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ال�صغرية  الرمل  حبة  اخلريطة،  راأ�س  اأعلى  من   

امتداد اخلط  وعلى  الأوىل،  التكوين  تختزل خلية 

اإىل �صاحل بحر العرب املكان كله وطن . 

احمل خيالك واتبع الرياح فعلى  طول ال�صاحل حكايا 

لرحيل  اآث��ار  الإب��ل،  واأخ��ف��اف  اخليل  و�صنابك  ال�صفن 

طويل .. وعلى كل ذرة رمل ق�صة احلياة التي انبثقت من 

املوت، وكان ل بد لهذا التيه املعتم اأن يقود اإىل م�صارب من 

ال�صماء  وكانت  العذب،  للينبوع    ْ املرَْعبرَ امللح  جرح  وكان  نور 

ال�صاهدة تر�صد املكان ببكتها لتمنح اإن�صان اجلدب والرتحال 

حلم املاء املفقود . 

تت�صابك �صحراوؤها و�صواحلها  اأماكن م�صرعة جتاه بع�صها،  �صتة 

الأربع  يت�صوع من اجلهات  تاريخ حافل  نهاية، ويخرتقها عبق  بال 

يف ترنيمة تخ�س املكان وحده، تنبعُث من احل�صون والقالع والأ�صوار 

والأبراج، وتتدفق من ال�صهول والوديان واله�صاب، وتن�صاب مع الأفالج 

والواحات واملزارع والب�صاتني اإىل امل�صانع واملعامل واملتاحف واملدار�س 

والآثار واجل�صور والثغور . 

يف الكويت ويف اململكة العربية ال�صعودية ويف البحرين وقطر ودولة الإمارات 

العربية املتحدة اإىل �صلطنة عمان اإيقاع يحفظه اأهل املكان وحدهم؛ يرددونه 

توؤكد لكل  التي  اإنه هوية الأر�س  يتعبون من نقله عب الأجيال،  ويتوارثونه ول 

ترانيم

خليجية

بصــمـــتــنــــا
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من ينظر اإىل هذا الثقل التاريخي الراب�س يف جزيرة العرب اأنها 

ترنيمة  ورحما،  ودما وحلما  ومالمح  وروح��ا  قلبا  واح��دة؛  وحدة 

ال�صواحل  عب  تخفق  اأ�صرعة  بني  ال�صاخ�صة  اخلليجية  اخللود 

يف  اللهيب،  حتت  الالمعة  الرمال  عب  تنتقل  واأروق��ة  والبحار، 

ذاكرة تختزن ملحمة الكفاح املرير التي خا�صها الإن�صان اخلليجي 

الت�صاع يف  �صّر  بعدها  ال�صحراء  لتمنحه  والبقاء  بغريزة احلب 

ال�صحراء  ولترتك  وال�صريرة،  القلب  يف  ال�صفاء  و�صمة  الروؤية، 

ْون اأنف�صهم جزءًا من هذا التكوين املنذور  ررَ ب�صمتها على ب�صر يرَ

جغرافية  مع  يتماهون  وكاأنهم  والتوا�صل،  والعطاء  لال�صتمرار 

مكانهم وتاريخه بحكم املوقع الو�صط الذي جعلهم حلقة الو�صل 

بني عوامل تختلف وتتناق�س وكثريا ما تتنازع ليجد املكان نف�صه 

يف مرمى ال�صراع.

لذا كان ل بد لهذه الوحدات ال�صت اأن تلّم اأجزاءها وتربط وحداتها 

وترفو ن�صيجها وت�صيد بناءها اخلا�س، فكان جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية يف مايو لعام 1981 اللبنة الأوىل يف هذا ال�صرح 

خليجي  وتاآزر  تعا�صد  خطوات  �صبقته  والذي  ال�صامخ،  اخلليجي 

عب مراحل متعددة وباأ�صكال متنوعة �صبقت قيام جمل�س التعاون 

اأكرث من جمال فكان بنك  نف�صه وذلك يف تنظيمات خليجية يف 

اخلليج الدويل العام 1975، فمكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 

 ،1976 العام  املتحدة  لعربية  املالحة  و�صركة   ،1976 العام 

وموؤ�ص�صة النتاج الباجمي امل�صرتك لدول اخلليج العربية العام 

1979، فالنزوع اإىل التعاون كان ملحا ووا�صحا . 
واأكرث ما يزيد هذا املكان �صرفا وجمدا اأنه عرف اأوىل اخلطوات 

ذلك  املعا�صر؛  العربي  التاريخ  يف  الكبى  العروبية  الوحدوية 

اأقاليم  اندجمت  ال�صعودية، حيث  العربية  اململكة  الذي جتلى يف 

القطيف  الإح�صاء،  احلجاز،  )جند،  اخلم�صة  العربية  اجلزيرة 

دبي،  )اأبوظبي،  ال�صبع  الإم���ارات  مبحبة  تالقت  ثم   ) وع�صري 

ال�صارقة، الفجرية، اأم القوين، عجمان، راأ�س اخليمة ( يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة، فبدايات التوحيد العروبي القائم على 

اأ�ص�س واقعية وعملية انبثقت من هذه ال�صحراء التواقة لحت�صان 

اأجزائها ومللمة فروعها، فهنا بذرة الوحدة العربية من ) املدر�صة 

اخلليجية ( كما اأ�صماها يوما ال�صيد عبداهلل ب�صارة اأول اأمني عام 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وكما جند يف وثائق جمل�س 

التعاون ما يوؤكد هذه املعاين؛ فقد جاء يف اإحداها ما يعني - اأن 

الوحدة العربية منذ بزوغ فجر التحرر العربي بعد احلرب العاملية 

اإيجابية  خلطوات  اآن  وقد  ال�صعوب،  اأنظار  حمط  كانت  الثانية 

ورعت  الإ�صالم  احت�صنت  منطقة  من  الطريق،  هذا  تبزغ يف  اأن 

العروبة و�صارت يف دمها امل�صلحة القومية منذ فجر التاريخ .

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com
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أوبريت
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عبداهلل املر�شد

14 ل�����وح�����ة ف���ن���ي���ة ب������اه������رة، م���ف���ع���م���ة ب����ح����رك����ات م����ل����وؤه����ا احل����ي����وي����ة وال�����ن�����������ش�����اط، وم�������زدان�������ة ب���ال���ق�������ش���ائ���د اجل���م���ي���ل���ة وامل����و�����ش����ي����ق����ا امل�����ع�����رة، 
وم���ن���م���ق���ة ب���خ���ل���ف���ي���ات ب���دي���ع���ة واأل�����������وان م���ب���ه���ج���ة، ك����ان����ت ح�����ش��ي��ل��ة اأوب����������رت )ك���ل���ن���ا ك���وي���ت���ي���ن( ال�������ذي اأده�����������ش احل���ا����ش���ري���ن يف م�������ش���رح ق�شر 

ب��ي��ان بتنظيمه ودق���ت���ه وج��م��ال��ي��ت��ه، ويف م��ق��دم��ت��ه��م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و اأم����ر ال���ب���اد ال�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح الأح���م���د اجل���اب���ر ال�����ش��ب��اح، راع����ي الأوبريت.

و�شهد احل��ف��ل الوطني 

�شمو ويل العهد ال�شيخ نواف 

ال�شباح،  الأح��م��د اجل��اب��ر 

ورئي�س جمل�س الأمة مرزوق 

الغامن، وكبار ال�شيوخ و�شمو 

ال�شيخ نا�شر املحمد الأحمد 

ال�����ش��ب��اح، ورئ��ي�����س جمل�س 

الوزراء بالإنابة وزير اخلارجية 

ال�شيخ �شباح اخلالد  ال�شباح، 

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�شيخ  وزي���ر الداخلية 

حممد اخلالد ال�شباح، ونائب 

وزير �شوؤون الديوان الأمريي 

ال�شيخ علي اجلراح ال�شباح، 

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�شيخ خالد  ال��دف��اع  وزي��ر 

ال�شباح، والوزراء،  اجل��راح 

امل�شوؤولني.   وعدد من كبار 

بالن�شيد  وب���داأ احل��ف��ل      

اآي��ات من  ت��اوة  ثم  الوطني 

الذكر احلكيم، بعدها انطلق 

اأ�شرفت  ال��ذي  الأوب��ري��ت 

على جميع 
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أوبريت »كلنا كويتيني« شـالل فـرح وطني 



تفا�شيله وخطواته، وكانت 

اأم���ني عام  �شاحبة فكرته، 

�شر اللجنة الدائمة لاحتفال 

بالأعياد واملنا�شبات الوطنية 

ال�شيخة اأمثال الحمد اجلابر 

ال�شباح، و�شاهم فيه عدد من 

الوزارات واجلهات احلكومية، 

ل�شيما طاب وطالبات وزارة 

الرتبية، وعنا�شر من احلر�س 

الوطني.

ق�صائد وطنية

اأوبريت هذا العام  تزامن 

باأكرث  الكويت  مع احتفالت 

من منا�شبة، هي مرور ع�شر 

�شنوات على تويل �شمو الأمري 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر 

م��ق��ال��ي��د احلكم،  ال�����ش��ب��اح 

55 عاما  والحتفال مب��رور 

على ذكرى ال�شتقال، ومرور 

25 عاما على ذك��رى حترير 
الأوبريت  ل��ذا ج��اء  ال��ب��اد، 

مميزا من كل النواحي، حيث 

ج�شدت لوحاته بع�س الأفكار 

التي تتاءم مع تلك املنا�شبات 

الوطنية، م��ن خ��ال تقدمي 

اأفكار جديدة حظيت باإعجاب 

اجلميع.

الأوب���ري���ت  و����ش���ارك يف 

جمموعة مميزة من ال�شعراء 

وامللحنني، مثل عبداللطيف 

ال���ب���ن���اي و����ش���اه���ر واأح���م���د 

الواوان  ال�شرقاوي ومن�شور 

واأحمد احلمدان وفهد النا�شر 

وف��ه��د احل����داد، ف�شا عن 

العام على مو�شيقا  امل�شرف 

امل��ل��ح��ن عبداهلل  الأوب���ري���ت 

القعود.

اإلقاء  و�شهد الأوب���ري���ت 

ق�شائد وطنية من عدد من 

نا�شر  ال�شباب هم  املطربني 

ال��رغ��ي��ب وع���ب���داهلل ط���ارق 

اأحمد وجا�شم  وعبدالعزيز 

اإ�شافة اىل عدد  بهبهاين، 

من الطلبة، فيما قام بعمل 

املو�شيقي لاأوبريت  التوزيع 

ربيع ال�شيداوي.

لوحات اجلمال

بلوحة  الأوب��ري��ت  انطلق 

)�شكرا يبا( املعربة عن ال�شكر 

والتقدير الكبريين ل�شمو اأمري 

الباد، و�شهد يف بدايته توجه 

اإىل �شمو  اإح��دى الطالبات 

التحية  الباد لتقدمي  اأم��ري 

له، ثم للح�شور، وبعدها بداأت 

اأدتها  ل�شموه  ق�شيدة جميلة 

رهف العنزي، مت�شمنة دعاء 

خا�شا ل�شموه.

الثانية   ال��ل��وح��ة  وك��ان��ت 

ب���ع���ن���وان )ع���زمي���ة �شعب( 

الكويتيني  معربة عن �شمود 

اأوق��ات املحن  و�شابتهم يف 

والأزمات، فيما كانت اللوحة 

الثالثة بعنوان )�شيخ احلكم(،  

والرابعة بعنوان )الع�شيد( 

وهي لوحة ت�شمنت ق�شيدة 

موجهة اإىل �شمو ويل العهد 

تقديرا لدوره ومكانته.

اللوحة اخلام�شة  وجاءت 

بعنوان )وقفة رجال( تعبريا 

ع��ن ت��ق��دي��ر  ال��ك��وي��ت لدول 

ال��ت��ع��اون اخلليجي  جمل�س 

ل��وق��وف��ه��ا م���ع ال��ك��وي��ت يف 

امللمات واملحن، فيما حملت 

اللوحة ال�شاد�شة عنوان )حماة 

الوطن( واأداها  رجال احلر�س 

الوطني، وت�شمنت ق�شيدة 

تعرب عن تاحم اأبناء اجلي�س 

واحلر�س الوطني وال�شرطة مع 

جميع املواطنني حلماية الوطن 

والذود عن حماه.

)ش������������������ك������������������ًرا ي��������ب��������ا( 
ش���ع���ب(  )ع�����زمي�����ة  و 
رج���������ال( )وق�������ف�������ة  و 
 أبرز اللوحات الفنية 

)ع�����������اش�����������ق وط�����������ن(
ل�����������������������������������������وح�����������������������������������������ة 
خ���������اص���������ة م�����وج�����ه�����ة 
ل�����������������ل�����������������ش�����������������ه�����������������داء

أوبريت

وينهمر الفرح
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ال�شابعة  اللوحة  وك��ان��ت 

بعنوان )عا�شق وط��ن( وهي 

موجهة اإىل كل �شهيد �شحى 

للوطن،  الزكية فداء  بدمائه 

وكان وا�شحا يف اللوحة ب�شمة 

ال�شهيد يف خلفية الأداء الذي 

قدمه الطلبة والطالبات، فيما 

حملت اللوحة الثامنة عنوان 

)لعيون وطن( والتا�شعة )دنيتي 

الكويت( وت�شمنتا ق�شيدتني يف 

حب الكويت، وجاءت اللوحة 

العا�شرة بعنوان )حلم الأجيال( 

لتعرب عن تطلعات الكويتيني 

مل�شتقبل وطنهم اجلميل.

وعر�شت اللوحة احلادية 

بعنوان  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ع�����ش��رة 

)الت�شامح( ما يعرب عن الت�شامح 

املعهود لدى اأب�ناء الوطن، فما 

اللوحة ب�شور  ازدانت خلفية 

عن ذلك الت�شامح منه �شورة 

الباد  اأمري  جتمع بني �شمو 

الفاتيكان، فيما حملت  وبابا 

الثانية ع�شرة عنوان  اللوحة 

)عيدنا عيدين( احتفاء بعيدي 

اأداها  و  التحرير  والوطني، 

الطالبات وتزينت  ع��دد من 

نارية  اخللفية ب�شور لألعاب 

وعلم الكويت، ومن كلماتها:

ط����ق ط����ق ط����ق ال���ب���اب

ل��ك��م خ���رب زين ع���ن���دي 

ب���اك���ر وع���ق���ب���ه عيدين

ال��وط��ن والتحرير ع��ي��د 

وكانت اللوحة الثالثة ع�شرة 

بعنوان )الكويت حمتاجة لنا( 

متميزا من  اأداء  وت�شمنت 

الطلبة والطالبات وق�شيدة 

عن بذل الغايل والنفي�س من 

الوطن وبناء م�شتقبله،  اأجل 

اللوحة الأخرية  فيما حملة 

عنوان )كلنا كويتيني(.

يت�شابقون لحت�شان القلب الكبري

فريق العمل يت�شرف بال�شام على �شمو الأمري
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أمهـات الشهداء
كوب شاي مع
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اأُ�شبوحة خا�شة تلك 

باأُمهات  جمعتنا  ال��ت��ي 

واأخ��وات وزوج��ات  وبنات 

الأب����رار، كانت  �شهدائنا 

ال��ك��وي��ت ملتقانا،  اأب����راج 

وف��ط��ور  �شباحي �شهَي 

موعدنا، وكانت مياه اخلليج 

ت�شاركنا احلما�س والزهو، 

نُطل  ���ش��اع��ات  ج��ل�����ش��ن��ا 

على مياه البحر من علو، 

املاء عن  ونُ�شغي حلديث 

الأبدية، تلك الأبدية التي 

ل ينتهي حديثها  ول تنفد 

الأمواج  لنا  اآثارها، قالت 

ي�شتحقه فقط  اإن اخللود 

البطولة  املخل�شون، واإن 

حالة م�شتمرة ولي�شت �شفة 

ال�شهداء هم  واإن  طارئة، 

وحدهم النعكا�س احلق 

الت�شحيات  واإن  للبطولة، 

التاريخ  العظيمة يحفظها 

اإىل الأبد، اإح�شا�س حميم 

مع  بعمق  ن�شت�شعره  كّنا 

التي  حتيط  املياه  حركة 

ال�شاهقة والتي  ب��الأب��راج 

كانت متعاطفة معنا ذلك 

وّد،  وكان  ال�شباح بكل 

لل�شم�س اأي�شا حديث اآخر، 

�شاغته انعكا�شاتها الذهبية 

التي تت�شلل اإلينا عرب زجاج 

ال�شاخمة بكربياء  الأبراج 

على �شاحل اخلليج العربي، 

وقالت لنا بثقة اإن هامات 

املجد الامعة ترتاءى الآن 

بيننا، واإن الأرواح الطاهرة 

تتحلق حولنا، واإنها تهم�س 

لنا بحب لن�شتكمل فعل 

الأبطال ودور اخلالدين يف 

الوطن وبناء  دفع م�شرية 

جمده، وجتديد العزم على 

حمايته والذود عنه، قالت 

الت�شحيات  اإن  اأي�شا  لنا 

ة واإن  الِْعَزّ العظيمة طريق 

وال�����ش��رف قائد  الفخار 

الكرامة ملن تربى على الإباء 

والعز واحلرّية، وقالت لنا 

اأي�شا ؛ اإن العبودية ل تليق 

باأبناء ال�شحراء وغوا�شي 

الأعماق فهم الأُباة ع�شاق 

احل����ري����ة امل���ت���ف���ان���ون يف 

ال�شقاء  التحدي ومواجهة 

ورد الأعداء. 

كانت جل�شة الأمهات 

وال��زوج��ات تعبق  والبنات 

ن���وع خا�س،  م���ن  ب��ن��ك��ه��ة 

وبرائحة حنني لنوع مميز 

م��ن الأب��ط��ال مم��ن كانوا 

القيمة،  ذروة  مي��ث��ل��ون 

ويج�شدون اأكرث املُثُل نقاًء 

و�شدقا ويعربون عن الإميان 

اإىل حدوده الق�شوى وعن 

اليقني اإىل اأبعد مدى. 

حتدثت اأم وقالت : كان 

ابني ينقل الأ�شلحة ب�شيارته 

ليو�شلها للمقاومة الكويتية 

اإبان الحتال الغا�شم العام 

1990، وقالت اأُخرى : كان 
ابني يوزع اخلبز والنقود 

امل��واط��ن��ني، وقالت  ع��ل��ى 

اإن زوج��ه��ا كان   : زوج���ة 

املناه�شة  املن�شورات  يعد 

الأم���ل يف  للعدوان ويبث 

ال�شامدين، وقالت  نفو�س 

اإزالة  اأبي رف�س  اإن  ابنة: 

����ش���ور ح���ك���ام الكويت 

اأخرى:  املخل�شني وقالت 

اأخ��ي وه��و �شاجد  ق�شى 

ي��وؤدي �شاته يف م�شجد 

الإمام ال�شادق مع امل�شلمني، 

الروايات وتن�شاب  وتتعدد 

الذكريات املفعمة مبخزونها 

من احلنني، ذلك احلنني 

املفعم لب�شٍر كانوا اأُمنوذجا 

والحتمال  ال�����ش��رب  يف 

والع�شق، وكانت  والتحدي 

للتعارف وتن�شم  �شاعات 

�شذى الأبطال عرب اأحاديث 

ال��ذي��ن وّحدهم  اأهاليهم 

الفقد وجمع بينهم ال�شرب 

واألّف بينهم الوطن ممثا 

�شرح  ال�شهيد،  مبكتب 

الوفاء لأهل العطاء . 

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : فاطمة أحمد األمير
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مؤتــــــــــــــمــــر

عبدالله السامل الصباح.. يف البدء كانت الدولة

ع��ل��ى م���دار ث��اث��ة اأي���ام 

متوا�شلة اح��ت��ف��ت جامعة 

م��وؤمت��ر علمي  ال��ك��وي��ت يف 

اأمري  ب��ع��ط��اءات واإجن����ازات 

ال�شيخ  الراحل  دولة الكويت 

عبداهلل ال�شامل ال�شباح الذي 

ب��ني عامي  م��ا  ال��ب��اد  حكم 

1950 و 1965 و�شهدت 
ال��ب��اد يف ع��ه��ده ازده����ارا 

كبريا ونقلة نوعية يف تاريخها 

احلديث.

وحظي املوؤمتر الذي اأقيم 

امل��ا���ش��ي برعاية  اأب��ري��ل  يف 

وح�شور معايل وزير �شوؤون 

الديوان الأمريي ال�شيخ نا�شر 

�شباح الأحمد ال�شباح اإ�شافة 

اإىل م�شاركة نخبة من الباحثني 

واملفكرين والأكادمييني من 

ال��ك��وي��ت وخارجها  داخ����ل 

ال�شوء على جوانب  �شلطوا 

عدة من �شرية ال�شيخ عبداهلل 

ال�شامل واإجنازاته الوطنية.

واأ�شاد معايل ال�شيخ نا�شر 

يف كلمته يف املوؤمتر الذي عقد 

ال�شيخ  حتت �شعار )ع�شر 

ال�شباح  ال�����ش��امل  ع��ب��داهلل 

1950 1965-( باملناقب 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي حت��ل��ى بها 

ال�شيخ عبداهلل ال�شامل طيب 

باأنه  اإي��اه  ث��راه، وا�شفا  اهلل 

كان �شخ�شية فذة وملحمة 

اإ�شاحية عظيمة.

ال�شيخ عبداهلل  اإن  وقال 

ال�شامل ال�شباح طيب اهلل 

بتوا�شعه اجلم  ث��راه ع��رف 

وت��ع��ام��ل��ه امل��ت��م��ي��ز م���ع من 

ال�شيا�شي  ال�شاأنني  حوله يف 

اإىل  والج��ت��م��اع��ي، م�شريا 

م���ا حت��ل��ى ب���ه ال�����ش��ي��خ من 

�شغف بالقراءة وحر�س على 

الط���اع على كتب الأدب 

دواوين  ول�شيما  والثقافة 

ع���دد م��ن ال�����ش��ع��راء ف�شا 

عن متابعة الربامج الإذاعية 

والإخبارية.

وروى وزير �شوؤون الديوان 

الأمريي ق�ش�شا عن معا�شرته 

لل�شيخ عبداهلل ال�شامل فرتة 

وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ ن��اص��ر ص��ب��اح األحمد: 
ال����ش����ي����خ ع����ب����دال����ل����ه ال�����س�����ال�����م م���ل���ح���م���ة إص�����اح�����ي�����ة وط���ن���ي���ة

عبداهلل بدران
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د. سعاد عبدالوهاب: 
ع�������������اش أزم����������ن����������ة امل����������ّد 
ال������ع������ال������ي، واس�����ت�����ط�����اع 
جت���ن���ب ك����ل ال����ع����ث����رات، 
وأق��ت��رح إص���دار بحوث 

االح�����ت�����ف�����ال�����ي�����ة ف�������ي ك������ت������اب ب�����ع�����ن�����وان )ال�����ك�����ت�����اب 
ال��������ذه��������ب��������ي مل��������ؤس��������س ال��������ك��������وي��������ت احل�������دي�������ث�������ة(

طويلة، كونه ولد يف ق�شره، 

وكان يراه كل �شباح، ف�شا 

عن مازمته ملجل�شه ب�شورة 

م�شتمرة مدة طويلة.

ال�شيخ  راف���ق  اإن���ه  وق���ال 

عبداهلل ال�شامل يف رحاته اإىل 

لبنان حيث تعرف من خالها 

على الكثري من ال�شمات التي 

اإىل عدد  متتع بها متطرقا 

ال��ت��ي حدثت  الق�ش�س  م��ن 

معه خالها والتي تدل على 

ذكاء ال�شيخ عبداهلل وح�شن 

الأم�����ور ومنها  م��ع  ت��ع��ام��ل��ه 

حر�شه ال�شديد على اأوقات 

من كان يرافقه يف رحاته 

من ال�شباب و�شرورة اإ�شغالها 

ب�شورة منا�شبة مع توجيهاته 

الهادفة وال�شديدة  الرتبوية 

لهم.

وقال اإن اآخر مرة �شاهد 

فيها ال�شيخ عبداهلل ال�شامل 

ك��ان��ت يوم  ث���راه  ط��ي��ب اهلل 

���ش��ه��ر نوفمرب  م��ن  اأرب���ع���اء 

اأنه  1965 م�شيفا  من عام 

ال�شابق طلب من  اليوم  يف 

بيبي  ال�شيخة  لها  املغفور 

اإىل ق�شر  الذهاب  ال�شباح 

ال�شعب ع�شرا ومقابلة ال�شيخ 

ال�شامل حيث دخل  عبداهلل 

اإىل غرفته اخلا�شة و�شهد 

حينذاك �شابته وقوته قبيل 

وفاته رحمه اهلل.

اإجنازات وطنية

م��ن جانبه اعترب مدير 

ال��ك��وي��ت د.ح�شني  ج��ام��ع��ة 

الأن�شاري يف كلمته اأن ال�شيخ 

ال�شامل �شخ�شية  ع��ب��داهلل 

لها  الكويت  تاريخ  فريدة يف 

اإجنازاتها الكثرية، منذ بداية 

ال�شتقال اإىل ان�شمام دولة 

اإىل جامعة الدول  الكويت 

العربية وهيئة الأمم املتحدة، 

و�شولً اإىل النه�شة العمرانية 

التعليمية  الكبرية والنه�شة 

ال��ت��ي �شهدتها  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

الكويت يف خال حكمه.

اإىل ع���دد من  وت���ط���رق 

اإجنازاته التي ما زالت حية 

الكويت  وخ��ال��دة يف �شجل 

الكويتيني وت�شهد  و���ش��دور 

على حنكته وحكمته ومنها 

اإ�شدار د�شتور الكويت وتكوين 

اأ�ش�س الدولة احلديثة.

امل��وؤمت��ر يعترب  اإن  وق��ال 

الكويتي  للمجتمع  فر�شة 

ككل وللطلبة والأ�شاتذة ب�شكل 

خا�س للتعرف على الإجنازات 

التي قام بها ال�شيخ عبداهلل 

البحوث  ال�شامل من خ��ال 

واملحا�شرات والكتب والوثائق 

املهمة التي ت�شمنها املوؤمتر.

واأو�شح اأن معر�س ال�شور 

املوؤمتر  امل��ق��ام على هام�س 

الن�شر  بالتعاون م��ع مكتبة 

ال�شيخة ح�شة ال�شباح
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العلمي ووزارة الإعام وجامعة 

الكويت يظهر وثائق مهمة 

بهذا اخل�شو�س لفتا اإىل اأن 

املطبوعات وال�شور تعر�س 

تتيح فر�شة  لأول مرة حيث 

مهمة للباحثني املتخ�ش�شني 

يف جمال التاريخ لا�شتفادة 

منها.

الأب املوؤ�ص�س للكويت 

احلديثة

وع�����ربت ع��م��ي��دة كلية 

الآداب د.�شعاد عبدالوهاب 

املوؤمتر  عن �شعادتها لإقامة 

ال�شيخ  بع�شر  املتخ�ش�س 

الذي يعترب  ال�شامل  عبداهلل 

الأب املوؤ�ش�س للكويت احلديثة، 

واأحد ولة هذا الوطن الذين 

ر�شخوا ق��واع��ده واأ�شاوؤوا 

جنباته ودعموا اأركانه.

وقالت اإن املغفور له عا�س 

تاريخ  العايل يف  املد  اأزمنة 

اأن  ال��وط��ن، وا�شتطاع  ه��ذا 

يتجنب كل العرثات املختلفة 

التي واجهته والعقبات املدبرة، 

ملا كان له من احلكمة، واأي�شا 

د. عبدالهادي العجمي: عصره هو عصر اإلجنازات 
ف���ي م��س��ت��وى احل���ري���ة وال����وع����ي ب��ق��ي��م��ة اإلن���س���ان

ملا كان له من اخلربة وتقدير 

الطويل  العواقب على املدى 

الأزم����ات،  م��ا يجنب وط��ن��ه 

الكويتيون  فعا�س املواطنون 

ك��م��ا ع��ا���س امل��ق��ي��م��ون على 

اأج��ن��ا���ش��ه��م حياة  اخ��ت��اف 

كرمية واآمنة.

د.عبدالوهاب  وب��ي��ن��ت 

ال�شيخ عبداهلل  اأنه يف زمن 

اأركان  اأه��م  ال�شامل ت�شكلت 

ال���دول���ة و����ش���درت طوابع 

الربيد، واأخذ الدينار الكويتي 

اليوم،  موقعه املرموق حتى 

كما ا�شتقر النظام الق�شائي 

الركني،  ال��دول��ة  رك��ن  وه��و 

م�شيفة اأن من اأهم الأحداث 

التي حدثت يف عهده اإ�شدار 

الد�شتور واإجراء النتخابات 

لتنفيذ الإرادة ال�شعبية.

وتقدمت باقرتاحني يف 

امل��وؤمت��ر الأول جمع  نهاية 

بحوث املوؤمتر يف كتاب عنوانه 

ال��ذه��ب��ي ملوؤ�ش�س  )ال��ك��ت��اب 

الكويت احلديثة(، والقرتاح 

اإطار  اأن تقام يف  الآخ��ر هو 

د. حسني األن��ص��اري: حنكة وحكمة ف��ي تكوين 
أس����������������������س دول���������������������������ة ال�������������ك�������������وي�������������ت احل���������دي���������ث���������ة

مؤتــــــــــــــمــــر

ال�شيخ نا�شر وال�شيخ د. حممد ال�شباحجولة عرب ال�شور والوثائق
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متحف الكويت الوطني ودار 

الآثار الإ�شامية قاعة خا�شة 

ال�شيخ  تت�شمن ك��ل ع�شر 

ال�شباح  ال�����ش��امل  ع��ب��داهلل 

وجهوده اخلا�شة وعامات 

ال���رتق���ي يف زم����ن حكمه، 

لتكون منارا لاأجيال احلالية 

الكويت  اأبناء  والقادمة من 

وغريهم.

ملحمة يف تاريخ العرب

ق���ال رئي�س  م��ن ج��ان��ب��ه 

ق�شم التاريخ يف كلية الآداب 

بجامعة الكويت د.عبدالهادي 

العجمي اإن من اأراد اأن يدر�س 

التاريخ العربي احلديث لبد 

ال�شيخ  اأن ع�شر  ي��درك  اأن 

ع��ب��داهلل ال�����ش��امل مب��ا مثله 

ا�شتثناءات يف املنطقة  من 

تاريخ  هو ملحمة وطنية يف 

العرب.

واأ�شاف اأن املوؤمتر حمل 

ال�شامل  ا�شم ع�شر عبداهلل 

مل��ا ك���ان ل��ه��ذا ال��ع�����ش��ر من 

ب��ه��ا، ومن  اإجن����ازات نفخر 

�شخ�شية ورجالت ي�شتحقون 

اأجنزوه يف  ن�شتح�شر ما  اأن 

هذا الع�شر، وملا كان له من 

م�شتوى يف احلرية والوعي 

لقيمة الإن�شان .

املحا�شرات  ورك������زت 

األقاها  التي  الأربعة ع�شرة 

يف املوؤمتر باحثون من داخل 

الكويت وخارجها على كل ما 

كتب يف ال�شابق حول �شخ�شية 

ال�شامل،  ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل 

الداخلية  وحياته و�شيا�شته 

واخلارجية، واإدارته لل�شوؤون 

القت�شادية والجتماعية.

وت��ط��رق��ت املحا�شرات 

امل��ط��ال��ب��ات ال�شعبية  اإىل 

والفكرية التي �شهدها عهده، 

والإجنازات التي حتققت فيه، 

اإ�شافة اإىل معلومات جديدة 

عن ذلك الع�شر، ف�شا عن 

املناقب الكثرية التي حتلى بها 

فقيد الكويت وال�شمات التي 

ات�شف بها والتي جعلت من 

عهده منارة متميزة يف تاريخ 

الكويت.

ال�شور تروي التاريخ

د. �شعاد عبدالوهاب تكرم ال�شيخ نا�شر

ال�شيخ نا�شر �شباح الأحمد وزير �شوؤون الديوان الأمريي
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... عبارة  »ه��ذول عيايل« 

خرجت من فم وقلب ح�شرة 

�شاحب ال�شمو اأمري الباد �شباح 

الأحمد اجلابر ال�شباح حفظه 

اهلل ورع���اه يف حلظة حالكة 

الكويت حني طالت  تاريخ  من 

الغدر والإره���اب امل�شلني  يد 

يف م�شجد ال�شادق يف �شهر 

رم�شان املا�شي ... كلمتان كان 

لهما وقع واأثر عميقان يف قلوب 

اأهل الكويت قبل اأ�شماعهم ... 

كلمتان قالهما اأمري الباد بعفوية 

و�شدق للتعبري عما خاجله من 

اأ�شى لروؤية اأج�شاد اأبنائه مدماة 

بني قتيل وجريح يف امل�شجد 

اأبويا  ... كلمتان عك�شتا ح�شا 

واإن�شانيا مل يذكر التاريخ نظريا 

له من حاكم جتاه �شعبه، ولهذا 

كان لزاما على هذا ال�شعب اأن 

يخلد هاتني الكلمتني ويحفظهما 

باأحرف من نور لتبقيا نربا�شا 

القادمة  ي�شيء طريق الأجيال 

وي��ر���ش��خ يف وج��دان��ه��ا معاين 

الوفاء  الوطنية، وقيم  اللحمة 

الولء  والتفاين يف  والإخا�س 

للوطن ول�شهدائه الأبرار الذين 

رووا بدمائهم الزكية ترابه .

انطاقا من اإميانه ب�شرورة 

تكــــــريــــــــــــــــم

مكتب الشهيد أطلق احلملة وكّرم اجلهات املساهمة فيها

مي�صون يحيى

جدارية »هذوال عيايل« ... 
تآلف القلوب يف رسالة حب

ع����ل����ي اجل������������راح: ت�����ك�����رمي ال�����ش�����ه�����داء ورع������اي������ة أس������ره������م أم������ان������ة ف������ي أع����ن����اق����ن����ا وت����أك����ي����د ع����ل����ى ت���اح���م���ن���ا ال���وط���ن���ي
ف�����اط�����م�����ة األم���������ي���������ر: احل�����م�����ل�����ة ت����ع����ب����ي����ر ع��������ن ح��������ب أم�������ي�������ر ال��������ب��������اد مل�����واط�����ن�����ي�����ه وجت�����س�����ي�����د ل�����ل�����م�����واط�����ن�����ة احل����ق����ة
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تعزيز هذه القيم ال�شامية وتخليدا 

لعبارة �شمو اأمري الباد ولأرواح 

الكويت جاءت مبادرة  �شهداء 

ال�شهيد لإعادة ت�شميم  مكتب 

لوحة �شور واأ�شماء ال�شهداء )اأو 

اأ�شمائهم فقط لعدم وجود �شور 

1967، وحرب  لهم ك�شهداء 

اجلهراء( واإخراجها يف جدارية 

فنية ت�شم جميع �شهداء الكويت 

1275 �شهيد  البالغ عددهم 

امل�شجلني يف مكتب ال�شهيد منذ 

�شتينات القرن املا�شي اإىل يومنا 

هذا من �شهداء احلروب العربية 

يف ال�شوي�س واجلولن وحوادث 

ال�شعبية،  ال�شامتة، واملقاهي 

وطائرة اجلابرية، وتفجري موكب 

ال�شيخ  ال��راح��ل  الكويت  اأم��ري 

ال�شباح  جابر الأحمد اجلابر 

طيب اهلل ثراه اإىل جانب �شهداء 

الغزو العراقي الغا�شم على دولة 

الكويت واآخرهم �شهداء تفجري 

م�شجد الإمام ال�شادق.

ال�شهيد  م���ب���ادرة م��ك��ت��ب 

تُ��رج��م��ت م���ن خ����ال اإع����ان 

م�شابقة ال�شهيد ال�شنوية ال� 14 

يف مدار�س وزارة الرتبية للفوز 

باأجمل اإخراج جلدارية ال�شهداء، 

�شمن �شروط و�شوابط معينة 

بحيث تقوم كل مدر�شة باإ�شراف 

الفنية  ال��رتب��ي��ة  م���در����ش���ات 

وباإ�شراك الطلبة، بتزيني لوحة 

ال�شهداء مت�شمنة عبارة �شمو 

الأمري »هذول عيايل«، على اأن 

تو�شع اجلدارية يف مكان بارز 

ولفت من اأجل حتقيق الهدف 

بال�شهداء  التعريف  منها وهو 

ب��ط��ولت��ه��م وتر�شيخ  وتخليد 

التي  الت�شحية والإيثار  ر�شالة 

قاموا بها.

حملة اجلدارية

ب��ال��ت��زام��ن م��ع احتفالت 

الكويت الوطنية بالذكرى ال� 55 

للعيد الوطني، وال� 25 للتحرير، 

والذكرى العا�شرة لت�شلم ح�شرة 

اأم���ري الباد  ال�شمو  �شاحب 

ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر 

ال�شباح حفظه اهلل ورعاه مقاليد 

احلكم يف الباد، وبالتوازي مع 

م�شابقة وزارة الرتبية، بادر 

انت�شار ال�شريع

زينب عبا�س بو عبا�س

اأحمد علي حياتي

نوال فهد الغنام

ال�شيخ علي اجلراح وال�شيدة فاطمة الأمري يكرمان املدار�س الفائزة

كفاية امل�شيمي

هيفاء املهنا

�شمرية جابر املر�شللي
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اإط���اق  اإىل  ال�شهيد  مكتب 

حملة جدارية »هذول عيايل« 

الأهلية  املوؤ�ش�شات  على جميع 

واحلكومية يف املحافظات ال�شت 

اأم��ام مباين  لو�شع اجل��داري��ة 

اإداراتها وموؤ�ش�شاتها وخمتاريتها 

ويف الأندية والأ�شواق واملجمعات 

التجارية، واملراكز ال�شحية، كما 

مت طرح احلملة يف جميع �شوارع 

الكويت ول��وح��ات الإعانات 

اإىل و�شع  اإ�شافة  اخلارجية، 

جدارية ثابتة يف حديقة ال�شهيد، 

وبيت القرين، ووزارتي الإعام 

والنفط، بحيث ت�شبح اجلدارية 

ل�شهداء  واإج��ال  ر�شالة وف��اء 

الكويت بدءا من اأطفال الرو�شة 

لت�شمل فئات  وطلبة املدار�س 

املجتمع كافة، ولكي ي�شعر اأبناء 

واأ�شر ال�شهداء بالفخر وال�شعادة 

اأ�شماء و�شور  لدى م�شاهدتهم 

ذويهم يف كل مكان بلوحات فنية 

جميلة ومعربة.

م�صابقة وزارة الرتبية

���ش��ارك يف م�شابقة وزارة 

الرتبية لختيار اأف�شل جدارية 

431 مدر�شة  »ه��ذول عيايل« 

التعليمية  م��ن جميع املناطق 

ال�شت، وفازت بها 40 مدر�شة 

)7 مدار�س من كل حمافظة، 

اب��ت��دائ��ي ومتو�شط  رو����ش���ة، 

وثانوي بنني وبنات( ومت اختيار 

اجلدارية الأجمل من قبل جلنة 

مكونة من 18 حمكماً من وزارة 

والتعاون مع  بالتن�شيق  الرتبية 

مكتب ال�شهيد.

ومواكبة حلملة اجلدارية 

تعتمد  امل��دار���س  اأخ��ذت بع�س 

و�شع برنامج يف طابور ال�شباح 

ال�شهداء  للتذكري بت�شحيات 

با�شم  من خال ر�شالة يومية 

للتعريف  �شهيدة  اأو  �شهيد 

اأو تنظيم  بهما وببطولتهما، 

املدار�س بو�شع  م�شابقة داخل 

ال�شهيدة(  )اأو  لل�شهيد  �شورة 

وللتعرف عن حياته وحيثيات 

ا�شت�شهاده.

حفل التكرمي

تتويجا لنجاح حملة جدارية 

»ه���ذول ع��ي��ايل« اأق���ام مكتب 

تكرمي ال�شهداء ورعاية اأ�شرهم 

يف الرابع من �شهر اإبريل املا�شي 

حفا لتكرمي جميع اجلهات 

واملوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية 

التي �شاركت و�شاهمت يف اإجناح 

اب��ت��داء م��ن املدار�س  احلملة 

ب��ال��داخ��ل��ي��ة واملطافئ  م����رورا 

وانتهاء ب�شركة ال�شرياميك التي 

اأف�شحت املجال اأمام ال�شناعة 

الوطنية يف ت�شنيع �شرياميك 

من اأفخر الأنواع بتقنية عالية 

تليق بهذه اجلدارية.

حفل التكرمي مت حتت رعاية 

معايل نائب وزير �شوؤون الديوان 

نائب رئي�س جمل�س  الأم��ريي، 

ال�شهداء  الأمناء ملكتب تكرمي 

ال�شيخ علي  اأ�شرهم  ورع��اي��ة 

اجلراح ال�شباح وبح�شور الوكيل 

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

تكرمي ال�شهداء ورعاية اأ�شرهم 

فاطمة اأحمد الأمري وح�شد من 

ممثلي اجلهات املكرمة ومدراء 

الفائزة يف م�شابقة  امل��دار���س 

وزارة الرتبية.

الفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف 

اأعرب ال�شيخ علي اجلراح عن 

تقدير الديوان الأمريي ممثا 

بوزير �شوؤونه ورئي�س جمل�س 

ال�شهداء  الأمناء ملكتب تكرمي 

ال�شيخ نا�شر  اأ�شرهم  ورعاية 

ال�شباح  �شباح الأحمد اجلابر 

التي بذلتها  للجهود املخل�شة 

جميع اجلهات التي اأ�شهمت يف 

اإجن��اح حملة »ه��ذول عيايل«، 

م�شريا اإىل جهود وزارة الرتبية 

ال�شهيد  يف رعايتها مل�شابقة 

ال�شنوية »اأف�شل جدارية ل�شور 

من اجلداريات الفائزة

تكرمي املدر�شة الفائزة باملركز الأول لأجمل جدارية

تكــــــريــــــــــــــــم
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�شهداء الكويت الأبرار«، ثم توجه 

ب�شكر خا�س للمحافظني مثنيا 

على جهودهم يف اإجناح احلملة 

الوطنية واملوؤ�ش�شات  وللهيئات 

الكويتية الر�شمية واخلا�شة 

لفتا اإىل اأن جميع تلك اجلهود 

اإمنا هي »تاأكيد على ما تف�شل 

به ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري 

الإن�شانية حفظه  الباد قائد 

تبنى  الكويت ل  اأن  اهلل ورعاه 

اإل باأيدي اأبنائها«.

اأن  »اإن��ه حلق علينا  وق��ال: 

ن�شتذكر دائما �شهداءنا الأبرار 

�شهداءنا الأحياء عند ربهم اإنهم 

)رجال �شدقوا ما عاهدوا اهلل 

عليه( رجال رووا بزكي دمائهم 

الطاهرة ف�شنعوا  الأر�س  هذه 

اخل���ل���ود لأرواح����ه����م ووهبوا 

لنا حياة كرمية نعي�شها عزا 

وفخارا«.

واختتم ال�شيخ علي اجلراح 

كلمته بالتاأكيد على اأن » ذكرى 

�شهدائنا الأبرار �شتظل ماثلة يف 

وجدان كل مواطن كويتي ويف 

وجدان الديوان الأمريي ومكتب 

تكرمي ال�شهداء ورعاية اأ�شرهم، 

و�شيظل اأبناوؤهم واأ�شرهم اأمانة 

يف اأعناقنا وذلك تعظيما ملفهوم 

ال�شهادة يف �شبيل اهلل ومن 

اأجل الوطن وتاأكيدا على مت�شك 

ال�شعب الكويتي بوحدته الوطنية 

واإعاء لقيمة املواطنة واللحمة 

الوطنية احلا�شنة لأبناء هذه 

الطيبة وترجمة �شعار  الأر�س 

الولء للوطن اإىل �شلوك ملمو�س 

لتبقى الكويت وطنا حرا �شاخما 

الراية عزيزا  م�شتقا مرفوع 

اأبيا، وطنا للجميع ي�شود بني 

النفو�س و�شدق  اأبنائه �شفاء 

الطاهرة  الأر�س  لهذه  النتماء 

احل��م��ل��ة وللتفاعل وال�شدى 

اللذين لقتهما وحتقيق الهدف 

بوجود اجلدارية يف كل مكان 

�شواء يف املوؤ�ش�شات احلكومية 

اأو اخلا�شة، لكي يتعرف اجليل 

احلايل والأجيال املتتابعة على 

�شهداء الكويت والت�شحيات التي 

بذلوها يف اأكرث من مرحلة من 

تاريخ الكويت يف �شبيل حتريره 

ورفعته.

مقتطفات من احلفل

التكرمي  على هام�س حفل 

اأجرت »الهوية« لقاءات ق�شرية 

م���ع ب��ع�����س م�����دراء امل���دار����س 

الفائزة مب�شابقة اأف�شل اإخراج 

للجدارية، ع��ربوا خالها عن 

�شعادتهم بامل�شاركة والتكرمي ملا 

له من اأثر يف بث روح التفاعل 

واحلما�س يف نفو�س الطاب يف 

امل�شاهمة بتخليد ذكرى ال�شهداء 

م�شحوبة بعبارة �شاحب ال�شمو 

اأمري الباد الأبوية.

ن���وال فهد  التقينا  ب��داي��ة 

الغنام / مديرة مدر�شة عزة 

بنات  بنت احل��ارث البتدائية 

التعليمية  - منطقة الأحمدي 

الفائزة باملركز الأول يف امل�شابقة 

باأن فكرة  التي قالت: »�شعرنا 

للتعبري عن  امل�شابقة فر�شة 

ل��ل��وط��ن، وكان  حبنا وولئ��ن��ا 

املركز  طموحنا احل�شول على 

الأول، وقد مت لنا ذلك بتوفيق 

من اهلل، وباملجهود اجلماعي 

بني املدر�شات والطالبات يف 

اإخراج اجلدارية ب�شورة مبهرة 

اأغنية »ه��ذا هو  حيث و�شعنا 

ال��ك��وي��ت��ي« لت�شاحب عر�س 

التحكيم  اأم��ام جلنة  اجلدارية 

مع اإ�شاءة متحركة، اأما الت�شميم 

ارت��ك��ز على فكرة و�شع  فقد 

وال�شتعداد للدفاع عنها«.

رعاية اأبوية �صامية

الوكيل  اأك����دت  ب���دوره���ا، 

العام ملكتب  امل�شاعد/ واملدير 

تكرمي ال�شهداء ورعاية اأ�شرهم 

فاطمة الأمري اأن احلملة تاأتي 

مبنزلة تعبري عن حب �شاحب 

ال�شمو الأمري ملواطنيه وحر�شه 

على اأمنهم و�شامتهم، مثلما هي 

الوطن وعن �شورة  تعبري عن 

ال��ت��ي تعني  امل��واط��ن��ة احل��ق��ة 

الإخا�س والتفاين والعمل لبناء 

كويت احل�شارة وكويت امل�شتقبل، 

التي  الوطنية  وجت�شيد للحمة 

نفخر بها وجتمع اأبناء الكويت 

�شمال وجنوبا و�شرقا وغربا، 

ال���دور الإن�شاين  اإىل  م�شرية 

اأمري  ال�شمو  والأب��وي ل�شاحب 

الباد وتف�شله بالرعاية الأبوية 

واأ�شر  الدائمة لأبناء  ال�شامية 

اأج����ل �شمان  م���ن  ال�����ش��ه��داء 

وا�شتمرار الطمئنان وال�شتقرار 

يف كل مناحي حياتهم.

الأمري عن تقدير  واأعربت 

التي  املكتب للجهود املخل�شة 

التي  بذلتها جميع اجل��ه��ات 

اإجناح حملة �شور  اأ�شهمت يف 

ال�شهداء، لفتة اإىل جهود وزارة 

واإىل  الرتبية يف هذه احلملة، 

املحافظني يف كل املحافظات 

اإجن�����اح  ع���ل���ى ج���ه���وده���م يف 

باأعيادها  الكويت  احتفالت 

الوطنية.

م�صاهد من الحتفال

ت�شمن حفل التكرمي عر�س 

فيلم توثيقي ق�شري حتدثت فيه 

فاطمة الأمري عن بزوغ فكرة 

اإط��اق حملة جدارية »هذول 

ع���ي���ايل« وم���راح���ل تنفيذها 

الهدف  لتحقيق  وتعميمها 

املتمثل يف بث روح  من ورائها 

التاحم الوطني، كما عر�س 

الفيلم لقاءات ق�شرية مع بع�س 

ال�شهداء حتدثوا خالها  ذوي 

عن �شعادتهم واعتزازهم بوجود 

جدارية حتمل ا�شم و�شورة اأحد 

اأفراد اأ�شرتهم، وعن عميق الأثر 

ت��رك��ت��ه ع��ب��ارة �شاحب  ال���ذي 

ال�شمو اأمري الباد يف نفو�شهم، 

معربني عن المتنان وال�شكر 

ملبادرة مكتب ال�شهيد يف اإياء 

تخليد ذكرى ال�شهداء اهتماما 

خا�شا.

الفيلم عر�س  كما ت�شمن 

تنفيذ  م�شاهد لبع�س مراحل 

اجلداريات  ولبع�س  احلملة 

ال���ت���ي و���ش��ع��ت يف ع����دد من 

املوؤ�ش�شات.

بلوحات  واخ��ت��ت��م احل��ف��ل 

ف��ل��ك��ل��وري��ة لفرقة  غ��ن��ائ��ي��ة 

التلفزيون.

قيد الإجناز

التكرمي  على هام�س حفل 

اأكدت فاطمة الأمري اأن م�شروع 

حملة »هذول عيايل« مل يكتمل 

ال��ك��ث��ري من  واأن ه��ن��اك  ب��ع��د، 

التي  امل��ف��اج��اآت واخل���ط���وات 

ال�شهيد من  بها مكتب  �شيقوم 

اأجل ا�شتكماله م�شيفة اأن هناك 

ات�����ش��الت ج��اري��ة م��ع جهات 

اأخرى لتعميم اإخراج اجلدارية، 

التن�شيق  يتم  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

اأجل  مع وزارة اخلارجية من 

ال�شفارات، واأن  التوا�شل مع 

هناك �شفارة وافقت بالفعل 

على بروتوكول لو�شع اجلدارية 

بالعربي والإنكليزي، و�شفارة 

بنف�س  للقيام  ت��ت��اأه��ب  اأخ���رى 

اخلطوة، واأعربت عن �شعادتها 

لنمو الفكرة وات�شاعها ولنجاح 
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تعلوه  اجل��داري��ة داخ��ل مركب 

حمامتا ال�شام من كا طرفيه، 

بينما يربز من على �شطح املركب 

جم�شم ل�شمو الأمري وجم�شمات 

الكويت كالأبراج  لبع�س معامل 

بعلم  الن�شر مغطى  اإ�شارة  مع 

الكويت«.

ال�����ش��ّري��ع مديرة  ان��ت�����ش��ار 

املتو�شطة  ال��ف��ي��ح��اء  م��در���ش��ة 

العا�شمة  ب��ن��ات- منطقة   /

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، حت����دث����ت عن 

اإن  م�شاركة مدر�شتها وقالت 

باإ�شراف  اإخ��راج اجلدارية مت 

الفنية مب�شاركة  م��ادة الرتبية 

الطالبات م�شرية اإىل »اأنها املرة 

الأوىل التي ي�شاهدن فيها �شور 

واأ�شماء ال�شهداء يف لوحة واحدة 

فكان حما�شهن كبريا يف تزيينها 

ب�شكل يعرب عما اعتمل داخلهن 

اإج���ال لهوؤلء  اأحا�شي�س  م��ن 

ال�شهداء، واأ�شبح لديهن ف�شول 

للتعرف على حياة كل �شهيد 

ا�شت�شهاده«، م�شيفة  وطريقة 

»و�شعنا اللوحة يف املنت�شف يف 

اإطار من اخل�شب ب�شكل تنزاح 

عنها �شتارة خمملية حمراء اللون 

كاأنها �شتارة م�شرح مع �شور 

لبع�س معامل الكويت، وعلى 

اجلانبني و�شعنا �شورتي �شمو 

الأمري وويل العهد حفظهما اهلل 

على عار�شتني منت�شبتني«.

اأما اأحمد علي حياتي مدير 

م�شاعد / مدر�شة �شيد حممد 

 – املتو�شطة بنني  امل��و���ش��وي/ 

منطقة حويل التعليمية فقال:

»اجل��داري��ة كانت موجودة 

ومنت�شرة منذ زمن لكن حتويلها 

اإىل هذا ال�شكل مع �شم �شهداء 

جدد حتت �شعار عبارة ح�شرة 

الأم��ري »هذول  �شاحب �شمو 

عيايل« كانت مبادرة ذكية من 

ال�شهيد، وفكرة جميلة  مكتب 

جدا ولقت �شدى وا�شتح�شانا 

التعليمية  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن 

وال��ط��اب، وق��د لحظنا مدى 

الكبري من قبلهم يف  التفاعل 

امل�شاركة بتزيينها، فهذه العبارة 

فيها جت�شيد جميل لرعاية واأبوة 

الروح  ال�شمو وغر�س  �شاحب 

الوطنية، وقد مت تزيني اجلدارية 

على لوح من خ�شب وبالتزامن 

مع عر�شها اأمام جلنة التحكيم 

لبع�س  ت��ل��ف��زي��وين  مت ع��ر���س 

الأحداث الوطنية«.

امل�����ش��ي��م��ي املديرة  ك��ف��اي��ة 

م��در���ش��ة م�شرف  امل�����ش��اع��دة/ 

املتو�شطة بنات- منطقة حويل 

:»و�شعنا  ق��ال��ت  التعليمية 

اجلدارية على مدخل املدر�شة 

يف مكان مرتفع وزيناها باأعام 

الكويت من كل جوانبها».

�شمرية جابر املر�شللي مديرة 

ب��ن ع��ف��ان /  م��در���ش��ة عثمان 

متو�شطة بنني، منطقة الأحمدي 

التعليمية اأعربت يف البداية عن 

�شكرها ملكتب ال�شهيد لهتمامه 

الفكرة، م�شيفة  وط��رح ه��ذه 

الفنية  اأن رئي�شة ق�شم الرتبية 

باملدر�شة دلل املطريي »اأبدعت 

بت�شميم اجلدارية ب�شكل فاجاأنا 

لدى انتهائها » واأ�شارت اإىل اأن 

ال�شمو  عبارة ح�شرة �شاحب 

»هذول عيايل« اأثرت يف قلوبنا 

دولة  رئي�س  اأي  يقلها  اإذ مل 

بالعامل، فحر�شنا على اإبرازها 

بحيث حفرناها وجعلناها داخل 

اإطار من الأرابي�شك داخل لوحة 

ال�شهداء، بينما �شاركت الطالبات 

بر�شم لوحات حولها تعرب عن 

م�شاعرهن جتاه الوطن«.

معلمة الرتبية الفنية زينب 

عبا�س بوعبا�س/ رو�شة املهلب – 

منطقة مبارك الكبري التعليمية 

امل�شرفة على تزيني اجلدارية، 

حتدثت عن فكرتها حول اإخراج 

اجلدارية قائلة »كانت روؤيتي 

اأ�شماء  ترتكز على فكرة ذكر 

ال�����ش��ه��داء ب��ال��ت��زام��ن م��ع ذكر 

الأحداث التي ا�شت�شهدوا فيها، 

فوجدت اأن اأف�شل طريقة لتنفيذ 

الفكرة ه��ي بجعل هذه  ه��ذه 

الأح���داث متحركة عن طريق 

الفيديو، بحيث تتزامن �شورة كل 

�شهيد مع احلدث الذي ا�شت�شهد 

فيه، وهكذا كانت �شورة ال�شهيد 

ب��دت اجلدارية  ثابتة يف حني 

متحركة على خلفية »كامريا« 

)رول بانر( ب�شكل يتم ا�شتعرا�س 

اأول حدث �شقط فيه �شهداء 

بالكويت وهو تفجري املقاهي 

ال�شعبية يف عهد املغفور له 

ال�شيخ ج��اب��ر، وحتى �شهداء 

م�شجد ال�شادق، وعلى جانبي 

اجل��داري��ة ينت�شب جم�شمان 

ال�شيخ �شباح  ل�شمو الأم���ري 

ولويل العهد ال�شيخ نواف.

واأخريا التقينا هيفاء حممد 

املهنا مهند�شة م�شروع حديقة 

ال�شهيد بالديوان الأمريي التي 

»بادرة  اأنها كانت  اأك��دت على 

جميلة من مكتب ال�شهيد بو�شع 

جدارية ل�شهداء الكويت الأبرار 

يف حديقة ال�شهيد التي حتتوي 

الكويت  ل�شهداء  على ن�شب 

امل�شاعدة  الوكيلة  فكانت فكرة 

ال�شيدة  ال�شهيد  مديرة مكتب 

باإقامة جدارية  الأمري  فاطمة 

ال�شرياميك حمفور عليها  من 

اأ�شماء و�شور ال�شهداء بالقرب 

الكويتية  امل��ع��ارك  م��ن متحف 

اأبرز  ال��ذي ي�شم م�شاهد من 

ال��ك��وي��ت وه��ي الرقة  م��ع��ارك 

اإ�شافة  وال�شريف واجل��ه��راء 

اإىل الغزو الغا�شم، وقد حر�شت 

اأن  يف ت�شميم اجلدارية على 

تتما�شى األوانها مع األوان حجر 

اإىل  املائلة  اأر�شيات احلديقة 

تبدو  ب�شكل  الرمادي والأبي�س 

وكاأنها جزء من ت�شميم احلديقة 

نف�شها وحتمل الطابع نف�شه.

من اجلداريات الفائزة

تكــــــريــــــــــــــــم
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الش�������هي������������دان:
 أسعد السلطان و وليد الجريان

ورحلة املصري املشرتك

الرابـــــــع الســـــور 

املقاومة،  شباب  إخفاء 
وت������������وف������������ي������������ر امل��������������������واد 
ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة وح�����راس�����ة 
امل�������������ن�������������ازل وت����������وزي����������ع 
امل�����ن�����ش�����ورات م�����ن أب�����رز 
األع��م��ال ال��ت��ي ق���ام بها 
الشهيدان أسعد ووليد

»دي����������وان ال���ش���ي���ب���ان���ي« 
ف��������ي ك�����ي�����ف�����ان م���ل���ت���ق���ى 
األص�����������������������������������دق�����������������������������������اء 
م�������������������������������������ن ش�������������������ب�������������������اب 
امل�������ق�������اوم�������ة ل����ل����ت����ش����اور 
وال�������������ت�������������خ�������������ط�������������ي�������������ط 
األدوار وت��وزي�����������������������������������������������ع 

اأ�شعد ال�شلطان ووليد اجلران »دائمًا معًا« ويف كل مكان جمعتهما ال�شداقة والرفقة ال�شاحلة، فكانا �شويًا كاأخوين 

قاوما معًا و�شجنا معًا ثم اأعلن ا�شت�شهادهما معًا يف ظروف غام�شة وتاعب يف م�شاعر اأ�شرتيهما مع اتهامات باطلة 

ل اأ�شا�ش لها من دليل اأو برهان. وكانت ق�شته كفاحهما وت�شحياتهما حكاية تروى كدللة على اإيثار ل متناه وحب 

جارف لاأر�ش والوطن والأهل. واإليكم ق�شة العذاب الطويل عر ال�شجون والتعذيب وامل�شر املجهول الذي انتهى 

باإعان املوت احلكمي لهما يف 2005 - 2007 لأ�شعد ال�شلطان ويف 19 /3 /2007 م لوليد اجلران.

ال�شهيد اأ�شعد ال�شلطان

هو اأ�شعد على عبدالرحمن 

الكويت  ال�شلطان من مواليد 

1970/6/19 وك���ان يوم  يف 

اأ�شره طالباً يف ال�شنة النهائية 

الثانوية وك��ان من  يف املرحلة 

�شفاته املرح والب�شا�شة واخللق 

وك��ان يرحمه اهلل  مع اجل���راأة 

ملتزماً ب�شاة اجلماعة غيوراً 

على دينه ول ير�شى باخلطاأ 

للمطافئ  ومن هواياته ع�شقه 

ال��ق��دم وال�شباحة وكان  وك��رة 

اأ�شغر اأخواته �شنا ويتيم الأب.

وغالباًَ ما كان يجتمع مع 

دي����وان حممد  اأ���ش��دق��ائ��ه يف 

ب��اأب��ي معاذ  ال�شيباين املكنى 

للتباحث يف كيفية م�شاعدة اأهل 

ال�شامدين،  منطقة كيفان من 

ف�شًا عن توزيع املواد الغذائية 

على املحتاجني منهم، ي�شاف 

اإىل ذل���ك ح��م��اي��ة م��ن��ازل من 

الغزو  نتيجة لظروف  تركوها 

العراقي.

اأكرث  وتعد منطقة كيفان 

ت��واج��دت فيها  ال��ت��ي  املناطق 

املقاومة الكويتية ونفذت �شل�شلة 
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ق�����ض�����اه  ي������������وم ك��������ام��������ل   
مقيدين  ال���ص���دي���ق���ان 
ع�����ل�����ى ك������رس������ي واح�������د 
ف���������ي م�����خ�����ف�����ر ك����ي����ف����ان

من اأعمالها �شد قوات الحتال 

العراقي.

ي�شاعد  اأ���ش��ع��د  ك��ان  وق��د 

البا�شلة يف  الكويتية  املقاومة 

كل اأمر متاح، ففي بداية الغزو 

واإخوته  اأ�شعد  اأخفى  العراقي 

الكويتية  املقاومة  بع�س �شباب 

يف منزلهم بعد مطاردة القوات 

العراقية لهم، ثم األب�شوهم ثياباً 

الإفات  بها  ا�شتطاعوا  اأخرى 

م��ن قب�شة ج��ن��ود الحتال 

العراقي.

اأي�شًا ورفاقه على  وعمل 

توفري املواد الغذائية لكل عائلة 

حمتاجة يف منطقة كيفان، وهو 

التعاون  ي��دل على �شدق  اأم��ر 

والتاآزر بني ال�شباب الكويتي يف 

تلك املحنة.

كما �شارك يف عمل دوريات 

ليلية منظمة ملنع �شرقات البيوت 

اأه��ل��ه��ا، وكانت  ال��ت��ي هجرها 

تبداأ من بعد �شاة  ال��دوري��ة 

املغرب، ومتتد يف اأغلب الأحيان 

اإىل الفجر، وكان اأ�شعد ووليد 

اأ�شعد اجليب  ي�شتقان �شيارة 

وهي من نوع تويوتا، ذهبية اللون 

لتنفيذ تلك املهمة.

كما �شارك اأ�شعد يف توزيع 

املنازل حلث  املن�شورات على 

ال�شباب الكويتي على املقاومة 

ال�شرعية،  بالقيادة  والتم�شك 

ورف�������س اأ���ش��ل��وب ال���غ���زاة يف 

فر�س واقع جديد وكان اأ�شعد 

ورفاقه ياأخذون تلك املن�شورات 

من بع�س �شباب املقاومة ثم 

يوزعونها على املنازل.

القب�ش على اأ�شعد و�شديقه 

وليد

ي��������وم اخل���م���ي�������س  ويف 

1990/8/9م، ال�شاعة ال�شاد�شة 
م�شاًء، ويف اأثناء قيامهما بدورية 

حلرا�شة املنازل، ا�شتقل اأ�شعد 

�شيارته اجليب ومعه �شديقه 

ول���ي���د اجل������ريان و�����ش����ارا يف 

طريقهما فا�شتوقفتهما نقطة 

تفتي�س عند دوار خمفر كيفان، 

ويف رواية لل�شاهد خالد الرا�شد 

عند املخبز الآيل، ول تعار�س 

اأن  الروايتني على اعتبار  بني 

املخبز الآيل ل يبعد عن ذاك 

الدوار اإل م�شافة ي�شرية.

ومت تفتي�س �شيارة اأ�شعد من 

العراقي  ق��وات الحتال  قبل 

ف��ي��ه��ا من�شورات  ف����وج����دوا 

ع��رثوا عليه  معادية و�شاحاً 

يف ال�شندوق اخللفي لل�شيارة، 

اأ�شعد  ي�شتعمله  وهو �شاح مل 

ويخ�س �شقيقه.

اأن  اأخ�������رى  ويف رواي�������ة 

ال�شديقني قد اأخذاه من خمفر 

الغزو  �شرطة كيفان يف بداية 

العراقي، وذلك ب�شمان البطاقة 

الدفاع  املدنية ل�شتخدامه يف 

عن الوطن.

ق����وات الحتال  فنقلت 

اأ�شعد و�شديقه وليد  العراقي 

اإىل خمفر �شرطة كيفان.

ويذكر عبدالعزيز اأن �شقيقه 

اأ�شعد و�شديقه وليد اجلريان 

مكثا يف خمفر �شرطة كيفان اإىل 

ال�شاد�شة ع�شر اليوم التايل.

وقد بحث عبدالعزيز عن 

�شقيقه اأ�شعد يف امل�شاجد التي 

ك��ان ي��رت��اده��ا ع���ادة، لكنه مل 

يجده، ومل يكن يعلم ابتداًء نقله 

اإيل خمفر �شرطة كيفان.

ثم جاءت الأخبار باأن اأ�شعد 

و���ش��دي��ق��ه ول��ي��د اجل����ريان يف 

خمفر �شرطة كيفان فتوجهت 

اأ�شرته اإىل خمفر �شرطة كيفان 

فوجدوه و�شديقه وليد اجلريان 

فزاروهما واطماأنوا عليهما.

ويذكر عبدالعزيز تفا�شيل 

اإىل  اأدق، تتمثل يف دخ��ول��ه 

اأ�شعد  املخفر وروؤيته ل�شقيقه 

و�شديقه وليد اجل��ريان وهما 

امل��خ��ف��ر يجل�شان  ���ش��اح��ة  يف 

على كر�شي واحد، وقد قيدت 

اأي��دي��ه��م، فغ�شب عبدالعزيز 

املنظر وا�شتف�شر من  من هذا 

اأحد جنود الحتال عن اجلرم 

اأنه قد  ارتكباه، فاأجابه  الذي 

عرث لديهما على �شاح، واأنهما 

ا�شتخدماه يف اإطاق النار على 

فاأيقن  ليًا،  العراقيني  اجلنود 

الأمر خطاأ،  اأن يف  عبدالعزيز 

لكون �شقيقه اأ�شعد مل ي�شتخدم 

ال�شاح من قبل، فحاول اإقناع 

جنود الحتال بذلك، لكنهم مل 

يقتنعوا فحيازة ال�شاح عندهم 

ث��م حاولوا  جرمية ل تغتفر، 

اأن يذهب ثم  باأن عليه  اإيهامه 

ياأتي بعد حني لروؤية �شقيقه.

اأنه  كما يذكر عبدالعزيز 

واأخوة اأ�شعد طلبوا من ال�شيدين 

العد�شاين والعون امل�شاعدة يف 

اإخراج اأ�شعد ورفيقه وليد من 

املخفر فا�شتجابا لذلك وتوجها 

اإىل هناك اإل اأن جنود الحتال 

اأنكروا وجودهما.

ويف حماولة يائ�شة لإطاق 

اأ�شعد و�شديقه وليد  ���ش��راح 

اأ�شرتاهما  اجل���ريان، ح��اول��ت 

تقدمي ر�شوة

 جلنود الحتال لإخراجهما 

من املعتقل لكنهما مل ينجحا.

ويذكر عبدالعزيز اأنه والأهل 

اإىل خمفر  اأخ��رى  م��رة  ذهبوا 

�شرطة كيفان لا�شتف�شار عن 

اأ�شعد و�شديقه وليد  �شقيقه 

ف��اأخ��ربه��م جنود  اجل�����ريان، 

اإىل  اأنهما قد رحا  الحتال 

نادي كاظمة الريا�شي، ثم اإىل 

منطقة ال�شليبية، فذهبوا اإىل 

هناك ومل يجدوهما.

وتذكر فاطمة �شقيقة اأ�شعد 

اأن جنود الحتال نقلوا �شقيقها 

ول��ي��د اجل���ريان من  و�شديقه 

خمفر �شرطة كيفان اإىل ثانوية 

قرطبة.

�شيارة اأ�شعد

ويخرب عبدالعزيز �شقيق 

اإىل بلدية  اأنهم ذهبوا  اأ�شعد 

للبحث ع��ن �شقيقه  اجل��ه��راء 

اأ���ش��ع��د، وول��ي��د اجل���ريان بناء 

على خ��رب ج��اءه��م ع��ن طريق 

�شخ�س يدعى ريا�س الطواري 

ك��ان م��ع الأ���ش��ريي��ن يف مبنى 

اأف��رج عنه  ثم  بلدية اجل��ه��راء 

اأ���ش��ب��وع، وعند و�شولهم  بعد 

اأ�شعد هناك،  وج���دوا �شيارة 

فدخلوا ذاك املبنى لا�شتف�شار 

عنهما، لكن جنود الحتال 

هددوا باإطاق الر�شا�س على 

القادمني اإن مل يرحلوا، فرجعوا 

بخيبة اأمل وحزن.

اأ�شعد  بعد ذلك مت ترحيل 

اإىل  و�شديقه وليد اجل���ريان 

مدينة الب�شرة العراقية.

اأخبارهما لذا  وانقطعت 

تيقن اجلميع باأن جنود الحتال 

قد نقلوهما اإىل خارج الوطن.

البحث عن اأ�شعد يف العراق

ذهب اأهل اأ�شعد اإىل العراق 

للبحث عنه يف مدينتي الب�شرة 

اإىل مبنى  وب���غ���داد، وذه��ب��وا 

العراقية، لكن  ال�شتخبارات 

العلم  الدائم هو نفي  اجلواب 

مب�شريه وه��و �شديقه وليد 

اجلريان.

وذكر عبدالعزيز اأنه جاءهم 

خرب عن �شقيقه اأ�شعد عن طريق 

دكتور عراقي يدر�س يف جامعة 

الرابـــــــع الســـــور 
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اأ�شعد  اإىل وجود  اأ�شار  �شدام 

يف الأمن العام يف بغداد، وطلب 

الدكتور مالً لاإفراج عنه، ف�شرع 

عبدالعزيز يجمع املبلغ املطلوب، 

وملا اكتمل بداأ الق�شف اجلوي 

ومل تتم ال�شفقة.

اأ�شقاء  التحرير قابل  وبعد 

الأ����ش���ري يف ���ش��ال��ة �شيخان 

الأ���ش��رى ممن  اأح��د  الفار�شي 

عادوا اإىل اأر�س الوطن واأطلعوه 

على �شورة اأ�شعد، فتعرف عليه، 

ك��ان معه و�شديقه  اأن��ه  وذك��ر 

بالب�شرة يف  ول��ي��د اجل����ريان 

�شجن احلارثية، واأن املعار�شة 

اأخرجتهم يف 1991/2/20 م، 

الهروب  ا�شتطاع  واأن بع�شهم 

واآخرون مت القب�س عليهم من 

قبل القوات العراقية وبع�شهم 

ا�شت�شهد بنريان القوات العراقية 

اأثناء هروبه، بينما اأختباأ الباقون 

عند املعار�شنة وجرى ت�شليمهم 

التي بدورها  التحالف  لقوات 

�شلمتهم اإىل ال�شلطات الكويتية 

بعد التحرير.

كما ذكر ال�شاهد عبدالعزيز 

اأن ابن خاله توجه اإىل العراق 

وقام بالبحث عن �شعد و�شديقه 

ول��ي��د اجل����ريان ف�شاهدهما 

يف بغداد يف مع�شكر بعقوبة 

العراقي يف 1991/12/11.

اأي�شاً ذكر ال�شاهد عبداهلل 

اجلريان يف املقابلة التي اأجريت 

اأن  1992/10/20م  معه يف 

اأ�شعد  �شقيقه وليد و�شديقه 

ال��رم��ادي ح�شبما  �شوهدا يف 

ذكر له ال�شرطي عبا�س حمزة 

الذي كان معهما يف ذات ال�شجن 

ملدة ثاثة اأ�شهر، وذكر عبا�س اأن 

ال�شليب الأحمر قد زارهم يف 

ا�شتغرابه  واأبدى  املعتقل،  ذاك 

من عدم اإطاق �شراحهما.

وم��ه��م��ا ي��ك��ن م���ن اأم�����ره، 

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

ال�شلطان  عبدالرحمن  علي 

���ش��ج��ون��ه��م، ومل يعرف  يف 

م�شريه، وقد حكمت املحكمة 

الكويت مب��وت املفقود  بدولة 

من يوم  موتًا حكميًا اعتباراً 

2007/2/5م.
ال�شهيد وليد اجلران

اإبراهيم عبداهلل  هو وليد 

الكويت  اجل��ريان، من مواليد 

1965/4/20 ي�شكن يف  يف 

منطقة كيفان ويحمل دبلوماً يف 

امليكروفيلم، ويعمل يف جمل�س 

اأجهزة  ال��وزراء بوظيفة م�شغل 

ال��ث��اين يف  ميكروفيلم، وك��ان 

اأخوته وهو متزوج منذ  ترتيب 

عام 1984 وله ثاث بنات هن 

�شيماء وعائ�شة واأ�شماء.

ال�شفر اإىل العمرة

كان وليد قد جتهز لل�شفر 

اأ�شدقائه، ويف  اإىل العمرة مع 

نيتهم اأن ي�شلوا الفجر وينطلقوا 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل 

لكن الغزو العراقي الغا�شم حال 

دون رغبتهم.

ول��ي��د يقطن يف  ك���ان  ومل���ا 

منطقة كيفان وهي من املناطق 

الكويتية  للمقاومة  ال�شاخنة 

البا�شلة �شد القوات العراقية، 

الغازية  القوات  تلك  لذا كانت 

متواجدة بكثافة فيها، وحاولت 

اأن ت�شيق  اخلناق على القاطنني، 

للمقاومة  وتر�شد كل حت��رك 

اأمر يلحظه كل  الكويتية، وهو 

اأثناء الغزو  قادم لتلك املنطقة 

العراقي.

لذا �شارك وليد رفاقه ومن 

بينهم اأ�شعد ال�شلطان يف توزيع 

املواد الغذائية والتموينية على 

الأ�شر الكويتية يف منطقة كيفان 

ال�شن وغريهم  لكبار  وخا�شة 

ك��ان��وا يف ح��اج��ة ما�شة  مم��ن 

اإليها.

ول��ي��د �شاحب  ك���ان  وق���د 

�شهامة و�شجاعة، فقد �شاطر 

ال�شلطان  اأ�شعد  رف��ي��ق درب���ه 

القيام بدورية يومية ليلية حتفظ 

الذين  اأول��ئ��ك  م��ن��ازل  �شامة 

نتيجة لظروف قاهرة  تركوها 

ا�شتوجبها حال الغزو العراقي 

الغا�شم، وكانت تلك الدورية تبداأ 

بعد �شاة املغرب، وت�شتمر اإىل 

فجر اليوم التايل، وكانت �شيارة 

اأ�شعد اجليب و�شيلتهما لتنفيذ 

هذه املهمة اخلطرة.

وكان احلفاظ على متا�شك 

الغزو  اأث��ن��اء  الكويتي  ال�شعب 

ال��ع��راق��ي، والل��ت��ف��اف حول 

ال�شرعية الكويتية،  ال��ق��ي��ادة 

العراقي بكل  العدوان  ورف�س 

تداعياته والدعوة بكل ممكن 

ذل��ك كان  ال��غ��زاة، كل  ملقاومة 

التي �شارك يف  املن�شورات  يف 

توزيعها وليد اجلريان ورفاقه 

على م��ن��ازل ال�شامدين على 

اأر�س الوطن.

وليد يف قب�شة الغزاة

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى وليد  ك���ان 

وكان �شائماً يومها عند مروره 

و�شديقه اأ�شعد كما اأ�شلفنا على 

نقطة تفتي�س عراقية قرب دوار 

خمفر كيفان، القريب اأي�شا  من 

املخبز الآيل.

وعند تفتي�س الغزاة وجدوا 

يف �شيارة اأ�شعد اجليب من�شورات 

معادية لهم، كما وجدوا �شاحاً، 

وهو اأمر طاملا بحثوا عنه.

وتنقل ال�شهيد وليد اجلريان 

اأ�شعد  ���ش��اأن �شديقه  ���ش��اأن��ه 

ال�شلطان يف عدة �شجون داخل 

اإىل  الكويت يف خمفر كيفان 

نادي كاظمة ومنطقة ال�شليبية 

اإىل  ومنطقة قرطبة، ثم نقل 

اأي�شا بني عدة  ليتنقل  العراق 

�شجون من الب�شرة اإىل بغداد 

ث��م بعقوبة  ف�شجن احل��ارث��ي��ة 

ف�شجن الرمادي اإىل اأن انقطعت 

اأخباره متاما ليعلن بعد �شبعة 

ع�شر عاما من الغياب والفقد 

بتاريخ  عن موته موتا حكميا 

2007/3/19م.
اأ�شعد  رحم اهلل ال�شهيدين 

ال�����ش��ل��ط��ان وول���ي���د اجل����ريان 

واأ�شكنهما ف�شيح جناته.

الكويت  من كتاب »�شهداء 

بطولتهم وت�شحياتهم« ج 11، 

د. �شعود حممد الع�شفور

ُوّج�������ه�������ت ل���ل���ص���دي���ق���ني 
ت����ه����م����ة ح������ي������ازة س����اح 
وإطاق نار على جنود 
نقلهما  ومت  االحتال، 
عبر ع��دة س��ج��ون قبل 
إلى  النهائي  ترحيلهما 
سجون العراق الرهيبة
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نــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة

ب���������������������������������ح���������������������������������ث 
ف��������������ي اجل������������������ذور
ل��������������ت��������������أك��������������ي��������������د 
ق����������������������������������������������������������������������دم 
احل������������������������ض������������������������ور

نشأة الكويت.. 

قراءة جديدة
تاريخ  خاصة  ندوة  في  ناقشوا  الكندري،  فيصل  ود.  الغنيم  عبدالله  ود.  الصباح  العذبي  ميمونة  د. 
السياسيني واملقيمني  األج��ان��ب  ال��رح��ال��ة  وأق����وال  التاريخية  امل��ص��ادر  على  مستندين  ال��ك��وي��ت  وج���ود 

جمال بخيت

قدمت ندوة تاريخ الكويت 

التى بداأت يف مركز الريموك 

الثقايف جانبا من تاريخ ن�شاأة 

الكويت. من خال اأوراق ثاثة 

عن ن�شاأة الكويت قراءة جديدة 

ال�شباح  اأ.د. ميمونة  قدمها 

اأ.د.  اأ.د. عبداهلل الغنيم و  و 

في�شل الكندري.

ت��ن��اول��ت الأ�شتاذة  وق���د 

ال��دك��ت��ورة ميمونة ال�شباح 

ق�شة ن�شاأة الكويت يف امل�شادر 

التاريخية حيث قالت:

اإن ا�شتناد ن�شاأة الكويت يف 

اإىل  خال درا�شتها وبحوثها 

القرن ال�شابع ع�شر وقالت اإن 

اإ�شنادها التاريخي يعود لعدة 

بيان احلدود  اأول��ه��ا  م�شادر 

اأن  ال��ذي ذك��ر ع��ام 1613م. 

اأر���س قفراء، وبيان  الكويت 

لل�شلطات  الذي قدم  احلدود 

الدكتورة  واأ�شارت  العثمانية، 

الربهان  اأن  اإىل  م��ي��م��ون��ة 

الثاين يعود اىل ماكتبه املقيم 

ال�شيا�شي الربيطاين )بيلي( 

اأن  1863م.  ال��ذي كتب عام 

الكويت يعود وجودها اإىل 200 

عام م�شى، مبعنى اأن الوجود 

الكويتي كان عام 1663م. وقال 

اإن متو�شط اأعمار من حكموا 

50 عاما. وا�شتندت  الكويت 

الدكتورة ميمونة ال�شباح اإىل 

ما ذكر عام 1613م. من قبل 

وثائق ق�شاة جند وعنزة.

وقالت: مت الإثبات بالأدلة 

الكويت  اأن  الوثائقية واملادية 

ن�شاأت مبكرا عن التاريخ الذي 

املوؤلفات  كان يذكر يف بع�س 

اأن  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ح��ي��ث مت 

الكويت تاأ�ش�شت يف عام 1613 

م. ولي�س يف العام 1756م.

للكويت مواقع  اأن  وذكرت 

اإىل  ح�شارية ميتد تاريخها 

ق��ب��ل املياد  ال�����ش��ن��ني  اآلف 

اإيكارو�س  يف »جزيرة فيلكا« 

وكاظمة وكذلك الأمر بالن�شبة 

للتاريخ الإ�شامي حيث وقعت 

فيها اأحداث مهمة مثل معركة 

ذات ال�شا�شل اأما يف التاريخ 

لها ذلك  احل��دي��ث فلم جن��د 

الدور املوؤثر الذي يربزها ككيان 

قائم بذاته قبل و�شول العتوب 

اإليها وم��ا وج��دن��اه ينح�شر 

يف ا�شتقرار بع�س �شيادي 

الأ���ش��م��اك ع��ل��ى �شواطئها 

وا�شتقرار بع�س القبائل الرحل 

املو�شمية  فيها خال رحلتهم 

انتقال وراء مناطق الكاأ واملاء 

واملراعي بني اجلزيرة العربية 

اإىل  الرافدين م�شرية  وب��اد 

امل��وؤرخ��ني يذكرون  اأن بع�س 

القلعة بناها  اأو  اأن الكويت 

بني  اأم���ري  ب��ن عريعر  ب���راك 
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1613م ه���و ال���ت���اري���خ احل����ق ل��ن��ش��أة ال���ك���وي���ت ول���ي���س ال���ع���ام 1756 ك��م��ا ه���و ش���ائ���ع ف���ي أغ���ل���ب امل���ص���ادر
إث���ب���ات ت���اري���خ ال��ن��ش��أة احل����ق ب���األدل���ة وال���وث���ائ���ق ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ال���وق���ائ���ع وت���أك���ي���دًا ل��ت��س��ل��س��ل األح����داث

خ��ال��د لي�شتخدمها كمخزن 

للموؤن والذخرية يف حني ي�شري 

اآخرون اأن الذي اأن�شاأ القلعة هو 

حممد بن نفله بن عريعر لكننا 

ال�شيخ  اإن  القائل  ال��راأي  مع 

اأن�شاأ  ال��ذي  الأول هو  �شباح 

القلعة اعتمادا على اأن تاريخ 

الكويت  القلعة ون�شاأة  اإن�شاء 

�شبقا تاأ�شي�س دولة بني خالد 

وح��ك��م ب���راك وحم��م��د الذي 

1669م  للعام  البع�س  يرجعه 

1671م  اإىل  الآخ��ر  والبع�س 

وقد تاأكد اأن فتح القطيف كان 

املوافق  1081هجرية  بتاريخ 

1670م.
وتطرقت اإىل قول الكولونيل 

يف  ال�شيا�شي  املقيم  بيللي 

اخلليج عن انتقال اآل ال�شباح 

اإىل الكويت عندما قال : اأقبل 

اأول ال�شيوخ )الرئي�س( بعد ذلك 

اأتباعه  بوبيان مع  عرب خ��ور 

ال��رح��ال على اخلليج  وح��ط 

اأو  الكويت  الآن  الذي ي�شمى 

اأن عرب اخلليج  القرين وبعد 

ا�شتقر على ال�شاطئ ال�شمايل 

اأو كوتا ومن هنا  واأق��ام قلعة 

ا�شتق ا�شم الكويت م�شيفة اأن 

الأدل��ة ما جاء يف تقرير  من 

ال��ذي كتب  ك��ول��ربك  امليجور 

تقريرا عن املنطقة بتاريخ 10 

1982م وذك��ر فيه  �شبتمرب 

راأ�س  اأول م�شتوطنة على  اأن 

الكويت يقطنها  اخلليج هي 

خليط من العرب التابعني لآل 

ال�شباح وهو فرع من العتوب 

وت��ق��وم على حمايتهم قلعة 

مزودة بع�شرين مدفعا لفتة 

اإىل اأن العتوب هنا لي�شوا قبيلة 

عتيبة واإمنا هم جماعات من 

الع�شائر ترجع يف اأ�شولها اإىل 

قبيلة عنزة وهي قبيلة عربية 

���ش��م��ال جزيرة  ن��زل��ت  ك���ربى 

العرب ينتمي اإليهم اآل ال�شباح 

واآل خليفة ومعهم بع�س الفروع 

الذين  زاي��د  اآل  الأخ��رى مثل 

ينتمي اإليهم اآل غامن وغريهم 

الكويتية الأخرى  من الأ�شر 

ف��روع رئي�شة  والعتوب ثاثة 

هي )اآل ال�شباح - اآل خليفة - 

اجلاهمة( وتنتمي اإىل الفرع 

اأ�شر كويتية معروفة  الأخ��ري 

مثل الن�شف وينتمي اآل ال�شباح 

واأبناء تغلب  اإىل قبيلة عنزة، 

اإىل فخذ )جميلة(  وائ��ل  بن 

وبالتحديد فرع )�شمان(.

واأ�شافت الدكتورة ميمونة 

اأنه من الدلئل على اأن الكويت 

تاأ�ش�شت يف عام 1613م وثيقة 

-volume/a  من�شورة يف

وهي   chive Editions
ب��ي��ان حدودها  ع���ب���ارة ع���ن 

ال�شيخ مبارك  اأ�شماها  كما 

1912 يو�شح  ال�شباح ع��ام 

فيه حدود باده بناء على طلب 

ال�شلطات العثمانية يف الب�شرة 

اأثناء املفاو�شات الربيطانية 

ب���داأت عام  ال��ت��ي  العثمانية 

1911م بالتفاقية الجنليزية 
لت�شوية  1913م  الرتكية عام 

اخلافات املتعلقة بني الدولتني 

وفيها ق�شم خا�س بالكويت وقد 

بيانه  ال�شيخ مبارك  ا�شتهل 

اأر���س قفراء  الكويت  بعبارة: 

نزلها جدنا �شباح عام 1022 

هجرية املوافقة 1613م.

الوثائق  اأن م��ن  وب��ي��ن��ت 

م��ا ج���اء يف تقرير  الأخ����رى 

القبائل  بيللي عن  الكولونيل 

العربية يف �شواحل اخلليج 

الفار�شي العربي املوؤرخ 1863 

حيث ذكر »تتوىل عائلة ال�شيخ 

احلايل حكم الكويت منذ ما 

يقارب ثاثة قرون وهو بذلك 

حدد اأن عائلة ال�شيخ احلايل 

)ال�شيخ �شباح بن جابر بن 

عبداهلل بن �شباح بن جابر( 

حكمت الكويت قبل 250 عاما 

وبطرح 250 من 1863 جنده 
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الذي  التاريخ  اإىل ذات  ي�شل 

حدده ال�شيخ مبارك يف بيانه 

تاأ�ش�شت عام  الكويت  اأن  اأي 

1613م.
واأكدت اأن كل الأدلة تثبت 

باأن ال�شيخ �شباح الأول هو اأول 

الكويت وكان  من توىل حكم 

هو وولداه ال�شيخان مبارك بن 

�شباح وعبداهلل بن �شباح الأول 

يحكمون الكويت يف الفرتة من 

1613م .
و اأ�شارت اأي�شا اإىل العديد 

التى  التاريخية  الوقفات  من 

ت��ربه��ن ع��ل��ى وج���ود ون�شاأة 

ال�شابع  ال��ق��رن  ال��ك��وي��ت يف 

ع�شر امليادي يف تلخي�س ملا 

اإليه من  ا�شتندت  ذكرت وما 

م�شادراأربعة، بيان احلدود وما 

ذكره »بيلي« احلاكم الربيطاين 

وق�شاة جن��د وع��ن��زة ووثائق 

التي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخل���رائ���ط 

الغنيم  الدكتور  حتدث عنها 

فيما بعد.

ال��ث��ان��ي��ة حتدث  ال���ورق���ة 

الدكتور في�شل  م��ن خالها 

التاريخ يف  اأ�شتاذ  الكندري 

ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ال���ذي قال 

بداية:

الكويت يف تقرير   : اأول 

مدحت با�شا 1817م. عندما 

ال�شباح قائم  ع��ني ع��ب��داهلل 

مقام على ق�شبة الكويت وهي 

تكت�شب اأهمية بالغة، وتقع على 

ال��ف��او، مت  70 ميا من  بعد 

العثماين  �شمها حتت احلكم 

منذ عامني.

واأ�صاف :

ت�شتمل ق�شبة الكويت على 

5000 اأو 6000 منزل، موقعها 
مرتفع، وم��اوؤه��ا وب�شاتينها 

ومزروعاتها جميلة، وهواوؤها 

لطيف ج��دا و���ش��ح��ي، ولها 

ميناء وا�شع وجميل جدا. وهي 

حم�شنة.

يعي�س �شكانها يف حالة 

ا�شتقرار، وه��ي حماطة من 

ال��ن��اح��ي��ة ال��ربي��ة ب��ك��ث��ري من 

مواطنيها من الع�شائر والقبائل 

البدوية، ويزداد رقيها من يوم 

لآخر.

الكندري  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

ال��ك��وي��ت يف مذكرات  ح���ول 

مدحت با�شا:

ق��وم ل ي�شتغلون  ب��اأن��ه��م 

بالزراعة بل بالتجارة البحرية 

املراكب  2000 من  وعندهم 

الكبرية وال�شغرية  التجارية 

اللوؤلوؤ يف  وي�شتغلون ب�شيد 

ال��ب��ح��ري��ن وع��م��ان وت�شافر 

الهند  اإىل  الكبرية  �شفائنهم 

وزجنبار للتجارة.

وقد رفعوا فوق مراكبهم 

التجارية راية خم�شو�شة بهم 

وا�شتعملوها زمنا طويا غري 

اأن خوفهم من غارة الأجانب 

اإىل رفع  بهم  عليهم قد حدا 

الرايات الأجنبية، فرفع بع�شم 

راية الفلمنك )هولندا( واآخرون 

راية الإنكليز.

الكندري  اأي�����ش��ا  وت��ن��اول 

الكويت يف ب�شره �شالنامه �شي 

– من الوثائق الفار�شية
وقيل اإن اأبنيتها من طابق 

2000 دار  واح���د، وت�شتمل 

14 جامعاً،  ال��ط��ني. و  م��ن 

وخانا و�شوقا به 200 – 500 

حانوت.

4000 ن�شمة،  و�شكانها 

 –  10000 ال��ع�����ش��ائ��ر  وم���ع 

20000. واأكرث اأهلها يعملون 
بالبحر ويتوجهون اإىل فار�س 

والهند وال�شند، ولديهم 2000 

�شفينة.

الثالثة فتناول  الورقة  اأما 

فيها الأ�شتاذ الدكتور عبداهلل 

الغنيم الوثائق والأدلة والأبحاث 

حول الن�شاأة وقال بداية :

منذ اإن�شاء مركز البحوث 

والدرا�شات الكويتية وهو يهتم 

مبو�شوع تاريخ ن�شاأة الكويت، 

وجتمعت جمموعة من الوثائق 

راأي  اإىل  التي تقود  والأدل���ة 

مل��ا و�شلنا يف  ج��دي��د خ��اف��ا 

ال��ك��وي��ت، �شواء  ت��اري��خ  كتب 

الر�شيد  الأ�شتاذ عبدالعزيز 

اأو اأحمد م�شطفى اأبو حاكمة 

اأو غريهما. واأن تلك الوثائق 

ت�شتحق الدرا�شة والتحليل. وملا 

كانت الإ �شارات تكاد تتفق على 

اأن تاريخ ن�شاأة الكويت هو عام 

1613، فقد اقرتح الأخ الكرمي 
الدكتور خليفة الوقيان اأن يكتب 

اإىل الديوان الأمريي لاإفادة 

الإعداد  يتم  واأن  الأم��ر  بهذا 

لحتفالية تليق بتلك املنا�شبة 

التي توثق مرور خم�شة قرون 

على ن�شاأة الكويت. وقد اأر�شل 

اإبريل  22 من  بتاريخ  املقرتح 

2009م. ليكون الوقت كافيا 
املو�شوع  للقيام بدرا�شة هذا 

والتاأكد منه علميا وال�شتعداد 

له ال�شتعداد املنا�شب.

الندوة  ف���اإن ه��ذه  وعليه 

تاأتي يف �شياق ما طلبه جمل�س 

ك�����������ت�����������اب ل�������ل�������ص�������ح�������اف�������ي ع����������������������ادل دروي����������������������ش، 
األدوار  وي��������وث��������ق  ك������ث������ي������رة  أس���������������������رارًا  ي�����ح�����م�����ل 
ال��������ب��������ط��������ول��������ي��������ة ل��������ل��������م��������ق��������اوم��������ة ال������ك������وي������ت������ي������ة
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باأن  واأن��ا على قناعة  ال��وزراء 

الت�شاوؤلت  الكثري من  هناك 

الإجابة عنها  ت��وؤدي  التي قد 

اإ�شافة مهمة اإىل هذا املو�شوع. 

اإىل  وتقدم بع�س الطمئنان 

ال�شك فيما  من قد يخاجله 

تو�شلت اإليه جلنة ق�شم التاريخ 

اأو عدد من الأ�شاتذة والباحثني 

الوثائق ما  الذين وج��دوا يف 

يكفي لاقتناع.

وتابع ..

لقد اأثار الأ�شتاذ عبدالعزيز 

تاريخه  ب��داي��ة  ال��ر���ش��ي��د يف 

جمموعة من الت�شاوؤلت، وقد 

ال�شيخ  ذك��ره  م��ا  اإىل   اأ���ش��ار 

مبارك يف اإحدى ر�شائله لبع�س 

ولة الب�شرة اأنها تاأ�ش�شت عام 

1022 ه��� )1613م( و ذكر 
تواريخ اأخرى هي )1803ه�/ 

1672م( و )1100ه�/ 1689م( 
1125ه�/1713م(، وقد  و 

رجح الر�شيد القولني الأخريين 

ودليله يف ذلك قوله:

»ومبعرفتنا عدد احلكام 

الذين تولوا عليها اآل ال�شباح 

يزول عنا كثري من الغمو�س، 

باأيدينا حجة قوية يف  وتكون 

رف�س بقية الأقوال ول �شيما 

اإذا علمنا اأن �شباح الأول هو 

واأنه تويف حوايل �شنة  اأولهم 

)1190ه�/1776م(.

واأ���ش��ار اإىل اأن��ه لب��د من 

ال�شوؤال يف  الإجابة عن هذا 

�شوء وجود التقرير الذي كتبه 

لوي�س بلي املقيم ال�شيا�شي يف 

اخلليج والذي مكث يف الكويت 

ال�شهر وجال�س رجال  قرابة 

الأ�شرة واأعيان الباد وكتب اأن 

احلكم يف اأ�شرة ال�شباح يعود 

اإىل 250 �شنة،

وكان ذلك يف عام 1813م. 

اأي اأن بداية حكمهم كان عام 

1613 م. وهو نف�س التاريخ 
الذي اأ�شار اإليه واأكده ال�شيخ 

مبارك بعد ذلك بنحو خم�شني 

�شنة.

وختم بالقول بناء على ما 

تقدم فاإن اأحمد م�شطفى اأبو 

حاكمة قد افرت�س افرتا�شات 

اإذا ما  ليوجد لها مايدعمها 

تتبعنا اأحوال دولة بني خالد يف 

ظروفها الداخلية ويف عاقاتها 

اخلارجية من جهة ومن جهة 

اأخرى مل جند مايوؤيد وجهة 

نظره، فال�شري واردن قد كتب 

اأنه  اأي  1717م.  مقالته عام 

معا�شر لاأ�شماء التي ذكرها 

وافرت�س اأبو حاكمة اأن اأحمد 

حمرفة عن حممد دون دليل 

اأول   « اأي�شا:  لكن واردن قال 

رئي�س لآل ال�شباح«.

فهل كلمة �شباح حمرفة 

اأي�شا.

هذه ماحظات حتتاج من 

الخت�شا�شيني التوقف والتاأمل 

ومزيداً من البحث.

اجلل�شة اخلتامية �شهدت 

حواراً

ح���ول ت��اري��خ ال��ك��وي��ت يف 

امل�شادر التاريخية وال�شفاهية 

وتد�شني كتاب »على �شفري 

احلرب«

يف ختام الندوة مت تد�شني 

كتاب »على �شفري احلرب« 

وحتدث خال حفل التد�شني 

ال�شيخ �شباح ج��اب��ر العلي 

ال�شباح وال�شحايف املعروف 

الكتاب  عادل دروي�س موؤلف 

والعقيد الركن متقاعد نا�شر 

اأيام  �شاملني ع��ن ذك��ري��ات��ه��م 

الغا�شم  ال��ع��راق��ي  الح��ت��ال 

لدولة الكويت وحتدث ال�شيخ 

ب��داي��ة ع��ن جمموعة  �شباح 

املقاومة  اخلفجي وماقدمته 

اأي كام  اإن  الكويتية فقال 

يبدو �شغريا اأمام كل دور قام 

املقاومة لقد فعلوا  اأف��راد  به 

م��ا فعلوه بكل تلقائية حباً 

للوطن وكل يف جماله والتف 

ق��ي��ادة واحدة  اجلميع حت��ت 

وكان القائد لهذا اخللية وما 

قامت به املرحوم ال�شيخ علي 

الذي  ال�شباح  ال�شامل  �شباح 

الكويت  جل�س ع��ل��ى ح���دود 

وقام بدور اأ�شا�شي مع كوكبة 

من الفر�شان الكويتيني الذين 

دافعوا عن وطنهم لهذا �شمي 

الكتاب »على �شفري احلرب« 

وقال اإن كل الأفراد كان اأمامهم 

هدف واحد وهو حترير الوطن 

حتت لواء �شمو الأمري املغفور 

له ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح 

اإن املجموعة  وختم بالقول 

كانت رائعة وكل منا قام بدور 

بطويل وظل من ظل وا�شت�شهد 

من ا�شت�شهد دفاعا عن وطننا 

الغايل كما متنى ال�شام واأن 

الكويت و�شعبها  يحفظ اهلل 

حتت قيادة حكيمه ل�شمو اأمري 

ال�شيخ �شباح الأحمد  الباد 

العهد  ال�شباح وويل  اجلابر 

ن��واف الأحمد  ال�شيخ  �شمو 

اجلابر ال�شباح.

ال�شحايف عادل  وحت��دث 

دروي�س عن ذكرياته يف عملية 

تاأليف الكتاب والظروف التي 

اأحاطت بعملية التاأليف وقال 

كبرية  اأ�شراراً  الكتاب يحمل 

التي  البطولية  توثق الأدوار 

امل��ق��اوم��ة الكويتية  قدمتها 

اأن هناك وثائق  اإىل  واأ���ش��ار 

مهمة يف الكتاب وهناك وثائق 

�شوف تن�شر يف طبعة جديدة 

الإف��راج عنها يف  يتم  عندما 

بريطانيا.

الركن  ال��ع��ق��ي��د  وحت����دث 

نا�شر �شاملني وقدم  املتقاعد 

التهاين لل�شعب الكويتي و�شمو 

الأمري مبنا�شبة اأعياد الوطن 

والتحرير وقدم كتابه »مذكرات 

العراقية«  ال�شجون  اأ�شري يف 

واأي�شا عر�س فيلما وثائقيا 

لعمليات الأ�شر والتعذيب التي 

كابدها خال فرتة الغزو والتي 

امتدت اإىل 238 يوما وقال اإن 

الأ�شرى  الفيلم ي�شور معاناة 

جانب من ح�شور الندوة
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الغزو  الكويتيني خال فرتة 

الغا�شم ويعر�س ملحطات يف 

كتابه. كما حتدث يف مداخلة 

اللواء  التد�شني  خ��ال حفل 

حممود الدو�شري الذي تناول 

عملية الأ�شر وطرق التعذيب 

الأ���ش��رى ياقون  ك��ان  وكيف 

اأ�شد اأنواع املعاناة وذكر بع�س 

الذين  ال�شهداء  الأ�شماء من 

نالوا �شرف الدفاع عن الوطن 

الغازية  القوات  اأن  كما ذك��ر 

باإعدامه مع  اأ�شدرت حكما 

الكويتية يف  الأ���ش��م��اء  بع�س 

التنفيذ  يوم  الأ�شر ولكن كان 

ه��و ي��وم ب��داي��ة ح��رب حترير 

الكويت.

وكانت احللقة اخلتامية 

ب��ع��ن��وان »ت��اري��خ ال��ك��وي��ت يف 

امل�شادر التاريخية وال�شفاهية« 

وحتدث فيها املوؤرخ والباحث 

الكويتي فرحان الفرحان الذي 

تناول ق�شة التاريخ بني الوثائق 

العديد  والروايات م�شتعر�شا 

التي  التاريخية  من املحطات 

ت�شري اإىل وجود الكويت.

ال���دك���ت���ور عبداهلل  اأم�����ا 

الهاجري فجاءت ورقته بعنوان 

الكويت«؟  تاريخ  »كيف كتب 

وقال بداية:

ملاذا اختلفت امل�شادر حول 

عملية تاأ�شي�س الكويت ؟

واأجاب  لأ�شباب منها:

امل�شادر  : ندرة وقلة  اأول 

التي  اأو الأج��ن��ب��ي��ة  املحلية 

التاأ�شي�س  ع��ا���ش��رت عملية 

ور�شدها.

وثانيا: العتماد يف الغالب 

على تواريخ وم�شادر �شفهية.

وث��ال��ث��ا: بعد ال�شتقرار 

الكويت  والتاأ�شي�س، مل حتظ 

الفقر وق�شوة  باهتمام ب�شبب 

ال���ف���رتة  ف��ي��ه��ا يف  احل����ي����اة 

اأهميتها  الأوىل وعدم ظهور 

ال�شيا�شية.

ورابعا : ظهور اأدلة واأ�شانيد 

اأدلة  ووثائق متاأخرة �شبقتها 

ووثائق واأ�شانيد خمتلفة عما 

ظهر لحقا، مما �شبب ارتباكاً 

ال�شابق  وتداخًا بني  وخلطاً 

والاحق.

وتناول الهاجري كتاب تاريخ 

عبدالعزيز  للموؤرخ  الكويت 

الر�شيد فقال:

اإن عملية ترتيب وتق�شيم 

املو�شوعات يف كتاب الر�شيد 

جاءت غري مرتابطة يف بع�س 

ال�شواهد  الأج��زاء، بني كرثة 

والأبيات ال�شعرية والقفز على 

النتائج التاريخية، حيث �شادت 

يف ق�شمه الأول. النتقائية 

يف تناوله عملية تويل ال�شيخ 

اأح��م��د اجل��اب��ر احل��ك��م حيث 

التي  امل��و���ش��وع��ات  بلغ ع��دد 

تناولها يف عهد ال�شيخ اأحمد 

اجلابر )حوايل ثاثة وع�شرين 

مو�شوعا( تنوعت بني اجلوانب 

الج��ت��م��اع��ي��ة يف معظمها 

با�شتثناء بع�س املوا�شيع ذات 

الطبيعة ال�شيا�شية.

الر�شيد  ول��ق��د جت��اه��ل 

احلراك ال�شيا�شي يف الكويت 

الذي اأنتج اأول جمل�س �شورى 

1921م. مع  الكويت عام  يف 

وف���رة امل���ادة امل��وج��ودة كونه 

م�شاركا فيه والذي تعر�س له 

ا�شتحياء مربرا  الر�شيد على 

اأي��ة م�شوؤولية  ف�شله ونافيا 

لل�شلطة يف ذلك.

تناول »�شفحات من  كما 

تاريخ الكويت« لل�شيخ يو�شف 

القناعي واملوؤلف  بن عي�شى 

عام 1946 وقال اإنه يعد ثاين 

اأهم كتاب حملي كتب عن تاريخ 

القناعي  بداأه  الكويت والذي 

بالقول » هذه نبذه ي�شرية عن 

األفتها لأبناء  تاريخ الكويت 

املدار�س مبتدئا فيها من �شباح 

الأول وختمتها بوفاة مبارك 

بن �شباح، واأرجاأت تاريخ من 

بعده اإىل وقت اآخر اإن �شنحت 

الفر�شة، وق��د اعتمدت  يل 

فيها على ما�شاهدته ثم النقل 

ع��ن الآب���اء فنقل الآب���اء عن 

اأ�شافهم«. وا�شت�شهد بكتاب 

من تاريخ الكويت للموؤرخ �شيف 

مرزوق ال�شمان.

اأما الدكتور اأحمد القناعي 

فتناول الكويت يف كتب الرحالة 

وقال بداية:

ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ك���ان���ت 

الأو������ش�����ط حم����ط اهتمام 

الغربية  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د 

انعك�س  قدميا وحديثا، وقد 

هذا الهتمام ب�شور �شتى كان 

الرحالة  منها مرور عدد من 

املنطقة، ومكوثهم فيها  بهذه 

لفرتة من الزمن لدرا�شة اأحوال 

الباد وال�شكان وكتبوا ذلك يف 

مذكرات وثقوا فيها اأهم املدن 

التى زاروها واملناطق والطرق 

ال��ت��ي �شلكوها يف رحاتهم 

ب�شكل مف�شل اأحيانا وجممل 

يف اأحياٍن اأخرى.

ل��ق��د ك��ان��ت ال��ك��وي��ت من 

بن�شيب  التي حظيت  البلدان 

الرحالة  وافر من اهتمامات 

الذين زاروه���ا وكتبوا عنها، 

ومكث بع�شهم زمنا طويا 

خالطوا فيه اأبناء الكويت وكتبوا 

عن طبيعة الباد واحلكم فيها 

وعادات وتقاليد واأخاق �شعب 

التي  الفرتة  الكويت يف تلك 

الرحالة، ووثقوا  زاره��ا فيها 

ذلك يف مذكرات خا�شة ت�شمل 

وال��ب��ل��دان املجاورة  ال��ك��وي��ت 

اأحيانا، ويف اأحيان اأخرى كانت 

تخت�س بالكويت فقط.

اأي���������ش����ا ق����دم����ت ه���ذه 

املذكرات معلومات تف�شيلية 

تتعلق بحوادث �شاحبت ن�شاأة 

الكويت وتعترب تلك احلوادث 

معامل مهمة ت�شيئ جوانب من 

تاريخ الكويت، وتفيد املهتمني 

الكويتي م��ن حيث  بالتاريخ 

توثيق مواقف واأحداث تاريخية 

ب��اأق��ام م��ن عا�شرها وكتب 

عنها ب�شكل مبا�شر.

لهذا تعترب كتابات الرحالة 

اأ�شا�شياً  مرجعًا  ودرا�شتها 

لإلقاء مزيد من الأ�شواء على 

تاريخ الكويت، والتي تزخر 

بالعديد من املعلومات القيمة، 

املهتم  ي�شتغنى عنها  التي ل 

الكويتي عند �شعيه  بالتاريخ 

املنطقة ب�شكل  تاريخ  لتدوين 

عام والكويت ب�شكل خا�س.

نــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة

مناق�شات علمية وبحوث
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الهوية قامـــوس 

اإليه  التنبيه  ولكن ما يجب 

بداية هو اأننا ل نهدف من وراء 

طرح هذا ال�شوؤال اإىل و�شع حد 

لتعدد وتباين معاين الهوية، لأننا 

نعلم �شلفا اأن الكلمات على وجه 

العموم، تتعدد معانيها بتعدد 

ا�شتعمالها يف �شياقات خمتلفة. 

اإن هدفنا يتمثل يف الإ�شهام 

املنهجي يف عملية تو�شيح هذه 

الكلمة التي حتولت اإىل م�شطلح 

اأ�شا�شي، وذلك من خال الوقوف 

عند عنا�شرها، وعاقاتها، 

وحتليل بع�س النظريات العلمية 

والفل�شفية التي اأ�ش�شتها. وبتعبري 

اآخر، اإن هدفنا من هذا القامو�س 

ه��و الإج��اب��ة، وذل��ك م��ن خال 

سؤال الهوية
د. الزواوي بغوره

نطرح  العلمية؟  اأبحاثنا  ويف  غ��رن��ا،  م��ع  ح��وارات��ن��ا  ويف  اليومية،  اأحاديثنا  يف  ن�شتعملها  عندما  بالهوية  نعني  م��اذا 

ه���ذا ال�������ش���وؤال الأويل وامل��ب��ا���ش��ر رغ���م وج����ود ك��ث��ر م���ن ال���درا����ش���ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت م��و���ش��وع ال��ه��وي��ة ب��ال��در���ش و البحث. 

م��ع��رف��ي��ة عديدة،  اإىل جم����الت  ال��ت��ي تنتمي  ال���درا����ش���ات  ه���ذه  اأن  اإىل  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ي��ع��ود  ذل���ك  ال�����ش��ب��ب يف  ل��ع��ل  و 

ال���وق���وف عند  وف��ل�����ش��ف��ي��ة، ل متكننا يف غالبيتها م��ن  وان��رب��ول��وج��ي��ة،  ون��ف�����ش��ي��ة،  وث��ق��اف��ي��ة، و اج��ت��م��اع��ي��ة،  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

عاقاتها. خمتلف  يف  والبحث  حتديدها  اإىل  بحاجة  نحن  ل��ذا،  للهوية.  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأو  املعاين  اأو  ال���دللت 

)2016 يونيو   - )مايو   85 الغرسة 

29



التحليل والنقد، على الأ�شئلة 

الآت��ي��ة: م��اذا تعني  الأ�شا�شية 

اللغوية  ال��ن��اح��ي��ة  ال��ه��وي��ة م��ن 

وال�شطاحية؟ وما عاقاتها 

اإ�شهام النظريات  املختلفة؟ وما 

العلمية والفل�شفة يف تاأ�شي�شها؟ 

ول��ك��ن ق��ب��ل الإج���اب���ة ع��ن هذه 

الأ�شئلة املنهجية، يتعني علينا اأن 

جنيب عن �شوؤال عام وهو: ملاذا 

الهتمام مبو�شوع الهوية؟

ي��رب��ط املهتمون مبو�شوع 

الهوية بينه وبني مو�شوع الأزمة 

التي تعرفها ثقافتنا املعا�شرة 

اأن  ب�شكل ع��ام. وه��و ما يعني 

اأ�شئلة الهوية ل تطرح اإل عندما 

يواجه الأفراد واملجتمعات على 

ح��د ���ش��واء ت��غ��ريات وحت���ولت 

ا�شتقرارهم، وت�شعرهم  تزعزع 

ال��ذي يطال  التهديد  بنوع من 

كيانهم. وبالنظر اإىل اأن التغريات 

والتحولت التي ت�شيب الإن�شان 

واملجتمعات، حتدث فيه نوعا من 

الأزمة، وذلك بحكم ما تفر�شه 

من تغيري على الأ�شاليب القدمية 

املتبعة، والعمل، �شواء كنا يف 

ذلك خمتارين اأو جمربين، على 

تعديلها وتغيريها وهو ما يوؤدي 

يف الغالب اإىل حالة من الأزمة 

اأو الأزمات مبا اأننا نتحدث عن 

املجتمع يف خمتلف م�شتوياته.

ذل��ك هو  امل��ث��ال على  ولعل 

التغري الذي يحدث يف اأ�شاليب 

العي�س التي تعودنا عليها، ولكن 

التطورات تفر�س علينا اأن نعدلها 

اأو نغريها، ويف بع�س الأحيان اأن 

نتخلى عنها. وخري مثال على ذلك 

اأ�شاليب عي�شنا وطريقة عملنا 

على وجه التحديد والتي تعرف 

تغريات تعود لأ�شباب عديدة منها 

املتزايدة للمجتمع،  احل��اج��ات 

ومنها اأ�شاليب التنظيم والت�شيري، 

ومنها رغبتنا يف تطوير ذواتنا، 

وحت�شني ظروف معي�شتنا...الخ. 

اإن هذه الأ�شباب وغريها، تفر�س 

علينا اأن نعدل من اأ�شلوب حياتنا 

القدمية حتى نتاأقلم ونتكيف مع 

حياتنا اجلديدة.

تتجلى هذه احلالة يف 

به  الذي تقوم  العمل 

املراأة يف املجتمعات 

فاإذا  احل��دي��ث��ة. 

ك��������ان جم����ال 

عملها قدميا 

ي�����ت�����ح�����دد يف 

الإجناب، والعمل 

البيتي، ويف بع�س 

الزراعية  الأعمال 

بالن�شبة  واحلرفية 

ل��اأري��اف والبوادي، 

ف����اإن ع��م��ل امل�����راأة يف 

املجتمع احلديث قد �شمل 

خمتلف امل�شتويات القت�شادية 

والثقافية وال�شيا�شية، ولكنه طرح 

يف الوقت نف�شه م�شكات ارتقت 

اإىل حد الأزمة. وهذا ما عربت 

ال�شيا�شية  التيارات  عنه بع�س 

اأن  املثال  التي ترى على �شبيل 

اإذا  البطالة ميكن حلها  م�شكلة 

اإىل البيت. ول  ما عادت املراأة 

ترتدد هذه الجتاهات يف القول 

اأخاق  ت��ردي  اأ�شباب  ب��اأن من 

ولكن ما يجب التنبيه عليه 

هو اأن مو�شوع الهوية ل يقت�شر 

اأو ثقافة  على جمتمع بعينه 

واإمن��ا هو مطروح على  بعينها، 

جميع املجتمعات املتقدمة منها 

املو�شوع  وي��وؤرخ لهذا  والنامية. 

غالبا ببع�س الأحداث التاريخية 

الكربى، ومنها على �شبيل املثال 

ولي�س احل�شر، ما عرفه ع�شرنا 

ال�شعوب  ا�شتعمار ون�شال  من 

امل�شتعمرة من اأجل التحرر من 

الهيمنة ال�شتعمارية، 

وذل�����ك دف���اع���ا عن 

ه��وي��ت��ه��ا وحريتها. 

م���ا عرفته  وم��ن��ه��ا 

الغربية  املجتمعات 

ن��ف�����ش��ه��ا، وبخا�شة 

بعد اأحداث ما يعرف 

�شة  نتفا ل با

الطابية 

ط�������رح س��������ؤال ال���ه���وي���ة 
ي�����ك�����ت�����س�����ي م����ن����ه����ج����ي����ة 
أساسية في مجتمعاتنا 
عرفت  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
ال����ع����ن����ف واالس����ت����ع����م����ار 
وال��ق��ط��ي��ع��ة وال���ت���م���زق

املجتمع، 

اإمنا  ال��رذي��ل��ة،  وانت�شار 

يعود اإىل ما تعرفه املراأة 

من حرية. من هنا يعمل 

هوؤلء، وبطرق خمتلفة، 

على الت�شييق على حرية 

امل��راأة يف املجتمع، وذلك 

حفاظا على ما يعتربونه 

هوية املجتمع واأ�شالته.

الهوية قامـــوس 
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يف العام 1968، وما جنم عنها 

من ميل نحو الختاف واملغايرة، 

مثل اختاف اجلن�شني، واختاف 

الثقافات بع�شها عن بع�س، بل 

وحتى اختاف الثقافات املحلية 

الوطنية. وكذلك  الثقافات  عن 

ال�شوفيتي، وما  تفكك الحت��اد 

اأدى اإليه من ظهور لنزعات قومية 

تطالب بهوياتها املختلفة.

اأن تفكك وانهيار  ومعلوم 

اأدى  ال�شوفيتي ق��د  الحت����اد 

اإىل ظهور م��ا �شمي يف حينه 

العاملي اجلديد الذي  بالنظام 

اأ�شبح يعرف منذ ت�شعينيات 

التي  بالعوملة  الع�شرين  القرن 

فر�شت ديناميكيتها القت�شادية 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة والإعامية 

والثقافية، تغريات على خمتلف 

جمتمعات العامل. بل اإن هنالك 

القائلة:  الفكرة  اإىل  ينت�شر  من 

اإن الهوية اأ�شبحت بديا للنظرية 

التي تركز، كما هو  املارك�شية 

معلوم، على اجلوانب القت�شادية 

والجتماعية، يف حني اأن الهوية 

الثقافية  اأك��رث باجلوانب  تهتم 

والروحية والتاريخية.

واإذا كان الفكر الغربي، رغم 

واإمكانياته وتقدمه قد  قدراته 

ف��اإن هذا  الهوية،  ���ش��وؤال  ط��رح 

اأكرث  ال�شوؤال ي�شبح يف نظرنا 

للفكر  بالن�شبة  م��ن ���ش��روري 

التي  ال��ع��رب��ي��ة  يف جمتمعاتنا 

عرفت التمزق والعنف والقطيعة 

تاريخها  والت�شويه �شواء �شمن 

اأو يف �شراعها مع  اخل��ا���س، 

ال�شتعمار، اأو يف حماولتها لتنمية 

قدراتها وحتديثها. لذا نعتقد اأن 

طرح �شوؤال الهوية يكت�شي اأهمية 

منهجية اأ�شا�شية.

والواقع اأن مو�شوع الهوية ل 

يقت�شر على الأفراد واملجتمعات 

الإن�شانية.  امل��ع��ارف  ب��ل �شمل 

ويكفي يف هذا ال�شياق اأن ن�شري 

اإىل مظهر واح���د متمثل يف 

الغربي  امل�شروع الأنرثبولوجي 

الذي يرمي اإىل درا�شة املجتمعات 

املغايرة عن املجتمع  والثقافات 

ب��اأدوات معرفية  الغربي، ولكن 

غربية. من هنا تطرح جملة من 

العرتا�شات والنتقادات على 

العلم، وبخا�شة من حيث  هذا 

حماولته وبحثه يف التماثل بني 

املجتمعات املغايرة وبني الأدوات 

العلمية التي ي�شتعملها.

امل�شروع  اآخر، فاإن  وبتعبري 

ي��ق��وم ع��ل��ى مماهاة  ال��غ��رب��ي 

ل��ذا وجهت  م��ع هويته.  الآخ���ر 

له العديد من النتقادات �شواء 

اأو  الغربي ذات���ه  الفكر  داخ���ل 

بالتايل  من خ��ارج��ه، وطرحت 

اإ�شكالية الثقافة والهوية واإمكانية 

معرفة الآخر وهويته. يوؤكد هذا 

اإل��ي��ه ندوة  م��ا تو�شلت  ال��ط��رح 

عقدت يف منت�شف �شتينيات 

اأحد  الع�شرين، ونظمها  القرن 

النرثبولوجيني املعرفني عامليا 

الفرن�شي،  وه��و النرثبولوجي 

البنيوية يف  وموؤ�ش�س املدر�شة 

النرثبولوجيا والفل�شفة وهو 

ال��ذي قال  كلود لفي �شرتو�س 

اإن  ال��ن��دوة  افتتاحية ه��ذه  يف 

م��ف��رتق طرق،  ال��ه��وي��ة تقع يف 

وتعرف اأزمة تخرتق املجتمعات 

املتقدمة واملجتمعات النامية، كما 

املعارف والعلوم  تخرتق جميع 

اأك��د عليه  والثقافات. وه��و ما 

الندوة  بنوا مدير  ج��ون م��اري 

ب�شيغة مغايرة، ولكنها مكملة 

وهي اأن الهوية قد اأدت اإىل طرح 

مو�شوع الختاف الذي اأ�شبح 

بدوره يخرتق ع�شرنا. ومعلوم 

اأن الختاف ي�شكل مو�شوعا 

مركزيا عند بع�س الفا�شفة 

اأمثال دلوز ودريدا  املعا�شرين 

وفوكو. لكل ذلك، نحن يف حاجة 

الهوية،  ���ش��وؤال  البحث يف  اإىل 

والعمل على �شياغة قامو�س 

دقيق يبني معامل وح��دود هذا 

ال�شائك واحليوي يف  املو�شوع 

الوقت نف�شه.

ه�������ن�������اك م��������ن ي���ن���ت���ص���ر 
ال�����ه�����وي�����ة  أن  ل�����ف�����ك�����رة 
أص���������ب���������ح���������ت ب���������دي���������ًا 
ل��ل��ن��ظ��ري��ة امل���ارك���س���ي���ة 
ال���������ت���������ي ت���������رك���������ز ع����ل����ى 
االقتصادية  اجل��وان��ب 
واالج������ت������م������اع������ي������ة ف���ي 
تهتم  ال��ه��وي��ة  أن  ح���ني 
الثقافية  ب����اجل����وان����ب 
والتاريخية والروحية 

ال����������������ه����������������وي����������������ة ت�������ق�������ع 
ع�����ل�����ى م�����ف�����ت�����رق ط�����رق 
وت�������������ع�������������ان�������������ي أزم�����������������ة

 ت����خ����ت����رق امل���ج���ت���م���ع���ات 
امل���ت���ق���دم���ة وال���ن���ام���ي���ة، 
ك�����م�����ا ت�����خ�����ت�����رق ج���م���ي���ع 
امل�������������������������������������������ع�������������������������������������������ارف 
وال����������������������������ع����������������������������ل����������������������������وم 
وال�����������������ث�����������������ق�����������������اف�����������������ات 
)كلود ليفي ستروس(
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امل������ك������ان ي�����وث�����ق ج�����ه�����ود 50 ع�����ام�����ا م������ن ال����ع����م����ل وال�����ب�����ح�����ث ع����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ال����ك����وي����ت وت����راث����ه����ا
أحمد شتيوي

ال��ك��ث��ر م���ن الأح��������داث والأزم�����ن�����ة التي  ت��خ��ت��زن ذاك������رة الأمم 

ت�����ش��ك��ل جم��ت��م��ع��ة ت���اري���خ ه����ذه الأم������ة او ت���ل���ك، وت��ع��م��ل ال����دول 

ع��ل��ى م���دى ع�����ش��ور ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ذل���ك ع��ل��ى ���ش��ور م��رئ��ي��ة متثل 

ل���اأج���ي���ال ت����راث����ا ت��ع��ت��ز ب����ه لأج��������داد م������روا ع���ل���ى ه�����ذه الأر�������ش 

الآثار. ودور  امل��ت��اح��ف  ف��ك��ان��ت  ت��اري��خ��ه��ا،  يف  ب�شماتهم  وت��رك��وا 

بتاريخ  يتعلق  الأم���ر  ولأن 

اأي بلد وما�شيها، فقد عمدت 

الدول اإىل اإن�شاء موؤ�ش�شات تعنى 

بهذا اجلانب، فكانت يف بع�س 

الدول وزارات متخ�ش�شة، ويف 

بع�شها الآخر جهات حكومية 

اأقل من م�شتوى وزارة، كما يف 

توثيق كل  الكويت، تعمل على 

الأمة وت�شجله وجت�شده  تراث 

على �شكل معرو�شات يف متاحف 

ودور اآثار.

ولكن اأن ي�شطلع بهذه املهمة 

الفريد  الأمر  اأفراد فذلك هو 

يندر وج��وده، فمعروف  ال��ذي 

ت�شتهويه  الأ�شخا�س  اأن بع�س 

اأمور تراثية معينة، يعمل على 

جمعها وت�شنيفها، ولكن ل يعدو 

اأن يكون ذلك جمرد هواية، اأما 

اأن يقوم فرد واحد بعمل ي�شل 

اإىل م�شتوى عمل موؤ�ش�شة، فلن 

 �� اإل يف منطقة حطني  جت��ده 

���� حيث يقطن  ال�شرة  جنوب 

اأو م�شت�شيفنا الذي  �شيفنا، 

اأفرد �شرداب بيته ليحكي ق�شة 

الكويت وتاريخها بّرا وبحرا.

ال��ع��م حامد  اإن����ه م��ت��ح��ف 

“بوعبداهلل”  الفزيع  عبداهلل 

الذي ترجم رحلة عمر امتدت 

الكويت  ل�62 ع��ام��ا م��ن ح��ب 

وتراثها، اإىل متحف لن ي�شدق 

الزائر اأن ما ي�شاهده نتاج جهد 

�شخ�شي وبجهود فردية واإنفاق 

اإن��ه عمل عظيم وجبار  ذات��ي، 

ي�شتحق الإ�شادة والتقدير لرجل 

للكويت، فبذل من  نذر حياته 

اأكرث  الكثري وم��ن ماله  نف�شه 

الكويت ويجمعه  تاريخ  ليخلّد 

يف �شرداب كبري توزعت جوانبه 

واركانه، وقبل ذلك بذل فلذة 

كبده يف �شبيل الكويت، فهو 

والد ال�شهيد عبداهلل، و�شقيق 

ال�شهيدين من�شور وخالد.

اأخ���ذن���ا م��وع��دا م��ع العم 

بوعبداهلل لزيارة متحفه، وكان 

املوعد متزامنا مع زيارة اإحدى 

ل��ل��م��ت��ح��ف، و�شلنا  امل���دار����س 

اإىل بيته يف منطقة حطني، 

البيت  اأم���ام  فوجدته يجل�س 

�شيوفه،  ل�شتقبال  م�شتعدا 

املدر�شة مل ت�شل بعد،  وكانت 

الفر�شة قبل و�شول  فانتهزنا 

ال�شيوف واأبحرنا معه يف تاريخ 

الكويت م�شتف�شرين عن بداياته 

وجهوده،  متحفه  ت�شكيل  يف 

ث��م الط����اع ع��ل��ى حمتويات 

متحفه.

وقبل الدخول اإىل املتحف، 

جل�شنا يف درد�شة �شريعة عرفنا 

من خالها اأن العم بو عبداهلل 

كان عا�شقا للرتاث ويهتم بكل 

ما هو قدمي منذ �شغره، وكان 

ب��ك��ل م��ا ي�شرتيه له  يحتفظ 

األعاب وغريها، ول  والداه من 

يرميها، حتى تكونت له جمموعة 

التي  الأ�شياء  باأ�س بها من  ل 

ت�شكل جزءا من تراثه اليوم، ثم 

تطورت المور لديه مع حر�شه 

على �شراء اأي غر�س يراه اأثريا 

اإ�شافة  تاريخية،  اأهمية  ذا  اأو 

اإىل ما ورثه من والديه، فلما 

راأى الأ�شدقاء والأهل ما لديه 

اأعجبتهم واقرتحوا عليه تطوير 

الفكرة التي تخّمرت حتى اأثمرت 

متحفا، بداأ �شغريا ثم منا حتى 

�شار يف �شورته احلالية.

ك��ل ما  وع���ن كيفية ج��م��ع 

واأ�شياء  يف املتحف من حتف 

تراثية، قال العم حامد الفزيع 

اإنه نال بع�س القطع الرتاثية من 

الأقارب وال�شدقاء، كما �شافر 

اإىل ال�شعودية والبحرين وقطر 

الأثرية،  القطع  وا�شرتى بع�س 

اإىل ثروته الرتاثية.  و�شمها 

وعن حر�شه على ت�شكيل هذا 

اإنه يحب  املزيج الرتاثي، قال 

على  ويعمل  الكويتية  البيئة 

اإبرازها ب�شورتها اجلميلة، وهو 

توثيقه لكل تفا�شيل  ما يف�شر 

البيت والبيئة الكويتية، كما 

�شرنى يف احلديث عن حمتويات 

لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
وال�����������������د ال������ش������ه������ي������د وش�������ق�������ي�������ق ال�����ش�����ه�����ي�����دي�����ن 
وّث�������������ق ت�������������راث ال�������ك�������وي�������ت ب�������������أدق ت����ف����اص����ي����ل����ه
ب������ّرا وب�����ح�����ّرا وت�����ط�����ورا ع���ل���ى م�����دى ن���ص���ف ق���رن

متحف حامد الفزيع...

عندما ُيختصرَ 

التاريخ يف مكان !
حامد الفزيع

)2016 يونيو   - )مايو   85 الغرسة 

32



املتحف.

ونّوه بوعبداهلل باأنه كان منذ 

ال�شغر يهتم ب�شيد طيور احلمام 

التي ي�شطادها ليح�شرها اإىل 

الوالدة لتطبخها، ومن اأجل ذلك 

باأفخاخ �شيدها،  اهتم كثريا 

الكثري،  ال�����ش��يء  وج��م��ع منها 

ي�شاف اإىل ذلك اهتمامه بالبيئة 

الربية وجوانبها وهو ما يربز 

يف معر�شه.

ولفت اإىل اأن متحفه يحتوي 

اأثرية،  3500 قطعة  اأكرث من 

اأغاها على قلبه �� كما يقول �� 

�شاعة حائط اأهداها لوالده من 

اأول راتب ت�شلمه بعد توظفه يف 

 .1974 املوا�شات عام  وزارة 

اإنه  ق��ال  اأهمية املتحف  وع��ن 

�شجل يف املجل�س الوطني للثقافة 

والفنون، وهو اأول متحف خا�س 

يف الكويت اأن�شئ بجهود فردية 

ذاتية.

رحلة يف تاريخ الكويت

ال�شريعة مع  الدرد�شة  بعد 

ب��و ع��ب��داهلل، ا�شطحبنا  العم 

يف جولة على متحفه، فكانت 

تاريخ  اإبحاراً يف  يف حقيقتها 

املتحف ق�شم  الكويت،  وذاك��رة 

اأجنحة كل منها يعرب عن  اإىل 

بيئة وزمن، فاأول ما تدخل اإىل 

املتحف ت�شتقبلك اأجهزة الراديو 

اأكرث  اإىل  التي تعود  القدمية 

الزمان،  ق��رن م��ن  م��ن ن�شف 

و�شعت يف اإطارها الزمني، فما 

اأن تقرتب من هذ اجلناح حتى 

تنطلق الأغاين الرتاثية القدمية 

الراديوهات،  اأح���د تلك  م��ن 

اإىل  املكان  اأج���واء  فتنتقل مع 

كويت ما قبل ال�شتقال، واأثناء 

التجول �شرح لنا العم بوعبداهلل 

تاريخ كل قطعة، فهناك الراديو 

“بوخم�س” الذي كان م�شهورا يف 
املا�شي، وهناك راديو عمره 70 

�شنة واأغلبها اأجهزة كانت ت�شتورد 

من الهند، ومن ركن الراديوهات 

ال��ع��م��ات، فعر�س  اإىل رك���ن 

الهندية  يف متحفه العمات 

القدمية الورقية واملعدنية، من 

الروبية، ثم عر�س  اإىل  البيزة 

الفلو�س الكويتية يف اإ�شداراتها 

وب��ني ه��ذه وتلك كان  الأوىل، 

للح�ّشالت مكان يف متحفه، 

فراأينا “بّاع البيزة” مع عائلته 

واإىل جانبها  الزوجة والأولد، 

عر�س ملفاتيح البيوت القدمية 

باأ�شكال واأحجام متعددة.

انتقلنا  ال��ن��ق��ود  بعد رك��ن 

ثم ركن  التلفزيونات،  اإىل ركن 

ف��ك��ان على اجلدار  الآل��ي��ات، 

م�شاحة لعر�س لوحات ال�شيارات 

القدمية التي توثق تطور لوحات 

م��ن��ذ ان دخلت  ال�����ش��ي��ارات 

للكويت حتى وقتنا احلا�شر، 

الركنني كان هناك ركن  وبني 

لل�شاعات القدمية فراأينا �شاعة 

امل��ل��ك ف��ي�����ش��ل، وغ���ريه���ا من 

اأغلى قطعة  ال�شاعات، وبينها 

على قلبه، هي �شاعة احلائط 

التي اأهداها لوالده من فلو�س 

“عّدة  ثم  رات��ب يقب�شه،   اأول 

والهواتف  القدمية”  الاقة” 

ت��اري��خ تطورها  التي ت�شل�شل 

وا�شتخدامها، و”املكاوي” التي 

كانت تكوي بوا�شطة الفحم، 

الطائرات  وعلى اجلدر علقت 

الورقية التي كانت ت�شنع قدميا، 

العم حامد  اإىل �شور  اإ�شافة 

الفزيع وهو �شغري يف فريجهم 

مع فريق كرة القدم.

اإىل اجلناح  ننتقل بعدها 

البحري الذي يتو�شطه مركبان 

“بوم” م�شنوعان مبهارة فائقة 
بيد النوخذة �شالح املكيمي، كما 

اأخربنا بوعبداهلل، وو�شط اأجواء 

اليامال التي و�شعها بوعبداهلل 

تعرفنا على حمتويات اجلناح 

الغو�س  ال��ت��ي ت�شمنت ع���ّدة 

وتاريخه، وميزان اللوؤلوؤ الذي يباع 

وغريها من الرتاث البحري، ويف 

طريقنا من جناح اإىل جناح كانت 

تاريخية ثمينة  هناك مقتنيات 

التوثيقية، ومنها  اأهميتها  ولها 

كامريات الت�شوير القدمية التي 

راأ�شه  كان ي�شع فيها امل�شور 

لي�شور، وغريها من  الآل��ة  يف 

اآلت الت�شوير املختلفة، وراأينا 

اأعداد  كذلك جملدات جتمع 

العربي منذ �شدورها،  جملة 

وه��ن��ا ك��ذل��ك رك���ن ل����اأدوات 

الف�شية والنحا�شية التي كانت 

ت�شتخدم قدميا، وبع�س ادوات 

ر�س املبيدات احل�شرية.

ول��ع��ل اك���رث م���ا اأف�����رد له 

بوعبداهلل كان البيت الكويتي، 

فما ان تيّمم �شطر البيت حتى 

وما  الزلق”  “درب  اأيام  تعي�س 

قبله بكل تفا�شيل البيت، فمع 

هديل احلمام الذي ينبعث من 

املتحف منظم تنظيما دقيقا ومقسم إلى أجنحة 
كل منها يعبر عن مرحلة وبيئة خاصة بالكويت
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اآلة ت�شجيل و�شعت كموؤثرات 

�شوتية وجم�شمات احلمام فوق 

اجل���دران، تتجول بني املطبخ 

القدمي وغرفة اجللو�س بكل 

تفا�شيلها التي ل ميكن الإحاطة 

بها و�شفا، ثم ت�شل اإىل الغرفة 

الأكرث خ�شو�شية وهي غرفة 

العرو�شينن فتتعرف على “َكبَت” 

العرو�س وما يحتويه و�شياتها 

تلب�شها وتفا�شيل �شغرية  التي 

فيها

الكويتي  البيت  تخرج من 

لت�شل اإىل املقهى، وفيه تفا�شيل 

املقهى القدمي وجوانبه، وديوانية 

الأول، ومقابله �شورة  الرعيل 

ال��ذي يعر�س ماب�س  لل�شوق 

وجتهيزات للبيع.

اإىل ركن  ن�����ش��ل  واأخ�����ريا 

حامد الفزيع

 يف �صطور

من مواليد حي �شرق   -

عام 1954

در�����س الب��ت��دائ��ي��ة يف   -

م��در���ش��ة ال��ن��ج��اح يف 

املتو�شطة  ث��م  ���ش��رق، 

املتنبي يف  يف مدر�شة 

الثانوية  د�شمان، ونال 

من ثانوية اأحمد م�شاري 

العدواين يف العديلية.

حا�شل على دبلوم فني   -

ات�شالت ل �شلكية.

عمل موظفا يف وزارة   -

املوا�شات عام 1974، 

اإىل وزارة  ان��ت��ق��ل  ث��م 

الأوقاف، ثم اإىل وزارة 

�شوؤون جمل�س الوزراء، 

ت��ق��اع��د عام  اأن  اإىل 

.1996

ق��������ط��������ع أث������������ري������������ة ف��������ري��������دة
له  اللون  اأخ�شر  هو جهاز راديو قدمي  “بوخم�س”  راديو 

فتحات خم�س على �شكل اأ�شابع اليد الواحدة

تلفزيون “اأبو باب” وهو تلفزيون قدمي على �شكل كبت �شغري 

اإذا اأطفاأته تغلق الباب فيدو كاأنه خزانة مغلقة.

“ب�شتختة” قدمية، وهي عبارة عن م�شغلة اأ�شطوانات مازالت 
تعمل عن طريق �شحنها يدويا بتدوير ذراعها عدة مرات.

اأف����رد العم  ال�����ش��ه��داء، ح��ي��ث 

ب��وع��ب��داهلل رك��ن��ا خ��ا���ش��ا لهم 

وتت�شدر الركن لوحة كبرية من 

ال�شهيد، فيها  اإ���ش��دار مكتب 

ابن  ال�شهداء ع��ب��داهلل  ���ش��ور 

العم حامد و�شقيقيه نا�شر 

ابنه،  و�شديق  وعبداحلميد 

ابنه  األبوم �شور توثق  وحتتها 

أث������������م������������ن ق���������ط���������ع���������ة... 
س��������������������اع��������������������ة ح������������ائ������������ط
اأثمن  ب�شوؤاله ع��ن 

قطعة يحتويها املعر�س 

اأ�شار العم حامد الفزيع 

حائط  ����ش���اع���ة  اإىل 

تتو�شط اجلدار، وقال: 

ه��ذه. معلا اختيارها 

كاأثمن قطعة باأنها كانت 

ل��وال��ده من  هدية منه 

فلو�س اأول راتب يقب�شه 

من وظيفته.

و�شقيقيه، ولقاءاته مع م�شوؤويل 

مكتب ال�شهيد.

بو عبدداله  العم  ين�س  ومل 

يف نهاية الرحلة الطويلة مع 

تاريخ الكويت اأن تنتهي اجلولة 

يف ركن لل�شيافة كان قد اأعده 

���� ك��ع��ادت��ه ���� ل��اأب��ن��اء الطاب 

ويوؤكد  ي��زورون متحفه.  الذين 

بوعبداهلل يف نهاية اجلولة اأن 

به وما  ال��ذي قام  هذا اجلهد 

تكبده من خاله من عناء واإنفاق 

يقدمه هدية للكويت التي اأحبها 

واأخل�س لها.

لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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ويعد ر�شي اهلل عنه من 

اأغ��ن��ي��اء ال�شحابة الكرام، 

وك��ان��ت ل��ه جت��ارة واف���رة مع 

اأحًدا  العراق، ومل يكن يدع 

م��ن ب��ن��ي مت��ي��م – ق��وم��ه – 

اإل كفاه موؤنته وموؤنة  عائًا 

له  ديْنه. وروى  عياله، ووفى 

اأ�شحاب احلديث والآثار )38( 

حديثاً. وين�شب له جماعة من 

اأهل بغداد واأ�شبهان يعرفون 

بالطلحيني. وقد اآخى الر�شول 

- �شلى اهلل عليه و�شلم بينه 

العوام يف  الزبري بن  - وبني 

بينه  اآخى  اأ�شلما، ثم  مكة ملا 

وبني اأبي اأيوب الأن�شاري يف 

املدينة بعد الهجرة.

اإ�صالمه

يف ق�شة اإ�شام طلحة بن 

عبيد اهلل عرب وعجائب ملن 

نظر فيها ومتعن يف اأحداثها 

ومواقفها، و�شوف يرى كيف 

اإىل نف�س  ت�شري  الهداية  اأن 

العبد بقدر اهلل وبديع لطفه، 

لتلك  العبد  ا�شتقبال  وح�شن 

عبيد الله
بن

اإنه ال�شحابي اجلليل طلحة الفيا�ش، �شيد الأجواد، واأحد الع�شرة املب�شرين باجلنة واأحد الثمانية ال�شابقن لاإ�شام، واأحد ال�شتة 

اأ�شحاب ال�شورى، قال فيه ابن ع�شاكر: كان من دهاة قري�ش ومن علمائهم، يقال له: طلحة اجلود، وطلحة اخلر، وطلحة الفيا�ش، 

وكل ذلك مما لقبه به ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - يف منا�شبات خمتلفة، ودعاه مرة فقال: ال�شبيح املليح الف�شيح، يلتقي 

مع النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - يف الن�شب من جهة اأبيه يف جده مرة بن كعب، ومن جهة اأمه يف ق�شي بن كاب. وقد ورد يف 

و�شفه اخَلْلقي عن ولده مو�شى بن طلحة اأنه قال: كان اأبي اأبي�ش ي�شرب اإىل احلمرة، مربوعًا اإىل الق�شر هو اأقرب، رحب ال�شدر، 

بعيد ما بن املنكبن، اإذا التفت التفت جميعًا. ومن عجيب اأمره - ر�شي اهلل عنه - اأن اأربعًا من ن�شائه كن اأخوات لأمهات املوؤمنن 

زوجات النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - منهن اأم كلثوم بنت اأبي بكر اأخت عائ�شة، وحمنة بنت جح�ش اأخت زينب، والفارعة بنت اأبي 

�شفيان اأخت اأم حبيبة، ورقية بنت اأبي اأمية اأخت اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنهن اأجمعن - وكان له من الولد اأحد ع�شر ولًدا واأربع بنات.

اإلســـــالم من شهــــــــداء 

الشهيد

شهيد  مييش عىل األرض
طـــــــــارق عــــــدّي
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الإ�شارات وهاتيك الفيو�شات 

الربانية.

ب�شنده عن  البيهقي  روى 

طلحة بن عبيد اهلل ر�شي اهلل 

عنه قال: ح�شرت �شوق ب�شرى 

فاإذا براهب يف �شومعته يقول: 

�شلوا اأهل هذا املو�شم اأفيهم 

اأح��د م��ن اأه��ل احل���رم؟ قال 

اأنا، فقال:  نعم  طلحة: قلت: 

اأحمد بعد؟ فقلت:  هل ظهر 

اب��ن عبد  اأحمد؟ ق��ال:  وم��ن 

امل��ط��ل��ب، هذا  ب��ن عبد  اهلل 

�شهره الذي يخرج فيه، وهو 

الأن��ب��ي��اء، خمرجه من  اآخ��ر 

اإىل نخل  احل���رم، ومهاجره 

وحرة و�شباخ، فاإياك اأن ت�شبق 

ق��ال طلحة: فوقع يف  اإل��ي��ه. 

قلبي ما قال، فخرجت �شريًعا 

حتى قدمت مكة، فقلت: هل 

كان من ح��دث؟ قالوا: نعم، 

ب��ن عبد اهلل الأمني  حممد 

تنباأ، وقد تبعه ابن اأبي قحافة. 

ق��ال: فخرجت حتى قدمت 

اأّتبعت  اأبي بكر، فقلت:  على 

هذا الرجل؟ قال: نعم فانطلق 

اإليه فادخل عليه فاتبعه فاإنه 

اأبو  اإىل احل��ق، فخرج  يدعو 

بكر بطلحة، فدخل به على 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واأخرب  فاأ�شلم طلحة،  و�شلم، 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم مبا قال الراهب، ف�شر 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم بذلك.

وه��ك��ذا وم��ن خ��ال هذه 

الق�شة جند اأنه ر�شي اهلل عنه 

املباركة  الطيبة  كان كالأر�س 

ال�شماء  اأ�شابها الغيث من 

واآتت  فاأنبتت واع�شو�شبت 

اأكلها طرياً ندياً. فما اإن �شمع 

اخلرب من الراهب، حتى عاد 

كاأنه يبحث  واأهله،  بلده  اإىل 

عن �شيء ثمني يريد احل�شول 

عليه ويخ�شى اأن ي�شبقه اأحد 

اإليه، فكان بذلك من الثمانية 

النبي  اتبعوا  الذين  الأوائ���ل 

الأمي حممداً �شلى اهلل عليه 

و�شلم واعتنقوا الدين احلنيف 

اأو تردد.  م��ا كبوة  م��ن غ��ري 

وهم اأبو بكر ر�شي اهلل عنه، 

والزبري بن العوام، وعثمان بن 

عفان، وطلحة بن عبيد اهلل، 

اأبي وقا�س، وعبد  و�شعد بن 

الرحمن بن ع��وف، وعثمان 

واأب��و عبيدة بن  بن مظعون، 

اجل��راح وغريهم ر�شي اهلل 

ال�شابقني الأولني  عنهم من 

املبكرين يف الإ�شام.

اختباره وابتالوؤه و�صربه

ملا كان البتاء والختبار 

�شنة ما�شية يف حياة الدعاة 

والعظماء والأ�شفياء ل�شقلهم 

واإعدادهم ملا �شيلقى عليهم 

به  اأعباء، وما �شيكلفون  من 

من مهمات، وكما قال تعاىل: 

اأن  النا�س  اأح�شب  اأمل *   «

اآمنا وهم  اأن يقولوا  يرتكوا 

ل يفتنون * ولقد فتنا الذين 

من قبلهم فليعلمن اهلل الذين 

الكاذبني«  �شدقوا وليعلمن 

)العنكبوت: 3-1( كان ل بد 

اأن يدخل طلحة هذه املدر�شة 

ياأخذ ن�شيبه من هذه  واأن 

الأذى  املحنة، ومل يحمه من 

والعتداء والتعذيب علّو ن�شبه 

يف قري�س ول طيب حمتده، 

ومل ي�شنه من ذلك كرثة اأمواله 

ناله من  ول وا�شع كرمه، بل 

الأذى وال�شيق وال�شيم ما نال 

غريه من �شعفاء امل�شلمني من 

ا�شطهاد امل�شركني واأذاهم. واإن 

ق�شته مع نوفل بن خويلد ابن 

العدوية والذي كان يلقب باأ�شد 

قري�س ت�شهد ب�شدة ما قا�شاه 

وعاناه نتيجة الثبات على دينه، 

واحلر�س على بيعته لر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. 

لقد روى البيهقي يف الدلئل 

اأبو بكر وطلحة  اأ�شلم  ملا  اأنه 

اأخذهما نوفل بن خويلد ابن 

العدوية ف�شدهما بحبل واحد، 

فلذلك �شمي اأبو بكر وطلحة 

القرينني، وذل��ك لأنهما كان 

يقرنان ويربطان بحبل واحد 

ر�شي اهلل عنهما.

ابن ع�شاكر ب�شنده  روى 
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عن م�شعود بن خرا�س قال: 

ال�شفا  اأط��وف بني  اأنا  بينما 

اأنا�س كثريون  ف��اإذا  وامل���روة، 

اأنا�شاً، قال فنظرت  يتبعون 

فاإذا فتى �شاب موثق يداه اإىل 

عنقه، فقلت: ما �شاأن هوؤلء؟ 

فقالوا: طلحة بن عبيد اهلل قد 

�شباأ. وقال بع�شهم واإذا وراءه 

امراأة تذمره وت�شبه، قلت: من 

هذه املراأة؟ قالوا: اأمه ال�شعبة 

له من  بنت احل�شرمي. فيا 

موقف �شعب وجتربة موؤملة، 

اأخوه ويجره بني  رجل يقيده 

ال�شفا واملروة، وخلفه كذلك 

اأمه تزجره وتوبخه. ورحم اهلل 

ال�شاعر الذي يقول:

وظلم ذوي القربى اأ�شد غ�شا�شة

على املرء من وقع احل�شام املهند

يوم اأحد يوم كله لطلحة

اإن رجًا خا�س هذه املحنة، 

و�شرب يف هذه ال�شدائد لي�س 

اأحد  اأن يكون  غريًبا عليه 

النبي �شلى  ثبتوا مع  الذين 

اأحد،  ي��وم  اهلل عليه و�شلم 

فقاتل يومها قتال جي�س كامل، 

وحمى النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم بظهره، ووقاه بج�شده. 

اأب��و نعيم يف  ق��ال فيه  حتى 

احللية: ومن الأعام ال�شاهدة 

الزاهرة،  �شاحب الأح����وال 

اجلواد بنف�شه، الفيا�س مباله، 

ب��ن عبيد اهلل ق�شى  طلحة 

واأقر�س ربه، وكان يف  نحبه 

لنف�شه بذوًل،  ال�شدة والقلة 

ال��رخ��اء وال�شعة مباله  ويف 

و�شولً.

وم����ن م��واق��ف��ه ال���ت���ي ل 

تن�شى يوم اأحد �شربه وثباته 

وحمايته لر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم وحمله له حتى 

�شعد ال�شخرة بعد اأن اأثقلته 

اجلراح. فعن الزبري بني العوام 

ق���ال: ك��ان على ر���ش��ول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم يوم اأحد 

اإىل �شخرة  درع��ان، فنه�س 

ف��اأق��ع��د حتته  فلم ي�شتطع، 

النبي �شلى  طلحة، ف�شعد 

اهلل عليه و�شلم حتى ا�شتوى 

على ال�شخرة. فقال: �شمعت 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

اأوج��ب طلحة.  و�شلم يقول: 

ومعنى اأوجب طلحة: اأي عمل 

ب��ه اجلنة.  ل��ه  عمًا وجبت 

بب�شرى  ك��ان ح��رًي��ا  وب��ذل��ك 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

له. روى الرتمذي ب�شنده عن 

عبد الرحمن بن عوف قال: 

قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم: اأبوبكر يف اجلنة، وعمر 

يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة 

وعلي يف اجلنة وطلحة يف 

اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد 

الرحمن بن عوف يف اجلنة، 

و�شعد يف اجلنة و�شعيد يف 

اجلنة، واأبو عبيدة بن اجلراح 

يف اجلنة.

اب��ن ماجة ب�شنده  وروى 

اأب��ي �شفيان  عن معاوية بن 

النبي �شلى اهلل  ق��ال: نظر 

عليه و�شلم اإىل طلحة فقال: 

هذا ممن ق�شى نحبه. ويف 

اإىل كرثة  اإ�شارة  العبارة  هذه 

اإقدامه  ت�شحياته، و���ش��دق 

واإخ��ا���ش��ه، وح�شن مواقفه 

الدفاع عن دينه وحمبته  يف 

للر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

وفدائه له بنف�شه وماله.

وبذلك حظي ر�شي اهلل 

عنه مبا مل يحظ به غريه من 

�شحابة ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم حتى و�شف على 

بال�شهيد  ل�شان ر���ش��ول اهلل 

الأر����س،  ال��ذي مي�شي على 

فاأح�شن بها من �شهادة، وكرامة 

غالية، وو�شام رفيع، و�شرف 

يناله هذا ال�شحابي  عظيم 

اجلليل. روى ابن ماجة ب�شنده 

عن جابر بن عبد اهلل ر�شي 

اأن طلحة مر على  اهلل عنه: 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

فقال: » �شهيد مي�شي على 

الأر�����س«. ويف حديث  وج��ه 

اآخر عند الرتمذي عن جابر 

بن عبد اهلل اأنه قال: �شمعت 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم يقول: من �شره اأن ينظر 

اإىل �شهيد مي�شي على وجه 

الأر�س فلينظر اإىل طلحة بن 

عبيد اهلل«.

ال�شديق  اأب���و بكر  وك���ان 

يوم  اإذا ذكر  ر�شي اهلل عنه 

اأح��د بكى ثم ق��ال: ذلك كله 
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يوم طلحة.

ويقول �شعد بن اأبي وقا�س 

ر�شي اهلل عنه وقد ذكر عنده 

ب��ن عبيد اهلل:  ي��وم��اً طلحة 

اأعظمنا  اإنه كان  يرحمه اهلل 

غناء عن ر�شول اهلل �شلى اهلل 

اأح��د، قيل:  ي��وم  عليه و�شلم 

كيف يا اأبا اإ�شحاق؟ قال: لزم 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

وكنا نتفرق عنه ثم نثوب اإليه، 

النبي  ي��دور حول  راأيته  لقد 

�شلى اهلل عليه و�شلم يترت�س 

بنف�شه.

وروى البخاري ب�شنده عن 

راأي��ت يد طلحة  ق��ال:  قي�س 

النبي �شلى  بها  �شاء، وقى 

اهلل عليه و�شلم يوم اأحد. وقيل 

يف رفعه لر�شول اهلل �شلى 

ال�شخرة  اإىل  اهلل عليه �شلم 

حني اأقعده على ظهره: اأنعم 

باحلامل واأكرم باملحمول.

ومل تكن غ��زوة اأح��د هي 

الوحيد لطلحة ر�شي  اليوم 

اهلل عنه يف الغزو واجلهاد بل 

قد �شهد املواقع كلها مع ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 

م��ا ع��دا غ��زوة ب��در ف��اإن��ه مل 

ي�شهد قتالً يومها لأن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

كان قد كلفه مبهمة تتعلق بها 

وهي متابعة العري وتتبع اأخبار 

قري�س، ولذلك فر�س له ر�شي 

الغنيمة �شهماً  اهلل عنه يف 

لها،  ناله احلا�شرون  كالذي 

ووعده بالأجر والثواب الذي 

الأثري  ابن  ناله غ��ريه. يقول 

يف الطبقات عند ترجمته 

لطلحة بن عبيد اهلل، فقدم 

بعد رجوع ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و���ش��ل��م م��ن بدر، 

له ر�شول اهلل �شلى  و�شرب 

اهلل عليه و�شلم ب�شهمه واأجره. 

اأي ب�شهمه من املغامن، وثواب 

ال��غ��زاة املجاهدين يف ذلك 

اليوم.

ومما يزيد الرجل مهابة، 

اإذا اقرتنت  ويرفعه مكانة، 

وبطولته  بكرمه،  �شجاعته 

ب��ج��وده و�شخائه،  وفدائيته 

وبطلنا وقدوتنا الذي نتحدث 

عنه طلحة بن عبيد اهلل ر�شي 

اهلل عنه من هذا ال�شنف من 

الرجال، ومن هذه الطائفة 

املباركة من �شلفنا ال�شالح الذي 

جمع بني هاتني اخل�شلتني 

اإىل جانب خ�شال ومكارم 

اإن �شاء  اأخ��رى �شنمر عليها 

ف ر�شي  اهلل تعاىل، فلقد ُو�شِ

اهلل عنه على ل�شان ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

بطلحة اجلود وطلحة اخلري، 

وطلحة الفيا�س، وما ذلك اإل 

لعظيم كرمه، و�شدة �شخائه، 

وتو�شعه يف املنح والعطاء، ومِلَ 

ل يكون كذلك وهو من اأكرث 

ال�شحابة مالً، واأو�شعهم ثروة، 

وقد حباه اهلل باخلري الكثري، 

واملال الوفري والنف�س ال�شخية 

الزكية. يروي ابن الأثري عن 

�شفيان بن عيينة رحمه اهلل 

ت��ع��اىل اأن���ه ق���ال: ك��ان��ت غلة 

طلحة كل يوم األفاً وافياً. قال 

وال��وايف وزنه وزن  الواقدي: 

الدينار وهي وزن دراهم فار�س 

بالبغلية. وجدير  التي تعرف 

اأن نقف عند بع�س  بنا هنا 

التي حتكي  الأخبار والآث��ار 

كرمه وجوده، فعن مو�شى بن 

طلحة عن اأبيه طلحة بن عبيد 

اهلل قال: �شماين ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم يوم اأحد 

الع�شرة  وي��وم  طلحة اخل��ري، 

وي��وم حنني  الفيا�س،  طلحة 

طلحة اجلود.

ال�شائب بن يزيد:  ويقول 

�شحبت طلحة بن عبيد اهلل 

يف ال�شفر واحل�شر فلم اأخرب 

اأحداً اأعم �شخاء على الدرهم 

والثوب والطعام من طلحة. 

اأن��ه مل  م��ن ج��وده  بلغ  ولقد 

ي��رتك ع��ائ��ًا م��ن قومه بني 

اإل كفاه موؤنته وموؤنة  متيم 

عياله، ووفى دينه. ولقد كان 

ير�شل اإىل عائ�شة ر�شي اهلل 

عنها اإذا جاءت غلته كل �شنة 

بع�شرة اآلف.

وتقرب اإليه اأعرابي برحم 

فقال: اإن هذه الرحم ما �شاألني 

اإن يل  اأح��د م��ن قبلك،  بها 

اأر�شاً قد اأعطاين فيها عثمان 

ثاثمائة األف، فاإن �شئت فاغد 

فاقب�شها، واإن �شئت بعتها من 
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عثمان ودفعتها اإليك.

نعم اإنه اجلود والكرم الذي 

طبع وجبل عليه طلحة بن 

عبيد اهلل ر�شي اهلل عنه، 

اإنها النف�س التي اآثرت ما عند 

واإن  ي��ده��ا،  م��ا يف  اهلل على 

ال��ذي يجود بج�شده ونف�شه 

ودمه فداء لر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم، والذي يتلقى 

ب��ي��ده، والطعنات  ال�����ش��ه��ام 

بظهره، وال�شربات براأ�شه، 

ينفق  اأن  عليه  ي�شعب  ل��ن 

ماله وثروته مينة وي�شرة على 

الإخوان والأرحام والأحباب 

والأ�شحاب واملحتاجني دون 

اإغاثة  اأن  يعلم  ح�شاب، لأنه 

واأر���ش��ى هلل  اأعظم  امللهوف 

الفلو�س،  تعاىل من تكدي�س 

العاين، وتفريج هم  واأن فك 

املدين، وك�شب القلوب و�شراء 

م��ن جمع  اإل��ي��ه  اأح��ب  املحبة 

رر وملء ال�شناديق. وهذا  ال�ُشّ

هو �شاأن طلحة بن عبيد اهلل 

ر�شي اهلل عنه الذي كان يوزع 

الآلف حتت �شوء ال�شموع يف 

الليل وين�شى اأن يخ�ش�س �شيئاً 

من ذلك لأهله وعياله، حتى 

اإن زوجه اأم حممد، وهي اأم 

كلثوم بنت ال�شديق ر�شي اهلل 

التي و�شفها باملوفقة  عنها 

بنت املوفق لأنها كانت حتثه 

له يوماً  الإن��ف��اق تقول  على 

اأم���واًل طائلة  اأنفق  اأن  بعد 

على املهاجرين والأن�شار: اأبا 

حممد اأما كان لنا يف هذا املال 

فاأين كنت  من ن�شيب؟ قال: 

منذ اليوم؟ ف�شاأنك مبا بقي، 

العديد  اإىل �شرة من  واأ�شار 

من ال�شرر التي وزعها يف تلك 

الليلة، قالت: فكانت �شرة فيها 

نحو األف درهم.

مبثل هذا فليعمل العاملون 

اإنهم  ال�شاعون،  وملثله فلي�شع 

ناأمل  ال��ذي  ال�شالح  ال�شلف 

من �شبابنا واإخواننا واأبنائنا اأن 

يقتدوا بهم، وي�شلكوا طريقهم، 

ويعيدوا �شرية اأمة كانت يف يوم 

اأمة اأخرجت  من الأي��ام خري 

للنا�س.

ونن�شد مع ال�شاعر الفرزدق 

قوله: 

اآب��ائ��ي فجئني مبثلهم  اأول��ئ��ك 

ي��ا ج��ري��ر املجامع اإذا جمعتنا 

وي�شاف اإىل ما كان يتمتع 

به ر�شي اهلل عنه من جميل 

ال�شفات، وب��دي��ع اخل�شال 

واأج��م��ل بها  خ�شلة حميدة 

اإىل  اأ�شيفت  اإذا  من خ�شلة 

ال�شجاعة والكرم وال�شهامة 

واملروءة، اإنها خ�شلة التوا�شع 

التي كثرياً ما نفقدها عند اأهل 

ال�شجاعة والكرم والغنى. يقول 

الدكتور اأحمد �شيد اأحمد علي 

الع�شرة املب�شرون  يف كتابه 

باجلنة: كان طلحة ر�شي اهلل 

عنه مثًا حياً للتوا�شع لربه، 

واخل�شوع خلالقه، فما عرف 

اإىل قلبه مدخًا، وما  الكرب 

اأ�شاح عن النا�س يوماً بوجهه، 

ول �شعر عنهم خده، بل كان 

يغ�شى جمال�شهم، ويخالط 

عوامهم وي�شرب عليهم، حتى 

ُعّد من حلماء قري�س ويروى 

عنه قوله: اإن اأقل العيب على 

الرجل جلو�شه يف داره – اأي 

 – العامة  وتعالياً عن  تكرباً 

وروى الطرباين وابن ع�شاكر 

ب�شندهما عن مو�شى بن طلحة 

بن عبيد اهلل قال: دخلت مع 

اأبي بع�س املجال�س فاأو�شعوا له 

من كل ناحية، فجل�س يف اأدناها 

بالدون من  »الر�شا  ثم قال: 

�شرف املجال�س«. وماآثره كثرية 

وخ�شاله احلميدة عديدة ومبا 

�شقناه منها هداية واإر�شاد ملن 

طلب الر�شاد والقتداء.

وملا اأزفت �شاعة الرحيل، 

وكلنا يعلم اأن لكل اأجل كتاب، 

ولكل ح��ي نهاية، واأن هذه 

الدنيا لي�شت بدار مقام واإمنا 

دار اختبار وع��ب��ور، تهياأت 

املقادير،  الأ���ش��ب��اب، وج��رت 

فكانت موقعة اجلمل �شنة 

للهجرة. وبينما هو   )  33  (

متاأخر ر�شي اهلل عنه يف بع�س 

ال�شفوف بعد حوار مع �شيدنا 

علي ر�شي اهلل عنه جاءه �شهم 

غرب فوقع يف ركبته، وانتظم 

خا�شرة  �شاقه  م��ع  ال�شهم 

الفر�س، وانفجر من ركبته 

عرق، كانوا اإذا �شدوه وربطوه 

واإذا تركوه  انتفخت �شاقه، 

جرى الدم منه فقال: دعوه. 

فما زال ينزف حتى مات ر�شي 

اهلل عنه. وملا راآه علي بن اأبي 

ط��ال��ب ر���ش��ي اهلل عنه بني 

القتلى اأخذ مي�شح عن وجهه 

الرتاب ويقول: » عزيز علي 

اأراك جمندلً  اأن  اأبا حممد 

يف الأودي��ة ». وروي عنه اأنه 

قال: »اإين لأرجو اأن اأكون اأنا 

وطلحة وعثمان والزبري ممن 

قال اهلل فيهم: ونزعنا ما يف 

�شدورهم من غٍل اإخواناً على 

�شرٍر متقابلني«.

و���ش��م��ع ر���ش��ي اهلل عنه 

رجًا ين�شد:

فتى كان يدنيه الغنى من �شديقه

اإذا ما هو ا�شتغنى ويبعده الفقر

اأب���و حممد  ف��ق��ال: ذاك 

طلحة بن عبيد اهلل يرحمه 

اهلل.

عن عقبة الي�شكري قال: 

اأب��ي طالب  �شمعت علي بن 

اأذين ر�شول  ي��ق��ول: �شمعت 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

والزبري جاراي  يقول: طلحة 

يف اجلنة.

وبهذا نرى اأن من اآدابهم 

ر�شي اهلل عنهم ومهما ا�شتد 

اأن تبقى  ب��ي��ن��ه��م،  اخل����اف 

�شدورهم طاهرة، وقلوبهم 

نقية، ويعذر بع�شهم بع�شاً. 

وهذا مما يحملنا على حبهم 

وال��رت���ش��ي عنهم  ج��م��ي��ع��اً، 

والدعاء لهم، واأن نعد ما �شدر 

عنهم اجتهاًدا يف طلب احلق، 

ولي�س طمعاً يف من�شب اأو رغبة 

يف رئا�شة وزعامة و�شيادة، 

واأن احل�شاب يوم الدين عند 

الديان �شبحانه وتعاىل، العامل 

مبا يف ال�شدور.
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اإن تنامي التفاعل بني اجلمهور 

واأدوات الإعام الجتماعي اأدت اإىل 

�شبكات جديدة للتوا�شل الإعامي 

العام  تون�س وم�شر  وما حدث يف 

2011، خري دليل على ذل��ك، اإذ 
الأدوات على فاعلية  برهنت هذه 

اأق��وى بكثري من  النطاق،  وا�شعة 

لت�شكل  التقليدية،  و�شائل الإعام 

م��ا ي�شمى دولًيا  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

بال�شحافة ال�شعبية التي تقوم على 

اأداء اجلمهور لوظائف الإعام، لكن 

هذه الظاهرة مل ت�شتوعبها الأجيال 

الأكرب �شًنا، لكن دعونا ن�شتدعي من 

الذاكرة الب�شرية ما يلي :-

يف عام 1945م، جتمع النا�س 

حول اأجهزة املذياع ملعرفة الأخبار 

الفورية وظلوا بجوار املذياع ل�شماع 

املزيد من الأخبار حول وفاة الرئي�س 

فرانكلني روزفيلت، وكذلك احلال 

القرن  يف خم�شينيات و�شتينيات 

الع�شرين حينما كان الوطن العربي 

اأم  امل��ذي��اع لأغنيات  ي�شتمع ع��رب 

كلثوم.

ح���دث ���ش��يء مم��اث��ل يف عام 

1963م، ولكن من خال التلفاز، 
حينما اغتيل جون كيندي، فقد حتلق 

امل�شاهدون حول �شا�شة التلفاز لكي 

اأقوى  الأ�شعب يف  يتابعوا احلدث 

قوة يف العامل.

لكن الأقمار ال�شناعية واأجهزة 

التقاطها جعلت احلدث ينقل عرب 

 11 ال�شا�شات �شريًعا، ك��ح��ادث 

�شبتمرب 2011م.

اإنتاج  العميق هو  ال�شيء  لكن 

النا�س العاديني اأخبارهم وبثها يف 

التو واللحظة.

الإعالم البديل:

الأن��واع مركز  اأ�شهر هذه  من 

 Independent الإعام امل�شتقل

Media Center املعروف اأي�ًشا 

با�شم اإندميديا Indymedia. فقد 

مت تاأ�شي�س هذا امل�شروع يف 1999 

النا�شطني  على يد جمموعة من 

اأرادوا  املناه�شني للعوملة الذين 

تغطية موؤمتر منظمة التجارة العاملية 

يف �شياتل بطرق مل يعرفها الإعام 

التقليدي. وقام النا�شطون العاملون 

املركز بجمع مادة من م�شادر  يف 

اأ�شخا�س يحملون  خمتلفة، منها 

التقطوا  ال�����ش��وارع  ك��ام��ريات يف 

�شوًرا ل�شباط ال�شرطة املحلية وهم 

ي�شيئون معاملة املحتجني. ويف ظل 

توافر ن�شرة اإخبارية وموقع له على 

اإندميديا من جذب  الويب، متكن 

جمهور كبري – وت�شببت زيارة ثقيلة 

الوطاأة من عنا�شر مكتب التحقيقات 

FBI يف لفت النتباه  الفيدرايل 

للمجموعة بدرجة اأكرب. وقد اأعطى 

امل��ب��ذول يف �شياتل مركز  اجلهد 

الإعام امل�شتقل دفعة قوية فن�شر 

جناحيه. وبحلول منت�شف عام 

2003 اأ�شبح له ع�شرات الوحدات 
التابعة يف الوليات املتحدة وحول 

العامل.

الوليات  ع��ن��دم��ا اج��ت��اح��ت 

املتحدة العراق يف ربيع عام 2003، 

���ش��وارع �شان  اإىل  ن��زل املحتجون 

فران�شي�شكو و�شلوا احلياة يف املدينة 

وفًقا لروايات كثرية. ومن خال 

تعميم كامريات رقمية وحا�شبات 

حممولة و WI FI، متكن املرا�شلون 

 – التابعون لإندميديا  ال�شحفيون 

وهم �شالة اأخبار جممعة ذاتًيا – من 

ت�شوير الأحداث برباعة.

وبوجه عام حقق جهد اإندميديا 

بالثناء  ال��ن��ت��ائ��ج اجل��دي��رة  بع�س 

اأداء متباين  والإ�شادة. لكن �شجل 

بطرق تُ�شِعر ال�شحفيني التقليديني 

بال�شيق وع���دم الرت��ي��اح، ويعود 

ال�شبب الرئي�شي يف ذلك اإىل غياب 

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

حروب اإلعالم 

واملعلومات

الناس ينتجون إعامهم ويبثونه 
في التو واللحظة كإعام بديل 
ي������زاح������م اإلع������������ام ال���ت���ق���ل���ي���دي

د. خالد عزب

ت��ت��ع��دد و���ش��ائ��ل ن��ق��ل ال�������ش���ورة الإع���ام���ي���ة، وت���ع���ددي���ة ه����ذه ال��و���ش��ائ��ل ت��ق��ود اإىل ت��ك��وي��ن ����ش���ورة ذه��ن��ي��ة حم����ددة ل����دى املتلقي، 

ل��ك��ن يف ع�����ش��ر ت���دف���ق امل��ع��ل��وم��ات ه����ذا امل��ت��ل��ق��ي اأ���ش��ب��ح ذا ع��ق��ل��ي��ة ن���اف���ذة، خ��ا���ش��ة اأن�����ه ح��ي��ن��م��ا ي�������ش���اوره ال�����ش��ك ي�����ش��ت��ط��ي��ع اأن 

ي�����ش��ت��دع��ي ال��ر���ش��ال��ة الإع���ام���ي���ة ع���ر ���ش��ب��ك��ة الإن����رن����ت، لتحليل م�����ش��م��ون ه���ذه ال��ر���ش��ال��ة، ف�����ش��ًا ع���ن اأن ه���ذا امل��ت��ل��ق��ي اأ�شبح 

بامتياز. اإع��ام��ي��ة  اأدوات  وغ��ره��م��ا   twitter و   facebook م��ث��ل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ف��اع��ل  و���ش��ائ��ط  ف��اأ���ش��ب��ح��ت  ف��اع��ًا،  ��ا  اأي�����شً
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الإ�شراف التحريري. وقد قام موقع 

 Google News ن��ي��وز  ج��وج��ل 

بحذف ق�ش�س اإندميديا من قوائمه 

ب�شبب  وفًقا ل�شركة البحث –   –
القلق ب�شاأن الغياب املتعمد لرقابة 

مركزية حتريرية على ما ي�شاهم به 

الأفراد يف املوقع. ومعظم ما ين�شره 

املوقع عبارة عن �شحافة قوية ويف 

بع�س الأحيان رائدة، ولكن كما هو 

املنقولة  احلال مع جميع الأخبار 

بو�شاطة اجلماعات ال�شعبية، يُن�شح 

القارئ بالنظر لها بعني ال�شك.

اإن العملية التحريرية جزء 

-D  رئي�شي من الدميقراطية الآن

mocracy Now، وهي حمطة 
اإذاعية وخدمة الكرتونية ذات ميول 

با�شيفيكا  ي�شارية ترعاها �شبكة 

الإذاعية يف الوليات املتحدة . ولقد 

اإمي��ي ج��ودم��ان وزماوؤها  اأج��رت 

ح��دوث قفزات فنية وابتكاراً يف 

الذي  الوقت  الإع��ام اجلديد يف 

ينتجون فيه مادة ذات تاأثري حقيقي. 

ولقد اأجرت جودمان التي تعر�شت 

لل�شرب من قبل عنا�شر يف احلكومة 

الإندوني�شية ومت ترحيلها من تيمور 

ال�شرقية اأثناء قيامها بتغطية ن�شال 

اأج��ل ال�شتقال،  التيموريني من 

لل�شراع تعد من  تغطية �شحفية 

بني الأف�شل. ومل يكن اإخراج املادة 

اأم��ًرا �شهًا.   الباد  ال�شحفية من 

ففي مرحلة ما طلبت من ركاب 

اأ�شرتاليا  اإىل  الطائرات املتجهة 

اأقرا�س مدجمة ذات برامج  اأخذ 

فيديو م�شغوطة معهم، وقام مالك 

اأ�شرتايل بعد ذلك  اإنرتنت  مقهى 

املنظمة  اإىل مقر  الربامج  باإر�شال 

يف نيويورك.

ت��زال الدميقراطية الآن!  ل 

التقليدية  تعتمد على الأ���ش��ك��ال 

لات�شال، ولكنها يف الطريق لأن 

ت�شبح »حدوًدا م�شرتكة بني عامل 

الويب والإعام اجلماهريي«. هذا 

ما قالته جودمان.

ظاهرة اإعالم ويكي

يعد Wiki �شكًا جلمع البيانات 

الإلكرتونية ذات �شبغة دميقراطية 

عميقة.  ففي فرباير 2004 ن�شر 

Wikipedia وهو واحد من اأكرث 
املواقع املرجعية الإلكرتونية �شمولً 

باإن�شائه  العامل قام متطوعون  يف 

اأو  األف   500 واإدارت��ه، مقاله رقم 

بعبارة اأدق: قام اأحد امل�شاهمني يف 

املوقع بن�شر املقال.

يعد ويكيبيديا واحًدا من اأكرث 

التطورات �شحًرا يف الع�شر الرقمي. 

فبعد مرور اأكرث من ثاث �شنوات 

اأ�شبح م��ورًدا قيًما  على مياده، 

التي ميكن بها  للكيفية  ومنوذًجا 

اليوم  ال�شعبية يف ع��امل  للقاعدة 

ب��اأ���ش��ي��اء غري  ت��ق��وم  اأن  امل��رتاب��ط 

القائم  اإنه منوذج لاإعام  عادية. 

له مثيل  امل�شاركة ول يوجد  على 

وهو امتداد طبيعي لقدرات الويب 

يف �شياق ال�شحافة.

يتحدى املوقع الفرتا�شات التي 

النظرة  املرء من  اأن ي�شعها  ميكن 

اأن  الأوىل. فربغم كل �شيء ميكن 

اأي  ا�شتطاع  اإذا  اأن��ه  امل��رء  يت�شور 

اإن�شان حترير اأي �شيء، فا ريب اأن 

املخربني الإلكرتونيني �شيدمرونه. 

ول �شك اأن احلروب امللتهبة حول 

النوايا  حمتوى املقالت �شتحبط 

احل�شنة. وبالطبع �شتكون جميع 

املقالت هراًء من اإنتاج هواة . ولكن 

املفتوحة ملوقع ويكيبيديا  الطبيعة 

هي اأعظم موارده، وقد برزت كمورد 

يتمتع بامل�شداقية.

مت��ي��ل م���ق���الت ويكيبيديا 

ل�شتخدام نربة حمايدة، وعندما 

يكون املو�شوع مثرًيا للجدل، ت�شرح 

وجهات النظر املختلفة ف�شًا عن 

الأ�شا�شية. وعندما  بيان احلقائق 

اأي �شخ�س تعديل ما  بو�شع  يكون 

قمت بكتابته تًوا على املوقع، ت�شبح 

مثل هذه النزاهة جوهرية.

وي�شتمد موقع ويكيبيديا القوة 

ال��ذي��ن ير�شدونه  م��ن متطوعيه 

ويعاجلون كل فعل من اأفعال التخريب 

الإلكرتوين. وعندما يعلم املخربون 

التلف يف  اأن �شخ�ُشا ما �شي�شلح 

غ�شون دقائق معدودات ويحول ذلك 

دون روؤية العامل له، مييل الأ�شخا�س 

بالياأ�س والنتقال  لل�شعور  الأ�شرار 

اإىل اأماكن اأ�شعف.

باأنه ل  القول  ول يعني ذل��ك 

اأن  ال��راأي،اأو  حتدث اختافات يف 

اأكمل وجه،  ويكيبيديا يعمل على 

فاملحررون يحاولون توجيه املنازعات 

نتيجة  النهاية  على نحو يحقق يف 

اأعظم. وهناك �شفحات تت�شمن 

مناق�شات ملحتويات ويكيبيديا يناق�س 

فيها النا�س اأحياًنا ب�شورة مغر�شة 

ما ينبغي اأن يت�شمنه املحتوى. ويف 

النهاية، فاإنه حتى اخل�شوم ميكن 

اأن يجدوا اأر�شية م�شرتكة من خال 

احتواء الختافات والعرتاف بها، 

الأمر الذي يُك�شب املو�شوعة ات�شاًعا 

اأكرب. لكن بع�س النقا�شات ي�شعب 

يف النهاية التحكم فيها وتهدئتها.

حرب الف�صاء الرقمي

اإن تدفق املعلومات عرب �شبكة 

الإنرتنت وكذلك تفاعل اجلمهور 

عرب هذه ال�شبكة با حدود، اأوجد 

خ��ط��ورة حقيقية لأم���ن و�شامة 

املجتمعات من الخ��رتاق��ات، عرب 

الكاذبة واملعلومات  ن�شر الأخبار 

التي تهدد الأمن  غ��ري الدقيقة، 

اأكتوبر  للمجتمع،، ففي  اجلماعي 

2009 توىل اأحد جرنالت اجلي�س 
الأمريكي رئا�شة هيئة ع�شكرية 

بالوليات املتحدة تعرف  جديدة 

الف�شاء الرقمي،  ب��ق��ي��ادة ح��رب 

مهمتها ا�شتخدام تقنيات املعلومات 

والإن��رتن��ت ك�شاح للحرب، ويف 

كل من رو�شيا وال�شني وع�شرات 

ال��دول �شيء مماثل، حيث جتهز 

املوؤ�ش�شات م��ا يطلق عليه  ه��ذه 

 Logic Bombs القنابل املنطقية

وثغرات الت�شلل Trapdoor وو�شع 

متفجرات افرتا�شية يف الدول 

الأخ��رى يف وق��ت ال�شلم، ه��ذا ما 

ي�شمى حرب املعلومات.

اإن قيا�س قدرة الدولة يف هذه 

احلرب ل ين�شب على قدرتها على 

الهجوم، بل اأي�ًشا على قدرتها على 

الدفاع والعتماد والدفاع، والدفاع 

هو قيا�س قدرة الدولة على اتخاذ 

للعدوان  اإج���راءات عند تعر�شها 

اآثارها،  اأو تخفيف  الهجمة  ل�شد 

ات�شال  اأم���ا الع��ت��م��اد فهو م��دى 

بالإنرتنت واعتمادها على  الدولة 

ال�شبكات والأنظمة التي قد تكون 

عر�شة لاأخطار.

روؤى للم�صتقبل

- لبد من بناء �شبكات اإعامية 

متكاملة الأه�����داف وف���ق �شورة 

اإعامية وا�شحة لكل دولة وجمتمع 

تقوم بالدرجة الأوىل على ال�شفافية 

املعلوماتية وعلى امل�شداقية، اإذ اإن 

الأمن الإعامي واملعلوماتي �شار 

هدًفا اأ�شا�شًيا.

م���ن ر���ش��د وحتليل  - لب����د 

�شبكات التوا�شل الجتماعي لر�شد 

امل�شكات املطروحة ول�شد الهجمات 

والإ�شاعات املغر�شة.

- لبد من الولوج للعامل الرقمي 

ع��رب املكتبات الرقمية وقواعد 

البيانات املعتمدة

بناء وظيفة الإعام  اإع��ادة   -

ليكون تفاعليا مع اجلمهور ملبًيا 

طلباته احلقة.

- �شرورة اإدراك اأن ال�شبكات 

الإع��ام��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ت����وؤدي اإىل 

تواجد م�شتعل ل�شبكات حمدودة 

على م�شتوى الأفراد اأو الأحياء اأو 

ال�شوارع اأو التجمعات املهنية، هذا 

ما �شيوؤدي اإىل بناء �شبكات اأ�شيق 

فاأ�شيق للتوا�شل م�شتقبًا، وهو ما 

ي�شع عبًئا ثقيًا على الإعام العام 

لك�شب اجلمهور.

الأم���ي���ة  - ������ش�����رورة حم����و 

ال��ت��ي تعني بب�شاطة  املعلوماتية 

قدرتنا على حتديد املعلومات التي 

ب�شكل فعال يف  ا�شتخدامها  ميكن 

اأو م�شكلة، ولكن مع  حل ق�شية 

املتاحة  املعلومات  الهائل من  الكم 

على الإنرتنت ت�شبح هذه ال�شهولة 

اأم��ًرا م�شكوًكا فيه، والعثور على 

اأن  التي حتتاجها ميكن  املعلومات 

ي�شكل حتديًا. واإىل جانب ذلك يجب 

املعلومات لديه  اأن يكون م�شتهلك 

وعي معلوماتي، فرت�شيد وتنقيح 

وتدقيق املواد املتدفقة عرب الإنرتنت 

م�شكلة كربى.
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عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

العامرة الحديثة يف الكويت... 

هوية تراثية وصورة جاملية
عايد الظفيري

1989 –  1949 ك���ت���اب أص����درت����ه دار اآلث������ار اإلس���ام���ي���ة وال���ت���ق���دم ال��ع��ل��م��ي ل��ت��وث��ي��ق ال���ف���ت���رة م���ن 
ال��ك��ت��اب ي��غ��ط��ي 150 م��ش��روع��ا ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا إل���ى ف��ت��رة اخل��م��س��ي��ن��ات م��ص��ح��وب��ة ب��ال��رس��وم والصور
ال����ع����ي����س����ى: دخ��������ول األس����م����ن����ت ج�������اء م�����ع اإلرس�����ال�����ي�����ة األم����ري����ك����ي����ة ل����ب����ن����اء امل���س���ت���ش���ف���ى األم����ري����ك����ان����ي

الكويت  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ���ش��م��ن 

الإ�شامية  للثقافة  عا�شمة 

دار  اأق�����ام�����ت    2016 ل����ع����ام 

بالتعاون  الإ���ش��ام��ي��ة  الآث����ار 

للتقدم  الكويت  موؤ�ش�شة  مع 

»العمارة  م���ع���ر����ش  ال��ع��ل��م��ي 

احل�������دي�������ث�������ة ب������ال������ك������وي������ت«.

و�شهد املعر�س اإطاق كتاب 

»العمارة احلديثة يف الكويت: 

1949 - 1989«، ال���ذي 
150 م�شروعا يعود  يغطي 

تاريخها اإىل فرتة اخلم�شينات 

بالر�شوم الأ�شلية  م�شحوبة 

وال�شور والبحث ال�شتق�شائي 

الفوتوغرايف املعا�شر.

وو����ش���ف وزي����ر الإع����ام 

ال�شباب  ل�شوؤون  الدولة  وزير 

رئي�س املجل�س الوطني للثقافة 

والفنون والآداب ال�شيخ �شلمان 

امل��ع��ر���س والكتاب  احل��م��ود 

ال�شادر باأنه »عمل رائد ومميز 

يوثق الإبداعات املعمارية لتلك 

الفرتة التي �شاهمت يف النه�شة 

العمرانية يف الكويت.

له  واأك��د احلمود يف كلمة 

خال الفتتاح اأن جناح املعر�س 

امل�شوؤولية  يرتكز على مفهوم 

املجتمعية والدعم املقدم من 

موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

ودار الآثار الإ�شامية.

وحتدث احلمود عن كتاب 

»العمارة احلديثة يف الكويت: 

1949 – 1989« الذي �شدر 
بالتعاون بني الدار واملوؤ�ش�شة، 

»املتمخ�س  الكتاب  اأن  معتربا 

عن هذا اجلهد الكبري متميز 

جدا مبا يحويه من معلومات« 

الكويتيني  داع��ي��ا املعماريني 

اإىل ال�شتفادة من  ال�شباب 

التجارب ال�شابقة والتحديات 

ال��ت��ي جت���اوزه���ا امل�شممون 

واملعماريون لتطوير مهاراتهم 

واإمكانياتهم لدعم  وقدراتهم 

العمارة الكويتية احلديثة.

وتطرق املدير العام ملوؤ�ش�شة 

الكويت للتقدم العلمي الدكتور 

عدنان �شهاب الدين يف كلمته 

القدمي،  الكويتي  املعمار  اإىل 

تراثية  بهوية  باأنه متيز  مبينا 

ب��ه��ا منازل  خ��ا���ش��ة �شبغت 

و�شوارع واأ�شواق ومباين الكويت 

القدمية وظلت معاملها �شاهدة 

التي متثل  الهوية  على تلك 

طابعا جماليا ذا هوية.

اأن  الدين  ولح��ظ �شهاب 

الكويت  العمارة احلديثة يف 

اأي�����ش��ا بجمال كبري  مت��ي��زت 

م��ع��م��اري��ون عامليون  ���ش��اغ��ه 

لتحقيق نه�شة عمرانية مع 

ال��وط��ن لتحقق  اأب���ن���اء ه���ذا 

تطلعات الكويت امل�شتقبلية 

وتائم متطلبات الع�شر.

الدين  ���ش��ه��اب  وت���ن���اول 

للتقدم  الكويت  دور موؤ�ش�شة 

العلمي، مو�شحا اأن املوؤ�ش�شة 

ب��ني القطاعني  تعد مزيجا 

احلكومي واخل��ا���س وت�شعى 

ب��رباجم��ه��ا واأن�����ش��ط��ت��ه��ا اإىل 

التطوير ون�شر الثقافة العلمية 

العلمي وتعزيز  البحث  ودعم 

وزير الأ�شغال العامة الأ�شبق خالد العي�شى متحدثاً يف احللقة النقا�شيةاحلمود وح�شة ال�شباح خال افتتاح املعر�س
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احلم�����������ود: 
ع������م������ل مم������ي������ز ي�����وث�����ق 
اإلب���������������������������������داع���������������������������������ات 
امل�������ع�������م�������اري�������ة ل����ف����ت����رة 
ال���ن���ه���ض���ة ال���ع���م���ران���ي���ة 
ف������������������������ي ال�������������ك�������������وي�������������ت

 شهاب الدين:
 ال�����ع�����م�����ارة ال���ك���وي���ت���ي���ة 
مت����������ي����������زت ب����ت����ح����ق����ي����ق 
ال���������������ت���������������ط���������������ل���������������ع���������������ات 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وم���اءم���ة 
م�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات ال����ع����ص����ر

طريقة مبتكرة لعر�س مناذج من املباين الكويتية خال فرتة 1949 حتى 1989

وطريقة اأخرى لعر�س املباين

التكامل والإبداع يف منظومة 

لبناء  م��ت��ط��ورة وتكنولوجية 

القت�شاد املعريف.

العامة لدار  امل�شرفة  اأما 

ال�شيخة  الآث���ار الإ��شامية 

ال�شباح  ال�شامل  ح�شة �شباح 

ياأتي  امل��ع��ر���س  اأن  ف��ذك��رت 

ا�شتكمال ملا قدمته الكويت يف 

و�شع البنى التحتية يف الدولة 

وا�شتقطاب اأهم املعماريني يف 

املن�شاآت  اأف�شل  لبناء  العامل 

من مدار�س اأو م�شت�شفيات اأو 

موؤ�ش�شات حكومية وغريها، 

اأن الكويت رائدة  اإىل  م�شرية 

وال�شبعينيات  ال�شتينيات  منذ 

املا�شي يف جمال  القرن  من 

النه�شة العمرانية والتقدم 

العمراين.

ال��ع��م��ارة توجها  وت�شكل 

مع تفاعل الفرد واجلماعة 

بالتعامل مع املحيط والبيئة 

واملجتمع، كما يقول رئي�س 

التاأ�شي�شية لأ�شدقاء  اللجنة 

الذي  البعيجان،  ب��در  ال���دار 

التوجه  اأن ه��ذا  اإىل  ي�شري 

اأخذ طريقة ممتازة للمجتمع 

الكويتي يف التفاعل مع بيئته 

والتكيف مع  اأ�شكالها  بجميع 

جميع ظروفها.

اأن  ال��ب��ع��ي��ج��ان  وي�����ش��رح 

املعر�س هو نتاج عمل م�شرتك 

بدعم م��ن موؤ�ش�شة الكويت 

العلمي وبالتعاون مع  للتقدم 

دار الآثار الإ�شامية حيث قام 

الباحثني بجهد طيب  فريق 

ومميز على م��دى عامني يف 

توثيق الإرث املعماري لدولة 

الكويت.

الأ�شغال  وحت���دث وزي���ر 

العامة الأ�شبق خالد العي�شى 

عن بداية املعمار يف الكويت، 

قائا اإنه »كان من طينها وماء 

ا�شتخدام  ث��م  ب��ح��ره��ا وم���ن 

�شخور البحر« مبينا اأن دخول 

مادة الأ�شمنت جاء مع و�شول 

ببناء  الإر���ش��ال��ي��ة الأمريكية 

اإذ  امل�شت�شفى الأم��ري��ك��اين 

ال�شلبوخ  ا�شتخدام  مت معها 

)ح�شى �شغري( وبناء عدد من 

املباين التجارية اخلا�شة التي 

ا�شتخدمت كمكاتب جتارية. 

ويعترب اكت�شاف النفط البداية 

الكويتي،  احلقيقية للمعمار 

اإذ »كان  العي�شى،  كما يقول 

الراحل  الأم��ري  ذلك يف عهد 

ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح 

اأمر  ال���ذي  ث���راه  ط��ي��ب اهلل 

بت�شكيل فريق عمل لتنظيم 

الكويت ومنها كان  البناء يف 

التنظيم احلقيقي لبناء الكويت 

احلديثة«.

وا�شتعر�س وزي��ر �شوؤون 

البلدية الأ�شبق الدكتور اإبراهيم 

ال�شاهني بناء الكويت احلديثة 

الذي جاء على فرتات زمنية 

»حيث اخلم�شينيات كانت فرتة 

ال�شور والعمل  اخل���روج م��ن 

التحتية من  البنية  بناء  على 

�شبكات الطرق والكهرباء واملاء 

واملدار�س وغريها«.

اأن  ال�شاهني اىل  وي�شري 

فرتة ال�شتينيات وال�شبعينيات 

املعمار احلقيقية  كانت فرتة 

يف الكويت والتي ل تزال قائمة 

حتى الآن ببناء البيوت يف 

املناطق احلديثة. ويوؤكد اأن منط 

البناء احلديث ابتعد عن النمط 

بتواجد مكاتب  للبناء  القدمي 

هند�شية وم�شممني كانت لهم 

حرية ت�شميم املنازل مبينا اأن 

التميز كانت �شابقا يف  فرتة 

املباين احلكومية مثل مبنى 

جمل�س الأم��ة واأب��راج الكويت 

ومبنى �شندوق التنمية وم�شجد 

الدولة الكبري وغريها.

اأن ف���رتة  اإىل  وي���ل���ف���ت 

الثمانينيات كانت فرتة انت�شار 

املكاتب الهند�شية الكويتية 

وك���ذل���ك ف����رتة ال��ع��م��ل على 

اإن�شاء كلية للعمارة يف جامعة 

الكويت.
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امل�شوؤولية،  وم��ن واق��ع ه��ذه 

ال��ك��وي��ت ومثقفوها  مل تتعامل 

الع�شرية احلديثة  الق�شايا  مع 

�شيا�شيا وثقافيا وفكريا واجتماعيا 

كم�شتهلكة، بل راحت تتعاطى معها 

اإيجابية،  مبدخات وخمرجات 

خا�شة جت��اه ق�شايا امل�شاركة 

ال�شيا�شية والتعددية احلزبية 

امل����دين واجلمعيات  وامل��ج��ت��م��ع 

الأهلية والعوملة وق��ب��ول الآخر 

وال��غ��زو ال��ف��ك��ري، وغ��ريه��ا من 

اأن  البع�س  التي ح��اول  الق�شايا 

للغرب،  التبعية  ي�شعها يف كفة 

الهوية  ويجعل منها �شببا ل�شياع 

مبا حتت�شنه من خ�شو�شية.

واملعروف اأن الكويت ل تاأخذ 

بنظام الأحزاب يف جمل�شها النيابي 

ول ت�شمح بالتكتات احلزبية، لكن 

بالرغم من ذلك فقد احت�شن نظام 

احلكم بها تاأثري الأحزاب الأخرى 

العربية م��ن خارج  ال��ب��ل��دان  يف 

الكويت، والتي تتجلى يف بع�س 

جمالت العمل داخل الكويت، لأن 

الكويت � كما غريها من البلدان 

العربي  للواقع  � تخ�شع  العربية 

العام، وتتاأثر بالتيارات ال�شيا�شية 

العاملية، وبالوافدين عليها من 

�شتى اأنحاء العامل، وهم يحملون 

بها  وي��وؤث��رون  اأفكارهم اخلا�شة 

اأو  ���ش��واء ع��ن عمد  يف غ��ريه��م 

التاأثر من  بتلقائية، فيبدو هذا 

ت��دور يف  التي  املناق�شات  خ��ال 

النوادي الجتماعية واجلمعيات 

العام، كما  الثقايف  الن�شاط  ذات 

تاأثر  اأي�شا  احت�شن نظام احلكم 

اأبناء الكويت باأفكار ونظم الباد 

التي يذهبون اإليها لطلب العلم.

ن��ع��م لي�شت ه��ن��اك تعددية 

حزبية لكن هناك تعددية ثقافية 

واأفكار  تنويرية  اأنتجتها توجهات 

ت��ق��دم��ي��ة ع��و���ش��ت غ��ي��اب هذا 

اجلانب، فات�شم بالرثاء من جوانب 

اأخرى، كما ل ميكن اأن نغفل اأن 

العملية النتخابية يف اختيار 

الأمة،  ال�شعب يف جمل�س  ممثلي 

الآليات لتجديد  اأبرز  اأحد  متثل 

النخبة ال�شيا�شية، باعتبارها 

اإحدى �شور الرقابة ال�شعبية على 

ال�شلطة ال�شيا�شة، وال�شورة املعربة 

التطور الدميقراطي  عن م��دى 

ال�شيا�شي، وال�شمة  يف النظام 

الرئي�شية لدميقراطية احلكم، 

ف�شا عن ارتباطها بعملية اتخاذ 

ال��ق��رار بو�شفها احللقة الأكرث 

ح�شا�شية يف النظام ال�شيا�شي.

توجهات فكرية مغايرة

���ش��اه��م��ت حالة  وم��ث��ل��م��ا 

ال�شتقرار ال�شيا�شي التي �شادت 

الكويت منذ ال�شتقال يف بلورة 

ُمواٍت  مناخ �شيا�شي وجمتمعي 

للعملية الدميقراطية، حيث مل 

توترات �شيا�شية،  الكويت  ت�شهد 

م��ن��ظ��م��ات املجتمع  وك����ان من���و 

التطور  اأب��رز مظاهر  امل��دين من 

الدميقراطي التي �شهدتها التجربة 

ال�شيا�شية الكويتية، فقد �شاهمت 

الدميقراطية الثقافية � التي 

اإىل وثيقة  البداية  ا�شتندت منذ 

اخلطة ال�شاملة � يف حتقيق نه�شة 

ثقافية ذات توجهات فكرية مغايرة، 

البنى  ا�شتهدفت معاجلة تخلف 

القدمية عن معطيات الع�شر، 

وعجز و�شائلها يف الدفاع عن ذاتها 

القوى اخلارجية،  اأخطار  جت��اه 

العامل اخلارجي،  دون عزلة عن 

موؤمنة باأهمية الإفادة من النفجار 

التقنية، م�شددة  املعريف والثورة 

على اأن الدميقراطية الثقافية هي 

ال�شيا�شية  اأ�شا�س الدميقراطية 

والقت�شادية، ف�شا عن مواجهة 

ق�شور ال�شيا�شات الثقافية، و�شعف 

ال�شناعات الثقافية، و�شيادة 

الإعام ال�شطحي الرتفيهي، ومع 

جناحها يف حتقيق هذه الأهداف، 

�شادت عدة مفاهيم وقناعات كانت 

للمجتمع  الن�شبية  امليزات  مبثابة 

الكويتي.

امليزات  ب��ني ه���ذه  م��ن  ك���ان 

الفكرية  التوجهات  ب��اأن  الإمي��ان 

التحول  التي تر�شد  الكربى هي 

ال��دمي��ق��راط��ي يف املجتمعات 

املختلفة وتعريف النظام ال�شيا�شي 

الدميقراطي - كما ي�شري �شمويل 

هنتنجتونو - باأن النظام ال�شيا�شي 

يكون دميقراطيا، حينما يتم اختيار 

اجلماعات التي تتخذ القرار عرب 

انتخابات نزيهة و�شفافة ومنتظمة، 

يتناف�س فيها املر�شحون حول 

الناخبني بكل حرية،  اأ���ش��وات 

النظام  ب��ف�����ش��ل  الإمي�����ان  وم���ع 

اح����رتام احلريات  ال��ك��وي��ت��ي يف 

واحلقوق ال�شيا�شية والقت�شادية 

الواردة  والجتماعية والثقافية 

العاملية  باملعاهدات والإعانات 

والتفاقيات الدولية التي �شادقت 

عليها، واح��رتام حقوق املجتمع 

املدين بكافة مكوناته، واأن ي�شمن 

الد�شتور احلق لكل املواطنني يف 

رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الدميقراطية الثقافية

حسن حامد 
� اإع��داد وتنفيذ ما ا�شطلح على ت�شميته “ اخلطة ال�شاملة  منذ اأن تبنت الكويت � ممثلة يف املنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم 

للثقافة العربية “ التي دعا اإليها موؤمتر وزراء الثقافة الثاين بطرابل�ش عام 1979م، وهناك م�شروع ثقايف عربي �شخم تتحمل الكويت عبء 

م�شوؤوليته، لتنه�ش مبتطلبات ثقافة عربية تنا�شب الع�شر وتواكب العامل وتقود الأمة العربية اإىل امل�شتقبل.

االس��ت��ع��ارات الثقافية دل��ي��ل على التعامل بإيجابية م��ع لغة العصر وت��ق��دم أس��ال��ي��ب االتصال
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اأنف�شهم �شيا�شيا ومهنيا،  تنظيم 

وك���ذل���ك احل����ق يف الإ����ش���راب 

ال�شلمي يف حدود  والعت�شام 

القانون ودون الإ�شرار اأو اإتاف 

املال العام اأو اخلا�س.

النظرة الإن�صانية

بتغليب  الإمي���ان  وك��ان منها 

النظرة الإن�شانية يف التعامل مع 

غري امل�شلمني داخل الكويت، وقد 

اأي م�شاحنات طائفية،  منع ذلك 

اأو تاأثريات �شلبية نابعة من الجتاه 

املذهبي اأو الديني، وكانت اأقام 

اأي  املثقفني امل�شتنريين تعالج 

اأو  امل�شاحنات  ظهور طارئ لهذه 

التاأثريات.

وكان منها الإميان باأن غياب 

التكتات املبنية على اأ�ش�س �شيا�شية 

اأو حزبية،  اأو دينية  اأو عقائدية 

ي�شب يف �شالح �شيادة مبادئ 

بالتوازي  الثقافية،  الدميقراطية 

مع �شيادة مبادئ الدميقراطية 

ال�شيا�شية، لأنه اإذا كان من ال�شعب 

املعا�شرة من  الثقافة  تتن�شل  اأن 

الرتاث الثقايف العربي الإ�شامي 

القدمي، فاإنها ل ت�شتطيع من باب 

اأوىل اأن تعي�س مبعزل عن الثقافات 

املعا�شرة يف خمتلف املجتمعات، 

خا�شة التي تت�شل ات�شال مبا�شرا 

الأمر  العربي و�شعوبه،  باملجتمع 

الذي جعل النفتاح على الثقافات 

الدليل على عدم  الأخ��رى يقدم 

التبا�س معنى الغزو الثقايف.

امل�شتنري  املفهوم  وا�شتقر يف 

لدى املثقفني اأن الرتاث ميثل البعد 

التاريخي والزمني للثقافة العربية، 

والثقافات الأجنبية املعا�شرة متثل 

البعد اجلغرايف واملكاين، وهذان 

اإبراز  البعدان ي�شهمان معا يف 

العامل العربي كمنطقة ثقافية 

متميزة وكمت�شل ثقايف متكامل، 

وكان من الي�شري على هذا النحو 

اأن جند تاأثراً وا�شحا لدى الكتاب 

بالثقافات الأ�شيوية  واملبدعني 

اأو  واإيران،  الهند  مثا، كثقافات 

الثقافات الأفريقية وثقافات البحر 

التي تفد  املتو�شط، خا�شة تلك 

منها عرب و�شائل الإعام واأ�شاليب 

الت�شال اجلماهريي احلديثة.

م�صطلحات حديثة

ان��ت�����ش��ار ا�شتخدام  وم����ع 

ال�شناعية  الإن��رتن��ت والأق��م��ار 

التليفزيوين،  البث  وتعددها يف 

الرتفيهية  الربامج  ونقل خمتلف 

والثقافية التي تعرب عن �شيا�شات 

ثقافية وتوجهات وتيارات فكرية 

اأيديولوجية مر�شومة  واجتاهات 

اأغرا�س  بدقة وعناية، خلدمة 

ال��ت��ي و�شعتها، طوعت  ال���دول 

الثقايف  الكويت مفاهيم الغزو 

الكويتية  الثقافة  الفكري خلدمة 

للثقافة  ال��ع��ام  � �شمن الإط����ار 

� بحيث بدا ما تتعر�س  العربية 

اأجنبية  ت��اأث��ريات ثقافية  له من 

اأمرا معا�شرا  وافدة من اخلارج 

اإيجابيا  التعامل معه  ي�شتوجب 

بلغة الع�شر، حتى واإن ازداد هذا 

التاأثري �شدة وعمقا نتيجة لتقدم 

اأ�شاليب الت�شال وو�شائل الإعام 

وتعدد امل�شطلحات واملفاهيم، 

-cu الثقافية  مثل ال�شتعارات 

tural borrowing وتعني تقبل 
بع�س العنا�شر الثقافية الأجنبية 

الثقافة  اإدم��اج��ه��ا يف  وحم��اول��ة 

الأ�شلية، خا�شة عندما يثبت 

عدم تعار�شها مع القيم الثقافية 

والجتماعية والأخاقية ال�شائدة 

-cu  يف املجتمع، والتمثيل الثقايف

ture assimilation والحتكاك 
-cu  الثقايف اأو الت�شال الثقايف

tural contact وغري ذلك من 
امل�شطلحات التي تعني يف النهاية 

جمموعة من العوامل التي ت�شاعد 

يف اإثراء الثقافة الأ�شلية.

وقد اأنتج هذا الفكر امل�شتنري 

يف التعامل مع الثقافات الوافدة 

الثقايف غري  نوعا من احل��راك 

اأر�س الكويت، حتى  املعهود على 

حتولت الكويت اإىل منارة ثقافية 

ن��وره��ا يف خمتلف  ت�����ش��ع  ح��ق��ة 

تتقوقع يف بوتقة  الأرج���اء، ومل 

التحذيرات التي ترى اأن الت�شال 

الثقايف يحمل م�شادر اخلطر على 

الأ�شلية، بل عملت على  الثقافة 

الثقافة  امت�شا�شها ومتثلها يف 

واإع���ادة  ك��ام��ا،  الكويتية متثا 

اإبداعي جديد  اإفرازها يف �شكل 

الثقافية  يتاءم مع قيم املجتمع 

والجتماعية والأخ��اق��ي��ة، مما 

حافظ على الهوية الكويتية، ح�شب 

مفهوم الأمن الثقايف.

الأمن الثقايف

ج��اء ه��ذا امل�شطلح �شمن 

اأخ�����رى جميعها  م�����ش��ط��ل��ح��ات 

حديثة، مثل التبعية الثقافية 

اإىل غريها  والتغريب والغربنة 

التي ارتبطت  من امل�شطلحات 

الثقافية  املقومات  باحلديث عن 

للكويت، ومدى ما تتعر�س له من 

ازدي���اد العاقات  خطر ب�شبب 

ال��غ��رب ب�شرعة  م��ع  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

اأن هذه  وامل��ع��روف  وا���ش��ط��راد، 

املتزايدة مل  الثقافية  العاقات 

تتوقف � كما كان يف املا�شي � على 

اإر�شال البعثات التعليمية اإىل دول 

الغرب، اأو تبادل الوفود ال�شبابية 

الثقافية، اأو حر�س معظم املواطنني 

تعليمهم يف دولة  ا�شتكمال  على 

اأجنبية، اأو قيام املواطنني بال�شفر 

اأو  اإجازة  الدول لق�شاء  اإىل تلك 

رغبة فى ال�شتجمام، اأو غري ذلك 

باتت  اإمنا  القدمية،  من املظاهر 

اأخرى كثرية تزيد  اأ�شباب  هناك 

من هذه العاقات وتوطيدها، مثل 

اإقامة  الكثريين لأماكن  امتاك 

الأجنبية وال�شفر  الدول  يف تلك 

اإليها والإقامة فيها اأوقاتاً معلومة 

من العام، بل وم�شاركة الكثريين 

ا�شتثمارية  اأي�شا يف م�شروعات 

مقامة على الأر����س الأجنبية، 

والرت��ب��اط ب�شداقات �شخ�شية 

املواطنني  وع��اق��ات خا�شة مع 

الأجانب، وذلك جنبا اإىل جنب مع 

زيادة حجم التمثيل الديبلوما�شي 

الديبلوما�شية بني  يف العاقات 

الكويت والباد الأجنبية، وغري 

ذلك.

اأن نظام احلكم  واحلقيقة 

بالكويت مل يتدخل يف م�شرية 

الثقافية وتركها  الدميقراطية 

حتكم قدرتها على ط��رد الغث 

ال�شمني، مدركا  والإب��ق��اء على 

حجم امل�شوؤولية يف عملية النتقاء، 

وكان املثقفون الكويتيون يف مقدمة 

املبدعني واملفكرين العرب الذين 

قاوموا الإح�شا�س القوي ب�شيطرة 

الأمريكية على  املتحدة  الوليات 

املجال الثقايف باأكلمه، لي�س على 

العربي فح�شب،  العامل  م�شتوى 

العامل كله،  واإمن��ا على م�شتوى 

املادية  ق��درت��ه��ا  ب��ح��ك��م  وذل����ك 

و�شيطرتها على الإنتاج ال�شينمائي 

والتليفزيوين ال�شخم، وعقدوا 

لذلك العديد من املوؤمترات.

ال�شيا�شية  القيادة  وجنحت 

يف الكويت يف الت�شدي ملحاولت 

ال��غ��رب يف ت��ف��ري��غ ال��ك��وي��ت من 

كفاءاتها العلمية والإبداعية، عن 

طريق ت�شجيع هذه الكفاءات على 

الغرب وال�شتقرار  اإىل  الهجرة 

التي  ال���ظ���اه���رة  ه���ن���اك، وه����ي 

اأو  العقول  عرفت با�شم هجرة 

الأدم��غ��ة، والتي ر�شخت  هجرة 

العربية  ال��دول  لها جمموعة من 

اأ�شحاب  للكثريين من  و�شمحت 

النبوغ والعبقرية فيها اأن يهاجروا 

اإىل اخلارج دون اأن يفيدوا بادهم، 

ناهيك عن تفريغهم من م�شامني 

ثقافتهم العربية والإ�شامية.

لقد حتقق على اأر�س الكويت 

النابع من  الثقايف  الأم��ن  مفهوم 

الثقافية، بجهود  الدميقراطية 

املفكرين واملثقفني واملبدعني 

امل�شتنريين، جنبا اإىل جنب قيادتهم 

ال�شيا�شية، فعربوا اإىل بر الأمان 

متجاوزين الأخطار والتحديات 

اأنيابها حتى  التي ل تزال تن�شب 

الآن يف اجل�شد العربي باأكمله.

ال���ت���ع���ددي���ة الثقافية 
تعوض عن التعددية 
احل���������زب���������ي���������ة وت��������ع��������زز 
النشاط الثقافي العام
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وتنتمي غالبية الأختام 

املكت�شفة يف فيلكا اإىل ح�شارة 

التي كانت �شائدة يف  دمل��ون 

الألفية  ال��ع��رب��ي يف  اخل��ل��ي��ج 

الثانية قبل املياد . وا�شتخدمت 

هذه الأختام لأغرا�س عديدة 

ت�شمل اإثبات امللكية ال�شخ�شية 

)كاأن تو�شم بها الأ�شياء ورمبا 

اأو لإثبات هوية  احليوانات( 

�شاحبها، اأو كطا�شم و تعاويذ 

الدينية  باملعتقدات  ذات �شلة 

الأختام يف  القدمية. ووج��ود 

ي��دل على مدى  اأي ح�شارة 

اليومية بني  التعامات  تطور 

اأفرادها وحاجة هذه التعامات 

التوثيق وت��ع��ري��ف هوية  اإىل 

املتعاملني .

اأ�شدر عدد من علماء الآثار 

عن  الأوروب��ي��ني تقارير وكتباً 

اأختام فيلكا منها كتاب » اأختام 

الدمغ والأختام الأ�شطوانية » 

من تاأليف بول كريوم، وكتاب » 

دليل اأختام فيلكا » من اإعداد 

هيلني د.كوين وجوهان اأزبيتيا 

وحترير العامل الآثاري الكويتي 

�شهاب عبداحلميد �شهاب . 

وهما كتابان قمت برتجمتهما 

العربية �شمن كتب  اللغة  اإىل 

اأخ���رى بتكليف م��ن املجل�س 

الوطني للثقافة والفنون والآداب 

. وي�شف هذان الكتابان الأختام 

املكت�شفة يف اجل��زي��رة ) ما 

يزيد على 700 ختم( مع بيان 

نقو�شها كثرية التفا�شيل التي 

اآدمية  اأ���ش��ك��ال  حت��ت��وي على 

وحيوانية وثعابني وعقارب 

اإىل  واأ�شماك وطيور وق��رود، 

اأ���ش��ك��ال م��ث��ل اجلرة  ج��ان��ب 

والقارب والنخيل والأغ�شان 

وال��ه��ال والنجمة وال�شم�س 

اإىل  وغريها، وجميعها ت�شري 

رمزية معينة قد تكون مرتبطة 

بالأ�شاطري واملعتقدات ال�شائدة 

يف حينها .

تف�صري رمزية الأ�صكال

يف حماولة لتف�شري الرموز 

الأختام  ب��اأ���ش��ك��ال  امل��رت��ب��ط��ة 

ع��ل��ى ���ش��وء ال��ن��ظ��ري��ات التي 

ي���ون���غ عامل  ط��رح��ه��ا ك�����ارل 

ال�شوي�شري يف كتاب  النف�س 

الذي   « الإن�����ش��ان ورم����وزه   «

�شدر باللغة الجنليزية يف عام 

1964، جند اأن » الثعبان«- 
اأختام  وه��و �شكل �شائع يف 

القدم،  ا�شتخدم منذ  فيلكا - 

حيث اإنه تواجد يف خمطوطة 

يونانية تعود اإىل القرن الثالث 

الثعبان  قبل املياد، �شورت 

اإله  ممثًا لأ�شكلوبيو�س وهو 

ال�شفاء يف الأ�شاطري اليونانية 

. ويكمن ال�شفاء يف ل�شعة 

التي  النقو�س  الثعبان . ويف 

ت�شور الإله اليوناين الأ�شطوري 

»هريمز« والذي كان يلقب ب�« 

ال��روح«، ظهر زوج من  مر�شد 

امللتفة ح��ول ع�شاة  الثعابني 

»هريمز«، وهو الرمز الذي تبنته 

ال�شناعات الدوائية احلديثة. 

الثعابني �شامة،  ومل تكن هذه 

ال���ذي يتخذ  ال��ن��وع  م��ن  فهي 

الأ�شجار ماأوًى لها .

اإىل جانب ذلك، قد ترمز 

الثعابني والزواحف الأخرى اإىل 

العوامل التحتية .

كما حتتوي الأختام املذكورة 

تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

د . طارق عبداهلل فخر الدين 

الب�شري يف  العقل  اإليه  اأح��دث ما تو�شل  ُتعتر الأختام الألكرونية 

عامل �شناعة الأختام التي �شهدت تطورات عديدة منذ ع�شور ما قبل 

املياد، ولقد تواجدت اأختام الع�شور القدمية باأعداد كبرة يف الكويت 

ويف جزيرة فيلكا بالتحديد، واأكرها م�شنوع من احلجر ال�شابوين 

والدائري  ال��ع��دد(  )�شئيلة  الأ���ش��ط��واين   : رئي�شن  ب�شكلن  ال��ط��ري 

)العدد الأكر( .

وج���ود األخ��ت��ام ف��ي أي ح��ض��ارة دل��ي��ل على 
مدى تطور التعامات اليومية بني أفرادها

أختام من بالدي
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الداجنة  اأ�شكال للطيور  على 

وبع�س الطيور الأخرى، حيث 

يرمز �شكل الطائراإىل الت�شامي 

وميثل طبيعة حد�شية ت�شتطيع 

البعيدة.  الأحداث  ا�شت�شراف 

ويتمتع الطائر اأي�شاً بخا�شية 

اأنه قد  ال�شمولية كما  النظرة 

»ال��روح احلار�شة«  اإىل  يرمز 

لاإن�شان .

يرمز الطائر يف  وعموماً 

الفنون اإىل النطاق والتحرر 

التخل�س  اإنه قادر على  حيث 

من قيود اجلاذبية الأر�شية 

بعيداً عن �شيطرة  والنطاق 

كذلك احتوى العديد من اأختام القوى الأر�شية.

فيلكا على �شكل رجل خرايف 

ن�شفه العلوي على هيئة اإن�شان 

ون�شفه ال�شفلي على هيئة ثور 

. وقد يرمز هذا اإىل الطبيعة 

الب�شرية املزدوجة التي جتمع 

بني اجلانب الروحي املت�شامي 

وب���ني الطبيعة اجل�شمانية 

املادية، التي عرب عنها ال�شاعر 

الجنليزي الك�شندر بوب )القرن 

اأبلغ تعبري  الثامن ع�شر( 

حينما و���ش��ف الطبع 

الإن�شاين اأنه يتاأرجح 

بني النقي�شني » الإله 

ب واحليوان  املَُعَذّ

ب ». املَُهَذّ

وم����������ن ب���ني 

ال���ر����ش���وم���ي���ات 

املتنوعة ا�شتملت 

اأختام فيلكا على 

�شكل رباعي الأذرع 

ق���د يرمز  وال�����ذي 

اإىل اجلهات الأربع . 

كما برزت فيها اأ�شكال 

الَعَجلة اأو احَللَقة ال�شم�شية 

بكثافة، م��ع وج��ود الأ�شكال 

الإن�شانية الرافعة الأيدي جتاه 

اأ�شعة ال�شم�س، ب�شكل مياثل ما 

�شورته املنقو�شات الفرعونية، 

مما ي�شري اإىل اأهمية ال�شم�س 

اأن  . كما  للحياة  كم�شدر قوة 

�شكل الأغ�شان املنقو�س يف 

تلك الأختام قد يرمز اإىل القوة 

التي كانت متار�شها  الراعية 

الطبيعة على حياة الأفراد.

يف تلك الأختام جند اأي�شاً 

ال��دوائ��ر واحللقات  اأ���ش��ك��ال 

بكثافة . ول��ل��دوائ��ر دللت 

عديدة، منها رمزية الحت�شان 

الكامل للعامل، اأو النظام الكوين 

املوؤثرة  الكواكب  املحتوي على 

يف �شلوكيات الإن�شان وطباعه 

ح�شب املعتقدات القدمية . 

اإىل  اأي�شاً  الدائرة  كما ترمز 

واأعماق ذاته،  الإن�شان  ذاكرة 

ولقد �شبق للفيل�شوف اليوناين 

اأن �شور »الذات«  اأف��اط��ون 

باأنها اأقرب ما تكون اإىل �شكل 

دائرة.

اأختام  ب��رزت يف  واأخ���رياً، 

فيلكا اأ�شكال م�شتطيلة ومربعة 

باأنها  ومثلثة ميكن تف�شريها 

الدنيوية  اإىل الطبيعة  ترمز 

وحقائق احلياة .

العابرة عند  الوقفة  ه��ذه 

اأختام فيلكا تقدم نظرة �شريعة 

اآث���اري ي�شتحق  م���وروث  على 

اأك��رث م��ن م��رور ال��ك��رام، لأنه 

ث��روة وطنية م�شتدامة  ميثل 

تك�شف عن هوية الروح املبدعة 

لاإن�شان القاطن يف هذه البقعة 

اأقدم  العربي منذ  من اخلليج 

الأزمان .

»أخ����������������ت����������������ام ال���������دم���������غ 
واألختام السلطانية« 
و»دل��ي��ل أخ��ت��ام فيلكا« 
ك����������ت����������اب����������ان ي������ص������ف������ان 
األخ��������ت��������ام امل���ك���ت���ش���ف���ة 
ف���������ي ج���������زي���������رة ف���ي���ل���ك���ا
ال�����ث�����ع�����ب�����ان وال�����ط�����ائ�����ر 
وال����زواح����ف والشمس 
وال���������رج���������ل اخل�������راف�������ي 
والدائرة أهم األشكال 
ال���������ب���������ارزة ف�������ي أخ�����ت�����ام 
ج�����زي�����رة ف���ي���ل���ك���ا ول���ك���ل 
رم��ز دالل��ت��ه وتفسيره
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متــــابـــــــعــــة
املواطنة .. 

م���امرس���ات 

ع���م���ل���ي���ة

ت���������ع���������زز

ال��������������والء

واالن���ت���امء

هو  التنمية(...ذلك  وعماد  والواجبات  احلقوق  م�شدر  )املواطنة 

العنوان الذي اختارته )جمعية املواطنة والتنمية( ملوؤمترها الأول 

ال��ذي �شهد على م��دار يومن كاملن جل�شات عمل ونقا�ش وحوار 

متميزة، �شلط فيها امل�شاركون ال�شوء على دور املواطنة واأهميتها 

دع��م عملية  و�شرورتها يف  املنطقة،  تهدد  التي  الأخ��ط��ار  �شوء  يف 

التنمية وحتفيز م�شاراتها املتنوعة.

وامل���وؤمت���ر ال���ذي ع��ق��د يف 

منت�شف مار�س املا�شي حتت 

النائب الأول لرئي�س  رعاية 

جمل�س الوزراء وزير اخلارجية 

ال�شيخ �شباح اخلالد احلمد 

اأوراق عمل  ال�����ش��ب��اح �شهد 

متخ�ش�شة قدمها ع��دد من 

التنمية  اخل��رباء يف جم��الت 

والقت�شاد والتخطيط والتعليم 

والعلوم الجتماعية، ف�شا عن 

م�شاركة جهات م��ن القطاع 

اخل��ا���س ق��دم��ت ت�شوراتها 

القائمة بني  ال��رواب��ط  ح��ول 

امل��واط��ن��ة والتنمية والتازم 

الوثيق بينهما.

التي  ال��ك��ل��م��ة  وت�شمنت 

نائب وزير اخلارجية  األقاها 

خ��ال��د اجل�����اراهلل ن��ي��اب��ة عن 

ال�شيخ �شباح اخلالد حمددات 

وا�شحة مل�شار الدميقراطية يف 

املواطنة  الكويت، وخ�شائ�س 

التي عرفتها الباد يف مرحلة 

ث��م يف الد�شتور  التاأ�شي�س 

الذي اأجمع عليه الكويتيون يف 

ال�شتينيات من القرن املا�شي، 

ف�شا عن املمار�شات العملية 

للمواطنة من خال عدد من 

امل��ظ��اه��ر يف �شتى جمالت 

احلياة.

جوهر العقد الجتماعي

وق����دم وزي����ر اخلارجية 

تعريفه للمواطنة مو�شحاً اأنها 

تعني النتماء والولء واللتزام 

واأنها  وال��واج��ب��ات،  باحلقوق 

العقد الجتماعي بني  جوهر 

املواطن والدولة، واأن املواطنة 

احلقة تقت�شي الولء املخل�س 

للوطن، واحلر�س على الوحدة 

الوطنية، وو�شع م�شالح الوطن 

يف املقدمة.

اإن   : ك��ل��م��ت��ه  وق�����ال يف 

نظامنا الد�شتوري ظل منذ 

البداية �شنداً قوياً يطمئن اإليه 

اأطيافه وخمتلف  ال�شعب بكل 

الإرهاب  فئاته، وح�شنا �شد 

والطائفية، اإىل جانب دوره يف 

حفظ ا�شتقرار الوطن وتر�شيخ 

التاريخية للحكم.  ال�شرعية 

املوؤ�ش�شون واعني  اآباوؤنا  وكان 

لأهمية تبني مبادئ وقيم حقوق 

الإن�شان عدا مبادئ الإعان 

العاملي حلقوق الإن�شان ال�شادر 

يف 10 دي�شمرب 1948، فالكثري 

من ن�شو�س الد�شتور تتحدث 

عن قيم ومبادئ حقوق الإن�شان 

ووجوب احرتامها، وامل�شاواة 

ال��ك��ام��ل��ة ب��ني امل��واط��ن��ني من 

اأو تفرقة. ولقد  دون متييز 

الشيخ صباح اخلالد :
امل����واط����ن����ة ج����وه����ر العقد 
االج���ت���م���اع���ي  ودس���ت���ورن���ا 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ك���ان السند 
ال�������ق�������وي ال�����������ذي ي���ط���م���ئ���ن 
ل�����ه ال����ش����ع����ب ب����ك����ل ف���ئ���ات���ه

الب����������������د ل����������أج����������ي����������ال م����ن 
اق��������������ت��������������ح��������������ام م������ج������ت������م������ع 
امل�����ع�����رف�����ة  ف����امل����ع����رف����ة ق����وة 

طارق األحمد
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د. ميمونة الصباح: 

 ال���وح���دة الوطنية 
امل��������س��������ت��������ن��������دة إل��������ى 
املواطنة حتتاج إلى 
ح����وار وط��ن��ي يتسع 
للرأي والرأي اآلخر

التوافقية،  بال�شيغة  ا�شتطعنا 

تاأ�ش�شت عليها دولتنا،  التي 

التففنا جميعاً حولها،  والتي 

�شنع جتربة دميوقراطية وليدة 

�شباقة يف املنطقة، وهي مو�شع 

ف��خ��ار الكويتيني«. واأ�شاف 

امل��دين يف  تاريخ املجتمع  اأن 

بلدنا قدمي وعريق، ومل يدخل 

املجتمع الكويتي ع�شر احلداثة، 

الذي بداأ يف الن�شف الثاين من 

الع�شرين بعد تدفق  ال��ق��رن 

النفط، من دون جتربة ممتدة، 

وحماولت جادة لإر�شاء اأ�ش�س 

جمتمع مدين يزخر بتنظيمات 

ت��ل��ب��ي متطلبات  اج��ت��م��اع��ي��ة 

املتغرية بف�شل جهود  احلياة 

ن��ذرت نف�شها  نخبة متميزة، 

خلدمة جمتمعها، واتخذت من 

العمل الجتماعي والتطوعي 

و�شيلة لتحقيق اأهدافها، وقد 

�شاهمت هذه اجلهود يف تهيئة 

املجتمع الكويتي لدخول ع�شر 

احلداثة وتقبل اأفكاره ومواجهة 

حتدياته.

ودعا ال�شيخ �شباح اخلالد 

املوؤ�ش�شات احلكومية واملجتمع 

»ال�شعي املخل�س  اإىل  امل��دين 

الفجوة بني  لبحث �شبل �شد 

التعليم واقت�شاد املعرفة، وخلق 

مزيد م��ن الفر�س لاأجيال 

القادمة باملزيد من اقتحام 

جمتمع املعرفة، وتنمية قدرات 

اأك���رث قدرة  �شبابنا ليكونوا 

التعامل م��ع املتغريات  على 

التكنولوجية ب�شكل اأكرث كفاءة 

وفاعلية، فاملعرفة قوة.«

التنمية واملواطنة احلقة

ووج��ه��ت رئي�شة جمعية 

ال�شيخة  امل��واط��ن��ة والتنمية 

ال��دك��ت��ورة ميمونة ال�شباح 

ر���ش��ائ��ل ع���دة يف كلمتها يف 

الوحدة  اأن  اإذ ذكرت  املوؤمتر، 

الوطنية امل�شتندة اإىل املواطنة 

اإىل واقع  اأن تتحول  ل ميكن 

اجتماعي ومعي�شي ملمو�س اإل 

اإذا ا�شتندت اإىل حوار وطني 

وال���راأي  ل��ل��راأي  يت�شع  فكري 

املبارزات  الآخ���ر، بعيداً عن 

ت�شتنفد  ال��ت��ي  وامل�����ش��اج��ات 

الكثري من جهود التنمية، وقد 

تفتح ثغرات يف اجلبهة الداخلية 

يت�شلل عربها اأطراف خارجية 

الوطن  ل ت�شعى خل��ري ه��ذا 

اإن املواطنة  ولأبنائه. وقالت 

احلقة ل تتحقق اإل اإذا عرف 

املواطن حقوقه كاملة و�شعى 

اإىل حتقيقها وممار�شتها بوعي 

وم�شوؤولية، فاملواطنة يف نهاية 

للوطن،  انتماء  امل��ط��اف ه��ي 

ودرجة املواطنة مرتبطة مبدى 

�شعور املواطن بهذا النتماء 

اإذ ترتب حقوقاً  باأنها  ووعيه 

امل��ق��اب��ل ت�شع  ل��ه، ف��اإن��ه��ا يف 

الأداء  التزامات واجبة  عليه 

جتاه وطنه. ومعادلة احلقوق 

والواجبات على النحو املاأمول 

اإل عندما  ل��ن تتحقق  ف��ي��ه، 

اأن الوطن  ي�شت�شعر املواطن 

للجميع، واأن الدولة �شاأن عام 

يخ�س كل اأبنائه واأنهم يتمتعون 

القانون.  اأمام  بامل�شاواة  فيها 

اأن  ال�شيخة ميمونة  واعتربت 

الأ�شا�شية باحلق يف  القناعة 

التنمية ومراعاة قيم املواطنة، 

املواطنني كل  تتعزز مب�شاركة 

القرارات  ب���دوره وج��ه��ده يف 

التنمية؛ لأنها  املتعلقة بهذه 

النهاية مت�س م�شاحلهم  يف 

وم�شتقبلهم، داعية اإىل اأن تتم 

اإدارة اأوجه اخلاف يف ال�شاأن 

العام باحلوار والفهم املتبادل 

امل�شتند اإىل قيم املواطنة والنابع 

م��ن احل��ر���س على م�شتقبل 

وتاأمني م�شاحله  الوطن  هذا 

العليا.

التطورات  اأن  واأ���ش��اف��ت 

النفط  التي حدثت يف �شوق 

تقييم  اإع��ادة  والطاقة تتطلب 

النفط  التاريخية بني  العاقة 

والتنمية، ف��ه��ذه التطورات 

ف��ر���ش��ت حت���دي���ات حقيقية 

ت�شعب مواجهتها اإل من خال 

ا�شرتاتيجيات بعيدة املدى، 

ت��اأخ��ذ يف احل�����ش��ب��ان جممل 

املتغريات املحلية والعاملية يف 

جمال �شناعة الطاقة للتقليل 

من انعكا�شاتها. وختمت كلمتها 

التعليم  اأهمية  بالتاأكيد على 

وتطويره، باعتباره اأهم اأ�ش�س 

بناء الإن�شان، وليتواكب مع 

متطلبات الع�شر.

القت�صاد والتنمية

لعل اأهم املحاور التي ركز 

امل��وؤمت��ر ه��و مو�شوع  عليها 

القت�شاد والتنمية، ل�شيما 

النفطية يف  تطوير اخلدمات 

القطاعني احلكومي والأهلي، 

وامل�������ش���روع���ات ال�شغرية، 

اأ�شعار  وم��واج��ه��ة انخفا�س 

النفط، وموازنة الدولة والعجز 

الوارد فيها.

النفطي  وق����دم اخل��ب��ري 

الدكتور عبدال�شميع بهبهاين 

تاريخيا حول تذبذب  عر�شاً 

العامل منذ  النفط يف  اأ�شعار 

الآن، ودور  2000 حتى  عام 

منظمة اأوبك وتوقعاتها املتباينة 

ال�شدد، ف�شا عن  يف ه��ذا 

اخل�شائر التي منيت بها الدول 

النفطية جراء انخفا�س اأ�شعار 

امل�شت�شار يف  النفط. وط��رح 

للتخطيط  ال��ع��رب��ي  امل��ع��ه��د 

الكواز نظرة  اأحمد  الدكتور 

تفاوؤلية حول القت�شاد املحلي، 

مبينا اأن الو�شع القت�شادي يف 

الباد جيد، خا�شة اأن ميزان 

ال���واردات  ال�����ش��ادرات يغطي 

ملدة ت�شل اإىل 12 �شهرا، فيما 

اإذا  لتقييم ما  العاملي  املعيار 

كان و�شع الدولة جيداً يبني اأن 

على الدولة اأن تغطي �شادراتها 

ووارداتها ملدة 6 اأ�شهر فقط.

الت�شوق  وحت����دث م��دي��ر 

والتخطيط ال�شرتاتيجي يف 

الكويتي« فهد  التمويل  »بيت 

القطاع  امل��خ��ي��زمي ع��ن دور 

امل�شاريع  اخل��ا���س يف دع���م 

ال�شغرية ول�شيما يف �شوء 

العاملي،  ال��رك��ود القت�شادي 

مبينا اأن امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة تخلق تنويعا يف 

اقت�شاديات الدول.

التعليم أهم أسس بناء اإلنسان ليواكب متطلبات العصر
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البعد االجتامعي 

واإلنساين للندم

»الندم« سجن األسئلة العبثية  واستمرار 
ال���ن���ظ���ر ل��ل��خ��ل��ف وال���ع���ج���ز ع����ن التقدم

العاملون يف ميدان  ويعلم 

اخلدمات الجتماعية اأن الذين 

ي��رج��ع��ون يف  ب��ال��ن��دم  ي�شعرون 

اإىل املا�شي،  تفكريهم دائ��م��ا 

ولكنهم ل يتعاملون مع الأحداث 

املا�شية بغ�شب وعنف واإمنا 

بحزن تختلف درجاته . وغالبا 

ما تكون املو�شوعات تتكرر املرة 

الأخرى، فاحلوادث ترتكز  بعد 

على مواقف مت�شابهة . والإن�شان 

بالعمر ل ين�شى  حينما يتقدم 

م�شاعر الندم فهو يزداد غ�شبا 

وح�شا�شية كلما كرب ويتذكر بدقة 

الفر�س التي �شاعت من بني يديه 

. ولي�س بال�شرورة اأن يكون الندم 

باأحداث  ال�شيخوخة مقرتناً  يف 

كربى كان ميكن اأن تغري م�شار 

احلياة . ففي درا�شة ن�شرت عن 

علم اجتماع ال�شيخوخة، اأ�شارت 

عينة لإحدى دور رعاية امل�شنني 

يف مدينة مونرتيال الكندية عن 

التي  م�شادر ندمهم والفر�س 

كانوا يتمنون لو اأنهم ا�شتغلوها، 

الإج��اب��ات متنوعة ومل  فكانت 

تت�شمن فقط اأحداثاً كبرية، حيث 

ذكر اأحد امل�شنني اأنه كان يتمنى لو 

اأنه ا�شرتى �شيارة ريا�شية، وقالت 

اإحدى امل�شنات اإنها كانت تتمنى 

�شراء ف�شتان جميل اأثناء رحلتها 

اأوربا، وقال م�شن  اإىل  الوحيدة 

اآخر اإنه كان يتمنى لو اأنه تعلم 

العزف على اآلة الهارمونيكا.

ال�شغرية  الأح����داث  وه��ذه 

التي ندم على �شياعها هوؤلء 

اأحداث  يقابلها  الأ�شخا�س كان 

الدار  ن��دم زم��اوؤه��م يف  كبرية 

عليها . فيذكر اأحد امل�شنني اأنه 

وهو يقرتب من نهايته ي�شعر بندم 

كبري لأن��ه مل يق�س وقتا كبريا 

اأبنائه واأحفاده. وقال م�شن  مع 

اآخر اإن الندم ل يزال يحفر قلبه 

بالدرا�شات  لأن��ه مل يتخ�ش�س 

امل�شرحية واختار بدل من ذلك 

الرغم من  وظيفة روتينية على 

اأنه كان متفوقا على زميله يف 

اأ�شبح م�شرحيا  الذي  املدر�شة 

اإنها ت�شعر  لمعا. وقالت م�شنة 

بالندم بعد كل هذه ال�شنني لأنها 

ف�شخت خطوبتها وهي يف مقتبل 

احلياة من �شاب كانت تعتقد 

باأنه الرجل املنا�شب لها . ولذلك 

فالندم ي�شعر به الإن�شان �شواء 

ل يوجد اإن�شان حياته خالية من الندم فالنا�ش جميعا يعي�شون اإح�شا�ش الندم اأثناء حياتهم . والب�شر يحزنون على فر�ش �شيعوها وحلظات 

ذهبت منهم هدرا، وهذا ال�شعور قوي جدا واأحيانا يغمر جزءا من عمر الإن�شان . والندم قد يكون �شببه �شيئا �شغرا، كاأن ي�شيع الإن�شان فر�شة 

لل�شفر اأو الفوز مبكافاأة . وقد يكون الندم منبها ل�شعور م�شتقبلي، كاأن يح�شب الإن�شان اأمورا كثرة وي�شيع على نف�شه فر�شة النخراط يف عمل 

اأو وظيفة جديدة . فالندم ب�شفة عامة قد يكون عن مو�شوعات فاتت على الإن�شان متاما واإىل الأبد . والذي ي�شعر بالندم تدور يف راأ�شه عبارات 

كثرة مرتبطة مبو�شوع الندم وتلخ�شه، فقد يقول اأحد الأ�شخا�ش يا ليتني وافقت على الدعوة التي تلقيتها فقد كان ممكنا اأن تغر حياتي 

لاأف�شل، اأو تقول اإحدى الن�شوة يا ليتني مل اأقطع عاقتي ب�شديقتي التي كان وجودها كبرا يف حياتي . وهناك ندم قوي للغاية وال�شعور به 

قاتل، كاأن يندم الرجل على قيادة �شيارته بتهور فيدمر عائلة م�شاملة اأو ي�شعر باحلزن ال�شديد لأنه مل يت�شالح ويقرب من اأبيه قبل وفاته .

ح�سني ال�سبع

إنسانيات

 »ال��������ن��������دم« ش�����ع�����ور م����رت����ب����ط ب�����ف�����ق�����دان ال����ث����ق����ة وال����س����ل����ب����ي����ة واخل������������وف م������ن اإلح����������راج
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ال�شائعة �شغرية  الأمنية  كانت 

اأو كبرية، فهي تكت�شب قوتها من 

تعلق الإن�شان بها واإح�شا�شه اأن 

حياته كان من املمكن اأن تتغري 

ب�شكل كبري لو انتهز هذه الفر�شة 

املنا�شب . ويعرتف  الوقت  يف 

اأن الكربياء  اأ�شخا�س كثريون 

الزائف وكذلك �شعورهم باأن ل 

اأو  اأن يحملهم دينا  اأحد ميكن 

اأ�شاع عليهم ما كان  ف�شا قد 

اأجمل �شيء يف  اأن يكون  ميكن 

حياتهم .

ويحطم الندم حياة الإن�شان 

بطريقتني، الإح�شا�س باخل�شارة 

اأو الحتقار اأو اخلوف ال�شديد 

حول م�شدر الندم نف�شه، كالأمل 

من هجر اأو جرح �شخ�س يحبه 

اأو  اأو افتقاده ل�شيء  ال�شخ�س 

. ولكن  قيامه باختيار خاطىء 

الندم بكل ي�شر ي�شبب اأملا كبريا 

لاإن�شان حني يتحول اإىل ق�شية 

اأو هاج�س ي�شتبد به حياته . وهذا 

مربط الفر�س يف ق�شية الندم، 

الفر�شة  لي�شت يف  فامل�شكلة 

ال�شائعة بل بالكلمة اخلاطئة اأو 

الإحباط املرير فهذا لب امل�شكلة، 

باأن  املتمثلة  احلقيقة  يف  اأي 

ال�شخ�س قد مي�شي حياته كلها 

وهو عالق ينظر للخلف وعاجز 

عن احلركة . وهذه النقطة مهمة 

جدا لأن الندم ي�شتطيع اأن يعرقل 

الإن�شان بطرق خمتلفة .  حياة 

بالندم  فال�شخ�س الذي ي�شعر 

ي�شجن نف�شه يف قف�س الأ�شئلة 

العبثية التي ت�شاعف الإح�شا�س 

بالندم مثل ما الذي كان ميكن 

اأن يح�شل اأو لو اأنني فقط قمت 

بكذا . اإن النظر اإىل اخللف هو 

الفعل الذي يدمر كل ما ميلكه 

الإن�شان يف احلا�شر . عاوة 

على ذلك ي�شجع الندم الإن�شان 

اأن يبتعد ع��ن املخاطرة  على 

اأن  الرغم من  واملجازفة، وعلى 

ال�شعور باجلنب ل ي�شع ال�شخ�س 

اأنه  اإل  الندم راهنا،  يف موقف 

مينعه من القيام باأي �شيء مفيد 

يف امل�شتقبل .

اإن النظر اإىل ما يندم عليه 

الإن�شان ،والأ�شئلة املختلفة ملاذا 

تتعلق فقط باختبار  وكيف، ل 

اأن تكون  املا�شي، لكنها يجب 

الإن�����ش��ان مبا  ق��ي��ام  ع��ن كيفية 

 . الآن و�شاعدا  اأف�شل من  هو 

ف��اأي �شخ�س غالبا ما يتجلى 

نف�شه على  الندم والإحباط يف 

هيئة غ�شب واحتقار لأن الذي 

يتاأمل فقرات من  بالندم  ي�شعر 

التطلع  حياته ولكنه يعجز عن 

الأم��ام وتكون بقية حياته  اإىل 

خالية من التفاوؤل . وامل�شكلة اأن 

الكل معر�س للندم لأنهم يف كثري 

من الأحيان يقومون بالأولويات 

اخلاطئة والختيارات اخلاطئة 

ال�شبب وراء ذلك  . ورمب��ا كان 

اإح�شا�س الب�شر جميعا ب�شرورة 

العي�س  ك�����ش��ب  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 

وباأن  وامل�شي قدما يف احلياة، 

هناك جوانب معينة يف حياتهم 

ميكنها النتظار و�شيتعاملون 

. ودائ��م��ا حينما  معها لح��ق��ا 

يعود الإن�شان للرتكيز على هذه 

الأمور �شيجد اأن الأوان قد فات 

ي�شعر  املثال، قد  . فعلى �شبيل 

اأن عاقتيهما ميكن  زوج����ان 

الثانية  اإىل املرتبة  اأن ترتاجع 

لتتقدم بدل منها م�شوؤولية تن�شئة 

واأنهما ميكن  الأولد وتربيتهم، 

العاقة حني يكرب  ي�شتاأنفا  اأن 

اأن هوؤلء  الأطفال . وامل�شكلة 

غالبا ما يجدان اأنهما قد فقدا 

الت�شال ببع�شهما ومل تعد هناك 

اإليها .وال�شيء  عاقة لريجعا 

نف�شه يح�شل يف جوانب اأخرى 

يف احلياة الإن�شانية، فالأ�شخا�س 

قد ل يعريون اهتماما كبريا يف 

املحافظة على الأ�شدقاء لأن 

احلياة ماأى بامل�شاغل، ولكنهم 

باأن  يتقاعدون ويرغبون  حينما 

ي�شاركهم اأحد مت�شية الوقت، اأو 

ال�شفر، اأوالذهاب اإىل مقهى فلن 

يجدوا اأحدا حولهم لأنهم فقدوا 

الت�شال بهم . ولذلك يلجاأ الكثري 

اإىل اتخاذ امل�شلك  النا�س  من 

الآمن، فيقمعون �شوت الطموح 

والإل��ه��ام يف داخلهم، وبعدها 

يتمنون لو اأنهم قاموا باملخاطرة 

اأو حاولوا على الأقل.

بالندم على  ي�شعر  الإن�شان 

اأن جتعل  ك���ان مي��ك��ن  ف��ر���س 

���ش��ع��ادة ور�شا،  اأك����رث  ح��ي��ات��ه 

وخا�شة اجل��وان��ب الوجدانية 

الإن�شانية  بالروابط  تتعلق  التي 

الكثري  ال�شخ�شية جدا، فهناك 

من الأ�شخا�س يقولون وهم على 

فرا�س املوت يا ليتني ق�شيت وقتا 

اأكرب مع عائلتي، مع اأخوتي، اأو 

مع اأقاربي .

وعندما نحاول حتليل هذه 

املتعلقة  الإن�����ش��ان��ي��ة  احل����الت 

بالندم، يكون من املهم ال�شوؤال عن 

ال�شيء الذي ي�شعر النا�س اأنهم 

ف�شلوا يف عمله ؟ فهناك الكثري 

من الأ�شخا�س باإمكانهم حتديد 

الأ�شياء التي متنوا لو اأنهم قاموا 

بها ب�شكل خمتلف . على �شبيل 

اأ�شخا�س خائفون  املثال هناك 

الفر�س حينما  انتهاز  جدا من 

تاأتي اإليهم، وهناك اأ�شخا�س مل 

ي�شافروا كثريا، وهناك اأ�شخا�س 

مل يدر�شوا بجدية يف املدر�شة، 

وهناك اأ�شخا�س جتادلوا كثريا 

مع اأمهاتهم واآبائهم. وهذا ال�شعور 

دائما  معه  ي�شتح�شر  بالندم 

بالنف�س،  الثقة  م�شاعر فقدان 

وال�شلبية واخل��م��ول، واخلوف 

من الإحراج . واأي�شا امليل نحو 

التفكري كثريا يف ما يعتقده النا�س 

نف�شه  ال�شخ�س  يريد  اأكرث مما 

القيام به .

بالندم  ي�شعر  الإن�شان حني 

يق�شي وقتا كثريا يف النظر اإىل 

املا�شي ويتح�شر على الطفل اأو 

الفتاة التي اأ�شاعت فر�شا مهمة، 

التي كان من  والأوق��ات احللوة 

اأهله  اأن يتقا�شمها مع  املمكن 

التي حرم  واأق��ارب��ه واخل���ربات 

نف�شه منها اأو اأف�شدها على نف�شه 

. ويزداد الطني بلة حني يرى كثري 

من النا�س هذه اخل�شائر على اأنها 

بداية منط اأو عادة تعطلهم بقوة 

عن التقدم لاأمام، واإ�شماع العامل 

�شوتهم والقيام باتخاذ اخليارات 

التي هي يف �شاحلهم، لي�س فيما 

بعد بل يف احلا�شر وامل�شتقبل 

كذلك .

العائلة  اأن  اأدنى �شك  ودون 

التي يرتعرع ال�شخ�س يف كنفها 

والرعاية التي يتلقاها من اأبويه 

الذي  وم��دى الهتمام واحل��ب 

ت��اأث��ري ه��ائ��ل على  ل��ه  يقدمانه 

الطريقة التي يبداأ بها حياته . 

فالعي�س يف الفقر اأو العي�س مع 

والدين بالكاد يلتفتان اإىل مطالب 

له  امل��ث��ال،  الطفل، على �شبيل 

تاأثري كبري جدا على الفر�س يف 

حياة الفرد وكيفية تعامله معها 

لأن العائلة التي ينمو يف و�شطها 

تاأثري عميق  اأن يكون لها  ميكن 

املرونة  اكت�شاب  يف قدرته على 

والتكيف م��ع م�شقات احلياة 

القدرة على  وتغرياتها . فعدم 

تطوير املرونة يعني اأن العرثات 

اأن  ال�شغرية يف احل��ي��اة ميكن 

تت�شخم وتن�شف احلياة، وهذا 

اأخطر نتائج الندم على الإن�شان 

وجمتمعه الذي يعي�س فيه .

ت������ط������وي������ر امل�����������رون�����������ة ف���ي 
م����������واج����������ه����������ة ال��������ع��������ث��������رات 
ك���������������������ي ال ت�������ت�������ض�������خ�������م 
وت�������������ف�������������س�������������د احل�������������ي�������������اة
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مســــــــــــــــــــــــرح
رس��������ال��������ة ع����ط����اء 
وط���ن���ي عنوانها 
»ال���������������ك���������������وي���������������ت 
ت����������س����������ت����������اه����������ل «

قيم 

الشهيد 

والشهادة

يف 

»قل���وب

شجاعة« 

مهرجان  ف���ّع���ال���ي���ات  ����ش���م���ن 

للمونودراما،  الدويل  الكويت 

يف دورته الثالثة، دورة الفنان  

 23 اإىل   16 الفرج من  �شعد 

�شارك مكتب  2016م.  اإبريل 

م�شرحية  ب��ع��ر���ش  ال�����ش��ه��ي��د 

���ش��ج��اع��ة« م��ن تاأليف  »ق��ل��وب 

عبداهلل  ال������راح������ل  ال����ك����ات����ب 

ال����ف����ري����ح، ومت���ث���ي���ل واإخ��������راج 

ال����ف����ن����ان ج����م����ال ال������رده������ان، 

فهد  ت�شميم  م���ن  وال���دي���ك���ور 

امل���ذن، وامل��ك��ي��اج ل���دلل جمال 

الردهان، واإدارة الإنتاج حل�شن 

علي  املنفذ  واملخرج  القاف، 

العام على  والإ���ش��راف  العلي، 

اللهو. اإبراهيم  العمل جمال 

امل�������ش���ب���اح اأ������ش�����ام�����ة  د. 
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ب�����ش��ك��ل ع����ام ي���اأت���ي هذا 

ال��ع��ر���س امل�����ش��رح��ي، وه���ذه 

امل�شاركة الفاعلة يف املهرجان، 

من منطلق تبني مكتب ال�شهيد 

لكل املعاجلات الفنية التي تهتم 

بال�شهداء وباأ�شرهم، ويقدم 

اأعمالً فنية ومو�شيقية لتخليد 

اآثارهم.

م�صرح املونودراما

قلوب   “ تنتمي م�شرحية 

الراحل  ل��ل��ك��ات��ب  �شجاعة” 

الناحية  الفريح من  عبداهلل 

اإىل من���ط م�شرح  ال��ف��ن��ي��ة، 

املمثل  اأي م�شرح  املونودراما، 

اأكرث  الذي يعترب من  الواحد، 

و�شعوبة  امل�شرح تعقيداً  اأنواع 

كونه يحتاج اإىل مهارات كتابية 

واإخ��راج��ي��ة وتقنية  ومتثيلية 

عالية، لأن��ه يقوم على جهود 

�شخ�س واح���د يف متثيل كل 

اأن  ال�شخ�شيات، وعليه  اأدوار 

يتوا�شل  مقنعًا، حتى  يكون 

الفنان فوق  اجلمهور مع هذا 

خ�شبة امل�شرح، واإل انفلت الأمر 

من بني يديه. و�شاعت ر�شالة 

امل�شرحية.

من ناحية نظرية اختلف 

الباحثني يف  ع��دد كبري م��ن 

امل�����ش��رح ح���ول ت��ع��ري��ف هذا 

النوع، وحتديد ماحمه، ويف 

كل مهرجان اأو منا�شبة ثقافية 

تت�شل مب�شرح املونودراما، تتم 

اإثارة م�شكلة التعريف.

وق�����د ج�����اء يف تعريف 

املونودراما عند الباحث ح�شني 

علي هارف باأنها:

ال�شوت  اأح��ادي��ة  )درام����ا 

الأح���ادي���ة( ل  واأن  ال��درام��ي 

ترتبط بالدللة املادية وح�شب، 

املونودرامية هي  فال�شخ�شية 

املوؤلف  لي�شت وح��دي��ة، لأن 

امل�شرحي ق��د كتبها وزرعها 

يف بطن ن�س م�شرحي وحدها 

ذل��ك وح�����ش��ب، بل  اأراد  لأن���ه 

هي )وحيدة( اأو ) م�شتوحدة( 

اأو  لأنها تعاين من )ا�شتاب( 

اأو )ع��زل��ة(، فهي قد  )غربة( 

اختارت )غربتها( و)توحدها( 

باإرادتها اأو رمبا مبا تبقى لها 

من اإرادة م�شتلبة اأو تعاين من 

ال�شتياب.

فاملونودراما بو�شفها   

واأدبياً لتقرتن  �شكًا درامياً 

ب��امل��م��ث��ل ال���واح���د ال����ذي قد 

بل  اأك��رث من �شخ�شية،  ي��وؤدي 

قد يوؤدي م�شرحية ) هاملت( 

امل��ث��ال بكاملها  ع��ل��ى �شبيل 

الأدائية  ملهارته  وح��ده، وفقاً 

والإخراجية، بل اإن الأمر يتعلق 

بال�شخ�شية الدرامية امل�شتوحدة 

واملنفردة، والتي ت�شكل نواة 

الن�س املونودرامي برمته، كما 

يتعلق باجلوهر الدرامي لتلك 

ال�شخ�شية.

التعاريف  اأه��م��ل��ت  ل��ق��د 

اجلوهر ال�شيكولوجي والفل�شفي 

لل�شخ�شية املونودرامية وللن�س 

املونودرامي املرتبطني بعزلة 

ال�شخ�شية واغرتابها )النوعي(، 

التعاريف  تلك  وبذلك ف�شلت 

بني ال�شكل الفني للمونودراما – 

اأحادية ال�شخ�شية وانفراديتها 

يف م�شاحة الن�س املونودرامي 

– وبني ذلك امل�شمون الفل�شفي 
لل�شخ�شية  )الغ�����رتاب�����ي( 

وال����ذي يدفع  امل��ون��ورام��ي��ة، 

اإىل  املونودرامية  بال�شخ�شية 

العزلة والتوحد والنكفاء على 

نف�شها والنف�شال غالباً عن 

الآخرين اأو رمبا عن الذات.

واأن اأحادية ال�شخ�شية يف 

املونودراما ل ت�شرتط دوماً ول 

يعني وج��ود �شخ�شية واحدة 

واأن جم���رد ظهور  ح�����ش��راً، 

اأن  �شاأنه  اأخرى من  �شخ�شية 

)املونودرامية(  يلغي اخلا�شية 

ل��ه��ا ف��ق��د ي���رى ك��ات��ب الن�س 

اأح��ي��ان��اً حاجة  امل��ون��ودرام��ي 

اأو وجود  اأو دخ���ول  ل��ظ��ه��ور 

بو�شفهم  اأك����رث  اأو  �شخ�س 

اأو دافعة  �شخو�شًا م�شاندة 

وير�شم لها دوراً حمدوداً دون 

ال�شخ�شية  توؤثر يف تفرد  اأن 

املونودرامية و�شيطرتها املطلقة 

على جمريات احلكاية و�شياق 

احلدث كما فعل ت�شيخوف يف ) 

اأغنية التم( واأوغ�شت �شرتندبريغ 

يف م�شرحية ) الأقوى( وخليل 

القي�شي يف م�شرحية ) مرحباً 

اأيتها الطماأنينة(، كما ميكن 

ال�شخ�شية  م���ع  ت��وج��د  اأن 

املونودرامية جوقة تقوم بوظيفة 

تعبريية م�شاندًة اأو �شارحة اأو 

خالقة للفعل النف�شي والدرامي 

املونودرامية، وهنا  لل�شخ�شية 

لت�شكل ) اجلوقة( �شخ�شية 

مكافئة اأو ندية قدر ما ت�شكل 

جواً نف�شياً اأو درامياً، اأو اأنها قد 

متثل بعداً من اأبعاد ال�شخ�شية 

املونودرامية اأو )هاج�شاً( داخلياً 

الإ���ش��ارة هنا  لها، ول بد من 

األس��������ل��������وب ال������واق������ع������ي س������اه������م ف�������ي إي�����ص�����ال 
امل����ض����ام����ني ل����ك����ل امل����ش����اه����دي����ن ف�����ي ال���ص���ال���ة

ال��������رؤي��������ة اإلخ�������راج�������ي�������ة جل������م������ال ال�������رده�������ان 
ع�����������ززت م�������ن م�����ف�����ه�����وم ال��������وح��������دة ال����وط����ن����ي����ة
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قلوب �صجاعة.. ال�صرد 

وامل�صمون

م�����ش��رح��ي��ة قلوب  ت���ق���وم 

�شجاعة على �شرد حكاية الأب 

الطاعن بال�شن )اأبوخالد(، والد 

ال��ذي �شقط  ال�شهيد خ��ال��د، 

وهو يدافع عن وطنه اإّبان فرتة 

للكويت يف  العراقي  الحتال 

العام 1990م.

جت���م���ع امل�����ش��رح��ي��ة بني 

الزمن  اخليال والواقع، وبني 

املا�شي، واحلا�شر، وامل�شتقبل، 

كما جتمع يف �شرديتها بني 

ث��اث��ة اأج���ي���ال، وجت��م��ع بني 

وب��ني اخلوف  الأمل والأم����ل، 

والطماأنينة، كما جتمع بني 

�شوت احلرب و�شوت ال�شام، 

وبني الرتاث واملعا�شرة، وجتمع 

اأي�شاً بني الذكريات والأمنيات. 

عرب �شياغة فنية مونودرامية 

يرتكز فيها اخلطاب امل�شرحي 

على مو�شوع الفداء والت�شحية 

والعطاء من اأجل الكويت.

الأح��داث كلها من  تنطلق 

اأب���و خالد..  خميلة 

عن   – التخيل  على م�شتوى 

الأر�س.  ف��وق  العامل  اأو���ش��اع 

وماذا نفعل، وماذا فعلنا لذوي 

التي  الرعاية  ال�شهداء، وم��ا 

اأ�شئلة متخيلة،  لهم.  قدمناها 

التي  الرعاية  متاحقة، وم��ا 

اأ�شئلة متخيلة،  لهم.  قدمناها 

متاحقة، م�شرت�شلة يطلقها 

ال�شهيد خ��ال��د ع��رب ذهنية 

والده.

اأع����ق����اب ط����رح هذه  يف 

الأ�شئلة، ينتهي دور اخليال 

الواقع  ل��ي��اأت��ي دور  والتخيل 

التاريخي والذكريات من خال 

اإثارة امل�شاعر ال�شادقة لإن�شان 

يحب وطنه وقيادته ورموزه 

اأنه مفجوع  ال�شيا�شيني. رغم 

با�شت�شهاد ابنه.

ي��ب��داأ الأب يف تو�شيف 

الواقع الدعوي الذي  �شورة 

باأ�شر  ال��دول��ة  يعك�س اهتمام 

ال�شهداء، من خال الإجابة عن 

التخيلية  الأ�شئلة الفرتا�شية 

التي اأطلقها ال�شهيد عرب ذاكرة 

الأمل��اين يوهان  املمثل  اأن  اإىل 

با�شمه  الذي يرتبط  برانديز 

امل���ون���ودرام���ا ب�شكلها  ظ��ه��ور 

اع��ت��م��د يف  ق��د  ك���ان  الأوىل، 

املونودرامية )جوقة(  عرو�شه 

�شامتة، وقد كانت ت�شكل له 

خلفية جمالية ودرامية وتقوم 

بوظيفة تعبريية م��ن خال 

الإيحائية  الأفعال واحلركات 

ال�شامتة.

وعليه فاملونودراما هي: 

“امل�شرحية التي تطرح �شوتاً 
درامياً واحداً وتعتمد يف بنائها 

اأو  �شخ�شية درام��ي��ة وح��ي��دة 

م�شتوحدة تعاين اأزمة اأو عزلة 

اأو اغرتاباً نف�شياً اأو اجتماعياً 

يفرز �شراعاً داخلياً، وتنفرد تلك 

ال�شخ�شية باجلمهور ومب�شاحة 

الفعل الدرامي ب�شكل ) طاغ ( 

لتبوح اأو ت�شرد جتربتها الدرامية 

وفقاً ملنظور اأو توقراطي يعك�س 

املونودرامي،  ال�شوت  اأحادية 

امل�شرحية وجود  تت�شمن  وقد 

اأو �شخو�س  اأو دخول �شخ�س 

اأو وظيفة  ث��ان��وي��ة ذوي دور 

اأو   – تكميلية   – هام�شية 

جوقة �شامتة اأو ناطقة 

م�شاندة”.

فبالرغم من مرور �شنوات عدة 

على ا�شت�شهاد ولده خالد، فاإنه 

اآهاته  ي��زال يتخيل �شماع  ل 

واأنني �شوته، واآلمه من حتت 

الرثى..

فمن بني �شفوف املتفرجني 

يف ال�شالة، وعلى طريقة امل�شرح 

امللحمي يخرج اأبو خالد م�شرعاً 

اأن��ني ولده،  لنداء  وم�شتجيباً 

وهي اأنات واآهات اعتاد عليها. 

لتوؤكد لنا الروؤية الإخراجية اأن 

اأبا خالد هو كل مواطن كويتّي 

يجل�س يف ال�شالة، واأننا جميعاً 

ال�شخ�شية حيث  جن�شد هذه 

ال�شالة باخل�شبة دون  تلتقي 

فوا�شل تُذكر، والرابط بينهما 

ال�����ش��ه��ادة، والفكرة  ه��و قيم 

املحورية يف امل�شرحية.

ال�شرد  ���ش��ي��اق  نفهم م��ن 

والأحداث اأن �شبب اأنني واآهات 

اأبو خالد..  ال�شهيد يف ذاكرة 

ه��ي الأ���ش��ئ��ل��ة امل��ق��ل��ق��ة حول 

الأح���ي���اء. اأو ���ش��اع��ن��ا نحن 

فال�شهيد ي�شاأل – 

مســــــــــــــــــــــــرح
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وال�����ده... حيث ي�شرد الأب 

اخلدمات اجلليلة واملرا�شيم 

ال��ت��ي قدمتها  وال����ق����رارات 

ال�شيا�شية  القيادة  واأطلقتها 

لذوي �شهداء الكويت. فهناك 

املر�شوم الأمريي اخلا�س باإن�شاء 

اأ�شدره  ال��ذي  ال�شهيد  مكتب 

ال�شيخ جابر  ال�شمو  �شاحب 

الأحمد اجلابر ال�شباح رحمه 

اهلل اأمري القلوب. وذلك لرعاية 

اأ�شر ال�شهداء وتقدمي ما يلزمهم 

اإن�شانية، وكذلك  من خدمات 

موا�شلة رعاية �شاحب ال�شمو 

الأحمد اجلابر  ال�شيخ �شباح 

ال�شباح لهذا الأمر. وهو الذي 

اأ�ش�س مل�شروع الفعل الإن�شاين 

الكويت. فعلى �شوء ذلك  يف 

وعلى �شوء ما متَّ اإجنازه حملياً 

وعربياً ودولياً من فعل اإن�شاين 

ب����اإرادة كويتية مت��ت ت�شمية 

للعمل  عاملياً  الكويت م��رك��زاً 

الإن�����ش��اين، وتن�شيب ح�شرة 

الباد  اأم��ري  ال�شمو  �شاحب 

الأحمد اجلابر  ال�شيخ �شباح 

اهلل ورعاه ال�شباح حفظه 

للعمل  ق���ائ���داً 

الإن���������ش����اين. 

ف��ق��د ���ش��رب��ت ال��ك��وي��ت – يف 

ذلك – مثًا عاملياً يف رعايتها 

لأبنائها  الكرمية  الإن�شانية 

واأ�شرى  اأ���ش��ر �شهداء  واأب��ن��اء 

الوطن، وكثرياً ما امتدت اأياديها 

اخلرية الفاعلة النا�شطة خارج 

حدودها ويف كل مكان، لأنها 

بالعمل الإن�شاين وفق  توؤمن 

تعاليم ديننا احلنيف، ووفق 

موروثاتنا الجتماعية.

وتوؤكد امل�شرحية على ل�شان 

ال��وح��ي��دة )والد  �شخ�شيتها 

ال�شهيد خالد(، والذي يج�شد 

الذاكرة الكويتية بكل تفا�شيلها 

التاريخية والراهنة باأن التزام 

ال�����ش��ه��داء، ل  باأ�شر  الكويت 

الأ�شر  ي��ت��وق��ف ع��ن��د ح���دود 

الكويتية فقط، بل ميتد لي�شل 

اإىل اأربع ع�شرة اأ�شرة من غري 

الكويتيني ممن �شقط اأبناوؤهم، 

اإبان غزو  اأو معيلوهم �شهداء 

الكويت.

ذل������ك مت�شي  ب���ج���ان���ب 

اإجابات  امل�شرحية يف تقدمي 

اأ�شئلة افرتا�شية  واقعية عن 

ت��دور بني اآه��ات واأن��ات البن 

ال�شهيد ووالده. انطاقاً مما 

 أب������رزت امل��س��رح��ي��ة دور ال����دول����ة ع��ب��ر مكتب 
ال���ش���ه���ي���د ف����ي رع����اي����ة ُأس������ر ذوي ال����ش����ه����داء.. 
فاستحقت أن تكون مركزًا للعمل اإلنساني.

�شاح العوفان  فى حديث لاإعام
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اأو احتاًل..  ق��وة،  اأو  �ُشلطة 

ل��ذل��ك ي��خ��رج يف ي��وم ممطر 

وي���واج���ه الح���ت���ال دفاعاً 

الكويت، وي�شقط  ع��ن وطنه 

�شهيداً.

وي��ت��وا���ش��ل ال�شرتجاع 

امل�شرحي  العر�س  وال�شرد يف 

عرب ذاكرة الأب، ويحكي، كيف 

األقى جنود الحتال بجثة ابنه 

عند الباب بعد اإعدامه، يف يوم 

مظلم ممطر.

العاطفة  ت��خ��ت��ل��ط  وه��ن��ا 

بالأ�شئلة ع��رب تركيب حوار 

يُذكر  م��ون��ودرام��ي،  م�شرحي 

ال��ث��اين من  ب��اأح��داث  املتلقي 

واأن  1990م.  للعام  اأغ�شط�س 

اأبنائها  الكويت ت�شتحق م��ن 

املزيد من الت�شحيات. فالكويت 

كانت، ول تزال معطاءة. فقد 

اأبناءها كل �شيء. ومل  اأعطت 

م��ا لذلك  حترمهم م��ن �شيء 

الت�شحية واج��ب��ة من  ت�شبح 

اأجل الوطن.

رعاية الدولة لأ�صر 

ال�صهداء

بعيداً عن ذكريات الطفولة 

وال�شباب وق�شة ال�شت�شهاد، 

ت��ع��ود امل�����ش��رح��ي��ة م��ن جديد 

للزمن الراهن.. وحتكي ب�شورة 

مبا�شرة ع��ن رع��اي��ة الدولة 

اأبناء  لأبناء خالد، ولغريه من 

اأُ�شر ال�شهداء. فاخلطاب هنا 

تن�شى  الكويت ل  اإن  مبا�شر: 

اأجلها.  من �شحى بروحه من 

ال�شهيد،  فالدولة عرب مكتب 

املوؤ�ش�شات  العديد من  وعرب 

الر�شمية والأهلية ل تزال تقدم 

ال�شهداء يف  اخلدمات لأ�شر 

رعاية، قل نظريها يف العامل. 

ال��ذي نغ�س على  ورغ��م الأمل 

الأب، وعلى الأم، وعلى اأفراد 

الأ�شرة حياتهم من فراق ابنهم 

يعلنون عن  اأنهم  اإل  ال�شهيد، 

الأ�شرة   ه��و خ��ا���س ) يخ�س 

ذاتها(، و�شولً اإىل ما هو عام 

) يخ�س الوطن(.

الفنية  امل���ع���اجل���ة  ويف 

املوؤلف،  امل��ون��ودرام��ي��ة ع��ن��د 

اأي�شاً  الروؤية الإخراجية  ويف 

)خا�س(.  ه���و  م���ا  ين�شحب 

لي�شبح )عاما(. فال�شهيد خالد 

الكويت.  هو رمز لكل �شهداء 

اأبنائها،  الدولة مع  وما فعلته 

لهم، هو ما فعلته  وما قدمته 

على �شوية واحدة   – وقدمته 

لكل اأُ�شر �شهداء الكويت.   –
فالرمز يف الدراما هنا هدفه 

التكثيف والإ�شارة ال�شتدللية 

يف معطاها العام لتزداد الفكرة 

و�شوحاً عند املتلقي. حتى ل 

التفا�شيل  ي�شيع يف متاهات 

النا�شئة عن تكنيك  اجلانبية 

ال�����ش��رد. وه���ذه ه��ي وظيفة 

املونودراما، اخت�شار الرمز يف 

امل�شرحية وعدم تكراره باأ�شكال 

خمتلفة.

الرتبية والت�صحية

امل�شرحية م�شاحة  تفرد 

اأكرب ل�شرتجاع التاريخ املا�شي 

لل�شهيد خالد، منذ كان طفًا 

اأح�شان  وت��رب��ى يف  ���ش��غ��رياً، 

والديه على قيم احلق، وال�شدق، 

والبطولة، وال�شجاعة.

ق�ش�شاً  الأب  وي�����ش��رد 

وح��ك��اي��ات م��ن ت��اري��خ خالد/ 

الطفل، وال��ف��ت��ى، وال�شاب.. 

ويتوقف الن�س والإخراج عند 

للمطر،  حكاية مواجهة خالد 

ورف�شه الن�شياع اإىل حتذيرات 

والده من خطورة هذا املطر، 

لقوى  امل��ط��ر رم����زاً  ب��و���ش��ف 

اخل��ط��ر.. ولكن خالد يخرج 

بكل �شجاعة، وبقلب ثابت موؤمن 

بقدرة اهلل، وبالقيم التي تربى 

عليها، ويواجه املطر، فتنمو 

ال�شجاعة يف قلبه، فا يخاف 

مســــــــــــــــــــــــرح

اإتقان يف اإي�شال املعاين
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فخرهم، واعتزازهم ب�شقوطه 

من اأجل الدفاع عن الكويت.

ويف نهاية امل�شرحية، يطلق 

الأب �شرخته النهائية. واملتمثلة 

ال�شهيد خالد. وغريه  بو�شية 

األ وهي  الكويت،  من �شهداء 

الكويت، واأن  املحافظة على 

ك���ل جهدنا  ال��ك��وي��ت  ن��ع��ط��ي 

وطاقتنا واإخا�شنا – فالكويت 

ت�شتاهل... ويتكرر الرتديد لهذا 

اخلطاب يف اأرجاء ال�شالة بني 

امل�شاهدين..« اأعطوا الكويت.. 

فالكويت ت�شتاهل« اإنه خطاب 

ال�شهداء لاأحياء. يف �شورة 

الوحدة  اإىل  ت�����ش��ري  مكثفة 

الوطنية، واإىل التما�شك، واإىل 

نبذ اخلافات الداخلية، واإىل  

اأج���ل مواجهة  م��ن  ال��ت��ك��ات��ف 

الأخطار اخلارجية التي تهدد 

اأمن الوطن.

التقنيات الفنية

وظفت امل�شرحية العديد من 

الفنية لر�شم �شورة  التقنيات 

اإىل  امل�شرحي، لي�شل  امل�شهد 

امل�شاهد بو�شوح، رغم اأن احلوار 

امل�شرحية  امل�شرحي نف�شه يف 

ومبا�شراً. ولكن  كان �شريحاً 

هذه التقنيات اأعطت امل�شرحية 

بُعداً واقعياً وجمالياً يف ت�شوير 

احلدث.

التقنيات  واأب�������رز ه����ذه 

املو�شيقى واملوؤثرات ال�شوتية. 

فقد كان ا�شتخدامهما يف املوقع 

الدرامي ال�شحيح للتعبري عن 

النف�شية لل�شخ�شية،  احلالة 

وعن طبيعة امل�شهد، بالإ�شافة 

اإىل اإثراء امل�شرحية املونودرامية 

ال���ش��ت��خ��دام��ات مثل:  ب��ه��ذه 

الرعد، واملطر، وطرقات الباب، 

ال��ر���ش��ا���س، و�شوت  و���ش��وت 

ال�����ش��ي��ارة، وغ��ريه��ا. وكذلك 

املو�شيقى املعربة عرب القانون، 

واآلة الكمان مبا لهما من دللة 

عند امل�شاهد.

اأما الديكور فقد كان عبارة 

عن �شرير نوم كبري، اأ�شبه ما 

يكون بقرب، فهو �شرير خالد 

وقربه بنف�س اللحظة. ليعك�س 

البطل، فمهده هو  حياة هذا 

قربه بنقاء لونه الأبي�س.. وهو 

رمز لكل �شهداء الكويت. وقد 

الديكور  ب���رزت دللت ه��ذا 

ب�شورتها املتغرية تبعاً للحدث 

اإ���ش��ق��اط��ات البقع  م��ن خ��ال 

اللونية لاإ�شاءة �شواء ال�شفراء 

منها اأو احلمراء، اأو الزرقاء.

وقد لعبت الإ�شاءة دوراً يف 

التي  ال�شم�شية  اإب��راز وظيفة 

اإىل  اأخ��رى  حتولت يف حلظة 

ال�شهيد، وهو  دلل��ة جلثمان 

توظيف موفق من قبل املخرج 

ال���رده���ان، وم�شممة  ج��م��ال 

الديكور ريهام الرغيب.

التي  ال���ت���ق���ن���ي���ات  وم�����ن 

ا�شتخدمها املخرج تقنية املكياج 

الردهان لتعطيه  لدلل جمال 

غ��ري عمره  م��ت��ق��دم��اً  ع��م��راً 

احلقيقي.

ا�شتخدم جمال الردهان 

اأ�شلوباً  اأداًء وحركة  يف متثيله 

ي��ت��ن��ا���ش��ب وطبيعة  واق���ع���ي���اً 

اخلطاب الواقعي يف امل�شرحية، 

اإي�شال م�شمون  وذلك بهدف 

اإىل كل  امل�شرحية ور�شالتها 

امل�شاهدين يف ال�شالة. لأن 

امل�����ش��رح��ي��ة ل حت��ت��م��ل غري 

الواقعي. وقد متيز  الأ�شلوب 

ال�شوتي  اأدائ���ه  ال��رده��ان يف 

ال�شهيد، وقدرته على  لوالد 

جت�شيد باقي ال�شخ�شيات مثل: 

“ ابنة ال�شهيد خالد، وزوجته، 
وحتى الأطفال ال�شغار.. بحق 

الردهان جنماً يف  كان جمال 

م�شرحية بطلها احلقيقي ق�شة 

�شهيد الكويت.

د. بدر الدوي�س و�شاح العرفان والفنان جمال الردهان

مكتب ال�شهيد يكرم ال�شيد جمال اللهو

فريق عمل مكتب ال�شهيد
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لوحة الفنانة : مي ال�شعد

د. حمد الهباد

امل��������������������رح��������������������وم ال������������ش������������ي������������خ ج��������������اب��������������ر ال������������ع������������ل������������ي وامل�����������������������رح�����������������������وم أح���������م���������د 
ال���������ب���������ش���������ر ال���������������روم���������������ي وال�����������������������������دور ال�����������������ري�����������������ادي ف�������������ي ح���������ف���������ظ ال�����������ت�����������راث

دول�������������������ة ال���������ك���������وي���������ت ع��������ض��������و ف������������ي ال�������ل�������ج�������ن�������ة ال����������دول����������ي����������ة احل������ك������وم������ي������ة 
ل��������ص��������ون ال����������ت����������راث ال������ث������ق������اف������ي غ������ي������ر امل�����������������ادي م������ن������ذ ي������ول������ي������و 2015م
م�������������راك�������������ز ح���������ف���������ظ ال���������������ت���������������راث ال���������ض���������م���������ان���������ة احل�����������ق�����������ة حل���������ف���������ظ ذاك�����������������رة 
امل�������ج�������ت�������م�������ع وص���������ي���������ان���������ة ه��������وي��������ت��������ه امل���������ع���������ب���������رة ع������������ن روح�������������������ه ووج�������������������وده

يعترب املوروث ال�شعبي غري 

املادي، الهوية احلقة التي ترتجم 

اأ�شالة املجتمع، والتاريخ املرئي 

وامل�شموع للمجتمعات، هو تاريخ 

مرئي من خال تلك احلركات 

والرق�شات وما ي�شاحبها من 

التي  واألوانها  اأزياء بزخارفها 

البعيد  املا�شي  تعك�س �شدى 

جم�شدة ���ش��ورة حقيقية ملا 

كان عليه الآباء والأجداد، كما 

ت��اري��خ م�شموع، يتج�شد  اأن��ه 

الأهازيج والأحلان  من خال 

والأغاين والكلمات التي يعرب 

فيها املجتمع برجاله ون�شائه 

واأط���ف���ال���ة ع���ن املنا�شبات 

الجتماعية املختلفة فتربز تلك 

التي ميار�شونها يف  النغمات 

موا�شمهم تاأكيدا وتوثيقا لعادات 

يحفظونها من ال�شياع والندثار 

ال��زم��ن، فعندما يفقد  ع��رب 

ال�شعبية  الفنون  املجتمع تلك 

فهو يف احلقيقة يفقد هويته 

واأ�شالته، ونظرا لأهمية ر�شد 

الرتاث غري املادي، تربز اأهمية 

وجود مراكز حلفظه وتوثيقه، 

�شمانا حلفظ ذاكرة املجتمع من 

حيث وجوده كم�شدر ومرجع 

يحفظ عنا�شر الرتاث ال�شعبي 

ال�شياع  الغنائي حتديدا من 

والندثار، م�شتندين على )خطة 

اأقرت  التي  الثقافية(  التنمية 

من قبل املجل�س الأعلى ملجل�س 

التعاون يف الدورة الثامنة التي 

الريا�س يف  عقدت يف مدينة 

1987م. حيث  لعام  دي�شمرب 

برزت اأهمية و�شع ا�شرتاتيجية 

الدورة  اإقرارها يف  ثقافية مت 

ل��ل��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى   )29(

 2008 مب�شقط يف دي�شمرب 

التو�شية بعر�شها  وال��ت��ي مت 

ال�شمو واملعايل  اأ�شحاب  على 

الوزراء امل�شوؤولني عن الثقافة 

يف دول املجل�س باجتماعهم 

اخل��ام�����س ع�شر يف م�شقط 

اأبرز ما  2009. ولعل  اأكثوبر 

جاء يف هذه الإ�شرتاتيجية البند 

)3( الفقرة )اأ( التي تن�س على 

لتوثيق الرتاث  تاأ�شي�س مركز 

امل���ادي يف دول جمل�س  غ��ري 

العربي  التعاون لدول اخلليج 

باإن�شاء  . ولعل ا�شت�شعارهم 

م��رك��ز ل��ت��وث��ي��ق ال����رتاث غري 

املادي، اإميانهم باأهمية وجوده 

حفاظا على ذاكرة املجتمع من 

فقده )مرياثا عظيما يعد كنزا 

يتداوله املجتمع عقودا وقرونا(، 

فاإهماله ميثل ا�شتنزافا للبيئة 

الطبيعية ول ميكن تركه لل�شدفة 

للحفاظ عليه، ولعل اأبرز مثال 

ال�����ش��دف��ة يف حفظ  ل��ت��دخ��ل 

اأورده  امل��ادي ما  ال��رتاث غري 

الرومي  الب�شر  اأحمد  امل��وؤرخ 

اأزور )يو�شف  بالقول: وكنت 

البكر(يف ديوانه، وكان يعزين 

ويكرمني عند زيارتي له، وكان 

الثمانني، فكنت  �شنه ح��وايل 

اأفكر كثريا كيف نحفظ هذا 

الرتاث لو مات يو�شف البكر، 

وكان ذلك يف اأوائل عام 1953م 

. ومن ح�شن حظي اأنني زرت 

ال�شيخ )جابر  الأي��ام  يف تلك 

العلي ال�شباح( نائب رئي�س 

الإعام،  الوزراء وزير  جمل�س 

فاأهداين م�شجا جديدا وكان 

م��ن اأوائ����ل امل�����ش��ج��ات التي 

و�شلت الكويت، ففرحت به 

فرحا �شديدا، فا�شرتيت عددا 

من الأ�شرطة وذهبت اإىل ديوان 

)يو�شف البكر( لأ�شجل له بع�شا 

بادئ  اأ�شواته فرف�س يف  من 

ب��اأن ن�شجل  فاأقنعته   . الأم��ر 

لي�شمعه فوافق  �شوتا واح��دا 

على ذلك، وعندما �شمع �شوته 

ارتاح وطرب وقال كاأنني اأ�شمع 

�شوت اأخي )خالد( فوافق على 

ت�شجيل كل ما يعزفه من اأ�شوات 

وا�شتماعات حتى اأنني اأبقيت 

امل�شجل يف ديوانه، ويف كل ليلة 

اأزوره لأ�شجل ما يعزفه واأ�شمعه 

ما �شجلته، وقد �شجلت له اأكرث 

من �شتني اأغنية ما بني �شوت 

وا�شتماع، ومل اأ�شتنزف كل ما 

عنده، ذلك اأنه �شعف ومر�س، 

انتقل  1955م  يوليو عام  ويف 

اإىل رحمة اهلل تعاىل.
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مطالعــات

203 – 221(. وف��ي��م��ا يلي 
عر�س وحتليل لأبرز م�شامني 

مو�شوعات الكتاب.

ال�صجاد اليدوي

ي�شري نزيه معروف يف بحثه 

ال�شاة  بعنوان: رحلة �شجادة 

اأن حياكة  »اإىل  التاريخ  عرب 

ال�شجاد اليدوي من اأقدم املهن 

اليدوية .. ويرجع  واحل���رف 

تاريخ اأقدم قطع �شجاد اكت�شف 

يف منت�شف القرن احلايل اإىل 

حوايل )2500( �شنة م�شت. 

وكلمة ال�شجاد وردت يف القراآن 

الكرمي، يف قوله عز وجل : » 

وزرابي مبثوثة« )�شورة الغا�شية، 

ب��ال��ك��ت��اب، ف��ي��ب��داأ م���ن )�س 

1-221(، وفيه 6 مو�شوعات 
ما بني اأبحاث ومناذج ل�شجادة 

)زرابية( ال�شاة، لكل من: عجب 

بابرييف، )�س 55-90( و)كليم 

و�شجادة ال�شاة الأنا�شويل( ل� 

-93 با�شاران )�س  / مو�شى 

141(، ومن���اذج م��ن �شجادة 
ال�شاة ل�/فاطمة اآغا مريزابيفا 

)اأذربيجان( �س 145 – 176، 

ومناذج من �شجادة ال�شاة يف 

)قرقيزيا( ل�/ نوربوبومارييوفا 

)�س 179 – 199(، ومناذج من 

�شجادة ال�شاة يف اأوزبك�شتان، 

ل�/ماماجان رادجابوفا )�س 

سجادة 
الص��الة 
عرب التاريخ

ب��وزارة  الإ�صالمية  للفنون  الكويت  مركز  عن  حديثًا  �صدر 

مع  وبالتعاون  الكويت،  بدولة  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوق��اف 

 – الإ�صالمي  التعاون  منظمة   –  )IRCICA( اأر�صيكا  مركز 

ا�صتانبول  للتاريخ والفنون والثقافة الإ�صالمية  مركز الحتاد 

)تركيا(. كتاب بعنوان )رحلة مع �صجادة ال�صالة عرب التاريخ( 

باللغتني العربية والإجنليزية اأعده للن�صر نزيه طالب معروف 

وقدم له خالد اأرن مدير عام مركز اأر�صيكا، وفريد العلي رئي�س 

مركز الكويت للفنون الإ�صالمية.

الق�شم )العربي( من  يقع 

الكتاب يف )174 ���س( مائة 

بينما  واأرب��ع و�شبعني �شفحة، 

الق�شم )الإجن��ل��ي��زي( يف  يقع 

واإح���دى  )221 ����س( مئتني 

وع�شرين �شفحة من احلجم 

الكبري )مقا�س 30 × 20 �شم(. 

اأعمال  والكتاب بق�شميه من 

)اإجناز( معر�س الكويت الدويل 

حول )�شجادة ال�شاة(، املقام 

يف )يناير 2014م(.

الق�شم )الإجنليزي(  اأم��ا 

عرض : 
السيد املخزجني

غاف الكتاب
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الآية/16(.

وقد ا�شتقت كلمة »ال�شجادة« 

من »ال�شجود«، كما يطلق عليها 

»ب�شاط« والب�شاط هو كل ما 

يب�شط على الأر�س، كما ي�شمى 

)الزرابية(  ال�شجاد يف املغرب 

وجمعها »زرابي«.

وتعترب حياكة )�شناعة( 

قطع ال�شجاد واحدة من املهن 

التي ا�شتهرت بها باد ال�شرق 

الإ�شامي.

ويذكر الكاتب املعايري التي 

بنيت عليها حياكة قطع ال�شجاد 

يف الأنا�شول، يف القرن الثالث 

ع�شر امليادي، والتي متثلت يف 

الت�شكيات الهند�شية املطبقة 

يف ت�شميم قطع ال�شجاد الأوىل 

التي ظهرت عرب التاريخ، حيث 

الأ�شا�شي  امل��ح��ور  كانت ه��ي 

الذي مت اتباعه يف ت�شميم قطع 

ال�شجاد الرتكي.

املادة  اأن  الباحث  ويو�شح 

امل�شتعملة يف حياكة  الأول��ي��ة 

ون�شج قطع ال�شجاد يف تركيا 

اأ���ش��ًا، وتعترب  ال�شوف  ه��ي 

لل�شانع  بالن�شبة  الغزل  عملية 

اأو ال�شانعة مهمة جداً لناحية 

لت�شكيل / اخليوط  الإع���داد 

ال��ت��ي �شيتم ا�شتخدامها يف 

ت�شكيلها  احل��ي��اك��ة، و���ش��م��ان 

ي�شاعد  باأ�شلوب �شل�س وناعم 

يف عملية احلياكة.

اأخ�����رى  اأدوات  وث���م���ة 

قطع  حياكة  يف  م�شتخدمة 

ال�شجاد، حيث يحتاج احلائك 

اإ�شافية،  �شهلة  اأدوات  اإىل 

كال�شكني لقطع خيوط العقد، 

لتكثيف  امل�شط في�شتعمل  اأما 

اللُحمة و�شغطها على  خيوط 

العقد. ويدخل يف  �شف من 

اأ�شخا�س مهرة  ال�شجاد  �شنع 

كما يقول  عديدون، اأهمهم – 

الر�شام الذي  هو   – الباحث 

اإليه الف�شل يف و�شع  يرجع 

ال�شجاد،  ر�شم ونقو�س قطع 

با�شتعمال الكرتون املثقب الذي 

يتعادل مع خمتلف األوان العقد 

)�س 39 من الكتاب(.

اإىل  الباحث  اأي�شًا ي�شري 

عملية �شباغة ال�شجاده باألوانها 

املبهرة، وهي مهنة، للم�شتغلني 

اأب�شط  ال�شناعة، وم��ن  بتلك 

التي ت�شتخرج منها  النباتات 

الأ�شباغ ال�شريعة جند الق�شرة 

لثمرة اجل��وز وهي  اخلارجية 

�شهلة ال�شتعمال لأنها ل حتتاج 

اإىل حت�شري اأو اإعداد م�شبق. 

 – عادة   – املهيمن  اللون  واأن 

اللون  ال�شجاد هو  يف �شناعة 

الأحمر، الذي ميكن احل�شول 

عليه من جذور نبات الفوة، وهو 

ا�شم  نبات �شبغي يطلق عليه 

الأ�شباغ«، وهو متعدد  »ملك 

الأ�شكال.

وعر�س الباحث يف نهايته ل� 

»دوليب الغزل واأنوال احلياكة: 

الراأ�شي،  الأر�شي،   – الأفقي 

وال��ل��ح��م��ة، )خيوط  ال�����ُش��دى 

طويلة وم�شتمرة( بطول وعر�س 

60-63 من  ال�شجادة )���س 

الكتاب(. بعد ذلك ينتقل معد 

الكتاب لعر�س مناذج من �شجاد 

ال�شاة يف اجلزائر  )زراب��ي( 

اأعمال اجلزائرية �شفية  من 

متزغني، )لها خربة طويلة يف 

هذا املجال، اأكرث من 17 �شنة(، 

على �شبيل   – اأعمالها  وم��ن 

املثال – �شجادة يدوية »زرابية 

ال�شاة التي ت�شمى بال�شومعة 

الربية«، وتت�شم باألوان زاهية، 

اإىل جانب زخارف وت�شكيات 

خمتلفة م�شتمدة من الرتاث 

 68 التقليدي اجلزائري )�س 

من الكتاب(، اإىل جانب اأمثلة 

ع��رض ألن��واع مختلفة 
م����ن س����ج����ادات ال���ص���اة 
ف������ي م����ن����اط����ق وب����ي����ئ����ات 
إس�������ام�������ي�������ة م����ت����ن����وع����ة

احلائك والرسام أهم عاملني في صناعة السجاد 
ويحتاجان إلى سكني ومشط وكرتون مثقوب وأصباغ

)2016 يونيو   - )مايو   85 الغرسة 

61



اأ�شكال  بالزرابية، ومت اختيار 

تاريخي  ور�شومات ذات بعد 

وم�شتوحاة من املوروث الثقايف 

والفني للباد«.

الكاتب عديداً  ن  وقد �شَمّ

م��ن من����اذج زري��ب��ة )�شجاد( 

اأ�شلها  يعود  ال�شاة، منها ما 

ملدينة »ولنة« مبوريتانيا، وقد 

ا�شتوحت ت�شميمها من الر�شوم 

التاريخية للمدينة، وحماكة 

ال�شوف الطبيعي  من  ي��دوي��اً 

× 1.36 �شم(  مقا�س )0.90 

42 كلغ  اإىل  وي�����ش��ل وزن��ه��ا 

)�س  1.224م2  وم�شاحتها 

104 من الكتاب(، بالإ�شافة 
اأخرى  اإىل ع�شر ر���ش��وم��ات 

بالكتاب ت�شمى طهمان )�س 

105-114 من الكتاب(.
زرابي ال�صالة باملغرب

يذكر الكاتب جمموعة من 

�شجاد )زرابي( ال�شاة باململكة 

اأعمال  م��ن  امل��غ��رب��ي��ة، وه���ي 

احلائكة اآمال ال�شغيوري، وهي 

حرفية متخ�ش�شة يف حياكة 

املغربي، ومنها  ال�شجاد  قطع 

�شجاد ال�شاة، وهي رئي�شة 

تعاونية الأزهر احلرفية لن�شج 

وت�شويق الزرابي.

وق���د ���ش��َمّ ال��ك��ت��اب )40 

اأعمال احلائكة  منوذجاً( من 

اآمال ال�شغيوري، منها: �شجادة 

ال�شاة بطراز الزرابية التقليدية 

املغربية، واأخرى بزخارف من 

النوع الرببري احلنبل. وثالثة 

بطراز الزليج البلدي، وغريها 

122-152 من  بالكتاب )�س 

الكتاب(.

زرابي )�صجاد( تون�س

اأي�شاً يقدم الكاتب منوذجاً 

متخ�ش�شاً من �شجاد )زرابي( 

ال�شاة يف اجلمهورية التون�شية 

اأعمال احلائكة احلرفية  من 

وامل�شممة جناة �شامل، ورئي�س 

الأي��دي احلرة مبدينة  جمعية 

قف�شة بتون�س. وميكن الإ�شارة 

اإىل تلك النماذج – اإجمالً – 

يف )18( ثمانية ع�شر منوذجاً 

اأعمالها، م�شتوحاة من  م��ن 

الت�شاميم املوجودة يف الرتاث 

ي��دوي��ًا من  التون�شي، حماكة 

اأخرى ذكرها الكاتب )�س 69-

82 من الكتاب(.
�صج��اد م�ص��ر

كذلك يعر�س الكاتب لنماذج 

ال�شاة  اأخ���رى م��ن »�شجادة 

اأع��م��ال زكريا  يف م�شر« م��ن 

اأبو �شعدة.  حممود م�شطفى 

اأح����د احل��رف��ي��ني امل�شريني 

الذين يعملون يف حياكة )ن�شج 

اليدوي،  ال�شجاد  وخ��ي��اط��ة( 

وخا�شة �شجادة ال�شاة، ومن 

اأع��م��ال زكريا �شجادة �شاة 

ال�شفينة  م�شرية م��ن ط���راز 

حماكة ي��دوي��اً م��ن احلرير   –
الطبيعي مبقا�س )72 × 115 

الزاهية  باألوانها  �شم( تتميز 

الت�شكيات  وجم��م��وع��ة م��ن 

الهند�شية والزخرفية )�س 86 

الكتاب(. وكذلك �شجادة  من 

�شاة تتميز بالعمدان، واأخرى 

م���ن احلرير  ي���دوي���اً  حم��اك��ة 

 × ال��ط��ب��ي��ع��ي، مب��ق��ا���س )90 

115�شم( وتتميز بالت�شكيات 
الهند�شية التي حتيط بت�شميم 

ال��ذي يظهر يف  قبة امل�شجد 

ال�شجاد وحتيط  و�شط قطعة 

النباتية من كل  الزخارف  بها 

الأل���وان  بتنوع  ج��ان��ب وغنية 

اأبو  الهادئة. وللحائك زكريا 

النماذج  ال��ع��دي��د م��ن  �شعدة 

بالكتاب )�س 98-90(.

زرابي )�صجادة( ال�صالة 

)موريتانيا(

الكاتب  بعد ذل��ك يعر�س 

بالتعريف وال�����ش��رح لنماذج 

ال�شاة  م��ن �شجاد )زراب���ي( 

اأعمال حائكة  مبوريتانيا من 

ال�شجاد »ت�شلم طهمان« .. التي 

تتعلم حرفتها على يد  ب��داأت 

والدتها يف عام 1996م. ويقدم 

الكاتب نبذة تعريفية عامة عن 

الزرابي )ال�شجاد( يف موريتانيا، 

فيقول: عرفت املراأة املوريتانية 

ن�شج الزرابي واخليام واحل�شري 

منذ القدم عرب التاريخ. ومنذ 

ب����داأ الهتمام  ال���ش��ت��ق��ال 

)زراب���������������ي���������������ة( ه����������و اس�������������م س����������ج����������ادة ال����������ص����������اة ف����ي 
امل���������غ���������رب ال�������ع�������رب�������ي وحت���������������اك ب�������أش�������ك�������ال ون������ق������وش 
م�����ت�����ع�����ددة ب������ني ال����ش����ك����ل ال�����ب�����رب�����ري وش�����ك�����ل احمل��������راب

مطالعــات
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ال�شوف الطبيعي م��ع خيط 

 140 ×  70 طبيعي مبقا�س 

�شم، وا�شتخدام جمموعة من 

البني  الألوان املختلفة، وهي: 

وال��رم��ادي والأبي�س والبيج، 

وت�شميم اآخر ي�شم ت�شكيلة من 

النباتية امل�شهورة.  الزخارف 

ال�شاة  )���ش��ج��ادة(  وزراب���ي���ة 

التون�شية بت�شميم ي�شم �شكل 

املحراب، )�س 159 من الكتاب( 

وت�شميم اآخر يحوي ت�شكيلة من 

الهند�شية م�شنوعة  الزخارف 

يدوياً من األياف احللفاء النباتية  

ذات اخليط الطبيعي... )�س 

161 من الكتاب( وللحرفية 
اأعمال  وامل�شممة جناة �شامل 

ومناذج اأخرى بالكتاب )من �س 

.)174 – 162
�صجاد ال�صالة .. حلرفية 

ماماجان رادجابوفا يف 

اأوزبك�صتان

كذلك ي�شم الكتاب جمموعة 

مناذج ل�شجاد )زرابي( ال�شاة 

يف اأوزبك�شتان، حيث ت�شتخدم 

ل��ق��ط��ع �شجاد  يف ح��ي��اك��ت��ه��ا 

الذي ي�شمى  اليدوي  ال�شاة 

 Zhoynamoznamznrk
ال�����ش��وف واحلرير  م���ن  ك���ل 

الطبيعي. وبلغ ع��دد ال�شور 

)النماذج( التي قدمتها ماماجان 

ال��ك��ت��اب )ع�شرين  يف ه���ذا 

منوذجاً( نذكر منها : �شجادة 

�شاة ت�شمى )Elesr( جرى 

كتاب  �شكل  على  ت�شميمها 

لل�شاة وهي مبقا�س )1.30 

× 1.5 ( وه��ي م�شنوعة من 
ال�����ش��وف الطبيعي م��ع لون 

ال��ع��اج، وع��ق��دة م��زدوج��ة يف 

 209 العقد. )���س  جمموعة 

من الكتاب(.

ومن���اذج اأخ���رى م��ن قطع 

�شجاد ال�شاة حاكتها ماماجان 

 ،»Ozeri Aral« : وت�شمى 

 0.90 ×  1.20 وهي مبقا�س 

الإبل،  م�شنوعة م��ن ���ش��وف 

وج��رى فيها ا�شتخدام عقد 

ال�شوف البي�شاء الطبيعية يف 

القاعدة، مع �شوف الأغنام 

والتقنية  اللحمة.  البي�شاء يف 

امل�شتخدمة هي عقدة مزدوجة 

البني،  الأل��وان:  ال�شباغة من 

والأخ�شر، والأبي�س، والأزرق 

الداكن. )�س210 من الكتاب(. 

ولها مناذج اأخرى بالكتاب )�س 

.)221-211
تعقيب ومالحظات

القارئ لكتاب »رحلة مع 

التاريخ«  ال�شاة عرب  �شجادة 

ن��زي��ة ط��ال��ب معروف،  مل��ع��ده 

وت��ذوق لاإبداع  ي�شعر مبتعة 

النماذج  الفني اجلميل لكل 

الكتاب،  التي قدمها يف هذا 

من خال التعريف باأ�شحابها 

يف الق�شمني العربي والإجنليزي 

على ال�شواء. كما يدرك بو�شوح 

اإىل اأي حد بلغت عناية هوؤلء 

ال�شنَّاع احلائكني وامل�شممني 

ل�شجادة ال�شاة عرب التاريخ، 

من خمتلف دول العامل العربي 

والإ���ش��ام��ي، وم��ا ك�شف عن 

امل��ب��دع��ة، ومتَيّز  م��واه��ب��ه��م 

طرقهم و�شناعتهم وحرفيتهم 

املنتج  اإخراج هذا  العالية، يف 

واألقه وجماله، بدءاً  بعظمته 

من اختيار اخليوط وتنوعها، 

ب��اخ��ت��ي��ار الأ�شباغ  وان��ت��ه��اًء 

وامللونات ذات التقنية الدقيقة 

والعالية للنماذج التي ح�شدها 

هذا امل�شنف بني دفتيه، والذي 

يفيد القراء والخت�شا�شيني من 

مادته الرثية، �شديدة الإبداع، 

والتي حت�شب لأ�شحاب تلك 

اأو �شناعة  الأع��م��ال، حلياكة 

ه��ذه ال�شجاجيد )الزرابي( 

ال��دول احلديثة  على م�شتوى 

واملعا�شرة.

يف خا�شة   – وال��ك��ت��اب 

القول – ي�شكل اإ�شافة للمكتبة 

العربية، وعمًا ي�شتحق مركز 

ال��ك��وي��ت للفنون الإ�شامية 

الأوق�����اف وال�شوؤون  ب����وزارة 

الكويت،  ب��دول��ة  الإ���ش��ام��ي��ة 

التهنئة عليه، ودعوته لإحتاف 

القراء والخت�شا�شيني باملزيد 

من هذه الإ�شدارات واملعار�س 

الفنية، التي تذكر امل�شلمني يف 

اليوم بعظمة تاريخنا  عاملنا 

وح�شارتنا الإ�شامية، على 

مدى الع�شور والأزمان.

ف����������������ي أوزب��������������ك��������������س��������������ت��������������ان ي��������������ح��������������اك ال�������������س�������������ج�������������اد م����������������ن ال����������������ص����������������وف واحل�������������������ري�������������������ر ال�������ط�������ب�������ي�������ع�������ي 
ب���������ع���������ق���������د م�������������������زدوج�������������������ة م�����������������ن األل��������������������������������������وان ال�����������ب�����������ن�����������ي واألخ�������������������ض�������������������ر واألزرق ال��������������داك��������������ن
اللون األحمر هو املهيمن في صبغ السجاد ويستخرج من جذور )بنات الفوة(  ويطلق عليه ملك األصباغ
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فيها اس���ت���ش���ه���د  م�����ن  وأول  أك����ت����وب����ر   14 ث��������ورة  أش����ع����ل  م�����ن  أول 

أس��������������������������������������������د
ردف���������������������������������ان

راجح 
لب��وزة

رصاصة! فيها  وضع  رفض  برسالة  االستسام  البريطاني  الضابط  طلب  على  رد 

عبد الكرمي املقداد

جن جنون الإجنليز حني و�صلهم رده على طلبهم ت�صليم �صالحه وجماعته، والتعهد بعدم حمله �صدهم. ذلك اأنه مل يكتف بتحديهم 

الرد،  احتوى  الذي  املغلف  داخل  ر�صا�صة  و�صع  بل  الثوار،  وزمالءه  مهاجمته  حاولوا  اإذا  يتخيلون  ل  ما  مبالقاة  وتوعدهم  واإنذارهم، 

اأ�صلحتهم الفردية، فكيف يتحدون طائراتهم ودباباتهم ومدافعهم؟! اأن الثوار ل ميلكون اإل  اأمام هذا التحدي ملعرفتهم  فحار الإجنليز 

ال�شهيد راجح لبوزة

العــــروبـــــــــة من شهـــــــداء 

ال������ش������ه������ي������د
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اإنه ال�شهيد اليمني البطل 

اأول  ل��ب��وزة،  ب��ن غالب  راج��ح 

اأكتوبر،   14 ث��ورة  اأ�شعل  من 

واأول من ا�شت�شهد فيها. فحني 

القوات الربيطانية  هاجمت 

اأكتوبر   13 ي��وم  امل�شتعمرة 

العام ١٩٦٣»وادي امل�شراح« يف 

»ردفان«، واعتقلت زميله اأحمد 

مقبل عبداهلل اأمر لبوزة اجلميع 

اأنف�شهم، والتحرك  بتجهيز 

باجتاه وادي »�شرعة«، على 

اأن يكون اللقاء م�شاء على راأ�س 

جبل »البدوي«، للقيام بهجوم 

على مركز القوات الربيطانية 

يف منطقة »احلبيلني«. تلك 

ال�شرارة  التي كانت  املعركة 

اأ�شعلت فتيل املقاومة  التي 

���ش��د امل�شتعمر يف خمتلف 

الباد، والتي اأكدت الوثائق اأن 

القوات الربيطانية مل ت�شتطع 

التقدم فيها مرتاً واحداً اأمام 

القتال وال�شتب�شال  �شراوة 

اللذين اأبداهما ال�شهيد لبوزة 

ورفاقه.

الن�صاأة وم�صرية الن�صال

ولد ال�شهيد لبوزة يف اأ�شرة 

فقرية يف وادي دب�شان مبنطقة 

ردفان التابعة ملحافظة حلج، 

الأ���ش��رة تعقيدا  وزاد و���ش��ع 

وال���ده، فعا�س طفولته  م��وت 

يف �شراع مع اللقمة والطبيعة 

القا�شية. وعلى الرغم من اأنه 

كان اأميا فقد مار�س يف حياته 

التجارة على ظهر جمل، وكان 

راجح 
لب��وزة

با�شترياد احلبوب من  يقوم 

»اإب« و»قعطبة« و»ال�شالع« 

املواد  اإىل جانب غريها من 

الغذائية ليتاجر بها يف بلدته. 

وقد عرف وقتذاك بال�شجاعة 

بالنف�س،  والتمرد والعتداد 

الأكرب  ابنه  اأن��ه �شحب  حتى 

»بليل راج���ح« معه يف رحلة 

الن�شال، وكان يف عداد الثوار 

الذين قادهم البطل لبوزة يف 

املعركة التي ا�شت�شهد فيها.

ال�شهيد  �����ش����اق  ل���ق���د 

ذرع��ا بت�شرفات ال�شتعمار 

واأن���ف���ت نف�شه  ال��ربي��ط��اين، 

الركون للذل واملهانة، فراح 

يوؤلب مواطنيه على امل�شتعمر 

و�شرورة مقاومته حتى خروجه 

اأن �شارك  الباد. فبعد  من 

يف ثورة ٢٦ �شبتمرب يف �شمال 

الباد، عاد اإىل ردفان، وجنح 

يف ت�شكيل خايا �شرية من 

واأعدهم ملقارعة  اأبناء ردفان 

ول��ك��ن��ه��ا كانت  امل�����ش��ت��ع��م��ر، 

جماعات غري منظمة �شّكلت 

الن��ت��ف��ا���ش��ات، وكان  ب����ذرة 

امل�شلح يف عام  بداية عملها 

1942حيث ق��اد ل��ب��وزة اأول 
جمموعة وهاجم ثكنة ع�شكرية 

جلي�س »�شربه« التابع للقوات 

الربيطانية يف منطقة ردفان 

يف جبل احلمراء، ومتكن من 

الق�شاء عليها نهائياً.

1956 و�شلت  ويف ع��ام 

م��ع��ل��وم��ة ل���ق���ي���ادة ال���ق���وات 

امل�شتعمرة تفيد ح�شول لبوزه 

وج��م��اع��ت��ه ع��ل��ى ك��م��ي��ة من 

لها ذلك  تاأكد  ، وقد  ال�شاح 

يف املواجهات التالية، فراحت 

تتحني الفر�شة للق�شاء عليه 

الأيام كان  اأحد  ورفاقه. ويف 

لل�شهيد ورفاقه لقاء يف منزل 

�شيخ قبيلة »اآل قطيب« يف قرية 

»الثمري« باحلبيلني، وعندما 

ال�شابط  اإىل  الأخبار  و�شلت 

ال�شيا�شي الربيطاين »غودفري 

املنزل  اأم���ر بق�شف  م��ي��ن��ل« 

بطائرات »هوكر هنرت«، فما 

كان من الثوار اإل اأن قاوموها 

اثنتني  اإ�شقاط  ومتكنوا من 

منها.

الر�صالة .. الر�صا�صة

ال�شهيد  غطت مواجهات 

للم�شتعمر معظم مناطق اليمن، 

قبل اأن يتم اللقاء بالقيادة يف 

والت�شاور حول عودة  �شنعاء، 

املجموعة اإىل ردفان وتفجري 

اللقاء  الثورة منها. وقد �شم 

امل�شري عبداهلل ال�شال رئي�س 

اجلمهورية اآنذاك، وخرج اللقاء 

بقرار عودة املجموعة برئا�شة 

ال�شهيد لبوزة اإىل ردفان، اإل 

ال�شفر  اأن��ه مل حت��دد �شاعة 

الأمر  الثورة، وترك  لنطاق 

املكان  لتحديد  للمجموعة 

والزمان املنا�شبني.

وع��ن��دم��ا �شمع ال�شابط 

ال�شيا�شي الربيطاين »غودفري 

مينل«، املوجود يف “احلبيلني” 

بعودة ال�شهيد لبوزة وجمموعته 

اإىل ردفان مع اأ�شلحتهم، وكذلك 

امتاكهم لقنابل يدوية، اأر�شل 

ر�شالة يطلب فيها من ال�شهيد 

اأنف�شهم  وجمموعته ت�شليم 

واأ�شلحتهم، وع��دم عودتهم 

ال�شمال ب�شمانة قدرها  اإىل 

ه������اج������م������ت������ه ورف��������اق��������ه 
اإلجنليزية  ال��ط��ائ��رات 
ف���ي  هنتر”  »ه�������وك�������ر 
من  فتمكنوا  احلبيلني 
منها اث���ن���ت���ني  إس�����ق�����اط 

متثال ال�شهيد يف مدخل »ردفان«
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جانب من ثانوية ال�شهيد راجح لبوزة

اآن��ذاك. وقد  خم�شمائة �شلن 

جاء يف الر�شالة:

ال�شيخ راجح  اإىل ح�شرة 

العائدين  لبوزة ورفاقه  غالب 

العربية  م���ن اجل���م���ه���وري���ة 

اليمنية

ال�شام عليكم وبعد:

لقد تلقينا نباأ و�شولكم من 

اجلمهورية العربية اليمنية اإىل 

وطنكم اجلنوب بني اأهلكم يف 

ردفان، واأنتم حتملون الأ�شلحة 

يتوجب  فاإّنه  والقنابل، وعليه 

اإىل عا�شمة  عليكم احل�شور 

ردف���ان )احلبيلني( ومقابلة 

ال�شابط الربيطاين، امل�شوؤول 

ال�شيا�شي الربيطاين، والنائب 

للتفاهم  حممود ح�شن علي 

معكم وب��ح��وزت��ك��م الأ�شلحة 

والقنابل مع خم�شمائة �شلن 

)درهم(�شمانة بعدم عودتكم 

حكومتكم  واأّن  اليمن،  اإىل 

حكومة احتاد اجلنوب العربي 

�شوف ت�شمن بقاءكم، ما مل 

ف��اإّن��ك��م �شوف  واإل  ت��ق��اوم��وا 

ال�شديد من  العقاب  تنالون 

حكومة بريطانيا وحكومتكم 

حكومة احتاد اجلنوب العربي.

وال�شام عليكم

غودفري مينل

ال�شيا�شي  ال�������ش���اب���ط 

الربيطاين املرابط يف احلبيلني 

النائب حممد ح�شن علي 

نائب م�شيخة القطيبي

١٦/ ٩/ ١٩٦٣

بعد ا�شتام لبوزة لاإنذار 

ال����ربي����ط����اين دع�����ا رف���اق���ه 

وامل��واط��ن��ني اإىل اج��ت��م��اع يف 

ق��ري��ة تتو�شط ق��رى ردفان، 

واأطلعهم على حمتوى الإنذار، 

وطلب منهم راأيهم يف الرد على 

بريطانيا، فكان رد اجلميع 

بعدم ال�شت�شام. ومّت ت�شكيل 

جلنة من اأربعة اأ�شخا�س لكتابة 

ر�شالتكم  ا�شتلمنا  ل��ق��د 

اإل��ي��ن��ا بخ�شو�س  امل��وج��ه��ة 

عودتنا من اجلمهورية العربية 

ت�شليم  التي ت�شمنت  اليمنية 

اأ�شلحتنا وك���ل م��ا بحوزتنا 

من قنابل وغرامة خم�شمائة 

�شلن و�شمانة بعدم عودتنا 

اإىل  اليمن وت�شليم ذلك  اإىل 

حكومتنا حكومة الحتاد.

نحن نعترب حكومتنا هي 

اليمنية  اجلمهورية العربية 

ولي�س حكومة الحتاد، ونحن 

ل��ك��ل م��ا يف  غ��ري م�شتعدين 

ون��ع��ت��رب حدودنا  ر���ش��ال��ت��ك��م، 

واأي  ف���وق،  م��ن اجلبهة وم��ا 

حترك لكم من جتاوز حدودنا 

فنحن م�شتعدون ملواجهتكم 

اإل  تلوموا  اإمكاناتنا ول  بكل 

اأنف�شكم. وال�شام ختام.

ب��ن غالب  ال�شيخ راج���ح 

لبوزة 

عن جمموعة العائدين اإىل 

ردفان من اجلمهورية العربية 

اليمنية

٢٨ / ٩ / ١٩٦٣

يُغلق املظروف  اأن  وقبل 

اأخرج  ال��رد  ُو�شع فيه  ال��ذي 

لبوزة طلقة ر�شا�س من حزامه، 

وو�شعها داخل املظروف. وعند 

الر�شالة قامت قيامة  ت�شلم 

الإجنليز، وراحوا يعدون اأقوى 

ما لديهم من اأ�شلحة ومقاتلني 

للتخل�س من لبوزة وجماعته.

املعركة الأخرية

ب��ن��ح��و ن�شف  ذل���ك  ب��ع��د 

�شهر، وحتديدا يوم 13 اأكتوبر 

القوات الربيطانية  هاجمت 

وادي امل�شراح، ومتكنت يف ذلك 

الهجوم من اعتقال واحد من 

زماء ال�شهيد لبوزة وهو اأحمد 

مقبل عبداهلل. وح��ني و�شل 

اخلرب اإىل لبوزة، اأمر اجلميع 

منهم  اأنف�شهم، طالباً  بتجهيز 

ض���ح���ى ب���ك���ل ش������يء ف�����ي س���ب���ي���ل ب�������اده وك�������ان اب���ن���ه 
فيها استشهد  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة  ف��ي  جانبه  إل��ى  يقاتل 

حممد، ابن ال�شهيد لبوزة، يهدي جنبية والده اإىل الرئي�س قحطان ال�شعبي اأول رئي�س لليمن اجلنوبي

العــــروبـــــــــة من شهـــــــداء 

الرد على بريطانيا. ولأّن لبوزة 

مل يكن يجيد القراءة والكتابة 

اأربع  اأكرث من  فقد كتب الرد 

اآخر  م��رات من قبل �شخ�س 

وجاء فيه:

ال�شابط  ح�����ش��رة  اإىل 

املرابط  ال�شيا�شي الربيطاين 

والنائب حممود  يف احلبيلني 

ن��ائ��ب م�شيخة  ح�شن ع��ل��ي 

القطيبي:
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التحرك باجتاه وادي »�شرعة« 

ومنطقة ردفان لإ�شعار النا�س 

هناك مبا يجري، على اأن يكون 

اللقاء على راأ�س جبل »البدوي« 

امل�شاء. وك��ان غر�شه من  يف 

راأ���س جبل  املقاتلني يف  جمع 

البدوي الإعداد للقيام بهجوم 

على مركز القوات الربيطانية 

يف منطقة احلبيلني رداً على 

اعتقالها لأحمد مقبل.

الليل، وبعد  يف منت�شف 

اأن جتمع الثوار وفاق عددهم 

بالتفرق  اأمرهم  70 رجًا  ال� 

على �شكل جماميع �شغرية، 

ال�شباح بداأت  اإذا جاء  حتى 

اإىل  اأخ���رى تن�شم  جماميع 

لبوزة  الأوىل، فاأعد  املجاميع 

خطة ق�ّشم فيها الثوار اإىل اأربع 

جمموعات، الأوىل كانت بقيادة 

ابنه »بليل راجح لبوزة«، وكانت 

مهمتها النزول من راأ�س جبل 

البدوي والتمركز يف القمة على 

ميني قرية البي�شاء بحيث تكون 

املواجه الأول للعدو اأثناء عبوره 

لوادي امل�شراح. والثانية كانت 

بقيادة حم�شن مثنى ح�شني، 

وكان مهمتها التمركز يف اأ�شفل 

اجلبل خلف املجموعة الأوىل 

الثالثة  حلمايتها. واملجموعة 

اأك��رب جمموعة وكانت  كانت 

ال�شيخ راج���ح لبوزة  بقيادة 

اإىل  ال�شري  نف�شه، ومهمتها 

العدو  غ��رب اجلبل وتطويق 

وعدم ال�شماح له بالن�شحاب. 

الرابعة فكانت  اأما املجموعة 

مبثابة قوة احتياطية حلرا�شة 

املجموعتني الأوىل والثانية من 

ناحية، ول�شتقبال الوافدين من 

الثوار من ناحية اأخرى.

اأن حت���رك اجلي�س  ب��ع��د 

املعركة  ب����داأت  الإجن��ل��ي��زي، 

باإطاق النار من قبل املجموعة 

الأوىل التي كانت بقيادة بليل 

راجح لبوزة على مقدمة القوات 

الإجنليزية وت�شدت لها بقوة، 

اأو  لها بالنت�شار  ومل ي�شمح 

�شاهدت  وعندما  بالتقدم. 

املجموعة الثالثة ال�شتباك بني 

املجموعة الأوىل وبني القوات 

الإجنليزية قامت باإطاق النار 

على موؤخرة اجلي�س الربيطاين، 

الذي جلاأ اإىل الق�شف املدفعي 

املكثف، وك��ان الرتكيز على 

الثالثة التي كان  املجموعة 

يقودها ال�شهيد لبوزة يف اأكمة 

ال�شهيد  وك���ان  »ال�����ش��اج��ع«، 

قد تقدم على جمموعته هو 

اآخ��ر ا�شمه �شعيد  و�شخ�س 

ح�شني العنبوب، ويف ال�شاعة 

اأ�شيب  احلادية ع�شرة ظهراً 

موقع لبوزة بخم�س طلقات 

ثقيلة فاأ�شابته منها  مدفعية 

�شظية يف اجلانب الأمين حتت 

الإب��ط اخرتقت ج�شده حتى 

الأي�شر يف حني كان  اجلانب 

قاب�شاً على �شاحه يطلق النار 

على موؤخرة القوة، فا�شت�شهد 

البطل ليكون بذلك اأول �شهيد 

يف ثورة ١٤ اأكتوبر عام ١٩٦٣، 

وكان عمره »46« �شنة.

يف ال��ي��وم ال��ث��اين مت دفن 

جثمانه يف ق��ري��ة »الذنب« 

مبنطقة »ع��ق��ي��ب��ة« بح�شور 

ح�شد جماهريي كبري، حيث 

وقف اجلميع على قرب ال�شهيد 

وتعاهدوا على موا�شلة الكفاح. 

ذل���ك ���ش��درت اجلبهة  ب��ع��د 

ب��ي��ان��اً ع��ن انطاق  الوطنية 

الثورة من ردفان، حيث ا�شتد 

الن�شال، وامتد اإىل كل اأرجاء 

اإعان  الوطن، وتوا�شل حتى 

ا�شتقال الباد يف 30نوفمرب 

العام 1967.

مت الحتفاء بال�شهيد بعد 

ذلك باإقامة ن�شب تذكاري له 

يف مدخل مدينة ردفان. كما مت 

ت�شمية مدر�شة ثانوية با�شمه، 

اإ�شافة اإىل متحف حربي يف 

اإهماله فيما بعد  ردف��ان، مت 

وحتويله اإىل خمبز!

عدد من الثوار اليمنيني يف اإحدى جولت �شراعهم مع امل�شتعمر

بع�س الثوار يف اأحد وديان ردفان وجدوا املاء بعد م�شرية اأيام يف طريقهم اإىل قياداتهم

ف�����������ق�����������ي�����������را  ول��������������������������������د   
وع�������������اش ي����ت����ي����م����ا أم����ي����ا 
وق�����������������������ض�����������������������ى ن����������ح����������و

ع������ش������ري������ن ع��������ام��������ا ف���ي 
ال������������ك������������ف������������اح امل�������س�������ل�������ح
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سؤال الهوية واالنتامء
يف ضمري 

الطفل الفلسطيني )2-2(
د. نادر القّنة

قضــــــــــــــيـــــــــــــــة

م���ا اأن ي��ت��م احل���دي���ث ع���ن اجل���ان���ب الإن�������ش���اين واحل����ق����وق وال����ظ����روف امل��و���ش��وع��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ى، نتيجة 

امل�شتقلة،  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف  امل�����ش��روع��ة،  الوطنية  وع��ن حقوقه  اأر���ش��ه،  وع��ن  ال��دي��ن��ي��ة،  مقد�شاته  ع��ن  ال��دف��اع  امل�شتمر يف  ن�شاله 

ح��ت��ى ت���ك���ون دول�����ة ال���ك���وي���ت، ح���ك���وم���ة، و����ش���ع���ب���ًا، وم���وؤ����ش�������ش���ات جم��ت��م��ع م�����دين، يف ط��ل��ي��ع��ة ال������دول امل�������ش���ان���دة ل���ه���ذه  الق�شية، 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، واحل���ق���وق���ي���ة، وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، وال���وط���ن���ي���ة، وال���ت���اري���خ���ي���ة، والإن�شانية. ال�����ش��ع��ب، ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�����ش��ع��د  وه�����ذا 

وحينما ي�شب الأمر يف اجلانب الأخر – الإن�شاين – كونه يت�شل مبا�شرة بالرعاية ال�شحية، وال�شوؤون التعليمية، واجلوانب التكافلية، 

وبخا�شة ق�شايا الطفولة، وحقوق الطفل... �شرعان ما مدت دولة الكويت الأيادى البي�شاء يف تقدمي العون الإن�شاين لأطفال 

فل�شطن. ما يعك�ش ب�شكل اأو باآخر م�شداقية، وعمق العاقات التاريخية بن دولة الكويت وفل�شطن، وال�شواهد يف ذلك كثرة.

فالفل�شطينيون يف كل منا�شبة، وعلى كل منر يثمنون الدور الإن�شاين الفاعل للحكومة الكويتية، ولهيئاتها ومراتها اخلرية، 

الرعاية  امل�شاجد. واملراكز الإ�شامية، ودور  امل�شاهمة يف بناء عدد من  ال�شعبية، ولرموزها من رجال الفعل اخل��ري...  وجلانها 

الجتماعية، واملدار�ش، وامل�شت�شفيات، وجتهيزها باللوازم ال�شرورية. لتعن الإن�شان الفل�شطيني على موا�شلة احلياة حتت ظروف 
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الكني�شت  اكت�شف ع�شو 

الإ�شرائيلي »غادي يات�شيب« 

اآنذاك  اأحد قادة حزب مبام 

امل�شمون ذاته بعد جولة قام 

بها يف مع�شكر الظاهرية يف 

اخلليل، حيث قال: ال�شلطات 

ت��ع��زي نف�شها  الإ�شرائيلية 

قائلة: هذا هو الو�شع، احلرب 

قائمة بيننا، ونحن مل نبداأ بها 

بل هم، ومل يكن اأمامنا خيار.. 

ولكن هذه الكذبة تتبدد خا�شة 

عند دخول غرف ال�شباب اأو 

الأطفال، ففي غرفة �شغرية 

وم��زدح��م��ة ورائحتها  ج���داً 

اأمامنا  الكريهة �شديدة وقف 

ت�شعة اأطفال ترتاوح اأعمارهم 

بني 14  -  16 عاماً، وكان من 

بينهم �شمري ابن الرابعة ع�شرة 

من عمره والذي ل يبدو على 

وجهه اأنه جتاوز العا�شرة من 

عمره، ومل يغري ماب�شه حتى 

الآن ووجهه تفوح منه رائحة 

العرق والو�شخ.. وهو يعلم اأن 

والدته لن ت�شتطيع احت�شانه 

وتقبيله عندما تاأتي لزيارته، 

غري اأن �شمري �شوف يكرب يف 

يوم من الأي��ام وي�شبح رجًا 

للتعاي�س معه...  و�شن�شطر 

اإ�شرائيل« هي وطنه  »فاأر�س 

اأي�شاً.

وقبل خروجنا من الغرفة 

راأي��ت �شمري ينظر يف عيني 

اأن عينيه كانتا  برتكيز ورغم 

تعبتني، وبع�س بقع الزيت 

كانت ل�شقة على ذقن هذا 

اأنني رغ��م ذلك  اإل  الطفل، 

اأغ���رق يف الأوه���ام كتلك  مل 

ال�شائعة بني الإ�شرائيليني، 

واأدركت جيداً اأنني مل اأنت�شر 

ال��ط��ف��ل �شمري..  ع��ل��ى ه���ذا 

اأننا  واأدرك���ت  وبالتاأكيد ل، 

اأخ��رى يف  م��رة  نلتقي  �شوف 

جبهة اأخرى.

االح����ت����ال ال��ص��ه��ي��ون��ي ي��ع��ت��رف ب����أن م��ع��ت��ق��ات��ه باتت 
يخرجوا  أن  ف���م���ا  ف��ل��س��ط��ني  ألط����ف����ال  ث����وري����ة  م����درس����ة 
م��ن��ه��ا م���ح���رري���ن ح��ت��ى ي����ع����ودوا ل��ل��م��ي��دان أك���ث���ر ن���ض���ااًل.

األطفال  من  جيشًا  صنعتا  والثانية  األولى  االنتفاضة 
الفلسطينيني الذين ال يهادنون على هويتهم الوطنية.

اأطفال يف املعتقالت

ك���ث���رٌي م���ن ال���درا����ش���ات 

والأبحاث واملراكز الإعامية 

والإن�شانية والرتبوية والثقافية 

ب�شوؤون  املتعلقة  والجتماعية 

ال��ط��ف��ول��ة، ويف مقدمتها 

باأو�شاع  اليوني�شيف، اهتمت 

اأطفال فل�شطني داخل الوطن 

اأكرث  ال�شتات. بو�شفهم  ويف 

اأط��ف��ال ال��ع��امل ح��رم��ان��اً من 

حقوقهم الإن�شانية الطبيعية. 

الت�شرد  وي��ات  حيث ذاق��وا 

والحتال كما تعر�شوا للقمع 

والنف�شي  والعذاب اجل�شدي 

ولتجربة العتقال، والزج بهم 

يف ال�شجون واملعتقات مبا ل 

ب�شري، وينظر  يت�شوره عقل 

الدولية والإن�شانية  للمواثيق 

املتعلقة بحقوق الطفولة.

وقد ان�شب عليهم الهتمام 

الأك���رث  ال��ن��م��وذج  بو�شفهم 

العامل  اأط��ف��ال  ب��ني  ح�شوراً 

يف مقاومة مغت�شب وطنهم، 

ال�شاحات  وم��ق��ارع��ت��ه يف 

املقاومة  وامل��ي��ادي��ن وخ��ن��ادق 

اأو  ل��وج��ه دون خ��وف  وج��ه��اً 

رهبة، نتيجة تفجر وعيهم 

امل��ب��ك��ر بحقيقة ق�شيتهم، 

واإدراك تفا�شيل واقعهم، ما 

دفعهم لانخراط يف �شفوف 

ال�شعبية دفاعاً عن  املقاومة 

هويتهم ووطنهم وانتمائهم.

يف ه���ذا اجل��ان��ب ر�شد 

الإع���ام���ي »نواف  ال��ب��اح��ث 

ك��ت��اب��ه �شديد  ال������زرو« يف 

الأهمية » اأطفال فل�شطني... 

ح�شاد الدم والأمل والبطولة« 

العديد من امل�شاهد البطولية 

لهوؤلء  اأي�����ش��اً  وامل��اأ���ش��اوي��ة 

الأطفال. البطولية يف دفاعهم 

عن هويتهم ووطنهم، واملاأ�شاوية 

مما تعر�شوا له من عذاب 

ي��د الحتال  وتنكيل ع��ل��ى 

ال�شهيوين. وحرمانهم من 

اأب�شط حقوقهم الإن�شانية 

التي اأقرها بالإجماع املجتمع 

الدويل يف املنظمات الدولية. 

اأن��ه��ا م�شاهد تدفع  ل �شك 

الباحثني والدار�شني، كًا يف 

جمال تخ�ش�شه اإىل درا�شتها 

لتبيان  اآخ���ر،  اإىل  م��ن ح��ني 

الطفولة يف زمن  واق��ع ه��ذه 

ا�شتثنائي.

الزرو  ومن درا�شة نواف 

وتوثيقاته، نتوقف عند بع�س 

للتدليل على  امل�شاهد  ه��ذه 

ما ذهبنا اإليه يف القول عن: 

الهوية والن��ت��م��اء يف  ���ش��وؤال 

الفل�شطيني.  �شمري الطفل 

فتحت عنوان » يف مع�شكرات 

اأي�شاً« كتب: »لقد  العتقال 

اع���رتف���ت جم��ل��ة نيوزويك 

الأمريكية يف تقرير مو�شع لها 

ب� »اأن العتقالت التي نفذتها 

ال��ق��وات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة �شد 

اآلف الأطفال الفل�شطينيني، 

وو���ش��ع��ه��م م���ع ال���ك���ب���ار يف 

مع�شكرات الع��ت��ق��ال، هي 

التي �شاعفت جي�س الأطفال، 

وعززت احلوافز لديهم«، وهو 

ما عرب عنه طفل فل�شطيني 

عندما قال: » عندما اعتقلت 

اأخ�شى  الأوىل كنت  املرة  يف 

اجلي�س الإ�شرائيلي، ولكن 

اأن اعتقلت يف مع�شكر  بعد 

العتقال تعلمت اأن ل اأخ�شى 

اجلي�س«.

بالغة  ق����ه����ري����ة  اح����ت����ال����ي����ة 

يدفع  وال��ت��ع��ق��ي��د.  ال�شعوبة 

باهظًا  ثمنًا  الأط��ف��ال  فيها 

يبداأ من التجويع واحلرمان، 

وال����ت���������ش����ري����د، والع�����ت�����ق�����ال، 

والإع�����������اق�����������ة، وال�����ت�����ع�����ذي�����ب، 

والتيتيم، وينتهي بالت�شفية 

اأب�شط  وم�شادرة  والغتيال، 

مبادئ احلياة الإن�شانية، التي 

ال�شماوية،  ال�����ش��رائ��ع  اأق��رت��ه��ا 

وت�����داول�����ت�����ه�����ا الت����ف����اق����ي����ات 

الدولية، واتخذتها الد�شاتر 

لها. ق������ان������ون������ًا  ال����ب���������ش����ري����ة 

من اأجل ذلك، اأدركت الكويت 

م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا، وراح����ت تر�شل 

وامل�شاعدة  اخل������ر  ق�����واف�����ل 

كلما  ف���ل�������ش���ط���ن،  لأط�����ف�����ال 

دعت احلاجة، وا�شتد العذاب 

والأمل واحل�شار، وازداد القمع 

مواكب  وارت��ق��ت  ال�شهيوين، 

جنان  اإىل  الثائرين  ���ش��ه��داء 

اخللد تزف الأرواح الطاهرة.

ولتزال  ال��ك��وي��ت،  قدمته  م��ا 

الثائرين،  لاأطفال  تقدمه، 

ال�����ش��اب��ري��ن ال�����ش��ام��دي��ن، يف 

عنوانًا  ُي�������ش���ك���ل  ف��ل�����ش��ط��ن، 

ت����اري����خ����ي����ًا ع���ري�������ش���ًا مل�����راث 

ات�شمت  ك����وي����ت����ي����ة  ث����ق����اف����ة 

و�شيبقى  الإن�شاين،  بالن�شج 

خ������ال������دًا م������ا ب����ق����ي ال�����زم�����ن.
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اع������رتف ا�شحق  ك���م���ا 

راب��ني وزي��ر قمع النتفا�شة 

بالدور الذي تلعبه مع�شكرات 

العتقال الحتالية يف �شقل 

الفل�شطينيني وخا�شة الأطفال 

 « ق��ال:  منهم ن�شالياً حيث 

اأكرث من ع�شرين  لقد اجتاز 

األ��ف معتقل فل�شطيني منذ 

النتفا�شة وحتى مطلع ني�شان/ 

1989 � عملية التاأهيل الوطني 
للحركة الوطنية الفل�شطينية، 

اإ�شراف اجلي�س  وذلك حتت 

الإ�شرائيلي � اأي يف معتقاته 

ورغماً عنه«

ب��ي��ن��م��ا حت���دث مرا�شا 

لل�شوؤون  �شحيفة » هاآرت�س« 

ن��ري« و »دان  »اأوري  العربية 

���ش��ج��ري« ع���ن جت��رب��ة طفل 

فل�شطيني قائلني: »اإن عا�شم 

����ش���اب يف اخلام�شة  وه����و 

ع�شرة من عمره من �شكان 

الزاوية قرب طولكرم  قرية 

بارزاً  اأن ي�شكل مثاًل  ميكن 

التي اجتازها  على امل�شرية 

الفل�شطينيني  ال�شبان  اآلف 

اأم��ث��ال��ه يف مع�شكرات  م��ن 

العتقال«... لقد كان عا�شم 

املعتقلني يف  اأوائ���ل  ب��ني  م��ن 

مع�شكر »كت�شيعوت« - اأن�شار 

- 3، يف النقب، وكان عندما 

و�شل املع�شكر كورقة بي�شاء.. 

اأحببناه وقررنا تطويره، وكان 

ي��ت��م��ت��ع ب���ق���درة ك��ب��رية على 

ال�شتيعاب، وطلب اأن يتعلم كل 

�شيء ممكن«، هذا ما قاله عنه 

عدنان �شمريي - 35 �شنة - 

من �شكان خميم الاجئني يف 

طولكرم، وهو املمثل الرئي�شي 

للمعتقلني الإداريني يف مع�شكر 

»اأن�شار - 3 - « منذ اأكرث من 

واأ�شاف وجد  اأ�شهر،  ع�شرة 

ال�شاب نف�شه فجاأة يف  هذا 

اأجواء مل يعرفها اأبداً، وعندما 

دخل املع�شكر مل يكن يعرف 

حتى ف�شائل منظمة التحرير، 

اأما الآن فهو قادر على النقا�س 

اأي مو�شوع  واملجادلة ح��ول 

اإطاق  �شيا�شي، وعندما مت 

�شراحه �شقطت دمعة من عينه 

ب�شبب عدم رغبته يف فراقنا، 

املع�شكرات  وو�شف �شمريي 

باأنها»مدار�س  الح��ت��ال��ي��ة 

للوعي الفل�شطيني«.

ويوؤكد على اأقوال �شمريي 

تلك جندي احتياط يف جي�س 

الح���ت���ال خ���دم يف الآون����ة 

اأح��د مع�شكرات  الأخ��رية يف 

ال��ك��ب��رية فيقول:  الع��ت��ق��ال 

»... اإن الفل�شطينيني يحولون 

م��ع�����ش��ك��رات الع��ت��ق��ال اإىل 

واإع���داد،  مع�شكرات توجيه 

اأبداً  لي�شلوا  وهم مل يكونوا 

ال��ذي هم  امل�شتوى  اإىل هذا 

ال�����ش��ق��ل والبلورة  ف��ي��ه م��ن 

الر�شائل  ون��ق��ل  وامل��ع��ن��وي��ات 

ال�شيا�شية اإىل اجليل ال�شاب 

لول املع�شكرات«.

عملية  اأن  ل������ش�����ك 

للمعتقلني  الداخلي  التنظيم 

ا�شتملت خال  الفل�شطينيني 

النتفا�شة الأوىل على عدة 

ن�شاطات هي: »توزيع الطعام 

على املعتقلني، وتنظيم دوريات 

نظافة، وت�شوية اخلافات 

الداخلية، واإدارة ن�شاطات 

ريا�شية، وتوجيهات �شيا�شية 

ض������������م������������ي������������ر ال����������ط����������ف����������ل 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي س�������واء في 
املنافي أو في الوطن معلق 
بسؤال الهوية واالنتماء.. 
ف����������ال����������وط����������ن ش�������اغ�������ل�������ه.

قضــــــــــــــيـــــــــــــــة
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عميقة، اإن كل تف�شيل يف حياة 

املعتقلني خا�شع لان�شباط 

ولأوامر اللجان اجلماعية التي 

ينتخبونها باأنف�شهم، حيث تنظم 

تلك اللجان حياة املعتقلني منذ 

الفجر وحتى اإطفاء الأنوار يف 

اخليام، وقد ا�شطر اجلي�س 

بتلك  الإ�شرائيلي لاعرتاف 

اللجان والتفاو�س معها حول 

م�شاكل ومطالب املعتقلني، 

�شاهم يف  اأي�شاً  وه��و بذلك 

تعزيز �شاحياتها.

اإ�شرائيلي  يقول جندي 

اآخر يدعى »عامي«  احتياط 

ي��راق��ب املعتقلني من  ك���ان 

وراء الأ�شاك ال�شائكة وتاأثر 

كثرياً من مظاهر القوة التي 

املع�شكرات:  انعك�شت داخل 

ال�شبان معظمهم  »مئات من 

ترتاوح اأعمارهم بني 16 - 25 

بلياقة بدنية  �شنة، يتمتعون 

عالية، ويقف يف مواجهتهم 

اأ�شحاب  جنود احتياط من 

الكرو�س ميثلون اإ�شرائيل عام 

.»1989
واأ���ش��اف اجلندي عامي 

املعتقلني يكرثون  »اإن  قائًا: 

اأ�شكال  من ممار�شة خمتلف 

الريا�شة البدنية، ومن �شمنها 

ريا�شة« اجلودو« و»الكراتيه« 

و»معارك اللتحام« عاوة على 

اأن املعتقلني مي�شون اأوقاتاً يف 

قراءة ال�شحف التي يتلقونها 

ع��ادة بعد �شدورها بثاثة 

اأي���ام، ع��اوة على  اأو اأرب��ع��ة 

ال�شتماع اإىل ن�شرات الأخبار 

بو�شاطة اأجهزة راديو �شغرية 

»ترانز�شرت« مت تهريبها لهم 

من خارج املعتقات«.

وهو ما ك�شفه الربوفي�شور 

الإ�شرائيلي هيلر قائًا:»لي�س 

ثمة �شيء يذكر ميكن القيام به 

يف مع�شكرات العتقال �شوى 

اجللو�س والتحدث فال�شغار 

يح�شلون ع��ل��ى درو�����س يف 

الفل�شطيني حيث  ال��ت��اري��خ 

يقوم املعتقلون ممن هم يف �شن 

الأربعني بدور املعلمني، كذلك 

فمن املحتم اأن ميلك الفتيان 

الأ�شغر �شنًا وعيًا �شيا�شياً 

عندما يطلق �شراحهم، لذلك 

ف��اإن املعتقلني الأ�شغر �شناً 

ممن خرجوا من مع�شكرات 

ي��رتج��م��ون ذلك  الع��ت��ق��ال 

ال�شيا�شي« عمليًا،  »ال��وع��ي 

فنتيجة لتحم�شهم للقتال، 

اأ�شبحوا قادة املقاومة ال�شبابية 

�شد اإ�شرائيل«.

م��ق��ال ن�شرته  وج���اء يف 

�شحيفة »هاآرت�س« ال�شرائيلية 

املعتقلون  ال�شغار  »اأن هوؤلء 

ال�شابقون ي�شكلون الآن القوة 

ال�شراع طويل  الرئي�شية يف 

املدى«.

لتتبني اأمامنا يف اخلا�شة 

النا�شعة  امل��ف��ي��دة احلقيقة 

ب��اأط��ف��ال فل�شطني  املتعلقة 

الكربى  الن��ت��ف��ا���ش��ة  خ���ال 

اأن ه����وؤلء  الأوىل، وه����ي 

الأطفال« جرنالت احلجارة« 

واجلي�س الذي اأجج النتفا�شة 

الأوىل على م��دى �شنواتها 

ال��ذي��ن �شكلوا  ال�����ش��ت��ة، ه��م 

ب��اع��رتاف��ات جرنالت  حتى 

و�شيا�شيي وحمللي الحتال 

القوة الرئي�شية يف املواجهات 

الاحقة، و�شولً اإىل انتفا�شة 

الأق�شى وال�شتقال/ 2000، 

حيث ي�شكل اأطفال فل�شطني 

اأي�شًا لي�س فقط ال�شحية 

اإن  الرئي�شية والكربى، حيث 

ال�����ش��ه��داء واجلرحى  ن�شبة 

وامل��ع��ت��ق��ل��ني واملت�شررين 

نف�شيًا منهم عالية، واإمنا 

يعك�شون يف الوقت ذاته الوجه 

الفل�شطيني  للن�شال  امل�شرق 

ب��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م و�شمودهم 

وجاهزيتهم ملوا�شلة التحدي 

والعطاء.. بق�ش�س وحكايات 

التي �شطروها عرب  البطولة 

النتفا�شة الثانية.«

اأطفال �صد الإرهاب

اآخر من كتابه  ويف موقع 

ال��زرو حقائق  ن��واف  ير�شد 

واق�����ع الطفل  اأخ������رى ع���ن 

الفل�شطيني حتت الحتال 

اإّبانه،  ال�شهيوين، وبخا�شة 

وبعد انتفا�شة الأق�شى التي 

اأطفال فل�شطني من  حّولت 

�شهداء اإىل ا�شت�شهاديني، 

ع����اوة ع��ل��ى احل���دي���ث عن 

واألعابهم احلربية  اأحامهم 

فيقول: »حال اأطفال فل�شطني 

ان��ت��ف��ا���ش��ة الأق�شى  خ���ال 
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وال�شتقال /2000، حولت 

ممار�شات وجرائم الحتال 

الب�شعة امل�شتمرة حياتهم اإىل 

جحيم م�شتمر ل يطاق وحولت 

اأحامهم الطفولية الربيئة اإىل 

دب��اب��ات وط��ائ��رات وبنادق.. 

وحولت مدار�شهم اإىل ثكنات 

حربية و�شاحات ماعبهم اإىل 

ميادين مواجهة دموية و�شلبت 

بيوتهم وماجئهم الأمن والأمان 

والطمئنان، وبالتايل حولتهم 

من �شهداء اإىل ا�شت�شهاديني، 

ي��ت��داف��ع��ون مبنتهى الوعي 

ال�شيا�شي والقناعة والإرادة 

الأطفال عموماً  النادرة لدى 

امل�شتمرة  امل��واج��ه��ات،  نحو 

ببالغ  ق���وات الح���ت���ال  م��ع 

الب�شالة والإق��دام والروحية 

ال�شت�شهادية«.

اإىل معطيات  ا���ش��ت��ن��اداً 

اأطفال  ووقائع تتعلق بواقع 

فل�شطني، ف��اإن��ه ل ميكننا 

اأن نف�شل ما بني معاناتهم 

وعذاباتهم وقهرهم مبنتهى 

الق�شوة الا اإن�شانية على اأيدي 

قوات وممار�شات الحتال، 

وما بني اأفكارهم ونف�شياتهم 

واأح���ام���ه���م واأل��ع��اب��ه��م من 

ثقافتهم  اأوىل، وما بني  جهة 

واإنتاجهم الأدبي  ال�شيا�شية 

من جهة ثانية، وما بني ترجمة 

كل ذلك على اأر�س الواقع يف 

�شاحات املواجهة م��ن جهة 

ثالثة.

ف��م��ن��ذ م���ا ق��ب��ل ان����دلع 

ان����ت����ف����ا�����ش����ة الأق���������ش����ى 

اأظهرت  وال�شتقال/2000 

نتائج درا�شة بحثية واإح�شائية 

تتعلق باأثر النتفا�شة الأوىل 

على األعاب اأطفال فل�شطني: 

» %58.9 من الذكور مييلون 

الع�شكرية  ملمار�شة الألعاب 

والعنيفة مقابل %30.6 عند 

الإناث فيما مييل %46.5 من 

الذكور للعب بالأ�شلحة مقابل 

%29.2 عند الإناث.
الدرا�شة  ن��ت��ائ��ج  وب��ي��ن��ت 

اإن »%88.6 من  اأي�����ش��ًا: 

الذكور مييلون لتقم�س الأدوار 

الع�شكرية مقابل 59.2% 

عند الإناث واحتلت �شخ�شية 

املرتبة  الذكور  الفدائي لدى 

يقابلها   50% بن�شبة  الأوىل 

بن�شبة  الإن���اث  ل��دى  املعلمة 

%34.7 بالإ�شافة اإىل اأن 
تقم�س ال�شخ�شيات الع�شكرية 

لدى اأطفال املدينة %100 و 

%78.6 يف املخيمات و 63% 
يف القرى«.

وح���ول �شناعة الألعاب 

الدرا�شة من وجهة  تبني من 

اأن  املعلمني واملعلمات«  نظر 

%77.5 من الأطفال الذكور 
مي��ي��ل��ون ل�شناعة الألعاب 

الع�شكرية مقابل 46.9% 

عند الإناث فيما احتلت مادة 

اخل�شب ل�شناعة الألعاب 

 42% بن�شبة  املرتبة الأوىل 

والقما�س لدى الإناث بن�شبة 

%53.8 وظهر اأي�شاً اأن مادة 
القما�س احتلت املرتبة الأوىل 

بن�شبة  ال��ق��رى  اأط��ف��ال  عند 

%33.8 ومادة اخل�شب املرتبة 
الأوىل يف �شناعة الألعاب 

بن�شبة  اأط��ف��ال املدينة  ل��دى 

»27.9%
وع����زا ال��ب��اح��ث ذوق����ان 

ال�شكن  م��وق��ع  ت��اأث��ري  ع���دم 

وال��درا���ش��ة على ممار�شات 

الع�شكرية  الأطفال لاألعاب 

ك���ون الوطن  اإىل  والعنيفة 

الفل�شطيني برمته قد خ�شع 

ومازال لاحتال وممار�شاته 

ال�شعب  اأب���ن���اء  ���ش��د جميع 

النظر  بغ�س  الفل�شطيني 

ال�شكن يف املدن  ع��ن مكان 

والقرى واملخيمات بالإ�شافة 

اليومية  مل�شاهدات الأطفال 

اأثناء النتفا�شة وما يحدث 

بني حني واآخر من ممار�شات 

الكبري يف  الأثر  له  الحتال 

ميل الأطفال ملمار�شة الألعاب 

الع�شكرية والعنيفة.

نف�شية  ازدادت  وق����د 

الطفل الفل�شطيني على هذا 

منذ  ال�شعيد توطناً وتبلوراً 

ان���دلع النتفا�شة الكربى 

اأعلن  الثانية/2000، حيث 

اأطفال هذه النتفا�شة مبكراً 

قائلني: »�شتكون األعابنا احلجارة 

املواجهة،  وماعبنا �شاحات 

نحن �شغار باأج�شامنا، ولكننا 

رجال بعقولنا، و�شباب بقوتنا 

وعزميتنا«.

اأبو  وقالت الطفلة جمد 

�شامة )12 عاماً( يف ر�شالة 

العامل:«  اأطفال  اإىل  وجهتها 

اأطفال فل�شطني يقتلون  اإن 

بدم بارد على مراأى وم�شمع 

من دول العامل، لأنهم يطالبون 

بحقهم وحريتهم، م�شرية اإىل 

اأن اإرهاب الحتال لن مينع 

امل�شاركة  الأطفال من  هوؤلء 

يف الن�شال واملواجهة«. 

وقد اأ�شبح اأطفال فل�شطني 

»يلب�شون  ال��وق��ت:  م��ررو  م��ع 

القناع بدل اخلوذة ويت�شلحون 

اأو �شعبة �شنعوها  مب��ق��اع 

باأنف�شهم، من خ�شب وقطعة 

مطاط، ولكنها تخيف املحتلني، 

وت�شيب عدداً منهم.

ال�شعبة  ومل يقت�شر دور 

على ا�شتخدامها م��ن قبل 

ال�شبان الفل�شطينيني ك�شاح 

يف ���ش��اح��ة امل��واج��ه��ات، بل 

اأي���دي غالبية  انت�شرت يف 

الأطفال، يف ال�شوارع والأحياء، 

وحتى اأر�س امللعب، فبدلً من 

ت��راه��م منهمكني يف  ال��ك��رة 

ور�شات عمل �شغرية، منهم من 

يح�شر الأخ�شاب، ومنهم من 

ي�شنع ال�شعب، وبالطبع هناك 

وي��ت��درب عليها  م��ن يجربها 

لإ�شابة اأهداف بعيدة، والفائز 

يتلقى ترحيباً كبرياً، وي�شجع 

املناف�شة،  اآخرين على  بذلك 

الأط��ف��ال يف  لعبة  تلك ه��ي 

يومنا هذا، لعبة جديدة غري 

مكلفة حيث ميكن �شنعها 

من قطعتي خ�شب، ومطاط 

با�شتخدام �شكني اأو اآلة حادة، 

ثم مل�شات اأخرية، وت�شبح لعبة 

اأو �شاحاً«.

وبالتايل اأ�شبح من النادر 

اأعاه  امل�شهد  يف �شوء هذا 

روؤية اأطفال يلعبون كرة القدم 

يف املاعب املخ�ش�شة لذلك، 

انتفا�شة احلرم،  اندلع  منذ 

فالألعاب يغلب عليها الطابع 

الثوري مبفهومه املب�شط، ويف 

كل لعبة تكون ال�شعبة مرافقة 

ل�شاحبها، اإما يف يده اأو على 

جنبه كمن، ي�شع امل�شد�س على 

الألعاب احلالية  جنبه، وتعد 

ال��ذي يعي�شه  للواقع  متثيًا 

الفل�شطيني، ويوؤثر  ال�شعب 

الأط��ف��ال بحيث  على ه��وؤلء 

امل�شاركة بطريقتهم  يحاولون 

اخلا�شة، فاإلقاء احلجارة، 

ال�شعب  اأو �شنع وا�شتخدام 

واملقاليع، موجود يف كل مكان، 

ما يعك�س تاأثر هوؤلء الأطفال 

بالواقع املعا�س وحماولتهم 

ت��ف��ري��غ ال��ك��ب��ت امل���رتاك���م يف 

نفو�شهم.

ك�����������ل ج���������ي���������وش ال������ع������ال������م 
ق�����ه�����ر  ت�������س�������ت�������ط�������ي�������ع  ال 
ام���ت���ل���ك���وا  أط������ف������ال  إرادة 
فكرة التماهي مع الوطن

قضــــــــــــــيـــــــــــــــة
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الحـــريـــــــة رمــــــوز  من 

ام�������������������������������������������������������������������رأة ت����������������������������ه����������������������������زم احل����������������������������������رب

غبووي صانعة السالم
من�صور مبارك

�صهدت ليبرييا ف�صول مروعة من احلرب والدمار مل تخرج عن ال�صورة القامتة للقارة الأفريقية . فاحلرب الأهلية املديدة التي عرب �صنوات 

ماآ�صي متنوعة ك�صفت عن مدى وح�صية اجلن�س الب�صري ، حيث �صاع فيها القتل املجاين والغت�صاب ودفع الأطفال ل�صاحات الوغى والنتقام . 

وبرزت يف و�صط هذا اخلراب العميم �صخ�صيات �صجاعة ر�صمت لبني جلدتها طرقا للخال�س من هذا اجلحيم ، من بينهم ليما غبووي التي ولدت 

يف الأول من فرباير العام1972 لأب واأم على قدر من الوعي ال�صيا�صي وكانت من بني اأربع �صقيقات ترعرعن يف اإحدى البلدات بو�صط ليبرييا .
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يف تلك الفرتة عا�شت ليما 

طفولة م�شتقرة، وتلقت تعليما 

جيدا، وكانت مثابرة وطموحة 

وراودها مبكرا احللم اأن ت�شبح 

طبيبة يوما ما . ولكن املرء 

الأح��ام فاإن  ي�شتعذب  مهما 

الواقع قد يجري مبا ل ت�شتهي 

الأمنيات . فليما ما اأن تخرجت 

الثانوية وتاأهلت  يف املدر�شة 

لدخول اجلامعة حتى اندلعت 

ليبرييا  الأه��ل��ي��ة يف  احل���رب 

العام 1989 وهي حينذاك يف 

ال�شابعة ع�شرة. وقد اأب�شرت 

بلدها يدخل دوام���ة احلرب 

ال�شاملة  املجنونة والفو�شى 

فكانت تلك نقطة حتول كبرية 

يف ح��ي��ات��ه��ا، وق���د ذك���رت يف 

اأن  املن�شورة  الذاتية  �شريتها 

تنتقل  اأه��وال احل��رب جعلتها 

الن�شج دون  اإىل  الطفولة  من 

املرور مبرحلة ال�شباب .

ومل متنع �شراوة احلرب 

م�شرية احلياة، حيث تزوجت 

ليما ورزقت بطفل وتلقت تدريبا 

اخت�شا�شية  لت�شبح  مكثفا 

اجتماعية، وان���ربت ملعاجلة 

ال�شدمات التي ت�شيب �شحايا 

احلرب، ويف هذا ال�شياق ان�شب 

ب�شع من  اهتمامها على وجه 

وجوه احلرب الأهلية واملتمثل 

يف جتنيد الأطفال كمقاتلني 

يف احل��رب . فقد كانت على 

امل��راأة جتاه  اقتناع مب�شوؤولية 

العمل  اأجل  القادم من  اجليل 

مبثابرة من اأجل تعزيز ال�شلم . 

وكان ذلك حمفزا لها بامل�شاركة 

الن�شوية  ال�شبكة  تاأ�شي�س  يف 

اأفريقيا  ال�شام يف  لتحقيق 

لها،  الليبريي  املن�شق  وغ��دت 

واإميانها  طموحها  وب�شبب 

بالن�شاط بني  الديني قامت 

ن�شاء بلدها من كل الأديان لبناء 

حتالف عري�س وغري م�شبوق 

ال�شبكة  ع��م��ل حت��ت رع��اي��ة 

الن�شوية .

ويف طور جديد من حياتها 

�شيغدو بالغ الأهمية يف حتديد 

م�شتقبلها كنا�شطة �شام، التقت 

ليما مبحامية م��ن نيجرييا 

اإيكيور يف موؤمتر  ثلما  تدعى 

2000 يف غانا وكانت  العام 

الأخ���رية متخ�ش�شة يف حل 

النزاعات، واأبلغت ليما رغبتها 

تاأ�شي�س  التعاون معها يف  يف 

حتت  تعمل  ن�شوية  منظمة 

الن�شوية . ومل  ال�شبكة  غطاء 

مي�س وقت ق�شري حتى متكنت 

الثنتان من نيل موافقة ال�شبكة 

الدعوة  ودعمها، حيث وجهتا 

اأول اجتماع  للن�شاء حل�شور 

الن�شوية  تاأ�شي�شي للمنظمة 

لبناء ال�شام يف غرب اأفريقيا، 

واأ�شاب الجتماع جناحا كبريا، 

فقد لبت الدعوة ن�شاء من كافة 

منطقة غرب اأفريقيا .

كتاب  وثلما  ليما  خطت 

باملنظمة  ال��ت��دري��ب اخل��ا���س 

وال��ذي ت�شمن متارين جتعل 

الن�شاء يخرجن م��ن العزلة 

وينخرطن يف العمل املجتمعي 

واملدين، وثبتتا يف هذا الكتاب 

امل��راأة من  التي متكن  الأ�ش�س 

ال�����ش��راع��ات وكيفية  معرفة 

اإيجاد حلول لها، ف�شا عن 

الأ�شباب  م�شاعدتهن يف فهم 

التي جتعل من م�شاركتهن اأمرا 

.وا�شتمدت  الأهمية  يف غاية 

ليما القوة والدافع يف ت�شجيعها 

الن�شوة على الن��خ��راط يف 

ال�شام يف  اأجل  ن�شالهن من 

فقد   . ال�شخ�شية  حياتهن 

حر�شت على اأن تنقل معاناتها 

ال�شخ�شية مبا�شرة على الن�شاء 

حيث ت�شامت على جراح غائرة 

يف روحها وج�شدها كي تروي 

الحـــريـــــــة رمــــــوز  من 

مع توكل كرمان

غبووي باللبا�س الوطني
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م��ن �شريتها  م��وؤمل��ة  م��راح��ل 

النوم  بينها  الأوىل، من  للمرة 

امل�شت�شفى  ب��اط مم��ر  على 

اأ�شبوع لأنها  مع وليدها ملدة 

مل متلك وقتذاك �شروى نقري 

الطبابة ومل  به فواتري  ت�شدد 

ميد لها اأحد يد العون .

اأفريقيا  اأح��د يف  مل يكن 

الغارقة حتى راأ�شها يف حروب 

اأهلية يف ذلك الوقت يركز على 

ال�شام .ولذلك  امل��راأة وبناء 

ل��ي��م��ا يف عملها  ا���ش��ت��ن��دت 

الفوارق  ك��اف��ة  ت��خ��ط��ي  اإىل 

ف��ق��د عملت  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

للن�شاء  مع منظمة ماندينغو 

امل�شلمات، وقامت بالتعاون مع 

اأ�شاتو اإحدى قائداتها بالذهاب 

اإىل امل�شاجد بعد �شاة اجلمعة 

الأ���ش��واق �شبيحة يوم  واإىل 

اأحد  ك��ل  وللكنائ�س  ال�شبت 

،وك��ن يوزعن من�شورات كتب 

فيها : لقد تعبنا ! لقد اأ�شابنا 

اأطفالنا لقد  التعب من قتل 

حلق بنا التعب من اغت�شابنا ! 

اأيتها الن�شاء ا�شتيقظن فاإن لكن 

�شوتا يف عملية ال�شام.

الناطق  وق��د ُعينت ليما 

املنظمة، حيث  الر�شمي لهذه 

تولت قيادة الن�شاء باحتجاجات 

الن�شاء  ب���داأت بقيام  طويلة 

وال�����ش��اة يف �شوق  ب��ال��غ��ن��اء 

ال�شمك الرئي�س بالعا�شمة.

و���ش��ن��ع��ت ت�����ش��ام��ن��ا بني 

الأع����راق والأدي����ان م��ن اأجل 

لل�شام، حيث قامت  الن�شال 

ك��ل اخللفيات  ال��ن�����ش��وة م��ن 

الجتماعية والدينية بال�شاة 

من اأجل ال�شام وكان اأتباع كل 

ديانة ي�شلون وفقا لدينهم من 

اأجل ال�شام . ون�شطت الن�شاء 

يف القيام باأعمال احتجاج �شلمي 

غري عنيف، فقادت ليما اآلف 

الن�شاء امل�شلمات وامل�شيحيات 

ونا�شدتهن التجمع يف العا�شمة 

مرنوفيا لعدة �شهور .

تنامت هذه  اأن  تلبث  ومل 

لت�شمل كل من  الحتجاجات 

ليما  . وقادت  بال�شام  يوؤمن 

الليبرييات يف  الن�شاء  اأطياف 

ح��رك��ة اح��ت��ج��اج وا���ش��ع �شد 

النظام القمعي لت�شارلز تايلور 

رئي�س ليبرييا يف ذلك الوقت 

واأرغمت هذه الحتجاجات   .

الرئي�س تايلور على مقابلتها يف 

واإج��راء مباحثات �شام  غانا 

معها، وكانت ليما قد تراأ�شت 

وفدا من الن�شوة الليبرييات، و 

اإىل ا�شرتاتيجية تعتمد  جلاأن 

على خلق ال�شغوط على نظام 

تايلور . ويف حلظة مف�شلية، 

حينما بداأت املفاو�شات تنهار، 

�شكلت ليما وما يقارب املئتي 

امراأة حاجزا ب�شريا منع مندوبي 

تايلور واأمراء احلرب من الثوار 

من املغادرة لأي �شبب كان و لو 

من اأجل الطعام اإىل اأن ي�شلوا 

���ش��ام . وحينما  ات��ف��اق  اإىل 

الأم��ن اعتقال  ق��وات  حاولت 

ليما قامت بحركة ذكية تنطلق 

الليبريي  من تقاليد املجتمع 

ال�شديد  ال��دع��اء  وتتمثل يف 

على معار�شيها حتى تلحق 

بهم لعنة اأبدية، وهذا الأمر له 

جذور قوية يف الثقافة ال�شعبية، 

وقد جنحت ليما يف م�شعاها، 

وبرهن هذا الجتماع العا�شف 

على اأنه نقطة حتول كربى يف 

عملية ال�شام . فبعد اأ�شابيع 

الرئا�شة  تايلور من  ا�شتقال 

توقيع  املنفى، ومت  اإىل  وخرج 

معاهدة �شام لاإ�شراف على 

حكومة انتقالية .

وكان تاأثري ليما على العامل 

. فقد ظهرت  ل��ت��وه  ب���داأ  ق��د 

كقائد عاملي وجودها مطلوب 

اج��ت��م��اع��ات جل��ن��ة الأمم  يف 

امل��ت��ح��دة ح��ول و���ش��ع امل���راأة، 

م��وؤمت��رات عاملية  ف�شا ع��ن 

 2006 العام  . وقامت  اأخرى 

لل�شام  املراأة  بتاأ�شي�س �شبكة 

والأمن يف اأفريقيا يف العا�شمة 

اأك��را وتراأ�شتها لفرتة  الغانية 

���ش��ن��وات، وه��ي منظمة  �شت 

غ��ري حكومية وغ���ري ربحية 

امل�شاركة  اإىل ت�شجيع  تهدف 

الن�شوية ال�شرتاتيجية وتنمية 

اأجل حوكمة  القيادة من  روح 

لل�شام والأم��ن على م�شتوى 

املنظمة  ال��ق��ارة، وق��د قامت 

بتطوير برامج يف غانا وليبرييا 

الكثريات  حولت جمرى حياة 

من الن�شاء ال�شابات .

 2012 العام  ويف فرباير 

قامت ليما بتاأ�شي�س منظمة غري 

ربحية جديدة اأ�شمتها منظمة 

غبووي لل�شام يف اأفريقيا يف 

الليبريية مرنوفيا  العا�شمة 

التي توفر فر�س تنمية التعليم 

وروح القيادة للن�شاء والفتيات 

اأن��ه��ا ت�شغل  وال�����ش��ب��اب .ك��م��ا 

الن�شوة  ق��ادة  ع�شوية �شبكة 

الأفريقيات ل�شحة الإجناب 

العائلي . وهي  والتخطيط 

املاج�شتري  حائزة على درجة 

يف حتويل ال�شراع من جامعة 

�شهادة  تلقت  كما  اأمريكية، 

الدكتوراة الفخرية يف القانون 

من جامعة رود���س يف جنوب 

اأفريقيا وجامعة األربتا يف كندا، 

الفخرية  ال��دك��ت��وراه  وك��ذل��ك 

ال�شراع من  اإدارة وحلول  يف 

م��وزم��ب��ي��ق، وتوجت  ج��ام��ع��ة 

ن�شالها بانتزاع اعرتاف اأممي 

من خال منحها جائزة نوبل 

2011 م�شاركة  العام  لل�شام 

مع توكل كرمان ورئي�شة ليبرييا 

اآيرين جون�شون .

دعوة لل�شام
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مهرجـــــــــان
م������ه������رج������ان ث�����ق�����اف�����ي أق������ام������ت������ه راب�������ط�������ة األدب����������������اء ال����ك����وي����ت����ي����ني مب������ش������ارك������ة ن����خ����ب����ة م�������ن ال����ب����اح����ث����ني

إرشاقات يف تاريخ الوحدة الوطنية 
تسطع عىل الحارض واملستقبل

عدنان فرزات

د. م���ن���اور ب��ي��ان الراجحي 
: ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة في 
عيون الصحافة الكويتية
ع�����������ب�����������داحمل�����������س�����������ن  د. 
اخل���راف���ي: ف���ي »ال���وق���ف«
 جت���������ل���������ي���������ات ل��������ل��������وح��������دة
ال����������������وط����������������ن����������������ي����������������ة ف��������ي 
امل��������������اض��������������ي واحل������������اض������������ر

د. ب���ن���ي���ان س���ع���ود ت���رك���ي:
ال����ش����ه����داء ه�����م ال���ن���م���وذج 
ل������وح������دت������ن������ا ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
ومل���ك���ت���ب ال���ش���ه���ي���د ال������دور 
األبرز في تخليد ذكراهم
ف�����ه�����د ال�����ع�����ب�����د اجل�����ل�����ي�����ل:
ال������وح������دة ال����وط����ن����ي����ة في 
مذكرات الرحالة األجانب

وقد و�شف ع�شو اللجنة العليا 

ورئي�س اللجنة الإعامية ملهرجان 

»ها فرباير 2016« وليد حممد 

ال�شقعبي هذه الندوة بقوله: »اإن 

الفعاليات  اأك��رب  الندوة تعد من 

التي ينظمها املهرجان  الثقافية 

خال دوراته للتاأكيد على املواطنة 

واجل���وان���ب امل�شيئة ف��ى تاريخ 

الكويت الجتماعي والقت�شادي 

وال�شيا�شي، وع��ن ح��ب الوطن 

املغرو�س يف نفو�س الأجداد الأوائل، 

وبيان رقي الأخاق الفا�شلة«.

الثقافية  ال��ن��دوة  وت�شمنت 

الأوىل املحا�شرات التالية:

ب��ع��ن��وان »�شهداء  حم��ا���ش��رة 

الكويت كنموذج لوحدتنا الوطنية«، 

اأ.د.ب��ن��ي��ان �شعود  حا�شر فيها 

الرتكي كما حا�شر فيها  د.عبد 

املح�شن ع��ب��داهلل اخل���رايف عن 

الوطنية يف  وال��وح��دة  »ال��وق��ف 

املا�شي واحلا�شر«،

و�شارك اأي�شا د.�شعود حممد 

الع�شفور مب��ح��ا���ش��رة عنوانها 

البحري«،  الكويت  تاريخ  »تاأ�شيل 

واأدار اجلل�شة الباحث �شالح خالد 

ال�شاعر وليد  امل�شباح، و�شارك 

جا�شم القاف بق�شيدة وطنية.

ال���ت���ايل عقدت  ال���ي���وم  ويف 

الثانية برئا�شة د.عايد  اجلل�شة 

عتيق اجلريد وحا�شر فيها د.مناور 

بيان الراجحي من جامعة الكويت 

الوطنية  »الوحدة  بعنوان  وجاءت 

يف عيون ال�شحافة الكويتية«، كما 

حا�شر د.عبداهلل حممد الهاجري 

الكويت بعنوان »دور  من جامعة 

الكويت يف دعم التعليم يف اخلليج« 

الباحث فهد  وحما�شرة قدمها 

غازي العبد اجلليل بعنوان »الوحدة 

الوطنية يف م��ذك��رات الرحالة 

ال�شاعر  الأجانب قدميا«، وقدم 

�شامل خالد الرمي�شي ق�شيدة 

وطنية يف ختام اجلل�شة.

اأما يف اليوم الثالث فقد األقى 

ال�شريفي  د.اب��راه��ي��م ج��ار اهلل 

حما�شرة بعنوان »تاحم الكويتيني 

يف املعارك القدمية معركة الرقة 

من���وذج���ا« وحم���ا����ش���رة بعنوان 

»تهديدات عبد الكرمي قا�شم �شورة 

التاحم الوطني« للدكتور عبداهلل 

النجدي من  اأحمد عبدالرحمن 

جامعة الكويت وحما�شرة للباحث 

ط��ال جمعان اجلويعد بعنوان 

ر�صالتها  ج��ان��ب  اإىل  املجتمع  يف  التنموي  ل��دوره��ا  ا�صتكماًل 

ندوة  الكويتيني  الأدب���اء  رابطة  اأق��ام��ت  العتيادية.  الثقافية 

ا�صتمرت  الوطنية«.  وحدتنا  تاريخ  يف  »اإ�صراقات  عنوان:  حتت 

العربي،  لل�صعر  املركزية  البابطني  مكتبة  م�صرح  على  اأي��ام،  اأربعة 

ق�صائد  األقوا  الذين  الكويت  �صعراء  من  ع��دد  الندوة  راف��ق  وق��د 

جماين  معر�س  املهرجان  �صمن  واأق��ي��م  املنا�صبة.  بهذه  وطنية 

البحوث  مركز  مثل  ثقافية  موؤ�ص�صات  عدة  فيه  �صاركت  للكتاب 

لل�صعر  البابطني  ومكتبة  ال�صباح  �صعاد  ودار  الكويتية  والدرا�صات 

الكويتيني. الأدب���اء  وراب��ط��ة  الوطنية  الكويت  ومكتبة  العربي 

)2016 يونيو   - )مايو   85 الغرسة 

76



مكانة اجلار ك�شورة من التكافل 

القدمية  الكويت  الجتماعي يف 

واختتمت اجلل�شة بق�شيدة وطنية 

لل�شاعر �شاح دب�شة املاجدي. 

اأمني عام رابطة  وتراأ�س اجلل�شة 

الأدباء طال �شعد الرمي�شي.

ويف اليوم الأخري األقى الدكتور 

حمد حممد القحطانى حما�شرة 

للكويت  الوطنية  »الوحدة  بعنوان 

معركة اجل��ه��راء من��وذج��ا« كما 

األقيت حما�شرة بعنوان »التاحم 

العراقي  ال��غ��زو  اأث��ن��اء  ال��وط��ن��ي 

للكويت منوذج حملة الكويت حرة 

يف 1991-1990«« للدكتور علي 

عبد الرحيم الكندري من جامعة 

الكويت وحما�شرة بعنوان »تاحم 

الكوارث  الكويتيني يف مواجهة 

مقاربة تاريخية«  الطبيعية – 

اإبراهيم حامد اخلالدي  للباحث 

واأدار اجلل�شة �شالح خالد امل�شباح، 

القاف  ال�شاعر وليد  األقى  كما 

ق�شيدة وطنية.

ويف يوم الفتتاح، قال �شاحب 

فكرة اإقامة مهرجان ها فرباير 

الثقايف الأول د.عايد عتيق اجلريد: 

عرف املجتمع الكويتي منذ القدم 

بالرتابط والتاحم والتكاتف بني 

الواحد  اأف��راده فعا�شوا كاجل�شد 

ت�شوده  الإ���ش��ام  وم��ازال��ت قيم 

كالتعاون وال��ت��اآخ��ي والإح�شان 

وال��ت��اآزر ومن  وال��رتاح��م واملحبة 

اأروع هذه ال�شور متا�شك ال�شعب 

الكويتي ورف�شه للغزو ال�شدامي 

1990 والتفافه  ال��ع��ام  الغا�شم 

حول حكومته وقيادته ال�شرعية. 

حتديات م�شريية غري م�شبوقة اإل 

اأن تاحمه والتفافه حول قيادته 

كانا ال�شبيل لعبور تلك الأزمة. بل 

اأكرث من ذلك  اأبحر املحا�شرون 

حني حتدثوا عن الكوارث ال�شحية 

التي اأ�شابت دولة الكويت يف اأزمان 

بعيدة، واأدت اإىل وقوف الكويتيني 

جنباً اإىل جنب لتجاوز هذه املحن 

والأزمات.

ومل يقت�شر حديث املحا�شرين 

تاريخ  »اإ���ش��راق��ات يف  ن���دوة  يف 

وح��دت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة« ع��ل��ى ذلك، 

تاريخ  بل توغل املحا�شرون يف 

البحر والغو�س للبحث عن اللوؤلوؤ 

التاريخ من تكوين  لهذا  وما كان 

عامل م�شرتك يف ن�شج خيوط 

التاحم بني اأبناء ال�شعب الكويتي 

يف رحلة الكفاح نحو ح�شارته 

احل��ال��ي��ة، وك��ذل��ك ك��ان احلديث 

العطاءات  الوقف ودوره يف  عن 

املتبادلة بني اأبناء الوطن الواحد، 

الأن�شطة ايل  وا�شتذكروا بع�س 

قام بها الكويتيون يف اخلارج اأثناء 

ال��غ��زو، ومنها التاحم الوطني 

اإىل  املبتعثون  الطلبة  اأبداه  الذي 

واإي��رل��ن��دا عرب  امل��ت��ح��دة  اململكة 

خمتلف الأن�شطة التي قاموا بها 

بهدف مل �شمل كل �شرائح املجتمع 

حتت راية واحدة وطرح ق�شيتهم 

العادلة لتكوين الراأي العام ال�شعبي 

واحلكومي املوؤيد لها.

وق��د دع��ا امل��ح��ا���ش��رون اإىل 

ال�شتفادة من كل ما طرحوه لأجل 

تكري�س روح الوطنية يف احلا�شر 

وامل�شتقبل. 

واأ�شاف: وحري بنا اأن ن�شتذكر هنا 

كلمة �شمو الأمري الراحل ال�شيخ 

ال�شباح  الأح��م��د اجل��اب��ر  ج��اب��ر 

يرحمه اهلل تعاىل التي األقاها على 

ال�شعب الكويتي من اإذاعة اخلفجي 

يف اأول اأيام الغزو حني قال يرحمه 

اهلل »اإذا كان هذا العدوان قد متكن 

من احتال اأر�شنا فاإنه لن يتمكن 

اأبدا من احتال عزميتنا«.

العام  الأم�����ني  ق���ال  ب�����دوره 

الكويتيني طال  الأدب��اء  لرابطة 

�شعد الرمي�شي: ي�شعد رابطة 

الأدباء الكويتيني التعاون مع اأكرب 

املهرجانات واأ�شهرها بدولة الكويت 

يف تنظيم احتفالية )اإ�شراقات يف 

تاريخ وحدتنا الوطنية(، والتي 

���ش��ت�����ش��ه��م يف خ���دم���ة احل����راك 

الكويت، وتهدف  الثقايف بدولة 

تر�شيخ مفهوم  اإىل  الفعالية  هذه 

الوطنية لدى الكويتيني واإبراز ماآثر 

الأجداد وجتربتهم العظيمة عرب 

التاريخ امل�شرق للكويت.

نعتز  ال��رم��ي�����ش��ي:  واأ����ش���اف 

امل��ق��ام مب�شاهمة نخبة  يف ه��ذا 

م��ن امل��وؤرخ��ني والأك��ادمي��ي��ني من 

اأبناء  والتاريخ من  الأدب  اأ�شاتذة 

تاريخية  ب��ن��دوات  الكويت  دول��ة 

لتك�شف لاأجيال الاحقة  مهمة 

جوانب م�شيئة من تاريخ الكويت 

الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي 

وعن حب الوطن املغرو�س يف نفو�س 

الأجداد الأوائل.

الوحدة الوطنية هاج�س 

املحا�صرين

ال���ه���اج�������س الأول جلميع 

املحا�شرين على اختاف عناوين 

الأوراق التي قدموها، هو الوحدة 

اإليها من  التي دخلوا  الوطنية، 

اأب��واب خمتلفة، ولكنهم جميعهم 

كانوا يلتقون يف ال�شاحة الرئي�شة 

التكاتف  اإىل  ال��داع��ي  ل��ل��ط��رح 

والتعا�شد وال��ت��ذك��ري بالأزمات 

الكويت بحيث  التي م��رت على 

اإىل جعل هذه  دعا املحا�شرون 

ال�شعب  لتما�شك  املواقف قاعدة 

الكويتي بكل فئاته واجتاهاته 

الدينية والفكرية.

كما اأكدت ندوة »اإ�شراقات يف 

الوطنية« »حر�س  تاريخ وحدتنا 

دولة الكويت على العمل يف تخليد 

ذكرى ال�شهداء الأبرار الذين نالوا 

ال�شهادة يف الدفاع عن الوطن ومن 

ال�شهيد ودوره يف  خ��ال مكتب 

�شبيل حتقيق هذا الهدف النبيل 

ال��دول��ة لهذا  وبف�شل ما قدمته 

ال�شرح بكل ما يحتاجه من دعم 

معنوي ومادي«.

التاريخني القدمي  ب��ني  وم��ا 

الكويت، متتد  واحل��دي��ث لدولة 

م�شاحات من الأحداث والتجارب 

للتم�شك  الكويتيني  التي دفعت 

ال��وط��ن��ي��ة، فتطرق  ب��وح��دت��ه��م 

اأح��داث عديدة  اإىل  املحا�شرون 

م��ع��رك��ة اجل���ه���راء والرقة  م��ث��ل 

اأن  والغزو ال�شدامي، معتربين 

التي وقعت عام  معركة اجلهراء 

1920 تعد م��ن امل��ع��ارك املهمة 
الكويت حيث �شرب  ت��اري��خ  يف 

خالها ال�شعب الكويتي اأروع اأمثلة 

اإن  بينما قالوا  الوطنية.  الوحدة 

حمنة الغزو العراقي عام 1990 

اأمام  و�شعت ال�شعب الكويتي 

د. عبد املح�شن اخلرايف ود. بنيان تركيطال الرمي�شي و�شالح امل�شباح
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كل األيادي يٌد
شعر / وليد القالف )اخلراز(

شـــــــــــــــــعــــــــــــــر

مب��ا اع��ت��ق��دت جميع ال��ن��اس تعتقد
وراي�����ة احل����ب م���ن م��ع��ن��اك راس��م��ة
ضياؤه احتشدت فيه العصور.. وكم
ح��ت��ى ن��زل��ت م���ن ال��ع��ل��ي��اء ملحمة
مت��ش��ن م��ش��ي��ًا ي���راه ال��ف��ج��ر فاحتة
ب��ح��اره��ا ح�����رة.. واألرض زاخ����رة

وب����اجل����دود ن����رى ال���ت���اري���خ م��ت��ق��دًا
م���ات���وا ب��أخ��اق��ه��م م���وت���ًا ن��ت��وق له
وب���������األذان إذا ازدان��������ت م��آذن��ه��م
ف���ي ك���ل ح���اض���رة م��ن��ه��م وب���ادي���ة
وإن زه���ت ف��وق��ه��م للشمس أوس��م��ة
وحيثما ارت��ص��دت أب��ص��اره��م قمرًا
نعم ب��ك احت���دوا ح��ن احّت���دت بهم
ت��ق��وده��م راي����ة األخ�����اق مسرعة
وح��ول��ه��م ع��ق��دت ح��ب��ا يحصنهم

وف��ي��ك ك���ل األي�����ادي ي���ا ك��وي��ت يد
ب���ن ال��ن��ج��وم ائ��ت��اف��ا م���ا ل���ه نفد
ن������ادت: أي����ا ب���ل���دا م���ا ب��ع��ده��ا بلد
ق��وام��ه��ا احل���ب واإلخ�����اص واجل��ل��د
ل���دول���ة م���ا ل��ه��ا إال ال���ن���دى سند
وال��ن��اس م��وع��ودة.. سبحان من يعد

أل��ي��س��ت ال��ش��م��س ب���األض���واء تتقد
وم��ن بأخاقهم م��ات��وا فقد خلدوا
فكلهم ل��س��وى ال��رح��م��ن م��ا سجدوا
غ���ن���وا ب��ح��ب��ك ح��ت��ى غ��ن��ت امل��ه��د
فالشمس ما اعتقدت إال مبا اعتقدوا
ف�����إن أب���ص���اره���م إي������اك ت��رت��ص��د
ول��ي��س إال دواع�����ي ال���ش���وق متحد
وك��ل��م��ا ص��ع��دت ن��ح��و ال��ع��ا ص��ع��دوا
واحل�����ب إن ع��ق��دت��ه ف��ه��و ينعقد

* * *
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