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بص ـم ـت ـن ــا

أنني ِ
القبلة األوىل
بقلم  :فايزة مانع املانع

fayzaalmane@yahoo.com

امل�س�ؤولية التاريخية ت�ستوجب �أال نغ�ض الطرف عنها ،وال�ضمري
احلي يدعونا �أن نن�صت لأنينها الذي مل يتوقف منذ �أن انتزعت
من احل�ضن العربي على مرحلتني يف العام  ،1948ثم يف العام
 ،1967ومع ما يجري يف حميطها اليوم ،وما متثله يف وجدان
العرب وامل�سلمني ،مل تعد الكتابة حولها تربئة للذمة بقدر ما هي
�إبقا�ؤها يف دائرة ال�ضمري ،و�إ�ضاءت ح�ضورها يف نفو�س اجليل،
�إنها القد�س ال�شريف �أوىل القبلتني وثالث احلرمني ،تر�سف يف
قيود الأ�سر والعبث والتزييف ،وال تزال تنتف�ض م�ؤكدة وجودها
الع�صي على املحو واالبتالع واخلرافة.
ّ
�إنها القد�س الأبية ،تاريخ املجد يف ذروة �ألقه� ،أر���ض الأنبياء
والر�سل� ،إليها الإ�سراء ومنها املعراج� ،صلة الأر�ض بال�سماء حيث
التوق الديني الأتقى للديانات ال�سماوية الكربى ،ملتقى امل�سجد
والكني�سة واملعبد عالمة الت�سامح والتعاي�ش الأنقى مدينة ال�سالم
الأبهى.
تعمل عليها يد التزييف والتحريف والتخريب منذ �أن وقعت يف
�أ�سر املحتل وعمليات التهويد بالتنقيب واحلفر والتجديف با�سم
الهيكل واملعبد واجلدار مع ما �صحب كل هذا العبث املقنن من
�إع��ادة �صناعة تاريخ وجغرافيا املكان والزمان ثم �إع��ادة �إنتاج
املكان من الالمكان والالزمان معتمدين على ما �أ�سموه علماء

الآثار التوارتيون وفق خطاب الدرا�سات التوارتية ب�شهادات تزوير
تاريخية فا�ضحة يف حماولة طم�س مدينة كانت وما زالت متعددة
الديانات والثقافات �إىل مدينة يهودية خال�صة ولتقطع كل �صلة
للعرب بها ولت�ستحوذ عليها ا�ستحواذ ًا تام ًا و�شام ًال.
ولكن هيهات لهم ذلك ،فهذا �أحدهم ي�شهد عليهم �إنه امل�ؤرخ
«�إيالن بابيه» الذي ر�أى يف امل�شروع ال�صهيوين «»م�شروع �إبادة»
يف كتابه «تطهري فل�سطني عرقي ًا» حيث يقول كما جاء يف ترجمة
الباحث الفل�سطيني حممد الأ�سعد�« ،إن غالبية ق��ادة احلركة
ال�صهيونية ربطوا بني حركتهم القومية التي ظهرت يف �أواخر
ثمانينات القرن التا�سع ع�شر يف و�سط و�شرقي �أوروب ��ا وبني
ا�ستعمار فل�سطني ،وظل اخرون مبا فيهم م�ؤ�س�س احلركة تيودور
هرتزل مت�أرجحني ،ولكن بعد موت امل�ؤ�س�س يف العام  1904تثبت
اجتاه احلركة نحو ا�ستعمار فل�سطني وحظي بالإجماع وادعى
الزعماء ال�صهاينة ملكية الأرا�ضي التوارتية و�أعادوا خلقها �أو
اخرتعوها بالأحرى يف �سياق «قومنتهم» للديانة اليهوية كمهد
حلركتهم القومية اجلديدة ،ويف �ضوء هذه الر�ؤيا كانت فل�سطني
يف نظرهم �أر�ض ًا ي�سكنها غرباء ،وعنوا بالغرباء هنا كل من هو
غري يهودي يعي�ش يف فل�سطني منذ الفرتة الرومانية.
�أما التاريخ احلقيقي للأر�ض فله �صوت مد ٍو �آخر يدح�ض الأكاذيب
ويزدري بكل التلفيقات ،والباحث املن�صف ي�ستطيع �أن يقع على
احلقائق التاريخية كاملة ،ففل�سطني منذ نحو �سنة  4000ق.م
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ا�ستقر بها الكنعانيون وتعطينا مدينة ج��اذر الكنعانية �صورة
للح�ضارة التي انت�شرت من ال�سهل ال�ساحلي لفل�سطني ثم جاء
حكم الهك�سو�س يف الفرتة من � 3000إىل  1500ق.م �أعقبه
هجرة العربانيني �إىل فل�سطني يف الفرتة ما بني - 1400
 1200ق.م فالدولة الكلدانية وال�سبي البابلي فحكم الإغريق
والرومان وقد ظهرت الديانة امل�سيحية فيها حيث عا�ش ال�سيد
امل�سيح ون�شر تعاليمه.
�أما دخولها للح�ضن العربي الإ�سالمي فقد كان يف القرن ال�سابع
امليالدي بالرغم من �أنها مل تكن غريبة عن العرب فقد كانت
قوافلهم متر بها ،كما �أن الغ�سا�سنة العرب كانوا يقطنون املنطقة
املمتدة �شرق الأردن �إىل دم�شق وكانوا على ات�صال دائم ب�سكان
فل�سطني عن طريق التجارة والدين امل�سيحي امل�شرتك .هذا غري
االنف�صال التاريخي الهائل بني يهود الأم�س ويهود اليوم ف�أغلب
يهود اليوم هم من اخل��زر الذين دخلوا الديانة اليهودية يف
الع�صور الو�سطى.
�إن فل�سطني العربية امل�سلمة ارتبطت برجال �أفذاذ كانوا رموز ًا
لأزمنة متعددة من التاريخ الإ�سالمي ب��دء ًا بعمر بن اخلطاب
وعمرو بن العا�ص وعبيدة بن اجل��راح و�صالح الدين الأيوبي
والظاهر بيرب�س وامللك النا�صر ق�لاوون� ،أ�سماء المعة
حفرت �أثرها يف كل �أنحاء الأر�ض املباركة.
القد�س ذلك االجتاه الوا�ضح امل�ستقيم من
الأر���ض التي ب��ارك اهلل حولها �إىل قلب
كل م�سلم بال التواءات �أو انحناءات ،

بو�صلتها يوم ًا مل تنحرف �أو تخط�أ امل�ساء ،الإ�شارة �إليها �ساطعة
ال لب�س فيها وال تعتيم وال غمو�ض ،م�ستقرة بثبات ويقني يذكرنا
املخل�صون حولها يومي ًا �أن املوت من دونها رخي�ص و�أن امل�سجد
الأق�صى من دون��ه امل��وت .وت�ضحياتهم ه��ذه لي�ست مب�ستغربة
ومتنحنا على ال��دوام الإح�سا�س بالع ّز والفخر واملنعة بالرغم
من كل الهوان والت�شرذم املحيط بالأمة يف زمن التناق�ضات
والتغريات والتنازالت.
ويبقى هنا يف الكويت قادة م�ؤمنون مل يتبدلوا ومل يتغريوا ومل
ي�ساوموا فقد كانت القد�س على ال��دوام يف يقينهم ومن ُ�صلب
عقيدتهم غري القابلة للتنازل �أو التخاذل �أو الرتاجع ،قال �سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري البالد املفدى يف �إحدى خطبه عندما
كان وزير ًا للخارجية (�إن ارتباط الكويت الديني واحل�ضاري مع
مدينة القد�س لي�س مو�ضوع م�ساومة �سيا�سية ،و�إمنا هي قناعة
�ضمري.
وعلى نف�س النهج كان القادة الذين �سبقوه فهذا ال�شيخ جابر
الأحمد طيب اهلل ثراه يقول للموفد الأمريكي �أدوارد ووكر (�إن
القد�س لي�ست ق�ضية فل�سطينية وال تنتمي �إىل �أي فئة �أخرى،
و�إن الكويت متم�سكة بالقد�س العربية الإ�سالمية التي ال ميكن
االختالف عليها.
ويف عام  1966زار املغفور له ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صباح
مدينة القد�س وامل�سجد الأق�صى وكان ب�صحبته ال�شيخ �سامل
العلي ال�صباح.
هي القد�س �إذ ًا بالرغم من كل �شيء على مرمى حجر ،وعلى
قطرات دم ،وعلى �إي�ق��اع انتفا�ضة � ..إرادة يجب �أال تهن �أو
ت�ضعف :وعلى حد تعبري �أمني الريحاين منذ ما يقارب  87عام ًا
(�إذا كانت ال�صهونية غنية فما نحن بفقراء).
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السامي
النطق

ك �ل �م��ة ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال� �ب ل��اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د في
اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال ��راب ��ع م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي  14مل �ج �ل��س األم ��ة

خطاب المرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة..
خطاب المكاشفة..
أم� � � � � � � � ��ن ال � � � ��وط � � � ��ن
وس� � � � � � ل� � � � � ��ام� � � � � � � � � � � ��ة
امل � � � � � � � ��واط � � � � � � � �ن � � � �ي� � � ��ن
ش � �غ � �ل � �ن� ��ا ال � �ش� ��اغ� ��ل
ال� � � � � � � � ��ذي ي� � �ت� � �ق � ��دم
ع �ل ��ى ك� ��ل م� ��ا س � ��واه.

ل � � � � � ��ن ن � � � �ض � � � ��ن ب � �ج � �ه� ��د
أو م� � � � � ��ال ف � � � ��ي س� �ب� �ي ��ل
ح �م��اي��ة أم �ن �ن��ا الوطني
وت� � � � � �ع � � � � ��زي � � � � ��ز أج � � � � �ه � � � ��زة
األم� � � � � � � � � � � � ��ن وزي� � � � � � � � � � � � ��ادة
ق � ��درت� � �ه � ��ا وك � �ف� ��اءت � �ه� ��ا.

األم ��ن واالستقرار
وس � � �ي � ��ادة ال� �ق ��ان ��ون
م � � �ب � ��ادئ دس � �ت ��ورن ��ا
ال �ت��ي ن��رت�ك��ز عليها
الن � � �ط �ل ��اق ع �ج �ل��ة
احل� � � �ي � � ��اة ال � �ع � ��ام� ��ة.

ً
دروبا وعرة وو�ضع
خطاب �أنار
النقاط على احلروف ،خطاب
متوج بال�صدق وال�صراحة كعادة
� �س �م��وه ع �ن��د خم��اط �ب��ة �شعبه
وخا�صة عندما تدلهم اخلطوب
وحت � �ي ��ط ب � ��الأم � ��ة الأزم� � � � ��ات.
بكل و��ض��وح و�شفافية انطلق
�أم � �ي ��رن� � � ��ا ال� � � �غ � � ��ايل يف �سرد
ر�ؤاه وت��و� �ض �ي��ح �آم ��ال ��ه و�شرح
�أم� �ن� �ي ��ات ��ه و�إ�� � � �س � � ��داء ن�صحه
وا�ستنها�ض همم �أبناء �شعبه.
وك �ع ��ادت ��ه حت� ��رك � �ض �م��ن هذا
امل �ن �ط ��وق ال �� �س��ام��ي جت� ��اه كل
م��ا ي � ��ؤرق وي �ه��م ال���ش�ع��ب بدء ًا
ب� ��الإره� ��اب وق �� �ض��اي��ا املنطقة
والأم��ن واال�ستقرار  ،وانتهاء
ب��االق�ت���ص��اد وه �م��وم املرحلة،
واخل�ط��ط امل�ستحقة ملواجهة
امل�صاعب ،هكذا تعودنا ك�شعب
ف�م��ن ك�ل�م��ات ودع � ��وات القادة
ن �� �س �ت �ل �ه��م ال� �ف� �ك ��رة وال � �ق� ��درة
وعلى �ضوء �صدقهم تتحرك
الأه��داف والعقول واخلطوات
و�إل � �ي � �ك� ��م خ � �ط� ��اب امل ��رح� �ل ��ة.
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كلمة �سمو الأمري
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«ومابكم من نعمة فمن اهلل»
�صدق اهلل العظيم احلمد
هلل رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على �سيدنا حممد
خامت الأنبياء واملر�سلني وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني.
�أخ��واين و�أبنائي رئي�س
و�أع�������ض���اء جم��ل�����س الأم����ة
املحرتمني...
ال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته...
�أحييكم بتحية من عند
اهلل طيبة مباركة وي�سرين
�أن نلتقي اليوم الفتتاح دور
االنعقاد العادي الرابع من
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر ���ض��ارع��ا �إىل العلي
القدير �أن يلهمنا جميعا
ال�سداد والر�شاد ويهدينا
����س���واء ال�����س��ب��ي��ل ويوفقنا
لأداء واجبنا خلري الوطن
واملواطنني.
ل��ق��د �أع��ت��دت التحدث
�إليكم �أيها االخ��وة والأبناء
يف املنا�سبات ال�سابقة حول
خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات
التي تهم الوطن واملواطنني
و�س�أق�صر كلمتي اليوم على
�أك��ب�ر ه��م��وم��ن��ا الداخلية
والتحديات والأخطار التي
تهدد م�سريتنا وم�ستقبل
وطننا.
الأخ��وة رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الأمة املحرتمني...
لقد ظلت الكويت بعون
اهلل وف�ضله دار �أمن و�أمان
وواحة رخاء وا�ستقرار ينعم
�أهلها باحلرية والرتاحم

اإلرهاب وباء وجد طريقة
إلينا ولن نسمح بالفتنة أو
العزف على أوتار الطائفية
ال �ب �غ �ي �ض��ة أو اس �ت �غ�ل�ال
النزعات القبلية والفئوية
وال �ع ��رق �ي ��ة وال �ط �ب �ق �ي��ة.

إنأخطأفردفيحقالوطن
أو املجتمع أو خان األمانة
وف� ��رط ب �ش��رف االن �ت �م��اء
ال��وط �ن��ي ف�ل�ا ي �ج��وز أب ��د ًا
التعميم على طائفته أو
قبيلته بغير سند أو دليل.

و�سط حميط ت�ستعر فيه
ن��ي�ران احل�����روب الأهلية
وال�������ص���راع���ات الطائفية
والعرقية تخو�ضها جماعات
وتنظيمات م�سلحة �أ�شاعت
الفو�ضى والإرهاب ون�شرت
اخلراب والدمار وت�سببت يف
�سقوط مئات �آالف القتلى
وامل�����ص��اب�ين ون�����زوح �آالف

امل�شردين من ديارهم.
و�إنه خلطري حقا �أن وباء
الإرهاب وجد طريقه �إلينا
واق�ترف جرميته ال�شنعاء
ب��ت��ف��ج�يره م�سجد الإم����ام
ال�����ص��ادق ر���ض��ي اهلل عنه
و�أر���ض��اه يف �شهر ال�صيام
والقيام ومل يراع لبيوت اهلل
ح��رم��ة ومل ت ��أخ��ذه بالركع

ال�����س��ج��ود رح��م��ة و�أ�سقط
ع�شرات القتلى وامل�صابني
غري �أن تالحم �شعبنا فوت
الفر�صة على من يريد النيل
منا و�سطر �أروع �صور للوحدة
الوطنية.
�إن هذه اجلرمية النكراء
واخلاليا الإرهابية وخمازن
الأ�سلحة واملعدات الإرهابية
التي ك�شفتها م�ؤخراً العيون
ال�ساهرة على �أم��ن الوطن
وال��ت��ي ن�سجل لها ال�شكر
والتقدير تدق عالياً �أجرا�س
اخل��ط��ر حت��ذي��راً و�إن�����ذاراً
وت��وج��ب علينا امل��زي��د من
ال��ي��ق��ظ��ة واالن���ت���ب���اه و�أن
جنعل �أمن الوطن و�سالمة
املواطنني همنا الأول و�شغلنا
ال�شاغل الذي يتقدم على كل
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السامي
النطق

ما�سواه.
�إن الأم���ن واال�ستقرار
و�سيادة القانون واملبادئ
التي ج�سدها الد�ستور هي
الأ�س�س والقواعد التي نرتكز
عليها النطالق عجلة احلياة
العامة وا�ستمرارها بكافة
خدماتها ومرافقها يف �سائر
مناحي احلياة و�إنه من منطق
احلر�ص على حماية وحدتنا
الوطنية فلن ن�سمح �أبدا
ب�إثارة الفتنة والبغ�ضاء �أو
العزف على اوتار الطائفية
ال��ب��غ��ي�����ض��ة �أو ا�ستغالل
النزعات القبلية والفئوية
والعرقية والطبقية.
و�إذا حدث �أن �أخط�أ فرد
يف حق الوطن �أو املجتمع �أو
خان الأمانة وفرط ب�شرف
االنتماء الوطني فاليجوز
�أبدا التعميم على طائفته �أو
قبيلته بغري �سند �أو دليل.
و�إن��ن��ي ك��وال��د للجميع
�أدعو بل �أطلب منكم و�سائر
�أخ��واين و�أبنائي املواطنني
�أن يعوا دائما �أبعاد االخطار
التي تهدد �أمننا ووجوب
احلر�ص على وحدتنا الوطنية
وامل�شاركة بدورهم امل�س�ؤول
يف حماية �أمن الوطن لأنه
�أم��ن��ه��م وح��م��اي��ة لأنف�سهم
و�أهلهم و�أموالهم.
ول��ن ن��دخ��ر و�سعا ولن
ن�ضن بجهد �أو مال يف �سبيل
حماية �أمننا الوطني وتعزيز
�أجهزة الأمن وزيادة قدراتها
وكفاءتها.
�إخ����واين  ....و�أبنائي
� ..إن �أم��ن الكويت جزء ال
ي��ت��ج��ز�أ م��ن �أم���ن منظومة

�سمو الأمري يف جمل�س الأمة وبقربه مرزوق الغامن رئي�س املجل�س

أم� � ��ن ال � �ك ��وي ��ت ج� � ��زء ال
يتجزأ من أمن منظومة
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ،وكل
ت �ه��دي��د ي �س �ت �ه��دف أم��ن
إح��دى دول املجلس إمنا
هو تهديد ألمن الكويت.
ال �ت �ن �م �ي��ة واالس �ت �ث �م��ار
ف ��ي اإلن� �س ��ان الكويتي
ه ��ي م ��ا ي �ش �ك��ل القيمة
احلقيقية املضافة لبلدنا
وال ��دع ��ام ��ة احلقيقية
الس� �ت� �ق ��راره وت �ق��دم��ه.

جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وكل تهديد ي�ستهدف
�أمن �إحدى دول املجل�س �إمنا
ه��و ت��ه��دي��د لأم���ن الكويت
و�سائر دول املجل�س نرف�ضه
ون��ت��داع��ى لدفعه ونتعاون
ل��دح��ره وق���د جت�سد هذا
عمليا حني تعر�ضت الكويت
لعدوان غا�شم واحتالل �آثم
عام  1990كما ت�أكد هذا
جليا ح�ين الح���ت م�ؤخرا
نذر اخلطر والتهديد لأمن
اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة الذي هو �أمن لنا
جميعا فهبت دول جمل�س
ال��ت��ع��اون مب�����ش��ارك��ة فعالة
يف «عا�صفة احل��زم» التي
اطلقها وقادها بكل �شجاعة
و�إقدام �أخونا خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن

عبدالعزيز �آل �سعود حماية
لأمن اململكة ال�شقيقة ودفاعا
ع��ن ال�����ش��رع��ي��ة يف اليمن
ال�شقيق والتي ات�سع نطاقها
يف حتالف داع��م للمملكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
�إن م�سرية جمل�س التعاون
اخلليجي وما حققته دوله
من �إجنازات م�شهودة ومنزلة
رف��ي��ع��ة ع��ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي والدويل وانطالقا
من وحدة الهدف وامل�صري
بينها وروابط القربى والأخوة
ح��ري بنا �أن نتم�سك بها
ونعمل على تعزيزها ودفعها
لتكون هذه امل�سرية املباركة
�أمال يف الو�صول ا�إليها نحو
توافق عربي ينقذ الأمة من
عرثتها ويوقظها من �سباتها
وي�ستعيد عزتها ومنعتها.
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الأخ�����وة رئ��ي�����س و�أع�ضاء
امل��ج��ل�����س امل��ح�ترم�ين ....
لعلكم تذكرون �أيها الأخوة
ما �سبق �أن ح��ذرت منه و
نبهت �إليه من هذا املنرب من
خماطر النمط اال�ستهالكي
يف جمتمعنا وتزايد الإنفاق
احلكومي اال�ستهالكي الذي
ال طائل منه وال عائد وذلك
على ح�ساب جماالت التنمية
واال���س��ت��ث��م��ار يف الإن�سان
ال��ك��وي��ت��ي وه���و م��ا ي�شكل
القيمة احلقيقية امل�ضافة
لبلدنا والدعامة الأ�سا�سية
ال�ستقراره وتقدمه وتطوره.
لقد �أدى انخفا�ض �أ�سعار
النفط عامليا �إىل تراجع
يف �إيرادات الدولة بحوايل
�ستني يف املئة يف حني ا�ستمر
الإن��ف��اق ال��ع��ام على حاله
بدون �أي تخفي�ض يتنا�سب
مع انخفا�ض �سعر النفط
وهذا ولد عجزا يف ميزانية
الدولة يثقل كاهلها ويحد
م��ن طموحاتنا التنموية.
ولذلك الب��د من امل�سارعة
�إىل مبا�شرة �إجراءات جادة
وعاجلة ال�ستكمال جهود
الإ�صالح االقت�صادي و�إجناز
�أه��داف��ه ت�ستهدف تر�شيد
وتخفي�ض الإن���ف���اق العام
والت�صدي على نحو فعال
ملظاهر الف�ساد و�أ�سبابه
ومعاجله االختالالت التي
ت�شوب اقت�صادنا الوطني
حيث �إن الت�أخري يزيد العجز
تراكما والو�ضع تفاقما مما
يتطلب جهودا �أك�بر وكلفة
�أعلى يف امل�ستقبل.
و�إذ �أ�ضع �أمامكم حقائق

و�أب��ع��اد الأزم���ة و�أط��ل��ب من
املجل�س واحلكومة امل�سارعة
�إىل اتخاذ تدابري واجراءات
�إ�صالحية عاجلة �أ�ؤكد على
�أن ي��ك��ون ك��ل م��ن املجل�س
واحلكومة القدوة احل�سنة
والأخ���ذ بزمام امل��ب��ادرة يف
جت�سيد االن�ضباط وااللتزام
بهذه الإ�صالحات وبراجمها
الزمنية منتهزين هذه الفر�صة
لت�صحيح م�سارنا االقت�صادي
���س��اع�ين �إىل ال��ب��ح��ث عن
م�صادر �أخرى للدخل تعزز
قدراتنا و�إمكانياتنا.
كما �أدعو كل مواطن �إىل
�إدراك اهمية وجدوى تلك
الإ�صالحات وتفهم تدابري
الإ�صالح وتبعاته والتعامل
امل�������س����ؤول م���ع متطلباته
ومقومات جناحه م�ؤكدين
احلر�ص الدائم على عدم
امل�سا�س ب�أ�سباب العي�ش
الكرمي للمواطنني �أو دخل
ال��ف��ئ��ات املحتاجه وجتنب
امل�سا�س ب�صندوق الأجيال
القادمة.
و�إنني على ثقة من ح�سن
ا�ستجابتكم وا�ستعدادكم
للم�شاركة يف معاجلة ذلك
وفاء لوطنكم وحر�صكم على
�أن يظل وطنكم عزيزا كرميا
وبعون اهلل �سنتجاوز هذه
الأزم��ة ونحن �أح�سن حاال
و�أكرث قوة.
�إخ��واين و�أبنائي رئي�س
و�أع�������ض���اء جم��ل�����س الأم����ة
املحرتمني ...
لقد د�أب��ت يف خطاباتي
ال�سابقة �أن �أذكركم ب�أهمية
العمل على جت�سيد التعاون

الب� � � � ��د م � � ��ن إج � � � � � � ��راءات
ج � � � � � � � � � � � � ��ادة وع � � � ��اج � � � �ل � � � ��ة
الس � � �ت � � �ك � � �م � � ��ال ج� � �ه � ��ود
اإلص �ل��اح االق �ت �ص��ادي
وإجن� � � � � � � � � � � � ��از أه � � � � ��داف � � � � ��ه
ب � �ت ��رش � �ي ��د وت �خ �ف �ي ��ض
اإلنفاق العام والتصدي
على نحو فعال ملظاهر
ال � � �ف � � �س� � ��اد وأس � � �ب� � ��اب� � ��ه.
ال � � � � ��والء ل� �ل ��وط ��ن ف ��وق
ك � ��ل والء ،واالن � �ت � �م ��اء
للكويت يعلو ع�ل��ى كل
انتماء  ،فاحرصوا على
أم � ��ن ال ��وط ��ن وص ��ون ��وا
وح � ��دت � �ن � ��ا ال ��وط � �ن � �ي ��ة.
أدع � � � � � � ��و ك � � � ��ل م� � ��واط� � ��ن
إل ��ى ال�ت�ف�ه��م والتعامل
امل� � � � � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � � � � ��ؤول م� � � ��ع
م� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات اإلص� �ل� ��اح
االق � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � �ص � � � � � � � � � ��ادي
وم � � �ق � � ��وم � � ��ات جن � ��اح � ��ه،
م � � ��ؤك � � ��دي � � ��ن احل� � � � ��رص
ال � � � ��دائ � � � ��م ع� � �ل � ��ى ع � ��دم
املساس بأسباب العيش
ال �ك��رمي ل�ل�م��واط�ن�ين أو
دخ��ل الفئات احملتاجة.

امل�أمول بني املجل�س واحلكومة
من �أجل زيادة الإجناز وحل
م�شكالت املواطنني ومعاجلة
ق�ضاياهم وت�سهيل م�صاحلهم
ال�سيما �أن حجم التحديات
التي تواجهنا والأخطار التي
حتيط بنا جتعل التعاون
�ضرورة ملحة وواجبا حتميا
وا�ستحقاقا وطنيا.
ان ث��ق��ت��ي وث���ق���ة �أه���ل
الكويت بكم كبرية وال �شك
ب�أنكم حري�صون على االرتقاء
حلجم تلك التحديات وت�أمني
متطلبات مواجهتها وجتاوزها
باذن اهلل والعمل من �أجل بناء
حا�ضر الكويت وم�ستقبلها
وتلبية �آمال وطموحات �أهلها
الأوفياء.
�إن ال���والء للوطن فوق
ك��ل والء وم�صلحة الوطن
ت��ت��ق��دم ع��ل��ى ك��ل م�صلحة
واالنتماء للكويت يعلو كل
ان��ت��م��اء ف��اح��ر���ص��وا على
حماية و�أمن الوطن و�صونوا
وحدتنا الوطنية وافتحوا
�أبواب امل�ستقبل بالعمل اجلاد
املخل�ص و�أطلقوا م�سرية البناء
والتنمية والتقدم و�صوال �إىل
غد زاهر م�شرق باذن اهلل
لتظل الكويت دائما بعون
اهلل حرة �أبيه كاملة ال�سيادة
عالية الراية مرفوعة الر�أ�س
دار �أمن و�أمان وديرة رخاء
وازدهار.
 رب اجعل هذا بلدا �آمناوارزق �أهله من الثمرات� ،إنك
نعم املوىل ونعم الن�صري.
وال�سالم عليكم و رحمة
اهلل وبركاته.
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هذوال عيالي

جدارية الشهداء

حضور الصورة ..رس ـ ـ ـ ـ
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سـ ـ ـ ـ ــوخ المعنى
اخل���ل���ود ���ض��د الأف�����ول
والغياب والتال�شي؛ معنى
كثيف عميق �أفلت من �شراك
امل���وت وا���س��ت��ق��ر يف جوهر
الأب��دي��ة ،دالل��ة يخت�ص بها
املميزون فقط ،ذلكم الذين
ع��رف��وا كيف ي��ت��ج��ذرون يف
ق���رارة امل�شهد ويفر�ضون
ت��وه��ج وج��وده��م ودميومة
ح�ضورهم.
ه��م ت��ل��ك النخبة التي
ت�شع بكثافة يف قلب الذاكرة
لتمنحها  -مهما طال الزمن
وب� ُع��د  -ال�صالبة والعمق
ولي�سرتيح امل��ج��د نربا�س ًا
على هامة التاريخ تاجاً براقاً
با�سم �شهداء الوطن.
بهذه الداللة ال�شا�سعة
ب��د�أت الفكرة ،وم��ن غزارة
ه�����ذه امل����ع����اين اخل�صبة
قررنا نرث البذار ولت�ستمر
وج��وه تلك الكوكبة الغائبة
احلا�ضرة �شاخ�صة نحونا،
وتبقى عيوننا متجهة �إليها
كعناوين ب���ارزة مل تخطئ
دروب ال���ف���داء ،وعالمات
�ساطعة للعطاء ،و�إ�شارات

للت�ضحية تتناقلها الأجيال
عرب الأزمان والأحقاب.
ل����ذا ك���ان���ت ج���داري���ات
ال�شهداء يف كل مكان بناء
بلبنات احلنني م�شدودة ب�صمغ
اليقني مرتا�صة بقوة الت�أثري
يف القلب والعقل وال�ضمري.
وارت�أينا �أن تكون من قطع
ال�سرياميك مب�ساحات مت�سقة
لت�ضم �صور �شهدائنا الأبرار
توزع على حمافظات دولتنا
احلبيبة ال�ست يف مكان بارز
حتيط بج�سد الوطن �إحاطة
ال�سوار باملع�صم ولتكون تلك
اجل���دارب���ات ���س��وراً يحمي
التاريخ وي��ذود عن الذاكرة
بدور ال يقل عن الأدوار التي
لعبتها الأ���س��وار يف تاريخ
حماية الوطن الغايل عرب
ال�سنني بدءاً بال�سور الأول يف
العام  1760فال�سور الثاين
يف العام  1814فالثالث يف
العام � 1920إىل العام 1957
ول��ت��ك��ون ت��ل��ك اجلداريات
امللهمة �سورنا الرابع الذي
�سيمتد ب�إذن اهلل �إىل ما �شاء
اهلل ،وليذكرنا على الدوام �أن

�صناعه و�أن للتاريخ
للمجد ُ
رم�����وزه و�أن الت�ضحيات
العظيمة غري قابلة للفناء.
و�أن الأوطان اخلالدة هي
القادرة على �صياغة قدراتها
و�إب������راز رم���وزه���ا وتقدير
واح�ترام ت�ضحيات �أبنائها
وتبجيل ذاكرتها.
ومن اجلدير بالذكر �أن
ه��ذه اجل��داري��ات �ستحمل
���ص��ور ��� 1207ش��ه��ي� ٍ�د من
�ضمنهم بالإ�ضافة �إىل �شهداء
ال��غ��زو ال��ع��راق��ي الغا�شم،
�شهداء احلروب العربية يف
ال�سوي�س واجلوالن و�شهداء
حادثة ال�صامتة واملقاهي
ال�شعبية ،وطائرة اجلابرية
و�شهداء تفجري موكب الأمري
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
بالإ�ضافة �إىل �شهداء م�سجد
الإمام ال�صادق.
وغ�ير ج��داري��ات املجد
ال�صلبة ،هناك �أي�ضاً لوحات
لل�شهداء �سيتم توزيعها على
كافة املدار�س يف دولة الكويت
كدر�س بليغ يجب �أال نتهاون
يف تعليمه لأبنائنا عندما

فاطمة أحمد األمير

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

تكون ذروة املحبة هي قمة
العطاء �إىل ح��دود التفاين
حل��م��اي��ة ال��وط��ن ،و�صيانة
الأر�ض والعر�ض.
�سيكون �أمام �أبنائنا در�س
معرب وم�ستمر للإخال�ص �إىل
حدود الدم منتهى ال�شهامة
وذروة البطولة احلقة يف كل
�أمر ،فيخل�صون يف درا�ستهم
وي��خ��ل�����ص��ون يف عالقاتهم
ويخل�صون يف كل �أعمالهم،
وي��ت��ع��ل��م��ون ذل���ك الإب�����داع
املده�ش الذي يجعل كل عمل
ع��ب��ادة خمل�صة ،وذل���ك ما
يقود للبناء والتطور والتقدم
وحماية الأوطان.
من ال�شهداء �سيتعلمون
�أال يكون للتهاون يف حياتهم
مكان و�أن يكونوا لل�صدق
والعزم عنواناً و�أن احلما�س
وال�شرف من �شيم الرجال
و�أنهم �سيبقون �أب��داً �أحفاد
ه�ؤالء العظماء الذين �أتقنوا
فن احلياة فوهبتهم اخللود،
ووهبت وطنهم املجد� ،إنهم
ال�شهداء وعلى �ضوء �شعلتهم
الأبدية ن�سري بال توقف.
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قمة األرض
أم� � � � ��ام ق� � � � ��ادة  193دول� � � � � ��ة ف� � ��ي ال �ق �م ��ة
ال� � � �ع � � ��امل� � � �ي � � ��ة ل � �ل � �ت � �ن � �م � �ي � ��ة امل � � �س � � �ت� � ��دام� � ��ة

سمو األمري:

الكويت أوىل دول العامل
يف تقـــــديم املســاعدات
اإلنســانية للعــــام 2014

الهوية  -خا�ص
م��ن ع�ل��ى م�ن�بر الأمم امل�ت�ح��دة ،و�أم� ��ام ر�ؤ��س�ـ�ـ��اء وملــــوك وقادة
دول وحكومات  193دول��ة ،ك�شف ح�ضرة �صاحب ال�ســـمو �أمري
ال �ب�لاد ال�شــــيخ ��ص�ب��اح الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح ع��ن مفاج�أة
�أده���ش��ت جميع احل���ض��ور ،و�أظــــهرت ال���ص��ورة الإن�سانية التي
لطــاملا عرفت بها الكويت ط��وال م�ســــــريتها اخل�يرة ،متثلت يف
�إعالن �ســـــموه �أن الكويت تبـــــو�أت املرتبة الأوىل بني دول العامل
يف تـــــقدمي امل���س��اع��دات الإنــــ�سانية لعــــام  2014ب�إجمــــايل
م�ـ�ـ�ـ���س��اع��دات ن�سبته  0.24%م��ن ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإجمايل
ل�ه��ا ،وه��ي الن�سبة الأع �ل��ى م��ن ب�ين ال ��دول امل��ان�ح��ة يف العامل.

ويف ذلــ����ك املحفـــ����ل
العـــاملي الذي الت�أم �أع�ضا�ؤه
من �ش����تى الق����ارات يف قمة
عاملية جمع����ت جميع الدول
املن�ض����وية حت����ت راية الأمم
املتحدة لالتفاق على �أجندة
التنمية امل�س����تدامة ،2030
وجمموع����ة م����ن الأه����داف
العاملية اجلريئة �ألقى �س����مو
�أم��ي�ر الب��ل�اد بي����ان الكويت
الذي ق����ال في����ه �إن الكويت

ا�س����تمرت خالل ال�س����نوات
املا�ضية يف تقدمي م�ساعدات
تنموية بلغت ما معدله 2.1%
من �إجمايل الناجت املحلي �أي
�أكرث من �ضعف الن�سبة املتفق
عليها دوليا.
تل����ك
وا�س����تهدفت
القم����ة الت����ي عق����دت حتت
�شعار(� ... 2015أوان العمل
العامل����ي للنا�����س والكوك����ب)
فر�صة تاريخية تتيح للجميع
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من بل����دان و�ش����عوب العامل
مع����ا ك����ي يقرروا فت����ح �آفاق
جدي����دة وخو�����ض غمار تلك
الآف����اق ،حتقيق����ا للتق����دم
�إىل الأم����ام وحت�س��ي�ن حياة
النا�س يف كل مكان ،وحتديد
امل�سار العاملي الذي �ست�سلكه
الإج����راءات الالزمة لإنه����اء
الفق����ر ،والرتوي����ج للرخ����اء
ورفاهي����ة اجلمي����ع ،وحماية
البيئة ومعاجلة م�شكلة تغري
املناخ.
وكان م����ن �أه����م قرارات
القمة تبنـــي الدول امل�شاركة
 17هدف����ا متث����ل �أه����داف
التنمية امل�ستدامة لعام 2030
ا�س����تنادا �إىل الزخ����م الذي
�أوجدت����ه الأهداف الإمنائية
للألفي����ة الت����ي �أطلقت عام
 ،2000و حددت �سنة 2015
ك�أجل حمدد.
بيان الكويت
و�ألقى �س����مو �أمري البالد
بي����ان الكوي����ت �أم����ام القمة
العاملية هذا ن�صه:
“ب�س����م اهلل الرحم����ن
الرحيم
فــــــخامـــ����ة الرئي�س��ي�ن
امل�شاركني
�أ�صحاب الفخامة وال�سمو
واملعايل وال�س����عادة ر�ؤ�س����اء
الوفود امل�شاركة
ال�س����يدات وال�س����ادة
احل�ضور الكرمي
ال�س��ل�ام عليك����م ورحمة
اهلل وبركاته
ي�س����رين بداية �أن �أتقدم
لكم بالتهنئة اخلال�ص����ة على
رئا�ستكم لهذه القمة ،متمنيا
لكم كل التوفيق والنجاح يف

�سمو الأمري ووزير خارجيته ال�شيخ �صباح اخلالد

�سمو الأمري يلقي بيان الكويت

�إدارة �أعماله����ا وحتقي����ق ما
ن�ص����بو �إليه جميع����ا ،كما ال
يفوتني �أن �أ�شكر الأمني العام
ل��ل��أمم املتحدة ال�س����يد بان
كي مون على جهوده املقدرة
واملتمي����زة وعل����ى تقري����ره
القيم.
يتزامن عقد هذه القمة
التاريخية غري امل�سبوقة مع
ذكرى مرور �سبعني عاما على
�إن�شاء هذه املنظمة العريقة
التي نفخر جميعا مبا حققته
من �إجنازات ط����وال العقود
املا�ضية عززت خاللها �أوا�صر
التعاون الدويل يف املجاالت
املختلف����ة يف ظ����ل مواجهتها
لتحديات و�أزمات.
وميث����ل �إع��ل�ان �أهداف
التنمية امل�س����تدامة ال�س����بع
ع�ش����رة ب�أبعاده����ا الثالث����ة
االقت�ص����ادية  -االجتماعية
 البيئية التي مت اعتمادهايف هذه القمة منطلقا لدعم
التطلعات الإمنائية العاملية.
�أ�ص����حاب اجلالل����ة
والفخامة وال�سمو
�إن التنمي����ة امل�س����تدامة
امل�س����تهدفة تواجه حتديات
كب��ي�رة ب�س����بب الأمن����اط
ال�س����لوكية للإن�سان على مر
الع�ص����ور �إ�ض����افة �إىل �أث����ر
الك����وارث الطبيعية وارتفاع
درج����ة ح����رارة الأر�����ض،
الأم����ر ال����ذي ي�ض����اعف من
م�س�ؤوليتنا.
�إن �أه����داف التنمي����ة
امل�ستدامة حتتم علينا العمل
وفق �أ�س����اليب مبتكرة ميكن
التنب�����ؤ بها ملواكبة املتطلبات
واالحتياج����ات الإمنائية يف
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قمة األرض

وتوقيعه الكرمي

تنفيذ جدول �أعمال التنمية
ملا بعد  2015بهدف اجتثاث
الفق����ر بحلول ع����ام ،2030
وذل����ك م����ن خ��ل�ال العم����ل
اجلماعي الدويل وال�شراكة
العاملي����ة الفعالة وف����ق مبد�أ
امل�س�����ؤولية امل�ش��ت�ركة م����ع
الأخذ بع��ي�ن االعتبار تباين
الأعباء.
ويف هذا ال�صدد ،ت�شدد
الكوي����ت على �ض����رورة وفاء
الدول املتقدمة مبا التزمت به
بتخ�صي�ص ما ن�سبته 0.7%
من ناجتها القومي الإجمايل
لت�أمني ح�صول الدول النامية
على متويل م�س����تدام ت�أكيدا
على االلتزام����ات التي تعهد
بها املجتمع الدويل.
ولق����د حر�ص����ت الكويت
عل����ى حتم����ل م�س�����ؤولياتها
الإقليمي����ة والدولي����ة جت����اه
حتقيق الأهداف الإمنائية،
والعم����ل عل����ى تعزيزه����ا
ومعاجلة ق�ضاياها ب�إيجابية
وفعالي����ة ،حيث ا�ست�ض����افت
بالدي يف ال�س����نوات القليلة
املا�ضية عددا من امل�ؤمترات
الرفيعة امل�ستوى االقت�صادية
منها والإمنائية والإن�سانية،

مع بان كي مون

برنامج من أجل البشرية

و�ألقى بان كي مون كلمة يف قمة الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة قال فيها �إن “الأجندة اجلديدة هي تعهد من
القادة جلميع ال�شعوب يف كل مكان .هي برنامج من �أجل
الب�ش���رية ،للق�ض���اء على الفقر يف جميع �أ�ش���كاله – هي
خطة لكوكب الأر�ض ،عاملنا امل�شرتك”.
و�أ�ش���اد بالإطار اجلديد كخطة للعمل �ض���من �شراكة
عاملية ،وتكثيف اجلهود لتقا�سم الرخاء ،م�ضيفا يف هذا
ال�ش����أن تربز احلاجة امللحة للعمل من �أجل تغيري املناخ،
ولذلك جذور را�سخة يف امل�ساواة بني اجلن�سني واحرتام
حق���وق اجلمي���ع .و�إن جدول �أعم���ال  2030يحتم علينا
النظر �إىل �أبعد من احلدود الوطنية وامل�صالح الق�صرية
الأم���د ،والعمل معا يف ت�ض���امن على الأمد الطويل .ومل
يعد ب�إمكاننا التفكري والعمل يف عزلة”.

و�أطلقت العديد من املبادرات
لتعزيز ال�شراكة والتعاون يف
املجالني التنموي والإن�ساين،
والتي نتابع ا�ستمرار �سريها
و�آليات تنفيذه����ا للت�أكد من
حتقيقها لأهدافها املعلنة.
�إن الكويت مل تدخر جهدا
يف م�س����اعيها الرامي����ة �إىل
تقدمي امل�س����اعدات التنموية
للدول النامية والدول الأقل
منوا من خالل م�ؤ�س�س����اتها
املختلفة ،و�أبرزها ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربي����ة ،ع����ن طريق تقدمي
قرو�ض ومنح مي�سرة لإقامة
م�شاريع البنى التحتية لتلك
الدول ،حيث ا�ستمرت بالدي
خالل ال�س����نوات املا�ضية يف
تق����دمي م�س����اعدات تنموية
بلغت م����ا معدله  2.1%من
�إجمايل الن����اجت املحلي� ،أي
�أكرث من �ضعف الن�سبة املتفق
عليها دوليا.
وم����ا يبعث عل����ى الفخر
ب�أن الكويت ورغم �أنها دولة
نامي����ة ،فقد تب����و�أت املرتبة
الأوىل يف تقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لعام  2014وفقا
لتقرير امل�ساعدات الإن�سانية
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أهداف التنمية املستدامة املتفق عليها
في القمة العاملية للتنمية:

العاملي الذي ت�صدره �سنويا
منظمة مبادرة التنمية ،حيث
بلغ �إجمايل امل�س����اعدات ما
ن�س����بته  0.24%م����ن الناجت
املحل����ي الإجم����ايل ،وه����ي
الن�سبة الأعلى من بني الدول
املانحة يف العامل.
�أ�ص����حاب اجلالل����ة
والفخامة وال�سمو
تبقى الأمم املتحدة الآلية
املثلى ملناق�شة ما يواجه العامل

من حتدي����ات وخماطر ،و�إن
جناحنا يف حتقي����ق التنمية
امل�س����تدامة يف �إطارها ي�ؤكد
م�س�����ؤولياتنا حي����ال عاملن����ا
املعا�صر.
ويف اخلت����ام ،ال ي�س����عني
�إال �أن �أ�ش����كركم على ح�سن
ا�ستماعكم ،متمنني مل�ؤمترنا
كل التوفيق وال�سداد.
وال�س��ل�ام عليكم ورحمة
اهلل وبركاته».

 الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله يف كل مكان. الق�ضاء على اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذيةاملح�سنة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة.
ّ
 ال�صحة اجليدة والرفاهية. �ض � � ��مان التعليم اجليد املن�صف وال�شامل للجميعوتعزيز فر�ص التع ّلم مدى احلياة للجميع.
 حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني. �ض � � ��مان تواف � � ��ر املياه وخدمات ال�ص � � ��رف ال�ص � � ��حيللجميع و�إدارتها �إدارة م�ستدامة.
 �ضمان ح�صول اجلميع بتكلفة مي�سورة على خدماتالطاقة احلديثة املوثوقة وامل�ستدامة.
 تعزيز النمو االقت�صادي املطرد وال�شامل للجميعوامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع.
 �إقام � � ��ة بنى حتتية ق � � ��ادرة على ال�ص � � ��مود ،وحتفيزالت�صنيع ال�ش � � ��امل للجميع وامل�س � � ��تدام ،وت�شجيع
االبتكار.
 احلد من انع � � ��دام امل�س � � ��اواة داخل البل � � ��دان وفيمابينها.
 جعل املدن وامل�ستوطنات الب�شرية �شاملة للجميعو�آمنة وقادرة على ال�صمود وم�ستدامة.
 اتخ � � ��اذ �إج � � ��راءات عاجلة للت�ص � � ��دي لتغ �ي ��ر املناخو�آثاره.
	ا�ستخدام املحيطات والبحار واملوارد البحرية علىنحو م�ستدام لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
 حماية النظم الإيكولوجية الربية وترميمها وتعزيزا�س � � ��تخدامها على نح � � ��و م�س � � ��تدام ،و�إدارة الغابات
على نح � � ��و م�س � � ��تدام ،ومكافحة الت�ص � � ��حر ،ووقف
تدهور الأرا�ضي وعك�س م�ساره ،ووقف فقدان التنوع
البيولوجي.
 تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط ال�شراكة العاملية من�أجل التنمية امل�ستدامة.
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معرض إكسبو

تأكيد ًا لرسالة الكويت اإلنسانية

مكتب الشهيد يف «إكسبو»
متابعة :عماد منصور املنصور

اك�سبو معر�ض دويل يتم تنظيمه كل خم�س �سنوات يف �إحدى مدن العامل ،وي�شرف عليه املكتب الدويل للمعار�ض،
وق��د نظم ه��ذا ال�ع��ام يف مدينة ميالنو الإي�ط��ال�ي��ة يف ال�ف�ترة م��ا ب�ين الأول م��ن م��اي��و �إىل احل ��ادي وال�ث�لاث�ين من
�أك�ت��وب��ر �أي مل��دة �ستة �أ��ش�ه��ر وذل��ك حت��ت �شعار (ت�غ��ذي��ة ال�ك��وك��ب ط��اق��ة احل �ي��اة) ،وق��د ��ش��ارك��ت دول��ة ال�ك��وي��ت بجناح
�ضخم �ضمن فعاليات ع��دي��دة �أظ�ه��رت �أوج�ه��ا متعددة م��ن وج��وه احل���ض��ارة والإجن ��از يف دول��ة ال�ك��وي��ت ،وق��د �ساهم
مكتب ال�شهيد يف هذه الفعالية الدولية م�برز ًا �أن�شطته ودوره وعطاءه م�ؤكد ًا على الر�سالة الإن�سانية القيمة يف
رع��اي��ة ذوي ال���ش�ه��داء وتخليد ذك��راه��م ال�ع�ط��رة وت��أك�ي��د ال�ق�ي��م ال��وط�ن�ي��ة ال��رف�ي�ع��ة وذل ��ك م��ن خ�ل�ال وف��د تتقدمه
ال�سيدة فاطمة �أحمد الأم�ير الوكيل امل�ساعد يف الديوان الأم�يري مدير عام مكتب ال�شهيد حيث �أك��دت �أن حر�ص
ال�ك��وي��ت على امل���ش��ارك��ة يف معر�ض �إك�سبو ميالنو  2015ي�ت��أت م��ن �إمي��ان�ه��ا العميق ب�أهمية التنمية امل�ستدامة
وامل�شاركة يف مثل ه��ذه الفعاليات التي تعر�ض �إجن ��ازات النه�ضة التي حققتها دول جمل�س التعاون اخلليجي.
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ن�ف�خ��ر مب ��ا أس �ن��د إلينا
من مهام وطنية جتسد
ال� � ��رغ � � �ب� � ��ة ال � �س� ��ام � �ي� ��ة
ل� � �ق � ��ائ � ��د اإلن � �س � ��ان � �ي � ��ة
ج � �ن � ��اح ال � �ك� ��وي� ��ت ج ��اء
ض �م ��ن أف � �ض ��ل ع �ش��رة
أج� �ن� �ح ��ة ف� ��ي امل� �ع ��رض
امل � �ن ��اس � �ب ��ات ال ��دول� �ي ��ة
فرصة لتعريف العالم
بوطننا ودوره وعطائه
من خالل مكتب الشهيد
أبرزنا الدور احلضاري
ل � � � � ��دول � � � � ��ة ال � � �ك � � ��وي � � ��ت
و�أ�ضافت �أن الكويت �شاركت
يف �إك�سبو ميالنو  2015من
منطلق كونها �شريك ًا رئي�سي ًا
يف املحافل والفعاليات الدولية
والت�أكيد على كونها مركزاً للعمل
الإن�ساين ،م�شيدة بالنجاح الكبري
ال���ذي حققه امل��ع��ر���ض والذي
عك�سته �أرقام زوار املعر�ض من
دول تقدر بالآالف.
واعتربت فاطمة الأمري �أن
معر�ض �إك�سبو ميالنو 2015
الذي يقام حتت �شعار «تغذية
الكوكب طاقة للحياة» حمل
ر�سالة تنموية و�إن�سانية ،كما �أن
م�شاركة الكويت ت�أتي مطابقة
لتوجهات الكويت بقيادة �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
ال�صباح قائد العمل الإن�ساين
ب�شهادة �أممية.

فاطمة الأمري

ولفتت فاطمة الأمري �إىل �أن
مكتب ال�شهيد جنح من خالل
م�شاركته ه��ذا العام يف �إلقاء
ال�ضوء وبقوة على دور مكتب
ال�شهيد وتخليده بطوالت �شهداء
الكويت ومت من خالله توزيع
الهدايا التذكارية على زوار
جناح مكتب ال�شهيد الذي لفت
انتباه كل من زاره كما �شارك

مدخل جناح دولة الكويت

الزوار بالتقاط ال�صور التذكارية
وال�����س ��ؤال ع��ن ال��رع��اي��ة التي
يقدمها املكتب لأ�سر ال�شهداء.
و�أ�ضافت :ال�شك �أن اجلهود
ال��ت��ي بذلها الأخ����وة الزمالء
كانت كبرية وبف�ضلها جاء جناح
الكويت �ضمن �أف�ضل � 10أجنحة
يف املعر�ض ،ملا حمله من ح�ضور
قوي وملفت للنظر ملا يحمله من

ر�سائل �إن�سانية.
و�أك���دت مدير ع��ام مكتب
ال�شهيد ال�سيدة فاطمة �أحمد
الأمري ب�أن م�شاركة مكتب ال�شهيد
مبعر�ض اك�سبو ميالنو من باب
تعريف العامل اخلارجي مبكتب
ال�شهيد كم�ؤ�س�سة رائدة يف بث
قيم ال���والء واالن��ت��م��اء للوطن،
ومكتب ال�شهيد بجميع قيادييه
وكوادره ن�شعر بالفخر مبا �أ�سند
�إليه من مهام وطنية و�إن�سانية
نبيلة جت�سد الرغبة ال�سامية
لقائد الإن�سانية ح�ضرة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح – حفظه
اهلل ورع��اه – لتكرمي وتخليد
ذكرى �شهدائنا الأبرار ورعاية
ذوي��ه��م رع��اي��ة متميزة يف كل
اجلوانب.
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احتفال

ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد

ال�شيخة ح�صة ال�صباح

م .علي اليوحة

احتفـــــــــــــــــاء بالعــــــــــــــــيد الـ  30إلنشــــــــــــــــــــــــائها

وزير الإعالم يف افتتاح املركز

دار اآلثار اإلسالمية تختار مركز الريموك الثقايف
حاضنا لفعاليات موسمها الجديد
طارق الأحمد

بعد �سل�سلة من املعار�ض الفنية املتنقلة احت�ضنتها �أ�شهر املتاحف العاملية عاما تلو �آخر ،حطت دار الآثار الإ�سالمية رحالها يف مركز
ثقايف جديد داخل الكويت ليكون �صرحا ثقافيا يتوهج �إ�شراقا و�ضياء وعطاء .ففي احتفالية رعاها ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح مبرور  30عاما على �إن�شائها ارت�أت دار الآثار الإ�سالمية �أن يكون املركز الثقايف اجلديد
يف منطقة الريموك حا�ضنا لفعاليات مو�سمها الثقايف الـ 21الذي يت�ضمن عددا من الن�شاطات املتميزة على مدار عام كامل.
و�أع��رب ممثل �سمو الأمري
حل�ضور االحتفالية وزير الإعالم
وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�����ش��ي��خ ���س��ل��م��ان احل���م���ود يف
االحتفالية التي �أقيمت �أواخر
�سبتمرب امل��ا���ض��ي ع��ن فخره
بت�شرفه بتمثيل �سمو الأمري
يف احتفالية مرور ثالثة عقود
على ت�أ�سي�س الدار التي يرعاها
�سموه فائق الرعاية والدعم

كم�ؤ�س�سه كويتية رائدة يف عامل
الثقافة على امل�ستويني املحلي
والعاملي .وقال ال�شيخ �سلمان
يف كلمة له يف افتتاح االحتفالية
�إن دوله الكويت �سعت دائما �إىل
دعم قطاعات الثقافة والفنون
والعلوم والآداب منذ خم�سينيات
القرن املا�ضي ،لإميانها ب�أهمية
ت�أثري الثقافة كقوة ناعمة لها
انعكا�سات فاعلة حمليا و�إقليميا

ودوليا ،معتربا �أن هذا النجاح
جاء بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل
ثم بف�ضل جهود �أبنائها .و�أ�ضاف
�أن الفرتة الأخرية �شهدت تركيزا
ع��ل��ى دور ال��ث��ق��اف��ة و�ضرورة
تفعيلها على ك��ل امل�ستويات
بف�ضل الدعم الكرمي املتوا�صل
من ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد و�سمو ويل عهده و�سمو
رئي�س جمل�س الوزراء  ،مما �أدى

لتطورات نوعية يف �ش�أن الثقافة
متثلت يف العديد من الإجنازات
املهمة التي جت�سدت يف بيان
ا�سرتاتيجية املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب .وذكر
�أن �أهم هذه الإجن��ازات �إن�شاء
�أول مركز متخ�ص�ص للتدريب
الثقايف وتد�شني عمل املكتبة
الوطنية التي تعد ذاكرة مهمة
للكويت و�أن�شطتها وقيام العديد
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م��ن امل��ع��ار���ض والفعاليات يف
املحافظات وامل��دار���س .وقال
�إن الكويت �سعت �إىل العمل
على �إن�شاء مراكز ثقافية عاملية
ت�شارك يف �أن�شطتها دول عديدة
ولعل �أهمها امل�شاركة يف معر�ض
�إك�سبو (ميالنو  )2015ومهرجان
(�أ���ص��ي��ل��ة  )2015يف اململكة
املغربية �إىل جانب الأن�شطة
والفعاليات واملعار�ض الدولية
التي �أقامتها دار الآثار الإ�سالمية
يف العديد من العوا�صم العاملية
و�آخرها يف العا�صمة الإيطالية
روما .وذكر �أن دولة الكويت مل
تدخر جهدا يف ت�أكيد وجودها يف
امل�شهد الثقايف العاملي بدليل �أنها
ت�ستعد لالحتفال ب�إعالن الكويت
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية مطلع
ال��ع��ام املقبل ،حيث ا�ستعدت
له بت�شكيل اللجنة العليا لهذا
احل��دث الكبري برئا�سة �سمو
ال�شيخ جابر امل��ب��ارك احلمد
ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء،
م�����ش�يرا �إىل �أن دار الآث����ار
الإ�سالمية �سيكون لها دور بارز
ب�أن�شطتها وفعالياتها املختلفة.
مواقع كويتية بقائمة
الرتاث العاملي
وق���ال ال�شيخ �سلمان �إن
الكويت توجت جهودها الثقافية
على ال�ساحة العاملية باعتماد
ثالثة مواقع كويتية يف القائمة
التمهيدية للرتاث العاملي ،وهي
موقع �سعد و�سعيد يف جزيرة
فيلكا و�أب�����راج دول���ة الكويت
وق�صر ال�شيخ عبداهلل اجلابر
ال�صباح وال��ذي مت م�ؤخرا يف
م��دي��ن��ة ب���ون الأمل��ان��ي��ة ،مثمنا
جهود ال���دار بقيادة ال�شيخة
ح�صة �صباح ال�سامل ال�صباح
يف �إث��راء احلركة الثقافية يف
العامل الإ�سالمي .وذكر �أن هذا
االحتفال ي�أتي تقديرا للإبداع

والتميز الفكري الكويتي الأ�صيل
الذي انعك�س بعمل دار الآثار
الإ�سالمية يف جمال املتاحف
والآثار الإ�سالمية ،والذي �أ�س�س
له وقاد م�سريته ال�شيخ نا�صر
�صباح الأحمد ال�صباح وقرينته
ال�شيخة ح�صة ،واحت�ضن نواته
الأوىل متحف الكويت الوطني
ع��ام  1983ممثلة مبجموعة
ال�صباح الأثرية.
دعم متوا�صل
من جانبها قالت ال�شيخة

ح�صة ال�صباح امل�شرف العام
على دار الآث��ار الإ�سالمية �إن
دع��م �سمو الأم�ي�ر واحلكومة
الكويتية للدار كان له �أكرب الأثر
با�ستمرارها ومتيزها لـ 30عاما
متوا�صلة ،معتربة �أن افتتاح مركز
الريموك �سيكون �إ�ضافة لإثراء
احل��رك��ة الثقافية يف البالد.
و�أ�شادت ال�شيخة ح�صة بجهود
العاملني واملتطوعني يف الدار
والتي �أث��م��رت ه��ذا التميز يف
احلفاظ على الرتاث الإ�سالمي

مركز الريموك الثقايف
يت�ضمن املركز ال��ذي يتخذ من منطقة الريموك قرب
العا�صمة الكويت مقرا له م�سرحا كبريا يت�سع ملا يقارب 250
�شخ�صا� ،إ�ضافة �إىل عدد من القاعات والغرف  ،وم�ساحات
كبرية خم�ص�صة للور�ش الفنية ومزودة ب�أحدث الو�سائل التقنية
احلديثة والعلمية.
ويقدم ركن املتحف يف املركز العديد من النماذج املتحفية
ملجموعة ال�صباح �إىل جانب الهدايا التذكارية لزوار املركز،
ف�ضال عن وجود مكتبة جديدة توفر ت�شكيلة جديدة ومتنوعه
من الكتب القيمة ،ومطبوعات ال��دار باللغتني الإنكليزية
والعربية.
ويت�ضمن املو�سم الثقايف الـ 21تنوعا ثقافيا كبريا حيث
�سيقدم خالل ثمانية �أ�شهر ( )32حما�ضرة و( )16فيلما
كال�سيكيا و(� )33أم�سية مو�سيقية وعر�ضني للم�سرح ،وثمانية
�أيام للعائلة وخم�سة معار�ض ،ومهرجانا وقراءة لثالثة كتب،
و 124لقاء مع الأطفال خالل خم�سة برامج معدة خا�صة
لهم ،ويختتم املو�سم فعالياته يف �أواخر مايو من العام املقبل
.2016
ومتثل دار الآثار الإ�سالمية منذ افتتاحها يف عام 1983
ركيزة �أ�سا�سية يف احلركة الثقافية الكويتية يف الداخل واخلارج،
حيث �أدركت �إدارة الدار �أن االهتمام بالفنون الإ�سالمية ال
يقت�صر على دقة حتقيقها ودرا�ستها وح�سن اختيارها وتوثيق
عر�ضها مع ال�شرح والتحليل ،بل انطلقت من قناعة منها ب�أن
هذه الفنون كانت مادة تداول يف احلياة اليومية وعلى مدى
�أربعة ع�شر قرنا ،ولذلك لعبت دورا حيويا يف �إ�شراقة نادرة
�ساهمت يف النه�ضة الأوروبية منذ القرن اخلام�س ع�شر كقوة
هادئة ناعمة دون فر�ض �أو تع�سف �أو جتاهل للح�ضارات
الأخرى.

الأ�صيل ،مقدمة �شكرها العميق
ل�سمو �أمري البالد و�سمو ويل
ال��ع��ه��د ع��ل��ى دعمهما الكبري
للدار.
تعاون حكومي
من ناحيته قال الأمني العام
للمجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب املهند�س علي اليوحة �إن
هذه االحتفالية جت�سد التعاون
احلقيقي يف جمال املتاحف بني
حكومة الكويت ممثلة بوزير
الإع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب ال�شيخ �سلمان احلمود
ال�صباح والقطاع اخلا�ص ممثال
بوزير الديوان الأمريي ال�شيخ
نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح
مالك جمموعة ال�صباح الرتاثية.
وذك����ر ال��ي��وح��ة �أن احلكومة
�سعت �إىل اال�ستعانة ب�أ�صحاب
املجموعات اخلا�صة ل�سد فراغ
ت��اري��خ��ي ل��ل��ف�ترة الإ�سالمية،
بالتعاون مع منظمة اليون�سكو
التي �أو�صت مب�شاركة جمموعة
ال�صباح لكونها �أكرث �شمولية من
حيث العمق التاريخي واجلغرايف
يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،والتي
نظمت املعر�ض الأول لدار الآثار
الإ�سالمية ب�أكرث من  1200قطعة
�أثرية عك�ست الفن الإ�سالمي من
القرن الثامن �إىل القرن الثامن
ع�شر امليالدي .و�أ�شار �إىل �أن
جمموعة ال�صباح اخلا�صة تعترب
جزءا من دار الآثار الإ�سالمية
التي تعد معلما ثقافيا بارزا يف
خريطة العامل للمتاحف والآثار،
و�سفريا عامليا لدولة الكويت
جتولت مقتنياتها الفريدة يف
متاحف دول العامل حاملة معها
ر�سالة الكويت للتعاي�ش ال�سلمي
والت�سامح الإن�ساين التي ترعاها
الدولة ممثلة بوزارة الإعالم.
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السـ ــور الراب ـ ــع

ّ
سلم نفسه كي ال يحرق املعتدون أهله

الشهيد صالح عبدالله املاجد
فداء األهل والوطن

استوطنالعراقيونمسكنه،وحاصرواوالدهوهددوه،
إما بتسليم االبن صالح عبدالله املاجد أو حرق املنزل مبن فيه.
�أخالق ال�شهيد �صالح املاجد:
عرف ال�شهيد �صالح املاجد
امل��ول��ود يف 1967 - 11 - 5
م�����س��اع��د م��ه��ن��د���س يف وزارة
الأ�شغال ب�أنه �إن�سان طيب القلب
�سليم ال�صدر كرمي �شجاع ،مرح
وحمبوب من النا�س.
دور ال�شهيد �صالح املاجد
خالل الغزو العراقي الغا�شم:
كان كغريه من �أبناء الوطن
راف�ضاً للغزو الغا�شم وكان يقول:
«ه ��ؤالء ال �أم��ان لهم على رغم
م�ساعدتنا لهم �إبان حربهم مع
�إيران» خا�صة �أن ال�شهيد �صالح

من �أول يوم من �أيام الغزو الآثم
 1990/8/2كان موجوداً كمجند
حلماية �أمن ق�صر ال�شيخ �سعد
العبداهلل ال�صباح وقد حا�صر
املعتدون الق�صر فجراً وقاومهم
���ص�لاح امل��اج��د مب��ا ي�ستطيع
و�أ�صيب بعدة جراحات ولطخت
مالب�سه بالدماء و�أمام ال�ضغط
الرهيب ال�صعب مواجهته ا�ضطر
�صالح لالن�سحاب من الق�صر
وتغيري مالب�سه الع�سكرية �إىل
مدنية وذلك بعد مقاومة امتدت
منذ الفجر �إىل الع�صر من يوم
الغزو الغا�شم.

ال�شك هذه ال�صدمة �أثرت
على �صالح ت�أثرياً بالغاً فاتخذ
موقفاً �صارماً جتاه املعتدين وهو
مقاومة ه ��ؤالء اجلنود بجميع
الو�سائل املمكنة فكان يقول:
«العراقيون البد مقاومتهم ب�شتى
الطرق» ويقول �أي�ض ًا «هذوله
العراقيون الزم يطلعون بالطيب
�أو بالقوة»
ولذا ان�ضم ال�شهيد �صالح
�إىل خلية مقاومة يف منطقة
م�شرف التي تتكون من اثني
ع�شر عن�صراً  ،وهذه اخللية كان
لها نوعان من الن�شاط ،النوع

الأول املقاومة ال�شعبية وت�شمل
جميع الأعمال التطوعية املدنية
مل�ساعدة �أهايل منطقة م�شرف
على ال�صمود يف �أر���ض الوطن
وق��د رت��ب �أف��راد اخللية املهام
والأعمال على بع�ضهم لتنظيم
وتن�سيق هذا النوع من املقاومة
و�أما النوع الثاين فهو املقاومة
الع�سكرية التي متثل الأخطر لكن
مع ذلك فال�شهيد مل يكن يبايل
بعواقبه ولذا ملا طلب منه البع�ض
الرتيث وعدم ا�ستخدام ال�سالح
رف�ض ذلك كله لأن الوطن والعمل
على تخلي�صه من �أيدي الغزاة
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كان همه الأول و�إن �أدى ذلك
�إىل ا�ست�شهاده وكما عرب �شقيقه
حممد (هذه الع�صبية واحلمية
هي التي جعلت منه �شهيداً).
ب����د�أ ���ص�لاح و�أف������راد اخللية
بالتخطيط ل�����ض��رب القوات
ال��ع��راق��ي��ة وق��د ح��ر���ص��وا على
التمويه يف �أماكن اجتماعاتهم
كي ال يتمكن العراقيون من ر�صد
حتركاتهم ،فمرة يجتمعون يف
�إح��دى ال��دواوي��ن و�أخ���رى عند
�أح��د ف��روع اجلمعية التعاونية
وال��ث��ال��ث��ة يف �إح����دى �ساحات
املنطقة وهكذا.
لقد كانت اخلطوة الأوىل
للمقاومة الع�سكرية هي جمع
ال�سالح فقد ذهب ال�شهيد مع
عدد من �أفراد اخللية يف الأيام
الأوىل من الغزو �إىل �أحد املخافر
لأخ��ذ الأ�سلحة وذل��ك قبل �أن
ي�سيطر العراقيون على الو�ضع
يف الكويت وكذلك متكن ال�شهيد
و�أبناء اخللية من ح�صولهم على
�أ�سلحة من م�صادر خمتلفة �أدت
يف النهاية �أن تتوفر ب�أيديهم
�أن����واع خمتلفة م��ن الأ�سلحة
ك��ال��ر���ش��ا���ش��ات والر�شي�شات
والقنابل اليدوية وقد �أخفوها
يف �إحدى املنازل التي كانت قيد
الإن�شاء يف منطقة م�شرف وهذه
الأ�سلحة �أحياناً يح�ضرونها معهم
يف اجتماعاتهم لينطلقوا بعدها
للمقاومة وبالرغم من اخلطر
املحدق بهم ب�سبب هذه الأ�سلحة
�إال �أنهم مل يكونوا خائفني �أو
ع��اب��ئ�ين ب���ال���ق���وات العراقية
املتواجدة يف املنطقة.
قام ال�شهيد وعنا�صر اخللية
بعدة عمليات ع�سكرية ولكن
للأ�سف مل تر�صد جميع عملياتهم
لإحاطتهم لها بال�سرية ومما
عرف من عملياتهم التايل:
 - 1قتل �أحد جنود االحتالل

وص� �ل ��ت ه � ��ذه األخ� �ب ��ار
إل � � � ��ى ال � �ب � �ط� ��ل ص�ل��اح
امل��اج��د وه ��و ف��ي مخبأه
ف � �م ��ا ك � � ��ان م � �ن ��ه خ ��وف � � ًا
ع �ل��ى أه �ل��ه س ��وى ترك
مسكنه وتسليم نفسه
ل� �ل� �ض ��اب ��ط ال � �ع � ��راق � ��ي.
عندما كان يقود �شاحنة حتمل
الوقود.
 - 2قتل اثنني من ال�سودانيني
املتعاونني مع جنود االحتالل
�أحدهما كان يقوم بتزوير دفاتر
ال�����س��ي��ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ورم���وا
جثتيهما يف بر م�شرف.
وب�سبب العمليات الع�سكرية
وخا�صة عملية قتل ال�سودانيني
ت��ت��ب��ع ال���ع���راق���ي���ون حتركات
�صالح و�أبناء اخللية وو�ضعوا
اال���س��ت��خ��ب��ارات واجل��ن��ود على
مداخل وخمارج منطقة م�شرف
وداه��م��وا امل��ن��ازل والديوانيات
حتى متكنوا من القب�ض على
�أح��د �أف��راد اخللية ال��ذي �أمام
التعذيب ال�شديد ا�ضطر للبوح
ب�أ�سماء باقي �أفراد اخللية ومنهم
�صالح املاجد.
ح�ضرت جمموعة من جنود
االح��ت�لال ع��دده��ا ثمانية �إىل
منزل ال�شهيد �صالح املاجد حيث
كان فيه والده و�شقيقه حممد
و�س�ألوا عن �صالح باال�سم مما
يدل على توفر معلومات دقيقة
عن ن�شاطات �صالح ومكان منزله
ف�أخربهم والده ب�أن �صالح غري
موجود و�أنه م�سافر فردوا عليه
ب�أنهم �سيبقون يف املنزل ينتظرونه
حتى يرجع وبالفعل دخل ه�ؤالء
اجلنود املنزل واتخذوه �سكن ًا
وق��ال ال�ضابط العراقي لوالد

�صالح ب ��أن لديه �أوام���ر �إن مل
يح�ضر ل��ه��م اب��ن��ه ب�����أن يقوم
بحرق املنزل مبن فيه ،و�ضربوا
احلرا�سة امل�شددة على �أفراد
املنزل ومنعوهم من اخلروج.
ك�����ان ����ص�ل�اح ق���ب���ل ه���ذه
الأحداث و�صلت �إليه معلومات
ب����أن ج��ن��ود االح��ت�لال يبحثون
عنه فرتك منزل وال��ده وذهب
�إىل منطقة كيفان ثم رجع �إىل
منطقة م�شرف و�سكن يف منزل
لأحد اجلريان ،ولكن عندما علم
بتهديد العراقيني لوالده ا�ضطر
�أن ي�سلم نف�سه لهم خ�شية �أن ينفذ
جنود االحتالل تهديدهم ،فلما
دخل �صالح املنزل �أمر ال�ضابط
العراقي مبا�شرة باعتقاله و�أمام
هذا املوقف بكى الأب حزناً على
ابنه الذي ال يعرف ماذا �سيكون
م�صريه مع ه�ؤالء املجرمني ورد
ال�ضابط العراقي مبدياً تعاطفاً
معه يف الظاهر ولكن م�ضمراً
اخلبث وال��ل ��ؤم وال�سخرية يف
الباطن ب�أنهم �سي�ستجوبونه ثم
يرجعونه بعد يومني.
اقتيد ���ص�لاح امل��اج��د �إىل
خم��ف��ر منطقة الأح���م���دي يف
 1990/10/30وهناك تعر�ض
للتعذيب الرهيب فقد بدا عليه
الإنهاك والتعب وتورمت رجاله
م��ن ال�����ض��رب  ،ث��م ب��ع��د فرتة
بتاريخ  1990/11/11علم والد
ال�شهيد مبقر اعتقاله فزاره
وحاول �إطالق �سراحه ،و�أخربه
ال�ضابط العراقي ب�أن عليه �أن
ي��وق��ع على تعهد م��ع �شخ�ص
�آخر مقابل ذلك ولكن ملا ذهب
والد ال�شهيد مع �شقيق ال�شهيد
حممد اعتقلهما العراقيون �أي�ضاً
وق��ام��وا مبثل ه��ذا م��ع جميع
�أهايل خليه م�شرف ،ويذكر �أن
�أمراً �صادراً من القائد الأعلى
ال��ذي كان يحكم الكويت �إبان

ال��غ��زو الغا�شم امل��دع��و ح�سني
املجيد بالقب�ض على جميع �أهايل
�أ�سرى خلية م�شرف وترحيلهم
�إىل العراق ،وبالفعل ملا ح�ضر
الأه��ايل �أركبوهم با�صني مبن
فيهم �صالح املاجد وذلك بتاريخ
 1990/11/15و�ساروا بهم �إىل
�أن و�صلوا �إىل الب�صرة حيث
اف�ترق البا�صان ف�أما البا�ص
الذي يحمل الأهايل فقد �سار
بهم �إىل �سجن �أمن الب�صرة و�أما
البا�ص الآخ��ر فقد ذه��ب �إىل
مكان �آخر غري معلوم.
فمنذ ذل��ك التاريخ فقدت
�أخ��ب��ار ال�شهيد �صالح املاجد
با�ستثناء معلومات غري م�ؤكدة
عن تواجده يف �أكرث من �سجن
من �سجون العراق مثل �سجن
بعقوبة يف �شهر يونيو 1991
و�سجن الرمادي يف �شهر يوليو
 1991و�آخرها �أنه كان معتق ً
ال
يف �سجن ال�سجاري يف مدينة
بغداد يف �شهر دي�سمرب 1991
وبعدها انقطعت �أخباره متاماً
�إىل �أن عرث على رفاته مقتوالً
بتاريخ .2004/8/10
وقد �أف��ادت الإدارة العامة
للأدلة اجلنائية ب�أنه «يف مقربة
جماعية والواقعة �شمال كربالء
مت العثور على �أح��د الأ�سرى
الـ  605وقد �أثبتت التحاليل
املخربية تطابق اجلينات مع
�أحد الرفات والتي تعود للأ�سري
ال�����ش��ه��ي��د ��� /ص�لاح عبداهلل
عبدالرحمن املاجد من مواليد
 1967وق��د مت �أ���س��ره بتاريخ
 1990/10/30وتعزى الوفاة
للإ�صابة بعيار �أو �أعرية نارية.
من كتاب حيثيات اال�ست�شهاد
اجل��زء العا�شر د�.أح��م��د احل�سن،
د���.س��ع��ود الع�صفور� ،أ.د .في�صل
الكندري.
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مه ــرجـ ـ ــان
مكتب الشهيد يتألق في مهرجان «صيفي »10

فعــال وحيويـة املشاركة
أنشطة متنوعة وحضـور ّ
ميسون يحيى

ا�ستحوذ مكتب ال�شهيد على �أغلب ن�شاطات (�صيفي  )10لهذا العام وبرزت �أن�شطته يف عدة فعاليات �ضمن برنامج (الكويت
�ضم مقتنيات ال�شهداء و�إ�صدارات املكتب �إىل حما�ضرة للباحث عمر الدو�سري حول متحف �شهداء القرين �إىل
ُت ِّ
وح ُدنا) يف معر�ض ّ
حما�ضرة �أخرى للدكتور حممد الوهيب بعنوان (املواطنة) ،و�إذ تعر�ض الهوية لكل هذه الأن�شطة توثيق ًا لهذا الفعل الثقايف املميز
و�إبرازاً لدور مكتب ال�شهيد الفعال يف امل�شهد الثقايف والإعالمي الكويتي كداللة وا�ضحة على حتول ال�شهيد من رمز �إىل ثقافة
جمتمعية ت�ؤكد �أن البذل وجودة العطاء هو ما مينح الأوطان دميومتها وقوتها.

جانب من افتتاح مهرجان «�صيفي »10

«الكويت ُتِّ
وح ُدنا»  ...رحلة توثيقية إلحياء ذك��رى شهداء الوطن وتخليدا لبطوالتهم
حتت �شعار «الكويت مركز
�إن�ساين عاملي» ،نظم املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب
خالل الفرتة من � 16إىل 31
�أغ�����س��ط�����س امل��ا���ض��ي ال����دورة
العا�شرة من مهرجان �صيفي
ثقايف وارت�أت �إدارة املجل�س �أن
تفتتح فعاليات املهرجان بفعالية
خا�صة حملت عنوان «الكويت
توحدنا” بالتعاون مع مكتب
ال�شهيد التابع للديوان الأمريي
واملكتبة الوطنية.
وقد توا�صلت هذه الفعالية
على مدى ثالثة �أيام يف مبنى
املكتبة على فرتتني �صباحية

رش � � ��ا ن � ��اي � ��ف اجل� � ��اب� � ��ر :اس� � �ت � ��ذك � ��ار ت� �ض� �ح� �ي ��ات
ال �ش �ه��داء ي �ك� ّ�رس ق�ي��م ال ��والء واالن �ت �م��اء للوطن

ال�شيخة ر�شا نايف اجلابر وفاطمة الأمري وحممد الع�سعو�سي وبع�ض م�س�ؤويل
مكتب ال�شهيد يف جولة باملعر�ض

وم�سائية وت�ضمنت افتتاح
معر�ض خا�ص ب�صور ال�شهداء
ومقتنيات بع�ضهم ال�شخ�صية
م��ن كتب ومالب�س و�أغرا�ض
�أخ����رى يف دالل����ة ع��ل��ى �أنها
ت�شري �إىل طبيعة هذا ال�شهيد
الذي تربى على املعرفة وحب
الوطن ،ومن ثم مل يكن غريبا
�أن يقدم روحه يف �سبيل حريته
وكرامته.
كما �ضم املعر�ض جميع
�إ�صدارات مكتب ال�شهيد املرئية
وامل��ق��روءة وق�ص�صا لل�شهداء
من خالل كتيبات �أو �سيديهات
مت توزيعها جمانا للح�ضور،
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وعر�ضت لوحتان جداريتان
كبريتان ،واح��دة منهما تبني
�أعداد ال�شهداء وتوزيعهم وفق
مواقع اال�ست�شهاد ،والأخرى
تناولت جن�سيات ال�شهداء حيث
يغفل اجلميع ع��ن �أن مكتب
ال�شهيد يقوم على رعاية �أربع
ع�شرة جن�سية غري اجلن�سية
الكويتية ،و�أخ�ي�را مت عر�ض
ثالثة �أفالم وثائقية.
�إحياء ذكرى ال�شهداء
وق��ب��ي��ل اف��ت��ت��اح املعر�ض
�أو�ضحت املدير العام ملكتبة
الكويت الوطنية بالإنابة ال�شيخة
ر�شا نايف اجلابر ال�صباح �أن
م��ع��ر���ض «ال��ك��وي��ت توحدنا»
ي�ستهدف تعريف اجليل اجلديد
من ال�شباب بتاريخ ال�شهداء
وم�لاح��م ال��ب��ط��ول��ة والكفاح
الوطني التي قدموها ،م�ضيفة
�أن املعر�ض �أتى بالتزامن مع
مرور  25عاما على العدوان
العراقي الغا�شم على الكويت
وانطالقا من دور مكتبة الكويت
الوطنية يف �إحياء هذه الذكرى
لإبراز ت�ضحيات �شهداء الكويت
الأب��ط��ال وم��ا كتب عنهم يف
مالحم الفداء الوطني ،و�أ�شارت
�إىل �أن رغبة املكتبة الوطنية
التقت مع ر�ؤية ور�سالة مكتب
ال�شهيد للتوا�صل مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات لتعزيز قيم الوالء
واالنتماء للوطن لدى ال�شباب
خا�صة وجميع املواطنني عامة
وحت��ق��ي��ق م��ق��وم��ات الوحدة
الوطنية وال�ستذكار �شهداء
ال��ك��وي��ت ال��ذي��ن ���س��ق��ط��وا يف
الأح���داث امل�أ�ساوية الأخرية
التي مرت فيها البالد يف يونيو
املا�ضي م�شرية �إىل التفجري
الإرهابي مل�سجد الإمام ال�صادق
الذي �سقط فيه � 26شهيدا.
حماولة فا�شلة

جدارية الكويت توحدنا

جانب من افتتاح فعالية الكويت توحدنا

بو�سرت املهرجان

ف� ��اط � �م� ��ة األم� � � �ي � � ��ر :رع� � ��اي� � ��ة أس� � � ��ر ال� � �ش� � �ه � ��داء
م ��دى احل �ي��اة جت��رب��ة رائ� ��دة وف ��ري ��دة ف��ي العالم
و�أ���ض��اف��ت ال�شيخة ر�شا
قائلة «�إن الإرهابيني حاولوا
من خالل �أحداث يونيو زعزعة
�أم��ن ال��وط��ن وتهديد �سالمة
مواطنيه يف حم��اول��ة يائ�سة
للنيل من الوحدة الوطنية ،الأمر
الذي مل يتمكنوا منه بف�ضل من
اهلل تعاىل ثم بف�ضل القيادة
احلكيمة للبالد �إ�ضافة �إىل ما
عرب عنه ال�شعب الكويتي من
تر�سيخ للوحدة الوطنية التي
جبل عليها.
و�أكدت ال�صباح �أن اجلهود
امل�شرتكة يف التعاون بني مكتبة
الكويت الوطنية ومكتب ال�شهيد

خالل �شهر �أغ�سط�س من هذا
العام ت�ستهدف �إتاحة الفر�صة
�أم��ام املواطنني والوافدين يف
رحاب الكويت وعموم الزوار
لإيجاد فعالية متكاملة الأن�شطة
لتخليد ذكرى �شهداء الكويت
الذين �ضحوا بدمائهم و�صنعوا
بدورهم الوطني اخلالد جمدا
ال ين�سى.
تعزيز احل�س الوطني
عبت مدير عام
بدورها رّ
مكتب ال�شهيد الوكيل امل�ساعد
يف ال��دي��وان الأم�ي�ري فاطمة
الأم�ي�ر ع��ن �سعادتها بتعاون
مكتب ال�شهيد م��ع املجل�س

ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة والفنون
والآداب يف �إق��ام��ة معر�ض
«ال��ك��وي��ت ت��وح��دن��ا»� ،ضمن
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان «�صيفي
ثقايف  »10ال��ذي يهدف �إىل
تعزيز احل�س الوطني ،وتعريف
جميع �أط��ي��اف املجتمع ،من
املواطنني واملقيمني ،ب�شهداء
الكويت الأبرار ،م�شرية �إىل �أن
دور مكتب ال�شهيد هو تخليد
بطوالت ال�شهداء ون�شر الر�سالة
للعموم و�أعربت عن �أملها بقيام
الأهايل بزيارة املعر�ض لتعريف
�أبنائهم بت�ضحيات ال�شهداء يف
�سبيل الوطن و�أن العطاء لي�س
جمرد كالم و�أن الكويت ت�ستحق
منا الكثري.
جتربة رائدة و فريدة
وع��ن دور مكتب ال�شهيد
حاليا ،يف ظل الأحداث الراهنة
وم��واج��ه��ة ال��ك��وي��ت الإره���اب
قالت الأم�ير :بال �شك ملكتب
ال�شهيد دور كبري يف تنمية
الروح الوطنية والعطاء للوطن،
�إ�ضافة �إىل ر�سالته يف تخليد
ذكرى ال�شهداء وكان �آخرهم
�شهداء م�سجد ال�صادق ،حيث
مت التن�سيق بني مكتب ال�شهيد
وجمل�س الوزراء يف �سبيل �إحلاق
�أ�سمائهم واعتمادها من جمل�س
الأمناء ،ومت التوا�صل مع �أ�سرهم
لتقدمي الرعاية.
وذكرت �أن ملكتب ال�شهيد
م�����ش��ارك��ات خ��ارج��ي��ة لإب���راز
�إن�سانية �سمو الأمري يف �إقامة
جهة خمت�صة ب��رع��اي��ة �أ�سر
ال�����ش��ه��داء يف ال��ك��وي��ت مدى
احل��ي��اة ،وه��ي جت��رب��ة رائدة
وفريدة من نوعها مل تقم يف
دول �أخرى �إىل الآن ،كما نفذت
الكثري من امل�شاريع ب�أ�سماء
�شهداء الكويت يف بع�ض الدول،
مثل م�صر وال�سودان والهند
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و�إندوني�سيا ،مثل مراكز ثقافية
ومالجئ للأيتام ،ومدار�س،
وم�ساجد ...وفق حاجة هذه
الدول.
ِّ
كتب و�إ�صدارات توثق
تاريخ ال�شهداء
حت��ق��ي��ق��ا ل��ه��دف فعالية
«الكويت توحدنا» يف ت�سليط
ال�ضوء على �شهداء الكويت،
والتعريف ب��دوره��م الوطني
يف الدفاع عن الوطن تخليدا
لت�ضحياتهم� ،سعت الفعالية
�إىل توثيق هذه الأح��داث من
خالل ال�صور والأفالم الوثائقية
والدرا�سات ،و�إتاحة الفر�صة
�أم�����ام ال��ب��اح��ث�ين وامل�ؤلفني
والكتاب للتعرف عن كثب على
تاريخ الكويت يف �أيامه املف�صلية
واملهمة ،حيث ت�ضمنت الفعالية
عر�ضا ل�صور �شهداء الكويت
قدميا وحديثا ،فهناك �شهداء
ال��واج��ب ،و�شهداء العمليات
احل��رب��ي��ة ،و���ش��ه��داء الكوارث
اال�ستثنائية ،و���ش��ه��داء قبل
ال��ع��دوان ،وغ�يره��ا م��ن �صور
اال�ست�شهاد التي وقعت على
�أر�ض الكويت ،بالإ�ضافة �إىل
�صور اال�ست�شهاد لأبناء الكويت
خالل احلروب التي خا�ضتها
من �أج��ل العروبة ،كما وزع
مكتب ال�شهيد على اجلمهور
�إ�صداراته من الكتب مثل كتاب
«القلب اجل�سور» للكاتبة فوزية
ال�سامل ،والذي ت�سرد فيه ق�صة
ا�ست�شهاد جا�سم حممد عبداهلل
امل���ط���وع ب ��أ���س��ل��وب ق�ص�صي
م�ؤثر� ،إىل جانب كتاب «املهمة
امل�ستحيلة» ت�أليف �ألطاف �سعد
املطريي� ،ضمن �سل�سلة ق�ص�ص
الأطفال ،والكتاب ي�ضم �صورا
تو�ضيحية ،ت�ساعد الطفل على
قراءة الق�صة ،التي تتحدث عن
الفداء وحب الوطن.

�أثناء عر�ض الأفالم الوثائقية

جانب من معر�ض مقتنيات ال�شهداء

تاريخ املقاومة الكويتية
�ضم املعر�ض �أي�ضا كتبا
و�إ����ص���دارات متنوعة تتناول
تاريخ املقاومة الكويتية ،من
خالل الدرا�سات �أو البحوث
�أو املجموعات الق�ص�صية �أو
الروائية �أو ال�شعر ،ومن هذه
الكتب «الربهان» مل�ؤلفه عادل
عي�س اليو�سف ،و«املباهلة»
للدكتور �إب��راه��ي��م بهبهاين،
وكتاب «املقاومة الكويتية من
خالل الوثائق العراقية» ،وكتاب
«حتى ال نن�سى جرمية الع�صر»
من �إع���داد حممد الربج�س،
والكتاب الأدبي القيم «يوميات
ال�صرب واملُر» مل�ؤلفته الروائية
ليلى العثمان ،وكتاب «ر�سالة
حب لأهل الكويت» من ت�أليف
الكاتب يو�سف حجي ،و«انت�صار
الإرادة الكويتية» ت�أليف غازي
اخللف ،و«ال�شاهد وال�شهيد»
مل�ؤلفه خليل �إبراهيم ،و«تاريخ
�شهداء الكويت».
بالإ�ضافة �إىل �إ�صدارات
الكاتبة ن��وري��ة ال�سداين عن
���ش��ه��داء و���ش��ه��ي��دات الكويت
م��ث��ل ك��ت��ب «ب���ط���ل الأب���ط���ال
ال�����ش��ه��ي��د �أح���م���د ق���ب���ازرد»،
و«�سناء ال��ف��ودري» ،و«�أ�سرار
القبندي».
�أفالم وثائقية
ت�ضمنت فعالية «الكويــت
توحدنــا» �أي�ضا عر�ض ثالثة
�أفـــالم ،وثائقية الأول بعنوان
«ع��م��ي ع��ب��داهلل» م��ن بطولة
الفنان الراحل �أحمد ال�صالح
يف دور «اجلد» ،ويحكي ق�صة
الطفل «عبداهلل» الذي يطالع
�صورة عمه الراحل «عبداهلل»
يف ال��زي الع�سكري ،وي�س�أل
جده عن كيفية وفاته ،لريوي
له اجلد الفنان �أحمد ال�صالح
�أنه ا�ست�شهد يف حرب �أكتوبر
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املجيدة يف العام  ،1973حيث
قدم حياته دفاعا عن �إخوانه
امل�صريني وال�سوريني ،مو�ضحا
له �أن اجلي�ش الكويتي �أر�سله
للدفاع عن الدولتني العربيتني،
وقدم «عمي عبداهلل» ر�سالة
وا�ضحة مفادها �أن الكويت بلد
م�سامل ثري بت�ضحيات �أبنائه يف
�سبيل الدفاع عن هذه الأر�ض
الطيبة.
ال��ف��ي��ل��م ال���ث���اين بعنوان
«ال�شهيد تخليد ورعاية» ت�ضمن
�صورة بانورامية ل�شهداء الواجب
العربي والكويتي يف كل من
قناة ال�سوي�س ومركز ال�صامتة
و�شهداء حرب �أكتوبر و�شهداء
موكب �صاحب ال�سمو الأمري
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح طيب اهلل ثراه ،و�شهداء
املقاهي ال�شعبية ،و�شهداء
اخ��ت��ط��اف ط��ائ��رة اجلابرية،
و�شهداء الغزو العراقي الغا�شم،
و�شهداء الأعمال الإرهابية.
�أم���ا الفيلم ال��ث��ال��ث فهو
ف��ي��ل��م ك��رت��وين ع��ن��وان��ه «من
�أجل الوطن» يخاطب �شريحة
الأطفال والنا�شئة حلثهم على
�أهمية الوطن وواجب الدفاع
عنه و�صون �أر�ضه.
�شهداء الكويت...
ومقتنياتهم
م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض بع�ض
املقتنيات ال�شخ�صية لبع�ض
ال�شهداء ،الم�س اجلمهور عن
قرب اهتمامات ه�ؤالء ال�شهداء
يف حياتهم اليومية وهواياتهم ما
عك�س تربيتهم وبيئتهم وعواملهم
اخلا�صة التي �ضحوا بها تلبية
ل��واج��ب ال��دف��اع ع��ن الوطن
والذود عن عزته وحتريره من
براثن العدو الغا�صب ،ومن
ه�ؤالء ال�شهداء:
 -ال�شهيد علي حمد حممد

-

-

-

-

-

-

-

جانب من معر�ض �إ�صدارات مكتب ال�شهيد

�سعيد��� ،ش��ارك يف خاليا
م�سلحة وقام بعمليات بطولية
يف اخلدمة املدنية.
 -ال�شهيد ول��ي��د علي حمد

�أحمد املن�صور ،عمل على
ح��ي��ازة الأ���س��ل��ح��ة للقيام
ب�أعمال قتالية يف مواجهة
العدو.

-

ال�شهيد بدر �أحمد الكندري،
قام بامل�شاركة يف املقاومة
الكويتية امل�سلحة ونقل
الأ�سلحة وقام بتخزينها.
ال�شهيد بدر مرزوق �سطام
مرزوق العازمي� ،سقط يف
�أحد املناهيل �أثناء حماولته
�إنقاذ عامل.
ال�شهيد حممد �صنهات منري
الع�صيمي ،ا�ست�شهد نتيجة
ق�صور يف الرعاية الطبية.
ال�شهيد نايف جملعد حممد
مقبول العجمي ،بادر �إىل
�أعمال اخلطابة والإمامة يف
م�ساجد عدة وحث النا�س
على ال�صمود يف الديوانيات
واملجال�س.
ال�����ش��ه��ي��د عبداحلميد
ع��ب��دال��رح��م��ن �سليمان
البلهان ،التحق بالعمل يف
مركز ح�سني مكي جمعة،
وقام ب�إخفاء الأجهزة الطبية
عن العدو.
ال�شهيد حممد علي عبد اهلل
علي بو رحمة� ،أ�س�س خاليا
املقاومة امل�سلحة ،وعمل مع
اللجان التطوعية املختلفة.
ال�شهيد �سامل م�سري خلف
ال��ع��ن��زي ،وك��ان��ت بطوالته
متمثلة يف مقاومة القوات
ال��ع��راق��ي��ة ال��غ��ازي��ة حتى
اال�ست�شهاد.
ال�شهيد م�صعب مروي �شايف
مطلق ،التحق مبجموعة
م��ن الع�سكريني يف ق�صر
د�سمان وقاوم الغزاة حتى
ا�ست�شهد.
ال�شهيد �إ�سماعيل ماجد
�سلطان مرزوق ال�سيد �أحمد،
�شارك يف املقاومة امل�سلحة،
وال���ع���م���ل يف اجلمعيات
وحمطة الوقود.
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ف � � � � � � ��ي م � � � �ح� � � ��اض� � � ��رة
«امل � � � � � � ��واط � � � � � � �ن � � � � � � ��ة»
ِض� � � � �م � � � ��ن ف� � �ع � ��ال� � �ي � ��ة
«ال� �ك ��وي ��ت ُت ��وَِّح � ُ�دن ��ا»
م � �ح � �م � ��د ال � ��وه� � �ي � ��ب:
امل � � ��واط � � ��ن احل� � � ��ق ه��و
ال��ذي يرتبط باألرض
وي� �ض� �ح ��ي م� ��ن أج �ل �ه��ا
و�ضمن فعالية «الكويت
تُ َو ِّحدُنا» ،التي نظمها مكتب
ال�شهيد يف الديوان الأمريي
بالتعاون م��ع مكتبة الكويت
ال��وط��ن��ي��ة يف �إط����ار �أن�شطة
مهرجان �صيفي � ،10ألقى
�أ���س��ت��اذ الفل�سفة يف جامعة
ال���ك���وي���ت ال���دك���ت���ور حممد
الوهيب حما�ضرة حملت عنوان
«امل��واط��ن��ة»� ،أداره����ا مراقب
التكرمي والتخليد املعنوي يف
مكتب ال�شهيد �أحمد بوهادي.
يف ا�ستهالله للمحا�ضرة
�أ�شار الوهيب �إىل �أنه عمل على
مو�ضوع «املواطنة» مع هيئة
ال�شباب والريا�ضة واملجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب
لأكرث من خم�س �سنوات نظرا
�إىل �أهميتها ،ومن �أجل توحيد
الأف��ك��ار على مفاهيم القيم
والت�سامح ونبذ العنف.
يف بداية حما�ضرته قدم
ملحة تاريخية �سريعة عن بدايات
ظهور امل�صطلح قبل ن�شوء الدول
ب�شكلها املعا�صر م�شريا �إىل �أن
الدولة العثمانية حينما كانت
م�سيطرة على املنطقة مل تكن
للمواطنة حدود معينة باعتبار
�أن االمرباطورية العثمانية كانت

د .حممد الوهيب متحدثا يف املحا�ضرة و�إىل جانبه �أحمد بوهادي

ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت ت� �ت� �م� �ي� ��ز
ب � � � ��ال� � � � �ت� � � � �ع � � � ��ددي � � � ��ة،
و امل� � ��واط � � �ن� � ��ة ص �ف ��ة
ص � �ن � �ع � �ه� ��ا اإلن � � �س � � ��ان
ل�ت��وح�ي��د االختالفات
من� ��ر مب ��رح� �ل ��ة خ �ط��رة
وع � � � � �ل� � � � ��ى ال� � �ش� � �ع� � ��ب
أن ي� �ع ��ي م �س ��ؤول �ي ��ة
احل� � � � � � �ف� � � � � � ��اظ ع� � �ل � ��ى
وح � � � � � � � � � � ��دة ال� � � �ص � � ��ف
االخ� � � � � � �ت� � � �ل � � ��اف� � � � � � ��ات
ب� � ي� ��ن األف � � � � � � � ��راد أم � ��ر
ط � �ب � �ي � �ع� ��ي واحل� � � � � ��وار
احل � ��ل األم � �ث� ��ل حللها
مرتامية الأط����راف ،وحينما
انهارت الدولة العثمانية وح ّل
اال���س��ت��ع��م��ار حم��ل��ه��ا ،ظهرت
احلدود والدولة ال ُقطرية التي

مل يتعودها العرب.
ث��م ع��رج يف حديثه على
تاريخ املواطنة ،مو�ضحا �أن �أقدم
من تكلم عنها هم اليونانيون،
الذين كانوا ي�صفون املواطن
احل��ق ب�أنه الرجل املولود يف
�أثينا واحلر الذي ميتلك بيتا،
بينما كانت امل���ر�أة جتل�س يف
البيت وت�شتغل يف االقت�صاد
املنزيل ،ولي�ست لها عالقة البتة
باجلانب ال�سيا�سي.
�أما يف الدولة الرومانية،
ال��ت��ي ك��ان��ت تتميز بالنزعة
التو�سعية ،فكانت املواطنة
تمُ نح فيها حتى لأبناء الدول
اخلا�ضعة ل�سيطرتها ،ولكنها
كانت تنزع عنهم حق ممار�سة
ال�سيا�سة.
و�أكمل �أنه بعد ذلك ظهرت
الدولة الرومانية امل�سيحية،
التي جعلت املواطنة مقت�صرة
على من يدينون بامل�سيحية،
ثم مرت �أوروب��ا بفرتة الدولة
القومية ،التي وجدت �ضالتها
يف الروابط العرقية“ ،لذا ف�إنها
كانت فجة لأنها و�ضعت العرق
�أ�سا�س كل توجه �سيا�سي”،
ثم ظهرت ال��دول��ة الليربالية
احل��دي��ث��ة وه���ي دول���ة حقوق

الإن�سان.
و�أردف الوهيب �إىل �أنه
يف العامل العربي كان العرب
يتابعون ظهور الفكرة القومية
وال�شعارات التي رفعها رموزها
يف تلك الفرتة خ�صو�صا الزعيم
ال��راح��ل جمال عبد النا�صر
وحينما انتهت ه��ذه الفكرة
القومية ظهر البديل يف الدولة
القطرية التي نراها اليوم.
ماهية املواطنة
وطرح املحا�ضر �س�ؤاال حول
ماهية املواطنة ليجيب ب�أنها
ارتباط ال�شخ�ص بالأر�ض التي
يعي�ش عليها ،وهذا االرتباط
ي�����ص��ب��ح ق��ان��ون��ي��ا م���ن خالل
اجلن�سية.
و�أ�شار �إىل �أن الكويت تتميز
بالتعددية ،و�أن ما يوحدها �صفة
املواطنة التي �صنعها الإن�سان،
وع��ا���ش يف كنفها باعتبارها
الإطار املوحد لل�شعب ،م�شريا
�إىل اخلري اخلا�ص الذي ي�شمل
الأهل واجلريان والقريبني منا،
واخلري العام الذي يعم الوطن،
وهو اخلري املتفق عليه من دون
اختالف.
وقال« :من يختلف على �أمن
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الكويت فهو خائن ال ينتمي �إىل
هذه الأر�ض».
و�أكد الوهيب على �ضرورة
احلديث عن املواطنة يف ظل
ال��ظ��روف الأخ�ي�رة التي متر
بها الكويت ،بدال من احلديث
عن القبيلة �أو املذهب الديني،
م�ؤكدا �أنه “من دون الهوية لن
تكون لل�شخ�ص قيمة �أو �أهمية”،
و�شدد على �أهمية تعزيز مفهوم
امل��واط��ن��ة ،م��ن خ�لال و�سائل
الإع�ل�ام وامل��ن��اه��ج التعليمية
واخل��ط��اب الديني واملجتمع
املدين ،م�شريا �إىل �أن “هوية
املجتمع الكويتي هي االرتباط
بهذه الأر�ض التي نعي�ش عليها
جميعا ،ونَ ْ�شر فكر الت�سامح
وقبول الآخر ونبذ العنف”.
الوالء للوطن
ولفت �إىل �أن تعزيز املواطنة
احل��ق��ة يعني ال���والء للوطن،
واالن��ت��م��اء ل�تراب��ه و�ضرورة
التم�سك بالهوية الوطنية التي
حددها د�ستور الكويت والبعد
عن القبلية والطائفية.
و�أردف �أن “املواطن احلق
ه��و الإن�����س��ان ال���ذي يرتبط
بالأر�ض ،وي�ضحي من �أجلها،
و�أن االختالفات بني الأفراد
تعترب ظاهرة طبيعية ،وكان البد
للتعامل مع هذه االختالفات
من �صوغ �صفة ت�شكل عامال
م�شرتكا بينهم فتم �صوغ �صفة
امل��واط��ن��ة ك��ه��وي��ة م�صطنعة
لتوحيد املختلفني يف املذهب
�أو القبيلة” ،مو�ضحا �أن هناك
اتفاقا بني �أفراد املجتمع يتمثل
يف االنتماء �إىل هذه الأر�ض
بهوية واحدة.
حائط ال�صد
ودع��ا د .الوهيب ال�شعب
الكويتي اىل املحافظة على
الوحدة الوطنية ،كونها حائط

ال�صد الأول جت��اه �أي عدو
خارجي ،م�شريا �إىل “�أن وطننا
الكويت مير بفرتة دقيقة من
التقلبات العاملية والإقليمية
والتهديدات اخلارجية ،وعلى
ال�شعب ان يعي هذه امل�س�ؤولية
ويحافظ على وحدة ال�صف من
�أجل الوطن”.
ويف ختام حما�ضرته �شدد
على �أه��م��ي��ة احل���وار يف حل
اخلالفات بني �أفراد املجتمع،
داعيا اجلميع �إىل البعد عن كل
ما يثري النعرات الطائفية �أو
املذهبية ،و�إىل توحيد ال�صفوف
والتعاون واملحبة من �أجل حماية
الكويت و�شعبها و�صون الوطن
واملواطنني.
وم��ن م��داخ�لات احل�ضور
طرح نا�صر القبندي من مكتب
ال�شهيد �س�ؤاال يتعلق بكيفية
تعزيز الهوية واملواطنة لدى
ال�شباب ،ف�أجاب الوهيب �أن
ال�شباب هم الوحيدون القادرون
ع��ل��ى ال��ت��غ��ي�ير ،م�����ش�يرا �إىل
�ضرورة عدم ترك ال�شباب من
دون تزويدهم بالقدرة على
التحليل والتفكري ،وقال�« :إن
مل تكن لدى ال�شباب القدرة
على التفكري املنطقي ،نكون
قد ف�شلنا يف توجيههم الوجهة
ال�����ص��ح��ي��ح��ة» ،م�����ش��ددا على
�ضرورة �أن يكون التعليم مك ّر�سا
لتعزيز قيم االنتماء للوطن.
وطرحت املدير العام ملكتبة
الكويت الوطنية بالإنابة ال�شيخة
ر�شا نايف اجلابر ال�صباح �س�ؤاال
يتعلق بعالقة اجلن�سية بالوالء،
ف�أكد الوهيب �أن اجلن�سية مل
تكن يف يوم من الأي��ام عالمة
مميزة للوالء ،و�أن امل�س�ألة لها
جانبان �أيديولوجيا و�إن�سانيا،
والأف�ضل �أن ننت�صر للجانب
الإن�ساين.

د .عمر الدو�سري متحدثا يف املحا�ضرة

ع �م��ر ال� ��دوس � ��ري :م �ت �ح��ف ش �ه �ـ �ـ��داء القـــرين...
ح � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ك� � � ��اي� � � ��ة م � � � �ل � � � �ح � � � �ـ � � � �ـ � � � �ـ � � � �م � � ��ة ح � � �ق � � �ـ � � �ـ � � �ـ � ��ة
ويف �إطار �أن�شطة وفعاليات
مهرجان «�صيفي ثقايف ،»10
�ألقى الباحث يف التاريخ الكويتي
د .عمر �أبا اخليل الدو�سري
على م�سرح متحف الكويت
الوطني حما�ضرة حول «متحف
�شهداء القرين» الذي اليزال
�شاهدا حيا على تلك املعركة
ال��ت��ي ج�سدت روح االنتماء
الوطني ،وعك�ست �صورة من
�صور بطولة وت�ضحيات �أبناء
الكويت يف دفاعهم عن حرية
وكرامة وطنهم.
واملتحف هو «بيت القرين»
الذي حت�صنت فيه جمموعة من
�شباب الكويت �أثناء مقاومتهم
االح��ت�لال ال�����ص��دام��ي الآث���م،
وا�ست�شهد فيه عدد منهم ،وقد
مت حتويله عام  2004بكل ما
فيه من �آثار اخلراب والدمار
�إىل متحف وطني ب��أم��ر من
�سمو الأم�ير ال��راح��ل ال�شيخ
جابر الأحمد ال�صباح طيب اهلل
ثراه ليكون �صرحا يخلد ذكرى
�أولئك ال�شهداء الأبرار.

ا�ستهل الدو�سري حما�ضرته
بالإ�شارة �إىل �أن هذا املتحف
الواقع جنوب العا�صمة الكويت
بكربياء و�شموخ يعد واجهة
ح�ضارية تربز التاريخ امل�شرق
ل��ل��دول��ة ،ول��ب��ن��ة م��ن اللبنات
املج�سدة لبعدها احل�ضاري،
�إىل ج��ان��ب دوره يف تعزيز
االنتماء الوطني ،م�ؤكدا �أنه
عاما بعد عام ت�ستمر ملحمة
���ش��ه��داء بيت ال��ق��ري��ن متقدة
ورا�سخة يف وجدان الكويتيني
وذاك��رت��ه��م ي��روي��ه��ا «متحف
�شهداء القرين» ،بكل ما فيه
من �صور الت�ضحية والبطولة
ل�شباب قدموا �أرواح��ه��م من
�أجل الوطن.
وتابع «:مثلت معركة «بيت
القرين» التي وقعت يف 24
فرباير  1991وخا�ضها �شبان
املقاومة الكويتية �ضد االحتالل
العراقي �أبهى �صورة للوحدة
الوطنية يف ال��ك��وي��ت ،ليظل
املتحف ���ش��اه��داً ح��ي�اً يروي
تفا�صيلها لأبناء الكويت جي ً
ال
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مه ــرجـ ـ ــان

بعد جيل.
لقد ج�سدت املعركة التي
قادها � 19شاباً كويتياً ينتمون
اىل جمموعة “امل�سيلة قوة
الكويت” ملحمة وطنية كويتية
رائعة ذهب �ضحيتها � 12شهيداً
وجن��ا منهم  7ليعطوا العامل
�صورة واقعية وحية عن �صمود
ال�شعب الكويتي ومقاومته
للمحتل».
ق�صيدة حب ووفاء
وبنف�س ���ش��ع��ري يعك�س
مزيجا من �أحا�سي�س الفخر
والأمل معا و�صف الدو�سري
�شهداء املجموعة قائال:
«كانوا الفجر قبل بزوغه،
لي�شرقوا مبلحمة وطنية يف
ع�شق الكويت التي م�سها �آنذاك
الغدر واجلحود ...كانوا رفرفة
علم وب��وح كبري وعظيم فداء
لن�شيد (وطني الكويت �سلمت
ل��ل��م��ج��د  ...وع��ل��ى جبينك
طالع ال�سعد) ...هم �صرخة
احلرية وك�أنهم النوير الندي
بعبق اخللود من �أج��ل وطن
عزيز وك��رمي تفدى من �أجله
الأرواح ،وت�سال الدماء على
طهر ترابه  ...طوبى لهم �أبطال
القرين ،وطوبى لذكراهم التي
ت�سطع اليوم لتنري درب الأجيال
ب�ضياء التالحم الوطني من �أجل
و�ضع اليد باليد� أكرث ف�أكرث،
وال�ساعد مع ال�ساعد ،والكلمة
مع الكلمة ،لغاية ُمثلى وهدف ال
مي�س هو الوطن الكويت الأغلى
من العيون...
ال��ي��وم ويف رب���وع احلرية
�أدام����ه����ا اهلل ع��ل��ى كويتنا
العزيزة ويف الذكرى اخلام�سة
والع�شرين للغزو الآث��م نقف
ب��إج�لال لإح��ي��اء ذك��راه��م بني
�أه��ل��ه��م ،ون�سرتجع تفا�صيل
ملحمة القرين كق�صيدة حب يف

ص � � � � � ��ورة واق � � �ع � � �ي � � ��ة ع� � � ��ن ص� � � �م � � ��ود ال � �ش � �ع � ��ب
ال �ك ��وي �ت ��ي وم� �ق ��اوم� �ت ��ه ل �ل �م �ح �ت��ل ب � � ��إرادة صلبة
ق�ص��ة ش�ب��ان استبسلوا
ف ��ي م ��واج �ه ��ة اجليش
ال� � � �ص � � ��دام � � ��ي ال� � � ��ذي
م� � �ن � ��ي ب� � �ش � ��ر ه� ��زمي� ��ة
الكويت ال�شاهقة العالية بكرامة
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
ٍ
لكويت
ملحمة �صمود وع�شق
عزيزة غالية على قلوب �أهلها
و�شعبها وك���ل م��ن ن��ظ��ر �إىل
ف�ضاءات العطاء واخلري على
�أر���ض��ه��ا ...دام��ت كويت العز
والإباء».
� أحداث امللحمة
� أكد د .الدو�سري �أن احل�س
الوطني جتلى يف �إرادة ال�شعب
الكويتي يف الوقوف بوجه العدو
العراقي يف � 2أغ�سط�س 1990
ويف دماء �شهداء ملحمة القرين
من ال�شباب الكويتي امل�ؤمن
بربه وق�ضيته� ،شباب عاهدوا
اهلل �سبحانه و�أنف�سهم على نبل
الت�ضحية من �أجل كرامة وطنهم
وحتريره ليبقى حرا �شاخماً.
ث��م ب���د�أ ب�سرد تف�صيلي
لأحداث املعركة قائال:
«وق��ع��ت �أح����داث ملحمة
القرين يف  24فرباير 1991
�أي قبل التحرير بيومني ،حيث
ه��ب � 19شاباً م��ن جمموعة
«امل�سيلة قوة الكويت» للم�شاركة
يف دح���ر ال���ق���وات العراقية
الغازية ،ومع اقرتاب الهجوم
الربي والبدء يف عملية حترير
الكويت بد�أت القوات العراقية
يف اعتقال ال�شباب الكويتي من
داخل املنازل اخلا�صة واقتيادهم

ك�أ�سرى حرب ،يف تلك الأثناء
كان �أفراد املجموعة يف و�ضع
ا�ستعداد وترقب لأداء الدور
الذي طاملا حلموا به وحتملوا
من �أجله ال�صعاب ،ومع �إعالن
بدء الهجوم الربي يف الرابع
والع�شرين م��ن ف�براي��ر طغى
الفرح على نفو�سهم باقرتاب
يوم التحرير املنتظر ،وكانوا
يرتقبون دخول القوات الكويتية
وق����وات ال��ت��ح��ال��ف ليقوموا
بدورهم يف ك�شف مواقع العدو
و�أماكن متركزه.
ويف ال�ساعة الثامنة من
�صباح ذلك اليوم طلب القائد
�سيد علوي من �أفراد جمموعته
لب�س الزي اخلا�ص بهم الذي
�أع��ده بنف�سه وه��و عبارة عن
قمي�ص �أبي�ض اللون نق�ش عليه
ا�سم املجموعة و�شعارها ،ويف
غمرة جتهيزهم لل�سالح و�صلت
�سيارة ا�ستخبارات عراقية
كانت جتوب املنطقة بحثاً عن
ال�شباب الكويتي ،يتبعها با�ص
�صغري ي�ستقله عدد من اجلنود
العراقيني املدججني بال�سالح
ووق���ف �أم���ام م��ن��زل القيادة،
فرتجل �أحد ال�ضباط العراقيني
من ال�سيارة متوجها نحو املنزل
وبد�أ بالطرق على الباب فلم
ي�ستجب له �أحد ،وكعادتهم يف
هذه املواقف �أمر ال�ضابط �أحد
اجلنود بالقفز من فوق �سور
البيت واقتحامه ليت�سنى لهم
�سرقة ونهب حمتوياته.
خيار املقاومة
يف تلك الأث��ن��اء ك��ان قائد
امل��ج��م��وع��ة وب�صحبته �أحد

�أف��راده��ا ي��راق��ب الو�ضع من
النافذة املواجهة لل�شارع ف�أدرك
ب�أن املوقف بلغ نقطة حرجة
والب����د م���ن ال��ت�����ص��رف ف�إما
اخل�����ض��وع ل��ل��ق��وات العراقية
واال�ست�سالم للأ�سر فالإعدام
امل�ؤكد ،و�إما الدفاع عن النف�س
والوطن ،فكان هذا هو القرار
الذي اتخذه ،وكانت ال�شهادة
على �أر�ض الوطن هي اخليار،
فبادر �إىل �إط�لاق النار على
اجلندي العراقي ولكن ل�سوء
احلظ تعطل ال�سالح بيده ،فقام
زميله حممد يو�سف الواقف
اىل جانبه ب�إطالق النار لت�شتعل
املعركة التي �أُ�صيب على �أثرها
ال�ضابط الواقف �إىل جانب
ال�سيارة يف حني الذ بقية �أفراد
القوات الغازية بالفرار.
نهاية املعركة
وما هي �إال حلظات حتى
و�صلت جحافل الغزاة من كل
حدب و�صوب مدججة بال�سالح
فحا�صرت امل��ن��زل م��ن جميع
اجل��ه��ات فما ك��ان م��ن قائد
املجموعة �إال �أن �أ�صدر �أوامره
لأفراد جمموعته بعدم التمركز
يف مكان واحد والتوزع يف جميع
�أنحاء املنزل ويف املنازل املجاورة
لت�شتيت العدو و�إ�ضعاف قوته،
وهكذا ا�ستمرت املعركة بني
الطرفني حتى ال�ساعة ال�ساد�سة
من م�ساء اليوم نف�سه حيث
ا�ستخدم الطغاة كل ما لديهم من
�أ�سلحة ثقيلة (دبابات ،مدافع،
بازوكات� ،آر.بي.جي) يف حني
مل يكن بحوزة �شباب املقاومة
�سوى �أ�سلحة خفيفة مقارنة
بتجهيزات العدو ال�ضخمة،
ومع كل ذلك مل يجبنوا بل �أبلوا
بالء ح�سناً و�أظهروا �شجاعة
ن���ادرة يف تلك امل��ع��رك��ة التي
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انتهت با�ست�شهاد ثالثة منهم
يف احلال ،و�أ�سر ت�سعة �آخرين
مت العثور على جثثهم فيما بعد
ُملقاة يف مكان �آخر بعد �أن كان
جالوزة �صدام قد �أذاقوهم مر
التعذيب ،كما كتب اهلل النجاة
ل�سبعة من �أفراد املجموعة حيث
متكن اثنان من الناجني من
التوجه يف ال�ساعات الأوىل من
املعركة �إىل املنازل املجاورة� ،أما
اخلم�سة الباقون فقد ا�ستمروا
يف املعركة حتى نهايتها بعد
�أن ف�شلت القوات العراقية يف
العثور عليهم و�سط الأنقا�ض
والظالم الدام�س نتيجة النقطاع
التيار الكهربائي.
ملحمة البطولة
وه��ك��ذا كتب اهلل النجاة
له�ؤالء الأبطال لكي يرووا لنا
�أح���داث معركة القرين التي
خا�ضوها بب�سالة يف مواجهة
اجلي�ش ال�صدامي الذي مني
ب�شر هزمية ،وفقد املئات من
�أف���راده خملفاً وراءه اخلزي
وال���ع���ار ،ف��ق��د �أظ��ه��رت هذه
املجموعة بالرغم من ب�ساطة
�أ�سلحتها ا�ستعدادها للت�ضحية
بكل غ��ال ونفي�س يف �سبيل
ال�صمود وحت��دي ق��وى البغي
وال��ع��دوان ول��و �أدى ذل��ك اىل
ا�ست�شهاد �أفرادها جميعا.
�ستبقى ملحمة القرين �إحدى
مالحم البطولة والت�ضحية التي
�سطرتها جمموعة من �أبناء
هذه الأر���ض الطيبة بدمائها
يف �سجل اخللود.
�آث��ار ه ��ؤالء الأب��ط��ال على
�أر����ض ال��ق��ري��ن الت���زال باقية
كوثيقة حية للتاريخ وقد تف�ضل
الأم�ير ال��راح��ل ال�شيخ جابر
الأحمد ال�صباح بزيارة هذا
املنزل الذي كان كبقية املنازل

املخ�ص�صة لل�سكن و�أمر بتحويله
�إىل متحف وطني ليبقى �شاهداً
ح��ي� ًا على �صمود الكويتيني
ورف�ضهم اخل�ضوع للمحتل وقوة

 �� �س� �ي ��د ه � � � ��ادي ال � �ع � �ل� ��وي. ع� � ��ام� � ��ر ف � � � ��رج ال � �ع � �ن � ��زي. م � � � �ب� � � ��ارك ع� � �ل � ��ي �� �ص� �ف ��ر. -ي� � � � ��و� � � � � �س� � � � ��ف خ� � � ��� � � �ض� �ي ��ر.

الإميان بق�ضية احلق ،ولي�صبح
رمزاً للفخر وم�ضرب مثل ي�سري
عليه الأبناء والأجيال ،و�شاهداً
على اجل��رمي��ة التي ارتكبها

�شهداء القرين الـ12

 ع� � � � � � � �ب � � � � � � ��داهلل م � � � � �ن� � � � ��دين. حم �م��د ع �ث �م��ان ال�شايع. ب� � � ��در ن� ��ا� � �ص� ��ر ال � �ع � �ي � ��دان. -ج� � � � � ��ا� � � � � � �س� � � � � ��م حم� � � � �م � � � ��د.

طغاة العراق الذين �سلبوا ما
ا�ستطاعوا من منازل املدنيني
وعاثوا فيها ف�سادا ومل يخلفوا
وراءهم �إال الدمار.

 خ � � � �ل � � � �ي� � � ��ل خ� � � �ي � � ��ر اهلل.	اب� � � � � � ��راه � � � � � � �ي� � � � � � ��م ع � � � �ل� � � ��ي. خ � � � � � � ��ال � � � � � � ��د �أح� � � � � � � �م � � � � � � ��د. -ح� � � � � � ��� � � � � � �س � � �ي� � ��ن ع � � � � � �ل� � � � � ��ي.

الناجون من معركة القرين

 1م � �� � �ش � �ع ��ل امل� � �ط �ي��ري

 2ح� � � � � � � � � � � � � ��ازم ج� � � ��اب� � � ��ر

� 3أح � � � � � � �م� � � � � � ��د ج � � ��اب � � ��ر

 4ط � � � �ل � � ��ال ال � � � � �ه� � � � ��زاع

 5حم� � � �م � � ��د ي � ��و�� � �س � ��ف

 6ج � � �م� � ��ال اب � ��راه� � �ي � ��م

� 7ســـــــــــــــــامي �ســيـــــــــــــــــــد هــــــــــــــــادي
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الشاب الشهيد

عمري
بن

حامل اللواء يوم أحد
م � �� � �ص � �ع� ��ب ب� � � ��ن ع� � �م �ي��ر ب� � � ��ن ه � ��ا�� � �ش � ��م ب� � � ��ن ع� � �ب � ��د م � � �ن � � ��اف ال� � �ق � ��ر�� � �ش � ��ي ر� � � �ض � � ��ي اهلل ع� � �ن � ��ه �أول � � �س � �ف�ي��ر يف الإ�� � � � �س � �ل� ��ام،
وح� � ��ام� � ��ل ل � � � � ��واء ر� � � �س� � ��ول اهلل � � �ص � �ل ��ى اهلل ع � �ل � �ي ��ه و� � �س � �ل� ��م يف �أول غ� � ��زوت �ي ��ن غ � ��زاه� � �م � ��ا ب � � � ��در ال � � �ك �ب ��رى وغ � � � � � ��زوة �أح � � � ��د.

ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ
لقد كان ر�ضي اهلل عنه كما
يقول ابن الأثري يف كتابه �أ�سد
الغابة يف معرفة ال�صحابة من
ف�ضالء ال�صحابة ،وخيارهم،
وم����ن ال�����س��اب��ق�ين الأول��ي��ن
للإ�سالم� ،أ�سلم ور�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف دار
الأرق��م ،وكتم �إ�سالمه خوفاً
من �أمه وقومه .وكان يتخلف
�إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
�ص َر به عثمان
و�سلم �سراً ،ف َب ُ
بن طلحة ي�صلي ،ف�أعلم �أهله
و�أمه ،ف�أخذوه وحب�سوه ،فلم
يزل حمبو�ساً �إىل �أن هاجر
�إىل �أر�ض احلب�شة.
وقد كان قبل ذلك ر�ضي

اهلل عنه يف رغد من العي�ش،
و���س��ع��ة م��ن امل����ال وال���رف���اه،
ب�سبب غنى �أمه وثرائها .يقول
الواقدي :كان م�صعب بن عمري
فتى مكة �شباباً وجماالً و�أرقهم
و�أجملهم ثوباً – وكان �أبواه
يحبانه ،وكانت �أم��ه تك�سوه
�أح�سن ما يكون من الثياب،
وك��ان �أعطر �أه��ل مكة حتى
�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يذكره فيقول :ما ر�أيت
مبكة �أح�سن مِلّة ،وال �أنعم نعمة
من م�صعب بن عمري.
ثم �إن هذا ال�شاب اجلميل
الو�سيم املتقلب يف رغد العي�ش
الم�س الإميان قلبه ،و�شع نور

القر�آن يف �صدره ،فعاداه من
ك��ان يحبه ،وحرمه و�سجنه
من كان يعطيه ويغدق عليه،
فانقلب ث���را�ؤه ف��ق��راً ،ورغد
عي�شه �شظفاً و�شدة وب�ؤ�ساً.
فعن حممد بن �إ�سحاق قال:
حدثني من �سمع علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنه يقول� :إ ّنا
جللو�س مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف امل�سجد� ،إذ
طلع علينا م�صعب بن عمري،
وما عليه �إال بردة له مرقوعة
بفرو ،فلما ر�آه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم بكى للذي كان
فيه من النعمة ،وال��ذي هو
فيه اليوم ،ثم قال ر�سول اهلل

�صلى اهلل عليه و�سلم :كيف
بكم �إذا غ��دا �أح��دك��م بحلة
وراح يف حلة ،وو�ضعت بني
يديه �صحفة ،ورفعت �أخرى،
و���س�ترمت بيوتكم كما ت�سرت
الكعبة ؟ قالوا :يا ر�سول اهلل
نحن يومئذ خري منا اليوم،
نتفرغ للعبادة ،ونكفى امل�ؤنة
! فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم� :أنتم اليوم خري
منكم يومئذ.
وع��ن �صالح ب��ن كي�سان
عن بع�ض �آل �سعد قال :لقد
ر�أيته ُجهِ د يف الإ�سالم جهداً
�شديداً ،حتى لقد ر�أيت جلده
يتح�شّ ف كما يتح�شّ ف جلد

الغرسة ( 83نوفمبر  -ديسمبر )2015

31

احلية.
لكن ذلك كله وما رافقه
من ق�سوة �أم��ه عليه وه��و ال
يزال يف الع�شرينيات من عمره
مل يثنه عن دينه ال��ذي �آمن
به ،وال عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ال��ذي �أحبه
واه��ت��دى بهديه .لذلك �آثر
الهجرة والغربة وفراق الأهل
والوطن والبيت احلرام حفاظاً
على دينه ،وكان يف النفر الأول
ال���ذي ه��اج��ر �إىل احلب�شة،
وح�ضروا جمل�س النجا�شي مع
�أ�صحابه ،وكانوا ثالثة وثمانني
رج� ً
لا �سوى �أبنائهم الذين
خرجوا بهم معهم �صغاراً �أو
كانوا ممن ولد بها ،ولكنه مل
يلبث �أن ع��اد �إىل مكة بعد
�أن بلغهم �إ�سالم �أهلها .وكان
الأمر على خالف ذلك ف�أقام
فيها حمتم ً
ال لل�شدائد والأذى،
وكان مما ي�سر عليه الإقامة
وتغي
�أن �أمه ملا ر�أت جهده
رّ
ح��ال��ه و�شظف عي�شه كفت
عنه العذل واملالمة .وا�ستمر
على ذلك �إىل �أن بعثه ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
مع �أ�صحاب العقبة الأوىل
معلماً ومقرئاً وداعياً فكان
�أول �سفري يف الإ�سالم.
�أول �سفري يف الإ�سالم
كان ر�ضي اهلل عنه ممث ً
ال
�شخ�صياً لر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم الذي بعثه �إىل
املدينة ليعلم النا�س القر�آن
الكرمي ،ومبادئ الإ�سالم ،وقد
ا�ستطاع بحكمته ،وح�صافته،
وذكائه ال�سيا�سي �أن يحقق
انت�صارات كبرية للإ�سالم.
يقول الدكتور ال�صالبي يف
كتابه ال�سرية النبوية (عر�ض
وق���ائ���ع وحت��ل��ي��ل �أح�����داث):

ا�ستطاع �سفري ر���س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف عام
واحد �أن يحقق الكثري ،وما
ذاك �إال بتوفيق اهلل تعاىل،
ث��م ب�����ص��دق ذل���ك الداعية،
و�إخال�صه ..فقد كان ال�سفري
امل�ؤمن امللتزم املوهوب ،الذي
ي�ستطيع �أن ميثل دينه قو ً
ال
وعم ً
ال وخلق ًا و�سلوك ًا حتى
عرف النا�س من خالله هذا
الدين.
فا�ستطاع ه��ذا ال�سفري
املوهوب ر�ضي اهلل عنه �أن
يهيئ البيئة ال�صاحلة النتقال
الدعوة والدولة �إىل مقرها
اجل��دي��د ،و�أب���دع يف ترجمة
روح بيعة العقبة الأوىل عملياً
و�سلوكياً والتزاماً تاماً بنظام
الإ�سالم.
و�إن يف ق�صة �إ�سالم �أ�سيد
ب��ن ح�ضري و�سعد ب��ن معاذ
ر�ضي اهلل عنهما على يدي
هذا الداعية ال�صادق املخل�ص،
ما ي�شري �إىل الكفاءات العالية،
والقدرات الفذة التي كان يتمتع
بها ر�ضي اهلل عنه ،كما ت�ؤكد
مدى ا�ستفادته من مدر�سة
النبوة ومعلم الأمة .هذا �إىل
جانب �إخال�صه لدينه .فلقد
كان هذان الرجالن �سعد بن
معاذ و�أ�سيد بن ح�ضري �سيدين
قومهما من بني عبد الأ�شهل،
وكانا م�شركني ،وقد �آذاهما
ن�شاطه يف الدعوة �إىل الإ�سالم
فانطلقا �إليه ر�ضي اهلل عنه
واح���داً �إث��ر الآخ��ر يزجرانه
ويلومانه وينهيانه عما يقوم
به من ال��دع��وة للإ�سالم يف
بلدهما وداره��م��ا ي�ثرب ،يف
ق�صة معروفة يف كتب ال�سري،
ولكنه بحكمته وهدوئه و�سلوكه
امل�ستفاد من مدر�سة النبوة،
وطبيعته ال��ه��ادئ��ة ونف�سه

ال�سمحة ا�ستطاع �أن ميت�ص
ثورتهما ،ويح�سن ا�ستقبالها،
وق��ال بل�سان امل�ؤمن الهادئ
الواثق من �صدق دعوته �أو
جتل�س فت�سمع ف ��إن ر�ضيت
�أمراً قبلته ،و�إن كرهته نكف
عنك ما تكره ،فما كان منهما
ر�ضي اهلل عنهما بعد �أن �سمعا
منه يف جل�ستني خمتلفتني
�إال �أن �أ�سلما ،وك��م��ا يقول
وا�صفهما �إنهما ع��ادا بغري
الوجه ال��ذي ذهبا ب��ه ،فقد
�أ�شرقت وجوههما بالإ�سالم
وعالها ن��ور الإمي���ان .وعاد
�سعد و�أخوه �أ�سيد �إىل قومه
فلما وقف عليهم قال :يا بني
عبد الأ�شهل ،كيف تعلمون
�أم��ري فيكم ؟ قالوا �سيدنا
و�أف�ضلنا ر�أياً و �أميننا نقيبة،
ق����ال :ف�����إن ك��ل�ام رجالكم
ون�سائكم علي ح���رام حتى
ت�ؤمنوا ب��اهلل ور���س��ول��ه .قال
الراوي :فواهلل ما �أم�سى يف
دار بني عبد الأ�شهل رجل وال
امر�أة �إال م�سلماً �أو م�سلمة.
ه���ك���ذا وب���ه���ذه اجلهود
املباركة ،والإخال�ص يف الدعوة
للدين ،وبهذا القيام باملهمة
امللقاة على عاتقه �أح�سن قيام،
عاد م�صعب ر�ضي اهلل عنه
�إىل مكة قبيل مو�سم احلج
من ال�سنة الثالثة للهجرة بعد
�أن تغلغل الإ�سالم يف جميع
قطاعات الأو����س واخلزرج،
و�أ�صبح القوم جاهزين لبيعة
ج��دي��دة ،ق��ادرة على حماية
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و���س��ل��م وم��ن��ع��ه مم��ن يريده
ب�سوء.
وعلى �إث��ر ه��ذا التمهيد
املبارك والبناء املتني كانت
بيعة العقبة الثانية ،ون�شطت
ح��رك��ة ال��ه��ج��رة �إىل البيئة

اجل���دي���دة ،ودار الأن�صار
املخل�صني الذين كانوا �أوفياء
لدينهم بررة بر�سولهم �صلى
اهلل عليه و�سلم.
يف هذا املجتمع اجلديد،
وب��ع��د االن��ت��ق��ال م��ن مرحلة
ال��دع��وة ف��ق��ط �إىل مرحلة
الدعوة وبناء الدولة ،تبدت
يف هذا ال�شاب العظيم كفاءات
�أخ���رى ،وم��ه��ارات ك�برى يف
���س��اح��ات ال��وغ��ى وحومات
النزال.
م�صعب حامل اللواء يوم
�أحد
مما ال �شك فيه �أن حمل
اللواء يف الغزوات واحلفاظ
ع��ل��ى ال���راي���ات يف املعارك
وامل��واق��ع واحل����روب� ،ش�أنه
عظيم ،وخطره كبري وال يثبت
له �إال �أبطال الرجال و�أخطر
الفر�سان ،بل ال يقوم له �إال
كل ثابت اجلنان كرمي املحتد
�شريف الن�سب عظيم املكانة
يف قومه.
فكم من رجال يخو�ضون
غمار املعارك ،ويبلون �أح�سن
البالء ولكن ال يذكرون يف �أكرث
الأحيان وال يعرفون ،بخالف
حملة ال��راي��ات وه��م الذين
يُ ْهتَم بهم ل�شدة اخلطر الذي
يحيط بهم ،ولأهمية اللواء
ال���ذي يحملون ،ومل��ا ي�شكل
�سقوطه من ت�أثري �سلبي على
املدافعني وت�أثري �إيجابي على
املهاجمني.
لذا ال يكاد يعرف �أكرثنا
من املقاتلني يف غ��زوة م�ؤتة
�أحدا من ال�صحابة �إال الثالثة
الذين ا�ست�شهدوا من حملة
راية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وهم :زيد بن حارثة –
جعفر بن �أبي طالب – عبد
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اهلل بن رواحة ر�ضي اهلل عنهم
�أجمعني ،وكما دفع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم لواءه يوم
بدر لهذا البطل املغوار كذلك
فعل يوم �أحد ،وذلك بعد �أن
انتهى من تعبئته للجي�ش للقتال
وكان يومئذ �سبع مائة رجل،
و�أ َّمر على الرماة عبد اهلل بن
جبري �أخا بني عمرو بن عوف
وهو م َعلّم يومئذ بثياب بي�ض
وكانوا خم�سني رج ً
ال وقال له:
ان�ضح اخليل عنا بالنبل ،وال
ي�أتوننا من خلفنا ،و�إن كانت
لنا �أو علينا ،فاثبت مكانك
وال ن�ؤتني من قبلك .وظاهر
يومها �صلى اهلل عليه و�سلم
بني درعني .قال ابن �إ�سحاق:
وك��ان �شعار �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم
�أحد� :أمت �أمت .
وك��ان م�صعب ر�ضي اهلل
عنه م��ن الأ���ش��داء الأبطال
املجاهدين الذي ثبتوا حول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بعد �أن كان ماكان من
خطيئة الرماة.
فعن �أم �سعد بنت �سعد
بن الربيع كانت تقول :دخلت
علي �أم ع��م��ارة ،فقلت لها:
َّ
ي��ا خ��ال��ة� ،أخ�بري��ن��ي خربك،
فقالت :خرجت �أول النهار
و�أن��ا �أنظر ما ي�صنع النا�س
ومعي �سقاء فيه ماء ،فانتهيت
�إىل ر���س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وهو يف �أ�صحابه
وال��دول��ة والريح للم�سلمني،
فلما انهزم امل�سلمون انحزت
�إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقمت �أبا�شر القتال،
و�أذب عنه بال�سيف ،و�أرمي
ع��ن ال��ق��و���س ،حتى خل�صت
اجل��راح �إ َّ
يل ،قالت :فر�أيت

على عاتقها جرحاً �أجوف له
غور ،فقلت :من �أ�صابك بهذا
؟ قالت :ابن َقمِ ئَة �أقم�أه اهلل !
ملا وىل النا�س عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أقبل
يقول :دلوين على حممد ،فال
جنوت �إن جنا ،فاعرت�ضت له
�أنا وم�صعب بن عمري ،و�أنا�س
ممن ثبت مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ف�ضربني هذه
ال�ضربة ولكن �ضربته على
ذلك �ضربات ،ولكن عدو اهلل
كان عليه درعان .
ويف و���ص��ف ا�ست�شهاد
م�صعب ر�ضي اهلل عنه يقول
ال��دك��ت��ور ط��ه ح�سني« :لكن
م�صعباً �أثبت قدمه يف الأر�ض
فهو ال يزول وال مييل ،ويقبل
عليه اب��ن قمئة (ف��ار���س من
فر�سان قري�ش) في�ضرب يده
بال�سيف فيقطعها وي�سقط
اللواء ،في�أخذه م�صعب بيده
الأخ���رى ويَجنَ�أ عليه (يكب
عليه) ،ويكر عليه ابن قمئة
فيقطع يده الأخرى ،ولكن قدم
م�صعب ثابتة ال يزول وال مييل،
وما زال اللواء مرفوعاً وقد
�ضم عليه م�صعب ع�ضديه،
ويكر عليه ابن قمئة مرة ثالثة
فينفذ الرمح يف �صدر م�صعب
وي�سقط منه اللواء فيتلقاه
�أخوه �أبو الروم ،وما يزال اللواء
مرفوعاً حتى يبلغ املدينة».
ولقد كان من �شدة قربه
ر�ضي اهلل عنه من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف هذه
ال�ساعة ال�شديدة القا�سية من
�ساعات غزوة �أحد والت�صاقه
ب��ه حامياً وم��داف��ع�اً وواقياً
�أن ظن امل�شركون �أن الذي
�أ�صيب هو ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم حتى قال
قائلهم :قتلنا حممداً قتلنا

ر�سولهم ،فانطلقت �أغانيهم
ودق��ت دفوفهم .و���ص��اح �أبو
�سفيان بن حرب قائد جي�شهم
ينهي املعركة :ا ُ ْع ُل هبل ،ا ُ ْع ُل
هبل يوم بيوم بدر !
وهكذا م�ضى هذا البطل
ال غري مدبر ثابتاً
�شهيداً مقب ً
�صامداً ،وفياً لدينه ،حامياً
ل��ر���س��ول��ه ،خمل�ص ًا لدعوته
و�أمته التي وهبها �شبابه وغناه
ورفاهيته ثم حياته .وهنا ال
بد �أن ن�شري �إىل بع�ض ما جاء
يف ف�ضله والثناء عليه:
قال خباب ر�ضي اهلل عنه:
هاجرنا مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ونحن نبتغي
وجه اهلل ،فوقع �أجرنا على
اهلل ،فمنا من م�ضى يف �سبيله
ومل ي�أكل من �أجره �شيئا ،منهم
م�صعب بن عمري قتل يوم �أحد
ومل يرتك �إال من��رة ،كنا �إذا
غطينا ر�أ�سه بدت رجاله ،و�إذا
غطينا رجليه بدا ر�أ�سه ،فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم :غطوا ر�أ�سه واجعلوا
على رجليه الإذخ���ر( .رواه
البخاري) .
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه قال� :إن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم حني ان�صرف
من �أحد مر على م�صعب بن
عمري وهو مقتول على طريقه،
فوقف عليه ودعا له ،ثم قر�أ
هذه الآية:
}م����ن امل����ؤم���ن�ي�ن رج���ال
�صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم
من ينتظر وما بدلوا تبديال{
الأحزاب.
ثم قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم� :أ�شهد �أن
ه ��ؤالء �شهداء عند اهلل يوم
القيامة ،فائتوهم وزوروهم

وال��ذي نف�سي بيده ال ي�سلم
عليهم �أحد �إىل يوم القيامة
�إال ردوا عليه( .رواه احلاكم
يف امل�ستدرك).
ويح�سن �أن ن�سوق هنا هذا
احلديث ال��ذي يرويه الإمام
�أحمد عن ابن عبا�س يف ف�ضل
ال�شهادة يف �سبيل اهلل ،قال:
ق��ال ر���س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم :ملا �أ�صيب �إخوانكم
يوم �أحد جعل اهلل �أرواحهم
يف �أج���واف طري خ�ضر ترد
�أنهار اجلنة ،وت�أكل من ثمارها،
وت��أوي �إىل قناديل من ذهب
يف ظل العر�ش فلما وجدوا
طيب م�أكلهم وم�شربهم وح�سن
مقيلهم قالوا :يا ليت �إخواننا
يعلمون ما �صنع اهلل بنا لئال
يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا
ع��ن احل���رب ،فقال اهلل عز
وجل� :أنا �أبلغهم عنكم ف�أنزل
اهلل هذه الآيات }وال حت�سنب
ال��ذي��ن قتلوا يف �سبيل اهلل
�أم��وات��ا بل �أح��ي��اء عند ربهم
يرزقون{.
وها هي مقربة �شهداء �أحد
برجالها ال�سبعني ال تزال ماثلة
باقية ب�ضواحي املدينة املنورة،
يق�صدها الزائرون واحلجاج
واملعتمرون ام��ت��ث��ا ً
ال لأوامر
نبيهم حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ولي�سلموا على رهط
من �سكان جنة النعيم ،مبا
فيهم �سيدنا م�صعب بن عمري
ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.
وليُ َح ّيوا ويُ ْحيُوا ويتذكروا
ف�����ض��ل ال�����ش��ه��ادة يف �سبيل
اهلل ،وف�ضل اجلهاد لرفعة
�ش�أن الأم��ة واملحافظة على
الأوطان.
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«احل�ي�ث�ي��ات» ت��وث��ق امل�لاح��م البطولية للشهيد عبر ال�ت��اري��خ ()2-2

« أدب املقاومة»

يخلد شهداء الكويت
حسن عبداهلل

�ألقى املالزم عبد الكرمي نظرة �سريعة على ابنه بعد �أن ت�أكد �أنه يغط يف النوم ،فانحنى يطبع قبلة على جبينه ثم غطاه جيدا
وبعد �أن �أغلق باب غرفته دخل �إىل جمل�سه و�أخذ يرت�شف كوبا من ال�شاي ،كان يتابع الأخبار على �شا�شة التلفاز فردد بينه
وبني نف�سه  :لو دخل النظام ال�صدامي  ..لو وط�أت �أقدامهم �أر�ض الكويت ف�س�أحاربهم بكل ما �أوتيت من قوة  ..ولن �أ�سمح
غاز بتدني�س ترابك الطاهر يا بلدي ..لن ي�أخذوا �شربا منك ياكويت.
لأي ٍ
خرج املالزم عبدالكرمي
طالب من بيته قليال ثم عاد
ليفاج�أ برنني الهاتف يخربه
ب�ضرورة االلتحاق بوحدته
فورا .لبى املالزم النداء فورا
وق��ال لزوجته التي �شرعت
جتهز له حقيبته :ل�ست �أدري يا
�أم يو�سف  ..ولكن �صورة خايل
ال�شهيد الطيار احلربي ماثلة
�أم��ام��ي ط��ول ال��ي��وم ..رحمة
اهلل عليك ياخايل العزيز..
كم �أمتنى �أن �أكون مثله و�أنعم
بال�شهادة.

وقد كان حيث نال املالزم
عبد الكرمي ال�شهادة عندما قاد
مدرعة تابعة للواء ثمانني كتيبة
املدرعات للهجوم على مدرعات
عراقية غازية ف�أ�صابت �إحدى
الآليات ودمرتها ،لكن القوات
املحتلة كانت �أكرث عددا وعدة
فكان �أن با�شرت ب�شن هجوم
م�ضاد نحو املدرعة الكويتية
ف�أ�صابتها �إ���ص��اب��ات قاتلة
ا�ست�شهد على �إثرها عدد من
املقاتلني الأ�شداء ويف املقدمة
منهم املالزم عبد الكرمي.

ق�صة ا�ست�شهاد املالزم
عبد الكرمي طالب عبد الكرمي
�صاغتها �أدبيا ب�شكل ملحمي
الأدي��ب��ة الكويتية خلود عبد
املح�سن ال�شارخ وعنونتها ب
«الفجر الأخري»
وق�����د ا���س��ت��ل��ه��م��ت��ه��ا من
كتب احليثيات التي �أعدتها
اللجان التاريخية املتخ�ص�صة
املتمثلة يف �أ�ساتذة التاريخ
واملتخ�ص�صني ،وفرق البحث
والتق�صي املكلفة باحل�صول
على املعلومات املو�ضوعية

اخلا�صة بكل �شهيد ،وتقوم
جلنة احليثيات املنبثقة عن
�إدارة التكرمي والتخليد املعنوي
يف مكتب ال�شهيد بتوثيق تلك
املعلومات وحتقيقها وترتيبها
دون �إف���راط �أو تفريط ،ثم
�إ���ص��داره��ا يف كتب خا�صة
�أ�صبحت متثل معينا الين�ضب
للأدباء وال�شعراء والفنانني
ولكل كويتي �أو عربي �أو �إن�سان
يعتز بال�شهداء وباملقاومني
لالحتالل �أيا كان م�صدره.
ي��ق��ول م���راق���ب التكرمي
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والتخليد املعنوي يف مكتب
ال�شهيد �أحمد بوهادي (مكتب
ال�شهيد منفتح على �أي �صورة
ل�ل�إب��داع ت�ساهم يف تخليد
ال�شهداء) ويو�ضح:قطعنا �شوطا
كبريا يف م�شوار احليثيات ،فقد
�أ�صدرنا 13كتابا منها حتى
الآن ،وقريبا جدا �سننتهي منها
لتعر�ض يف املعار�ض اخلا�صة
مبكتب ال�شهيد ومعار�ض
الكتب العامة واملكتبات الأخرى
كاملكتبة الوطنية كي ي�ستفيد
منها القاريء ،وبهذه الطريقة
نحفظ مكانة ال�شهيد بعيدا
عن املغاالة �أو النق�ص.
ي�ضيف بوهادي :ومن كتب
احليثيات نقوم بتحويل �سري
ال�شهداء �إىل روايات وق�ص�ص
�أدبية عرب تقدميها لروائيني
معتربين ،يقومون ب�إبداعها
�أدبيا ،وللكاتب مطلق احلرية
يف اختيار �سرية ال�شهيد التي
يتفاعل معها فنيا و�أدبيا كي
يحولها �إىل رواي��ة �أو ق�صة،
وال نتدخل يف �صياغته الأدبية
لأن للأدب �شروطه الإبداعية
اخلا�صة التي نحرتمها ،ونحن
نعمد �إىل تعدد الروائيني حتى
ت�صدر �سري ال�شهداء يف �شكلها
الأدبي ب�شكل متنوع و�أ�ساليب
خمتلفة ،خدمة للقاريء.
ومن كتب احليثيات �أي�ضا
– ي��ق��ول �أح���م���د بوهادي-
نقدم ق�ص�صا �أدبية للأطفال،
وحتمل �سري ال�شهداء ب�شكل
مب�سط وف��ي��ه��ا ال��ك��ث�ير من
املعاين الأخالقية والوطنية
مما نريد �أن نبثه يف نفو�س
�أوالدنا ،خا�صة و�أنها م�صحوبة
بالر�سوم التعبريية والتو�ضيحية
املحببة لدى الأطفال.
حيثيات  - 4رجل
التموين
ظ�������������ه������ي������رة ي�����������وم
11/8/19990احلارة كانت
منطقة الفروانية حما�صرة

خ � � �ل� � ��ود ع� � �ب � ��د احمل � � �س� � ��ن ال � � � �ش � � � ��ارخ ت� �س� �ت� �ل� �ه ��م رواي� � � � ��ة
«ال� � � � �ف� � � � �ج � � � ��ر األخ � � � � � � �ي� � � � � � ��ر» م� � � � � ��ن ك � � � �ت� � � ��ب احل � � �ي � � �ث � � �ي� � ��ات
ب�أعداد ال حت�صى من جنود
اجلي�ش العراقي املحتل �إثر
تعر�ضهم لإط�لاق ن��ار ،وكان
ع��ب��د امل��ح�����س��ن البوغبي�ش
يقود �سيارة نقل مليئة باملواد
التموينية وال��غ��ذائ��ي��ة التي
�سيقوم بتوزيعها على الأ�سر
املحتاجة ،وعند نقطة تفتي�ش
يف مكان مقابل وزارة الداخلية
طلب منه التوقف ،وملا ر�أى
العراقيون �سيارته مليئة باملواد
التموينية �أم����روه بالنزول،
وراحوا ينهبون هذه املواد ف�أراد
منعهم ودخل يف م�شادة كالمية
مع �أح��د ال�ضباط املحتلني،
وبدم بارد يليق بحقود ودموي
�أخرج القاتل العراقي م�سد�سه
و���ص��وب��ه نحو عبد املح�سن
و�أطلق ر�صا�صتني على ر�أ�سه
وظهره �سقط رجل التموين
على �إثرها �شهيدا.
ق�صة عبد املح�سن وغريها
جمعها امل��ؤرخ��ان الدكتوران
�أحمد احل�سن و�سعود الع�صفور
يف اجلزء الرابع من احليثيات
الذي ي�ضم �سري �145شهيدا،
ومتثل توثيقا مو�ضوعيا حلياة
وا�ست�شهاد هذا العدد من �أبناء
الكويت .
ول��و ك��ان يف املجال �سعة
ل�سردت عليكم جميع �سري
ه����ؤالء ال��ن��ب�لاء ال��ذي��ن ظهر
معدنهم الأ�صيل يف حلظات
تاريخية ف��ارق��ة� ..صنعوها
ب����أرواح���ه���م ودم��ائ��ه��م فداء
لرتاب بلدهم ..و�إعالء لقيم
اال�ست�شهاد يف �سبيل احلق
وال��وط��ن .ففي �سري ه�ؤالء
ال�شهداء من املعاين والقيم
ما يجعلها �أ�سوة ح�سنة وقدوة
راقية لأبناء هذا ال�شعب الذي
�سيظل يجود ب�أرواح �أبنائه من

�أج��ل املحافظة على حريته
وك��رام��ت��ه وقيمه الإن�سانية
اخلالدة.
حيثيات  - 6الراحلة
برتفع
مل يخطر ببال �سعاد علي
�أن وداع زوج��ه��ا الع�سكري
بوزارة الداخلية لها عند ذهابه
�إىل مقر عمله �صباحا �سيكون
الأخري،فقد مت �أ�سر زوجها
ال�سيد يا�سر العبيد وهو يف
الطريق ،ومن �ساعتها بد�أت
رحلة القلق والعذاب يف حياة
ال�شهيدة �سعاد ،التي �أبت �إال
�أن مت�ضي يف مقاومة االحتالل
رغم �ضعف �إمكاناتها ،ولكنها
رحمها اهلل عربت ب�صدق عن
عميق انتمائها لهذا الوطن .
فلم تركن �سعاد للهدوء،
وبذلت كل ما ت�ستطيع يف تلك
الأي���ام ،فقد عملت بجد مع
ن�ساء الكويت ال�صامدات يف
جمال توفري امل��واد الغذائية
للأ�سر املحتاجة وتوزيع الأموال
التي وفرتها ال�شرعية الكويتية،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع زميلتها �أمل
الكندري التي غادرت الكويت
�إىل اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة �أثناء االحتالل.
ن�شطت ال�شهيدة �سعاد يف
جمال عملها وهو اخلدمات
املدنية ،من خالل تعاونها مع
جمموعة للمقاومة يطلق عليها
ا�سم «جمموعة الفيحاء» وهي
جمموعة كان يقودها ال�سيد
فهد الوقيان �صديق زوجها،
وقد ان�ضمت �إليها بناء على
ن�صيحة زوجها لها ،وذلك �أثناء
زيارتها الأوىل والأخرية له وهو
يف الأ�سر يف �سجن املو�صل يف
دي�سمرب  .1990بالإ�ضافة �إىل
هذا فقد ان�ضمت ال�شهيدة

�سعاد �إىل خلية « وفاء العامر»
ومل تكن ترف�ض العمل مع
كل جمموعة تقاوم االحتالل
فقد كانت متحم�سة ،وحني
اح��ت��اج��ت ه���ذه اخل��ل��ي��ة �إىل
ام���ر�أة تقوم بت�أجري �شاحنة
بحجة �أنها �ستنقل �أثاثها من
مكان �إىل �آخر ،وبينما ت�أخذ
قائد ال�شاحنة �إىل العنوان
امل��ط��ل��وب ،ي�سرع يف الوقت
نف�سه �أف����راد اخل��ل��ي��ة بنقل
ال�شاحنة بعيدا ال�ستخدامها
بعد ذل��ك يف عملية تفجري
خطط لها،طرح على �أفراد
اخللية ا�سم ال�شهيدة �سعاد
حيث مت االت�صال بها وعر�ض
الأمر عليها فوافقت ورحبت
بالتعاون معهم.
ويعترب نقل ال�سالح من
�أخ��ط��ر الأن�����ش��ط��ة يف ذلك
ال���وق���ت ،ورغ����م ذل����ك فقد
قامت ال�شهيدة �سعاد بنقل
ال�سالح دون خوف ،حيث نقلت
بالتعاون مع ال�شهيدة وفاء
العامر 13م�سد�سا و�أخفتهم
ع��ن �أع�ي�ن ج��ن��ود االحتالل،
على الرغم من م��روره��ا يف
ذل��ك اليوم على �أرب��ع نقاط
تفتي�ش ،كما نقلت بالتعاون
مع فهد الوقيان مادة TNT
�شديدة االن��ف��ج��ار ملجموعة
25فرباير ،كما وفرت بالتعاون
مع ال�شهيدة وفاء العامر ذخائر
وعجائن لعمليات التفجري التي
تقوم بها املجموعة ،ومن �أخطر
عمليات نقل الأ�سلحة التي
قامت بها هي نقل ال�سالح من
منطقة ال�صباحية ،حني ذهبت
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �أي
قبل بداية حظر التجول الذي
كانت تفر�ضه �سلطات االحتالل
والذي يبد�أ يف ال�سابعة م�ساء
ثم عادت بالأ�سلحة �إىل �أفراد
املجموعة.
وال�شك �أن تلك الأن�شطة
املقاومة جعلتها يف مقدمة
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املطلوبني بالن�سبة لالحتالل،
فقد و�شت بها �إحدى العراقيات،
ف��اع��ت��ق��ل��وا �أم��ه��ا و�أطفالها
ونقلوا �إىل خمفر العديلية،
ثم اعتقلوا ال�شهيدة �سعاد عرب
حيلة دبروها ،وراحوا يحققون
معها بعد �أن د�سوا لها مادة
خمدرة جعلتها تهذي لتعرتف
مبا تعرفه من معلومات ،ثم
عذبوها ب�أب�شع �أنواع التعذيب
النف�سي واجل�سدي ،وقامت
�سلطات االحتالل ب�شنقها يوم
 ،6/2/1991و�ألقت بجثمانها
الطاهر بالقرب من منزل �أهلها
لتتعرف عليها �أمها ويتم دفنها
فيما بعد.
وه���ن���اك � 251شهيداً
و���ش��ه��ي��دة ���س��ط��رت �سريتهم
العطرة بحروف من ن��ور يف
ك��ت��اب احل��ي��ث��ي��ات اخلام�س
ال���ذي ي�ضم ب��اق��ة م��ن �أدب
الن�صر الوثائقي الذي ي�سجل
للتاريخ غ�ضب الكويتيني على
املحتل ،و�إرادة الن�صر على
الغا�صب مهما كانت عدته
وعديده،ويق�ص بطوالت ويوثق
معارك �شرف ومالحم �شر�سة
خا�ضها الإن�����س��ان الكويتي
�ضد املحتل� ،شبان و�شابات
ب�صدور عامرة بع�شق الكويت
وبقلوب م�ؤمنة بن�صر اهلل،
ح�سب و�صف الوكيل امل�ساعد
املدير العام ملكتب ال�شهيد
فاطمة �أحمد الأمري يف مقدمة
كتب احليثيات املعنونة ب «
ب�صمات يف ت��اري��خ الكويت
– �شهداء الكويت بطوالتهم
وت�ضحياتهم»
حيثيات � - 8أر�ض
الأبطال
�إىل �أر�ضي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري � ...إىل من
ي�ستحق الت�ضحية والعطاء
� ....إىل ال��ك��وي��ت»»» هكذا
ق��دم مكتب ال�شهيد لكتب
احليثيات ليثبت �أن الكويت

ق �ص��ص أدب �ي ��ة لألطفال
حت � �م� ��ل س � �ي� ��ر ال � �ش � �ه� ��داء
ب � �ش � �ك ��ل م � �ب � �س ��ط وف� �ي� �ه ��ا
ال� � �ك� � �ث� � �ي � ��ر م � � � ��ن امل � �ع � ��ان � ��ي
األخ �ل�اق � �ي ��ة وال��وط �ن �ي��ة
احل� � � � � � ��رك� � � � � � ��ة األدب � � � � � �ي � � � � ��ة
وال � �ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة ان � �ت � �ص ��رت
وجدانيا وأدبيا للتطورات
السياسية واالجتماعية
واإلن � � � � � �س � � � � � ��ان � � � � � �ي � � � � � ��ة ف � ��ي
ال � �ك ��وي ��ت مب � ��ا ف �ي �ه ��ا قيم
ال � � �ش � � �ه � ��ادة وال �ت �ض �ح �ي ��ة
ت�ستحق من اجلميع كل احلب
وبذل كل ما هو غال ونفي�س،
ولي�ؤكد �أن الكويت ال ميكن
�أن تن�سى �أبناءها  ،بل ت�سعى
بكل الو�سائل �إىل �إدخالهم
التاريخ عرب �صناعة علمية
حمكمة للخلود ،ت�سخر لها كل
�إمكاناتها ومواردها من �أجل
و�ضع ال�شهداء يف املكانة التي
تليق بت�ضحياتهم .
وي�شمل تخليد ال�شهداء
ج��م��ي��ع ���ش��ه��دائ��ن��ا الأب�����رار،
بغ�ض النظر عن اجلن�س �أو
اجلن�سية �إميانا ب�أن ما يقدم
هو حق �إن�ساين لكل �شهيد
وبال متييز
وتنح�صر �أعمال التخليد
يف عدة �صور منها :
 العمل على طبع ا�سمال�شهيد يف �أذه�����ان �أف���راد
املجتمع الكويتي واخلليجي
والعربي والعامل ب�أ�سره ،وذلك
م��ن خ�ل�ال جميع الو�سائل
املتاحة �سواء الإعالمية �أو
التثقيفية �أو غريها  ،والتي
تكفل وت�ضمن �إي�صال هذه
البطوالت للر�أي العام ،تخليدا

ل��ذك��راه��م ال��ع��ط��رة ب�صورة
م�ستمرة ،ويف جميع املنا�سبات
واملنتديات املحلية واخلليجية
والعربية والعاملية.
 �إطالق �أ�سماء ال�شهداءامل���خ���ل���دي���ن ع���ل���ى بع�ض
ال�شوارع والطرق واملدار�س
واملرافق العامة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
 ت�ضمني املناهج الدرا�سيةبطوالت ال�شهداء املخلدين
 ت�������ض���م�ي�ن ال��ب�رام����جالإعالمية والثقافية �صورا من
بطوالت ال�شهداء الأبرار
 �إن�شاء �صرح ال�شهيد منح الأو�سمة والأنواطالع�سكرية واملدنية لأ�سماء
ال�شهداء
ويف ال�سياق ذات��ه جاءت
كتب احليثيات لتوثق لبطوالت
ال�����ش��ه��داء ،ول��ت�����س��ج��ل تلك
اللحظات النادرة والعطرة يف
تاريخ كل �شعب وهي حلظة
افتداء الوطن بالروح.
يف كتب احليثيات الثامن
وال��ت��ا���س��ع والعا�شر ير�صد
الأ���س��ات��ذة  :د�.أح��م��د �سعود
احل�سن ،ود� .سعود حممد
الع�صفور،ود .في�صل عبداهلل
الكندري ،ود .من�صور �أحمد
بوخم�سني (�شارك يف الكتاب
الثامن فقط) ود .مهزع �صالح
الديحاين ،ود .نايف عبداهلل
ال�شمروخ� ،سري � 100شهيد
و�شهيدة م��ن خ�لال ق�ص�ص
موثقة ا�ستقيت من �أهليهم
و�أ�صدقائهم وجريانهم ،ومن
خالل الوثائق الر�سمية وغري
ال��ر���س��م��ي��ة امل��ت��اح��ة ،ويقوم
الأ�ساتذة بت�أريخ مو�ضوعي
و�إن�ساين لكل �شهيد عرب ذكر
بطوالته وظ��روف ا�ست�شهاده
وعمله وحياته قبل ال�شهادة
وغريها من الأمور التي برع
يف ا�ستغاللها جميع من قاموا
بالتوثيق لل�شهداء يف كتب

احليثيات.
�أريج ال�شهداء امل�صحوب
بالآمال والكربياء ينفتح �أدبا
و�شعرا وفنا ،فذلك هو حال
احلركة الأدبية والثقافية يف
كويتنا احلبيبة التي تفاعلت
وجدانيا و�أدبيا مع التطورات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالجتماعية
والإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي عا�شها
العامل العربي منذ منت�صف
القرن املا�ضي ،مرورا ب�أ�شهر
االحتالل ال�صدامي للكويت.
وقد ا�ستجاب �أدباء الكويت
وجتاوبوا مع ما �سجلته كتب
احليثيات امل��وث��ق��ة ،وحولوا
ت��ل��ك امل����واد ال��ت��اري��خ��ي��ة �إىل
�أعمال �أدبية جميلة ور�صينة
وراقية.
فقد �أبدعت الأديبة فوزية
ال�سويلم يف كتابة ق�صة ال�شهيد
يو�سف جا�سر حممد ال�صالح،
م�ستعينة يف ذل���ك باجلزء
ال��ث��ال��ث م��ن كتب احليثيات
ال��ذي �أعدته الدكتورة جناة
عبد القادر اجلا�سم ،وحولتها
�إىل عمل �أدبي جميل وجاهز
متاما لتحويله �إىل ملحمة
�سينمائية �أوت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال
تقل روعة عن تلك الأعمال
اخلالدة التي قدمتها هوليوود
وغريها من ال�سينما العاملية
ب�شتى �صورها.
وت�����ش��رح الأدي���ب���ة فوزية
ال�سويلم وج��ه��ة نظرها يف
حتويل ق�ص�ص ال�شهداء �إىل
�أعمال �أدبية � :إن اال�ست�شهاد
بحد ذاته لي�س عمال بطوليا
فقط ولكن الهدف منه هو
الذي ي�ستحق منا ومن التاريخ
وقفة تبجيل واحرتام  .ف�أبنا�ؤنا
الذين ا�ست�شهدوا �أثناء الغزو
الغا�شم الذي ب��د�أت م�أ�ساته
يف ال���ث���اين م���ن �أغ�سط�س
عام  1990كان هدفهم من
املقاومة واال�ست�شهاد الدفاع
عن �أر���ض الكويت ،ف�ضحوا
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توثيق

ب ��أرواح��ه��م م��ن �أج���ل ذل��ك .
ه�ؤالء الأبطال حققوا هدفا
نبيال �أعطانا فر�صة لنبني
من خالله �شموخنا وكربياءنا
من جديد.
ه�����ؤالء الأب���ط���ال احتلوا
ب�أعمالهم خميلتنا وا�ستطاعوا
�أن ي�سيطروا على �شعورنا
فتكثفت ذكراهم على �سطح
الأيام تنتظر الوقت املنا�سب
لتهطل كاملطر على �صحراء
الوجدان ب�شذاها ال�سحري
ولتطرز �صفحات التاريخ.
ت�ضيف ف��وزي��ة ال�سويلم
يف معر�ض تقدميها لروايتها
امل�����س��ت��م��دة م���ن احليثيات:
ا�سمحوا يل �أن �أ�شكر مكتب
ال�شهيد لأنه فتح يل املجال
ب�أن �أكتب عن ال�شهداء و�أغذي
�أوراق����ي البي�ضاء ب�أحداث
ن�شرف بها جميعا .ف�أرجو من
اهلل �أن يوفقني يف نقل الأمانة
�إىل الأجيال القادمة.
ف��وزي��ة ال�سويلم متكنت
مبهارة وموهبة فذة من حتويل
�سرية ال�شهيد يو�سف جا�سر
حممد ال�صالح كما وردت
يف احليثيات �إىل عمل �أدبي
م�شوق وبقلم ر�شيق ،و�أ�سمتها
« �صمود الأب��ط��ال» ،وكذلك
���س�يرة ال�شهيد علي �سعيد
عو�ض اخلرينج و�أ�سمتها « دانة
اخلليج» التي تقب�ض فيها
على حلظة م�ؤملة من ذاكرة
الغزو فتقول  :نظرات مفعمة
بالت�سا�ؤالت  ..ملاذا ؟ ..كيف ؟
� ..إىل متى ؟ � ..أين امل�صري؟
احللم العربي تبخر ..ي�صبح
�شبحا ي��ت�راءى يف الأروق����ة
املظلمة املطلية بطالء الغربة
املوح�شة  ..هاهي تتبعرث ك�أي
�إن�سان عربي يتبعرث يف تلك
اللحظة اجلبانة ..ت�سقط �أوراق
�شجرة الوحدة العربية لأنها
�سقيت مباء الغدر واخليانة
�أياماً طويلة� ..شهوراً والنا�س

ف��وزي��ة ال �س��وي �ل��م  :أشكر
م � �ك � �ت� ��ب ال � �ش � �ه � �ي� ��د ألن � ��ه
فتح ل��ي امل�ج��ال ب��أن أكتب
ع � ��ن ال � �ش � �ه � ��داء وأغ � � ��ذي
أوراق��ي البيضاء بأحداث
ن� � � � �ش � � � ��رف ب� � � �ه � � ��ا ج � �م � �ي � �ع ��ا
خ��ال��د احل ��رب ��ي أب � ��دع في
حت� ��وي� ��ل ق� �ص ��ة ال �ش �ه �ي��د
اب� � ��راه � � �ي� � ��م امل � �ه � �ن� ��ا ال� �ت ��ي
س �ج �ل �ت �ه��ا د .جن � � ��اة عبد
ال � � � � �ق� � � � ��ادر اجل � � � ��اس � � � ��م ف ��ي
احل � �ي � �ث � �ي ��ات إل� � ��ى رواي� � ��ة
قصيرة مفعمة بالوطنية
تتكد�س يف ال�سراديب ،امل�ساجد
حتت�ضن رواده���ا كالعادة ..
ي��رددون  ..اهلل �أك�بر  ..اهلل
�أكرب ..ي�صعدون على �سطوح
املنازل ي�صلون  ..يرددون اهلل
�أكرب  ..اهلل �أكرب  ..تقف يف
�أول ال�صفوف  ..ترفع كفيها
�إىل ال�سماء  ..تردد ب�صوت
خافت  :اهلل �أك�بر  ..يارب
�ألهمني ال�صرب وال�سلوان.
كما �أبدع الأديب خالد فهد
�صالح احلربي يف حتويل ق�صة
ال�شهيد ابراهيم ح�سني علي
املذكور املهنا التي �سجلتها
د .جناة عبد القادر اجلا�سم
يف اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن كتب
احليثيات� ،إىل رواية ق�صرية
مفعمة بالوطنية وجم�سدة
لر�سالة مكتب ال�شهيد املتمثلة
يف جت�سيد اللحمة الوطنية
والعالقة الإن�سانية بني �أبناء
ال�����ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي وقيادته
ال�سيا�سية ،وهي عالقة عميقة
اجلذور �سطرها تاريخ الكويت
قدميا ،و�شهد بها االلتفاف
حول ال�شرعية الكويتية �أثناء

فرتة الغزو ال�صدامي ،مثلما
�شهدت بها روح املقاومة �ضد
املحتل وجنوده ،فكانت �شهادة
وف���اء ب�ين ال�شعب الكويتي
وقيادته.
ال يقت�صر ع��م��ل مكتب
ال�شهيد على تخليد �شهداء
ال��غ��زو ال�صدامي فح�سب،
ولكن ميتد بالتخليد �إىل �آفاق
كبرية �ضاربة يف تاريخ هذا
الوطن.
« ن��ع��م  .ف��ن��ح��ن نخلد
ون��رع��ى ك��ل �شهداء الكويت
منذ اال�ستقالل» يقول مراقب
ب��رام��ج ال��ت��ك��رمي والتخليد
امل��ع��ن��وي يف مكتب ال�شهيد
�أحمد بوهادي :بد�أنا ت�سجيل
ال�شهداء الذين جتاوز عددهم
الآن 1150بداية منذ عام
� 1961أي ب��ع��د ا�ستقالل
الكويت مبا�شرة ،وذلك عرب
ر���ص��د ك���ل الأح������داث التي
���س��ق��ط ف��ي��ه��ا ���ش��ه��داء ،مثل
ح��رب��ي 1967و1973التي
�شارك فيها اجلي�ش الكويتي،
وحرب ال�صامتة وهو خمفر
ك��ان ي�سمى ال�صامتة على
احل���دود الكويتية العراقية
حدث فيه �إطالق نار و�سقط
ع��دد م��ن ال�شهداء ،وكذلك
���ش��ه��داء امل��ق��اه��ي ال�شعبية
الذين �سقطوا نتيجة لبع�ض
التفجريات ،و�شهداء طائرة
اجلابرية وموكب الأمري الراحل
ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح،
و�شهداء الغزو ،و�صوال �إىل
�آخ��ر جمموعة وهم �شهداء
تفجري م�سجد الإمام ال�صادق
يف رم�ضان املا�ضي.
ي��و���ض��ح ب��وه��ادي  :ومل
تقت�صر الرعاية املتميزة ومع
التخليد الذي يقوم به مكتب
ال�شهيد على �شهداء الكويت،
ب��ل �شملت ك��ل م���ن �ضحى
ب��روح��ه ف���داء للكويت ومن
�أجل ا�ستقاللها وحفاظا على

قد�سية ترابها .فنحن لدينا
�شهداء غري كويتيني من 14
جن�سية �أخرى ومنها  :م�صر
والأردن و�إي����ران وباك�ستان
والبحرين وال�سعودية و�سورية
والعراق وعمان ولبنان والهند
واليمن وغريها.
�أن�شطة كثرية وم�ؤثرة يقوم
بها مكتب ال�شهيد جتاه تخليد
ال�شهداء – بعد رعاية ذويهم
رع��اي��ة متكاملة -وت�ستحق
ت��وا���ص�لا �إع�لام��ي��ا للتعريف
بها.
يقول رئي�س ق�سم الإعالم
واملطبوعات مبكتب ال�شهيد
عماد املن�صور :نحن نعد خطة
�إعالمية �سنوية لكل م�شروع
�أو ن�شاط من �أن�شطة املكتب،
عرب ت�شكيل فرق عمل للقيام
بهذه املهمة مهمتها التعريف
ب��ه��ذه الأن�����ش��ط��ة والتوا�صل
مع ال�سو�شيل ميديا وو�سائل
التوا�صل االجتماعي املختلفة
وو�سائل الإعالم بكل �أطيافها
ومنابرها ،واحلمد هلل فقد
حققنا الكثري م��ن �أه���داف
مكتب ال�شهيد املتمثلة يف
تو�صيل ر�سالته �إىل املجتمع.
ي�ضيف ع��م��اد املن�صور:
بالن�سبة ل��ك��ت��ب احليثيات
فبعد �أن ينتهي الدكاترة من
ت�سجيلها وت�أليفها نعمل على
تنفيذها و مراجعتها وطباعتها
ب�شكل �أنيق وجذاب ،ثم نقوم
بالتعريف بها �إعالميا عرب
التوا�صل مع ال�صحف واملجالت
ومعار�ض الكتب واملنا�سبات
املختلفة و�إر�سالها للم�س�ؤولني
واملخت�صني واملهتمني ،وكل
ذلك بهدف توظيف ال�شهادة
يف تكري�س العمل الوطني
وتنمية الوالء للوطن.
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ف� � � � � � � � � � ��ي م� � � � � �ع� � � � � ��رض
حميد خ��زع��ل األخير

هوامـش
من سرية
شهـــرزاد

املـايض يعيش يف الحارض

س � �ي ��رة ش� � �ه � ��رزاد  ..ق� � ��وة ال � �ك �ل��ام امل � �ب � ��اح ف � ��ي م ��واج � �ه ��ة ق� �م ��ع «ال � ��دي � ��ك» اخل� �ف � ّ�ي
مهاب ن�صر

يف ال� �ع ��ام � 2012أق� �ي ��م ب �غ ��ال�ي�ري ب��و� �ش �ه��ري م �ع��ر���ض م �� �ش�ت�رك مل �ن �ح��وت��ات ب ��رون ��زي ��ة ج �م��ع ب�ي�ن ال �ف �ن��ان�ي�ن ح �م �ي��د خزعل
وف��ا� �ض��ل ال �ع � ّب��ار .ك��ان��ت �أع �م��ال ح�م�ي��د خ��زع��ل بح�سب ق��ول��ه ي��وم�ه��ا مت�ث��ل ت �ط��وي��را ل�ت�ج��رب��ة ال �ب��ورت��ري �ه��ات ،ح�ي��ث ب ��دت بع�ض
ال� ��ر�ؤو�� ��س احل �ي��وان �ي��ة م�ك�ب��وح��ة �أم � ��ام ط�ب�ي�ع��ة ان �ط�لاق �ه��ا احل� ��ر ،ب�ي�ن�م��ا ع��ر� �ض��ت جم �م��وع��ة �أخ � ��رى م ��ن �أع �م��ال��ه جت���س��د امل� ��ر�أة
خ ��ارج ��ة م ��ن �إ�� �س ��ار ال �ف �ك��رة امل� �ج ��ردة �إىل �إ� �ض �ف ��اء ق� ��وة ال �ت �ع �ب�ير ب��ان �ط��اق اجل �� �س��د .رمب� ��ا ي �ك��ون ه� ��ذا م��دخ�ل�ا ج �ي��دا حلديث
ع��ن م�ع��ر���ض ال �ف �ن��ان ح�م�ي��د خ��زع��ل ال ��ذي �أق �ي��م �أخ�ي��را يف غ��ال�ي�ري ب��و��ش�ه��ري �أي �� �ض��ا و�إن ك ��ان ه ��ذه امل ��رة ل �ل��وح��ات ت�شكيلية.
من املفارقات �أن املعر�ض
الأول ت�����ض��م��ن منحوتة
برونزية للديك ،وهو منوذج
تكرر يف املعر�ض اجلديد،

ب��ل تناوله الفنان بطريقة
مو�سعة لي�صبح «ثيمة» غالبة
و�أ�سا�سية .واملفارقة الأخرى
�أن املعر�ض الأخري الذي جاء

بعنوان «هوام�ش من �سرية
�شهرزاد» كانت البطولة فيه،
�إن �صح التعبري ،للمر�أة،
ولكنها لي�ست �أي ام���ر�أة،

�إنها �شهرزاد بكل ما حتمله
من رمزية يف ثقافتنا ،بني
القمع الذكوري ،وبني قدرة
احلكاية و�إغرائها لتجاوز
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هذا القمع.
�أحد احل�ضور �أطلق تعليقا
جانبيا الفتا :ثمة ب�ساطة
زائ���دة يف بع�ض اللوحات.
لكنك تت�ساءل بعد جولة
�إ�ضافية يف امل��ع��ر���ض :هل
الأمر كذلك فعال� ،أم �أن ثمة
نوعا من املحاكاة التهكمية
للق�صة ال��ق��دمي��ة ولبع�ض
تفا�صيلها ،خليالها اجلامح
كما لرموزها ،وعلى ر�أ�سها
«ال���دي���ك» ال����ذي تو�سطت
منحوتة له لوحات املعر�ض
الأخري؟
ب���ق���اء ح��ك��اي��ات �شهرزاد
كمرجع م�ستعاد للإ�سقاط
بطريقة ما على احلا�ضر �أو
نقد ر�ؤيتنا للما�ضي يعني �أن
احلكاية ،من بني فنون الأداء
جميعا ،م��ا ت���زال ت�سيطر
علينا .فالقيم الب�صرية �شبه
جمهولة ل��دى عامة النا�س
من البيت �إىل املدر�سة �إىل
ال�شارع ،ومن ثم يجد الفنان
الت�شكيلي نف�سه يف مواجهة
واقع يرف�ض جت�سيد نف�سه،
يرف�ض �أن تقدم له �صورة
عن ذاته بطريقة ما.
لهذا يلج�أ الفنان �إىل نقد
الأ�سا�س الذي ينه�ض عليه
ت��اري��خ ه��ذا القمع واملنع،
�أو اخل���وف م��ن ال��ن��ظ��ر يف
«امل��������ر�آة» ،وذل����ك ب����إع���ادة
تقدمي رموز هذا التاريخ �أو
حماكاتها بطريقة �ساخرة
�أح��ي��ان��ا ،وح��زي��ن��ة �أحيانا
�أخ����رى .ال تتوقع �إذن �أن
جت���د يف ل���وح���ات حميد
خزعل �شخ�صيات م�سرور
ال�س ّياف مثال �أو �سندباد �أو
ع��ب��داهلل ال�بري والبحري،
لقد جتردت احلكاية لت�صبح
جت�سيدا لإن�سان تبدو ر�أ�سه

ال ت � � � � �ص � � � ��دق م � � � � ��ا ت � � ��رى
ن � � � �ح� � � ��ن ن � � �ح � � �ك � � ��ي ف � �ق� ��ط
أو ن �ع �ي��د س � ��رد احل �ك��اي��ة
األل � � � � � � � � � ��وان ت� � � � �ت � � � ��أرج ب�ي�ن
ال � � � � � � � � � � ��دفء وال � � � �ق � � � �س � � ��وة
أو امل� � � � � � � ��رح وال � � �ق � � �ت � ��ام � ��ة

يف بع�ض اللوحات كمومياء،
�أو ككائن جمهول من ما�ض
���س��ح��ي��ق ،وح��ي��د بذراعيه
املقطوعتني ،م�شو�شا غائب
املالمح .هل ذاك هو الرجل
ال��ع��رب��ي «���ش��ه��ري��ار» الذي
جعله ا�ستبداده عاجزا يف
مواجهة احلا�ضر� ،أم هي
�شهرزاد نف�سها ،التي منعت

م��ن الفعل ،فعو�ضته بقوة
الكالم؟
ت���رت���ك���ز ل����وح����ات حميد
خ��زع��ل ع��ل��ى م��ا مي��ك��ن �أن
تعده البطولة الفردية �أو
املزدوجة .فمو�ضوع اللوحة
يتو�سطها غالبا على م�ساحة
م���ن ف�����ض��اء ل����وين ي�شدد
من الرتكيز عليها ،ويلقي
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مبزيد من الرتكيز ،كذلك
يف بع�ض ال��ل��وح��ات تكون
خطوط الر�سم اخلارجية
لل�شخ�صية وا�ضحة وك�أنها
تذكرك ب�أن ما تقدمه لي�س
حماكاة للواقع بل اختزاال
ل��ه ،كما �أنها ت�ضفي نوعا
من ال�ب�راءة والبدائية« .ال
ت�صدق ما ترى ،نحن نحكي
فقط �أو نعيد �سرد حكاية
خرافية» هكذا تقول لوحات
خزعل.
يف ال��ل��وح��ات ال��ت��ي يحتلها
«الديك» تركز ري�شة الفنان
على ح��رك��ة �أ�سا�سية هي
حركة ال��وق��وف املتهيئ �أو
امل��ك��اب��ر .ولكليهما داللة
خا�صة� .أحدهما يبدو وك�أنه
نذير من نوع ما ،وهو يقف
يف ما وراء كتف املر�أة (رمبا
تكون �شهرزاد نف�سها).
لقد كان الديك ب�صياحه مع
الفجر منقذها يف حكاية
الأم�س من يد ال�سياف ،لكن
عودته قد ال تكون كذلك.
فعلى ر�أ�س الديك قبعة تكاد
ت��ك��ون ع�سكرية ،والذيل،
ب��خ�لاف ال��واق��ع ،كتلة من
الأح��م��ر �أو الأ���س��ود تتدىل
�إىل �أ�سفل ك�سمة للغرور
والتعاظم .هنا تلج�أ ري�شة
حميد خزعل هي ذاتها �إىل
ال�ضربة العري�ضة بعيدا عن
الت�أنق يف التفا�صيل� .إنها
ت�ضع �أمامك الر�ؤية �صادمة
قوية ووح�شية �أحيانا.
م��ا ق��د ال يلتفت �إل��ي��ه هو
ا���س��ت��ع��ادة �أو ا�ستخدام
حميد خ��زع��ل ،يف لوحاته
الت�شكيلية ،لقيم ال�شكل
املنحوت� .إن بع�ض لوحاته
هنا تذكرنا ببع�ض منحوتاته
ال�برون��زي��ة ح��ي��ث درج���ات

ال�����س��ط��ح غ��ي�ر امل�ستوي
ال��ت��ي مت��ن��ح��ك �إح�سا�سا
�أك�بر مبعاناة اجل�سد .ويف
ل���وح���ات ال���دي���ك واجل����واد
يرتكز ال�شكل على مركز
ثقل منحرف قليال ليعطي
�إي��ح��اء اجل��دل ب�ين الثبات
واحلركة ،وهو ما يبدو يف
لوحات اجلواد ب�شكل �أكرب.
لكن هل هو ج��واد حقا �أم
ث��ور مثال؟ يتالعب حميد
بعيني احليوان حيث يبدوان
جم����رد ق��و���س�ين طويلني،
ك�أنهما ق��رن��ان ،وباحلركة
املتحفزة جند �أننا ب�إزاء ثور
جامح ،ثور �أعمى حمتومة
ه��زمي��ت��ه مثلما ي��ح��دث يف
حلبات م�صارعة الثريان،
ث���ور ي��رت��دي قبعة حمراء
ال ت��ك��ف ع���ن ال���رم���ز �إىل
غروره املا�ضي به �إىل حافة
الهزمية.
ه��ن��اك «م��وت��ي��ف��ات» �أخرى
م���ث���ل ال����ق����ط و�شريحة
البطيخ التي ت�ضفي طابع
ال�شهوة ،كما �أن ثمة تنوعا
يف ال���ل���وح���ات م����ن حيث
املجموعات اللونية ،تت�أرجح
بني ال��دفء والق�سوة ،وبني
املرح والقتامة .لكن الأهم
�أن خزعل جنح يف اخلروج
من �أ�سر احلكاية والإ�سقاط
الب�سيط ال��ت��ق��ل��ي��دي .لقد
هجر التقاليد الت�شكيلية
للعامل ال��ق��دمي ال��ت��ي كانت
ميكن �أن تغريه باملنمنمات
والإغ������راق يف التفا�صيل
وم�������ض���اه���اة ال���ع�ل�اق���ات
املت�شابكة بتقدمي بانوراما
ق�ص�صية يف اللوحات .مل
يفعل حميد خ��زع��ل ذلك،
فقد راه��ن على االختزال
والتب�سيط والوحدة املفردة،

غ��ال��ب��ا ،ك�سمات ع�صرية.
وب���ال���ت���ايل و���ض��ع التاريخ
وحيدا �أمام احلا�ضر ليعيد
اختبار نف�سه.
يذكر بع�ض النقاد �أن بدايات
حميد خ��زع��ل الت�شكيلية
ك��ان��ت «بلغة ت��راث��ي��ة» ،كما
ي���رى �آخ�����رون �أن����ه «اتخذ
ال��رم��زي��ة فل�سفة خا�صة
ل��ت��ع��ب�يرات��ه الت�شكيلية».
وكال الأمرين حاول خزعل
اجلمع بينهما ب�شكل �أكرث
ن�ضجا يف معر�ضه الأخري،
فالر�ؤية الفل�سفية وجدت
لها مو�ضوعا م��ن الرتاث
لكنها ت��ع��ود ل��ت��ورط هذا
الرتاث يف احلياة احلا�ضرة:
هل اختلفت العالقة باملر�أة،
هل مازال الرتاث ال�سردي
الأ����س���ط���وري يهيمن على
عقولنا ،هل مازالت ال�سلطة
الذكورية جتد ذريعتها يف
هذا الرتاث حتى لو �صارت
�شهرزاد ترتدي «التي�شريت»
�أو ال�سروال اجلينز؟

ال��ق��ب��ع��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة على
ر�أ���س الديك «رمز احلكاية
الأ�سطورية» ك�أنها تذكرنا
ب��أن الأ�سطورة �أو اخلرافة
ه��ي �أداة ق��م��ع خ��ف��ي .قد
ننظر لهذا بك�آبة� ،أو ننظر
�إليه مبرح التهكم ،وهو ما
يعني قدرتنا على ال�سيطرة
على تراثنا ،و�أن ي�صبح هو
مو�ضوعا م��ن مو�ضوعات
حياتنا ،ب��دال من �أن نكون
ن��ح��ن جم���رد ���س��ط��ر عابر
فيه.
ي���ق���ول خ���زع���ل يف �أح����د
ح��وارات��ه «املتابع للوحاتي
ي��ج��د امل�������ر�أة يف خمتلف
�صورها ،يف هيئتها املجردة
وك�أنها البديل امل�شروع عن
كل الن�ساء يف احلية ولي�ست
ام����ر�أة واح����دة مت ر�سمها
بعينها» وهذا ما عاد خزعل
لي�ؤكده يف معر�ضه الأخري
دون ادع�����اءات م�ضخمة،
وب��ب�����س��اط��ة ع�ي�ن الفنان
وذاكرته احلادة الالذعة.
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لغويات

طرائف
د .ليلى السبعان

ال�سهام (بالك�سر)
ِّ

ال�سهام
ج��م��ع �� َ��س���ه���مَّ ،
ال�سهام
(بالفتح)� :شدة احلرارةُّ ،
(بال�ضم)� :ضوء ال�شم�س عند
ال�شروق والغروب.
�إذا كان املال موروثا فهو
« ِت�لاد» ،مدفو ًنا فهو «ركاز»،
مكت�سباً فهو »ط��ارِ ف» ،ذهباً
وف�ضة فهو «�صامت»� ،إب ً
ال
وغنماً فهو «ن��اط��ق»� ،ضيعة
وم�ستغ ً
ال فهو «عقار».

تبح��ر بن��ا د.ليل��ى ال�س��بعان يف الع��امل الزاخر لرتاثن��ا اللغوي
م�ستخرجة لنا طرائف ومواقف تفي�ض بالعربة والعظة ومتدنا
مبعلوم��ات لغوي��ة ت�ثري املخيل��ة والذاك��رة وتف�س��ر كث�ير ًا من
املختلف واملت�شابه ،هنا وقفة ت�أمل ومتعة و�إ�ضافة.

ال�سقم واملر�ض

ي�شرتكان يف معنى وجود الداء ،فال�سقم :اخت�صا�صه بداء
اجل�سد دون النف�س ،امل��ر���ض :عموم داللته فهو يف الأبدان
والنفو�س.

الوجيف و الرجيف

كالهما مبعنى زيادة �ضربات القلب �إال �أن الوجيف ب�سبب
الفرحة �أما الرجيف ب�سبب اخلوف.
القطــر بفتح القاف املطر وبك�سرها النحا�س .وب�ضمها البلد
�أو الدائرة.

م�������������ن ه���������ن���������ا وه���������ن���������اك
الكفالة وال�ضمان

الكفالة تكون بالنف�س،
وال�ضـــمان يكون باملال،
ق��ال ت��ع��اىلَ } :و َك َّفلَها
َز َكرِ يا{.

تق�سيم ال��رع��دة :ال��� ِّر ْع��� َدةُ:
للخائف واملحموم.
ال ِّر ْع َ�ش ُة :لل�شيخ الكبري واملدمن
للخمر.
مِ
ُ
َ
ال � َق � ْف � َق �ف �ة :ل���ن ي��ج��د الربد
ال�شديد.
ال َعلَزُ :للمري�ض واحلري�ص على
ال�شيء يريده.
ُ
ال َّز َم ُع :للمدهو�ش واملخاطر.

ال َعروبَة :ا�سم يوم اجلمعة يف اجلاهلية� .س ّمي بـ «اجلمعة»
وج َم ٍع .قال ثعلب� :إن
الجتماع النا�س فـيه ،ويُ ْجمع علـى ُج ُمعات ُ
كعب بن ل� ّؤي ج ُّد �سيدنا ر�سول اهلل ،وكان يقال
�أَ ّول من �س ّماه به ُ
الر ْو�ض الأُنُف �أَ َّن كعب بن ل� ّؤي
له ال َع ُروب ُة ،وذكر ال�سهيلـي فـي َّ
�أَ ّو ُل من َج َّمع يوم ال َع ُر ِ
الـجمعة �إِالّ ُم ْذ جاء
وبة ،ولـم ت�س َّم ال َعروب ُة ُ
ِ
تـجتم ُع �إِلـيه
الإِ�سالم ،وهو �أَ َّول من �س ّماها الـجمعة فكانت قري�ش
فـي هذا الـيوم فـ َيخْ ُطبُ ُهم.
بيت ال تتحرك بقراءته ال�شفتان:
قطعنا على قطع القطا قطع ليلة
�سراعا على اخليل العتاق الالحقي
�أبيات يف املدح والثناء ولكن �إذا قر�أت باملقلوب كلمة كلمة ،ف�إن
النتيجة �ستكون �أبيات هجائية موزونة ومقفاه ،وحمكمة �أي�ضاً.
ح������ل������م������وا ف������م������ا ����������س���������اءت ل������ه������م ����ش���ي���م
�������س������م������ح������وا ف�������م�������ا �������ش������ح������ت ل�������ه�������م م��ن�ن
��������س�������ل�������م�������وا ف������ل�����ا زل���������������ت ل��������ه��������م ق��������دم
ر�������������ش������������دوا ف�����ل����ا �������ض������ل������ت ل�������ه�������م �����س��ن�ن
�سوف تكون الأبيات بعد قلبها كالتايل..
م�����ن����ن ل�������ه�������م �������ش������ح������ت ف�������م�������ا �����س����م����ح����وا
������ش�����ي�����م ل������ه������م ����������س���������اءت ف������م������ا ح����ل����م����وا
��������س���ن���ن ل�������ه�������م �������ض������ل������ت ف�����ل����ا ر����������ش���������دوا
ق���������������دم ل��������ه��������م زل���������������ت ف������ل�����ا ������س�����ل�����م�����وا

�أ�سمـــــــــاء
الأ�صــوات

ق��ال��وا يف تعريفها :ك � ُّل ٍ
لفظ
�صوت يتنا�سب مع
�ي ب� ِ�ه
ُ
ُح� ِ�ك� َ
حروفه ونربته.
����ص���وت ال����ن����ار :ال ِأج�����ي����� ُج،
أجيجا:
� ّأج�����ت ال���ن���ار ت��� ِئ��� ُّج � ً
�وت لهيبها
�ت ���ص� َ
�إذا ���س��م��ع� َ
�أجت النار � ًّأجا و� ًّأج��ة :تل ّهبت
�صوت.
وتوقدت وكان للهيبها
ٌ
ّ
قال ال�شاعر:
ك������أن ت������� َّرد َد �أنفا�س ِ
ِــه
رام َز َفتْ ُه ال�شمـال
�أجي ُج �ضِ ٍ
ال َبـ ْربَـ َرةُ�:صــــوت الــدلـــــو ,دلو
بَربار� :أي لهـا يف املاء �صوت.
ال��ت��ـ ��أْتَ��ـ��ـ ��أَةُ� :صــوت التيــ�س
والتّـ ْغتَـغَــ ُة��� :ص��وت احلـلي
وال����ث����غ����اء����� :ص����وت ال�شاة
واملعز ،وما�شاكلها واجلعجع
واجلعجعة� :صـــوت الرحـــــــى
ون��ح��وه��ا ،ويف امل��ث��ل�« :أ�سمع
ج��ع��ج��ع��ة وال �أرى ِط ْحنًـا»
ي�����ض��رب ل��ل��رج��ل ال���ذي يكرث
الكالم وال يعمل ،وال��ذي يعد
وال يفعل.
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امللك احلائر

كان �أحـد املـلـوك القـدماء �سـميـنا كثـري ال�شـحم
واللحـم يـعـاين الأم��ري��ن م��ن زي���ادة وزن��ه فجـمع
احلـكمـاء لكي يجـدوا له حـال ملـ�شـكلته ويخـفـفـوا
عنه قلـيال من �شحمه وحلمه .لكن مل ي�ستـطيـعوا �أن
يعـملوا للمـلك �شيء.
فجـاء رجـل عاقل لبـيـب متـطبـب .
فـقـال له املـلـك عاجلـني ولك الغـنى .
قال� :أ�صـلح اهلل املـلك �أنا طبـيـب منـجم دعني حتى
�أنظـر الليـلة يف طالعـك لأرى �أي دواء يوافـقه.
فلمـا �أ�صـبـح قال� :أيهـا املـلك الأمــان .
فلـما �أمنـه قال :ر�أيت طالعـك يـدل على �أنه مل يـبق
من عمـرك غـري �شـهر واحـد ف�إن �إخـرتت عاجلـتك
و�إن �أردت الت�أكد من �صدق كالمي فاحبـ�سـنـي
عنـدك ،ف�إن كان لقويل حقـيـقة فـخل عني ،و�إال
فاقـت�ص مني.
فـحبـ�سه  ...ثم احتـجب امللك عن النا�س وخـال
وحـده مغـتمـا  ...فكلما ان�سلخ يوم ازداد همـا وغمـا
حتى هزل وخف حلـمه وم�ضى لذلك ثمان وع�شرون
يوما و�أخرجه  ..فقـال ما ترى ؟
فقال املـتطـبـب� :أعـز اهلل املـلـك �أنا �أهون على
اهلل من �أن �أعلم الغـيب ،واهلل �إين ال �أعلم عمـري
فكـيف �أعلم عمـرك ! ولكن مل يكن عنـدي دواء �إال
الغـم فلم �أقدر �أجلب �إليك الغـم �إال بهـذه احلـيـلة
ف�إن الغـم يذيب ال�شـحم .
ف�أجازه امللك على ذلك و�أح�سـن �إليه غاية الإح�سان
وذاق امللك حالوة الفـرح بعـد مـرارة الغـم .

رجال من �أهلك

وقف رجل عند (الواثق باهلل) فقال :يا �أمـري
امل�ؤمـنني� ،صل رحمـك ،وارحم �أقاربك ،و�أكرم
رجال من �أهـلك .
قال من �أنت ؟ ف�إين ما �أعرفك قبل اليوم.
قال� :أنا ابن جـدك �آدم .
قال :ياغـالم �أعـطه درهـما واحدا .
قال :يا �أمري امل�ؤمنـني ما �أ�صنع به ؟
قال� :أر�أيت لو ق�سـمـت بـيـت املـال على �إخـوتـك
من �أوالد جدي �آدم� ،أكـان يـنوبك حـبة ؟
فقال :هلل درك يا �أمري امل�ؤمنني ،ما �أذكـاك !
ف�أمـر له بعـطاء وان�صـرف.

احل�سود والبخيل

وقف ح�سـود وبخـيل بني يدي �أحـد املـلوك ،فقال لهـما :متنيا مني ما
تريدان ف�إين �سـ�أعطي الثاين �ضعف ما يطلبه الأول .ف�صار �أحدهما يقول
للآخـر �أنت �أوال ،فتـ�شـاجرا طويال ،و كان كل منهما يخ�شى �أن يتمنى �أوال،
لئـال ي�صـيب الآخـر �ضعف ما ي�صيبه .فقال امللك� :إن مل تفعـال ما �آمركما
عيـني!
قطعت ر�أ�سيكما .فقال احل�سـود :يا موالي اقلع �إحـدى
َ

م�شكلة م�ستع�صية

قال �أحـد ال�شـباب ل�صـديقه� :إين �أعاين من م�شكلة م�ستعـ�صية .فقال
له ال�صـديق :وما هي ؟ فقال له ال�شاب :ما من مـرة �أبـدي �إعجـابي ب�إحـدى
الفتـيات طلـبا للزواج منها �إال وترف�ضها �أمي .فقـال له ال�صديق :ب�سيطة
�إين �أرى �أن تختار فتاة ت�شبه �أمك يف املظهر واجلوهر و بذلك ت�ضع حدا
مل�شكلتك ،وبعد مدة �أخرب ال�شاب �صديقه ب�أنه وجدها .فقال له ال�صديق:
ح�سنا فعلت .فقال ال�شاب عندئذ :ولكن هذه املرة مل ترف�ضها �أمي ،بل
رف�ضها �أبي.

ذكــــــاء القــــــا�ضي

روي �أن عـ�ضد الدولة بعث القا�ضي �أبا بكر الباقالين يف ر�سالة �إىل
ملك الروم ،فلما و�صل �إىل مدينته عرف ملك الروم خربه ومكانته من العلم،
ففكر امللك يف �أمره وعلم �أنه �إذا دخل عليه لن يعمل كما يعمل رعيته ب�أن
يدخلوا على امللك وهم ركوع بني يدي امللك .
ففكر ب�أن يو�ضع �أمام امللك باب �صـغري ال ميكن لأي �شخ�ص �أن يدخل
منه �إال �إذا كان راكـعا ليدخل القا�ضي منه راكعا �أمام امللك .
فلما و�صل القا�ضي �إىل عند امللك ور�أى الباب ال�صغري فطن بهذه
احليلة .
عندها �أدار القا�ضي ظهره للباب وحنى ظهره ودخل من الباب وهو مي�شي
�إىل خلفه ،وقد ا�سـتقبل امللك بدبره حتى �صار بني يديه ثم رفع ر�أ�سـه و�أدار
وجـهه حيـنئذ للملك ،فتعجب امللك من فطـنـته وهابه.
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رؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اللون األسود

تاريخ الغموض وسطوة التأثري

من�صور مبارك

من بني كل الألوان  ،يعد اللون الأ�سود ذا و�ضوح �ساطع يجعل من متييزه �أمرا غاية يف الي�سر .فهذا اللون الأ�سا�سي ميتلك
قوة �شديدة عن كونه جت�سيد ًا ،على نحو ما  ،لغياب ال�ضوء  .والإن�سان يف ثقافاته املتعددة وعرب الأزمنة �أ�ضفى معاين متعددة
على الألوان كي تكون تعبريا عن م�شاعر ومواقف ورموز ارتبطت بحياته على نحو وثيق  .وهذا االلتحام املكثف ما بني الألوان
واحلياة جعل اللون الأ�سود يحتل يف املنجز الثقايف ،وبخا�صة الفكر والأدب مكانة مركزية ات�سمت تارة بالإيجابية وتارة �أخرى
بال�سلبية  .فاللون الأ�سود له ح�ضور قوي يف الأ�ساطري القدمية ،حيث ارتبط باخل�صب والنماء  ،مثلما كان عليه الأمر يف
احل�ضارة الفرعونية  ،حيث رمز اللون الأ�سود �إىل في�ضان نهر النيل الذي ينتظره امل�صريون القدماء بلهفة كل عام
وك�����ان الأ�����س����ود يف هذه
احل�ضارة القدمية نقي�ضا
ل�ل�أح��م��ر ال����ذي ك���ان يعرب
ع���ن ال�����ص��ح��راء بجفافها
وقحطها .ومل يختلف الأمر
يف ح�ضارات �أخ��رى فكان
اللون الأ�سود ي�شري فيها �إىل
�أوجه متعددة من اخل�صوبة

كالغيوم ال�سوداء التي غيثها
على و�شك الهطول و�سقاية
الأر�ض.
ولكن ،ثمة مالمح �سلبية
التفت باللون الأ�سود فقد
ارت��ب��ط مب��ف��اه��ي��م مفزعة
كاجلهل وال�ضياع والعذاب
واملعاناة ،حيث كان رمزا قويا

للف�ضاء املكاين الذي تثوي
فيه الوحو�ش �أو يحب�س فيه
ال�سجناء وهم معر�ضون لكل
�أنواع املخاطر .ولعل �أ�شهر
املقاطع يف هذا ال�سياق تلك
التي �صاغها �أف�لاط��ون يف
جمهوريته بت�صويره كهفا
ميثل ف�ضاء للأمل والعقوبة

قيدت فيه الأرواح الإن�سانية
بالأ�صفاد ،يف الوقت الذي
ك��ان��ت ت��ب�����ص��ر ع��ل��ى �أح���د
حوائطه ظالال متثل العامل
اخلادع للمظاهر ،وبح�سب
�أفالطون كان يتوجب عليها
للخال�ص �أن حتطم القيود
وتخرج للعامل احلقيقي؛ عامل
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امل��ث��ل ،والعتمة هنا جعلت
الكهف �سجنا ،ومكانا للعقاب
والتعذيب ،ورمب��ا ذل��ك ما
جعل اللون الأ�سود لونا مميزا
ملفهومي املعاقبة واملراقبة
وجعله را���س��خ��ا يف الوعي
الإن�ساين �إىل الدرجة التي
غدا فيها من ي�صدر القرارات
ويحكم على النا�س مت�شحاً
على الدوام باللون الأ�سود،
ك���رج���ال ال��ق�����ض��اء وحكام
الألعاب الريا�ضية والأ�سود -
دون غريه  -لون الليل والعتمة
ومن غري املمكن ر�ؤيته مبعزل
عن مقارنته باللون الأبي�ض،
لون النهار والنور ،وحمال
تقدمي تعريف للون الأ�سود
من دون هذه املقارنة .وهذا
االرتباط بني هذين اللونني
�صدر عنه مفهوم الثنائية
يف الأل����وان .ولكن �صعوبة
ر�ؤية اللون الأ�سود وتعريفه،
طرحت منذ القدم �س�ؤاال
حم�يرا عما �إن ك��ان – يف
حقيقته  -يعد لونا .وهذا
�س�ؤال حرج ،تنوعت الإجابة
عنه بتنوع الع�صور ،ففي
�أزمنة معينة كان ينظر �إليه
بو�صفه لونا رئي�سيا وب�أزمنة
�أخرى كان ال يعد لونا على
الإطالق .فعلى �سبيل املثال
كان الأ�سود يف القدم يعد
�أحد الألوان الرئي�سة .ولكن
ذلك الأمر انتهى حينما ذكر
�إ���س��ح��ق نيوتن يف كتابه «
العد�سات « العام � 1704أن
الأ�سود هو بكل ب�ساطة غياب
النور ،وبهذا املعنى ف�إنه لي�س
لونا على الإطالق .
ولكن تدمري نيوتن جلاذبية
اللون الأ�سود وجوهرانيته،
�أب���ان���ت ،يف ال��وق��ت عينه،
الكيفية التي يت�شكل فيها

اللون الأ�سود .فما هو معلوم،
تتكون الأل��وان جميعها من
خالل وقوع ال�ضوء على �سطح
الأ�شياء ،ومن ثم يب�صرها
الإن�سان ،يف حني �أنه يف حالة
اللون الأ�سود ال�شيء ينعك�س
عن �سطح الأ�شياء ،فال�ضوء
ميت�ص بالكامل .وتلك العملية
الي�سرية هي يف واقع الأمر
ال�صانع احلقيقي لنوعية
الأل���وان .ويف ه��ذا ال�سياق
يبدو اللونان الأ�سود والأبي�ض
متناق�ضني يف نواح متعددة،
ثقافية ونف�سية .فعلى امل�ستوى
الثقايف يحمل اللونان معا

مفهوم اال�ستقطاب احلاد
والتنافر ال�شديد ،وتاريخيا
يعد هذان اللونان �أ�سا�سيني
وم��ن الأل����وان الأوىل التي
ن�سب �إليها الإن�سان معاين
ع��دة .فعند التفكري فيهما
جند التناق�ض هو العالقة
التي تربطهما معا ،فالأ�سود
يحمل معنى مغايرا ملا قد
ي�شري �إليه الأبي�ض ،كحديثنا
عن يوم �أ�سود ،و�سوق �سوداء
وغريها .وال�صفات ال�سلبية
املرتبطة باللون الأ�سود هي
يف الغالب جزء �أ�سا�سي من
الثقافة الإن�سانية املتوارثة

عرب الع�صور وح�صيلة نظرة
ب�شرية مرتاكمة �إىل هذا
اللون .
ف��ال��ع��رب� ،ش�أنهم �ش�أن
�أق��وام �آخرين ،حملوا اللون
الأ�سود �صفات �سيئة ،كقولهم
عن �شخ�ص لئيم �إنه �أ�سود
الوجه� ،أو يف ا�ستخدام اللون
الأ�سود رديفا ل�صفة البغ�ض
كقول الأع�شى :
فما �أج�شمت يف �إت�ي��ان قوم
ه��م الأع� ��داء والأك �ب ��اد �سود
وال�سواد قد ي�أتي و�صفا
�شامال للأعمال ال�سيئة التي
يرتكبها املرء ،كقوله عز وجل
«وي��وم القيامة ت��رى الذين
ك��ذب��وا على اهلل وجوههم
م�سودة �ألي�س يف جهنم مثوى
للمتكربين» الزمر.
وال��ن��ظ��رة الب�شرية �إىل
ال��ل��ون الأ���س��ود رمب��ا كانت
موجهة من الثنائيات التي
حكمت الفكر الإن�ساين،
اخلري وال�شر ،الليل والنهار،
الأ�سود والأبي�ض .غري �أن
امل��ع��اين ال�سلبية جميعها
مل حت��د م��ن �إق��ب��ال النا�س
على ال��ل��ون الأ���س��ود ،ولعل
ارتباطه بالغياب والغمو�ض
من جهة و كونه �سالباً جلزء
من ذات الإن�سان وجوهره
من جهة �أخرى جعله �سبباً
يف جاذبية اللون الأ�سود،
فهو يلون بعنفوان حوادث
الفقد واالنف�صال �أو ينزع
عن الإن�سان جزءا من حجمه
احلقيقي ،على النحو الذي
ي�ستخدم فيه م�صممو الأزياء
الثياب ذات اللون الأ�سود
لتقلي�ص حجم املرء ومظهره،
وذلك مثال عل ما ميلكه اللون
الأ�سود من ت�أثري قوي على
ج�سد الإن�سان وحوا�سه.
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قض ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة

سؤال الهوية واالنتامء
يف ضمري
الطفل الفلسطيني ()2-1

د .نادر القنّ ة
ذات ي��وم �أط�ل��ق ال�ف��ري��د ينهايد ع�ب��ارت��ه املعرفية امل���ش�ه��ورة « :ال م�ستقبل عظيم م��ن غ�ير �أف �ك��ار عظيمة ،تنفتح ال ��روح فيه».
ك � ��ون الأف� � �ك � ��ار ال �ع �ظ �ي �م��ة ،ه ��ي ال� �ق ��اط ��رة ال � �ع ��اب ��رة ،وال �� �ض �م��ان��ة احل� �ق ��ة ل �ل �م �� �س �ت �ق �ب��ل ال �ع �ظ �ي��م ،ب ��ل وامل� �ق ��دم ��ة احلقيقية
ل �ه ��ذا امل �� �س �ت �ق �ب��ل ..يف م � � ��وازاة ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة� � ،ش��دي��دة امل �� �ص��داق �ي��ة .يف ظ �ن��ي � ّأن ه� ��ذا امل �� �س �ت �ق �ب��ل ال �ع �ظ �ي��م ��س�ي�ب�ق��ى ـ دوم� � ً�ا
و�أب � � � ��د ًا ـ م ��ره ��ون � ً�ا ب �ي��د �أط � �ف� ��ال ه � ��ذا امل �ج �ت �م��ع �أو ذاك ف �ه��م وح ��ده ��م ال� � �ق � ��ادرون ع �ل��ى � �ص �ن��اع��ة (واح � � ��ة ه � ��ذا امل�ستقبل)
ور�� �س ��م ت �� �ض��اري �� �س��ه امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة امل �ت �غ�ي�رة م ��ن ج �ي��ل �إىل ج� �ي ��ل ..وحت �ق �ي��ق امل� �ع� �ج ��زات ع�ب�ر امل� �ن� �ج ��زات ع �ل��ى �أر�� � ��ض الواقع.
فالأفكار العظيمة القابلة
للتحقق ،حتتاج �إىل عقول
معرفية عظيمة ،غري م�ستلبة،
مالكة لإرادتها و�شخ�صيتها
و�أ�سئلتها الوطنية والكونية
الكربى ،القادرة على ال�صمود
واال�ستمرار رغم التحديات.
لذلك قال فيكتور هوجو« :
كل جيو�ش العامل لن ت�ستطيع
�إيقاف فكرة ح��ان زمانها».
ومن هنا نقول :ف�إن كل �أ�سلحة
اال�ستعمار لي�س بو�سعها اقتالع

�أو �إلغاء فكرة حترير فل�سطني
م���ن ���ض��م�ير ووع����ي الطفل
الفل�سطيني.
�س�ؤال الطفل الفل�سطيني
والنفي
م��ن��ذ اخل�����روج
ّ
والت�شريد الأول من فل�سطني
يف العام 1948م ،وما تبعه
من �سل�سلة ط��رد ونفي عن
الوطن يف حروب متتالية ..
وال�س�ؤال ال ي��زال معلقاً يف
ذاكرة الفل�سطيني :ترى متى
العودة؟

حرب التحرير ،وم�شوار
الن�ضال واملقاومة غ ّيب �أجياالً
و�أجياالً ..ودفعت الفل�سطيني
الجئا ونازحاً للتم�سك ب�س�ؤاله
املحوري ،الذي يعني بالن�سبة
له احلياة �أو امل��وت ..فورث
�أطفال فل�سطني يف ال�شتات:
ج��وه��ر ال�����س ��ؤال ،واملفتاح،
واخليمة ،واحلكاية ،واحللم،
والتاريخ ،واملخيمات ،والت�شرد،
والنفي ،فمراهانات تذويبهم
يف جمتمعات اللجوء ف�شلت،

فال الفقر ،وال الغنى �ساهما
يف �إلغاء ال�س�ؤال من ذاكرتهم،
وال ُقرب امل�سافة ،من الوطن
وال بُ��ع��ده��ا ل��ع��ب��ا دوراً يف
الق�ضاء على حلمهم .فالطفل
الفل�سطيني يف خميمات لبنان
والأردن و���س��وري��ا ،ه��و ذاته
يف كندا ،وت�شيلي ،و�أمريكا،
والكويت ،والإمارات ،وقطر،
وال�سعودية ،فكل النظريات
عرب ما يزيد على �ستة عقود
ـ ف�شلت يف زح��زح��ت��ه عن
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ك� � � ��ل ج � � �ي� � ��وش ال� � �ع � ��ال � ��م
ال ت� � �س� � �ت� � �ط� � �ي � ��ع ق � �ه � ��ر
إرادة أط � �ف� ��ال ام �ت �ل �ك��وا
ف � � � � �ك� � � � ��رة ال � � �ت � � �م� � � ��اه� � � ��ي
م � � � � � � � � � � � ��ع ال � � � � � � � ��وط� � � � � � � � � � � ��ن
وتك�سرت �أمام
حلمه..بل،
ّ
طموحاته ،و�صربه ،و�إميانه
بعدالة ق�ضيته ...ففل�سطني
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إل���ي���ه حا�ضرة
يف ال���ذاك���رة وال��وع��ي مهما
تباعدت امل�سافات ،وازدادت
التحديات ،وتتالت ،وتعاظمت
حرب الإبادة والت�صفيات...
م�ؤكداً �أنه ال��وارث ال�شرعي
امل�ؤمتن على ق�ضيته ،وعلى
ُحلم العودة ..ففي الوقت الذي
قامت فيه الآل��ة الع�سكرية
ال�صهيونية بتدمري مدنه وقراه
وحتويلها �إىل م�ستوطنات
لالحتالل� ..أعاد ر�سمها من
جديد يف جغرافيا �شتاته...
فنذكر هنا على �سبيل املثال
ال احل�صر؛ �أن الفل�سطينيني
الذين يعي�شون يف خميم عني
احللوة �أكرب خميمات اللجوء يف
لبنان ،قاموا بت�سمية الأحياء
ب�أ�سماء مدن وقرى اجلليل،
وهي املناطق التي ينتمي �إليها
ه����ؤالء امل��ه��ج��رون الالجئون
وال���ن���ازح���ون يف خميمات
الأردن و���س��وري��ا ،وح��ت��ى يف
دول اللجوء الأكرث ا�ستقراراً
اقت�صادياً واجتماعياً ،والأكرث
ر�أ�سمالية ،والتي يعي�ش فيها
الفل�سطينيون و�ضعاً مغايراً
لو�ضع �أهاليهم يف املخيمات
فعلوا ال�شيء ذات��ه ،و�إن كان
خارج الأطر الر�سم ّية ،تعبرياً
ع��ن جتمعاتهم ال�سكانية ـ

االح� �ت�ل�ال ال �ص �ه �ي��ون��ي ي �ع �ت��رف ب ��أن م�ع�ت�ق�لات��ه باتت
م ��درس ��ة ث ��وري ��ة ألط� �ف ��ال ف �ل �س �ط�ين ف �م��ا أن يخرجوا
م�ن�ه��ا م �ح��رري��ن ح �ت��ى ي� �ع ��ودوا ل �ل �م �ي��دان أك �ث��ر ن �ض� ً
�اال.
االنتفاضة األولى والثانية صنعتا جيش ًا من األطفال
الفلسطينيني الذين ال يهادنون على هويتهم الوطنية.

ض � � � � � �م � � � � � �ي � � � � ��ر ال� � � �ط� � � �ف � � ��ل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي س � ��واء في
املنافي أو في الوطن معلق
بسؤالالهويةواالنتماء..
ف � � � ��ال � � � ��وط � � � ��ن ش � ��اغ� � �ل � ��ه.
الفل�سطينية ـ يف هذه املنطقة
�أو تلك ،كما هي احل��ال يف
ال��ك��وي��ت يف م��ن��اط��ق مثل:
حويل ،والفروانية ،وال�ساملية،
والنقرة حيث الكثافة ال�سكانية
الفل�سطينية قبل الثاين من
�أغ�سط�س للعام 1990م ،يف
الوقت الذي و�صل فيه تعداد
الفل�سطينيني يف الكويت قرابة
ال��ـ � 450.000أل��ف ن�سمة،
جلهم من �أ�صحاب اخلربات
املهنية ،وامل�ستويات الدرا�سية
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ،ومن
�أ�صحاب الوظائف النوعية.
حلم العودة� ...س�ؤال
الأ�سئلة
هذا الواقع ،بكل �إ�شكالياته
وتناق�ضاته ،دفع ال�س�ؤال �إىل
الت�شظي وال��ت��وال��د ،خا�صة
و�أن م��ا ن�سبته  97%من
الفل�سطينيني يف ال�شتات حتى
العام  2000مل يروا فل�سطني،
ومل يزوروا قراهم التي دمرها
االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين ...
وبالتايل ،والن�سبة الآن يف
ازدياد م�ستمر مع تعاقب رحيل
الأجيال ،ف�إن معظم ـ �إ ْن مل
يك ْن كل ـ فل�سطينيي ال�شتات
ي�ص ُر على ح��ق ال��ع��ودة �إىل
وطنه ...ويرون �أنه ال يجوز
ال��ت��ف��ري��ط ب�شرب واح���د من
الوطن الفل�سطيني ،و�أنهم لن
يتخلوا عن حق العودة ،ولي�س
من حق �أحد �أن يت�صرف بهذا
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احل��ق الوطني والتاريخي.
و�أنهم متم�سكون بهذا الوطن
م��ه��م��ا ت��ع��اظ��م��ت املغريات
والعذابات فال �شيء يعادل
فكرة العودة �إىل فل�سطني.
ف���ال�ب�رغ���م م���ن ق�ساوة
ال��ظ��روف ،و�صعوبة الواقع
االجتماعي للطفل الفل�سطيني
وبخا�صة يف �أع��ق��اب الثاين
من �أغ�سط�س للعام ،1990
وع��ودة ع�شرات الآالف من
الفل�سطينيني يف دول اخلليج
العربي �إىل الأردن و�سوريا
ولبنان ،وم��ا �سبق ذل��ك من
خروج للمقاومة الفل�سطينية
من لبنان ،وم��ا تعر�ضت له
يف الثمانينات من �ضربات
موجعة على يد الآلة الع�سكرية
ال�صهيونية  ...رغم ذلك كله
ظل هذا الطفل معلقاً بحلم
العودة ،حتى و�إن عا�ش حياة
ا�ستثنائية يف واقع اجتماعي
واقت�صادي و�سيا�سي ا�ستثنائي
و�صحي �أكرث
وواق��ع تعليمي
ّ
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف خميمات
ال��ل��ج��وء ،وه���و م��ا ع�بر عن
�صورته الباحث علي هويدي
بالقول� « :إن �صورة احلياة
اليومية لالجئ الفل�سطيني
يف دول اللجوء وما ي�صاحب
ه��ذه ال�صورة من معاناة يف
البعدين الإن�ساين وال�سيا�سي
تلقي بظاللها على املجتمع
الفل�سطيني بجميع فئاته
وحت��دث ت�شويهات كبرية يف
البناء ال�شخ�صي لكل فرد من
�أفراده ،ويحظى الأطفال بقدر
�أكرب من هذا الت�شويه نظراً
لتدين �إمكانياتهم وقدراتهم
�إذا م��ا قي�ست ب�إمكانيات
الكبار وقدراتهم ،فيما يتعلق
با�ستيعاب واقع هذه املعاناة
وتفاقمها اليومي والتكيف

ال � �ط � �ف� ��ل ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
ان � � �ت � � �ص � ��ر ف� � � ��ي ال � �ش � �ت � ��ات
ع �ل��ى ال� ُ�غ��رب��ة وأوض ��اع ��ه
امل��أس��اوي��ة ،وف ��ي الداخل
ان � �ت � �ص � ��ر ع � �ل � ��ى ج � �ل� ��اده.
الق�سري معها م��ن منطلق
�ضرورة التوافق الفردي مع
املحيط ك�شرط ال ب��د منه
للبقاء واال�ستمرار تبعاً لذلك،
وكنتيجة طبيعية ملقدمات تتمثل
يف ظروف التمييز واحلرمان
عند الطفل الفل�سطيني نتيجة
لعدم ح�صوله على حقوقه
الإن�سانية وال�سيا�سية ،بالطبع
�ستكون م��ع��دالت النمو يف
اجل��وان��ب ال�شخ�صية لديه
غ�ي�ر م��رت��ف��ع��ة وت���ع���اين من
�ضعف وت��راج��ع وانحراف
يف ح��االت كثرية ،على نحو
يهيئ حلاالت ت�أخر يف الذكاء
والن�شاط الذهني ،ت�أخر يف
التعلم والتح�صيل الأكادميي،
تدين يف املواهب ال�شخ�صية
ومظاهر الإب����داع والتميز،
وقوع يف اال�ضطرابات النف�سية
وامل�����ش��ك�لات واالنحرافات
ال�سلوكية..
فهل نظرت الدول املعنية
�أو امل�ؤ�س�سات غري احلكومية
واملنظمات الدولية املتخ�ص�صة
� ..إىل الثمن ال��ذي يدفعه
الأطفال الفل�سطينيون يف دول
اللجوء من ت�شويه يف تكوين
ال�شخ�صية وتدمري للجهاز
النف�سي ،ب�سبب حرمانهم من
حقوقهم التي �أقرتها ال�شرائع
ال�سماوية والدنيوية؟
وي�������وج�������ه الأط�������ف�������ال
الفل�سطينيون �أ�سئلتهم �إىل

امل�ؤ�س�سات التي تعنى بامل�ساواة
والعدل والدميوقراطية وحقوق
الإن�سان:
مل���اذا �أ���س��ك��ن املخيم وال
�أ�سكن يف فل�سطني؟
مل�����اذا مم���ن���وع ع��ل��ي �أن
�أرمم منزيل �أو �أبني منز ً
ال
جديداً؟
ملاذا ال يوجد عندي وطن
كغريي من �أطفال العامل؟
ملاذا يحرم البع�ض منا من
حقه يف التعليم �أو اال�ست�شفاء
�أو الرعاية االجتماعية �أو
الزواج �أو التنقل؟
مل��اذا ال يوجد يف املخيم
�أماكن للعب واللهو والرتفيه؟
ملاذا ال �أحمل �أوراقاً ثبوتية
تعرف عني وتثبت وجودي
ك�إن�سان؟
�أين �أنا من عامل املعرفة
وال���ت���ط���ور والتكنولوجيا
واالن�ت�رن���ت والدميقراطية
وحقوق الإن�سان..؟
م���ن �أي�����ن ج����اء �آب����ا�ؤن����ا
و�أجدادنا ،وما الظروف التي
م��روا بها؟ مل��اذا ه��ذا الظلم
الرهيب الذي يقع على ال�شعب
الفل�سطيني؟ وملاذا نرى �صور
�أطفال فل�سطني وهم يقتلون
بدم بارد على مقاعد الدرا�سة
وداخ��ل بيوتهم ويف زواريب
املخيم..؟
ملاذا ترافقنا �صور الدمار
وقطع الأ�شجار وهدم املنازل
والآب����ار و�إغ��ل�اق الطرقات
واعتداء على الآمنني؟
مل����اذا ال ي��ع��اق��ب القتلة
وامل��ج��رم��ون ال��ذي��ن يقتلون
الأط����ف����ال وي���ع���ت���دون على
الإن�سانية؟
ومل��اذا يكرث يف جمتمعنا
الأي��ت��ام والأرام���ل واملعوقون
واجلرحى والأ���س��رى؟ وملاذا

وملاذا..؟
ويبقى ال�����س ��ؤال الأه���م:
كيف ميكن �إ�شباع احلاجات
االجتماعية للطفل الفل�سطيني
فيما يتعلق باحلب والتقدير
واال���س��ت��ح�����س��ان االجتماعي
واح�ترام الآخرين واالنتماء
للجماعة والتوا�صل مع �أفراد
املجتمع وتكوين ال�شخ�صية
امل�ستقلة وبناء دعائم العودة
�إىل الوطن ،يف خميم م�سكون
ب��اخل��وف والإح���ب���اط وعدم
امل��ق��درة على الرتكيز وبناء
امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ويف ظ���ل �أ�سر
وعائالت �أ�صبحت مبفاهيم
علم االجتماع (�أ�سراً وعائالت
حمطمة ،مهدمة ،وممزقة)
ويف ظ����ل ظ������روف الفقر
والبطالة وامل�شاكل االجتماعية
واالزدحام ال�سكاين؟
لكن وبالرغم من النظرة
ال����ق����امت����ة حل������ال الطفل
الفل�سطيني واملعاناة الإن�سانية
وال�سيا�سية ال�صعبة وم�شاهد
الفقر وال��ب ��ؤ���س واحلرمان
فال ي��زال يفوح من زواريب
املخيمات ونوافذها وحاراتها
حب فل�سطني والعودة �إليها
ون�شيد العودة ال��ذي ي�صدح
ك��ل ���ص��ب��اح ،واحل��ف��اظ على
املوروث من العادات والتقاليد
والثقافة ال�سائدة يف املجتمع
الفل�سطيني .ج��دران املخيم
ت��خ��اط��ب الأط����ف����ال �صبح
م�ساء مبل�صقاتها وعباراتها
(العلم الفل�سطيني ،خريطة
فل�سطني امل�سجد الأق�صى،
قبة ال�صخرة �صور ال�شهداء
والأ�سرى واملفتاح)
ولهذا يقول عامل االجتماع
بروهرن (�إن م�شكلة الالجئني
الفل�سطينيني هي يف الأ�سا�س
م�شكلة اق��ت�لاع جماعي/
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جمتمعي�..إن الفل�سطينيني
الذين ُ�شردوا عام 1948م كانوا
ينتمون �إىل جمتمعات َ�شكلت
العائلة فيها م�صدر الدعم� .إن
الت�أثري الذي متار�سه العائلة
الفل�سطينية كنظام يعترب
جزءاً رئي�سياً يف ال�سيا�سات
غري الر�سمية يف جمتمعات
ال�شرق الأو���س��ط�..إن العائلة
الفل�سطينية �أثبتت ا�ستحالة
�شرخها �أو ك�سرها وكانت
الو�سيلة والدافع .من خاللهما
ا�ستطاع الفل�سطينيون التكيف
مع ظ��روف نفيهم ،وبالتايل
االرتقاء بغر�ض بقائهم)
انت�صار الطفولة
الفل�سطينية
لأن ال�س�ؤال املتعلق بحلم
حترير فل�سطني ،والعودة �إليها
م��ن رحلة النفي والت�شرد،
م��ت��ج��ذر يف وع����ي الطفل
الفل�سطيني ،ويعك�س بالن�سبة
�إليه مو�ضوع الهوية واالنتماء،
فمن الطبيعي �أن يكرب هذا
ال�س�ؤال امل��رك��زي ،و�أن ينمو
مع منو الطفل .في�صبح غري
قابل للن�سف� ،أو اال�ستبدال� ،أو
الإلغاء ،فال مراوغة يف �س�ؤال
من هذا النوع ،و�إن كان ثمنه
هو احلياة ذاتها.
كان من الطبيعي �أن يربي
الطفل الفل�سطيني هذا ال�س�ؤال
يف وعيه ،و�أن يعمل على حقنه
ب�أك�سجني ال��ث��ورة واملقاومة
واالنتماء كيف ال وهو �س�ؤاله
الوجودي ،و�س�ؤاله التاريخي.
خا�صة و�أن �ضمريه الوطني
ال يتقبل �س�ؤاالً مركزياً غريه.
لأنه فهم جيداً �أن العزوف عن
هذا ال�س�ؤال ،هو العزوف عن
الهوية واالنتماء..وهذا من
املحال بالن�سبة �إليه.
لذلك كان من الطبيعي �أن

وتظل راية للتحدي

يفر�ض عليه ال�س�ؤال املر ّكب
مو�ضوعياً وتاريخياً ووطنياً
وح��ق��وق��ي� ًا ـ �إرادة حديدية
لقبول منطق حتدي الواقع،
وجمابهة هذا الواقع من غري
ي�أ�س �أو ا�ست�سالم ،بل و ّلد
لديه قناعة ب�ضرورة حتمية
االنت�صار على معطيات واقعه
�أينما ك��ان ـ يف ال��داخ��ل �أو
يف املنايف ـ من �أج��ل حتقيق
حلمه ،والإجابة عن �س�ؤاله.
فال ترهبه تكنولوجيا الع�سكرة
بيد خ�صمه ،وال تثنيه �إغراءات
احلياة يف مدن ال�شتات .فكل
االختبارات واملواقع �أكدت �أن
الطفل الفل�سطيني ما�ض يف
طريقه بعزمية غري تقليدية،
و�أن الفجوة بينه وبني حمتل
وطنه ت�ضيق من مواجهة �إىل
�أخرى.
ففي ال�شتات ،وبخا�صة
يف خميمات اللجوء واملنايف
انت�صر الطفل الفل�سطيني
على الظروف االجتماعية،
وال�صحية ،واالقت�صادية،
والتعليمية التي واجهته يف
حياته .فقد ع��ا���ش ظروف ًا
ق��ا���س��ي��ة يف ب��ي��ئ��ات تفتقد

ملقومات احلياة كافة ،وخرج
منها م��ارداً مقاوماً م�سلحاً
ب�����س ��ؤال��ه امل���رك���زي .فكلما
ا�شتدت عليه الظروف ،ازداد
مت�سكاً ب�س�ؤاله .وكلما ق�ست
عليه احلياة� ،أظهر براعة ق َّل
نظريها يف الإعالن عن هويته
وانتمائه لوطنه.
وم��ا �أطفال فل�سطني يف
خميمات ال��ل��ج��وء يف لبنان
(املحرومون من كل �شيء) �إال
النموذج الأعلى يف ذلك.
ويف داخ��ل الوطن ،حيث
�ساحات املواجهة والتحدي
باحلجارة وال�صدور العارية،
والإمي�������ان ب��ف��ك��رة الن�صر
والتحرير  ...ال يزال الطفل
الفل�سطيني يقف وجهاً لوجه
�أم���ام مغت�صب وط��ن��ه ،غري
مبال لنتائج املواجهة ،املوت
�أو االعتقال �أو الإ�صابة.
ه���ذه امل��واج��ه��ة اليومية
املتكررة� ،صنعت -دون �شك-
من هذا الطفل جرناالً وطنياً
مقاوماً مدافعاً عن وطنه وذاته
وهويته ..وقفة عز و�شموخ
وكربياء وكرامة �أثارت �إعجاب
وانبهار العامل بهذا الطفل.

حتى العدو نف�سه حار يف �أمر
هذا الطفل وتكوينه الوطني
الفطري.
ففي �ساحات املواجهة هذه
و�أب��رزه��ا يف �ساحة القد�س
وحميطها ،ويف نابل�س وجنني
واخلليل وطولكرم ،ويف قطاع
غزة ،يقف هذا الطفل مارداً،
قاب�ضاً بيد على هويته وانتمائه
وراية وطنه ،وقاب�ضاً يف اليد
الأخرى على حجارته ،وهي
�سالحه يف املقاومة وج�سره
نحو التحرير.
هنا ،ال يكرب ال�س�ؤال فقط،
بل يتماهى ال�س�ؤال مع �صاحبه
ع�بر ���ص��ن��اع��ة ث����ورة وطنية
معا�صرة� ،صنفها �أهل املعرفة
واالخت�صا�ص يف ال�سيا�سة
وال�����ش��ؤون الع�سكرية ،ب�أنها
ث��ورة « ج�ن�راالت احلجارة»
ال���ت���ي مل ي���ع���رف التاريخ
املعا�صر لها مثي ً
ال ،بل قل:
مئات الأ�سئلة التي تدور كلها
ح��ول ه��ذا ال�ضمري الفاعل
والنا�شط وال��واع��ي واملتقد
للطفل الفل�سطيني يف معركته
امل�صريية مع الكيان ال�صهيوين
ومع من يقف خلفه من قوى
ام�بري��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة تدعمه
بال�سالح واملواقف والإمدادات
اللوج�ستية.
�س�ؤال يثري مو�ضوع الهوية
واالنتماء وفكرة اال�ست�شهاد
ـ بكثافة عالية ـ م��ن �أجل
ال��وط��ن كقيمة عليا �ضمن
حركة تاريخ ّية وطنية ،عنوانها
العري�ض «معركة التحرير»،
لتكون فيها ال��ه��وي��ة ويكون
فيها االنتماء �أو ً
ال و�أخرياً،
وقب ً
ال وبعداً ..ال�شيء غريها..
ليُعد ه��ذا ال��وع��ي ه��و قمة
االنت�صار.
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د .ع� �ص ��ام ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ف �ل �ي��ج ي ��وث ��ق إن �س��ان �ي��ة
األم � �ي � ��ر ف � ��ي س �ل �س �ل ��ة «م � ��آث � ��ر ص � �ب� ��اح اخل� �ي ��ر»

العمـل
اإلنساين

يف كلامت سمو أمري
دولـــة الكـويت الشـيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
د .أسامه املسباح

ك� �ل� �م ��ات س� �م� ��وه ف� ��ي م� �ن ��اس� �ب ��ات وط� �ن� �ي ��ة وع ��امل� �ي ��ة ع ��دة
رس� �م� ��ت ص � � ��ورة ال� �ع� �م ��ل اإلن � �س� ��ان� ��ي ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت.
ال يخفى على �أحد اليوم يف
العامل� ،أ ّن فعل العمل الإن�ساين
يعد �صفة كويتية حميدة ،فقد
توارثها �أبناء الكويت عرب التاريخ،
ومنذ قرون طويلة م�ضت جي ً
ال
بعد جيل .لي�صري هذا الفعل مع
مرور الزمن خا�صية كويتية نبيلة
على م�ستوى الفرد ،وال�شرائح
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ع��ل��ى اختالف
�أنواعها واجتاهاتها ،و�صوالً �إىل
نظام الدولة ذاته ،و�إىل راعي
نه�ضتها و ّربان م�سريتها .وهو
ما اعرتف به العامل �أجمع من
خالل تقليد �صاحب ال�سمو �أمري
البالد حفظه اهلل ورعاه ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
لقب « قائد العمل الإن�ساين»
وت�سمية دولة الكويت « :املركز
الإن�ساين العاملي» من قبل هيئة
الأمم املتحدة ،يف يوم اجلمعة
الثاين ع�شر من �سبتمرب للعام
2014م ،يف م��ق��ر املنظومة
الدولية� ،ضمن تظاهرة احتفالية

عاملية ر�سمية ،هي الأوىل من
نوعها على م�ستوى املنظومة،
وم�ستوى دول العامل .الأمر الذي
يجعلنا نعتز بالكويت وطناً يويل
اجلوانب والق�ضايا الإن�سانية
كل رعاية واهتمام .ومي��د يد
العون لكل الأخوة والأ�صدقاء
يف العامل .ويجعلنا نعتز �أي�ضاً
ب�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح الذي قاد �سفينة الكويت
ونه�ضتها باقتدار �شديد �إىل
هذا امل�ستوى العاملي املتقدم،
ليكون قائداً للعمل الإن�ساين.
ر�ؤية الكويت للعمل
الإن�ساين
بهدف �إب���راز بع�ض �صور
الفعل الإن�ساين ،التي جتلت يف
كلمات ح�ضرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح �أم�ير دول��ة الكويت.
حفظه اهلل ورعاه ،والتي عك�ست
دوره ومواقفه ومبادئه يف هذا

اجلانب ،و�شكلت ر�ؤيته لفعل
العمل الإن�����س��اين على �أ�س�س
عاملية.
و�أي�ضاً ،بهدف �إبراز معامل
ال�صورة احلقيقية التي جعلت
من دولة الكويت (مركزاً عاملياً
للعمل الإن�ساين) وهو ا�ستحقاق
ت��اري��خ� ّ�ي غ�ير م�����س��ب��وق ،كما
�أ�شرنا .حيث
حظيت به الكويت ،باعرتاف
العامل ،عرب ما قدمته للمجتمع
الإن�������س���اين م���ن م�ساندات
و�إع��ان��ات ،غايتها يف ذلك هو
العمل الإن�ساين بحد ذاته.
بهدف نقل ه��ذه ال�صور،
قام الباحث الإعالمي الكويتي
الدكتور ع�صام عبداللطيف
الفليج ،ب�إ�صدار كتاب وثائقي
ج��دي��د ،ح��ول ه��ذا املو�ضوع،
بعنوان( :العمل الإن�ساين يف
كلمات �سمو �أمري دولة الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه).

وذلك �ضمن �سل�سلة (م�آثر �صباح
اخل�ي�ر) ،وه��و الكتاب الرابع
�ضمن هذه ال�سل�سلة ،التي ت�صدر
عن (الهيئة اال�ست�شارية العليا
للعمل على ا�ستكمال تطبيق
�أح��ك��ام ال�شريعة الإ�سالمية)
التابعة للديوان الأمريي.
يقع الكتاب يف � 96صفحة،
وي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي بقلم
ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور خالد
مذكور املذكور رئي�س اللجنة
اال�ست�شارية العليا للعمل على
ا�ستكمال تطبيق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .وعلى مقدمة بعنوان
(مل��اذا الكويت مركز �إن�ساين
عاملي) بقلم الباحث الإعالمي
الدكتور ع�صام عبداللطيف
الفليج ،الأم�ين العام بالوكالة
للجنة اال�ست�شارية العليا للعمل
على ا�ستكمال تطبيق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
بجانب ذلك ي�شتمل الكتاب
على « »26كلمة� ،ألقاها ح�ضرة

الغرسة ( 83نوفمبر  -ديسمبر )2015

49

�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
مت�ضمنة ر�ؤيته وموقفه وموقف
الكويت من فعل العمل الإن�ساين.
مرتبة ترتيباً ت�صاعدياً منذ العام
2006م وحتى العام 2014م.
حيث �ألقاها يف منا�سبات دينية
ووطنية واقت�صادية وقومية
وعاملية عدة ،وذلك على النحو
التايل:
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد /ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورع���اه يف م�ؤمتر
القمة العربية الثامنة ع�شرة
اخلرطوم جمهورية ال�سودان،
خالل الفرتة من � 28إىل 29
مار�س 2006م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد يف حفل
افتتاح االجتماع ال�سنوي ملجل�س
حم��اف��ظ��ي ال��ب��ن��ك الإ�سالمي
للتنمية ،دولة الكويت ،الثالثاء
املوافق  30مايو 2006م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف م�ؤمتر
القمة العربية التا�سعة ع�شرة
ال���ري���ا����ض امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ،خ�لال ال��ف�ترة من
� 28إىل  29مار�س 2007م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد يف القمة
الثالثة ملنظمة الدول امل�صدرة
للنفط « �أوبك» الريا�ض اململكة
العربية ال�سعودية ،خالل الفرتة
من  17-18نوفمرب 2007م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد يف القمة
احلادية ع�شرة ملنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ،دك��ار  -جمهورية
ال�سنغال ،خالل الفرتة من 13-
 14مار�س 2008م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�������س���م���و �أم���ي��ر ال����ب��ل�اد يف
اجل��ل�����س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة للقمة
العربية االقت�صادية والتنموية

�سمو الأمري ود .ع�صام الفليج

واالجتماعية ،دول��ة الكويت،
خالل الفرتة من  19-20يناير
2009م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف م�ؤمتر
القمة العربية الـ  ،21الدوحة
دول��ة قطر ،خ�لال الفرتة من
 31 - 29مار�س 2009م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف قمة عدم
االنحياز الـ � ،15شرم ال�شيخ
جمهورية م�صر العربية14 ،
يوليو 2009م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد يف القمة
االقت�صادية ل��ر�ؤ���س��اء الدول
الأع�����ض��اء يف منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي يف دورتها الـ ،25
م��دي��ن��ة ا�سطنبول جمهورية
تركيا ،خالل الفرتة من 8-9
نوفمرب 2009م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف امل�أدبه
التي �أقامها على �شرف �سموه
دول��ة الرئي�س �سعد احلريري
رئ��ي�����س وزراء ل��ب��ن��ان ،بريوت
 اجلمهورية اللبنانية ،يومالأربعاء املوافق  19من مايو
2010م.
 -كلمة ح�����ض��رة �صاحب

ال�سمو �أم�ير البالد مبنا�سبة
الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
املبارك لعام 1431هـ ،املوافق
 31من �أغ�سط�س 2010م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد يف القمة
العربية الإف��ري��ق��ي��ة الثانية،
اجلماهريية العربية الليبية
ال�شعبية اال�شرتاكية العظمى،
يوم الأحد املوافق � 10أكتوبر
2010م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف افتتاح
ال���دورة الثانية مل��ؤمت��ر القمة
العربية االقت�صادية والتنموية
واالجتماعية �شرم ال�شيخ -
جمهورية م�صر العربية ،يوم
الأرب���ع���اء امل���واف���ق  19يناير
2011م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف اجتماع
اللجنة اال���س��ت�����ش��اري��ة لبحث
التطورات االقت�صادية ،دولة
الكويت ،يوم االثنني املوافق 15
�أغ�سط�س 2011م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد مبنا�سبة
الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
املبارك لعام  1432هـ� ،أغ�سط�س
2011م.

 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف م�ؤمتر
ال��ق��م��ة ل�ل��إحت���اد الإفريقي،
�أدي�س �أبابا  -جمهورية �أثيوبيا،
يف الفرتة من  14-16يوليو
2012م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد مبنا�سبة
الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
املبارك لعام1433ه ،يوم الأحد
املوافق � 12أغ�سط�س 2012م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف الدورة
اال�ستثنائية الرابعة مل�ؤمتر القمة
الإ���س�لام��ي ،م��ك��ة امل��ك��رم��ة -
اململكة العربية ال�سعودية ،يوم
� 14أغ�سط�س 2012م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف اجلل�سة
االفتتاحية مل�ؤمتر القمة الأول
حلوار التعاون الآ�سيوي ،دولة
الكويت ،خالل الفرتة من 16-
� 17أكتوبر 2012م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف افتتاح
امل�ؤمتر الدويل الأول للمانحني
ل��دع��م ال��و���ض��ع الإن�����س��اين يف
�سوريا ،دولة الكويت ،يوم 30
يناير 2013م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف الدورة
ال  12مل�ؤمتر القمة الإ�سالمي،
ال��ق��اه��رة  -ج��م��ه��وري��ة م�صر
العربية ،يوم الأربعاء  6فرباير
2013م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير البالد مبنا�سبة
الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
املبارك لعام 1434هـ ،املوافق
 30يوليو 2013م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أمري البالد يف افتتاح
القمة العربية الأفريقية الثالثة،
دول����ة ال��ك��وي��ت 19 ،نوفمرب
2013م.
 -كلمة ح�����ض��رة �صاحب
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مط ـ ـ ــالع ــات

ال�سمو �أم�ير البالد يف افتتاح
امل�ؤمتر الثاين للمانحني لدعم
الو�ضع الإن�ساين يف �سورية ،دولة
الكويت 15 ،يناير 2014م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد يف حفل
ال��ت��ك��رمي ال���ذي �أق��ام��ه معايل
الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون ،تقديراً جلهود �سموه
و�إ�سهاماته الكرمية وت�سميته
«ق��ائ��داً للعمل الإن�����س��اين» يف
مقر الأمم املتحدة ،نيويورك
 الواليات املتحدة الأمريكية،الثالثاء  14ذي القعدة  1435هـ،
املوافق � 9سبتمرب 2014م.
 كلمة ح�����ض��رة �صاحبال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد لإخوانه
و�أبنائه املواطنني الكرام مبنا�سبة
ت�سمية دول��ة الكويت «مركز
�إن�ساين عاملي» ومنح �سموه لقب
« قائد للعمل الإن�ساين» من قبل
منظمة الأمم املتحدة ،اجلمعة
املوافق � 12سبتمرب 2014م.
�أهمية هذا الكتاب
ت�برز �أهمية �إ���ص��دار هذا
الكتاب يف هذه املرحلة من عدة
اعتبارات ،ميكن اجمالها على
النحو التايل:
 ي��وث��ق وي�سجل الكتابب�أ�سلوب منهجي ومو�ضوعي
ملنجز ك��وي��ت� ّ�ي �إن�����س��اين حقق
العاملية باتفاق العامل �أجمع.
 يو�ضح الباحث الإعالميالدكتور ع�صام الفليج ،عرب مادة
الكتاب� ،أ ّن الهم الإن�ساين ي�شغل
الكويتيني جميعاً ،قيادة و�شعباً،
وم�ؤ�س�سات و�أفراداً ،و�أن الكويت
لن تتخلى عن دورها الإن�ساين
حتت �أي ظرف من الظروف� ،إذ
ترى �أن وقوفها بجانب الأخوة
والأ�صدقاء هو واجبها.
 نفهم م��ن �إ���ص��دار هذاالكتاب ،الر�سالة الإن�سانية التي
�أراد الباحث الدكتور ع�صام
الفليج �إي�صالها للجميع .وهي
�أ ّن اخلري الذي �أنعم اهلل به على

ت �ق �ل �ي��د س� �م ��وه ق � ��ائ � ��د ًا للعمل
اإلن� � �س � ��ان � ��ي وت� �س� �م� �ي ��ة دول� � ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت امل � ��رك � ��ز اإلن � �س ��ان ��ي
ال �ع��امل��ي ج ��اء ل �ي��ؤك��د ع �ل��ى دور
الكويت وقيادتها احلكيمة في
ال�ش��راك��ة ال�ع��امل�ي��ة اإلنسانية.

�أه��ل الكويت ،قد امتد للعامل
�أج��م��ع .ف��أه��ل الكويت جعلوا
لكل حمتاج يف العامل ن�صيباً من
خري اهلل ،وهو ما �أكده ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح يف جممل كلماته.
 يعد هذا الكتاب وثيقةتاريخ ّية لكل الأجيال الالحقة،
لتعرف كيف حقق الكويتيون
ه���ذا امل��ن��ج��ز ال��ع��امل��ي .وكيف
قادهم ر ّب��ان ال�سفينة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح �إىل هذا
الإجناز.
 ك��م��ا ت�ب�رز �أه��م��ي��ة هذاالكتاب م��ن املكانة الثقافية
والإع�لام��ي��ة ال��ت��ي يتمتع بها
معده ،وكاتبه الباحث الدكتور
ع�صام عبداللطيف الفليج الذي
يعد باحثاً ر�صيناً يف ال�ش�ؤون
الإعالمية والرتبوية.
 كما اهتم الكتاب بتوثيقاحل��دث واملنجز على م�ستوى
الكلمة ،واهتم �أي�ضاً بالتوثيق
للحدث على م�ستوى ال�صورة
الفوتوغرافية.

قائد الإن�سانية
نظراً لأهمية هذا الكتاب،
قام الدكتور خالد مذكور املذكور
رئي�س اللجنة اال�ست�شارية العليا
للعمل على ا�ستكمال تطبيق
�أح��ك��ام ال�شريعة الإ�سالمية
ب��ال��ت��ق��دمي ل���ه ،ح��ي��ث ق����ال« :
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على �سيدنا حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،الرحمة
املهداة للعاملني ،من حث على
البذل والعطاء وبهر �أهل الكرم
وال�سخاء ،حتى قال فيه وا�صفه:
يعطي ع��ط��اء م��ن ال يخ�شى
الفقر.
وي�سعدين يف هذا التقدمي
لكتاب الأخ الكرمي د.ع�صام
عبداللطيف الفليج ،الذي وثق
فيه مظاهر ومعاين الأ�صالة،
يف ال��ك��رم وال��ع��ط��اء والبذل
وال�سخاء ،ورعاية الإن�سان يف
كل مكان ،عند ح�ضرة �صاحب
ال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ/
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
مبختارات من كلماته ،ونتف من
و�صاياه و�إر�شاداته وقراراته،
ال��ت��ي ا�ستحق بها لقب قائد
الإن�سانية وهو حفظه اهلل تعاىل
خليق بذلك وجدير به.
ويف ال�صحيحني عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه
قال�« :أعملوا فكل مي�سر ملا خلق
له� ،أما �أهل ال�سعادة فيُي�سرون
لعمل �أهل ال�سعادة ،و�أما �أهل
ال�شقاوة فيي�سرون لعمل �أهل
ال�شقاوة ،ثم ق��ر�أَ »:ف ��أَ َّم��ا َم ْن
�أَ ْع َ
�ص َّد َق
��ط��ى َوا ّتَ��� َق���ى (َ )5و َ
ِبالحْ ُ ْ�سنَى (َ )6ف َ�سنُيَ ِّ�س ُره ُ ِللْيُ ْ�س َرى
ا�ستَ ْغنَى ()8
(َ )7و�أَ َّما َم ْن بَ ِخ َل َو ْ
َو َك َّذ َب ِبالحْ ُ ْ�سنَى (َ )9ف َ�سنُ َي ِّ�س ُرهُ
ِلل ْ ُع ْ�س َرى(� »)10سورة الليل
فهنيئاً ثم هنيئاً ملن ي�سر له
�سلوك طريق ال�سعادة ،وب�شرى
وهناءة ملن �أعطى واتقى و�صدق
باحل�سنى.
�إن الكلمات امل�سجلة يف

ه��ذا الكتاب ،وك��ل القرارات
والتو�صيات املذكورة واملدونة
فيه ،يفي�ض منها البذل والعطاء،
امل��م��زوج بامل�شاعر الإن�سانية
والأحا�سي�س الأخوية ،مقرونة
ب��ال��دع��وة لإغ���اث���ة امللهوف،
و�إ�سعاف املبتلى ،ورعاية املناطق
املنكوبة ،وال�شعوب املقهورة،
والدول امل�ستغيثة بدون تفريق
بني بلد وبلد� ،أو �شعب و�شعب.
ولك�أين بكم �أهل الكويت كباراً
و�صغاراً ،حكاماً وحمكومني ،قد
و�ضعتم ن�صب �أعينكم قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم الذي رواه �أحمد
عن �أبي الدرداء (الرب ال يبلى)
حتى خالط هذا القول النبوي
نفو�سكم وج��رى يف عروقكم،
فتوارثتموه خلف ًا ع��ن �سلف،
راع ،ومازال اخلري
ورعي ًة عن ٍ
ً
مو�صوالً والعطاء م�ستمرا ،حتى
�صح فيكم قول ال�شاعر:
�سجية تلك فيهم غري حمدثة
�إن اخلالئق فاحذر �شرها البدع
وم��ن خ�لال �إمي��ان��ك��م ب�أن
ال��رائ��د ال ي��ك��ذب �أه��ل��ه ،فقد
ا�ستجبتم عند كل نداء لرغبة
راع��ي��ك��م ،و�أ���س��رع��ت��م بالعطاء
والبذل عند كل نازلة ب�أمة من
الأمم �أو �شعب من ال�شعوب،
عربياً كان �أو �أعجمياً ،م�سلماً
�أو غ�ير م�����س��ل��م� ،أ���س��ي��وي �اً �أو
�أفريقياً �أو غري ذلك .حتدوكم
العواطف الإن�سانية النبيلة،
وم�شاعر الرحمة والوفاء ،لبني
الإن�سان.
فح َّيا اهلل راع��ي� ًا �س ّباقاً،
ورع��ي��ة يف اخل�ي�ر متناف�سة،
وجزى اهلل خرياً م�صنف هذا
ال�سفر اجلميل على هذا التوثيق
الرائع مل�سرية قائد الإن�سانية
واختياراته ال��رائ��ع��ة ،لأقواله
و�أفعاله وتو�صياته .واحلمد هلل
رب العاملني»...
�صاحب ال�سمو والعطاء
با�سم الكويت
�أ ّم�����ا يف م��ق��دم��ة الكتاب
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فقد ت�ساءل الباحث الإعالمي
الدكتور ع�صام عبداللطيف
الفليج ���س �� ً
ؤاال مبا�شراً :ملاذا
الكويت مركز �إن�ساين عاملي؟
وهو ذاته تو�سع قلي ً
ال يف الإجابة
عن هذا ال�س�ؤال قائالً:
«���س��ؤال ي��دور يف ذه��ن من
ال يعرفون الكويت ،ملاذا منحت
الأمم املتحدة لقب «قائد العمل
الإن�ساين» ل�سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
ح��ف��ظ��ه اهلل ،وم��ن��ح��ت دول���ة
الكويت لقب» املركز الإن�ساين
العاملي»؟
لقد عرفت الكويت العمل
اخلريي الإن�ساين منذ ن�ش�أتها،
منذ �أكرث من � 300سنة ،وو�صلت
خرياتها �آنذاك �إىل �شتى بقاع
العامل ،فقد و�صلت �إىل الهند
و�إن��دون��ي�����س��ي��ا ،وج���زر املاليو،
وال�شام وفل�سطني ،والعراق،
وعرب�ستان ،وبالد فار�س ،وجند،
والزبري ،و�شرق �أفريقيا ،ومكة
املكرمة ،و�ساحل عمان ..وغريها
من البلدان ،بحكم طبيعة �أهل
الكويت التجارية ،وتنقلهم بني
تلك الدول وغريها.
وم��ع االنتقال �إىل مرحلة
الوفرة والرثوة يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات وم��ا ت�لاه��ا ،بد�أ
ا�ستقرار العمل اخلريي ،ونقلت
اخلربات من خمتلف دول العامل،
وت��ط��ور العمل �شيئ ًا ف�شيئ ًا،
و�أ�صبح العمل اخلريي حكومياً
و�أهلياً جماعياً وفردياً ،وانت�شر
يف جميع بقاع العامل.
ومما مييز العمل اخلريي
الكويتي �أن��ه مل ي�شرتط على
امل�ستفيد �شيئاً كما تفعل بع�ض
ال��دول ،ومل يفرق يف اجلانب
الإغاثي والتنموي بني الأديان
والأع��راق والأفكار والأجنا�س
والأن�ساب.
كل هذا النجاح مل يكن لوال
توفيق اهلل عزوجل �أوالً و�أخرياً،
والرغبة ال�صادقة لدى القائمني

س � � �م � ��وه ح � �ف � �ظ ��ه ال � � �ل � ��ه ح �م��ل
ه � �م ��وم اإلن� � �س � ��ان ف � ��ي ال �ع��ال��م
ف ��ي ك ��ل م �ش ��ارك ��ات ��ه ال��دول �ي��ة
ف � � �ص� � ��ارت ال � �ك � ��وي � ��ت من � ��وذج� � � ًا
ع � ��امل � �ي � � ًا ل� �ل� �ع� �م ��ل اإلن � �س � ��ان � ��ي.

على العمل اخلريي ،لأن العمل
الإن�ساين ال ينجح ويتميز �إال
بالإخال�ص قوالً وعم ً
ال ،ويدعمه
يف ذل��ك اال�ست�شعار الديني
بالأجر والثواب و�إدخال ال�سعادة
على الآخرين.
ك���م���ا واك�������ب ذل������ك كله
الت�شجيع احل��ك��وم��ي ل��ه ،من
خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سات خريية
�إن�سانية حكومية ،مثل ال�صندوق
الكويتي للتنمية ،وال�صندوق
العربي للتنمية ،ووزارة الأوقاف
وال�����ش ��ؤون الإ���س�لام��ي��ة ،وبيت
الزكاة ،والأمانة العامة للأوقاف،
وكذلك دعم م�ؤ�س�سات خريية
�أهلية ،كجمعيات النفع العام
واملربات والوقفيات اخلريية.
وق���د رف���ع ح��ك��ام الكويت
راية الدعم والإغاثة بعد ظهور
النفط بال حدود ،حمداً و�شكراً
هلل عزوجل على هذه النعمة،
وكانت املبادرات الإن�سانية ل�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد ال�صباح
حفظه اهلل م�شهوداً لها على
م�ستوى ال��ع��امل يف ك��ل وقت
وحني ،و�أبرزها دعم الالجئني
ال�������س���وري�ي�ن مب���ئ���ات ماليني

ال��دن��ان�ير ،واحت�ضان الكويت
مل�ؤمترات دولية للمانحني ،وكانت
دولة الكويت هي الأكرث التزاماً
والأ�سرع تنفيذاً.
�أما �أوامر �سموه الإغاثية فلم
تتوقف يف �أي وقت وحني ،يف
�شمال الأر�ض وجنوبها ،و�شرقها
وغربها.
كما �أن �سموه دائم املبادرة
يف ال��ع��ط��اء ب��ا���س��م الكويت،
والكويت من الدول النادرة التي
تلتزم بت�سليم مبالغ التربعات
نقداً �أو �إغاث ًة �أو عيناً كما هو
معلن م��ن حيث القيمة ،دون
اج��ت��زاء �ضرائب �أو عموالت
�أو م�صروفات �إدارية� ..أو غري
ذلك.
وحر�ص �سموه على تكرمي
رجاالت العمل اخلريي ،فمنهم
م��ن ت��ويف ومنهم م��ن ه��و على
ف��را���ش امل��ر���ض ،ومنهم الذي
مازال يعمل بال حدود لين�شر
�أمنوذجاً رائعاً ملن يعمل من �أجل
الكويت وابتغاء اجلنة.
وانعك�ست هذه االهتمامات
يف ك��ل��م��ات ���س��م��وه يف عدة
منا�سبات� ،أكد فيها على اهتمام
دولة الكويت بالعمل الإن�ساين
واخل�يري ،وجمع هذا الكتاب
مقتطفات م��ن تلك الكلمات
الرائعة ،التي �سيخلدها التاريخ
فا�ستحق التكرمي ،وا�ستحقت
الكويت التكرمي.
ك��ل��ن��ا ف��خ��ر ب��ت��ك��رمي �سمو
الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل «
قائد عمل �إن�ساين» يف الأمم
املتحدة ،وبتكرمي دولة الكويت
«م��رك��ز �إن�ساين ع��امل��ي» الذي
هو تكرمي لنا جميعاً ككويتيني
ومرابطني ومقيمني ،و�أ�س�أل
اهلل ل�سموه التوفيق وال�سداد،
وال�صحة والعافية».
رموز كويتية �إن�سانية
اخ��ت��ت��م ال��ب��اح��ث الدكتور
ع�����ص��ام الفليج ك��ت��اب��ه مبقال

حمل عنوان ( :العمل اخلريي
تاج على ر�ؤو�س الكويتيني) حيث
عرب فيه عن �أهمية هذا التكرمي
العاملي ل�صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
حفظه اهلل ،وكذلك تكرمي دولة
الكويت ،معترباً �أنه تكرمي يطول
كل الكويتيني ويعنيهم ،وم�شرياً
�إىل رم��وز وم�ؤ�س�سات العمل
اخلريي الإن�ساين يف الكويت.
وذلك بقوله « :لقد حازت دولة
الكويت برموزها وم�ؤ�س�ساتها
اخلريية والإن�سانية العديد من
اجل��وائ��ز العاملية ،فكان �سمو
الأم�ي�ر ال��راح��ل ال�شيخ جابر
الأحمد ال�صباح رحمه اهلل «
�شخ�صية العامل اخلريية» لعام
1995م ،وح�صل د.عبدالرحمن
ال�سميط رح��م��ه اهلل ،والعم
يو�سف احلجي �شافاه اهلل ،على
جائزة امللك في�صل اخلريية،
ومت تكرميهما م��ن قبل �سمو
الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد
اجل��اب��ر ال�صباح حفظه اهلل،
وح�صل د.عبداملح�سن اجلاراهلل
اخلرايف على جائزة �سمو ال�شيخ
عي�سى �آل خليفة للعمل التطوعي
على م�ستوى العامل العربي..
وغريهم كثري.
�أم���������ا ع����ل����ى امل�������س���ت���وى
امل�ؤ�س�سي ،فقد ح�صل العديد
م��ن اجلمعيات اخل�يري��ة على
العديد من اجلوائز الدولية،
مثل جمعية الإ�صالح االجتماعي
�أكرث اجلمعيات الكويتية ح�صوالً
ع��ل��ى اجل��وائ��ز ع��ل��ى م�ستوى
العامل وجمعية ال�شيخ عبداهلل
النوري اخلريية ،وجمعية النجاة
اخلريية ،وجمعية �إحياء الرتاث
الإ���س�لام��ي ،والهيئة اخلريية
الإ�سالمية العاملية ..وغريها
من اجلمعيات اخلريية.

الغرسة ( 83نوفمبر  -ديسمبر )2015

52

منه ـ ــداء الع ــروب ـ ـ ــة
ش

هجرت الرفاهية  ..وحوّ لت البيانو إلى مخزن للقنابل

الجزائرية «حسيبة»

لوالديها قبيل استشهادها:

ال تــبــكــونــي
عبد الكرمي املقداد
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ّ
املرفهة �أن ترى املظامل التي يكيلها امل�ستعمر الفرن�سي ل�شعبها اجلزائري،
مل حتتمل الفتاة الربجوازية
ْ
وت�سكت .فما �أن ان�ضمت �إىل �صفوف الك�شافة وبد�أت تتجول يف الواليات واملدن والأرياف حتى �صدمها ما
يالقيه ال�شعب من �أهوال يتفنن بها امل�ستعمر ،ظلم وتهمي�ش وعن�صرية وعي�ش مزر ،فقررت االنت�صار للوطن
حولته �إىل خمزن للقنابل ،التي كانت
واملواطن .هجرت �أفراح البيانو الذي كانت تعزف عليه يف البيت ،بل ّ
حتملها يف حقيبتها مثلما يحمل الطفل احللوى.
�إنها ال�شهيدة اجلزائرية
ح�سيبة بن بوعلي ،التي قالت
يف ر�سالة بعثتها لوالديها
يف �سبتمرب من عام ،1957
وو�صلتهما بعد مرور � 57سنة
كاملة من ا�ست�شهادها « :قررت
– بل هو واجبي – الذهاب
�إىل جبهة القتال حيث �أعلم
�أنني �أفيد كممر�ضة �أو حتى
– وهو ما �أرجوه من كل قلبي
– �أن �أقاتل وال�سالح يف يدي.
�صحيح �أن الطريق �سيكون
وعرا للو�صول �إىل جبهة قتال،
ولكنني �آمل بعون اهلل بلوغ ذلك
�ساملة معافاة .ال تقلقوا على
الأخ�ص ب�ش�أين ،ينبغي التفكري
يف ال�صغار الذين عليهم العودة
قريبا �إىل املدر�سة� ....إن ُم ُّت
فال تبكوين ،ف�س�أموت �سعيدة،
�أ�ؤكد لكم ذلك».
ولدت ح�سيبة بن بوعلي
يف  18يناير من عام 1938
يف ب��ي��ت م��ي�����س��ور يف �شارع
اجلمهورية مبدينة « ال�شلف»،
وترعرعت هناك ودر�ست يف
مدر�سة باللغة العربية حتى
���س��ن ال�����س��اب��ع��ة ،ث��م انتقلت
وعائلتها �إىل حي «بلكور» يف
اجلزائر العا�صمة ،وهو احلي
الذي ي�سمى الآن «�سيكوتوري»،
ح��ي��ث �أك��م��ل��ت درا���س��ت��ه��ا يف
مدر�سة «عني الزرقاء» ،انتقلت
بعدها �إىل ثانوية «بربرو�س
دي الك������روا» ،ث��ان��وي��ة عمر

املجاهدة زهرة ظريف

املنا�ضلة جميلة بوحريد

زه � � � � ��رة ظ � � ��ري � � ��ف :ل ��م
ت� �ن� �خ ��رط ف� ��ي ال �ك �ف ��اح
ل �ت �ع��اس �ت �ه��ا أو ف �ق��ره��ا،
ب � � � ��ل إلدراك� � � � � �ه� � � � � ��ا أن
ب �ل ��ده ��ا أص� �ب ��ح م �ج ��زرة

ج � �م � �ي � �ل� ��ة ب � ��وح� � �ي � ��رد:
ك� � � � � � � ��ان� � � � � � � ��ت حت� � � �م � � ��ل
ال �ق �ن��اب��ل ف ��ي حقيبتها
م� � � �ث� � � �ل� � � �م� � � ��ا ي� � �ح� � �م � ��ل
ال � � �ط � � �ف � � ��ل احل � � �ل � � ��وى

من الي�سار �إىل اليمني �سامية خل�ضاري ،زهرة ظريف ،جميلة بوحريد ،ح�سيبة بن بوعلي

را�سم (حاليا) .در�ست اللغات
العربية ،والالتينية ،والإ�سبانية،
والفرن�سية ،وامتازت بذكاء
متوهج .وباملوازاة مع درا�ستها
كانت ن�شطة يف جمعية خريية
مل�ساعدة املحتاجني ت�سمى
«ك�أ�س من احلليب» ،وكانت
حتلم ب�أن ت�صبح طبيبة.
ن�شاطها الع�سكري
ان�ضمت �إىل الك�شافة
الإ����س�ل�ام���ي���ة ,وم����ن خالل
رحالتها داخل الوطن �ضمن
ه��ذا التنظيم اطلعت على
�أو�ضاع ال�شعب ال�سيئة ،ال�شيء
الذي �أثر فيها وزرع يف نف�سها
بذور الثورة و التمرد والتحرر
م��ن ق��ي��ود اال���س��ت��ع��م��ار .ويف
مطلع �سنة � ،1955أي بعد
نحو ثالثة �أ�شهر من اندالع
الثورة اجلزائرية ،كانت البطلة
على موعد مع الزمن لتن�ضم
�إىل �صفوف الثورة التحريرية
كم�ساعدة اجتماعية ،وكان
عمرها �آنذاك � 17سنة.
يف ���س��ن��ة  1956ب���رز
ن�����ش��اط��ه��ا ح��ي��ث �أ�صبحت
عن�صرا ن�شيطا يف �صفوف
ال��ف��دائ��ي�ين املكلفني ب�صنع
القنابل ونقلها ،وحتديدا يف
�شبكة املجاهد العقيد «يا�سف
�سعدي» ،و�ساعدها يف ذلك
التحاقها مب�ست�شفى م�صطفى
با�شا ،حيث كانت تذهب �إىل
امل�ست�شفى حتت غطاء �أنها
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تتعلم التمري�ض ،ولكنها كانت
جتلب مواد كيميائية ل�صناعة
املتفجرات.
اخت�صت ح�سيبة بتموين
خم��ت�بر ���ص��ن��اع��ة القنابل،
ونقلها وو�ضعها يف الأماكن
التي كان يتم االتفاق عليها
ب�ين امل��ج��اه��دي��ن .وق���د وقع
عليها هذا االختيار ملظهرها
الأوروب����ي ال���ذي يبعد عنها
�شكوك ال�سلطات اال�ستعمارية،
حيث ك��ان��ت زرق���اء العيون،
�شقراء ال�شعر ،وذات ج�سد
متنا�سق.
كان الثوار قد جل�ؤوا �إىل
القنابل يف تلك ال��ف�ترة ردا
على التفجريات ،التي نفذها
امل�ستعمرون يف �أكرث من خم�س
وثالثني منطقة يف العا�صمة،
كان �أب�شعها تفجري عمارة يف
حي الق�صبة ا�ست�شهد فيه 75
جزائريا .من هنا ا�ستهدفت
جمموعة ح�سيبة بقنابلها
املتفجرة الأماكن والأحياء التي
يرتادها جنود اال�ستعمار ،مثل
ملهى « ملك بار» ،وكافيرتيا
«مي�شلي» وغ�يره��ا ،ما حدا
بالفرن�سيني �إىل تكثيف حمالت
االعتقال التي طالت الكثري من
املجاهدين يف �أكتوبر �سنة
 ،1956ومتكنهم م��ن خالل
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��ن اكت�شاف
�أم����ر ح�سيبة ،م��ا �أجربها
على مغادرة البيت العائلي،
وااللتحاق باملجاهدين يف حي
الق�صبة العتيق و�سط اجلزائر
العا�صمة ،حيث وا�صلت من
هناك عملها الفدائي بتفان
و�شجاعة قلما وج��دت عند
غريها.
ع��ن ت��ل��ك ال��ف�ترة ،قالت
زميلتها املجاهدة زهرة ظريف:
«مل���ا ان�����ض��م��ت ح�سيبة �إىل

خ� � ��اط � � �ب� � ��وه� � ��ا« :اس� � �ت� � �س� � �ل� � �م � ��ي ول � � � � ��ن مي� �س ��ك
م� �ك� ��روه»  ،ف� � ��ردت« :أف� � ّ�ض� ��ل امل � ��وت م ��ع إخ ��وت ��ي»

املكان الذي ا�ست�شهدت فيه ح�سيبة وزمال�ؤها

جامعة ح�سيبة يف مدينة ال�شلف

جمموعتنا يف الق�صبة كانت
مطلوبة للفرن�سيني.ع�شنا �سوية
يف �أخوة ومعنا جميلة بوحريد،
ولكن التعليمات كانت تقت�ضي
�أن ال تعرف الواحدة منا الهوية
احلقيقة لزميلتها».
و�أ�شارت ظريف ،يف �أحد
اللقاءات ال�صحفية� ،إىل �أنها
كانت وجميلة وح�سيبة ينظمن
لقاءات واجتماعات مع الن�ساء
اجلزائريات بق�صد توعيتهن
وحثهن على موا�صلة الكفاح،
ويف �إح����دى امل����رات اقتحم
الفرن�سيون البيت الذي كن فيه
مع عدد من الن�ساء والرجال،
ومنهم املجاهدان املطلوبان
«ع��ل��ي الب���وان���ت» و«يا�سف
�سعدي».
ت���ق���ول زه�������رة « :جمع
الفرن�سيون الن�ساء يف غرفة
و الرجال يف فناء البيت� .أثناء
دخولهم ا�ستطاعت ح�سيبة
التواري عنهم يف خمب�أ �إىل
جانب علي البوانت ويا�سف
�سعدي .كان املخب�أ غري كامل
ال��ت��ج��ه��ي��ز ،وراء ���س��ري��ر من
احلديد .ملا جمعوا الرجال يف
الفناء فهمت �أنهم �سيقومون
بتعذيبهم وه���ذا م��ا حدث.
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�شرعوا يف تعذيبهم مبا فيهم
الطفل �إليا�س بوحريد ،الذي مل
يحتمل التعذيب فظل ي�صرخ:
«علي حتت ال�سرير» ،وكان
اجلنود يبحثون حتت ال�سرير
وال يجدون �أح��دا ،فظنوا �أن
الطفل كان يكذب ،و لكن نحن
كنا نعرف �أنهم كانوا فعال يف
املخب�أ بجانب ال�سرير على بعد
�أمتار قليلة منهم».
ونظرا ملا �أحلق من خ�سائر
يف �صفوف العدو من جراء
ن�شاطها ,كثفت املخابرات
الفرن�سية البحث عنها حتى مت
التعرف على مكان اختفائها,
فقامت ق���وات ال��ع��دو يف 8
اكتوبر 1957مبحا�صرة املكان
و�إقفال كل منافذه.
ال�شهادة
يف يوم � 8أكتوبر  1957كانت
ح�سيبة يف املنزل رقم خم�سة
يف �أحد �أحياء الق�صبة برفقة
املجاهد على البوانت والطفل
عمر وغريهما .وم��ع حلول
الليل طوق اجلنود الفرن�سيون
امل��ن��زل و�أم������روا املنا�ضلني
باال�ست�سالم .خاطبوا ح�سيبة
عرب مكرب ال�صوت قائلني لها:
«ب�إمكانك اال�ست�سالم واخلروج
ول��ن مي�سك م��ك��روه» ،لكنها
ردت عليهم � »:أف�ضل املوت
مع �إخوتي» .و�أم��ام رف�ضها
وزمالئها ت�سليم �أنف�سهم قام
اجلي�ش الفرن�سي بن�سف املبنى
فا�ست�شهدوا جميعا ،وا�ست�شهد
معهم 12جزائريا لقوا حتفهم
حتت ركام منازلهم التي انهارت
من وقع التفجري.
وتقول زهرة« :ا�ست�شهدت
ح�سيبة بعد � 3سنوات من
حم��ارب��ة اال���س��ت��ع��م��ار ...مل
تنخرط يف الكفاح لأنها كانت
تعي�سة �أو فقرية ،بل لأنها كانت

ك � � � � � �ت � � � � � �ب� � � � � ��ت
رس � � � � � � � ��ال � � � � � � � ��ة
ل� � ��وال� � ��دي � � �ه� � ��ا
ل��م تصلهما إال
ب �ع��د  57سنة
م� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ن
اس �ت �ش �ه��اده��ا!
ف � �ض � �ي � �ل� ��ة ب ��ن
ب� � � � � ��وع � � � � � �ل� � � � � ��ي:
أخ� � � � �ت � � � ��ي ك � � � ��ان � � � ��ت ت� � � � �ع � � � ��زف ع� � � �ل � � ��ى ال � � �ب � � �ي� � ��ان� � ��و،
وت � ��رق � ��ص ع � �ل ��ى أغ � ��ان � ��ي ف �ض �ي �ل ��ة ال� ��دزي� ��ري� ��ة
ل� � � �ك� � � �ن� � � �ه � � ��ا م� � � � � � ��ا ك� � � � � ��ان� � � � � ��ت ت � � � � � �ت� � � � � ��رك ص �ل ��ات � � �ه� � ��ا
تعرف �أن ال�شعب اجلزائري
كان قد �أ�صبح منذ اال�ستعمار
الفرن�سي عبارة عن جمزرة».
ذكريات
عن العالقة التي جمعت
جميلة ب��وح�يرد بال�شهيدة
ح�سيبة بن بوعلي ،تقول �أختها
ف�ضيلة ب��ن ب��وع��ل��ي :جميلة
حتكي يل من حني �إىل �آخر
عن ح�سيبة ،قالت يل�« :أختك
كانت حتمل القنابل يف احلقيبة
مثلما يحمل الطفل احللوى».
و�أ���ض��اف��ت �أن ح�سيبة كانت
تقول لها دائما�« :أح�س �أنني
لن �أرى اال�ستقالل� ،أرجوك
مت ،اعنت ب�أمي وزوريني
�إن ّ
بباقة ورود».
وتتذكر ف�ضيلة ،يف لقاء
�صحفي�« :أختي كانت تعزف
على البيانو ،وترق�ص على
�أغاين ف�ضيلة الدزيرية وعلى
�أحلان �إ�سبانية .وكانت �أي�ضا
ال ترتك �صالتها» .وت�ضيف:

«�أم���ي ك��ان��ت تعلم مب��ا تقوم
ب��ه ح�سيبة ،وم��ازل��ت �أذكر،
رغ���م ���ص��غ��ري ح��ي��ن��ه��ا ،حني
هجم على منزلنا فيلق من
اجلي�ش الفرن�سي مكون من
 30جنديا وب��د�ؤوا ي�س�ألوننا
�أن��ا و�أخ��ت��ي «�سيتي» ،و�أخي
«حممد عبدو» عن ح�سيبة،
ونحن نخربهم �أننا ال نعلم
كنت معتادة
�شيئا عنها .وملا ُ
على �إخفاء �أ�شيائي اخلا�صة
يف بيانو ح�سيبة ،فاج�أين
و�ضع �أح��د اجلنود يده على
لوح البيانو ،لكن �أمي متكنت
من �شغل انتباهه .وملا يئ�س
اجلنود من ا�ستنطاقنا وخرجوا
من منزلنا ،فتحت �أمي البيانو،
فكانت ده�شتي عارمة حني
ر�أيت البيانو مليئا بال�سالح،
ذهلت وقد تن ّك َرت �أمي بعدها
بزي تقليدي وحملت حقيبة
ّ
وخرجت من البيت .وعندما
عادت طلبت منها برباءة �أن

فتحته
تفتح البيانو ،وعندما َ
كان فارغا ،ففهمت �أن �أمي
كانت على علم بعمل ح�سيبة،
بل كانت ت�ساعدها يف ذلك».
الر�سالة
ب��ع��د م�����رور �أك��ث��ر من
خم�سة عقود كاملة ،ت�صل
ر�سالة ال�شهيدة ح�سيبة ،التي
كتبتها ل��وال��دي��ه��ا ق��ب��ل نحو
�شهر من ا�ست�شهادها� ،إىل
ج��ام��ع��ة ح�سيبة ب��ن بوعلي
يف والي��ة «ال�شلف» ،جامعة
«ال�شلف» �سابقا ،وحتديدا
�إىل كلية العلوم الإن�سانية،
مبنا�سبة ال��ن��دوة التاريخية
بعنوان «ال��ت��اري��خ والذاكرة»
التي حا�ضرت فيها املجاهدة
زهرة ظريف والباحثة مليكة
قور�صو.
خ�لال ه��ذه ال��ن��دوة التي
�ألقيت �أمام الطلبة والأ�ساتذة،
عر�ضت الباحثة مليكة قور�صو،
الر�سالة ،التي ح�صلت عليها
م��ن الأر���ش��ي��ف الفرن�سي،
وامل�ؤلفة من �أرب��ع �صفحات
كتبت باللغة الفرن�سية وبخط
جميل و�أ���س��ل��وب راق ،قال
عنه �أ�ستاذ جامعي يف اللغة
الفرن�سية� ،إن �أ�سلوب ال�شهيدة
يف الكتابة يفوق م�ستوى بع�ض
�أ�ساتذة اللغة الفرن�سية ،وهو
ما يعك�س امل�ستوى الفكري
والثقايف لل�شهيدة.
وج����ه
وع���ق���ب ال����ن����دوة ّ
الأ�ساتذة والطلبة التما�سا �إىل
وزير الرتبية ،لقراءة الر�سالة
يف �أول در�س يقدم يف ال�سنة
الدرا�سية التالية ،ملا حتمله
من رمزية ،وقد التزم رئي�س
اجلامعة وعميد كلية العلوم
الإن�سانية واالجتماعية بقراءة
الر�سالة مع بداية كل �سنة
جامعية.
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إنسـ ـ ــاني ـ ـ ـ ــات

الوحدة الوطنية
من منظور

اجتامعي

ح�ســــني ال�ســـــبع
الإن�سان كائن عاقل ميتلك خا�صية الفكر التي متكنه من اختيار الأحكام ال�صائبة  .وو�ضع بعقله وتفكريه القوانني ل�ضمان
حركة اجلماعة وتنظيمها  ،والإن�سان يرتبط بجماعته والأر�ض التي يعي�ش على ترابها  ،ولكنه بعقله وعلمه يعلم �أنه
يفنى ويرحل وتبقى الأر�ض يف مكانها ثابتة ودائمة  .والوطن يف ثباته عرب الزمان وتتابع الأجيال تعلو قيمته املعنوية
يف نفو�س �أهله  .والوطن لي�س هو املكان الذي يعي�ش عليه النا�س فقط � .إنه م�ستودع التاريخ والهوية والأجيال والتاريخ .

فالوطن يقدم للإن�سان
الهوية مع �شعوره باالنتماء
�إىل جماعة �إن�سانية معينة،
والإن�����س��ان يحقق م��ن خالل
هذا ال�شعور توازناً وا�ستقراراً
نف�سياً ويكون مهما بالن�سبة
�إليه بحيث ي�سعى �إىل تنميته
والدفاع عنه .والهوية تعطي
الإن�سان الإح�سا�س بالأ�صالة
والتميز وت�شجعه على �أن يبذل
ك��ل م��ا يف ا�ستطاعته حتى
يتجنب ال��ذوب��ان يف هويات

�أخرى �أو فقدان هويته .
وتدعو كل الكتب ال�سماوية
وامل���ؤل��ف��ات الإن�����س��ان��ي��ة �إىل
املحافظة على الوطن ورعايته
وحت���رمي العنف والكراهية
و�سائر املوبقات وحتث النا�س
على الأخالق والف�ضيلة وعلى
ر�أ�سها ال�سالم والطم�أنينة.
وال يوجد بلد يف التاريخ مل
يح�صل له العنف �أو الإرهاب،
ف��ك��ل امل��ج��ت��م��ع��ات الب�شرية
�ضربها ال�شر والإرهاب وقتل

مواطنيها .ويف مواجهته يكون
خ��ط دف���اع ال��وط��ن الوحدة
الوطنية ،فهي ال�سور ال�صلب
و ال��درع الواقي ال��ذي ي�صد
املجرمني الأ�شرار.
وت�ؤكدبحوثال�سو�سيولوجيا
من وقت طويل �أن العنف ظاهرة
ب�شرية قدمية وم�ستمرة ،بد�أت
بالعنف الطبيعي الذي تعرب
عنه الوح�شية واالفرتا�س
كخ�صائ�ص للحيوان وقانون
للطبيعة .وهذا جعل مدار�س

ك���ث�ي�رة يف ع��ل��م االجتماع
حتاول تف�سري العنف الب�شري
على �ضوء الفطرة والطبيعة
الب�شرية .وقد �أ�صاب العنف
الكويت عن طريق الإرهاب،
وت�����ص��دى ل��ه �أه����ل الكويت
ب��وق��وف��ه��م ���ص��ف��ا واح����دا يف
مواجهته ،وتابعوا خطوات
�أهلهم يف كل زمن من تاريخ
الكويت بالتالحم والتعا�ضد
خ��ل��ف ق��ي��ادت��ه��م ال�سيا�سية
احلكيمة .و�أي�ضا ا�ستلهموا من
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دينهم احلنيف عنا�صر وحدتهم
ومتا�سكهم .فالدين الإ�سالمي
له دور كبري يف خماطبة النف�س
الب�شرية ودعوتها �إىل نبذ
العنف والكراهية وت�أ�صيل
الأخالق .ويف ديننا الإ�سالمي
احلنيف و�سرية نبينا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم ت�أكيد
على �أهمية ن�شر الت�سامح
وا�ستنكار التطرف والعنف،
ودلنا �إىل طريق ذلك بالعقل
واحلكمة واملوعظة احل�سنة
وتعزيز الو�سطية الفكرية يف
املجتمع.
وت�شري �إحدى الدرا�سات
ال�صادرة م��ؤخ��را يف جامعة
�أمريكية �أن ارتباط املواطن
بوطنه يتحدد بدرجة كبرية
على ما يقدمه وطنه له وما
مينحه م��ن خ��ي�رات .وهذا
ي�شري �أي�ضا �إىل ف�ضل الكويت
الكبري على �أبنائها وح�صولهم
على م�ستوى من احلياة مل
حت�صل عليه �أق����وام و�أمم،
ويدفع ذلك اجلميع �إىل �صون
وطنهم واحل��ف��اظ عليه من
خالل الوحدة الوطنية والتي
عربها يعيد امل��واط��ن��ون عن
طريق التم�سك بها جزءاً من
ف�ضل الوطن عليهم .والوحدة
الوطنية لي�ست م�ؤقتة ومرتبطة
بالأزمات واملحن� ،إنها ممار�سة
م�ستمرة من �شروطها حتكيم
العقل والتغلب على الأنانية
وامل��ي��ول ال�ضيقة ،والتخلي
عن التع�صب الأعمى و�ضيق
الأفق .
وم����ن ����ش���روط ال���وح���دة
الوطنية �أن ميار�س املواطنون
التفكري العقلي ويبتعدوا عن
التفكري اال�ستبدادي وممار�سة
ال��ق��ط��ي��ع��ة والإق�������ص���اء عند
اخ��ت�لاف الأف��ك��ار وال����ر�ؤى.
�إن ال��وح��دة الوطنية كهدف
اجتماعي تدفع الإن�سان �إىل

احل����وار ب��ع��ق��ل منفتح دون
�أح��ك��ام م�سبقة وت�صنيفات
خ��اط��ئ��ة .يف ت��اري��خ الكويت
مواقف م�شهورة لتم�سك �أهلها
بوحدتهم الوطنية وممار�ستهم
لغة احل���وار ،فالكويت منذ
ن�ش�أتها متيزت ب�أنها دولة لكل
مواطنيها ،تر�سم �سيا�ستها
وخططها جلميع �أبنائها دون
متييز �أو تهمي�ش ،فر�سمت
ال��ك��وي��ت ال���وط���ن وقيادتها
ال�سيا�سية عرب التاريخ ال�صورة
النموذجية للوحدة الوطنية.
�إن عدالة النظام ال�سيا�سي
الذي توافق عليه حكام الكويت
وحمكوموها وانفتاح تنميتها
وم�ؤ�س�ساتها على كل املواطنني
كان حجرالأ�سا�س يف وحدتها
الوطنية.
�إن ال��وح��دة الوطنية من
منظور اجتماعي وا�سرتاتيجي
هي الطريقة املثلى للتفاهم
والتعاي�ش ،لأنها �أوال ال تلغي
التنوع وال تق�ضي عليه .وثانيا
�أنها ال تعطيه حجما �أكرب من
حجمه حتى ي�صبح �سببا يف
التنافر والتنابذ� .إن الوحدة
الوطنية �أ�سلوب يف التفاعل
بني �أبناء الوطن يكون �أ�سا�سه
االحرتام واالنفتاح والتفاعل،
والكويت ع�بر تاريخها ويف
�إقليمها كانت منوذجا لكل هذه
اخل�صائ�ص االجتماعية.
وتتطلب الوحدة الوطنية
من �أج��ل �صونها واملحافظة
عليها �أن يكون هناك حوار
دائ���م يف املجتمع ،واحل���وار
االجتماعي ب�صفة عامة هو
احلوار الذي يديره املواطنون
يف ما بينهم للتباحث يف كافة
ق�ضاياهم واهتماماتهم من
خ�ل�ال م��ؤ���س�����س��ات املجتمع
امل��دين وامل�ؤ�س�سات العلمية
وغ�يره��ا .وم��ن �أه��م �أ�سباب
جناح �أي حوار �أن يحتكم �إىل

العقل واملنطق ويتجرد من
امل�صالح ال�ضيقة ويلتزم ب�آداب
احلوار وحتديد املو�ضوعات
املطلوب التباحث ب�ش�أنها ونبذ
املغاالة والت�شنج يف املواقف
حتى ميكن الو�صول يف نهاية
املطاف �إىل نتيجة �إيجابية.
ومن �شروط احلوار املطلوبة
لنجاحه ا�ستخدام اللغة الراقية
ومنح الأط��راف الفر�صة يف
�إب����داء ال����ر�أي والتعبري عن
�أفكارهم وتقبلها ب�صدر رحب،
وجتنب الإ�ساءة والت�شهري .
وم���ن ال�����ش��روط الأخ���رى
للحوار �أن يكون م�ستندا �إىل
احلقائق العلمية ولغة الأرقام
دون اال�ستناد كليا �إىل العاطفة
�أو االنفعال .فاحلوار يكون
مثمرا عندما ي�ستند على
حقائق ثابتة مدعومة بالأرقام
والإح�������ص���ائ���ي���ات الدقيقة
واحلديثة ،ومن املهم �أي�ضا �أن
يكون احلوار متفاعال مع كافة
ال�شرائح االجتماعية بحيث
يغطي وجهات النظر املتعددة
ويقدم الفر�صة ل�سماع �أ�صوات
اجلميع مبن فيهم �أ�صحاب
الأراء غري املعروفة.
واحلوار يف كل حاالته حني
يلتزم بال�شروط املثالية ف�إنه
يجعل امل�شاركني قادرين على
الو�صول �إىل �صيغة توافقيه
للإ�شكاليات املطروحة للبحث،
وزيادة روح التفا�ؤل والثقة بني
ال�شرائح املتنوعة .وهذا يثبت
للجميع �أن �أداة النقد تعمل على
ت�صحيح الكثري من ال�سلبيات
االجتماعية ،و�أن النقد يف
بيئة اجتماعية مثالية يو�صل
اجلميع �إىل بر الأم��ان ،ومن
خالله يزول الكثري من �سوء
الفهم واالختالفات وت�صبح
الوحدة الوطنية �أقوى من �أي
وقت �سابق .
واحلوارات حينما ترتبط
بالوحدة الوطنية ف�إنها مفتوحة

على كل الق�ضايا ،فقد يهتم
املواطنون بدرجة كبرية بال�ش�أن
االقت�صادي لأنه مي�س ب�شكل
مبا�شر م�صاحلهم وحياتهم
اليومية ولذلك تعترب احلوارات
االقت�صادية املفتوحة �سواء من
خالل الندوات �أو امل�ؤمترات �أو
اللقاءات ال�شعبية و�سائل مهمة
لتقريب امل��واط��ن�ين م��ن فهم
حياتهم وم�ستقبلهم وبالتايل
�إمكانية تقرير ما �سيفعلون
جتاه همومهم احلياتية .
ومن �أج��ل تعزيز الوحدة
الوطنية ومفاهيمها ال بد من
حوار يتعلق بالرتبية والتعليم،
فاملدر�سة واجلامعة امل�صنعان
اللذان يتخرج منهما املواطن
ومعه القيم التي جتعله يختار
�أ�سلوب حياته .واحل���وار يف
هذا امليدان �ضروري لتحديد
العنا�صر ال��ت��ي ت�ستحق �أن
يلتفت �إليها املواطنون وينادي
بها �أ���س��ات��ذة ال�ترب��ي��ة ،لأنها
تعيد تقومي املناهج الرتبوية
والتعليمية لتواكب الع�صر
وتوجهات املجتمع نف�سه من
جهة وتعد الأف���راد امل�ؤهلني
لأحداث نقلة نوعية وجتديد
يف املمار�سة التعليمية .
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ،ومن
ال�����ض��روري �أي�ضا �أن تغطي
احل����وارات ق�ضايا املجتمع
امل��دين نف�سه والكيفية التي
ي�ستطيع بها املجتمع تطوير
عالقاته االجتماعية ومتتني
�إجنازاته االجتماعية ،ومعاجلة
ق�ضايا املر�أة والأطفال و�أ�سلوب
ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع م��ن منظور
�شامل .واحل��وار االجتماعي
�ضروري ا�ستمراره ب�شكل دائم
وبني وحدات اجتماعية �صغرية
ول��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى م�ستوى
املجتمع ال��ك��ب�ير ف��ه��و يلعب
دورا كبريا يف تعزيز ال�شعور
بالهوية .
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أدب

تج ّليات

الحب
يف الشعر والنقد
مصطفى سليمان
تدرجات قزحية الألوان .ولغتنا ذات �أطياف بديعة تتماهى مع جتليات احلب .فهناك املودة
للحب جت ّليات كثرية تعك�س ُّ
والتوَ ُّل ُه َّ
وال�شغف والغرام والهوى والوَ َل ُه َّ
والت َت ُّيم والهيام ...وهذه لي�ست مرتادفات لغوية؛ فكل كلمة لها طيف من �أطياف
احلب .وقد تطور مفهوم احلب وجت ّلى يف مظاهر كثرية عرب م�سرية الإن�سان منذ ق�صة اخللق الأوىل ،حتى يومنا هذا.

ف��ق��د ورد يف القر�آن
ال��ك��رمي } :وم���ن �آي��ات��ه �أ ْن
خلق لكم من �أنف�سكم �أزواجاً
لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة �إن يف ذلك َل ٍ
آيات
لقوم يتف ّكرون{ �سورة الروم
 / 21 :فاملودة – �آية �إلهية،
ك�آياته الكربى يف الكون.
ويف الكتاب املقد�س� ،أن
اهلل ا�ست ّل �ضلعاً من �أ�ضالع
الرب
�آدم وهو نائم  ”:وبنى
ُّ
الإل ُه ال�ضل َع التي �أخذها من
�آدم امر�أ ًة و�أح�ضرها �إىل �آدم.
فقال �آدم :هذه الآن عظم من
عظامي وحلم من حلمي .هذه

تُدعى امر�أة لأنها من امرئ
��ذت .لذلك يرتك الرجل
�أُ ِخ ْ
�أب��اه و�أم��ه ويلت�صق بامر�أته
ويكونان ج�سداً واحداً�ِ “ .س ْفر
التكوين ،الإ�صحاح الثاين:
.24 ،22،23
ويف لغتنا فعل ي�صور هذا
االلت�صاق وهو ع�شق وتع�شّ ق:
ومنه تع�شيق امل�سنَّنات بع�ضها
ببع�ض يف امليكانيك!
واملالحظ �أن القر�آن الكرمي
ا�ستخدم “ :من �أنف�سكم“.
وال��ت��وراة ا�ستخدمت ال�ضلع
وال��ع��ظ��م وال��ل��ح��م واجل�سد
الواحد .يف القر�آن روحانية

مثالية .ويف ال��ت��وراة مادية
ح�سية.
ولأفالطون نظرية تتماهى
مع خلق حواء من نف�س �آدم �أو
من �ضلعه .ف�آدم وحواء �صارا
ج�سداً واحداً كما يف التوراة
؛ ويرتك ك ٌّل �أباه و�أمه ليبحث
عن ن�صفه الآخر حتى يبقيا
متحدَين روحاً وج�سداً.
وهذه النظرية ا�ستوحاها
�أف��ل�اط����ون م���ن �أ����س���ط���ورة
االن�شطارالإغريقية ،وقيل
هي بابلية �أو هندو�سية ،كما
عر�ضها يف حماورته ( امل�أدبة):
فالرب زيو�س َ
�شطرك َّل خملوق

�شطرين مت�ساويني .وبعد
ه��ذا االن�شطار راح ك��ل من
الق�سيمني ي�شتهي ن�صفه
الآخر ويبحث عنه .ف�إذا ما
التقى �أحدهما ب�شطره تعانقا
ابتغاء ا�ستعادة وحدتهما.
ويطول العناق فيلتهيان عن
الطعام وال�شراب حتى يكاد
الق�سيمان �أن ميوتا من �شدة
اجلوع وال�سكينة.
ه��ذا االحت���اد اجل�سدي
يكمن فيه احتاد روحي .وك�أن
الق�سيمني بهذا العناق يعودان
�وح��د قبل
�إىل ج�سد �آدم امل� ّ
ا�ستالل �ضلعه خللق الن�صف
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الآخر .لقد حكم القدر عليهما
بالبحث الأبدي عن ن�صفيهما.
وال نن�سى �أن �آدم نُفِ خ فيه
من روح اهلل} :ف ��إذا �س ّويته
ونفخت فيه من روحي{...
�سورة احلجر . 29
م��ن هنا نفهم الفل�سفة
ال�صوفية يف نظرية احللول �أو
االحتاد باخلالق تلك النظرية
التي قتلت ال�صويف احلالج؛
فالنف�س -ال����روح ح �لّ��ت يف
ال�ضلع واللحم والعظم .قال
احللاّ ج :
�أنا من �أهوى ومن �أهوى �أنا
نحـــــــن روحــــــان حل ْلــــــنا بدنــــــــا
ف�إذا �أب�صرتـــــــــه �أبـ�صـــــرتنـــــــــي
و�إذا �أب�صــــــــــــــرتني �أب�صرتنــــــا
ونالت هذه الفل�سفة الته ُّكم
ع��ن��د بع�ض ال��ظ��رف��اء .قال
ال�شاعر احل��وب��اين �ساخراً
م��ن ه��ذه الفل�سفة الرمزية
ال�صوفية ال�سوريالية :
ُّ
مت يف ع�شقي ومع�شوقي �أنا
فف�ؤادي من فراقي يف عَ نـــــــــــا
غ ُ
ـــــــــبت عني فمتى �أجمعُ ني
َ
وجدي مني يف �ضنى
�أنا من
�أيها ال�سامع تدري ما الذي
ق�ل� ُ�ت��ه؟ واهلل م��ا �أدري �أنا!
ف��ل��ل��ح��ب الإل����ه����ي عند
ال�����ص��وف��ي��ة دالالت ورم���وز
�سوريالية  :و«اللغة ال�صوفية
هي لغة �شعرية .و�شعرية هذه
اللغة تتمثل يف �أن كل �شيء
فيها يبدو رم���زاً :ك��ل �شيء
فيها هو ذات��ه و�شيء �آخر.
احلبيبة م��ث� ً
لا ه��ي نف�سها،
وه���ي ال�����وردة� ،أو اخلمرة،
�أو امل��اء� .إنها �صورة الكون
وجتلياته�( »..أدوني�س،ال�صوفية
وال�سوريالية ،دار ال�ساقي،
 ،1992بريوت� ،ص .)23
ويربز الفيل�سوف ال�صويف
وال�شاعر اب��ن عربي �إمام ًا

يف احل���ب الإل���ه���ي .مت�أثراً
بالفل�سفة الأفالطونية واحلالج
وال���� ّ�س� ْه� َر َو ْردي .وه��ذا احلب
لي�س الهوتياً فقط بل نا�سوتياً
�أي�ضاً .فقلبه يت�سع لكل �أطياف
احل���ب ،رغ���م �أن ك��ث�يراً من
النا�س يرف�ضون هذا احلب
الالهوتي -النا�سوتي ال�شامل
 ...وال�سوريايل .يقول :
لقد كنت قبل اليوم �أنكر �صاحبي
�إذا مل يكن ديني �إىل دينه داين
لقد �صار قلبي ً
�صورة
قابال كل
ٍ
فمرعــى لغزالن وديرٌ لرهبـــــــان
وبيت لأوثان ،وكع ٌ
ٌ
طائف
ـــــــــــــــــبة
ٍ
ُ
وم�صحف قر�آن
و�أل ��واحُ ت ��وراة
�أدين بدين احلب � ّأنى توجّ ْ
ــــــــهت
ركـائبُه ،فاحلب ديني و�إمياين
ع��ر���ض اب���ن ع��رب��ي حبه
ال�����ص��ويف الإل��ه��ي يف كتابني
ه��ام�ين (ف�����ص��و���ص احلِ َكم)
و(الفتوحات املكية) .ويلقى
قارئ الف�صو�ص جهداً بالغاً يف
فهم ما يعنيه امل�ؤلف لأمرين:
�أولهما راجع لأفكاره اجلديدة
اجلريئة ،وثانيهما لرغبته
يف �أن يلف التعبري عن تلك
الأفكار يف ثوب من الغمو�ض،

ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال�صوفية يف
�أ�ساليبهم ورموزهم ،وخ�شية �أن
يُتَّهم بالإحلاد ويُ�ؤْخذ به فيرُ اق
دمه( .د .حممد زغلول �سلاّ م،
الأدب يف الع�صر اململوكي،
ج  ،1دار امل��ع��ارف مب�صر،
القاهرة� ،ص .)218
وي���رد �أدون��ي�����س على من
يتهم اللغة ال�صوفية بالغرابة
واالعتباطية« :الكتابة ال�صوفية
لي�ست نتيجة مذهب جمايل
�أو نظرية فكرية ،و�إمن��ا هي
ع�ضوية يف كتابتها ذاتها؛
لأن هذه الكتابة تف�صح عن
عامل هو نف�سه غريب غام�ض
حمي� .إنها كتاب ٌة -تِيهٌ ،لعالمَ
رّ
هو نف�سه عا ٌ
مل – تِيهٌ .فحني
يدخل ال�شاعر عامل التحوالت
ال ي��ق��در �أن ي��خ��رج منه �إال
بكتابة حتولية� :أم���واج من
ال�صور الإ���ش��راق��ي��ة التي ال
تخ�ضع ملعايريالعقل واملنطق،
والتي يتحول فيها العامل نف�سه
�إىل حلم».
(ال�صوفية وال�سوريالية...
م��ذك��ور �سابقاً��� ،ص .)137
وال بد من �أن قارئ �أدوني�س

ي���درك م��غ��زى ه���ذا الدفاع
لأنه مولع باللغة ال�سوريالية
وال�صوفية .اقر�أ مث ً
ال ديوانه
(مفرد ب�صيغة اجلمع)!
وللحب �إله( :كيوبيد) وهو
ابن الإلهة (�أفروديت) .ت�صوره
الأ�ساطري الإغريقية طف ً
بهي
ال ّ
اجلمال ،يحمل قو�سه ويرمي
من يراه ب�سهامه الع�شوائية،
فمن �أ�صابه �سه ُمه ح َّل عليه
احلب املجنون !
ول��ل��ح��ب ���ش��ع��راء خلدوا
احلب ب�أ�شعارهم ،وخلّدهم
احل���ب� .أ���ش��ه��ره��م ال�شاعر
الروماين (�أُوفيد) ولد 43ق .م
وتويف  17م .وله من الدواوين
اخل��ال��دة يف الأدب العاملي
(ق�صائد حب) و(فن احلب).
وم���ن ق���ر�أ (�أوف���ي���د) يتذكر
�شاعرنا عمر بن �أب��ي ربيعة
و�أبا نُ َوا�س .لقد هاجم (ح ّرا�س
الف�ضيلة) هذا ال�شاعر لأنه،
يف زعمهم ،كان يح ّر�ض على
الف�سق والفجور ،وبخا�صة
يف كتابه (ف��ن احل��ب) الذي
كان يعلّم فيه الرجال والن�ساء
فنون الهوى .فنفاه الإمرباطور
�أغ�سط�س من روما.وامل�ؤرخون
يذكرون �أ�سباباً �أخرى خارج
التهتُّك ال�شعري.
ويف ت���راث���ن���ا العربي
هوى،
والإ�سالمي �أ�ساطري
ً
وق�ص�ص ع�شق ،وفال�سفة
ُ
حب .ففي اجلاهلية تطالعنا
�أ�سطورة �إ�ساف ونائلة� .إ�ساف
رج��ل ونائلة ام����ر�أة .تع�شّ ق
وحجا
�إ�ساف نائل َة يف اليمن،
ّ
�إىل الكعبة يف قري�ش .ويف غفلة
من النا�س ارتكبا الفاح�شة
يف فنائها ف ُم�سخا حجرين.
ويف هذه الأ�سطورة �إ�شارات
كثرية .فهناك ع�شق انتهاك
ح��رم��ة امل��ق � َّد���س ،واخ�ت�راق
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أدب

املنظومة الدينية ،والأعراف
االجتماعية والأخالقية .ومن
يتجرّ�أ على ذلك فعقابه امل�سخ.
�إنها �أ�سطورة الع�شق املح َّرم.
ون�����ش��أ م ��ؤل��ف��ون عظماء
يف فل�سفة احلب كابن حزم
الأندل�سي يف كتابه ال�شهري
(طوق احلمامة) .وابن اجلوزي
يف (ذم ال��ه��وى) واب���ن ق ّيم
اجلوزية يف (رو�ضة املحبني
ون��زه��ة امل�����ش��ت��اق�ين) ...وقد
حفلت دواوين ال�شعر العربي
منذ اجلاهلية حتى اليوم
ب�آالف ق�صائد احلب .وكذلك
املو�سوعات الكربى مثل كتاب
الأغاين للأ�صفهاين ،ومعجم
الأدباء لياقوت احلموي...
ويُ َع ُّد كتاب طوق احلمامة
البن حزم الأندل�سي فريداً يف
بابه؛ فهو لفقيه كبري من فقهاء
الأندل�س له �صوالت وجوالت
يف الفقه الإ���س�لام��ي .لكن
نداء احلب يف �أعماقه ،جترب ًة
وفل�سفة ،جذبه �إىل ت�أليفه .فهو
يف نهجه �أفالطوين عذري .مع
لفتات رائعة يف النقد والتحليل
والتف�سري .يقول د� .إح�سان
عبا�س�« :ش ْرح احلب على هذه
الطريقة حدث هام يف الأدب
ري ال�شيوع
الأندل�سي مل يكن كث َ
فيه من قبل .مما جعل بع�ض
الباحثني م��ن امل�ست�شرقني
يعقد ال�صلة بني هذه الظاهرة
الأندل�سية وما طر�أ من تغري
على �شعر احلب يف �أوروبا يف
القرن الثاين ع�شر».
(د� .إح�سان عبا�س :تاريخ
الأدب الأندل�سي ،دار الثقافة،
بريوت ،الطبعة الثالثة،1973 ،
�ص .)342
لقد �أغ��ن��ى ت���راث احلب
ع��ن��د ال��ع��رب ت����راث الأدب
الأوروب���ي عرب الأندل�س من

خ�لال �شعراء (الرتوبادور)
ال��غ��زل�ين ،وع�ب�ر التوا�صل
ِ
االج��ت��م��اع��ي واحل�ضاري
والثقايف بني العرب والغرب
�إبان االحتالل ال�صليبي .ومل
ي�ؤثر تراث احلب الغربي يف
الأدب العربي .فالعرب �أمة
�شعر وحب منذ القدم .ونتذكر
هنا ديوان ال�شاعر الفرن�سي
الأ�شهر لوي�س �أراغون (جمنون
�إل�سا) فهو حماكاة ملجنون ليلى
ودليل من �آالف الأدل��ة على
عمق ت�أثري الثقافة العربية،
وال�شعر العربي الوجداين ،يف
ال�شعر الأوروبي.
ومن �أغنى و�أغرب �أ�شعار
احل��ب وجت��ارب��ه يف تراثنا:
احلب العذري .وما �أدراك ما
احلب العذري؟ ففي تف�سري
ه��ذا احل���ب� ،شعراً ونقداً،
تناق�ضات و�إ�شكاليات حميرِّ ة!
فهناك من يق ّد�سه وي�سلِّم بكل
وي�صدق كل
ما قيل فيه نقداً،
ّ
ماقاله �شعرا�ؤه نظماً.
مل يعرف �شعرنا العربي
احل��ب ال��ع��ذري قبل القرن
الأول الهجري .فله �أ�سبابه
املو�ضوعية ،من اقت�صادية
و�سيا�سية وع�سكرية (التو�سع
الإم�براط��وري الأم���وي) وما
نتج عن ذلك من تفاوت حاد
يف الرثوات وانعكا�ساتها على
ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف
ال��ب��ادي��ة واحل��ا���ض��رة .كذلك
هناك الأ�سباب الدينية من
قمع لل�شعر اخلارج على روح
ال�شريعة والأعراف والتقاليد،
ون�����ش��وء ال��زه��د .وال نن�سى
الدوافع النف�سية الكامنة وراء
كل ذلك.
وه���ن���اك م���ن ���ش � ّك��ك يف
وج��ود ق�ص�ص و�أ���ش��ع��ار ،بل
و�شخ�صيات احلب العذري،

كطه ح�سني الذي �ش ّكك �أي�ضاً
بوجود هومريو�س يف الأدب
الإغريقي !
وهناك َم��ن ع� ّ�ده ظاهره
ت��اري��خ��ي��ة واق��ع��ي��ة مو ّثقة
الروايات والدواوين وبنى على
ذلك �أحكاماً نقدية تختلف،
وتخالف ،وتناق�ض ،بل وتنق�ض
�أحكام الآخرين.
قال �أحد رجال قبيلة بني
عذرة :نحن قوم يقتلنا احلب!
فما �سر هذا القاتل؟
يقول الفقيه اب��ن حزم:
�ت معانيه ،جلاللته ،عن
«د ّق� ْ
تو�صف ،فال تُد َرك حقيقته
�أن َ
�إال باملعاناة».
(اب����������ن ح����������زم :ط����وق
احلمامة ،حتقيق ح�سن كامل
ال�صرييف،املكتبة التجارية
الكربى ،القاهرة� ،1964 ،ص
 .)5فابن حزم ع�شق وعانى.
وهنا ين�شدنا البحرتي:
َ
الع�شق �إال من يكابده
ال يعرف
َ
وال ال���ص�ب��اب��ة �إال م��ن يعانيها
ول��ل��ح�����ص��ري القريواين
م ��ؤل��ف زه��ر الآداب �أبيات
رائعة حول العجز عن الإحاطة
ب�سر الع�شق:
�إين �أحبك حب ً
ّـــــــــــــــــا لي�س يبلغــــــــــــــــــه
فهمٌ وال ينتهي ٌ
�صفت ْه
و�صف �إىل ِ
نهاية علمي فيه معرفتي
�أق�صى ِ
ّ
معرفتهْ
بالعجـــــز منيَ عن �إدراك
ِ
ومن �أ�شعاري ،زمن الع�شق
املراهق ،التي تثبت �أن مكابدة
الع�شق تبدع فناً مماث ً
ال مهما
اخ��ت��ل��ف��ت الأزم������ان وبعدت
امل�سافات :
منك �سرٌّ ل�ست �أدركهُ
يعي�ش بي ِ
ــــــــــــــــــه
وعالــــــــمٌ ل�ست �أدري ما �أ�سمّ ي ِ
لمِ َ الف�ؤا ُد �إذا ّ
ثتك ا�شتعلت
حد ِ
أنت يا ترى فيه؟
فيه الدمــاءُ ؟ �أ � ِ
ومن الق�ضايا اخلالفية يف
احلب العذري :عفته وطهارته،
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وبراءته من اجلن�س ،واقت�صاره
على حمبوبة واحدة !!..ف�أما
العفة والطهارة والرباءة ففي
�أ�شعار �إمامهم جميل بثينة،
وغريه ،ما ينق�ض ذلك .ت�أمل
ق��ول��ه يف ليلة ق�����ض��اه��ا مع
بثينة:
َّ
فيا ليت �شعري هل �أبينت ليلة
كليلتنا ،حتى نرى �ساطع الفجر؟
جت��ود علينا ب��احل��دي��ثً ،
وتارة
جتود علينا بالرُّ�ضاب من الثــــــــــــغر
فل ُ
ُم َّ
جة الأنياب لو �أن ثغـــــــرها
ُيدا َوىبهاملوتىلقاموامنالقبــــــــــــر
ويف بيت �آخر من ق�صيدة
�أخرى يعرب عن ظمئه �إذا ُحرم
من ريقها!:
�أمل تعلمي يا عذبة الريق �أنني
�سق َ
�أظل �إذا مل �أُ َ
ريقك �صاديا؟
فما ق�صة تلك الليلة؟
وم��ا ق�صة ال ُّر�ضاب والريق
من ثغرها؟ الر�ضاب �أك�سري
احلياة يحيي عظام العا�شق
وهي رميم! �إذن هناك القبالت
املط َّيبة بر�ضاب ثغرها! ف�أية
عفة هذه ؟
وا�ستقرئ و�صفه حبيبته
وه���ي تغت�سل يف احلمام!
يقول:
ُ
ف�ضي�ض املاء يخد�ش جل َدها
يكاد
�إذا اغت�سلت باملاء من رقة اجللد
و�إين مل���ش�ت��اق �إىل ري��ح جيبها
كما ا�شتاق �إدري�س �إىل جنة اخللد!
والكذب واخلداع الذاتي،
وخ��داع الغري ،مما جنده يف
كثري من �أ�شعارهم .يقول جميل
وهو يتمتع بحديث الن�سوان
و(يهتاج) يف جمال�سهن:
ل �ك��ل ح��دي��ث ب�ي�ن�ه��ن ب�شا�شةٌ
وك � � � ُّ�ل ق �ت �ي��ل ع �ن��ده��ن �شهيد
و�أح�سن �أي��ام��ي و�أب�ه��ج عي�شتي
�إذا (هيج) بي ً
يوما وه� َّ�ن قعود
ومل ي��و َّف��ق ال��ع��ق��اد يف
حكمه على الهوى العذري من

�أن��ه «ه��وى بعيد عن اجل�سد
ونزعاته ،ثم هو ال يزال قانعاً
بالنظر واحل��دي��ث واملناجاة
ك�أنه �صلة قائمة بني روحني
ال يتمثل لهما جثمان» (عبا�س
حممودالعقاد :جميل بثينة،
دار املعارف مب�صر�،سل�سلة
اق���ر�أ ،الطبعة الثالثة ،دون
تاريخ� ،ص .)50
جميل ،وغريه من �شعراء
ال��ه��وى ال���ع���ذري ،يكذبون.
يقول:
ال وال � ��ذي ت���س�ج��د اجل �ب ��اه له
م� � ��ايل مب� ��ا دون ث ��وب� �ه ��ا خ ُرب
وال ب �ف �ي �ه��ا وال َه� ��مَ � ��مْ � � ُ�ت به
م��ا ك ��ان �إال احل ��دي � ُ�ث والنظرُ
لكن �أخباره و�أ�شعاره املوثقة
تكذبان ذلك االدعاء.
(راج��ع كل ال�شواهد يف:
دي��وان جميل بثينة ،حتقيق
بطر�س الب�ستاين ،دار �صادر-
دار بريوت.)1961 ،
والعا�شق ال��ع��ذري تتوق
نف�سه �إىل �إ�شباع حاجاتها
ونزواتها لكنه يزجرها حيا ًء
كما ي��ق��ول قي�س ب��ن ذريح،
وجم����رد ت����وق ال��ن��ف�����س �إىل
(حاجة) من حبيبته يف�ضح
حياءه:
ت�ت��وق �إل�ي��ك النف�س ث��م �أر ُّدها
ح�ي��اءً ،ومثلي باحلياء حقيقُ
وجميل يخاف �أن يغتاله
املوت ويف النف�س (حاجات)
تبقى دون �إ�شباع:
لقد خفت �أن �ألقى املنية بغتةً
ويف النف�س حاجات �إليك كما هيا
وتتكرر كلمة (احلاجة)
كثرياً يف تلك الأ�شعار ،و�أينما
وردت فهي ت�شي برغبات
مكبوتة ت�سعى �إىل التحقق.
تقول ليلى الأخيلية:
وذي حاجة قلنا له :ال تبُحْ بها
حييت �سبيلُ
َ
فلي�س �إليها ما

والتناق�ض فيه يرجع �إىل
ح���االت ذه��ان��ي��ة وع�صابية
ووج������دان م�����ص��اب بالقلق
النف�سي واال�ضطراب االنفعايل
والت�شوي�ش العاطفي .ويعجبني
قول يو�سف اليو�سف (رغم
�أنه من املدافعني الأ�شداء عن
الهوى العذري) :
«كلما تعمق الع�شق تعطل
ال��ذه��ن» (يو�سف اليو�سف:
الغزل العذري ،دار احلقائق،
ب��ي��روت ،ال��ط��ب��ع��ة الثانية،
� ،1982ص.)16
�إن الهوى ال��ع��ذري �شعر
زئبقي على لوح من زجاج ال
ي�ستقر ق��راره .ففيه تناق�ض
و�صدق وكذب وادعاء ،وروعة
�أداء ،و���ش��ح��ن��ات عاطفية
م�����ش��ح��ون��ة ب������أرق امل�شاعر
الإن�سانية.
وت��ب��ق��ى ق�����ض��ي��ة التلذذ
بتعذيب احل��ب��ي��ب ،والتلذذ
ب��ع��ذاب العا�شق نف�سه من
الق�ضايا النف�سية الهامة يف
هذا ال�شعر .يقول ابن حزم:
«واحل����ب�،أع����زك اهلل ،دا ٌء
عيا ٌء...ومقام م�ستلَّ ٌذ ،وعلّ ٌة
م�شتهاةٌ ،ال يو ُّد �سليمها الرب َء،
وال يتمنى عليها الإفاقة».
(طوق احلمامة� ،ص.)43
(راج����������ع تف�صيالت
وحتليالت هامة يف�( :صادق
جالل العظم ،يف احلب واحلب
العذري ،دار اجلرمق ،الطبعة
الرابعة ،دم�شق ،دون تاريخ،
�ص  104وما بعد).
تلك ق�صة ع�شق وعا�شق.
كنز وج��داين �أث��رى ذائقتنا،
وم��ا ي���زال و�سيبقى .ولقد
�أغ��ن��ى ت���راث احل��ب العربي
والعاملي ،ب�أعذب لغة حمت ً
ال
�أرفع املراتب بني �شعر الع�شق
يف �آداب العامل.
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دنيس
ماكوجي

طبيب الكرامة
اإلنسانية

الدكتور ماكوجي

يعد تاريخ الكونغو (زائري �سابقا) الأكرث دموية وب�ؤ�سا يف القارة
الأفريقية ،فاالحتالل املديد واال�ضطهاد واحل���روب الأهلية
واال�ستبداد كلها ك��وارث ح�صدت �أرواح غالبية �أبناء هذا البلد
املنكوب .وقد ابتليت الكونغو برثوتها الكبرية من املواد اخلام وفقر
جريانها وبخا�صة روان��دا و�أوغندا .فقد لعبتا �أدواراً رئي�سية يف
ال�صراعات واحلروب الداخلية للكونغو .وقد عملت كل منهما على
نهب ثروات وم�صادر الكونغو ب�شكل م�ستمر ودائم ،وقد �أتاحت لهما
احلروب الأهلية املتكررة فر�صة التواجد يف الكونغو واال�ستيالء
على م�صادرها وثروتها ..ومل يكن ه��ذان البلدان هما وحدهما
من نهب خريات الكونغو ،فقبلهما كانت للدول الأوربية م�صالح
اقت�صادية يف احلروب الأهلية يف الكونغو ،فقد كانت متتلك �شركات
�أوربية كبرية �أجزاء وا�سعة يف الكونغو ،وكانت الدول الأوربية هي
امل�سيطر الأكرب على ح�ص�ص التجارة مع الكونغو.

ويف التاريخ الأبعد ،رزحت
ال��ك��ون��غ��و م��ا ي��ق��ارب القرن
حتت االحتالل البلجيكي ،يف
هذه الأجواء املروعة والبيئة
الدموية ن�ش�أ الدكتور دني�س
ماكوجي ،ودون �أدن��ى �شك،
ف�إن الفواجع الإن�سانية التي
كان يراها بعينه كل يوم ،ف�ضال
عن حجم الدم املراق يف بلده
جعله ح�سا�سا جت��اه املعاناة
الإن�سانية ب�صفة عامة و�ضحايا
ال��ن��زاع��ات الأه��ل��ي��ة ب�صفة
خا�صة .ولكن ماكوجي كان
مهتما كثريا بالأمل الإن�ساين
الذي تعر�ضت له الن�ساء �أكرث

الفئات االجتماعية �ضعفا
وه�شا�شة .
ك��ان��ت الن�ساء ال�ضحية
الأك�بر يف النزاعات الأهلية
يف الكونغو ،فقد اعتمدت
هذه النزاعات وكذلك احلروب
�إ�سرتاتيجية وح�شية نفذتها
ب�����ص��ورة م��ت��ك��ررة الأط����راف
امل��ت��ق��ات��ل��ة ،وت���رت���ك���ز على
اغت�صاب الن�ساء بغ�ض النظر
عن �أعمارهن وهويتهن .وعلى
الرغم من �أن هذه اجلرمية
ك���ان���ت ت��ق��ع يف النزاعات
واحل��روب الأهلية يف �أنحاء
خمتلفة من العامل �إال �أنها
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ات��خ��ذت يف ال��ك��ون��غ��و �شكل
الإ�سرتاتيجية بكل ما يحمله
هذا امل�صطلح من معنى .وطبقاً
للمفو�ضية العليا لالجئني
التابعة ل�ل�أمم املتحدة ،ف�إن
الكونغو ت�شهد نحو  14عملية
اغت�صاب يوميا ومنذ العام،
 1996مت ر�سميا �إح�صاء
 200ال��ف حالة اغت�صاب.
و�سجلت �أكرث من ثلث عمليات
االغت�صاب يف �إقليمي �شمال
وجنوب كيفو يف �شرق الكونغو،
حيث �أدت �أعمال العنف �إىل
ن���زوح  1.4م��ل��ي��ون �شخ�ص
بينهم � 100ألف يقيمون يف

خميمات تديرها مفو�ضية
الالجئني .كما �سجلت �أكرث
من  4000عملية اغت�صاب
يف �شرق الكونغو خالل العام
املا�ضي ،بينما مل تتم الإدانة
�إال لعدد قليل من املعتدين وهم
غالبا من اجلنود احلكوميني
�أو عنا�صر امليلي�شيات.
ولد دني�س ماكوجي يف الأول
من مار�س العام  1955يف بلدة
بوكافو يف الكونغو ،وكان االبن
الثالث من بني ت�سعة رزق بهم
�أ�سقف الكونغو .و�أبدى الطفل
ماكوجي م��ه��ارة يف درا�سته
وبعدا �أخالقيا م�ستمداً من

عائلته التي ترعرع يف كنفها،
وحينما بلغ مرحلة ال�شباب
عقد العزم على درا�سة الطب
لرغبته يف �شفاء املر�ضى حيث
كان دوم��ا يب�صر �أب��اه ي�صلي
م��ن �أج��ل �شفائهم .وقدمت
�إحدى الإر�ساليات ال�سويدية
له العون يف �أن يحقق حلمه،
وبعد �أن �أكمل درا�سته للطب
عمل يف م�ست�شفى يقع يف
بلدة ليمارا الريفية وما �أن
�أم�ضى فرتة هناك حتى �سافر
�إىل جامعة �أجنيه يف فرن�سا
ليتخ�ص�ص يف �أمرا�ض الن�ساء.
ولعل معاينته عن قرب بعد

عودته �إىل الكونغو للم�صاعب
التي كانت تتعر�ض لها الن�ساء
يف فرتة ال��والدة بامل�ست�شفى
على قلة الرعاية ال�صحية
وغياب الطاقم ال�صحي امل�ؤهل
لرعايتهن هو ما دفع ما كوجي
�إىل اختيار ه��ذا التخ�ص�ص
الطبي .
رك���ز م��اك��وج��ي اهتمامه
على معاناة الن�سوة املغت�صبات
يف الكونغو وقد دفعته هذه
الظاهرة الكبرية يف بلده �إىل
�إيالئها اهتمامه املطلق .فقد
عمل ماكوجي بكل جهده �أن
ينقل للعامل م�أ�ساة الن�ساء يف
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بلده ،و�أن يلعب دورا توعويا
يف ن�شر م��ع��ان��اة الن�ساء يف
بلده ،وقد بث اهتمام الأمم
املتحدة وطواقمها املتخ�ص�صة
الأم���ل يف نف�سه على جلب
االه��ت��م��ام ال��ع��امل��ي مل�أ�ساة
الكونغوليني وبخا�صة الن�ساء
الالتي يتعر�ضن لهذه الكارثة
الإن�سانية ،التي فتكت بهن.
وقد حر�ص ماكوجي على �أن
ينقل معاناة �ضحايا االغت�صاب
�إىل كل حمفل عاملي ومنرب
�إن�������س���اين ،وح�����ش��د اجلهود
والإمكانات من �أجل الق�ضاء
ول��و جزئيا على ه��ذه الآفة
املتوح�شة .
وق���د رك���ز م��اك��وج��ي من
خالل معاي�شته القريبة مل�أ�سي
ال�ضحايا ومعانتهن ،وانعكا�س
الق�سوة والوح�شية التي تعر�ضن
لها على حياتهن وم�ستقبلهن،
وبخا�صة �أن �ضحايا االغت�صاب
ينتهي بهن الأم��ر �إىل املوت
التدريجي معنويا وج�سديا.
�أراد ماكوجي �أن ي�سلط ال�ضوء
على ب�شاعة هذه الإ�سرتاتيجية
التي اعتمدها الع�سكريون
والع�صابات ،كما �أراد قرع
جر�س الإن��ذار �إىل الأ�ضرار
الب�شعة ال�ستخدام �أج�ساد
الن�ساء ميدانا للمعركة و�آلية
لإذالل اخل�صوم.
كان الأمر كله يتعلق بالن�سبة
ملاكوجي بالكرامة الإن�سانية
وحق الن�ساء �أن يحيني حياتهن
بكرامة و�شرف .ومن اجلدير
بالذكر �أن الن�ساء اللواتي
يتعر�ضن لالغت�صاب يعانني
م��ن تعقيدات �سيكولوجية
عميقة و�إح�����س��ا���س �شامل
بالعار يالزمهن لبقية حياتهن،
وي��زداد الأم��ر �سوءاً مع نبذ
الأزواج لزوجاتهم املغت�صبات

يت�سلم جائزة عاملية

بدعوى ال�شرف وحرمانهن من
ر�ؤية �أبنائهن وبالتايل تدمري
حياتهن.
وت���واج���ه ال��ن��اج��ي��ات من
االغت�صاب يف الكونغو م�أ�ساة
ث�لاث��ي��ة ،ج�����س��دي��ة نف�سية
واج��ت��م��اع��ي��ة ،وه����ذا ب���دوره
ي�سهم يف تدمري البلد نف�سه
وب��خ��ا���ص��ة �أن اخل��ب��راء يف
املنظمات الإن�سانية �أ�صبحوا
يجمعون على و�صف الكونغو
بعا�صمة االغت�صاب يف العامل،
حيث ب��ات االغت�صاب فيها
حدثا روتينيا يتكرر يوميا،
والأرقام التي يتم الك�شف عنها
تعك�س عمق الأزمة وخطورتها،
حتى �أ�صبح من ال�سهل القول
�أن تكون ام���ر�أة يف الكونغو
الدميقراطية لهو �أكرث خطورة
من �أن تكون جندياً يف هذه
الأج��واء ال�شديدة ال�سوداوية
،كان هناك العديد من العقبات
التي انت�صبت يف وجه ماكوجي
واعرت�ضت عمله ،فكانت هناك
القالقل الأمنية التي عا�شتها
الكونغو ،فهذا البلد ما �أن
يخرج من ن��زاع حتى يدخل
يف �آخر ،ف�ضال عن النزاعات
الأهلية املريرة على حدوده،
كمجازر رواندا وا�ضطرابات
�أوغنده .وهذا التناحر واجلو

ال���ذي ت��ن��ع��دم ف��ي��ه �إمكانية
العمل ب�سال�سة وي�سر �شكل
حتديا كبريا ملاكوجي وطاقمه.
والتحدي الآخر متثل يف القيود
والعقبات التي كانت تفر�ضها
عليه ال�سلطات الكونغولية
نف�سها ،والت�ضييق الذي تعر�ض
له ب�سبب عمل تلك ال�سلطات
كان ي�أخذ �أحيانا كثرية �شكل
االغ��ت��ي��ال امل��ع��ن��وي والتعتيم
التام .وتبقى �أخريا املعوقات
االجتماعية نف�سها ،فاملجتمع
نف�سه كان يتكتم على �ضحايا
االغت�صاب ،ويرغب قطاع كبري
منه يف �أن تبقى هذه الإ�شكالية
الإن�سانية طي الكتمان وغري
قابلة للتداول العام .
وقد حارب ماكوجي هذا
االجتاه العام� ،أوال من خالل
عمله يف م�ست�شفى بانزي الذي
ق��ام هو �شخ�صيا بت�أ�سي�سه
و�إدارت�������ه يف ال���ع���ام 1998
وتخ�صي�صه امل�ست�شفى لعالج
�ضحايا االغت�صاب وكذلك
امل�ضاعفات ال�صحية التي
ك��ان��ت ���ض��ح��اي��ا االغت�صاب
ي�شكون منها .وثانيا بنقله
ه��ذه اجل��رمي��ة �إىل م�ستوى
عاملي ين�شد من خالله عون
الإن�سانية يف الق�ضاء عليها.
ويذكر املجتمع العاملي اخلطاب

ال�شهري الذي �ألقاه ماكوجي يف
�سبتمرب العام  2010يف الأمم
املتحدة ،والذي �أدان فيه ب�شكل
�صريح ظ��اه��رة االغت�صاب
اجلماعي يف جمهورية الكونغو
الدميوقراطية .ووجه انتقادات
الذع��ة للحكومة الكونغولية
وب���ل���دان �أخ����رى لتجاهلهم
و���ص��م��ت��ه��م جت�����اه م����ا ك���ان
ي�سميه «احلرب الظاملة التي
ا�ستخدمت العنف �ضد الن�ساء
واالغت�صاب ك�إ�سرتاتيجية يف
املعركة» .وقد ا�ستمر ماكوجي
يف ن�ضاله من �أج��ل الق�ضاء
على هذا العدوان الوح�شي
على الن�ساء ،فقام بعدة جوالت
عاملية وح�شد جهود املنظمات
الإن�سانية الدولية والإقليمية
وجن����ح يف �أن ي��ج��ع��ل هذه
اجلرمية الوح�شية يف قلب
اهتمام املجتمع العاملي .
وح���اول �أع���داء ماكوجي
�إخرا�س �صوته للأبد يف �أكتوبر
ال��ع��ام  2010حينما هاجم
م�سلحون منزله واحتفظوا
بابنته رهينة منتظرين عودته
الغتياله ،وقد تبادل حار�سه
�إط�ل�اق ال��ن��ار م��ع املهاجمني
فنجا ماكوجي وقتل حار�سه،
ولكن ه��ذه احل��ادث��ة �أرغمت
ماكوجي على مغادرة الكونغو
�إىل �أوربا ليعود يف �أوائل العام
 2013ليجد اجلماهري يف
ا�ستقباله م��ن امل��ط��ار وعلى
طول الطريق وقد جمعوا له
التربعات ليتمكن من �شراء
تذكرة العودة .وح�صل ماكوجي
على عدد من اجلوائز الرفيعة
يف ميدان حقوق الإن�سان من
بينها ج��ائ��زة الأمم املتحدة
وو�سام اجلمهورية الفرن�سية
وغريها.
من�صور مبارك
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مركز الكويت للفنون اإلسالمية… منارة فنية وثقافية

تعزيز الهوية الثقافية الفنية اإلسالمية لدى
املجتمع من خالل أنشطة التوعية والتعليم

عايد الظفيري
ي�سعى م��رك��ز الكويت
للفنون الإ�سالمية �إىل �أن يكون
م��رك��زا عامليا يقدم املعرفة
والتوعية يف جم��ال الفنون
الإ�سالمية.
ويعمل املركز الذي ت�أ�س�س
يف ال��ع��ام  2005على غاية
رئي�سة تتمثل يف تفعيل دوره
كم�ؤ�س�سة فنية رائ��دة حملياً
وعاملياً ،وامل�ساهمة يف تكوين
مرجعية ثقافية متخ�ص�صة يف
الفنون الإ�سالمية ،والتوا�صل
م���ع امل ��ؤ���س�����س��ات املخت�صة
والأفراد.
وتعتمد ر�سالة املركز يف
تعزيز الهوية الثقافية الفنية
الإ�سالمية لدى املجتمع على
�أن�شطة التوعية والتعليم،
فمن املهام الأ�سا�سية للمركز
دع��م وتنمية وتعزيز الفنون
الإ�سالمية مبختلف �أ�شكالها
وجماالتها وتنميتها ومنحها

املكانة الالئقة بها.
ويهدف املركز ،كما يقول
رئي�سه فريد العلي� ،إىل العناية
باملواهب الواعدة والعمل على
تنميتها ،وحم��و �أمية اخلط
ال��ع��رب��ي ال����ذي ي��ع��ت�بر �أحد
�أهم جوانب الفن الإ�سالمي،
كذلك مد ج�سور التوا�صل مع
الهيئات وامل�ؤ�س�سات الثقافية
التي تهتم بالفن الإ�سالمي من
جميع �أنحاء العامل ،و�إن�شاء
م��رك��ز معلومات متخ�ص�ص
يوفر كافة املراجع الب�صرية
وال�سمعية والكتب املعنية بالفن
الإ�سالمي.
وتتنوع مهام مركز الكويت
للفنون الإ�سالمية ،الذي يتخذ
من امل�سجد الكبري مقرا له ،بني
�إقامة املعار�ض وامللتقيات التي
تروج وتن�شر الفنون الإ�سالمية،
وترجمة وطباعة ون�شر الكتب
والأبحاث والن�شرات التي تهتم

فريد العلي

بالفنون الإ�سالمية� ،إ�ضافة
�إىل تعريف اجلمهور بالفنون
الإ�سالمية من خالل عدد من
ال��دورات التي يقيمها املركز
���س��واء لأ���س��ات��ذة م��ن داخل
الكويت �أو خارجها.
ويقول العلي وهو خطاط
ب��ارز �إن املركز يقيم درو�ساً

�أ�سبوعية منهجية يف تعليم
اخلط العربي ،كما �أن الديوانية
ال�شهرية للخط العربي والتي
ت��ت��ن��اول االه��ت��م��ام باجلانب
ال��ن��ظ��ري يف جم���ال اخلط
العربي ت�سعى �إىل خلق جو
من التوا�صل بني اخلطاطني.
ويت�ضمن الدر�س الأ�سبوعي
تعليما خلطي الثلث والن�سخ
وفق الطريقة التقليدية املتبعة
م��ن��ذ ق����رون ل��ت��ع��ل��ي��م هذين
النوعني من اخلط �إذ ي�سعى
املركز ،كما يقول العلي ،من
خالل هذه الدرو�س امل�ستمرة
�إىل تن�شئة جيل من اخلطاطني
املتميزين فنياً واملحافظة على
هذا الإرث العظيم وتنميته
م�ستقب ً
ال.
وي��ك��ل��ف ال��ط��ال��ب خالل
ال��درو���س الأ�سبوعية بكتابة
الن�ص املنا�سب من املنهج ومن
ثم ي�صحح له الأ�ستاذ الأخطاء،
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متـ ــابـع ـ ـ ـ ــة

ن�شر ثقافة اخلط

وال يخلو الدر�س من التطرق
�إىل كيفية الكتابة بو�ساطة قلم
الق�صب وبريه والتعريف على
�أنواع الورق وكيفية معاجلته
وتنظيم ال�سطر وغريها من
الأمور التي تتعلق بفن اخلط
العربي .
ويحر�ص املركز على ن�شر
ثقافة اخلط العربي وت�شجيع
الن�شء من خالل �إقامة م�سابقة
حملية يف فن اخلط العربي
ت�شمل جميع الفئات العمرية
ب��د ًءا من املرحلة االبتدائية
و�صاعداً.
وي���ت���وا����ص���ل امل���رك���ز مع
اجلهات وامل�ؤ�س�سات الأخرى
يف الكويت التي تهتم بالفنون
الإ�سالمية من خالل تقدمي
عدد من املحا�ضرات وور�ش
العمل واال�ست�شارات الفنية

مثل مركز الوعي ،اجلامعة
الأمريكية بالكويت ،ووزارة
الرتبية.
وي��ق��ي��م امل���رك���ز لتحقيق
�أه��داف��ه املتعددة ع���دداً من
الأن�شطة والفعاليات التي
تخدم خمتلف ال�شرائح العمرية
منها ال��دورات والور�ش التي
تعنى باخلط العربي والزخرفة
الإ�سالمية �إذ قدم املركز �أكرث
م��ن  30دورة يف ف��ن اخلط
العربي لكافة �شرائح املجتمع
لعدة �أنواع من اخلطوط بهدف
التعرف على فن اخلط العربي
وتعلم �أ�سا�سياته.
وي��ق��ي��م امل���رك���ز كذلك
م�سابقة الكويت لفن اخلط
العربي التي تهدف �إىل توفري
ج��و م��ن التناف�س الإيجابي
بني اخلطاطني على ال�ساحة

املحلية مبا يرفع من امل�ستوى
الفني العام .وتهدف امل�سابقة
�أي�ضا �إىل اكت�شاف املواهب
اجلديدة والعمل على دعمها
ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل املمكنة من
خالل �أن�شطة املركز املختلفة
ليمثل رافداً مهماً ينمي حركة
الفنانني بالكويت م�ستقبال.
ونظم مركز الكويت للفنون
الإ�سالمية عدداً من املعار�ض
وامللتقيات يف جمال الفنون
الإ�سالمية انطالقا ،بح�سب
العلي ،من «حر�ص الكويت
على تعزيز مكانه امل�سجد
االجتماعية املرموقة وتن�شيط
دوره الرتبوي والثقايف املعا�صر
يف خم��ت��ل��ف جم����االت بناء
الإن�سان واملجتمع والدولة،
ومنها جمال الفنون الإ�سالمية
بو�صفها تعبرياً حياً عن هويتنا

الثقافية الإ�سالمية املميزة
يف عامل اليوم ،وبو�صف هذه
الفنون و�سيلة �ضرورية من
و���س��ائ��ل احل����وار احل�ضاري
بني الأمم وال�شعوب يف �إطار
التفاهم الإن�ساين امل�شرتك».
و�أقام املركز �ست دورات
متتالية م��ن ملتقى الكويت
ال���دويل للفنون الإ�سالمية
�شارك فيها �أك�ثر من 200
خ��ط��اط وف��ن��ان م��ن خمتلف
بالد العامل العربي والإ�سالمي
وال��غ��رب��ي يف كافة املجاالت
والتخ�ص�صات .ويركز امللتقى
يف كل دورة من دورات��ه على
تطبيق معني م��ن تطبيقات
الفنون الإ�سالمية� ،إذ قدم
حتى الآن تطبيقات الفنون
الإ���س�لام��ي��ة ع��ل��ى اخل�شب
واخلزف والن�سيج وال�سجاد.
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العناية باملواهب ال�شبابية الواعدة

وب��ات ه��ذا امللتقى حمل
اهتمام ملحبي الفنون الإ�سالمية
م��ن ك��اف��ة دول ال��ع��امل ،كما
�أ�صبح له مكانة ب��ارزة على
خريطة الثقافة يف كافة دول
العامل ويتابعون فعالياته ببالغ
االهتمام.
وم��ن �أه��م �أه��داف �إقامة
املعار�ض ،كما يو�ضح العلي،
عر�ض املنهج الو�سطي املعتدل
للإ�سالم والذي تعزز وجوده
يف ك��اف��ة ج��وان��ب احل�ضارة
الإ���س�لام��ي��ة .وك��ذل��ك تقدمي
الفنون الإ�سالمية للجمهور
ب�صفتها �إحدى ركائز الهوية
احل�ضارية الإ�سالمية � ،إ�ضافة
�إىل تعزيز التعاون بني الكويت
وال���دول الأخ���رى ال�سيما يف
املجال الثقايف.
وتوفر مكتبة املركز عدداً

من املراجع املهمة يف جماالت
اخل���ط ال��ع��رب��ي والزخرفة
الإ�سالمية وعدد من الفنون
الأخ��رى .وي�سعى املركز �إيل
�إثراء املكتبة بكل الإ�صدارات
من مراجع ودرا�سات ودوريات
لإت��اح��ة الفر�صة للباحثني
واملهتمني لالطالع على تراثنا
الفني الأ�صيل املتجدد.
وت���ت���وف���ر يف املكتبة
مطبوعات خا�صة للمركز منها:
كرا�سات تدريبية خلط الرقعة
والديواين وكتب علمية ككتاب
العمالت الإ�سالمية وكتاب
املن�سوجات الإ�سالمية وك�سوة
الكعبة امل�شرفة وغريها .
كما ي�صدر املركز �أفالماً
وثائقية للور�ش الفنية التي
يرعاها ،مثل ور�شة فن الإبر
وللفنان �أحمد جوكتان وور�شة

الزخرفة الإ�سالمية للفنان
حممد ر�ضا ه�نرور وغريها
منتجة على �أقرا�ص .DVD
ويطمح العلي ب ��أن يكون
للمركز مكان م�ستقل خا�ص
ب��ه ليواكب مرحلة التو�سع
ال��ت��ي ي�شهدها ،م���ؤك��دا �أن
وجود املركز يف الوقت احلايل
�أ�صبح �ضرورة يف ظل انت�شار
تكنولوجيا االت�صال احلديث
وت�أثرياتها على الكتابة والفنون
املختلفة.
ويحذر العلي ب�أن الكتابة
�ستختفي يف امل�ستقبل ب�سبب
اال�ستخدام الكبري لأجهزه
االت�صاالت احلديثة واللجوء
�إليها يف الكتابة والتدري�س
وهو ما ميثل كارثة بالن�سبة لنا
ويدفعنا �إىل القيام بدورنا يف
املحافظة على اخلط العربي

م��ن خ�لال ال����دورات لتعليم
اخلطوط التي نقدمه جمانا
منذ �إن�شاء املركز.
وب���د�أ العلي يف ممار�سة
كتابة اخلط العربي منذ �أكرث
م��ن  36ع��ام��ا ،وي��ق��ول و�أنا
�أمار�س هذا الفن حتى �أ�صبح
كل �شيء بالن�سبة يل ،وي�شغل
كل وقتي وتفكريي.
وي�����ض��ي��ف ال��ع��ل��ي اخلط
العربي �أم��ر مقد�س عندي،
و�أ�سعى جاهدا �إىل خدمته يف
كل جمال والعمل على ن�شره
على م�ستوى العامل.
وي�شري �إىل �أن ن�شر ثقافة
الفنون الإ�سالمية وخا�صة
اخلط العربي الذي يعترب �أحد
فنونها هاج�س �أ�سا�سي ي�شغلنا
يف م��رك��ز ال��ك��وي��ت للفنون
الإ�سالمية.
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�أدوات مكتبية حكومية

تختة

أدوات أيام زمان ....
ذكرى املايض الحميم
نزار قا�سمية

مل تكن هناك قدميا الأنواع العديدة واملتوفرة لدينا الآن من الأدوات امل�ستخدمة يف القراءة والكتابة متنوعة ال�شكل
والأداء  .عندما تقع عيناك على احدى املجموعات املكتبية القدمية التى توىل امل�ؤرخون حفظها وتوثيقها  ،ت�أ�سرك
للوهلة الأوىل جمال تلك الأدوات ملا لها من قيمة تاريخية وتراثية .مما يجعل من بع�ضها لوحة فنية جميلة  ،و�أخرى
حتفة �أثرية نادرة لي�س لها نظري يف ع�صرنا احلديث  .وهو ما يفتقده �صناع اليوم رغم تقدم وتطور ال�صناعة  ،وتوفر �أدوات
ً
الكتابة والقراءة احلديثة  .ومن هذه الأدوات التي �سنذكرها ّ
منوذجا من
ت�شكل لوحة فنية يف املقتنيات القدمية � ،إذ تعد
حيث �أنواع املقتنيات وقدمها� ،أو من حيث تاريخها ومراحل ا�ستعمالها يف تلك احلقبة الزمنية .

الكبت :
عبارة عن خزانة خ�شبية،
�صنعت يف �أواخر الأربعينات
بالكويت ،وت�ستخدم حاليا
يف ح��ف��ظ ال��ك��ت��ب ك��م��ا نرى
بال�صورة رق��م (� .)1أم��ا يف
ال�سابق فكان يو�ضع يف الكبت
املالب�س واحلاجيات املنزلية
املختلفة.
وتعددت �أ�شكاله من حيث
النق�ش و الزخرفة �أو حتى
الت�صميم اخل��ارج��ي فهناك
كبت له باب واحد و�آخر بابان
ومق�سم من الداخل �إىل عدة
�أق�سام ففي الن�صف الأعلى و
الأ�سفل ينق�سم كل منهما �إىل

ق�سمني ويف منت�صفه توجد
�أدراج حلفظ القطع ال�صغرية
و مقب�ضها حديد مزخرف كما
توجد يف �أ�سفل اخلزانة ادراج
كبرية� ،إال �أن هذه التق�سيمات
تختلف من �سنة �إىل �أخرى
وك���ذل���ك ب��ال��ن�����س��ب��ة لل�شكل
اخل��ارج��ي فهناك ذات باب
واحد و�آخر ذو بابان والبع�ض
يثبت على م�صراعيها من
اخلارج مر�آة كبرية والبع�ض
فقط على م�صراع واحد و�آخر
فقط يف الن�صف الأعلى مر�آة
ويف اجلزء الأ�سفل هناك مر�آة
ملونة تر�سم عليها �صورة
ط��اوو���س وه��و ال���ذي انت�شر

ب�شكل كبري يف الكويت و عرف
با�سم كبت بو طاوو�س وكان من
�أف�ضل الأنواع لتميزه بجودة
اخل�شب و دقة الر�سومات و
الوحدات الزخرفية اجلميلة
التي تظهر على �سطحه.
ويعترب كبت �أبو طاوو�س
بحد ذاته حتفة فنية من حيث
الزخارف و النقو�ش امللونة
على �سطحها وحتى الت�صميم
حيث كان اخل�شب مق�سماً على
�أ�شكال ورق نبات �أما اجلزء
الذي ي�ضفي على الكبت رونقا
و روعة و يك�شف �إبداع �صانعه
فهو اجل��زء امل��ع��روف بالتاج
و ه��و يف �صناعته منف�صل

ع��ن اخل���زان و�صانعه ي�ضع
كل جهده و �إبداعاته يف هذا
اجلزء العلوي حيث يكون التاج
مزخرفاً ب�أ�شكال نباتية بارزة
وملونه و يتكون يف ت�صميمه
من ثالثة �أجزاء مهمة فهناك
الواجهة ومتتد على عر�ض
التاج و تكون مزخرفة ب�أ�شكال
عديدة ويف املنت�صف يوجد
برواز عري�ض ميتد على جانبي
التاج �أما الق�سم العلوي فهو
مق�سم على �شكل زخارف �أو
�أوراق نباتية و يف منت�صفة
دائرة بي�ضاوية مر�سوم عليها
وردة ملونة �أو �شكل طاوو�س
باعتبارها لوحة فنية قيمة
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نظارات قدمية

خزانة للكتب

جتذب الناظرين .
املقلمة اخل�شبية :
مقلمة خ�شبية جميلة
ال�شكل ،م�صنوعة من اخل�شب
وحتتوي على طبقني حلفظ
الأقالم اخل�شبية والبال�ستيك
املقوى .
النظارات :
ت�سمى باللهجة العامية
الكويتية (ال�ش�شمة) واجلمع
(���ش�����ش��م��ات) وه���ي نظارات
قدمية زجاجها على �شكل
دائ����ري ن��ظ��را ل��ع��دم تطور
تكنولوجيا �صناعة النظارات
بذلك الوقت.
كان ي�ستخدمها رجال الدين

(املطاوعة) جمع (مطوع) الذين
يدر�سون التالميذ يف املدار�س
الأهلية ،كما ي�ستخدمها بع�ض
التجار عند ت�سجيل ك�شوفات
ح�ساباتهم .ومن الطريف يف
املو�ضوع �أن يتم لب�س النظارة
بال�سابق دون ك�شف نظرا
لعدم وج��ود الك�شف الطبي
يف املنطقة ككل يف تلك احلقبة
الزمنية ،فتلب�س لأنها تكرب
الأحرف عند القراءة كما �أنها
تتداول بني املحتاجني �إليها
دون اعتبارات طبية.
تختة :
ت�ستخدم للقراءة والكتابة،
لها �أرجل ق�صرية ودرج (جرارة)

مقلمة خ�شبية

حلفظ الأقالم و�أدوات الكتابة
طولها � 50سم ،عر�ضها 35
�سم ،ارتفاعها � 30سم.
�أدوات مكتبية قدمية :
الأدوات املكتبية التي
ت�شهدها ا�ستخدمت منذ القدم
يف الكويت فهي بدائية يف
مكوناتها ،ن�شاهد بينها املحربة
التي ت�سمى (بالدواة) و�أقالم
الكتابة واملقلمة اخل�شبية
اجلميلة ال�صنع ،وامل�سطرة التي
ت�سمى (بامل�شخاطة) و�أجزا�ؤها
تنثني على بع�ضها ،واملحابر
الزجاجية ،مع دف�تر جلدي
للكتابة ،والنظارة القدمية،
واملكرب بالإ�ضافة �إىل املقلمة

اجللدية .والأدوات امل�شار اليها
ي�ستخدمها يف الغالب التجار
لتدوين ح�ساباتهم �أو رجال
الدين العلماء وبع�ض الأدباء.
�أدوات مكتبية حكومية :
هذه الأدوات ا�ستخدمت
م��ن��ذ �أواخ������ر الأربعينات
عند ب��داي��ة تنظيم الدوائر
وامل��ؤ���س�����س��ات احلكومية يف
ال��ك��وي��ت .تت�ضمن الدبا�سة
امل�����ص��ن��وع��ة م���ن الأملنيوم
اخلال�ص وخرامة الورق ،وعلبة
الدبابي�س وحامل الأختام،
وم��رط��ب��ان احل�ب�ر ال�سائل
وقطعة البال�ستيك ال�شفافة
التي يوقف بها الأقالم .
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نفـــــرة األقصــــــى
شعر  :عبدالكرمي الزهوري

�ود ص� � ��ا َر م���ن ري� � � ٍ�ث عفينا
رك � � � ٌ
وليـلٌ ط��الَ يســتدمي اجلفـونا
ـــب
مت � � ّ�ر ال� �ن ��ائ� �ب ��ات ب�ل�ا رقــي ٍ
فنقـريـها و تســـــقينا املـنونـا
ْ
ــــان
و أي � �ـ� � ٍ�ام ل �ـ �ـ �ن �ـ��ا غ� �ـ � ٍ ّ�ر حـس ٍ
ــــــلوناهـا كـأ ّنـا قـد كُ ـفينـا
س ْ
ت �ـ �م� ّ�ر ال ��ذك ��ري ��ات ب�ن�ـ��ا شـفـوف ًا
ـروعـتها احلنينا
فلـم توق ْ
ـــظ ب ْ
ك �ـ��أ ّن �ـ��ا ق �ـ��د غ� �ـ ��دون ��ا و املعالي
ـليث شــــا َخ فـالتزم القـطيـنا
ك ٍ
وط �ي �ف� َ
يسري
�ك ي ��ارس ��ولَ ال �ل��ه ْ
كما أســريت يروي الظامئيـنا
ي �ف� ِ ّ�وح ف�ـ��ي احل�ن��اي��ا ح�ـ�ين يهفو
طيوب الشــوق تشفي الوالهينا
َ
ف �ـ �ع �ـ��ذر ًا ي �ـ��ا رس �ـ �ـ��ول ال �ل��ه إ ّنـا
نهجـك الصـــافي املبينا
عـق ْـقـنـا َ
�ادي�ـ�ن��ا بـغ ٍ ّــي
و أس�ـ� ْ
�رف�ـ�ن�ـ��ا  ..ت�ـ�م� ْ
وآث ْـرنـا الـوداعـَــــة ُم ْـرغـمينـا
اغتصاب
�دس ف��ي
فمسراك امل�ق� ُ
ٍ
وأقصـانا بأيـــدي الـمجرمـينـا
و م��ا زال�ـ��ت بنـادقهـم جـحيمـ ًا
تل ّـظى فـي صـــدور اآلمـنيــنـا
أل �ـ��م تسـمـع مـدافعهـم تـد ّوي
و تنفـث نـارها حــقد ًا دفــينـا
و نحن ال �س��اد َة األم �ج��ا َد نرجو
و نستجدي السالمة ضارعينا
و ن�ش�ج� ُ�ب ك�ل�ـ�م��ا ه� ّ�ب�ـ��ت علينـا
أع �ـ��اص �ي� ُ�ر ال �ـ �ه �ـ��زمي �ـ� ِ�ة ت ْزدرينـا

تزحمنا ال�س�ي��ولُ إذا ور ْدنا
و
ُ
�رب م��ا َءه��ا ك��ـ��در ًا و طينـا
ف �ن �ش� ُ
غضبنا
نطبخ في الليالي ْإن
و
ُ
ْ
فـنـأكـل طبخنـا نيئـ ًا عـجينـا
تلسعنا ال ُ
احتج ْجنا
ـسياط ْإن
و
َ
ُ
و تل ُ
ـابر مـنكَرينـا
ـفظنـا الـمق ُ
ـوم
ي �ـ� ُ
�روض �ن �ـ��ا األع� �ـ���ادي ك� �ـ� � ّ َل ي ٍ
�ف م� ْ�ن َم� َ�رغ��وا اجلبينا
فنلثم ك� ّ َ
ُ
و م��ا زل �ـ �ن��ا ن�ـ��واط�ئ�ه��م جـِهـار ًا
و ن�خ�ط� ُ�ب ُو ّ َده� �ـ ��م متصهينينـا
ـات
أل �ـ� ْ�م ن�خ�ـ� َ
�ش ال �ـ �ع��واق �ـ� َ�ب آتي ٍ
أل �ـ� ْ�م ن�ـ� ْ�ق�ـ��ر ْأ وج �ـ��و َه الغاضبينـا
ـات
�إن نـج ِـد ال �ـ �ق �ـ��واد َم ثـابـت ٍ
ف �ـ� ْ
ـخوافي ُم ْسعفينا
فلن نـلـقى ال
َ
تخنقه يوم ًا
�وت احل��ق ل��م
ْ
و ص� ُ
ق �ـ �ص� ٌ
�وف أو ط �ـ �ب��ولُ الـزائفينا
ـهل ج ّـف ْت منـاه ُلنـا اللـواتـي
ف ْ
أق�ـ��ام�ـ� ْ�ت م�ج�ـ� َدن��ا ده �ـ��ر ًا أمـينـا
فلم ُن� ْن� ِ�ب� ْ�ت صـروحـ ًا
و ه��ل ُب� ْ�رن��ا ْ
�دب�ن�ـ��ا ف�ل� ْ�م ن� ْ�ح�ـ� ِ�م الـعريـنـا
و أج� ْ
ألسنا من ذوي األمـج ِـاد م ّـم ْن
ْ
ت �س��ا َم� ْ�وا ف��ي ال� ��ورى دن �ي��ا ودينا
نوء ًا
عيون
فصاروا في
ِ
ِ
الشمس ْ
�ون الـطامحينـا
ثُ �ـ��ر ّي��ا ف�ـ��ي ع�ي�ـ� ِ
يشعش ُــع فـي البرايـا
و نبراسـ ًا
ِ
�ؤس يـهدي التائهينـا
ُي��ذي� ُ�ب ال�ب� َ


ريـــــــــــــــــــث  :بطء
تلـــــــــــــظى  :تتلظى
القــــــوادم  :ري�ش��ات اجل�ن��اح الكبيرةاألمامية وال�ت��ي تساعد الطائر على الطيران.
اخل��واف��ي  :ري �ش��ات إذا ض��م ال�ط��ائ��ر ج�ن��اح��ه خفيت ويستعني ب�ه��ا ع�ل��ى الطيران.

�رف� ُ�ت فيكم
بني قومـي وقـد أس�ـ� ْ
لـعلّـي أ ّت�ـ�ق�ـ��ي ْأم �ـ��را ُمـشـينــا
ف�ه�ـ� ّ�ب��وا م�ـ��ن سـباتكمو صــقورا
ــش خير للـذين
فما في العي ِ
�واروا خ�ل��ف أق �ب �ي� ِ�ة املالهي
ت� �ـ � ْ
النعومة باذخيــنا
وج ّـدوا في
ِ
فطير ال �ب� ِ�از ملع ُبه األعالي
ُ
األنفاق م ْثـوى العاجزينا
وفي
ِ
توالت
وه�ـ��ذي ن ْـفـر ُة األق�ـ�ص��ى
ْ
ُستهتريـنـا
ّ
تقض مضاج َع امل ْ
فتـغـذوها وق�ـ��د ه ّـب ْـت خفـافـا َ
ـموع الـمخلصينـا
لنجدتها ج ُ
وع�ـ��دت�ه��ا احل��ج��ارة واأليـادي
ـــــاة الـواثقـينــا
وإمي�ـ� ُ
�ان الكم ِ
ـوم
م�ـ��واك�ـ� ُ�ب للضـحايا ك��لّ ي ٍ
ـــون العامليـــــــنا
ـــيعها عي ُ
تش ّ
ـوس
ف ُت ُ
شحن من فظاعتها نف ٌ
ـوب قـد ِأســـــي
وحتضــ ُنها قل ٌ
وع�ي ُ�ن ال �ش �ع� ِ�ب ب �ـ��اص��ر ٌة ولك ْـن
الراســـــفيـــنا
أياديــــهم أيـادي
ِ
وج �ن��د ال�ل��ه م��اب��رح�ـ�ـ��وا أســودا
ـــــــــود الغارميـــــــنا
تكبلها قي ُ
ّ
ف��أرض اللـــه م��ا ب��رح��ت عرينا
منيــــعا لألبــــاة الصـــامـديــنا
وصـرحـا ل�ل�ك��رام� ِ�ة ال ُيـدانى
ــــبار ًا بح ْلــق املـعـتـديـــنـا
وص ّ
ف�ـ�م� ّ�دوا مـن أيـاديـكـم جـسـور ًا
ــور الثائريــنا
وش ّ
ـــــدوا فـي ظه ِ
�ون عهــود ًا
وال ت �ـ��رع �ـ� ْ�وا ل�ص�ه�ي�ـ� ٍ
ـــــر الناكثيــــنـا
فـهـم ال ش ّـك ش ّ
والتـ َدعـــوا ألم��ركُ � ُ�م اختالفــا
تســــودوا الـعـامليــن موحديـــنا

إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية
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