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بصــمـــتــنــــا

بياض لذاكرٍة سوداء
»اإن �شرد تاريخ ، لي�س جمرد تكرار ، ولكنه فعل واقعي من اأفعال الإبداع« )روجر �شانك(

و�شرخ  القلب،  مركز  يف  �شربة  هي  املقايي�س  بكل 

يف عمق الوجدان، وفي�س مّر على �شفاف التاريخ 

تتجاوز  ما  وغالبا  العامل،  تاريخ  بل  كله،  العربي 

الذاكرة حمنها واإحنها، وحتاول التخل�س من اآثار 

يبقى،  اأن  ما يجب  اإال  يتبقى  وال  ورمادها،  اآالمها 

وما  ُيعرب،  وم��ا  ُيجمل  وم��ا  يفيد  وم��ا  ي�شيء  وم��ا 

يخلُق فنا، وما ُيعطي در�شا، وما ي�شحذ همة، وما 

الذاكرة  هذه  تكون  عندما  بالك  فما  للقمة،  ُيعلي 

مت�شحة بال�شواد وم�شربلة بالدم، ذلك الدم الذي 

الفاجعة  تكون  عندما  املعنى،  كل  املعنى  يحتوي 

والهوية،  والكينونة  للوجود  �شامل  لفقدان  موازية 

بال�شياع  املثقلة  املاأ�شاة  بحجم  الت�شحيات  وتكون 

تتجذر  النوع  هذا  من  ذاك��رة  وامل��وت،  واالنك�شار 

بذاتها وتخلق روابطها التي ت�شد النا�س اإليها وعلى 

عمل  وتعرقل  الزمن  ُتوقف  نورا«  »بيري  تعبري  حّد 

الن�شيان يف تثبيت حالة للأ�شياء ويف تخليد املوت، 

يتم  واخلالدة  العميقة  الثابتة  الذاكرة  هذه  ومن 

ويتم  حولها،  النا�س  َتوحد  التى  ال��روؤى  ا�شرتجاع 

واأنبل  القيم،  واأ�شرف  املعاين،  اأنقى  ا�شتخل�س 

يف  يرتددوا  مل  الذين  الرجال  واأخل�س  ال�شفات، 

وقناعاتهم  مبادئهم  �شبيل  يف  اأرواح��ه��م  تقدمي 

لل�شجاعة  و�شنعوا  جن��وم��ه��ا،  للبطولة  فخلقوا 
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بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

فكانوا  اأو�شمتها،  للت�شحيات  وقدموا  �شعاراتها، 

اأقمار الذاكرة و�شمو�شها بل منازع، هم ال�شهداء 

مادة الذاكرة ودر�س التاريخ االأول .

هكذا فعلت ماأ�شاة غزو النظام العراقي يف الثاين 

من اأغ�شط�س لعام 1990 فقد منحتنا م�شاحات 

اخللق  ذاك��رة  فتفتقت  مرتامية،  واأبعادا  وا�شعة، 

وحتولت بذاتها اإىل اإعلم ال يكف عن توليد املعاين 

وا�شتنها�س  اجلماليات،  وابتكار  الوعي،  وتكري�س 

فهذه  ال�شار،  احل��دث  قلب  من  املفيدة  الكوامن 

ال�شهداء  �شرح  تتاأمل  واأنت  تغمرك  النور  نفحات 

يف حديقة ال�شهيد بلونه االأبي�س ال�شفاف امل�شيء 

يف  تتعاك�س  علوية  اأن��وارا  االأف��ق  مع  يتبادل  وكاأنه 

املنت�شب  ال�شرح  تغمر  بيا�س  من  هالة  تكثيف 

ب�شموخ يف قلب احلديقة وكاأنه ينرث معنى االأبدية، 

ذلك املعنى امل�شمر يف قلب الذاكرة، والتي ُت�شرح 

بجلء بتبدد االأمل وبقاء االأمل وخلود االأثر، وعلى 

بعد اأمتار من هذا ال�شرح املتاألق حائط فني من 

جدارية   « تتزين  حيث  عبق،  م��ن  ج��دار  ج��م��ال، 

ببهجة  فتتاأملها  واأ�شمائهم،  ب�شورهم   « ال�شهداء 

حقائق  ي���روون  وه��م  معهم  احل��دي��ث  يتبادل  م��ن 

املجد والت�شحية، وي�شرفون على الذاكرة موؤكدين 

اأنهم ما ماتوا اإال لكي نحيا ون�شتمر ونبدع هذا عدا 

املئات من اللوحات الت�شكيلية والق�ش�س االإبداعية 

والفنون  احليثيات،  كتب  يف  ال�شهداء  ومعاجم 

واالآثار  واملتاحف  وامل�شرحية  وال�شعرية  املو�شيقية 

بها  واملُحتفظ  املرير  احل��دث  ه��ذا  عن  املتخلفة 

كدالالت على حريق اأ�شود حتول اإىل حديقة غّناء، 

وهكذا من قلب االأحزان تتدفق االأفراح، ومن حتت 

الُركام ُيرمم املكان ومن املوت تنبثق احلياة .
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متـــــابعـة

وكمقدمة لعر�ض )م�شروع 

الثقة  واث���ق القيمي لتعزيز 

بالنف�ض( نقف قلياًل مع قوله 

ت��ع��اىل: )ونف�ض وم��ا �شواها 

فاألهمها فجورها وتقواها، قد 

اأفلح من زكاها، وقد خاب من 

د�شاها(، قال ال�شيخ حممد علي 

ال�شابوين يف كتابه خمت�شر 

تف�شري ابن كثري عند حديثه عن 

هذه الآية: ونف�ض وما �شواها 

اأي خلقها �شوية م�شتقيمة على 

الفطرة القومية كما قال تعاىل: 

)ف��اأق��م وجهك للدين حنيفاً 

النا�ض  التي فطر  فطرة اهلل 

عليها ل تبديل خللق اهلل(.

وهذا مما يوؤيد قول الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم: ) كل 

مولود يولد على الفطرة(. قال 

عبداهلل بن عبا�ض حرب الأمة 

ر�شي اهلل عنه: فاألهمها فجورها 

وتقواها: بني لها اخلري وال�شر، 

وقال ابن جبري: األهمها اخلري 

وال�شر. قد اأفلح من زكاها وقد 

خاب من د�شاها. اأي قد اأفلح 
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حت���ت إش�����راف ال����دي����وان األم����ي����ري  امل���ش���روع ال���ت���رب���وي ال����واع����د....

»واثق« غرسًا للقيم

النف�س الب�سرية �سر عظيم من مكونات الإن�سان، وعامل من عوامل هذا املخلوق الذي كرمه اهلل، وكلفه وحمله الأمانة وجعله اخلليفة 

يف الأر���س، واإننا جند اأن كلمة النف�س قد وردت يف القراآن الكرمي ع�سرات امل��رات، ومن الغريب اأن اهلل جل جالله اأق�سم بها يف كتابه 

اأكرث من مرة فقال: )ول اأق�سم بالنف�س اللوامة( يف �سورة القيامة، وقال يف اآية اأخرى: ) ونف�س وما �سواها فاألهمها فجورها وتقواها( 

اأحيانًا بالتقية واأخ��رى بالفاجرة وباللوامة، وبالزكية، وباملطمئنة والنف�س الأم���ارة. ق��ال اهلل تعاىل يف  {�سورة ال�سم�س}. وو�سفت 

كتابه العزيز على ل�سان امراأة عزيز م�سر ) وما اأبرئ نف�سي اإن النف�س لأمارة بال�سوء( وبلغ من عظم اأمر النف�س اأن اهلل ربط تغيري 

احلال وارتفاع البالء وحت�سن الأح��وال بتغيري ما يف النفو�س، فقال جل وعال: ) اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم(.



م��ن زك��ى نف�شه بطاعة اهلل، 

الدنيئة  وطهرها من الأخالق 

والرذائل . كقوله تعاىل: )قد 

اأفلح من تزكى وذكر ا�شم ربه 

ف�شلى(. وقوله: ) وقد خاب من 

د�شاها ( اأي اأخملها حتى ركب 

املعا�شي وترك طاعة اهلل عز 

اأبي هريرة ر�شي  وجل. وعن 

ق��ال �شمعت ر�شول  اهلل عنه 

اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم - 

عندما قراأ:

)فاألهمها فجورها وتقواها( 

قال: )اللهم اآِت نف�شي تقواها، 

وزكها اأنت خري من زكاها، اأنت 

وليها ومولها(. ويف رواية عند 

الإمام اأحمد عن زيد بن اأرقم 

�شلى  قال: كان ر�شول اهلل – 

اهلل عليه و�شلم- يقول: )اللهم 

اإين اأعوذ بك من العجز والك�شل 

والهرم واجلنب والبخل وعذاب 

القرب، اللهم اآِت نف�شي تقواها 

وزكها اأنت خري من زكاها اأنت 

وليها ومولها، اللهم اإين اأعوذ 

بك من قلب ل يخ�شع، ومن 

ينفع  ت�شبع، وعلم ل  نف�ض ل 

ودعوة ل ي�شتجاب لها(. ويتبدى 

لنا م��ن خ��الل ه��ذا احلديث 

ال�شريف مدى اهتمام  النبوي 

النبي – �شلى اهلل عليه و�شلم- 

بها، والعمل  بالنف�ض والعناية 

على تعويدها على كل ف�شيلة، 

وتخلي�شها من كل رذيلة بدنية 

وخلقية.

املقدمة  م��ن خ���الل ه���ذه 

القراآنية  الآيات  املعتمدة على 

اأن  النبوية. نرى  والتوجيهات 

وتهذيبها،  بالنف�ض  العناية 

وتدريبها وتنميتها والنهو�ض 

بها وبث الثقة فيها اأمر يف غاية 

الأهمية، لأنها اإن تركت للهوى 

ترجمة  امل���ش���روع 
ل������رؤي������ة ص���اح���ب 
ال�����س�����م�����و األم�����ي�����ر 
ب��ت��ن��م��ي��ة ال���ن���شء 
وال����������������ش����������������ب����������������اب 
وحتقيق  وقيمهم 
والتميز السعادة 

»واث�����������������������������ق« م�����ن 
وتنفيذ  إع���������داد 
ال���������������ل���������������ج���������������ن���������������ة 
االس�������ت�������ش�������اري�������ة 
العليا للعمل على 
تطبيق  استكمال 
الشريعة  أح���ك���ام 
اإلس�������������ام�������������ي�������������ة 
مع  وب�����ال�����ت�����ع�����اون 
الترب���������������ي���ة  وزارة 
الدول��������������ة  ووزارة 
لش�����ؤون الش�����باب

الك�شل وال�شعف  غلب عليها 

ال��ل��ه��و وال�شر  اإىل  وال���ن���زوع 

وعا�شت مع الهواج�ض املخيفة، 

والأف��ك��ار املرعبة، والنزغات 

الإمام  ال�شيطانية ورحم اهلل 

البو�شريي حيث قال: 

اإن تهمله �سب ك��ال��ط��ف��ل  وال��ن��ف�����س 

على حب الر�ساع واإن تفطمه ينفطم

العناية بها،  لذلك كانت 

ومعرفة �شبل تقويتها وتعزيز 

بها والرتفاع بقدراتها  الثقة 

واإمكاناتها ومواهبها، �شرورية 

لبناء اجليل اجلديد من الطالب 

الذي  الواعد،  امل�شتقبل  جيل 

ال�شخ�شية  يحمل بني جنبيه 

الواثقة من نف�شها،  الكاملة 

املعتمدة بعد اهلل على ما وهبها 

من قدرات واإمكانات وما منحها 

يف هذه الأر�ض من خريات.

املواطن  ب��ن��اء  اأج���ل  وم���ن 

الناجح،  ال�شالح وال��ط��ال��ب 

م��ن نف�شه،  ال���واث���ق  وال��ف��ت��ى 

باإيجابية،  املقبل على احلياه 

كان م�شروع واثق لتقوية الثقة 

ل��دى طلبة املدار�ض  بالنف�ض 

احلكومية يف دول���ة الكويت 

الثالثة البتدائي  مب�شتوياتها 

وال��ث��ان��وي )بنني  وامل��ت��و���ش��ط 

امل�شروعات  وبنات(. وهو من 

باإعداده  ال��ذي قامت  الهامة 

وتنفيذه اإدارة الربامج وامل�شاريع 

العليا  اللجنة ال�شت�شارية  يف 

ا�شتكمال تطبيق  للعمل على 

الديوان  ال�شريعة يف  اأح��ك��ام 

الأمريي بدولة الكويت.

ويقوم امل�شروع حتت مظلة 

ر�شمية تتاألف من ثالث جهات 

ر�شمية هي: اللجنة ال�شت�شارية 

العليا للعمل على ا�شتكمال 

تطبيق اأحكام ال�شريعة، ووزارة 

ر�ؤيتنا:

اأن تكون القيم الرافد 

الرئي�ض ل�شقل �شخ�شية 

امل���راح���ل  ال��ط��ال��ب يف 

الثالثة، قيماً  التعليمية 

اأ�شيلة لزمن  اأخالقية 

ع�شري متغري، ويغر�ض 

بالنف�ض  م�شروع )الثقة 

19( القيم الرتبوية حتت 
مظلة العمل التعاوين، من 

خالل م�شاركة جماعية، 

املتعلم واملعلم  لكل من 

والإدارة  الأم����ر  وويل 

امل��در���ش��ي��ة، ومب�شاركة 

جمتمعية وا�شعة، مما 

الأب���واب يف وقت  يفتح 

مبكر لقادة امل�شتقبل.

وال���ربن���ام���ج يدعم 

م�شروع القيم الرتبوية يف 

وزارة الرتبية. وهو ترجمة 

ال�شمو  ل��روؤي��ة �شاحب 

ال�شيخ �شباح  الأم����ري 

ال�شباح  الأحمد اجلابر 

لالهتمام  اهلل  حفظه 

الن�ضء وال�شباب  بتنمية 

وقيمهم، وحتقيق ال�شعادة 

والتميز.

ر�سالتنا:

فنحن مبادرة تربوية 

الثقة  اأج���ل غ��ر���ض  م��ن 

الطلبة يف  بالنف�ض لدى 

كافة املراحل الدرا�شية، 

يف املدار�ض احلكومية، 

م�����ن خ�������الل ت����دري����ب 

املعلمني والطلبة، وتقدمي 

للقيادات  ا���ش��ت�����ش��ارات 

بناء  اأج��ل  الرتبوية، من 

الواحد يف  الفريق  روح 

املوؤ�ش�شة الرتبوية وتكوين 

جمتمع مت�شامح بال عنف 

وم�شكالت.
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الرتبية، ووزارة الدولة ل�شوؤون 

ال�شباب.

وم�شروع واثق هو م�شروع 

قيمي، يقوم على فكرة تر�شيخ 

قيمة )الثقة بالنف�ض( من خالل 

واأن�شطة متنوعة يف  ب��رام��ج 

املدار�ض احلكومية.

�ال�������ه�������دف ال����ع����ام 

للم�سر�ع:

اأن يكت�شب املعلم والطالب 

الذات،  التعامل مع  م��ه��ارات 

ومع الآخرين، وتكوين �شخ�شية 

ب��ني احتياجاتها  متوازنة م��ا 

ومتطلباتها  ال���داخ���ل���ي���ة 

اخلارجية.

التي  بالنف�س  �الثقة 

نريدها:

ه���ي ق�����درة ال���ف���رد على 

العتماد على نف�شه، واتخاذ 

القرار بذاته، ومتتعه بالعزمية 

واإدراك���ه لكفاءته  والإ���ش��رار، 

الج��ت��م��اع��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 

واجل�شمية، وا�شتثماره لها.

الثقة ا�شطالحاً:  وتعرف 

على اأنها )اإدراك الفرد لكفاءته 

التعامل  ومهارته وقدرته على 

بفاعلية مع املواقف املختلفة.

�االه���ت���م���ام بالثقة 

ب��ال��ن��ف�����س ي��ك��ون الأم���ور 

عظيمة منها:

احل���ف���اظ ع��ل��ى احلالة   -

النف�شية للفرد، و�شمان 

ع���دم ت��ق��ل��ب م��زاج��ه بني 

حالت متناق�شة، وحت�شنه 

النف�شية،  الأم��را���ض  م��ن 

وجتعله ي�شعر بال�شعادة.

القدرة على اكت�شاب القدرات   -

العلمية والعملية.

العلم  القدرة على حتويل   -

اإىل  اإىل ع��م��ل، واخل���ربة 

اختيار املدر�شة، واختبار    -

ق���درت���ه���ا ع���ل���ى تطبيق 

امل�شروع.

العمل  ف���ري���ق  اخ���ت���ي���ار    -

التعليمي  م���ن اجل���ه���از 

والإداري.

للفريق،  رئ��ي�����ض  اخ��ت��ي��ار    -

وتوزيع الخت�شا�شات بني 

الأع�شاء.

اإقامة ور�ض عمل ودورات    -

العمل يف  تدريبية لفريق 

الأ�ش�ض  امل��در���ش��ة ح���ول 

واخلطط.

الفريق خطته لعام  ي�شع    -

درا�����ش����ي ك���ام���ل، وت���ب���داأ 

ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�شطة 

والربامج باإ�شراف ومتابعة 

اجل��ه��از ال�شت�شاري، مع 

تقييم دوري لها.

�نظام امل�سر�ع يقوم على 

اأربعة اأ�س�س هي:

العمل بنظام فرق العمل.   -

ال�شراكة املجتمعية.   -

مفهوم ال�شتدامة.   -

امل��در���ش��ة م�شرف  م��دي��ر    -

وم�شت�شار للم�شروع.

�لقد مل�سنا �من خالل 

لهذا  تقييمية  درا����س���ة 

اآث��ارًا اإيجابية يف  امل�سر�ع 

امل��دار���س التي طبق فيها 

�منها:

التح�شيل  ارتفاع م�شتوى    -

الدرا�شي لدى الطلبة.

ن�����ش��ب��ة الطلبة  ت��ق��ل�����ض    -

متدين امل�شتوى )املتعرثين 

درا�شياً(.

ال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن ره���ب���ة    -

الختبار.

احلفاظ على اأثاث ومرافق    -

املدر�شة من العبث.

متـــــابعـة

�اإن ما ي�سعى له امل�سر�ع بعد كل هذا التاأ�سيل �الرتتيب 

�االإعداد اإمنا هو غر�س مبادئ الثقة بالنف�س19. �هي:

1. خالط االأ�سخا�س االإيجابيني.
2. الرتكيز على االإيجابيات.

3. كن كرميا يف املجاملة.
4. الهوايات.

5. املخاطرة ب�سكل مدر��س.
6. ارتداء مالب�س منا�سبة.

7. اإعداد قائمة بال�سلبيات �االإيجابيات.
8. التعاطف مع االآخرين.

9. جتنب املواقف التي تنطوي على ال�سغط.
اإدارة االأ�لويات.  .10

اأ�سياء جديدة. 11. تعلم 
12. انظر اإىل النك�سات ب�سكل بناء.

اأن تتحدث. 13. فكر قبل 
14. �ساعد االآخرين.

15. تعلم من التجربة.
16. خ�س�س �قتا للتفكري.
17. ابداأ يومك باإيجابية.

18. احلوار.
19. نبذ العنف �تربية الغ�سب.

اإجناز.

احل�شول على حب النا�ض،   -

وحبه للنا�ض.

ال����ق����درة ع��ل��ى مواجهة   -

امل�شكلة  واإعطاء  ال�شعاب 

حجمها احلقيقي.

يف  امل�ستهدفة  �الفئة 

هذا امل�سر�ع تتكون من:

الهيئة التعليمية.    -

الهيئة الإدارية.   -

الطلبة.   -

اأولياء الأمور.   -

�منهجيتنا يف امل�سر�ع:

اإدارة(  )معرفة + مهارة +    -

وه��ي م�شتمدة م��ن منهج 

الدكتور �شتيفن كويف.

�اأما اأد�ات التعلم فيه. 

فهي:

ال�شتماع، والفهم، واحلفظ،    -

والتطبيق والن�شر.

ويعتمد امل�شروع يف تنفيذه 

على اخلطوات التالية:
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انخفا�ض ك��م امل�شكالت    -

املرفوعة اإىل الخت�شا�شي 

الجتماعي.

اإذكاء روح املناف�شة والتحدي،    -

وتنمية ال�شخ�شية القيادية 

لدى الطلبة.

تنمية الجتاهات الإيجابية    -

لدى الطلبة.

الندماج مع املجتمع املحلي،    -

وم�����ش��ارك��ت��ه باجتاهات 

اإيجابية وطنية.

م��ع��اجل��ة بع�ض احل���الت    -

النطواء  م��ث��ل  النف�شية 

وال�شلوك العدواين، وتقليل 

ال�شلوكية كالعنف  امل�شاكل 

الطالبي.

ارتفاع ن�شبة ح�شور الطلبة    -

ن�����ش��اط��ات �شيقة  ل��وج��ود 

تعلم  بيئة  ت��ه��يء  وج��اذب��ة 

جاذبة.

والطلبة  املعلم  اكت�شاب   -

خربات عملية وميدانية.

اك����ت���������ش����اف امل�����واه�����ب   -

الطالبية.

الثقة  ارت�����ف�����اع م���ع���دل   -

بالنف�ض.

امل�شروع  ل��ق��ي ه���ذا  وق���د 

القيمي املبارك قبولً وت�شجيعاً 

من قبل كثري  وترحيباً  ح�شناً 

من اجلهات وبخا�شة املدار�ض 

ف��ت��م تطبيقه يف  احل��ك��وم��ي��ة 

)100( مدر�شة من املدار�ض 

البتدائية واملتو�شطة والثانوية 

الطلب  وب��ن��ات وم����ازال  بنني 

على اإدخاله يف مدار�ض اأخرى 

م�شتمراً. كما اأخذت به وطبقته 

الهيا بنت  الأم��رية /  مدر�شة 

احل�شني يف اإمارة دبي.

ال�شباب  ويف ملتقى وزراء 

 12 املنعقد يف �شهر  ال��ع��رب 

2015  يف الكويت مت عر�ض 
امل�شروع اأمام الوفود امل�شاركة 

يف امللتقى، وقد لقي ا�شتح�شاناً 

احلا�شرين،  م��ن  وت�شجيعًا 

امل�شرفة  العليا  اللجنة  وتلقت 

امل�����ش��روع دع���وة لعر�ض  على 

امل�شروع يف اململكة الأردنية 

الها�شمية. كما �شاركت اللجنة 

بعر�ض م�شروعها يف موؤمتر 

اأقامته  ال��ذي  حماية الطفل 

الكويت  وزارة ال�شحة بدولة 

���ش��ه��ر 4 /2016م كما  يف 

اأعجبت جهات اأخرى مب�شروع 

بالنف�ض  الثقة  م��ب��ادئ  )واث���ق 

19( ورغبت يف امل�شاركة فيه 
الأوق��اف، ومكتب  منها وزارة 

الإمن��اء، وال�شرطة املجتمعية 

بوزارة الداخلية.

وه��ن��اك جلنة عليا تدير 

ال�شيد  ب��رئ��ا���ش��ة  امل�������ش���روع 

عبدالرحمن املطريي مدير عام 

هيئة ال�شباب وع�شوية اجلهات 

امل�شاركة يف امل�شروع.

 > طارق عدي

تعزيز ثقة الفرد 
واتخاذ   ، بنفسه 
ال������ق������رار ب�����ذات�����ه، 
ومتتعه بالعزمية 
واإلص��������������������������������������رار، 
وإدراكه لكفاءته 
االج������ت������م������اع������ي������ة 
واجل���������س���������م���������ي���������ة 
واألك���������ادمي���������ي���������ة 
م����ن أه�����م أه�����داف 
ال������������ب������������رن������������ام������������ج

»واث�����������������������������������������������������ق« 
م�������ش�������روع ق���ي���م���ي 
ي��������������ق��������������وم ع������ل������ى

ف�������ك�������رة ت����رس����ي����خ 
ق������ي������م������ة ال�����ث�����ق�����ة 
ب�������������ال�������������ن�������������ف�������������س 
م��������������������������ن خ������������������ال

أن�������������������ش�������������������ط�������������������ة 
م�������ت�������ن�������وع�������ة ف����ي

امل���������������������������������������������������دارس 
احل����������ك����������وم����������ي����������ة

ن����ش����رة »واث�������ق« 
باللغات  ت��ص��در 
ال������������ع������������رب������������ي������������ة 
واإلجن�����ل�����ي�����زي�����ة 
وال������ف������رن������س������ي������ة

نظرًا لتوسع مجاالت عمل مشروع مبادئ الثقة في 
النفس 19 لدى الطلبة في املدارس فقد متت طباعة 
نشرة »مشروع القيم« باللغة اإلجنليزية والفرنسية 

إلى جانب اللغة العربية.

حصاد
حقق امل�شروع منذ انطالقته، ويف فرتة وجيزة، 

متميزاً، فقد و�شل عدد  وانت�شاراً  ملحوظاً  منواً 

املدار�ض التي ان�شمت اختيارياً للم�شروع اإىل 100 

امل�شروع  الذين �شملهم  الطلبة  وبلغ عدد  مدر�شة، 

46000 طالب، فيما بلغ عدد املعلمني والإداريني 
7300 معلم واإداري، وهذه الأعداد مر�شحه للزيادة 

نظراً للنتائج امللمو�شة التي حققها امل�شروع.

نتائج
حقق مشروع "واثق" جملة من 
النتائج واآلثار اإليجابية، التي 
أدهشت املتابعني من أبرزها:

* انخفاض نسبة العنف في 
املدارس.

التحصيل  ارتفاع مستوى   *
الدراسي لدى الطلبة.

* انخفاض نسب الغياب في 
املدارس.

* تقلص نسبة الطلبة املتعثرين 
دراسياً.

* تنمية االجتاهات اإليجابية 
لدى الطلبة.

الثقة  ارت����ف����اع م���ع���دل   *
بالنفس.

* اكتشاف املواهب بني الشرائح 
املستهدفة.

)2016 أغسطس   - )يوليو   86 الغرسة  9



من مكتب الشهيد
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تاريخ ل يليق اإل بهم.. 

اأغ�شط�ض يخ�شهم بكثافة ويعرب عنهم بجالء،  الثاين من 

ويحتويهم بحنو ..

ل ميكن اأن مير هذا اليوم بدون ح�شورهم، ول تتفتق الذاكرة 

اإل على �شورهم، ول يت�شوع العطر اإل باحلديث عنهم ..

اإن منحنا للثاين من اأغ�شط�ض ا�شمهم كمن يعلق النجوم على 

الأمل، وكمن  القناديل يف دروب  ي�شعل  امل�شتقبل وكمن  �شرفات 

يرفع رايات الن�شر يف ميادين التناف�ض وكمن ينزع اأ�شواك الف�شاد 

والإف�شاد ليزرع بدل عنه �شتالت اجلد واملجد والإبداع متاأمال 

نبتا اأخ�شر يانعا يغمر م�شاحات القلب والوطن .. 

هكذا يكون للثاين من اأغ�شط�ض لونه ور�شمه، هذا اليوم الل�شيق 

اأ�شماعنا بلحن  باأنفا�شهم ي�شنف  العابق  بهم املزدحم ببطولتهم 

التحدي ويطربنا نداء املقاومة ونتباهى بفعل الأحرار وهم ي�شرمون 

النار يف وجه الذل ويواجهون اخلنوع باإرادة الإميان ... 

كان ل بد من ا�شمهم ليزين الثاين من اأغ�شط�ض فمن غريهم 

اعتنق املجابهة  وامت�شق اخلطر وخرج ليواجه املحتل اأعّزل اإل 

من ع�شٍق ي�شطرم كاجلمر يف  قلبه ومن قناعة تتدفق كال�شالل 

يف دمه ... 

هو اإذاً يوم الأبطال، كل الأبطال على مدى تاريخ الوطن، فقوة 

الإ�شعاع  الذي ميتلكه ذلك اليوم حرّي باأن ي�شمل كل �شهداء الوطن 

عرب الزمان  واملكان لي�شهدوا ويعلنوا اأن وطنهم الذي عاد للحياة 

بعد �شتة اأ�شهر من الإعدام هو يوم لكل من �شحى من اأجله ولكل 

من عمل له ولكل من ا�شتجاب ل�شتغاثاته، واأن البطولت التاريخية 

امتزجت جميعها يف يوم واحد ا�شتيقظت فيه كل قيم الإباء و�شيم 

الوطن  ا�شتلهموها من ذاكرة  التي  املقاومني  لتكون وقود  الوفاء 

الذين �شحوا وا�شت�شهدوا  العظام  الكويت  واأفعال رجال  باأقوال 

من اأجله وليكون الثاين من اأغ�شط�ض بكل ثقله املعنوي والتاريخي 

يوماً لكل �شهداء الوطن .  

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير

يوم الشهيد الكويتي 
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حديقة الشهيد

ب��رغ��ب��ة س���ام���ي���ة... غ����دت أي��ق��ون��ة ف���ري���دة وم��ت��ن��زه��ا ط��ب��ي��ع��ي��ا ي��ح��ت��وي م���واق���ع ث��ق��اف��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة وترفيهية

حديقة الشهيد...
حــزام الوفـــــــاءاألخضــــر

أحمد شتيوي
عندما توجهنا اإليها �� ومل نكن قد زرناها بعد التطوير �� توقعنا اأن جند حديقة عادية كالتي تنت�سر يف املناطق الأخرى، 

لكن “ال�سدمة” الإيجابية بداأت منذ اأن و�سلنا اإليها، وبالتحديد من مواقف ال�سيارات، فتملكتنا الده�سة ونحن نتنقل 

بني اأروقتها، تخطف اأب�سارنا مرافقها وما �سيد فيها من ن�سب وجم�سمات، وحتى يف طريقة بناء امللحقات الإدارية فيها!

حديقة ال�شهيد، التي تقع 

يف العا�شمة، حتولت يف ظرف 

اأيقونة فريدة يف  اإىل  �شنتني 

تنظيمها وترتيبها، لي�ض يف 

الكويت فقط بل يف املنطقة، 

ول عجب يف ذلك اإذا عرفنا 

اأن عمليات التطوير جرت 

ال��دي��وان الأمريي،  باإ�شراف 

وبرعاية �شامية، كونها متثل 

رمزا عظيما... ال�شهيد، فكان 

هذا الإبداع الذي مل يتوقف 

عند الإن�شاء والتطوير، بل 

ال�شيانة  ا�شتمر يف عمليات 

واملتابعة، حتى غدت احلديقة 

التنموية  منوذجا للم�شاريع 

الرائدة.

عندما ت�شل اإىل احلديقة، 

حتتار من اأين تبداأ، فم�شاحة 

التي  األف مرت مربع  ال�220 

تنت�شر عليها مرافقها تناديك، 

حديقة ال�شهيد

المري وويل العهد يق�شان �شريط افتتاح احلديقة بعد التطوير
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احل���������دي���������ق���������ة ت�������ع�������ك�������س ح����������رص����������ا س��������ام��������ي��������ا ع��������ل��������ى ت������خ������ل������ي������د ذك�������������������رى ال��������ش��������ه��������داء
ج����داري����ة ال����ش����ه����داء جت������اور ال����ص����رح ال����ت����ذك����اري ل���ه���م وت���ت���زي���ن ب���ص���ور وأس����م����اء م����ن ض���ح���وا ألج�����ل وطنهم

وتخطف ناظريك اإىل كل جهة، 

ياأ�شرك من  لتكت�شف مكانا 

“النظرة الأوىل”. فاحلديقة 
التي اأن�شئت يف �شكلها احلايل، 

بناء على رغبة اأمريية �شامية، 

م��ن خ��الل تطوير احلديقة 

املعروفة �شابقا با�شم »حديقة 

اأكرب  احل��زام الأخ�شر«، من 

الكويت  العامة يف  احلدائق 

والواقعة يف قلب منطقة �شرق، 

لتكرمي  لت�شبح مكانا خا�شا 

وتخليد ذكرى �شهداء الكويت 

الأبرار، ولتكون متنزها طبيعيا 

تنت�شر يف اأرجائه مواقع ثقافية 

وتعليمية وترفيهية. وتتويجا 

ال��رائ��ع، ت�شّرف  العمل  لهذا 

املكان بح�شور �شاحب ال�شمو 

الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد 

لفتتاح احلديقة ر�شميا يف 2 

مار�ض 2015.

ليعك�ض  امل�����ش��روع  وج���اء 

احلر�ض ال�شامي على تخليد 

ال�شهداء وم��ا قدموه  ذك��رى 

من عمل بطويل جتاه وطنهم 

واأن تكون احلديقة  العزيز، 

�شرحا حمليا مبعايري عاملية، 

وجنح الديوان يف تاأهيل حديقة 

ال�شهيد بامل�شاحات اخل�شراء 

واملرافق.

احل��دي��ق��ة ت�شتمل على 

العديد من املرافق واملباين 

وامل�شطحات اخل�شراء، ولعل 

ما مييزها ويجعل منها حديقة 

ف��ري��دة يف اخلليج وال�شرق 

اأن �شقوف  الأو����ش���ط ه���و 

وج��دران مبانيها اخلارجية 

بالنباتات اخل�شراء،  مك�شوة 

مما جعل منها تالل خ�شراء 

ت�شبه من اخل��ارج احلدائق 

املعلقة، وبذلك حتولت من�شاآت 

احلديقة اإىل م�شاحات خ�شراء 

واإىل ن�شيج نباتي معماري 

اللوحة التذكارية جلدارية ال�شهداء

�شرح ال�شهيد
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الهواء  فريد من نوعه يجعل 

اأكرث نقاء. 

ومت ت�شميم مرافق احلديقة 

واأ�شا�شيا  لتكون جزءا مهما 

من امل�شروع، خم�ش�شا لي�شم 

داخل  التفاعلية  الأن�شطة 

احلديقة، وتربط مكوناتها 

املا�شي  اأ�شالة  الداخلية بني 

وتطور احلا�شر بحيث يرى 

الزائر ما�شيه القدمي  فيها 

وحا�شره، وهذه املرافق مزودة 

التقنيات وو�شائل  ب��اأح��دث 

العر�ض، لكل مرفق منها عدد 

من امللحقات واملكونات التي 

الدول  ل ي�شاهيها مثيل يف 

امل�شروع  العربية. كما يهدف 

البيئة  اإىل احل��ف��اظ ع��ل��ى 

النباتية يف احلديقة حالياً 

»وهي النباتات الطبيعية لدولة 

تاأهيل وتطوير  الكويت« مع 

اأ�شاليب الري واحلفاظ على 

90 يف  بن�شبة  النباتات  تلك 

العديد من  واإ���ش��اف��ة  امل��ئ��ة، 

م���ن �شاللت  اجل��م��ال��ي��ات 

وبحريات �شغرية وغريها ما 

يجعلها يف م�شاف احلدائق 

العاملية.

رحلة يف احلديقة

الو�شف قد يق�شر عما 

الإن�شان،  اأن ي�شاهده  ميكن 

ف����اأول م��ا ت��ب��داأ ب��ه مواقف 

اأُن�شئت  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارات 

ب�شورة مبتكرة، م��ن خالل 

ا�شتغالل م�شاحة وا�شعة حتت 

امل�شطحات اخل�شراء، حيث مت 

اإن�شاء مواقف �شيارات “دورين 

�شرداب” حتت احلديقة تت�شع 

1000 �شيارة،  لأك����رث م��ن 

منظمة بتقنية حديثة تبني 

ال�شيارات املوجودة يف  عدد 

حديقة الشهيد

امل��واق��ف، وال�شواغر. ومنها 

اإىل  ت�شعد ب�شالمل كهربائية 

لتفتح لك احلديقة  ال�شطح، 

ذراع��ي��ه��ا، حيث جت��د عمال 

اخلدمات كخلية نحل تعمل 

على ال�شيانة والتخدمي، فتبداأ 

رحلتك مع مرافق احلديقة، 

ولعل اأول ما يلفت النتباه اأن 

املباين الإدارية اأخفيت حتت 

تالل خ�شراء، ل ميكن ملن مل 

اأن  يتوقع  اأن  يزرها من قبل 

حتت هذه التلة اأو تلك مبنى 

اإداري ل يدل عليه اإل واجهته 

الأمامية، هذا عدا املمرات 

املن�شقة ب�شكل دقيق وحتدها 

على جانبيها الأ�شجار املتنوعة 

املائية، ب�شكل  وامل�شطحات 

جميل، وعلى امتداد احلديقة 

الفاخرة،  ت�شرتخي املقاعد 

الطبيعة  ل��ع��وام��ل  امل��ق��اوم��ة 

تنتظر من يجل�ض عليها.

تنت�شر  وت��ل��ك  وب��ني ه��ذه 

املج�شمات والن�شب التذكارية، 

ال�شهيد  اأ�شخمها ن�شب  لعل 

الذي ميثل املرفق الأكرث اأهمية 

الأبي�ض  بلونه  يف احلديقة، 

الالمع، وجتاوره جدارية كبرية 

ازدانت ب�شور �شهداء الكويت، 

واإىل جانبها اللوحة التذكارية 

لفتتاح الن�شب.  ومن ن�شب 

ال�شهداء،  ال�شهيد وجدارية 

اإىل الن�شب التذكاري للد�شتور 

ال���ذي د�شن  ال��ذه��ب��ي  بلونه 

مبنا�شبة 50 �شنة على كتابة 

بعيدا  الكويت، ولي�ض  د�شتور 

ل��وح��ة معدنية جميلة  عنه 

تت�شكل من خاللها حمامات 

بي�شاء لتجتمع على �شورة 

خريطة الكويت.

م���راف���ق احلديقة  وم���ن 

�شرح الد�شتور التذكاري

بناء طبيعي

2015 250 الف زائر  عام 
ذكرت درا�شة متخ�ش�شة اأن نحو 250 األف مواطن 

 48 2015 ومبعدل  بزيارة احلديقة عام  كويتي قاموا 

دقيقة لل�شخ�ض الواحد، وهم ي�شريون بني مرافقها وكان 

معظمهم تقريبا وبن�شبة 97 يف املئة قد اأبدوا اإعجابهم 

مبا �شاهدوه من اإبداع معماري ومرافق فريدة. وتفوقت 

الإناث على الذكور يف زيارتها، حيث كانت ن�شبتهن 68.5 

يف املئة، مقابل 31.5 يف املئة من الذكور.

امل���س���رح اخل����ارج����ي ب��ت��ص��م��ي��م��ه وم���وق���ع���ه ص����ار قبلة 
لألنشطة والفعاليات الفنية احمللية والديبلوماسية
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املهمة امل�شرح اخلارجي الذي 

احت�شن كثريا من الفعاليات 

واأ�شبح  الر�شمية وال�شعبية، 

لن�شاطات عدد  مركزا مهما 

من اجلهات املختلفة، اإ�شافة 

م�����ش��رح داخ��ل��ي جمهز  اإىل 

ي�شتخدم  امل�شتلزمات  بكل 

ال�شيئ.  يف ح��الت الطق�ض 

ويخرتق احلديقة بالطول ممر 

الريا�شة،  خ�ش�ض ملمار�شي 

باللون الأحمر ويتلوى  ول��ّون 

امل��م��ر يف ج��وان��ب احلديقة 

ليعطي ممار�ض ريا�شة امل�شي 

الهوائية  الدراجات  اأو ركوب 

املتعة من خالل  م�شاحة من 

اللتفافات والتعرجات، وكاأنه 

يف حلبة �شباق ر�شمية.

ال�شمالية  اجل��ه��ة  ويف 

ت��ن��ت�����ش��ب �شبكة  ل��ل��ح��دي��ق��ة 

الطيور على �شكل خيمة كبرية، 

و�شعت لتكون بيئة للطيور 

اأحيطت  ال�شبكة  اأن  ول�شيما 

باأ�شجار متنوعة، ولي�ض بعيدا 

املالح  عنها يوجد املنخف�ض 

الذي ي�شفي على املوقع اأجواء 

طبيعية. واإىل جانب املنخف�ض 

املالح مبنى خدمي وم�شجد.

�سجر الزيتون

لأول مرة يف الكويت ميكن 

للزائر اأن يجد �شجرة زيتون، 

فللوهلة الأوىل يتوهم الزائر 

بكرثة  املنت�شر  ال�شجر  اأن 

النخيل،  تناف�ض �شجر  تكاد 

اأ�شجار زينة، ولكن عند  اأنها 

اأ�شجار  باأنها  التدقيق يفاجاأ 

زي��ت��ون، وق���د بلغت مرحلة 

الن�شج، وهناك �شجرة زيتون 

عند مدخل احلديقة الرئي�شي 

يقال اإن عمرها يتجاوز 500 

�شنة، ويبدو ذلك من جذعها 

اللوحة التذكارية لفتتاح احلديقة

اأهم املرافق يف 

احلديقة

جممع الذكرى.  -

�شرح ال�شهيد.  -

ال��ل��وح��ة اجل���داري���ة   -

لل�شهداء.

�شاحة الحتفالت.  -

ب�����ح�����رية احل��������زام   -

الأخ�شر.

�شاحة العلم.  -

مبنى الإدارة.  -

مركز الزوار.  -

�شرح الد�شتور.  -

امل�شرح اخلارجي.  -

�شبكة الطيور.  -

املنخف�ض املالح.  -

خدمية  م�����راف�����ق   -

)مطاعم، حمامات، 

وم�شجد(.

�شيارات  م���واق���ف    -

)دوري����������������ن حت���ت 

الأر�ض(.

ألول م�����رة ف����ي ال���ك���وي���ت حت���ت���وي احل���دي���ق���ة أش���ج���ار 
زي����ت����ون م����ث����م����رة... إح����داه����ا ع���م���ره���ا م���ئ���ات السنني

ال��ذي تفرعت على  ال�شخم 

ال���ف���روع اجلديدة  ج��وان��ب��ه 

لل�شجرة.

ولأن احلديقة وا�شعة ول 

اأق�شاها  ميكن قطعها م��ن 

اأق�شاها م�شيا ب�شهولة  اإىل 

وبفرتة ق�شرية، فقد خ�ش�شت 

اإدارة احلديقة �� التي تتولها 

لوياك �� جمموعة من �شيارات 

“غولف كار” لنقل كبار الزوار 
واإطالعهم على جوانب احلديقة 

كاملة. كما يوجد �شمن املرافق 

اخلدمية مطاعم.

املوقع  ي��ع��ط��ي  م��ا  ول��ع��ل 

تعانق  حيويته وجماليته، هو 

خ�شرة احلديقة ومرافقها 

مع معامل الكويت احلديثة من 

اأب��راج جتارية �شكلت خلفية 

جدارية للمناظر اجلميلة التي 

جت�شدها جوانب احلديقة وهو 

ما جتلى من ال�شور امللتقطة 

لذلك.

اأ�شجار زيتون مثمرة يف احلديقة
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متحف ال�سهيد

ت�شم احلديقة متحف 

ال�شهيد الذي ي�شف اأهم 

»الرقة  الكويت  معارك 

وال�شريف واجلهراء«، 

اأمام  اأغلق املتحف  وقد 

للتطوير، ومن  ال���زوار 

اأن يفتتح يف  امل��ت��وق��ع 

اأغ�شط�ض  ال��ث��اين م��ن 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ذك���رى 

الغا�شم،  العراقي  الغزو 

م���وع���د �شدور  وه�����و 

العدد احلايل من جملة 

الهوية.

م�سرح لالأن�سطة �الفعاليات

حتولت حديقة ال�شهيد بعد تطويرها وحتديثها 

اإىل م�شرح للعديد من الأن�شطة والفعاليات املجتمعية 

والر�شمية وحتى الديبلوما�شية.

فقد نظم حفل مو�شيقي كويتي-اأمريكي يف 

الوطنية، حتت عنوان  احلديقة مبنا�شبة الأعياد 

“املو�شيقى توحدنا” �شاركت فيه فرقة من اجلي�ض 
الأمريكي، اإ�شافة لفرق �شعبية كويتية. كما نظمت 

ال�شفارة الهندية لدى الكويت »جل�شة يوغا« يف دائرة 

ال�شالم باحلديقة يف اأبريل املا�شي، احتفال باليوم 

الدويل الثاين، فيما د�شن »منتدى م�شاندة املراأة« اأول 

منتدياته يف احلديقة يف مايو بعنوان »ال�شتدامة يف 

ريادة الأعمال«.

كما احتفلت وزارة ال�شحة بيوم ال�شحة العاملي 

من خالل ماراثون »كن ن�شطا« الذي نظمته يف مار�ض، 

�شمن حر�شها على الت�شدي لعوامل اخلطورة امل�شببة 

لالأمرا�ض املزمنة غري املعدية ل�شيما »داء ال�شكري« 

البدين  الن�شاط  ال���وزن، وقلة  زي���ادة  الناجم ع��ن 

والإفراط يف تناول الوجبات الغذائية غري ال�شحية. 

كما نظمت العديد من الفعاليات ال�شعبية.

اأ�شجار زيتون مثمرة يف احلديقة

اللون الأخ�شر اأينما اجتهت

املنخف�ض املالح يف احلديقة

حديقة الشهيد
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اأ�رك�سرتا متجان�سة الإدارة احلديقة

فيما اختارت »لوياك« يو�شف البعيجان مديراً حلديقة ال�شهيد، وكلّفت فريق عمل معه �شّكل اأورك�شرتا متجان�شة 

يف عملها.

وقالت رئي�ض جمل�ض اإدارة »لوياك« الع�شو املنتدب فارعة ال�شقاف، يف كلمة بعد تكليف الديوان الأمريي »لوياك« 

باإدارة حديقة ال�شهيد، اإن الختيار »�شهادة لنا باأننا قادرون على اأن نوفر الكوادر ال�شبابية الوطنية الكفيلة بهذه املهمة«، 

متمنية اأن »نكون على م�شتوى الثقة التي كلفنا بها الديوان الأمريي«.

وقالت ال�شقاف »و�شعنا موا�شفات ملدير احلديقة باأن يكون كادراً وطنياً �شاباً بخربة كافية يف اإدارة املرافق، قادراً 

على التجديد والبتكار موؤهاًل لإدارة فريق عمل من ال�شباب، واأن ي�شع روؤية وا�شحة تتفق مع تطلعات الديوان الأمريي 

من جهة، ومعايري لوياك يف الإدارة واخلدمة، من جهة اأخرى«.

واأ�شارت اإىل اأنه »مت اختيار يو�شف البعيجان مديراً للحديقة، واختيار فريقه من ال�شباب الكويتي، اأورك�شرتا متجان�شة 

لأداء عملها على اأكمل وجه، حتت اإدارة ل تعرف امل�شتحيل يف العمل«.

املمر الأحمر لهواة الريا�شة وممار�شيها

نوافري احلديقة تعانق النه�شة العمرانية احلديثة للكويت

نوافري ليلية

سيارة  1000 من  ألكثر  يتسع  دوري��ن  من  السيارات  ملواقف  كبير  س��رداب  إلنشاء  احلديقة  أرضية  استثمار  املبتكرة  امل��راف��ق  من 
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السور الرابع

الش������������������������������هيد:
عبداملهدي مهدي عيل طاهر

اإلميان بحتمية االنتصار
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ش�����������������������������������������������������������ارك ف������������ي 
م����������ع����������رك����������ة ك�������ي�������ف�������ان 
م���ع أخ��ي��ه ح��س��ني حتى 
 ،1990/8/9 ي������وم 
ل���������������������ي���������������������خ���������������������رج���������������������ا
ب������������������������������ع������������������������������ده������������������������������ا 
ب����اك����س����ت����ان����ي زي  ف��������ي 

ك����������ان ع��������ض��������وًا ف�����ع�����ااًل 
ف�����ي خ���ل���ي���ة »م����ق����اوم����ة 
جل��������ن��������ة ال���������ش���������رف���������اء« 
وس�������اه�������م ف�������ي إح���������راق 
ث�������������������������اث دب����������������اب����������������ات 
ل��������ل��������ع��������دو وإع���������ط���������اب 
ع������������دد م���������ن اآلل�������ي�������ات

العدة  يعد  ك��ان  العامة،  الثانوية  يف  التخرج  »حديث   )1990  -  1972( عبداملهدي  الواعد  الكويتي  ال�ساب  ك��ان 

لدرا�سة الهند�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية، ولكن الغزو ال�سدامي الغا�سم غري كل خططه، بل م�سار حياته 

بالكامل ليتحول من طالب علم ي�ست�سرف اآفاقًا رحبة اإىل مقاوم يتحدى الحتالل ويجابه القهر، وينتظر الن�سر 

الذي كان يراه حتميًا وجديرًا بالت�سحية.

اأخالق و�سفات عبداملهدي

- و�شف عبداملهدي بعدة 

�شفات ح�شنة كال�شجاعة والقوة 

والبطولة والكرم واحلنان وح�شن 

الع�شرة والتميز يف الدرا�شة 

واحلب ال�شديد للوطن.

اليوم  ق��رر عبداملهدي يف 

الغا�شم  الغزو  اأي��ام  الأول من 

1990/8/2م مقاومة املحتل 
وذهب مع اأ�شقائه اإىل مقر وزارة 

الدفاع للقيام بعمل ما والوقوف 

يف وج��ه الطغاة ولكن اجلنود 

هناك اأبلغوهم عدم وجود اأ�شلحة 

اأو اأوامر للقيام بعمل م�شلح بيد 

الأمل  اأن عبداملهدي مل يفقد 

 15 اللواء  اإىل مع�شكر  وتوجه 

يف منطقة �شباح ال�شامل حيث 

كان مقر عمل �شقيقه ح�شني 

الذي يحمل رتبة رائد يف اجلي�ض 

هناك  م��وج��وداً  وك��ان  الكويتي 

وت�شلم عبداملهدي �شالحا ووقف 

اإىل جانب اأخيه يقاوم املحتل يف 

ذلك اليوم امل�شوؤوم حتى ال�شاعة 

احلادية ع�شرة لياًل عندما تلقى 

اأمراً بالن�شحاب بعد اأن طوقت 

حيث كانت املقاومة هناك �شديدة 

�شد املحتلني وكانت برئا�شة 

العميد عبدالعزيز الربغ�ض الذي 

العليا يف  بالقيادة  كان يرتبط 

الدفاع كان عبداملهدي  وزارة 

تلك  ي��رتدد على منزله خ��الل 

ال��ف��رتة وك���ان �شقيقه الأكرب 

اأ�شعد يخ�شى عليه ل�شغر �شنة 

الع�شكرية  ولعدم توفر اخلربة 

لديه ولكن رغبة عبداملهدي يف 

وال��دف��اع عن  للغزاة  الت�شدي 

الوطن كانت اأقوى من حماولت 

األ وهو  اتخذه  ق��رار  ثنيه عن 

امل��ح��ت��ل مهما كانت  م��ق��اوم��ة 

الظروف  ا�شتمرت املقاومة يف 

منطقة كيفان حتى يوم اخلمي�ض 

1990/8/9 عندما متكن جنود 
ال��غ��زو بعدتهم وعديدهم من 

ال�شيطرة على املنطقة التي مل 

يكن يت�شدى لهم فيها �شوى عدد 

اأن يدفعوا  اإل  اأب��وا  من رج��ال 

�شريبة الدم وال�شهادة يف �شبيل 

الدفاع عن الوطن.

ان�شحب عبداملهدي و�شقيقه 

م��ن��زل يف  اإىل  ال��رائ��د ح�شني 

قوات الحتالل ال�شدامية ذلك 

املع�شكر ومل تعد املقاومة جمدية 

اإىل منزله يف  عاد عبداملهدي 

منطقة كيفان التي حت�شن بها 

عدد من ال�شباط والع�شكريني 

الكويتيني وظلت  وامل��ق��اوم��ني 

ع�شية عل�ى جنود الحتالل 

اأ�شبوع  الع�شكرية م��دة  واآل��ت��ه 

مل يتمكنوا خاللها من اقتحام 

املنطقة.

يف يوم اجلمعة 1990/8/3 

توجه عبداملهدي ب�شحبة اأخيه 

الرائد ح�شني اإىل منطقة كيفان 

ال�شهيد يف طفولته

ومع اأ�شدقائه
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عليه  ال����ق����ب����ض  أل����ق����ي 
وه�������������و ي����������������وزع ن�����ش�����رة 
)رم��������ز ال�����ش�����رف�����اء( في 
وانقطعت   ، الفروانية 
أخ�����������������������ب�����������������������اره ح�������ت�������ى 
ال����ع����ث����ور ع����ل����ى رف����ات����ه 
2004/2/15 ف����ي 

املنطقة وا�شتبدل مالب�شهما 

بزي باك�شتاين يف حماولة متويه 

اأطبق  التي  للخروج من كيفان 

عليها جنود الحتالل والعودة 

اإىل املنزل يف منطقة العمرية.

ال���ق���وات  ا����ش���ت���خ���دام  اإن 

ال�شدامية الأ�شلحة الثقيلة مبا 

فيها املدفعية والدبابات وتفجري 

املنزل الذي كان ي�شتخدمه رجال 

الكويتيني مل يفت يف  املقاومة 

ب���داأوا يجمعون  ب��ل  ع�شدهم 

اأنف�شهم يف خاليا وجمموعات 

مقاومة مل تخل منها منطقة 

الكويت وه��ذا ما  م��ن مناطق 

لل�شاب حديث  بالن�شبة  حدث 

ال�شن عبداملهدي على طاهر 

اإىل خلية مقاومة  ان�شم  فقد 

العمرية وق��د قام  يف منطقة 

ت�شكيل هذه اخللية عدد  على 

من ال�شباط الكويتيني واآخرون 

واأطلق عليها ا�شم خلية مقاومة 

ال�شرفاء كان عبداملهدي  جلنة 

الفاعلة يف هذه  العنا�شر  من 

اخللية و�شاهم يف اإحراق ثالث 

دبابات عراقية واأعطب اإطارات 

اإحدى اآليات الحتالل وحر�ض 

ال�شالح  عبداملهدي على جمع 

ل�شتخدامه وتوزيعه على اأفراد 

ا�شتطاع ب�شحبة  املقاومة وقد 

�شقيقه الرائد ح�شني احل�شول 

على الأ�شلحة من مقر وزارة 

الداخلية حيث مالآ �شيارتيهما 

اليدوية  بامل�شد�شات والقنابل 

كما ح�شل على اأ�شلحة وذخرية 

من مع�شكر يف منطقة �شباح 

ال�شامل.

ل��ق��د جت����اوز ح��ر���ض هذا 

ال�شاب على جمع ال�شالح احلدود 

اإىل  اأخيه  الكويتية وذه��ب مع 

اململكة العربية ال�شعودية والتقيا 

هناك بقيادات ع�شكرية كويتية 

وح�شال على كميات من الأ�شلحة 

والذخرية ا�شتطاعا اإدخالها اإىل 

الكويت وكان ال�شهيد عبداملهدي 

ال�شبان على النخراط  يحث 

اأر�ض  والدفاع عن  املقاومة  يف 

الوطن وعدم اخل�شوع للمحتل 

وت�شجيع عنا�شر املقاومة على 

ال�شتب�شال وعدم ال�شت�شالم 

اأو اخل���وف والإمي����ان  للتعب 

العدو  بحتمية النت�شار على 

املحتل.

ك��ان عبداملهدي م�شتعداً 

لل�شهادة لتبقى بالده وحكومته 

واأهلها ولذا كان جريئاً مبواجهة 

املعتدين فقد خاطب مرة عقيداً 

»اأنا  العراقي قائاًل  يف اجلي�ض 

ل��ي�����ض داخلني  واأن���ت���م  ك��وي��ت��ي 

ديرتنا«.

اعتقال ال�سهيد:

ان�شاأت خلية »مقاومة جلنة 

ال�شرفاء« ق�شما لطباعة وت�شوير 

املن�شورات واأ�شدرت  وت��وزي��ع 

ن�شرة با�شم »رمز ال�شرفاء« وهذه 

املن�شورات كانت حتمل �شور 

البالد و�شمو ويل  اأمري  �شموا 

العهد وعلم دولة الكويت وحتث 

ال�شباب على املقاومة وتندد 

ب�شدام وزبانيته.

�شارك عبداملهدي يف طباعة 

املن�شورات وكان مكلفاً  وتوزيع 

الفروانية  بتوزيعها يف منطقة 

واجتهد عبداملهدي يف توزيع 

هذه املن�شورات وا�شتطاع توزيع 

���ش��واء يف  ك��ب��رية منها  كميات 

الدواوين مثل ديوانية اخلرينج 

امل�شاجد وغري  اأو يف  والعالج 

ذلك.

ويف يوم 1990/8/9 م بعد 

�شالة املغرب خرج عبداملهدي 

مع ابن عمه لتوزيع املن�شورات 

فواجهتهما نقطة تفتي�ض عراقية 

يف منطقة الفروانية وعرث معهما 

على ن�شرة رمز ال�شرفاء و�شور 

ال��ب��الد فاعتقل  اأم���ري  ل�شمو 

ج��ن��ود الح��ت��الل عبداملهدي 

اأ�شرته  افتقدته  وابن عمه، ثم 

وبحثت عنه يف املخافر ولكن 

واأف����ادت م�شادر  دون نتيجة 

املعلومات عن روؤيته يف العديد 

اأ���ش��ره يف  م��ن املعتقالت بعد 

منطقة اجلهراء واأخرياً مت نقله 

اإىل �شجن مديرية اأمن الب�شرة 

ال��ع��راق وظ��ل هناك خالل  يف 

الفرتة من 1990/8/20 وحتى 

1990/11/20 ويف اأثناء �شجنه 
يف الب�شرة و�شلت معلومات اإىل 

ذويه عن اعتقاله هناك واأنه قد 

حكم عليه بالإعدام ثم انقطعت 

اأخ��ب��اره حتى عرث على رفاته 

بتاريخ 2004/2/15 .

واأفاد الفريق الفني لالأدلة 

ا�شت�شهاده  اإثبات  اجلنائية يف 

اإحدى  العثور على  بالآتي: »مت 

رف��ات  الأ���ش��رى ال��� 605 وقد 

اأثبتت التحاليل املخربية تطابق 

الرفات  اإح���دى  م��ع  اجل��ي��ن��ات 

ال�شهيد/  التي تعود لالأ�شري 

عبداملهدي مهدي علي طاهر من 

مواليد 1972 الذي كان قد اأ�شر 

يف الكويت بتاريخ 1990/8/9م 

وتعزى الوفاة لأ�شباب جنائية.

واأ�شكنه  ال�شهيد  رحم اهلل 

ف�شيح جناته

الكويت  ���ش��ه��داء  ك��ت��اب  - م��ن 

بطولتهم وت�شحياتهم »بت�شرف«. 

اجلزء الثامن 

السور الرابع

ويف املدر�شة

ويف اإحدى الرحالت
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من شهداء العروبة

ت�������رك اجل�����ي�����ش وان������ض������م إل�������ى ص�����ف�����وف امل����ق����ات����ل����ني ف������ي امل���دي���ن���ة 

 قاه���ر الهاغان���ا ف���ي حيفا 

األردين 
الحنيطي

اس�����������ت�����������ق�����������ال وق�����������������������ال ل����������غ����������ل����������وب ب��������������اش��������������ا: أن������������ت������������م م��������������ن رس����������م����������ت����������م ح��������������دود 
ه��������������������������ذه ال�������������������ب�������������������اد ه��������������������������اك رت�������������������ب�������������������ك، ف����������������رت����������������ب ال����������������������ث����������������������وار أع����������ل����������ى 

عبد الكرمي املقداد

ن�سرتي  ك��ن��ا  قبلكم  ���س��وري��ا.  �ال  ل��ب��ن��ان  �ال  االأردن  �ال  فل�سطني  ك��ان��ت  م��ا  قبلكم  ال��ب��الد،  ه���ذه  ح���د�د  ر�سمتم  م��ن  اأن��ت��م   «

م��ن اأ����س���واق دم�����س��ق، �ن�����س��ّت��ي ع��ل��ى ���س��اح��ل امل��ت��و���س��ط. ي��ا ب��ا���س��ا، دف��اع��ي ع��ن حيفا ه��و دف��اع��ي ع��ن ق��ري��ت��ي )اأب��وع��ل��ن��دا(. 

غلوب   1956�1939 ال��ع��ام��ني  ب��ني  االأردين  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  ع��ل��ى  رده  ك���ان  ذل���ك  اأعلى”.  ال��ث��وار  ف��رت��ب  رت��ب��ك،  ه���اك 

�للفل�سطينيني؟«.  ل���َك  م��ا  ب��ي��ك،  حم��ّم��د  ي��ا  اأُردين  »اأن����َت  ال���ه���واء،  يف  جوا�سي�سه  ب��ت��ق��اري��ر  ُي���َل���ّوح  �ه���و  ���س��األ��ه،  ح��ني  ب��ا���س��ا 

ال�شهيد حممد احلنيطي

يدرب ويقود اأول جمموعات للمقاومة الفل�شطينية
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اإنه ال�شهيد الأردين حممد 

حمد احلنيطي الذي ولد يف 

اأطراف  )اأبوعلندا( على  بلدة 

مدينة عّمان عام 1913 لأب 

كان ذا �شطوة يف منطقته اأيام 

احلكم العثماين، ولأم �شورية 

اأ�شّرت على تعليمه فدَر�َض على 

يد �شيخ يف اجلامِع الكبرِي يف 

عّمان، ثم متكن بعد ذلك من 

اإتقان اللغة الإجنليزية. 

وقد ا�شت�شعر غلوب با�شا 

ذكاءه حني كان يزور الع�شائر 

لياأخذ من ينا�شبه من اأبنائها 

جنوداً يف جي�شه، فالتقطه فورا، 

ليخدم بعد ذلك يف �شفوف 

العربي الأردين لعدة  اجلي�ض 

اأع��وام برتبة �شابط ميدان، 

ت�شنى له خاللها الدخول مع 

اإىل فل�شطني  الإن��ق��اذ  جي�ض 

���ش��ري��ت��ه يف منطقة  وك��ان��ت 

»فايرني« يف حيفا . 

املوؤامرة  وق��ت��ذاك، كانت 

الجن��ل��ي��زي��ة- ال��ي��ه��ودي��ة قد 

اأخ��ذت مداها يف ال�شتيالء 

على الأر�ض بالقوة، وارتكاب 

التهجري والإبادة بحق  ماآ�شي 

الفل�شطينيني، ف�شدم بالواقع 

املرير، كما �شدم اأكرث برتدي 

العربية،  وت��خ��اذل اجليو�ض 

با�شا،  واأدرك انحياز غلوب 

ف�شار ياأخذ ما يقع حتت يده 

من �شالٍح ويوّرده اإىل الأهايل. 

بعدها، جمع جنوده وخَطَب 

»ي���ا رج����ال، تخلعون  ف��ي��ه��م: 

م�شاًء،  الع�شكرّي  لبا�شكم 

وتدّربون  امل����ديّن،  تلب�شون 

الأهايل على القتال«. وما اأن 

بتقارير  با�شا  ل��ّوح له غلوب 

جوا�شي�شه عنه، حتى ا�شتقال 

م���ن اجل��ي�����ض، وان�����ش��م اإىل 

الثوار.  

كان احلنيطي على ات�شال 

وثيق مع املجاهدين واملنا�شلني 

القادرين  القادة واملجاهدين 

القيادة والقتال، وقام  على 

بتكوين مقر  الوقت نف�شه  يف 

للقيادة يف منطقة تدعى »حمام 

البا�شا«، وهو مكان قريب من 

»م�شت�شفى الأمني«. 

ي����زد ع����دد املقاتلني  مل 

اأربعمائة جماهد،  معه على 

اأ�شلحة يف غاية  ي�شتخدمون 

الب�شاطة والقدم، مقارنة مع 

العدو، لكنه ك�شب  جتهيزات 

املنا�شلني  واإع��ج��اب  اح��رتام 

الع�شكرية  من خ��الل قدرته 

اأوكار  املعارك على  يف قيادة 

الع�شابات اليهودية يف مدينة 

حيفا،

وم��ن خ��الل ت��اأم��ني بع�ض 

الأ�شلحة والذخائر عن طريق 

»الهاغانا«  اأوك����ار  مهاجمة 

تي�شر  م��ا  يف حيفا، و���ش��راء 

اأ���ش��ل��ح��ة الربيطانيني  م���ن 

املن�شحبني. 

ففي بداية مار�ض قاد معركة 

حامية يف »�شارع فريجن« بني 

حي ال�شليب والهدار، ومتكن 

م��ن ���ش��د ه��ج��وم ع�شابات 

الع�شرات  وق��ت��ل  ال�شهاينة 

اآذار من   14 العدو. ويف  من 

عام1948 قاد معركة ا�شتمرت 

ملدة 18 �شاعة، حيث تقدمت 

جمموعة من ع�شابات الهاغانا 

اإىل معاقل املنا�شلني الكائنة يف 

مناطق عديدة لكنهم متكنوا 

من دحر الهاغانا، وتكبيدهم 

ا�شتدت  خ�شائر عديدة. كما 

املعارك يف اأحياء اأخرى متكن 

املجاهدون خاللها من احتالل 

مناطق ح�شا�شة من معاقل 

ع�شابات الهاغانا يف »الهدار 

كرمل«، و�شواحي حيفا، لكن 

ف��اج��اأ املدينة بهجوم  ال��ع��دو 

»الفايرني«  �شريع على موقع 

110 عمال  �شقط �شحيته 

من عمال ال�شركة، وعلى الفور 

ق����وات املجاهدين  ط����اردت 

ال��ه��اغ��ان��ا، ودحرتهم  ق���وات 

واأوق��ع��ت يف  اىل »موت�شكن« 

�شفوفهم60 قتياًل. 

 1948 �����ش����ب����اط  ويف 

ت�شدى القائد ورجاله لهجوم 

الهاغانا املتقدمة  ع�شابات 

م�شتخدمني  ق��ي��ادت��ه  اإىل 

الر�شا�شة، والقنابل  الأ�شلحة 

اليدوية، ومتكن املجاهدون 

م��ن حم��ا���ش��رة ال��ع��دو، وقتل 

اأعداد كثرية من اأفراده، وكان 

القتلى قائد »قوات  من بني 

الأرغون« »بنحا�ض رام«. وبعد 

املعركة احلامية نق�شت  هذه 

كمية الذخرية لدى املجاهدين، 

التفجري من  وكرثت عمليات 

ال��ع�����ش��اب��ات ال�شهيونية يف 

امل��دي��ن��ة، وللح�شول  اأح��ي��اء 

القائد  ارت��اأى  الأ�شلحة  على 

احلنيطي ال�شفر �شراً لإح�شار 

الأ�شلحة والذخائر من الهيئة 

العربية العليا يف بريوت.  

قافلة ال�سالح 

 1948  /3  /11 ي��وم  يف 

انطلق احلنيطي يرافقه اأربعة 

من احلر�ض يف �شيارة خا�شة 

يف  الع�شكرية  اللجنة  اإىل 

دم�شق. وبعد و�شولهم، واإطالع 

اللجنة على  امل�����ش��وؤول��ني يف 

احلنيطي يف املقدمة ي�شار وخلفه عدد من الأ�شرى ال�شهاينة

ح���������ني ت������ن������اه������ى إل����ي����ه����ا 
اخلبر، سكبت أمه دالل 
األرض  ع���ل���ى  ال����ق����ه����وة 
وأط�����ل�����ق�����ت ال�����زغ�����اري�����د 

من شهداء العروبة

املحليني يف املدينة وحميطها، 

وكان مقرباً من اأع�شاء اللجنة 

القومية ملدينة حيفا، ولذلك 

اإىل قيادة  دعوه فورا�شتقالته 

حامية املدينة. وملا كان الت�شتت 

العنوان الأبرز لو�شع املقاتلني 

الوقت،  يف املدينة يف ذل��ك 

حيث كانوا ين�شمون لتجمعات 

عديدة ويتبعون جهات كثرية، 

وكانت ال�شكوى كبرية من نق�ض 

ا���ش��رتط احلنيطي  ال�شالح، 

اأن يتم تزويده ب�عدد ثالثمائة 

بندقية  واأربعمائة   »Eبندقية«

من طراز »تومي« واثني ع�شر 

)ب��ون( وقنابل  مدفع ر�شا�ض 

يدوية وثالث �شيارات ومالب�ض 

اللجنة بكل  ع�شكرية، فقبلت 

ذلك.  

بخربته الع�شكرية ا�شتطاع 

املقاتلني،  تنظيم  احلنيطي 

اإمرته،  القيادة حتت  وتوحيد 

القوات  اإىل تق�شيم  ثم عمد 

اإىل ع��دة قطاعات بح�شب 

راأ�ض  امل��ن��اط��ق، وو���ش��ع على 

ل��ه، من  ق��ط��اع م�شاعداً  ك��ل 
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حممود اأبو �شامل الناجي الوحيد من املعركة وحوله عدد من اأحفاد احلنيطي

ال������رواي������ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة: م���ق���ت���ل احل���ن���ي���ط���ي ك���ان 
ال��ض��رب��ة األع���ظ���م ال��ت��ي ن��زل��ت ب��ال��ع��رب ف���ي حيفا 

ح��������������������������������ني ك�����������ش�����������ف�����������ت 
ورأت  اجل��ث��������������������م�����������������������������������ان 
ال�����ث�����ق�����وب ف������ي ص������دره

ق�����������������������ال�����������������������ت أم����������������������������ه: 
»َب�������َط�������ْل ي������ا ْوِل��������ي��������ِدْي، 
م��������������������ا َأْع�����������������ِط�����������������ي�����������������ْت

َق����������������������������������������������������َف����������������������������������������������������ا« 

الو�شع وم��ا حتتاجه  حقيقة 

الأ�شلحة  اأن��واع  احلامية من 

مت �شحنها يف �شيارتي كميون، 

ال�شالح  وكانت حتتوي على 

والذخائر والأل��غ��ام وكميات 

الهاون  وق��ن��اب��ل  م��داف��ع  م��ن 

والهو�شك�ض. ويف �شباح يوم 

17/ 3/ 1948م انطلقت 
اإىل حيفا عن  القافلة عائدة 

طريق بريوت، وحني و�شلت اإىل 

عكا حّذرهُ �ُشّكانها: »يا حمّمد 

بيك، رمبا علَم ال�شهاينة عن 

قافلتك، هناك اأخباٌر عن كمنٍي 

لَك يف عني �شارة قرب نهارّيا. 

ال�شاحلي فهي  انْ�َض الطريق 

مقتلك. ُعْد اإىل بريوت ومنها 

اإىل دم�شق فاإربد فحيفا،طريق 

م�شاره ثالثة اأياٍم لكنه �شينقذ 

حياتك«. »اأو ا�شحن اأ�شلحتك 

بالبحر« اقرتح اآخرون، »على 

الأقل، ِبْت عندنا الليلة«.  

قال حمّمد بيك: »يا اإخوان، 

حيفا بال اأ�شلحة. لن ينتظرها 

اإْن م�ّشوها  الأوغ���اد.  ه��وؤلء 

اأي�شاً.  �شاأكون قد ِمت حينها 

َف��الأَُم��ت يف ح�شنها، حماول 

الدفاع عنها، بدل من املوت 

تُ�شتباح  متفرجاً عليها وهي 

من بعيد«.  

القافلة م�شريها  وا�شلت 

حتى مفرق »قريات موت�شكن« 

ح��ي��ث اع��رت���ش��ت��ه��ا �شيارات 

توقفها  اإىل  اأدت  ي��ه��ودي��ة 

لكمني حمكم  ووقوعها هدفاً 

التدبري، وانهار عليهم وابٌل من 

اليدوية.  الر�شا�ض والقنابل 

ف���اأم���ر احل��ن��ي��ط��ي �شائقه 

بالندفاع، وك��ذا فعل �شائق 

الأوىل، لكّن حاجز  ال�شاحنة 

النار كان اأقوى فبداأ ال�شتباك. 

املعادية،  النريان  واأمام كثافة 

العدو  ا�شتيالء  وخ��وف��ا م��ن 

على �شاحنة الأ�شلحة عمد 

احلنيطي اإىل اإلقاء قنبلة يدوية 

عليها، فانفجرت مب��ا فيها 

خملفة دمارا غري م�شبوق يف 

املنطقة. 

عن ذلك قال جنل ال�شهيد 

اإن الناجي الوحيد من عملية 

تفجري القافلة، ويدعى حممود 

اأبو �شامل من عرب خ�شري من 

بني �شخر، الذي كان مرافقا 

لل�شهيد احلنيطي يف نف�ض 

القافلة،  اأثناء م�شري  ال�شيارة 

ح�شر اإىل منزله يف فرتة من 

الفرتات، وحدثه عن تفا�شيل 

العملية البطولية. 

ال�شهيد  وي������روي جن���ل 

احلنيطي عن اأبو �شامل قوله: 

انق�ض  القافلة  » عند دخ��ول 

عليها حوايل اأربعة اآلف من 

ع�شابات الهاغانا، ومع بداية 

امل��ع��رك��ة قتل جميع حرا�ض 

ب��ر���ش��ا���ض قنا�شة  ال��ق��اف��ل��ة 

الهاغانا، وا�شتمرت املعركة 

3 �شاعات وكانت  اأك��رث م��ن 

حامية الوطي�ض وغري متكافئة، 

اأنا  ا�شت�شهد اجلميع، وبقيت 

ك��ان يحمل  ال��ذي  واحلنيطي 

ر�شا�شاً من نوع برن، وبعد اأن 

اأ�شيب، حاولت �شحبه لإنقاذه، 

اأن���ه رف�����ض، واأ���ش��ر على  اإل 

ال�شاحنة، فرتاجعت  تفجري 

اأنا للخلف، ثم األقى احلنيطي 

بقنبلة داخل ال�شاحنة فتفجرت 

بحمولتها«. 

وروى اأبو �شامل اأي�شا لنجل 

ال�شهيد اأنه ومن �شدة النفجار 

الذي وقع دمر مبنى خمتربات 

الواقع يف م�شتعمرة  وايزمان 

موت�شكني، وهذه املختربات هي 

التي ت�شكل نواة علماء اإ�شرائيل 

الع�شكريني. بالإ�شافة اىل 

م�شتودعات الذخرية لع�شابات 

الهاغانا هناك. 

موكب ال�سهداء 

انطلق موكب ال�شهداء من 

الأم��ني يف حيفا ماراً  م�شفى 

بالبوابة ال�شرقية و�شوق ال�شوام 

اإىل )جامع ال�شتقالل(، وبعد 

ال�شهداء  اأرواح  ال�شالة على 

التكبري  ب���ني  امل���وك���ب  ع����اد 

والتهليل، اإىل مقربة الرو�شة 

حيث ووريت جثامني �شتة من 

ال�شهداء، واأما جثمان ال�شهيد 

احلنيطي فاأعيد اإىل م�شت�شفى 

الأمني، حيث مت نقل اجلثمان 

اإىل  اإىل مدينة جنني ومنها 

الأردن. 

اإليها اخلرب،  تناهى  حني 

ال�شهيد احلنيطي  اأم  �شكبت 

الأر����ض،  ال��ق��ه��وة على  دلل 

وارت��ف��ع��ت ال��زغ��اري��د، وحني 

و���ش��ل جثمانه ك�شفت عنه 

الثقوب يف  ا م��ن  وراأت �شٍفّ

ال�����ش��در، ف��ق��ال��ت: »بَ��َط��ْل يا 

ْوِليِدْي، ما اأَْعِطيْت َقَفا«، قّبلتُه 

على جبينه، و�شارت اجلنازة، 

حيث زحفت اجلماهري من 

كافة املناطق للم�شاركة يف 

بلدته  م��ن  ال�شهيد  ت�شييع 

اإىل مثواه الأخري  »اأبوعلندا« 

يف مقربة عمان، يتقدمهم كبار 

قادة اجلي�ض وموظفي الدولة، 

الع�شائر ورفاقه يف  ووجهاء 

ال�شالح. 

ق���ال الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون يف 

روايتهم الر�شمية عن النكبة، 

اإن م��ق��ت��ل احل��ن��ي��ط��ي كان 

التي نزلت  الأعظم  »ال�شربة 

بالعرب يف حيفا«، فيما يقول 

بيني موري�ض  اليهودي  املوؤرخ 

له  »ك��ان  اإن م��وت احلنيطي 

انهيار معنويات  اأثر كبري يف 

امل�شلحة يف حيفا«،  املقاومة 

اأر�شيف »�شرايا  اأورد  بينما 

التحطيم« الإ�شرائيلي املعروف 

الأمرهو  اأن هذا  »باملاح«  بال� 

���ش��اع��د ع��ل��ى احتالل  ال���ذي 

املدينة بالكامل بعد �شهر. 
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يروي ر�شي اهلل عنه ق�شة 

اإ�شالمه فيقول: لقيت �شهيب 

بن �شنان على باب دار الأرقم 

الأرق��م، ور�شول اهلل  اأبي  بن 

�شلى اهلل عليه و�شلم فيها، 

ت��ري��د؟ ف��ق��ال: ما  فقلت: م��ا 

اأن  اأري��د  اأن��ت؟ فقلت:  تريد 

واأ�شمع  اأدخ���ل على حممد 

كالمه، فقال: واأنا اأريد ذلك، 

فدخلنا عليه �شلى اهلل عليه 

و�شلم فعر�ض علينا الإ�شالم، 

اإ�شالمنا بعد  فاأ�شلمنا وكان 

ب�شعة وثالثني رج��اًل، وروى 

يحيى بن معني ب�شنده عن وبرة 

بن همام قال: �شمعت عماراً 

يقول: راأيت ر�شول اهلل �شلى 

اإل  اهلل عليه و�شلم وما معه 

خم�شة اأعبد، وامراأتان، واأبو 

يارس
بن

واأحد  امل�سورة،  ال��راأي وح�سن  اأويل  ال�سجعان  ال��ولة  اليقظان �سحابي جليل من  اأب��و  العن�سي  الكناين  يا�سر بن عامر  عمار بن 

ال�سابقني الأول��ني اإىل الإ�سالم، ق�سى �سهيدًا ، كما ق�ست اأمه �سمية واأب��وه يا�سر من قبل �سهداء يف مكة املكرمة يف اأيام ال�سدة 

واملحنة وال�سطفاء، وكان من اأول من جهر بالإ�سالم و�سهد بالإميان، ومن اأوائل الرواد لدار الأرقم بن اأبي الأرقم اأول قلعة من 

قالع الإ�سالم يف الأر���س، �سرب و�سابر وابتلي فما بدل ول غري، وملا اأذن للموؤمنني بالهجرة هاجر، و�سهد بدرًا واأح��دًا واخلندق 

اختار  اإل  اأم��ري��ن  )م��ا خري عمار بني  ق��ال:  وفيه  املطيب،  بالطيب  يلقبه  و�سلم  وك��ان �سلى اهلل عليه  وغ��ريه��ا،  الر�سوان  وبيعة 

اأر�سدهما(. و�سهد مع علي ر�سي اهلل عنه اجلمل و�سفني وقتل فيها وله يومئذ من العمر ثالث وت�سعون �سنة وقيل اأربع وت�سعون.

الشهيد

الطيب املطيَّب
طـــــــــارق عــــــدّي

ينتمي إلى أسرة الصبر 
وال����ث����ب����ات ع���ل���ى احل����ق، 
وال���ت���ض���ح���ي���ة وال����ف����داء 
ف������ي س����ب����ي����ل ال���ع���ق���ي���دة

من شهداء اإلسالم
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بكر ر�شي اهلل عنه، وقال 

جماهد: اأول من اأظهر اإ�شالمه 

�شبعة: ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم، واأبو بكر، وبالل، 

وخ��ب��اب، و�شهيب، وعمار، 

و���ش��م��ي��ة ر���ش��ي اهلل عنهم 

اأجمعني، فاأكرم بهم من رواد، 

وبارك لهم من طليعة راأت حقاً 

فاأن�شت  فاأقبلت عليه، ونوراً 

به، واإميانا وروحانية فاأطماأنت 

و�شكنت، ومن جاهلية عمياء 

هربت وعنها رغبت.

اأن  للكفر  ك��ان  ولكن م��ا 

ير�شى بذلك، ول للجاهلية 

وت�شكت  للحق،  تر�شخ  اأن 

عن اخل��روج عن �شلطانها، 

وال�شتعالء على معتقداتها 

واأوثانها وجاهليتها وطواغيتها، 

وبخا�شة حني يكون املتم�شك 

باإميانه، واملعت�شم بعقيدته 

ودينه حليفاً يف قري�ض ولي�ض 

اأ�شرافها، فيا�شر والد  م��ن 

عمار هو حليف بني خمزوم، 

يا�شر �شمية بنت خياط  واأم 

كانت اأمة من اإمائهم اأعتقت 

ليا�شر واأخيه،  اإجنابها  بعد 

ول��ذل��ك نزلت بهذه الأ�شرة 

الأذى  م��ن  اأن�����واع  ال��ك��رمي��ة 

ومور�شت عليهم �شنوف من 

بال،  العذاب ل تخطر على 

ول تتحملها ال�شخور اجلالمد 

اإ�شحاق  ابن  الرا�شيات، فعن 

اآل  م��ن  ق��ال: حدثني رج��ال 

اأم  اأن �شمية  يا�شر  عمار بن 

عمار عذبها هذا احلي من 

بني امل��غ��رية ب��ن ع��ب��داهلل بن 

عمر بن خمزوم على الإ�شالم، 

وهي تاأبى غريه، حتى قتلوها. 

بالعزمية �شابرة  اآخذة  وهي 

ثابتة ل حتيد عن ذلك حتى 

لقيت ربها.

وكان ر�شول اهلل  �شلى اهلل 

عليه و�شلم اإذا مر بعمار واأمه 

واأبيه وهم يعذبون يف الأبطح 

يف رم�شاء مكة يقول: »�شرباً 

يا�شر، موعدكم اجلنة«،  اآل 

اإنها اأ�شرة ال�شرب والثبات وهي 

بحق اأ�شرة الت�شحية والفداء 

يف �شبيل الدين والعقيدة.

ففي رواية عن ر�شول اهلل  

�شلى اهلل عليه و�شلم اأنه مر 

يا�شر وه��و يبكي  ب��ن  بعمار 

ويدلك عينيه، فقال ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم: ما لك؟ 

باملاء  الكفار فغطوك  اأخذك 

فاإن عادوا  وك��ذا،  فقلت كذا 

لك فقل كما قلت، وفيه نزل 

قوله تعاىل: »من كفر باهلل من 

بعد اإميانه اإل من اأكره وقلبه 

مطمئن بالإميان«، وذلك حني 

امل�شركون فعذبوه، فلم  اأخذه 

يرتكوه حتى �شب النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم، وذكر اآلهتهم 

بخري ثم تركوه، فلما اأتى النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم قال: ما 

يا ر�شول  ق��ال: �شر  وراءك؟ 

اهلل ما تُركت حتى نلت منك، 

اآلهتهم بخري، قال:  وذك��رت 

كيف جتد قلبك؟ قال: مطمئناً 

بالإميان، قال: فاإن عادوا لك 

فعد لهم.

وحكى حكيم بن جبري بن 

ق��ال: قلت  ب��ن جبري  �شعيد 

امل�شركون  اأكان  لبن عبا�ض: 

ي��ب��ل��غ��ون م���ن امل�����ش��ل��م��ني يف 

العذاب ما يعذرون به يف ترك 

دينهم؟ فقال: واهلل اإنهم كانوا 

اأحدهم ويجيعونه  لي�شربون 

م��ا يقدر  ويعط�شونه حتى 

اأن ي�شتوي جال�شًا من  على 

ب��ه، حتى  ال��ذي  ال�شر  �شدة 

اإن��ه ليعطيهم ما �شاألوه من 

الفتنة، وحتى يقولوا له الالت 

اإلهك من دون اهلل،  والعزى 

فيقول: نعم، ملا يبلغون به من 

اجلهد.

اإننا يف احلقيقة عندما 

نقف مع هذه الأ�شرة الكرمية 

املباركة نقف مع اأ�شرة ال�شرب 

واأ�شرة  والثبات على احل��ق 

الت�شحية والفداء يف �شبيل 

اهلل والدين والعقيدة، ولقد 

ك��ان��وا ميثلون مدر�شتني يف 

اأولهما  وال��ث��ب��ات  ال�����ش��رب 

مدر�شة العزمية والأخ���رى 

ال��رخ�����ش��ة، وكلتا  م��در���ش��ة 

املدر�شتني ر�شيهما ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

القراآن  اإن  واأثنى عليهما بل 

الكرمي قد رخ�ض يف كل منهما 

ال�شابر امل�شابر  الثابت  فال 

ال�شهادة خمطئ،  يلقى  حتى 

ول املعطي ملا يطلب منه من 

كفر يف �شاعات الع�شرة ملوم 

ما دام قلبه مطمئنا بالإميان، 

اأم عمار عذبها  فهذه �شمية 

هذا احلي من بني املغرية على 

الإ�شالم وهي تاأبى غريه حتى 

بالعزمية  اآخذة  قتلوها وهي 

�شابرة ثابتة حمت�شبة ل حتيد 

عن ذلك حتى لقيت ربها.

وباملقابل نرى عماراً ر�شي 

اهلل عنه اأخذ بالرخ�شة وقلبه 

مطمئن بالإميان فلم يلم على 

ذلك، ويف كال املوقفني در�ض 

ملن ابتلي بالظاملني، فمن �شرب 

ال�شهادة فبها  ون���ال  وظ��ف��ر 

ونعمت، ومن اأعطى ما يراد 

منه وقلبه مطمئن بالإميان 

اأعذر، واهلل جل جالله  فقد 

ل يكلف نف�شاً اإل و�شعها، ويف 

كال الأمرين ف�شحة لعباد اهلل 

املوؤمنني املحت�شبني.

يا�شر  اإن �شرب عمار بن 

ر�شي اهلل عنه مل يقت�شر على 

�شاحات الب��ت��الء والتعذيب 

ب��ط��ح��اء م��ك��ة ووديانها،  يف 

الثبات وال�شرب،  اإن هذا  بل 

ع������������م������������ار ب��������������ن ي�������اس�������ر 
مي��������ث��������ل م��������درس��������ت��������ني، 
م�����������درس�����������ة ال������ع������زمي������ة 
وم��������درس��������ة ال����رخ����ص����ة

ش����ه����د م�����ع رس��������ول ال���ل���ه 
وسلم  عليه  ال��ل��ه  ص��ل��ى 
واخلندق  وأح�����دا  ب�����درًا 
وب�������ي�������ع�������ة ال����������رض����������وان 
وش��������������ارك ف�������ي ح�������روب 
ال�������������ردة ف�������ي ال����ي����م����ام����ة
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من شهداء اإلسالم

وت��ل��ك ال�شجاعة والبطولة 

والت�شحية امتدت وتاألقت 

امل�شاهد واملعارك  لتظهر يف 

مع ر�شول اهلل يف حياته، ثم 

اإخوانه  ال��ردة مع  يف ح��روب 

من ال�شحابة امليامني، ثم يف 

اإىل جانب  امل�شهودة  املواقف 

اأب��ي طالب  ب��ن  �شيدنا علي 

ر�شي اهلل عنه، فلعمار ر�شي 

الغزوات  اهلل عنه ذك��ر يف 

ب��در واأح���د واخل��ن��دق وبيعة 

اإ�شحاق  ابن  الر�شوان، ذكر 

يف ت�شمية من �شهد بدراً من 

بني خمزوم فقال: »عمار بن 

يا�شر وكذا اأحداً« ، ومن اأروع 

ال�شجاعة والبطولة  مواقف 

التي ذكرت عنه كانت يف يوم 

اليمامة، وذلك اأن عماراً ر�شي 

اهلل عنه �شهد قتال م�شيلمة 

الكذاب، فروى نافع عن ابن 

عمر ر�شي اهلل عنه قال: راأيت 

اليمامة  يا�شر يوم  عمار بن 

على �شخرة قد اأ�شرف ي�شيح: 

يا مع�شر امل�شلمني اأمن اجلنة 

تفرون، اإيل اإيل اأنا عمار بن 

واأنا  ق��ال  اإيل،  يا�شر هلموا 

ق��د قطعت  اأذن���ه  اإىل  اأن��ظ��ر 

فهي تتذبذب وهو يقاتل اأ�شد 

القتال«، وكان بعد ذلك ر�شي 

اهلل عنه ممن �شاحب عليا، 

و�شهد معه اجلمل و�شفني، 

فاأبلى فيهما بالء ح�شنا، قال 

ال�شلمي:  اأب���و عبدالرحمن 

�شهدنا �شفني مع علي ر�شي 

اهلل عنه، فراأيت عمار بن يا�شر 

ل ياأخذ يف ناحية ول واد من 

اأودية �شفني اإل راأيت اأ�شحاب 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم يتبعونه، كاأنه علم لهم. 

اإذن يقول  يوم  قال: و�شمعته 

لها�شم بن عتبة بن اأبي وقا�ض: 

يا ها�شم تفر من اجلنة، اجلنة 

األقى  حت��ت ال��ب��ارق��ة، ال��ي��وم 

الأحبة حممداً وحزبه، واهلل 

بنا  يبلغوا  لو �شربونا حتى 

�شعاب هجر، لعلمت اأنا على 

احلق واأنهم على الباطل. وقال 

اأبو البخرتي )وهو ممن ح�شر 

يا�شر  املوقعة( قال عمار بن 

يوم �شفني ائتوين ب�شربة ماء، 

اإن  فاأتي ب�شربة لنب، فقال: 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم قال: اآخر �شربة ت�شربها 

من الدنيا �شربة لنب، و�شربها 

ثم قاتل ر�شي اهلل عنه حتى 

قتل وكان عمره يومئذ اأربعة 

وت�شعني ع��ام��اً ودف��ن��ه علي 

ر�شي اهلل عنه يف ثيابه ومل 

يغ�شله، وذلك تنفيذاً لو�شيته 

حيث قال ملا اأ�شيب: »ادفنوين 

يف ثيابي فاإين خما�شم« يريد 

بذلك فئة معاوية.

اإن الغرابة يف هذه الق�شة 

لي�شت يف الثبات حتت بارقة 

اأمام  ال�شمود  ال�شيوف، ول 

هجمات و�شربات العدو بقلب 

ل يعرف اخلوف ول الوجل، 

الرجال موجود  فاإن هذا يف 

وعند الأبطال معروف، ولكن 

الغرابة والده�شة تعقد الل�شان 

وتاأخذ بالقلوب عندما نعلم اأن 

اله�شور والبطل  الأ�شد  هذا 

املقدام كان قد بلغ من العمر 

اأربعة وت�شعني عاماً،  يومئذ 

فلله درك من �شحابي وهلل 

يثبت  درك من �شاحب حق 

ويجاهد من اأجله وقد بلغ من 

الكرب عتيا.

اإنها وقفة مع احلق  نعم 

والت�شحية يف �شبيله كان قد 

اخلطاب  ب��ن  عمر  واله 
أميرا  ع��ن��ه  ال���ل���ه  رض����ي 
وآزره  ال����ك����وف����ة،  ع���ل���ى 
مسعود  ب���ن  ب��ع��ب��دال��ل��ه 
رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه وزي����رًا 
وق��������ال ع���ن���ه���م���ا )إن���ه���م���ا 
أصحاب  ال���ن���ج���ب���اء،  مل���ن 
محمد، ومن أهل بدر(.

ش����ه����د م������ع ع����ل����ي رض����ي 
ال�����ل�����ه ع����ن����ه »اجل�����م�����ل« 
و»ص�����ف�����ني« وه�����و ف���وق 
ال����ت����س����ع����ني م������ن ع���م���ره
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لها، ومل ل يكون  اأعد نف�شه 

ال���ذي خاطبه  ك��ذل��ك، وه��و 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

اأب�شر عمار، تقتلك  و�شلم: 

الفئة الباغية، وهذا اإخبار منه 

�شلى اهلل عليه و�شلم واإجازة 

له باأنه على احلق، وهي كذلك 

�شهادة له بال�شهادة يف �شبيله، 

وقد روي مثل هذا القول عن 

اأم �شلمة، وعبداهلل بن عمرو 

بن العا�ض، وحذيفة بن اليمان، 

واأيد ذلك وقواه اأن عماراً تقتله 

الفئة الباغية، ما رواه عمارة 

  : ق��ال  ثابت،  بن خزمية بن 

�شهد خزمية بن ثابت اجلمل 

وه��و ل ي�شل �شيفًا، و�شهد 

يقاتل، وقال: »ل  �شفني ومل 

اأقاتل حتى يقتل عمار فاأنظر 

من يقتله، فاإين �شمعت ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

الباغية  الفئة  ي��ق��ول: تقتله 

فلما قتل عمار قال خزمية: 

ظهرت يل ال�شاللة ثم تقدم 

فقاتل حتى قتل، وقال عمرو 

بن العا�ض يوم قتل عمار كل 

يقول: اأنا قتلته، اإن يخت�شمان 

اإل يف النار. وكما كانت بدايته 

ر�شي اهلل عنه در�شاً يف الثبات 

على احلق كانت نهايته علما 

على امل��وق��ف احل��ق والإم���ام 

احلق اخلليفة احلق علي بن 

اأبي طالب ر�شي اهلل عنه.

اأن اخلليفة  ومن مكارمه 

ب��ن اخلطاب  ال��را���ش��د عمر 

ر�شي اهلل عنه وهو احلري�ض 

الأمة، والأمني  على م�شلحة 

على ما ينفع الرعية وي�شلح 

لهم اأمور دنياهم واأخراهم اأنه 

نظر يف �شحابة ر�شول اهلل 

اأمر  ليختار منهم من يوليه 

الكوفة وهي يومئذ حا�شرة 

الإ���ش��الم، وثغر  من حوا�شر 

من ثغورهم املهمة على اأبواب 

اإن وقعت عيناه  فار�ض، فما 

يا�شر حتى  ب��ن  على ع��م��ار 

باأنه  اخ��ت��اره لهم وك��ل��ه ثقة 

وقع على القوي الأمني الذي 

باملهمة  الأمانة ويقوم  ي��وؤدي 

خري قيام، ومل يرتكه وحده 

بل اآزره و�شانده و�شد ع�شده 

بال�شحابي اجلليل والعامل 

القدير �شيدنا ع��ب��داهلل بن 

م�شعود فجعله خازنا على بيت 

مالها، وكتب اإىل اأهلها كتابا 

يب�شرهم فيه بواليهم اجلديد، 

ومين عليهم فيه ، فقال:

اإليكم عمار  »اإين بعثت 

بن يا�شر اأمرياً، وابن م�شعود 

واإن��ه��م��ا ملن  ووزي����راً،  معلماً 

النجباء من اأ�شحاب حممد، 

ومن اأهل بدر، وقد ظهر من 

الولية  تلك  تقواه وورعه يف 

والإمارة ما يعجب منه املرء، 

يقول بن اأبي الهذيل وهو من 

معا�شريه يف الكوفة يف اأثناء 

هذه الولية: »راأيت عمار بن 

يا�شر وهو اأمري الكوفة ي�شرتي 

من قثائها، ثم يربطها بحبل 

ويحملها فوق ظهره، ومي�شي 

بها اإىل داره.

وق��د ع��ريه اأح��ده��م وهو 

له:  اأمري فيها فيقول  يومئذ 

الأذن«، فال يزيد  اأج��دع  »يا 

على اأن يقول له: »خري اأذين 

اأذنه  اإىل  اإ���ش��ارة  �شببت« يف 

التي قطعت يوم اليمامة.

وكما كان ر�شي اهلل عنه 

مدافعا عن احلق �شابراً عليه، 

فقد كان كذلك عند �شحابة 

ر�شول اهلل علما على احلق 

اإليه، يقول  ودلياًل ومر�شداً 

اأمني �شر ر�شول اهلل حذيفة بن 

اليمان ملا �شئل مبن تو�شينا اإذا 

النا�ض، فقال: عليكم  اختلف 

يابن �شمية فاإنه لن يفارق 

احلق حتى ميوت.

وع��ن عائ�شة ر�شي اهلل 

عنها قالت: قال ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم: »ما 

خري عمار بني اأمرين اإل اختار 

اأر�شدهما« ، وهو الذي ا�شتاأذن 

على ر�شول اهلل فقال: »اأئذنوا 

له، مرحبا بالطيب املطيب«.

وبلغ من تباهي ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم بعمار اأنه 

قال فيه: »اإن عمارا ملئ اإميانا 

اإىل م�شا�شه« وقال اأي�شاً رعاية 

ملكانته ومكانة والديه ر�شي 

اأجمعني وحمذراً  اهلل عنهم 

اإليهم  من معاداتهم والإ�شاءة 

والنيل منهم: »من عادى عماراً 

عاداه اهلل، ومن اأبغ�ض عماراً 

بلغه �شلى  اأبغ�شه اهلل، وملا 

اهلل عليه و�شلم اأن رجاًل لحى 

عماراً وغا�شبه قال: ما لهم 

اإىل اجلنة  ولعمار يدعوهم 

ويدعونه اإىل النار اإن عماراً 

واأنفي«  جلدة ما بني عيني 

اأن ندعو ونقول:  بنا  فحري 

اللهم حبب اإلينا عماراً وار�شه 

عنا واجعلنا ممن يحبه ويكرمه 

ويجله، كما كان يحبه ويجله 

�شحابة ر�شول اهلل �شلى اهلل 

، فعن خالد بن  عليه و�شلم 

اأنه  الوليد ر�شي اهلل عنه 

قال بعد اأن ا�شرت�شى عماراً 

وا�شت�شمحه بعد خالف كان 

اأحب  بينهما: فما كان �شيء 

اإيل من ر�شى عمار فلقيته 

فر�شي عني«.

وله ر�شي اهلل عنه ف�شله 

العلم وج��ه��ده وحظه يف  يف 

رواية احلديث النبوي ال�شريف 

وال�شرية، فقد روى عنه من 

ال�شحابة علي بن اأبي طالب، 

واأب���و مو�شى  واب���ن ع��ب��ا���ض، 

الأ�شعري، وجابر، واأبو اأمامة 

الطفيل وغ��ريه��م من  واأب���و 

ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم، 

ابنه  التابعني  وروى عنه من 

حممد بن عمار، وابن امل�شيب، 

ب��ن عبدالرحمن،  واأب���و بكر 

وحممد بن احلنفية، واأبو وائل 

وعلقمة وغريهم، وله ر�شي 

اهلل عنه يف كتب احلديث 

ثالثة و�شتون حديثا.

فر�شي اهلل عنك يا �شيدي  

ي��ا���ش��ر، �شابا  ب��ن  ي��ا ع��م��ار 

م�شلما يف ال�شابقني الأولني، 

وجماهداً يف الغزوات والفتوح 

وقتال املرتدين، وعلما للحق 

يف اأوقات املحن والفنت، وراوياً 

ومعلمًا واأمينا على حديث 

�شيد الأولني والآخرين �شلى 

اآله  اهلل عليه و�شلم وع��ل��ى 

و�شحبه والتابعني.
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من رموز الحرية

جــون مــاكري
الطبيب املقاتل

ماكري الع�شكري

أمل��������ان��������ي��������ا،  ض������������د  احل�������������������رب  ف������������ي   1914 ع���������������ام  اش������������ت������������رك 
وع�������������ن ج�������������راح�������������َاً ل�����ل�����ك�����ت�����ي�����ب�����ة ال�������ك�������ن�������دي�������ة ب�������رت�������ب�������ة ع����ق����ي����د

�د�ل  �كندا  �اأمريكا  �فرن�سا  بريطانيا  تتذكر  حينما 

قبورهم  عند  يقفون   ، احلر�ب  يف  قتالها  الكومنولث 

الالفاندرز«،  »حقول  ق�سيدة  لين�سد�ا  ��ف��اء  بجالء 

�اأ�سحت هذه تقليدا يف كل بقاع االأر�س . ��ساعر هذه 

الق�سيدة هو الطبيب الكندي جون ماكري ، الذي تعت�سر 

حياته جملة من القيم النبيلة �االإن�سانية �ت�ستحق اأن 

تكون در�سا للمقبل من االأجيال . �لئن كان اجلمع بني 

مهنة الطب بكل م�سامينها االإن�سانية �احلرب بحمولتها 

البغي�سة �ال�سريرة اأمرا يبد� للوهلة االأ�ىل متناق�سا، 

�من�سجم  متناغم  الكندي  الطبيب  �سرية  يف  فاإنه 

. ذلك  على  تربهن  حياته  ��سفحات  احلد�د  الأق�سى 

منصور مبارك
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يف امل�شت�شفى التعليمي

ماكري مع ح�شانة

بلدة  م���اك���ري يف  ول����د 

اأونتاريو  اأعمال  غوليف من 

يف 30 نوفمرب 1872 وكانت 

عائلته �شغرية احلجم عمادها 

اجلرنال ديفيد ماكري وجانيت 

واأخ���وان واأخت.  �شمب�شون 

العائلة املتحدرة  يغلب على 

اأ�شكتلندية روح  اأ���ش��ول  من 

املحافظة والتدين، ولذلك 

ج��اء ج��ون على هيئة رجل 

املبادئ  ب��اإط��الق يف  ي��وؤم��ن 

والقيم الروحية ولكنه من 

اآخ��ر مل يكن متزمتا  جانب 

التعامل بل كان  وخ�شنا يف 

اأ�شدقاوؤه ي�شفونه بالرجل 

الدافئ واملرهف احل�شا�شية 

الذي يبدي تعاطفا بالغا جتاه 

الب�شر واحليوانات. وقد �شغف 

ماكري بال�شعر منذ �شن مبكرة 

واأخذ ينظم الق�شائد حني كان 

على مقاعد الدرا�شة، واأبدى 

كذلك ولعا بالع�شكرية فان�شم 

وهو يف �شن ال�شاد�شة ع�شرة 

اإىل �شالح املدفعية الكندي، 

ال��ف��رتة من  تلك  وت��خ��رج يف 

املدر�شة بتفوق فكان اأول طالب 

من اأونتاريو يحوز على منحة 

للدرا�شة يف جامعة تورنتو. 

غري اأن �شروف احلياة مل تاأت 

على هوى ماكري وم�شتهاه، 

اأعوام  اأ�شيب بعد ثالثة  اإذ 

من التحاقه باجلامعة مبر�ض 

الربو الذي رافقه طيلة حياته. 

العلوم  وق��د ع�شق م��اك��ري 

واملعرفة فقرر العودة لبلدته 

الريا�شيات واللغة  وتدري�ض 

يف كلية غوليف، وحر�ض يف 

الوقت عينه على متابعة تعليمه 

فقرر اللتحاق بكلية الطب يف 

جامعة تورنتو، وبعد تخرجه 

جمع بني العمل يف امل�شت�شفى 

وتدري�ض الطب، وقام بت�شجيع 

تالميذه يف مدر�شة الطب 

وحثهم على متابعة حت�شيلهم، 

وي�شجل التاريخ باأنه اأول من 

تخرج على يديه يف اونتاريو 

يثنه عمله يف  طبيبتان. ومل 

الطب عن نظم ال�شعر وكتابة 

الق�شة الق�شرية وحر�ض على 

العديد من  اإنتاجه يف  ن�شر 
ك����������ان ش������غ������وف������ًا ب����ال����ش����ع����ر 
الدافئ  بالرجل  ويوصف 
املرهف احلساسية والذي 
ي�����ب�����دي ت����ع����اط����ف����ًا ب����ال����غ����ًا 
واحليوانات ال��ب��ش��ر  جت���اه 

ماكري الطبيب
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املجالت.

وظ��ل��ت ع��الق��ة ماكري 

باجلي�ض قائمة، حيث ا�شتمر 

يف العمل ب�شالح املدفعية 

امل��ن��ا���ش��ب حتى  وت����درج يف 

رقي اإىل رتبة عقيد يف العام 

1896. وك���ان حري�شا يف 
ال��ف��رتة نف�شها على تطوير 

اإمكاناته العلمية، فنال الو�شام 

الذهبي من كلية الطب يف 

جامعة تورنتو. ف�شال عن ذلك 

اأخيه يف م�شت�شفى  عمل مع 

جامعة جونز هوبكنز ال�شهري 

اأخيه،  ك��ان مقر عمل  حيث 

وام�شى هناك ثالث �شنوات. 

وكانت تنتاب ماكري م�شاعر 

مت�شاربة ب�شاأن احلرب، فكان 

اأن  امل��رء يجب  ب��اأن  مقتنعا 

يقاتل يف �شبيل وطنه، فقرر 

الن��خ��راط يف ح��رب جنوب 

اأفريقيا ولكنه يف الوقت نف�شه 

اأح��وال احلرب  بعد مطالعة 

ع��ن كثب متلكته ال�شدمة 

املتدنية  الرعاية  من م�شتوى 

للجنود اجلرحى واملر�شى .

الع�شكرية  وهجر ماكري 

بعد اأن ح�شل على رتبة عقيد 

اإليها اإل يف العام  ومل يرجع 

1914. وعند رجوعه اإىل كندا 
عاد اإىل ممار�شة الطب حيث 

الطبابة وتدري�ض  ان�شغل يف 

الطب يف اجلامعة، و�شهدت 

تلك الفرتة ن�شاطات علمية قام 

بها، حيث �شافر اإىل اإجنلرتة 

وت��اب��ع درا���ش��ات تخ�ش�شية 

وح�شل على الزمالة. وافتتح 

عيادته   1905 ال���ع���ام  يف 

ي��ن��ق��ط��ع عن  اخل��ا���ش��ة ومل 

واإلقاء  بامل�شت�شفيات  العمل 

املحا�شرات فيها. وكان دائم 

احل�شور للعديد من املوؤمترات 

اأوروب��ا ون�شر العديد من  يف 

البحوث يف املجالت العلمية 

الطبية وكان م�شاهما يف اأحد 

اأهم املراجع الطبية .

يف اأغ�شط�ض العام 1914 

اأعلنت بريطانيا احلرب على 

اأملانيا، وكانت كندا وقتها جزءاً 

من الإمرباطورية الربيطانية 

تلقائيا يف  وب��ذل��ك دخ��ل��ت 

احل��رب، وا�شتجاب �شكانها 

لنداء احلرب، فان�شم للمجهود 

اأ�شابيع  احلربي خالل ثالثة 

األ��ف كندي،  ي��ق��ارب 45  م��ا 

م��اك��ري يف عدادهم،  وك���ان 

للكتيبة  حيث ع��ني ج��راح��ا 

الكندية برتبة عقيد  الأوىل 

،فانطلق ملهمته م�شطحبا معه 

اأهداه  بوفاير  يدعى  ح�شاناً 

اإياه اأحد اأ�شدقائه. ويف اأبريل 

1915 كان ماكري يف اخلنادق 
بالقرب من مدينة يريب يف 

بلجيكا يف املنطقة التي كانت 

ت�شمى تقليديا » الفالندرز ». 

و�شهدت تلك املنطقة اأ�شر�ض 

العاملية  القتال يف احل���رب 

الأوىل وب��خ��ا���ش��ة املوقعة 

التي �شميت مبعركة يريب 

الثانية.

الأملان  ا�شتخدم  وقتذاك 

غاز الكلورين ال�شام �شد القوى 

يائ�شة  املتحالفة يف حماولة 

لتعديل كفة املعركة، وعلى 

الرغم من تاأثري الغاز اإل اأن 

اجلنود الكنديني قاتلوا بب�شالة 

و�شمدوا يف املوقع لأكرث من 

اأ�شبوعني .وكان ماكري يجول 

يف اخلنادق ويرعى الع�شرات 

من اجلرحى كل يوم. وكانت 

تلك فرتة ماأ�شاوية فقد اأحاط 

مباكري املوتى واملحت�شرون، 

باأن  ق��ال  ر���ش��ال��ة لأم���ه  ويف 

الو�شع هناك مثل الكابو�ض، 

ومل نخلع مالب�شنا لأكرث من 

الق�شيدة بخط يده

اش��������ت��������ه��������ر ب�������ق�������ص�������ي�������دة )ح������������ق������������ول ال������������اف������������ان������������درز( 
امل���������ع���������ب���������رة ع������������ن ض��������ح��������اي��������ا احل�����������������������روب ووي��������ات��������ه��������ا

من رموز الحرية
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طابع بريد

Bonneau مع �شديقه

اأ�شبوعني .

م���ن كتابة  ي����وم  وق���ب���ل 

ق�شيدته ال�شهرية، قتل اأحد 

اأ�شدقائه املقربني ودفن يف 

اأر�ض املعركة، وكان اخل�شخا�ض 

الربي قد بداأ ينمو لتوه ويغطي 

القبور. ونظرا ل�شعوره الثقيل 

بعدم قدرته على م�شاعدة 

اأو الآخ��ري��ن ممن  �شديقه 

األ�شنتهم  قتلوا، جعل ماكري 

ال�شوت الناطق يف الق�شيدة، 

وك��ان��ت تلك ق�شيدته قبل 

الأخ���رية. وبعد كتابتها، مت 

الكندي  امل�شت�شفى  اإىل  نقله 

يف فرن�شا حيث اأ�شبح مدير 

ال��ط��ب��ي��ة. وكان  اخل���دم���ات 

امل�شت�شفى عبارة عن خيام 

كبرية ن�شبت يف العراء. وبعد 

ذلك نقل ماكري مع امل�شت�شفى 

اإىل مبنى لأحدى الكليات يف 

1916 حيث كانت  ف��رباي��ر 

�شعته �شخمة وتت�شمن 6015 

�شريرا، وجلب اإليه امل�شابون 

من خمتلف اجلبهات .

القتال واخل�شائر  ت��رك 

اأثرا عميقا يف نف�ض ماكري، 

باملرارة وال�شياع،  فا�شابته 

وانتابه �شعور واهم باأنه كان 

يتوجب عليه اأن يقوم باملزيد 

من الت�شحيات، ولذلك عا�ض 

ال��ع��ام يف خيمة مثل  طيلة 

رفاقه يف اخلطوط الأمامية 

اأثر  املكاتب، وق��د  م��ن  ب��دل 

ذلك على �شحته من الربد 

اإىل منطقة دافئة.  فتم نقله 

وبالن�شبة للكثريين كان يقدم 

البقاء مع  يود  باأنه  انطباعا 

�شالح املدفعية وبعد معارك 

يريب املروعة مل يعد ماكري 

الرجل نف�شه الذي كان معروفا 

بالتفاوؤل والبت�شام دائما. وقد 

اأتاحت كتابة الر�شائل وال�شعر 

اإىل  ن��وف��م��رب  ن��ق��ل��ه يف  ومت 

امل�شت�شفى الربيطاين لل�شباط 

حيث تدهورت �شحته. ويف 

يناير بعد نوبة مر�ض �شديدة 

اأيام مات من جراء  خلم�شة 

ال��رئ��وي والتهاب  الل��ت��ه��اب 

ي��وم مر�شه  ال�شحايا. ويف 

علم باأنه عني م�شت�شارا طبيا 

ال��ربي��ط��اين الأول،  للجي�ض 

ويعد اأول كندي يح�شل على 

هذا التكرمي .

وقد حظي جون ماكري 

بجنازة ع�شكرية مهيبة مبكان 

قريب من حقول الالفاندرز، 

اأ�شبحت  وب�شبب ق�شيدته 

زه����رة اخل�����ش��خ��ا���ض ترمز 

الذين �شقطوا يف  لل�شحايا 

احلرب. وتتلى ق�شيدته حني 

يجري ذكر من ق�شوا نحبهم 

يف احلرب .

ق�������ش���ي���دة يف ح���ق���ول 

ال����ف����الن����درز »يف حقول 

الفالندرز يزهر اخل�شخا�ض 

لبان املر�شوفة �شّف�اً  بني ال�ًشّ

ماء ذاك هو عالمة  �ش�ّفاً، ال�َشّ

مكاننا؛ ويف ما تزال القرّبات، 

ة دون وج��ل، تطري ل  مرتمِنّ

اأ�شوات  تُ�شَمُع و�شط  تكاُد 

البنادق حتت! نحن الأمواُت. 

وقبل اأياٍم قالئ�َل،، كنا اأحياًء، 

اأح�ش�ْشنا بالفجر، راأينا الأ�شيل 

حِببْنا، والآن 
ُ
واأ اأحَببْنا  يتاأّلق 

ن�شطجع يف حقول الفالندرز. 

تابعوا معركتنا مع العدو من 

ال�شعلة  اأي��ٍد خ��ائ��راٍت نرمي 

اإليكْم؛ وليكْن لكم لرتفعوه 

العهَد،  واإْن نق�شتم  عاليًا. 

نحُن الذين منوت، فال ننام، 

ولو اأّن اخل�شخا�ض يتكاث�ُر يف 

حقول الفالندرز.

ال��ه��روب من  ملاكري فر�شة 

�شغط م�شوؤولياته املهنية يف 

امل�شت�شفى. وق�شيدته الأخرية 

القلق« كانت �شدى  »امليت 

الفالندرز«  لق�شيدة »حقول 

�شهرة  تكت�شب  مل  ولكنها 

الأخرية. وخالل العام 1917 

بنوبات حادة  اأ�شيب ماكري 

الربو وح��الت اللتهاب  من 

الرئوي. واأ�شبح مري�شا للغاية 

1918 و�شخ�شت  يناير  يف 

حالته على اأنها التهاب رئوي، 
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م�سرية الغنيم مع مركز 

البحوث �الدرا�سات 

الكويتية

الكثرية  الأم����ور  ب��ني  م��ن 

ال��ك��ت��اب تلك  يتناولها  ال��ت��ي 

امل���ت���م���ي���زة ملركز  امل�������ش���رية 

الكويتية  والدرا�شات  البحوث 

الغنيم  تاأ�ش�ض برئا�شة  الذي 

1992 مبا�شرة بعد  يف ع��ام 

م���ن براثن  ال���ب���الد  حت���ري���ر 

الغا�شم.  العراقي  الح��ت��الل 

ومن بني اأهداف املركز اإعداد 

املتعلقة  البحوث والدرا�شات 

بتاريخ دولة الكويت و�شوؤونها 

والقت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

اإىل  والجتماعية والرتاثية، 

جانب اإن�شاء مكتبة متخ�ش�شة 

يف هذه املجالت وجمع الوثائق 

بالعدوان  املتعلقة  والدرا�شات 

العراقي على دولة الكويت.

ك��م��ا ي�����ش��رح ال��ك��ت��اب اأن 

تبلورت  بدايات هذا املجهود 

عندما كان الغنيم وزيراً للرتبية 

وكان   – اأث��ن��اء الح��ت��الل  يف 

موجوداً مع زمالئه الوزراء يف 

الطائف، حينما بادر بت�شكيل 

ف��ري��ق عمل لإع����داد درا�شة 

العراقية  الأزمة  اأبعاد  تتناول 

الكويتية والو�شعية التاريخية 

للكويت منذ ن�شاأتها وعالقتها 

بالدولة العثمانية .

العلمي  الفريق  وا�شتطاع 

ال��غ��ن��ي��م ك�شف  ب���اإ����ش���راف 

احلقائق املو�شوعية يف م�شاألة 

قـــامـــــة

 د . طارق عبداهلل فخر الدين 

ل ي���ك���اد ي���ذك���ر ا����س���م م���رك���ز ال��ب��ح��وث وال����درا�����س����ات ال��ك��وي��ت��ي��ة اإل واق������رن ب���ه ا����س���م ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال��غ��ن��ي��م ال�����ذي و���س��ف��ت��ه درا����س���ة ح��دي��ث��ة :

» ت������ع������ك�������������س ت�����������������س��������رف��������ات ال�������غ�������ن�������ي�������م واأف������������ع������������ال������������ه ع��������م��������ق وط�������ن�������ي�������ت�������ه غ������������ري امل�������������س������ط������ن������ع������ة وح����������ب����������ه ل��������ب��������ل��������ده ال����������ك����������وي����������ت«.

ه�����ذه ال����ع����ب����ارة يف ت���ق���ري���ظ الأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل ال���غ���ن���ي���م رئ���ي�������س م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال�����درا������س�����ات ال���ك���وي���ت���ي���ة ، ج������اءت يف ث���ن���اي���ا كتاب 

م��ك��ر���س لإ���س��ه��ام��ات��ه و���س��ريت��ه العلمية وال��ب��ح��ث��ي��ة م��ن اإ����س���دار اجلمعية اجل��غ��راف��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب��ال���س��راك م��ع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود . الكتاب 

ب��ع��ن��وان » ع��ب��داهلل ي��و���س��ف الغنيم ج��غ��رايف م��ن ج��زي��رة ال��ع��رب «، م��ن اإع����داد اأ. د . ر���س��ود ب��ن حم��م��د اخل��ري��ف الأ���س��ت��اذ بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود .

م��������وس��������وع��������ي االط��������������اع 
واإلن���������ت���������اج ق���������اد ص�����رح�����ًا 
علميًا متميزًا خدم تاريخ 
وطنه واستكمل به صورة 
النسيج التاريخي للكويت

رب����ع ق����رن م���ن ع��م��ر مركز 
ال�����ب�����ح�����وث وال���������دراس���������ات 
الكويتية جنح خالها من 
الوطنية  الهوية  ترسيخ 
ف������������ي ض�������م�������ي�������ر ال�������ع�������ال�������م
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د. عبدالله الغنيم

الرجـل الذي 

قــــــــــاد 
النجــــاح



العراقية وتو�شيح  الدعاءات 

الأزم���ة.  الكويت م��ن  موقف 

وقد �شدر هذا العمل الكبري 

الكويت   « ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب  يف 

لغات  وحدوداً« بثالث  وجوداً 

ال��ع��رب��ي��ة والجنليزية  ه���ي 

والفرن�شية. ويعترب هذا الكتاب 

من اأهم امل�شادر العلمية التي 

الأزمة ووزع منه  تناولت تلك 

اأكرث من مائتي األف ن�شخة يف 

تاأثرياً  العامل، حمدثًا  اأنحاء 

العامل  ال��راأي  تنوير  كبرياً يف 

العاملي بعدالة ق�شية الكويت 

وزيف املزاعم العراقية .

كما اأ�شرف يف تلك الفرتة 

اآخر  اإجن��از كتاب  على  اأي�شاً 

م���ن ت��األ��ي��ف ال��ربوف�����ش��ور ج 

الأر�شيف  .بي. �شلوت رئي�ض 

الهولندي اآنذاك حتت عنوان 

» ن�شاأة الكويت« والذي �شدر 

باللغتني الجنليزية والفرن�شية 

عن دار الن�شر ال�شهرية » بريل« 

يف ليدن بهولندا ومتت ترجمته 

فيما بعد اإىل اللغة العربية .

عرب حوايل ربع قرن من 

الزمن ممتد ليومنا هذا �شهد 

والدرا�شات  البحوث  مركز 

ا���ش��ت��م��رار رئا�شة  الكويتية 

الدكتور عبداهلل الغنيم ورعايته 

اأن  ا�شتطاع  وال��ذي  ال��دوؤوب��ة، 

ال�شرح  ي��ر���ش��خ وج���ود ه���ذا 

و�شموخه، وتقدمي ق�شايا دولة 

تاريخها يف  الكويت وجوانب 

�شورة جادة ومقنعة – وم�شوقة 

اأي�شاً .

الفرتة، جتاوزت  يف هذه 

الثالثمائة  اإ���ش��دارات املركز 

عنوان بكثري، وذلك مب�شاركة 

عدد كبري من العلماء والباحثني 

الكويتيني وغريهم، واأ�شبحت 

للباحثني والدرا�شني  مراجع 

من الكويت وخارجها. وغطت 

م��و���ش��وع��ات الإ�����ش����دارات 

مو�شوعات خمتلفة تناولت 

ال��ك��وي��ت والدرا�شات  ت��اري��خ 

والقت�شادية  اجل��غ��راف��ي��ة 

والبيئية، وال���رتاث البحري 

والتجاري والثقايف، ودرا�شات 

ال�شخ�شيات  ب�شري  خا�شة 

الكويتية.

»ر�سالة الكويت« اأفق 

متجدد يف » االإعالم 

التاريخي«

»ر�شالة الكويت « مطبوعة 

ف�شلية �شغرية احلجم وكبرية 

يف قيمتها العلمية ت�شدر عن 

والدرا�شات  البحوث  مركز 

ب��اإ���ش��راف الأ�شتاذ  الكويتية 

الدكتور عبداهلل الغنيم، وهي 

معنية ب�شكل اأ�شا�شي مبختلف 

جوانب تاريخ الكويت، وق�شاياه 

اإخبارية وحتليلية  من زاوي��ة 

حيث ابتداأ �شدورها يف �شهر 

يناير 2003، وما زالت منتظمة 

ال��ي��وم ويتم  لغاية  ال�����ش��دور 

توزيعها على نطاق وا�شع .

امل��ط��ب��وع��ة تعك�ض  ه���ذه 

يوليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 

جت��������������اوزت إص�������������������دارات امل�������رك�������ز ال�����ث�����اث�����م�����ائ�����ة ع�������ن�������وان مب������ش������ارك������ة ع�����ل�����م�����اء وب������اح������ث������ني ك����وي����ت����ي����ني وغ����ي����ره����م
ك�������ب�������ي�������رة  ع��������ل��������م��������ي��������ة  ق���������ي���������م���������ة  ذات  ص����������غ����������ي����������رة  ف��������ص��������ل��������ي��������ة  م���������ط���������ب���������وع���������ة  ال��������������ك��������������وي��������������ت«  »رس������������������ال������������������ة 
م�������ع�������ن�������ي�������ة ب��������ش��������ت��������ى ج��������������وان��������������ب ت��������������اري��������������خ دول�����������������������ة ال�����������ك�����������وي�����������ت م��������������ن زواي���������������������������ا حت�������ل�������ي�������ل�������ي�������ة إخ�����������ب�����������اري�����������ة.
أل��������ف   200 وزع  ل������������غ������������ات،  ب����������ث����������اث  ك�������ب�������ي�������ر  ع�������ل�������م�������ي  إص�����������������������دار  وح����������������������������������دودًا«  وج��������������������������ودًا  »ال����������ك����������وي����������ت 
ن������س������خ������ة ف�����������ي أن�����������ح�����������اء ال���������ع���������ال���������م م���������ع���������رف���������ًا ب�����ح�����ق�����ي�����ق�����ة دول������������������ة ال���������ك���������وي���������ت ف�����������ي م���������واج���������ه���������ة ال�������ت�������زي�������ي�������ف.
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والدرا�شات  البحوث  مركز 

وتعميق  لتعميم  ال��ك��وي��ت��ي��ة 

التاريخية  باملعرفة  الهتمام 

امل��راح��ل واجلوانب  ملختلف 

الكويت  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ا���ش��ي 

ال�شالفة واملعا�شرة  واأحداثها 

اأكرب عدد  ن�شرها بني  بهدف 

من املتخ�ش�شني وعموم القراء، 

مع حتفيزهم على تزويد املركز 

مبا قد يكون لديهم من وثائق 

ت��اري��خ��ي��ة ت�شهم  ومقتنيات 

الن�شيج  ا�شتكمال �شورة  يف 

التاريخي للبالد.

كما حتتوي اأعداد » ر�شالة 

الكويت « على الكثري من ال�شور 

الفوتوغرافية امل�شتمدة من 

التاريخية واملجالت  امل�شادر 

القدمية. وهذه ال�شور خا�شة 

بحكام الكويت و�شخ�شيات 

البالد واأماكنها وتراثها، اإ�شافة 

اإىل �شور لوثائق متنوعة تتعلق 

ال��ك��وي��ت احلديث،  ب��ت��اري��خ 

املخطوطة منها واملطبوعة، 

العربية، مع  باللغة  ومعظمها 

بع�ض اخل��رائ��ط وامل�شورات 

اخلا�شة بالكويت.

وت����رت����ب����ط كافة  ه������ذا 

مو�شوعات » ر�شالة الكويت « 

بتاريخ الكويت يف معظم عهوده 

ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، 

منذ اأقدم الع�شور لغاية الوقت 

تاريخ الكويت يف الفرتة التي 

اأعقبت حترير البالد من براثن 

العراقي وا�شتطاع  الحتالل 

اأن يحقق هدفه يف  ب��ج��دارة 

ت��ن��م��ي��ة احل�����ض الجتماعي 

للتاريخ من خالل قيام الأفراد 

بتقدمي ما يف حوزتهم من وثائق 

اإه���داء مكتباتهم  اأو  متنوعة 

اإىل املركز وبذلك  اخلا�شة 

حتقق جانب مهم من جوانب 

األ وهو  التاريخية  الإح��اط��ة 

ب��ال��ت��اري��خ من  رب��ط املجتمع 

الإ�شهامات املجتمعية  خالل 

التاريخ  ل��ك��ت��اب��ة  مب���ا مي��ه��د 

الجتماعي للدولة. عالوة على 

يوؤكد  اأن  املركز  ا�شتطاع  ذلك 

على الدور املوؤثر لل�شخ�شيات 

العامة، والأ�شر التجارية على 

اختالف اجتاهاتها، وارتباطها 

الوثيق بالأحداث التاريخية يف 

تاريخ الكويت .

املتوا�شلة،  ع��رب ج��ه��وده 

الأ�شتاذ  امل��رك��ز  جن��ح رئي�ض 

الغنيم  ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل 

ا���ش��ت��دع��اء دور  ب���ج���دارة يف 

الزوار، وال�شحفيني والكتاب 

توثيق  العرب، والأج��ان��ب يف 

ال��ك��وي��ت والت�شجيل  ت��اري��خ 

الدقيق لفرتات معينة من تاريخ 

البالد، كما ك�شف لنا منهجهم 

يف ر�شد وتف�شري بع�ض جوانب 

قـــامـــــة

الراهن، مبا يف ذلك الأحداث، 

وال�شخ�شيات  واحل����ك����ام 

والتجارية والأدبية  ال�شيا�شة، 

والأك����ادمي����ي����ة، واملهتمون 

باملقتنيات التاريخية، والرحالة 

العرب والأج��ان��ب، والوثائق 

امل�شتمدة من الأر�شيفات العاملية 

الأر���ش��ي��ف الربيطاين،  مثل 

والعثماين،  وال��ف��رن�����ش��ي، 

اإىل جانب وثائق  والرو�شي، 

التي  الكويتية  حملية لالأ�شر 

كان لها �شاأن يف تاريخ الكويت، 

ت�شتمد  ووثائق خليجية. كما 

»ر�شالة الكويت « بع�ض موادها 

من امل�شادر

م��ث��ل ال�شحف  ال��ع��امل��ي��ة 

الأجنبية مع ترجمتها اإىل اللغة 

اإىل جانب امل�شادر  العربية، 

الإقليمية، مثل ال�شحف املحلية 

واخلليجية والعربية.

جناح املركز يف تغري 

النظرة التقليدية للتاريخ

البحوث  واك�����ب م���رك���ز 

الكويتية بنجاح  والدرا�شات 

بتوثيق  امل��ت��ن��ام��ي  اله��ت��م��ام 

سمو األمير مستقبال د. الغنيم

)2016 أغسطس   - )يوليو   86 الغرسة  34



جانب من حفل تكرمي الدكتور عبداهلل يوسف الغنيم تقديرا حلصوله على ثالث 
جوائز محلية واقليمية وعاملية

الكويت يف فرتات  احلياة يف 

خمتلفة.

م��ن خ��الل ك��ل ذل��ك بلور 

املركز املفهوم اجلديل للتاريخ 

باأنه لي�ض فقط وعاء للما�شي 

للحا�شر  م�شودة  اأي�شاً  ولكنه 

للم�شتقبل. كما وّفق  ومرتكز 

التاريخية  النظرة  اإىل تغيري 

للكثري من الأمور، وحتريرها 

م��ن الإب�����ش��ار ب��زاوي��ة �شيقة 

اإىل جمالت رحبة  واإطالقها 

اآف��اق وموارد  بتو�شعة  وذل��ك 

ونطاق املعرفة التاريخية.

وقبل كل هذا �شب املركز 

اه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى ج��م��ع كافة 

الغا�شم من  ال��غ��زو  خملفات 

العدو  وث��ائ��ق عراقية تركها 

وراءه لدى ان�شحابه. و�شكلت 

هذه الوثائق مادة غزيرة لتوثيق 

ارتكبها جنود  التي  الفظائع 

الغزو العراقي يف الكويت، كما 

كاأدلة دامغة  ا�شتخدامها  مت 

مت تقدميها للمحافل الدولية 

الذي  ال��دم��ار  ���ش��اه��دة على 

العدو لكافة مقدرات  اأحدثه 

البالد.

ول مي��ك��ن ح�����ش��ر كافة 

اإجنازات املركز يف هذه امل�شاحة 

بالتاأكيد  امل��ح��دودة، ولكنها 

خدمت ق�شايا الكويت ب�شكل 

فعال يف كافة املجالت .

الرجل الذي قاد جناح 

املركز

منذ باكورة تاأ�شي�ض املركز، 

الغنيم نف�شه  ال��دك��ت��ور  ن��ذر 

لتن�شئة �شرح متميز يخدم 

من خالل الكويت ووظف جميع 

عالقاته وكر�ض خربته وعلمه 

نراه  يف �شبيل غر�ٍض عمالق 

ماثال اأمامنا اليوم ي�شع معرفة 

وعلماً .

الغنيم  الدكتور ع��ب��داهلل 

مو�شوعي الط���الع والإنتاج 

العلمي وخا�شة يف جمالت 

الفكر اجلغرايف ب�شكل عام 

الطبيعي منه بوجه  واجلانب 

املو�شع  البحث  خا�ض وكذلك 

العربي  ال�����رتاث  يف جم���ال 

والإ�شالمي والرتاث التاريخي 

الكويت، وله ع�شرات  لدولة 

والكتب والإ�شهامات  البحوث 

املجالت  ه���ذه  العلمية يف 

ك��م��ا اأن����ه ح��ائ��ز ع��ل��ى عدة 

جوائز علمية حملية واإقليمية 

مرموقة، منها جائزة موؤ�ش�شة 

العلمي يف  للتقدم  ال��ك��وي��ت 

جمال الرتاث العربي وجائزة 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

للدرا�شات والبحوث  الدولية 

العربية،  ت��اري��خ اجل��زي��رة  يف 

ال��دول��ة يف الرتاث  وج��ائ��زة 

امللك في�شل  العربي، وجائزة 

العاملية لإجن��ازات��ه يف جمال 

الدرا�شات الإ�شالمية والرتاث 

اجلغرايف عند امل�شلمني ،وغري 

الأو�شمة واجلوائز  ذل��ك من 

و�شهادات التقدير الرفيعة التي 

انهالت عليه من خمتلف الدول 

العربية.

وهو كذلك ع�شو يف عدة 

جمامع علمية عربية ودولية، 

الكثري  ف��ع��ال يف  وم�����ش��ارك 

الهيئات واللجان املحلية  من 

والإقليمية والدولية. واأبحاثه 

ودرا���ش��ات��ه منت�شرة وحمل 

تقدير على نطاق وا�شع يف 

الأو���ش��اط املحلية والعربية 

وال��دول��ي��ة املعتنية بالرتاث 

العربي والإ�شالمي والتاريخ 

امل��ح��ل��ي. ول��ق��د ت��وىل حقيبة 

الكويت  وزارة الرتبية بدولة 

باكورة حياته  مرتني، وابتداأ 

مدر�شاً يف جامعة الكويت ثم 

تدرج فيها، حيث  اأ�شرف على 

العديد من الإ�شدارات املتميزة 

يف جمال الدرا�شات اجلغرافية 

ودرا�شات اخلليج .

وميكن تلخي�ض �شخ�شيته 

يف الو�شف الذي اأورده عنه اأ. 

د. عبداهلل بن نا�شر الوليعي 

اأ�شتاذ اجلغرافيا الطبيعية 

بجامعة الإمام باململكة العربية 

الكتاب  ال�شعودية و�شطره يف 

 « : الغنيم  املكر�ض للدكتور 

الدكتور عبداهلل  الأ�شتاذ  اإن 

يو�شف الغنيم ميثل جيل الرواد 

من العلماء احلقيقيني الذين ل 

لعلمهم  نتوا�شع  اأن  اإل  منلك 

ال��رف��ي��ع وقدرتهم  وخ��ل��ق��ه��م 

امل�شتمرة على العطاء«.
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الذاكرة الكويتية .. 

يف زمن عوملة العوامل

اأين »الغواوي�س« الباحثون عن اللوؤلوؤ وا�ستخراجه من اأعماق البحار؟، واأين »الطواوي�س«، جتار اللوؤلوؤ الذين ملكوا الأر�س طول وعر�سا؟، واأين »النواخذة« 

قادة ال�سفن ومالكوها الذين �سقوا البحار ليال ونهارا؟، واأين الق�س�س الدرامية التي تولدت يف هذا الزمن اجلميل وحملت الكثري من واقع الإن�سان الكويتي؟، 

واأين الراث والبحر والنفط؟، اأين القيم والتقاليد والأعراف املحافظة؟، ملاذا غادرت الكويت تقاليد املجتمع القبلي، وغادرت اأي�سا ق�سايا من نوع الدعوة اإىل 

الإ�سالح الجتماعي، والقومية العربية، والوحدة، وان�سغلت مثل غريها من البلدان العربية، بذلك العامل اململوء بالأحداث وامل�سائب والكوارث والتحديات؟.

رؤيـــــــــة

ا�شتفهام كثرية  ع��الم��ات 

الفكر الجتماعي  بال  ت�شغل 

الثالثة،  الأل��ف��ي��ة  الكويتي يف 

للكويت يف  ك��ان  خا�شة وق��د 

ال�شنوات املا�شية من القرن 

الواحد والع�شرين ن�شيب وافر 

التقدم املجتمعي فكريا  م��ن 

واإبداعيا، مواكبة يف  وثقافيا 

العربي والعاملي،  التقدم  ذلك 

التطور والتقدم  وقد بدا هذا 

نافذة للمعاناة، وك��اأن الأيام 

تعيد نف�شها، حني انك�شفت 

البرتولية وتغري معها  ال��رثوة 

التي  وجه الأر�ض، يف املرحلة 

الثاين من  الن�شف  ب��داأت مع 

ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن، ل��ي�����ض يف 

الكويت فح�شب، بل يف منطقة 

اخلليج العربي برمتها، �شيا�شيا 

واجتماعيا واقت�شاديا وثقافيا 

ودينيا، ومثلما �شهد منت�شف 

الع�شرين �شراعا بني  القرن 

القدمي واحلديث، بني الرتاث 

وال��ت��ق��ال��ي��د واملبادئ  وال��ق��ي��م 

القدمية، وبني القيم احل�شارية 

والثقافية اجلديدة، كان ال�شراع 

هذه املرة اأعنف، توؤججه دوافع 

وعوامل داخلية وخارجية، حاول 

اأن يد�شها يف املنطقة  الغرب 

التاأثري والتاأثر  باأكملها، وكان 

�شحريا والتنقل �شريعا.

نعم، كانت الكويت متلك 

اأدب��ي��ا وف��ك��ري��ا وقيميا  ت��راث��ا 

وعلميا وح�شاريا �شخما، ومع 

تطور الآداب والعلوم وتبلور 

الجتاهات وامليول وتفتح القرائح 

والأذه��ان، اأ�شاب هذا الرتاث 

ب����ك����ت����ي����ري����ا ال�����ق�����ل�����ق وه�������اج�������س احل��������داث��������ة م��������س��������ارات واق������ع������ي������ة ت����ت����خ����ذ م���ن 
امل������ف������ارق������ة م�����������رآة ك�����اش�����ف�����ة ت����ع����ك����س ح�����ج�����م ال��������ص��������راع وت�����ن�����اق�����ض األن������س������اق

ح�����س�����������ن ح��امد

)2016 أغسطس   - )يوليو   86 الغرسة  36



التغافل والتكا�شل والأتربة، 

واختفى ملعانه وبهاوؤه، وبدل من 

اأن يجد من ياأخذ بيديه لي�شق 

طريقه نحو التقدم والزدهار، 

طفت اأوجه احلياة امل�شتحدثة 

اجلديدة  وتقاليدها  بقيمها 

واأخذت اأ�شكال متعددة مل تكن 

اأحدث  معروفة من قبل، مما 

فجوة كبرية بني املا�شي برتاثه 

وقيمه وتقاليده املحافظة، وبني 

احلا�شر بتطلعاته الطموحة 

وقيمه وتقاليده اجلديدة، وقد 

اأ�شبحت ق�شية القدمي و�شراعه 

مع اجلديد هي ق�شية املجتمع 

األ��ق��ت بظاللها  التي  ال��ك��ربى 

ك��اه��ل اجلميع،  املثقلة على 

م��ث��ق��ف��ني وم��ف��ك��ري��ن وعلماء 

واأدباء.

املنعطف التاريخي

وقد حملت الذاكرة الكويتية 

هذا املنعطف التاريخي، وظلت 

�شاهدة على معاناة الإن�شان 

الكويتي الع�شري، لي�ض من فقر 

اأو ع��وز، واإمن��ا من وط��اأة تلك 

املتغريات الجتماعية وال�شيا�شية 

والفكرية والقت�شادية، وت�شاءل 

املفكرون من اأبناء الكويت : هل 

غياب الرتاث والنفط والبحر 

عن الذاكرة الكويتية اجلديدة 

اأفقدها هويتها؟، مبعنى هل 

الكويتية  الذاكرة  ترتبط هوية 

انق�شم  ال��غ��ي��اب؟، وق��د  ب��ه��ذا 

الإجابة عن هذا  املفكرون يف 

اأق�شام،  ث��الث��ة  اإىل  ال�����ش��وؤال 

ك��ان كثري  اإذا  اأن��ه  الأول  راأى 

ت��ن��اول��وا »كويت  م��ن املبدعني 

البحر« يف  اأو » كويت  النفط« 

اأدبياتهم، ثم غاب ذلك �شريعا 

يف خ�شم اأدبيات الألفية الثالثة، 

الكويتية �شتظل  الذاكرة  ف��اإن 

حتما، لها هويتها اخلا�شة، 

واإن  غاب عنها الرتاث  حتى 

النفط، فالكويت  اأو  البحر  اأو 

قالب فكري

م��ق��دم��ة هذه  وت���اأت���ي يف 

الق�شايا: التوجهات الوجدانية، 

املوؤثرة  ال�شيا�شية  والق�شايا 

وال�شغوط  وامل�������ش���ت���م���رة، 

القت�شادية، وهناك ال�شراعات 

التي  العوملة  املتنوعة، وهناك 

ل يعرف معظم �شكان املنطقة 

العربية كيف ي�شايرونها، وهناك 

عوملة العوامل، التي ي�شود فيها 

امل��دين والديني،  ال�شراع بني 

وكلها ق�شايا و�شراعات ت�شكل 

الكويتية  ال���ذاك���رة  ه��واج�����ض 

من جديد، وتطرح ت�شاوؤلت 

اأجوبة،  ب�شكل جاد عن  تبحث 

وتعترب موا�شيع د�شمة لو مت 

بلورتها وترتيبها و�شياغتها يف 

قالب فكري حديث، لتمكنا من 

معاي�شة ذلك الواقع القائم على 

التحديات وال�شراعات، ولذا 

اأمر  فاإن غياب النفط والبحر 

طبيعي، لأنهما مل يعودا حموراً 

موؤثراً يف حياة الأ�شخا�ض اليومية 

العادية، اإّل لو مت طرحها ب�شكل 

لرتفاع  كالتعر�ض  معا�شر، 

اأ�شعار النفط، كموؤثر يف ارتفاع 

تكاليف املعي�شة يف خمتلف بقاع 

التلّوث  ا�شتعرا�ض  اأو  الأر���ض، 

يف البحر وتاأثريه مع الحتبا�ض 

اليومية  احلراري على حياتنا 

اإىل غري ذلك  الأر���ض،  ومناخ 

وكلها ق�شايا معا�شرة، ومن ثم 

لكي تنجح الذاكرة الكويتية يف 

جتاوز معاناتها، يجب اأن تركز 

اأكرث من التم�شك بحقبة  على 

زمنية بالية.

الفكر  ت��اري��خ  وق���د �شكل 

الجتماعي الكويتي �شل�شلة 

الأف��ك��ار والآراء  متعاقبة من 

التي  والقيم والأيديولوجيات 

تاأثريها وا�شحًا يف  ي��زال  ل 

كتابات علماء الجتماع حتى 

اإمنا  ف��ق��ط،  »ن��ف��ط��ا«  لي�شت 

هي اإرث قدمي، ومناء حديث، 

وهي لي�شت مبعزل عن العامل 

وحتركاته وتطوراته، هي املتغرّي 

النماء واحلراك،  دوم��ا، نحو 

ت�شبهها،  بنكهات  واإن مت ذلك 

ت��خ��رج عن  ت��غ��ريت ل  ومهما 

هويتها الأ�شلية، و�شتظل ت�شكن 

العربي،  الكويتي  الإن�شان  روح 

التي يعي�شها  بكل تف�شيالتها 

ويتنف�شها دون اأن يعي.

اإىل  الثاين  الق�شم  واجت��ه 

الغياب،  وت��اأم��ل �شكل  حتليل 

موؤمنني باأن هناك كّتابا �شبابا 

ت�شتهويهم حقبة ما قبل النفط، 

ولكن يعربون عنها ب�شكل مغاير 

الثانية،  عن مبدعي الألفية 

وهناك من ت�شغلهم فرتة الغزو، 

ولكن الأمر يتعدى حيز املكان 

والزمان لأن العامل اأ�شبح قرية 

واحدة، ولهذا فاإنه لي�ض �شرطا 

النفط والبحر يف  اأن ح�شور 

الذاكرة الكويتية، يعطيها �شفة 

واأن الرتاث  »كويتية«، خا�شة 

وال���ن���ف���ط يف نظر  وال���ب���ح���ر 

املفكرين املعا�شرين ل ميثلون 

الكويتية على  ال��ذاك��رة  هوية 

نحو دقيق.

الثالث  ال��ق�����ش��م  ون������ادى 

ال���رتاث  ي��غ��ي��ب  اأن  ب�����ش��رورة 

اإذا  اأنه  وراأوا  والبحر،  والنفط 

كان هناك من يقوم حتى الآن 

النفط والبحر  تناول  ب��اإع��ادة 

مبعاجلات وروؤى جديدة، كجزء 

الكويت، وت�شتعر�ض  موؤثر يف 

ت��اري��خ��اً قدميا،  ال����روؤى  ه��ذه 

باأ�ض يف ذلك، لكن هناك  فال 

التي ت�شرع اجلميع  اليوميات 

باأنيابها، وتعر�ض على اجلميع 

عددا غري قابل لالإح�شاء، من 

وامل��وؤث��رات والق�شايا  الأف��ك��ار 

املعا�شرة التي يجب اأن يتناولوها 

ويخو�شوا غمارها.

وقتنا احلا�شر، ففي كل اأطوار 

التفكري الج��ت��م��اع��ي، كانت 

الهواج�ض والآم��ال والتطلعات 

التي راودت املفكرين والفال�شفة، 

الأحيان  اأغلب  هي نف�شها يف 

التي تبلورت يف اأهداف »النقد« 

و»اإعادة البناء«، نقد املجتمع اأو 

اإعادة بنائه اأو على اأقل تقدير 

اإ�شالحه، وه��ذا بال �شك هو 

الذي  ال��الزم  املعريف  ال��رتاك��م 

يتيح للمجتمع جت��اوز واقعه 

والولوج يف مرحلة جديدة من 

تطوره الجتماعي وال�شيا�شي 

والفكري.

الذاكرة  ان�شغلت  من هنا 

الثالثة،  الكويتية يف  الألفية 

ال���ذي يلحق  التغيري  ب��ف��ك��رة 

ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي ك���ل يوم 

وال��ك��وي��ت��ي خ��ا���ش��ة، يف ظل 

باتت  التي  التحديات احلديثة 

تهدد الوجود وامل�شري، انطالقا 

من اأن احلياة ب�شكل عام باتت 

تتلون بال�شالم حينا وبال�شراع 

حينا اآخر، وباتت بنية العالقات 

تت�شكل  والروابط الجتماعية 

التغيري،  اأمن��اط ه��ذا  بح�شب 

الع�شر  م�شتحدثات  متاأملة 

وكيف اأن حركة التاريخ الب�شري 

باتت  وال��ب��ي��ئ��ي واحل�����ش��اري 

تتوالد، بحيث تولد ح�شارة من 

رحم ح�شارات اأخرى انطفاأت 

وت��زده��ر جمتمعات  اأن��واره��ا، 

اأنقا�ض تقهقر جمتمعات  على 

اأهمية  اأخ��رى، وم�شددة على 

التناول ال�شو�شيولوجي املنهجي 

يف درا�شة الظواهر الجتماعية 

والإن�����ش��ان��ي��ة، م��ن خ���الل كل 

و���ش��ائ��ل الت�����ش��ال احلديثة، 

الو�شائل وظيفة  لتلك  فاأ�شبح 

اجتماعية تتجاوز جمرد متعة 

امل�شاهدة، ل�شيما  اأو  القراءة 

يف زمن عوملة العوامل، وتاأريخ 
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ال��ت��وج��ه��ات الوجدانية، 
وال���ق���ض���اي���ا السياسية، 
والضغوط االقتصادية 
وص��������������������������راع ال��������دي��������ن��������ي 
امل��������������دن��������������ي، ه��������واج��������س 
تشكل ال��ذاك��رة وتطرح 
ت���س���اؤالت زم����ن العوملة

احلداثة، على نحو ي�شتويف كافة 

الظروف وال�شروط واملالب�شات 

والأ���ش��ب��اب والأب���ع���اد والآث���ار 

املرتبطة بالتحولت الجتماعية 

وال�شيا�شية والقت�شادية، يف 

املجتمعات الغربية والعربية 

على حد �شواء.

التنا�ل املنهجي

وبالدوران حول هذا التناول 

ب��دا جليا  امل��ح��وري،  املنهجي 

التعار�ض وال�شراع القائم على 

امل�شالح والقوة والهيبة والرثوة 

اأمام مدر�شة  وكاأننا  وال�شيادة، 

� يف علم  ال�شراع الجتماعي 

الجتماع املعا�شر � التي قدمها 

مارك�ض يف حتليله لبناء املجتمع، 

ومن ثم ا�شرتكت الأفكار جميعها 

حول فكرة حمورية رئي�شية هي 

ال�شراع حقيقة  ب��اأن  الإق���رار 

اجتماعية موؤكدة، ودار فحوى 

ال�شراع الجتماعي من املنظور 

الفكري الإ�شالمي يف معظم تلك 

الروؤى، حول حمورين اأ�شا�شيني 

هما: �شراع احلق مع الباطل، 

اأ�شا�شه  وه��و ���ش��راع معنوي 

املذهب العقائدي � الفكري، ثم 

�شراع الرغبات والأهواء، وهو 

الغرائز  اأ�شا�شه  ب��دوره �شراع 

البيولوجية والنف�شية و�شببه 

امل�شالح املادية املختلفة.

ك��م��ا ان�����ش��غ��ل��ت ال���ذاك���رة 

باأزمات  امل��ع��ا���ش��رة  الكويتية 

الذي يطمح  املعا�شر  الإن�شان 

اأك����رب من  ق���در  اإىل حت��ق��ي��ق 

احلرية ال�شيا�شية والجتماعية 

تلك  فاأ�شبحت  والعاطفية، 

ببكرتيا  ال���ذاك���رة م�شحونة 

القلق وهاج�ض احلداثة املعني 

وقد  الدقيقة،  بالتف�شيالت 

ت�شعبت بها ال�شبل يف م�شارات 

الواقعية  تتخذ من الأر�شية 

وامل��ف��ارق��ة ال��ك��ا���ش��ف��ة، م���راآة 

للواقع تعك�ض املوقف املحدد 

وال��ع��امل، واعترب  ال�شراع  من 

اإحدى  اأن ذلك يعد  املفكرون 

املميزات التي متيز بها الطرح 

للواقع الجتماعي  احل��داث��ي 

للمجتمعات، ومن بينها الواقع 

الكويتي، خا�شة  الجتماعي 

حني اتخذ ن�شقا مغايرا عن 

الأن�شاق التقليدية التي كان يتم 

فيها تقدمي الق�شايا واملوا�شيع 

الجتماعية ب�شئ من املبا�شرة 

والو�شوح.

التعرف  ف�����اإن  ول����ش���ك 

التاريخية  ع��ل��ى اخل��ل��ف��ي��ات 

والجتماعية للفكر الجتماعي، 

هو املعني احلقيقي يف الك�شف 

عن القوانني التي حتكم تطور 

الإن�شانية، والدور  املجتمعات 

الذي لعبته الأفكار الجتماعية 

وال�شيا�شية التي قدمها فال�شفة 

ك��ل ع�شر واملهتمون ب�شوؤون 

الإن�شاين وامل�شلحون  املجتمع 

من  الدينيون، بو�شفها ج��زءاً 

املعرفة الجتماعية والثقافة 

الإن�شانية العامة، يف تقدم هذه 

املجتمعات، كما تعني من ناحية 

اأخرى يف الك�شف عن خ�شائ�ض 

املجتمعات الإن�شانية يف كل 

مرحلة م��ن م��راح��ل تطورها 

التاريخي.

جواهر التاريخ الثمينة

ولي�ض اأكرث اأهمية يف هذا 

املفكرون  اأن يعود  الإط��ار من 

الكويتيون، يف م�شرية بحثهم 

التاريخ عن جواهره  ذل��ك  يف 

اإىل تراثهم وبحرهم  الثمينة، 

الكامل  ونفطهم، مع الإمي��ان 

باأن خا�شية التغري الجتماعي، 

هي التي تظهر العلم الجتماعي 

وكاأنه ل يزال يوا�شل اكت�شافاته 

يف حميط احلياة الجتماعية، 

الأمر الذي تكون له اآثاره التي 

قد يراها البع�ض معوقة لعملية 

العلمية الدقيقة  منو املعرفة 

املرتبطة بهذا املجال، وبالتايل 

الإن�����ش��ان يف  تقلل م��ن فر�ض 

���ش��وؤون حياته  ال�شيطرة على 

الجتماعية، والإمي���ان كذلك 

العلم الجتماعي هو يف  ب��اأن 

الأ�شا�ض علم نقدي، يك�شف عن 

خ�شائ�ض املجتمع والظروف 

وال��ت��ي قد  امل�شيطرة ع��ل��ي��ه، 

تعيق تقدمه اأو توؤثر على منط 

العالقات ال�شائدة فيه، اإنه علم 

اأو  قد ي�شاعد على الإ�شالح 

حتى توفري الوقاية، ويف بع�ض 

التجديد، من خالل  الأح��ي��ان 

التي يطرحها حول  الأف��ك��ار 

م�شتقبل هذا املجتمع.

وكلي يقني وتفاوؤل باأن معاناة 

الواقع الكويتي الراهن، وغريه 

من املجتمعات العربية الواقعة 

حتت تاأثري زمن عوملة العوامل، 

ميكن اأن تتبدل، وميكن اأن جند 

حلول عملية وعلمية للم�شاكل 

التي  والق�شايا وال��ت��ح��دي��ات 

تن�شب اأنيابها يف ج�شد التقدم 

الفكر  واأن علماء  وال�شتقرار، 

الكويتيني قادرون  الجتماعي 

الكويت منارة  اأن ت�شبح  على 

رائدة تقود العامل العربي نحو 

حقبة زمنية خالية من ال�شراع 

املجتمعي، يف �شوء الطبيعة 

الإن�شانية املتغرية واملتطلعة اإىل 

اآفاق جديدة يف �شكل عالقاتها 

الجتماعية .

ل����ل����ذاك����رة الكويتية 
ه����وي����ت����ه����ا اخل������اص������ة، 
ف������ال������ك������وي������ت ل���ي���س���ت 
نقطا فقط، إمن��ا إرث 
ق�����دمي ومن������اء حديث

رؤيـــــــــة
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أوبريت

أوبريت »الليلة املحمدية«... 
ص������رخ������ة م�������ن ق�������اه�������رة امل������ع������ز ف�������ي وج���������ه ال�����ن�����ظ�����ام ال�����ع�����راق�����ي
م�������ن ذك���������ري���������ات ال�������غ�������زو ال������غ������اش������م ... ال�����ل�����ه�����م ال اع������ت������راض

ب���ال���رغ���م م����ن م�������رور 26 ع����ام����ًا ع���ل���ى ج����رمي����ة اج���ت���ي���اح ال���ن���ظ���ام ال����ع����راق����ي الآث��������م ل����دول����ة ال���ك���وي���ت لي��������زال اأوب������ري������ت »ال���ل���ي���ل���ة املحمدية« 

اخل������ال������د ال���������ذي اأب�������دع�������ه ال���������س����اع����ر امل�����������س�����ري ال�������راح�������ل ع����ب����د ال�����رح�����م�����ن الأب��������ن��������ودي و�������س������دح ب������ه ����س���ف���ري الأغ�����ن�����ي�����ة ع������ب������داهلل الروي�سد 

ال�����ع�����راق�����ي املغت�سب. ال�����ن�����ظ�����ام  ك�������ان مب����ث����اب����ة �����س����رخ����ة يف وج�������ه  ف�����ن�����اين م���������س����رع����ال����ق����ًا يف الأذه��������������ان ح����ي����ث  ب����ال����ت����ع����اون م������ع ع�������دد م������ن 

يف ق��اه��رة امل��ع��ز وال��ت��اري��خ ال��ع��ري��ق ويف ق��ل��ب ال��ع��روب��ة ال��ن��اب�����س واأر������س ال���وف���اء والأوف����ي����اء ���س��ارع الأب���ن���ودي ب��ت��األ��ي��ف ه���ذا الأوب���ري���ت ال����ذي قدم 

ع��ل��ى م�����س��رح دار الأوب�����را امل�����س��ري��ة ت��ع��ب��ريًا ع��ن نب�س ال�����س��ارع ال��ع��رب��ي، وت��ن��دي��دًا ب��ه��ذه اجل��رمي��ة ال��ن��ك��راء ال��ت��ي اه��ت��ز ل��ه��ا وج����دان ال��ع��امل اأجمع.

حممود متويل

أغ�������ل�������ب احل���������ض���������ور ف���������ي ت������ل������ك ال�����ل�����ي�����ل�����ة م���������ن ال������ش������ع������ب ال������ك������وي������ت������ي ف���������ي وق�����������ت ك�����������ان م�������ج�������رد س�����م�����اع 
أغ�����ن�����ي�����ة ع��������ن ال������ك������وي������ت أو ح�����ت�����ى س�������م�������اع اس�����م�����ه�����ا ي�����ج�����ع�����ل ال���������دم���������وع ت�����ت�����س�����اق�����ط وال������ق������ل������ب ي���ب���ك���ي
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أوبريت

وجنح الأبنودي والروي�شد 

وال��ف��ن��ان��ون امل�شريون بهذا 

العمل الفني اخلالد يف اإ�شعال 

اأج��ل مقاومة  احلما�ض م��ن 

احتالل النظام العراقي والثقة 

بالعودة بقلوب اأهل الكويت.

وكانت هي الليلة املحمدية 

وقتها  ك��ان  اإذ   ، ال�شاد�شة 

الراحل  الإع��الم��ي امل�شري 

وجدي احلكيم يح�شر لهذه 

الفنانة  ، وعر�ض على  الليلة 

�شعاد عبد اهلل امل�شاركة كممثلة 

بالعمل بينما ي�شارك الروي�شد 

كمطرب ، رف�شت »اأم طالل« 

امل�شاركة يف البداية ، ولكنها 

ح�شرت الربوفات وجل�شت يف 

اآخر القاعة ت�شاهد بناء على 

طلب وجدي نف�شه ، ومبجرد 

ب��داأت الربوفات �شعدت  اأن 

�شعاد عبد اهلل على اخل�شبة 

وقررت امل�شاركة ..

وال��ع��م��ل ك��ان م��ن تقدمي 

الإع����الم����ي خ����ريي ح�شن 

وامللحن جمال �شالمة، من 

الأب����ن����ودي، ت�شميم  ���ش��ع��ر 

خليل،  ح�شن  ال�شتعرا�ض 

ال�شتعرا�شات  وت���دري���ب 

الدكتور هاين جعفر، واملخرج 

ال�شرقاوي  امل�شرحي ج��الل 

التلفزيوين �شكري  واملخرج 

اأبوعمرية .

و���ش��ارك �شعاد عبد اهلل 

والغناء  التمثيل  والروي�شد 

نخبة م��ن عمالقة الفن يف 

م�شر منهم حممد قنديل، 

يون�ض،  عفاف را�شي، زينب 

حممد ثروت، حممد احللو، 

�شوزان عطية، حممد ال�شبع 

، وردة ، اأ�شرف عبدالغفور ، 

حممد وفيق، حممود احلديني 

، نادية ر�شاد، مديحة حمدي، 

يا�شمني اخليام.

كان اأغلب احل�شور يف تلك 

 ، الكويتي  ال�شعب  الليلة من 

ال�شعب الذي اغت�شبت اأر�شه 

وا�شطر اأن يخرج من وطنه ، 

.. كان يف  عنه  بعيداً  ويكون 

ذلك الوقت جمرد �شماع اأغنية 

اأو حتى �شماع  الكويت  عن 

ا�شمها يجعل الدموع تت�شاقط 

والقلب يبكي .

اإل اأن اإحدى بنات الكويت 

الفارقة لهذه  العالمة  كانت 

ف��ق��د ت�شدرت  الأم�����ش��ي��ة، 

�شورها عناوين ال�شحافة 

امل�شرية، » بنت الكويت التي 

اأبكت العرب« هي كندة يو�شف 

عبداحلميد اجلا�شم، فقد 

بكت كندة يف تلك الليلة على 

وطنها الذي حل به الغا�شب 

واأبكت اأهل الكويت بالداخل 

واخلارج وبكى معها كل العرب 

بعد اأ�شابيع قليلة من جرمية 

الغزو.

األبنودي والرويشد وفنانو مصر أشعلوا احلماس 
من أجل مقاومة االحتال العراقي والثقة بالعودة

ك����ن����دة اجل�����اس�����م ...أب������ك������ت ال�����ع�����رب ف���ت���ص���درت 
ص��������وره��������ا ع������ن������اوي������ن ال�����ص�����ح�����اف�����ة امل�����ص�����ري�����ة

كلمات اأ�بريت  »الليلة املحمدية«

اللهم ل اعرا�س يااهلل .. يااهلل .. يااهلل .. اأ�سكو اإليك .. اأ�سكو اإليك يا 

واهب النعم يا اأقدم القدم اإنت اللي اعلم باللي فيا من امل بلدي انظلم .. 

بلدي انظلم وايل ظلمني ولد عمومه ودين ودم .. كانوا مع ال�سيطان يا ربي 

على ميعاد واللهم ل اعرا�س .. اللهم ل اعرا�س .. اللهم ل اعرا�س .. 

اللهم ل اعرا�س .. ومدام يا ربي خلقتلي دمعي من حقي اأبكي .. من حقي 

اأبكي ان�ساهلل اأبكي دم ومدام يا ربي خلقتلي �سوتي ومدام يا ربي خلقتلي 

�سوتي .. حا�سرخ لو العامل حجر اأ�سم .. يا اأمة الإ�سالم .. خل�س مني الكالم 

يا اأمة الإ�سالم .. خل�س مني الكالم ل عني �سايفه حق .. ول �سايفه مالم 

.. ل عني بيتي وبيقول بيته .. اللي جه يعتدي وم�سجد هلل بنيته .. بيقول 

ده م�سجدي .. �ساحمني يا اهلل .. حات�سق قلبي الآه .. الباطل الوا�سح .. يف 

م�سلمني تابعاه .. على دمي ما�سيه وراه .. �ساحمني يا اهلل وهاوديني يا اآه 

..اأنا يف واد يا ربي وبالدي يف واد .. اأنا يف واد يا ربي وولدي يف واد .. اأنا يف 

واد يا ربي وفوؤادي يف واد .. واللهم ل اعرا�س .. اللهم ل اعرا�س .. اللهم 

ل اعرا�س ..
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األكادميي الكويتي  براك الديكان 
يحصل على الدكتوراه في العلوم السينمائية عن أطروحته:

الهوية يف سينام مصطفى العقاد

ســــــينما

م������ص������ط������ف������ى ال������ع������ق������اد 
داف���������������ع ع���������ن ال�����ه�����وي�����ة 
ال����دي����ن����ي����ة ال���وس���ط���ي���ة 
ف����ي ف��ي��ل��م » ال���رس���ال���ة« 
وخاطب العقل الغربي 
ب����ع����ق����ان����ي����ة ع���ص���ري���ة

ال��درام��ا التلفزيونية باملعهد العايل  ب��راك عبدالرحمن الديكان، ع�سو هيئة التدري�س بق�سم  املخرج ال�سينمائي الأك��ادمي��ي الكويتي، ال�ساب 

اإجن��ازًا علميًا له قيمته املعرفية والثقافية ل�سالح  للفنون امل�سرحية/ وزارة التعليم العايل، وامل�ست�سار بنادي الكويت لل�سينما، حقق موؤخرًا 

ال��ع��رب��ي. وذل���ك بح�سوله ع��ل��ى درج���ة دك���ت���واره الفل�سفة يف ع��ل��وم ال�سينما م��ن ق�سم  ال��ك��وي��ت وال��وط��ن  احل����راك البحثي ال�سينمائي يف دول���ة 

complvtensis( باإ�سراف  ال��ث��اين( بكلية )ال�سينما والإع���الم( يف جامعة )كومبلتن�سي دي مدريد  )الت�سال ال�سمعي والب�سري والإع���الن 

ال��ع��ق��اد يف خلق ه��وي��ة �سينمائية عربية(. اأط��روح��ت��ه املعنونة: )دور م�سطفى  اإث���ر دف��اع��ه ع��ن  اأنطونيو خمينيز. وذل���ك  الربوفي�سور خو�سيه 

د. نادر القّنة

من جانب علمي اأكادميي 

الأط��روح��ة الأوىل  تُعد هذه 

البحث  من نوعها يف م�شار 

ال�شينمائي العربي التي تركز 

ب�شكل مكثف على مو�شوع 

والدينية،  ال�شيا�شية،  الهوية: 

والتاريخية، والقومية، بو�شفه 

مو�شوعًا فكريًا يف الوعي 

اأحد  العربي، ي�شكل  الثقايف 

ال��دع��ام��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 

ال�شينمائي  �شياغة اخلطاب 

العربي، ويف تكوين خ�شو�شية 

ال�شينما العربية املعا�شرة، التي 

الن�شف  ا�شتفادت كثرياً يف 

الع�شرين  الثاين من القرن 

التاريخّية  م��ن م��وروث��ات��ه��ا 

وال�شعبية، ومنجزاتها الوطنية 

والقومية.

ال��دي��ك��ان يف بحثه  ق���ام 

ب���ا����ش���ت���ح�������ش���ار ال���ن���م���اذج 

)2016 أغسطس   - )يوليو   86 الغرسة  41



ال�شينمائية العّقادية الكربى، 

واأخ�شعها حتليلياً لروح البحث 

العلمي، هاج�شه يف ذلك ر�شم 

خريطة معرفية لطبيعة م�شار 

» الهوية« يف �شينما م�شطفى 

العقاد، وهو الرائد ال�شينمائي 

ال��ذي حر�ض على  العربي، 

ت��ق��دمي خ��ط��اب �شينمائي 

ع��رب��ي مب��وا���ش��ف��ات عاملية، 

وفق معايري هوليوود. حيث 

م��ا يف تغيري  اإىل ح��د  جن��ح 

ال�شورة النمطية الغربية جتاه 

الإن�شان العربي، وجتاه هويته 

التاريخية والدينية والوطنية. 

م�شتفيداً بالطبع من متكنه من 

تقنيات ال�شينما العاملية.

 ف�سول.. �ق�سايا بحثيه

ال�شينمائي  الباحث  ق��ام 

بتق�شيم بحثه  الديكان  براك 

رئي�شة،  ف�����ش��ول  �شتة  اإىل 

وكل ف�شل يتناول العديد من 

النظرية   – البحثية  الق�شايا 

ال�شينما،  يف   – والتطبيقية 

وذلك على النحو التايل:

الف�شل الأول: )تاريخ ن�شاأة 

العامل(.  ال�شينما يف  وتطور 

التمهيد  ا�شتمل بو�شفه  وقد 

النظري للبحث على عدد 

من الق�شايا البحثية املت�شلة 

العاملية  ال�شينما  بتاأريخية 

مثل:

- البدايات الأوىل لظهور 

فن ال�شينما كو�شيلة من و�شائل 

التوا�شل.

- ن�شاأة ال�شينما يف القارة 

الأوروبية، ومتيزها الإبداعي 

والتقني واجلمايل يف مناطق 

غرب اأوروبا.

الفن  وان��ت�����ش��ار  ن�����ش��اأة   -

ال�شينمائي يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.

ن�شاأة  ت��اري��خ وم�����ش��ار   -

الأ�شيوية ومتركزها  ال�شينما 

الهند وال�شني واليابان  يف 

واإيران.

ال�شينما  ت��اري��خ ن�شاأة   -

العربية، ومتركزها يف م�شر، 

ال�شينمائية  واخل�شو�شية 

العربية يف الن�شف الأول من 

القرن الع�شرين.

الف�شل الثاين، وهو ف�شل 

نظري بحت، ج��اء بعنوان: 

)العالقة الديالكتيكية بني 

الثقافة والهوية(، وقد ا�شتمل 

الثقافية  ال��ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى 

التالية:

- ال��ث��ق��اف��ة م���ن زاوي����ة 

ثريومونولوجية.

زاوي�����ة  م����ن  ال���ه���وي���ة   -

ثريومونولوجية.

- اجلذور الرثمونولوجية 

للهوية الثقافية.

الثقافة والفنون  - دور 

الهويات  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  يف 

الوطنية والقومية والدينية 

والإن�شانية.

- الهوية الثقافية يف اإطار 

مفاهيم العوملة.

امل�سار البحثي التطبيقي

الثالث يتخذ  الف�شل  يف 

الباحث براك الديكان م�شاراً 

بحثياً تطبيقياً، حيث يدر�ض » 

دور ال�شينما يف �شيغة الهوية 

الثقافية« ا�شتناداً اإىل مقا�شد 

ال�شناعة وغ��اي��ات الرتويج 

واملخاطبة، بني طريف املعادلة: 

املر�شل واملتلقي. وذلك عرب 

حماور خمتلفة مثل:

- العالقة الديالكتيكية بني 

ال�شينمائية  ال�شناعة  حرفية 

واأُطر الهوية الثقافية.

الثقافية  الهوية  - �شورة 

يف ال�شينما الأوروبية.

الثقافية  الهوية  - �شورة 

يف ال�شينما الأمريكية.

الثقافية  الهوية  - �شورة 

يف ال�شينما الأ�شيوية.

الثقافية  الهوية  - �شورة 

يف ال�شينما العربية.

يتناول  الف�شل  ويف ه��ذا 

ال��دي��ك��ان ا���ش��ت��غ��الت اأه���م 

ال�شينمائيني  امل���خ���رج���ني 

العرب الذين �شاهموا ب�شكل 

فاعل واإيجابي يف بناء الهوية 

الثقافية يف ال�شينما العربية، 

ومنهم: يو�شف �شاهني، و�شالح 

اأبو �شيف، وم�شطفى العقاد، 

ال�����ش��دي��ق بو�شفه  وخ���ال���د 

من��وذج��ًا �شينمائيًا خليجياً 

اهتم باملوروث اخلليجي.

اأما الف�شل الرابع يف بحثه، 

فقد توقف فيه الباحث بكثري 

ال�شرية  التف�شيل عند  م��ن 

العربي  ل��ل��م��خ��رج  ال��ذات��ي��ة 

الراحل م�شطفى العقاد. حيث 

حمل عنوان: )املخرج العاملي 

العقاد يف �شريته  م�شطفى 

الزوايا  الذاتية( ودر�شه من 

التالية:

- م�شطفى العقاد، العالقة 

اجلدلية بني الن�شاأة والهوية.

ال��ع��ق��اد يف  - م�شطفى 

بداياته الدرا�شية الأوىل.

3. الإرها�شات ال�شينمائية 
يف حياة م�شطفى العقاد.

العقاد لفنون  - درا���ش��ة 

املهنية  ال�شينما، واخل��ربات 

الأوىل التي حت�شل عليها يف 

حقل هذا الفن.

- املوؤثرات الفنية والفكرية 

والثقافية يف حياة م�شطفى 

الو�شول  العقاد، وخ��ط��وات 

اإىل هوليود.

ال�شينمائية  - الإجنازات 

العاملية للمخرج واملنتج الراحل 

م�شطفى العقاد.

 فيلم الر�سالة

الف�شل اخلام�ض من  يف 

الباحث براك  بحثه ناق�ض 

الديكان مو�شوع الهوية الدينية 

يف �شينما م�شطفى العقاد من 

الفني  بالتحليل  تناوله  خالل 

والفكري لفيلم الر�شالة. حيث 

قام:

- التعريف بالفيلم وظروف 

اإنتاجه.

- ا�شتعرا�ض فريق العمل من 

الفنانني والتقنيني للن�شختني 

العربية والإجنليزية.

- عر�ض مت�شل�شل لق�شة 

إش����������������������ادة أك��������ادمي��������ي��������ة 
سينمائية أسبانية في 
جهود الديكان العلمية 
وإجن��������������ازه ب����ح����ث����ًا غير 
م���س���ب���وق ف����ي السينما

ســــــينما
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الوقائع وفق  الفيلم، وعر�ض 

الرتتيب الدرامي.

- عر�ض لالأفكار وامل�شامني 

التي ت�شمنها الفيلم.

- التحليل الفني والفكري 

واجلمايل للفيلم ارتكازاً على 

ال�شور املتباينة ملو�شوع الهوية 

الثقافية الدينية.

الف�شل يتحدث  يف ه��ذا 

الباحث عن الظروف الإنتاجية 

الفيلم  التي م��ّر بها  املعقدة 

التي واجهها  العرثات  نتيجة 

يف احل�شول على التمويل 

املنا�شب من اجلهات الداعمة 

له. ويقول: لقد واجه العقاد 

مقاومة من هوليوود لإنتاج 

اأ�شول  ي��ت��ح��دث ع��ن  ف��ي��ل��م 

الإ�شالم، فا�شطر لل�شفر خارج 

الوليات املتحدة الأمريكية 

الإنتاج. حيث  لزيادة متويل 

ت�شبب نق�ض التمويل يف وقف 

عملية الإنتاج، بعد اأن ان�شحب 

الداعمون الأ�شا�شيون للفيلم  

وقد ا�شتغرق العمل يف الفيلم 

اأربعة  يف م��رح��ل��ت��ه الأوىل 

�شهور ون�شف، وهي الفرتة 

بناء مدينة  التي ا�شتغرقها 

افرتا�شية يف مكة، ومدينة 

املدينة  اأخ��رى يف  افرتا�شية 

املنورة. ثم جاء القرار باإيقاف 

لتعود  الت�شوير يف املغرب. 

ليبيا من جديد وت�شخ اأموالً 

عملية  ل�شتكمال  اإ�شافية 

الإنتاج والت�شوير.

اأن هذا  ال��ع��ق��اد  وي����رى 

املعرفية  الفجوة  ي�شد  الفيلم 

بني الغرب والعامل الإ�شالمي، 

الذي ي�شكل الدين الإ�شالمي 

الثقافية  م��ظ��اه��ر ه��وي��ت��ه 

وال��دي��ن��ي��ة. وي��ق��ول: ) كوين 

م�شلماً ع�شت يف العرب، فكان 

لزاماً علّي اأن اأظهر احلقائق 

اإنه  الدين الإ�شالمي،  ح��ول 

الدين الذي يتبعه حوايل 700 

مليون �شخ�ض، ومع ذلك فقد 

اأده�شني اأنه ل يوجد اإل القليل 

ممن يعلموا عن هذا الدين. 

اأُقيم ج�شراً  اأن  لقد فكرت 

للتوا�شل ل�شد هذه الفجوة بني 

العامل الإ�شالمي والغرب«.

الر�شالة على  ق��ام فيلم 

الأ�ش�ض والثوابت واحلقائق 

والوقائع التاريخّية التي توؤكد 

على �شياغة ه��وي��ة ثقافية 

وهوية دينية جديدة يف جمتمع 

�شحراوي عربي. دفعته عرب 

اإىل  والبيان  املنطق واحلجة 

ترك عبادة الأ�شنام، والتوجه 

اإىل عبادة اهلل الواحد الأحد. 

وهنا ثمة تفكري وطول تاأمل، 

وحوار مع الذات، وحوار مع 

الآخ���ر.. فالهوية اجلديدة، 

التفكري،  اإىل  ت��دف��ع العقل 

وتنقذه من كارثية اجلاهلية 

والتخلف. وتبعث فيه روحاً 

جديدة، ملواجهة الواقع، ور�شم 

اآف���اق امل�شتقبل. لي�ض هذا 

الدين  اإن هوية  فح�شب بل 

الفيلم  بينها  ك��م��ا  اجل��دي��د 

تغر�ض يف قلب امل�شلم حالة من 

لي�شتقر  الإميان والطماأنينة، 

التوحيد،  القلب، عند منطق 

ويوؤ�ش�ض لعالقات اجتماعية 

و�شيا�شية واقت�شادية جديدة 

قوامها الفهم ال�شحيح للدين 

اجلديد.

م��ن هنا رك��ز ال��ع��ق��اد يف 

الدينية  القيم  على  فيلمه 

التي يحملها  الُعليا  ال�شامية 

الإ�����ش����الم، ويف مقدمتها 

الت�شامح، والعقل،  دي��ن  اأن��ه 

العنف  واحل��وار. ولي�ض دين 

واجلربوت كما يتخيل العقل 

الغربي.. فالإ�شالم هو دين 

املحبة والتوا�شل، والنقاء، 

وال�شدق، والطهارة.. فهويته 

تقبله،  الآخ��ر، بل  ل ترف�ض 

انغالقية، بل  لي�شت  وهويته 

الهويات  هوية مفتوحة على 

ل��ي�����ض ديناً  ف��ه��و  الأخ������رى، 

انتقائياً، وبالتايل، فاإن هويته 

الثقافية لي�شت انتقائية.. بل 

دينًا كونيًا، وهوية كونية.. 

يلتقي يف اإطارها وعلى قاعدة 

الأجنا�ض  الدين احلنيف كل 

الب�شرية. كانت هذه ر�شالة 

العقاد يف فيلم الر�شالة.

فيلم اأ�سد ال�سحراء

ال�شاد�ض من  الف�شل  يف 

الباحث براك  بحثه ناق�ض 

الهوية  ال��دي��ك��ان م��و���ش��وع 

التاريخية  والهوية  ال�شيا�شية 

يف �شينما م�شطفى العقاد من 

الفني  بالتحليل  تناوله  خالل 

والفكري واجلمايل لفيلم » 

اأ���ش��د ال�شحراء« حيث قام 

بالآتي:

- التعريف بالفيلم وظروف 

اإنتاجه.

- ا�شتعرا�ض فريق العمل 

من الفنانني والتقنيني.

- عر�ض م�شل�شل لق�شة 

الفيلم يف تركيبته الدرامية.

الأفكار  - ع��ر���ض لأه���م 

ال��ت��ي ت�شمنها  وامل�����ش��ام��ني 

الفيلم.

- التحليل الفني والفكري 

واجلمايل للفيلم ارتكازاً على 

ال�شور املحّملة بطبيعة الهوية 

الثقافية القومية ودللتها 

ال�شيا�شية. واملحملة كذلك 

بطبيعة الهوية التاريخية وما 

تعك�شه من دللت �شيا�شية 

وفكرية.

الن�شخة الإجنليزية من 

هذا الفيلم حملت ا�شم »اأ�شد 

ال�شحراء« فيما حملت الن�شخة 

العربية ا�شم » عمل املختار«. 

مَتّ انتاج هذا الفيلم يف العام 

1981، وهو يج�شد مراحل 
ال��ت��ي قادها  الليبية  ال��ث��ورة 

فيلم عمر املختار يعري 
ال����ف����ك����ر االس����ت����ع����م����اري 
ويعلي من شأن التمسك 
ب������ال������ه������وي������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
وال����ه����وي����ة ال���ت���اري���خ���ّي���ة
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عمر املختار �شد الحتالل 

الن�شف  الإيطايل لبالده يف 

الع�شرين.  الأول من القرن 

الرابع  الفيلم يف  بداأ ت�شوير 

من مار�ض للعام 1981، وهو 

الليبية  الثورة  يج�شد مراحل 

التي قادها عمراملختار �شد 

الإي��ط��ايل لبالده  الح��ت��الل 

القرن  الأول من  الن�شف  يف 

الع�شرين، بداأ ت�شوير الفيلم يف 

الرابع من مار�ض للعام 1979 

يف مواقع الأحداث احلقيقية 

التي جرت فيها، وفق ما ت�شري 

التاريخية. وت�شمل:  امل�شادر 

املنطقة ال�شحراوية التي تبعد 

64 كم عن مدينة بنغازي، ويف 
منطقة الواحات، بالقرب من 

اأوجلة« ويف اجلبل   « مدينة 

وانتهى  ليبيا،  الأخ�شر �شرق 

 ،1979 اأكتوبر  الت�شوير يف 

وقد مَتّ اأول عر�ض للفيلم يف 

اإبريل للعام1981  الرابع من 

يف دول����ة ال��ك��وي��ت، ك��م��ا مت 

ال�شهر نف�شه يف  عر�شه يف 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات 

ا�شرتك يف متثيل هذا الفيلم 

250 مم��ث��اًل، قاموا  ح��وايل 

الأدوار  العديد من  بتج�شيد 

الأ�شا�شية والأوىل والثانية 

والثالثة، بالإ�شافة اإىل 5000 

ك��وم��ب��ار���ض. وق���د ت�شمنت 

اأمريكا،   : قائمة املمثلني من 

ا�شرتاليا، فرن�شا،  بريطانيا، 

اإيطاليا، اليونان، يوغ�شالفيا، 

اأ�شبانيا، مالطا، م�شر، لبنان، 

ال�شودان، �شريلنكا،  تون�ض، 

بالإ�شافة اإىل ليبيا.

يركز م�شطفى العقاد يف 

فيلمه هذا على حركة الن�شال 

الثائر  التي قادها  ال�شعبي 

عمر املختار �شد الحتالل 

الإيطايل. مبيناً اأّن اأ�شا�شيات 

ثراء  الن�شال تقوم على  هذا 

التاريخية والهوية  ال��ه��وي��ة 

ال�شيا�شية/  الدينية والهوية 

ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 

عمر املختار ورفاق دربه يف 

املقاومة. فهو ينا�شل من اأجل 

تثبيت اأركان هويته ال�شيا�شية 

التي عمل  العربية  القومية 

الإي���ط���ايل على  الح���ت���الل 

انتزاعها. ويدافع عن هوية 

وطنه العربي، كما يدافع عن 

هوية جذره العربي التاريخّي 

اإليه.  ينتمي  الذي  املكان  يف 

ويف الوقت نف�شه فاإن ن�شال 

عمر املختار ينطلق من هوية 

الهوية  اإ�شالمية. وهي  دينية 

التي تفر�ض عليه اجلهاد �شد 

الحتالل الذي جاء لمت�شا�ض 

خريات الوطن واإلغاء هويته، 

العبودية  وتكري�ض مفاهيم 

والتخلف والتبعية.

الدفاع عن الهوية

الباحث  ���ش��رد  يف بحثه 

الفيلم  الديكان ق�شة  ب��راك 

على النحو التايل:

1911 حتتل  » يف ع��ام 

الإيطالية  الع�شكرية  القوات 

���ش��رع��ان م��ا تت�شكل  ليبيا، 

ف��ع��ل وط��ن��ي��ة جمموعة  ردة 

الثوار املحاربني بقيادة  من 

املدر�ض عمر املختار ملقاومة 

ال�شتعمار الإيطايل، وتبداأ 

باأ�شلحة  الع�شكرية  عملياتها 

اأو  بدائية يف ن�شب كمائن 

يف مواجهات مبا�شرة تتطور 

امل��ع��ارك وت�شتمر وبوترية 

مت�شاعدة يكبد فيها عمر 

املختار الإيطاليني خ�شائر 

كبرية ورغم كل قوتهم تراهم 

الق�شاء عليه  ي��ع��ج��زون يف 

حتى �شار ا�شمه م�شدر قلق 

ورعب عند اجلنود الإيطاليني 

وعندما ي�شل » مو�شوليني« 

اإىل �شدة ال�شلطة يف اإيطاليا 

عام 1922 يت�شلم ملف هذا 

اأعجزهم وق�ْض  الذي  الثائر 

�شحق  ف��ي��ق��رر  م�شاجعهم 

ثورته، فري�شل اأكرث من �شابط 

النتيجة  ليق�شي عليه لكن 

تكون كمن يحرث يف ماء ويف 

عام1929 ي�شتدعي مو�شوليني 

املعروفني  اأبرز �شباطه  اأحد 

بحزمهم وجربوتهم وبق�شوتهم 

اجلرنال )غرات�شياين( ويقول 

اإن الإيطاليني اجلنوبيني  له: 

يق�شد الفالحني، الذين   –
ليبيا يكلفوننا  اإىل  اأر�شلناهم 

كمن يقيم يف فندق خم�ض 

جنوم- وكان مو�شوليني ينظر 

الطليان على  اإىل الفالحني 

ليبيا  اأنهم عبيد: �شاأعطيك 

يا جرنال فاإما تعود اإىل بعمر 

اأو تك�شر رقبته من  املختار 

يُ�شعل املخرج  اللحظة  ه��ذه 

م�شطفى العقاد فتيل فيلمه، 

ن��ور ثورة  ن��ريان��ه كما  لتمالأ 

الذي  الفيلم  اأح��داث  املختار 

 11 ي���وم  تنتهي ���ش��راع��ات��ه 

ال�����ب�����ح�����ث ي����ش����ك����ل إض�������اف�������ة م����ع����رف����ي����ة ف�������ي ح���ق���ل 
ال����ع����ل����وم ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة، وح����ق����ل ع����ل����م االج����ت����م����اع 
ال����س����ي����اس����ي ال����������ذي ي����ح����ف����ل مب������وض������وع ال����ه����وي����ة.

ســــــينما

توجيهات خمرج فّذ
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1931 بوقوع عمر  �شبتمرب 

القوات  بيد  اأ���ش��رياً  املختار 

الإيطالية حيث يُعدم، يف معركة 

كاأنها بني جي�شني نظاميني 

الطليان لأول  ا�شتخدم فيها 

مرة الطريان احلربي للق�شاء 

على ثورة هذا املنا�شل العربي 

الذي قال للجرنال غرات�شياين 

قبل اأن يُ�شاق اإىل املحكمة ومن 

امل�شنقة: حبُل  اإىل حبل  ث��َمّ 

اأمامي  عدالتكم كان يتدىل 

دائماً يا جرنال«.

رك���ز ب���راك ال��دي��ك��ان يف 

اللقطات  بحثه على حتليل 

التي تعزز من دور  الفيلمية 

الهوية القومية والتاريخّية يف 

مواجهة الحتالل الإيطايل 

لليبيا. حيث ت�شمن ال�شيناريو 

منطقني اثنني، ليعك�شا طبيعة 

هويتني، كاًل منهما يف مواجهة 

الأخ�����رى. ه��وي��ة الحتالل، 

لتتجلى يف  وهوية املقاومة، 

الأفكار  م��ن  جملة  الفيلم 

تعلي من  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة، 

العربية  القومية  الهوية  �شاأن 

املدافعة ع ن اأر�شها ومرياثها 

وتاريخها وحقوقها ووطنيتها. 

اأّما الحتالل فال توجد اأمامه 

غري الذرائع والأكاذيب. لذلك 

جنح العقاد يف فيلمه هذا اأن 

ي�شع املقد�ض والذي ي�شري اإليه 

ترميزياً باحلرية وال�شتقالل 

القومية  بالهوية  والتم�شك 

والإن�شانية...  والتاريخية 

املدن�ض، والذي ي�شري  مقابل 

اإل��ي��ه ع��رب �شخ�شية املحتل 

ك��ل حلظة من  بال�شتبداد، 

حلظات هذه املواجهة، ويف كل 

لقطة من لقطات الفيلم �شنع 

العقاد عرب كامريته حلظة 

تنويرية توؤكد على عمق هويتنا 

القومية والتاريخية.

كادر �طنّي

البحثي لهذا  اإجن���ازه  يف 

املو�شوع، يكون براك الديكان 

قد جنح يف اإثراء املكتبة العلمية 

العربية بواحد  وال�شينمائية 

من اأهم الأبحاث، والذي بال 

�شك �شي�شكل مرجعية مهمة 

للدار�شني والباحثني يف حقلّي: 

ال�شينمائية، والعلوم  العلوم 

الإن�شانية وب�شفة خا�شة علم 

الجتماع ال�شيا�شي الذي يويل 

مو�شوع الهوية يف املجتمعات 

الإن�شانية اهتمامًا خا�شًا، 

ويدر�شها ب�شكل انرثوبولوجي 

معمق، كما يدر�شها يف اإطار 

املتغريات ال�شيا�شية والتقلبات 

الجتماعية والقت�شادية.

هذا من جانب، ومن جانب 

ي�شد  البحث  ف��اإن ه��ذا  ث��ان 

نق�شًا وا�شحًا يف البحوث 

املت�شلة  العربية  ال�شينمائية 

باإبداعات املخرج ال�شينمائي 

ال��ع��امل��ي م�شطفى  ال��ع��رب��ي 

العقاد، الذي ترك بني اأيدينا 

اإرثاً �شينمائياً له قيمته الفنية 

والثقافية والفكرية واجلمالية، 

و���ش��اه��م ب�شكل مبا�شر يف 

ال�شينما  الرت��ق��اء مب�شتوى 

العربية لت�شل يف جتلياتها 

الإبداعية اإىل م�شتوى ال�شينما 

العاملية. فالدرا�شات حول هذا 

املخرج تبدو نادرة جداً قيا�شاً 

بحجم ابداعاته ال�شينمائية.

ذل���ك تكون  ع��ل��ى ���ش��وء 

العلمية  احلركة الأكادميية 

ال�شينمائية  ومعها احل��رك��ة 

الكويتية قد ك�شبتا كادراً وطنياً 

ق���ادراً على حتقيق  كويتيًا، 

العديد من املنجزات العلمية 

بالبحوث  املت�شلة  والفنية 

ال�شينمائية الكويتية والعربية، 

فالدكتور براك الديكان طاقة 

اإعطاء  ق��ادرة على  اأكادميية 

املزيد من الإنتاج اإذا توافرت 

اأمامه وله كل مقومات البحث 

اأن  ناأمل منه  العلمي. لذلك 

يقدم لنا يف امل�شتقبل القريب 

املزيد من الدرا�شات والبحوث 

ال��ع��ل��م��ي��ة يف ه���ذا املجال. 

ب�شاأن  يت�شل  م��ا  وبخا�شة 

احلراك ال�شينمائي الكويتي.

ما يزيدنا اعتزازاً بالباحث 

اأن  ب��راك الديكان  الدكتور 

الأكادميية  العلمية  اللجنة 

ال�شينمائية  للعلوم  الإ�شبانية 

العلمية  اأ�شادت باجلهود  قد 

ال��دك��ت��ور براك  ال��ت��ي بذلها 

الكبري يف  ال��دي��ك��ان ومت��ي��زه 

العلمي  البحث  اإجن��ازه لهذا 

غري امل�شبوق.

البطل املجاهد عمر املختار
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جتل����ت واجن����لت حق�������ًا...

»اليلوة«

مـــأثـــورات

د. ح����م����د ال���ه���ب���اد

م��������ل��������ي��������ح��������ة ف���������������ي م������ع������ان������ي������ه������ا
اجللوة : م�شدرها اجلال: واجلال لغة : جال القوم عن اأوطانهم 

يْجلون واأجلوا اإذا خرجوا من بلد اإىل بلد، وي�شتخدم هذا امل�شطلح 

عند ع�شائر الأردن يف حالة قتل اأحد اأبناء الع�شرية تقوم ع�شرية 

القاتل باجللوة اأي اخلروج من مكان تواجد عائلة املقتول اإىل مكان 

اآمن بعيدا حتت معية ع�شرية اأخرى .كما ي�شتخدم اأهل جند لفظة 

اجللوة عندما �شادها اجلوع وجفاف الآبار من املياه حيث نزحوا من 

جند اإىل الكويت والزبري . وي�شتخدمها العرب اأي�شا للعا�شل فيقولون 

)اجتالها( يعني العا�شل جال النحل عن موا�شعها 

اأبو حنيفة : جال  الدخان وقال  بالأيام وهو 

النحل يجلوها جالء اإذا دخن عليها ل�شتيار 

 . بالدخان  النحل : طردها  الع�شل، وجلوة 

وهو ما يتوافق مع معنى اجللوة يف الكويت وهو ال�شتعداد لإظهار 

العرو�ض من دار اأهلها اإىل دار زوجها، وت�شتخدم العرب اأي�شا لفظة 

جال اإذا اكتحل قال املنتخل الهذيل واأكحلك بال�شاب اأو اجلال ففتح 

لذلك اأو غم�ض وتقول العرب للما�شطة جتلو العرو�ض وهذا اأي�شا 

ما يتوافق ومعنى اجللوة يف دولة الكويت حيث يتم تزيني العرو�ض 

بالكحل والتم�شيط، وتقول العرب اأي�شا: وجال العرو�ض على بعلها، 

وجليت على زوجها، واجتالها زوجها اأي نظر اإليها، وجلوت العرو�ض 

جالء وجلوة واجتليتها مبعنى اإذا نظرت اإليها جملوة

اأو  )اليلوة(  الكويت  اأهل  بلهجة  تلفظ   : واجللوة 

)اجللة( وهي اأحد اأبرز الفنون التي تتخذها الن�شاء 

دون الرجال، ذكرتها امل�شادر التاريخية �شمن ق�شة 
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اجل����ل����وة أو ال���ي���ل���وة ب��ل��ه��ج��ة أه�����ل ال���ك���وي���ت أح�����د أب������رز ال���ف���ن���ون ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ال���ن���س���اء دون ال����رج����ال في 
األع���������راس وغ����ال����ب����ًا ت����ك����ون ل����ن����ذر ن����ذرت����ه أم ال�����ع�����روس وت����ك����ون ف����ي ف����ت����رة ال���ع���ص���ر ق���ب���ل ال�����زف�����اف بيوم

ع����رف ه����ذا ال���ف���ن ف���ي م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا خ���اص���ة ت���ون���س ول��ي��ب��ي��ا وف����ي فلسطني

»اجل�������ل�������وة« ع����رض����ة ل�����ان�����دث�����ار ل�����وف�����اة أغ����ل����ب م�����ن ي�����ؤدون�����ه�����ا ول����ض����ي����اع م���ع���ظ���م ن���ص���وص���ه���ا ال���غ���ن���ائ���ي���ة

م�شعب بن الزبري واأم منظور، 

يف اأيام الدولة العبا�شية، فقد 

ذكر الدكتور حممد اأحمد خلف 

اهلل يف كتابه �شاحب الأغاين 2: 

حديث اأبي فرج قال : اأخربين 

حممد بن خلف بن املرزبان 

قال: حدثنا اأحمد بن الهيثم بن 

فرا�ض قال : حدثني العمري عن 

هيثم بن عدي واأخربين به ابن 

اأبي الأزهر عن حماد عن اأبيه 

عن الهيثم بن عدي، اأن رجال 

اأن�شد م�شعب بن الزبري قول جميل :

ما اأن�شى ل اأن�شى منها نظرة �شلفت باحلجر يوم جلتها اأم منظور 

فقال : لوددت اأين عرفت كيف جلتها، فقيل له اإن اأم منظور هذه 

حية، فكتب يف حملها اإليه مكرمة. فحملت اإليه، فقال لها : اأخربيني 

عن قول جميل : ما اأن�شى ل اأن�شى منها نظرة �شلفت، قالت: األب�شتها 

قالدة بلح، وخمنقة بلح وا�شطتها تفاحة، و�شفرت �شعرها، وجعلت 

يف فرقها �شيئا من اخللوف، فقال لها م�شعب فاإين اأق�شم عليك 

هال جلوت عائ�شة بنت طلحة مثل ما جلوت بثينة ففعلت .

ول �شك اأن الو�شف الذي ذكرته اأم منظور يتطابق ومعنى الن�ض 

امل�شتخدم يف غناء اجللوة يف دولة الكويت ويلفظ مب�شطلح )جلة( 

اأو )يلوه( حيث يقول:

حلوا �شفائرها واأرخوا �شعرها �شبال عل�ى الأكتاف والأبداين 

باهلل مواخطه����ا خذوا بيمينها وام�شوا بها مبراتب الأح�شاين

البان��ي العنب�ر وعود  مل��ا م�شت خدامه����ا قدامه��ا مبب��اخر 

ال�در واملرجان���ي ف��وق جبينها ونقطوه���ا  الت��اج  واألب�شوها 

كما ي�شري ابن خلكان بقول ال�شاعر عبداحلكم امل�شلم ال�شافعي 

من القرن ال�شاد�ض الهجري وهو ي�شتجلي زوجته:

�شت���رت وجهه��ا بك��ف علي��ه �شبك النق�ض وهي جتلي عرو�شا

قلت : مل يغن عنك �شرتك �شيئا ومتى غطت ال�شباك ال�شمو�ش��ا

واأورد ابن �شعيد قال: اأخربين اأحمد بن عبيد بن عمار قال : 

حدثني ا�شحق بن حممد النخعي قال : حدثني اجلماز قال ابن 

: كانت جنان قد �شهدت  به قليب بن عي�شى قال  مار وحدثني 

عر�شا يف جوار اأبي نوا�ض فان�شرفت منه وهو جال�ض معنا فراآها 

اأن�شدنا بديها قوله :

النظ���ارة العرو�ض جنان فا�شتمالت بح�شنها  �شهدت جل���وة 

الإ�شارة العرو�ض  فاإليها دون  راأوه��ا  العرو�ض حني  ح�شبوها 

به���ا �شواك عمارة راأوه��ا ما دهانا  العرو�ض حني  اأه��ل  قال 

الأمر الذي ي�شري اإىل قدم هذا الفن عند اأهل الكويت فيمار�شه 

العرو�ض عمل جلوة لبنتها  تنذر والدة  بالأعرا�ض عندما  الن�شاء 

العرو�ض.اأما عند البدو قدميا يف دولة الكويت فال يختلف الأمر 

اأن مفهوم م�شطلح اجللوة ل يوجد يف  العرو�ض رغم  يف تزيني 

اأعرا�شهم .

ول �شك اأن هذا الإرث العربي ح�شنته اأر�ض الكويت عرب تلك 

ال�شنني ال�شالفة، واأ�شبح ميار�ض يف منا�شبات الزواج حتديدا اإل 

اأن له خ�شو�شية اأن يعمل �شاعة الع�شر قبل ليلة الزفاف ويكون 

نتيجة لنذر نذرته اأم العرو�ض لتحقيق هذه الغاية، وقد ا�شتهر كثري 

من الن�شاء يف اأداء هذا اللون الغنائي. ورغم اأن هذا اللون الغنائي 

اأخذت �شم�شه بالأفول نتيجة لوفاة معظم موؤدي هذا اللون الغنائي 

ومل يعد ميار�ض يف دولة الكويت اإل نادرا، فاإن ن�شو�شه الغنائية 

اأي�شا كتب عليها ال�شياع وعدم احلفظ الأمر الذي جعل �شفحة 

تاريخية تطوى ملعرفة مثل هذا اللون الغنائي الذي ميتد عرب التاريخ 

وو�شلتنا منه اإ�شارات يف الدولة العبا�شية .

ولفظة اجللوة عند بع�ض الطرق ال�شوفية لها مدلول اآخر حيث 

يق�شد به اجلالء والظهور والو�شوح وم�شدره عندهم التجلي وقد 

ا�شتقها ال�شوفيه عن الأية الكرمية بقوله تعاىل: فلما جتلى ربه 

للجبل جعله دكا . وي�شتندون اإىل قوله تعاىل قل اإمنا علمها عند 

ربي ل يجليها لوقتها اإل هو .

فمفهوم اجللوة عندهم عك�ض اخللوة التي ينادي بها ال�شوفيه 

وهي اختالء املريد املبتدئ ملواجهة ال�شيطان ح�شب اعتقادهم وهو 

ال�شيطان  املريد هذا  يقاوم  ثعبان مرقط حيث  له ب�شورة  يظهر 

يتجلى ويخرج من  اإنت�شر عليه  فاإذا  والتاأمل  بالذكر  اأثناء خلوته 

هذه اخللوة منت�شرا .

وفن اجللوة امل�شتخدم يف الأعرا�ض حتديدا هو فن عربي ميار�ض 

يف منطقة اخلليج العربي ويف �شمال اأفريقيا مثل اجللوة ال�شفاق�شية 

يف تون�ض ن�شبة اإىل مدينة �شفاق�ض والتي تقال كلماتها :

من طقو�ض الأعرا�ض
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ي��ن�����ش��������ر اهلل يعني ك��������������������������������رمي اهلل  ك�����������رمي اهلل  اهلل 

ب��ي�����ش��اوت��ه��ا ذي احلنني زي����ن  ال���ع���رو����ش���ه ح�����ش��ن  ه����ذي 

يالواقفه ما بني اثنني يا نا�ض قيموا عينيكم منذ خليقة مولكم

بني احلما وقرة العني زغرطوا عليهم الأثنني جدها ما ي�شبها

ي��ن�����ش��ر اهلل يعني ي��خ��ي��ب��ه��ا اهلل  م����ا  ال�������ش���م���ا  ع�����ايل 

ويف ليبيا وحتديدا يف طرابل�ض توؤدى اجللوة للعرو�ض بالكلمات 

التالية:

����ش���الم اهلل عليه ب���ه  ال��ن��ب�����������������������ي وف��رح��ن��������������������ا  ج��������������ان��ا 

����ش���الم اهلل عليه ب��ي��������������������������ه  ت��ت��ب�����������������ا���ش��ر  وامل��������������الئ��ك��ة 

ي���ا م���ا اأح�����ش��ن ال�����ش��الة وال���ذك���ر ع��ل��ي��ه ���ش��الم اهلل عليه

اأما يف فل�شطني فتمار�ض اجللوة اأي�شا ملنا�شبة الزفاف حيث 

ي�شطف الن�شاء �شفني متقابلني وت�شري العرو�ض يف الو�شط ذهابا 

واإيابا ووجهها مقابل املعر�ض على اأنغام الطبلة والدربكة والأغاين 

اخلا�شة باجللوة ومن ن�شو�شها:

ي���ا ورده ج���وه جنينه ي��ا زينه  الل�������ه  اأ�ش�����م  اإمت��خ��رتي 

علينه خي��������م  والف���ل  غ��زال��ه  ي�������ا  القرنف�����ل  عق�����د 

العايل وقويل لعري�شك يا حاليل قومي ادخلي ق�ش�������رك 

هنيه وعي�شه  و�شاع����ات  واللي��������ايل  الأي����ام  واأق�ش���ي 

الأك���ابر عري�ش����ك ابن  ا�شم اهلل ع �شريرك  قومي اطلعي 

�شلبيه ي��ا  حل������وة  ي�����ا  اآه  بعري�ش����������ك  يهني����ك  رب����ي 

ج���������واري ب�شب�����ع  اإل  بطلع  م������ا  عري�شي  وحي������اة 

وراي مي�ش��������وا  واأث��ن��ني  قدام�����ي  مي�ش�����������وا  اأثني���ن 

ل��ي الأزه����ار ورد وي����ا�شمني وعطريه ين�ش�����روا  وث��الث��ه 

اأن هناك م�شطلحًا م�شابها يف فل�شطني يطلق عليه  كما 

التجالية ويق�شد به ظهور العرو�ض للمعر�ض وتغنى بهذه املنا�شبة 

عدة ن�شو�ض منها:

ب��ت��ع��م��ر بلد ���ش��ن��د وراك ح��م��ول��ه  ق���وم���ي جت��ل�����ي وراك 

الذهب ب��ع�����د  دي���ات���و  و���ش��رب��ت��و حم���ال  ف����الن  اأب�����و  وراك 

واجللوة يف دولة الكويت انح�شرت �شمن ميزانني حمددين:

اأولهما : القادري الرفاعي:

الكويت  ي�شتهر يف منطقة اخلليج يف دولة  وين�شج عليه ن�ض 

ومملكة البحرين حتديدا:

ف�����������������ي معانيها م��ل��ي��ح��������ة  اأم��ان��ي��ه��������ا  ف�����������������ي  اأم��ي��ن��������ه 

يبقيه������ا ال��ل�����ه  ���ش��������������األ��ت  جت��������ل��ت واجن�������ل���ت ح��ق��������ا 

حت��ل��ت ب��احل�����ل��ل وال���ت�����������اج اإل��ي��������ه خ��اط�����������ري ق���د هاج

ت��ن��ظ��������ر مبعانيه��ا امل���ح���ت���اج ع�����ش��ى  اأي��ه�����������ا  ف��ي��ا ه�������اج 

ج���ب���ني ك��ال��ق��م�����������ر ي��ا���ش��������ي ون������ور ي�����ش��ف�����ي اأم���را����ش���ي

ف�������واهلل خ��اط��������������ري فيه�ا ق��ا���ش��ي  ال�����ش��م��ا  ل��ه��������ا رب 

ل��ه�����ا ع����ني ك��م��������������ا غ����زال����ة وف������وق اخل�����������د ل��ه��������ا خالة

خ��ل��ق��������ا ج��������������ل اإج��الل�����������������ه اأب�����و امل���خ���ت���ار ح��ظ��ى فيها

ل��ه��������ا خ��������د ك��ال��ت��ف�����������������������������اح وري���ح���ه ع��ط�����ره��ا ق���د فاح

م��ف��ت�����ون ه��������و فيها ب��ق��������ى  ف��ع��ق��ل��ه راح  ي��ن��ظ��ره��ا  وم����ن 

امللم�ض ن�����������اع��م  ك��امل��ح��ب��������������ض وج�����ش��������م  ف�����������������اه  ل��ه�����������ا 

ف��������ي مع���انيها اأخ���ر����ض وح�����������اروا  ل��ه��������ا ج��م��������ل  ن��ط��ق 

اأن�����ش��ه�����������ا واجل���ان ف��ح��������ارت  ك��امل�����������رج��ان  ���ش��ف�����������اة  له���ا 

ال��ع��ي�����������ن جتليه���ا امل��ن�����������ان وح��������ور  ال��واح��������د  خلقه���ا 

مل�ا ك�شف اأبو النب����ي عن وجهها اأم�ر عظي�����م لي�ض به اإن�شان

وجاء اجلواري واأنرثوا يف مهدها وا�شتب�ش��روا بذا النبي العدنان

ث��م ال�شالة عل��ى النب���ي حمم���د ما اأ�شرقت �شم�ض على الأكوان

والآل وال�شح����ب جميعه����������م ما ناح قم���ري على الأغ�شان

وثانيهما ي�شتخدم اإيقاع الفن النجدي :

يا )فالنه( الرياحي لك  ال�شعد هبايب  وت�شتخدم ن�ض: هب 

ع�شاه دوم اأفراحي.

مـــأثـــورات

اجللوة عند معظم ال�شعوب العربية
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مســــــرح

تعزيــز الوحـدة الوطنية
يف الرسالة املرسحية

اإل ويتوقف بكثري من العمق والتاأمل عند مو�سوع  اإىل املواطنني الكرام،  مل يرك اخلطاب الأم��ريي - يف دول��ة الكويت - منا�سبة يتوجه بها 

الركيزة الأ�سا�سية لتما�سك الدولة �سيا�سيًا، واجتماعيًا، واقت�ساديًا، وثقافيًا. وبو�سفها الدعامة الأوىل للتكامل  بو�سفها  “الوحدة الوطنية” 
التاأ�سي�س حتى يومنا هذا. ال��ذي تناقلته الأجيال عرب التاريخ  منذ عهد  والتكاتف والتالحم بني املواطنني، ولي�س هذا فح�سب، فهي الإرث 

د. اأ�سامة خالد امل�سباح

ف��ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، بكل 

اأ�شلحة  اأه���م  مقوماتها ه��ي 

املواجهة والتحدي، التي يت�شدى 

بها كل اأفراد املجتمع للمخاطر 

ب��ال��وط��ن، وتريد  ال��ت��ي حتيط 

النيل م��ن ثوابته واجنازاته. 

الب�شرية  القلعة  اأي�����ش��ًا  وه��ي 

الناب�شة الواعية التي تذود عن 

حمى الوطن وحتمي مكت�شباته 

الوطنية، وت��غ��ر���ض يف نفو�ض 

مواطنيه قيم الفداء، والت�شحية 

والعمل واملثابرة والإنتاج، وتنمي 

فيهم  روح ال�شراكة الإيجابية، 

ليذوب الفرد مع غريه يف ن�شيج 

اجتماعي وطني واحد، ل ي�شعر 

والعزلة.  بالفرقة  اأح���د  فيه 

فالوطن – هنا – للجميع.

وقد �شرب �شاحب ال�شمو 

اأمري البالد حفظه اهلل ورعاه، 

اأ�شدق الأمثلة يف تكري�ض مبداأ 

اأطلق  الوطنية حينما  الوحدة 

عبارته اخل��ال��دة   اإث��ر تفجري 

م�شجد الإمام ال�شادق، بقوله: 

اإذن هي اأ�شرة  كلهم عيايل”   “
واح���دة، م��رتاب��ط��ة، متكاتفة، 

م��ت��وح��دة، ذات ه��دف وطنّي 

واحد، فال فرق بني اأفرادها، ول 

فرق بني مكّوناتها الجتماعية.. 

امل����������س����������رح ف����������ي ذات����������������ه ي������ح������م������ل ف����������ي داخ����������ل����������ه ال�����������دع�����������وة األص��������ل��������ي��������ة ل�����ل�����ع�����م�����ل اجل��������م��������اع��������ي ، ألن رس������ال������ت������ه 
ت����������ق����������وم ع��������ل��������ى ض���������������رب ال���������ن���������زع���������ة ال����������ف����������ردي����������ة واالن�����������������ع�����������������زال وت��������ن��������ش��������د ال��������ع��������م��������ل اجل���������م���������اع���������ي امل��������وح��������د 
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لكل دوره يف البناء الجتماعي، 

ال��ت��ن��م��وي. ولكل  ال��ب��ن��اء  ويف 

حقوقه وواجباته اأمام القانون. 

الوطنية،  الوحدة  لذلك، كانت 

ول تزال، العنوان الذي يج�شد 

عدالة الدولة، وير�شم م�شتقبلها 

الدميوقراطي.. 

الوحدة الوطنية �ر�سالة 

امل�سرح

نظراً لأهمية هذا املو�شوع، 

فقد اأوله امل�شرح اهتماماً خا�شاً، 

العرو�ض  وتناوله يف عدد من 

امل�شرحية، تارة باأ�شلوب مبا�شر، 

وتارة من خالل الرتميز، والإ�شارة 

والتلميح. وقد جتلت ذروة هذا 

امل�شوؤولني عن  ل��دى  الهتمام 

القطاع الثقايف والفني يف الدولة 

ن��دوة فكرية  اإقامة  من خ��الل 

متخ�ش�شة ناق�ض امل�شاركون 

فيها هذا املو�شوع من زوايا عدة 

على امل�شتوى اخلليجي، ولي�ض 

الكويتي فح�شب، وذل���ك من 

خالل الدورة الأخرية ملهرجان 

الكويت امل�شرحي.

جاء اهتمام امل�شرح مبو�شوع 

الوحدة الوطنية، لي�ض فقط من 

بالإ�شكاليات  منطلق اهتمامه 

ال�شيا�شية املعا�شرة التي توؤرق 

امل��ج��ت��م��ع الإن�����ش��اين، ب��ل لأن 

ذات��ه يحمل يف داخله  امل�شرح 

الدعوة الأ�شلية للعمل اجلماعي 

املتكاتف واملوحد. ولأن ر�شالته 

النزعة  ت���ق���وم ع��ل��ى ����ش���رب 

الفردية والنعزال والنغالق. 

ك��ل عمل  وين�شد مقابل ذل��ك 

جماعي موحد يخدم قطاعات 

املجتمع دون تفرقة. عالوة على 

اأ ن التطرق ملو�شوع الوحدة 

باأ�شلوب  ومعاجلته  الوطنية 

فني جمايل، يحمل يف داخله 

دعوة ر�شمية و�شعبية لتحديث 

الهياكل الجتماعية وال�شيا�شية 

والقت�شادية على غرار التمدن 

الأوروبي الذي �شعى اإىل تكري�ض 

اأوروبية معا�شرة قائمة  وحدة 

على التكامل والتجان�ض.

اأ�راق بحثية خليجّية

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

ال�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة، ملهرجان 

الكويت امل�شرحي، اأقامت اللجنة 

املنظمة لأعمال املهرجان ندوة 

فكرية حت��ت ع��ن��وان )امل�شرح 

وتعزيز الوحدة الوطنية(، وذلك 

ال�شيوف، على  اإقامة  يف مقر 

مدار يومني من اأيام املهرجان. 

الباحثني  ق��دم فيها ع��دد من 

اأوراق  امل�شرحيني اخلليجيني 

عمل تدور حول العنوان الرئي�شي 

للندوة، حيث مَتّ اقت�شار التطبيق 

امل�شرح  وال��درا���ش��ة فيها على 

اخلليجي فقط.

الندوة �شيوف  ح�شر هذه 

مهرجان الكويت من امل�شرحيني 

بالإ�شافة  العرب واخلليجيني، 

امل�شرحيني  م���ن  ع����دد  اإىل 

الكويتيني. ومتت  والإعالميني 

يف كل جل�شات الندوة مناق�شة 

الباحثني فيما قدموه يف اأوراقهم 

البحثية، والتي تنوعت فيها 

م�شتويات الروؤية من باحث اإىل 

اآخر، تبعاً لعوامل فنية وثقافية 

كثرية. من اأبرزها مدى اهتمام 

ُكّتاب امل�شرح يف اخلليج العربي 

باإثارة مو�شوع الوحدة الوطنية 

يف ن�شو�شهم امل�شرحية. ومدى 

اهتمام املخرجني امل�شرحيني 

الق�شية  التعامل مع ه��ذه  يف 

خالل اأكرث من ن�شف قرن من 

الزمان، وكذلك كيفية تعاملهم 

معها فنياً، وفكرياً.

الر�ؤية البحرينية

من مملكة البحرين قدمت 

الباحثة امل�شرحية زهراء املن�شور 

“اإعادة تفكيك  بحثًا بعنوان: 

امل�شرحية  التجربة  ال�شوؤال يف 

2011م”.  البحرينية ما بعد 

معتمدة على جهدها البحثي يف 

�شبط امل�شطلح، والتطبيق عليه 

من منظور تاريخّي، ومنظور 

“الأمر  ق��ال��ت:  ن��ظ��ري. حيث 

املهم جداً يف العرو�ض امل�شرحية 

اأزمة2011  التي قدمت بعد 

يف البحرين اأنها حتاكي مفهوم 

الوحدة الوطنية بال�شكل الذي 

القائمون عليه، من دون  فهمه 

الأخذ بدور امل�شرح التنويري يف 

بث الوعي ب�شكل مدرو�ض جلمهور 

واع، ول تعجز و�شائل التوا�شل 

احلديثة التي خلقت العوملة 

وجعلت العامل قرية �شغرية عن 

اإف�شاح املجال مل�شاهدة ما يريد 

العامل، فماذا �شيكون  ومن كل 

احلال اإذا كانت الق�شية م�شابهة 

للق�شية املحلية؟

اأن يتجه  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن 

املتلقي للمقارنة التي لن تكون 

امل�����ش��رح املحلي  يف م�شلحة 

بالتاأكيد، وه��ذا لأن��ن��ا نرغب 

يف نه�شة م�شرحية مفاجئة 

كنتيجة للحما�ض الذي �شرى يف 

الأنف�ض، فكان للم�شرح ن�شيب 

الأوب��ري��ت��ات واملهرجانات  من 

والفرق الفنية، وكان التوقع اأن 

اأعادها  تقوم نه�شة م�شرحية 

ال�شعب وت�شبثه  ت��وح��د كلمة 

اأك��رث نتيجة حت�شيد  بالوطن 

الر�شمي لاللتفاف  الإع����الم 

الوطنية بكل  ال���روح  وت��اأك��ي��د 

و�شيلة مطروقة. وكما تطرق 

جرج�ض �شكري بعد ثورة م�شر 

“ انتظروا نه�شة م�شرحية تهبط 
عليهم من ال�شماء دون مقدمات، 

واأن اجلمهور �شوف يتدفق على 

امل�شارح فجاأة، واأن الثورة �شوف 

القدرة  املواهب  اأن�شاف  متنح 

الإب��داع فجاأة؟  ال�شحرية على 

اأفرجت  يوليو  ثورة  اأن  �شحيح 

ع��ن الطاقات احلبي�شة لدى 

الفنانني واجلمهور معاً، فاإذا 

اللحظتني  الأو�شاع بني  تاأملنا 

�شنجد بع�ض الختالف وقلياًل 

من الت�شابه، ورمبا ح�شل بع�ض 

نتيجة لكل ما  من ه��ذا فعاًل 

بالقوة  ا�شتمر  ذك��ر. لكن هل 

املطلوبة؟ هل تدفق اجلمهور 

على امل�شرح كما كان متوقعاً له؟ 

هل ظهر جنوم �شباك بحرينيون 

من وراء هذه الأعمال؟ وال�شوؤال 

زهراء املنصور  ) البحرين(  
ال ميكن للوحدة الوطنية 
أن ت������ؤخ������ذ ع�����ل�����ى ج����رع����ة 
واحدة وال بحسب إرشادات 
ع��ل��ي��ا ، ل����ذا ال ب���د للمسرح 
م��������ن ال��������ب��������دء م��������ع ال����ط����ف����ل 

ن������واة امل���ج���ت���م���ع وال ب����د م����ن االه����ت����م����ام ب���امل���س���رح امل���درس���ي 

مســــــرح
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الأهم: هل ما ُقدم من عرو�ض 

ي��رق��ى لالإح�شا�ض  م�شرحية 

بالوحدة الوطنية ويدفع بها 

قدماً اإىل الأمام؟”

وحول دور امل�شرح يف ر�شم 

الوعي ال�شعبي، وتعزيز مفاهيم 

املتلقي  الوطنية لدى  الوحدة 

قالت زهراءاملن�شور يف بحثها: 

“اإن النجاح يف ت��روي��ج معنى 
الوطنية، وم��ن يعمل  ال��وح��دة 

اأنها  ي��درك  اأج��ل حتقيقها  من 

تقوم على اإرادة �شعبية ملختلف 

الأطياف، بحيث تطغى امل�شلحة 

ف��وق كل اعتبار  للوطن  العليا 

ل��الأف��راد، وم��ن دون اللتفات 

التي  الثانوية  اإىل الختالفات 

حتول دون التكاتف والإبقاء على 

الكلمة الأخرية مل�شلحة الوطن 

التي هي خري على كل مواطن. 

كبرياً يف  الثقافة دوراً  وت��وؤدي 

قيادة هذه الأدوار املهمة، فيناأى 

امل�شرحيون عن كل ما يق�شم 

وح��دت��ه��م وع��ن ك��ل م��ا يق�شم 

وطنيتهم اإىل مذاهب وطوائف 

واأعراق واأن ي�شموا على �شغائر 

الختالف ونتائجها املدمرة التي 

تكون وبالً على املجتمع، بدل 

للعدو  اأن تقويه وتلفت نظره 

اخلارجي املرتب�ض بهذا التكاتف 

الوحدة. فامل�شرح ير�شم  وهذه 

ُكر�ض  لو  الوعي اجلمعي  هذا 

له كما يجب. واللتفات للمنابر 

الثقافية الأخ��رى، ودوره��ا يف 

لي�ض  الوطنية  ال��وح��دة  تعزيز 

بر�شائل مبا�شرة فجة، تعطي 

الأمر من دون املعنى للمتلقي، 

ول بتغيري نغمة وتون، كما تفعل 

واأي�شاً  اأجهزة الإع��الم  بع�ض 

بع�ض كتاب الأعمدة الذين باتوا 

امل��األ��وف يف  معروفني بلحنهم 

الأخ��رى ل  اأن مواقفهم  وق��ت 

تدل على م�شداقية ما يكتبون 

ول يدلون عليه. نحتاج اإىل هذا 

الذي ي�شخ فينا  “الهارموين” 
الطبيعي  وال��ولء  نعمة املحبة 

للوطن وق�شاياه. وكما  املنحاز 

ي�شري هيغل، الذي يعترب الوحدة 

ال��ق��ان��ون يف  “طاعة  الوطنية 

اإط���ار احل��ري��ة املمنوحة منه، 

ال��ق��ان��ون مع  يتوافق  اأن  على 

الذي هو منطق  العدل  منطق 

التاريخ”. وهذا املنظور للم�شرح 

وللثقافة اجتاهات عديدة يف 

طريقة التفكري والوعي ممزوجة 

التي ت�شربها  بالقيم  باللتزام 

من املجتمع والبيئة املحيطة، 

ويف هذه احلالة ي�شطبغ مفهوم 

الثقافة مبفهوم الهوية غري اأن 

التحول والتطور،  تعني  الأوىل 

يف حني اأن الهوية ثابتة وقابلة 

للتجديد.”

وحتى يلعب امل�شرح هذا 

ال���ث���ق���ايف والتنموي  ال������دور 

والوطني، فاإن الباحثة ترى اأنه 

ل بد للعودة اإىل اأ�شل الق�شية، 

وهو م�شرح الطفل، لياأخذ هذا 

وي�����ش��اه��م يف  ال��ط��ف��ل  املتلقي 

توؤكد ذلك  توعيته، لذلك فهي 

يف بحثها قائلة: لأننا نفكك 

ننتمي  ال��ذي  امل�شرح  دور  معاً 

اأن يكون  اإليه جميعًا، ويهمنا 

له ال�شاأن الذي وجد لأجله، ل 

بد اأن ن�شع اأيدينا على اجلرح 

مبا�شرة ونبداأ بعالجه وراأب 

الذي يتحول مع مرور  ال�شدع 

لي�ض  اإىل بعد حقيقي،  الوقت 

من �شالح امل�شرح/ امل�شرحيني، 

اإليه.  ينتمي  الذي  ول املجتمع 

ولأنه ل ميكن للوحدة الوطنية 

توؤخذ على جرعة واحدة،  اأن 

اإر���ش��ادات جهات  ول بح�شب 

عليا، ولأن دور امل�شرح غري 

اأو تق�شيم  منوط بفئة عمرية 

ذل��ك، فال بد  اأو غري  جندري 

البدء مع الطفل  للم�شرح من 

نواة املجتمعات اإذا اأردنا و�شع 

منهجية حقيقية تنمو وتكرب مع 

الأطفال. ويوؤكد متخ�ش�شون 

عديدون يف م�شرح الطفل عن 

الدور الذي ي�شطلع به امل�شرح 

ال�شخ�شية وال�شلوك  بناء  يف 

اإمن���اء الروح  وم�شاهمته يف 

الوطنية لدى الأطفال بالتدرج، 

وكجزء اأ�شا�شي من القيم التي 

امل�شرح.  يكت�شبها من ممار�شة 

اأي�شاً يف ه��ذا امل�شرح  وي�شار 

اأن يجبل الطفل  اأهمية  اإىل 

على مو�شوع ال�شريك يف الوطن 

املغاير له يف الدين اأو املذهب 

انتماء خمتلف  اأي  اأو  اللغة  اأو 

ا�شتطعنا  واإذا  انتمائه.  ع��ن 

اجتياز املمر الأول م��ن هذه 

الطفل  املهمة، وا�شتمر م�شرح 

املدر�شي يف  امل�شرح  ومن قبله 

تر�شيخ ثقافة الوحدة الوطنية، 

اأن  الي�شري ج��داً  �شيكون م��ن 

تدخل هذه املهمة يف اجلامعة 

وعرب موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

التي تدخل امل�شارح من �شمنها، 

ولأنها منطلقة من املجتمع وله، 

لذلك ميكنها التاأثري فيهم ب�شكل 

ب�شكل  تدريجي مقنع ولي�ض 

�شريع م�شتعجل وق�شري املدى. 

ننادي  التي  ومع ال�شتمرارية 

اأن  للم�شرح، ميكن  دائمًا بها 

يتحول اإىل عادة حممودة نبث 

الوطنية  ال��وح��دة  فيها ومنها 

ومعاِن كثرية جديدة واإيجابية.

الوحدة الوطنية يف 

التجربة الكويتية

الندوة  الكويتية يف  الورقة 

الفكرية حملت عنوان )الوحدة 

الوطنية يف اخلطاب امل�شرحي 

ق��دم��ه��ا د.في�شل  ال��ك��وي��ت��ي(، 

حم�شن القحطاين رئي�ض ق�شم 

التلفزيون باملعهد العايل للفنون 

امل�شرحية. وت�شمنت مقدمة 

نظرية عن اأهداف البحث، ثم 

اأخرى حول )اخلطاب  مقدمة 

املعني  اأم��ا اجل��زء  امل�شرحي(. 

بالتطبيق فاإنه جاء يف �شياق 

حمور )ت�شدير العنوان والك�شف 

ع���ن ف��ح��وى اخل���ط���اب( عرب 

اأعمال: )ويبقى  عر�شه لثالثة 

الوطن( الذي مت عر�شه يف العام 

2011م، وعر�شي حامي الديار، 
ودقت ال�شاعة اللذين ُكتبا بني 

العام 1985 – 1987. وحول 

د. ف��������ي��������ص��������ل م�����ح�����س�����ن 
ال���ق���ح���ط���ان���ي )ال����ك����وي����ت (  
ال مي���ك���ن ف���ص���ل اخل���ط���اب 
امل������س������رح������ي ع��������ن ب���ي���ئ���ت���ه 
ومحيطه ، وقياس العمق 
ال���ف���ك���ري ل��ل��ن��ص م���ره���ون 

باملؤثرات الثقافية واالجتماعية والتحوالت األيدلوجية 
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هذه العرو�ض قال الباحث: »ل 

اأخفي �شراً اإن قلت: اإن القراءة 

الوطن(  الأوىل لعر�ض )ويبقى 

ال�����ش��ك يف مقارنة  اأوج�����دت 

عر�شني م�شرحيني يعتربان من 

اأهم عرو�ض امل�شرح الكويتي يف 

مواجهة مع )ويبقى الوطن(، 

وعلى طاولة نقا�ض واحدة، اإل 

باأنها كانت فكرة  اأعرتف  اأنني 

لي�ض يف حمله،  خاطئة، و�شك 

الثانية والنظرة  ال��ق��راءة  لأن 

التحليلية برهنت على العك�ض، 

فاخلطاب امل�شرحي يتاأثر »بعدة 

عوامل لي�شت كامنة يف جوهر 

امل�شرح والعمل الإبداعي، بل من 

خالل الظواهر اخلارجية: فنية، 

واجتماعية، وعملية وثقافية«، 

بع�ض  اأورد  اأن  ل���ذا ميكنني 

العوامل الرئي�شة التي جعلت من 

خطاب م�شرحية) ويبقى الوطن( 

يرقى لأن يكون خطاباً متوافقاً 

الوطنية يف  مع مفهوم الوحدة 

امل�شرح الكويتي.

اأه����م ع��ام��ل م��ن تلك  اإن 

العوامل هو اأننا ل ميكن ف�شل 

حت��ل��ي��ل اخل���ط���اب امل�شرحي 

ُكتب  الذي  بيئته وحميطه  عن 

العمق  وع��ر���ض فيه، فقيا�ض 

الفكري للن�ض مرهون مبعطيات 

ع���دي���دة، اأه��م��ه��ا امل���وؤث���رات 

ال�شو�شيوثقافية ملرحلة العر�ض، 

والتبدل  ال�شيا�شية  فالتحولت 

الأيدولوجي الذي ح�شل بعد 

غزو الكويت، والذي اأذاب الكثري 

القومية  م��ن الإمي���ان مبفهوم 

التيارات  اأك���رث  العربية عند 

تبعه  الكويتية، وما  ال�شيا�شية 

للنظام ال�شرتاكي،  انهيار  من 

الإره�����اب والتطرف  وظ��ه��ور 

باأب�شع �شوره جعل الكثري ممن 

كانوا ينادون ب�شحة عقيدة هذه 

ين�شلخون منها، فكل  التيارات 

هذه املوؤثرات �شاهمت يف خلق 

اأدق  اأو مبعنى  اأفكار جديدة، 

كانت هادمة لالأفكار القدمية، 

والتي كانت تهدد مفهوم الوحدة 

الوطنية يف فرتة ما قبل غزو 

للكويت، لأن  العراقي  النظام 

»مراحل التحولت والنقالبات 

الجتماعية تنعك�ض بدورها يف 

تعميق اأهمية اخلطاب امل�شرحي، 

اأن هام�ض احلرية الذي  كما 

يتحقق �شمن النظام ال�شيا�شي 

اأو�شع  اإمكانية وم�شاحة  يعطي 

لالإبداع«.

والثورة  العوملة  تاأثريات  اإن 

التكنولوجية �شاهمت يف تغيري 

اأمناط التفكري لدينا، فلم تعد 

ه��ن��اك �شلطة للخطاب على 

اأو  ال��دول��ة  املتلقي، �شواء من 

ال�شيا�شي  اأو الفكر  الأ���ش��رة 

ف���ج���اء اخلطاب  وال���دي���ن���ي، 

وال��ذي ي�شارك فيه  ال�شعبوي 

املتوا�شلني اجتماعياً عرب  كل 

هذه التكنولوجيا، فبعد اأن كانت 

ال�شيا�شية ت�شدر من  التيارات 

با�شمها ممن ميلكون  يتحدث 

واإي�شال  الإق��ن��اع  ق���درة على 

اأ���ش��ب��ح اخلطاب  اأف��ك��اره��م، 

ال�شعبي يف اأغلبه خطاباً و�شولياً 

العلمية  باملرجعيات  ل يعرتف 

والعملية يف املمار�شة ال�شيا�شية 

والدينية.

ويبقى عامل تقنيات الكتابة 

يف النماذج الثالثة، حيث مل تاأخذ 

تلك النماذج ال�شكل التقليدي يف 

العر�ض امل�شرحي، بل كان لكل 

التي  عر�ض تقنيته اخلا�شة 

التميز جاء  متيز بها، وه��ذا 

ل��روؤي��ة واعية ملعطيات  نتيجة 

املرحلة، وهذا ما �شيتبني من 

خالل حتليل النماذج املختارة.

بو�شعنا القول اإذن: اإن هذه 

ال��ع��وام��ل جعلت م��ن خطاب 

ن�ض )ويبقى الوطن( يرقى لأن 

للوحدة  يكون خطابًا م��ع��ززاً 

الوطنية يف امل�شرح الكويتي، بل 

ويكون �شدى مكماًل للخطاب 

ال�شابق، فالن�ض كتب خ�شي�شاً 

الوطنية، كما  لتعزيز الوحدة 

هي احل��ال يف ن�شي ) حامي 

ال�شاعة( حيث  الديار، ودق��ت 

الوطنية  ال��وح��دة  كانت فكرة 

املحرك الأ�شا�شي لالأحداث 

يف امل�شرحية، فال ميكن اعتبار 

تاأتي يف  التي  الإ�شارات  بع�ض 

بع�ض الأعمال امل�شرحية اأو بع�ض 

امل�شاهد املقحمة هي مبنزلة 

اخلطاب امل�شرحي، فطريقة 

التعاطي مع الق�شية هي التي 

حتدد مدى ارتقاء العمل لي�شكل 

يف مكوناته خطابًا م�شرحياً 

امل�شرحي له  واعياً، فاخلطاب 

ال��ذي يحركه ويدفعه  منطقه 

اإىل حالة الإبداع، لذا جند اأن 

م�شرحية )حامي الديار( جاءت 

بعد تفجري موكب اأمري الكويت 

ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح يف 

مايو 1985 وتفجريات املقاهي 

البالد، كما  اأنحاء  ال�شعبية يف 

جاءت م�شرحية )دقت ال�شاعة( 

ال�شيا�شية يف  بعد الأح���داث 

الكويتي من جراء حل  ال�شارع 

جمل�ض الأمة يف عام 1986، اأما 

م�شرحية )يبقى الوطن( فجاءت 

بالربيع  ي�شمى  اأحداث ما  بعد 

م�شهد من )ويبقى الوطن(

م�شهد من م�شرحية )حامي الديار( 

مســــــرح
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العربي يف 2011.

 ف��اع��ت��ق��د ال��ب��ع�����ض ممن 

ال��واق��ع الجتماعي  يجهلون 

وال�شيا�شي الكويتي اأن الكويت 

اأول دولة  مر�شحة لأن تكون 

الربيع  خليجية �شتدخل دوامة 

العربي.”

الر�ؤية القطرية

ال��ق��ط��ري��ة قدمها  ال��ورق��ة 

الباحث والناقد القطري د.ح�شن 

ر�شيد. وت�شمنت مقدمة طويلة 

ع��ن امل�شرحيات الوطنية يف 

تاريخ امل�شرح العربي. ثم توقف 

امل�شرحي  الكاتب  عند جتربة 

املناعي،  القطري عبدالرحمن 

والتي عنوانها )هناك( والتي 

قدمها يف العام 2015م، حيث 

الن�ض. ثم  ق��ام بتحليل فكرة 

الباحث مل�شرحية )هلو  عر�ض 

للكاتب وامل��خ��رج غامن  غلف( 

ال�شليطي. وم�شرحية )اأجماد 

يا عرب(.

اإىل  الباحث  وق��د تو�شل 

الكاتب امل�شرحي  ب��اأن  قناعة 

اخلليجي مل يكن يف معزل عن 

العربي، وقال:  الكاتب  جهود 

“الكاتب اخلليجي كان واعياً باأن 
دور امل�شرح لي�ض فقط دغدغة 

حوا�ض اجلمهور واأن امل�شرح 

ل يعني �شوى الإ�شحاك ولكن 

اأه��م.. وه��ذا ما  هناك ر�شالة 

اإىل خو�ض  الُكتاب  دفع هوؤلء 

التحدي وط��رح ق�شايا  غمار 

اإطار ق�شايا  ملحة.. �شواء يف 

املجتمع اأو الق�شايا التي تالم�ض 

الإن�شاين.. نعم مبقدور  البعد 

املوؤلف اأن يقف �شدا منيعاً اأمام 

املحاولت التي حتاول اخرتاق 

الواحد ومتزيق وحدة  اجل�شد 

الأ�شف  ال�شف لأن هناك مع 

من يغذي الطائفية البغي�شة من 

الآخرين، وهناك  اأجل م�شالح 

من يدعم فئة على ح�شاب فئة 

اأخرى من اأجل مكت�شبات اآنية.. 

الواحد  الكيان  ويحاول متزيق 

املوحد وو�شع اإ�شفني بني اأبناء 

الوطن الواحد، مع اأن املجتمع 

اخلليجي اإجمالً مرتبط بو�شائج 

وعالقات ممتدة من عمان اإىل 

الدم  الكويت جتمعهم رابطة 

وال��ع��ادات والتقاليد  وال��دي��ن 

الأ�شرية وك��ان كل  والعالقات 

اإطار  ما ي�شكل هزة �شواء يف 

املذهب واملعتقد بعيداً عن هذه 

الأجواء.

ن��ع��م ل��ل��م�����ش��رح ����ش���وت.. 

وللمبدع دور يف خلق و�شائج 

العمل  املعي�ض عرب  الواقع  مع 

التي  النماذج  ا�شتح�شار  على 

ال��ت��الح��م وع���دم  اإىل  ت�����وؤدي 

وال�����ش��ك��وت على كل  ال�شمت 

ما من �شاأنه اأن يغلف املجتمع 

���ش��وي.. لقد  بكل ما هو غري 

العديد من الأعمال  �شاهدنا 

التي �شكلت �شرخة احتجاج على 

العربي �شواء ما عرت  الواقع 

مظاهر ال�شتبداد..، وغياب 

الدميوقراطية وتدهور الأو�شاع 

الجتماعية والقت�شادية يف 

البلدان العربية، حتى  بع�ض 

قيام اإطار الراأ�شمالية امل�شتغلة 

والدعوة اإىل الإ�شالح ال�شيا�شي 

احلقيقي وحماربة الف�شاد باأي 

ت�شيي�ض  ك��ان وحم��ارب��ة  �شكل 

الدين وغلبة امل�شالح ال�شخ�شية 

على م�شالح املجتمع والوطن 

ونبذ العنف والإرهاب لأن هذا 

مع الأ�شف قد اأدى اإىل تدخل 

الآخر والطامع يف ثرواتنا وتفكك 

اللحمة بني اأبناء املنطقة.

اأن يحمل  الكاتب مبقدوره 

وي����وؤدي دوره  الإن�����ارة  م�شعل 

اأكرث  اأن هناك فناً  اأعتقد  ول 

تاأثرياً من امل�شرح يف اجلموع.. 

نظراً اإىل وجود عالقة مبا�شرة 

هو  املر�شل واملتلقي دائماً  بني 

اللعبة  امل��ب��ا���ش��ر يف  ال�����ش��ري��ك 

امل�شرحية.

امل�شرحي  ن��ع��م.. مب��ق��دور 

دوره يف  يلعب  اأن  اخلليجي 

طرح م�شامني توؤكد على وحدة 

اخلليج اأر�شاً و�شعباً وم�شرياً.. 

والنماذج اأكرث من اأن تعد..

ت��اري��خ امل�شرح  كما �ُشجل 

اخلليجي مببدعيه ورموزه.

اللعبة  وما �شيحات جنوم 

من عمان اإىل الكويت اإل تاأكيد 

اأن اجلميع ي�شعر مبدى خطورة 

الواقع املعي�ض، فال اأقل من اأن 

ي�شمر عن �شاعد اجلد ويطرح 

ه��م��وم��ه وق�����ش��اي��اه.. ولي�ض 

هناك ق�شية الآن تغلف واقعنا 

التاأكيد على  اخلليجي �شوى 

هويتنا ووحدتنا الوطنية يف 

وجه الغزو من قبل من يحاول 

اأن يغلف واق��ع��ن��ا مبعتقدات 

واأفكار هدامة كانت بعيدة عن 

املنطقة.

اأبناء  اإن خلق خلخلة بني 

الواحد قد ف�شلت لأن  الوطن 

اأبناء هذه املنطقة يرف�شون كل 

اأمن و�شالمة  ما هو بعيد عن 

دول املنطقة ولكن الآخ���ر ل 

ي�شتكني.

اإذا على امل�شرح اأن يلعب دوره 

واأن  التنويري يف هذه املرحلة 

يوؤدي ر�شالته عرب كل الأطر.. 

امل��در���ش��ي واجلامعي  امل�����ش��رح 

وفرق الهواة واأن يدعم اجلميع 

املوؤ�ش�شات  ك��ل  امل�����ش��رح ع��رب 

احلكومية واخلا�شة.. لأن الغزو 

اخل��ارج��ي واملحمل بالأفكار 

البعيدة يحاول زعزعة الوحدة 

الوطنية وخلق جمال لطرح ما 

هو بعيد عن جمتمعاتنا.. هذا 

املجتمع اخلليجي امل�شامل والذي 

يا  يا اهلل..   .. النهام  ردد مع 

الوايل..”.

فالأوطان حتتاج من اأبنائها 

ال��ك��ث��ري، ف��الإن�����ش��ان ب��ال وطن 

كاجل�شد بال روح،  ولب��د من 

الخال�ض يف الكتابة عن الوطن 

واملحافظة على وحدته، وكما 

يقال” اأعطني م�شرحاً... اأعطك 

مثقفاً”... ونحن نكمل”  �شعباً 

... اأعطك مثقفاً ووطنياً.

د. ح��س��ن رش���ي���د ) قطر(  
ال�����ع�����اق�����ة امل������ب������اش������رة بني 
املرسل واملتلقي في املسرح 
جعلته أكثر الفنون تأثيرا 
وال ب��د للمسرح أن يؤدي 
رسالة تنويرية في تأكيد 

ال��ه��وي��ة وال���وح���دة وم��ج��اب��ه��ة ك���ل م���ا ي��ه��دد أم���ن املنطقة 
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ق��������������������������راءة م��������خ��������ت��������ص��������رة ف�������������ي ارت�����������ب�����������اط 
ال���ت���ف���خ���ي���م وال����ت����رق����ي����ق مب���ع���ان���ي األل����ف����اظ

العربية.. 

أرسار الكالم

لغـــويـــــات

ل���ل���ع���رب���ي���ة دللت يف م���ف���ردات���ه���ا وج���م���ال���ي���ات يف  اأن  ل���ي�������س خ���ف���ي���ًا 

ُمَتَذّوَقها  َم��َل��ك��ًة يف التعبري، كما متنح  ل��ل��ب��ارع فيها  َيغها، ُتعطي  �سِ

ن�������س���وَة الإح�������س���ا����س، وَت����َه����ب ُم��ت��ع��ل��م��ه��ا م��ك��ان��ة مم���ي���زة، ويف ذل����ك كله 

ن��ت��ل��م�����س م���ع���اين رائ���ع���ة ت��ع��ان��ق ال��ط��ب��ي��ع��ة وت���ر����س���م ح��ق��ي��ق��ة احلياة.

علي �سويدان
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اإىل  ب��اإم��ع��ان  ح��ني ننظر 

ح����روف ال��ع��رب��ي��ة م��ن حيث 

ال���رتق���ي���ق وال��ت��ف��خ��ي��م جند 

دللت ج��م��ال��ي��ة وتراكيب 

رائعة للع����القة بني ال��حروف، 

ب��احل��روف املرققة  ونق�شد 

ال��ت��ي ه��ي ق�شم م��ن حروف 

الثمانية والع�شرين  الهجاء 

اللفظ  وهي ح�روف رقيق���ة 

الفم  التك�لم ل ميتلُئ  ع���ند 

عند النطق بها وهي: جمموعة 

يف قول ال�شاعر:

ث���ب���َت ع����ن َم������ْن ي���ج���وُد

���َلّ �َشكا ����شُ اإذا  ح���رُف���ُه 

الأل���ف والالم  ون�شتثني 

ق��واع��د خا�شة  وال���راء فلها 

من حيث الرتقيق والتفخيم؛ 

اإن  تتبع م��ا قبلها؛  ف��الأل��ف 

ُرِقَقْت،  �شبقها حرف مرقق 

التفخيُم ُفخمْت،  واإن �شبقها 

ل�شنا  وال��راء تفا�شيل  ول��الم 

ب�شددها، اأما التفخيم فيق�شد 

به احلروف التي ميتلُئ الفم 

حال النطق بها وهي جمموعة 

يف عبارة:

ُخ�ض �شغط قظ ويجدر 

الوقوف على اأن اأغلب الكلمات 

ال��ت��ي حت��وي ح��روف��اً مرققة 

حتمل معاين رقيقة ودللت 

وِح�ٌضّ من  ح�شية فيها لطٌف 

الكلمات  اأغلب  واأن  الطبيعة، 

مفخمة  التي حت��وي ح��روف��اً 

حتمل معاين تدعو اإىل القوة 

فيها  اأو  وال�شرب  والتحّمل 

اأو متطلبات  الق�شوة  دللت 

تدفع نحو حتّمل املهام.

ونبقى الآن مع اأمثلة على 

الرتقيق واأُخرى على التفخيم 

ودللت ذلك يف املعنى:

اأمثلة على الرتقيق:

- )�شماء( نالحظ حرف 

ال�شني وهو من اأ�شهر احلروف 

املرققة، فاإذا حذفناه من كلمة 

)���ش��م��اء( بقي ثالثة حروف 

هي ) ماء(؛ ويف ذلك حقيقة 

ارت��ب��اط معنوي وم���ادي بني 

الكلمتني؛ ول  ك��ٍلّ من  دلل��ة 

املاء ول  اأرَقّ من  اأنه ل  �شك 

ال�شماء وك��ل ما  اأ�شفى م��ن 

الكلمتني من حروف  جمعِت 

هي مرققة.

- )جمال( هنا اأي�شاً ميكننا 

قَة كلَّها يف الكلمة،  اأن نلم�ض الِرّ

ولو حذفنا اجليم بقيت حروف 

)م�����اَل( وح�شُب  ث��الث��ة ه��ي 

اأن مت��ي��َل اجلميلُة  اجل��م��ال 

اإىل  القلُب  بجمالها  ومييُل 

جماِلها، واحل��روف كلها هنا 

مرققة.

اأحيانا  نلَْحُظ      ولعلنا 

ك��ل��م��اٍت حت���وي م��زي��ج��اً من 

احلروف املرققة واملفخمة

اأَنّ ذاك  ون��الح��ظ  م��ع��اً، 

املزيَج يف الرتقيق والتفخيم 

املعنى ودللته؛  ُمنَعِك�ٌض على 

كما هو مثاًل يف كلمة )قلم(؛ 

فالقاف مفخمة، والالُم وامليم 

َقتان، مرَقّ

وال���دلل���ة ه��ن��ا وا�شحة؛ 

فالقلم عظيم ال�شاأن منذ بدِء 

الب�شرية  اخللِق ومنذ عرفت 

اأبجديات اللغة وبه اأق�شم اهلل 

يف القراآن، ويف الأثر اأنه اأول ما 

 �شبحانه، ناهيك عن 
ُ
خلق اهلل

دور القلم يف حياة النا�ض واأثره، 

امل�شوؤولية  كل ذلك فيه دللة 

واجل��دي��ة وي��ت��الءم ذل���ك مع 

التفخيم يف حرف القاف، اأما 

الالم وامليم املرققتان فرتى 

تهما فيما يف القلم من تعبري  رَقّ

عن ال�شعور الب�شري وعواطف 

القلوب وما حتمل من معاين 

احلب وال�شدق والوفاء.

اأمثلة على التفخيم:

ال�شاد  ���رْب( ه��ن��ا  - )����شَ

وال��راء  يغلب عليها  مة  مفَخّ

التفخيم يف ال�شم والفتح،

اأما الباءُ فال اأثر لرتقيقها 

لندماجها يف مقطع �شاكٍن مع 

ال�شرب  باأن  ال�شاد؛ ول �شك 

يحمل يف طّياته جملًة من 

التحّمل واجَللَِد ويتناغم ذلك 

مع التفخيم يف النطق.

-)غ�شب( اجتماع حرفني 

الغني وال�شاد  مفخمني هما 

يف كلمة واحدة يعطي زخماً 

�شديداٌ يف ِثَقِل املعنى واأثره وهو 

ما نراه يف كلمة )غ�شب(.

- )ُظلْم( وهكذا تبدو الظاء 

مفخمة باأ�شل التفخيم فيها ول 

ة الالم بجانب حرف  اأثر لرَقّ

الظاء وكذا امليم، فوجود الظاء 

يف كلمة يطغى ح�شورها على 

ماع. �شواها يف النطق وال�ُشّ

ل��ن��ا يف الأمثلة  ي��ظ��ه��ر 

ال�شابقة جانبًا م��ن امتزاج 

التفخيم وال��رتق��ي��ق مبعاين 

املعنى من  الألفاظ من حيث 

امل�شتمع  جانب ووقعها على 

من جانب، كل ذلك ي�شُبّ يف 

حقيقة تربُز للم�شتمع العابر مع 

ُقها املُتَتَِبُّع لدللِت  اللغة، ويتذَوّ

ِببنَيِة  واآرتباط ذلك  الألفاظ 

اأَنّ هذا  اإىل  الكلمة، لن�شَل 

األفاظ  والتناغم بني  التمازج 

اللغة العربية ومعانيها متازج 

وتناغم ل مثيل له بني اللغات، 

ياأُخذنا اإىل اأ�شرار يف التعبري 

ون�شوة يف فهم اللغة.

ال أرق من املاء وال 
أصفى من السماء 
وك�������ل م������ا جمعت 
ال�����ك�����ل�����م�����ت�����ني م���ن 
حروف هي مرققة

)غضب( اجتماع 
ح��رف��ني مفخمني 
ه������������م������������ا ال���������غ���������ني 
وال�����ض�����اد ُيعطي 
زخ��م��ًا ش��دي��دًا في 
ثقل املعنى وأثره
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ال��ب��دء تتطلب عملية  يف 

تعزيز قيم املواطنة �شل�شلة 

التي تهدف  الإج���راءات  من 

اإع����ادة �شياغة الوعي  اإىل 

الجتماعي وت�شحيح جملة 

من الأفكار . وهذه الإجراءات 

مهمة جدا ول ميكن حتقيق 

للمواطنة  البعد الجتماعي 

بدونها . فهي ت�شكل عملية 

ت�شحيح جمتمعي ويف الوقت 

نف�شه الأ�شا�ض الجتماعي 

املطلوب .وتت�شكل هذه العملية 

من ثالثة عنا�شر مرتابطة،  

اأول يف اأعالء فكرة اأن يكون 

الولء للوطن اأول واأخريا،  واأن 

اأهميته يفوق كل  الوطن يف 

الروابط الجتماعية الأخرى،  

اأن  للوطن ل يجب  ف��ال��ولء 

تناف�شه ولءات جزئية مثل 

اأو  الطائفة  اأو  للقبيلة  الولء 

لفئة اأو عائلة معينة . ويرتبط 

قضـــية

مأزق املواطنة
التحدي األول

يف الأزمات الكثرية التي مرت بها الكويت بعد التحرير ظهرت م�سكلة �سعف مفهوم املواطنة لدى املواطنني كاأبرز حتد اجتماعي ، ويف ت�سابكها 

اأزم���ات جمتمعية والبع�س الآخ��ر ق�سايا حقوقية مدنية خال�سة .وم��ن املهم الإ�سارة  اأخ��رى كانت يف احلقيقة جتعل من بع�سها  مع ق�سايا 

اأن يتمثل النظام  ، ولهذا حر�ست دائما على  ال��رائ��دة يف ميدان الإ���س��الح ال�سيا�سي والقانوين  ال��دول  اأن الكويت كانت من  اإىل  يف ه��ذا املجال 

اإىل تعزيز ورعاية وعيهم مبفهوم  ، بالإ�سافة  ال�سيا�سي يف �سلطة تنفيذية و�سلطة ت�سريعية ي�سع ن�سب عينيه النهو�س برفاهية املواطنني 

املواطنة مبعناه املدين والقانوين . ورمبا تظهر انتقادات على اأن هذه الأهداف الطموحة تعطلت لفرات متعددة ب�سبب جدال بني ال�سلطتني 

التنفيذية والت�سريعية ، ولكن جميع املكونات الجتماعية اأ�سبحت تدرك باأن اخلروج من حالة اجلمود هذه يتطلب اأول تعزيز قيم املواطنة.

ح�سني ال�سبع

إع��������اء ف����ك����رة ال��������والء، 
واح�����������ت�����������رام ال������ق������ان������ون 
وال���ت���م���س���ك ب���ال���دس���ت���ور 
م�����������دام�����������ي�����������ك ث�������اث�������ة 
ل������ت������ع������زي������ز امل�������واط�������ن�������ة
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بهذا العن�شر ويعترب مكمال له 

الأ�شخا�ض  فكرة احرتام كل 

القانون  واأن يكون  للقانون، 

�شيدا وحاكما للجميع بحيث 

ال�شلطتان  تخ�شع له كذلك 

التنفيذية والت�شريعية لأن خرق 

له �شيوؤدي  ال�شلطتني  هاتني 

ب�شكل موؤكد اإىل تقوية وتعزيز 

ال���ولءات اجلزئية وبالتايل 

اإعادة العتبار ل�شلطة القبيلة 

اأن  والطائفة ومن الطبيعي 

ي�شعف ذلك مفهوم املواطنة 

والوطنية . وثاين عن�شر يف 

تعزيز فكرة املواطنة يكون 

م���ن خ���الل ال��ت�����ش��دي��د على 

بالد�شتور  التم�شك  اأهمية 

لأنه العهد الذي التقت عليه 

اإرادة ال�شلطات وال�شعب،  فهو 

الذي ير�شم خريطة املجتمع 

وي��ح��دد م��ك��ان��ة الأ�شخا�ض 

وو�شعهم داخ���ل جمتمعهم 

وم��ن خ��الل��ه تت�شح طبيعة 

القيم وتف�شرياتها،  وميكن 

الذي تقوم  الأ�شا�ض  اعتباره 

عليه الدولة واأي انتهاك له هو 

هدم لأ�شا�ض الدولة . وثالث 

عن�شر هو التاأكيد على اأهمية 

امل��واط��ن��ني بواجباتهم  وف���اء 

الدولة واملجتمع،  لأن  جتاه 

فكرة املجتمع ال�شتهالكي لها 

تاأثري معاك�ض ملفهوم املواطنة . 

فقيام الفرد باأداء واجبه جتاه 

الوطن والإميان بالعمل كقيمة 

اجتماعية كربى يعزز من قيم 

املواطنة،  يف حني اأن الرتكيز 

على فوائد املواطنة مثل املزايا 

املالية للوظائف،  كظاهرة 

املالية،  تعمل على  الكوادر 

اإ�شعاف فكرة املواطنة وتعزيز 

الولءات اجلزئية ب�شكل غري 

مبا�شر .

املواطنة  تعزيز  اإن عملية 

تعني ف�شل الولءات عن الولء 

للوطن،  وهذا ل يعني حماربة 

ال��ولءات اجلزئية والق�شاء 

عليها فذلك �شيئ م�شتحيل 

ولكن تعزيز العنا�شر الثالثة 

ال�شابقة �شيعزز م��ن فكرة 

لبع�ض  املواطنة،  فقد �شبق 

الن�شف  العربية يف  الأنظمة 

الع�شرين  الثاين من القرن 

حماولة حمو الولءات اجلزئية 

املواطنة  اإق��رار عنا�شر  دون 

و�شروطها فكانت النتائج غري 

جمدية نهائيا . ولي�شت هذه 

العملية �شهلة و�شريعة ويتوىل 

التخطيط لها طرف اجتماعي 

العالقة  واح��د،  لأن حتديد 

بني الدولة واملواطن وفق اإطار 

احلقوق و الواجبات،  بحاجة 

اإىل جهود كبرية لتغيري منط 

التفكري  ال�شائد من  التفكري 

وال��ق��ن��اع��ات . فالإ�شكالية 

ال��ك��ب��رية م�شدرها اختالل 

العالقة بني الدولة واملواطن،  

لأنها عالقة �شورتها الوا�شحة 

العتماد الكلي للمواطن على 

ك���ل اخلدمات  ال���دول���ة يف 

الدولة كل الأعباء  وحتميل 

دون اأن يتحمل املواطنون اأية 

م�شوؤولية اأو اأي التزام .وذلك 

النهائي يعوق من  يف بعده 

عملية تعزيز املواطنة .

ومن املوؤ�شرات املهمة فيما 

اأنها  يتعلق بتعزيز املواطنة 

واأغلب  الكويت  تتمتع يف  مل 

املواطنة الفائضة هي التي تزيد فيها حقوق األفراد 
عن التزاماتهم تضعف قيم املواطنة، وتخلخل الوفاء

العربية باملكانة  املجتمعات 

واملركزية التي حظيت بها يف 

الأوروبية وجنوب  املجتمعات 

�شرق اآ�شيا واأمريكا الالتينية 

التي �شربتها  ال��دول  وباقي 

املوجة العاملية للدميوقراطية. 

فاملواطنة كانت يف معناها 

ال��ك��ل��ي ه��ي الع��ت��م��اد على 

الدولة التي حتولت اإىل تبني 

الدور الأبوي يف تقدمي كافة 

الرعاية الجتماعية  اأنظمة 

اإىل  اأدى  والقت�شادية،  مما 

العام . وهذا  الإنفاق  زي��ادة 

املنظور يف التعامل مع مفهوم 

اإىل تعميق  اأدى  امل��واط��ن��ة 

ب��الت��ك��ال��ي��ة وعدم  ال�����ش��ع��ور 

التعامل مع العمل وامل�شوؤولية 

كقيم جمتمعية عالية الأهمية،  

وبالتايل عدم اكتمال املواطنة 

امل��واط��ن��ة يف حالة  ب��ق��اء  اأو 

اختالل دائم .

الكويت  ن��ت��ن��اول  وح���ني 

كنموذج وا�شح على �شعف 

مفهوم املواطنة و�شعف عالقته 

بالدولة فاإن الرفاه الذي يتمتع 

امل��واط��ن��ون ه��و حم�شلة  ب��ه 

الدولة يف  ل�شيا�شات  نهائية 

جمالني رئي�شيني: اخلدمات 

الج��ت��م��اع��ي��ة، والتوظيف 

احلكومي، فللمواطنني حق 
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امل��ج��اين، والرعاية  التعليم 

والجتماعية  ال�����ش��ح��ي��ة 

اأنواع  والإ�شكانية، وخمتلف 

الدعم املبا�شر وغري املبا�شر 

لل�شلع واخل���دم���ات وتعترب 

الوظيفة واملعاملة التف�شيلية 

واملنا�شب  ال�����روات�����ب  يف 

احلكومية مكافاأة ريعية من 

الدولة،  وهذا يعني اأن الدولة 

ك�����ش��ب ولءات  ا���ش��ت��ط��اع��ت 

الفئات وال�شرائح الجتماعية 

من خالل �شيا�شاتها التوزيعية،  

وتلبية الحتياجات الأ�شا�شية 

اأية  ملواطنيها دون حتميلهم 

التزامات اأو واجبات .

اإن الطعنة الكربى للمواطنة 

تاأتي دوما عن طريق هيمنة 

ال���دول���ة،  ف��ه��ي ال��ت��ي جتعل 

املواطنني يت�شورون عالقتهم 

باأنها ت�شبه عالقة  بالدولة 

الأم باأطفالها بحيث يعتمدون 

عليها يف كل �شغرية وكبرية، 

دون اأن يقدموا اأية ت�شحيات 

اأو م�شاركة اإيجابية يف اخلطط 

التنموية، ولهذا  وال��ربام��ج 

ال�شبب ن�شاأت فجوة كبرية بني 

ما تقدمه �شيا�شات جمتمع 

الب�شرية  والتنمية  ال��رف��اه 

امل�شتدامة،  وهو موؤ�شر كبري 

على اختالل جوانب املواطنة،  

يتمتع  ال����ذي  ال���وق���ت  ف��ف��ي 

فيه املواطن بكافة احلقوق 

والم��ت��ي��ازات ل يرتتب على 

ذلك قيامه باأداء اأية واجبات 

والتزامات .

اإ�شكالية كربى  وه��ن��اك 

تعرت�ض املواطنة تتمثل يف 

بالعقد  ال��ت��م�����ش��ك  ���ش��ع��ف 

الجتماعي . فعلى الرغم من 

الهائلة  التحديثية  العمليات 

الكويت على  بها  التي قامت 

�شبيل املثال يف ميدان التعليم 

اأن القاعدة  اإل  وال��ث��ق��اف��ة 

كانت  للمواطنة  الرئي�شية 

م�شوهة لتم�شك املواطنني 

الجتماعية  ال�شبكات  يف 

التقليدية حتى يف املمار�شات 

الج���ت���م���اع���ي���ة احل���دي���ث���ة 

كالنتخابات الدميقراطية. 

وهو ما خلق مواطنة م�شوهة 

مرتبطة بهذا الو�شع، واملواطنة 

امل�شوهة لي�شت �شوى تلك 

التي يتمتع يف ظلها املواطنون 

باملواطنة الفائ�شة اأو الزائدة 

عن احل��د،  وهي التي تزيد 

التي ي�شتمتع  فيها احلقوق 

اأو  الواجبات  الفرد عن  بها 

اللتزامات املطلوبة منه .

اآخ��ر فهناك  وم��ن جانب 

�شعف �شديد يف دور العائلة 

يف تعزيز قيم املواطنة،  وهذا 

ال�شعف ي�شري اإىل خلل كبري 

اأ����ش���اب ال��ع��ائ��ل��ة واأدواره�����ا 

تعد  الج��ت��م��اع��ي��ة ح��ي��ث مل 

العائلة الكويتية بكل �شطوتها 

الأخالقية كما كان الأمر يف 

تلعب  املمتدة  العائلة  من��وذج 

دورا كبريا يف بلورة املواطنة 

احلقيقة  ويف  وتر�شيخها. 

الكويتية تعي�ض  العائلة  ف��اإن 

اأزمة املواطنة نتيجة التن�شئة 

املتوازنة  غ��ري  الجتماعية 

التعليمية والقيم  القيم  بني 

يتلقاها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الطفل وال�شاب،  فاملدر�شة 

العقول  وامل��ن��اه��ج ت�شخ يف 

تعاليم معينة والأ�شرة واملجتمع 

ي�شخان تعاليم اأخرى،  فمن 

الكويتية  العائلة  اأن  املالحظ 

بعد التحرير اأ�شبحت حتر�ض 

اأبناءها يف  اأن تك�شب  على 

الدرجة الأوىل قيم القبيلة اأو 

اأ�شاليب  واإذا كانت  الطائفة. 

التي  الجتماعية  التن�شئة 

الوالدان  ي��ق��وم م��ن خاللها 

القيم  اأولده���م���ا  ب��اإك�����ش��اب 

الجتماعية،  والجتاهات،  

واخلربات،  ومناذج ال�شلوك 

تهمل ول تراعي ب�شكل كبري 

مفهوم املواطنة فقد �شاعفت 

الجتماعية  ال���ت���ح���ولت 

التي تعر�ض  –القت�شادية 
لها املجتمع الكويتي وبنية 

التن�شئة  واأ���ش��ال��ي��ب  العائلة 

الجتماعية م��ن ذل��ك، مما 

اإىل ح��ال��ة ا�شطراب  اأدى 

يعك�شه تراجع دور العائلة يف 

التن�شئة الجتماعية،   عملية 

الظاهرة الجتماعية  وب��روز 

الأمومة  التي ت�شمى تراخي 

والتي من خاللها يرتك للخدم 

تن�شئة  واملربيات الأجنبيات 

الأطفال .

وميكن مالحظة تراجع 

امل��واط��ن��ة م��ن خالل  مفهوم 

الت�شارب الوا�شح يف منظومة 

القيم الجتماعية،  ون�شوء 

ب��ني قيم احلداثة  ال�����ش��راع 

واملوروث الجتماعي،  وبروز 

ال���ه���وي���ة،  وتزايد  ق�����ش��اي��ا 

للقبيلة  ال��ولء  بلورة م�شاعر 

والطائفة والعائلة على ح�شاب 

ال��وط��ن،  ف�شال عن  ال���ولء 

�شعف روح الدميوقراطية 

وال�����ش��ورى وامل�����ش��ارك��ة بني 

اأفراد العائلة. وت�شري يف هذا 

الر�شمية  الإح�شاءات  ال�شاأن 

التفكك  م���ع���دلت  ارت���ف���اع 

الكويتية،  العائلة  اأفراد  لدى 

وانت�شار الأنانية،  والالمبالة،  

الأب��ن��اء، عالوة  والعنف بني 

على التهوين من قيم التعليم 

والعمل والإجناز يف حياتهم،  

م��ي��ل كثري  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

التخلي عن  اإىل  الأب��ن��اء  من 

الأ�شيلة مما  الكويتية  القيم 

الكويتية كثريا  العائلة  اأفقد 

النف�شي  من دعائم املحتوى 

والجتماعي لتفاعلها احلميم،  

الباب على م�شراعيه  وفتح 

الأ�شري بكل  التفكك  لتنامي 

�شوره واأ�شكاله .

وكل هذه املوؤ�شرات حتيل 

تتمثل  ن��ه��ائ��ي��ة  نتيجة  اإىل 

العائلة يف  يف ف�شل كل من 

عمليات التن�شئة الجتماعية 

واملدر�شة يف عمليات التن�شئة 

ال��رتب��وي��ة وف�شلهما معا يف 

املواطنة  ت�شكيل وغر�ض قيم 

يف نفو�ض الأطفال. عالوة على 

اأن الفل�شفة الجتماعية للدولة 

مل ت�شتطع خلق ا�شرتاتيجية 

املتنامية  الأدوار  تتغلب على 

والقبيلة  العائلة  ملرجعيات 

والطائفة والتي ما زالت هي 

القوى الأكرث تاأثريا يف ت�شكيل 

ال�شباب  ل��دى  قيم املواطنة 

وت��وج��ه��ات��ه��م الجتماعية 

والثقافية .

ت������راج������ع وض�����ع�����ف دور 
األس������رة وامل����درس����ة في 
إك���س���اب ال���ن���شء للقيم 
اإلي�����ج�����اب�����ي�����ة وت����ن����ام����ي 
األن���ان���ي���ة وال���ام���ب���االة 
وت����ه����وي����ن ق���ي���م العمل 
واإلجن�����از ف��اق��م األزم���ة

قضـــية

)2016 أغسطس   - )يوليو   86 الغرسة  58



اأن اخل����الف  ����ش���ك  ل 

والختالف حول مفهوم الهوية 

يبداأ من تعريفها وحتديدها، 

وذل��ك لأ�شباب عديدة، منها 

اأول، ما ميكن و�شفه بال�شبب 

املنطقي وهو اأن كل تعريف هو 

بال�شرورة �شلب. اأي، اأن تعيني 

يعني  للمفهوم،  معاين حمددة 

اأخ��رى عليه.  ا�شتبعاد معاين 

الإن�����ش��ان، على  ف���اإذا عرفنا 

�شبيل املثال، باأنه )كائن عاقل(، 

ن�شتبعد عنه  بال�شرورة  فاإننا 

�شفات اأخرى منها )التوح�ض( 

اأو )اجلنون(،،، الخ. وثانيا هو 

لل�شياق  اأن املفاهيم تخ�شع 

التاريخي والثقايف واللغوي 

ف��ي��ه، و�شريى  ال���ذي ظ��ه��رت 

القارئ لحقا،اأن مفهوم الهوية 

له �شياقه  العربية  الثقافة  يف 

اخلا�ض. وثالثاً هو اأن هنالك 

دائما عملية تف�شيل وتقدير يف 

كل تعريف، والدليل على ذلك 

د. الزواوي بغوره

يف معنى

ل����ي����س ه����ن����اك ت����ع����ري����ف )ج�����ام�����ع م�����ان�����ع( ل����ل����ه����وي����ة، وب����ع����ض امل����ف����اه����ي����م ت���خ���ض���ع ل���ل���س���ي���اق ال���ت���اري���خ���ي 
وال���ث���ق���اف���ي وال���ل���غ���وي ال�����ذي ظ���ه���رت ف���ي���ه، وه���ن���اك دائ����م����ًا ع��م��ل��ي��ة ت��ف��ض��ي��ل وت���ق���دي���ر ف���ي ك���ل تعريف

قامـوس الهوية
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اختالف املو�شوعات والقوامي�ض 

املفردات  واملعاجم يف تعريف 

التاأكيد  والكلمات من حيث 

على �شفة دون اأخرى. ورابعاً 

املفاهيم تخ�شع  اأن بع�ض  هو 

لتداول كبري، بحيث ي�شارك يف 

�شياغتها عدد كبري من النا�ض، 

مما يجعل عملية الفرز والف�شل 

والتعيني عملية �شاقة وع�شرية. 

ول جنانب ال�شواب،اإذا قلنا اإن 

مفهوم الهوية، اأو مفهوم العوملة، 

اأو مفهوم الدميقراطية يت�شمن 

ه���ذه ال�شعوبات 

ال����ت����ي حت���ول 

دون تعريفه 

ت���ع���ري���ف���ا 

اأو  دقيقا، 

كما يرغب 

يف ذلك 

اأه���������ل 

املنطق 

وه����������و 

اأن يكون 

ال���ت���ع���ري���ف 

)ج�����ام�����ع�����ا 

وم�����ان�����ع�����ا(. 

وع���م���ال على 

جتاوز هذه ال�شعوبات املعرفية 

والوظيفية، ول��و ن�شبيا، فاإن 

املدخل املنا�شب لتحديد الهوية 

هو النظر يف املعاجم العربية، 

والن�شو�ض الفل�شفية، ومن ثم 

ا�شتخال�ض بع�ض النتائج الأولية 

التي تعيننا على تعريفه.

اأ�ال: يف اال�ستقاق

العربية  اللغة  يتفق علماء 

على اأن لفظ الهوية م�شتق من 

الغائب )هو(،  املفرد  ال�شمري 

لي�شبح ا�شما ومعناه اأن يكون 

ال�شخ�ض هو نف�شه. 

و)ه��������و( ا�شم 

اإ���ش��ارة يحيل 

اإىل )الآخر( 

اإىل  ول��ي�����ض 

)الأن���ا(. ويف 

هذا دللة 

ع�������ل�������ى 

اأه���م���ي���ة 

قة  لعال ا

م��ع الآخر 

يف كل حتديد 

اأو  ت��ع��ري��ف  اأو 

ت��ع��ي��ني للهوية، 

لأنه يثبت الآخر 

قبل اأن يثبت 

الأن�����ا، 

)البعيدة  تعني  التي  )الَهوية(، 

الكلمة  اأن ه��ذه  القعر(. وم��ع 

ال��ُه��وي��ة يف  بعيدة ع��ن معنى 

اأنها  اإل  ا�شتعمالنا املعا�شر، 

ق��ري��ب��ة م��ن ح��ي��ث الرتكيب، 

وتتداخل معها،و بخا�شة من 

جهة النطق.

ثانيا:يف املعنى 

اال�سطالحي

وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه 

ه��و: ه��ل ال��ع��رب ال��ق��دم��اء مل 

ي�شتعملوا كلمة الهوية؟ لالإجابة 

عن هذا ال�شوؤال، يتعني علينا 

اأن ننظر يف ن�شو�ض املتكلمني 

والفال�شفة واملعاجم الفل�شفية. 

واإذا كان املجال ل ي�شمح بر�شد 

خمتلف ال���ش��ت��ع��م��الت، فاإن 

املنهج العلمي يفر�ض علينا اأن 

ن�شري على الأقل اإىل العنا�شر 

الآتية:

- يتفق الدار�شون على اأن 

فال�شفة الإ�شالم قد ا�شتعملوا 

لفظ الهوية، وبخا�شة يف بابي 

امليتافيزيقا واملنطق. ومعلوم 

املنطقية قد  اأر�شطو  اأن كتب 

تُرجمت اإىل العربية. واأن لفظ 

الهوية ا�شتعمل بطريقتني، 

اإىل قانون  الإ�شارة  الأوىل يف 

من قوانني الفكر الأ�شا�شية 

الذي يعرب  الهوية  وهو قانون 

عنه بال�شيغة الآتية: )اإن كل ما 

هو، هو(. اأو ب�شياغة ريا�شية 

اأ(. وميكن التعبري عنه  )اأ هو 

اإذا  بق�شية منطقية، فنقول: 

كانت الق�شية �شادقة فهي 

�شادقة اأبدا. وا�شتعمل كذلك 

يف الق�شية املنطقية التي تتكون 

من مو�شوع وحممول ورابطة. 

ا���ش��ت��ع��م��ل املرتجمون  ول��ق��د 

العرب لفظ)هو( لالإ�شارة اإىل 

ولأنه يطلق على الغري يف مقابل 

الإن�شان ل يعرف  الأن��ا، ولأن 

نف�شه اإل اإذا عرف غريه.

و لكن هذا املعنى ال�شتقاقي 

ال��ه��وي��ة، ل نعرث عليه  للفظ 

العربية  اللغوية  القوامي�ض  يف 

القدمية، والدليل على ذلك 

اإذا ت�شفحنا: قامو�ض  اأنه  هو 

ال�شحاح لبن حماد اجلوهري 

اأي يف  398 ه�،  املتوفى �شنة 

القرن الرابع الهجري، العا�شر 

امل��ي��الدي، ملعرفة معنى كلمة 

)الهوية(، فاإننا لن نعرث عن 

اأي من املعاين التي ن�شتعملها 

اليوم، كقولنا بطاقة الُهوية، وكل 

ما نعرث عليه هو كلمة )هوه( 

ال��ت��ي �شرحها بقوله: )رجل 

اأي:جبان(. ول  بال�شم،  ُهوهة 

العرب،  ل�شان  يختلف معجم: 

لبن منظور )630 - 711 ه�(، 

اأي بداية القرن الثامن الهجري، 

الرابع ع�شر ميالدي، عما اأ�شار 

اإليه �شاحب: ال�شحاح، اإل من 

ال�شعر  اأمثلة من  جهة تقدمي 

املاأثورة. ولكن  الأقوال  وبع�ض 

ب��ق��رن تقريبا، جند:  بعدها 

القامو�ض املحيط للفريوزبادي 

)729 - 817 ه�(، اأي القرن 

اخلام�ض ع�شر ميالدي، قد ثبت 

ما اأ�شار اإليه اجلوهري، وابن 

اإليه  واأ���ش��اف  منظور، 

معاين عديدة، 

اأهمها: كلمة 

قامـوس الهوية
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فعل الكينونة الذي يربط بني 

مو�شوع وحممول الق�شية.

ا���ش��ت��ع��م��ل املتكلمون   -

الهوية، ومنهم على  م�شطلح 

�شبيل املثال ولي�ض احل�شر، 

الذي  ال���رازي  الفخر  الإم���ام 

ا�شتعمل لفظ )هو هو ( للدللة 

على: » ما ي�شتدعي الحتاد من 

اآخر«  وجه واملغايرة من وجه 

يبقى دائما  به ما  يراد  . كما 

ثابتا بالرغم مما يطراأ عليه من 

تغريات، وبذلك ندرك اأن الهوية 

تتماثل مع املاهية والتطابق.

الفال�شفة،  ا�شتعمله   -

ومنهم الفارابي، وذلك يف كتابه: 

التعليقات، وحدده بقوله: »هوية 

ال�����ش��يء وعينيته وت�شخ�شه 

وخ�شو�شيته ووجوده املنفرد له، 

وقولنا اإنه هو اإ�شارة اإىل هويته 

وخ�شو�شيته ووجوده املنفرد له 

الذي ل يقع يف ا�شرتاك«.

ا���ش��ت��ع��م��ل يف املعاجم   -

ال��ف��ل�����ش��ف��ي��ة، وم��ن��ه��ا معجم: 

الذي  التعريفات، للجرجاين 

عرفه بقوله:  »احلقيقة املطلقة 

امل�شتملة على احلقائق ا�شتمال 

النواة على ال�شجرة يف الغيب 

املتعقل  والأم���ر  امل��ط��ل��ق)...(. 

ال�شيء( من  )اأي فكرتنا عن 

حيث اإن��ه مقول يف ج��واب ما 

هو ي�شمى ماهية، ومن حيث 

ثبوته يف اخلارج ي�شمى حقيقة، 

ومن حيث امتيازه عن الأغيار 

هوية،،،الخ». ويظهر جليا يف 

ارتباط ثالثة  التعريف،  هذا 

املاهية،  معان متالزمة ه��ي: 

واحلقيقة، والهوية، وذلك من 

ال�شوؤال:  خ��الل اجل��واب عن 

ي�شتوجب ذكر  ال��ذي  ما ه��و؟ 

ماهية ال�شيء، اأو جوهره، واأن 

هذا ال�شيء يجب اأن يكون له 

وجود خارجي ي�شمى حقيقة 

يتميز  اأن  واأنه يجب  اأو واقع، 

ويختلف عن الآخرين والأغيار 

وهو ما ي�شمى هوية. ومن هنا 

الهوية : »يف  اأن  القول  ي�شح 

العربي  الفل�شفي  ال�شطالح 

القدمي قد ا�شتقر ليدل على ما 

به ال�شيء هو هو بو�شفه وجودا 

منفردا متميزا عن غريه«.

املعنى ذهب  - واإىل هذا 

املعجم املعا�شر: املورد الرائد، 

ملوؤلفه ج��ربان م�شعود، حيث 

ن��ق��راأ يف م���ادة ه��وي��ة املعاين 

اإليها  اأ���ش��ارت  التي  ال�شابقة 

املعاجم القدمية، بالإ�شافة 

املعنى  املعنى جديد وهو  اإىل 

امل�شتعمل يف ع�شرنا، اأو اأحد 

املعاين الأ�شا�شية امل�شتعملة 

وهو لفظ : )ُهوية( الذي يعني 

الأ�شياء  : »حقيقة مطلقة يف 

والأحياء م�شتملة على احلقائق 

وال�شفات اجل��وه��ري��ة: هوية 

النف�ض الإن�شانية، بطاقة الهوية، 

من�شوبة اإىل هو«.

- للهوية يف الرتاث العربي 

لفظ مماثل وهو )الإنية( امل�شتق 

)اإن(، وه��و ح��رف توكيد  من 

ون�شب، ومعناه اأن يتاأكد وجود 

ال�����ش��يء وم��اه��ي��ت��ه م��ن خالل 

الإن��ي��ة ما  ال��ت��ع��ري��ف. وتفيد 

يتحدد به وجود ال�شيء فيكون 

حقيقته وقوامه. وبهذا املعنى، 

فاإن اإنية الإن�شان هي ما يكون 

به الإن�شان اإن�شانا �شواء بالنظر 

اأو واقعا  اإليه بو�شفه فكرة 

متعينا ومتميزا ع��ن غريه. 

اإن  القول  اإىل  ي��وؤدي  وه��و ما 

الإنية ترتبط مبا هو جوهري 

يف الإن�شان وثابت، ول يلحقه 

التغري. وتتحدد الإنية يف مقابل 

الغري، مثلما تتحدد الهوية يف 

مقابل الآخر. وتعني: )الوعي 

بالذاتية وال�شخ�شية(. ولقد 

ابن �شيناء لي�شف  ا�شتعملها 

املتميزة،  ب��ذات��ه  ���ش��ع��وره  بها 

وامل�شتقلة عن غريها، واملتميزة 

باأ�شالتها.

بعد هذا التحديد الأويل، 

اأن يطرح هذا  يحق للقارئ 

مل���اذا ه��ذا املدخل  ال�����ش��وؤال: 

اللغوي يف حتديد معنى الهوية؟ 

ال��ه��دف م��ن��ه؟ ل يخفى  وم��ا 

اأحد مدى الختالف يف  على 

معاين الهوية،و لذا فاإن املدخل 

اللفظ� يف  املنا�شب هو تدقيق 

لغته الأ�شلية، هذا اأول، وثانيا، 

التدقيق،  لأنه من خالل هذا 

تتحدد جملة من املعاين اأهمها: 

التطابق،  اإىل �شفة  الإ���ش��ارة 

ب��الآخ��ر، وال�شفات  والعالقة 

املرتبطة بها، وبخا�شة اجلوهر، 

واملاهية، والتفرد. وتطرح هذه 

املعاين اأهم الق�شايا وامل�شكالت 

اخلا�شة مبفهوم الهوية، ومنها: 

م���ا م��ك��ون��ات ال��ه��وي��ة؟ وهل 

مكوناتها ثابتة اأم متغرية؟ وما 

عالقتها بالآخر اأو الغري؟

اأن هذه  مما ل�شك فيه، 

الأ�شئلة تخ�ض ع�شرنا، ول 

تت�شل بتلك املعاين املجردة 

التي �شاغها القدماء. وال�شبب 

يف ذلك هو اأنه على الرغم من 

اأن ال�شتعمال القدمي قد ركز 

على �شفة املطابقة، وهي �شفة 

اأ�شا�شية يف مفهوم  بال �شك 

الهوية، اإل اأنه قد اأعطاها بعدا 

ميتافيزيقيا ومنطقيا، ومل يهتم 

بالأبعاد التي يهتم بها ع�شرنا، 

املعا�شرة،  اأدبياتنا  وتت�شمنها 

ومنها على وجه التحديد البعد 

النف�شي والجتماعي والتاريخي 

بالنظر  وال�����ش��ي��ا���ش��ي، وذل���ك 

بالإن�شان  الهوية  ارتباط  اإىل 

التي يعرفها يف  وبامل�شكالت 

ع�شرنا والتي مل تكن مطروحة 

املا�شية �شواء يف  الع�شور  يف 

الع�شر الإ�شالمي اأو يف غريه 

توؤكده  الع�شور. ه��ذا ما  من 

الدرا�شات املخ�ش�شة  معظم 

توؤكد  وال��ت��ي  ال��ه��وي��ة،  ملفهوم 

اأن��ه مفهوم  يف غالبيته على 

حديث ن�شبيا، واأن �شبب ظهوره 

يعود اإىل ما تعرفه جمتمعاتنا 

التغري  املعا�شرة من �شروب 

والتحول والتطور وما يتطلب 

التاأكيد  ذل��ك من الرغبة يف 

على الهوية �شواء على ال�شعيد 

الفردي اأو اجلماعي اأو الوطني 

اأو الإن�شاين واقرتانها بالوعي 

والنتماء، وهو ما يوؤكده حديثنا 

عن الهوية ال�شخ�شية، والهوية 

اجلماعية، والهوية الوطنية 

وغ��ريه��ا م��ن الأ���ش��ك��ال التي 

التحليل  اإىل  حتتاج،بال �شك، 

واملناق�شة، وهو ما �شنتناوله، 

مقالتنا  يف  اهلل،  ب���ح���ول 

القادمة.

بعيدة  وه��ي  القعر(  )البعيدة  تعني  »ال��َه��وي��ة« 
ع���ن »ال����ُه����وي����ة« امل���ع���اص���رة، إال أن���ه���ا ق��ري��ب��ة من 
املنطق جهة  م��ن  معها  وتتداخل  التركيب  حيث 
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ن��ق��ف ع��ن��د مفكر  وه��ن��ا 

م���ن املغرب،  ب�����ارز  ع���رب���ي 

وهو حممد عابد اجلابري، 

م�شلطني ال�شوء على ت�شوره، 

وذلك من خالل كتابه »م�شاألة 

العروبة والإ�شالم...  الهوية 

والغرب«.

املوؤلف  يف املدخل ط��رح 

�شوؤالً: »ما العربي«؟ ليوؤكد باأن 

اجل��واب �شيختلف باختالف 

من يطرح عليهم هذا ال�شوؤال، 

و« هم اأطراف متعددة خمتلفة 

وال��روؤى، مما يجعل  امل�شالح 

من »العربي« مفهوما م�شنوعا، 

ت��خ��ت��ل��ف م�شمونا  ����ش���ورة 

الوعي  ن��وع  وم��الم��ح ح�شب 

الذي ترت�شم فيه واملكان الذي 

ي�شعها فيه«.

فتعريف » العربي يختلف 

الأوروب���ي والعربي، بني  بني 

ال��ع��ام��ي وب���ني امل��ث��ق��ف، هنا 

اأن تكون الأجوبة  ي�شيف:« 

متعددة خمتلفة، بهذه ال�شورة، 

الناحية املبدئية �شيء  م��ن 

طبيعي متاما. ذلك لأن الأمر 

الهوية.  يتعلق ب�شوؤال ح��ول 

والهوية وج��ود وماهية. ويف 

املجال الب�شري، جمال احلياة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى الأق����ل، 

الوجود �شابق للماهية دوما، 

ال�شيء الذي يعني اأن املاهية 

نهائيا بل هي  لي�شت معطى 

�شيء يت�شكل، �شيء ي�شري.«. 

الفكرة  اإىل تو�شيح  وي��ع��ود 

بعد ربطها مبفهوم اآخر، هو 

الوحدة العربية:« ف«العربي« 

لي�ض وج��ودا جامدا ول هو 

ماهية ثابتة جاهزة. اإنه هوية 

تت�شكل وت�شري«.

وحول ترتيب العالقة بني 

»العروبة« و»الإ�شالم« بالن�شبة 

للدول امل�شطلح عليها: الدول 

اأيهما  العربية والإ�شالمية، 

الهوية:  اأ���ش��ب��ق يف حت��دي��د 

»الإ�شالم«  اأم  »العروبة«  اأهو 

ال�شتعانة  اإىل  ي��ع��م��د  ؟ 

متهيدا، مبفهومني حمورين، 

»العرب« و«العروبة«،  وهما: 

ليتناولهما بالتحليل واملقارنة 

ال����رتاث والنه�شة.  ب��ني  م��ا 

»لي�ض هناك ما  اأن��ه:  موؤكدا 

اإثارة ل�شوء التفاهم  اأكرث  هو 

وخلق امل�شاكل املزيفة من عدم 

املفاهيم، م��ن عدم  حت��دي��د 

التفاق على قامو�ض موحد 

ومرجعية واحدة لغوية معرفية 

الهوية
مفهوم يتقلب

م��ف��ه��وم »ال��ه��وي��ة« م��ن ب��ني امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ن��ق��ا���س��ات ال��ف��ك��ري��ة والفل�سفية ال��ع��امل��ي��ة راه���ن���ا، ول���س��ك اأن حت��دي��د ه���ذا املفهوم 

�سيقا وات�����س��اع��ا، ل��ع��ب وي��ل��ع��ب دورا حم��وري��ا يف ال��ع��الق��ات الإن�����س��ان��ي��ة، ب��ني ال��ث��ق��اف��ات واحل�������س���ارات م��ن ج��ه��ة، وب���ني م��ك��ون��ات ح�سارة 

واح����دة م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى. وم���ن ه���ذا امل��دخ��ل ���س��ن��ح��اول اأن ن��ق��ف ع��ن��د اج��ت��ه��ادات م��ف��ك��ري��ن وب��اح��ث��ني م��ن ال�����س��رق وال���غ���رب، يف املا�سي 

واحل��ا���س��ر، حم��اول��ني اأن ن��ق��ف ع��ن��د اأوج����ه الت���ف���اق واأوج�����ه الخ���ت���الف، راج����ني اأن يتحقق ال��ت��ق��ارب ح���ول ه���ذه امل��ف��اه��ي��م م�ستقبال.

د. اإبراهيم يا�سني 

ش��������ذرات م����ن ف���ك���ر اجل�����اب�����ري ت����رك����ز ع���ل���ى أه���م���ي���ة حت����دي����د امل���ف���اه���ي���م مل���ن���ع اخل����ل����ط وم���ع���اجل���ة امل���ش���ك���ات

فلســــفة

حممد عابد اجلابري
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 ث���ن���ائ���ي���ة ق����ائ����م����ة على 
ال��������ل��������ب��������س وت����������ع����������ارض 
م���زي���ف وم��ص��ط��ن��ع بني 
ال������ع������روب������ة واإلس�����������ام
 الهوية وجود وماهية، 
واملاهية تتشكل وتصير

للخطاب واآلياته ومرتكزاته«. 

لقد بني اأن مفهوم » العرب« 

يطلق يف الرتاث على �شكان 

ال��ع��رب��ي��ة ويرتبط  اجل��زي��رة 

الوقت  املا�شي، يف  باأحداث 

ف��ي��ه مفهوم«  ي��ع��ن��ي  ال����ذي 

الف�شاحة، ملخ�شا  العروبة« 

بقوله:« وا�شح من كل  الأمر 

ما تقدم اأنه ل جمال للمقارنة 

ب��ني »العرب«  ول للمقابلة 

املرجعية  و»الإ���ش��الم« داخ��ل 

الرتاثية...« لينتقل بعد ذلك 

اإىل تناول املفهومني يف اإطار 

النه�شوية، حيث  املرجعية 

رب��ط املفهومني وحتديد  مت 

اأحدهما على الآخر  اأولوية 

الآخ��ري��ن نقاوم  اأي  بتحديد 

الأوروبيني.  اأم  الأتراك  اأول، 

وي�شيف باأننا �شنكون معر�شني 

اكتفينا مبرجعية  اإذا  للخطاأ 

املفاهيم  واح���دة يف حتديد 

املعا�شر،  املركزية يف فكرنا 

كما يتحدد املفهومان من خالل 

ال��ع��الق��ة م��ع اأح���د يف موقع 

»اإنهما ي�شتمدان  »الآخ����ر«، 

كل مقوماتهما من »حا�شر« 

ال���ذي كان  النه�شة  ع�شر 

يطبعه الوعي بالذات. والوعي 

بالذات، كما هو معروف، اإمنا 

يتبلور  الأق��ل  اأو على  يكون، 

ويتعمق، من خالل الدخول يف 

عالقة اختالف وتغاير ونزاع 

»اآخ���ر« معني«. فمن هو  مع 

هذا الآخر ؟ يطرح ال�شوؤال، 

اإنه الأتراك واأوروبا  ويجيب: 

ال��ع��رب��ي، على  امل�����ش��رق  يف 

اعتبار اأنهما املهددان للوجود 

العربي ككيان، �شد جمعية 

»تركيا الفتاة« التي كانت تدعو 

اإىل قومية تركية مت�شددة، 

اأوروبا  يف حني كان »الآخ��ر« 

العربي.  وحدها يف املغرب 

يف الوقت الذي كانت اأوروبا 

مبا حتمله من بعد م�شيحي 

جعل »العروبة« و«الإ�شالم« 

دون  ويتناف�شان  يتزاحمان 

اأو  بينهما ���ش��راع  ي��ك��ون  اأن 

ن����زاع، م��ع اخ��ت��الف يف من 

الأول��وي��ة ملحاربته،  �شتكون 

»واإذا فالتقابل بني »العروبة« 

و«الإ�شالم« الذي اأخذ يتبلور 

من خالل هذين املوقفني مل 

يكن تقابال ماهويا، فلم يكن 

اأن نختار  الختيار املطروح 

العروبة اأو اأن نختار الإ�شالم، 

بل كان: اأي »الآخرين« يجب 

اأي  اأول، وبالتايل  اأن نقاوم 

اأن نحرك  ال�شالحني يجب 

العروبة  ال��ب��داي��ة: �شالح  يف 

الإ�شالم؟ فالثنائية  اأو �شالح 

اإذا مل تكن ثنائية على �شعيد 

الهوية بل كانت على م�شتوى 

التي ينبغي حتريكها  الأداة 

للدفاع عن الهوية وحمايتها«. 

الثنائية كانت حا�شرة  وهذه 

يف امل�شرق دون اأقطار املغرب 

»الآخ�����ر« كان  ال��ع��رب��ي لأن 

اأوروبا وحدها، اأي ال�شتعمار 

واإن كان  الفرن�شي حتديدا، 

اإ�شالميا �شد  الرد مزدوجا: 

التن�شري والتب�شري، وعربيا 

�شد ال�شيا�شة الرببرية.

وي�شتنتج املوؤلف اأنه:« اإذا 

املغرب  اإىل هذا خلو  اأ�شفنا 

التعددية على  ال��ع��رب��ي م��ن 

�شعيد الدين، فجميع ال�شكان 

مالكيون،  �شنيون  م�شلمون 

اأدركنا كيف اأ�شبحت »العروبة« 

و»الإ�شالم« يف املغرب العربي 

اإىل �شيء واحد هو  يحيالن 

الهوية الوطنية« بعد الوقوف 

»ال��ع��رب« و  املفهومني:  على 

»العروبة« وينتقل الباحث اإىل 

»مفهوم« الإ�شالم« من خالل 

اأي  ال�شابقتني:  املرجعيتني 

الرتاثية واملرجعية  املرجعية 

النه�شوية، ليوؤكد باأن املفهوم 

يف املرجعية الأوىل عن�شر 

اأما  اأ�شا�شي معناه النقياد، 

» ال���ع���رب« و«ال���ع���روب���ة«، » 

يتعامل معهما اخلطاب  فلم 

الإ�شالمي الرتاثي على اأ�شا�ض 

اأن��ه��م��ا ط������رف...« ويف�شر 

م��ن منظور  ب��اأن��ه،  امل�����ش��األ��ة 

املرجعية الرتاثية ل معنى 

لو�شع »العروبة« يف عالقة 

»الإ�شالم«،  ثنائية مع  زوجية 

واإل اعترب المر طرح بديل من 

الإ�شالم اأو على الأقل اإدخال 

�شريك مناف�ض له.

يوؤكد  ويف حتليل دق��ي��ق 

اأي مفهوم  اأن��ه لي�ض هناك 

ل�»الإ�شالم« ميكن و�شعه يف 

اأو  تعار�شية  ثنائية  عالقة 

تكاملية مع مفهوم« العروبة«، 

»ول��ي�����ض ه���ن���اك م��ف��ه��وم ل� 

»ال��ع��روب��ة« ميكن و�شعه يف 

نف�ض العالقة مع » الإ�شالم«. 

واإمنا هناك وراء هذه الثنائية 

ق�شية �شيا�شية كان لها معنى 

يف وقت من الأوقات، ثم ذابت 

لتتحول اإىل ق�شية اإيديولوجية 

لتغطي على ق�شايا  »مزيفة« 

حقة تف�شل ال�شيا�شة ال�شكوت 

عليها.

ويو�شح الباحث زيف هذا 

التعار�ض امل�شطنع، موؤكدا 

باأن:»ثنائية« العروبة والإ�شالم« 

لها ل يف املرجعية  ل معنى 

ال��رتاث��ي��ة ول يف املرجعية 

ثنائية قائمة  اإنها  النه�شوية، 

اللب�ض، على عدم  كلها على 

حتديد دقيق للمفاهيم«.

بعد ذلك يعود حممد عابد 

اجلابري اإىل م�شروع مي�شيل 

عفلق حول العالقة بني العروبة 

والإ�شالم من خمتلف جوانبها، 

حيث ينطلق عفلق من منطلقني 

اأولهما  مرتابطني متكاملني، 

الدين،  الإيجابي من  موقفه 

والثاين تلك العالقة الرابطة 

الإ�شالمي والأمة  الدين  بني 

لو  الباحث  العربية، ويتمنى 

يطلع على هذا املوقف املعتدل 

كل من القوميني والإ�شالميني 

على ال�شواء.

خال�شة املبحث: يت�شح 

من جممل ما طرحه الباحث 

حممد عابد اجلابري اأن م�شاألة 

حت��دي��د املفاهيم، و�شمنها 

»ال��ه��وي��ة«، ي�شتدعي  مفهوم 

الرجوع اإىل املرجعية، تفاديا 

لأي لب�ض، هذا من جهة، ومن 

الهوية  جهة يخ�شع تعريف 

ا�شتح�شار  اأبعادها  وحتديد 

عنا�شر متعددة متنوعة منها 

الزمان واملكان والأنا والآخر... 

وهو الأمر الذي يدعونا اإىل 

تبني مفهوم مرن منفتح ملفهوم 

يتقلب وهو« الهوية«.
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إنسانيات

الحرب
غواية التاريخ الكربى
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ال����ك����ون وال����ف���������س����اد. البداية  ال���دي���ال���ك���ت���ي���ك:  اأو  ل��ل��ج��دل��ي��ة  ال����ك����ون واحل�����ي�����اة الإن�������س���ان���ي���ة يف ������س�����ريورة دائ����م����ة  ف��ل�����س��ف��ة  ت��ت��ل��ّخ�����س 

��رًة اأو م��ت��ه��اوي��ًة يف ال��ل��غ��ز الأع��ظ��م ال��الن��ه��ائ��ي؛ ال��ث��ق��ب الأ����س���ود مقربة  وال��ن��ه��اي��ة.. ال��ن��ور وال���ظ���الم. ك��واك��ب ت��ن�����س��اأ، واأخ����رى تفنى م��ت��ف��ِجّ

ال���ك���ون اخل���ارج���ي. وه���ن���اك اخل���ري وال�����س��ر. ال��ف�����س��ي��ل��ة وال���رذي���ل���ة. واحل�����رب وال�������س���الم... ح�����س��ارات ت��ن�����س��اأ يف ظ���ل ال�����س��الم، وت��ت��ط��ّور ثم 

ت��ب��ل��غ ال������ذروة م���ن ال��ت��ق��دم ث���م ت��ن��ح��در وت�����س��ق��ط ... لأ����س���ب���اب ���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وع���رق���ي���ة... وع�����س��ك��ري��ة !

م�سطفى �سليمان

الب����������������������������د ل������������ل������������ح������������ق م���������������������ن ق����������������������������وة ت�����������ن�����������ت�����������ص�����������ر ل���������������������ه ف��������������ال��������������ب��������������اط��������������ل ال ي������������������ذع������������������ن إال ل����������ل����������ق����������وة

ال���������������������������دول���������������������������ة ك��������������ال��������������ش��������������خ��������������ص ال���������������������������������������ذي ل������������������������ه وح���������������������������������������ده ح������������������������ق ال������������������ت������������������ص������������������رف ف������������������������ي ن��������ف��������س��������ه

فهل �شتبقى جدلية احلرب 

وال�شالم خالدة ؟ وهل �شياأتي 

الدائم  ال�شالم  يوم يحُلّ فيه 

اأن احل��روب �شتبقى يف  اأم  ؟ 

اأين  ال�شالم؟  اأبدي مع  �شراع 

الدين والفل�شفة من كل ذلك؟ 

ب��ني هذه  الكويت  م��وق��ع  وم��ا 

اجلدلية؟

اأق���دم مرحلة �شالم  لعل 

يف تاريخ الب�شرية هي مرحلة 

)الإقامة املوؤقتة( لأمنا واأبينا اآدم 

يف الفردو�ض الأعلى. لكْن بعد 

خلق اآدم وحواء بداأ التوّتر: »َواإِْذ 

َقاَل َربَُّك ِللَْماَلِئَكِة اإِيِنّ َجاِعٌل 

َعُل  يِف اْلأَْر�ِض َخِليَفًة« َقالُوا اأَجَتْ

َويَ�ْشِفُك  ِفيَها  يُْف�ِشُد  َمن  ِفيَها 

ِبَحْمِدَك  نُ�َشِبُّح  َونَْحُن  َماَء  الِدّ

َما  اأَْعلَُم  اإِيِنّ  لََك»َقاَل  �ُض  َونَُقِدّ

َل تَْعلَُموَن«. البقرة 30

اأق��دم مرحلة  لعل  وكذلك 

حرب هي التي �شّرع لها اإبلي�ض 

اأن مينحه  ملتم�شًا م��ن رب��ه 

فر�شة اإثبات عدوانية خملوق 

الطني؛ اآدم ثم ذّريته : )) َقاَل 

يُبَْعثُوَن  يَْوِم  اإِىَل  َفاأَنِْظْريِن  َرِبّ 

اإِىَل  امْلُنَْظِريَن  ِمَن  َفاإِنََّك  َقاَل 

يَْوِم الَْوْقِت امْلَْعلُوِم َقاَل َرِبّ مِبَا 

َزِيَّنَّ لَُهْم يِف الأَْر�ِض 
اأَْغَويْتَِني َلأُ

َوَلأُْغِويَنَُّهْم اأَْجَمِعنَي اإَِلّ ِعَباَدَك 

نَي (( احلجر:40 ِمنُْهُم امْلُْخلَ�شِ

والغوايات متنوعة امل�شارب، 

متعددة املذاهب. واحلرب من 

التي تدمر  الغوايات الكربى 

اأن هناك  احل�����ش��ارات، رغ��م 

واملوؤرخني،  املفكرين  بع�ض 

كالعقاد واأرنولد توينبي، ممن 

واأخالقيات.  لها ف�شائل  يرى 

لكن الإن�شان الع�شكري العدواين 

اأخ���الق، ولي�ض من طينة  بال 

العباد املخلَ�شون  اأما  الب�شر. 

ال�شالم امل�شادون  رّواُد  فهم 

للع�شكرتارِيّني. فقابيل وهابيل 

هما اأول ) جدلية – ديالكتيكية( 

ب�شرية بني احلرب وال�شالم،  

من منظور ديني، فهناك بداأت 

اأول حرب،  ومَتّ �شْفُك اأول دم 

ب�شري .

يف الكتاب املقد�ض) العهد 

ال���ق���دمي( ت��ط��ال��ع��ن��ا احل���رب، 

ال��دم��اء بني  وم�شاهد �شفك 

ال�شعوب بفعل �شيطرة نزعة 

عن�شرية  اأ�شطورية  توراتية 

تو�شعية عند بني اإ�شرائيل، ل 

متت اإىل روح الديانة ال�شماوية 

اليهودية ب�شلة. فالرب عندهم: 

) يهوه- رب اجلنود( اإلُه حرٍب 

كاإله احلرب الروماين )مار�ض( 

ال��ن�����ش��ر جلنود  ال����ذي مي��ن��ح 

باأعدائهم.  ال��روم��ان ويفتك 

اإلٌه  ال��ت��ورات��ي  ورُبّ اجل��ن��ود 

اإمرباطوري عن�شري تو�شعي 

اإ�شرائيل  ب��ن��ي  يَ��ِع��د  ف��ه��و  ؛ 

ال��غ��ري، وا�شتحالل  ب��اأرا���ش��ي 

واأم��الك��ه��م ون�شائهم  دمائهم 

واأطفالهم. فهم )�شعب اهلل 

املختار( الذي �شّخر لهم اإلُههم 

الأر�ض خلدمتهم:  كَلّ �شعوب 

الرب مو�شى قائاًل:  كلّم  ثم   «

اأر�ِشْل رجالً ليتََج�ّش�شوا اأر�ض 

لبني  اأن��ا معطيها  التي  كنعان 

اإ�شرائيل...« )مطلع الإ�شحاح 

الثالث ع�شر من �ِشْفر العدد(. 

يقول )ِول ديورنت( يف كتابه 

ق�شة احل�شارة : »اأ�شبح )يهوه( 

يف اأيديهم القوية اإلهاً للجيو�ض 

يدعو للفتح وال�شتعمار، يحارب 

من اأجل �شعبه بنف�ض القوة التي 

كان يحارب بها اآلهة الإلياذة«.

القتل اجل��م��اع��ي يف  اأم���ا 

املفتوحة فنقراأ عنه يف  املدن 

 »:20 �شفرالتثنية، الإ�شحاج 

ح��ني تقرتب م��ن مدينة لكي 

حتاربها ا�شتْدِعها اإىل ال�شلح، 

فاإن اأجابتك اإىل ال�شلح وُفِتحت 

لك فكل ال�شعب املوجود فيها 

ويُ�شتعَبد  للت�شخري،  يكون لك 

لك، واإن مل ت�شاملك بل عملْت 

واإذا  معك حربًا فحا�شْرها، 

اإىل يدك  اإلُهك  ال��رُبّ  دفعها 

فا�شرْب جميع ذكورها بال�شيف، 

واأما الن�شاء والأطفال والبهائم 

وكل ما يف املدينة،  كل غنيمتها، 

فتغنمها لنف�شك«.

اأين ذلك من موقف النبي 

�شلى اهلل عليه و���ش��ل��م بعد 

الأم�ض  اأع���داء  فتح مكة م��ن 

القر�شيني، الذين عّذبوا اأتباعه، 

واأخرجوه من موطنه  واأهانوه 

اأه��ل��ه: »  وبيته، واأب��ع��دوه ع��ن 

اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.

ال�������ش���واه���د ال���ت���ورات���ي���ة 

الأ�شطورية كثرية، وميكن للمهتم 

اأن يقف  القدمي  العهد  بقراءة 

الع�شكرية  النزعة  على ه��ذه 

احلربية التو�شعّية التي ل تزال 

الال�شعور اجلمعي  موروثة يف 

املعا�شرين،  اإ�شرائيل«   « لبني 

اإل قلّة من اليهود املتنورين على 

ال��ف��ردي واجلماعي  امل�شتوى 

 ) مثل حركة ) ناطوري كارتا 

ال�شهيونية،  للحركة  املناه�شة 

والراف�شة لقيام دول��ة دينية 
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ُحِكم على �شعب  لليهود لأن��ه 

بني اإ�شرائيل بعد خراب الهيكل 

الدولة  وباعتبار  بال�شتات، 

الدينية لهم مناق�شة مل�شيئة 

الرب.

اأماعلى امل�شتوى الفردي 

ف��ه��ن��اك، على �شبيل املثال، 

الفيل�شوف الأمريكي  مواقف 

الأ�شهر يف عدائه لل�شهيونية، 

الأول يف  ال��ل�����ش��ان��ي��ات  ع���امِل 

ع�شرنا : نعوم ت�شوم�شكي.

ويف الكتاب املقد�ض ) العهد 

اجلديد( نتعرف على فل�شفة 

املعهودة يف  والت�شامح  ال�شالم 

تعاليم امل�شيحية عرب جميع 

الأن���اج���ي���ل مب���ا ه���و م�شهور 

ومتداَول، من ذلك قول امل�شيح 

اأنه  » �شمعتم  ال�شالم(:  )عليه 

قيل : عنٌي بعني و�شٌنّ ب�شن. 

واأما اأنا فاأقول لكم: ل تقاوموا 

ال�شر، بل َمن لطمك على خدك 

اأي�شاً  الآخر  له  الأمين فحّوْل 

اإجنيل مّتى، الإ�شحاح   / ».

اخلام�ض: 38. 39

اإذن، ل بد للحق من قوة 

تن�شره . وهذا ما اأّكده املوؤرخ 

ال�شهري توما�ض  الإ�شكتلندي 

البطل يف   ( كارليل يف كتابه 

التاريخ( حيث رد التهامات 

الإ�شالم  امل��وّج��ه��ة لن��ت�����ش��ار 

بال�شيف داعياً اإىل منح الف�شيلة 

فر�شة لتحقيق ذاتها ولو... 

ل��ك��ن غاندي  ال�����ش��ي��ف.  ب��ح��د 

اعتمد �شيا�شة )ال�شاتياغراها( 

اأي الالعنف يف حتقيق الن�شر 

على العدو.

نعم. للحق اأن ميتلك املخالب 

الن�شريف  اأج��ل  م��ن  وال��رباث��ن 

مواجهة الباطل الذي ل يذعن 

اإل للقوة، كما يف اإخراج قوات 

الكويت  م��ن  ال��ع��راق��ي  ال��غ��زو 

اإْذ مل يذعن �شا�شة  بالقوة، 

العرب والعامل  العراق لنداء 

كله بالن�شحاب من الكويت 

لتجنيب العراق و�شعبه الدمار 

العالقات  واإف�شاد  واخل��راب، 

العربية والدولية.

الفيل�شوف الأملاين )اإميانويل 

َكنْت( يف كتابه الرائد : م�شروع 

املن�شور عام  الدائم،  لل�شالم 

ال�شعوب  »اإن  1795يقول: 
املتمدنة مازالت يف عالقاتها 

الدولية على حال من الهمجية 

والنحطاط البهيمي؛ فما فِتئت 

احلرب هي امللجاأ الوحيد للحق. 

ومع ذلك فاإن الن�شر ل يح�شم 

: وهذا موقف  م�شاألة احلق« 

فل�شفي ل توؤيده �شواهد كثرية 

من وقائع التاريخ.

ت��ث��ري اجلدلية-  ل���ذل���ك 

ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك��ي��ة ب���ني احل���رب 

املنظور  اإىل جانب  وال�شالم،  

الديني، ق�شايا فل�شفية كثرية،  

وبخا�شة ما يتعلق منها بالأخالق 

حيث يتماهى علم الأخالق، 

بالفل�شفة، بالدين،

ب��ال��ق��وان��ني ال���دول���ي���ة...

ب���ع���ل���م درا������ش�����ة الإن�������ش���ان 

)الإن��رثوب��ول��وج��ي��ا(... ويرى 

تاأ�شي�ض  ك��ت��اب��ه)  )َك��نْ��ت(، يف 

ميافيزيقا الأخالق( اأننا ن�شيئ 

بالغة  اإ����ش���اءة  الأخ����الق  اإىل 

اأمثلة  عندما ن�شتخل�شها من 

جتريبية.

التجريبية  اأن الأمثلة  اإل 

الب�شرية)  التاريخية للحروب 

مو�شوع مقالتنا( توؤكد عك�ض ما 

يقوله هذا الفيل�شوف؛ فال�شعب 

الياباين،  مثاًل، مّر بتجربتني 

جدليتني : التو�ّشع الإمرباطوري 

الإمربيايل وما رافقه من همجية 

ع�شكرية يابانية . والعي�ض يف 

ال�شالم، بعد ال�شت�شالم،  ظل 

حيث اللطف والكيا�شة وحمبة 

ال�شالم والتعاون الدويل.

هذه الظاهرة ثري ت�شاوؤلت 

الإن�شان بفطرته  حائرة: هل 

املتواَرثة كائن متوح�ض، همجي، 

الغرائز يف غيبوبة من  ه  ت�شرِيّ

�شوابط العقل،  فتظهر همجيته 

يف احل�������روب، ويف حلبات 

املتوح�شة كحلبات  الريا�شات 

رمي امل�شيحيني الأوائل لالأ�شود 

اجلائعة بح�شور الإمرباطور 

الروماين الوثني، و�شط تهليل 

بالفتك  املتفرجني وابتهاجهم 

اأويف  ؟  باإن�شان مثلهم  ال�شنيع 

حلبات املالكمة، وامل�شارعة 

الهمجية  ت���زاأر  احل���رة، حيث 

يوؤدي  امل��وروث��ة مم��ا  الدفينة 

اإىل املوت اأحياناً و�شط تهليل 

ه�شتريي من اجلمهور، رجالً 

واأط��ف��الً ون�����ش��اء! وم���اذا عن 

م�شارعة الثريان الدموية؟ اإن 

تلك الريا�شات نوع من احلروب 

التي تطرب لها اأعماق الإن�شان 

البدائية عندما كان،  ول يزال، 

اأخيه...حياً  يقتل وياأكل حلم 

وميتاً !.

الإن�شان  اآخر: هل  و�شوؤال 

بفطرته م�شامل ل يحب العدوان 

ال��دم��اء لكن  وال��ق��ت��ل و�شفك 

النزعة »الع�شكرتارية« الهمجية 

باأنها ت�شحية  تفل�شف ذاتها 

و�شرف وفداء؛ فتثري يف الع�شكر 

كوامن الفطرة املتوح�شة ؟. 

ك��ل ذل��ك ي��ح��دث مب��ع��زل عن 

املنظومة الأخالقية، اأوحمكمة 

ال�شمري، اأو النزعة القومية بني 

اأبناء اجلن�ض الواحد، اأو النزعة 

الإن�شانية ال�شاملة.

العرب احلديث  تاريخ  يف 

ن�شبت حروب معا�شرة دامية 

بني الأخوة الأعداء بعيداً عن 

املنظور الديني والفل�شفي، بل 

وفق منظور ) قومي( �شوفيني، 

إل����������������غ����������������اء اجل�����������ي�����������وش 
ال����������������دائ����������������م����������������ة ح������ل������م
ف�������ل�������س�������ف�������ي إن�������س�������ان�������ي 
ع��������ل��������ى م���������������ّر ال����������زم����������ان

إنسانيات
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الأمة  وه��ذه احل���روب جعلت 

ت��اأث��ري، بل  اإىل  العربية تعود 

الت الأجنبية  التدُخّ �شيطرة،  

ال�شيادي،  الوطني  يف قرارها 

باأخرى. ول يزال  اأو  بطريقة 

العراق الذبيح،  والعرب عموماً 

اأك��رث م��ن قطر، يغو�شون  يف 

يف غمار �شكرات تلك الكارثة 

القومية الكربى منذ الحتالل 

العراقي لدولة الكويت.

امل�شاملة  ال��ك��وي��ت  ف��دول��ة 

النقي�ض  ال��ت��اري��خ، ه��ي  ع��رب 

للنزعة احلربية  الديالكتيكي 

العدوانية عند ال�شقيق الأكرب 

: قابيل العراقي! 

فما اأ�شبه قابيل وهابيل يف 

الرتاث الديني بقابيل وهابيل يف 

الرتاث القومي العربي املعا�شر! 

القدمية يف  فلنتاأمل ق�شتهما 

القراآن الكرمي »َواتُْل َعلَيِْهْم نََباأَ 

بَا ُقْربَاًنا  ِقّ اإِْذ َقَرّ ابْنَْي اآَدَم ِباحْلَ

َفتُُقِبَّل ِمن اأََحِدِهَما َومَلْ يُتََقَبّْل 

َقاَل  ْقتُلَنََّك  َلأَ َق��اَل  الآَخ��ِر  ِمَن 

 ِمَن امْلُتَِّقنَي لَِئن 
ُ ّ
َا يَتََقَبُّل اهلل اإِمَنّ

َما  ِلتَْقتُلَِني  يََدَك  اإِيَلَّ  بَ�َشطَت 

َلأَْقتُلََك  لَيَْك  اإِ يَِدَي  ِبَبا�ِشٍط  اأَنَاْ 

نَي  الَْعامَلِ َرَبّ   
َ ّ
اأََخ��اُف اهلل اإِيِنّ 

اإِيِنّ اأُِريُد اأَن تَبُوَء ِباإِثِْمي َواإِثِْمَك 

َفتَُكوَن ِمْن اأَ�ْشَحاِب النَّاِر َوَذِلَك 

َعْت لَُه نَْف�ُشُه  امِلِنَي َفَطَوّ َجَزاء الَظّ

ِمَن  �ْشَبَح  َفاأَ َفَقتَلَُه  اأَِخيِه  َقتَْل 

ا�ِشِريَن �شورة املائدة . اخْلَ

مل تب�شط الكويت يدها 

اأو �شقيقاً. بل  اأخاً  لتقتل  مرة 

يتقبل من  اأن اهلل  ب��َدّ م��ن  ل 

يدها املب�شوطة لتقدمي قرابنَي 

اخلري، على امل�ش�شتويني القومي 

والإن�شاين؛ لأنها تخاف اهلل رب 

العاملني، لذلك مل تكن ولن تكون 

يوماً من اخلا�شرين!

التا�شع  القرن  ومنذ مطلع 

ع�شر كان للكويت عالقات وثيقة 

الكربى  ال��دول  مع عديد من 

واأملانيا  مثل بريطانيا ورو�شيا 

وتركيا، فاحتلت مكانها بني 

تيارات �شراعات الدول الكربى 

حني و�شفها بع�ض الكّتاب باأنها 

النزاع  » �شوكة حقيقية« يف 

الدائر بني هذه الدول.

وكان جوهر موقف بريطانيا 

يف ���ش��راع��ه��ا م��ع الأط����راف 

الدفاع عن  الأخرى يرتكز يف 

التهديدات  الهند يف مواجهة 

الفرن�شية والرو�شية.

هذه هي ) لعنة اجلغرافيا(؛ 

فاملوقع اجلغرايف ال�شرتاتيجي 

لدولة الكويت، كما هو وا�شح 

من اخلرائط التاريخية، وما يف 

املوقع من ثروات،  باطن هذا 

ج��ّر عليها طمع الطامعني، 

فا�شت�شهلوا ابتالعها لكنها،  كما 

»�شوكة  الُكّتاب،  و�شفها بع�ض 

النزاع بني  حقيقية« يف حلوق 

الدول، حيث تدمى تلك احللوق 

عند حماولة ابتالعها.

م��اذا بعد؟ ه��ل هناك  ث��م 

اأن  ل��ل��ب�����ش��ري��ة يف  اأم�����ل  م���ن 

ال�شالم  تنتهي احلروب ويحل 

الدائم؟

اإىل كتاب فريد  اأجل��اأ  هنا 

( وه��و )  ك��نْ��ت   ( للفيل�شوف 

م�شروع لل�شالم الدائم(. وفيه 

م�شروع - حلم �شيا�شي عاملي 

ُع���ِرف  اإن�����ش��اين، لفيل�شوف 

ال�شعبة،  التجريدية  بفل�شفته 

كما يف كتاَبيه : نقد العقل 

العملي.  العقل  د. ونقد  املجَرّ

وكان الرئي�ض الأمريكي) ِول�ُشن 

با�شتمرار  الكتاب  يقراأ هذا   )

اليومية. وقد  �شمن قراءاته 

و�شع )كنْت( م�شطلح )ع�شبة 

الأمم( لأول مرة باللغة الأملانية، 

لكن العامَل ن�شبه اإىل الرئي�ض) 

ِول�ُشن ( الذي دعا بعد احلرب 

اإن�شاء  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة الأوىل 

ع�شبة الأمم التي �شارت بعد 

ذلك : منظمة الأمم املتحدة 

احلالية.

يف كتاب ) كنْت ( تفا�شيل 

وخطط مذهلة �شّباقة لت�شّور 

منظمة عاملية تقودها ال�شعوب 

لإنهاء احلروب، واإر�شاء ال�شالم 

ال��دائ��م. و�شاأقف عند بع�ض 

البنود التي تهمنا هنا:

-1 اإن معاهدة من معاهدات 

اإذا  تُ��َع��د معاهدة  ال�شالم ل 

ان��ط��وت نية متعاقديها على 

اإث���ارة احلرب  �شاأنه  م��ن  اأم��ر 

من جديد؛ لأن مثل هذه النية 

املكتومة جتعل م��ن املعاهدة 

ال�شالم  اأم���ا  اأك���رث.  ه��دن��ة ل 

اأن يق�شي على  احلق فيجب 

كل احتمال لوقوع حرب.

-2 اإن اأي دولة �شغرية كانت 

اأو كبرية ل يجوز اأن متلكها دولة 

اأخرى ) قارن مع �شم العراق 

اأو  امل��رياث  ( بطريق  للكويت 

الهبة؛  اأو  ال�شراء  اأو  التبادل 

لأن الدولة كال�شخ�ض الذي له 

وحده حق الت�شُرّف يف نف�شه. 

ولي�شت الدولة متاعاً واإمنا هي 

جماعة اإن�شانية ل يحُلّ لأحد 

�شواها اأن يفر�ض �شلطانه عليها 

اأو يت�شّرف يف �شوؤونها.

-3 يجب اأن تُلَغى اجليو�ض 

الدائمة على مِرّ الزمان!. ) هذا 

حلم فل�شفي اإن�شاين !(

-4 يجب األ تُعَقد قرو�ٌض 

املنازعات  اأج���ل  وط��ن��ي��ة م��ن 

اخل����ارج����ي����ة ل����ل����دول����ة؛لأن 

ه���ذه ال��ق��رو���ض، ف�����ش��اًل عن 

فاإنها  تي�شريها قيام احلرب، 

اإىل  اأو عاجاًل  ت��وؤدي عاجاًل 

الإفال�ض.) لنتذكر هنا �شيا�شة 

احلرب الباردة وفل�شفة �شباق 

الت�شلح، وامل��ع��ار���ض الدولية 

لل�شالح احل��دي��ث، وال�شوق 

العاملية، الر�شمية وال�شرية، 

باملليارات على  الأ�شلحة  لبيع 

ح�شاب ميزانيات الدول للتنمية 

والتقدم(.

-5 يُحظر على اأي دولة اأن 

بالقوة يف �شوؤون دولة  تتدخل 

اأخرى اأو يف حكومتها.

-6 ل يُ�شمح لأي دولة يف 

حرب مع دولة اأخرى اأن ترتكب 

اأعمالً عدائية، كالقتل املتعّمد 

الغازات  لنتذكر  والت�شميم ) 

العراق و�شورية(،   ال�شامة يف 

الت�شليم،  ����ش���روط  ون��ق�����ض 

والتحري�ض على اخليانة، فقد 

يكون من �شاأنها، عند عودة 

املتبادلة  الثقة  ال�شلم، امتناع 

بني الدولتني؛ لأن الغر�ض من 

احلرب هو اإقامة ال�شالم على 

اأ�ش�ض اأر�شخ واأبقى.

هل هذه اأحالم اأو طوباويات 

ميتافيزيفي،  ف��ي��ل�����ش��وف 

اأف���الط���وين،  ف���اراب���ي... اأو 

م�����ش��روع ع��ق��الين مو�شوعي 

اإن�شاين يحب ال�شالم  ملفّكر 

وال��ع��دال��ة، وتاأ�شي�ض ح�شارة 

ب��ال ح��روب و�شفك  اإن�شانية 

دماء ؟ وهل يا ترى ميكن قيام 

عامل بال جيو�ض؟ بال حروب؟ 

ب��ال �شفك دم���اء بيد الأخوة 

الأع��داء؟ رمبا يكون اجلواب 

)اإبلي�ض(! ورمب��ا يحدث  عند 

التايل« حلرب  هذا يف »اليوم 

رة للجميع! نووية مدِمّ

)2016 أغسطس   - )يوليو   86 الغرسة  67



د. بهيجة مصري أدلبي

بيني وبينكم
سالٌم يا كويت

 أعزائي األطفال
لقد خلق اهلل تعالى اإلنسان لكي يكون خليفة على األرض، 
من أجل ألن يعمرها، بعمله الصالح، لكي تكون األرض بيتا 

للسالم ، وبيتا لألمان.
كي  سماوية،  برساالت  األنبياء  اهلل  أرسل  هذا  أجل  ومن 
عن  ليبتعدوا  إليه،  ويرشدوهم  احلق  طريق  للناس  يبينوا 
طريق الضالل والظالم، ألن طريق احلق هو الطريق الذي 
على  يعتدون  وال  متحابني  الكوكب  هذا  على  الناس  يجعل 
الذي  الشيطان  طريق  فهو  الضالل  طريق  أم��ا  بعضهم، 
يوسوس لإلنسان، كي يوقعه في املعصية، وإذا استمع اإلنسان 
لغوايات الشيطان، يصبح مثل األعمى ميشي دون أن يعرف 

طريقه، فيفسد في األرض ويعتدي على اآلخرين.
لذلك أوصانا اهلل تعالى في قرآنه الكرمي فقال« وال تعتدوا 

إن اهلل اليحب املعتدين«
ولهذا أوصيكم بأن تكونوا متحابني، وأن جتعلوا سبيل اخلير 
سبيلكم، وأن يكون عملكم من أجل سعادة اآلخرين، ومن أجل 
أن يكون الوطن آمنا، ألن أمان الوطن، هو أمانكم، وألنكم أنتم 
مستقبل الوطن، وأنتم أملنا كي يكون عاملنا أجمل، كإبتسامتكم، 

التي تطل علينا كل صباح كما يطل الفجر،
سالم عليكم، وسالم على الوطن احلبيب

اأخي االإن�شاْن اأخي االإن�شاْن

طريق احلب يجمعنا

ونور القلب يرفعنا

اإىل االإمياْن اإىل االإمياْن

> > >
اأخي االإن�شان مَدّ يدًا

اأمُدّ يدي

لنفتح للقلوب َمدًى

خلري غِد

لنبني ال تفرقنا هنا االألواْن

> > >
اأخي االإن�شان هذي االأر�س خ�شراُء

تعال ن�شمها باحلب

حتى يطلع املاُء

نغني لل�شلم نغني للأمِل

نعانق غيمة االأحلم بالعمِل

تعال االآْن تعال االآْن

> > >
تعال نقول ال للجوع

ال للحرب واالإرهاْب

ونغلق يف وجوه احلرب

اأبوابا على اأبواْب

الأن احلرب

تاأكل حلمنا االأخ�شْر

وحترق �شنبل البيدْر

تعال تعاْل اأخي االإن�شاْن

لنبني بيتنا باأماْن

لنبني بيتنا باأماْن

* عامر الدبك

أخي اإلنسان
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للجمــــــــــيْع  األرض 
باحلـــب نستــــــطيْع 

فـــاهلل  تـــعـــتـــدوا  ال 
تــــعــــاونــــوا بـــالـــبـــْر 
ال تفسدوا في األرْض 

بعْض  مــن  فبعضكم 
الطيوْر  كما  كــونــوا 
السحاْب  كما  كونوا 

ـــن احلـــنـــاْن  بـــيـــٌت م
الــبــنــيــاْن  ــع  ــرف ن أن 

القرآْن  في  قــال  قد 
ولـــيـــس بـــالـــعـــدواْن
ــــا أيــــهــــا الـــبـــشـــْر  ي

ــَهــْر  ــَن كـــاملـــاء فـــي ال
ـــق الـــشـــجـــْر  ـــان ـــع ت
يـــفـــيـــض بـــاملـــطـــْر

ال تعتدوا

قاموس هويتي

أنا الشهيد
وهذه هويتي

الشهيد الشاعر فائق عبد اجلليل
* هشام سيف الدين

يعرفني  العياضي  علي  محمد  فائق  الشهيد  أن��ا 
الذي  فائق عبد اجلليل نسبة خلالي  باسم  الناس 
 1948 الكويت عام  ولدت في وطني  تولى رعايتي، 
، بدأت حياتي رساما، إال أنني لم أجد موهبتي في 
أصبحت  الشعر،حتى  كتابة  في  وجدتها  بل  الرسم، 

شاعرا مشهورا..
عن  ألعبر  الفصيح،  والشعر  الشعبي  الشعر  كتبت 
كما  العربية،  أمتي  وإل��ى  الكويت  وطني  إلى  انتمائي 
كتبت لكم أيها األطفال شعرا كنت أنشره في مجلة سعد، وترجمت 

بعض قصائدي إلى اللغة الفرنسية، ومت تدريسها في اجلامعات،
بالوطن  ارتباطه  إن ما مييز شعري هو  يفاعتي  وقالوا عني منذ 
صدق  هو  ومتميزا  مشهورا  جعلني  فالذي  التعبير  في  وصدقه 
عن  فيها  أعبر  التي  قصيدتي  مطلع  اق��رأوا  الوطن،  إلى  االنتماء 

هذا االنتماء :
بسم اهلل احنا كويت األسرة الوحده بسم اهلل واحنا جسر املاضي ومجده

منشي ونهتف عاش البيت.. البيت اللي سموه الكويت
صحيح أن الشعر جعلني مشهورا إال أن الوطن جعلني خالدا في 

قلوب اجلميع وفي جنان النعيم.
قاوموا  الذين  وطني  أبطال  يتقنه  كما  السالح  حمل  أتقن  لم  أنا 
االحتالل، إال أنني كنت أتقن املقاومة بالكلمات، كي أشد من عزمية 
الوطن، وأزرع في قلوب الناس التصميم على املقاومة حتى النصر، 
الغاشم  جيشه  أرس��ل  ال��ذي  الطاغية  ذل��ك  تخيف  كلماتي  وكانت 
ليغتصب وطني . أعرف أنكم تتمنون أن تقرأوا بعض تلك القصائد، 

اقرأوا معي هذه القصيدة
 حّي التـراب اللـي رفض كل احتالل حّي الشبـاب اللي انتفض 
باسم النضال حّي الطفـل اللـي لفـظ كلمـة وقال حّي الصمود 

حّي الكويت حّي الرجال
علي  وأطلق  أس��رن��ي،  الطاغية  ذل��ك  تخيف  كانت  قصائدي  وألن   
الرصاص، كي يقتل الكلمة الصادقة، لكن يا أحبائي األطفال، الكلمة 
واندحر  املغتصب،  ذلك  اندحر  لذلك  الميوتون،  والشهداء  المتوت، 
وطن  ليبقى  األطفال،  كعيون  جميال  الوطن  وبقي  الغاشم  االحتالل 

احلب والسالم، ورمزا لإلنسان في كل مكان وزمان.

* * *

* * *

اعت�����������دى
أعزائي األطفال، سنتوقف في هذا العدد عند معنى 
كلمة اعتدى، والشك كلكم تعرفون معناها،إال أننا 
نحاول أن نذكركم بهذا املعنى، فاالعتداء هو الظلم، 
الذي يتجاوز احلد، وجاء في القاموس معنى كلمة 
العادي: هو الظالم، و قوُل الَعَرب فالٌن َعدُوّ فالٍن 

معناه فالن يعدو على فالن باملَْكروه ويَْظِلُمه.
ومصدره  يعتدي،  مضارعه  م��اض  فعل  واعتدى 
أن يأخذ شيئا ليس من  اعتداء، وكل من يحاول 
حقه فهو معتدي، وظالم، والعدوان واإلعتداء قد 
من  يكون  وق��د  شخص،  على  شخص  من  يكون 
في  قدميا  يحدث  كان  كما  على جماعة  جماعة 
يكون  وقد  اإلس��الم،  يأتي  أن  قبل  العرب  قبائل 
وهذا  احل��روب،  فتكون  دول��ة  دول��ة على  اعتداء 
فيه  اعتدى  الذي  الغاشم  العدوان  في  ماحدث 
نظام ظالم ورجل ظالم كان يحكم دولة العراق 
كان  فما  ووطننا احلبيب،  دولتنا  الشقيقة على 
وضحوا  داف��ع��وا  أن  إال  الوطن  ه��ذا  أبناء  من 
بأرواحهم من أجل أن يحرروا وطنهم من ذلك 

العدوان الغاشم.
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هواها فاتحة القلب
شعر / مسفر الدوسري

شـــــعر

حتب تاخذني
من الكل

بس تخّلي » مني «
للي

يحسبوني : صورتي !
يؤمنون

ون  ويأمنِّ

ال صار هواها
فاحتة قلبي

ورضاها
لو غفلت بالَعمد

أمته،
م ... ما أمَتّ

ُسورتي!

الطيبني
اللي معاي
يشاركوني

رسمها بألواني
وفرشاتي

وسبورتي !
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