م�س���احة �شا�سعة

د .يو�سف زيدان – د� .آدم بيمبا -د .نورية الرومي

للتحرك والتبديل واالجتهاد بينما
يبق���ى الن�ص املكتوب ال�ش���اهد
الأدل ،فالن�صو�ص الدينية لي�ست
معادالت هند�س���ية �أو م�س���ائل
ح�س���ابية ثابتة ،و�إمنا ن�ص���و�ص
مقد�س���ة مفتوحة على الت�أويل،
الأمر الذي يجعل البع�ض يقوم
بتجيريها ل�صاحله ،ونتائج ذلك
ما نراه من جماعات “�إجرامية”
ت�ستند على ن�صو�ص قد ال تعرب
عن حقيقتها ،وو�صف د .زيدان
كل م���ا يقال حول ر�س���الة اللغة
ال�س���لمية املنتقاة من الن�صو�ص
الديني���ة عل���ى �أن���ه “�س���بهللة
فكري���ة” ،فاللغ���ة – بر�أي���ه-
مراوغ���ة ،ويجب حت���ري الدقة
يف توظيف املفردات وت�أويلها.
وم���ن ه���ذا املنطل���ق حب���ذ
ا�س���تخدام و�ص���ف اجلماعات
الإجرامية بدال من الإرهابية لأن

ا�ستخدام كلمة �إرهاب يت�ضمن
التخويف والزجر ،بينما ال ميكن
و�ص���ف ما حتدثه تلك الأيادي
والعقول �إال باجلرم الفادح بحق
العامل.
املتحدث الثاين يف اجلل�سة
كان الناق���د والأكادمي���ي م���ن
�س���احل الع���اج �آدم بيمبا الذي
تناول م�س����ألة احلق يف ال�سالم
ون�شر الت�سامح من خالل ورقة
بعن���وان الت�س���امح يف رواي���ات
غرب �أفريقيا م�ست�ش���هدا بعدد
منها مثل “جزار كوتا” و”حماة
الهيكل” و”خبز �ساخن” ،للت�أكيد
على بيئة الت�سامح وال�سالم التي
�س���ادت تل���ك املنطق���ة يف وقت
مبك���ر ،وذلك وفق ما �ص���ورها
م�سلمون �أفارقة من خالل البناء
ال�سردي ل�شخ�صياتهم الروائية
واحليز املكاين واللغوي .

الإعالمية فاطمة ح�سني تدير ندوة
(دور الإعالم والفن يف ن�شر ثقافة الت�سامح وال�سالم)

دور الإعالم والفن يف ن�شر
ثقافة الت�سامح وال�سالم
�أدارت الن���دوة التي عقدت
ح���ول ه���ذا املح���ور الإعالمية
فاطم���ة ح�س�ي�ن حيث �أو�ض���ح
الأمني العام ملو�سم �أ�صيلة الثقايف
(املغرب) حممد بن عي�س���ى يف
ورقته (حوار ال�شمال واجلنوب
مبو�س���م �أ�ص���يلة الثق���ايف) �أن
�صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت
ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد اجلابر
ال�صباح كان له الدور املحوري يف
�إر�ساء ثقافة الت�سامح وال�سالم
يف املنطق���ة من خ�ل�ال اجلهود
اجلب���ارة والنجاح���ات الكبرية
التي حققها �سموه يف م�ساعيه
م���ن خالل عدد م���ن امل�ؤمترات
والقمم االقت�صادية والإن�سانية
التي كان لها الأثر البالغ بت�أ�صيل
ثقافة املحبة وال�س�ل�ام والإمناء
يف دول عديدة.
وحت���دث رئي�س قناة بي بي
�سي العربية ح�سام ال�سكري عن
تهافت بع�ض الربامج احلوارية
يف القنوات الف�ض���ائية لتد�شني
حمل���ة تفر����ض ر�أيه���ا باحليلة
واملراوغة بدالً من طرح النقا�ش
وتبادل الأفكار جرياً وراء الإثارة،
لتكون املح�ص���لة �صراعاً جدلياً
ك�أن الطاولة حلبة �صراع ،بعيداً
عن �أ�سا�سيات فكرة التحاور التي
تقت�ضي �سالمة النوايا ومعرفة
فنية �أ�س���لوب احلوار و�أ�س�س���ه.
من جانبه �أكد الناقد امل�ص���ري
حممود قا�س���م خالل م�شاركته
التي قدمه���ا الكاتب امل�ص���ري
من�س���ي قنديل بعن���وان (ثقافة
الت�سامح وال�سالم ..من منظور
ال�سينما) �ص���عوبة طرح م�س�ألة
الت�س���امح يف ال�س���ينما يف
بل���د تعتم���د ثقافته عل���ى الث�أر
واالنتق���ام و�أخذ احل���ق بالقوة
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والعن���ف م�ش�ي�را �إىل �أن الث����أر
على الطريقة ال�سينمائية بات
“موروثا قدميا جدا يف حياتنا”
مثل جمي���ع املوروثات التي من
ال�صعب التخل�ص منها.
الت�سامح وال�سالم يف
الإ�سالم
يف جل�سة حملت هذا العنوان
�أدارها د .مهزع الديحاين ،حتدث
د .معاذ البيانوين نيابة عن وكيل
وزارة الأوق���اف د.عادل الفالح
عن معنى الو�سطية يف الإ�سالم
م�ش�ي�را يف بداية ورقته �إىل �أن
حروف �س.م.ح حتيل �إىل معاين
ال�سال�س���ة وال�س���هولة والعطاء
وال�سخاء وال�صفح والعفو واللني
واملراعاة ..و�ض���دها التع�ص���ب
والت�ش���دد والتزمت واخل�شونة
والغلظ���ة ،ور�أى �أن الت�س���امح
�ضرورة �إن�سانية وحاجة واقعية
وخل���ق ديني ،ينطل���ق من نظرة
امل�سلم �إىل الكون واحلياة ،داعيا
�إىل جمموعة من الآليات لتكري�س
قي���م الت�س���امح منه���ا احل���وار
باحل�س���نى والدع���وة باحلكمة
والعفو وال�صفح والتعاي�ش.
�أما املفتي ال�سابق جلمهورية
البو�س���نة والهر�س���ك م�صطفى
ت�س�ي�ريت�ش فقد تن���اول جوائز
ال�س�ل�ام العاملية م�شيدا بتكرمي
�صاحب ال�سمو �أمري البالد من
قبل الأمم املتحدة ومنحه لقب
قائ���د العمل الإن�س���اين معتربا
ذلك تكرميا للأمة الإ�س�ل�امية
كله���ا يف زمن ت�ش���تد فيه نزعة
الإ�سالموفوبيا.
خمتتما ب�أن الإ�سالم با�سمه
ومفهوم���ه ي�س���تحق االح�ت�رام
والتقدير.
ثقافة الت�سامح وال�سالم
بني الرتاث والتجديد
حتت هذا العنوان اختتمت

وزير الإعالم مكرماً رئي�س الهالل الأحمر الكويتي

جل�س���ات ملتقى جمل���ة العربي
الرابع ع�ش���ر ويف هذه اجلل�سة
التي �أدارها رئي�س حترير املجلة
د.عادل العبد اجلادر ،حتدثت
الأ�س���تاذة يف جامع���ة الكوي���ت
د�.س���هام الفري���ح ع���ن النزعة
الإن�سانية يف احل�ضارة العربية
وم���ا يحمل���ه امل���وروث العربي
والإ�س�ل�امي من قيم �إن�س���انية
�أبرزها الت�سامح وال�سالم ،وقبول
الآخر ،و�أوردت بع�ض �شهادات
الغربي�ي�ن �س���واء مم���ن قدموا
ر�ؤي���ة من�ص���فة مثل غو�س���تاف
لوب���ون ودي ب���ور و�آدم مت���ز� ،أو
الذي���ن طرح���وا ر�ؤية م�ش���وهة
مث���ل برن���ارد لوي�س ال���ذي �أكد
عل���ى حتمي���ة ال�ص���دام ما بني
احل�ضارة الإ�سالمية والغربية،
وعلى عجز الإ�سالم عن زرع قيم
الدميقراطية وحقوق الإن�س���ان

وتطبيق قيم احلداثة ،ففندت
معظم �أطروحاته بالأدلة م�ؤكدة
�أن ما يجري حاليا لي�س �صراع
�أديان وال ح�ضارات بل هو �صراع
م�ص���الح ،و�ش���ددت الفريح يف
ختام حديثها على �أنه ال نه�ضة
للع���امل العربي من دون الرتكيز
عل���ى ميادين الرتبي���ة والتعليم
مب���ا يتما�ش���ى مع م�س���تجدات
احلياة احلديثة ،والق�ضاء على
اجله���ل والفقر وظل���م الأقوياء
لل�ضعفاء.
�أم���ا رئي����س جمل����س �إدارة
الأهرام د� .أحمد ال�سيد النجار
ف�أ�ش���ار يف ورقت���ه «الت�س���امح
وال�س�ل�ام ..دور امل�ؤ�س�س���ات
والأهمي���ة احلاكم���ة للتنمي���ة
والعدال���ة والتعوي����ض» �إىل �أن
قيم���ة الت�س���امح ترتبط بغفران
خطايا وجرائم الآخر ،و�أو�ض���ح

املكرمة
اجلهات ّ

كرم وزير الإعالم ال�شيخ �سلمان احلمود ورئي�س حترير
جملة العرب � � ��ي عادل العبد اجلادر جهات كان لها دور فعال
يف ن�شر الت�سامح وال�سالم وهي:
 ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية والعربية. الهالل الأحمر الكويتي . الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية . م�ؤ�س�سة جمدي يعقوب لأمرا�ض و�أبحاث القلب. مو�سم �أ�صيلة الثقايف . -مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.

�أن اح�ت�رام احلري���ات وحق���وق
الإن�سان وامل�شاركة االقت�صادية
وال�سيا�سية والعدالة االجتماعية،
ه���ي عوام���ل �أ�سا�س���ية يف بناء
الرتا�ض���ي االجتماع���ي ال���ذي
يتطلب �أي�ضا االعرتاف باجلرائم
والتعوي�ض عنها �سواء للدول التي
مت ا�ستعمارها ونهب ثرواتها� ،أو
للأفراد الذين تعر�ضوا للمذابح
م�ست�ش���هدا ب�أمثل���ة م���ن تل���ك
املذابح خ�صو�ص���ا التي تعر�ض
لها امل�س���لمون يف عدد من دول
الع���امل ،خمتتم���ا بالت�أكيد على
�أهمية التنمي���ة والتوزيع العادل
للرثوة معتربا �أن االختالل املروع
يف �أن ما بني �أقل من  % 10من
ال�س���كان ميلكون ما يقارب 70
 %من ثروات البلدان ،ي�س���اهم
يف غياب قيم الت�سامح.
�أم���ا املتح���دث الثال���ث
د.ال���زواوي بغ���ورة ف�أك���د �أن
الت�سامح من ال�شروط ال�ضرورية
للحياة االجتماعية لكونه ي�سمح
باالخت�ل�اف والتع���دد اللذي���ن
يطبعان كل اجتماع ب�شري ،م�شريا
�إىل �أن الت�سامح لي�س جمرد قيمة
�أخالقية بل قيمة �سيا�سية متيز
كل نظام دميقراطي.
وا�ست�شهد بكتاب «الت�سامح
ال�ص���عب» الذي يرى �أن الغرب
كر����س ه���ذا املفه���وم من خالل
�أمرين :ف�صل الدين عن الدولة،
واكت�ش���اف الغ�ي�ر داخل وخارج
الدولة ،قائال �إن كال الأمرين غري
متوفرين يف الثقافة الإ�سالمية،
ً
مث�ل�ا من
لكن���ه ع���اد و�ض���رب
الثقافة العربية احلديثة مبقال
عن الت�سامح الإ�سالمي للم�صلح
الديني عبد احلميد بن بادي�س
كنموذج للحركة الإ�صالحية يف
الإ�س�ل�ام قبل �أكرث من قرن من
الزمن.
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من شهداء

ش����ه����ي����ـ����ـ����د ال�����ـ�����ـ�����دار

بن

عفان
�شهيد الدار هو القر�شي الأموي العب�شمي عثمان بن عفان بن �أبي العا�ص بن �أمية ،ويلتقي ن�سبه مع ن�سب الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم يف عبد مناف اجلد الثالث لر�سول اهلل� .شهيد الدار هو التقي النقي ،الرثي ال�سخي� ،صاحب القيم العالية والأخالق ال�سامية،
واملكانة الرفيعة يف قري�ش ،الذي كان �آية يف احلياء وقدوة يف الكرم والعطاء ،ثالث اخللفاء الرا�شدين والهداة املهديني ،قال احلافظ
زين الدين العراقي :ا�ستقر مذهب �أ�صحاب احلديث ،و�أهل ال�سنة� ،أن �أف�ضلهم على الإطالق – �أي �أف�ضل هذه الأمة بعد خامت النبيني
�صلى اهلل عليه و�سلم – �أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني يليهم ال�ستة متام الع�شرة ،وهم املب�شرون باجلنة.

ـدي
د .ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ
ولقد ورد يف ف�ضله وعلو
مكانته �أح��ادي��ث نبوية كثرية
منها :عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه
ق��ال� :صعد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أحدًا ومعه �أبو بكر
وعمر وعثمان ،فرجف ،فقال :
«ا�سكن �أح��د – �أظنه �ضرب
ب��رج��ل��ه – فلي�س عليك �إال
نبي و�صديق و�شهيدان» رواه
البخاري .وال �شك وكما يدل
ه��ذا احل��دي��ث �أن ال�شهيدين

هما عمر وعثمان ر�ضي اهلل
عنهما.
ومما جاء يف و�صف �شدة
حيائه ر�ضي اهلل عنه ،ما رواه
�أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه
ق���ال :ق��ال ر���س��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �« :أرحم �أمتي
�أبو بكر ،و�أ�شدها يف دين اهلل
عمر ،و�أ�صدقها حيا ًء عثمان،
و�أع��ل��م��ه��ا ب��احل�لال واحل���رام
معاذ بن جبل ،و�أقر�ؤها لكتاب

اهلل �أُب��ي ،و�أعلمها بالفرائ�ض
زيد بن ثابت ،ولكل �أمة �أمني،
و�أمني هذه الأمة �أبو عبيدة بن
اجلراح» م�سند الإمام �أحمد.
كانت والدته ر�ضي اهلل عنه
بعد عام الفيل ب�ست �سنني فهو
بذلك �أ�صغر من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بخم�س
�سنني .ومم��ا ج��اء يف و�صفه
�أن��ه ك��ان رج� ً
لا مربوعاً لي�س
بالق�صري وال بالطويل ،رقيق

الب�شرة كثّ اللحية عظيمها،
عظيم الكرادي�س ،عظيم ما
ب�ين املنكبني ،كثري ال�شعر،
ي�صفر حليته .وكان يكنّى يف
اجلاهلية ب��أب��ي ع��م��رو ،فلما
رزق بعبد اهلل من زوجته رقية
بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �صار يكنى ب�أبي عبد اهلل.
ويلقب ر�ضي اهلل عنه «بذي
النورين» .فقد ذكر بدر الدين
العيني يف �شرحه على �صحيح
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البخاري� :أنه قيل للمهلب بن
�أبي �صفرةَ :
مل قيل لعثمان ذو
النورين؟ فقال :لأ ّن��ا ال نعلم
�أح��داً �أر�سل �سرتاً على بنتي
نبي غريه .وقال عبد اهلل بن
عمر بن �أبان اجلعفي :قال يل
خايل ح�سني اجلعفي  :يا بني،
�أت���دري مل ُ�سمي عثمان ذو
النورين؟ قلت ال �أدري ،قال:
مل يجمع بني بنتي نبي منذ خلق
اهلل �آدم �إىل �أن تقوم ال�ساعة
غري عثمان ،فلذلك �سمي ذو
النورين.
�إ�سالمه
مل يعرف عن عثمان ر�ضي
اهلل عنه تلك�ؤ �أو تلعثم �أو تردد
ح�ين دع���اه �صاحبه �أب���و بكر
ر�ضي اهلل عنه �إىل الإ�سالم،
بل كان وكما يقول الدكتورعلي
حممد ال�صالبي� :سباقاً �أجاب
على الفور دعوة ال�صديق ،فكان
بذلك من ال�سابقني الأولني.
حتى قال �أبو ا�سحق :كان �أول
النا�س �إ�سالماً بعد �أبي بكر،
وعلي ،وزيد بن حارثة ،عثمان
بن عفــــان .فـكان بذلك رابع
م��ن �أ�سلم م��ن ال��رج��ال .ويف
�إ�سالمه تقول خالته �سعدى
بنت كريز:
ً
عثمانا بقويل �إىل الهدى
هدى اهلل
و�أر��ش��ده واهلل يهدي �إىل احلق
ً
حممدا
فتابع بالر�أي ال�سديد
وكان بر�أي ال ي�صد عن ال�صدق
و�أنكحه املبعوث باحلق بنيته
كبدر مازج ال�شم�س بالأفق
فكان ٍ
فدا�ؤك يا ابن الها�شميني مهجتي
و�أن ��ت �أم�ي�ن اهلل �أر� �س��ت للخلق
�أزواجه و�أبنا�ؤه
ت��زوج ر�ضي اهلل عنه ثماين
زوج��ات وكلهن بعد الإ�سالم
منهن اثنتان من بنات ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،الأوىل

رق��ي��ة ر���ض��ي اهلل عنها وقد
�أجنبت له عبد اهلل ،والأخرى
�أم كلثوم وقد زوجها له ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعد
وفاة رقية ر�ضي اهلل عنها.
وله من البنني ت�سعة �أبناء،
ومن البنات �سبع بنات ،ونذكر
منهم من ذكر له �ش�أن ومكانه
يف التاريخ ،فمنهم عبداهلل و�أمه
رقية بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وقد تويف �صغريا
يف املدينة املنورة ،وعبد اهلل
الأ���ص��غ��ر ،وع��م��رو وق��د روى
احلديث عن �أبيه وعن �أ�سامة
ب��ن زي��د وروى عنه علي بن
احل�سني و�سعيد بن امل�سيب،
و�أب��و ال��زن��اد ،ومنهم �أب��ان بن
عثمان وكان �إماما يف الفقه،
يكنى �أب��و �سعيد ،توىل �إمارة
املدينة املنورة �سبع �سنني يف
عهد عبد امللك بن مروان وله
�أحاديث قليلة يرويها عن �أبيه
وعن زيد بن ثابت منها ما رواه
ال�ترم��ذي يف كتاب الدعوات
عن �أبان بن عثمان عن �أبيه
ق��ال« :م��ن ق��ال يف �أول يومه
وليلته :ب�سم اهلل الذي ال ي�ضر

مع ا�سمه �شيء يف الأر�ض وال
يف ال�سماء وهو ال�سميع العليم،
مل ي�ضره �شيء ذلك اليوم �أو
تلك الليلة» ويعترب من فقهاء
املدينة.
ومنهم كذلك �سعيد ،و�أمه
فاطمة بنت الوليد املخزومية ،
توىل �أمر خرا�سان عام �ستة
وخم�سني يف �أي��ام معاوية بن
�أبي �سفيان.
هجرته
مل تع�صم املكانة الرفيعة
و�شرف الن�سب ،والرثاء واجلاه،
عثمان م��ن �أن يناله الأذى
والعذاب والت�ضييق ،الذي حمله
على الهجرة وترك مكة مرتني
�إىل احلب�شة ،وثالثة �إىل املدينة
برفقة زوجه بنت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم رقية
ر�ضي اهلل عنها ،فعن قتادة قال:
�أول من هاجر �إىل اهلل تعاىل
عثمان بن عفان� .سمعت الن�ضر
بن �أن�س يقول� :سمعت �أبا حمزة
– يعني �أن�س بن مالك – يقول:
!
خرج عثمان برقية بنت ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
احلب�شة ،فقدمت ام���ر�أة من

احلرم النبوي ال�شريف

قري�ش فقالت :يا حممد قد
ر�أيت ختنك ومعه امر�أته .فقال:
«على �أي حال ر�أيتهما ؟» .قالت:
ر�أيته حمل امر�أته على حمار
من هذه الدبابة وهو ي�سوقها.
فقال ر���س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :صحبهما اهلل� ،إن
عثمان �أول من هاجر ب�أهله بعد
لوط» .وفيه نزل قوله تعاىل:
«والذين هاجروا يف اهلل من بعد
ما ظـُلموا لنبوئنهم يف الدنيا
ح�سنة ولأجر الآخرة �أكرب لو
كانوا يعلمون» النحل – .14
�سخا�ؤه وكرمه
تذكر كتب ال�سري والتاريخ
�أن عثمان ر�ضي اهلل عنه كان
�صاحب جتارة ورثها عن والده،
وك��ان ذا ث��روة ثمرها ومناها
بجهده وخربته وح�سن معاملته
وتعامله ،وازدادت وتباركت
بف�ضل �صدقاته وكرمه وعطائه
و�إح�����س��ان��ه �إىل النا�س عامة
و�ضعفاء امل�سلمني خا�صة ،و َ
مل
ال يكون ذلك كذلك ،ور�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول «ما
نق�ص مال من �صدقة» فما بالك
مبن كانت �صدقاته وعطاءاته
تبهر العقول وت�أ�سر القلوب،
وت��زي��د و ت��زي��د ح��ت��ى تدخل
ال�سرور على قلب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فيقول:
«ما �ضر عثمان ما فعل بعد
اليوم» وق�ص�ص كرمه وبذله
كثرية وعديدة نقف باخت�صار
عند ق�صتني منها:
الأوىل� :أخرج الرتمذي يف
�سننه ،و�أخرج �أحمد يف امل�سند
وغريهم عن عبد الرحمن بن
�سمرة ق��ال :ج��اء عثمان �إىل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب����أل���ف دي���ن���ار يف ك��م��ه حني
جهز جي�ش الع�سرة فنرثها
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من شهداء

يف حجره ،قال عبد الرحمن:
فر�أيت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يقلبها يف حجره ويقول:
ما �ضر عثمان ما فعل بعد اليوم
(مرتني) .
وروى البخاري يف �صحيحه
قال  :عن �أبي عبد الرحمن :
�أن عثمان ر�ضي اهلل عنه حني
حو�صر �أ�شرف عليهم وقال:
�أن�شدكم اهلل وال �أن�شد �إال
�أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أتعلمون �أن ر�سول اهلل
قال «من جهز جي�ش الع�سرة فله
اجلنة» فجهزته ،قال :ف�صدقوه
مبا قال.
والثانية� :أخ��رج الرتمذي
والن�سائي ،قال عثمان ر�ضي
اهلل ع���ن���ه� :أن�����ش��دك��م باهلل
والإ�سالم �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ق��دم املدينة
لي�س بها م��اء ي�ستعذب غري
بئر رومة فقال �صلى اهلل عليه
و�سلم( :من ي�شرتي بئر رومة،
فيجعل دلوه مع دالء امل�سلمني
ب��خ�ير ل���ه م��ن��ه��ا يف اجلنة)
فا�شرتيتها من �صلب مايل.
ول��ه ر�ضي اهلل عنه غريها
الكثري يف ال�سخاء والكرم.
عثمان والقر�آن
لقد تلقى عثمان ر�ضي
اهلل عنه ال��ق��ر�آن الكرمي من
فم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم طري ًا ندي ًا ي��وم �أ�سلم،
ومازال يرتله ويردده ويقر�أه �آناء
الليل و�أطراف النهار ،ويزداد
له حباً وفيه تعلقاً ،وهو ر�ضي
اهلل عنه ذو النف�س الطيبة
وال��روح الطاهرة ،التي ترتفع
به يوما بعد يوم بتلك التالوة
وذل��ك التدبر امل��راف��ق للعمل
مبا يف الكتاب من �أوامر ونواهٍ ،
و�إر���ش��ادات وتوجيهات وفقاً

ف�ضل عثمان يف جمع القر�آن

للطريقة املحمودة ،والرتبية
املعهودة التي كان ي�سري عليها
�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم م��ن ال��ت�لاوة �إىل
الفهم �إىل العمل ،فال ينتقلون
من ع�شر �آيات �إىل �أخرى حتى
يعملوا مبا جاء فيها.
�إن ه��ذه العناية بالقر�آن
عامة وطيلة حياته هي التي
حملته على جمعه يف م�صحف
واح���د وتعميمه على جميع
الأقطار الإ�سالمية ،وخا�صة
يف ال��ع��راق وال�����ش��ام وغريها
م��ن الأ���ص��ق��اع  .وك���ان �سبب

ذلك ما رواه �أن�س بن مالك:
�أن حذيفة ب��ن اليمان قدم
على عثمان ر�ضي اهلل عنه،
وك��ان يغازي �أه��ل ال�شام يف
فتح �أرمينية و�أذرب��ي��ج��ان مع
�أه��ل ال��ع��راق ،ف��أف��زع حذيفة
اختالفهم يف ال��ق��راءة فقال
ح��ذي��ف��ة ل��ع��ث��م��ان :ي���ا �أم�ي�ر
امل��ؤم��ن�ين �أدرك ه��ذه الأم���ة،
قبل �أن يختلفوا يف الكتاب
اخ��ت�لاف اليهود والن�صارى،
ف�أر�سل عثمان �إىل حف�صة �أن
�أر�سلوا �إ ّ
يل بال�صحف نن�سخها
يف امل�صاحف ثم نردها �إليك،

ف�أر�سلت بها حف�صة �إىل عثمان
ف�أمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن
الزبري و�سعيد بن العا�ص ،وعبد
الرحمن بن احلارث بن ه�شام
ر�ضي اهلل عنهم فن�سخوها يف
امل�صاحف .وك��ان من و�صيته
لهم �أن قال للرهط القر�شيني
الثالثة� :إذا اختلفتم �أنتم وزيد
بن ثابت يف �شيء يف القر�آن
فاكتبوه بل�سان قري�ش ،ف�إمنا
نزل بل�سانهم ،ففعلوا .ومل يكن
ذلك �إال بعد ا�ست�شارة جمهور
ال�صحابة ،وقد �أعجبوا بذلك
وا�ستح�سنوه .وكان علي ر�ضي
اهلل عنه ينهى من يعيب على
عثمان ذلك ويقول ..« :فواهلل
ما فعل �إال عن ملأٍ منا جميعا
– �أي ال�صحابة -واهلل لو وليت
لفعلت مثل الذي فعل».
فهذه ح�سنة من ح�سناته
وبركة من �أعماله و�إجنازاته
التي �ساهمت يف حفظ كتاب
اهلل من االختالف فيه ،والتنازع
يف ق��راءات��ه .ولقد ظل ر�ضي
اهلل عنه معنياً بهذا الكتاب،
مهتماً به ،حمافظاً عليه راغباً
فيه ،حمباً له حتى َعلَتـْه �سيوف
البغاة الطغاة فخالطت دما�ؤه
الطاهرة كلمات الكتاب الكرمي،
و�سالت على �صفحاته وخالطت
رقاعه وجلوده.
ا�ست�شهاده ر�ضي اهلل عنه
نعم لقد ���ص��دق حد�سك
يا ابن اخلطاب عندما قلت:
�إن الباب �إذا ك�سر لن يغلق.
و�إن الفتنة ال��ت��ي ح��دث��ت يف
الأمة باغتيالك �ستمتد وتطول،
و���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ذي���ول وذي���ول،
و�ستن�شب لها �أنياب و�أظافر
وق��رون ،ذلك �أن �أع��داء الأمة
ور�ؤو����س الفتنة م��ن ال�سبئية
واملجو�سية وال�شعوبية ،و�أوكار
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ال��ن��ف��اق �ست�ستغل �سماحة
الإ����س�ل�ام ،وع���دال���ة الإم����ام،
و�ستتخفى مبظاهر التدين
واحلر�ص على ال�شريعة للكيد
للأمة .و�إن كل ه�ؤالء الأعداء
امل�ستخفني ،ق��د �آمل��ه��م جداً
�أن تنجح �أول جتربة �شورية
يف ف�ت�رة احل��ك��م الرا�شدي
باختيار ه��ذا ال�شيخ اجلليل
وال�صحابي الكرمي عثمان بن
عفان ر�ضي اهلل عنه ،ليكون
اخلليفة الثالث للأمة ،وبهذا
ال�شكل من الإجماع والر�ضا من
الكبار وال�صغار ،من املهاجرين
والأن�صار ،ومن امل�سلمني يف
كافة الأ�صقاع والأقطار .كما
�آملهم كذلك وح ّز يف نفو�سهم �أن
تنطلق ويف عهده بالذات جيو�ش
الفتح ،وحملة راية الإ�سالم �إىل
كل من همدان والري و�أرمينية
و�سابور و�أرج���ان ودارابجرد
و�أذربيجان و�أ�صفهان و�أ�صطخر
وح���ل���وان وج���رج���ان وغريها
كثري ،حتى و�صلت �إىل م�ضيق
الق�سطنطينية وملطية .وما
رافق تلك الفتوحات من ظهور
الرخاء وكرثة العطاء يف عهده
ر�ضي اهلل عنه ،فعن احل�سن
الب�صري يقول� :أدركت عثمان
و�أنا يومئذ قد راهقت احللم
ن�سمعه يخطب ،وم��ا من يوم
�إال يقت�سمون فيه خرياً ،يقال:
يا مع�شر امل�سلمني اغدوا على
�أرزاق��ك��م ،يا مع�شر امل�سلمني
اغ���دوا على ك�سوتكم فيجاء
باحللل فتق�سم بينهم .قال
احل�سن :حتى واهلل �سمع �أو�س
يقول :اغدوا ال�سمن والع�سل .
ق��ال احل�سن :وال��ع��دو ينفر
البني
والعطياتُ دا ّرة ،وذاتُ
ِ
ري ،وما على
ح�س ٌن واخل ُ
ري كث ٌ
الأر�ض م�ؤمن يخاف م�ؤمناً.

وعن عروة بن الزبري قال:
�أدركت زمن عثمان ر�ضي اهلل
ع��ن��ه وم���ا م��ن نف�س م�سلمة
�إال ولها يف مال اهلل حق� .إن
ه��ذا اخل�ير العميم ،والعدل
املنت�شر ،وات�ساع الفتوحات،
وات�����س��اع ال��دول��ة الإ�سالمية
يف الأر���ض قد �أوغر �صدوراً،
و�أ���ش��ع��ل �أح����ق����اداً ،وح���رك
�أع������داء م�ترب�����ص�ين فقاموا
ي ��ؤج��ج��ون الفتنة وين�شرون
الفو�ضى ،وي�ستغلون حر�ص
اخلليفة على حما�سبة الوالة،
ون�����ص��رة امل��ظ��ل��وم و�إن�صاف
الرعية ،ي�ساعدهم يف ذلك
نفاق مقيم يف ال�����ص��دور� ،أو
ع�صبية قبلية �أو عائلية مقيتة،
وك��ان من ر�ؤو���س تلك الفتنة
عبد اهلل ب��ن �سب�أ اليهودي
املاكر الذي تظاهر بالإ�سالم،
وه��و يف باطنه يحمل ال�شر
ويريد الوقيعة بني امل�سلمني،

فما كان منهم �إال �أن توا�صلوا
وتواط�ؤوا ،وخرجوا مع غوغاء
وج��ه�لاء م��ن م�صر والكوفة
والب�صرة يف �شوال �سنة خم�س
وثالثني للهجرة حتى اجتمعوا يف
املدينة املنورة ،و�أثاروا الفو�ضى،
وحا�صروا دار اخلليفة يف �أيام
�صعبة وليايل حالكة ،وعثمان
ر���ض��ي اهلل عنه ي��ح��اول درء
الفتنة ،وحقن الدماء.
فال هو قاد ٌر على �أن يخلع
نف�سه من اخلالفة ويخالف
و�صية ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم التي ال تزا ُل ترتدد
يف �أذنه« :يا عثمان� ،إن والك
اهلل ه��ذا الأم���ر ي��وم �اً ف����أراد
املنافقون �أن تخلع قمي�صك
الذي قم�صك اهلل فال تخلعه»
وقد كررها عليه ثالث مرات.
النا�س
وكيف ي�ستقيل ويرتك
َ
وهو ي�سمع ال�صحابي اجلليل
�أبا هريرة يقول � :سمعت ر�سول

اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول�« :إنكم تلقون بعدي فتن ًة
واختالفاً» .فقال له قائل من
النا�س :فمن لنا يا ر�سول اهلل ؟
قال« :عليكم بالأمني و�أ�صحابه»
وه��و ي�شري �إىل عثمان .وكل
ذلك وكثري غريه من الن�صو�ص
والآث����ار ال��ت��ي ت��دع��وه للثبات
وال�صرب .ومن الناحية الأخرى
ف�إنه ر�ضي اهلل عنه ال يريد
ق��ت��ا ً
ال وال �إراق���ة دم يف فتنة
يذهب فيها ال�صالح والطالح،
لذلك نهى ال�صحابة الذين كانوا
حوله و�أبناءهم و�أن�صارهم عن
القتال والدفاع عنه.
فعن عبد اهلل ب��ن عامر
قال� :سمعت عثمان يقول يوم
ال��دار – �أي ي��وم ح�صاره يف
الدار � : -إن �أعظمكم عندي
غنى من ك� ّ
�ف �سالحه ويده.
ً
لأن��ه يعلم �أن��ه املب�شر باجلنة
على بلوى ت�صيبه ،و�أنه �سيقتل
�شهيداً .فا�ستغل اخلارجون
واملنافقون ومن ا�ستحوذ عليهم
ال�شيطان ف�أخرجهم من الهدى
�إىل ال�ضالل ه��ذه املواقف،
يف هذه ال�ساعات الع�صيبة،
وت�سوروا الدار ،وارتكبوا �أفظع
جرمية ،و�أ�شنع مع�صية وقتلوا
اخلليفة الرا�شد يف حمراب
داره وامل�صحف ال�شريف بني
يديه ،غري �آبهني بف�ضل �صحبته
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وال ل�شرف اخلالفة،
وال ل�ضعف و�شيبة مباركة
يف الإ����س�ل�ام .ف��رح��م��ك اهلل
رحمة وا�سعة يا رابع من �أ�سلم
من ال��رج��ال ،وثالث من بويع
باخلالفة من هذه الأم��ة بعد
م�صابها ب��وف��اة �سيد الأن���ام،
و�أنزلك – كما وعدك – منازل
ال�شهداء وال�صديقني الأبرار.
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شارع الخليج
وعبقرية
الكويت البحرية
د .طارق عبداهلل فخر الدين

طريق اخلليج العربي ـ �أو �شارع ال�سيف كما كان ا�سمه ال�سابق
ـ لعب دور ًا ك�ب�ير ًا يف �صياغة الهوية الكويتية ،ولقد �شيدت
�أبنية الكويت الأوىل على ه��ذا ال���ش��ارع معربة ع��ن االرتباط
اجل��ذري للكويتيني بالبحر .ينقل خالد بور�سلي يف كتابه
امل �ع �ن��ون “نواخذة ال �� �س �ف��ن يف الكويت” ع ��ن ج� ��ده مبارك
بور�سلي �أن هذا ال�شارع حتى قبيل  1900كان مبثابة ميناء
ً
م�ستغربا بالنظر �إىل عدد النقع ـ املرافئ
الكويت (ولي�س هذا
ال�صغرية ـ التي كانت متتد على �شاطئ �شارع ال�سيف وحتت�ضن
الأع� ��داد ال�ك�ب�يرة م��ن ال�سفن مبختلف الأن� ��واع والأحجام).

وي�ستطرد خالد بور�سلي
قائ ً
ال« :مل تقت�صر ميزة الكويت
على امتالكها لأ�سطول بحري
م��ك��ون م��ن ال�����س��ف��ن الكبرية
والقوية ،ولكنها امتازت �أي�ضاً
مبواطنيها الذين كانوا يتمتعون
بالفطرة بروح املبادرة والإقدام،
وحري�صني على امل�شاركة يف
التجارة البحرية حتى �أ�صبحوا
يف طليعتها عرب بالد ال�شرق
الأو�سط حتى منت�صف القرن

التا�سع ع�شر».
ارتباط ع�ضوي بالبحر
متيزت ال�شخ�صية الكويتية
بارتباطها الوثيق بالبحر ،ولقد
�أثر هذا االرتباط ب�شكل عميق
يف بلورة الهوية الكويتية.
و�صل العتوب �إىل الكويت
يف �أوائل القرن ال�سابع ع�شر
ح��ام��ل�ين م��ع��ه��م مهاراتهم
البحرية ،حيث جاءوا يف �سفن
كبرية ،كما تبني وثيقة وايل
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الب�صرة العثماين يف عام 1701
والتي و�صفت �أعداد وجتهيزات
�سفن العتوب التي قدمت �إىل
نواحي الب�صرة.
وب��ه��ذه امل��ه��ارات البحرية
اجلاهزة قام العتوب بتحويل
بلدة الكويت التي و�صفها ابن
ع��ل��وان يف ع��ام  1709ب�أنها
مرف�أ �صغري وحا�ضرة بحرية
ذات �ش�أن معترب .وبعد ذلك
ب���ح���وايل ن�����ص��ف ق����رن كتب

كار�سنت نيبور �أن �سكان الكويت
يعي�شون على �صيد اللآلئ
والأ�سماك والتجارة ويوظفون
حوايل ثمامنائة �سفينة لهذه
الأغرا�ض.
كما �أن الكويت� ،أو القرين،
وهما اال�سمان ال�شائعان يف
اخل��رائ��ط الأوروب��ي��ة للخليج
ال��ع��رب��ي يف ال��ق��رن�ين الثامن
وال��ت��ا���س��ع ع�شر ،ك��ان��ت على
ع�ل�اق���ة جت���اري���ة وث��ي��ق��ة يف

منت�صف القرن الثامن ع�شر
م��ع ج��زي��رة خ��رج الواقعة يف
جنوب اخلليج العربي ،والتي
كان يديرها امل�س�ؤول الهولندي
ال��ب��ارون نيبهاوزن .وي�ستدل
على ذلك من مذكرات الرحالة
الإجن��ل��ي��زي ال���ذي ا�ستح�سن
املقرتح الذي قدمه له نيبهاوزن
برتتيب رحلته �إىل حلب عرب
ال��ك��وي��ت �أو ال��ق��ري��ن ،ولهذا
الغر�ض ح�ضر �شيخ القرين

�إىل جزيرة خرج عام 1758
تلبية لدعوة نيبهاوزن الذي
كانت تربطه عالقات جتارية
قدمية بالقرين.
�أمة بحرية بامتياز
امتداد الكويتيني وتواجدهم
البحري ك��ان �إذن هو ال�سمة
الأ�سا�سية يف تكوين ال�شخ�صية
الكويتية� ،إذ �إن تعاملهم اليومي
م��ع البحر ك��ان �سبب البقاء
واال�ستمرار .ويف �صدد تعلم
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العتوب للفنون البحرية يذكر
ج��ا���س��م حم��م��د ال�����س�لام��ة يف
كتابه «اجلذور الرتاثية للبحرية
ال�شراعية الكويتية» �أن النواخذة
الكويتيني تعلموا فنون ركوب
البحر وعلومه من بحارة عمان
واليمن ومالحيها.
وهكذا جلب العتوب معهم
�إىل الكويت الهوية البحرية
بكافة مكوناتها وخرباتها التي
ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن الر�أ�سمال
امل��ع��ريف امل���ق���رون باملهارات
العملية والرتتيبات الدقيقة
التي تي�سر ا�ستخداماتها.
وحتولت الكويت على �أيديهم
من مرف�أ �صغري �إىل �أمة بحرية.
كما �أن النظم التي قامت عليها

من اال�ستجابة والتعامل مع
حتديات البحر �ساهمت ب�شكل
كبري يف ت�شكيل الهوية الوطنية.
�إن ارتياد البحار واالرحتال
ع�بر �أم��واج��ه��ا يحتاجان �إىل
قيادة ماهرة وان�ضباط �شديد.
ول��ق��د �أ���ش��اد ب��ه��ذه ال�صفات
الرحالة الإجنليزي �ستوكلر
ال���ذي ا�ستقل بغلة (�سفينة
بحرية لنقل الب�ضائع) كويتية
ت�سمى «النا�صري» من بومباي
يف العام  1831لل�سفر �إىل
الب�صرة عرب الكويت وو�صف
بحارتها بالن�شاط واالن�ضباط
وط��اع��ت��ه��م ل��رب��ان ال�سفينة
ال��ن��وخ��ذة عبد املح�سن (بن
نا�صر) ح�سب ما �أو�ضحه د.

يعقوب يو�سف احلجي يف كتابه
“�صناعة ال�سفن ال�شراعية يف
الكويت”.
�شخ�صية البحار الكويتي
كتب رحالة �إجنليزي �آخر،
وه���و «ب��ال��غ��ري��ف» ال���ذي زار
الكويت يف ال��ع��ام � 1863أن
من بني كافة البحارة الذين
كانوا يجوبون اخلليج ،ي�أتي
الكويتيون يف املكانة الأوىل من
حيث الإق��دام واملهارة ومتانة
اخللق وامل�صداقية .ويعلق بن
�سالمة على ذلك بتو�ضيح �أن
املهارة احلرفية التي �أ�شار �إليها
«بالغريف» ف�ض ً
ال على ال�صفات
الأخ�لاق��ي��ة الأخ����رى ،ه��ي يف
الواقع من املوروثات املكت�سبة

عن �أجداد البحارة الكويتيني
والتي تناقلتها الأج��ي��ال عرب
ح��ق��ب زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة حتى
�أ�صبحت طبعاً فيهم.
وع���ن �شخ�صية البحار
الكويتي يورد ابن �سالمة و�صفاً
ممتعاً ي�ؤكد فيه �أن التزام البحار
بالكلمة ـ مهما كانت تبعاتها ـ
يعترب عقداً مربماً غري قابل
للنق�ض .كما يعلق على مالحظة
الكاتب الإجنليزي الأ�سرتايل
الأ�صل «�آل��ن فيللريز» ،الذي
ارحت���ل يف �سفن كويتية يف
ثالثينيات القرن الع�شرين ،و
ذكر �أن بحارة �سفينة “الداو”
الكويتية كانوا ميتازون يف �أثناء
�سريهم يف ال�سوق بطريقة
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خا�صة بهم ،حيث يقول ابن
�سالمة �إن تلك الطريقة مل
تكن ح�صراً على بحارة «الداو»
فقط ،و�إمن��ا هي �سمة عامة
لدى البحارة الكويتيني الذين
كثرياً ما كانوا ي�أمرون ابناءهم
بن�صب قاماتهم ورفع ر�ؤو�سهم
ع��ن��دم��ا مي�����ش��ون وي��ع��زو ابن
�سالمة هذه ال�صفة يف البحارة
الكويتيني �إىل االعتداد بالنف�س
�إىل �أق�صى الدرجات ،مقروناً
بتوا�ضعهم اجلم.
�صناعة بحرية متكاملة
وه���ذا االع��ت��داد بالنف�س
وامل��ت���أ���ص��ل يف ال�شخ�صية
الكويتية التقليدية مل ي�أت من
فراغ ،بل هو نابع من قدرات

�شخ�صية هائلة للتعاطي بنجاح
مع خمتلف الظروف والأحداث
يف �شتى املواقع.
�إذ �إن الإجن��ازات املتميزة
التي حققها الكويتيون قبل
النفط يف جم��االت ال�صناعة
والتجارة البحرية اعتمدت �أوالً
و�أخرياً على ت�صميم ال�شخ�صية
الكويتية على البقاء واال�ستمرار
واالزدهار يف بيئة جرداء .وخري
مثال على ذلك �صناعة ال�سفن
التي ي�صفها د .يعقوب يو�سف
احلجي يف كتابه “الن�شاطات
البحرية القدمية يف الكويت”
ب��أن��ه��ا ن�����ش��أت وت��ط��ورت على
الرغم من خلو الكويت متاماً
من �أية م�صادر للأخ�شاب� ،إذ

ا�ستورد جتار الكويت ونواخذتها
الأخ�شاب من م�صادرها على
�ساحل الهند الغربي ،وكذلك
امل���واد الأخ���رى مثل ق�ضبان
احل��دي��د ،والفحم احلجري،
و�أقم�شة ال�شراع ،وفتيل القطن
الالزم لقلفطة ال�سفينة و�سد
الفراغات بني الألواح واحلبال
وغ�يره��ا .وي��ذك��ر د .احلجي
�أن الكويتيني طوروا املهارات
الالزمة لهذه ال�صناعة حتى
�أن الكويت �أ�صبحت متتلك
املوارد الب�شرية الذاتية الالزمة
ل�صناعة خمتلف �أنواع ال�سفن،
ك��م��ا ي��ذك��ر �أن �أح���د �ضباط
البحرية الإجنليزية كتب يف
ال��ع��ام � 1905أن ع��دد �أنواع
ال�سفن بلغ حوايل �أربعة ع�شر
نوعاً خمتلفاً .عالوة على ذلك،
ق��ام الكويتيون بت�سيري هذه
ال�سفن والإبحار بها �إىل �أقا�صي
�شرق �إفريقيا وجنوب �شرق
�آ�سيا ،و�صارت مورد رزق مهم
لهم .ومن جانب �آخر ،يذكر د.
احلجي �أن �صيادي الأ�سماك يف
الكويت كانوا ي�صنعون حبالهم
ب�أنف�سهم م�ستخدمني �ألياف
النخيل والعراجني.
اال�ستمتاع العقالين
باملخاطر
ال نغفل هنا مهنة الغو�ص
على الل�ؤل�ؤ وهي من �أكرث احلرف
�أهمية وت�أثرياً يف الكويت ،والتي
على الرغم من خماطرها وعدم
�ضمان نتائجها� ،إال �أنها كانت
جتذب عدداً كبرياً من الرجال
الذين كانوا يقرت�ضون مبلغاً من
املال يف كل مو�سم  ،ويذهبون
لتجربة حظهم يف هذه “التجربة
ال�صعبة واملرهقة” على حد
تعبري د .احلجي.
ويورد امل�ؤرخ �سيف مرزوق
ال�شمالن و�صفاَ مف� ً
صال ملهنة

الغو�ص يف كتابه ال�شيق عن
هذا املو�ضوع والذي ي�شري فيه
�إىل دقة تنظيم هذه املهنة من
الناحية احلرفية واالقت�صادية
والقانونية.
لقد ا�ستطاعت العبقرية
الكويتية قبل النفط �أن تنه�ض
مبنظومة اقت�صادية متكاملة
ت�شتمل على جمموعة �صناعات
وحرف م�ستمدة من البحر و�أن
تر�سم قوانينها احلاكمة التي
التزمت بها دون تراخ  .وات�سمت
احلياة البحرية باالن�ضباط
ال�شديد على الرغم من �أنها
مل تخل من الرتفيه والفنون
التي كانت تعرب عن اجلانب
الوجداين يف احلياة على ظهر
ال�سفينة ب��ع��ي��داً ع��ن الوطن
والأحباب.
وكان البحر ي�شكل لهم موقعاً
للعمل يت�سم باملخاطر والفر�ص
معاً ،فتعاملوا معه بعقالنية،
وبذهنية بالغة الدقة وااللتزام-
من ذل��ك الأدل���ة والرزنامات
البحرية  -ولذلك ا�ستطاعوا
تروي�ض البحر والعي�ش فيه
واال�ستفادة منه بي�سر و�سال�سة
كا�ستفادتهم من الياب�سة.
ويف �سبيل كل ذلك �ضحوا
بالهوية الفردية لأجل �سيادة
القيم اجلماعية ومقت�ضيات
جتنب الهالك ،وكونت طواقم
ال�سفن وح����دات اجتماعية
متما�سكة تعمل بروح الفريق
املت�ضامن الذي ي�ضمن ا�ستمرار
وب��ق��اء وازده�����ار اجل��م��ي��ع يف
النهاية.
وب��ذل��ك ك��ان لهم فهمهم
اخلا�ص للحياة ولعل وراء هذا
يكمن ال�سر يف ديناميكية الهوية
الكويتية ومرونتها امل�سبوكة يف
�صالبتها.
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في مؤمتر ملناقشة الظاهرة
نظمه مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية بجامعة الكويت

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

فاج�أ �أ�ستاذ علم النف�س
د.ع��دن��ان ال�شطي احل�ضور
يف م����ؤمت���ر» دواف�����ع العنف
و�أ�ساليب مواجهته يف املجتمع
اخلليجي ال��ذي �أق��ام��ه مركز
درا���س��ات اخلليج واجلزيرة
العربية بجامعة الكويت نهاية
���ش��ه��ر م��ار���س ب��ال��ت��وق��ف عن
�إلقاء بحثه والقول »:مل��اذا ال
تبت�سمون؟! لي�ش مع�صبني!!
مل���اذا ت��ن��ظ��رون �إ ّ
ىل بغ�ضب!
التجهم عنف وين�شر العنف.
ابت�سموا ت�صحوا وحت�صلوا
على ر�ضا ربكم وحب نبيكم» ثم
طلب د ال�شطي من احلا�ضرين
وامل�شاركني يف جل�سات احلوار
طلبا غريبا فجر عا�صفة من
ال��ده�����ش��ة وال�����ض��ح��ك .قال:

د .ع��������دن��������ان ال�����ش�����ط�����ي:
«اخل��������������������������������������������������������������������������������������������������ز»
أف�������������������ض�������������������ل وس����������ي����������ل����������ة
ل�����������������������ل�����������������������ت�����������������������واص�����������������������ل
االج��������ت��������م��������اع��������ي ول�����ي�����س
ال��������ق��������ت��������ل أو ال��������ض��������رب

د .س���ع���اد ع���ب���دال���وه���اب :
م�����س�����ت�����وي�����ات�����ه م����ع����ق����ول����ة
ل�����������دي�����������ن�����������ا و ال�������ع�������ن�������ف
ي������ت������م ت�������ص�������دي�������ره إل����ي����ن����ا
ع�����������������ب�����������������ر ث��������������ق��������������اف��������������ات
وم��������ن��������ظ��������وم��������ة ع������امل������ي������ة

«رج��اء الكل يخز بع�ضه .ال
تتوقفوا عن اخل��ز .توا�صلوا
ع�بر اخل���ز�-إم���ع���ان النظر-
وال تعتربوه �إه��ان��ة ت�ستوجب
ال��ع��ن��ف وال��ق��ت��ل ك��م��ا يحدث
يف جمتمعنا .ه��ل تعلمون!
تالميذي وزمالئي ي�سمونني
«بوخزوز» لأنني ال �أتوقف عن
اخلز فقد تعلمت يف �أمريكا �أن
اخلز �أف�ضل و�سيلة للتوا�صل
االجتماعي» د.عدنان ال�شطي
عر�ض درا�سة مهمة له بعنوان
(العنف  -تعريفه – �أ�سبابه
�آث����اره – ح��ل��ول واقرتاحات
للتخفيف من ظاهرة العنف).
يف اجلل�سة الثانية مل�ؤمتر «دوافع
العنف و�أ�ساليب مواجهته يف
املجتمع اخلليجي» الذي �شارك
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فيه ع��دد كبري من الباحثني
والباحثات والعلماء ورجال
ال�شرطة وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ،
وا�ستمر يومني نوق�ش فيهما
على مدى 4جل�سات العديد من
الأوراق البحثية غطت اجلوانب
املختلفة لظاهرة العنف .يقول
د .ال�شطي:للأ�سف �أ�صبح
العنف هو الو�سيلة الوحيدة
امل�سموح لنا بالتعبري عن �أنف�سنا
فيها ،مم��ا جعله ظ��اه��رة يف
ح��د ذات���ه  ،فتخطي �إ�شارة
املرور احلمراء عنف لكن هناك
من يعتقد �أنه �شطارة و�إثبات
للذات.
كذلك ال�ضرب �أ�صبح و�سيلة
للتوا�صل ومل تعد هناك لغة
للت�سامح والتفاهم ،والتوا�صل
ال�ضعيف يفتح جماال للعنف ،
ال���ذي الينح�صر يف م�س�ألة
ال�����ض��رب ول��ك��ن يف الإ�ساءة
اللفظية والع�صبية القبلية
والعرقية .نحن نربي �أوالدنا
على ال�شحناء وك��ل �شيء يف
حياتنا �أ�صبح �سلبيا .نحن يف
الكويت نخلق العنف اجتماعيا
يف ح�ين �أن ال��ع��ن��ف يف بلد
ك�أمريكا ين�ش�أ نف�سيا.
ً
ي��ك��م��ل م�����ض��ي��ف �ا� :أغلب
ال���درا����س���ات جت��م��ع ع��ل��ى �أن
�سلوك العنف على امل�ستوى
الفردي �أو اجلماعي،هو عادة
مكت�سبة متعلمة تتكون لدى
الفرد منذ وقت مبكر يف حياته،
من خالل العالقات ال�شخ�صية
واالجتماعية املتبادلة ومن خالل
�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية .
وميكن �إجمال �أه��م الأ�سباب
امل�ؤدية لت�أ�سي�س �سلوك العنف
لدى الأطفال يف عدة عوامل
هي :العوامل الأ�سرية� ،أ�سباب
جمتمعية ونف�سية ،وو�سائل

م�����ح�����م�����د ال������ع������وي������رض������ي:
ن��������ح��������و  150ج������رمي������ة
ي������رت������ك������ب������ه������ا األح���������������داث
س����ن����وي����ا أه����م����ه����ا ال����ض����رب
واإلي�����������������������ذاء وال������س������رق������ة
ب���اإلك���راه و3جرائم قتل

د .س����ل����ي����م����ان ال����ش����ط����ي:
ال������������������������������������ع������������������������������������ال������������������������������������م
ي�������������������������������������ن�������������������������������������ظ�������������������������������������ر
إل����������������ي����������������ن����������������ا ك��������ق��������ت��������ل��������ة
ب��������������ف��������������ض��������������ل أف�����������������ك�����������������ار
أن�������������������������������������������������������������������اس م��������������ن��������������ا

الإعالم و�ألعاب الأطفال.
وت��ك��م��ن م��واج��ه��ة ظاهرة
العنف يف العمل على اجلانبني
الوقائي والعالجي.
رئي�سة امل�ؤمتر ومديرة مركز
درا�سات اخلليج واجلزيرة د.
�سعاد عبدالوهاب و�صفت العنف
ب�أنه «فريو�س يحمل الق�سوة
ومينع امل���ودة» وت�ساءلت:هل
الظروف التي متر بها الأمة
وال��ق��ه��ر االج��ت��م��اع��ي يولدان
العنف بهذه الق�سوة التي نراها؟
وجتيب :لقد كانت حالة الغليان
واجلنون العنيف التي تعاين
منها كل املجتمعات ،هي الدافع
الأ�سا�سي من �أجل �إقامة هذا
امل�ؤمتر ،فهو مو�ضوع ال�ساعة
،ونعانى منه يوميا يف ال�شارع
وامل��در���س��ة والبيت والهيئات
وامل�ؤ�س�سات وحتى يف الإبداع
الإن�ساين والروايات والكتابات
املختلفة .فالعنف يفتت الأ�سر
ويدمر الأطفال ،وحتى الألعاب
الإلكرتونية �أ�صبحت تن�شر

العنف لدرجة �أن طفل الرو�ضة
�أ�صبح ميار�س العنف ب�شكل
خميف.
ومع ذلك – ت�ستدرك العنف
يف الكويت يف حدود املعقول ،
ومانراه من ممار�سات عنيفة
ت��أت��ي يف �إط���ار �أن��ن��ا ج��زء من
املنظومة العاملية التي �أ�صبحت
متار�س العنف وت�صدره.وقد
�أثر هذا يف منظومتنا القيمية
والأخالقية ،فهل يعقل �أن يقتل
كويتي �آخ��ر م��ن �أج��ل موقف
�سيارة!! هذا لي�س �سببا ي�ؤدي
�إىل ال��ق��ت��ل ،و�شعب الكويت
م�سامل بطبعه نتيجة لعدة �أمور
منها الطبيعة اجلغرافية ال�سهلة
وارتباطنا بقيم �أخالقية عريقة
وم�ساملة ،لكن انت�شار العنف
املجنون الذي نراه هو انعكا�س
للحالة الدولية والإن�سانية التي
ننتمي �إليها.
وت�ضيف �أن الربيع العربي
وثوراته وممار�ساته هو �إفراز
طبيعي ملا يحدث يف العامل من

عنف كل �شعوب اخلليج العربي
م�ساملة ولي�س م��ن طبيعتها
الإجرام وال حمل ال�سالح �أو
التحاور به ،وما يحدث لدينا هو
�أمر طارئ ودخيل و�سيزول مع
الوقت ب�شرط �أن ن�ضع �أيدينا
على �أ�سبابه ون�شخ�صه بدقة
ون�ضع له احللول املنا�سبة.
�إال �أن الأ�ستاذ بق�سم اللغة
العربية و�آدابها بكلية الآداب
جامعة ال��ك��وي��ت د� .سليمان
ال�شطي ال��ذي �أدار اجلل�سة
الأوىل يف امل��ؤمت��ر ،لفت �إىل
�أهمية االعرتاف ب�أننا يف م�أزق
حقيقي �أ�صبح ي�سمم حياتنا
ويجعلنا نت�ساءل :ه��ل نحن
نحن؟! نحن الذين نبد�أ النا�س
بال�سالم عليكم �أخذنا نفاجئهم
بالقتل والذبح .احلقيقة املوجعة
هي �أننا ،اعرتفنا �أو مل نعرتف،
�أ�صبحنا �أمام العامل قتلة الآن،
والب��د �أن نعرتف ب ��أن ه�ؤالء
ال��ذي��ن ي��روع��ون ال��ع��امل بهذه
الأف��ع��ال املجنونة والذميمة
خرجوا من �أر�ضنا وفكرنا ،وقد
�أ�صبح لزاما علينا �أن نن�سى
ماقال الآخرون فيما نبحث يف
�أ�سباب انت�شار القتل والإرهاب
والعنف حتت م�سمى ديني  ،و�أن
علينا �أن نربئ ديننا احلنيف من
هذه التهم و�أن نناق�ش �أفكار
ه ��ؤالء ونظهر الوجه ال�سمح
للإ�سالم.
الناقد والأديب امل�صري د.
حممد ح�سن عبداهلل ر�صد
يف درا�سته ومداخلته «نوازع
ال�����ش��ر يف ال��ف��رد واجلماعة
من خالل الإب��داع الإن�ساين»
مبينا �أن الأدب��اء يتخذون من
ال��ف��رد واجل��م��اع��ة الأ�سا�س
الذي يحاكون �أفعاله وم�شاعره
و�أقواله ،ولل�شر غوايته وجاذبيته
الأدبية لذلك تكرث �أحاديثه،
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وهناك اجتاهات �أدبية غريبة
قد تدفع �إىل حماكاتها وبالتايل
ينبغي �أن يعاد النظر فيها حتى
التكون �أحد �أ�سباب ن�شر العنف
يف املجتمع.
م�ؤكداً �أن القر�آن الكرمي
ا�ستعمل كلمة ال�شر 30مرة
وذكر م�صطلح اخلري 82مرة
وهو مايعني �أن �سياقات ال�شر
�أق����ل وت��رت��ب��ط باالنحراف،
فالكفر والبخل وكل الرذائل
تعترب ���ش��رورا ،وم��ع ه��ذا فلن
يغلب � 30شرا  82خريا  ،وهذا
يجعل يف القلب �أم ً
ال كبرياً يف
�أن الإن�سان دائما ي�سعى �إىل
اخلري �أو يحلم به.
مواجهة �شرعية
م��ن ج��ان��ب��ه ويف ال�سياق
ذات���ه �أك���د العميد امل�ساعد
ل�ش�ؤون الأبحاث واال�ست�شارات
وال��ت��دري��ب بكلية ال�شريعة
وخطيب م�سجد الدولة الكبري،
د.وليد العلى يف بحثه «�سماحة
دي��ن الإ���س�لام ون��ب��ذه العنف
واخل�صام» على حر�ص ال�شريعة
الإ���س�لام��ي��ة على غ��ر���س روح
االعتدال يف نفو�س امل�سلمني،
وتعميق التدين الو�سط يف �أفعال
و�أقوال امل�ؤمنني ،وملا كان عنف

ال����ع����م����ي����د ب���������در ال�������غ�������ض�������وري :ان�����خ�����ف�����اض ك�����ب�����ي�����ر ف���ي
أع������������داد ج������رائ������م األح��������������داث وت������ط������ور ف������ي ن���وع���ي���ت���ه���ا
ال�����ع�����م�����ي�����د ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ال������ع������ب������دال������ل������ه :ال����ش����رط����ة
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة «ت������ب������ادر» إل������ى ح����ل امل����ش����اك����ل ال����ت����ي باتت
ت���ك���ب���ر ن��ت��ي��ج��ة ل���غ���ي���اب احل��������وار وال����ش����ع����ور باملسؤولية
الفعل والقول  ،فتنة متولدة
م��ن ���س��ف��اح ال��ظ��ل��م واجلهل،
�أ�صبح العنف ظاهرة عاملية،
ومل تعد حما�ضنه �إقليمية،
فهو مل ينت�سب يف زم��ان من
الأزمنة  ،ومكان من الأمكنة،
�إىل ملة من امللل والنحلة من
النحل ،و�إمنا ينت�سب �إىل الت�شدد
الذميم للر�أي الأعوج ،والتطرف
ال�سقيم للفكر الأعوج والتع�صب
الوخيم للمذهب الأهوج .لذا
ف�إن من بغي حملة الأقالم ن�سبة
العنف �إىل الإ�سالم� ،سواء عنف
الفكر العلمي �أوعنف ال�سلوك
العملي.
ويف مداخلة مع احل�ضور
ح��ول انت�شار فكر اخل���وارج
املتمثل يف داع�ش والقاعدة
وغريهما قال د .وليد العلي

�إن خطر اخلوارج على الإ�سالم
�أعظم من خطر الكفار ،فه�ؤالء
الذين يلتحفون بعباءة الإ�سالم
وي�شوهون �صورة ال�سالم التي
جاء بها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم � ،أوىل بالتحذير واملحاربة
وال�شك �أنهم متواجدون يف كل
زمان ومكان.
ويف مقاربة فل�سفية وحتت
عنوان « بع�ض مظاهر ودوافع
العنف يف الثقافة العربية»
دعا م�س�ؤول املاج�ستري بق�سم
الفل�سفة بكلية الآداب بجامعة
ال��ك��وي��ت د .ال�����زواوي بغورة
�إىل �ضرورة التحديد الأويل
للعنف و�أ���ش��ك��ال��ه املختلفة،
وبيان �أ�س�سه النظرية ودرا�سة
عالقته بالإن�سان وحماولة فهم
حقيقته التاريخية ،وذلك من

خ�لال بع�ض النظريات التي
حت���اول ت��ف�����س�يره ،وذل���ك من
خالل �سياقي تاريخي وثقايف
حمدد يتمثل يف الثقافة العربية
املعا�صرة.
ويف ح�ين �أدان امل�شارك
بق�سم الإع�لام بكلية الآداب
د .يا�سني طه اليا�سني �أ�شكال
العنف التي غ��زت جمتمعنا،
ف���ق���د رب������ط يف درا����س���ت���ه
وحما�ضرته « ت�أثري الإعالم
على ق�ضايا العنف باملجتمع»
بني انت�شار العنف والإعالم،
م ��ؤك��دا �أن و�سائل الإع�ل�ام
�أحد �أهم �أ�سباب انت�شار هذه
الظاهرة اجلديدة ،لأنها ت�صدر
لنا قيما و�أخالقيات بعيدة عن
ثقافتنا و�أ�صالتنا.
وقالت رئي�سة ق�سم خرباء
املنازعات الأ�سرية بوزارة العدل
م�����ش��اع��ل حم��م��د امل�����ش��ع��ل يف
درا�ستها « العنف مفهومه،
دواف���ع���ه �،أ���س��ب��اب��ه» �إن����ه من
امل�لاح��ظ يف جمتمعنا خالل
الفرتة احلالية ارتفاع ن�سب
العنف بني كافة فئات املجتمع
مما ي�سبب الكثري من امل�شاكل
النف�سية واالجتماعية  ،ومن هنا
كان البد من التوعية بخطورة
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بع�ض �ضيوف امل�ؤمتر

هذا ال�سلوك وتو�ضيح مفاهيمه
ومناق�شة �أ�سبابه و�أنواعه وطرق
ع�لاج��ه ل��ت��ف��ادي ن�����ش��أة جيل
عنيف.
ويف امل��ح��ور نف�سه �أكدت
رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة ت��ع��زي��ز القيم
الرتبوية بوزارة الرتبية ومديرة
منطقة الفروانية التعليمية
ب��دري��ة اخل��ال��دي �أن العنف
�أ���ص��ب��ح ظ��اه��رة منت�شرة بني
الطالب خارج وداخل املدر�سة ،
وي�أخذ �أ�شكاال متعددة تبد�أ
باملزاح وا�ستعرا�ض الع�ضالت
و�صوال �إىل ال�ضرب واالعتداء
والتدمري و�إت�ل�اف املمتلكات
العامة وقد ي�صل �إىل القتل.
و�أرج��ع��ت �أ���س��ب��اب العنف
�إىل ف��ق��دان ال��ق��ي��م الدينية
والأخالقية وال�شعور بالظلم
امل��در���س��ي و�أ���ص��دق��اء ال�سوء
وممار�سة ال�ضرب يف املدار�س
وال��ب��ي��وت ك��و���س��ي��ل��ة تربوية.
و�أ�����ش����ارت �إىل �أن انت�شار
ال�سالح والآالت احل��ادة بني
الطالب �أ�صبح ظاهرة خطرية،
ولوفتحت درج مدير �أي مدر�سة
�ستجد فيه �سكاكني و�آالت حادة
متت م�صادرتها من الطالب.
ور�صد رئي�س ق�سم اللغة

العربية باملرحلة الثانوية بوزارة
الرتبية حممد هادي العجمي
يف درا�سته» بناء التلميذ بني
املناهج و�إعداد املعلم» خلال يف
منظومة القيم الأخالقية فيما
يخ�ص مناهج اللغة العربية.
و�أرج��ع ذلك يف مداخلته �إىل
افتقار حمتوى ه��ذه املناهج
�إىل القيم الأخالقية احلميدة
التي ميكن زراعتها يف نفو�س
الطالب .فقد الحظ �أن هناك
ع�شوائية يف توزيع القيم بحيث
تبدو يف املناهج غ�ير �سوية
وغ�ير متوازنة وغ�ير م�شبعة
لكل الفئات.
وع�بر ا�ستبيانات خا�صة
قام بها اكت�شف العجمي خلال
كبريا لدى املعلمني واملعلمات
يف تعريفهم للقيم  ،وهذا �أمر
خطري ،لأن املعلم مامل يكن لديه
ت�شبع بالقيم الأخالقية �سي�ؤدي
هذا �إىل خلل يف تو�صيل القيم
الأخالقية للن�شء .ودع��ا �إىل
تعديل حمتوى مناهج اللغة
العربية بل ن�سفها لأنها بال
معيار �أخ�لاق��ي وا�ضح لأننا
النريد �أن نعلم الطالب بع�ض
الكلمات ولكن نريد �أن نزرع
فيه قيما معينة ،كما �أن املعلمني

واملعلمات يحتاجون �إىل تدريب
وتنمية مهنية لتعليمهم كيفية
غر�س القيم الأخالقية.
بحوث �أمنية
بحوث وم��داخ�لات رجال
ال�شرطة والنيابة يف امل�ؤمتر
كانت هي الأمتع والأهم لأنها
دعمت بالإح�صائيات والأرقام
 ،كما �أنها قدمت جتارب عملية
واقعية حول مظاهر العنف يف
الكويت.
فقد حت��دث م��دي��ر نيابة
الأح��داث حممد عبداملح�سن
العوير�ضي يف بحثه ومقاربته
ع��ن «ال��ت��ج��رب��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة يف
مواجهة عنف الأح��داث وفق
الت�شريعات القائمة وتطبيقاتها»
وقال �إن القانون رقم 3ل�سنة
�1983أناط بنيابة الأحداث
على وجه اخل�صو�ص الإ�شراف
على تطبيق القانون وتنفيذ
�أح��ك��ام��ه وال��ت��ع��اون م��ع كافة
الأجهزة يف الوزارات الأخرى
كال�ش�ؤون والداخلية و�إدارتي
الرعاية االجتماعية وحماية
الأحداث.
و�أ�شار العوير�ضي �إىل �أن
�أه��م ال�صور العملية جلرائم
عنف الأح���داث هي ال�ضرب

واجل���رح والإي�����ذاء وال�سرقة
ب����الإك����راه ،م����ؤك���دا �أن عدد
جرائم عنف الأحداث حوايل
100جرمية �سنويا كمعدل
ثابت  ،لكنها ت��زداد يف بع�ض
ال�سنوات فت�صل من �130إىل
150جرمية.
وق���د انتهينا �إىل بع�ض
احل��ق��ائ��ق – ي���ق���ول حممد
العوير�ضي -ه��ي حمافظة
ج��رائ��م عنف الأح���داث على
معدل ثابت ،و�أن جرائم ال�سرقة
وال�ضرب تتفوق يف عددها على
بقية اجلرائم  ،فعدد جرائم
القتل التي يرتكبها الأحداث
التتجاوز 3جرائم �سنويا.
ك��م��ا �أن ج���رائ���م عنف
الأح��داث ترتكب يف الأماكن
العامة وبا�ستخدام الأ�سلحة
البي�ضاء كال�سكاكني ف�ض ً
ال عن
الع�صي.
م�ضيفاً �إن تاريخ �إ�صدار
قانون الأحداث الكويتي قدمي،
ويف وق��ت��ه ك���ان ي��ع��ت�بر ثورة
ت�شريعية  ،وفيه من الإيجابيات
الكثري مثل� :أن��ه �إذا حت�سن
�سلوك احل��دث ف ��إن القانون
مي ّكن القا�ضي من مراجعة
التدابري االحرتازية املتخذة
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وتخفيفها ،عرب �إخراج احلدث
يف زيارات خارجية �أو ا�ستبدال
اختبار ق�ضائي بتدبرياته من
�إيداع يف امل�ؤ�س�سة الإ�صالحية،
لكن التطور ال�سائد والو�ضع
ال��ع��م��ل��ي وت���ط���ور الظواهر
الإج��رام��ي��ة ت�ستوجب �إعادة
النظر يف بع�ض مواد القانون،
فهناك من يرى �أن��ه البد من
تخفي�ض �سن احلدث من 18
�سنة �إىل � 16سنة  ،وهناك من
يرى �ضرورة تو�سعة التدابري
االح�ت�رازي���ة وال��ت��ي ال تزيد
على خم�سة تدابري يف قانون
الأحداث الكويتي يف حني �أنها
و�صلت يف القانون امل�صري
�إىل .80
ودعا �إىل �ضرورة �إعادة
النظر يف املنظومة الت�شريعية
اجلزائية وتعديلها مبا ينا�سب
الأفعال الإجرامية والظواهر
املتعلقة بها مثل ظاهرة العنف،
م�ضيفا �ضرورة جترمي حيازة
البي�ضاء ال�سكاكني والع�صي يف
الأماكن العامة  ،لأن التجربة
�أثبتت �أن ذل��ك �سي�ؤدي �إىل
تخفي�ض كبري لعدد ما نراه
من جرائم ،والب��د من تفعيل
التفتي�ش والأمن الإلكرتوين يف
الأماكن العامة التي تكرث فيها
اجلرائم مثل املراكز التجارية
و�أم��اك��ن ق�ضاء عطلة نهاية
الأ�سبوع.
حماية الأحداث
على نف�س ال��درب الأمني
املح�صن بالتجربة والأرق���ام
ولأهمية املو�ضوع تقدم مدير
�إدارة حماية الأحداث العميد
بدر حممد عبداهلل الغ�ضوري
ببحث موثق يف امل�ؤمتر �ألقاه
نيابة عنه الرائد خليفة ابراهيم
ال��ع��ب��ي��د حت��ت ع��ن��وان» دور

�أ .م�شاعل امل�شعل

د .بدر اخلبيزي

جانب من احل�ضور

ب�����������دري�����������ة اخل�������������ال�������������دي :
أدراج م����دي����ري امل������دارس
م������ل������ي������ئ������ة ب������ال������س������ك������اك���ي��ن
وال�������ع�������ص�������ي ال��������ت��������ي ت���ت���م
م���ص���ادرت���ه���ا م����ن ال���ط�ل�اب
د .ول���ي���د ال���ع���ل���ي :خ����وارج
ال������ع������ص������ر أخ�������ط�������ر ع���ل���ى
اإلس��������ل��������ام م��������ن ال�����ك�����ف�����ار
�إدارة ح��م��اي��ة الأح�����داث يف
مواجهة جرائم العنف لدى
الأح���داث»  ،حت��دث فيه عن
�أن اال�سرتاتيجية التي تبنتها
�إدارة حماية الأح��داث خالل
خم�س ال�سنوات املا�ضية �أدت
�إىل خف�ض معدالت اجلرمية

والتي �أ�سفرت عن انخفا�ض
كبري يف معدل جرائم الأحداث
مبا فيها جرائم العنف.
وق��د اعتمد يف درا�سته
على املنهج الو�صفي التحليلي
ل�ل�إح�����ص��ائ��ي��ات ال�سنوية
وا�ستخراج املتو�سطات والن�سب
املئوية والوزن الن�سبي ،للتعرف
على مدى انت�شار جرائم العنف
يف املحافظات ،وق�سم الباحث
الإح�صائيات اجلنائية ال�سنوية
ملجموعتني ،الأوىل وت�شمل
ال�سنوات من �2005إىل عام
 ،2009وقد بلغ عدد اجلرائم
امل�����س��ج��ل��ة يف �إدارة حماية
الأحداث ( )10292جرمية.
�أم����ا امل��ج��م��وع��ة الثانية
ف��ت�����ش��م��ل ال�������س���ن���وات من
�2010إىل 2014حيث بلغت
ج��رائ��م الأح�����داث امل�سجلة

7233جرمية.
و�أظ��ه��ر ال��ب��اح��ث العميد
ب��در الغ�ضوري يف درا�سته
ع��ددا من النتائج من �أهمها
�أن معدالت جرائم الأحداث
ب�شكل عام �سجلت انخفا�ضا
كبريا باملقارنة بخم�س ال�سنوات
التي �سبقتها  ،كما تبني �أن
امل�شكلة الأ�سا�سية يف جرائم
العنف يف دولة الكويت لي�ست
بالكم و�إمنا بالكيف ،ف�أعداد
اجلرائم يف انخفا�ض م�ستمر،
و�إمنا التحدي احلقيقي الذي
تواجهه الأجهزة الأمنية هو
بالأ�ساليب التي ترتكب بها تلك
اجلرائم العنيفة ،والتي عزاها
الباحث لعدد م��ن الأ�سباب
منها انت�شار الأ�سلحة و�سهولة
احل�صول عليها ،والتطور التقني
والتكنولوجي والف�ضائيات
والألعاب الإلكرتونية العنيفة،
ف�����ض�لا ع��ن تف�شي ظاهرة
التعاطي لدى ال�شباب ب�شكل
عام.
من جانبه تقدم مدير �إدارة
ال�شرطة املجتمعية العميد
عبدالرحمن يو�سف العبداهلل
ببحث ع��ن « دور ال�شرطة
املجتمعية يف مواجهة ق�ضايا
العنف» ر�صد فيه تغريات كبرية
يف �أ�ساليب ومعدالت اجلرمية
التي حتدث الآن يف املجتمع
ال��ك��وي��ت��ي وقال:الدرا�سات
احلديثة �أثبتت �أنه مهما بلغت
ق��وة جهاز ال�شرطة ف��إن��ه ال
ي�ستطيع حتقيق الأمن �إال عرب
تعاون جمتمعي  ،و�شراكة تامة
مع املجتمع ،ومن هنا اجتهت
الدول املتقدمة مثل �أمريكا يف
ال�سبعينات من القرن املا�ضي
�إىل �إن�شاء ال�شرطة املجتمعية
التي �أثبتت جناحها يف مكافحة
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اجلرمية والوقاية منها وتقليل
ن�سبتها يف املجتمع.
ون�����وه �إىل �أن �أ�سلوب
ال�شرطة املجتمعية الكويتية
يعتمد على املبادرة  ،مبعنى
�أننا ن�سعى �إىل حل امل�شاكل
منذ بدايتها والجنعلها ترتاكم
وت��ك�بر �إىل �أن يقع احلدث
الأمني اواجلرمية.
كما �أن ال�سيا�سة اجلنائية
تعتمد على 3وظائف :منع
اجل���رمي���ة ،وال��وق��اي��ة منها،
والعالج ،والأخريتان متثالن
ع��م��ل ال�����ش��رط��ة املجتمعية،
�إ�ضافة �إىل تقريب امل�سافة
بني ال�شرطة واملجتمع لإزالة
اخل���وف واحل��اج��ز النف�سي
وت��ر���س��ي��خ م��ف��اه��ي��م حقوق
الإن�سان.
و�أ�����ض����اف �أن ال�شرطة
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة تتبع
ع��دة �أ�ساليب منها التوعية
يف امل������دار�������س والأم�����اك�����ن
العامة واحللقات النقا�شية،
واملجمعات التجارية والوزارات
والهيئات العامة ،ون��أم��ل �أن
نفتح ق��ن��وات ج��دي��دة م��ع كل
فئات املجتمع ب�أ�سلوب هادف
للتحذير والتوعية من العنف
احلا�صل يف املجتمع �سواء يف
املدار�س �أوال�شارع �أوالبيوت،
فنحن يف قلب امليدان ونر�صد
وق��وع م�شاكل غريبة ودخيلة
وم��ع��ق��دة وال تليق باملجتمع
الكويتي ،وكثري منها اليرقى
�إىل تفاقم امل�شكلة  ،لكنها تكرب
نتيجة لغياب احلوار والتفاهم،
وعدم الوعي ب�أ�ساليب و�أهداف
تكوين الأ�سرة وتربية الأوالد،
فهناك من مي�شي «بالربكة وعلى
املزاج» واليعي املبد�أ الإ�سالمي
«كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن

ن�سيمة الغيث

�إحدى اجلل�سات

رعيته» � ،إ�ضافة �إىل انت�شار
الثقافات والأف��ك��ار الدخيلة
التي تت�سلل �إىل جمتمعاتنا
من خ�لال �شبكات التوا�صل
االجتماعي والف�ضائيات التي
ت�شعرك با�ست�شراء ال�سلبيات
على الإيجابيات .
وي�ضيف :يف �إطار ال�سعي
حلل امل�شاكل الأ�سرية كالعنف
الزوجي خ�ص�صنا غرفا خا�صة
للتعامل مع امل�شكالت ،ودربنا
باحثني اجتماعيني ونف�سيني
لتقدمي اال�ست�شارات والدعم
االجتماعي والنف�سي والقانوين
ملن يحتاج �إليه.كما فعلنا اخلط
ال�ساخن للتوا�صل مع احلاالت
املجهولة داخل البيوت املغلقة
على �أ���س��رار كثرية وبع�ضها
يعاين م��ن العنف والإهمال
و�سوء املعاملة.

حقيقة الب��د م��ن متكني
الأ���س��رة وامل��در���س��ة وو�سائل
الإع�لام من القيام بدورهم،
والبد من تغيري الثقافة ال�سائدة
يف ه��ذا الع�صر �إىل ثقافة
الالعنف.
وح���ول جت��رب��ة «ال�سجون
الكويتية وتقومي املحكومني»
تقدم الدكتور املقدم بدر عدنان
�أح��م��د اخلبيزي ببحث مهم
�أو���ض��ح فيه معامل التجربة
الكويتية يف هذا املجال ،وقال:
�إن امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
تعمل للحد من ظاهرة العنف
بال�سجون الكويتية من خالل
اجلوانب التالية:
العمل على اجلانب الوقائي
بحيث تتم مكافحة العوامل
امل�سببة للعنف بن�شر ثقافة
الت�سامح ونبذ العنف ،ون�شر

ثقافة حقوق الإن�سان ،والرتكيز
على ال��ن��دوات واملحا�ضرات
التي حتث على حماربة العنف،
وتنمية اجلانب ال�صحي للنزالء،
وال�ت�رك���ي���ز ع��ل��ى ا�ستخدام
�أ�ساليب التعزيز بكافة �أنواعه،
وا�ستخدام مهارات التوا�صل
الفعالة القائمة على اجلانب
الإن�����س��اين وال��ت��ي م��ن �أهمها
ح�سن اال�ستماع واالهتمام،
و�إت��اح��ة م�ساحة م��ن الوقت
جلعل النزيل ميار�س العديد من
الأن�شطة الريا�ضية والهوايات
املختارة.
م�����ع ت���ف���ع���ي���ل اجل����ان����ب
العالجي:وذلك عرب ا�ستخدام
�أ�ساليب تعديل ال�سلوك والبعد
عن العقاب،وتفعيل الأ�ساليب
املعرفية والعقالنية وذلك من
خالل تنمية املهارات وتغيري
املفاهيم واملعتقدات ال�سيئة
املكت�سبة لدى النزالء اجلدد،
و�ضبط �سلوك وحتديد عوامله
و�أ�سبابه وذل��ك تدريجيا من
خ�ل�ال م����رور ال��ن��زي��ل بعدة
مراحل.
و�أخريا ف�إننا نهيب مبركز
درا���س��ات اخلليج واجلزيرة
العربية بجامعة الكويت �سرعة
طباعة ب��ح��وث ه��ذا امل�ؤمتر
واملقاربات والنقا�شات اجلادة
التي دارت ب�ين املحا�ضرين
واحل�ضور ،وتعميمها على �صنّاع
القرار و الهيئات وامل�ؤ�س�سات
ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة لفائدتها
الكبرية يف ر�سم ال�سيا�سات
وحتديد االجتاهات ومواجهة
ظ���اه���رة ال��ع��ن��ف ب�أ�سلوب
�شمويل يت�ضمن كل التوجهات
واملجاالت.
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أربع دراسات علمية عن

هوية املرأة العربية
د .نادر القنّ ة

ال ي���زال �سيل الكتابات،
وال����ب����ح����وث ،وال����درا�����س����ات
الإ�سرتاتيج ّية ،والنقدية ،املتعلقة
بال�ش�أن الن�سوي ،يف الأقطار
العربية ،يتدفق على من�صات
البحث واملناق�شة وامل��داول��ة -
بازدياد م�ضطرد -من عام �إىل
عام ،ومن م�ؤمتر �إىل م�ؤمتر ،ومن

مهرجان �إىل �آخر .ما ي�شري يف
جممله �إىل �أن الق�ضية الن�سوية
ب��ك��ل فر�ضياتها وهواج�سها
وط��روح��ات��ه��ا ،ال ت���زال تت�سم
بالديناميكية ،وال�ضرورة .كونها
ت�شكل يف بنية الثقافة العربية
املعا�صرة ،واحدة من املو�ضوعات
والق�ضايا املركزية ،التي ي�صعب

التغافل عنها .كما تدلل يف الوقت
نف�سه على املكانة الرفيعة التي
ب��د�أت حتتلها امل��ر�أة يف ال�سلم
التنموي االجتماعي يف الأقطار
العربية على اختالف �سيا�ساتها
وقوانينها التنظيمية جتاه املر�أة.
بحيث مل يعد من ال�سهولة مبكان
يف �أي جمتمع �إن�ساين  -ي�أخذ

مب�سببات احل�ضارة والتطور-
�أن ي��ل��غ��ي وج���وده���ا الفكري
والثقايف والإبداعي� ،أو يتعامل
معها من منطلق الكيان الفائ�ض
عن احلاجة.
ف���ك���ل درا�������س������ة بحثية
ر�صينة ت�أتي من الأكادمييني،
والتكنوقراطيني ،و�أهل اخلربة
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أرب�����������ع دراس���������������ات أك������ادمي������ي������ة ع�����رب�����ي�����ة ت���ك���ش���ف
ع�������ن واق�����������ع امل�������������رأة ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل������ع������اص������رة م���ن
مم������ارس������ة اإلق�������ص�������اء إل��������ى خ�����ط�����اب االح������ت������واء

الوا�سعة واالخت�صا�ص ،ت�ضيف
�إىل �سوابقها من الدرا�سات ،ما
ي�شجع على تقدمي املزيد منها،
يف احلقل الن�سوي ،وطرق �أبوابه
من زوايا عدة ،بغية و�ضع احللول
الناجعة لكثري من الإ�شكاليات
والق�ضايا ،التي مازالت حمل
اختالف ونقا�ش وتداول.

ا�سرتاتيجية
درا�سات
ّ
وم�ستقبلية
فالدرا�سات العلمية امليدانية
(الإثنوغرافية) ال��ي��وم ،والتي
منهجي
عملت ب�شكل خمتربي
ّ
م�برم��ج ع��ل��ى �إج�����راء العديد
من الدرا�سات امل�سح ّية حول
الق�ضايا الن�سوية التاريخ ّية
والراهنة ،وبخا�صة املت�صلة منها
بالواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي والثقايف والتعليمي
والفكري للمر�أة� ،أفادتنا كثرياً
من الدرا�سات اال�سرتاتيج ّية
وامل�ستقبلية ،وكل ما له عالقة
بامل�شاريع التنموية ال�شاملة
وامل�ستدامة....لأنها و�ضعتنا �أمام
�سل�سلة من احلقائق واملعلومات
والأرق��ام والإح�صائيات ،التي
ال ت��ق��ب��ل ال�����ش��ك �أو اجل���دل.
فامل�س�ألة مل تعد قائمة اليوم
 �أم��ام هذا التطور املعريف -على التخمينات ،والقراءات،
ال�سريعة غ�ير اال�ستداللية..
فالعلم يرتبط �أول ما يرتبط

باملعايري ،وباملرجعيات.
من هذا املنطلق هناك �أربع
درا�سات بحثية �أكادميية �أ�صلية،
قام ب�إجنازها باحثون �أكادمييون
من جامعات وم�ؤ�س�سات علمية
ع��رب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ،يف �أواخ����ر
ال��ع��ام 2014م ...ت��ن��اول ك ٌل
منهم فيها جانباً من الق�ضايا
والإ���ش��ك��ال��ي��ات ال��ن�����س��وي��ة يف
الثقافة العربية املعا�صرة ،ويف
مقدمتها :املُتحكمات الإرثية،
وتعدد الهوية ،و�صورة اخلطاب،
وجدلية املعرفة ،و�أن�ساق احل�ضور
الإبداعي ،واحلقوق ،والتهمي�ش،
والوعي....
ملخ�صات هذه الدرا�سات
الأكادميية تك�شف �أمام املتلقي
ع��ن وع��ي ج��دي��د ب���دور امل���ر�أة
وحقوقها يف املجتمعات ،وبخا�صة
يف �أطر التنمية .كما تك�شف عن
فهم جديد خلطابها الإن�ساين،
والوجودي ،والراهني على �ضوء
معطيات الواقع و�إفرازاته.
�إذن هي ا�شتغاالت بحثية

خمتربية تفتح �أم��ام��ن��ا �أفق ًا
معرفي ًا جديداً ،وتدعونا �إىل
مزيد م��ن التوا�صل البحثي،
والإن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي ،والتداول
ال��ف��ك��ري ،ل�نرت��ق��ي بالثقافة
الن�سوية العربية املعا�صرة يف
جمتمعاتنا.
ال���درا����س���ة الأوىل حتمل
ع��ن��وان« :امل�����ر�أة ال��ع��رب��ي��ة بني
الإج��ح��اف والإن�صاف...ر�ؤية
م�ستقبلية لأو���ض��اع امل���ر�أة يف
املجتمع امل�صري خالل الألفية
اجلديدة» للباحث الدكتور هاين
خمي�س �أحمد عبده ،من جامعة
الإ�سكندرية ،وهذا ما جاء يف
ملخ�ص درا�سته:
ي��ع��د االه���ت���م���ام بحقوق
الإن�سان ومن ثم حقوق املر�أة
م��ن �أب���رز املظاهر ال�سيا�سية
للعوملة ومرحلة ما بعد احلداثة،
كما ج�سدت الأديان ال�سماوية
وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ،وكذلك
الد�ساتري الوطنية العديد من
�أ�س�س ومبادئ حقوق الإن�سان
ودعم امل�ساواة وعدم التمييز بني
الرجل واملر�أة يف �شتى جماالت
احلياة الإن�سانية ،كما كان هناك
ت�أكيد متزايد على دعم امل�ساواة
بني الرجل واملر�أة يف جمال التمتع
باحلقوق وممار�ساتها وذلك بدءاً
من احلقوق ال�سيا�سية واملدنية،
وم���روراً باحلقوق االجتماعية
واالقت�صادية ،وانتهاء باحلقوق
الثقافية.
فعلى �سبيل امل��ث��ال ي�شري
«الإع����ل���ان ال���ع���امل���ي حلقوق
الإن�����س��ان» ال�صادر ع��ن الأمم
املتحدة يف العام ( )1948يف
امل��ادة (� )2أن لكل �إن�سان حق
التمتع بكافة احلقوق واحلريات
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دون �أي متييز ب�سبب اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين،...
ك��م��ا ت�����ش�ير امل����ادة ( )26من
«العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية» ()1966
�إىل �أن النا�س جميعاً مت�ساوون
�أمام القانون ويتمتعون دون �أي
متييز بحق مت�ساو يف التمتع
بحمايته ،كما يجب �أن يحظر
القانون �أي متييز بني الأفراد
على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق �أو
اللغة �أو الدين.
ك��م��ا ج�����اءت «الأه�������داف
التنموية للألفية» لتت�ضمن عدداً
من املبادئ ومنها تعزيز امل�ساواة
ب�ين اجلن�سني ،ومتكني املر�أة
وحت�سني �صحة الأمهات ،وال�سعي
نحو الق�ضاء على الفقر ،وقد
�أ�شارت «اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة»
يف املادة (� )1إىل �أن م�صطلح
التمييز �ضد امل��ر�أة يق�صد به
�أي تفرقة� ،أو ا�ستبعاد �أو تقييد
على �أ�سا�س اجلن�س ،ويكون من
�آثاره انتهاك احلقوق االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية واملدنية
والثقافية للمر�أة� ،أو تقييد متتعها
بها� ،أو منعها من ممار�ستها� ،أو
احل�صول عليها.
وعلى الرغم من الت�أكيدات
ال�سابقة يف املواثيق والت�شريعات
وال��ق��وان�ين ال��دول��ي��ة والقومية
وكذلك املحلية على حق املر�أة
يف التمتع باحلقوق االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية وكذلك
الثقافية دون متييز� ،إال �أن هناك
العديد من احلقائق والبيانات
ح���ول م��ظ��اه��ر ع���دم امل�ساواة
والتمييز �ضد الن�ساء يف بلدان
العامل املتقدم والنامي على حد

م��ن مظاهر اإلجحاف
ض�����د امل����������رأة ال���ع���رب���ي���ة
م������رك������زي������ة ال ُ
����س����ل����ط����ة
األب������وي������ة وال���ت���ن���ش���ئ���ة
االجتماعية القائمة
ع����ل����ى ف���ل���س���ف���ة ال����ن����وع
�سواء ،فعلى �سبيل املثال ي�شري
تقرير «املر�أة يف عامل غري �آمن»
�إىل �أن حوايل  70%من الن�ساء
يعانني من الفقر ويع�شن على
دخل يومي يقل عن دوالر واحد،
كما متثل الن�ساء حوايل 66%
من عدد الأميني يف العامل ،كما
تتحمل الن�ساء ح��وايل %70
من �إجمايل وقت العمل الذي
ي�ؤدى بدون مقابل مادي وذلك
لتوفري الرعاية لأ�سرتها ،وتقدر

قيمة هذه الأعمال غري مدفوعة
الأجر بحوايل  11تريليون دوالر،
ومن املظاهر الأخ��رى للتمييز
�ضد املر�أة تدين ن�سبة م�شاركتها
يف املنا�صب الإدارية �إذ ال تتعدى
 %33يف ال���دول املتقدمة ،و
 %15يف �أفريقيا� ،أما يف �آ�سيا
وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادي فقد بلغت
الن�سبة  ،%13ومتثل الن�سب يف
�أفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادي
�ضعف ما كانت عليه منذ ع�شرين
عاما ،كما ال تتعدى ن�سبة الن�ساء
الالتي يتقلدن منا�صب وزارية
على م�ستوى العامل ن�سبة .%7
وتربز لنا البيانات ال�سابقة
مظاهر الإجحاف لدى املر�أة يف
مقابل الإن�صاف الذي يرتبط
بالعدالة وامل�����س��اواة والتمكني
وع����دم ال��ت��م��ي��ي��ز ب�ي�ن الرجل
وامل���ر�أة ،ويتحدد ه��ذا املفهوم
يف �ضوء بعدين �أولهما :الفر�ص
املت�ساوية مبعنى �أن ما يتمتع به

ال�شخ�ص يف حياته من فر�ص
يجب �أن ي��ك��ون ا���س��ت��ن��اداً �إىل
ج��ه��وده وق��درات��ه فقط ولي�س
اعتماداً على خلفيته و�أ�صوله
العائلية والطبقية ،و�آخرهما:
جتنب احلرمان املطلق ،والتدخل
حلماية الأفراد من الفقر ،وعلى
هذا ميكن القول �إن الإن�صاف
مبعناه امل��رادف للعدالة ي�شري
�إىل عدالة التوزيع �أي جتنب
حاالت عدم امل�ساواة املجحفة
بني الأفراد داخل جمتمعاتهم،
كما تتمثل �سال�سل الإجحاف
يف �أوجه الالم�ساواة والتمييز،
وت��راج��ع العدالة االجتماعية
واال�ستبعاد ،ف�ض ً
ال عن القيود
واحلواجز البنائية التي تعمل
على تكري�سها وا�ستمرارها.
ويف �ضوء م��ا �سبق تتمثل
م�شكلة ال��ب��ح��ث يف التعرف
على مظاهر الإجحاف و�سبل
الإن�صاف للمر�أة يف املجتمع ومن

الغرسة ( 81مايو  -يونيو )2015

45

ثم يهدف البحث �إىل الإجابة عن
عدد من الت�سا�ؤالت منها:
•ما ال�سياق املجتمعي الذي
ي�ساعد على انت�شار ظاهرة
الإجحاف �ضد املر�أة؟
•م����ا ه����ي ����ص���ور و�أ����ش���ك���ال
ال�ل�ام�������س���اواة ل����دى امل�����ر�أة
يف امل��ج��ت��م��ع يف املجاالت
االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية؟
• ما القوى الفاعلة وراء انت�شار
التمييز �ضد املر�أة؟
•ه��ل ثمة نتائج ترتتب على
م��ظ��اه��ر الإج����ح����اف �ضد
املر�أة؟
•م��ا ه��ي �سبل دع��م �إن�صاف
املر�أة؟
ويعتمد البحث على املداخل
والأط���ر النظرية داخ��ل «علم
اج��ت��م��اع ال��ن��وع» و» النظرية
الن�سوية» ،ومن ثم ميكن �صياغة
جمموعة من الق�ضايا النظرية
التي ت�ساعد على فهم وتف�سري
م�شكلة البحث وذلك على النحو
التايل:
�	.1إن مظاهر الإجحاف لدى
املر�أة نتاج املجتمع والثقافة
والإيديولوجيا ال�سائدة.
 .2متثل ال�سلطة الأبوية �أ�سا�س
هيمنة الرجل على املر�أة.
 .3جت�سد التن�شئة االجتماعية
القائمة على �أ�سا�س النوع
�أحد عوامل التمييز النوعي
�ضد املر�أة.
�	.4إن الن�سق الر�أ�سمايل يزيد
من حدة الالم�ساواة على
�أ�سا�س النوع ،والعنف �ضد
املر�أة.
 .5ت���ك���م���ن �����ص����ور خ�ضوع
وا�ستبعاد امل��ر�أة يف �إنكار

اخل����ط����اب����ات ُامل ْ���ن���ت���ج���ة
ح�����ول امل�������رأة العربية
ت����ت����س����م ب���ال���ع���م���وم���ي���ة
وال��ت��ع��ومي ُ
واملطلقية
احلقوق املدنية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية
داخل املجتمع.
كما تتجه الر�ؤية امل�ستقبلية
نحو ا�ست�شراق امل�ستقبل وتت�شكل
من جمموعة �سيا�سات بديلة
وب��رام��ج عمل ميكن اتخاذها
كنهج ا�سرت�شادي لتغيري الأو�ضاع
غري املرغوب فيها والتي تتمثل
يف �أو�ضاع الإجحاف والالم�ساواة
لدى امل��ر�أة داخ��ل املجتمع �إىل
و�ضع �أف�ضل مرغوب فيه يف
امل�ستقبل .وت�ستفيد هذه الر�ؤية
امل�ستقبلية من جمموعة �أهداف
يف مقدمتها مبادئ الإن�صاف
وامل�ساواة ،والعدالة ،والتمكني،
يف حتليل و�ضع املر�أة والك�شف
عن القوى الفاعلة التي تقف وراء
مظاهر الإجحاف والالم�ساواة
والتي عملت على دعمها داخل
املجتمع.
وق��د ا�ستعان ال��ب��اح��ث يف
حتليل هذه الأو�ضاع مبنهجية
�إع�����ادة ال��ت��ح��ل��ي��ل للدرا�سات
والبحوث ال�سابقة ذات ال�صلة،
وكذلك تقارير التنمية الب�شرية
العاملية واملحلية والتي ميكن
م���ن خ�لال��ه��ا ر���ص��د �أو����ض���اع
املر�أة يف املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية من
خالل الرتكيز على ق�ضايا عدة
ب���دءاً م��ن مظاهر الإجحاف

يف املجال االقت�صادي ومروراً
بالتمييز �ضد امل��ر�أة يف املجال
االجتماعي ،وانتهاء بالتمييز يف
املجال ال�سيا�سي.
وق��د ا�شتمل البحث على
ثالثة مباحث رئي�سة حيث يتناول
املبحث الأول الإط��ار النظري
للبحث ،ورك��ز املبحث الثاين
على املر�أة ومظاهر الإجحاف
يف املجتمع ،كما عالج املبحث
الثالث الر�ؤية امل�ستقبلية.
الدرا�سة الأكادميية الثانية،
وهي نوعية يف قيمتها وم�ضمونها
للباحث اجلزائري الربوفي�سور
كنزاي حممد فوزي من جامعة
� 20أوت  1955يف والي���ة
�سكيكدة باجلزائر ،وعنوانها:
(�إ�شكاالت الت�أويل النفعي يف
�إنتاج اخلطابات حول امل��ر�أة..
اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي واخلطاب
االجتماعي �أمنوذجاً) وهذا ما
جاء يف ملخ�صها:
تتباين معاجلة هذا املو�ضوع
بتباين الر�ؤية الت�صورية للمو�ضوع
حمل االهتمام والتق�صي ،وهذا
ما تعك�سه املواقف املختلفة جتاه
ق�ضية امل��ر�أة واخلطابات التي
تنتج حولها ،وجت��در الإ�شارة
يف ه��ذا امل��ق��ام �إىل �أن امل���ر�أة
عانت منذ القدمي من الأحكام
التي جاءتها باعتبارها م�صدر
اخلطيئة الأ�صلية التي غذت
كل اخلطابات التي ا�ستهدفت
املر�أة فيما بعد ،ولقد �أدى تزايد
حدة هذه اخلطابات التي تنتجها
�أ�سا�س ًا الن�صو�ص والثقافات
ال�شعبية بطريقة واع��ي��ة �أو
الواعية �إىل تر�سيخها ب�أ�ساليب
خمتلفة داخ���ل امل��ج��ت��م��ع ويف
خمتلف م�ؤ�س�ساته.

�إن هذه اخللفية يف التفكري
ح����ول امل�������ر�أة ارت���ب���ط���ت بكل
احل�ضارات على اختالف �أديانها
وم��ا زال��ت �سارية املفعول يف
جمتمعاتنا املعا�صرة ،والتي حتدد
بنا ًء عليها �أدوار كال اجلن�سني
وتعمل على نقله للأجيال من
خالل املوروث الثقايف.
�إن اخلطاب املنتج حول املر�أة
يف ال��ع��امل العربي الإ�سالمي
امل��ع��ا���ص��ر يف جممله طائفي
وعن�صري مبعنى �أن��ه خطاب
يتحدث عن مطلق (املر�أة/الأنثى)
وي�ضعها يف عالقة مقارنة مع
مطلق (الرجل /الذكر) وحني
حتدد عالقة ما ب�أنها بني طرفني
متقابلني �أو متعار�ضني يلزم
منها �ضرورة خ�ضوع �أحدهما
للآخر ،ومن �ش�أن الطرف الذي
يت�صور نف�سه مهيمناً �أن يُنتج
بذلك خطاباً طائفياً عن�صرياً
من الطرف املهيمن.
ف����ه����ذا ال���ب���ح���ث يخ�ص
اخلطابات املنتجة حول املر�أة
يف حماولة للك�شف عن الآليات
التي ت�شتغل بها ،و يكون جمال
عملها هو الت�أويالت املقدمة
للن�صو�ص ال��دي��ن��ي��ة (القر�آن
وال�سنة) التي تناولت الق�ضايا
احل�سا�سة للمر�أة.
�أم���ا بالن�سبة للخطابات
االجتماعية فمجال عملها هو
الواقع من خالل درا�سة ميدانية
حول العنف الرمزي املمار�س
حول املر�أة.
�أ ّم���ا ال��درا���س��ة الأكادميية
علمي
الثالثة ،فهي نتاج جهد
ّ
م�شرتك ب�ين ال��دك��ت��ور �أحمد
لطيف جا�سم ،والدكتورة �سناء
عي�سى الداغ�ستاين من جامعة
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بغداد .وعنوانها( :البُنى الذهنية
القيمية عن املر�أة ال�سائدة يف
امل��ج��ت��م��ع) .وه���ذا م��ا ج���اء يف
ملخ�صها:
ال تزال املر�أة يف جمتمعاتنا
العربية تعاين التهمي�ش ،حتى
تكاد تق�صى من احلياة ويرتد
دوره����ا �إىل جم���رد �أداة من
الأدوات ال��ت��ي ت��ع��ود ملكيتها
للمجتمع الذكوري ،وهذا يعود
بطبيعة احل���ال نتيجة ثقافة
غري طبيعية تفزع الوعي� ،إذ
�إن مكونات الثقافة العربية
�ساهمت ب�شكل �أو ب�آخر يف �إنتاج
ال�صورة الدونية للمر�أة ،ذلك �أن
املجتمعات املتخلفة تُعلّم �أ�شياء
خمتلفة و�أمن��اط �اً حم��ددة من
ال�سلوك ،ك ��أن نن�سب للرجل،
الفحولة املعرفية (الفل�سفة
والعلم واملو�ضوعية) ،ويف املقابل
جن��د ن��ع��وت �اً حت��ق�يري��ة تن�سب
للمر�أة ،كالعجز املعريف والدونية
وامليوعة واالنفعال والتذبذب
وال�سحر وال�شعوذة .وهذه كلها
تقاليد �أ�صبحت قيماً موغلة يف
القدم ،وكلها موروثات ثقافية
�أ�صبحت بنى ذهنية يحملها
النا�س �ضمن ال�شعورهم املعريف
الذي من خالله يقوم الفرد �أو
اجلماعة برتتيب العالقات مع
اجلن�س الآخ���ر ،وت�صبح قيماً
�سائدة على وفق ذهنية �أُعدت
�سلفاً ،ولهذا قد ن�ش ّرع العنف،
ون��غ��ايل فيه �ضمن املنظومة
الثقافية املادية والرمزية فهي �إذاً
�شواهد تفزع وعينا وجتعلنا نلج�أ
للقيم ال�سائدة وتكون حمكيات
للحكم على �سلوك املر�أة ...وما
بني املثايل (القيمي املوروث)
وبني الواقع تقع املر�أة �صريعة
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التناق�ض وال�صراع� .إذ ظهر يف
بع�ض املجتمعات زعزعة لقيمة
امل��ر�أة وخلخلة البنى الذهنية
واالجتماعية وظهرت مواقف
تعرب ع��ن ا�ستنقا�ص الن�ساء
واعتقاد را�سخ يف دونيتهن وقد
بد�أت الهوة عميقة بني الظاهر
والباطن واخلطاب واملمار�سة.
والبنية الذهنية القيمية
للمجتمع جتاه املر�أة ال تختلف
ك��ث�يراً ب�ين جمتمع و�آخ����ر يف
جمتمعاتنا ال��ع��رب��ي��ة� ،إذ �إن
العداء العميق وامل�ستمر والقلق
املرافق لرتبيتها والت�صميم على
نفي وجودها االجتماعي فرداً
م�ستق ً
ال هي القيمة ال�سائدة.
فالبنية الذهنية هي �إطار نظري
ومفاهيمي عملي يعطي الواقع
�شرعيته وقوته ومربر ا�ستمراره
ولهذا ت�أتي �أهمية املو�ضوع �أي�ضاً
من �إع���ادة النظر يف الذهنية
القيمية ال�سائدة و�صياغة ذهنية
بديلة ل�صورة امل���ر�أة الواقعية
و�صراعاتها ال��ذات��ي��ة ولي�ست
ال�����ص��ورة امل��ث��ال��ي��ة ،ف�لاب��د من
وعي للواقع وقبول للخيارات
الأخ��رى� .إذ �إن علماء النف�س
يتناولون املر�أة على �أ�سا�س �أن
لها خ�صو�صية تختلف عن الرجل
�سواء يف انفعاالتها وعواطفها
و�شخ�صيتها ب�شكل عام.
ومن هنا ال بد من معرفة
وتق�صي الذهنية ال�شائعة عن
املر�أة على وفق الأفكار التالية:
•هل املر�أة تابعة �أم م�ستقلة؟
•ال�سمعة واملكانة وال�سلطة
االجتماعية.
•ال�ضعف والقوة.
•امل�شاركة ال�سيا�سية.
�إذ ت�شري ال��درا���س��ات �إىل

م������������������ازال������������������ت امل��������������������رأة
ال���ع���رب���ي���ة ت���ع���ان���ي من
ال��ت��ه��م��ي��ش والتبعيّة
وال��دون��ي��ة الستيالب
خ���ص���وص���ي���ة هويتها
�أهمية التحليل يف تكوين �صورة
املر�أة يف �أذهان املجتمع ،ال�سيما
فيما يتعلق ب�سيادة جمموعة
من التعميمات املتحيزة واملبالغ
فيها ،على �أ�سا�س �أنها متثل
جوهر مفهوم ال�صورة النمطية،
كما �أع��ط��ت دالل��ة مهمة على
�أن ال�صورة النمطية مل يكن
باعثها  -دائماً الرجل وحده -
بل �ساهمت املر�أة يف ذلك.
لهذا قام الباحثان ب�إعداد
ا���س��ت��ب��ان��ة ت�ضمنت جمموعة
ت�سا�ؤالت غطت الأفكار الأربعة
امل�شار لها �آنفاً من خالل تطبيقها
على عينة مكونة من ( )200فرد
من الرجال والن�ساء �ضمن الفئتني
العمريتني (  )30 – 20و (- 30
� )40سنة ومب�ستوى علمي ال
يقل عن الثانوية العامة ،ومن ثم
حتليل نتائج الدرا�سة �إح�صائياً
م��ن خ�ل�ال ا�ستعمال و�سائل
�إح�����ص��ائ��ي��ة منا�سبة ،وتقدمي
تو�صيات منا�سبة وو�ضع خطة
عمل لتغيري واق��ع امل��ر�أة ،يبد�أ
من تكري�س امل�ساواة يف احلقوق
بني الرجل وامل��ر�أة» فاحلواجز
امل�ؤ�س�سية القانونية واالقت�صادية
�أو ال�سيا�سية �أو الثقافية التي
حتول دون ممار�سة امل�ساواة يف
احلقوق ينبغي حتديدها و�إزالتها
عن طريق �إجراء �إ�صالح �شامل

يف ال�سيا�سات .ويجب �أن يتمثل
هدف التنمية يف العدل ،فاملر�أة
فاعلة يف التغيري ،واالعرتاف
ب��امل�����ش��ك��ل��ة ه���و ب���داي���ة احلل
ال�ست�شراف امل�ستقبل و�إعادة
�صياغة البنى الذهنية القيمية
للمجتمع جتاه املر�أة.
الدرا�سة الأكادميية الرابعة
علمي م�شرتك بني
نتاج جهد
ّ
اثنني من الباحثني الأكادمييني
ال��ع��رب :ال�بروف��ي�����س��ور حممد
ال���دوم���اين .والأ���س��ت��اذ م�سلم
اجلعباري .من جامعة املرقب يف
ليبيا .وهي بعنوان (تعزيز مكانة
املر�أة وتنمية مهاراتها يف اخلروج
للعمل يف املجتمع العربي) .وهذا
حمور ملخ�صها:
�إن املجتمع �أ�صبح فيه دخل
الرجل وحده ال ي�سد احتياجات
الأ���س��رة الأم���ر ال���ذي يتطلب
امل�����س��اع��دة امل��ادي��ة م��ن جانب
امل��ر�أة و�أ�صبح عملها ودخولها
�إىل �سوق العمل �أمراً �ضرورياً
لدعم �أ�سرتها ملجابهة ظروف
احلياة اليومية.
�إن زيادة م�ساهمة املر�أة يف
العمل رفع من ن�سبة م�ساهمتها
يف القوى العاملة وزيادة قدرات
املجتمع على الإنتاج واكت�ساب
مهارات خا�صة يف عملها وحتقيق
مكانتها يف املجتمع والرغبة يف
امل�شاركة يف احلياة العامة من
خالل التقدير االجتماعي لها،
وبذلك �أ�صبحت املر�أة مو�ضوع
اهتمام وقبول وتقدير واحرتام
من قبل الآخرين يف املجتمع.
�أهداف البحث
•معرفة ت ��أث�ير خ���روج امل���ر�أة
للعمل على الأطفال وتربيتهم
وق��درت��ه��ا على ال��ت��واف��ق بني

املنزل والوظيفة.
•م���ع���رف���ة ت�����أث��ي�ر ال���ع���وام���ل
االجتماعية واالقت�صادية على
عمل املر�أة يف املجتمع.
•�إن املر�أة ع�ضو �إيجابي لأ�سرتها
وجمتمعها و�إن العمل يلبي
لها احتياجاتها واحتياجات
�أوالدها و�أ�سرتها.
•�إن عمل املر�أة �ضرورة ما�سة
و�ضمان لها من تقلبات الدهر
مثل الطالق� ،أو وفاة الزوج...
�إلخ.
وات���ب���ع ال��ب��اح��ث��ان املنهج
الو�صفي التحليلي يف معاجلة
مو�ضوع تعزيز مكانة املر�أة وتنمية
م��ه��ارت��ه��ا يف اخل����روج للعمل،
وق��د ا�ستعانا ب��امل��ادة العلمية
ال�����ض��روري��ة ،وخا�صة الوثائق
املكتبية والدرا�سات املنجزة يف
هذا املجال ،ل�ضمان حد �أدنى
من الدقة واملو�ضوعية الكفيلة
بتطبيق قواعد هذا املنهج على
نحو يف�ضي �إىل ا�ستخال�ص
النتائج املرجوة من البحث.
ومن �أهم النتائج التي تو�صل
�إليها الباحثان ما يلي:
• بينت الدرا�سة �أن خروج املر�أة
للعمل ي�ؤدي �إىل تعزيز مكانتها
ويعطيها فر�صة لإثبات كفاءتها
وحتقيق ذاتها بن�سبة .%90
• بينت ال��درا���س��ة �أن امل���ر�أة
العاملة توفق بني العمل الذي
تقوم به والواجبات الأ�سرية
داخل بيتها بن�سبة .%80
و�صلت ن�سبة عالقة املر�أة
العاملة ب��زوج��ه��ا وترابطهما
الأ���س��ري  %78و�أن االتفاق
والتفاهم هو الذي يحل امل�شاكل
التي قد ي�سببها العمل بن�سبة
.%83
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غالف الكتاب

الكويت

بني األمس واليوم

اعتنى به
الدكتور حسن عاصي
عرض وحتليل

السيد املخزجني

الكويت بني الأم�س واليوم ..للدكتور ح�سن عا�صي ..كتاب �صدر
حديث ًا باللغتني العربية واالجنليزية ،للربيطاين مرييك
دو�سون الذي عا�ش يف الكويت (� 15سنة) والكتاب يعترب وثيقة
تاريخية مهمة للن�صف الثاين من القرن الع�شرين املا�ضي،
حتول فيها
وحتديداً بني عامي 1967 - 1952م وهي مرحلة
َّ
املجتمع الكويتي -على كافة الأ�صعدة االجتماعية والثقافية
والرتبوية � -إىل جمتمع جديد ت�شكلت فيه مالمح الدولة
امل�ستقلة وم�ؤ�س�ساتها احلديثة.

حمتويات الكتاب
يقع الكتاب يف نحو (215
�صفحة) طبعة فاخرة .ويتناول
مو�ضوعات عدة تتعلق بن�ش�أة
وتاريخ الكويت ،وم�ؤ�س�ساتها

ال�سيا�سية والثقافية ،والعلمية
واالقت�صادية .وق��دم للكتاب
ا�سمني كبريين هما :الدكتور
�سليم احل�����ص رئ��ي�����س وزراء
ل��ب��ن��ان الأ���س��ب��ق والدكتورة

ميمونة ال�صباح رئي�س مركز
الدرا�سات التاريخية ومتحف
الآثار بجامعة الكويت ،ورئي�س
اجلمعية التاريخية الكويتية.
م��ن مو�ضوعات الكتاب:
ح��دي��ث امل ��ؤل��ف ع��ن الكويت
ال�����ش��ع��ب ال��ط��ي��ب وال���وط���ن
الآم�����ن امل�����س��ت��ق��ر ،والكويت
ب���الأم�������س «ك���ي���ف ك���ان���ت»،
والكويت يف �شهادات الرحالة
(الأج���ان���ب) ،وال��ك��وي��ت اليوم
وم�لاحم��ه��ا ال�سيا�سية التي
تتمثل يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف

ال���ك���وي���ت وجم��ل�����س الأم�����ة،
ومالحمها الثقافية والعلمية
التي تتمثل يف املجل�س الوطني
للثقافة وال��ف��ن��ون والآداب،
وم��ؤ���س�����س��ة ال��ك��وي��ت للتقدم
ال��ع��ل��م��ي ،وم���رك���ز البحوث
وال��درا���س��ات الكويتية ،وبنك
الكويت املركزي ،وبنك الكويت
ال��وط��ن��ي ،وحت����دث الكتاب
ع���ن ال��د���س��ت��ور وال�سلطتني
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة والتنفيذية
واجلمعية الوطنية ،والبرتول،
وغريها من املو�ضوعات.
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�أ�صل ت�سمية الكويت
يف البداية ي�شري امل�ؤلف
�إىل �أن الكويت قبل ت�سميتها
ال��راه��ن��ة ،عرفت يف التاريخ
ال��ق��دمي با�سم «ك��اظ��م��ة» كما
عرفت با�سم «ال��ق��ري��ن» وقد
ظهرت تلك الت�سميات على
خ��رائ��ط ذل���ك ال���زم���ان ومع
ازدهارها وتطورها حتولت من
قرية �إىل مدينة ،ومن ثم �إىل
�إمارة فدولة ،هي دولة الكويت.
والكويت لغة هي ت�صغري كلمة
«ك���وت» وتعني امل��ن��زل املبني
كاحل�صن ال��ق��ري��ب م��ن املاء
وحوله منازل �صغرية.
�أم��ا ا�صطالحاً ،فالكويت
ه�����ي ال�����دول�����ة الع�صرية
النموذجية ،من خالل ريادتها
ومكانتها يف املحافل الدولية،
وم�����ن خ��ل��ال م�ؤ�س�ساتها
النموذجية يف كافة مناحي
املجتمع وعلى �سائر ال�صعد
الدميوقراطية واالقت�صادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة والثقافية
وال��ت�رب����وي����ة ،و����س���واه���ا من
امل�ؤ�س�سات التي ت�شكل مالمح
ح��داث��ة ال��دول��ة ومعا�صرتها،
ومقيا�ساً لنه�ضتها وازدهارها
ومواكبتها ل��روح الع�صر (�ص
 18من الكتاب).
الكويت بالأم�س
حتت هذا العنوان يو�ضح
الكتاب �أن��ه يف تلم�س جلذور
التاريخ يف الكويت ،ومن خالل
ما ك�شفت عنه بعثات الآثار،
فرن�سية ودامناركية و�سواهما،
ف�����إن احل��ي��اة ك��ان��ت مت�صلة
ه��ن��اك ،وحت��دي��داً يف منطقة
تل اخلزنة بجزيرة فيلكا� ،إىل
الع�صور الهيلن�سية ،منذ القرن

ال�����س��اد���س ق��ب��ل امل��ي�لاد ،ويف
جنوب فيلكا كذلك حيث مت
العثور على �آثار مدينة دملونية
تعود �إىل الع�صر الربونزي،
و�آثار �إغريقية متنوعة ،ت�شري
�إىل �أن الإغ��ري��ق ا�ستوطنوا
تلك اجلزيرة نحو قرنني من
ال��زم��ن ،م��ا ب�ين  300و100
ق.م ،و�أق��ام��وا فيها م�ساكن
ومعابد وقلعة كبرية.
�أما حديثاً ،ف�إن الكالم عن
تاريخ الكويت يعود �إىل مطلع
القرن ال�سابع ع�شر امليالدي،
ح��ي�ن ب������د�أ ت����واف����د الأ����س���ر
والقبائل ،قادمة من اجلزيرة
العربية ،جتذبها �أهمية ذلك
املوقع ومميزاته ،وم��ا يتمتع
به من خ�صائ�ص ومقومات،
تغري ال��واف��دي��ن لال�ستقرار
فيه ،واال�ستيطان يف رحابه،
لتنمو ف��ي��ه ع��ن��ا���ص��ر احلياة
تطوراً وازدهاراً.
وهذا ما كان ،حيث �إن تلك
البقعة التي �أ�صبحت الكويت،
فيما بعد راحت تنمو وتزدهر،
ل��ت�����ش��ك��ل م���ع ال���زم���ن كياناً
قائماً ب��ذات��ه ،تتوفر فيه كل
عنا�صر املجتمع :دميوغرافيا
واقت�صادياً وعمرانياً ،وكان
م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي وح�����س��ب كل
النظريات ال�سيا�سية� ،أن تربز
احلاجة �إىل �سلطة تتوىل قيادة
املجتمع ،وت�شكل مرجعية لتلك
ال�شعوب والقبائل التي تعارفت
يف حلها وترحالها ،مرجعية
ت��رع��ى �ش�ؤونها وت��دي��ر �أمور
حياتها .ومن البديهي واحلالة
هذه� ،أن تتجه الأنظار �إىل من
هو حمط ثقة ،يجمع �إىل قيم
اخلري ومبادئ احلق والعدل

وم���ا تطمئن �إل��ي��ه الرعية،
�صفات احل��زم والب�أ�س وروح
املبادرة� ،شيماً و�سجايا توحي
للجميع بالأمن والأم��ان فكان
ذل���ك لآل ال�����ص��ب��اح ...وكان
احلكم يف تلك الأ���س��رة منذ
ذل��ك احل�ين� ،أم��ان��ة م��ن جيل
�إىل جيل حتى الآن.
الكويت يف �شهادات
الرحالة الأجانب
ينتقل ال��ك��ت��اب بعد ذلك
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ال���ك���وي���ت يف
�شهادات الرحالة فيقولون:
تعود �أهلها على عدم الإذعان
للتكاليف واخل�ضوع حلكومات
غريهم ،مدينة قائمة نظيفة
ن�شطة ،حاكمها العادل ي�ساوي
ب�ي�ن اجل��م��ي��ع ،ف��ي��ه��ا حرية
التجارة ،و�أهم مدينة جتارية،
وال��ب��ل��دة ال��ع��ام��رة الوحيدة،
وال��ب��ل��د ال��ع��رب��ي امل�ستقل يف
اجلزيرة.
�أم�����ا ح���اك���م ال��ك��وي��ت يف
م�صطلحات ال��رح��ال��ة فهو
�شخ�ص م�ستقل ا�ستقالالً
كام ً
ال ،حري�ص على االحتفاظ
با�ستقالل الكويت ،وطريقة
حكمه �أبوية تتميز باالعتدال،
ق��د ي��ك��ون الأق����ل يف ملب�سه
وم�سكنه ،مت�سامح تغيب عنه
مظاهر املباهاة واال�ستعالء،
وحكومته حكومة �أبوية ،يعرف
ك��ي��ف يحكم ب��ل��ده ،ويحظى
باحرتام �شامل ،داهية (مبعنى
�أنه ذو تدبري وتفكري عميق)،
يتمتع بذكاء وحنكة يف التعامل
م���ع ال�����دول ال���ك�ب�رى ،بعيد
النظر� ،إىل جانب �أنه �شخ�ص
كرمي وهي ال�صفة ال�سائدة يف
العرب.

�أم���ا الكويتيون �أنف�سهم
فهم ال�شعب الأك�ثر �شجاعة
وتعلقاً ب��احل��ري��ة يف اخلليج
ك���ل���ه ،وي���ت���م���ي���زون بحيوية
و�شجاعة وترابط وثيق فيما
بينهم ،بعيدون عن الأحقاد
واملنازعات ،يتجنبون الإ�ساءة
�أو ال��ت��ع��ام��ل ب��ع��ج��رف��ة مع
امل�ساملني من جريانهم .ويذكر
ال��ك��ت��اب �أن ال��ك��وي��ت��ي هادئ
الطبع م��وزون الكالم ،يتمتع
بالت�سامح الديني ..وال�شعب
الكويتي �شعب ودود ،مهذب،
ويتمتع باللياقة والأدب .و�أما
ن�ساء الكويت ،فهن م�شهورات
مبثابرتهن يف كافة الأ�شغال
اليدوية ...ي�شتهرن بح�سنهن.
كذلك يورد الكتاب مناذج من
�أقوال الأجانب الغربيني الذين
زاروا الكويت و�أق��ام��وا فيها
�آنذاك ومن ه�ؤالء (بكنجهام)
(ع���ام 1916م) ال���ذي قال:
«�إن الكويت ال تزال م�شهورة
ب�أن �شعبها هو الأكرث �شجاعة
وتعلقاً ب��احل��ري��ة يف اخلليج
كله ...و�سكان مدينة الكويت
ه��م يف �أغ��ل��ب��ه��م م��ن التجار
امل�شتغلني بكل ف��روع التعامل
التجاري يف اخلليج ،وتخرج
من ميناء الكويت مائة مركب
���ش��راع��ي على الأق���ل م��ا بني
كبري و�صغري ...ويتمتع بحارة
ت��ل��ك امل���راك���ب و�أ�صحابها
ب�سمعة عالية من نبل اخللق
واملهارة واحل��زم وال�شجاعة»
( �ص  33من الكتاب).
�أم�������ا (ه����ن����ي����ل) املقيم
ال�بري��ط��اين يف اخل��ل��ي��ج عام
1841م ،فقد ق���ال�« :إن ما
يتميز ب��ه �أه���ل ال��ك��وي��ت من
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حيوية و�شجاعة وترابط وثيق
فيما بينهم وبعد عن الأحقاد
وامل���ن���ازع���ات ج��ع��ل��ه��م حمل
اح��ت�رام وم��ه��اب��ة م��ن جميع
القبائل الأخرى ...واحلق فهم
و�إن كانوا ال يتوانون عن الرد
على �أي �إه��ان��ة توجه �إليهم،
ف�إنهم �أي�ضاً يتجنبون الإ�ساءة
�أو التعامل بعجرفة مع �أي من
امل�ساملني من جريانهم».
الدميوقراطية يف الكويت
ي�����ش�ير ال��ك��ت��اب �إىل �أن
الكويتيني عا�شوا الدميوقراطية
���س��ل��وك�اً ومم��ار���س��ة ،ق��ب��ل �أن
يت�شكل كيان الدولة ال�سيا�سي
ب�شكله احلديث واملعا�صر� ،إذ
ت��ع��ود �إىل م��ا قبل 1952م،
حني �أجمعت القبائل والع�شائر

�آنذاك على تن�صيب �آل ال�صباح
ح���ك���ام���اً ب��ط��ري��ق الإج���م���اع
وال�����ش��ورى» �أي باالنتخابات
بلغة الع�صر؛ وك��ان انتخاب
�صباح ب��ن جابر امل��ع��روف بــ
�صباح الأول «ح��اك��م�اً ،ومنذ
ذل����ك احل��ي�ن وح��ت��ى اليوم،
ت���ت���وازن ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف
امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي �شعاراً
ومم��ار���س��ة ،وت��ن��ع��دم امل�سافة
بينهما؛ ي��ؤي��د ذل��ك ويدعمه
انتفاء �أي �صوت مغاير وانعدام
�أي توجه معار�ض ،حتى �إبان
ال��غ��زو ال��ع��راق��ي للكويت� ،إذ
كانت الفر�صة �سانحة �آنذاك
الرتفاع �أ���ص��وات ه��ذا القبيل
فيما لو وجدت ،وكان م�ؤمتر
ج��دة  ،1990وال���ذي انعقد

على �أثر ذلك الغزو الغا�شم،
مبثابة ا�ستفتاء �شعبي� ،أعاد
الكويتيون خالله ت�أكيدهم على
ال��والء لآل ال�صباح وتر�سيخ
الثقة بهم ،من خالل االلتفاف
ح���ول �أم��ي�ر ال��ب�لاد �آن����ذاك،
املغفور له ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح ،قيادة �شرعية وحيدة
(�ص  38من الكتاب).
حيث ظلت الدميوقراطية
�سائدة يف املجتمع الكويتي
�إجماعاً و�شورى ،ومع الأيام
ك��ان��ت ت��ت��ط��ور ل��ت ��أخ��ذ �شكل
امل�ؤ�س�سات احلديثة واملعا�صرة،
فكان جمل�س ال�شورى 1921م
�أول حدث �سيا�سي منظم «و�أول
م�شاركة مبا�شرة من ال�شعب
يف �إدارة �ش�ؤون البالد.

وع���ام  1930ك��ان موعد
الكويتيني مع �أول انتخابات
الختيار جمل�س بلدي ،ي�شاركون
م��ن خ�لال��ه يف �إدارة �ش�ؤون
البالد ،وو�ضع الأ�س�س الأولية
للتنظيمات اجل��دي��دة للحكم
والإدارة .ويف  1938ت�أ�س�س
املجل�س الت�شريعي الأول ،فكان
م��ن �أه���م امل��راح��ل يف تطور
النظام الد�ستوري وتاريخه
ال�سيا�سي ،وه��و ما متثل يف
�إدخال تعديالت جوهرية على
ن��ظ��ام احل��ك��م لي�صبح حكماً
نيابياً دميوقراطياً ،فتم ت�شكيل
هيئة ناخبة �أدل��ت ب�أ�صواتها
وانتخبت  14ع�ضواً من بني
 20م��ر���ش��ح �اً ،ومت انتخاب
ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل رئي�ساً
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للمجل�س.
جمل�س الأمة الكويتي
يتحدث الكتاب بعد ذلك
ع���ن جم��ل�����س الأم�����ة فيذكر
�أن ع����ام  1961ك����ان عام
اال�ستقالل ،حتول معه املجتمع
الكويتي من جمتمع قبلي �إىل
جمتمع دول���ة ،يف ظ��ل نظام
�سيا�سي متكامل ،تدعم �أركانه
ال�سلطات الثالث :الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية.
والعام  1962كان د�ستور
ال���ك���وي���ت «ق����ان����ون ال���دول���ة
الأ�سا�س ،ال��ذي يحدد �أ�س�س
نظام املجتمع والدولة وتنظيم
هيئاتها وت�شكيلها ون�شاطها،
وحقوق املواطنني وواجباتهم،
وميثل الد�ستور تطوراً مهما

يف عالقة الدولة باملواطن� ،إذ
يحقق عملية �إخ�ضاع الدولة
ل��ل��ق��ان��ون ب��اع��ت��ب��اره القانون
الأ�سا�س للدولة.
ود����س���ت���ور ال��ك��وي��ت هذا
د����س���ت���ور م���ك���ت���وب ،تخ�ضع
�إم��ك��ان��ي��ة ت��ع��دي��ل��ه وتنقيحه
ل�����ش��روط يف غ���اي���ة ال�شدة
والتعقيد ،مما تك�سبه ح�صانة
وثباتاً يهبان املواطن طم�أنينة
و�أمناً و�أماناً .ويقرر امل�ؤلف �أن
جتربة الدميوقراطية املبكرة
يف ال��ك��وي��ت��� ،ش��ك��ل��ت  -وال
تزال ت�شكل -منوذجاً يحتذى،
وجت��رب��ة رائ����دة ،ج��دي��رة ب�أن
تكون منطلقاً للحكام وال�سا�سة
يقتدون بها.
�أما بالن�سبة لل�صحافة يف
الكويت ،فيو�ضح امل�ؤلف �أنه
م��ع واق���ع ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف
الكويت ،و�إزاء انعدام امل�سافة
بني ال�شعار واملمار�سة ،ات�سعت
م�ساحة حرية الكلمة والر�أي،
و�سادت ال�شفافية واالنفتاح،
فازدهرت ال�صحافة وتعددت
ال�صحف وامل��ج�لات ،يومية
و�أ�سبوعية و�شهرية وف�صلية،
بالعربية وباللغات الأجنبية،
وقد جتاوز عددها الع�شرات،
وه����و ع����دد ك��ب�ير بالن�سبة
�إىل حجم املجتمع الكويتي
املتوا�ضع.
و�إن �أه��م ع��وام��ل ازدهار
ال�صحافة يف الكويت ،احلرية
التي كفلها الد�ستور« :حرية
ال�صحافة والن�شر مكفولة
وفقاً لل�شروط والأو�ضاع التي
بينها ال��ق��ان��ون ،ه��ذه احلرية
جعلت �صحف الكويت حتتل
ال�صدارة بني ال�صحف العربية

وتلعب دوراً رائ��داً يف توجيه
الر�أي العام والإ�سهام يف بناء
الكويت احلديثة (���ص - 40
 41من الكتاب).
مركز البحوث والدرا�سات
الكويتية
م���ن امل���و����ض���وع���ات التي
ع��ر���ض ل��ه��ا ال��ك��ت��اب مركز
البحوث والدرا�سات الكويتية،
فمنذ البداية �أدرك الكويتيون
دور الكلمة و�أهمية الثقافة يف
حياة الفرد واملجتمع ،فكانت
�صروح العلم وجمال�س الثقافة
ومتاحف احل�ضارة والتاريخ،
و�أمام احلاجة �إىل تدوين ذاكرة
الكويت وتوثيق �سجالتها .كان
م��رك��ز ال��ب��ح��وث والدرا�سات
الكويتية ،خلية نا�شطة وور�شة
عمل ال تهد�أ يف هذا املجال.
ففي ال�ساد�س والع�شرين
م��ن �سبتمرب 1992م �صدر
املر�سوم الأمريي رقم ()178
ب����إن�������ش���اء «م���رك���ز البحوث
والدرا�سات الكويتية» ،ون�ص
املر�سوم على �أه��داف املركز
وم�س�ؤولياته ،ومنها :العمل
على �أن يكون املركز م�صدراً
وطنياً للعلم واملعرفة بتاريخ
دول�����ة ال���ك���وي���ت ،و�ش�ؤونها
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالجتماعية
وال�تراث��ي��ة ،و�إع����داد البحوث
العلمية املتعمقة واملت�صلة
بذلك.
ون�شرت نتائج هذه البحوث
حم��ل��ي �اً وخ��ارج��ي��اً مبختلف
اللغات والإف���ادة من نتائجها
علمياً و�إع�لام��ي�اً وح�ضارياً،
وتي�سريها للباحثني با�ستخدام
تقنيات متقدمة ،وكذلك جمع
الوثائق والدرا�سات املتعلقة

بالعدوان العراقي على دولة
الكويت ،وتوثيقها م��ن كافة
امل�صادر ،وتناولها بالدرا�سة
وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ع��ل��م��ي ،ون�شر
احلقائق الدامغة عن �أ�ساليب
ه���ذا ال���ع���دوان وممار�ساته
الوح�شية ومغالطاته التاريخية
الط��ل�اع ال�����ر�أي ال���ع���ام على
جرائمه و�أهدافها ونتائجها
(�ص  45من الكتاب).
�إىل جانب �إن�شاء مكتبة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة جل��م��ع وحفظ
ال��وث��ائ��ق والكتب والدوريات
والإح�صاءات و�أوعية املعلومات
املختلفة املتعلقة ب�أهداف
امل��رك��ز .وامل��ت��اب��ع��ة امل�ستمرة
لكل ما ين�شر ويذاع عن دولة
الكويت يف خمتلف املجاالت،
والت�صدي بالدرا�سة العلمية
املو�ضوعية لكل االدع���اءات،
وتعزيز الوعي بعدالة ق�ضايا
الكويت و�إ�سهامها احل�ضاري
يف التنمية املحلية والعربية
وال��ع��امل��ي��ة ،و�إق��ام��ة الندوات
واملعار�ض والن�شاطات العلمية
والإع�لام��ي��ة ،و�إ���ص��دار جملة
بحثية ،والعمل على التوا�صل
مع امل�ؤ�س�سات البحثية املماثلة
لتنوير ال���ر�أي ال��ع��ام العربي
والعاملي.
تعقيب
والكتاب يف نهاية املطاف
ي��ع��د م��ن �أه����م ال��ك��ت��ب  -بل
الوثائق التاريخية  -ال�شاهدة
على الكويت وت��ط��وره��ا عرب
املراحل التاريخية املختلفة،
وعلى متتع �شعبها بالإن�سانية
واحل�����ض��ارة العريقة العربية
والإ�سالمية منذ ن�ش�أتها حتى
اليوم.
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الدور االجتامعي

للمفكرين والعلامء

بات من امل�سلم به القول �أن العامل املتقدم يدين بتفوقه وتقدمه �إىل العلم والدور الكبري الذي يحتله يف �سائر مناحي احلياة .
ويهتم هذا العامل بالعلم �إىل الدرجة التي جتعل منجزاته تتجاوز نف�سها على الدوام  .ولذلك ف�إن رجال العلم من كافة التخ�ص�صات
لهم مكانة كبرية ودور هائل يف امل�ؤ�س�سات املختلفة واملجتمع  .كما �أن امل�شتغلني بالعلم يتمتعون مبكانة اجتماعية مميزة ويحظون
با�ستقاللية مادية ومالية باذخة.

حسني السبع

وهذا الدور الكبري الذي
يحتله العلماء واملفكرون ميكن
قيا�سه ب�سهولة كبرية ،حيث
جندهم يف املواقع الأمامية
ل�صناعة القرار والتخطيط
للمجتمع نحو منائه وازدهاره،
ويعمل ه����ؤالء ب�صفة عامة
على هند�سة حركة املجتمع
بكافة امل�ستويات االقت�صادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة والفكرية
والثقافية ،ولي�س من املبالغة
القول �أن هذه املجتمعات تعهد
�إىل مفكريها بر�سم م�ستقبلها
ومن ثم تقرير م�صريها .ف�ضال
عن اعتماد احلكومات عليهم
يف خمتلف جماالت التخطيط
والتنمية واتخاذ القرار الذي
يتوقف عليه رف���اه املجتمع
وا�ستمرار ا�ستقراره.
ومن املعلوم �أن املجتمعات
الغربية املتقدمة قد قطعت
�شوطا زمنيا طويال يف م�سرية
العلم وتر�سيخ دوره اجتماعيا،
و�أن هناك حمطات اجتماعية
خم��ت��ل��ف��ة م�����رت ب���ه���ا تلك

املجتمعات قبل �أن ي�ستقر بها
العلم ويكت�سب مكانته املركزية.
وهذا الدور املركزي للمفكرين
والعلماء م�ستمد بالأ�سا�س من
ك��ون جمتمعاتهم قد قطعت
���ش��وط �اً ط��وي�لا م��ن التطور
جعلها ت�صل �إىل ذرى التقدم
العلمي والفكري واالقت�صادي
وال�سيا�سي.
وجن��د ال�صورة معكو�سة
متاما يف بع�ض بلداننا العربية،
حيث مل ي�صل العلم والفكر
فيها �إىل مرحلة متقدمة ف�ضال
عن �أن النظم ال�سيا�سية مل
ت�شهد تطورا كذاك احلا�صل
يف املجتمعات املتقدمة ،وهذه
العوامل �أ�ضعفت �إىل حد كبري
مكانة املفكرين والعلماء كما
�أ�سهمت يف ه��ج��رة العقول
املتميزة ،ويف احلقيقة� ،أنه
حتى يف ظل ظواهر العوملة
وت�أثرياتها اجلارفة مل تربح
ت��ق��دم رج�ل�ا وت ��ؤخ��ر �أخرى
يف ميدان احلداثة والتحول
الدميقراطي.

وب�إمكاننا تعليل �ضعف
دور املفكرين والعلماء �إىل
ا�ستبعادهم من امل�ؤ�س�سات
العامة وجعل حركتهم ون�شاطهم
حمدوداً يف املجتمع الأكادميي
ال�ضيق ،فالوظائف القيادية
والكربى يف قطاعات الدولة
وامل�ؤ�س�سات الكربى تخلو من
املفكرين والعلماء وي�ستحوذ
عليها دائ��م��ا ال�سيا�سيون
والبريوقراطيون و�أ�صحاب
احلظوة .
وتاريخيا ات�سمت النظرة
�إىل املفكرين والأكادمييني
على �أن �أدواره��م الأ�سا�سية
حم�صورة يف نطاق التعليم
وال���ت���دري�������س و���ض��م��ن �أط���ر
امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا.
وهذا ما جعلهم عرب مراحل
زمنية مت�صلة م�ستبعدين عن
الن�شاط االجتماعي العام
وب��خ��ا���ص��ة ال��ن�����ش��اط ال���ذي
ي�ستهدف ت��ط��وي��ر املجتمع
ور�سم م�ستقبله والتخطيط
له  .كما �أن النظر �إىل جميع

الأك��ادمي��ي�ين وال��ع��ام��ل�ين يف
جمال التعليم على �أنهم جمرد
مدر�سني ينح�صر دورهم يف
نقل املعارف �إىل الطلبة قد
قل�ص تطور بع�ض املهن التي
تتقاطع بقوة مع احلياة اليومية
للمجتمع مثل الطب والهند�سة
وغريهما.
وي���������ص����ي����ب ك����ث��ي�ر من
الأكادمييني واملفكرين العرب
�ضرب م��ن الإح��ب��اط نتيجة
لغياب التقدير االجتماعي
لهم ،على النقي�ض مما يالقيه
ن���ظ���را�ؤه���م يف املجتمعات
املتقدمة .ففي جمتمع متقدم
كاملجتمع الياباين تفرد الدولة
واملجتمع معا منظومة متكاملة
من الإجراءات من �ش�أنها �إبراز
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ال��دور الكبري ال��ذي يقوم به
املفكرون والعلماء يف تنظيم
ح��ي��اة املجتمع وا�ست�شراف
�آفاق م�ستقبله .وجند الدولة
تقدم ب�سخاء جوائز وبرامج
علمية كبرية ب�أ�سماء ه�ؤالء
العلماء وتطلق �أ�سماءهم على
امل�ؤ�س�سات البحثية والعلمية
تكرميا لهم واعرتافا بدورهم
اجلوهري .
ويف عاملنا العربي يندر
�أن جند مثل هذا االعرتاف
ال�صريح ب�أهمية الأدوار التي
يقوم بها املفكرون والعلماء.
وبو�سعنا مالحظة م�ؤ�شر كبري
على ذلك من خالل �إحجام
القطاع اخلا�ص عن اال�ستعانة
باملفكرين وال��ع��ل��م��اء ،فعلى
الرغم من �أن��ه ال يحتكم يف
عمله �إال �إىل عوامل مو�ضوعية
وحمايدة �إال �أن��ه ال ي�ستعني
بخدمات ه�ؤالء وعلمهم ويكاد
يت�ساوى مع القطاع العام يف
�إهمال الدور الكبري الذي من
املمكن قيامهم به بو�صفهم
�أ�صحاب اخت�صا�ص ميتلكون
معارف وقدرات متميزة .
ونالحظ �أننا يف الكويت
– على �سبيل املثال – نحجز
لأ�صحاب ال�شهادات اجلامعية
العليا �أماكنهم يف اجلامعات

واملعاهد وال يقدم لهم �أماكن
يف القطاع اخلا�ص على �سبيل
املثال ،وهذا فيه �إلزام ملفكري
وعلماء املجتمع باالعتماد
على ال��وظ��ائ��ف اجلامعية .
ومن جانب �آخ��ر ،يلزم نظام
االبتعاث املعتمد يف الدولة
اخلريجني بالعمل يف اجلامعة
�أو كليات امل�ؤ�س�سات العلمية
الأخرى املبتعث منها املر�شح،
وهذا ي�شكل ا�ستبعادا ل�شريحة
املفكرين والعلماء من امل�ساهمة
يف رقي وتطوير املجتمع عرب
م�شاركتهم الفاعلة واخلالقة
يف تقلد م��راك��ز متقدمة يف
الوزارات والقطاع اخلا�ص .
ف�ضال عن ذل��ك ،ت�ساهم
الأو�ضاع املرتدية للم�ؤ�س�سات
العلمية يف قتل طموح العلماء
واملفكرين  .ف�إقبال الدولة على
توظيف �أ�صحاب ال�شهادات
العالية كاملاج�ستري والدكتوراه
يف جامعاتها ومعاهدها فقط
وا�ستبعادهم من امل�ؤ�س�سات
غري التعليمية و�إغرائهم
ب���روات���ب وحوافز
ك��ب�يرة يقلل �إىل
ح����د ك���ب�ي�ر من
توظيف خرباتهم
و تخ�ص�صهم

لل�صالح العام  .ومم��ا يزيد
الأم���ر ���س��وءاً �أن املو�س�سات
العلمية العليا حتولت مع الوقت
�إىل ما ي�شبه مدار�س التعليم
العام التي تنح�صر مهمتها
يف ت��دري�����س ال��ط��ل��ب��ة وعدم
االك�ت�راث بالهدف الأ�سا�س
من ان�شائها املتمثل يف البحث
العلمي وتطويره ،ومن ثم ف�إن
الرتقي يف م�ؤ�س�سات كهذه
يقيد املفكر والعامل يف نهاية
املطاف بوظيفة بريوقراطية
خالية م��ن �إم��ك��ان��ات اخللق
واالبتكار .
وم��ا ي��دع��و ل�ل�أ���س��ف يف
امل�����ش��ه��د ال��ع��ل��م��ي والفكري
ال��ع��ام ،ت��راج��ع الإق��ب��ال على
التخ�ص�صات العلمية والنظرية
البحتة وت�ضخم �أ�صحاب
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات الإن�سانية
واالجتماعية والأدب��ي��ة �إىل
ال��درج��ة ال��ت��ي ت�شبعت بها
�أجهزة احلكومة البريوقراطية
وانعك�س بالتايل على �أدائها

وق��درات��ه��ا ،كما �أن القطاع
اخلا�ص مل ي�صل �إىل مرحلة
من الن�ضج واال�ستقرار تنظيميا
و�أداء كما يف الدول املتقدمة
بحيث يعمل على ا�ستقطاب
املفكرين والعلماء والإفادة من
خرباتهم ومهاراتهم العلمية .
�إن م��ا ن��ح��ت��اج �إل��ي��ه يف
الكويت هو ر�سم خطة وطنية
�شاملة لالهتمام باملفكرين
والعلماء وكيفية �إدماجهم
يف خطط تطوير املجتمع،
وو�ضع الربامج املختلفة التي
من �ش�أنها �صنع �أجيال متطورة
من املفكرين والعلماء قادرين
على تقدمي ال���ر�ؤى املبتكرة
واخلالقة  .وكذلك معاجلة
العقبات واملظاهر التي من
�ش�أنها ا�ستبعاد ه����ؤالء عن
امل�شاركة املجتمعية الوا�سعة،
وتوفري املجال لهم كي ميار�سوا
�أدواره����م العلمية والفكرية
والإن�سانية ،فالفكر والعلم
يزدهران �إال يف �أجواء احلرية
واالنفتاح .
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لعنة الجغرافيا
الحتمية

مصطفى سليمان
اجلغرافي � � ��ا من امل�صطلحات التي حتمل يف طياتها مفاهيم و� ً
أبعادا متنوعة الدالالت .هي �إغريقية الأ�صل .وقد ترجمها
العرب بعلم و�صف الأر�ض� ،أو هيئة �أو �صورة الأر�ض .واجلغرافيا تدر�س ما على �سطح الأر�ض من مظاهر ب�شرية ،وعمرانية،
ومادي � � ��ة ،ونباتي � � ��ة ،وحيوانية .وما يف بحارها من عوامل خفية ،وم � � ��ا يف باطنها من معادن ومياه ،وما يف �أجوائها من هواء
و�سماءْ ...
لكن ما املفهوم احلديث للجغرافيا ؟ وما مدى ت�أثرياتها املتنوعة يف خمتلف �أمناط ومفاهيم الأمم ؟ وما دور
اخلريطة الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية والدينية  ...يف ال�صراع الدويل عرب التاريخ حتى ع�صرنا ،والع�صور التالية ؟
حتمل اجلغرافيا �أ�سماء
ك��ث�يرة ب��ح�����س��ب مو�ضوعها؛
ك��اجل��غ��راف��ي��ا الب�شــريـــــة،
واجل��غ��راف��ي��ا الإقليميـــــة،
واجل��غ��راف��ي��ا التاريخيــــة،
واجل��غ��راف��ـ��ي��ا ال�سيا�سيــــــة
(اجل��غ��را���س��ي��ة) ،واجلغرافيا

االقت�صادية ،وجغرافيا الأخالق،
وجغرافيا الطباع والأدي��ان ...
ف��ه��ن��اك ع�لاق��ة ج��دل��ي��ة بني
اجل���م���ي���ع ،رغ����م اال�ستقالل
ال��ظ��اه��ري ل��ه��ذه املفاهيم �أو
العلوم؛ فلدينا علم االقت�صاد،
وعلم الأخالق ،وعلم الأديان ...

ولكنها لي�ست مبعزل عن علم
اجلغرافيا وت�أثرياتها بوجه �أو
ب�آخر.
وقراءة �شعرنا العربي القدمي
( ق�����راءة ج��غ��راف��ي��ة) تعك�س
لنا ال��و ْق��ع امل��ك��اين يف وجدان
ال�شاعر اجلاهلي ب�شكل خا�ص.

فقد ر�سم م�شاعره و�أحا�سي�سه
و�شخ�صيته...وهويته القبلية
بري�شة ال�صحراء ،برمال كثبانها
وه�ضابها ،ووديانها و�أطاللها .بل
ر�س َم ب�صور احليوان ،وبخا�صة
احل�����ص��ان والإب�����ل وال���غ���زالن،
ربه على ق�سوة
فرو�سيتَه ،و�ص َ
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املكان ،وع�ش َقه للجمال .ودواوين
ال�شعر اجلاهلي ،وعلى ر�أ�سها
املعلقات ،تعك�س ه��ذا الت�أثري
اجلغرايف يف وجدان ال�شعراء.
وكانت للإغريق �إ�سهامات
كربى يف علم اجلغرافيا .ومن
الفال�سفة الذين بحثوا يف هذا
�أفالطون و�أر�سطو وفيثاغور�س.
ول���ك���ن ال���ع���المِ الأ����ش���ه���ر هو
بطليمو�س وكتابه «املج�سطي».
وكان للجغرافيا اليونانية ت�أثري
يف كتب اجلغرافيا العربية،
لكنْ ك��ان للجغرافيني العرب
�إبداعاتهم اخلا�صة بهم.
ويربز ابن خلدون يف مقدمته
ال��ف� ّ�ذة باحث ًا �شمويل النظرة
حني بحث يف ت�أثري الأقاليم من
�شم�س وهواء ،ورطوبة وجفاف،
وبرودة وحرارة ،و�أنواع الزراعة
والأطعمة ...يف �أل��وان الب�شر
وطباعهم وطرق عمرانهم ...
بل حتى يف تعليل ن�شوء الأديان
يف �أقاليم جغرافية دون �سواها
من �أقاليم الأر�ض  .وهي �أفكار
متقدمة يف ت�أ�سي�س
خلدونية
ِّ
الفل�سفة اجلغرافية ال�شمولية.
(ان��ظ��ر تفا�صيل ذل��ك يف:
مقدمة ابن خلدون ،وبالأخ�ص
امل��ق��دم��ة ال��ث��ال��ث��ة والرابعة
واخلام�سة ،من الطبعة الرابعة،
دار القلم ،بريوت 1981 ،من �ص
.)91 - 82
ويف ع�صرنا احلديث برز
العامل اجل��غ��رايف العبقري د.
جمال حمدان فيل�سوفاً جغرافياً؛
�إذ كانت ر�سالته العلمية يف
بريطانيا عن فل�سفة اجلغرافيا
 .وق��د �أب��دع يف كتابه الفريد
«�شخ�صية م�صر «يف درا�سة
عبقرية املكان .و�صارت اجلغرافيا
بني يديه فل�سفة للمكان والزمان
والهوية والوجدان والأديان� ،أي

�أ�صبحت علماً تكاملياً ج ّردها
من ت�ضاري�سهاال�صلبة ،بجبالها
وه�ضابها ،وم�صطلحاتها اجلافة.
ف�أهمية النهر يف الإقليم ك�أهمية
ال�����ص��ح��راء .ف��امل��اء والرمل-
وهما ���ض��دان -يتكامالن يف
منح �شخ�صية الإق��ل��ي��م هوي ًة
خا�صة مم َّيزة .وم�صر �أفريقية،
ومتو�سطية ،و�آ�سيوية  .وكان
ل��ه��ذه اجلغرافيا ت�أثريعظيم
ع�ب�ر ال���ت���اري���خ يف �شخ�صية
م�صر( .ان��ظ��ر التفا�صيل يف
كتابه «�شخ�صية م�صر» وبخا�صة
اجلزء الأول ،ن�شر الهيئة العامة
لق�صور الثقافة ،القاهرة ،طبعة
.)2013
وللموقع اجلغرايف (لعنة)!
�سواء �أك��ان ه��ذا املوقع يتمتع
مبزايا �إيجابية مغرية �أم كان
يفتقر �إليها كالت�ضاري�س الوعرة،
وال�سهول املنب�سطة ،وال�صحاري
املمتدة امتداد البحر ،واملوقع
املطل على بحر �أو �أكرث� ،أو املوقع
املنح�شر بني حدود برية كلها،
وت�ضاري�س حتجب �سحر البحار،
�سلباً �أو �إيجاباً ،وكذلك املحيطات
وامل�ضائق اال�سرتاتيجية.
يف الكتاب املثري (انتقام
اجلغرافيا) ل��روب��رت كابالن،
ي�شرح هذه الظاهرة م�ستنداً �إىل
تاريخ �أملانيا «يف �أثناء احتالل
الأمل���ان قلب �أوروب����ا ب�ين بحر
ال�شمال وبحر البلطيق وجبال
الأل���ب ،ف��إن��ه��م ،وف��ق�اً للم�ؤرخ
(غولو م��ان) ،كانوا دائماً مثل
قوة ديناميكية حمبو�سة �ضمن
�سجن كبري يرغبون يف اخلروج
منه .ولكن ب�سبب ان�سداد جهتي
ال�شمال واجلنوب بفعل املياه
واجل��ب��ال ،ف���إن اخل���روج يعني
االجت���اه �شرقاً وغ��رب �اً ،حيث
ال توجد عوائق جغرافية� .إن

مامييز الطبيعة الأملانية طوال
م��ئ��ة ع���ام ه��و اف��ت��ق��اره��ا �إىل
ال�شكل ،وعدم موثوقيتها .هذا
ما كتبه مان ،يف �إ�شارة �إىل الفرتة
امل�ضطربة بني �ستينيات القرن
التا�سع ع�شر و�ستينيات القرن
الع�شرين ،التي متيزت �أي�ض ًا
بتو�سع ب�سمارك ،وباحلربني
العامليتني .لكن الأمر نف�سه ميكن
�أن يقال عن حجم �أملانيا و�شكلها
على اخلريطة ط��وال تاريخها
ا .هـ ( انظر :روب��رت كابالن،
انتقام اجلغرافيا� ،سل�سلة عامل
املعرفة الكويتية ،عدد ،420
يناير� ،2015 ،ص .) 13
تُرى هل �ضغوط اجلغرافيا
املكانية هي ال�سبب يف الغزو
وال��ت��و���س��ع ؟ �أي����ن الأ�سباب
الأيديولوجية مث ً
ال كالنظريات
العرقية التع�صبية؟ يف املثال
الأمل����اين ه��ن��اك نظرية املدى
احليوي النازية وفل�سفة تف ُّوق
العرق الآري ،و�ضرورة هيمنة
ال�����س��وب��رم��ان ع��ل��ى ال�ضعيف
الذي ال ي�ستحق احلياة ،بل هو
عبء عليها .وتلك هي نظرية
الفيل�سوف الأملاين نيت�شه التي
تبناها هتلر وفال�سفة النازية.
ف����إذا ك��ان الإق��ل��ي��م اجلغرايف
الأوروب���ي قد ح�شر �أملانيا يف
�سجن كبري ،ومت ّددت عرب �أقاليم
�أوروبية ،فلماذا تو�سعت خارج
�أوروباحتى و�صلت �إىل �أبواب
م�صر ؟
هل كانت حروب الإ�سكندر
املقدوين وغزواته مدفوعة فقط
بـ«�شكل» اجلغرافيا اليونانية؟
�أمل تكن وراء غ��زوات��ه عقيدة
سوغ ًة
الهيمنة اال�ستعمارية م� َّ
بن�شر الثقافة الهلّينية؟ �ألي�س
ل�صياغة هوية جديدة و�إحاللها
حمل الهوية احل�ضارية ل�شعوب

�أخرى ؟
وم ��ؤرخ��و ال��غ��رب ومثقّفوه
يدافعون عن غزوات الإ�سكندر
وم��ا ارت��ك��ب م��ن ج��رائ��م بحق
ال�����ش��ع��وب ،وذل���ك ب��داف��ع من
التع�صب والتقدي�س لكل ما هو
�إغريقي ومقدوين؛ فهم يرون
�أن جذور ح�ضارتهم متغلغلة يف
رحم احل�ضارة الإغريقية .وكما
يقول ال�شاعر العربي :
وع�ي ُ�ن ال� ّر��ض��ا ع��ن ك��ل عيب كليلةٌ
ولكن ع َ
ّ
ني ال�سُّ خط ُتبدي امل�ساويا
فامل�ؤرخ الربيطاين وكاتب
رواي��������ات اخل����ي����ال العلمي
ممجداً
( هــ  .ج .ويلز ) يقول ّ
فتوحات الإ�سكندر ،بعد �إ�شارة
عابرة �إىل بع�ض �سلبياته�« :إ ّنا
لن�سرف يف ميلنا اعتبار حياة
الإ�سكندر و�أعماله تاجاً على
مفرق بع�ض عمليات كانت قائمة
منذ زم��ان بعيد ،و�أن نعتربها
�أوج رفعة و�صمود ،وال �شك �أنه
كان كذلك من ناحية ما .بيد �أ ّنا
نكون �أقرب كثرياً �إىل ال�صدق
حني نقرر �أنها كانت �أول وحي
�أُوح���ى �إىل اخل��ي��ال الإن�ساين
عن وح��دة ال�ش�ؤون الب�شرية.
وك����ان �أق�����ص��ى م���ا ب��ل��غ��ه فكر
الإغريق قبل زمانه هو النظر
يف فكرة �صبغ الإمرباطورية
ال��ف��ار���س��ي��ة ب�صبغة هلّينية،
ويف ب�سط �سيادة املقدونيني
والإغ��ري��ق على العامل  .ولكن
قبل �أن يق�ضي الإ�سكندر نحبه،
بل وبعد �أن مات وته ّي�أ للنا�س
الزمن الالزم لإعادة التفكري يف
�أمره ،كانت فكرة �إيجاد قانون
ونظام للعامل قد �أ�صبحت فكرة
عملية ت�ستطيع عقول النا�س
�أن تتم ّثلها .وظ��ل الإ�سكندر
الأك�ب�ر ب�ضعة �أج��ي��ال وه��و يف
عني العلم رمز النظام وال�سلطان
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العاملي  ( ”...هـ .ج .ويلز ،معامل
تاريخ الإن�سانية ،ترجمة عبد
العزيز توفيق جاويد ،القاهرة،
جل��ن��ة ال���ت����أل���ي���ف والرتجمة
والن�شر ،1959 ،املجلد الثاين،
�ص . )444 - 443
ف���ال���ه���دف م����ن غ�����زوات
الإ���س��ك��ن��در �إذاً ه��و (�صبغ)
الإم�براط��ري��ة ال��ف��ار���س��ي��ة ،بل
والعامل ،بال�صبغة الهلّينية� .أي
بعبارة �أخرى طم�س هوية ال�شعوب
و�إح�ل�ال هوية هلّينية حملها
بغطاء ح�ضاري مز ّيف ،كهدف
الفل�سفة الإمربيالية احلديثة يف
ت�أ�سي�س النظام العاملي اجلديد،
واحلركة اال�ستعمارية العاملية يف
ن�شر ر�سالة وح�ضارة (الرجل
الأبي�ض)! ور�سالة النازية ،يف
تطبيق املدى احليوي و�سيطرة
ح�ضارة العرق الأنقى والأرقى،
ح�ضارة ال�سوبرمان النيت�شو ّية !
ومن الغريب �أن ن�سمع اليوم َمن
يدعو �إىل ت�أ�سي�س �إمرباطورية
فار�سية جديدة ،بل هناك من
يرى �أنها تتحقق ،بل حتققت،
بهدف ـ (�صبغ) �شعوب املنطقة
ب�صبغة ح�ضارية كانت يوماً ما
�سائدة يف املنطقة� .أيريدون
تكرار �أح�لام الإ�سكندر؟ وما
ال��ف��رق بينهم وب�ين م��ن يدعو
�إىل بعث اخلالفة الإ�سالمية
ب��ال��ذب��ح ،واحل����رق ،وال�شنق،
وال�صلب ،والتطهري العرقي،
وال��دي��ن��ي ،وال��ط��ائ��ف��ي ؟ كلها
�أحالم �إمرباطورية تال�شت مع
ب��زوغ فجر الع�صر احلديث.
وال ف��ائ��دة م��ن نفخ ال���روح يف
مومياء التاريخ .كل الأحالم
(الداع�شية)! �ستتال�شى كما
يتال�شى زبد البحر عند �أقدام
الرمال.
ورمبا يتبادر �إىل الذهن لعنة

كتاب تاريخ �سوريا احل�ضاري القدمي

كتاب العرب واليهود يف التاريخ

كتاب انتقام اجلغرافيا

�أو انتقام اجلغرافيا ال�صحراوية
ال��ع��رب��ي��ة ،ودف���ع �شعوبها من
ال�سجن ال�صحراوي الكبري �إىل
الأقاليم الزراعية واحل�ضارية
امل���زده���رة وق��ت��ه��ا ن��ح��و �شمال
اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ،و�شمالها
ال�����ش��رق��ي وال��غ��رب��ي (�سوريا
ول��ب��ن��ان وف��ل�����س��ط�ين والأردن
والعراق وم�صر) ،ثم بدء التمدد

الإمرباطوري العربي الإ�سالمي
نحو �أفريقيا ،غرباً وجنوباً ،ثم
نحو �آ�سيا �شرقاً ،ونحو �أوروبا
غرب ًا �أعني بذلك الفتوحات
العربية – الإ�سالمية.
ي��ج��ب �أال ن��ن��ك��ر الدوافع
االقت�صادية واحل�ضارية العامة
الكامنة خلف تلك الفتوحات
التي رفعت راي��ة ن�شر الدين
الإ���س�لام��ي ،وا���ص��ط��دم��ت مع
القوى الأجنبية الغريبة التي
كانت حمتلة بال َد ال�شام ،وم�صر
وب�لاد املغرب الأق�صى ،حيث
الإمرباطورية الرومانية ،والعراق
حيث الإمرباطورية الفار�سية.
لقد كانت تلك الفتوحات،
لأول م��رة يف تاريخ ما ُعرِ ف
ب��ال��ه��ج��رات ال��ع��رب��ي��ة ،حتمل
ر�سالة دينية توحيدية عاملية
لكل �أجنا�س الب�شر ،وهي ر�سالة
التوحيد الإ�سالمية ،كما �سبقتها
ر�سالة التوحيد الإخناتونية،
وامل��و���س��وي��ة .مبعنى ع�صري
حملت تلك الفتوحات ر�سالة
ت�أ�سي�س نظام عاملي جديد ال
كما حتدث عنها هـ  .ج .ويلز يف
كتابه ال�سابق ذكره ،عن ر�سالة
التوحيد احل�ضارية الهلّينية
العاملية للإ�سكندر املقدوين .التي
�سادت ثم بادت؛ �إذ مل يبق �شيء
من الهلّينية حيث مت ّددت ،وبقيت
ر�سالة الإ�سالم العاملية ترفرف
على جميع القارات  .ورمبا كان
خلود هذه الر�سالة من العوامل
اخلفية وراء الإ�سالموفوبيا يف
الغرب ،وانت�شار تيارات متطرف
(�إ�سالمية املظهر) ،وع��دوة له
يف اجلوهر( .لتفا�صيل �أو�سع،
وحت��ل��ي�لات علمية ع��ن ق�صة
ال��ه��ج��رات ال��ع��رب��ي��ة البدوية
ال�صحراوية القدمية منذ �آالف
ال�سنني� ،أن�صح بالرجوع �إىل

كتابني مهمني :ت��اري��خ �سوريا
ال���ق���دمي ،ل��ل��ب��اح��ث ال�سوري
الدكتور �أحمد داوود .والعرب
وال��ي��ه��ود يف ال��ت��اري��خ للباحث
العراقي الدكتور �أحمد �سو�سة).
ويل �شخ�صياً هنا ،يف ما يتعلق
بالفتوحات العربية – الإ�سالمية
وجهة نظر خا�صة .فن�شر الدين
الإ���س�لام��ي ك��ان ر�سالة دينية
ملزمة للم�سلمني ،لن�شر ر�سالة
التوحيد يف بالد كانت تعتنق
الوثنية ،فكانت ر�سالة الإ�سالم
(حركة حترير فكرية �أو عقلية)
بل حركة تطهري عقلي من لوثة
الوثنية.
ومن لعنة اجلغرافيا ما يف
الأقاليم الغازية من �سحر كامن
يف بواطن الأقاليم املغز َّوة ،من
ثروات جاذبة� ،إىل جانب املوقع
اجلغرايف ال�ضاغط .
فاململكة امل��ت��ح��دة لعنتُها
اجل��غ��راف��ي��ة ب��ح� ٌر حم��ي� ٌ
�ط بها
م��ن ك��ل اجل��ه��ات .فكان ال بد
من اخلروج من لعنة اجلزيرة؛
فن�ش�أت الإمرباطورية الربيطانية
وامتدت عرب القارات ،و�سيطرت
على ق��ارة �أمريكا ،وعلى �شبه
ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة ،وع��ل��ى ما
ي�شبه ال��ق��ارة :ال�صني .وكان
للإمرباطورية �أدبا�ؤها و�شعرا�ؤها
املمجدون لها؛
اال�ستعماريون
ّ
�أمثال �شاعرها (رديارد كبلنغ).
وق������د ع������رف فال�سفة
الإم�براط��وري��ة اال�ستعماريون
وجغرافيوها ال�سيا�سيون خطورة
امل�ضائق؛ ف�أحكموا اخلناق على
مدخل البحر الأبي�ض املتو�سط،
من م�ضيق جبل ط��ارق ،لقطع
�أحالم نابليون يف الو�صول �إىل
امل�ستعمرات الربيطانية �شرق
ال�����س��وي�����س ،وب��خ��ا���ص��ة الهند،
فاحتلوا قناة ال�سوي�س ،وم�ضيق
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ه��رم��ز يف اخل��ل��ي��ج ،ث���م باب
املندب ،للخروج �إىل بحر العرب،
واملحيط الهندي ،وبحر ال�صني.
وكان وراء تلك اللعنة اجلغرافية
الأطماع اال�ستعمارية اقت�صادياً،
يف ظ��ل االن��ق�لاب ال�صناعي،
واحل��اج��ة �إىل امل����واد اخل���ام،
والأي����دي العاملة ،والأ�سواق
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت�����س��وي��ق الفائ�ض
ال�صناعي جتاري ًا� ،إىل جانب
ال��ت��ذ ُّرع بفل�سفة ن�شر ح�ضارة
الرجل الأبي�ض.
والهجرة ال�صهيونية الأوروبية
من العامل كله مل تكن وراءها
لعنة جغرافية� ،أو انتقام جغرايف،
بح�سب ت�سمية روبرت كابالن ،بل
عقيدة توراتية الهوتية حم ّرفة،
وخرافات �أ�سطورية كانت طعماً
�سا ّم ًا ال�صطياد يهود العامل،
وزجهم يف (�سجن كبري) ُ�س ِّمي
ّ
(دول��ة) ،ال جذور ح�ضارية لها
يف �أر�ضنا العربية.
�إن «اجل��غ��راف��ي��ا املغلقة»
التي ي�سميها روب��رت كابالن،
يف ك��ت��اب��ه الآن����ف ال��ذك��ر� ،ص
 ،370جتعلنا نفكر مب�ستقبل

ق�سوة اجلغرافيا

دولة �إ�سرائيل ال�صهيونية ،ذات
الأط��ي��اف العرقية ،والهويات
الف�سيف�سائية ،التي انح�شرت
يف رقعة جغرافية �ضيقة حماطة
بدول عربية متجان�سة ح�ضارياً،
رغ��م اخل�لاف��ات وال�صراعات
القائمة حالياً .ف�إ�سرائيل ،كما
و�صفها الرئي�س الفرن�سي ديغول،
بعد حرب يونيو -حزيران ،1967
التو�سع
هي دولة تو�سعية .وهذا
ّ
كما نفهمه نحن هو ب�سبب لعنة
اجلغرافيا� ،أو ما ي�سميه روبرت
كابالن « انتقام اجلغرافيا».
لذلك تتو�سع هذه الدولة داخلياً
ب�إقامة اجلدار العن�صري ،وزرع
امل�ستوطنات ال�صهيونية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
خللق جغرافيا داخلية بديلة.
هذا اجلدار �سيخنق امل�ستوطنات
والدولة املحتلة كلها يف قمقم
ا�صطناعي بديل للغيتو اليهودي
يف كل مكان حل فيه اليهود.
ي�ست�شهد الكاتب روبرت
مب��ق��ول��ة «ت��وم��ا���س فريدمان»
ال��ك��ات��ب ال��ي��ه��ودي ال���ب���ارز يف
ج��ري��دة ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز عن

ّ
امل�سطح)؛ حيث تنتفي
(العامل
اجلغرافيا القدمية ب�أبعادها
ال�شا�سعة يف ع�صر العوملة،
وو�سائل االت�صاالت ،واملوا�صالت
التي جتعل امل�سافات تتقزّم
على خريطة الأر���ض  .وهكذا
مل يعد للجغرافيا ذلك الدور
الهام املانع من ال�صراعات بني
الدول( .امل�صدر ال�سابق ،انتقام
اجلغرافيا� ،ص .)15لكن روبرت
يعار�ض هذه الفكرة ،وي�ؤكد �أن:
«احلا�ضر زائل ال حمالة� .أما
ال�شيء الوحيد الثابت فهوموقع
�شعب ما على اخلريطة .وهكذا
ف��ف��ي �أوق����ات اال�ضطرابات،
ت��زداد �أهمية اخل��رائ��ط .ومع
تغري الأر�ضية ال�سيا�سية حتت
�أقدامنا ب�سرعة ف�إن اخلريطة
متثل بداية ا�ستب�صار �أي منطق
تاريخي حول ما ميكن �أن يحدث
الحقاً » نف�سه �ص . 14
وروب��رت كابالن يقول �إنه
خدم يف اجلي�ش الإ�سرائيلي،
�ص .371وال يبدو �أن��ه م�ؤيد
للفل�سطينيني �أو معار�ض ل�سيا�سة
�إ�سرائيل التو�سعية ,لكن �آراءه

وحتليالته عن مناطق ال�صراع
العاملية ت�ؤيد وجهة نظرنا يف
امل�ستقبل الغام�ض واحلتمي
لإ�سرائيل .فعندما يتحدث عن
ج��دار برلني و�سقوطه يقول:
«�إن املنطقة املنزوعة ال�سالح،
مثل جدار برلني ،متثل حدوداً
اعتباطية ال ت�ستند �إىل �أي
منطق ج���غ���رايف�...إن احلدود
التي ي�صنعها الب�شر ،والتي ال
تتوافق مع منطقة من احلدود
الطبيعية ،تكون غري ح�صينة
على نحو خا�ص» �ص.15
ون�ستفيد من فقرة هامة
�ص  ،371فيها تنب�ؤ عن حتمية
املعركة يف املنطقة « :ينبغي
�أال نخدع �أنف�سنا .لقد �صارت
احلقائق� ،إىل حد معني ،غري
ذات معنى؛ فالت�صورات هي
كل �شيء ،وما يدعم ذلك هو
اجل��غ��راف��ي��ا .ويف ح�ين تُظهِ ر
ال�صهيونية قوة الأف��ك��ار ،ف�إن
املعركة الدائرة بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني� ،أو بني اليهود
وامل�سلمني ،كما ينظر �إليها كل
من الإيرانيني والأت���راك ،هي
حالة من احلتمية اجلغرافية
املطلقة» �ص .371
نعم� ،إنها احلتمية اجلغرافية،
واحل�ضارية املطلقة لتف ُّكك هذه
الدولة امل�صطنعة ،كما حدث
لدولة جنوب �إفريقيا العن�صرية.
تلك ه��ي لعنة اجلغرافيا� ،أو
«انتقام اجلغرافيا»  .فاخلريطة
العربية امل�ستقبلية ،مهما طال
الزمن ،لن تر�سم حدود وجدران
العن�صرية ال�صهيونية .ال لأنها
«حدود اعتباطية ال ت�ستند �إىل
�أي منطق جغرايف» ،كما يقول
بل لأنها ال ت�ستند �إىل �أي منطق
تاريخي ،ح�ضاري ،و�إن�ساين
مطلقاً� .إنها اللعنة اجلغرافية
احلتمية !
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من شهداء

ال������������������������������������ش������������������������������������ه������������������������������������ي������������������������������������د اجل��������������������������������������������������������������زائ��������������������������������������������������������������ري

رابـــح
مقراين
امل������������دف������������ون
م����������������رت��������ي�������ن
من معركة وادي املالح

ال�شهيد مقراين

عبد الكرمي املقداد

ج���ه���ر ب��ح��ب��ه ل���ب���ل���ده اجل����زائ����ر ف��ف��ص��ل��ت��ه ال���س���ل���ط���ات االس���ت���ع���م���اري���ة م����ن امل����درس����ة !
�ج��ري ث����ورة ال��ت��ح��ري��ر اجل��زائ��ري��ة ���ض��د اال���س��ت��ع��م��ار ال��ف��رن�����س��ي ،وع��ن��دم��ا ان��دل��ع��ت مل ي��ك��ن ق��د جت��اوز
ك���ان م��ن �أوائ�����ل م��ف� ّ
الع�شرين ربيعا ،وب��ع��د �شهرين فقط م��ن ان��دالع��ه��ا �أ�صبح ق��ائ��دا �سيا�سيا وع�سكريا ملنطقة «ب��ال�����س�ترو» ،حيث ق��ام ب ��إع��داد
ف�����ص��ائ��ل م��ق��ات��ل��ة يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ،و�أ���ص��ب��ح �أول ق��ائ��د ع�����س��ك��ري ف��ي��ه��ا ،وال��ق��ائ��د ال��ف��ع��ل��ي حل���رب الع�صابات،
ال��ت��ي �سجل م��ن خ�لال��ه��ا م�لاح��م بطولية ح��وّ ل��ت��ه �إىل �أي��ق��ون��ة للكفاح امل�سلح ال��وط��ن��ي ���ض��د اال���س��ت��ع��م��ار و�آل��ت��ه اجلهنمية.
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الأخ�ضرية م�سقط ر�أ�س ال�شهيد

�إن���ه ال�شهيد اجلزائري
الرائد البطل راب��ح مقراين،
امللقب با�سمه الن�ضايل �سي
خل�ضر ،والذي �سميت مدينة
«الأخ�������ض���ري���ة» ب��ا���س��م��ه بعد
اال�ستقالل ،تقديرا خلو�ضه
���ض��د ال���ع���دو م���ع���ارك كثرية
امتدت من «الون�شري�س» �إىل
«الأخ�ضرية» ،وم��ن «متيجة»
�إىل «ق�صر البخاري» ،ومتكنه
من تكبيد القوات الفرن�سية
املئات من اجلنود والكثري من
العتاد ،ما جعل ا�سمه م�صدر
رعب للم�ستعمرين.
ففي منطقة «واد املالح»،
وبعد �شكوى الأهايل من انتهاك
القوات الفرن�سية للحرمات،
ن�صب �سي خل�ضر كمينا يوم
 22/5/1957لوحدة من العدو

�ضمت  50فار�سا و100من
امل�����ش��اة ،فحا�صرهم م��ن كل
اجلهات ،وانهال ومن معه من
الثوار عليهم بنريان ر�شا�شاتهم،
فتم الق�ضاء على  142منهم،
و�أ�سر  6جنود ،يف حني متكن
اثنان فقط من ال��ف��رار ،وقد
غنم الثوار يف تلك الواقعة �أكرث
من 100قطعة �سالح متنوعة
وجهازين للراديو·
وك��ان ال��ث��وار بقيادة �سي
خل�ضر قد ن�صبوا كمينا مماثال
لفرقة من اخليالة الفرن�سية
قبل ذلك بنحو �شهرين ،يف قرية
«بني �سعدة» مبحاذاة واد املالح
�سابق الذكر ،وقد �أ�سفر الكمني
عن قتل  80جنديا فرن�سيا،
و�أ�سر عدد منهم بينهم �ضابط
برتبة نقيب� ،إ�ضافة �إىل كمية

من الأ�سلحة املختلفة ·
املولد والن�ش�أة
يف  6نوفمرب ُ ،1934رزق
حممد مقراين ،ب�صبي �سماه
«رابح» ،ان�ضم �إىل ثالثة �أخوة
و�أختني يف �أ�سرة فقرية ،كان
الأب يعمل يف مقهى ميلكه
�أحد �أقاربه يف منطقة حماذية،
وكثريا ما كان يق�ضي �أ�سبوعا
كامال باملقهى يعمل ليل نهار
دون �أن يرى عائلته.
يف ذل��ك ال��وق��ت ،مل يكن
م��ن ال�سهل �أن يلتحق �أبناء
الفقراء باملدار�س الفرن�سية،
لكن كان من حظ رابح و�أخيه
عي�سى �أن تو�سط لهما قريبُهما
�صاحب املقهى الذي يعمل به
والدهما ،فتم قبولهما على
ال��رغ��م م��ن جتاوزهما ال�سن

القانونية لدخول املدر�سة ،حيث
ك��ان راب��ح قد بلغ �أح��د ع�شر
عاما ،بينما بلغ �أخ��وه عي�سى
ت�سع �سنوات.
مل ت��ك��ن امل�����س��اف��ة التي
يقطعانها �إىل املدر�سة م�شيا،
والتي تقارب الأربعة كيلومرتات
ذهابا ومثلها �إي��اب��ا ،املع�ضلة
الوحيدة التي �صادفاها ،فقد
ملأتهما احل�سرة حني وجدا
زمالءهما يف املدر�سة من �أبناء
امل�ستعمرين والبا�شوات يرفلون
يف املالب�س الدافئة الأنيقة،
بينما ك��ان كل منهما يرتدي
جالبيتني ال تفارقهما �صيفا
وال �شتاء.
على هذه احل��ال ،ا�ستم ّر
راب���ح و�شقيقه يف الدرا�سة
لنحو خم�س �سنوات ،وعلى
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من شهداء

الرغم من �سوء و�ضعيهما كان
�أ�ستاذهما ي�ؤكد لوالدهما ب�أن
ابنيه يدر�سان جيدا ،و�أنهما
متفوقان حتى على زمالئهما من
الفرن�سيني و�أبناء الذوات ،لكن
مل متر �سوى مدة ق�صرية حتى
ع��رف املد ّر�سون الفرن�سيون
و�إدارة املدر�سة �أن التلميذ رابح
ب��د�أ مي��ار���س ال�سيا�سة حيث
���ص��ار ي���وزع امل��ن��ا���ش�ير ،ويبيع
جرائد حركة انت�صار احل ّريات
الدميقراطية ويقتني ن�سخا
منها ،ويف بع�ض الأحيان يعدو
هاتفا بعلو �صوته “اجلزائر..
اجلزائر” ،وهو يحمل اجلريدة
على ط��ول ال�شارع الرئي�سي
ملدينة “بال�سرتو” ،هذا ال�شارع
الذي يحمل اليوم ا�سمه “�شارع
�سي خل�ضر” ،وعمره يومئذ مل
يكن يتجاوز  16عاما ،وبعد
�أن و�صل اخلرب �إىل ال�سلطات
اال�ستعمارية مت ف�صله و�شقيقه
من املدر�سة.
وهكذا وجد راب��ح نف�سه
عاطال  ،لكنه طم�أن �أباه ب�أنه
لن يركن �إىل الك�سل ،بل �سيتعلم
مهنة يرتزق منها ،وبالفعل �شرع
يتدرب لتعلم مهنة البناء حتى
�أتقنها ،و�أ�صبح يعمل وير�سل
�إىل والده كل ما يح�صل عليه
من مال .وملا اقرتح عليه والده
�أن يتزوج رف�ض ،و�صارحه ب�أنه
ي�ستعد لاللتحاق باجلهاد �ضد
امل�ستعمر الفرن�سي.
بداية امل�شوار
بعد فرتة من تنظيمه خاليا
الثورة مبنطقة الأخ�ضرية و”عني
ب�سام” ،ان�ضم �إليه البطل علي
خوجة بعد فراره من اجلي�ش
الفرن�سي ،فتدعمت �صفوفه
�أك�ثر ،ومتكنا معا من تنظيم
كتائب جي�ش التحرير الوطني

س ّ
�����������خ�����������رت ف�������رن�������س�������ا ف������ي������ل������ق������ي م������ش������اة
وق���������ن���������اص���������ة وس���������ري���������ت���������ي م�����دف�����ع�����ي�����ة
ووح�������دت�������ي اس�����ت�����خ�����ب�����ارات ل���ل���ن���ي���ل منه

يداهمون البيوت يف الأرياف ويعتدون على �ساكنيها

من معركة وادي املالح

باملنطقة ،ثم ق��ادا جنباً �إىل
جنب معارك كربى يف كل من
«خمي�س اخل�شنة»« ،تابالط»،
«البويرة» ،و»القادرية» ،ك ّبدا
خاللها العدو خ�سائر ج�سيمة
�سنة  ،1955وما �أن ا�ست�شهد
البطل علي خوجة يف معركة
ب��ط��ول��ي��ة يف ���ض��واح��ي «برج
ال��ك��ي��ف��ان» ،حتى �أط��ل��ق �سي
خل�ضر ا�سمه على الكتيبة
الرئي�سة التي ك��ان يقودها،
وهي جمموعة ال�صاعقة التي
كانت ت�سمى «كوموندو�س �سي
خل�ضر» لت�صبح «كوموندو�س
ع��ل��ي خ���وج���ة» ،وك��ان��ت هذه
املجموعة م��ك� ّون��ة م��ن ب�ضع
مئات من اجلنود ذوي التدريب
العايل وم�سلحة �أح�سن ت�سليح،
وقادها �سي خل�ضر بعبقرية
نادرة �أ�صبح العدو يح�سب لها
�ألف ح�ساب.
ويف العام  1956تقلد �سي
خل�ضر رتبة نقيب ملدة نحو عام،
ثم متت ترقيته �إىل رائ��د يف
بداية �سنة  1957و�أ�صبح قائدا
ع�سكريا للوالية الرابعة ،ووظف
خربته احلربية والتكتيكية يف
دليل �أ���ص��دره �سمي بالدليل
ال��ث��وري وح��م��ل ع��ن��وان «من
احلرب �إىل حرب الع�صابات»،
وك��ان جنود وف�صائل جي�ش
التحرير يجدون يف هذا الدليل
�إ�سرتاتيجية الكفاح وو�سائله
وطرقه ،وقد مت توزيعه على
كافة مناطق ونواحي الوالية
الرابعة ،ليوزع بعدها على كافة
ال��والي��ات الأخ���رى .وم��ن هنا
�صار القائد الع�سكري الفعلي
حلرب الع�صابات انطالقا من
املركز الرئي�سي «زير» بقاعدة
بال�سرتو بالوالية الرابعة ،وقام
بالعمل من جديد على تنظيم
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وحدات وكتائب جي�ش التحرير
بح�سب املناطق وو�ضع على
ر�أ�س كل منطقة �ضابطا برتبة
نقيب.
وم���ن �أه���م امل��ع��ارك التي
ق��اده��ا �سي خل�ضر يف تلك
الآون������ة م��ع��رك��ة «ب����وزڤ����زة»،
«ت��اب�لاط»« ،ب��و���س��ك��ن»« ،بني
معلوم»« ،ج���راح»« ،البويرة»،
«ب�����رج ال���ب���ح���ري»« ،ال���ك���اف
خل�ضر»« ،متزڤيدة»« ،وادي
الآخرة»« ،جبل اللوح»« ،جواب»،
ال�ساحل  ،616وغ�يره��ا من
املعارك الأخرى التي د ّوخ فيها
القوات الفرن�سية.
فقد �أ�سفرت معركة بني
معلوم عن �أ�سر  16جنديا من
اجلي�ش الفرن�سي� ،أطلق �سراح
اثنني مبنا�سبة عيد امل�سيح يف
العام  ،1956يف حني �أ�سفرت
معركة جبل بوزقزة عن مقتل
�أك�ثر من  150ع�سكريا ،من
بينهم �ضابط برتبة رائد وجرح
ع��دد مماثل و�إ���ص��اب��ة طائرة
مقاتلة ،وذلك على الرغم من
جتهز العدو بفرقة دبابات،
وفيلق م�شاة ،ع��دا الطريان
احلربي واملدافع.
فبعد �أن ق�صفت طائرات من
نوع (ت  )6جبل بوزقزة حيث
كان يتواجد �سي خل�ضر ،و�صلت
طائرت الهيلوكوبرت ،و�أخذت
يف �إنزال جنود قوات املظليني،
بالإ�ضافة �إىل حترك وحدات
برية نحو اجلبل ،ويف ال�صباح
ال��ب��اك��ر ق��ام ال��ع��دو مبحاولة
تطويق املنطقة ،و�أم���ام ذلك
اهتدى �سي خل�ضر �إىل تكتيك
متويهي ،متثل يف ارت��داء زي
ع�سكري مماثل لزي املظليني،
ثم توجه بكتيبته نحو فرقة
املظليني الفرن�سية ،فطوقوها
و�أجهزوا على �أفرادها ب�سرعة،

ق��اد عشرات املعارك والكمائن احملكمة
ما جعل اسمه مصدر رعب للمستعمرين
اس��������ت��������ش��������ه��������د ف��������������ي س��������������ن ال�������ث�������ال�������ث�������ة
وال������������ع������������ش������������ري������������ن م����������������ن ال�����������ع�����������م�����������ر..

�ضريح ال�شهيد

حيث قتل �أكرث من 150جندي
فرن�سي ،ومت �أخ��ذ �أ�سلحتهم
وم�لاب�����س��ه��م ون����ال ال�شهادة
جماهدان فقط·
املعركة الأخرية
يف بداية مار�س �سنة 1958
و�صلت القوات الفرن�سية �أخبار
موثوقة ب�أن البطل �سي خل�ضر
يتح�صن بجبل «بولقرون» ،وب�أن
ّ
معه عدد قليل من اجلنود مل
يتجاوز املئتي جماهد فقط،
ويف  4مار�س من تلك ال�سنة،
�شاهد �سكان منطقة «بال�سرتو»
حت��� ّرك���ات ل��ت��ع��زي��زات كبرية
وكثيفة متثلت يف الع�شرات
من حامالت اجلند والطائرات
وطائرات الهليكوبرت واملد ّرعات
وال�شاحنات وهي تعرب املنطقة
باجتاه اجل��ن��وب ،ومل تتوقف

هذه احلركة طيلة يوم كامل،
وقد عرف فيما بعد �أن العدو
�شارك يف هذه املعركة بفيلقني
من امل�شاة والقنا�صة ،و�سريتي
مدفعية ،ووحدتي ا�ستخبارات،
ناهيك عن الطريان احلربي.
كان خل�ضر قد خا�ض قبل
ذلك بيومني معركة بطولية يف
«جبل الريا�شة» ،وكبد فيها
العدو خ�سائر فادحة ،لذلك
عاد �إىل جبل بولقرون لريتاح
ويريح رفاقه قليال  ،فوزع قواته
على خمتلف املناطق البعيدة،
واحتفظ فقط بكومندو�س علي
خوجة الذي ي�شرف على قيادته
بنف�سه وف�صيلتني فقط من
كتيبة الزبريية.
و�أم�����ام ت��ع��زي��زات العدو
الكثيفة� ،أ�شار بع�ض اجلنود

املرافقني ل�سي خل�ضر عليه
باالن�سحاب من معركة يعرفون
�أنها غري متكافئة ،لكنه �أ�صر
على خو�ضها ،و�ألهب احلما�س
يف ق��ل��وب ج���ن���وده ،وب����د�أ يف
�إع���ط���اء ت��ع��ل��ي��م��ات��ه جلنوده
ل��ف��ك احل�����ص��ار ،ح��ي��ث ق�سم
املجاهدين �إىل فريقني ،راح
كل منهما يناو�ش العدو من
جهة خمتلفة ،فظن العدو �أنه
يواجه جي�شني ،خ�صو�صا و�أنه
تكبد خ�سائر فادحة يف الأرواح
يف �أقل من �ساعة ،و�أمام ذلك
�أعطت قيادة القوات الفرن�سية
�أوام��ره��ا للطائرات بت�سليط
ق�صف مكثف ومر ّكز على جبل
بولقرون ،ما �أدى �إىل تعر�ض
القائد �سي خل�ضر لإ�صابات
خ��ط�يرة يف ال��ق��ل��ب والر�أ�س
بر�صا�صات �أُطلقت من ر�شا�ش
�إحدى الطائرات.
ح��م��ل اجل���ن���ود قائدهم
حماولني اخلروج من احل�صار،
وقد جنحوا يف ذلك بالفعل،
لكن عند و�صولهم �إىل قرية
«�أوالد زييم» التابعة لبلدية
«جواب» يف «دائرة ال�سواقي»،
كانت روح��ه ق��د فا�ضت �إىل
ب��ارئ��ه��ا ،ومل ي��ك��ن ق��د �أكمل
الرابعة والع�شرين من العمر،
ف�أدى رفاقه له التحية ،ودفنوه
يف �سرية تامة داخ��ل حديقة
لأحد �سكان املنطقة� ،إال �أن هذا
الأخري ،وخوفا من اال�ستعمار،
قام ب�إخراجه ودفنه بعيدا عن
بيته قرب وادي القرية ،لكن
وبعد ا�شتداد �سوء الأحوال
اجلوية يف الليل ،وتخوفا من �أن
ترفعه املياه وتعبث بجثته ،قام
ب�إعادة �إخراجه ودفنه يف املكان
الذي ال يزال مدفونا فيه �إىل
يومنا هذا بجبل القرية·
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من رموز

منصور مبارك
يف ال���ت���اري���خ الإن�������س���اين
�شخ�صيات تعي�ش يف الظالل
على الرغم من �أنها تلعب
دورا كبريا يف �صناعة م�سار
ه���ذا ال���ت���اري���خ ،رمب���ا ك��ان
ال�سبب يف ذل��ك يتمثل يف
ع�شق التاريخ نف�سه لفكرة
البطل الفرد ال��ذي ي�صنع
�أح���داث���ه .وال ري��ب يف �أن
املهامتا غاندي �أح��د رموز
الهند امل��ع��ا���ص��رة وجم�ترح
املقاومة ال�سلمية ورمز عاملي
للن�ضال ولكن وهجه �صرف
ال��ع��ي��ون ع���ن �شخ�صيات
�أخ��رى ك��ان لها دور فاعل.
على ر�أ���س ه���ؤالء املنا�ضلة
ماالتي ت�شودري التي يف كفاحها
�صنعت ت��اري��خ الهند والوجهة
التاريخية ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا هذا
البلد الكبري .وت�شودري �سليلة
ع��ائ��ل��ة م���رم���وق���ة ت��ت��ح��در من
مدينة تقع حاليا يف بنغالدي�ش،
وانتقلت عائلتها �إىل والية بيهار
الهندية .متتعت عائلة ت�شودري
ب�سمعة طيبة ذاعت يف �أو�ساط
ال��ه��ن��د ،وق��دم��ت ع��ل��ى فرتات
زمنية متقاربة وزراء ورجاالت
دولة معروفني ،ف�أبوها يعد من
�أبرز ال�سا�سة و�أمها �أديبة مربزة
ت��ول��ت ت��رج��م��ة �أع��م��ال الأدي���ب
طاغور.
ك���ان���ت م���االت���ي �أ�صغر
�أخواتها ،ولذلك حظيت برعاية
وحنان فائقني .والبيئة الأ�سرية
التي تفتح فيها وعيها كان لها
دور كبري يف �صياغة �شخ�صيتها

مــــااليت
تشودري

التعليم

طريق للحرية

وميولها ،فقد ن�ش�أت يف بيت
مفعم بالثقافة واملعرفة فت�شربت
منهما الكثري .ويف جوانب من
�شخ�صيتها وتفكريها ت�أثرت
كثريا بطاغور وغاندي ،فتعلمت
من الأول �أهمية القيم الأخالقية
وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة والفنون
ودوره���م���ا اجل��وه��ري يف حياة
الب�شر ومن الأخري تعلمت �أهمية
احلرية وال�صراع من �أجلها.
انتقلت م��االت��ي �إىل مدينة
�سانتينيكتان يف العام ‘1921
حينما كانت يف ال�ساد�سة ع�شرة
من عمرها وعا�شت هناك ملدة
�ستة �أع���وام .ومل تكن املدينة
يف تلك الفرتة كباقي احلوا�ضر
الهندية الكربى �إال �أنها كانت
يف تلك الفرتة جميلة وهادئة.
وتلقت هناك تعليمها النظامي،
حيث �أر�سلها �أهلها لل�سكن يف
م��ن��زل �صغري م��ع ���س��ت فتيات
�أخريات .وكان تعليمها ي�شتمل
على ال��درو���س وتعلم التطريز
و�صناعة التحف و�إجادة املو�سيقى
والرق�ص والر�سم والتدرب على
الب�ستنة .يف تلك املدر�سة ت�أثرت
كثريا باملعلم الإجنليزي ليونارد
ن��اي��ت ال���ذي ك��ان م�����س ��ؤوال عن
معهد الفالحة يف املدينة ،حيث
�أخذ نايت بت�شجيع الفتيات على
تعلم الب�ستنة و�أو�ضح لهن �أهمية
الفالحة وارتباط الإن�سان بها
وب���الأر����ض .كما ت ��أث��رت مبعلم
�إجنليزي �آخ��ر يدعى بري�سون،
�أو�ضح لها �أهمية التوا�صل مع
فئات املجتمع املتباينة وبخا�صة
القبائل الهندية والطرق املثلى
للتعامل م��ع��ه��م ،وح��ق��ق��ت يف
امل��در���س��ة ���ش��ه��رة ك��ب�يرة حيث
كانت معروفة بو�صفها �شخ�صية
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م�ستقلة وطالبة نابهة.
�شهدت تلك املدينة لقاءها
بالرجل ال��ذي �سي�صبح زوجها
فيما بعد نابوكرو�شنا ت�شودري
والذي �أ�صبح بعد ردح من الزمن
حاكما ملدينة �أوري�سا .وغادر
ال��زوج��ان املدينة ال��ع��ام 1927
لت�شهد ح��ي��اة م��االت��ي ف�صال
جديدا ،حيث �أ�صبحت �أوري�سا
مدينتها ومنطقة ن�شاطها ويف
ه��ذه املدينة تفتحت مواهبها
االجتماعية وال�سيا�سية .وقد
�أخ����ذت يف ال��ب��داي��ة مب�ساعدة
زوجها يف م�شروعه الذي تلخ�ص
يف تنمية زراعة ق�صب ال�سكر،
وكجزء من هذا امل�شروع ال�ضخم
ان�صب اهتمامها وزوجها على
التقرب مع �سكان القرى املجاورة
وك�سب ثقتهم ،فعملت من جانبها
على �إقامة عالقات ودية معهم
وزيارتهم ب�صورة منتظمة.
وك���ان���ت ت��ر���س��م ت�صورها
اخل����ا�����ص ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين
وال�شعبي ،فقد و�ضعت مفهوما
متما�سكا ووا�ضحا مل�شروع البناء
يف ال��ري��ف ،وو�ضعت ال�سكان
وم�صاحلهم يف قلب امل�شروع.
من جانب �آخر اعتمد الزوجان
يف م�شروعهما للتنمية على
متكني النا�س من خالل التعليم،
ف�أخذا يف تعميمه على ال�سكان
وك��ذل��ك �إط�ل�اق م�شروع �ضخم
من �أجل تعليم الكبار يف القرى
امل��ج��اورة ،ومل تغفل عن �أهمية
ربط ال�سكان املحليني بق�ضايا
الهند القومية وبخا�صة الن�ضال
���ض��د امل�����س��ت��ع��م��ر الإجنليزي.
ف����أخ���ذت ت��ع��م��ل ب��ن�����ش��اط على
دمج �أهل القرى يف م�شروعات
املقاومة ،كحثهم على امل�شاركة

مع غاندي

حلظة حنان

يف م�شروع �صناعة امللح الهندي
وهي احلركة الكبرية التي بد�أها
غاندي و�سعى �إىل تعميمها يف
الهند .ومل تقت�صر يف ن�شاطاتها
على ذلك� ،إذ ا�ستخدمت التعليم
وال��ت��وا���ص��ل �أدات���ي��ن حيويتني
بغية خلق بيئة مواتية للتنمية
والتطور.
وقامت مع زوجها يف فرباير
العام  1933بت�أ�سي�س نواة حزب
امل ��ؤمت��ر االج��ت��م��اع��ي الهندي.
وكان هدفها من ت�أ�سي�س احلزب
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق املهم�شني
والطبقات الكادحة ،و �أبدت يف
ن�شاطاتها داخل احلزب ف�صاحة
ك��ب�يرة و�شجاعة ق��ل نظريها.
ورافقت يف العام  1934غاندي
يف م�سريته يف �أ�صقاع الهند،
وكانت عالقة االثنني وثيقة جدا
�إىل الدرجة التي جعلتها يف �إحدى

املرات -تقوم بتقريع غاندي حني
تخلف عن زيارة قرية هندية كان
�أهلها بانتظاره .وتعر�ضت على
مدار ع�شرين عاما ،لالعتقال
مرات عدة .وكان اعتقالها يتم
دوما ب�سبب مطالبتها با�ستقالل
ال��ه��ن��د .وان��ع��ك�����س اهتمامها
ون�شاطها ال�سيا�سي يف دينامية
عمل احلزب نف�سه .فقد اعتمد
احلزب يف ظل �إر�شاداتها على
ثنائية مهمة تتمثل يف توفري
ت�سهيالت امل�أوى لل�سكان وفر�ص
التعليم لأطفال مقاتلي احلرية،
و�شكلت هذه ال�سيا�سة نواة حركة
املقاومة .ومع الوقت تيقنت �إىل
�ضرورة توفري التعليم �إىل �أبناء
الطبقات امل��ن��ب��وذة واملحرومة
وك��ذل��ك ال��ق��ب��ائ��ل واملهم�شني.
وم��ن �أج��ل حتقيق ه��دف كهذا،
عملت على ت�أ�سي�س معهد كبري
لهذا الغر�ض حمل ا�سم بوجرات
وهو �صبي هندي �ضحى بحياته
من �أج��ل �إي��ق��اف تقدم القوات
الربيطانية يف نهر براهماين.
ومل ي��ت��وق��ف ن�ضالها عند
ذل��ك� ،إذ �إنها �أب�صرت �أعداء
حمليني رمب���ا ك��ان��وا ال يقلون
���ض��راوة وخ��ط��را ع��ن امل�ستعمر
الإجن���ل���ي���زي .فنظمت حركة
امل��زارع�ين بو�صفها ج���زءا من

ال�صراع �ضد امل�ستغلني واملرابني
ممن ا�ستغلوا الفقراء وامت�صوا
دماءهم .فقد �شهدت و�سمعت
خالل زيارتها للعديد من القرى
يف �أوري�سا عن املعاناة الهائلة
التي يرزح حتت وط�أتها النا�س.
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر �أدرك�����ت ب�أن
ال��ن�����س��وة ك��ن �ضحايا ك��ث�ير من
املعتقدات الزائفة .وكان عليهن
وحدهن القتال �ضد ال�شعوذة
م���ن �أج�����ل مت��ك��ي��ن��ه��ن وتعزيز
دورهن االجتماعي ،وقد �شعرت
باالنزعاج �أث��ن��اء ع�ضويتها يف
الربملان الهندي لأن �آراءه��ا مل
تتوافق مع �آراء بقية الأع�ضاء.
وبعد اال�ستقالل مبا�شرة،
وبو�صفها ع�����ض��واً يف الربملان
ال��ه��ن��دي ورئ��ي�����س��ة جلنة والية
برادي�ش ،بذلت ق�صارى جهدها
م��ن �أج���ل ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى دور
التعليم وبخا�صة تعليم الكبار يف
�إعمار الريف وتنميته .وحينما
�أ�صبح زوجها حاكما لأوري�سا
ال��ع��ام � 1951سلطت ال�ضوء
على طلبات املعدمني وبخا�صة
�أول��ئ��ك املنتمون �إىل الطبقات
امل��ن��ب��وذة .ويف النهاية قررت
عدم االن�ضمام �إىل ال�سيا�سة لأن
غاندي ن�صح كل ن�شطاء امل�ؤمتر
ب��ع��دم االن��خ��راط يف ال�سيا�سة
و�أن يعملوا مع النا�س ومن �أجل
النا�س ويكون ذلك هدفهم.
وظ���ل���ت م���االت���ي منا�ضلة
ومكافحة يف �أو�ساط اجلماهري،
وكانت تقف يف مقدمة ال�صفوف
يف ال�سيا�سة املناه�ضة للجماهري،
وجرى اعتقالها ب�سبب احتجاجها
�ضد ال�سيا�سات احلكومية .وقد
توفيت ع��ن �سن ن��اه��ز الثالثة
والت�سعني.
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الدموع املشرتكة أقل مرارة

الحزن وظالله الثقيلة
ح��ي��ن��م��ا ت��ف�تر���س �أن���ي���اب امل�����وت �أح���ده���م يف ح���ادث���ة م��ف��اج��ئ��ة وغ��ي�ر م��ت��وق��ع��ة وب��ط��ري��ق��ة م��ري��ع��ة
وم ��أ���س��اوي��ة �إىل ح��د ال يو�صف  .يقفز �إىل ال��ذه��ن مبا�شرة وط����أة ه��ذا الفقد على م��ن �أح��ب��وا ال��راح��ل
وارت��ب��ط��وا ب��ه � ،إذ ي��ل��وح ال�سلوان وك ��أن��ه غ�ير ك��اف لت�ضميد اجل���رح امل��ع��ن��وي مل��ن تركهم الفقيد خلفه.
ف��ف��ي ح���االت ك��ه��ذه لي�س امل���رء م�ستعدا مل��واج��ه��ة امل���أ���س��اة ك��م��ا ه��و احل���ال م���ع فقيد ك���ان ي���رزح حتت
وط����أة امل��ر���ض زم��ن��ا ط��وي�لا  ،كما �أن �أف��ك��ارا مثل حتمية احل��ي��اة امل��دي��دة تتبدى ف��ارغ��ة وال معنى لها،
وي�شعر امل��رء ب��أن هناك الكثري من الأم��ور وامل�شاعر املعلقة والتائهة التي فقدت �سياقها الزمني وتوقيتها.

مبارك املطيري
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وا�ستنفاد طقو�س ال���وداع
واالف��ت�راق على ق��در كبري من
الأهمية يف تخفيف لوعة احلزن
وكثافته .ولهذا يحر�ص اجلنود
املتجهون للحرب على ممار�سة
طقو�س ال���وداع ،فاحتمال عدم
رجوعهم من �ساحات الوغى يربر
الأهمية الكربى لوداعهم حني
يرحلون  ،ول��ع��ل ه��ذه احلقيقة
ت��ق��دم ���ض��رب��ا م��ن امل��وا���س��اة يف
مرحلة الحقة  .وتت�ضح ب�شاعة
امل���وت امل���أ���س��اوي يف خ��ل��وه من
الوداع قبل الرحيل املفاجىء.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن املوت
امل ��أ���س��اوي بفجائيته يحفر يف
القلب والنف�س جروحا غائرة �إال
�أن هناك طرقا للعزاء وال�سلوان
تعني املفجوع على كارثة الفقد.
يف مقدمة تلك الطرق حقيقة
عقلية رمب��ا �أغفلها الكثريون،
والتي تتمثل يف حقيقة �أن امليت
ال يتمنى للأحياء �أن يظلوا فرتة
طويلة غارقني يف حزنهم و تتوقف
حياتهم وي�صيبها ال�شلل  ،وعلى
نحو يجايف الطبيعة الإن�سانية
ذات��ه��ا ال��ت��ي تت�أ�س�س على كون
العزاء والعودة �إىل الفرح �إمنا
يكمنان يف اجلزع نف�سه؛ فاحلزن
يحلق ب�أجنحة احلداد ومن قلب
الظلمة ينبثق ال�ضياء.
وامل���رء ك��ي ي�ستوعب هذه
احلقيقة يتوجب عليه �أن يتخيل
نف�سه يف مكان الفقيد  ،ولي�أخذ
يف التفكري يف �أم���ر م��ن �أولئك
الذين يحبهم ويرتبط بهم عاطفيا
ووجدانيا  ،ومن ثم ليذهب خطوة
�أب��ع��د يف اخل��ي��ال وي��ت ��أم��ل حال
ه�ؤالء حينما يجزعون عليه عند
موته  ،فمن الطبيعي �أن احلزن
�سي�ستبد بهم و�سي�ستويل عليهم

اجلزع ،ولكن هل �سيتمنى املرء
لأحبابه �أن يظلوا منكوبني به
وحمزونني عليه ،وما الذي يتمناه
لهم يف حالة كهذه  .من البديهي
�أن املرء �سيتمنى تلقائيا �أن يكون
حزنهم عليه غري �شديد وال يدوم
�سوى لفرتة ق�صرية  ،فهذا �شعور
طبيعي مل��ن نحمل ل��ه��م احلب
والعاطفة ونهتم لأمرهم كثريا.
ما �سبق لي�س �أمرا م�ستغربا
فهو يف �صلب الطبيعة الإن�سانية.
ف��امل��رء يتمنى ل��و �أن م��ن �أحبوه
وف����ق����دوه ي�����س��ت��وع��ب��ون الفقد
ويتفهمونه وي�صلون �إىل مرحلة
م��ن ال��ت��وازن جتعلهم يتذكرون
�أح��ل��ى م��ا زخ��ر ب��ه امل��ا���ض��ي من
�أفراح وحلظات ال تن�سى .كما �أن
املرء يتمنى لو �أن �أحباءه م�ضوا
يف حياتهم مت�سلحني بالأمل
،الذي هو قبلذاك وقود طبيعي
للوجود الإن�ساين .وي�ستلزم عن
حقيقة �أن املرء ال يتمنى �سوى
ذل��ك مل��ن �سيرتكهم خلفه حني
مي��وت� ،إن الب�شر يتحتم عليهم
الإمي���ان ب ��أن الأم��ر عينه هو ما
ي��رغ��ب ب��ه امل��وت��ى .وتنفيذ تلك
احلقيقة �سيكون من �ش�أنه حتقيق
�أعظم ما يتمناه الراحلون جتاه
من يحبون ،وذلك دون �أدنى �شك
�سيجعل امل��رء ق���ادرا على مللمة
�شظايا عواطفه والنهو�ض مرة
�أخ����رى ب��ع��دم��ا �أ���س��ق��ط��ه احلزن
على ركبتيه  ،في�ستعيد توازنه
الذي اختل ب�سبب �أعظم �أحداث
احلياة حزنا.
وال����ع����زاء م���ن ج���ان���ب �آخ���ر
يكت�سب قوته وعنفوانه حينما
يتحول �إىل ممار�سة اجتماعية،
وه��ذا ما يجعل طقو�س احلزن
الإن�������س���اين غ��ال��ب��ا م���ا تكت�سب

ال�صفة اجلمعية  .لقد كتب �أحد
الفال�سفة ذات م��رة �أن جروح
احل��زن ت��زداد عمقا يف الوحدة
واالن���ع���زال .ف��احل��زن اجلماعي
يجعل امل�أ�ساة �أق��ل وط��أة ولذلك
ي��ح��ر���ص الإن�������س���ان دوم����ا على
م�شاطرة الأحزان .وهناك حاالت
ومواقف قد ال ت�سهم م�شاطرة
احل��زن يف التهوين من �أم��ره �أو
تخفيف وط�أته � ،إال �أن امل�شاركة
اجلماعية يف احلزن جتعله مبرور
الوقت م�ساعدا يف عملية ال�شفاء
والعودة �إىل احلياة الطبيعية.
�أح��ي��ان��ا تغدو ع��واط��ف من
ابتلي بالفقد وك�أنها ط��ارت �أو
�أن��ه��ا يف مهب ال��ط�يران ،ويغدو
الأمل غاية يف البعد يف عيون من
�ألفى نف�سه عالقا يف جلة احلزن.
غري �أن الطبيعة الإن�سانية  ،وتلك
�سمة ج��وه��ري��ة ل��ه��ا ،تتحلى يف
طرفة عني بال�شجاعة القوية،
ويف احلد الأدنى من حيث كونها
ق��ادرة على جعل الأم��ل والعودة
�إىل الفرح يف متناول املرء.
وك��م��ا ذه���ب ال��ق��دم��اء ف�إن
احل����زن م�����ص��در �أ���س��ا���س��ي من
م�صادر احلكمة  ،وللحق ف�إن
احلزن هو بالفعل معلم للحكمة
لأن احل���زن ه��و املعرفة  .ولب
احلكمة التي يلقي بها احلزن
�إل��ي��ن��ا تتمثل يف جعلنا نب�صر
ب�شكل ���س��اط��ع دوره يف ن�سيج
الأ�شياء وتكوينها  .فلي�س هناك
تاريخ �شخ�صي خال من احلزن،
وتلك حقيقة مغرو�سة يف الطبيعة
االجتماعية للإن�سان.
ف��امل��رء م��ن ح��ي��ث ه��و كائن
اج���ت���م���اع���ي م���رت���ب���ط ب�شبكة
عالقات مع الآخرين � ،سواء من
خالل روابط عائلية �أو احلب �أو

ال�صداقة يجعله ب�صورة تلقائية
مك�شوفا على احتماالت الفقد
و�أك��ث��ر ه�����ش��ا���ش��ة جت���اه �سطوة
احل��زن وم��ن ثم جت��رع مراراته.
وال��ب�����ش��ر ي�ستعينون دائ��م��ا �أو
يف �أغ��ل��ب احل���االت باملقد�سات
وت�أويالتها التي تطرح جميعها
فكرة نظام متكامل يخمد احلزن
ب����أن يجمع امل�����ص��اب�ين باحلزن
وفقيدهم يف لقاء نهائي و�أبدي،
يلتم فيه �شملهم جميعا  .وهناك
من جانب �آخ��ر من يجعل فكرة
ال���ع���زاء ف��ع�لا ب�����ش��ري��ا خال�صا.
ف��الأح��زان بح�سب ه����ؤالء على
الرغم من �أنها ت�أتي من اخلارج
ف�إن ا�ستقبال الإن�سان لها هو �إىل
درجة كبرية يقع حتت �سيطرته،
وتكون حتت �إمرتنا مبا يكفي
لتحملها �أوال وال�سيطرة عليها
تاليا ،وم��ن ث��م ن�ستخل�ص منها
ر�ؤي���ة ثاقبة للوجود الإن�ساين،
وتعاطفا �أكرث جتاه الآخرين� ،أكرث
مما كنا ن�شعر به قبل �أن تكتمل
�سيطرتنا عليه.
غري �أن املرء ال ميلك �إال �أن
يتوا�ضع ويقر ب ��أن احل��زن لي�س
بالإمكان التغلب عليه  ،ولي�س
من ال�سهولة مبكان مكابدة الأمل
ال���ذي ي��واك��ب ف��ق��دان ع��زي��ز �أو
حبيب  .فح�سب امل��رء �أن يتعلم
الكيفية التي يتعاي�ش فيها مع
ذلك الأمر  ،و�أن ي�ستوعب الدر�س
القدمي ال��ذي تتداوله الب�شرية
منذ القدم ؛ ب�أن الب�شر يجب �أن
يعي�شوا رغما عن �أنف احلزن ،
وال���ذي – وتلك لي�ست مفارقة
هنا – يجعل احلياة �أكرث ثراء .
ولعل الأح���زان هي التي ت�صقل
�شخ�صيات الب�شر وتهديهم حكمة
قد ال يرغبون 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 ��د ْد عليه ��ا م ��ن حنين ��ي ظلةً
بل� � َغ احلن�ي ُ�ن إل ��ى هواه ��ا ذروة
واذك � ْ�ر إذا ب ّلغ � َ�ت ص ًّب ��ا عاش ��قا
ه ��ي الت ��زال فتي ��ةً  ،وعفي ��ةً
عابر
ظنوا العروبة مح � َ
حلم ٍ
�ض ٍ
�روس ب ��كل بي � ٍ�ت عام � ٍ�ر
ْ
وه ��ي الع � ُ
�در غفل ��ة
إن مزق ��و ُه ب ��ذات غ � ٍ
�وب تدافعت
ه ��و المي � ُّ�ر إذا اخلط � ُ
ه ��ذى الكوي � ُ�ت قصي ��د ٌة وهاج ��ةٌ
ه ��ي الت ��رى ُع ْرب ��ا بغي ��ر عروب � ٍ�ة
�ويعة
ه ��ي التغ ��اد ُر حلمن ��ا لس � ٍ
س ��يقو ُم من حت ��ت الرماد لهي ُبها
�امقت
�رس ٌ
وروم س � ْ
إن رامه ��ا ف � ٌ
ْأن ف ��ي التوح ��د قلع ��ةً وحتص ًن ��ا
الوعي  ،واحفظ قص ًة
فاسأل كتاب
ِّ
ليل س ��ائال
ُ
وادع الك ��ر َ
مي بج ��وف ٍ
ه ��ذي العروب ��ة ،رغ ��م كل من ��اوئ

صدرالس ��ها
ودع القصائد ترتقي
ُّ
ِ
وانث ��ر خط ��اى جنوبها وش ��مالها
وارف ��ق بقلب ��ي إذ ت ��راه ُمو ّله ��ا
ال ُتس ��تطالُ بغير خفق ��ة بحرها
أ ّن ��ي ُيبارى في الزمان بعش ��قها؟
فيه ��ا الكرام ��ة خزن ��ت أس ��رارها
وإذاه يش ��علُ كل فج � ٍ�ر خفقه ��ا
�رش عرش ��ه لزفافها
واحلل � ُ�م يف � ُ
س ��يعو ُد ينس � ُ�ج ثوب ��ه بخيوطه ��ا
�دروب رجاله ��ا
إال ليوق ��ظ ف ��ي ال � ِ
كتب ��ت على ُج ��در الزم ��ان أمانها
ن ��ذرت لتعل َيه ��ا املقاص� � َد كله ��ا
حتى تعي� � َد إلى اخلرائ ��ط ع ّزها
�ترد من احلل ��وك ضياءها
وسيس � ُّ
�حاب وع ّلم ��ت ُر ّوامه ��ا
عن ��ق الس � ِ
يهد ُد ـ أو يجو ُز  ،حصونها
م ��ن ذا ّ
واعل � ْ�م بأنك ق ��د وعيت فصولها
باالعتص ��ام بحب ��ل رب ��ك عندها
سنظل عند العهد نحفظ قدرها

إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية

إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية
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