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«�أ��ص�ي� ُ�ح باخلليج ي��ا خليج» �صيحة ال�سياب العربية
وباللغة العربية تلك التي �أ ِلفت الل�ؤل�ؤ واملحار والردى،
وعلى �ضفتيه ال�شرقية والغربية ذات املالمح ال�سمراء
اليعربية وال�صيحة الواحدة ..
اخلليج العربي ذلك الذراع املائي الدافئ خليجنا الواعد،
�شرفة ال�صحراء العربية الأبية ،بوابة الرزق ال�سخية
ممرنا نحو العامل ،اخلليج العربي يروي حكايته فعلى
�ضفتيه ال�شرقية والغربية تتوزع القبائل العربية؛ فعلى
ال�ساحل ال�شرقي  -القوا�سم  -املنا�صري  -العبادلة  -بنو
ح ّماد ِ � -آل حرم  -املرازيق  -وبنو كعب ،وعلى ال�ضفة
الغربية امتدادهم من القبائل العربية املعروفه  -بنو
متيم ِ � -آل مرة -العجمان  -الدوا�سر  -بنو مالك �إىل
�آخر القبائل العربية امل�شهورة ،اخلليج العربي مل تتنازعه
تاريخيا هويتان؛ عربي ال�ضفتني والروح� ،ضادي الل�سان
والثقافة ،اخلليج العربي نف�سه يطلق ال�شراع ويرفع
الأوتاد ،ين�سج العباءة ويزرع الواحة فعوا�صف الرمال
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ما عادت ترهبه وزجمرة الأمواج �صارت تطربه ،املكان
ك�شرط
ذاته يتح�س�س �أبعاده وي�شد وثاقه وي�ؤكد ذاته
ٍ
البد منه لربط �أجزائه وتقوية �أع�ضائه وبلورة �أهدافه،
وكان ال ب ّد من التاريخ ،فالتاريخ كما ُيقال «قوة بقاء»
« ُي�شيد مالجئه وي�شق انبجا�ساته مثل نهر».
كان ذلك البوح �إرها�صات الندوة الفكرية التي عقدها
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب يف دولة الكويت
حتت عنوان «تعزيز الهوية الوطنية اخلليجية » يف الفرتة
ما بني � 19سبتمرب �إىل  21منه لعام  ،2016عنوان
عميق كمحيط �شامل ككون وم��ؤث��ر ك�أُمنية ومطلوب
كحياة و�ضروري كوجود« ،الهوية الوطنية اخلليجية»
و�ضرورة تر�سيخها واال�شتغال عليها وو�ضع �آلياتها كمن
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يب�صم بالدم على احلجر ال�صوان وكمن يحفر اال�سم
على الفوالذ ،عروبية التاريخ والهوية �شاخمة البنيان
عريقة املنبت واملحتد ،ال بد من تفعيل كل العنا�صر
املمكنة لتعزيزها وتطويرها وتر�سيخها ،ب��دءا باللغة
مرورا بالآثار والعمران والفلكلور وال�سياحة واالقت�صاد،
وخا�صة يف هذه املرحلة اخلطرة واحل�سا�سة من تاريخ
املنطقة ،وفقدان الثقة وتذبذب املواقف ،فقد �أ�شار
«�أنتوين كوردزمان» يف م�ؤلفه «اخلليج والغرب» �إىل ما
نتخوف منه اليوم عندما حت��دث عن وج��وب التمييز
بني «امل�صالح املوحدة» و «التقاء امل�صالح» ،وقال «�إن
م�صالح دول جمل�س التعاون يف اخلليج لي�ست جزءا
مكمال مل�صالح الدول الغربية ،وقد تلتقي �أو تتنافر معها
وفقا الختالف االعتبارات وظروف املرحلة املو�ضوعية»،
فنحن اليوم �أحوج ما نكون �إىل بلورة هويتنا الوطنية
اخلليجية التي باتت ��ض��رورة بقاء وعامل ق��وة و�سر
هيبة.
وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن �أغلب الأوراق البحثية التي
ُقدمت يف ندوة تعزيز الهوية الوطنية اخلليجية كانت
تدور �ضمن هذه الأُطر وخا�صة ورقة الأ�ستاذ عبداهلل
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ب�شارة �أول �أمني عام ملجل�س التعاون والذي �أ�شار فيها
�إىل �أن م�سار جتربة املجل�س �أب��رزت �ضرورات ت�شكيل
العن�صر احل��ا��س��م يف ال��و� �ص��ول ل�لان��دم��اج وحتقيق
االن�صهار بني مواطني دول اخلليج مرتكزا على �سيادة
القانون وع��دال��ة ال�ق��رار وال�شعور بامل�ساواة واحرتام
القيم املتوارثة وغر�س مفاهيم العدالة االجتماعية وحق
الكفاءة يف التفوق ،وهي كلها �شروط االن�صهار ملجتمع
خليجي موحد  Oneness Gulfوهي بال �شك بذور
املواطنة اخلليجية ال�صاحلة الكامنة يف تربة خليجية
وحتت�ضن �أنظمة متتلك ال�شرعية التاريخية  -كما
�أ�شار الأ�ستاذ ب�شارة �إىل الن�ضال الهادئ الذي تقوده
دول املجل�س لت�أكيد هوية خليجية جماعية وعرب املنافع
االقت�صادية والتجارية فاالنتقال التدريجي من ف�صل
التعاون �إىل ف�صل االحت��اد ،وح��ول خطورة ال��والءات
اخلارجية على الهوية الوطنية اخلليجية �أ�شارت ورقة
د .خالد ال�شريدة �إىل � �ض��رورة تبني ق�ضية الهوية
اخلليجية بعمق وق��وة ول��ن يتحقق ذل��ك �إال من خالل
احلفاظ على املنظومة اخلليجية خالية من االنتماءات
املزدوجة وحماية م�صالح �أوطاننا بعيدا عن االجنذاب
هنا �أو هناك  -بقي �أن نقول� :إن خليجنا كان كرميا
معنا �أيام الفقر ،وجوادا معنا �أيام الوفرة و�سيظل �أمينا
معنا �أيام ال�شدة ،خليجنا العربي منا و�إلينا ومعنا ولنا،
تاريخ وهوية ،تراث وثقافة وح�ضارة .
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قائد العمل اإلنساني

ال � ��وج � ��ه اإلن � �س � ��ان � ��ي ل� �ل� �ك ��وي ��ت ي� �س� �ف ��ر ل� �ل� �م� ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة

قائد العمـل اإلنساين
ُي ِ
ط ُّل من حديقة الشهيد

ب� � �ط �ل��ا ال � � �ك � ��وي � ��ت ال � ��دي � �ح � ��ان � ��ي وال � �ط� ��رق� ��ي عرفانا وتقدير ًا لرعاية سمو األمير األبوية
ي � � �ش� � ��ارك� � ��ان أه� � ��ال� � ��ي ال� � �ش� � �ه � ��داء االح � �ت � �ف� ��ال مكتب الشهيد اح�ت�ف��ل ب��ذك��رى تسمية سموه
ب��ال �ي��وم اإلن �س��ان��ي ال �ع��امل��ي ل�ل�ك��وي��ت وقائدها ق � � � � � � � ��ائ� � � � � � � � ��د ًا ل � � � �ل � � � �ع � � � �م� � � ��ل اإلن � � � � � � �س� � � � � � ��ان� � � � � � ��ي
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فاطمة األم �ي��ر :ال�ك��وي��ت سنت لها نهج ًا ث��اب�ت� ًا ف��ي سياستها اخل��ارج�ي��ة يرتكز بشكل أس��اس��ي على ضرورة
ت �ق��دمي امل �س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة ل�ل�ب�ل��دان احمل�ت��اج��ة ب�ع�ي��د ًا ع��ن احمل� ��ددات اجل�غ��راف�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة واإلثنية
�إن ���س��م��و الأم��ي��ر والد
اجلميع ،و�صاحب اليد احلانية
وال��ق��ل��ب ال��ع��ط��وف وال����روح
ال�سامية التي ال تعرف �سوى
الت�سامح والعطاء والت�سامي
واالرتقاء.
ب��ه��ذه الكلمات الدافئة
ا�ستهلت الوكيل امل�ساعد يف
الديوان الأم�يري مدير عام
مكتب ال�شهيد فاطمة الأمري
كلمتها يف اح��ت��ف��ال املكتب
بالذكرى الثانية لت�سمية �سمو
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد
قائداً للعمل الإن�ساين ،حيث
عربت من خالل كلمتها عن
تقدير وعرفان �أنباء و�أ�سر
ال�����ش��ه��داء ل��ل��رع��اي��ة الأبوية

ف� �ه� �ي ��د ال� ��دي� �ح� ��ان� ��ي:
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ه ��ذه
ال � � ��ذك � � ��رى ال� �ط� �ي� �ب ��ة
وس� ��ام ع �ل��ى ص��دورن��ا
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ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��رق��ي:
ن � � � � � � �ف � � � � � � �ت � � � � � � �خ� � � � � � ��ر
ب � � � � ��االح � � � � �ت � � � � �ف � � � � ��ال
م � ��ع أس � � ��ر ال � �ش � �ه� ��داء
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ال��دائ��م��ة التي يتلقونها من
�سمو �أمري البالد ،كما �أ�ضافت
يف كلمتها �أن �سمو الأمري.
�أعلن من على من�صة منظمة
الأمم املتحدة �أن الكويت �سنت
لها نهجاً ثابتاً يف �سيا�ستها
اخل���ارج���ي���ة ي��رت��ك��ز ب�شكل
�أ�سا�سي على �ضرورة تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية للبلدان
املحتاجة بعيداً عن املحددات
اجلغرافية والدينية والإثنية.
وذك��رت �أن �سموه «نادى
بتحويل ثقافة العامل من ثقافة
كره وتع�صب وحرب �إىل ثقافة
حوار وتعاي�ش وجوداً وفكراًَ»
مبينة �أن «الذكرى الثانية ليوم
التا�سع من ال�شهر التا�سع،

قائد العمل اإلنساني
ي��وم �سجله التاريخ للكويت
و�شعبها .لتفخر به الأجيال
احلا�ضرة والقادمة وتذكره
بفخر واعتزاز ،حيث �أظهر
العامل كله بزهو و�إكبار اعرتافه
مبا ق��ام به قائد الإن�سانية
من مبادرات وم�سريات خري
و�سالم ووفاق حملياً وخليجياً
و�إقليمياً ودولياً وعلى مدى
ع�شرات ال�سنني ،ودون منة
�أو طلب �شكر �أو ثناء.
و�أ�ضافت يف ه��ذا اليوم
�أطلقت الأمم املتحدة على دولة
الكويت لقب مركز �إن�ساين
عاملي فكان ذلك �إجنازاً عاملياً
ج��دي��داً ي�ضاف �إىل �سجل
ال��ك��وي��ت وت��اري��خ��ه��ا احلافل
و�إىل التاريخ املجيد ل�سمو
الأمري ،وتتويجاً للدور الكبري
ل�سموه وم�سريته املباركة من
البذل والعطاء من �أجل الوطن
والإن�سانية امتدت �أكرث من
خم�سني عاماً.
كما �أعربت فاطمة الأمري،
عن �شكر وتقدير �أبناء و�أ�سر
�شهداء الكويت «لرعاية �سمو
الأمري الأبوية والدائمة لهم»،
قائلة «�إن رد الف�ضل لأهله
وح��ف��ظ امل���ع���روف و�صيانة
اجلميل ملن قام به بع�ض من
�شيم �أه��ل الكويت لذلك ال
ن�ستطيع يف ه��ذا امل��ق��ام �إال
�أن نعرب عن �أ�سمى معاين
ال�شكر والتقدير لإدارة حديقة
ال�شهيد و�إىل لوياك على ما
يقدمونه م��ن ع��ون لرتجمة
�أن�شطة مكتب تكرمي ال�شهداء
و�أ���س��ره��م �إىل واق��ع يقد�س
ال�شهادة يف �سبيل اهلل ويعليها
ويكرمها لتكون باعثاً لنفو�س
الأجيال من �أبنائنا ونربا�سا
لفهم املعاين النبيلة للوطنية

فاطمة الأمري و�ضيفاتها
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س� �م ��و األم � �ي� ��ر ن� ��ادى
ب � � �ت � � �ح � ��وي � ��ل ث� �ق� ��اف� ��ة
ال � �ع� ��ال� ��م م � ��ن ث �ق��اف��ة
ك � � � � � ��ره وح � � � � � ��رب إل � ��ى
ثقافة حوار وتعايش
وامل��واط��ن��ة والعمل للحفاظ
على �أمن الوطن والت�ضحية
من �أجله».
م��ن جهته� ،شكر البطل
فهيد الديحاين مكتب ال�شهيد
والقائمني عليه بهذه املبادرة،
م���ؤك��داً �أن «م�����ش��ارك��ة �أ�سر
و�أبناء ال�شهداء الذكرى الثانية
لت�سمية �سمو �أمري البالد قائداً
للإن�سانية و�سام على �صدورنا
ونفتخر بهذه املنا�سبة.
بدوره ،بارك البطل عبداهلل
الطرقي لأ�سر �شهداء الكويت
نيل �أبنائهم ال�شهادة ،م�ؤكداً
�أن «ه��ذه منزلة عزيزة عند
اهلل ونحن كلنا جنود نخدم
وطننا وال �شك �أن االحتفال
اليوم معهم و�سام على �صدورنا
نفتخر به».
يذكر �أن االحتفالية �شملت
العديد م��ن ال��ف��ق��رات حيث
بد�أها �أبناء و�أ�سر ال�شهداء
بتعليق �شريطة «كلنا كويتيني»
على الأ�شجار بحديقة ال�شهيد
ث���م ق��ام��ت ف��اط��م��ة الأم�ي�ر
و����ض���ي���وف احل���ف���ل بجولة
ميدانية يف متحف ال�شهيد
�أعقبتها فقرات فنية �أبدع فيها
�شباب لوياك و�شباب حديقة
ال�شهيد مب�شاركة متميزة من
فرقة ب�لال ال�شامي كما مت
عر�ض فيلم م�صور للبطلني
فهيد ال��دي��ح��اين وعبداهلل
الطرقي.
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استطالع
«برنامج النخبة»
ك���م���ا ورد يف ديباجة
الربنامج للتعريف به و�أهدافه
ب ��أن��ه ب��رن��ام��ج الحت�ضان فئة
�أبناء ال�شهداء املميزين وتبني
�أفكارهم وتوجهاتهم مبا ي�ساهم
يف حتقيق ر�سالة مكتب ال�شهيد
التي ترتكز على تر�سيخ قيم
املواطنة ال�صاحلة وبناء املجتمع،
وذلك حتى يكون له�ؤالء الأبناء
النابهني دور يف متثيل املكتب
يف املنا�سبات ال��ت��ي ي�شارك
فيها داخل الكويت وخارجها،
ولتحقيق هذه الأه��داف �أتاح
مكتب ال�شهيد لهم العديد من
ال��دورات التدريبية كل ح�سب
حاجته ور�ؤيته وامللكات التي
يرغب يف حت�سينها وتطويرها،
و�إ�شراك ه�ؤالء الأبناء بربامج
ذات ���ص��ف��ة خ��ا���ص��ة بتنمية
املواهب واملهارات ،بالإ�ضافة
�إىل ت�سهيل توا�صل هذه الفئة
املميزة مع بع�ضهم البع�ض ومع
كافة �سائل الإعالم .

وألبناء النخبة
نا�صر املهلهل

بل نخبة النخبة ،الأف�ضل منا جميعا ،الأحياء
عند ربهم يُ ��رزق��ون ،الفرحون مبا �أت��اه��م ربهم،
والذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون� ،شهداء
ال �ك��وي��ت الأب � ��رار امل �م �ت��دون يف �أب �ن��ائ �ه��م؛ �أبناء
النخبة؛ �أب�ن��اء ال�صفوة ُ
امل�خ� َت��اَرة لبلوغ �أ�سمى
مراتب اخللد� ،أب�ن��اء ال�شهداء ممن ي�ستظلون
مبظلة مكتب ال�شهيد رعاية وتكرميا واهتماما.
كان له�ؤالء الأبناء اخلريين �أبناء الأخيار برنامج
خا�ص ،يتتبع املوهوب منهم ينتقيهم ويربزهم
وي�ساهم يف �صقل مواهبهم وملكاتهم وذلك من
خالل برنامج ي�سمى «برنامج النخبة » ،جديرون
هم به وجدير هو بهم وي�ستحق �أن ي�سمى با�سمهم.
حوار مع النخبة
ال���ت���ق���ت جم���ل���ة الهوية
جمموعة م��ن ه����ؤالء الأبناء

املميزين ،و�أدارت معهم حوارا
هادفا تعرفت من خالله على
هواياتهم و�أحالمهم وطموحاتهم

ح� �س�ي�ن اب � ��ن ال �ش �ه �ي ��د م �ج �ي ��د ع� �ل ��م دار
م ��ن «ال� �ق� �ن ��ص» إل� ��ى س� �ب ��اق ال� �س� �ي ��ارات،
ت � �ع� ��ددت امل � �غ� ��ام� ��رات وال� �ت� �ح� ��دي واح� ��د
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ودور املكتب يف دعمهم ومدى
اال�ستفادة التي حتققت لهم
من خالل «برنامج النخبة» قال
ح�سني ابن ال�شهيد جميد علم
دار �إنه كان يهوي «القن�ص» و�أن
هذه الهواية املثرية كانت املعرب
له �إىل هواية �سباق ال�سيارات
وال�سبب يف افتتانه «بالراليات»
وخ��و���ض ال�����س��ب��اق��ات املحلية
والإقليمية والعاملية والو�صول
�إىل مراكز متقدمة ،و�أ�ضاف
ب�أن القن�ص مبا فيه من مغامرة
ومطاردة وت�شويق وتتبع الطريدة
وحماولة الإيقاع بها ،وال�سري
مل�سافات طويلة عرب املنخف�ضات
واملرتفعات يف �سبيل احل�صول
عليها مما دفعه �إىل املزيد من
الرغبة يف خو�ض غمار هذه
الهواية والكثري من املطاردة
وامل��غ��ام��رة ،ووج���د يف �سباق
ال�سيارات «ال���رايل» الو�سيلة
الأ�شد ت�شويقا و�إثارة وخماطرة،
لذا َعمد �إىل تنمية هذه الهواية،
ومتابعة �أخبارها وامل�شاركة يف
م�سابقاتها التناف�سية ،وهو يحمل
راية دولته احلبيبة الكويت وعلم
مكتب ال�شهيد ،ويزين قمي�صه
بب�صمة ال�شهيد وذلك تقديرا
لدور مكتب ال�شهيد الذي كان
يتابعه وي�شجعه ويتباهى به
ك�أحد �أبناء النخبة البارزين
وامل�ؤثرين.

�أُهديك فني
�أم��ا زه���راء القطان ابنة
ال�شهيد في�صل القطان
مدر�سة ملادة الرتبية الفنية
وتع�شق الفن وال��ر���س��م ،وقد
وج����دت يف م��ك��ت��ب ال�شهيد
احلر�ص والت�شجيع وال�سعي
الكت�شاف املواهب مما �أ�شعل
احلما�س يف نف�سها للمزيد
من الإبداع والإنتاج ،ف�أن�ش�أت
برنامج «�أُه��دي��ك ف��ن��ي» كما
جعلت من م�سكنها اخلا�ص
مبثابة ور�شة لتعليم الأطفال
الر�سم مب�ساعدة وت�شجيع من
والدتها وزوجها ،كما تعاونت
مع وزارة ال�شباب يف عمل فني
تطوعي ،و�أهدتها لوحة فنية
من �أعمالها وهي عبارة عن
�صورة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورعاه .

زه � � � ��راء ال � �ق � �ط� ��ان اب �ن ��ة
ال�ش�ه�ي��د ف�ي�ص��ل القطان
م��درس��ة للتربية الفنية
وص � � ��اح � � �ب � � ��ة ب � ��رن � ��ام � ��ج
« ُأه ��دي ��ك ف�ن��ي» وورش ��ة
ت��دري��ب ع�ل��ى ال��رس��م في
منزلها ولوالدتها وزوجها
فضل التشجيع واملبادرة
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استطالع
فنانة ت�شكيلية
خديجة ال�صايغ ابنة ال�شهيد �ضياء ال�صايغ �أ�شادت بدور
مكتب ال�شهيد و�أثره يف حياة �أُ�سر ال�شهداء ،و�أكدت �أنها مل
تتخلف يوما عن �أن�شطته وبراجمه الهادفة واملفيدة ،وتراه
املظلة التي تظلل �أ�سر ال�شهداء وتتابع �أحوالهم وت�شجعهم،
و�أن برنامج النخبة �أحد الوجوه امل�شرقة لهذا االهتمام وتلك
الرعاية ،و�أ�ضافت �أنها تتطلع �إىل �أن يكون برنامج النخبة
ثريا بالدورات التدريبية وور�ش العمل التي يحتاجونها كفئات
متثل ملكات ومواهب خا�صة ،و�إنها كفنانة ت�شكيلية قد
حققت �إجنازات مهمة يف هذا املجال فهي ع�ضو يف احتاد
الفنانني العرب وح�صلت على اعتماد كمدرب حمرتف يف
دولة قطر وتتطلع للمزيد من الإجنازات ،كما تقدمت بال�شكر
ملكتب ال�شهيد و�أ�شارت �إىل �أن دوره و�أثره ال يُنكر .

فن تن�سيق الزهور
هبة ال�صايغ ابنة ال�شهيد �ضياء ال�صايغ معلمة ملادة
الريا�ضيات ،ومهتمة بفن تن�سيق الزهور وتقول �إنه م�شروعها
القادم كما �أ�ضافت �أنها كرتبوية تهتم بتعليم الطفل وتقدم
درو�س تقوية جمانية لكل من يحتاجها من التالميذ ،كما
�أ�شادت بدور مكتب ال�شهيد يف حياتها وقالت  -فيه ملتقانا
وتعارفنا وتوا�صلنا وات�ساع �شبكة عالقاتنا ،ومنه ن�ستمد
الدعم والعون والت�شجيع ،و�إليه نلج�أ حلل م�شاكلنا ،وال
ي�سعني يف نهاية اللقاء �إال �أن �أقول �شك ًرا ملكتب ال�شهيد
على كل ما يقدمه لنا.

خ��دي�ج��ة ال�ص��اي��غ اب�ن��ة الشهيد ض�ي��اء الصايغ
ف �ن ��ان ��ة ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة وع� �ض ��و احت� � ��اد ال �ف �ن��ان�ي�ن
ال � �ع � ��رب وم � � � ��درب م �ع �ت �م ��د ف � ��ي دول � � ��ة ق �ط��ر

هبة الصايغ ابنة الشهيد ضياء الصايغ معلمة
الرياضيات وحاصلة على املركز األول في مركز
صباح األحمد لإلبداع ،وتهوى فن تنسيق الزهور
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يف �أعماق البحر
عادل البحراين ابن ال�شهيد حممد البحراين وهو
م��درب غو�ص وحا�صل على �شهادات متخ�ص�صة يف
ه��ذا املجال ،ف�أ�شار �إىل �أن��ه ي�سعى مع جمموعة من
امل�صورين �إىل نقل جدارية �شهداء الكويت لغر�سها يف
�أعماق البحر ت�أكيدا لأهمية ال�شهداء و�إنهم را�سخون
يف �أعماق الوطن برا وبحرا ،كما �أ�ضاف �أنه ي�سعى �إىل
تقدمي دورات يف الغو�ص ملن يرغب من �أبناء ال�شهداء
وقد �أ�سهب ابن ال�شهيد عادل البحراين يف الدور الذي
ي�ؤديه مكتب ال�شهيد فمن خالله يتوا�صل �أبناء و�أهايل
ال�شهداء ويتعارفون ويتبادلون الآراء فترثى املخيلة وتتنوع
وتتجدد الأفكار ،وكل هذا يف املح�صلة النهائية يَ�صب يف
خدمة املجتمع .

ع � � � ��ادل اب � � ��ن ال� �ش� �ه� �ي ��د م� �ح� �م ��د ال� �ب� �ح ��ران ��ي
م� � � ��درب ل� �ل� �غ ��وص وي� �ط� �م ��ح م � ��ع م �ج �م��وع��ة
م� ��ن امل � �ص� ��وري� ��ن ال� �ش� �ب� ��اب ل� �غ� ��رس ج� ��داري� ��ة
ش� � � �ه � � ��داء ال� � �ك � ��وي � ��ت ف � � ��ي أع� � � �م � � ��اق ال� �ب� �ح ��ر
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مكتب الشهيد
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م� � � � � � ��ن ث� � � ل� � ��اث� � � � � ��ة أم� � � � � ��اك� � � � � ��ن:

يوم الشهداء
ذاكرة الكويت النابضة

��س�ط��ر م�ك�ت��ب ال���ش�ه�ي��د يف اح�ت�ف��ال�ي��ة ي ��وم ال�شهداء
يف ال�ث��اين م��ن �أغ�سط�س ل�ه��ذا ال�ع��ام ملحمة وطنية
فنية متقدمة امتدت لثالثة �أيام ويف �أكرث من موقع
يف جم�م��ع الأف �ن �ي��وز ويف جم�م��ع احل �م��را ويف م�سرح
الد�سمة ،وك��ان �شهداء الكويت حا�ضرين يف جميع
هذه الفعاليات ب�صورهم ور�سومهم وباحلديث العابق
بالفخر عنهم وبا�ستعرا�ض بطوالتهم وبوجود �أهاليهم
ً
و�شموخا.
ح�ي��ث ب� ��زداد االح �ت �ف��ال ب�ه�ج��ة و�إن���س��ان�ي��ة
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مكتب الشهيد
على هام�ش معر�ض يوم
ال�شهداء ال��ذي نظمه مكتب
ال�شهيد يف جممع الأفنيوز
واحل����م����راء و����س���ط ح�ضور
كبري.
ق��ال��ت ال��وك��ي��ل امل�ساعد
يف ال��دي��وان الأم��ي�ري مدير
ع��ام مكتب ال�شهيد فاطمة
الأم�ير �إن �شهداء الكويت ال
ميكن ن�سيانهم ولكن البد من
خلق ب�صمة ت�أكيداً على حبنا
واعتزازنا بهم  ،الفتة �إىل �أن
من ر�سائلنا يف تنظيم هذا
املعر�ض غر�س روح املواطنة

ف � ��ي األف� � �ن� � �ي � ��وز :ص ��ور
وأس � � � � � �م � � � � ��اء ال � � �ش � � �ه � � ��داء
ول � � ��وح � � ��ات ورس � � ��وم � � ��ات
وم � � �ش � � ��ارك � � ��ات ح �م �ي �م��ة
م ��ن ك ��ل ف �ئ ��ات املجتمع
في احلمراء مول :رسوم
األطفال وعلم الشهيد،
وش�ع��ار «كلنا كويتيني»
يتردد مع كل األنشطة

فاطمة األمير :شهداء الكويت ال ميكن نسيانهم وكل ما نقوم به تأكيــــد على حبنا واعتزازنا بهم

في مـسرح الدسمة :مسرحية «قلوب شجــاعة» الرســــالة الوطنية اإلنســـــــــــــــــــــــ
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وال���والء واالنتماء للوطن يف
نفو�س الأجيال احلالية التي مل
تعاي�ش فرتة االحتالل العراقي،
ونت�ضرع �إىل اهلل عز وجل �أن
يحفظ الكويت و�أهلها من كل
مكروه.
م���ن ج��ان��ب��ه ،ذك���ر مدير
�إدارة ال��ت��خ��ل��ي��د يف مكتب
ال�شهيد �صالح العوفان �أن
� 2أغ�سط�س من كل ع��ام هو
ذكرى �أليمة يف نف�س كل كويتي،
وهو اليوم الأ�سود الذي �شهد
العدوان العراقي الغا�شم على
دولتنا احلبيبة الكويت ،واليوم

ن�ستذكر �شهداءنا الأبرار الذين
�ضحوا ب��أرواح��ه��م يف �سبيل
الوطن الغايل وج�سدوا �أجمل
ملحمة وطنية ،مو�ضح ًا �أن
مكتب ال�شهيد ح��ر���ص كل
احلر�ص على تنظيم مثل هذا
املعر�ض من �أجل �إي�صال ر�سالة
للجميع ب�أن ما قدمه ال�شهيد لن
ين�ساه ال�شعب الكويتي ف�أقمنا
هذا املعر�ض الذي ي�شمل �صور
ال�شهداء و�أ�سماءهم.
و�أو�ضح العوفان �أن �شهداء
الغزو العراقي لي�سوا كويتيني
فقط و�إمنا هناك � 222شهيداً

من  14جن�سية خمتلفة دافعوا
عن الكويت �أثناء فرتة االحتالل
العراقي وقدموا �أرواحهم فداء
للوطن ،مو�ضحاً احرتام وتقدير
الكويت له�ؤالء ال�شهداء.
من جانبها ،قالت مديرة
�إدارة ال��ت��وج��ي��ه والرعاية
الأ���س��ري��ة �أ����ش���واق العرادة:
يعترب ي��وم � 2أغ�سط�س هو
يوم التحدي وال�صمود ويوم
ال�شهداء ،مو�ضحة �أن مكتب
ال�شهيد قام بتنظيم عدد من
الأن�شطة تزامنا مع مرور ذكرى
الغزو العراقي الغا�شم على

دولتنا احلبيبة الكويت كانت
بدايتها فعالية قدمها الريا�ضي
عبداهلل العيدان الذي �صعد
�أب����راج ال��ك��وي��ت رك�����ض�اً على
ال�سالمل �إىل �أع��ل��ى قمة يف
الأب��راج حام ً
ال علم ال�شهيد
وارتدى �شعار «كلنا كويتيني»
وهو �شعار مكتب ال�شهيد هذا
العام.
م�سرحية قلوب �شجاعة
���ص��رخ��ة ���ش��ه��ي��د الوطن
خرجت مدوية تردد �صداها
م�����س��ت��ع��ي��دة ب��ط��والت��ه �إب����ان
االح��ت�لال البغي�ض  ،حملت

صالح العوفان :مكتب الشهيد يرعى شهداء  14جنســــــية باإلضافة إلى الشهداء الكويتيني

ـــــــــــــــــــــــانية الهـــــــــــــادفة ،ورمــــــز الشـــــــــهيد اخلـــــــــالد عـــــــــبر تــــــــــــــــاريخ الوطـــــــــــــــن
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مكتب الشهيد

أش � � � ��واق ال � � �ع� � ��رادة :ي ��وم
ال �ش �ه��داء ي ��وم التحدي
وال � � � � �ص � � � � �م� � � � ��ود ،وع� � �ل � ��م
ال �ش �ه �ي��د ي ��رف ��رف ف ��وق
قمة أب��راج الكويت بيد
«ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ع� �ي ��دان»
م�ضامني وطنية تر�سخت يف
�أه���ل ال��ك��وي��ت ال��ذي��ن وقفوا
�صفا واحداً جتمعهم الوحدة
الوطنية �أمام الغزاة ،و�سطروا
�أ�سمى الت�ضحيات يف الذود
ع��ن ت���راب ال��وط��ن فالقلوب
ال�شجاعة عنوانها الفداء من
�أجل �سيادة و�شرعية الوطن.
العمل قام ببطولته جمال
ال��رده��ان ،ال��ذي ا�ستطاع �أن
يتفوق يف معاي�شة الدور الذي
تطرق �إىل الر�سائل الوطنية
التي يحملها ال�شهيد لأبناء
وطنه ،ويحثهم على املحافظة
عليه بكل قوة ،ومتكن الردهان
�أن ي��ق��دم �أداء م�سرحي ًا
مونودراميا مبهراً وم�ؤثراً.
بقي �أن نذكر �أن م�سرحية
ق��ل��وب ���ش��ج��اع��ة م��ن ت�أليف
ال���راح���ل ع���ب���داهلل الفريح
والتمثيل والإخ����راج للفنان
جمال الردهان.
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السور الرابع
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نواف سليامن صالح الفهد:

شهيد
حرية التعبري
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ح��ري��ة ال � ��ر�أي وال �ت �ع �ب�ير هي
�أمور بديهية يف مبادئ الأمم
املتح�ضرة ،لكنها تغدو جرمية
ي�ح��ا��س��ب ع�ل�ي�ه��ا الأف � � ��راد يف
�إط��ار الأن�ظ�م��ة اال�ستبدادية
ال�شمولية ،والنظام العراقي
احل ��اك ��م يف ال � �ع ��راق �آن � ��ذاك
يحاكي مثل ذلك ،فال حرية
م �ب��اح��ة �� �س ��وى ل �غ��ة العنف
واالع �ت �ق ��ال وال �ت �ن �ك �ي��ل ،وها
نحن ال�ي��وم م��ع م�ث��ال �صارخ
يحاكي هذا الواقع املرير.
ن��واف �سليمان �صالح الفهد
م � ��ن م� ��وال � �ي� ��د ال � �ك� ��وي� ��ت يف
 1968/12/9ط�ي��ب ،هادئ
خ� �ل ��وق ،وم �ث �ق��ف ،ي �ع �م��ل يف
�شركة امل�شروعات ال�سياحية،
وك� � � � ��ان م� � �ق � ��دم � � ً�ا ل�ب�رن ��ام ��ج
ت� �ل� �ف ��زي ��وين م � �ن� ��وع باللغة
االجنليزية.
�� �ش ��ارك ب��ال �ع �م��ل التطوعي
م��ن خ�ل�ال ع�م�ل��ه يف املخبز
الآيل التابع ل�شركة املطاحن
الكويتية يف منطقة كيفان،
ب�صنع اخل�ب��ز وت��وزي�ع��ه على
ال � �� � �ص ��ام ��دي ��ن ع � �ل ��ى �أر� � � ��ض
الكويت.
من �أ�صدقائه الذين يحملون
ل � ��ه ال � ��ذك � ��ري � ��ات الدرا�سية
اجل �م �ي �ل��ة م �ن �� �ص��ور اخل� ��رايف
ال � ��ذي زام� �ل ��ه �أي � � ��ام املرحلة
املتو�سطة يف مدر�سة الغزايل
يف منطقة ال�شويخ.

السور الرابع
الأوراق املهلكة
مل يكن نواف يعلم �أن الأوراق
التي ن�سيها يف �سيارة زوجة
وال��ده قد تقوده �إىل املهالك،
وقد اختلفت الروايات يف ماهية
ه��ذه الأوراق ،فيظن �شقيقه
علي �أنها جمرد �صور للأمري
الراحل جابر الأحمد ال�صباح
طيب اهلل ثراه ،وللأمري الوالد
�سعد العبداهلل ال�صباح الذي
ك��ان �آن��ذاك ولياً للعهد رحمه
اهلل رحمة وا�سعة ،بينما يذكر
ال�شاهد من�صور اخلرايف الذي
التقى ال�شهيد �أثناء احتجازهما
�سوياً �أنها تخ�ص دكتور عراقي
ك��ان معار�ض ًا لطاغية العراق
�صدام ح�سني ،وكان هذا الدكتور
يدر�س مادة علم نف�س يف جامعة
ال��ك��وي��ت ،وك���ان ن���واف يدر�س
عنده ،وقد �سلم هذا الدكتور
ن��واف درا���س��ة نف�سية ك��ان قد
�أجراها حول �شخ�صية �صدام
وما حتمله من �إ�سقاطات نف�سية،
وت��ع��زز ال�شاهدة �إق��ب��ال علي
حممد الدعيج زوجة الأب هذا
الر�أي بو�صفها التي قادت �سيارة
ال�شهيد ،و�ألقي القب�ض عليها
وعلى �شقيق نواف ال�صغري الذي
كان معها يف ذات ال�سيارة.
ي��خ�بر م��ن�����ص��ور اخل����رايف
�صديق نواف �أن نوافاً كان عازماً
على ن�شر تلك الدرا�سة املتعلقة
بطاغية العراق ،والق�صد من
ذل��ك هو التعرف على �أحوال
�شخ�صية غريبة الأطوار �أ�ضحت
ظاهرة للعامل كله ،والتحذير من
خطورة ما ي�صدر عنها من �أمور
ال متت للإن�سانية ب�صلة.
التوقيف والتفتي�ش
يف ال�سابع والع�شرين من
�أغ�سط�س لعام  1990يف منطقة
�ضاحية عبداهلل ال�سامل ،قادت
ال�����س��ي��دة �إق���ب���ال ع��ل��ي حممد

دراس � � � � � ��ة أك � ��ادمي � �ي � ��ة
ن�ف�س�ي��ة ع��ن شخصية
ال� � �ط � ��اغ� � �ي � ��ة ص� � � ��دام
ح �س�ين أودت بحياته
أس� � � �ت� � � ��اذه ال � �ع � ��راق � ��ي
امل � �ع� ��ارض ف� ��ي ج��ام �ع��ة
الكويت سلمه الدراسة
ل � � �ي � � �ق � � ��وم ب � �ن � �ش� ��ره� ��ا
ف� � �ك � ��ان � ��ت ال � �ق� ��اص � �م� ��ة
ُحقق مع نواف ووالده
وزوج � ��ة أب �ي ��ه ،وأف ��رج
عن اجلميع فيما عدا
«ن � � � � ��واف» الع� �ت ��راف ��ه
أن ال � ��دراس � ��ة تخصه
الدعيج �سيارة ن���واف ومعها
ال�شقيق ال�صغري لنواف  ،ومل
تلحظ وجود تلك الأوراق التي
تخ�ص ن��واف ،فلما مرت على
نقطة تفتي�ش عراقية ا�ستوقفها
جنود االحتالل وقاموا بتفتي�ش
ال�سيارة فعرثوا على تلك الأوراق
املتعلقة ب�صدام و�شخ�صيته،
فاقتادوها وال�صغري �إىل خمفر
�شرطة ال�ضاحية.
نواف يف مبنى حمافظة
اجلهراء
قام جنود االحتالل بعدها
بتحويل ال�سيدة �إقبال واالبن
ال�صغري �إىل مبنى حمافظة
اجلهراء ال�ستكمال التحقيق،
وحققوا معها ف�أنكرت معرفتها
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بتلك الأوراق ،وذكرت �أنها تخ�ص
ن����واف ،ع��ن��ده��ا ق��ام��ت قوات
االحتالل با�ستدعاء �سليمان والد
نواف ،كما �أمروا ب�إح�ضار نواف
من املنزل �إىل مبنى حمافظة
اجلهراء ،وبح�سب رواية ال�شاهد
من�صور �أنهم اقتادوه من �سريره
وكان نائماً� ،أما رواية علي �شقيق
ن��واف فتفيد �أن ن��واف ح�ضر
بنف�سه �إىل مبنى املحافظة.
اعرتاف نواف
���ش��رع��ت ق���وات االحتالل
يف التحقيق مع ن��واف ووالده
وزوجة �أبيه ،فاعرتف نواف �أن
تلك الأوراق تخ�صه ،ف�أفرج عن
اجلميع �سوى نواف الذي بقي
رهن االعتقال.
نقل نواف �إىل معتقل �آخر
ويذكر ال�شاهد خالد يو�سف
اخلمي�س� ،أن���ه التقى بنواف
يف م��ن��زل خ�ص�صته القوات
العراقية كمعتقل ،وذكر �أن هذا
املنزل يقع قبالة جممع بيبي
ال�سامل ،وقد مكثوا فيه فرتة
ق�صرية ما بني � 18أو � 19إىل
1990/8/23م.
نواف يف بيت باجلهراء
ب��ع��ده��ا ،ق���ام���ت القوات
العراقية بنقل نواف ومن معه
�إىل بيت �آخر يف منطقة اجلهراء
حيث مكثوا فيه يوماً واحداً.
الرتحيل �إىل العراق
مل تكتف ق��وات االحتالل
ال��غ��ازي��ة يف معتقالتها داخل
ال��ك��وي��ت ،ب��ل ق��ام��ت برتحيل
نواف �إىل مديرية �أمن الب�صرة،
و�شاهده هناك من�صور اخلرايف
الذي كان قد احتجزته القوات
العراقية يف ذات املعتقل� ،شاهد
ن��واف ي��رت��دي بنطا ًال جينزاً،
وقمي�صاً ن�صف كم ،و�س�أله عن
�سبب اعتقاله ،ف�أخربه نواف
عن كل ما حدث له ،كما �شاهده
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هناك خالد اخلمي�س ،وحادثه
و�س�أله عن �أحواله ،لكن مل تتح
له الفر�صة �أن يدخل معه يف
تفا�صيل اعتقاله نظراً ل�سوء
الأح���وال يف املعتقل ،وي�صف
ال�شاهد خالد اخلمي�س ذلك
املعتقل الرهيب فهو عبارة عن
قاعة كبرية يف �سرداب قد ازدحم
باملعتقلني الكويتيني الذين قب�ض
عليهم من كافة املناطق ،وتهمتهم
العامة هي مقاومة الغزو و�صده
بكل ممكن.
وي��ذك��ر ال�����ش��اه��د من�صور
اخلرايف �أن ال�شهيد مكث معه يف
ذات املعتقل �أوائل �شهر �أكتوبر
ملدة �أ�سبوعني ،بعدها مت حتويل
من�صور �إىل �سجن �آخر ،ومل يعلم
بعد ذلك ما حدث لل�شهيد نواف
من �أحوال.
نواف �إىل �سجن بعقوبة
ق��ام��ت ال��ق��وات العراقية
ب��ت��ج��م��ي��ع ن��ح��و خ��م�����س�ين من
املعتقلني الكويتيني ،ومن �ضمنهم
نواف ونقلوهم �إىل مكان �آخر،
ويذكر ال�شاهد خالد اخلمي�س
�أنه �س�أل ال�سجان امل�س�ؤول عن
الوجهة التي ينوون التوجه �إليها
ف ��أخ�بره �أن الأم���ر ق��د �صدر
برتحيلهم �إىل �سجن بعقوبة.
جهالة م�صري نواف
ومل ت��ع��رف ع��ائ��ل��ة نواف
م�صريه بعد ذل��ك ،فقد غيب
ال��غ��زاة ن��واف �سليمان �صالح
الفهد يف �سجونهم ،وقد حكمت
املحكمة بدولة الكويت مبوت
املفقود موتاً حكمياً اعتباراً من
يوم 2007/5/21م.
رح��م اهلل ال�شهيد نواف
و�أ�سكنه ف�سيح جناته
د� .سعود الع�صفور
من كتاب حيثيات اال�ست�شهاد
اجلزء « 11بت�صرف».

من شهداء العروبة

التبيس
ش �ه �ي��د ج� ��زائ� ��ري ح ��ارب
امل� �س� �ت� �ع� �م� ��ر ب ��ال� �ك� �ل� �م ��ة
رفض اخليانة فأحرقوه
ح� �ي ��ا ب ��ال ��زي ��ت امل �غ �ل ��ي!
ك ��ان خل�ط�ب��ه ودروس � ��ه وم �ق��االت��ه وق ��ع ع �ل��ى امل�س�ت�ع�م��ري��ن أم �ض��ى م��ن ال��رص��اص
عبد الكرمي املقداد

مل ت��ن��ف��ع م��ع��ه �أ���س��ال��ي��ب ال�تره��ي��ب وال�ت�رغ���ي���ب ،ومل ي��ج��د امل�����س��ت��ع��م��رون �أم�����ام �شعبيته ال��ط��اغ��ي��ة ،و�أث���ره���ا يف ت�سعري
ال���ث���ورة ���ض��ده��م �إال اخ��ت��ط��اف��ه وق��ت��ل��ه ،ل��ك��ن �أي����ة ق��ت��ل��ة؟ ل��ق��د ب��ل��غ ح��ق��ده��م ع��ل��ي��ه ،ب��ع��د رف�����ض��ه ت��ه��دئ��ة ال���ث���وار و�إ����ص���راره
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ف��او���ض م��ع��ه��م ح��د �إل��ق��ائ��ه ح��ي��ا يف ق���در ك��ب�يرة مم��ل��وءة ب��ال��زي��ت امل��غ��ل��ي ل��ي��ح�ترق ومي����وت �أم��ام��ه��م ب��ب��طء!
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من شهداء العروبة
ذلك هو ال�شهيد اجلزائري
ال�شيخ العربي التب�سي ،الذي
مل يحمل �سالحا ناريا يف وجه
امل�ستعمر ،بل �سالح الكلمة الذي
�ألهب به حما�س اجلزائريني،
و�أجج نخوتهم للت�صدي للم�ستعمر
الغا�صب ،ومقارعته بكل ما
�أوت��وا من قوة لدحره وحترير
البالد .فقد كان خلطبه ودرو�سه
ومقاالته وقع على امل�ستعمرين
�أم�ضى من الر�صا�ص� ،إذ كانت
حت�شد �ضدهم املزيد من الثوار
كل يوم .ومن بع�ض �صيحاته يف
ذلك الوقت قوله« :هذه جزائركم
حت��ت�����ض��ر �أي���ه���ا اجلزائريون
ف�أنقذوها» ،و«�أال �أيها النوام
هبوا » ،و«اجلزائر ت�صيح بك
�أيها اجلزائري �أينما كنت».
ُول����د ال�����ش��ي��خ ال��ع��رب��ي بن
بلقا�سم التبـ�سي ،عام 1889
ل��ف�لاح ف��ق�ير يف ق��ري��ة «دوار
�أ�سطح» التابعة لوالية «تب�سة»،
وكان والده �إىل جانب عمله يف
الزراعة يتوىل حتفيظ القر�آن
الكرمي لأبناء القرية ومنهم ابنه
يف «الكتّاب» .وملا بلغ العربي
قرابة ال�ستة �سـنوات تويف والده
فتواله عمه عمار الذي �أر�سله
�إىل «زاوي��ة �أوالد ر�شا�ش» يف
«الزوي» ليوا�صل تعليمه فمكث
هناك �سـنتني ،ليعود بعدها �إىل
بلدته «�أ�سطح» وقد حفظ القر�آن
الكرمي كامال و�سـنه تقارب الثالثة
ع�شرة .ويف �أواخر �سنة 1904
التحق بزاوية «اخلنقة» بالقرب
من مدينة «ب�سـكرة» حيث �أم�ضى
نحو خم�س �سنوات �أتقن خاللها
حفظ القر�آن الكرمي بالقراءة
املغربية ،وتعلم �أي�ضا مبادئ
العلوم العربية.
بعد ذلك ،انتقل �إىل تون�س،
ف��ح��ف��ظ يف م��دار���س��ه��ا متون
العقيدة وعلم الكالم واملنطق

املجل�س الإداري جلمعية العلماء ( .1949 -اجللو�س ،من اليمن �إىل ال�شمال)
�أحمد بو�شمال ،عبد اللطيف �سلطاين ،حممد خري الدين ،حممد الب�شري
الإبراهيمي (نائب الرئي�س) ،العربي التب�سي� ،أحمد توفيق املدين ،عبا�س بن
ال�شيخ احل�سني ،نعيم النعيمي( ،الوقوف من خلف) جمهول ،حمزة بوكو�شة،
�أحمد �سحنون ،عبد القادر املغربي ،اجلياليل الفار�سي� ،أبو بكر الأغواطي،
�أحمد حماين ،باعزيز بن عمر ،جمهول ،جمهول.

ت � � �ي � � � ّ�ت � � ��م وه� � � � � ��و ف� ��ي
ال� �س ��ادس ��ة م ��ن عمره
وح �ف ��ظ ال� �ق ��رآن وه��و
ف� ��ي ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع �ش��رة
والفقه وعلم الأ���ص��ول واللغة
ال��ع��رب��ي��ة والأدب ،ث��م التحق
بجامع الزيتونة؛ فنال �شـهاداته
العلمية الثالثة( :الأهلية 1915م
والتح�صيل 1917م والتطويع
 ،)1927ثم �سافر �إىل القاهرة
وتابع حت�صيله العلمي يف الأزهر
حتى نال �شهادة عاملية الأزهر
اخلا�صة بالغرباء عام،1925
و�شهادة عاملية الأزهر الكربى
�سنة . 1926
وفور عودته �إىل اجلزائر
ات��خ��ذ م��ن م�سجد يف مدينة
«تب�سة» مركزاً له لن�شر علومه
لدحر اجلهل وذل اال�ستعمار
الفرن�سي للجزائر ،ووا�صل ذلك
رغم العراقيل اال�ستعمارية ،بل
متكن مب�ساعدة �أهل املدينة من
ت�أ�سي�س جمعية خريية ومدر�سة
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للبنني والبنات وم�سجدا ،ف�شكل
مرجعية دينية وعلمية وتربوية
و�أخالقية لأهل اجلزائر كافة،
الأم����ر ال���ذي �أزع����ج �سلطات
االحتالل فزادت من م�ضايقاتها
له ولأن�صاره ،فن�صحه ال�شيخ
ابن بادي�س باخلروج �إىل مدينة
«�سيق» ،وهو ما كان حيث ق�ضى
فيها ثالث �سنوات ثم عاد �إىل
تب�سة.
ويف ع��ام � 1947أ�سندت
�إليه �إدارة معهد عبد احلميد
ب���ن ب��ادي�����س يف ق�سنطينة،
وا�ستمر يف ذلك �إىل حني غلق
الإدارة اال�سـتعمارية للمعهد
عام 1956فانتقل �إىل اجلزائر
العا�صمة لإدارة �ش�ؤون «جمعية
العلماء امل�سلمني» ،التي �ساهم يف
ت�أ�سي�سها مع ابن بادي�س وعدد
من علماء الدين ،وتوىل رئا�ستها
فيما ب��ع��د ،وه��ن��اك ا�ست�أنف
عمله ال��دع��وي والإ�صالحي
وكان �شجاعاً ال يخاف فرن�سا
وبط�شها ،يتكلم باحلق ،ويدعو
ل��ل��ج��ه��اد ومل ي����أب���ه لتحذير
النا�صحني املحبني ل��ه الذين
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خافوا عليه من امل�ستعمر ،الذي
ك��ان يعلم مكانته بني �صفوف
اجلماهري ،و�أثره عندما يدعوها
للجهاد.
�شوكة يف حلق امل�ستعمر
اعتقلته �سلطات االحتالل
�سنة 1943بتهمة الت�آمر على
�أمن فرن�سا من خالل االت�صال
ب��الأمل��ان �إب��ان احل��رب العاملية
الثانية ،ف�سجن ملدة �ستة �أ�شهر،
وقد مت ذلك على خلفية �إلقاء
الأملان كمية من الأ�سلحة على
�أط�����راف احل�����دود ال�شرقية
للبالد ،على �أمل �أن ي�ستخدمها
اجلزائريون �ضد فرن�سا .لكن
فرن�سا تفطنت للأمر وطلبت
من �سكان تلك اجلهات ت�سليم
الأ�سلحة ،ف�أراد ال�سكان ا�ست�شارة
ال�شيخ يف ذلك ،ف�أ�شار عليهم
ب�أنه مادامت فرن�سا قد ك�شفت
الأمر ،فعليهم ر ّد كيدها بت�سليم
ج��زء قليل منها على �أن��ه كل
املوجود ،و�إخفاء ما تبقى منها
يف مكان �آمن ليوم �سيكونون يف
�أ�شد احلاجة �إليها ،وقد كان
بني �أول��ئ��ك َم��ن و�شى بال�شيخ
ونقل م�ضمون تلك الو�صية �إىل
ال�سلطات الفرن�سية ف�أوقفته.
وعلى �إث��ر �أح���داث الثامن
م��ن �شهر مايو ،1945قامت
ال�سلطات اال�ستعمارية باعتقاله
م��رة �أخ���رى م��ع جمموعة من
زع��م��اء احل��رك��ة الإ�صالحية
والوطنية بتهمة التحري�ض على
ال��ث��ورة ���ض��د االح���ت�ل�ال .وقد
مت الإف��راج عنه يف نهاية �سنة
.1946
وظهر ال�شيخ التب�سي عند
اندالع ثورة التحرير اجلزائرية
يف نوفمرب  1954ك�أحد �أبرز
العلماء الذين �أيدوها ونا�صروها،
�شجع �أبناء جمعية العلماء
كما ّ

على االن�ضمام �إىل �صفوفها.
وكان يقوم بدعمها ماديا ومعنويا
من خالل خطبه ،والتن�سيق مع
بع�ض ق��ي��ادات ال��ث��ورة �آنذاك
من �أمثال زيغود يو�سف وعبان
رم�ضان و�شيحاين ب�شري .ويذكر
�أنه كان على ات�صال م�ستمر مع
العقيد عمريو�ش ع��ن طريق
تلميذه ال�شيخ �إبراهيم مزهودي
ت��ارة ،وال�شيخ ال�شهيد الربيع
بو�شامة تارة �أخرى .وقد تعاون
معه يف جم���االت ك��ث�يرة منها
مثال ت��زوي��د جهاز امل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني باخلربات الكف�ؤة
واملعلمني ،وكل ما كان يلزم من
�آالت الطبع والكتابة وال�سحب.
ورغ��م �أن تلك االت�صاالت
بينه وبني قيادة الثورة كانت تتم
يف �سرية تامة ويف �أغلب الأحيان
عرب ر�سل يثق بهم الطرفان،
ف�إن ال�سلطات الفرن�سية كانت
ت��درك �آن��ذاك خطورة التحاق
�شخ�صية يف وزن ال�شيخ العربي
التب�سي ب��ال��ث��ورة ،ف����أرادت �أن
تتدارك الأم��ر ب�أ�سلوب �آخر،
منطلقة من �إميانها بثقله العلمي
يف املجتمع اجلزائري ،فقامت
بعدة حم��اوالت ملفاو�ضته عن
طريق مندوبني عنها حلثه على
ال�سعي لإقناع َمن ي�ستطيع ِمن
قادة الثورة ب�إيقافها من جهة،
وبالت�أثري بنف�سه على اجلزائريني
بعزلهم عنها و�إقناعهم بعدم
دعمها واحت�ضانها م��ن جهة
�أخ���رى .لكن ال�شيخ التب�سي
رف�ض اخل�ضوع لتلك ال�ضغوط
ور َّد على مفاو�ضيه من الإدارة
الفرن�سية بطرق كان يتفادى بها
�شبهة االن�ضمام للثورة .وكان
مم��ا قاله مثال لكاتب احلزب
َّ
اال�شرتاكي الفرن�سي �آنذاك�« :إ ّن
اجلهة الوحيدة التي لها احلق

ال�شيخ العربي التب�سي (1895م1957 -م) ال�شهيد الذي القي يف الزيت املغلي

ن � � ��ال ث� �ل ��اث ش � � �ه� � ��ادات م� � ��ن ج � ��ام � ��ع ال� ��زي� �ت� ��ون� ��ة
وش� � � � �ه� � � � ��ادت� � �ي � ��ن ع � � ��امل � � �ي � � �ت� �ي ��ن م � � � � ��ن األزه� � � � � � ��ر
م� � � � ��ن أق � � � � � ��وال � � � � � ��ه:أال
أي � �ه� ��ا ال� � �ن � ��وام ه � �ب� ��وا..
ج��زائ��رك��م حتتضر أيها
اجلزائريون فأنقذوها
يف التفاو�ض يف م�س�ألة الثورة
هي جبهة التحرير الوطني �أو
َمن تٌع ِ ّينُه لينوب عنها يف ذلك»،
ذلك �أنه �شعر ب�أن مق�صودهم
ه��و تفكيك ال�����ص��ف��وف ،وربح
الوقت واحلد من حدة املواجهة
الع�سكرية لي�س �إال.
وقد تكررت تلك املحاوالت
تباعا وب�أ�شكال خمتلفة
الفرن�سية ً
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وك����ان م��ن��ه��ا �إق���ح���ام الإع��ل�ام
الفرن�سي يف ذل��ك مبا�شرة،
ك�إر�سالهم له مثال مبعوث �صحيفة
لوموند يف يناير 1957ملقابلته
للغر�ض ذات��ه ،ف����أدرك ال�شي ُخ
ُمرا َد املقابلة ورف�ض ا�ستقباله
واحلديث �إليه.
و�أمام تفاقم دور ال�شيخ ،ر�أى
امل�ستعمرون �أنه من ال�ضروري
التخل�ص منه ،ومل ي�ستح�سنوا
اع��ت��ق��ال��ه �أو ق��ت��ل��ه ع��ل��ن��ا لأن
ذل��ك �سوف يزيد م��ن حما�س
الأم����ة ل��ل��ج��ه��اد وم���ن حقدها
على امل�ستعمر ،فوجهوا �إليه
تهديدات بالقتل �إذا مل يخرج من
البالد ،وهو ما ر�آه الكثريون من
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�أ�صدقائه الذين حاولوا �إقناعه
باخلروج �إال �أنه رد عليهم قائال:
«�إذا كنا �سنخرج كلنا خوفا من
املوت فمن يبقى مع ال�شعب ؟»،
و�أ���ض��اف«:ل��و كنت يف �صحتي
و�شبابي ما زدت يوما واحدا يف
املدينة ،ولأ�سرعت �إىل اجلبل
ف��أح��م��ل ال�����س�لاح و�أق���ات���ل مع
املجاهدين».
ال�شهادة
تفاقم �أم���ر ال�شيخ �أكرث،
فعزمت �سلطة االحتالل على
التخل�ص منه نهائيا .ويف ال�ساعة
احل��ادي��ة ع�شرة ليال م��ن يوم
الرابع من رم�ضان املوافق لليوم
الرابع من �شهر �أبريل ،1957
اقتحمت جمموعة م��ن جنود
امل�ستعمر منزل ال�شيخ التب�سي يف
حي «بلكور» باجلزائر العا�صمة
وجرته من فرا�ش مر�ضه حا�سر
الر�أ�س حايف القدمني ،لي�سجن
ويع ّذب طيلة ثالثة �أيام .طالبوه
خاللها بالرتاجع عن دعم الثورة
وتعديل خطابه �ضد اال�ستعمار
الفرن�سي ،لكنه ظ��ل يرف�ض
االن�صياع ،فتوا�صل التعذيب
والتنكيل وهو بني �أيديهم �صامت
�صابر ال يتكلم �إىل �أن نفد �صرب
قائدهم ،فطلب �إح�ضار قدر من
زيت ال�سيارات املمزوج بالإ�سفلت
وو�ضعه فوق النار حتى درجة
الغليان ،و�أم��ره��م بربط يدي
ورجلي ال�شيخ ورفعه فوق القدر
املت�أجج ،ثم طالبه باالعرتاف
وقبول التفاو�ض وتهدئة الثوار
وال�شعب ،فرف�ض ووا�صل يردد
ب�صمت وهدوء كلمات ال�شهادة،
ف�أمر اجلرنال ب�إنزاله يف القدر،
وم��ا �أن مت و���ض��ع قدميه فيه
حتى �أغمي عليه ،ثم �أنزل �شيئا
ف�شيئا �إىل �أن دخل بكامله يف
القدر فاحرتق و�صعدت روحه
�إىل بارئها.

من شهداء اإلسالم

الشهيد
بن

عـلـي

سيد شباب
أهــــل الجنة

الشهيد الريحانة َ ..ع ِط ُر السرية واملسرية
ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ

�شهيدنا الذي �سنتحدث عنه يف هذه الأ�سطر �شهيد من طبقة خا�صة� ،إنه التقي النقي الطاهر العلم الذي جمع �إىل جانب منزلة
ال�شهادة يف احلق ودفع الظلم وطلب العدل� ،شرف ال�صحبة وف�ضل القرابة ومزيد ًا من املحبة من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
�إنه ال�صحابي اجلليل ريحانة
نبي الأمة �صلى اهلل عليه و�سلم
احل�سني بن علي بن �أبي طالب،
الها�شمي القر�شي العدناين
�أبو عبد اهلل ال�سبط ال�شهيد،
اب��ن فاطمة ال��زه��راء ،املولود
يف ال�سنة الرابعة من الهجرة
النبوية .قال �صاحب كتاب �أ�سد
الغابة يف معرفة ال�صحابة يف
تعريفه ر�ضي اهلل عنه :ريحانة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،

م� � ��ن رواد ال� �ب� �ط ��ول ��ة
وال � � �ف� � ��داء ف � ��ي األم� � ��ة،
ص� � ��دع ب� ��احل� ��ق  ،وأم � ��ر
ب��امل �ع��روف وأب ��ى الضيم
وقد �أ ّذن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف �أذنه حني ولد ،وهو
�سيد �شباب �أهل اجلنة ،وخام�س
�أه��ل الك�ساء .وزاد احلافظ
�أبو نعيم على ذلك فقال :وابن
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�سيدة الن�ساء� ،أبوه الذائد عن
احلو�ض ،وعمه ذو اجلناحني،
غذته �أك��ف النبوة ،ون�ش�أ يف
حجر الإ�سالم ،و�أر�ضعته ثدي
الإميان.
وبهذا يكون ر�ضي اهلل عنه
�صاحب ال�شرف الأعلى واملكان
الأ�سمى ،الذي ال يعلوه ن�سب وال
يدانيه �شرف وال منزلة ،ولمِ َ ال
يكون كذلك من كان جده حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وجدته
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خديجة بنت خويلد ر�ضي اهلل
عنها ،و�أبوه علي و�أمه فاطمة
بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أخوه احل�سن .نعم �إنه
ال��ك��رمي ال�����ش��ري��ف احل�سيب
الن�سيب الذي حاز املكارم من
كافة �أطرافها و�أ�ضاف �إليها
املحامد ب�شتى �صورها من تقوى
وورع وك���رم و�شجاعة وزهد
وزيادة عبادة .فقد كان ر�ضي
اهلل عنه فا�ض ً
ال كثري ال�صوم

وال�����ص�لاة واحل���ج وال�صدقة
و�أف��ع��ال اخل�ير جميعها .فعن
ال���زب�ي�ر ب���ن ب��ك��ار ق����ال :حج
احل�سني ر�ضي اهلل عنه خم�ساً
وع�شرين حجة ما�شي ًا ،و�إن
النجائب لتقاد معه .فلم يكن
حجه ما�شياً عن قلة ذات اليد
و�إمنا رغبة يف الأجر وتعظيماً
للبيت ،و�أخذاً بقاعدة �شرعية
«الأجر على قدر امل�شقة».
ومما يزيدنا حباً وتقديراً
له ر�ضي اهلل عنه حمبة النبي
�صلى اهلل علي و�سلم له ،ف�إىل
جانب مقام القرابة ومنزلة
ال�صحبة فهناك املحبة النبوية
التي نلحظها فيما رواه �أحمد
يف م�سنده عن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم :احل�سن
واحل�سني .م��ن �أحبهما فقد
�أحبني ،وم��ن �أبغ�ضهما فقد
�أبغ�ضني ،وعند الرتمذي من
حديث �أن�س �:أن النبي �صلى
اهلل عليه و���س��ل��م ك���ان يدعو
احل�سن واحل�سني في�شمهما
وي�ضمهما �إليه» .وروى البخاري
يف �صحيحه عن ابن عمر ر�ضي
اهلل عنه ق��ال� :سمعت النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
«هما ريحانتاي من الدنيا» قال
احلافظ ابن حجر الع�سقالين:
�شبههما �صلى اهلل عليه و�سلم
بذلك لأن الولد ي�شم ويقبل.
و�إننا بك يا �سيدي يا ر�سول
اهلل ملقتدون ولهما حمبون،
وملبغ�ضهما مبغ�ضون ،فلي�س
منا من ال يحب من حتب ،وال
يكره ملن تكره.
ومن �صور حبه �صلى اهلل
عليه و�سلم لل�سبطني ر�ضي اهلل
عنهما ما روي عن �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه قال :خرج علينا

ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ومعه ح�سن وح�سني ،هذا على
عاتقه وهذا على عاتقه ،وهو
يلثم هذا مرة وهذا مرة ،حتى
انتهى �إلينا ،فقال له رجل :يا
ر�سول اهلل �إنك حتبهما .فقال:
من �أحبهما فقد �أحبني ومن
�أبغ�ضهما فقد �أبغ�ضني .ولقد
�أنزلهما �صلى اهلل عليه و�سلم
من �شدة حبه لهما منزلة االبن
حيث �أمر ب�أن يعق عن كل واحد
منهما ب�شاتني.
روى الن�سائي يف �سننه عن
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما
ق����ال« :ع����قّ ر���س��ول اهلل عن
احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل
عنهما بكب�شني كب�شني» علماً
�أن ال�سنة قد ج��رت على �أن
العقيقة عن الأبناء حني يولدون
من واجبات الأب جتاه �أبنائه،
لكن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
نزل نف�سه ال�شريفة منزلة الأب
املبا�شر ،فعا�ش دوري الأب
واجلد يف �آن واحد ويف عاطفة
واحدة .وكيف ال يكون ذلك وهو
الذي و�صف �سبطيه يف �أكرث من
حديث ب�أنهما ابناه.
كما وردت الأخبار يف تعويذه
لهما وحر�صه على وقايتهما من
كل �سوء ورقيتهما من كل �شر
وعني وحا�سد ،روى البخاري يف
�صحيحه عن ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهما قال :كان النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يعوذ احل�سن
واحل�سني ويقول�« :إن �أباكما كان
يعوذ بهما �إ�سماعيل و�إ�سحاق،
يعني قوله� :أعوذ بكلمات اهلل
التامة من كل �شيطان وها ّمة
ومن كل عني المة».
و�إن ق���وة ت��ل��ك امل�شاعر
وعظمة ه��ذا احل��ب للح�سن
واحل�سني لتبلغ مداها وترتفع
�إىل �أع��ظ��م��ه��ا و�أق�����ص��اه��ا يف
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ش � � � � � ��ارك ف� � � ��ي امل� � � �ع � � ��ارك
وال �ف �ت��وح��ات ال �ت��ي خاضها
امل� � �س� � �ل� � �م � ��ون م� � � ��ع أخ � �ي� ��ه
احل � �س� ��ن ،وع� �ب ��دال� �ل ��ه بن
ع� � �م � ��ر ،وع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ب ��ن
الزبير ،وعمرو بن العاص
ق�صة رواه��ا �أب��و داود ب�سنده
عن بريدة ر�ضي اهلل عنه قال:
خطبنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و���س��ل��م ف��أق��ب��ل احل�سن
واحل�سني وعليهما قمي�صان
�أح���م���ران ي���ع�ث�ران ويقومان
فنزل (�أي عن منربه ال�شريف)
ف�أخذهما ،ف�صعد بهما املنرب ثم
قال�« :صدق اهلل (�إمنا �أموالكم
و�أوالدكم فتنة ) ر�أيت هذين فلم
�أ�صرب» .ثم �أخذ يف اخلطبة.
ومن عظيم قدرهما عنده
�صلى اهلل عليه و�سلم �أنه كان
يركبهما معه �أحياناً على بغلته
ال�شهباء (ال�� ّ ُدل��دُل) �أحدهما
�أمامه والثاين خلفه ،وهذا ما
رواه م�سلم يف �صحيحه ب�سنده
من حديث �إيا�س عن �أبيه قال:
«لقد قدت بنبي اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم واحل�سن واحل�سني
بغلته ال�شهباء حتى �أدخلتهم
حجرة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم هذا قدامه وهذا خلفه».
كما تتبدى �شدة احلب يف �صور
مداعباته �صلى اهلل عليه و�سلم
للح�سني ر�ضي اهلل عنه ،فقد
روى ابن حبان ب�سنده عن �أبي
�سلمة عن �أب��ي هريرة ر�ضي
اهلل عنهما ق��ال :ك��ان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يُدلع
ل�سانه للح�سني فريى ال�صبي
حمر ًة فيه�ش �إليه»..
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وك��ان احل�سني ر�ضي اهلل
عنه �شديد ال�شبه بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد
روى الطرباين ب�سنده عن علي
بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه:
«من �سره �أن ينظر �إىل �أ�شبه
النا�س بر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ما بني عنقه �إىل
كعبه خلقاً ولوناً فلينظر �إىل
احل�سني».
وذكر ابن ع�ساكر عن فروة
بن �أبي املقداد عن القا�سم بن
مالك عن عا�صم بن كليب عن
�أبيه قال :ر�أيت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف املنام فذكرته البن
عبا�س فقال� :أذكرت احل�سني بن
علي حني ر�أيته؟ قلت :نعم واهلل
ذكرته ب َك ْفيِه حني ر�أيته مي�شي.
قال� :إنا كنا ن�شبهه بالنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم.
و�إن من ذري��ة ه��ذا الزكي
الطاهر (علي الأكرب) الذي قتل
مع �أبيه يف ّ
الطف كما قال ابن
�سعد يف الطبقات.
وع��ل��ي الأ���ص��غ��ر املعروف
بـ (زين العابدين) وهو �أ�شهر
�أوالد احل�سني ر�ضي اهلل عنه،
و�أف�ضلهم ،ول��ذل��ك ق��ال عنه
الإم��ام مالك :مل يكن يف �أهل
البيت مثله» .ون�سل احل�سني
ر�ضي اهلل عنه كله منه ،لأن
بقية �إخوته الذكور بال عقب.
وم��ن الق�صائد اخلالدات
على مر الأيام والتي يحفظها
الكثري من اخل��وا���ص والعوام
ق�صيدة الفرزدق يف مدح علي
بن احل�سني ومنها قوله:
هذا ابن خير عباد اهلل كلهم
هذاالتقيالنقيالطاهرالعلم
ه�������������������ذا ال�����������������������ذي ت�������ع�������رف
ال����������ب����������ط����������ح����������اء وط����������أت����������ه
والبيت يعرفه واحلل واحلرم

من شهداء اإلسالم
ي��ك��اد ميسكه ع��رف��ان راحته
ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم
إذا رأت���ه ق��ري��ش ق���ال قائلها
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله
ب���ج���ده أن��ب��ي��اء اهلل تختتم
يغضي حياء ويغضى من مهابته
ف�لا ي��ك��ل��م إال ح�ين يبتسم
وم��ن �أوالده كذلك جعفر
بن احل�سني ،وعبد اهلل الذي
قتل �صغرياً يف كربالء ،و�أمه
الرباب بنت امرئ القي�س بن
عدي الكلبية وكان ر�ضي اهلل
عنه �شديد احلب لها والبنته
ُ�سكينة منها .وهي التي رثته
بقولها:
ً
إن الذي كان نورا يستضاء به
ب��ك��رب�لاء قتيل غير مدفون
سبط النبي جزاك اهلل صاحلة
وجنبت خسران املوازين
عنا ُ
ومنهم عمر ب��ن احل�سني
بن علي ويُكنى �أب��ا عبد اهلل،
وفاطمة زوجة احل�سن (املثنى)
ابن احل�سن بن علي ر�ضي اهلل
عنه.
ً
�إن رجال هذا و�صفه وهذه
�أخالقه وه��ذه مدر�سته التي
ن�ش�أ فيها ح��ري به �أن يكون
من �أ�شجع ال�شجعان ،و�أعظم
ال��ف��ر���س��ان ،ورواد البطولة
والفداء يف هذه الأمة ،ي�صدع
باحلق ،وي�أمر باملعروف ،وال يهن�أ
له بال وال يطمئن له قلب �إال
�أن ترد الأمور �إىل �أهلها ويتبو�أ
من�صب اخلالفة من هو �أحق
بها ولو كلفه ذلك �أهله وماله
وروحه.
ومم�����ا ي�����ش��ه��د جل���ر�أت���ه
و�شجاعته و�إتقانه لفنون القتال
والفرو�سية ك�ثرة م�شاركاته
يف الفتوحات ،واملعارك التي
خا�ضها امل�سلمون يف زمانه

ف � � � � � � �ه � � � � � � ��م ع� � � �م� � � �ي� � � ��ق
ل� � �ل� � �ق� � ��رآن وم � �ع� ��اي � �ش� ��ة
واع � � � �ي � � � ��ة أله � � ��داف � � ��ه
وغ� � ��اي� � ��ات� � ��ه ال� �س ��ام� �ي ��ة
�سواء ما كان منها يف ال�شمال
الإفريقي �أو امل�شرق فقد كان
ر�ضي اهلل عنه يف اجلي�ش الذي
ق�صد جرجان بقيادة �سعيد
بن العا�ص الأموي ،وكذلك مع
اجلي�ش ال��ذي ق�صد �إفريقية
مع عبد اهلل بن �أب��ي ال�سرح،
كما �شارك مع اجلي�ش الذي
غ��زا طرب�ستان وك��ان معه يف
هذا اجلي�ش من ال�صحابة �أخوه
احل�سن ،وعبد اهلل بن عبا�س،
وعبد اهلل بن عمر ،وعمرو بن
العا�ص ،وعبد اهلل بن الزبري
ر���ض��ي اهلل عنهم �أجمعني.
و���ش��ارك ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه يف
اجلي�ش الذي غزا الق�سطنطينية
�سنة �إحدى وخم�سني يف عهد
معاوية بن �أبي �سفيان وكان �أمري
اجلي�ش يزيد بن معاوية .ف�أكرم
به من بطل يف جي�ش ،وفار�س
من فر�سان امل�سلمني.
ي�ضاف �إىل ذلك �صور خالدة
ومواقف عظيمة حممودة من
ح�سن ال�سرية و�سمو الأخالق
ونقاء ال�سريرة منها ما روي
عنه ر�ضي اهلل عنه من مواقف
م�شهورة ،و�أق���وال م ��أث��ورة يف
الثناء على �أ�صحاب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم واالنت�صار
لهم .ومنها ما ذك��ره �صاحب
كتاب (القول ال�سديد يف �سرية
احل�سني ال�شهيد)� :أنه �أتاه نفر
من �أهل العراق فقالوا – �أي
قوالً �سيئاً – يف �أبي بكر وعمر
وعثمان ر�ضي اهلل عنهم فلما
فرغوا ق��ال� :أال تخربونني :
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�أ�أنتم املهاجرون الأولون الذين
(�أخرجوا من ديارهم و�أموالهم
ال من اهلل ور�ضواناً
يبتغون ف�ض ً
وين�صرون اهلل ور�سوله �أولئك
هم ال�صادقون) ؟ قالوا :ال ،
قال :ف�أنتم الذين (تبو�ؤا الدار
والإميان من قبلهم يحبون من
ه��اج��ر �إليهم وال ي��ج��دون يف
���ص��دوره��م ح��اج��ة مم��ا �أوت���وا
وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان
بهم خ�صا�صة) ؟ قالوا :ال  ،قال:
رب�أمت �أن تكونوا
�أما �أنتم فقد ت ّ
من �أح��د هذين الفريقني ،ثم
قال� :أ�شهد �أنكم ل�ستم من الذين
قال اهلل عز وجل فيهم( :والذين
جا�ؤوا من بعدهم يقولون ربنا
اغ��ف��ر ل��ن��ا ولإخ��وان��ن��ا الذين
�سبقونا ب��الإمي��ان وال جتعل
يف قلوبنا غ ً
ال للذين �آمنوا).
�أخرجوا فعل اهلل بكم..
هلل درك يا ابن بنت ر�سول
اهلل ما هذا الفهم العميق للقر�آن
الكرمي وما هذه املعاي�شة الواعية
لأهدافه وغاياته ال�سامية ،وما
هذا الرد املفحم لدعاة الفتنة،
وال�سعاة يف ال�شر ،الباعثني
ل�ل�أح��ق��اد ،وامل��ف��رق�ين لوحدة
الأمة.
ا�ست�شهاده ر�ضي اهلل عنه:
لقد كانت بيعة يزيد بن
م��ع��اوي��ة ب��اخل�لاف��ة قا�صمة
ال��ظ��ه��ر ،وم���ؤج��ج��ة الفتنة،
والباعثة على ع��ودة اخلالف
وا�ستئناف ال�شجار بني الأمة ،لمِ ا
كان فيها من خمالفة لل�شروط
التي ارت�ضاها احل�سن بن علي
ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه م��ع معاوية
ر�ضي اهلل عنه حني تنازل له
عن اخلالفة ،وفيها �أن تكون
اخلالفة من بعده �شورى بني
امل�سلمني ،ولكن هذه املعاهدة
وامل�ساملة خرقت بالعهد الذي
عهد به معاوية لولده يزيد،
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ومتزقت بالبيعة التي �أخذت
له بعد والده.
وعند ذلك مل يجد احل�سني
ال�شهيد ر�ضي اهلل عنه ب ًدّا من
اخلروج على اخلليفة املزعوم
يزيد ،م�ؤيداً موقفه بهذا اخلروج
ب�أمر هام ال يجوز التغا�ضي عنه
وال التفريط فيه ،ه��و :عدم
التزام معاوية ر�ضي اهلل عنه
ب�شرط ال�صلح مع احل�سن ر�ضي
اهلل عنه والتي من �ضمنها �أن
يكون الأمر من بعده �شورى بني
امل�سلمني.
وي�ضاف �إىل ذلك �أن �سرية
يزيد بن معاوية ومكانته يف
الأم��ة ال ت�ؤهله �أن يتقدم �إىل
اخلالفة مع وجود �أع�لام من
ال�صحابة و�أبناء ال�صحابة هم
�أحق منه فيها.
ولكن مما ينبغي ذكره هنا �أن
مواقف بع�ض ال�صحابة و�أعيان
التابعني مل ت�ؤيد احل�سني ر�ضي
اهلل عنه يف هذا اخلروج ،وكان
ممن ن�صحه بذلك� :أخوه حممد
بن احلنفية ،وابن عمه عبد اهلل
بن عبا�س ،وعبد اهلل بن عمر.
وك���ان ي��ق��ول يف ذل���ك« :غلبنا
احل�سني ب��ن علي باخلروج،
ولعمري لقد ر�أى يف �أبيه و�أخيه
ع�برة .ولقد ر�أى ر�ضي اهلل
عنه من الفتنة وخذالن النا�س
ما كان ينبغي له �أال يتحرك ما
عا�ش ،و�أن يدخل يف �صالح ما
دخل فيه النا�س ،ف�إن اجلماعة
خ�ير» لكن ك��ل ذل��ك مل يثنه
ر�ضي اهلل عنه عما �أراد لكرثة
ما جاءه من وفود �أهل العراق،
التي تَعِ دُه بالبيعة ،واملنا�صرة
والت�أييد ،وكذلك لكرثة الكتب
والر�سائل التي تطالبه بال�سري
�إىل ال��ك��وف��ة ال��ت��ي فيها من
املنا�صرين له والكارهني لبني
�أم��ي��ة وخليفتهم اجل��دي��د ،ما

�سي�ضع حداً للمتطاولني على
مقام اخلالفة ,و َو ْعدِ ِهم له �إن
�سار �إليهم �سيجد القوة واملنعة،
والن�صر والن�صرة والتمكني ،ومن
�أجل ذلك �سار من احلجاز �إىل
العراق ،ولكن هيهات هيهات..
فقبل �أن ي�صل �إليهم ويدخل
ديارهم ،ح�صلت �أمور وتبدلت
مواقف وا�شرتيت ذمم وقتل من
قتل وخان من خان يف �أحداث
ج�سام يطول املقام بذكرها،
و�صدق ال�شاعر الفرزدق حني
ق��ال له وه��و املحب النا�صح:
«ارجع �سوف ت�أتي قوماً قلوبهم
معك و�سيوفهم عليك» وبعدها
كانت الفاجعة.
�إنه اليوم العا�شر من حمرم
�سنة �إحدى و�ستني من الهجرة
النبوية ،يوم ولكنه ال كالأيام� ،إنه
يوم الفاجعة العظيمة وامل�صيبة
الكربى ،يوم َعدَت فيه ع�صائب
من �أهل ال�شر ،وقطعان ب�شرية
ميل�ؤها احلقد واحل�سد والبغ�ض
والبغ�ضاء وال�ضغينة احلالكة
ال�سوداء على ريحانة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،و�سيد
�أهل البيت يف زمانه ،ففجعت
الأمة بالتجر�ؤ على هذا ال�سيد
املهيب والبطل ال�شهيد يف �أر�ض
يف العراق يقال لها كربالء وهي
بال �شك كرب وبالء و�أي كرب
�أ�شد و�أي بالء �أعظم من �أن
يقتل �سبط ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم احل�سني بن
علي بن �أبي طالب ظلماً وزوراً
وبهتاناً لأنه مل يبايع ليزيد بن
معاوية بن �أبي �سفيان بالرغم
من �أنه بذل الكثري من العرو�ض
واحللول التقاء �إراقة الدماء،
ودفع مثل هذه الواقعة وامل�صيبة
عن الأمة ،فقد عر�ض الرجوع
من حيث �أتى �إىل املدينة املنورة

ش��ارك رض��ي ال�ل��ه عنه
ف ��ي اجل �ي��ش ال� ��ذي غ��زا
ال �ق �س �ط �ن �ط �ي �ن��ة سنة
 51ل�ل�ه�ج��رة ف ��ي عهد
معاوية ب��ن أب��ي سفيان
فمنع من ذلك ،وعر�ض التوجه
�إىل ي��زي��د ليحل الأم���ر معه
ويجنب الأمة ال�صدام وال�صراع
و�إراقة الدماء ،ولكن مل يمُ َ ّكن
من ذلك بل �أرادوا �أن يحملوه
على �أم���ر فيه ذل��ة وانك�سار
ور�ضوخ للباطل واال�ستبداد..
ولكن هيهات هيهات للح�سني
و�أم��ث��ال احل�سني مم��ن ر�ضع
الإمي���ان والتقوى وال�شجاعة
وال�شهامة على �صدر فاطمة
بنت حممد عليها ال�سالم وتربى
يف بيت الكرم وال�س�ؤدد والعزة
بيت علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه� ،أن ير�ضى بغري ما
ي��ر���ض��اه ط�لاب احل���ق ،و�أهل
احلق ،وهنا كان ال بد �أن ي�سطر
يف التاريخ وللتاريخ �أن الظلم
والعنجهية واال�ستعالء والباطل
مهما ق��وي وا�شتد وا�ستعدى
باجلند واخليل واحلديد والعدة
ف�إنه لن يقدر على النيل من
احل���ق  -وح��ا���ش��ا الب���ن بنت
ر�سول اهلل �أن يبايع حتت تهديد
ال�سالح  -فت�صدى ر�ضي اهلل
عنه جلموع ابن زياد من الآالف
امل�ؤلفة بب�ضعة و�سبعني رج ً
ال
من �آل البيت الكرام العظام
الأ�شراف.
فلما �أ�صبح ال�صباح من
ذلك اليوم ،وعزم على املقاتلة
التي ال مفر منها م��ع ه�ؤالء
العتاة الفجرة الظلمة الذين ال
يريدون �إطفاء نار الفتنة وال
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حقن الدماء امل�سلمة امل�ؤمنة.
ن��ظ��م �أ���ص��ح��اب��ه ،وك����ان معه
اثنان وثالثون فار�ساً ،و�أربعون
راج ً
ال ،فجعل زهري بن القني يف
ميمنته ،وحبيب بن مظاهر يف
املي�سرة ،و�أعطى رايته العبا�س
بن علي ،وبد�أت املعركة �سريعة
وكانت مبارزة يف بداية الأمر،
ثم ا�شتدت املعركة وجوبه جي�ش
عمر بن �سعد قائد جي�ش ابن
زياد مبقاومة �شديدة من قبل
�أ�صحاب احل�سني ،فقد ات�سمت
مقاتلتهم بالفدائية ،ومل يعد لهم
�أمل باحلياة ،ومل ي�شرتك ر�ضي
اهلل عنه يف البداية بالقتال بل
كان �أ�صحابه يدافعون عنه ،وملا
قتل �أ�صحابه مل يجر�ؤ �أحد على
منازلته �أو حماولة قتله ،فكان
جي�ش عمر بن �سعد يتدافعون
عن ذلك وكل فرد يخ�شى �أن
يبوء بقتله ،ويتمنون �أن ي�ست�سلم،
يقول عبد اهلل بن عمار وا�صفاً
حال احل�سني يف �أر�ض املعركة:
ر�أي��ت احل�سني حني اجتمعوا
عليه يحمل على من على ميينه
حتى انذعروا عنه ،فواهلل ما
ر�أيت مكثوراً قط قد قتل �أوالده
و�أ�صحابه �أرب��ط ج�أ�ش ًا منه،
وال �أم�ضى َجناناً منه ،واهلل ما
ر�أيت قبله وال بعده مثله .وما
زال الو�ضع كذلك حتى �إذا ُقتل
�أكرث من حوله انطلق نحو عدوه
يقاتلهم ب�شجاعة نادرة وعزمية
�صادقة وجر�أة عجيبة وعندها
خ�شي �شمر بن اجلو�شن من
انفالت زمام الأمور ،ف�صاح يف
اجلي�ش و�أمرهم بقتله فحملوا
عليه و�ضربه زرعة بن �شريك
التميمي ،ثم طعنه �سنان بن
�أن�����س النخعي واح��ت��ز ر�أ�سه
الطاهر ال�شريف ،و ُقتل معه يف
هذا اليوم اثنان و�سبعون رج ً
ال
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كان منهم �سبعة ع�شر �شاباً من
�آل �أبي طالب منهم خم�سة من
�إخوته رحمهم اهلل تعاىل ور�ضي
عنهم ،وقتل من عدوه �أخزاهم
اهلل ثمانية وثمانون رج ً
ال.
ومم��ا هو جدير بالإ�شارة
�إليه �أن يف ا�ست�شهاده يف هذا
املكان من �أر�ض العراق معجزة
من معجزاته �صلى اهلل عليه
و�سلم ،حيث �أخرب�« :أن احل�سني
�سوف يقتل ب�شط العراق» .وهذا
مروي يف كثري من امل�صنفات
احلديثة منها امل�صنف البن
�أب��ي �شبيبة ،والبزار وامل�سند
وغريها.
ل���ق���د ت�����رك ه�����ذا اليوم
با�ست�شهاد احل�سني بن علي
ر�ضي اهلل عنه جرحاً غائراً،
و�أمل �اً وحزناً وثلمة فظيعة يف
الأمة الإ�سالمية ،مل تندمل رغم
مرور ال�سنني وتقلب الع�صور،
وال ت��زال قلوب امل�سلمني كل
امل�سلمني تت�أمل وحتزن وتتعجب
كيف جت��ر�أت ع�صابة فاجرة
باغية على �سيد �شباب �أهل
اجلنة ،وريحانة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ف�أراقت دمه
الطاهر ،و�أزهقت نف�سه الزكية
يف �صراع �سيا�سي ما كان ينبغي
له �أن ي�صل �إىل ما و�صل �إليه
لوال ع�صبة من �شياطني و�أوغاد
من �شذاذ الآفاق و�أراذل القوم
�أرادوا بعث الفتنة بعد �أن ُو ِئدَت
و�إذكاء ال�شر بعد �أن كان قد هد�أ
على يد �سيد �آل بيت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم احل�سن
بن علي عليه ال�سالم .الذي قال
فيه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم� :إن ابني هذا �سيد وع�سى
اهلل �أن يبقيه حتى ي�صلح بني
فئتني عظيمتني من امل�سلمني.
رواه �أحمد والبخاري بنحوه.

من رموز الحرية

ق� � � � � � ��ادت ن� � � �ض � � ��اال ش � � ��رس � � ��ا ض � � � ��د ال� � �ت� � �م� � �ي� � �ي � ��ز ال � �ع � �ن � �ص � ��ري

أنجيــــال ديفيـــــس..

قامة أممية ومدرسة فكرية

كر�ست حياتها للن�ضال يف �سبيل امل�ساواة بني الب�شر ،وحتريرهم من ربقة العن�صرية والت�سلط ،فنا�صرت
لقد ّ
املظلومني وامل�ضطهدين يف كل �أرجاء العامل حتى غدت قامة �أممية نادرة ،ومدر�سة فكرية قائدة .وحني حكم
عليها بال�سجن والإع��دام ،كان من الطبيعي �أن يهب من نا�صرتهم يف خمتلف �أنحاء الأر���ض �إىل م�ساندتها
وم�ؤازرتها ،فكانت لهم مواقف مبهرة �شهدها القا�صي والداين �أف�ضت �إىل رد الظلم عنها وتربئتها و �إطالق �سراحها

عبدالهادي خضر

ماكري الع�سكري
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�إنها املنا�ضلة الأمريكية
الزجنية �أجنيال �إيفون ديفي�س،
التي اعتربت ق�ضيتها من �أكرب
ق�ضايا احلرية يف الواليات
املتحدة والعامل .فقد �أزعج
علو �صوتها باحلق �أمريكا �إىل
درجة قيام «رونالد ريغان» حني
ك��ان حاكم والي��ة كاليفورنيا
ب��ط��رده��ا م��ن اجل��ام��ع��ة ،بل
بلغ الأم���ر ح��د و�ضع مكتب
التحقيقات الفيدرايل ا�سمها
يف �أول قائمة املطلوبني ،وحني
مت القب�ض عليها هن�أ الرئي�س
الأمريكي «ريت�شارد نيك�سون»
مكتب التحقيقات الفيدرايل
ب��ـ (القب�ض على الإرهابية
اخلطرية �أجنيال ديفي�س)!
ح��ر���ص��ت دي��ف��ي�����س منذ
ت��ل � ّم�����س��ت اخ���ت�ل�ال امليزان
االجتماعي حولها يف �ستينيات
القرن الع�شرين ،على الن�ضال
ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل ال�سلمية،
�إ�ضافة �إىل ت�سخري الكلمة
املو�ضوعية املقنعة لتعديل
كفتي امليزان ،فت�شبثت بالعلم
حتى غدت �أ�ستاذة جامعية،
ومفكرة ،و�أديبة �ألفت العديد
م��ن الكتب يف جم��ال ك�شف
�أه����وال التمييز العن�صري
والر�أ�سمالية والإمربيالية
وال�صهيونية ،وحا�ضرت يف
خمتلف اجلامعات الأمريكية
وال��ع��امل��ي��ة لف�ضح �أ�ساليب
القمع والتمييز التي تعتمدها
الدول البولي�سية وامل�ستعمرة
ال�ضطهاد ال�شعوب .ومن �أبرز
�أقوالها( :الثورة �شيء جاد ,
وعندما يقرر امل��رء الن�ضال
عليه �أن يهبه ُج��ل حياته)،
و(�أما �أن تكون لغما متفجرا
حتت �أق��دام ع��دوك و�إم��ا �أن
تخر�س).

ح� � � ��ارب� � � ��ت ال � �ت � �م � �ي � �ي� ��ز ال � � �ع � � �ن � � �ص � ��ري واإلم � � �ب � ��ري � ��ال � � �ي � ��ة
وال� �ص� �ه� �ي ��ون� �ي ��ة ودع� � � ��ت إل � � ��ى دع � � ��م حت� ��ري� ��ر فلسطني
الن�ش�أة وحمركات الن�ضال
ول����دت �أجن���ي�ل�ا ديفي�س
يف 26يناير من العام 1944
يف مقاطعة برمنجهام التابعة
لوالية �أالباما الأمريكية لأ�سرة
���س��وداء متعلمة م��ن الطبقة
الو�سطى .فقد كانت �أمها
م��د ّر���س��ة وع�����ض��واً م�ؤ�س�ساً
ملنظمة �شباب اجلنوب الزجني،
وهي منظمة مت�أثرة باحلزب
ال�شيوعي اال�شرتاكي كانت
ت�سعى لتنظيم حت��ال��ف بني
ال�سود يف اجلنوب� .أما �أبوها
فكان مدر�سا للتاريخ يف �إحدى
املدار�س الثانوية ،قبل �أن يرتك
التدري�س وين�شئ حمطة لغ�سيل
وت�شحيم ال�سيارات.
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كانت ت�ستغرب وهي يف �سن
الرابعة تك�شرية البي�ض الدائمة
يف وجوه ال�سود ورف�ضهم الرد
على حتيتهم « م�ساء اخلري»،
وحتذيراتهم الدائمة من العبور
�إىل احلي ال�شرقي املخ�ص�ص
للبي�ض ،ناهيك عن التفجريات
التي كانوا يفتعلونها يف حي
ال�سود لقمعهم .وحني التحقت
باملدر�سة فوجئت ب�أن املدر�سة
املخ�ص�صة للبي�ض حمراء
جميلة حتيط بها احلدائق
من كل اجلهات بينما مدر�سة
ال�سود متهالكة ال تقي �سقوفها
من املطر! وهالها فيما بعد
اكت�شافها تخ�صي�ص حدائق
ودور �سينما و�أ�سواق يف خمتلف

الغرسة ( 87نوفمبر  -ديسمبر )2016

�أرج��اء �أمريكا للبي�ض فقط
ويح ّرم على ال�سود دخولها.
ك��ان��ت ت�ست�شعر كراهية
البي�ض لهم يف كل منحى من
مناحي احل��ي��اة ،ب��ل كرهت
مادة التاريخ املقررة عليهم يف
املرحلة االبتدائية لأنها ت�ؤكد
زيفا ب ��أن « ال�سود يف�ضلون
ال��ع��ب��ودي��ة ع��ل��ى احل���ري���ة».
وتر�سخ هذا ال�شعور عندها
بعد ذلك حني ح�صلت على
منحة جلنة خدمة الأ�صدقاء
الأمريكيني بنيويورك ملتابعة
تعليمها يف املرحلة الثانوية
مبدر�سة (الأح��م��ر ال�صغري)
لإليزابيث �أروي��ن .وعن تلك
الفرتة قالت :خالل عامني يف
نيويورك �أح�س�ست ب�أنني دخيلة
على املجتمع.
�أثناء درا�ستها يف الثانوية
ت��ع��رف��ت �أك��ث�ر ع��ل الأفكار
اال����ش�ت�راك���ي���ة ال���ت���ي كانت
ت�سمعها وهي �صغرية من �أمها
وزمالئها ،حيث اطلعت على
�أفكار احلزب ال�شيوعي من
جمموعة ال�شباب ال�شيوعي يف
املدر�سة فبهرتها « :جمتمع بال
طبقات ،وبال ا�ستغالل طرف
لآخر» .و�أمام كراهية املجتمع
لل�سود ،وحماوالت �إق�صائهم
ال��دائ��م��ة ،واالع��ت��داء الدائم
عليهم ب��ذري��ع��ة �أو بدونها،
لدرجة تكرار �إطالق البي�ض
الر�صا�ص على الكثريين منهم
وقتلهم يف الطرقات لأ�سباب
تافهة ،ثم تربئة املحاكم دائما
ملطلقي الر�صا�ص ،مما جعلها
ت�صر على ���ض��رورة املطالبة
باحلرية وامل�ساواة ورفع الظلم
عن �أبناء جلدتها.
�أيقنت ديفي�س منذ بداية
ال�ستينات ب�ضرورة العمل �ضد

من رموز الحرية
التمييز العن�صري وحتقيق
امل�ساواة بني �أف��راد املجتمع،
ف��ب��د�أت بتنظيم املظاهرات
وامل�شاركة فيها وقيادتها �ضد
االغتياالت املتفاقمة للمدافعني
عن حقوق ال�سود يف برمنغهام.
لكنها مل تهمل درا�ستها� ،إذ
التحقت بجامعة برانديز
يف ما�سات�شو�ست�س لدرا�سة
الفل�سفة  ،وك��ان��ت واح���دة
من ثالثة �سود يف اجلامعة،
وع��ان��ت كثريا م��ن التهمي�ش
يف احلرم اجلامعي ،فقررت
يف ال�سنة الثانية االنتقال �إىل
فرن�سا لدرا�سة الفل�سفة عند
�سارتر.
هالها يف باري�س ما قر�أته
من �شعارات عن�صرية كتبت
على اجلدران يف باري�س تهدد
اجلزائريني باملوت ،وما مل�سته
م��ن جت��ن��ب ارت���ي���اد مقاهي
ال�سود لأنها مهددة للتعر�ض
للتفجري يف �أي وقت .والأكرث
�أن��ه��ا ف��وج��ئ��ت بينما كانت
تت�صفح اجلريدة يف فرن�سا
بخرب تفجري البي�ض الكني�سة
املعمدانية يف مدينتها برمنغهام
وموت عدد من �صديقاتها يف
احلادث ،فزادت �إ�صرارا على
الن�ضال لردع تفاقم التمييز
العن�صري.
وما �إن عادت ال�ستكمال
درا�ستها يف جامعة برانديز
حتى ب���د�أت امل�ضايقات� ،إذ
ا�ستدعتها ال�شرطة الفيدرالية
وحققت معها مطوال ب�سبب
م�شاركتها يف مهرجان ال�شبيبة
العاملي يف هل�سنكي ومنا�صرتها
لل�شيوعية ،لكن ذلك مل يفرت
من عزمها ،بل زاد من قيادتها
للمظاهرات املنددة مبمار�سات
ال�سلطات الأمريكية الب�شعة

ط � � � � ��رده � � � � ��ا «رون � � � � � � ��ال � � � � � � ��د ري � � � � � �غ � � � � � ��ان» م� � � � ��ن اجل� � ��ام � � �ع� � ��ة
ووص � � � �ف � � � �ه� � � ��ا ال� � � ��رئ � � � �ي� � � ��س ن � � �ي � � �ك � � �س� � ��ون ب � � ��اإلره � � ��اب � � �ي � � ��ة
ط � � ��ال � � �ب � � ��ت ب � � �ح � � �ش � ��د ال� � � � ��دع� � � � ��م ال � � � � ��دول � � � � ��ي ل � �ت � �ح� ��ري� ��ر
ف � �ل � �س � �ط�ي��ن وف� � � �ض � � ��ح االن� � � �ت� � � �ه � � ��اك � � ��ات ال � �ص � �ه � �ي� ��ون � �ي� ��ة
بحق ال�سود ،فزاد منا�صروها
وغدت م�صدر �إزعاج لل�شرطة
الأم��ري��ك��ي��ة ،ال��ت��ي تنف�ست
ال�صعداء عند انتقال ديفي�س
�إىل �أملانيا لإكمال درا�ساتها
العليا يف فرانكفورت ،لكن
ديفي�س زادت من عزميتها،
ف�شاركت يف �أملانيا مبظاهرات
�ضد العدوان الأمريكي على
فيتنام ،وان�ضمت �إىل احتاد
الطالب اال�شرتاكي الأملاين يف
فرانكفورت ،و�أ�صبحت ع�ضوا
ن�شطا يف الأع��م��ال امل�ضادة
للحرب على فيتنام.
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ومب���ج���رد ع���ودت���ه���ا �إىل
جامعة كاليفورنيا لدرا�سة
املاج�ستري ،ان�ضمت �إىل جلنة
تن�سيق الطالب �ضد العنف ،
وبعدها بفرتة �أ�صبحت ع�ضوا
يف «حزب الفهود ال�سود» الذي
كان يطالب برفع التمييز عن
ال�سود وتوفري العمل وامل�ساكن
ال�لائ��ق��ة ل��ه��م ،كما ان�ضمت
�إىل ن��ادي «ت�شي لومومبا»،
و�صارت تقود املظاهرات يف
قلب �أمريكا �ضد االعتداءات
الأمريكية على فيتنام ،فتم
اعتقالها جمددا ،لكن �سرعان
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ما �أطلق �سراحها بناء على
احتجاج اجلامعة.
تفاقم الأمر بعد ذلك �إذ
ن��ال��ت ال��دك��ت��وراه و�أ�صبحت
�أ���س��ت��اذة جامعية ،و�صارت
تتنقل بني اجلامعات الأمريكية
والعاملية لإلقاء حما�ضرات
ع���ن ال��ت��م��ي��ي��ز العن�صري
وامل�����س��اواة واحل��ري��ة وويالت
احل���روب واال���س��ت��ع��م��ار ،كما
�أ�س�ست التحالف الوطني
�ضد العن�صرية واال�ضطهاد
ال�سيا�سي ،ووا�صلت قيادة
امل��ظ��اه��رات ب��اال���ش�تراك مع
«ال��ف��ه��ود ال�����س��ود» و»احل���زب
ال�شيوعي» و»املنظمة الطالبية
لل�سالم» والعديد من هيئات
املجتمع الوطني� ،إ�ضافة �إىل
توايل ظهور م�ؤلفاتها الفا�ضحة
ملمار�سات اال�ضطهاد والإفقار
والتجويع و�أو�ضاع ال�سجون،
ف��ع��م��د م��ك��ت��ب التحقيقات
الفيدرايل �إىل التخل�ص من
�إزعاجها الدائم.
�إعدام  ..ولكن!
يف التا�سع من �أغ�سط�س
 ،1970وقع هجوم م�سلح يف
قاعة حمكمة «مارين» التي
كانت تنظر يف ق�ضية عدد
من امل�ساجني ال�سود� ،أ�سفر
عن مقتل قا�ض و�أرب��ع��ة من
رج���ال ال�شرطة ،فا�ستغلت
ال�سلطات الأمريكية الواقعة
وادع���ت �أن ملكية الأ�سلحة
التي ا�ستخدمها املهاجمون
تعود لديفي�س ،ووجهت لها
تهمة اال����ش�ت�راك يف القتل
واالختطاف والت�آمر ،وو�ضعت
ا�سمها يف قائمة �أخطر ع�شرة
مطلوبني ملكتب التحقيقات
الفيدرايل.
وب��ع��د حم����اوالت فا�شلة

للتخفي مت اعتقالها و�سجنها
يف معتقل نيويورك للن�ساء يف
ظل ظروف انتقامية قاهرة،
ف�أعلنت الإ�ضراب عن الطعام
وفقدت خم�سة ع�شر باوندا
من وزنها .وخ�لال جمريات
املحاكمة مت احلكم عليها بداية
بالإعدام ،فانطلقت املظاهرات
يف خمتلف �أرجاء البالد منادية
ب��الإف��راج عنها ،كما جتندت
�أكرث من مئتي جلنة قانونية
يف �أمريكا ونحو �سبع و�ستني
جلنة م��ن البلدان الأجنبية
للدفاع عنها .وكلما طالت فرتة
�سجنها ازدادت املظاهرات
املطالبة بحريتها ،وما عادت
تقت�صر على الداخل الأمريكي،
بل �صارت تخرج املظاهرات
امل�ؤيدة لها يف العديد من الدول
�إىل ح��د جعل م��ن ق�ضيتها
ق�ضية عاملية.
�أم����ام ذل���ك ،وب��ع��د فرتة
�سجن دامت �ستة ع�شر �شهرا،
وجدت ال�سلطات الأمريكية
نف�سها مرغمة على اخلال�ص
من التذمر ال�شعبي الداخلي
واخل��ارج��ي ال��ذي راف��ق هذه
الق�ضية وما فتئ يت�صاعد،
فحكمت املحكمة برباءتها
من جميع التهم املوجهة لها،
و�أذنت ب�إطالق �سراحها بعد
دفع نفقات الدفاع عنها وكفالة
مائة �أل��ف دوالر ،ف�سارعت
الكني�سة �إىل ت�سديد نفقات
الدفاع ،يف حني تربع �صاحب
مزرعة �ألبان يف كاليفورنيا
بدفع الكفالة ،فخرجت �أجنيال
�إىل احل��ري��ة وال��ن��ور جمددا
ولي�سدل ال�ستار على واحدة
من �أ�شهر املحاكمات يف التاريخ
الأمريكي احلديث.
وب��دال من �أن تخفف من

ل � �ف � �ق ��ت ل � �ه� ��ا ال� �س� �ل� �ط ��ات
األم� � � ��ري � � � �ك � � � �ي� � � ��ة ق � �ض � �ي ��ة
ق� � �ت � ��ل وح� � �ك� � �م � ��ت ع �ل �ي �ه��ا
ب � � � � ��اإلع � � � � ��دام ل � �ل � �خ �ل�اص
م � � ��ن إزع� � ��اج � � �ه� � ��ا ال � ��دائ � ��م
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خ ��رج ��ت امل� �ظ ��اه ��رات في
أم � ��ري � �ك � ��ا وال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال� ��دول م�ط��ال�ب��ة بإطالق
س ��راح� �ه ��ا و  300جلنة
ت �ط��وع��ت ل �ل ��دف ��اع عنها
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ن�شاطها الن�ضايل بعد هذه
الق�ضية ،راح��ت تزيده على
خمتلف ال�صعد ،فقد ا�ست�أنفت
التدري�س يف عدد من اجلامعات
الأمريكية ،و�صارت ت�شارك
يف منتديات وم ��ؤمت��رات يف
اخلارج ،وو�سعت من مطالباتها
�أكرث لت�شمل �إ�صالح ال�سجون
و�إلغاء عقوبة الإعدام ،و�إطالق
�سراح ال�سجناء ال�سيا�سيني،
وال��دع��وة �إىل ح�شد الدعم
ال����دويل ل��ت��ح��ري��ر فل�سطني
وف�ضح االنتهاكات ال�صهيونية
بحق الفل�سطينيني.
ور�شحها احلزب ال�شيوعي
الأمريكي مرتني يف الثمانينات
ملن�صب نائب رئي�س الواليات
املتحدة ،ونالت العديد من
اجل����وائ����ز ال���دول���ي���ة ،حيث
ح�����ص��ل��ت ع����ام 1972على
ع�����ض��وي��ة ال�����ش��رف مبدينة
م��اغ��دي��ب��ورغ الأمل��ان��ي��ة ،وهي
امل��ر�أة الوحيدة التي ح�صلت
على هذه اجلائزة �إىل الآن.
كما ح�صلت على جائزة لينني
لل�سالم عام  ،1979وجائزة
م�ؤ�س�سة (�أي��ت��ك��ون) الأملانية
امل�سماة بجائزة الكوكب الأزرق
العاملية وذلك تقديرا ملقاومتها
ل��ل��ع��ن�����ص��ري��ة واال�ستغالل
واال�ضطهاد ول�سعيها امل�ستمر
لتحقيق ال�سالم.
�ألّفت �أجنيال ديفي�س العديد
م��ن ال��ك��ت��ب منها (�أ�صوات
امل��ق��اوم��ة)( ،احل��ري��ة ن�ضال
متوا�صل من فرغ�سون �إىل
فل�سطني)( ،العنف �ضد املر�أة
،التحدي امل�ستمر للعن�صرية)،
(امل��ر�أة والثقافة وال�سيا�سة)،
(ه��ل ال�سجون متقدمة ؟)،
(امل��ر�أة والعرق) وغريها من
الكتب.

متابعـــــة

س� � � � �ي� � � � ��ف م � � � � � � � � � � � � ��رزوق ال � � � �ش � � � �م� � ل� ��ان
يف التكريم القطري لرواد الرتاث والهوية
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني :

خ � � � ��ال � � � ��د ي � � � ��وس � � � ��ف امل� � � �ل � � ��ا :

املكرمون ميثلون نخبة من

ال �ت �ك��رمي ي��أت��ي وف� ��اءً ألهل

امل�ه�ت�م�ين ب��ال �ت��راث والهوية

ال�ع�ط��اء وال � ��رواد ف��ي مجال

ف ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون

ال �ت ��راث وال �ه��وي��ة وعرفانا

لدورهم في ترسيخ الهوية

ب��اجل �ه��ود امل �ب ��ذول ��ة لصون

العربية اخلليجية وتعزيزها

ت ��راث� �ن ��ا وح� �م ��اي ��ة هويتنا

عبداهلل املر�شد
اح �ت �ف��اء ب� ��ال� ��رواد اخل �ل �ي �ج �ي�ين ال ��ذي ��ن �أف � �ن ��وا �أع� �م ��اره ��م يف ت ��دوي ��ن ال �ت ��راث واحل � �ف ��اظ ع �ل �ي��ه م ��ن االن� ��دث� ��ار وال�ضياع،
ويف ت ��ر�� �س� �ي ��خ ال � �ه� ��وي� ��ة اخل �ل �ي �ج �ي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة �أق � ��ام � ��ت دول� � � ��ة ق� �ط ��ر يف �أك � �ت� ��وب� ��ر امل� ��ا� � �ض� ��ي ح� �ف�ل�ا م �ه �ي �ب��ا ك� ��رم� ��ت فيه
�أول � �ئ� ��ك ال� � � ��رواد ال ��ذي ��ن � �س �ت �ظ��ل �أع� �م ��ال� �ه ��م م � �ن� ��ارات ت �� �س �ت �ه��دي ب �ه��ا الأج� � �ي � ��ال وت �خ �ل��د ب �ه��ا ت ��اري ��خ الآب� � � ��اء والأج � � � ��داد.
وكان الفتا يف ذلك احلفل
الذي نظمه مركز قطر للرتاث
والهوية تكرمي امل��ؤرخ الكويتي
�سيف مرزوق ال�شمالن باعتباره
�أح���د رواد ال��ت��اري��خ وال�ت�راث
والهوية يف دول اخلليج العربي،
ولأنه كر�س حياته يف توثيق تاريخ
الكويت ورجاالتها و�أحداثها،
وحياة ال�سفن والغو�ص فيها ،
ود َّون ذلك كله يف م�ؤلفات علمية
قيمة تتداولها الأجيال ،وتعرب
عن جممل نواحي احلياة التي
عا�شها الكويتيون خالل العقود
املا�ضية.
و�شمل التكرمي �إ�ضافة �إىل
امل����ؤرخ ال�شمالن �أرب��ع��ة رواد
خليجيني يف جم���ال ال�ت�راث
والهوية هم ال�شاعر والكاتب
البحريني علي عبداهلل خليفة
والكاتب وامل�ست�شار الثقايف

سيف م��رزوق الشمالن
ك� ��رّ س ح �ي��ات��ه لتوثيق
تاريخالكويتورجاالتها
وأح � ��داث� � �ه � ��ا وح� �ك ��اي ��ة
ال �س �ف��ن وال� �غ� ��وص في
م��ؤل �ف��ات ع�ل�م�ي��ة قيمة
ت � �ت� ��داول � �ه� ��ا األج � �ي� ��ال
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يف �إم���ارة ال�شارقة والباحث
عبدالعزيز عبدالرحمن امل�سلم
والكاتب ال�سعودي �سعود عبداهلل
الرومي وال�شاعر العماين ال�شيخ
هالل بن حممد العامري.
�أم��ا امل��ك��رم��ون م��ن الرواد
يف جم��ال ال�تراث والهوية يف
دولة قطر فهم :ال�شيخة نورة
بنت نا�صر �آل ثاين والدكتورة
كلثم بنت علي الغامن والأ�ستاذ
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عبدالرحمن �إبراهيم املناعي
والدكتور ربيعة �صباح الكواري
و حمد حمدان املهندي و حممد
بن �أحمد امل�سلماين و ح�سن
�أحمد املهندي وحمد بن حم�سن
النعيمي و حممد علي عبداهلل
و���ص��ال��ح �أح��م��د غ��ري��ب وعلي
�شبيب املناعي وعلي عبداهلل
الفيا�ض وخليفة ال�سيد املالكي
و�سبيكة بنت حممد اخلاطر
و�شيخة بنت عبداهلل وظبية
بنت عبداهلل ال�سليطي و�سلمى
بنت علي النعيمي وحممد �سعيد
البلو�شي وعبدالعزيز �أحمد
املطاوعة.
وك��ان هناك تكرمي خا�ص
لل�شيخ في�صل بن قا�سم �آل ثاين
م�ؤ�س�س متحف ال�شيخ في�صل بن
قا�سم �آل ثاين الذي يعد من �أكرث
املتاحف اخلا�صة �شهرة للفن

والتحف الإ�سالمية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط� ،إ�ضافة �إىل
املو�سيقار الراحل عبدالعزيز
نا�صر العبيدان ملحن الن�شيد
الوطني ،والراحل حممد جا�سم
اخلليفي الذي �أعطى الكثري من
�أج��ل االرت��ق��اء مبتاحف قطر،
ونا�صر بن حممد العثمان عميد
ال�صحافة القطرية والأمني العام
الحت��اد ال�صحافة اخلليجية،
وك��ان ع�ضوا فاعال يف جلنة
�إن�شاء متحف قطر الوطني نظرا
الهتماماته بالتاريخ والآثار
وفاء لأهل العطاء
وقال مدير مركز قطر للرتاث
والهوية الدكتور خالد يو�سف
املال يف احلفل �إن التكرمي ي�أتي
وفا ًء لأهل العطاء وال��رواد يف
جمال الرتاث والهوية ،وعرفاناً
باجلهود املبذولة ل�صون تراثنا
وحماية هويتنا  ،م�ضيفا �أن حفل
التكرمي ي�ضم �أ�سماء كبرية كانت
وم��ا زال��ت خط ال��دف��اع الأول
عن الرتاث والهوية يف بلدانهم
وجمتمعاتهم �أم��ام ما نواجهه
من انفتاح كبري ح � َّول العامل
�إىل قرية �صغرية بال �أبواب �أو
نوافذ يف ع�صر العوملة وثورة
االت�صاالت والتكنولوجيا.
وذكر املال �أن املركز يعمل
ع��ل��ى ط���رح الأف���ك���ار املبتكرة
امل�ستلهمة من الرتاث وربطها
مب��خ��ت��ل��ف جم�����االت العلوم
الإن�������س���ان���ي���ة واالجتماعية
واالقت�صادية والتاريخية ،وذلك
للمحافظة على املجتمع وعاداته
وتقاليده �أم��ام غزو الثقافات
الوافدة �إلينا مع االنفتاح الهائل
الذي ت�شهده دولنا.
و�أك��د رئي�س رابطة رجال
الأع���م���ال ال��ق��ط��ري�ين وراع���ي
احلفل ال�شيخ في�صل بن قا�سم
�آل ثاين يف كلمته �أهمية هذا

هو �أحد هذه امل�ساعي املبذولة
ت�صب يف م�صلحة حماية
التي
ّ
الرتاث من �أجل تعزيزه وحمايته
من االندثار.

طارق مرزوق ال�شمالن ي�ستلم درع التكرمي نيابة عن �أخيه

التكرمي الذي ي�شمل كوكبة من
ال�شخ�صيات اخلليجية املهتمة
بالرتاث والهوية ،م�شيدا مببادرة
مركز قطر للرتاث والهوية يف
ت��ك��رمي رواد ال�ت�راث والهوية
يف قطر ودول جمل�س التعاون
اخلليجي.
وقال ال�شيخ في�صل �إن هذا
ال��ت��ك��رمي يعد تكرميا جلميع
املهتمني ب��ال�تراث والهوية يف
قطر ودول جمل�س التعاون؛
ملا ميثله املكرمون كنخبة من
املهتمني يف هذا املجال ،م�شريا
�إىل اهتمام قطر باحلفاظ على
امل���وروث الثقايف والعناية به
وحفظه للأجيال نظرا لدوره
املهم يف تر�سيخ الهوية اخلليجية
العربية وتعزيزها.
الهوية وخماطر العوملة
م���ن ج��ه��ت��ه �أك����د الكاتب
والباحث الإماراتي عبدالعزيز
امل�����س��ل��م يف كلمته ن��ي��اب��ة عن
التم�سك بالهوية
املكرمني �أهمية
ّ
يف ظل ثورة االت�صاالت الهائلة
وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ه � ّدد ثقافة
ال�شعوب العربية واخلليجية،
موجهاً ال�شكر ملركز قطر للرتاث
والهوية على اهتمامه ودعمه
للعاملني يف جمال ال�تراث يف
قطر واخلليج العربي ،وعلى
هذه اللفتة الكرمية باالحتفاء
ب�شخ�صيات رائدة قدمت الكثري
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من اجلهود على مدى �سنوات
ط��وال حافلة بالعمل والعطاء
املتميز.
وقال امل�سلم �إن تلك اجلهود
�أث��م��رت العديد م��ن الأعمال
املتميزة والإ�سهامات القيمة التي
حفظت ووثقت عنا�صر خمتلفة
من ال�تراث اخلليجي العريق،
ال���ذي يعد ذاك���رة جمتمعاتنا
و�سجلها ال��زاخ��ر ،ويعرب عن
�صميم هويتنا وخ�صو�صيتنا
الثقافية.
من جهته قال نا�صر العثمان
الأمني العام الحتاد ال�صحافة
اخلليجية و�أح��د املك ّرمني �إن
�أهمية الرتاث تكمن يف �أنه هو
ال��ذي مينح لل�شعوب هويتها
اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي مت � ّي��زه��ا عن
الآخرين ،والتي بدورها ت�ضع
هذا ال�شعب يف م�صاف ال�شعوب
التاريخية التي لها تاريخ عريق
حتتفي به ،والأجمل هو �أن يكون
هذا التاريخ العريق قد �أ�سهم
يف تطوير ال�شعوب وال يزال
يقوم بدوره يف حتقيق نه�ضتهم
و�آمالهم.
و�أ�ضاف �أن الدولة التي ال
يوجد لها ٍ
ما�ض لن جتد لها
حا�ضراً ،و�أن دول اخلليج تتبنى
العديد م��ن امل��ب��ادرات وتبذل
الكثري من اجلهود حلفظ الرتاث
اخلليجي ،وما نحن فيه اليوم
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ت�سلم �شهادة التكرمي نيابة
عن امل�ؤرخ �سيف ال�شمالن �أخوه
طارق م��رزوق ال�شمالن الذي
�أعرب عن فخره واعتزازه بهذا
التكرمي الذي ينم عن تقدير
كبري من دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي لأول �ئ ��ك الرجال
ال ��ذي �أم �� �ض��وا ح�ي��ات�ه��م وهم
ي�ن�ق�ب��ون يف ال�ك�ت��ب وينقلون
الأح � ��دث م��ن ��ش�ف��اه الرجال
ويدونونها لتبقى حية خالدة
لأجيال امل�ستقبل.
و�أ�� � �ش � ��اد ب� �ه ��ذا التكرمي
اخل� �ل� �ي� �ج ��ي لل�شخ�صيات
التاريخية واملعنية بالرتاث
وال� �ه ��وي ��ة ،م���ض�ي�ف��ا �أن ذلك
كله ي�ساهم يف احلفاظ على
الرتاث اخلليجي من ال�ضياع
واالن � ��دث � ��ار واحل � �ف� ��اظ على
الهوية اخلليجية العربية.
وامل � � ��ؤرخ ال���ش�م�لان اهتم
بتاريخ الكويت منذ �صغره،
وكان من حمبي مادة التاريخ
وع�شق القدمي منذ �صباه ،وركز
على تاريخ الكويت وبذل جهدا
يف �سبيل الت�أليف والكتابة،
وراج � ��ع ال �ع��دي��د م ��ن الكتب
العربية القدمية واحلديثة.
وقدم ال�شمالن املعلومات
التي دونها وا�ستخل�صها خالل
برناجمه ال�شهري (�صفحات
الكويت) الذي كان يجري فيه
لقاءات مع كبار ال�سن ،ويقدم
فيه معلومات ي�ستقيها من
تلك اللقاءات ويعرف بالكويت
من ال��داخ��ل واخل ��ارج ،ف�ضال
عن كتاباته القيمة.

قامـوس الهوية

الهـويـة
واألصالة
د .الزواوي بغوره

�إذا كانت الهوية تعني �أن
يكون الإن�سان �أو ال�شخ�ص هو
نف�سه ،ف�إن ذلك يعني �أن يكون
�شخ�صا حقيقيا ولي�س زائفا،
و�أ�صيال ولي�س منحوال .من
هنا ن�ستطيع القول� ،إن �إحدى
ال�صفات الأ�سا�سية املالزمة
للهوية هي �صفة الأ�صالة �سواء
فهمنا منها الأ�صل الذي (يبنى
عليه ال�شيء)� ،أو الن�سب الذي
يعني (ال��ر���س��وخ وال��ن��ب��ل)� ،أو
(جودة الر�أي)� ،أو (�أ�صالة العمل
الفني �أو الفكري �أو العلمي
بحيث يكون مبدعا) .وهو ما
يعني �أن الأ�صالة ت�شري �إىل
اخل�صو�صية التي يتميز بها
الفرد �أو ال�شخ�ص �أو الن�سب
�أو العمل مبختلف �أنواعه.

األصالة إحدى الصفات األساسية للهوية وتشير
إلى اخلصوصية التي يتميز بها الفرد أو النسب أو
العمل مبختلف أنواعه ،وهي ذات منبع أخالقي
وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه يف
هذه احلالة هو ما الأ�صالة و ما
دورها يف ت�شكيل الهوية؟
�إذا كانت هنالك فل�سفات
قد ركزت على مو�ضوع الأ�صالة،
وب��خ��ا���ص��ة ال��ف��ل�����س��ف��ات التي
ت�صنف غالبا يف تاريخ الفل�سفة
�ضمن الفل�سفات الذاتية،
مثل ال��ظ��واه��ري��ة والوجودية
وال�شخ�صانية ال��ت��ي اهتمت
مب��و���ض��وع الأ���ص��ال��ة اهتماما
���ش��دي��دا ،وب��خ��ا���ص��ة م��ن قبل
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هو�سرل ،وهيدغر ،و�سارتر،
وماريتان ،ف�إن الذي يهمنا يف
ه��ذا التحديد الأويل ملفهوم
الأ�صالة هو النظر يف بع�ض
الدرا�سات التاريخية والفل�سفية
ذات ال���ط���اب���ع االجتماعي
وال�سيا�سي التي تفيد ب�أن هذا
املفهوم قد ا�ستعمل يف التاريخ
الغربي ابتداء من القرن الثامن
ع�شر ،و�أنه ارتبط بتلك احلالة
الذهنية التي ترى �أن الإن�سان
يتمتع بح�س �أخ�ل�اق���ي ،و�أن

الغرسة ( 87نوفمبر  -ديسمبر )2016

ل��ه ا�ستعدادا طبيعيا مل��ا هو
خري وملا هو �شر .وهذا يعني
�أن م�صدر الأ�صالة �أخالقي،
ويعني �أن الإن�سان يتمتع باحل�س
الأخ�لاق��ي ،ولي�س بال�ضرورة
باحل�س الديني فقط ،لأنه من
املعلوم �أن هذا املفهوم قد جاء
يف �سياق ع�صر ناقد للت�صور
الديني ال�سائد� ،أال وهو ع�صر
التنوير .وي�ؤكد هذا الت�صور
�أن اخل�ير وال�شر مت�أ�صل يف
الإن�����س��ان ويف ع��واط��ف��ه ،و�أن
الأخ�ل�اق تكمن يف العواطف
وامل�شاعر.
�إن ه��ذا الت�صور القائم
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار منبع الأخ�ل�اق
يكمن يف الإن�سان ،ولي�س يف
م�صدر �آخر خارج الإن�سان ،ال

مينعه من االرتباط باملُثُلِ على
وج��ه العموم ،وال بالدين يف
الوقت نف�سه .ويعترب جان جاك
رو�سو(� )1712-1778أول
فيل�سوف يف الع�صر احلديث
�أح��دث هذه النقلة يف مفهوم
الأ�صالة ،وذلك من خالل دعوته
الدائمة واملتكررة �إىل �ضرورة
اتباع �صوت الطبيعة الذي يكمن
فينا ،والذي يتم خنقه و�إ�سكاته
جراء تبعيتنا للآخر ،و�أنه يظهر
ويحيى كلما �شعرنا بوجودنا.
ولقد تعمق مفهوم الأ�صالة
بجهود الفيل�سوف الأملاين جوان
غوتفريد هردر،وبخا�صة يف
فكرته القائلة� :إن لكل �إن�سان
طريقة �أ�صيلة يف �أن يكون
�إن�سانا .ويعتقد الفيل�سوف
الكندي �شارل تايلور يف كتابه:
منابع ال����ذات ،ت��ك��ون الهوية
احلديثة� ،أن هذه الفكرة التي
ق��ال بها ه���ردر ،ج��دي��دة بكل
املقايي�س .مل���اذا؟ لأن���ه« :قبل
القرن الثامن ع�شر مل يفكر
�أحد �أن االختالفات بني الب�شر
ل��ه��ا ه���ذا ال��ن��وع م��ن الداللة
الأخ�لاق��ي��ة» .ول��ق��د جن��م عن
هذه الفكرة بروز مثل �آخر وهو:
�أن يعي�ش الإن�سان وفيا وخمل�صا
و�صادقا مع نف�سه ،و�أنه �إذا مل
يكن خمل�صا و�صادقا حلياته،
ف�إنه �سي�ضيع يف هذه احلياة،
وي�ض َّيع بذلك بُعده الإن�ساين
وقيمته الإن�سانية.
ي�ؤكد هذا املثل الأخالقي
بال �أدنى �شك ،ارتباط الأ�صالة
ب���ال���ذات� ،أو ب���ذات النف�س،
وبالطبيعة الداخلية للإن�سان
املهددة دائما بال�ضياع ،وذلك
ج���راء ال�ضغوط اخلارجية،
وبخا�صة عند ات��ب��اع �أ�سلوب
نفعي و�أداتي جتاه الذات ،بحيث

ج ��ان ج ��اك روس� ��و أول
ف�ي�ل�س��وف أح ��دث نقلة
ن� ��وع� �ي� ��ة ف � ��ي م �ف �ه ��وم
األص� � ��ال� � ��ة ب ��دع ��وت ��ه
امل�ت�ك��ررة الت�ب��اع صوت
الطبيعة ال�ك��ام��ن فينا
وال� � � � ��ذي ي� �ت� ��م خ �ن �ق��ه
ج� ��راء ت�ب�ع�ي�ت�ن��ا لآلخر
مينع من اال�ستماع �إىل ال�صوت
الداخلي �أو �صوت ال�ضمري.
ومن البني �أن هذا النقد موجه
لأخالق املنفعة .يقول تايلور:
« لكل �صوت من �أ�صواتنا ما
يقوله بطريقته اخلا�صة» .ومن
�أهم ما يقوله هذا ال�صوت هو
�أنه ميكن مقاومة االمتثالية،
وبالتايل يجب �أن يكون الإن�سان
وفيا لنف�سه ،وخمل�صا لأ�صالته
التي ال يكت�شفها وال ينطق بها
�إال الأنا �أو الذات �أو النف�س.
و�أن الإن�����س��ان عندما يدرك
�أناه وذاته ونف�سه ،ف�إنه يتحدد
وي��ت��ع�ين وي�ستطيع �أن يقرر
اخلري اخلا�ص به ،وبذلك يتميز
بهويته.
من هنا نفهم ت�أكيد هردر
على �صفة تفرد الإن�سان مقارنة
بغريه ،وكذلك تفرد جمموعة
ثقافية من الأفراد عن غريها
م��ن امل��ج��م��وع��ات .ومل يرتدد
تايلور يف اال�ستنتاج ب�أن هذا
ال�شعور ب��ال��ذات ك��ان بداية
لظهور الوطنية �أو القومية� ،أي
اخلي بالوطن الذي
االعتزاز
ِ رّ
ينتمي �إليه الفرد �أو املواطن.
وبالنظر �إىل �أهمية مفهوم
الأ�صالة عند هذا الفيل�سوف
الكندي ،ف�إننا نرى من ال�ضروري
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ال��وق��وف عند بع�ض �سماتها
الأ�سا�سية ،ومنها:
�أوال :الأ���ص��ال��ة ه��ي تلك
احلالة �أو الو�ضعية التي تعطي
للفرد القدرة على �أن يبحث
عن حقيقته اخلا�صة .وعليه،
ف�إنه من �أجل �أن يكون الإن�سان
ح َّرا ،عليه �أن يكون قادرا على
ِّ
وي�شكل
يكون
تعيني وحتديد ما ِ ّ
�أ�صالته.
ثانيا :تقت�ضي الأ�صالة قدرة
الفرد �أن يعي�ش ب�صدق مع نف�سه
ومع الآخرين ،و�أن يكون قادرا
على تبني معايري �أخالقية
تتنا�سب وذاته ،راف�ضا يف الوقت
نف�سه ،كل �أن���واع ال�شكْلاَ نية
�أو الأح��ادي��ة االجتماعية �أو
االم��ت��ث��ال��ي��ة ،م��ث��ل تبني منط
حياة اجتماعي مفرو�ض من
اخل���ارج .يقول ت��اي��ل��ور« :لكل
�إن�سان طريقته يف احلياة ،وعليه
�أن يبحث ع��ن �شكل احلياة
اخلا�صة به ،و�أن يجد يف نف�سه
املنابع الأخالقية لوجوده».
ثالثا :تفر�ض الأ�صالة على
كل �أ�صيل �أن يحرتم كل الأفراد
على اختالفهم وتنوعهم ،وال
مي��ك��ن �أن ي��ت��ح��ق��ق ذل���ك �إال
باالعرتاف بهذه االختالفات
بحيث ي�شكل هذا املطلب �شرطا
م�سبقا لتحقيق حرية كل فرد،
وهنا تظهر ب�شكل جلي تلك
ال�صلة ب�ين احل��ري��ة الفردية
وعالقته باجلماعة.
رابعا :الأ�صالة مثلها مثل
الكرامة كانت نتيجة النهيار
وت���راج���ع امل��ج��ت��م��ع القدمي،
وبالتايل ف ��إن م��ب��د�أ الكرامة
هو امل��ب��د�أ املنا�سب للمجتمع
ال��دمي��ق��راط��ي .و�أن خمتلف
�أ�شكال االعرتاف بامل�ساواة تعد
�أ�شكاال �أ�سا�سية يف الثقافة �أو
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املجتمع الدميقراطي .فعلى
�سبيل املثال ،لقد �أ�صبح يطلق
على الأفراد يف ع�صرنا ا�سم:
ال�سيد �أو ال�سيدة �أو الآن�سة.
خ��ام�����س��ا :ي���ع���زز مفهوم
الأ�صالة ب�سماته امل�شار �إليها،
م��ف��ه��وم ال��ه��وي��ة ال��ف��ردي��ة �أو
اخلا�صة �أو الذاتية ،مبا �أنه
يقوم على مبد�أ م�ؤداه« :يجب
�أن �أكون وفيا وخمل�صا لنف�سي
وذاتي ولأ�سلوب حياتي».
���س��اد���س��ا :ال يخفى على
القارئ مدى �أهمية هذا املفهوم
يف ثقافتنا العربية املعا�صرة
عموما ،وفكرنا الفل�سفي على
وج��ه التحديد ،بحيث �أ�صبح
ق�ضية مركزية ا�صطلح عليها
بعبارات عديدة ،منها :احلداثة
وال�تراث� ،أو الهوية والغريية،
�أو الأ�صالة واملعا�صرة .و�أ�سهم
يف حتليلها خمتلف التيارات
الفكرية العربية الليربالية
�أو الي�سارية �أو القومية �أو
الإ�سالمية .يقول �أحد الباحثني
العرب« :بات من �شبه امل�ستحيل
تناول احلداثة دون الإطاللة
على الأط����راف امل��راق��ب��ة لها
املرتقبة منها ،املناق�ضة �أو
امل��ح��اورة لها ،املبتغية نبذها
�أو اال�شرتاك معها .وقد كانت
الأ�صالة عنوان هذه الإطاللة
و املراقبة و املناق�ضة ورغبة
امل�شاركة� .أ�صبحت الأ�صالة
بذلك مكمال وح��اوي��ا ثقافيا
واجتماعيا ال بد منه العتبار
احل��داث��ة يف ال��ت��اري��خ العربي
احل��دي��ث وامل��ع��ا���ص��ر» .ولقد
تعددت الر�ؤى واملواقف العربية
منها ،بحيث �أن مناق�شتها يحتاج
�إىل درا�سة خا�صة ،وهو ما ن�أمل
القيام به يف مقاالتنا القادمة
بحول اهلل.

أفكــــار

الثقافة الراكدة
ووعي التغيري
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د .عبد اجلبار الغراز
تعترب الثقافة ,يف معناها الأنرثوبولوجي� ,شيئا مكت�سبا مرتبطا باملجتمع .فهي بهذا املعنى
ال��ذي ي�ضفيه عليها �إدوارد تايلور ,تعترب خزانا من الأف�ك��ار والقيم واملعتقدات والقواعد
ال���س�ل��وك�ي��ة امل�تراك �م��ة ع�بر ح�ق��ب زم �ن �ي��ة ,تنتقل م��ن ه ��ذا اجل �ي��ل �إىل ذاك ع�بر م��ا ي�سمى
بالتن�شئة االجتماعية ,فتعك�س ,بالتايل ,هوية الأم��ة و�شخ�صية �أف��راده��ا وت�صوراتهم عن
�أنف�سهم وعن غريهم ,كما تعك�س �أي�ضا طرق تفكريهم و�أ�ساليب عي�شهم و�آليات توا�صلهم
وتفاعلهم فيما بينهم .وي��رى تالكوت بار�سونز �أن��ه ب��دون الثقافة ي�ستحيل حتقق جتمع
ب�شري يف �شكل ثقافة م�شرتكة ك�شرط وظيفي م�سبق �أو حاجة �أ�سا�سية ملجتمع يريد البقاء.
ومب���ا �أن ال��ث��ق��اف��ة م���ر�آة
عاك�سة للهوية وطرق التفكري
ل���دى �أف����راد امل��ج��ت��م��ع ,فقد
تتعر�ض للطم�س لقرون عديدة،
فتنهار ب�سبب ذلك �أمم وت�سقط
ح�ضارات يف مهاوي التحجر
واجلمود الفكري والعقائدي،
لكنها تنبعث كالعنقاء من
الرماد� ,إذا ما وظفت ك�أداة
�إح��ي��اء للموروث وللمخزون
التاريخي وجعله فاعال وقادرا
على التكيف واملواءمة الإيجابية
البتكار مناذج للتحديث الفكري
واالجتماعي واالقت�صادي.
تظهر الثقافة ,يف توجهاتها
العامة ,كتعبري عن هوية جماعة
ثقافية ما ..هوية ت�ستقيها من
خمتلف �أ�شكال الوعي املتوارث
تاريخيا عن الأج��داد امل�شكل
لر�ؤية خا�صة للعامل .كما تظهر
�أي�ضا كعامل منتج لكل تراث

�شفهي وكتابي وك��ل �أ�شكال
التعبريات اللغوية والرمزية.
وه���ي ،بعد ك��ل ذل���ك ،متثيل
للر�صيد وامل��وروث التاريخي
واحل�ضاري لتلك الأمة ،تقوم
بوظيفة ال�صلة ما بني املا�ضي
واحلا�ضر وت�ست�شرف �آفاق
امل�ستقبل .فقد ترتقي تلك
الأمة يف �سلم احل�ضارة بنمو
وازدياد ر�صيدها الثقايف وقد
ت�ضمحل وت��زول بنق�صانه �أو
ثباته عند مرحلة تطورية من
مراحله.
فرغم االخ��ت�لاف��ات التي
ت�شوب الثقافات ,هناك نقط
ت��ق��اط��ع تلتقي ع��ن��ده��ا تلك
الثقافات ,تن�ش�أ بفعل الت�أثريات
املتبادلة ،فيح�صل ما ي�سميه
الأنرثوبولوجيون ب «التثاقف»,
وهذا الأمر يعد ثمرة من ثمرات
التفاعل الإيجابي والبناء بني

الأمم الذي ي�سجله التاريخ.
الثقافة و�أدوارها
الطالئعية
وم��ن الأدوار الطالئعية
التي تقوم بها الثقافة جند ذلك
الدور الذي ت�سعى من خالله
الثقافة �إىل جتديد الر�ؤية
لدى املجتمع وخمتلف مكوناته
ملواكبة حتوالت الع�صر الفكرية
واالقت�صادية واالجتماعية,
عرب الدفع بالوعي نحو �إدراك
تلك التحوالت ومدى قابليتها
الإجرائية على حتفيز قدرته
الذاتية على تغيري العقليات
ودفعها �إىل مناه�ضة كل �أ�شكال
االبتذال واالجرتار والنكو�ص
ال�ضارة باملجتمع.
ويف ه����ذا الإط������ار يربز
التماهي املطلق للدور الطالئعي
للمثقفني م��ع دور الثقافة,
وال�����ذي ي��ت��ج��ل��ى يف حتريك

ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة دور ف� � ��ي ال� � ��دف� � ��ع ب � ��ال � ��وع � ��ي ن � �ح� ��و إدراك حت � � � � ��والت ال � �ع � �ص� ��ر وه� � ��ذا
ي � �ت ��وق ��ف ع � �ل ��ى ق� ��درت � �ه� ��ا ال � ��ذات � �ي � ��ة ف � ��ي ال �ت �ح �ف �ي ��ز وت� �غ� �ي� �ي ��ر ال� �ع� �ق� �ل� �ي ��ات ودف� �ع� �ه ��ا
مل� �ن ��اه� �ض ��ة ك � ��ل أش� � �ك � ��ال االب� � � �ت � � ��ذال واالج � � � �ت� � � ��رار وال � �ن � �ك � ��وص ال � � �ض� � ��ارة ب��امل �ج �ت �م��ع
مت � ��اه � ��ي امل� �ث� �ق� �ف�ي�ن وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة ي � �ح � ��رك ال � �ث � ��واب � ��ت وي � �س� ��اع� ��د ع � �ل ��ى ن � �ش ��ر ث �ق��اف��ة
احل � � � ��داث � � � ��ة وامل� � � ��واط � � � �ن� � � ��ة احل � � �ق � � ��ة وت � � �ك� � ��ري� � ��س ال� � �ق� � �ي � ��م اإلن � � �س� � ��ان � � �ي� � ��ة ال� �ن� �ب� �ي� �ل ��ة
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ثقافــــة
ثوابت املجتمع وقيمه الأ�صيلة
وتوجيه متغرياته نحو الوجهة
ال�صحيحة .ومن �أجل حتقيق
هذا الأمر وتعزيزه ,ينبغي �أن
ين�صب جهد املثقفني الفكري
على طرح �أ�سئلة الثقافة والهوية
وتعميقها يف اجتاه فاعليتها يف
تن�شئة الأف���راد واجلماعات,
وال��دف��ع ب��الأط��ر واملرجعيات
املختلفة �سواء كانت دينية �أو
�سيا�سية واجتماعية �أو حقوقية
نحو خلق �إطار وا�ضح املعامل
والأغرا�ض والأهداف وتو�سيعه
ع�ب�ر ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة احلداثة
واملواطنة احلقة املرتكزة على
دولة احلق والقانون يف �إطار
تكري�س القيم الإن�سانية لنبيلة,
قيم امل�ساواة والعدل والإن�صاف
وال��ت�����ض��ام��ن والدميقراطية
والت�سامح.
ال ي�����ص��ح احل���دي���ث عن
جمتمع متقدم وثقافته راكدة ال
جتدد من م�ستلزمات نهو�ضه،
وال حتث على ا�ستنها�ض همم
�أفراده .وال ميكن نعتها بالثقافة
الفاعلة �إال �إذا كانت متجددة
تدعو �إىل التغيري والتجديد
للبنيات املرت�سبة العتيقة..
ثقافة تعي خمتلف املتغريات
الذاتية واملو�ضوعية باعتبار
ه��ذه الأخ�ي�رة جملة عنا�صر
معززة للروابط االجتماعية
والتاريخية بني �أفراد املجتمع
املحلي وال��رواب��ط احل�ضارية
والإن�سانية بني �أمم و�شعوب
وجم��ت��م��ع��ات ال���ع���امل ..التي
تعطيها احل��ق يف اال�ستمرار
وال���ت���ج���دد ,وت�����ض��ف��ي على
مدخالتها وخمرجاتها طابع
امل�شروعية يف الوجود الإن�ساين

من األدوار الطالئعية للثقافة تطوير حساسية التلقي
اجلمالي لألطفال في املجاالت اإلبداعية ،ويتأتى ذلك
باالهتمام باملواهب املطمورة وصقلها وإب��رازه��ا للعلن
الثقافة الفاعلة تتجدد م��ن ال��داخ��ل وتعي املتغيرات
الذاتية واملوضوعية ،وتعتبر من مستلزمات النهوض
الفاعل.
ومن �أهم الأدوار الطالئعية
التي جتعل من الثقافة جمددة
ومتجددة جند ذلك الدور الذي
ت�سعى من خالله �إىل تطوير
ح�سا�سية التلقي اجلمايل لدى
االط��ف��ال منذ حداثة �سنهم,
جتاه �أ�شكال التعبري احلديثة
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املختلفة من مو�سيقى ورق�ص
وف���ن ت�شكيلي وغ�يره��ا من
امليادين واملجاالت الإبداعية.
ولن يت�أتى لها ذلك �إال باالهتمام
باملواهب املطمورة و�إبرازها
ل��ل��ع��ل��ن ،وذل����ك ع�بر �صقلها
حتى ت�ستطيع �أن تقول كلمتها
وتن�شر ر�سالتها املجتمعية
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واحل�ضارية.
الثقافة العربية..
واالختيار الثقايف العربي
الواعي
ميكن القول ,بعد عر�ضنا
لهذا الإطار العام حول الثقافة
و�أدواره�������ا ال��ط�لائ��ع��ي��ة� ,أن
ثقافتنا العربية ال ت�شذ عن
ه��ذا التو�صيف ،لأن��ه��ا غنية
بروافدها املتنوعة ..لكنها ,يف
الوقت احلايل ,وبتعبري ها�شم
�صالح املفكر ال�سوري ,تعي�ش
ان�سدادا تاريخيا ,وحتتاج �إىل
التجديد لتغدو ثقافة تنويرية.
فهل ينبغي ،يت�ساءل هل نعي�ش
كل هذه احلروب وما يرتبط بها
من دمار وويالت وكوارث حتى
تنبثق الأف��ك��ار التنويرية من
رحمها ؟ فاحلاجة �إىل التنوير،
يف نظره ،تعني انبثاق الأفكار
من رحم ال�تراث والبحث يف
التاريخ عن �سبل جديدة لفهم
املوروث الثقايف ،وتربية الن�شء
على الفكر العقالين واحل�س
النقدي.
لكن هذا التنوير ال يعترب
معطى ج��اه��زا ,ب��ل يحتاج,
يف نظر حممود �أم�ين العامل
�إىل حتدبث البنيات الفكرية
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال�سيا�سية
واالجتماعية التي تعي�ش ركودا,
حتى ت�ستطيع الثقافة العربية
�أن تقوم ب�أدوارها على �أكمل
���ص��ورة .ف��ال��ع��ق��ول ال�صغرية
ت�ستقي من املا�ضي �أفكارها
ال��ظ�لام��ي��ة لتبعث ب��ه��ا روح
التع�صب وتذكي نار احلروب
الطائفية وامل��ذه��ب��ي��ة .بينما
ت�ستلهم العقول الكبرية من
املا�ضي وت��راث الأ���س�لاف ما

ينري طريقها نحو بناء م�ستقبل
م�شرق للأمة وللمجتمع .فكل
بنية ج��دي��دة مت�شكلة ينبغي
�أن تكون �إ�ضافة نوعية �إىل
الن�سق ال���ذي تنت�سب �إليه.
والتحديث ،يف نظر هذا املفكر،
ال يكون حقيقيا �إن مل يكن له
�صفة الإ�ضافة النوعية و�صفة
ال�شمولية ف��دون ذل��ك يعترب
تعديال يف م�ستوى الن�سق �أو
ترقيعا يف جزء من �أجزائه.
لقد ظلت الثقافة العربية
لقرون عديدة مظلمة تعي�ش
و�ضعية اجلمود ،بعد �أن كانت
يف الع�صور الو�سطى ثقافة
حية وذات فاعلية متماهية
مع عمقها احل�ضاري امل�شرق,.
ال�شيء الذي يتطلب منها ,يف
فرتتنا املعا�صرة� ,أن تخرج من
عزلتها وتن�سف قواعد اجلمود
والتحجر من �أج��ل االنفتاح
على الر�صيد الثقايف العاملي
وامل�ساهمة مع ثقافات العامل يف
ت�شكيل ح�ضارة �إن�سانية فاعلة,
وتخ�صيب كيانها ،دون �أن يعني
ذلك االنبهار مبا �أنتجه الغري
من معارف ومبتكرات جديدة
وم���ا ارت��ب��ط ب��ه��ا م��ن �أدوات
وتقنيات جد متطورة.
فالطبيعة احلالية للثقافة
العربية وخمتلف الوظائف
االجتماعية والفكرية «اجلديدة»
التي متلأها يف ظل عوامل
التغريب واال���س��ت��ي�لاب مما
يتعر�ض لها الإن�سان العربي,
و يف ظل واق��ع عربي مت�سم
بالتعقد والرتكيب ,تفر�ض على
الباحثني الت�سلح باملو�ضوعية
واحل����ذر امل��ن��ه��ج��ي ,لتحليل
خمتلف عنا�صرها املكونة لها

جت � ��ان � ��س ال � �ن � �خ� ��ب ال � �ث � �ق ��اف � �ي ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة امل � �ع� ��اص� ��رة
م � ��ن ال �ت �غ �ي �ي ��ر امل � �ن � �ش� ��ود ي � �س ��اع ��د ع � �ل ��ى رس � � ��م ص � ��ورة
م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ل �ل�اخ � �ت � �ي� ��ار ال � �ع � ��رب � ��ي ال � �ث � �ق� ��اف� ��ي ال � ��واع � ��ي
و تو�صيفها تو�صيفا حقيقيا.
فال يخفى على �أح��د منا
�أن �أ�شكال املعارف والتعبريات
الثقافية احلديثة قد ارتبطت
ببنية جمتمعية عربية عتيقة
يف عمقها .وق��د ا�ستطاعت
هذه الأ�شكال تكييف �إنتاجاتها
و�إبداعاتها وعطاءاتها مع واقع
عربي من�شد يف عمقه �إىل
املا�ضي .وهذا الأمر ا�ستلزم
�ضرورة طرح ت�سا�ؤالت حول
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مدى جناعة املنهجيات املرتبطة
بها يف قراءة هذا الواقع وهذه
البيئة االجتماعية املركبة.
ل���ه���ذا ،ي��ن��ب��غ��ي �أن تكون
مواقف النخب الثقافية العربية
املعا�صرة من ه��ذا التحديث
املن�شود مواقف متجان�سة ,حتى
ن�ستطيع �أن نقول �إن هناك
�صيغة عامة متفقاً عليها من
ط��رف الكل� ,أو على الأقل,
من طرف الأغلبية ,تر�سم لنا
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�صورة متكاملة عن االختيار
الثقايف العربي الواعي الذي
ي��ق��ود امل��ج��ت��م��ع �إىل التقدم
واالزدهار.
خامتة
وعليه ,ومن �أج��ل حتقيق
هذه النظرة امل�ستقبلية ينبغي
�إنعا�ش روح وعي نه�ضوي عربي
جديد� ,شبيه بذلك الذي ابتد�أ
�أواخر القرن � ,19شريطة �أن
يقيم مع هذا الأخري م�سافة
نقدية ،ينتقل من خاللها من
الوعي الإيديولوجي �إىل الوعي
التاريخي اجل��ديل الرتكيبي
بحيث تكون له القدرة على
قراءة حتوالت الزمن ومتغرياته
الكمية والكيفية ,لي�ستطيع
بها ا�ستئناف عمله التحديثي,
رغ��م ال��ع�ثرات واالنتكا�سات
التي يعرفها الآن جمتمعنا
العربي.
�إن ت�سارع وترية التحوالت
العميقة التي ي�شهدها العامل
املتح�ضر يتطلب من هذا الوعي
مراجعة احل�سابات و�إعادة
النظر يف بع�ض املنطلقات
اخلاطئة التي �أملتها ظروف
احلرب الباردة ،والتوقف عند
خمتلف التفاعالت التي حدثت
مع ثقافات العامل من �أجل
تقييمها .و�ستكون الثقافة
العربية ,تبعا لهذه النظرة
امل�ستقبلية�,أداة متحي�ص و�إدماج
ونقد تتعرف من خاللها الذات
العربية على نف�سها وما يكتنفها
م��ن ت��ن��اق�����ض��ات ومفارقات
تن�شد له العقول
بني ما�ض
ّ
وحا�ضر متجدد با�ستمرار
وم�ستقبل منفتح على جميع
املمكنات...

قـــــامــــة

ف����ن ب��ن��اء
الكـراهــية
ووه��������م
ال��ه��وي��ة
ال��ف��ري��دة
أم� � ��ار ت �ي ��ا س� ��ن ال� �ب ��اح ��ث ال �ه �ن��دي
ي��ؤك��د أن ال�ت�ق�س�ي��م احل �ض ��اري أو
الديني لسكان العالم ي��ؤدي إلى
مقاربة إنعزالية قد تكون طريق ًا
إلساءة فهم كل شخص في العالم

د� .إبراهيم يا�سني
�إذا كان من البديهي �أن ت�صرفات الإن�سان و�أفعاله تخ�ضع لأفكاره ،و�أفكاره تخ�ضع ملفاهيمه وت�صوراته ،ف�إنه من ال�ضروري �أن يخ�ضع املرء مفاهيمه
للدرا�سة والتحليل ،مو�سعا �أو م�ضيقا ،ح�سب ال�سياقات العامة واخلا�صة ،ومن باب املرونة املطلوبة يف جمال العالقات الإن�سانية .فقد ات�ضح خالل
مراحل التاريخ الب�شري �أن كثريا من النزاعات واخلالفات بل واحلروب نتجت ب�سبب �ضيق يف املفاهيم �أو اختالف يف املعاين التي تعطى لها غالبا.

وميكن يف هذا ال�سياق �أن
نحلل هذه الفر�ضية من خالل
درا�سة لأحد الباحثني يف هذا
املو�ضوع وهو الهندي �أمارتيا
�سن حيث ي�ؤكد هذا الباحث
على �أن التق�سيم احل�ضاري
�أو ال��دي��ن��ي ل�����س��ك��ان العامل
ي�ؤدي �إىل مقاربة «انعزالية»
للهوية الإن�سانية ،و»املقاربة»

االنعزالية» من املمكن �أن تكون
طريـقة جيدة لإ�ساءة فهم كـل
�شخـ�ص تقـريبا يف العامل».
وي�ضيف ب�أننا« :يف حياتنا
العادية نرى �أنف�سنا �أع�ضاء
لعدد متنوع من اجلماعات.
ون��ح��ن ننتمي �إىل ك��ل هذه
اجلماعات»� .إن هذا االنتماء
املتعدد املتنوع يعطي الإن�سان
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�شخ�صية خا�صة ومتميزة،
ولي�س فيها ما ميكن �أن يعتربها
الهوية الوحيدة لل�شخ�ص.
بناء على ما تقدم يدعونا
ال���ب���اح���ث �إىل �أن نتحمل
م�س�ؤوليات االختيار والتفكري
لأن العنف ـ يف نظره ـ «ينمو
عندما نعمق �إح�سا�سا باحلتمية
حول هوية يزعم �أنها فريدة ـ
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وغالبا مقاتلة ـ من املفرت�ض
�أنها هويتنا».
ويو�ضح وجهة نظره قائال
ب�أن« :فر�ض هوية فريدة هو
غالبا �أحد املكونات احلا�سمة
م��ن «ال��ف��ن ال��ق��ت��ايل» لإث���ارة
املواجهات الطائفية.
�إن �إن�سانيتنا ـ كما ي�ؤكد
امل ��ؤل��ف ـ تتعر�ض لتحديات

وح�������ش���ي���ة ع���ن���دم���ا توحد
التق�سيمات املتنوعة يف العامل
يف نظام ت�صنيف واحد مهيمن
وم��زع��وم ينبني على عن�صر
واحد.
�إن كثريا مما ن�شاهد اليوم
من �أ�شكال الغليان يعود �إىل
الت�شو�ش املفهومي �أكرث منه
�إىل جمرد النوايا البغي�ضة.
وي�������ش�ي�ر �إىل �أن������ه مع
«التحري�ض املنا�سب» ميكن
�أن يتحول وعي متعمق منذ
الن�ش�أة بهوية م�شرتكة مع
جماعة من النا�س �إىل �سالح
قوي �ضد جماعة �أخرى .كما
�أن كثريا من النزاعات التي
عرفها ال��ع��امل تتغذى على
وهم هوية واحدة« .وفن بناء
الكراهية ي�أخذ �شكل �إثارة
القوى ال�سحرية لهوية مزعومة
ال�سيادة والهيمنة حتجب كل
االنتماءات الأخرى.»...
حينما تعطى هذه الهوية
�شكال مياال للقتال ب�إمكانها �أن
تهزم �أي تعاطف �إن�ساين جتاه
الآخ��ر ،لذلك يقرتح �أن يتم
اعتماد هويات �أخرى يتمتع بها
الإن�سان �أ�صال :النوع ،املهنة،
اللغة ،العلم...
ي�����ش�ير امل����ؤل���ف �إىل �أنه
عندما ينظر �إىل العالقات
يف �شكل انفرادي ت�ضيع الكثري
من النواحي املهمة يف احلياة
الإن�سانية ،وبعبارته« :يتحول
الأفراد �إىل �أ�شخا�ص حمبو�سني
داخ��ل �صناديق �صغرية» .بل
�إن��ه اعترب حتديد الهوية يف
نطاق �ضيق ت�صغريا للإن�سان.
وي�ضيف ب�أن« :م�شهد ال�سالم
يف العامل املعا�صر قد يكمن
بكامله يف االعرتاف بتعددية
ان��ت��م��اءات��ن��ا ،ويف ا�ستخدام

التفكري واملنطق باعتبارهما
موجودات م�شرتكة يف عامل
مت�سع ،بدال من جعلنا نزالء
حم�صورين بق�سوة يف عبوات
�صغرية.».
�إن��ه �إذا كان �صحيحا �أن
ال�شعور بالهوية ميكن �أن يكون
م�صدرا للفخر والبهجة ،بل

ال � �ن � �ظ � ��ر ل � �ل � �ع�ل��اق� ��ات
اإلن � �س � ��ان � � �ي� � ��ة ب �ش �ك ��ل
ان �ف��رادي حت��ول البشر
إلى أشخاص محبوسني
داخل صناديق صغيرة

�أي�ضا للقوة والثقة ،ف�إنه ميكن
�أن يكون م�صدرا للقتل ،يف
حاالت ت�ضييقها.
�إن امل������ؤل�����ف ال يغفل
امل�ساهمة املهمة التي ميكن
�أن يقدمها ال�شعور بالهوية
يف جعل العالقة قوية ودافئة
بني �أع�ضاء جماعة معينة،
وبالتايل ف�إنه ال يدعو �إىل
كبح ا�ستح�ضار الهوية ب�شكل
عام بناء على �أنها ميكن �أن
تكون م�صدرا للرثاء والدفء،
كما ميكن �أن تكون م�صدرا
للعنف.
�إن ما ي�سعى امل�ؤلف �إىل
الت�أكيد عليه هو �أننا ننتمي
�إىل جمعيات متعددة ،ولي�س
فيها ما ميكن �أن ي�ؤخذ على
�أنه «الهوية الوحيدة « للمرء �أو
«الت�صنيف الوحيد» لع�ضويته

يف املجتمع.
و�إذا ك���ان جم��م��وع��ة من
املفكرين اجلماعيني مييلون
�إىل االحتجاج ب�أن �سيادة هوية
جماعة �إن�سانية لي�ست م�س�ألة
اختيار ف��إن امل�ؤلف يرى �أنه
م��ن ال�صعب الت�صديق ب�أن
�شخ�صا م��ا ال اختيار لديه
يف اتخاذ ق��رار يخ�ص مدى
�أهمية ات�صاله باجلماعات
التي ينتمي �إليها.
كما ي�ؤكد �أمارتيا �صن ب�أن
الإ�صرار على اال�شرتاك يف
الإن�سانية ج��زء من مقاومة
التو�صيفات املهينة واملوجودة
يف ث��ق��اف��ات خم��ت��ل��ف��ة .كما
ي�شري �إىل �أنه من املمكن ربط
هوية ما بال�شخ�ص لنحط من
قدره.
�إن م�شكلة �أطروحة �صدام
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احل�ضارات تبد�أ حتى قبل �أن
ن�صل �إىل ال�صدام من زعم
م�سبق ب����أن ت�صنيفا �أوحد
له �أهمية بالغة ،وهي نظرة
اختزالية يف نظر امل�ؤلف لأنها
تتنا�سى التنوع الداخلي يف تلك
الت�صنيفات من جهة وتغفل
التفاعالت الثقافية واملادية
ال��ت��ي تتحرك ع�بر احلدود
الإقليمية.
وي�لاح��ظ الباحث تزايد
االعتماد على الت�صنيف القائم
على الدين ،وبعبارة خمت�صرة
ي�ؤكد امل�ؤلف ب�أنه ال �ضرورة لأن
تكون ديانة املرء هي كل هويته.
م�ست�شهدا بالإ�سالم كديانة
ال تلغي االخ��ت��ي��ار امل�س�ؤول
للم�سلمني.
�إن االدعاء ب�أننا متماثلون
�أمر غري �صحيح� .إن نظرة �إىل
العامل من منظور هوية واحدة
�ضيقة �أكرث �إثارة لل�شقاق من
نظرة ترى العامل يف ات�ساعه.
ب��ع��د ذل���ك ي��ع��ود للفكرة
نف�سها لي�ؤكد ب��أن انتماءات
ال�شخ�ص ال��واح��د ال ح�صر
لها .وه��ذا ال ينفي �أن يكون
انتما�ؤه لع�ضوية �أي جماعة
مهما للغاية داخل �سياق معني.
واالنتماءات املتعددة التي يتمتع
بها ال�شخ�ص يتم طم�سها عند
النظر �إليه ب�صفته »:كائنا كله
وبكامله داخل انتماء واحد ال
غري.»...
�إن التعامل مع الهويات
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ينتمي �إليها
ال�����ش��خ�����ص ينبغي التعامل
م��ع��ه��ا ب�����ش��ك��ل ن�����س��ب��ي كما
ي ��ؤك��د ال��ب��اح��ث ،م ��ؤك��دا ب�أن
مو�ضوع �صراع احل�ضارات
ك��ان مو�ضوعا مت�سرتا قبل
�أحداث � 11سبتمرب .وميكن

رؤيـــــــــة
ال���ق���ول ب�����أن امل�����ش��ك��ل��ة التي
يطرحها الباحث هي �أن هذه
النظرة التي تخت�صر النا�س
يف البعد الواحد تعاين هذا
الق�صور حتى قبل �أن يطرح
مو�ضوع ال�صراع احلتمي ،بل
�إن معار�ضي نظرية �صراع
احل�ضارات ميكن �أن ي�ساهموا
يف دعم �أ�سا�سها �إذا انطلقوا
من قبول الت�صنيف الأحادي
ل�سكان العامل.
�إن��ه غالبا ما يتم �إقحام
التق�سيم احل�ضاري يف التحليل
االجتماعي الأمر الذي يخنق
الطرق الأخرى الأكرث ثراء يف
ر�ؤية النا�س .ويعود امل�ؤلف �إىل
الفكرة نف�سها لي�ؤكد بان �أي
�شخ�ص هو ع�ضو يف جماعات
خمتلفة متعددة ومن دون �أن
يكون يف ذلك �أي تناق�ض ب�أي
�شكل م��ن الأ���ش��ك��ال» .وهذه
الهويات جمتمعة ميكن �أن
تعطي ال�شخ�ص قيمة وجتعله
�شخ�صا مهما .وعلى العك�س،
ي��رى امل ��ؤل��ف �أن ه��ذا الفهم
الأح�����ادي لي�س ف��ق��ط �ضد
�إن�سانيتنا امل�شرتكة ولكنه
يقو�ض الهويات املتنوعة.
ويناق�ش موقف هنتنغتون
ق��ائ�لا�« :إن ب��ي��ان هنتنغتون
التف�سريي ل�صراع احل�ضارات
املزعوم عندما ي�صف الهند
ب�أنها «ح�ضارة هندو�سية» ال
بد �أن يقلل من قيمة واقع �أن
الهند بها من امل�سلمني �أكرث من
�أي بلد �آخر يف العامل با�ستثناء
�أندوني�سيا وباك�ستان بهام�ش
�ضعيف للغاية» ،ف�ضال عن �أنه
�سيكون من العبث الو�صول �إىل
فهم طبيعة وات�ساع ما �أنتجته
الهند يف كافة املجاالت �إذا
تغا�ضينا عن م�ساهمة امل�سلمني

حت � � � � ��دي � � � � ��د ال� � � �ه � � ��وي � � ��ة
ف � � � � ��ي ن � � � � �ط � � � ��اق ض � �ي ��ق
ت � �ص � �غ � �ي� ��ر ل �ل��إن � �س � ��ان
ال � � �س �ل��ام ف � ��ي ال� �ع ��ال ��م
امل � � � � �ع � � � � ��اص � � � � ��ر ي � �ك � �م� ��ن
ب��االع �ت��راف بتعددية
ان � � �ت � � �م� � ��اءات � � �ن� � ��ا ،وف � ��ي
اس � �ت � �خ � ��دام ال �ت �ف �ك �ي��ر
وامل� � � � � � �ن� � � � � � �ط � � � � � ��ق وف � � � � ��ق
امل�ش�ت��رك��ات اإلنسانية
وال�سيخ.
يقف �أمارتيا �سن عند ما
ي�سمى بالعلوم الغربية لي�ؤكد
ب��أن��ه��ا اع��ت��م��دت على تراث
عاملي ،وهناك جمموعة كبرية
من امل�ساهمني يف هذه العلوم
ومن جمتمعات متعددة.
بعد ذل��ك� ،أ���ش��ار امل�ؤلف
�إىل �أن النظريات احلديثة
�ش�أن �صراع احل�ضارات اجتهت
�إىل االعتماد على االختالف
الديني علما �أن من يعتنقون
ال��دي��ان��ة نف�سها ك��ث�يرا ما
ينت�شرون يف بلدان خمتلفة
وقارات منف�صلة و�أكد �أنه »:
ال ميكن للت�صنيف الديني
�أن ينا�سب ت�صنيف البلدان
واحل�ضارات ب�سهولة».
�إن التق�سيم ب��ن��اء على
الت�صنيف الديني و�إن يت�سم
ب�تراب��ط منطقي �أك��ب�ر من
الت�صنيف احل�ضاري لكنه ـ
يف نظر الكاتب ـ يرتكب اخلط�أ
نف�سه دون �أن ينفي �أن ذلك
ميكن �أن يكون مفيدا �إىل حد
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ما يف �سياقات كثرية  »:لكن
اتخاذ ذل��ك �أ�سا�سا رئي�سيا
للتحليل االجتماعي وال�سيا�سي
والثقايف ب�شكل ع��ام �سوف
ي�ؤدي �إىل جتاهل كل ال�صالت
والوالءات الأخرى التي ميكن
�أن تكون لدى �أي فرد ،والتي
ميكن �أن تكون لها �أهميتها
بالن�سبة �إىل �سلوك الفرد
وهويته وفهمه لنف�سه».
يحاول الباحث �أن يعود �إىل
الفكرة التي طرحها �أول الكتاب
لي�ضيف ب�أن ا�ستخدام الهويات
ال��دي��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا املبد�أ
الرئي�س �أو الوحيد للت�صنيف
�أدى �إىل كثري من «الفظاظة يف
التحليل االجتماعي».
�إن الأ���ش��خ��ا���ص الذين
ميكن ت�صنيفهم على �أ�سا�س
ال��دي��ن الإ���س�لام��ي يختلفون
يف معتقداتهم ال�سيا�سية
واالجتماعية.
وبعد نقا�ش م�سهب يلج�أ
�أم��ارت��ي��ا ���ص��ن �إىل عبارات
خمت�صرة تو�ضح وجهة نظره

الغرسة ( 87نوفمبر  -ديسمبر )2016

حيث جن��ده ي�ؤكد �أن »:كون
الإن�سان م�سلما لي�س هوية
تطغى على ما عداها بحيث
تقرر كل �شيء ي�ؤمن به».
ميكن مل�سلمني ـ كما ي�صرح
الباحث ـ �أن يتخذا نظرتني
خمتلفتني حول ق�ضية معينة
كالكفر مثال فيكون �أحدهما
مت�شددا والآخ���ر مت�ساحما
ودون �أن يفقد �أي منهما
�إ�سالمه.
�إن �إنكار التعددية ورف�ض
االختيار يف م�سائل الهوية
ميكن �أن ينتج ـ يف نظر الباحث
ـ نظرة �ضيقة وم�ضللة.
وي�سعى الباحث �إىل ت�أكيد
ال��ف��رق ب�ين ر�ؤي����ة امل�سلمني
ح�صريا بناء على ديانتهم وبني
فهمهم ب�شكل �أو�سع بناء على
انتماءاتهم الكثرية التي ال يلغي
فيها الدين االلتزامات الأخرى
خ�صو�صا مع النمو ال�سريع
لت�سيي�س الديانات.
وي�ضيف ب�أن »:اخللط بني
الهويات املتعددة للم�سلمني،

وهويتهم الإ�سالمية خ�صو�صا،
لي�س جمرد خط�أ يف التو�صيف،
ل��ك��ن ل��ه �آث����ار خ��ط�يرة على
�سيا�سات ال�سالم يف العامل
احلرج الذي نعي�ش فيه».
�إن �صعوبة العمل بناء على
فر�ضية هوية واح��دة لي�ست
م�شكلة خ��ا���ص��ة بامل�سلمني
وحدهم .وبالتايل ف�إن احلل
ال���ذي ي��ق�ترح��ه ال��ك��ات��ب هو
االع�تراف بالهويات املتعددة
يف العامل.
ويعتقد امل ��ؤل��ف �أن هذا
الت�صنيف للهوية بناء على
الدين هو الذي قاد الغرب �إىل
جتنيد الإ�سالم يف ما ي�سمى
باحلرب �ضد الإرهاب.
وي���ع�ت�رف ال���ك���ات���ب ب����أن
خللفيتنا الثقافية ت�أثريا هائال
ورئي�سيا يف �سلوكياتنا وتفكرينا
ويف نوع احلياة الذي نعي�شه بل
ويف �إح�سا�سنا بالهوية و�إدراكنا
لالنتماء �إىل جماعات نرى
�أنف�سنا فيها�« ،إن هوياتنا
الثقافية ميكن �أن تكون عظيمة
الأه��م��ي��ة ،لكنها ال تقف يف
ت�صلب وحدها ،معزولة عن
الت�أثريات الأخ��رى يف فهمنا
و�أولوياتنا».
ف������إىل ج���ان���ب الثقافة
ثمة �أ���ش��ي��اء �أخ���رى لها دور
ق��د يكون �شديد ال��ق��وة مثل
الطبقة والعن�صر والنوع واملهنة
وال�سيا�سيات .هذا من جهة
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى الثقافة
لي�ست �صفة متجان�سة حيث
�إنه من املمكن �أن تكون هناك
تنويعات هائلة داخ��ل و�سط
ثقايف معني.
وي�ضيف ب ��أن الثقافة ال
تقف �ساكنة بال حركة بل �إنها
تتفاعل م��ع حتميات �أخرى
للإدراك والعمل االجتماعي:

«�إن افرتا�ض االنعزال ـ الذي
يثار غالبا �ضمنيا ـ ميكن �أن
يكون �شديد الت�ضليل».
�إن احل��ري��ة الثقافية �أو
التعددية الثقافية رغم �أهميتها
ميكن �أن تقف �أمامها حواجز
عندما ال ي�سمح جمتمع ما
جلماعة بعينها ب ��أن متار�س
بع�ض �أمناط احلياة التقليدية
التي ميكن لهم اختيار �إتباعها
بحرية ،والتنوع الثقايف ميكن
�أن يتعزز لو �سمح للأفراد ب�أن
يعي�شوا كما يحبون ويقدرون
وهو ما ميكن �أن ي�ؤدي دورا
�إيجابيا يف تعزيز احلرية.
�إن حتديد ما هو « غربي»
وم��ا ه��و غ�ير ذل��ك �أم���ر من
ال�صعب حتديده يف ظل تداخل
العالقات الثقافية والفكرية
يف تاريخ العامل ،ورف�ض عوملة
العلوم والتكنولوجيا على �أ�سا�س
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ميكن حتديد هويات
إن� �س ��ان� �ي ��ة ب � �ن� ��اء على
النوع أو املهنة أو اللغة
أو ال�ع�ل��م ،وال�ه��وي��ة قد
ت � �ك� ��ون م � �ص� ��در ف �خ��ر،
وقد تكون سببا للقتل
ي��ؤك��د أم��ارت �ي��ا س��ن أال
ض � � � � � ��رورة ألن ت� �ك ��ون
دي� ��ان� ��ة امل � � ��رء ه� ��ي كل
ه� ��وي � �ت� ��ه م� �س� �ت� �ش� �ه ��د ًا
ب� � � ��اإلس� �ل� ��ام ك� ��دي� ��ان� ��ة
ال ت � �ل � �غ ��ي االخ � �ت � �ي� ��ار
امل� � �س � ��ؤول للمسلمني
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�أن ذلك هو الإمربيالية الغربية
�سوف يكون قرارا عمليا �سخيفا
ف�ضال عن �أنه يغفل امل�ساهمات
العاملية يف هذا املجال �إ�ضافة
�إىل �أنه �سي�سد �آفاق اال�ستفادة
م��ن عملية الأخ���ذ والعطاء
الفكري «وبالطبع يجب �أال
نتجاهل حقيقة �أن هناك
ق�ضايا تتعلق بالعوملة تت�صل
فعال بالإمربيالية».
وح��ول التعددية الثقافية
واحل��ري��ة ،يعود الباحث �إىل
الفكرة نف�سها ليزيدها توكيدا
قائال � »:إن جتاهل كل �شيء
�إال الدين معناه طم�س حقيقة
االهتمامات التي حترك النا�س
لتوكيد هوياتهم والتي تتجاوز
الدين بكثري».
الب��د م��ن �إع���ادة التفكري
يف فهم ال��ت��ع��ددي��ة الثقافية
تفاديا للفو�ضى املفهومية �أوال
ومقاومة لال�ستغالل املغر�ض
لأ�سباب ال�شقاق التي تتيحها
هذه الفو�ضى املفهومية ثانيا.
ويحاول امل�ؤلف االنطالق
من و�ضعية الهند وباك�ستان
وبنغالدي�ش للوقوف على مناذج
الفهم ال�ضيق للهوية ،الفهم
ال��ذي يحول الب�شر متعددي
الأب��ع��اد �إىل خملوقات ذات
بعد �أح��ادي ،وما يثري ده�شة
الكاتب هو كيف تنجح الفردية
الأحادية كل هذا النجاح رغم
فجاجتها و�سذاجتها.
وخال�صة القول:
م��ن خ�لال م��ا مت طرحه
يت�ضح �أن املجال مت�سع لتحديد
م�����س��اح��ة ال��ه��وي��ة ،ات�ساعا
و�ضيقا ...فلأكون م�سلما �سنيا
�أو �شيعياً فلي�س من ال�ضروري
�أن �أقتل كل من يخالفني يف
الدين �أو املذهب.

مـــأثـــورات

من أمواج الرمال إلى أمواج البحار

غربة «نجـد» أمام األرشعة
د .حمد عبداهلل الهباد

ال يق�صد ب�أهل جند �سكان اخلليج ذوي الأ�صول النجدية،
بل املق�صود �سكان منطقة جند نف�سها ،فمنطقة جند مبوقعها
اجلغرايف بعيدة عن ال�سواحل البحرية ،فهي يف و�سط �صحراء
اجلزيرة العربية ،تكيف �أهلها ملعي�شة ال�صحراء والزراعة بحكم
البيئة التي ت�سود منطقة جند ،فال عالقة لهم ببحر �أو نهر ،ولعل
من املنطق �أن ت�سمع �أنهم �سافروا عرب البحار ،ولكن الغريب �أن
ت�سمع �أنهم امتهنوا الغو�ص على الل�ؤل�ؤ .ي�شرح الباحث عبداهلل
ال�ضويحي تلك الظاهرة بالقول :عندما نتحدث عن النجديني
و�أ�سفارهم ورحالتهم يطول بنا احلديث عن تلك املغامرات
اجلريئة التي قاموا بها الكت�ساب لقمة العي�ش  ...فمن الق�صيم
وحائل فئة يطلق عليهم (العقيالت) رحلوا �إىل العراق وال�شام
وفل�سطني وم�صر وال�سودان،
يجلبون الإب��ل والأغ��ن��ام ،وفئة
ثانية يطلق عليهم (الرحيلية)
وهي فئة مهمتها ت�سوق الب�ضائع
داخ��ل الوطن ،يذهبون ب�إبلهم
�إىل الأح�����س��اء واجل��ب��ي��ل� .أما
الفئة الثالثة فهم �أهل الغو�ص
�أو رج���ال البحر ت��وج��ه��وا من
جن��د �إىل ال�سواحل ال�شرقية
والغربية ومعظمهم من قلب جند
فو�صلوا الكويت والبحرين وقطر
والإمارات وعمان ،عرب الت�صريح
لهم من الأح�ساء ب�أخذ بطاقة
�إذن دخ��ول �أح��د دول اخلليج
العربي وهو مبثابة جواز �سفر
كتب عليه مملكة احلجاز وجند
وملحقاتها:
ويف ظهرالغالف كتب عليه:
ال تعطى هذه التذكرة �إال للرعايا
النجديني :
كما ي�شري امل�صدر :ح�صوله
على كرا�سة احل�سابات الر�سمية
التي ت�صرفها حكومة البلد الذي
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يعمل فيه البحار ،وهي ت�صرف لكل بحار حيث ير�صد فيها ما
له وما عليه من ح�سابات مع نوخذا ال�سفينة من بداية الغو�ص
(الد�شة) �إىل نهايته (القفال) :
ولعل حال �أهل جند يف الو�صول ملهنة الغو�ص لي�ست بالأمر
الهني حيث ت�سبقها حم��اوالت التو�سط من بع�ض معارفهم
و�أقربائهم الذين �سبقوهم لقبول النوخذة لهم ،فالأمر لي�س بتلك
ال�سهولة ي�شري �صاحب امل�صدر بالقول :وبعد الو�صول �إىل اجلهة
التي يرغبون العمل فيها يتجهون �إىل �أماكن تواجد جماعتهم
النجديني للعمل بجانبهم وم�ساعدتهم للتو�سط لهم باالن�ضمام
�إىل �أ�صحاب املراكب البحرية .ولعل ق�صيدة ال�شاعر النجدي
دخيل اهلل بن حمد العقيلي جت�سد �صورة من معاناة �أهل جند
يف ذهابهم ملهنة الغو�ص حيث يقول:
ال�����غ�����وص م�����ا ل�����ي ب�����ه وأب����ص����ي����ر ج���م���اّل
��ي ال�����رزاي�����ا
ح����ت����ى ول�������و ك����ث����رت ع���ل���ـ���ـ���ـ� ّ
أت���ع���ب���ت رج��ل��ي��ن��ي ب��األق��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ا واألق����ب����ال
وال�����������رزق ع���ن���د اهلل ج����زي����ل ال���ع���ط���اي���ا
ال�����ص�����در ض�������اق وال����س����ب����ب ق����ل����ة امل����ـ����ال
وال������رب������ع ش��������دوا وال�����رك�����اي�����ب ون���ـ���ـ���ـ���اي���ا
وي�صور �آخر تلك املعاناة بقوله:
ت������ش������اوروا ب����ال����غ����وص ع���م���س�ي�ن األش�������وار
ي�����ا س����ام����ع��ي�ن ال�����غ�����وص ال ت���رك���ب���ون���ـ���ه
إن ق���ل���ت راس���ـ���ـ���ي ق�����ال ش���ب���وا ل��ـ��ـ��ه ال���ن���ار
وإن ق���ل���ت ب���ط���ن���ي ق������ال دن��������وا ح��ل��ول��ه
��ي���ار
وإن ق���ل���ت م��ان��ـ��ـ��ـ��ي ط���ي���ب ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال ع� ّ
دواه����ـ����ـ����ي وال���ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ذر م��ـ��ـ��ـ��ا ي��ق��ب��ل��ون��ه
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البدو ومهنة الغو�ص
كذلك امتهن �أهل البادية الغو�ص ،رغم �أن البدو هم �سكان
ال�صحراء وتقت�صر �أرحالهم على حرفة الرعي وتربية الإبل والأغنام،
والبحث عن الكالء واملاء يف تلك ال�صحارى ال�شا�سعة ،فقد �أثبتت
بع�ض امل�صادر �أن �أبناء البادية كان لهم ن�صيب يف مزاولة مهنة الغو�ص
على الل�ؤل�ؤ ،ومن �أمثلة ذلك ي�شري �صاحب امل�صدر بالقول :هذا �سعد
ال�ضحيك من بادية عنيزة من قلب جند راوده حلم الأمل بالبحر
فرافق جمموعة من �أهل عنيزة متجهني للعمل يف البحر وعندما
�شاهد الأهوال واملخاطر التي تواجه الغوا�صني �أن�شد يقول :
ي�������ا ط�����ي�����ر م���������ار ت�������ردف�������ن ي�������ا ط���ي���ر
أب��������������ي امل��������������راوي��������������ح ع�����������ن ق����ن����ة
امل������������وت واهلل ب�����وس�����ـ�����ـ�����ط ال���ه���ي���ـ���ر
وأب���������������و امل�����خ�����ـ�����ـ�����اب�����ي�����ط ل���ل���ج���ن���ة
و�أن�شد �أي�ضا :
ي����ا ن����اش����دن ع���ن���ي ت���ران���ـ���ـ���ـ���ـ���ي ت����دوك����رت
وس�����ط ال���ب���ح���ر ي����ا م��ط��ي��ر ك��ن��ـ��ـ��ـ��ي هبيلي
ي���ض���ي���ع ف����ك����ري ب����امل����ج����ادي����ف وال����ش����رت
وان خ����اي����رو م����ن ع���ن���د خ�����ور اجل��ب��ل��ي��ل��ي
أن�����ا ل���ي���ا م��ن��ـ��ـ��ـ��ي ت���ذك���ـ���ـ���رت واف��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��رت
������رت امل����ج����ادي����ف م����ا ت��س��ت��وي��ل��ي
وإال ج� ّ
ولعل من الطريف �أن جتد �أحد �أبناء البادية وهو على ال�سفينة
ي�ستمع �إىل غناء النهام �أث��ن��اء رف��ع ال�شراع وال يفهم ما يقول
فين�شد
ي���ا ت��ـ��ـ��ل ق��ل��ب��ـ��ـ��ـ��ي ي���ا م��ح��م��ـ��د م���ن أق��ص��ـ��ـ��اه
ي�������وم ال������ش������راع ب���ف���رم���ل���ه ي���رف���ع���ون���ـ���ـ���ه
ط��ن��ـ��ـ��ب ال��ن��ه��ـ��ـ��ام روع��ن��ـ��ـ��ـ��ي غ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اه
ال ّ

م���ث���ل���ي ط����ي����ور ال����ب����ر م���ـ���ـ���ـ���ا ي��ف��ه��م��ون��ه
وج����������دي ع����ل����ى رب�����ع�����ي ه������ل ال���ك���ي���ف
وج�����داه ال��ل��ي ص��ح��اص��ي��ح ال��غ��ض��ا ي��ن��زل��ون��ه
�أما ال�شاعر عبداهلل بن هوالن املطريي فقد ركب مع �سفينة
�شمالن بن علي الرومي وهو ال يعرف �شيئا عن البحر وعندما �أقلعت
ال�سفينة يف و�سط البحر اكت�شف �أمره ب�أنه ال يعرف الغو�ص ف�أح�ضروا
له (الن�ش) �صغرياً ا�سمه من�صور ونقل �إىل الكويت و�أن�شد :
ي�����ا ب�����و ع���ل���ي م����ان����ي ب���غ���ي���ص وال س��ي��ب
م��ـ��ـ��ا أت��خ��ب��ط وال���ب���ح���ر ح��اش��ن��ـ��ي ح��ـ��ـ��ـ��وش
ق��������زرت ع����م����ري ل��ي��ن ب���ّي��نّ ب�����ي ال��ش��ي��ب
ف�����وق ال����ش����داد وج����اع����د اخل������رج م���ف���روش
ثم ي�صف عودته بعد �أن ك�شف �أمره يف مركب يدعى من�صور
فيقول :
رك����ب����ت ف����ي (م����ن����ص����ور) زي������ن امل���راك���ي���ب
ت���ـ���ـ���وه أوش���ـ���ـ���ار ب��امل��س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام��ي��ر م��ن��ق��وش
وم��ح��ودي��ن��ـ��ـ��ه ب��احل��ط��ـ��ـ��ب وال��ل��وال��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ب
ل���ي���ح���ان س������اج وال ب���ه���ن ق����ض وم���خ���وش
وهذا جمعان بن ح�ضينة العازمي عندما ذهب �إىل الغو�ص
و�شده احلنني �إىل الغنم والبعارين ( الأبل ) قال:
ه������ن������ي م���������ن ف���������������ارق ال�����س�����ن�����ب�����وك
ش����ـ����ـ����ـ����اف ال����غ����ن����ـ����ـ����م وال����ب����ع����اري����ن����ي
ت�����س�����ع��ي��ن ل�����ي�����ل�����ة وأن���������������ا مم�����ل�����وك
ك�����ن�����ي م��������ن ال��������س��������وق ش����اري����ـ����ـ����ـ����ن����ي
وال�����ن�����وخ�����ـ�����ـ�����ـ�����ذا ح�����ل�����ن�����ي مب����ل����وك
ع������ش������رق م��������ن ال�����ص�����ب�����ح ي���س���ق���ي���ن���ي

م� � � ��ن ق� � �ل � ��ب ص� � � �ح� � � ��راء جن� � � ��د إل� � � � ��ى ال � � �س � � ��واح � � ��ل ال� � �ش � ��رق� � �ي � ��ة وال � � �غ� � ��رب � � �ي� � ��ة ل � �ل � �خ � �ل � �ي� ��ج ال � �ع � ��رب � ��ي
ب� � � �ح� � � �ث� � � � ًا ع� � � � ��ن ل � � �ق � � �م� � ��ة ال� � � �ع� � � �ي � � ��ش امل� � � �غ� � � �م � � ��وس � � ��ة مب� � � �خ � � ��اط � � ��ر م � � �ه � � �ن� � ��ة ال � � � � �غ� � � � ��وص ال � � �ش� � ��اق� � ��ة
بطاقة إذن دخ��ول أوصلتهم إل��ى الكويت والبحرين وقطر واإلم��ارات وعمان ،وكانت مبثابة ج��واز سفر
أش� �ع ��ار وأح � � ��زان وم� �غ ��ام ��رات ع �ل��ى ظ �ه ��ور امل� ��راك� ��ب ،وغ ��رب ��ة ال �ب �ح��ر ال �ق��اس �ي��ة ع �ل��ى أب� �ن ��اء ال �ص �ح��راء
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أزيــــاء

الزي الكويتي

فـي مـــرآة اآلخــــــرين
د .طارق عبداهلل فخرالدين

«للحب بَ�شر من خلق الرحمن ؛ ولل�سالم لبا�س ارتداه الإن�سان» (من
ديوان «�أغاين الرباءة « لل�شاعر الرومانتيكي االجنليزي وليام بليك -
القرن  )18اللبا�س هو التعبري اخلارجي لأحد جوانب الهوية الثقافية
التي يحملها الإن�سان ،وهو تعبري عملي لتفاعل الإن�سان مع بيئته ،كما
�أنه يبعث بر�سالة تدل على احلالة الذهنية للأ�شخا�ص كرغبتهم يف
�إ�شهار انتمائهم �إىل مكان �أو فكر معني� ،أو كونهم م�ساملني و م�صادقني .
ولقد و�صف العديد من
الأجانب امللب�س الكويتي على
م��ر ال��ع�����ص��ور .وك���ان ال�شيخ

يو�سف بن عي�سى القناعي من
�أوائل الكتاب الكويتيني الذين
و�صفوا الزي الكويتي وتطوره،

�إذ �إن��ه يفرد ق�سماً يف كتابه
«�صفحات من تاريخ الكويت»
ب��ع��ن��وان «اللبا�س وتطوره»،
نقتطف منه:
«كان لبا�س الر�أ�س ال�شائع
يف الكويت هو (الغرتة) وفوقها
�إزار كالعمامة .ثم حل حملها
(ال�شماغ) ويلب�س فوق ال�شماغ
(عقال الطي) ثم �أبدل بعقال

ف��ري��ا س�ت��ارك الح�ظ��ت أن امل�ن�ظ��ر ال�ع��ام للبس ي�ك��اد ي�ك��ون م��وح��دا ف��اجل�ل�ب��اب األبيض
للرجال والعباءة السوداء للنساء في داللة على هوية متناسقة ومستمرة عبر القرون .
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(ال�شطفة)�.أما الآن فالغالب
هو الغرتة البي�ضاء والعقال
الأ�سود .
و�أم�������ا ل���ب���ا����س اجل�سم
فالقمي�ص وث���وب ال�شالح،
وقليل من ي�ستعمل ال�صديري،
ويلب�س ف��وق القمي�ص زبون
(وه���و ال��ق��ب��اء) ث��م ح��ل حمل
الزبون (الدقلة) والبالطو .وكان
لب�س ال�سراويل (البنطلونات)
نادراً.
وكانوا ي�ضعون على �أكتافهم
ال��ع��ب��اءة ال�ب�رق���اء ،وه���ي من
مالب�س العرب القدمية .ويلب�س
�أه��ل ال�ثروة عباءة القيالن.
وه��ي ت�صنع بالإح�ساء� .أما
الآن فقد حل حمل العباءة
الب�شت ،وهو يف احلقيقة عباءة
ال يختلف عنها �إال �أن لونه
متنوع بعدة �ألوان.
ا�ستغراب متبادل
ورد �أق��دم و�صف �أوروبي
للملب�س الكويتي فيما كتبه منذ
حوايل مائة وخم�سة وثمانني
ع���ام���اً ال�����ص��ح��ف��ي واملغامر
الإجنليزي ج� .إت�ش �ستوكلر،

أق � � � ��دم وص � � ��ف أوروب � � � ��ي
للملبس الكويتي ما كتبه
ج .إت� � ��ش س� �ت ��وك� �ل ��ر منذ
 185ع��ام��ا أش��ار فيه إلى
التماثل الدقيق في ملبس
ك��اف��ة الطبقات واألعمار
�صاحب العديد من الكتابات
وال��رواي��ات وكتب الرحالت.
كان ذلك يف عهد حاكم الكويت
الثالث ال�شيخ جابر بن عبداهلل
ال�صباح .ولقد و�صل �ستوكلر
�إىل الكويت قادماً على ظهر
�سفينة كويتية نقلته من بومباي
يف عام .1831
م��ن �ضمن م��ا كتبه عن
الكويت ،ذلك الو�صف الذي
ي�صور ر�ؤيته ملالب�س الكويتيني
ور�ؤية الكويتيني له يف مالب�سه
الغربية .وهو يقول �إنه بعد �أن
نزل من ال�سفينة �إىل ال�شاطئ،
رافقه بع�ض البحارة الكويتيني
�إىل منزل �صاحب ال�سفينة
التي �أو�صلته �إىل الكويت،
حيث ي�صف �ستوكلر �أول زيارة
له ملنزل كويتي ،وير�سم لنا
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ر�ؤيته ملالب�س �أ�صحابه  « :بعد
مروري عرب حو�شني �أو ثالثة
�أح��وا���ش ،و�صلت �إىل غرفة
تعلوها �أق��وا���س يف الو�سط،
حيث جل�س �صاحب ال�سفينة
و�إخوانه وهم يدخنون .كانت
مالب�سهم متماثلة مع بع�ضها
ومت�شابهة �إىل حد كبري».
ثم جتول �ستوكلر يف مدينة
ال��ك��وي��ت وك��ت��ب ع��ن مالب�س
�أهلها« :امل�شهد الذي �أده�شني
يف الكويت �أكرث من غريه هو
التماثل الدقيق يف ملب�س كافة
الطبقات والأع��م��ار ،وعدم
وج��ود � ّأي م��ن املنتمني �إىل
بالد �أخ��رى يقيمون يف هذه
البلدة».
يبدو �أن �ستوكلر اكتفى
ب�إ�شباع ف�ضوله بامل�شاهدة
الب�صرية كو�سيلة للتعرف على
الكويتيني الذين زار مدينتهم،
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و�أول ما �أل��ح على نظره هو
الت�شابه الكامل يف لب�سهم .وال
نن�سى �أن �ستوكلر زار الكويت
يف �شهر �أبريل احلار ن�سبياً،
حيث يلج�أ النا�س �إىل ارتداء
الد�شادي�ش البي�ضاء.
�إذا ك��ان ال��ل��ون الأبي�ض
يحمي الأب���دان م��ن عنا�صر
الطق�س و�أنوائه ،ف�إن ارتداء
امل�لاب�����س البي�ضاء املت�سمة
بالتماثل والتطابق من قبل
اجلميع دل��ي��ل على الت�آلف
اجلماعي بني ال�سكان ،وهذا
ه��و اجل��ان��ب ال��ذي ده�ش له
�ستوكلر .
ي�����دل و����ص���ف �ستوكلر
للمالب�س على الهوية املادية
املرئية للمكان وما متثله من
ن�سيج �سكاين متنا�سق ومتحد
املالمح واملظهر .
ه��ذا هو �ستوكلر الناظر
�إىل الآخ��ر وامل�ستك�شف له.
فماذا عن �ستوكلر املنظور �إليه
من �أهل الكويت كزائر غريب،
ذي املالب�س غري امل�ألوفة ؟
ي��ج��ي��ب ع��ل��ى ه���ذا ال�س�ؤال
امل�شهد التايل ال��ذى �صورته
كلمات �ستوكلر :
« تركت ال�ساحل يف ال�ساعة
الثالثة بعد الظهر ورجعت
�إىل ال�سفينة بعد �أن �أحتت
للآخرين ت�سلية ممتعة بالنظر

الزي الأوربي الذي كنت
�إىل
ّ
�ألب�سه ،وكنت متفرداً به يف
�أثناء جتوايل باملدينة ،حيث
تبعني مئات من الف�ضوليني
�إىل ال�شاطئ وهم يتفح�صون
كل قطعة من مالب�سي التي
كنت �أرتديها بده�شة �شديدة.
وكما فهمت الحقاً ،كان ذلك
ب�سبب كوين الأوروبي الوحيد
تقريباً الذي زار املكان منذ
�سنوات عديدة».
ه����ذا ج����زء مم���ا ن�شره
�ستوكلر يف ع��ام  1832يف
لندن عن زيارته �إىل الكويت
يف عامه ال�سابق ،وه��و يدل
على �أن الف�ضول الكت�شاف
الآخر والت�سا�ؤل عنه مل يكن
م��ق�����ص��وراً ف��ق��ط ع��ل��ى هذا
الأج��ن��ب��ي ،ولكنه ك��ان ماث ً
ال
�أي�ض ًا وبح�ضور مكثف لدى
�أهل الكويت جتاه هذا الزائر
غريب الثياب وال�سحنة.
الرداء الكويتي بر�سم
�ضابط اجنليزي
ال ن�����ص��ادف ال��ك��ث�ير من
و���ص��ف لبا�س الكويتيني يف
تقارير الرحالة وامل�س�ؤولني
الأجانب الذين زاروا الكويت
بعد �ستوكلر� ،إىل �أن ن�صل
�إىل و�صف الأدم�يرال ال�سري
�إدم���ون���د ب�ير���س وه���و قائد
�إحدى البوارج الربيطانية التي
ح�ضرت �إىل الكويت يف مهمة
ع�سكرية عام � ،1901أي يف
عهد احلاكم ال�سابع ال�شيخ
مبارك ال�صباح .يقول بري�س
يف و�صفه الذي ننقله عن جملة
ر�سالة الكويت ال�صادرة عن
مركز البحوث والدرا�سات
الكويتية� ،إن��ه ر�أى يف فناء

السير إدموند بيرس وصف مالبس الشيخ مبارك بأنها
ث�ي��اب ع��رب�ي��ة ف�ض�ف��اف��ة ومم��اث�ل��ة مل��ا ي��رت��دي��ه اآلخ ��رون

منزل ال�شيخ مبارك عدداً من
«ال��رج��ال ال��وق��وري��ن يرتدون
ثياباً ف�ضفا�ضة مع رداء ر�أ�س
ثابت �أحمر �أو �أبي�ض ،يحيطه
عقال مزدوج م�صنوع من وبر
اجلمل»� .أما مالب�س ال�شيخ
مبارك ،في�صفها بري�س ب�أنها
ثياب عربية ف�ضفا�ضة مماثلة
ملا يرتديه الآخرون .
هذه املالحظة الأخرية تدل
على امل�ساواة يف ن�سق الرداء
اليومي للحاكم واملحكوم ،وهو
ن�سق ا�سرتعى انتباه الأدمريال
بري�س الزائر املنتمي �إىل ثقافة
�أخرى� ،إذ �إن هذا الن�سق يعرب
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عن التناغم وال�سالم والتوافق
ال�����س��ائ��د فيما ب�ين خمتلف
طبقات املجتمع الكويتي.
غري �أن املنا�سبات اخلا�صة
لها زيها املختلف� ،إذ يذكر لنا
الأدم�ي�رال بري�س �أن��ه ح�ضر
م�سرية حا�شدة ت�أييداً لل�شيخ
مبارك بعد تهديد ابن ر�شيد
بغزو الكويت يف تلك ال�سنة (�أي
عام  .) 1901ي�صف بري�س
هذا امل�شهد  »:تر�أ�س (ال�شيخ)
امل��وك��ب ال��ذي �سبقه بح�شد
كبري من احلر�س واملواطنني
املدججني بالبنادق .وقد �سرنا
خلف ال�شيخ ،و�أت���ى خلفنا
العديد من الرجال على ظهور
خيلهم و�سرياً على الأقدام.
كان تقدمنا رائعاً ،وكان الرجال
جميعاً مرتدين مالب�س براقة
تعظيم ًا للمنا�سبة� ،إذ كانت
الأل���وان الأح��م��ر والربتقايل
والبني ال��ف��احت ه��ي الأل���وان
ال�سائدة».
ف��������إذن ك���ان���ت للحرب
م�لاب�����س��ه��ا اخل���ا����ص���ة بها،
وي��ب��دو �أن زي احل���رب هذا
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كان ا�ستمراراً لتقليد �سابق
اتبعه الكويتيون كلما تعر�ضت
بالدهم للتهديد.
هذا هو ف�ضول التعرف،
وهو ف�ضول الند للند ،وامل�سامل
بطبيعته ،وي�أتي عادة يف بدايات
التواجه الثقايف املبا�شر بني
امل�ضيف الكويتي وال�ضيف
الغربي.
تفاعل الأجانب مع الزي
الكويتي
ي���وج���د من���ط �آخ�����ر من
الف�ضول ال��ث��ق��ايف ،ه��و ذلك
الف�ضول املتعاطف و املتفاعل
الذي ي�سعى �إىل تفهم الآخر
ومعرفة جوانبه الإيجابيه �أو
ال�سلبية بحياد .وم��ن ذلك
امل��ق��ال��ة امل��ن�����ش��ورة يف املجلة
التب�شريية الأمريكية «جزيرة
العرب املن�سية» يف عام 1951
بقلم جريت بننجز ،واملقتطفات
املن�شورة منها هنا مقتب�سة من
ترجمة د .زبيدة �أ�شكناين يف
كتابها « من نافذة الأمريكاين
«ت�صف املقالة العرب ب�أنهم»
يرتدون قما�ش ال�شرا�شف التي
ت�صنع يف ما�سا�شو�ست�س ،حيث
ي�صدر منه املئات من الباالت
�إىل الكويت �سنوياً» وعلقت
د� .أ�شكناين على ذلك « :قد
يكون املق�صود هو القما�ش
الذي م��ازال يدعى �إىل الآن
باملريكن يف اللهجة الكويتية،
وهو القما�ش التي كانت تخاط
منه الد�شادي�ش الكويتية».
وق���م���ا����ش امل���ري���ك���ن كان
ي�ستخدمه �أه��ل جن��د و�أهل
الكويت يف لب�سهم على حد
���س��واء .وت��دل بع�ض ال�صور
املن�شورة يف كتاب «من نافذة

الأمريكاين» على ع�شق �أطباء
الإر�سالية الأمريكية للت�صور
بالزي العربي مثل �صورة د .بول
هاري�سون و هو الب�س ال�شماغ
وع��ق��ال ال�شطفة و متدثر
بالب�شت ،و�صورة د� .ستانلي
ميلري املت�سربل بالد�شدا�شة
واملتمنطق باخلنجر املعقوف
وحام ً
ال ع�صاة من اخليزران
والب�سا على ر�أ���س��ه ال�شماغ
وعقال ال�شطفة ويف قدميه
النعال النجدية ،واقف ًا �إىل
جانب زوجته املرتدية دراعة
وعباءة .وهذه ال�صورة الأخرية
م��ن ال���ن���وادر ب�ين الأجانب
امل���ت���واج���دي���ن يف اجل���زي���رة
العربية� ،إذ قلما ظهر الرجل
منهم وزوجته بامللب�س العربي
يف ���ص��ورة واح����دة يف تلكم
الأيام.
ه��ذا التوجه ل��دى �أطباء
الإر�سالية الأمريكية يف الكويت
يف �أوائل القرن الع�شرين الرتداء
الزي املحلي ،حتى لو كان ذلك
لغر�ض الت�صوير ،ي�شري �إىل
حماولتهم لفهم بع�ض جوانب
ال�شخ�صية الكويتية وذلك من
خالل تقم�ص املظهر اخلارجي
لتلك ال�شخ�صية .
• منظور ن�سائي
تلك هي ر�ؤية الأجانب لزي
رجال الكويت ،فماذا قالوا عن
الن�ساء فيها ؟
ت���ق���دم ال�������س���ي���دة �سي.
�ستانلي ميلري و�صفا دقيقا
وبديعا ملالب�س �سيدة كويتية
ا�ست�ضافتها يف منزلها« :تهدلت
مالب�سها العربية بر�شاقة
عليها مما جعلها تبدو كلوحة
حقيقية.

ال �س �ي ��دة س ��ي س �ت��ان �ل��ي م �ي �ل��ري حت ��دث ��ت ع ��ن ال �ع �ب��اءة
النسائية ال�س��وداء التي تلبس على ال��رأس وليس على
األكتاف للسرعة في التغطية في حال ظهور أي غريب
ل���ق���د ك���ان���ت مالب�سها
احلريرية من �إحدى درجات
اللون الوردي الفاحت .وعليها
ارت��دت ثوبا ُ من اللون البني
امل��ذه��ب �أي�����ض�اً م��ن احلرير
.وكانت تغطي ر�أ�سها مبلفع
�أ�سود نزل اىل �أ�سفل ذقنها».
وم��ن ال��و���ص��ف اي�����ض�اً »:
لقد ظهر خل�سة م��ن حتت
حجابها �صف من العمالت
الذهبية ال�صغرية قد خيطت
على حا�شية قحفية ال�صقه
بتاج الر�أ�س .كانت عباءتها من
الكريب دو�شني الأ�سود ،وقد
ط��رزت بخيوط م��ن الذهب
حول الرقبة والأكتاف».
يتناول الو�صف املذكور
جانبا من خ�صو�صية الزي
ال��ك��وي��ت��ي ال��ن�����س��ائ��ي القدمي
املختفية حتت العباءة ال�سوداء.
وهذه العباءة هي املنظر العام
الذي كانت املر�أة الكويتية تخرج
به �إىل العلن وال تتخلى عنه
حتى يف املنا�سبات الن�سائية
اخلال�صة ،و هو الأمر الذي
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ذكرت عنه ال�سيدة ميلري « :
كانت الن�ساء يلب�سن عباءاتهن
على ر�ؤو���س��ه��ن ولي�س على
�أك��ت��اف��ه��ن ،حتى يتمكن من
تغطية �أنف�سهن ب�سرعة يف
حال ظهور �أي غريب».
وي�ستمر هذا امل�شهد ماثال
يف ثالثينيات القرن الع�شرين،
فلقد ا�ستمرت تقاليد الزي
املتماثل ،والذي الحظته فريا
�ستارك وهي كاتبة و رحالة
�إيطالية – بريطانية زارت
الكويت يف تلك الفرتة والتقطت
�صورة لأربع ن�ساء مي�شني يف
�إحدى حواري مدينة الكويت
وعلقت على ال�صورة مبا يلي
 « :عباءة �سوداء وغطاء على
ال��وج��ه بحيث ال يبدو منها
�شيء».
كما الحظت �ستارك �أن
املنظر العام للب�س يكاد يكون
م��وح��داً ،فاجللباب الأبي�ض
(الد�شدا�شة) للرجل ،والعباءة
ال�����س��وداء للن�ساء اللواتي ال
ي�سمح لهن باخلروج من بوابات
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�سور املدينة �إال ب�إذن مكتوب
(د .ع��ب��داهلل الغنيم  :فريا
�ستارك يف الكويت  1932و
.) 1937
هذا الت�ضاد و التقابل يف
�ألوان الزي اخلارجي ،الأ�سود
للعباءات الن�سوية ،واللون
الأبي�ض للد�شادي�ش الرجالية
اجتذب انتباه الزوار الأجانب
ب�شدة� ،إذا �إنه يعرب عن تق�سيم
اجتماعي ينطوي على العدالة
يف امل��ظ��ه��ر اخل���ارج���ي على
الأق��ل ،وعلى هوية متنا�سقة
وم����ت�����آزرة ،وم�����س��ت��م��رة عرب
الأجيال والقرون.
وم���ن ال��ط��ري��ف �أن �أحد
زواري االجن��ل��ي��ز ذات مرة
قبل الغزو الغا�شم بفرتة ،كان
يزور منطقة اخلليج العربي
لأول مرة ،قد ا�ستدعى هذا
التماثل يف زي الكويتيني الذين
�شاهدهم يف �شهر �أغ�سط�س
احلار ولكن بطريقته اخلا�صة،
حيث �س�ألني  « :هل تفر�ض
عليكم حكومتكم زياً موحداً
؟»! ويبدو �أنه كان عائداَ لتوه
من زيارة �إىل ال�صني التي كان
�شعبها يلب�س زياً موحداً �آنذاك،
فابت�سمت لت�سا�ؤله ،و�شرحت
له كيف �أن االتفاق يف الزي
ال�صيفي ما هو �إال داللة على
ت�صرف ثقايف عفوي �شامل
ينم عن ر�ؤية عملية جماعية
متنا�سقة جت���اه الإم��ل�اءات
االجتماعية والبيئية ،ونتاج
ذلك هوية خارجية متميزة ،ال
عالقة لها بالأوامر احلكومية
التي يتخيلها !.

عمــــــــارة

الصــــورة
والعامرة
والهوية

د .خالد عزب
يف م�صر الفرعونية اكت�شف الفراعنة �أهمية ال�صورة يف ال�سيطرة
على اجلمهور ،لذا نق�شت جدران املعابد بنقو�ش م�صورة حتكي
عظمة الفرعون وهيبته وهيبة دولته وجذوره املقد�سة ،فكان
ي�ستخدم لهذا الغر�ض الهريوغليفية وهي عالمات ت�صويرية
كان يفهمها كل امل�صريني ك�أداة لإي�صال هذه الر�سالة .
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وتعد قبة ال�صخرة واحلرم
القد�سي ال�شريف حولها �أبرز
العمائر التي حتمل م�ضامني
ح�ضارية .يعود ت�شييد القبة
�إىل الع�صر الأموي ،الذي �شهد
ن��زاع��ا ح�ضاريا ب�ين الدولة
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الأموية والدولة البيزنطية على
ال�سيطرة على العامل القدمي.
وات��خ��ذ ه���ذا ال��ن��زاع �صورا
متعددة .منها تعريب طراز
�أوراق الربدي التي كانت ت�صنع
يف م�صر .و تعريب للنقود يف

�إطار �سيا�سة ر�سمها عبد امللك
بن مروان الهدف منها �إر�ضاء
ال�شعور الديني وال�سيا�سي
للم�سلمني ،ورغبته يف �إعادة
حق �ضرب النقود �إىل اخلالفة
يف �شخ�ص اخلليفة كمظهر من
مظاهر امللك وال�سلطان بعد
�أن انتزع حق �ضرب النقود
كثري من الوالة والثائرين فكان
الإ�صالح النقدي �سببا مهما يف
الق�ضاء على الفو�ضى ال�سائدة
حتقيقا لال�ستقرار ال�سيا�سي.
ف�ضال عن �أن النقد العربي
اخلال�ص يعرب عن �سيادة الدولة
وخ��روج��ه��ا م��ن حت��ت عباءة
النفوذ االقت�صادي البيزنطي
،ل���ذا اجت���ه ع��ب��د امل��ل��ك �إىل
اال�ستقالل االقت�صادي بتعريب
النقود ،ف�ضال عما يتيحه هذا
م��ن توحيد النظام النقدي
يف دولة متتد عرب م�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي.
اجته عبد امللك بن مروان
يف �إطار هذا املخطط ال�شامل
�إىل العمارة التي ترمز �إىل
���س��ي��ادة ال���دول���ة واجتاهها
الفكري ،ففي القد�س تبنى
م�شروعا ذا طابع �سيا�سي ديني
ح�ضاري ،يرتكز على االهتمام
بعمارة احلرم القد�سي ال�شريف
خا�صة قبة ال�صخرة وامل�سجد
الأق�صى ،الرتباط هذا احلرم
بالعقيدة الإ�سالمية فهو �أول
القبلتني ،وفيه �صلى الر�سول
بالأنبياء و�إليه كان �إ�سرا�ؤه ومنه
كان معراجه .وملا كانت عمارة
احلرم �آنذاك ي�سرية ال تتنا�سب
مع ما حولها من كنائ�س ،خا�صة
كني�سة القيامة املقد�سة لدى
امل�سيحيني ،ومع ما قد حتدثه

ال � � � � � � �ص� � � � � � ��ورة ع � � � �ب� � � ��ر ال � � � � �ت � � � � ��اري � � � � ��خ أداة إلي � � � �ص� � � ��ال
رس � � � ��ال � � � ��ة وم � � � � ��ن م � � �ع � ��اب � ��د ال � � �ف� � ��راع � � �ن� � ��ة أب� � � �ل � � ��غ دل � �ي� ��ل
م �س �ج��د ق �ب ��ة ال� �ص� �خ ��رة  ،وت � � ��اج م� �ح ��ل ،وآي � � ��ا ص��وف �ي��ا،
وم � �س � �ج� ��د احل � � �س � ��ن ال� � �ث � ��ان � ��ي ف � � ��ي امل � � �غ � � ��رب وم �ك �ت �ب ��ة
اإلس � �ك � �ن � ��دري � ��ة ،رس � ��ائ � ��ل ه ��وي ��ات� �ي ��ة ت� ��ؤك� ��د ال� �ت ��اري ��خ
اخل � � � � � ��اص وال � � � � � � � � ��روح امل � � �م � � �ي� � ��زة وامل � �ل� ��ام � � � ��ح ال� � �ف � ��ارق � ��ة

عمارة الكنائ�س يف نفو�س بع�ض
امل�سلمني ،ورغبة عبد امللك
يف �إثبات الهوية احل�ضارية
اجلديدة للمدينة .تبنى م�شروع
عمارة قبة ال�صخرة وامل�سجد
الأق�صى.
ويلفت االنتباه م��ن هذا
امل�شروع قبة ال�صخرة� ،أبرز
�آثار احلرم ،فهي تعد �أول عمل
معماري واع لعظمته بل متباه
بها ،انتهى من بنائها عام 72
هـ  692 /م .وهي ترى من
م�سافات بعيدة ،وهي مبنية
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فوق �صخرة مقد�سة ،حولها
ممران يدوران حولها مب�سقط
مثمن� ،شاخمة يف الهواء يف
مركز احلرم القد�سي على تل
من تالل القد�س .وهذه القبة
ذات الت�صميم الهند�سي الذي
ي�صل حلد الكمال والروعة
كانت مزخرفة بالف�سيف�ساء
ع��ل��ى ك��ل �سطوحها داخال
وخارجا ،وكانت ومازالت تبهر
الرائني حتى �أن كثريا منهم مل
ميلكوا �أنف�سهم من �إ�ضفاء كل
�صفات الربيق واللمعان عليها،
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مهملني يف ال��وق��ت نف�سه،
للأ�سف� ،أن يخربونا ماذا كانت
تلك اللوحات الف�سيف�سائية
متثل ،وال ن�ستطيع �أن نحكم
على مو�ضوعات ف�سيف�ساء
القبة حكما كليا لأن جزءا
كبريا من الف�سيف�ساء الأموية
ف��ق��د ،ول��ك��ن��ن��ا من��ل��ك بع�ض
ال�شواهد على هذه املو�ضوعات
من ف�سيف�ساء ال��رواق املثمن
الداخلي ،ميكن عند ربطها
بدقة عمارة القبة االنتهاء �إىل
الرمزية ال�سيا�سية لها.
خمطط القبة لي�س غريبا
بالدرجة التي يبدو بها اليوم،
يرى بع�ض امل�ست�شرقني وعلماء
الآثار العرب �أن تخطيط قبة
ال�صخرة ذو �أ���ص��ل روماين
يعرف مبخطط �ضريح ال�شهيد،
وهو عبارة عن الطواف حوله،
وظيفته �إذن طقو�سية طوافية.
وهو لهذا ال�سبب ا�ستعمل يف
الفرتة امل�سيحية املبكرة يف بالد
ال�شام ،ويف جممل الأرا�ضي
البيزنطية ،يف عمارة العديد
م��ن ال��ك��ات��درائ��ي��ات املهمة،
ككاتدرائية ب�صرى يف حوران
التي ال ت��زال بقاياها قائمة
�إىل اليوم ،وكني�سة القيامة
يف القد�س نف�سها ،واالثنتان
ت���ع���ودان �إىل ف�ت�رة احلكم
البيزنطي يف عهد جو�ستينيان
(حكم  565 527م ) .ولكن قبة
ال�صخرة �أكرث هذه املخططات
توازنا هند�سيا ،وهي من دون
�أي �شك قد ق�صد بها التمايز
والتناف�س مع قبة قرب امل�سيح
يف كني�سة القيامة التي تطل
عليها من �أعلى جبل مورياه.
ويرى الدكتور فريد �شافعي

عمــــــــارة
�أن تخطيط قبة ال�صخرة ال
يطابق �أي تخطيط لنماذج
العمائر البيزنطية يف منطقة
بالد ال�شام �أو يف غريها .بل
هو حتوير واقتبا�س منها ليتفق
مع الغر�ض الذي �شيد من �أجله
البناء وهو �أن يحيط بال�صخرة،
وهي البقعة املباركة التي عرج
منها حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم �إىل ال�سماء حني �أ�سرى
به ربه من مكة املكرمة �إليها.
ولذا فقد روعي يف التخطيط
�أن يوفر غر�ض تعيني تلك
البقعة ،ث��م غر�ض الطواف
حولها للتربك بها .وهو �أمر
يختلف متاماً عن الذي �شيدت
من �أجله تلك العمائر الدينية
البيزنطية ذات التخطيطات
امل�شابهة .التي عادة ما توجه
نحو احلنية .وال تتعدد فيها
املداخل كما تعددت يف قبة
ال�صخرة .ومهما يكن من �أمر،
ف�إن تخطيطات تلك العمائر
الدينية البيزنطية لي�ست
ابتكارات بيزنطية �أو �سورية،
بل كانت يف الأ�صل تخطيطات
رومانية دينية �سابقة� ،أخذت
بدورها من �أ�صول �إغريقية.
وت���ع���د ف�����س��ي��ف�����س��اء قبة
ال�صخرة من الناحية احلرفية
امتداداً للف�سيف�ساء البيزنطية
يف ب��ل�اد ال�����ش��ام وال���دول���ة
البيزنطية ،ولها العديد من
الأمثلة يف كنائ�س بالد ال�شام
والعا�صمة الق�سطنطينية،
و�أ�شهرها �آيا �صوفيا ،وكنائ�س
�سالونيكا الإغريقية ،غري �أن
ف�سيف�ساء قبة ال�صخرة ذات
موا�ضيع معقدة يف �أ�صولها
وكيفية اختيارها ومعانيها،

فعلى خالف النماذج البيزنطية
التي تت�شارك و�إياها يف التقنية،
تركز ل��وح��ات قبة ال�صخرة
على املوا�ضيع الالمتثيلية،
وحت�صرها بالكتابات القر�آنية
وال��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ة وبالتوريق
وال��زخ��ارف النباتية ،وبع�ض
الأ�شكال الغام�ضة اليوم ،والتي
رمب��ا ت��ك��ون حت��وي��را لتيجان
ملوك وم�ستلزمات وظيفتهم
من �صوجلانات وجموهرات
وما �شابهها.
�إننا هنا �أم��ام ت�سا�ؤالت
عديدة تطرح نف�سها عن هذا
املبنى ورمزيته� .إن التوجهات
ال�سيا�سية والإعالمية والعقيدة
ت�ب�رز يف الآي�����ات القر�آنية
امل��خ��ت��ارة ب��دق��ة ،ويف تركيز
و�ضع �صور تيجان امللوك يف
الرواق حول القبة ومبواجهتها.
فالن�ص القر�آين يحتوي على
ك��ل الآي����ات ال��ت��ي تتكلم عن
امل�سيح يف موقعه الإ�سالمي
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�أبو الهول

املختار كنبي مر�سل .والتيجان
تبدو �أ�شبه ما تكون بالتيجان
احل��ق��ة ل��ل��م��ل��وك املغلوبني،
ال��ت��ي ك��ان �أب��اط��رة الرومان
والبيزنطينيون ي�ضعونها يف
معابدهم وكنائ�سهم كعالمات
ن�صر ورم��ز �إمي��ان ب�أف�ضلية
معتقدهم .وبالتايل ميكن هنا
�أن ننظر �إىل هذين العن�صرين
الزخرفيني على �أنهما بالن�سبة
لبناة قبة ال�صخرة و�سيلتا
دع���اي���ة ل��دي��ن��ه��م ولدولتهم
املنت�صرين ،خا�صة �إذا تذكرنا
�أن قبة ال�صخرة ق��د بنيت
يف القد�س التي ك��ان �أغلب
�سكانها من امل�سيحيني وما
زالوا يدينون بالوالء لإمرباطور
الق�سطنطينية البيزنطي ،يف
وق��ت كانت ال��دول��ة الأموية
فيه يف خ�ضم �صراع مرير مع
البيزنطينيني يف �شمال بالد
ال�شام.
فالقبة مبنى معماري ذو
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رمزية �سيا�سية ينبئ يف القد�س
عن رغبة الدولة الأموية يف بث
ح�ضارة جديدة تعرب عن �أتباع
الدولة املقيمني يف املدينة،
ويوجه ر�سالة �إىل الآخرين
عن مدى قوة الدولة وم�ضمون
ر�سالتها .وظلت قبة ال�صخرة
بلونها الذهبي ،رم��زا ملدينة
القد�س ،يعلوها الهالل الذي
يوازي اجتاه القبلة .وعندما
ا���س��ت��وىل ال�صليبيون على
القد�س نزعوا الهالل من فوق
قبة ال�صخرة ،و�أقاموا مكانه
�صليبا من الذهب .وعندما
ا�سرتجع �صالح الدين القد�س
�سنة  583ه��ـ  1187 /م.
ت�سلق بع�ض امل�سلمني القبة
واقتلعوا ال�صليب ،و�أعادوا
الهالل �إىل مكانه .هكذا �شكل
املوقع الذي �شيدت عليه قبة
ال�صخرة جانبا من الرمزية
ال�سيا�سية.
كان ال�ضريح معلماً بارزاً
من معامل ال�سلطة ال�سيا�سية
ورمزيتها يف العديد من مدن
العامل الإ�سالمي و�أبدع املعمار
يف تكوينه وزخرفته لي�صبح
�أح��د مفاخر ال�سلطة ،وبلغ
هذا الأم��ر ذروت��ه يف �ضريح
تاج حمل يف الهند ،الذي يقع
على ال�ضفة الي�سرى من نهر
جمنا ،وهو عبارة عن �ضريح
من النوع املعروف ب�أ�ضرحة
احل���دائ���ق .تتقدمه حديقة
فخمة بها حو�ض ماء تنعك�س
فيه �صورة املبنى نف�سه .
وعلى البعد وراء ال�ضريح
بناء �آخر عبارة عن م�سجد.
ويتقدمه خان ي�ستخدم حاليا
ب��واب��ة ���ض��خ��م��ة .وال�ضريح

م�صفح باملرمر النا�صع البيا�ض
يف ح�ين �أن البناءين �أمامه
وخلفه من احلجر الأحمر.
وهذا ي�ؤدي �إىل �إبراز ال�ضريح
مبرمره الأبي�ض .وال�ضريح
م�شيد على م�سطبة مربعة
طول �ضلعها حواىل  50مرتاً
تزخرفها وح��دة م��ك��ررة من
دخ�لات معقودة قليلة الغور
وم�سطحة من الداخل ،ويف
كل رك��ن من �أرك��ان امل�سطبة
مئذنة .وال�ضريح مقام و�سط
امل�سطبة .وهو بناء م�شطوف
الأركان ،ويف كل �شطف عقدان
فار�سي �ضخم (مدبب) ويف
كل من جانبى املدخل عقدان
يتما�شيان مع عقدي الأركان
ويف�صل ب�ين العقود جميعا
�أعمدة ر�شيقة مندجمة ترتفع
�إىل ما فوق �سطح ال�ضريح،
واملدخل عميق بع�ض ال�شيء
وي�ؤدي �إىل باب ال�ضريح ،وهو
باب معقود وفوقه نافذة تكاد
ت�ساويه يف ال�شكل واحلجم.
ويعلو البناء قبة ب�صلية �ضخمة
فوق رقبة طويلة .ويف �أ�سفل
القبة �شريط من وحدات نباتية
�أ�شبه ب�شجريات حمورة تبدو
وك�أن القبة تنبثق منها .وحتف
برقبة القبة قباب �أربعة تقوم
على ثمانية عقود مف�ص�صة
ترتكز على دع��ائ��م� ،أم��ا يف
ال��داخ��ل فيوجد ق�ب�ران من
املرمر هما قرب �شاه جهان
وزوجته ممتاز حمل .و�سطح
البناء من الداخل على هيئة
قبة ن�صف كروية هي القبة
الداخلية التي تعلوها القبة
اخل��ارج��ي��ة الب�صلية .جمع
ت��اج حمل �إذن بني الفخامة

يف املظهر والدقة يف الن�سب
املعمارية واجلمال يف العنا�صر
الزخرفية.
ي��ع��رف من���وذج ت��اج حمل
ب ��أ���ض��رح��ة احل���دائ���ق ،و�إن
كان بنا�ؤه ارتبط بوفاء �شاه
جهان لزوجته� ،إال �أنه �ضريح
�سلطوى يعرب عن قوة ال�سلطة
وا�ستقرارها يف الهند ،ومن
�أب��رز من��اذج ه��ذه الأ�ضرحة
يف الهند �ضريح همايون يف
دلهى  1565م .وهو �إن كان
�أق��ل جماال من تاج حمل �إال
�أنه ي�شبهه ،وي�شكل �ضريح تاج
حمل قمة التطور نحو الكمال
الفني واملعماري.
يقودنا ا�ستخدام القبة يف
العمائر ال�ضريحية� ،إىل لفت
االنتباه �إىل �أن القبة كمفردة
م��ع��م��اري��ة ت��غ��ري بتحميلها
مبدلول رمزي ،ظهر هذا يف
���ص��ورة حت��د ح�����ض��اري قبله
العثمانيون حينما �أرادوا
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تاج حمل

التفوق على �آيا �صوفيا ،فعندما
فتحت الق�سطنطينية على
ي��د ال�سلطان حممد الفاحت
زار كني�سة �آيا �صوفيا ،و�أمر
ب�أن ي�ؤذن فيها لل�صالة �إعالنا
ب��ج��ع��ل��ه��ا امل�����س��ج��د اجلامع
للمدينة .و�أعطى الفاحت حرية
العبادة للديانات يف املدينة
عقب ذلك.
ومنذ ذل��ك احل�ين مثلت
قبة �آي��ا �صوفيا ب�ضخامتها
وارت��ف��اع��ه��ا ال�شاهق حتديا
ح�ضاريا للعثمانيني� .أخذ
املعماريون هذا التحدي م�أخذ
اجلد .وكان هدفهم لي�س تقليد
�آيا �صوفيا بل التفوق عليها.
ومن هذا املنطلق اتخذوا من
القبة املركزية رم��زا للدولة
العثمانية والإ���س�لام .حيث
اعترب امل�سجد هو الرمز احلي
للإ�سالم الذي ت�سعى الدولة
لن�شره ك��دي��ن ،ومتثل القبة
املركزية بامل�سجد الدولة بينما
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متثل القباب الأ�صغر الأقاليم
والواليات التابعة لها .وي�ؤكد
هذه الرمزية ا�ستخدام القبة
كو�سيلة رئي�سية للتغطية قبل
فتح الق�سطنطينية .وكانت
القبة عند قدماء الأتراك متثل
ال�سماء .ومن املحتمل يف �ضوء
ذلك �أن تكون القباب عندهم
رمزا لل�سماء التي تغطي وحتمي
الدولة خا�صة مع مالحظة �أن
الأعمدة والدعائم التي كانت
حتملها ي�سجل عليها �أ�سماء
اخللفاء الرا�شدين الأربعة
الذين اعتربوا عند ال�صوفية
�أقطابا يحملون �أركان العامل.
علقت قبة �آيا �صوفيا يف
�أذهان العثمانيني والأوربيني،
خا�صة م��ع الت�أثري ال�ضخم
الذي تركته كني�سة �آيا �صوفيا
(هاجيا �صوفيا) منذ �إن�شائها
يف القرن ال�ساد�س امليالدي بكل
فخامتها ،على عمارة الكنائ�س
يف �أوروبا .ويف هذه الكنائ�س
ا�ستخدمت القبة �شبه الكروية
ب�شكل تغلب عليه الرمزية.
ومل ي��ك��ن ق��ط��ر ق��ب��اب هذه
الكنائ�س يتعدى ع�شرة الأمتار،
ورفعت على �أع��م��دة عالية،
وه��ي طريقة مل ي�ستخدمها
املعماريون العثمانيون.
لقد حافظت القبة يف �أوروبا
على داللتها الرمزية ،ففي
كني�سة « �سانت بيرت» يف روما
كان �إن�شا�ؤها م�شروعا يحمل
مفهوما مثاليا ونظريا ت�صوره
ليوناردو دافن�شي يف �أول الأمر
ثم قام برامانت بتطويره ،ولكن
الذي بناه مي�شيل �أجنلو �أ�ضاف
عليه املزيد من التح�سينات
الإن�شائية .ول��ع��ل ا�ستمرار

عمــــــــارة
التنويع يف ت�صميم القبة يو�ضح
مدى ر�سوخ القبة كمفهوم رمزي
يف التقاليد الأوربية .بدءا من
ا�ستخدامها يف الكنائ�س حتى
بناء قاعات االجتماعات يف
القرن الع�شرين .
�شاع يف �أوروب���ا اختالف
ال�شكل اخلارجي عن الداخلي
للقبة� .إذ ���ش��ي��دت القباب
ب�صدفتني واح���دة خارجية
و�أخرى داخلية .و�أوىل املعمار
مطلق عنايته لل�شكل اخلارجي
،وهو ما يبني مدى رمزيتها يف
التعبري عن املبنى عن بعد.
ويختلف امل��ع��م��ار العثماين
عن الأوروب���ي يف ذل��ك ،فهو
يطبق ح�ساب املثلثات للقباب
�شبه ال��ك��روي��ة ذات ال�شكل
اخلارجي والداخلي املوحد
مع تطوير تكاملها يف مالمح
ال�����ش��ك��ل اخل���ارج���ي املركب
والفراغ الداخلي ،مما �أوجد
لديهم معاجلة مكانية �أ�صلية
كاملة .جوهرها الإن�شائي هو
الب�ساطة املتفردة يف تاريخ
طراز القباب .با�ستثناء معابد
الآل��ه��ة ال��روم��ان��ي��ة .وكذلك
عنا�صر الأ�ضرحة الإ�سالمية
يف ال�شرق .
د�أب الأتراك تبعا ل�سيطرة
فكرة �آيا �صوفيا على �أذهانهم
على امل��ق��ارن��ة امل��ع��م��اري��ة ما
بني تخطيط م�سجد بايزيد
وتخطيط �آي��ا �صوفيا .لقد
�شيد م�سجد بايزيد با�ستانبول
بني عامي  1501و 1506م
،على يد املهند�س خري الدين،
وب�����ص��رف النظر ع��ن وجود
قبة مركزية ون�صفي قبة يف
امل�سجد ،ف�إنه ال وجه ملقارنة

العمارةرمزلسيادةالدول
وت � �ع � �ب � �ي ��ر ع� � ��ن اجت ��اه� �ه ��ا
ال� �ف� �ك ��ري وم � ��ن امل �س��اج��د
وال� � �ك� � �ن � ��ائ � ��س وال � �ق � �ب � ��اب
واألض � � � � ��رح � � � � ��ة إش � � � � � ��ارات
موحية وعالمات واضحة
�أح��د املبنيني بالآخر ،ال من
حيث التخطيط وال من حيث
�أ�سلوب البناء .واحلقيقة �أنهما
يختلفان متاما ،وك��ل منهما
عامل م�ستقل بذاته .فم�سجد
بايزيد ميثل تطورا طبيعيا
للعمارة العثمانية ال�سابقة
عليه� .أما �آيا �صوفيا ،ف�إنها
و�إن �أثارت �إعجاب املعماريني
العثمانيني� ،إال �أن الأفكار
التي �أوح��ت بها �إليهم كانت
موجودة يف �أ�ساليبهم وفنون
عمارتهم .
ا���س��ت��م��ر امل��ع��م��اري��ون يف
ا�ستانبول يف تطوير عمارة
القباب ،ف�شيد م�سجد �سليم
الأول بقبة قطرها  24مرتا،
وهي بذلك متثل جناحا رائعا
من الناحية التقنية �،إال �أنها
تفتقد دفء الإب���داع .فثقل
القبة يقع على اجلدران .وهي
غري مرتفعة وه��و ما عك�س
�ضعفها وع��دم تعبريها عن
قوة ال�سلطة �أو قوة عمارتها.
وكان على العمارة العثمانية �أن
تنتظر �سنان .
ظ���ف���ر ع�������ص���ر ك����ل من
ال�سلطانني �سليمان القانوين
و���س��ل��ي��م ال���ث���اين باملعماري
العظيم �سنان ال��ذي ق��ام يف
�أول �أعماله با�ستك�شاف ما
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ميكن �أن يعطيه الفراغ املتاح
�آخذا يف االعتبار ا�ستمرارية
التقاليد املعمارية العثمانية
التي ظهرت يف �أزنيك وبور�سة
و�أدرن��ة .وتظهر �أهم مراحل
عبقرية �سنان املعمارية من
خالل ثالثة �آثار عظيمة هي
 :م�سجد �شهزادة وم�سجد
ال�سليمانية با�ستانبول وم�سجد
ال�سليمية ب�أدرنة .
كان بناء �شهزادة ب�أمر من
ال�سلطان �سليمان القانوين
ل�����س��ن��ان ،وك����ان ذل���ك العام
 1548م ،وا���س��ت��غ��رق هذا
العمل �أرب���ع ���س��ن��وات ،ونرى
فيه املحاولة الأوىل ل�سنان
يف معاجلة م�شكلة قباب �آيا
�صوفيا وبايزيد ،عندما ابتكر
النموذج املثايل للمبنى ذى
القبة املركزية و�أن�صاف القباب
الأربعة حولها .و�سنان بهذا
العمل يكون قد حقق �أحالم
مهند�سي النه�ضة .
بنى بعد ذلك �سنان جامع
ال�سليمانية لل�سلطان �سليمان
القانونى على واحدة من ربوات
ا�ستانبول التي تطل على خليج
القرن الذهبي امل�ؤدي مل�ضيق
ال��ق��رن الب�سفور .وا�ستفاد
من مدرجات هذه الربوة يف
ت�صميمه ،قام الت�صور الذى
و�ضعه �سنان للم�سجد على
�أن يكون وح��دة م�ستقلة لها
فناء ذو ب��وائ��ك ،و�أن يعك�س
تخطيطه ال��داخ��ل��ي مظهره
اخلارجي ،وجعل قطر القبة
الرئي�سة بامل�سجد 26 , .5
مرتا وارتفاعها  53مرتا ،وهي
�أكرث قباب ا�ستانبول ارتفاعا
بعد �آيا �صوفيا وترتكز القبة
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على �أرب��ع دعامات �ضخمة،
ولزيادة ات�ساعها من ناحيتي
املدخل والقبلة �أ�ضيف لهما
ن�صفا ق��ب��ة م��ن ك��ل ناحية
بارتفاع  40مرتا .ثم و�سعت
ه��ات��ان امل��ن��ط��ق��ت��ان بحنيات
ركنية �إ�ضافية� .أما امل�ساحتان
املوجودتان �إىل اليمني والي�سار
فقد غطيت كل منها بخم�س
قباب .وبدال من الرتابة التي
قد تنجم عن ا�ستخدام قباب
�صغرية متماثلة .فقد عمد
�سنان �إىل ابتكار جذاب غري
م�ألوف يتلخ�ص يف تبادل بني
قبة �صغرية و�أخ����رى كبرية
ح�سب امل�ساحة التي تغطيها
القبة .وكانت القبة الو�سطى
هي الأكرب وتتعادل يف ات�ساعها
مع القبة الركنية ،وبهذا يكون
قد مت ن��وع من التكامل بني
منطقة و�سط امل�سجد وبني
منطقة البالطات اجلانبية
،ويكون املظهر اخلارجى ك�شف
بو�ضوح عن داخل امل�سجد بكل
تفا�صيله الدقيقة .و�إذا كان
الداخل �إىل امل�سجد ميتلىء
ب�إح�سا�س بالالنهائية ،فما
ذلك �إال نتيجة الرتفاع القبة
ال�شاهق والإبداعات الزخارف
اخلزفية التي تك�سو القبة
(انظر اللوحات) .
�أبدع �سنان وهو يف الثمانني
من عمره ،م�سجد ال�سليمية يف
�أدرنة ،وا�شتمل هذا امل�سجد
على كل االبتكارات والتجديدات
التي ا�ستحدثها �سنان حتى
ذل��ك احل�ين ،بالإ�ضافة �إىل
م�ستحدثات العمارة العثمانية،
وا�ستغرق بناء ه��ذا امل�سجد
خم�س �سنوات من � 1569إىل

 1574م .وه��و ميثل الرمز
احل��ي ملدينة �أدرن���ة وللدولة
العثمانية �.أن�شىء هذا امل�سجد
ب�أمر من ال�سلطان �سليم الثاين.
يظهر هذا الأث��ر متجليا من
بعيد بقبته الكبرية ذات قطر
يبلغ  31 , .5مرتا �أي �أكرب من
قطر �آيا �صوفيا ومب�آذنه الأربع
الر�شيقة ،التي تدور حول رقبة
قبته املثمنة ،وتتوافق �ضخامة
القبة وارتفاعها مع امل�ساحة
الكبرية يف الداخل ،حتى لك�أنه
ميكن اعتبارها قمة التطور يف
بناء القباب يف العامل ب�أ�سرة.
وجاء يف (تذكرة البنيان ) التي
يقال �إنها من �إم�لاء �سنان،
و�صف لهذه املن�ش�أة بقوله ....
( وترتفع امل ��آذن الأرب��ع عند
�أرك��ان القبة الأربعة ،ولكنها
لي�ست غليظة كالربج ،مثلما هو
احلال يف م�آذن اوج �شرفلي.
وال يخفي بالطبع ما هناك
من �صعوبات تواجه بناء م�آذن
�سامقة كم�آذن ال�سليمية ،التي
ت�ضم كل منها ثالثة �سالمل
منعزلة .و�إذا كان قد �شاع بني
املهند�سني امل�سيحيني القول
بتفوقهم على امل�سلمني ،لأنه
مل تقم يف العامل الإ�سالمي
كله قبة ت�ضارع �أو تناف�س �آيا
�صوفيا ،فقد حز يف نف�سي
كثريا �أن يقال �إن بناء قبة مبثل
�ضخامة �آيا �صوفيا ،رمبا يكون
من الأعمال الع�سرية ولهذا
ق��ررت م�ستعينا ب��اهلل �إقامة
هذا امل�سجد يف عهد ال�سلطان
�سليم خان ،جاعال قبته �أو�سع
من �آي��ا �صوفيا مبقدار �ستة
�أذرع و�أعمق منها مبقدار �أربعة
�أذرع ) .وقبة ال�سليمية حممولة

البرتاء

على ثمانى دعامات قوية ،لها
�سنادات طائرة .
وهكذا �أ�صبح �سنان �أ�ستاذا
ك��ب�يرا يف ب��ن��اء ال��ق��ب��اب ويف
تن�سيق امل�ساحات ،وعبقريا
ب��اق��ت��دار وجن���ح يف ت�صميم
القباب املركزية التي كانت
الأم����ل وامل��ث��ل الأع���ل���ى عند
معماري ع�صر النه�ضة يف
�إيطاليا .وبراعة �سنان �أتت من
املفهوم املعماري الذي انطلق
منه ،والذي يهدف �إىل ن�سق
بنائي �سليم وم�ساير ملتطلبات
حل م�سائل الفراغ واحلجم.
ويبدو �أن ت�صور �سنان نابع من
التجليات الع�ضوية للعمليات
املعمارية التي يتحكم املعماري
يف كل خطوة من خطواتها.
ف��ف��ي امل�����س��اح��ات الداخلية
الوا�سعة قد نت�صور الأبدية
يف التعبري ع��ن املنحنيات
ال�سماوية للقباب والعقود
الكبرية مقارنة بالت�سطيح �أو
االمتدادت ال�سطحية للحياة
الب�شرية ممثلة يف اخلطوط
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الأفقية امل�ستقيمة للأجزاء
ال�سفلية .ويف الواقع �أن هذه
االزدواجية �أعلى و�أ�سفل تلك
الفراغات ال�ضخمة هي التي
توجد امل�ضمون العاطفي يف
عمارة �سنان.
و�إذا كان للقباب يف بع�ض
ا�ستخداماتها رمزية �سيا�سية
مبا�شرة كانت �أو غري مبا�شرة،
فقد ا�ستخدمت �أي�ضا للتعبري
ع��ن مقر احلكم �أو العر�ش
ب�صورة �صريحة فقد كان يعلو
ق�صر الإم��ارة يف دم�شق قبة
خ�ضراء �أعطت الق�صر ا�سمه
 .كما ق��ام احل��ج��اج بتقليد
�سادته ب�إقامة قبة خ�ضراء
لدار الإمارة يف وا�سط .وكان
يعلو قاعة العر�ش �أو احلكم
بق�صر الذهب يف بغداد قبة
كبرية خ�ضراء على ر�أ�سها
متثال فار�س بيده رمح يعرب
عن قوة الدولة وبط�شها يف
مواجهة �أعدائها .ويف �سامراء
متيزت الدار اخلا�صة باخلليفة
املعت�صم بجناح قاعة العر�ش
امل�ؤلف من قاعة مربعة مركزية
م�سقوفة بقبة .وا�ستخدمت
ال���ق���ب���ة اخل�������ض���راء كذلك
لت�سقيف دار العدل يف قلعة
�صالح الدين الأيوبى بالقاهرة،
التي �شيدها النا�صر حممد
بن قالوون لتكون مقرا لنظر
املظامل وال�ستقبال ال�سفراء
وكذلك للعر�ش اململوكي ،ومقرا
لالحتفاالت الر�سمية ،وهكذا
ك��ان للقبة م��دل��ول �سلطوي
رم���زي منذ ف�ترة مبكرة يف
تاريخ العمارة الإ�سالمية .
ا�ستمر ه��ذا النمط من
التفكري يف ع�صرنا هذا فامللك
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احل�سن الثاين ملك املغرب
الراحل م�سجده الكبري ،كان
يخاطب احل�س الديني ال�صويف
لدى �أهل املغرب .واختياره �أن
يكون معمار م�سجده مغربياً
يخاطب م��ن خ�لال��ه احل�س
التاريخي لدى املواطن املغربي
الذي يرى يف فا�س ومكنا�س
والرباط مرتادفات من هذا
الفن هنا وهناك تذكره ب�أجماد
املغرب يف الع�صور املا�ضية،
فهو هنا ي�ستنطق ب�صورة غري
مبا�شرة التاريخ يف وجدان
امل��واط��ن امل��غ��رب��ي� ،أم���ا كرب
امل�سجد فهو يج�سد الروح
العربية يف الزهو واالفتخار
ويف نف�س الوقت يقيم الرهبة
جتاه هذا امللك.
�إن ا���س��ت��خ��دام العمارة
يف �إث��ارة الرهبة �أو للتدليل
ع��ل��ى ال��ع��ظ��م��ة وال���ق���وة �أمر
غري م�ستغرب ليومنا هذا،
فمحطات التلفاز تقدم عنا�صر
القوة املعمارية كدليل على
الإجن�����از احل�������ض���اري ،هذا
م��ا ح��ر���ص��ت عليه ماليزيا
يف برجي ب�ترون��ا���س ،ب��ل �إن
تنظيم القاعدة حينما دمر
برجي مركز التجارة العاملي
بنيويورك ،كان يف حقيقة الأمر
يهاجم الر�أ�سمالية الأمريكية
يف �أعظم �صورها ،وحني قامت
م�صر ب�إحياء مكتبة الإ�سكندرية
كم�شروع ثقايف م�صري� ،أرادت
به �أن تر�سخ دوره��ا الثقايف
يف ال�ساحة الدولية ،و�أن تعيد
بناء �صورتها �أمام العامل كدولة
ت��ؤم��ن بالتعددية الثقافية،
م�ستغلة بذلك جذوراً تاريخية
لها رواجها الدويل.

قرأت لك

«الحب عن بعد»

حني تكرس العوملة املسافات ..وتجعل للروح أجنحة
إذا ك � � ��ان ال � �ش ��اع ��ر ال � �ع ��رب ��ي ق� ��دمي� ��ا ي� �ح ��دث� �ن ��ا ع � ��ن ح � ��ب م� � �ح � ��روم ف � � ��إن رواد س� �ك ��اي ��ب وال �ف �ي �س �ب ��وك
ي � � � �ت � � ��واص � � � �ل � � ��ون ب � � �ش � � �ك � ��ل أف � � � �ض � � � ��ل ل � � �ك � � ��ن م� � � � ��ع احل� � � � � ��رم� � � � � ��ان ن � � �ف � � �س � ��ه مب � � � �ج � � � ��رد إغ � � � �ل� � � ��اق ال � �ص � �ف � �ح� ��ة
ال ��ذي ��ن ع��ا� �ش��وا جت��رب��ة احل� ��ب يف ال �ن �� �ص��ف ال� �ث ��اين م ��ن ال� �ق ��رن امل��ا� �ض��ي رمب� ��ا ك ��ان ��وا ي �ن �ظ��رون ب ��إ� �ش �ف��اق �إىل ال �ت �ج��رب��ة ن�ف���س�ه��ا كما
عا�شتها �أج �ي��ال �أ� �س �ب��ق .ف�ف��ي ق�ل��ب امل��دي�ن��ة احل��دي �ث��ة ،وم��ع خ ��روج امل� ��ر�أة للتعليم وال�ع�م��ل ��ص��ار ال�ل�ق��اء ق��ري��ب امل �ن��ال ،واحل ��ب �أ�صبح
ع�ل��ى ب�ع��د ن �ظ��رة �أو خ�ط��وت�ين� .أي ��ن ه��ذا م��ن احل��دي��ث ع��ن «امل��را� �س �ي��ل» وال��رق �ب��اء وال��و� �ش��اة؟ و�أب �ع��د م��ن ذل ��ك ،ت�ل��ك ال�ق���ص��ائ��د العذبة
ال �ت��ي ح�ف�ل��ت ب �ه��ا ك �ت��ب ال �ت��راث ال �ع��رب��ي ع ��ن امل �ن��اج��اة ع ��ن ب �ع��د ،وخم��اط �ب��ة امل �ط��ر وال �� �س �ح��اب وال �ط�ي�ر ال �� �س��ان��ح ون �� �س��ائ��م ال�صبا؟!
مهاب ن�صر
يا للمفارقة! ها نحن يف
القرن اجلديد تعود بنا دائرة
احل���ب �إىل ح��ي��ث ك��ان��ت يف
الرتحل وال�ضرب يف
ما�ضي
ّ
�شعاب الأر�ض ،وهو ما يعني
عودة «احلب عن بعد».
هذه املفارقة املعقدة يب�سط
لها (�أولري�ش بك) و(�إليزابث
ب���ك غ���رن���زه���امي) كتابهما
ال��ذي يحمل العنوان نف�سه
«احلب عن بعد» مذيال بعبارة
�إي�ضاحية «�أمناط احلياة يف
ع�صر العوملة».
قبل الولوج �إىل عامل احلب
والأ�سرة يف وقتنا الراهن كما
يراهما «بك» البد من العودة
قليال �إىل �أطروحة �أولري�ش
ب��ك ،على وج��ه اخل�صو�ص،
عن «جمتمع املخاطرة» ،وهي
ال�صفة ال��ت��ي �أطلقها عامل
االجتماع الأمل��اين على زمن
العوملة وت�أثرياته على �أوجه
احلياة املختلفة يف م�ؤلفات
�أخرى منها «ما هي العوملة؟»
و«جمتمع املخاطرة» و«هذا

العامل اجلديد» وغريها.
يرى بك �أن العوملة بقدر
م��ا جلبت م��ن �شكل جديد
لالجتماع الإن�����س��اين ،بقدر
م��ا �سببت م��ن خم��اط��ر ،بل
ا�ستندت �إليها يف تطورها .منها
خماطر اللقاء غري امل�سبوق
بني الثقافات ،وتغري �أمناط
ال��ع��م��ل وطبيعة الطبقات،
ومنها ما يتعلق بحياة الفرد
ومفهومه ،و�أخ�ي�را منها ما
يتعلق باملخاطر البيئية.
�أق������رب ه����ذه املخاطر
�صلة مبو�ضوعنا تتمثل يف
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طبيعة ومفهوم «العمل» يف
ظ��ل ال��ع��ومل��ة ال���ذي م��ا عاد
مرتبطا ببريوقراطية وطنية
را���س��خ��ة ،و���ش��رك��ات قومية
حملية للإنتاج الثقيل الثابت
وال��ت��ي كانت ب��دوره��ا تربط
بني العامل وامل��ك��ان ،وت�ؤهل
ل��ع�لاق��ات اجتماعية تتمتع
ب��ال��ث��ب��ات وال��ر���س��وخ نف�سه،
ويتدرج فيها امل��رء بثقة كما
كان يرتقى املوظف يف ال�سلم
الإداري .لقد ���ص��ارت قوة
العمل ترحل من مكان �إىل
�آخ��ر وراء ال�شركات عابرة
القوميات .احلروب والهجرات
م���ن ج��ه��ة ون���ه���اي���ة ق�سمة
العامل بني كتلتني ر�أ�سمالية
وا�شرتاكية جعلت منط احلياة
نف�سه يغزو �أرج��اء املعمورة،
حمطما �أ���ش��ك��ال العالقات
القدمية .وال��ت��ي يو�ضح لنا
«ب��ك» ،وك�أنها يفاجئنا حقا،
كم كان ثباتها م�ؤقتا ومرهونا
بتاريخ حمدد.
يف كتابه «احلب عن بعد»
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يو�ضح «ب���ك» ك��م ك��ان عمر
الأ�سرة ال�صغرية (املكونة من
الأب والأم والأبناء) مرتبطة
باملنزل ،وبثبات املنزل الواحد.
ك���ان امل��ن��زل ال���واح���د يعني
التقارب الثقايف والتاريخي
ب�ين �أف����راد الأ����س���رة .كانت
جتربة احلب والأ�سرة تنه�ض
على قاعدة متينة من توافق
اجلذور ،متمتعة بلغة تفاهم
م�شرتكة .كان ثمن هذا الأمان
هو اخل�ضوع لعدد من التقاليد
والأع��راف املحلية ال�ضمنية
التي ي�صعب التمرد عليها.
الآن �صارت عالقة احلب
�أكرث حرية وانفتاحا ،لي�س من
خالل االنتقال املكاين فح�سب
ولكن عرب الإنرتنت وو�سائل
التوا�صل االجتماعي.
و�إذا كان ال�شاعر العربي
ال���ق���دمي ي��ح��دث��ن��ا ع���ن حب
حمروم من التوا�صل اجل�سدي،
نظرا لبعد احلبيب ،مكتفيا
بنفث ���ش��ك��اواه ع�بر الرياح
املهاجرة ،ف�إن رواد «�سكايب»

و«ال��ف��ي�����س��ب��وك» وغريهما
يتوا�صلون ب�شكل �أف�ضل اليوم،
لكن م��ع احل��رم��ان ذات��ه من
ال�صلة املبا�شرة .لقد ك�سروا
حاجزا ،وبقي �آخر.
ال ي��ع��ت�بر «ب������ك» ه���ذا
احل����رم����ان م���ن التوا�صل
املبا�شر �أم���را ثانويا ،فعلى
�أ�سا�سه تت�أكد عالقات الثقة
وااللتزام ،بينما تنتهي عالقة
مرتاد موقع التوا�صل بالطرف
الآخر مبجرد �إغالق ال�صفحة،
وال توفر له مثل تلك العالقة
الأم�����ان نف�سه وال �ضمان
«ع��ه��ود احل��ب» التي �أق�سم
عليها �شعراء املا�ضي ب�أميان
مغلظة.
مع هذا ي�ؤكد «بك» على ما
تتيحه هذه العالقات من ك�سر
للقيود االجتماعية التي كانت
حتكم عالقات احلب والزواج
يف املجتمعات امل�ستقرة مثل
الطبقة االجتماعية والديانة
واللغة وحتى لون الب�شرة يف
ظروف التفرقة العن�صرية.
يلخ�ص «بك» هذا الو�ضع
اجلديد حلياة احلب والأ�سرة
يف جم��ت��م��ع ع��امل��ي تت�صدع
جدرانه وتفقد امل�سافة فيه
معناها بالقول “حني يفقد
احلب والأ�سرة و�شاجهما يف
موطن ما ،جندهما ي�سلكان
�سبيلهما بحثا ع��ن م�صري
يف عامل متنوع؛ الأم��ر الذي
ين�ش�أ عنه حب بديل جغرافيا
ون� ٍ
��اء ثقافيا ،ويف �أف��ق هذا
احلب تختفي معاين املكان؛
ف�لا ف��رق ب�ين هنا وهناك؛
وال قيمة للحديث فيه عن
الأنا والآخر ،وال يبقى �سوى
القليل من الأمور التي يقبلها
امل��رء على �أنها خط فا�صل

في أفق احلب العوملي تختفي معاني املكان فال فرق
بني هنا وهناك  ،وال قيمة للحديث عن األنا واآلخر
احل��ب ع��ن ب�ع��د ال يخلو م��ن م�خ��اط��ر  ،خ��اص��ة بعد
حدوث اللقاء املباشر  ،وانكشاف الفرق بني الطرفني
ال ميكن جت���اوزه ،منها لون
الب�شرة و�أ�صل املن�ش�أ والدين
وامل�����س��اف��ة ال��ت��ي تف�صل بني
الدول والقارات .ويف املقابل
ف�إن هناك بع�ض الثغرات يف
هذه العالقة البديلة ميكن �أن
تكون طريقا �إىل احلب ،حب
مبثابة طري تنمو له �أجنحة».
يقفز «احلب عن بعد» فوق
هذه احلواجز لري�سم خارطة
لعوملة ال��ع�لاق��ات وامل�شاعر
الإن�سانية التي ي�صبح الطرفان
فقط م�س�ؤولني عن خماطرها.
فال تخلو هذه العالقات من
خماطر �سوء الفهم عندما
يحدث اللقاء املبا�شر بانتقال
�أحد احلبيبني فعليا �إىل بلد
الآخر والعي�ش يف كنف بيئته
وث��ق��اف��ت��ه�.إذ كيف �سيواجه
املجتمع اجلديد؟
�صحيح �أن اللقاء عرب موقع
التوا�صل بني احلبيبني �أتاح
لهما ندية �إن�سانية كاملة .لكن
اللقاء الفعلي قد ي�ؤثر �سلبا
على هذه الندية .ولنت�صور مع
«بك» �أن �شخ�صا هاجر
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من ال�شرق �إىل الغرب ،بلد
حبيبه ،ليتحقق القرب وت�ستقر
الأ�سرة؛ كيف �سي�صبح حاله
حني ي�ضطر �إىل التوظف يف
مهنة �أقل� ،أو براتب دون الذي
تتقا�ضاه �شريكته؟ ورمبا مير
وقت ال ب�أ�س به حتى يعرث على
عمل �أ�صال� ..ألن تختل موازين
العالقة؟ �أي جهد �سيقع على
عاتق الطرفني من �أجل جتاوز
الفروق الثقافية التي تبد�أ
من �أول مائدة الطعام ،وحتى
�أ�سلوب تربية الأبناء؟
ي��ق��ول «ب����ك» يف عبارة
م�ؤثرة “�إن �أ�سلوب الأك��ل ال
يقت�صر على الأكل فقط ،و�إمنا
يرتبط بالت�سا�ؤالت التالية
ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا امل����رء على
نف�سه دوما خماطبا �شريكه:
ما�ضي وعن
ماذا تدرك عن
ّ
تقاليدي؟ وما �أحبه وما �أميل
�إليه؟ ..هل تريد �أن تتخطى
ال�صعاب مهما ك��ان الثمن؟
هل حترتم عاداتي وميويل؟
هل �أن��ت ف�ضويل متطلع �أم
عنيد منغلق؟ هل تعرتف ب�أن
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لهذا العامل ،ف�ضال عليك ،هو
ذلك املكان الذي �أنتمي �إليه؟
�أم �أن��ك تنفر م��ن ك��ل �شيء
يرتبط ببلدي؟ هل �ستنعزل �أم
تقرتب مني وتظل بجاين؟ هل
�ست�ساعدين يف هذه التجربة
للعي�ش معا؟».
نوع �آخر من اخلطر يتمثل
يف ا�ضطرار �أح��د الزوجني
�إىل الرحيل مبفرده �إىل بلد
�آخر وراء فر�صة عمل �أف�ضل،
رغ��ب��ة يف ت��وف�ير ح��ي��اة �أكرث
�أمنا للأ�سرة .تتيح و�سائل
التوا�صل اللقاء ب�ين ع�ضو
الأ�سرة املغرتب (�أب��ا كان �أم
�أماً) عرب ال�شبكة ،ولكن هل
هذا كاف بالفعل؟ �ألن ترتتب
عليه اعتياد م�شاعر اال�ستقالل
والفردية؟
لكن ال�شكل الأكرث طرافة
وت��ع��ق��ي��دا ه���و ذاك ال���ذي
ي��ق��دم��ه ك��ت��اب “احلب عن
بعد” للأ�سرة املعوملة .حيث
يكون �أحد الطرفني مهاجرا
مل يح�صل على الإقامة بعد
مثال ،ومازال حامال جلن�سية
وطنه الأم ،بينما يحمل االبن
جن�سية �أخرى بتبعية املولد.
فهنا لدينا ثالث �أ�شكال من
درجات اجلن�سية ومن الثقافة
�أي�ضا وطبيعة الوالء ومتانته.
فج�أة جند �أن بيت الأ�سرة
الذي كانت تقدمه لنا �أغنيات
ال�ستينيات من القرن املا�ضي
على �أن��ه “بيت العز” ،بيت
الأ����س���رة املح�صن بجدران
احل���ب وال��ت��ف��اه��م و�شراكة
الثقافة والتاريخ واللغة املنيع
على �شياطني الغرباء ،هذا
البيت �صار مك�شوفا ومفتوحا
على العامل.

لغــــــات

إشكاليات

الرتجمة وخيانة النص

م��أزق الترجمة في اللصوصية التحريفية وضعف املترجم ،وع��دم وج��ود رقابة فنية أدبية للمترجمات
م�صطفى �سليمان

ً
ً
وقرونا .فبالرتجمة
قرونا
لوال الرتجمة لت�أخرت احل�ضارة الب�شرية
تالقحت الثقافات ،وتعمّ قت العالقات الإن�سانية ،ودخلت الب�شرية
�إىل عامل ف�سيح من العوملة احل�ضارية الإيجابية� .إنها من �أعظم
�إجن ��ازات العقل ال�ل�غ��وي الب�شري؛ ف��الإن���س��ان وح��ده ال �ق��ادر على
ت��رج�م��ة ل�غ��ة الإن �� �س��ان الآخ� ��ر .وق��د ت�ك��ون ل�ل�ح�ي��وان ل�غ��ة غريزية
ثابتة للتفاهم ،لكنه عاجز عن ترجمة حاالته �إىل حيوان �آخر.
كانت احل�ضارة العربية،
ب����اع��ت�راف ع��ل��م��اء الغرب
املن�صفني� ،أعظم �أمة �أهدت
�إىل احل�����ض��ارة الإن�سانية
كنوز املعرفة الب�شرية .فبعد
الفتوحات وا�ستقرار الدولة
الإ����س�ل�ام���ي���ة ،وامتزاجها
ب��ال�����ش��ع��وب الأخ������رى ذات
احل�ضارات العريقة كالفر�س

والهنود وال���روم والإغريق،
واع����ت����ن����اق ال���ك���ث�ي�ر منهم
ط��واع��ي��ة ل�ل�إ���س�لام ،ب���د�أت
حركة الرتجمة ل�تراث هذه
احل�ضارات �إىل اللغة العربية.
وكان اخلليفة امل�أمون قد توىل
الإ�شراف على بيت احلكمة
بعد �أب��ي��ه ه���ارون الر�شيد،
وه��ي �أول �أك��ادمي��ي��ة عاملية
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للت�أليف والرتجمة ،ليتف ّرغ
العلماء والأدب��اء واملرتجمون
لإبداعاتهم املختلفة ،بعيداً
ع��ن ه��م��وم احل��ي��اة وك�سب
املعا�ش ،مما ي�ستهلك مواهبهم
وطاقاتهم الإبداعية .ولوال
ظ��ه��ور احل�����ض��ارة العربية
الإ����س�ل�ام���ي���ة ملَ����ا انت�شرت
ثقافات احل�ضارات الكربى
بني ال�شعوب الأخرى.
وق���د ك���ان ل��ل�����س��ري��ان يف
�سورية والعراق ،الدور الأبرز
يف ترجمة تراث اليونان �أوالً
من اليونانية �إىل ال�سريانية،
ثم من ال�سريانية �إىل العربية.
ومن �أ�شهر مرتجمي ال�سريان
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م � ّت��ى ب��ن ي��ون�����س القُنـــّائي
املرتجم الأول لكتاب فن ال�شعر
لأر�سطو ...ثم تابع امل�سلمون
هذه احلركة الرائدة� ،شرحاً
ٍ
وحتلي ً
إ�ضافات مت�أثرين
ال و�
بالرتجمات ال�سريانية؛ فربز
الفارابي وابن �سينا ِ
والكنْدي،
ثم ِ ّ
امللخ�ص الأك�بر وال�شارح
الأوفى لفل�سفة �أر�سطو :ابن
ر�شد.
وت���رج���م���ات ال�سريان،
وبخا�صة يف املجال الأدبي
ككتاب ال�شعر لأر�سطو ،مل
تر َق �إىل بيان لغتنا ون�صاعتها
وف�صاحتها ،فجاءت ،بح�سب
العارفني ،م�ش َّو�شة غام�ضة

الداللة؛ لأنه ال خلفية ثقافية
معرفية عن الرتاث اليوناين
الفني والأدبي ،كامل�سرحيات،
والأ�ساطري ،وال اهتمام بهذه
الفنون؛ ملخالفتها العقيدة
الدينية التوحيدية؛ ففيها
����ص���راع الآل���ه���ة املتعددة،
وحتالفاتها مع �أو �ضد الب�شر
مما يتنافى مع تلك الأديان
ال�سماوية.
وترجمة ال�شعر والأ�ساطري
والكتب املقد�سة من الرتجمات
ال�صعبة ،حتى يف ع�صرنا،
بعك�س العلوم والريا�ضيات.
وكمثال على ذلك فقد ترجموا
الرتاجيديا بالطراغوذيا �أو
الإطراغوذيا و�أحياناً باملديح؛
لأن امل�أ�ساة فن م�سرحي �شعري
نبيل يحاكي �أفعال وطبائع
الأبطال العظماء .وترجموا
الكوميديا بالقوموذيا و�أحياناً
بالهجاء؛ لأن فن امللهاة فن
ال�سخرية .وت��رج��م متّى بن
يون�س كلمة اليروطودو�س ب�أنها
ن��وع م��ن ال�شعر ،وه��ي ا�سم
علم للم�ؤرخ هريودوتو�س -
هريودوت .وترجم ال�شعر بـــ
(�أبوطيقا) من بويطيقا اليونانية
وهو  poetryبالإنكليزية اليوم.
وترجم املمثلني امل�سرحيني
باملنافقني املرائني؛ لأن ال�شعر،
ب�شكل عام ،عند �أر�سطو هو
ال�شعر التمثيلي ،كما حاكاه
الكال�سيكيون الغربيون يف
م�سرحياتهم ال�شعرية يف
ع�صر النه�ضة ،واقتفى �أثرهم
�أحمد �شوقي يف م�سرحياته
التاريخية :قمبيز ،وجمنون
ليلى ،وكليوباترا وم�سرحياته
ال�شعبية كال�ست هدى.
وهكذا كانت الرتجمة على
يد ال�سريان �إ�شكالية معرفية،

ترجمتان لكتاب نيتشه
(هكذا تكلم زرادش��ت)،
أصلية لفيليكس فارس
ومسروقة بال اسم عن دار
أس��ام��ة للنشر والتوزيع
وخيانة للن�ص ،مما �أحدث بلبلة
يف ا�ستيعاب مدلوالت كثري من
املفاهيم ،وبقي الأدب اليوناين
املرتجم دون ت�أثري يُذ َكر يف
َ
الثقافة العربية الإ�سالمية،
عدا الت�أثري املحدود لكتاب
ال�شعر لأر�سطو رغم غمو�ض
كثري من مفاهيمه وم�صطلحاته
امل�سرحية والأ�سطورية.
فما واقع الرتجمة اليوم
منذ بدء ع�صر النه�ضة العربية؟
وما م�شكالتها و�إ�شكالياتها؟
مما ال �شك فيه �أن الرتجمة
العربية احلديثة بد�أت بجهود
فردية من ِق َبل الرواد العرب
الذين احتكوا بالثقافة الغربية
عن طريق البعثات الر�سمية
املبكرة زمن حممد علي� ،أو
عن طريق املثقفني الذاتيني
بفعل الهجرة العربية �إىل
�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية.
وال داع��ي لذكر �أمثلة ،فهو
ت��اري��خ �أدب���ي يعرفه دار�سو
الأدب يف املراحل التعليمية
الثانوية واجلامعية.
وق ّدمت م�صر منذ ع�صر
النه�ضة كنوزاً من الرتجمات
الرفيعة عن الآداب والفنون
والعلوم الغربية ،وكان (ال�شوام)
م��ن اللبنانيني وال�سوريني،
املهاجرين �إىل م�صر هرب ًا
من الظلم العثماين يف بالد
ال�شام ،من �أبرز امل�شاركني يف
حركة الرتجمة وقتها.
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ثم ازده��رت الرتجمة يف
ال�ستينيات زمن العهد النا�صري
مع احلركة الثقافية العامة،
فكانت �سل�سلة الألف كتاب ،ثم
�سل�سلة روايات عاملية ،و�سل�سلة
امل�سرح العاملي.
وم����ن ال���ك���وي���ت ،تع ّرف
ال��ق��ارئ العربي على روائع
امل�����س��رح ال��ع��امل��ي م��ن��ذ عهد
الإغ�����ري�����ق :يوريبيدي�س
و�سوفوكلي�س و�آي�سخيلو�س
و�أري�ستوفانو�س...و�شوامخ
امل�سرح العاملي حتى اليوم :
�شك�سبري و�إب�سن وبريانديللو
و�آرثر ميلر وبرنارد �شو...
وتقدمت الكويت على كثري
من الدول اخلليجية والعربية يف
جمال احلركة الثقافية العامة،
وحركة الرتجمة ،ب�إ�صداراتها
الر�صينة .فرتجمت �سل�سلة
عامل املعرفة ،وما تزال ،روائ َع
الكتب الغربية عن احلركة
الفكرية العامة والفل�سفية
وال��ع��ل��م��ي��ة يف ال��ع��امل .ومن
الكتب ال�شاخمة التي �أ�صدرتها
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
كتاب (املناظر) ال�ضخم ،يف
الب�صريات وعلم ال�ضوء البن
الهيثم ،وه��و م��ن النفائ�س
العلمية العربية ،وكان له �أثر
كبري يف ت�أ�سي�س علم ال�ضوء
والب�صريات يف الغرب ،بح�سب
ما و ّثقه املن�صفون من م�ؤرخي
احل�ضارة العاملية والعربية
الإ�سالمية مثل وِ ل ديورنت
يف ق�صة احل�ضارة ،وزيغريد
هونكة يف � :شم�س العرب
ت�سطع على الغرب ،واملو�سوعة
الربيطانية ...وميكن الرجوع
�إىل تلك امل�صادر ملعرفة �أثر
هذه الكنوز يف ت�أ�سي�س حركة
النه�ضة الغربية.
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وال��ي��وم ت��واج��ه الرتجمة
م�أزقاً ع�ص ّياً ب�سبب الل�صو�صية
التحريفية� ،أو �ضعف املرتجم،
�أو عدم وجود رقابة فنية �أدبية
للرتجمات من جهات �أكادميية
عليا خمت�صة ومتخ�ص�صة،
�أ����س���وة ب��ال��رق��اب��ة الفكرية
ال�سيا�سية -الأمنية ال�صارمة
على �أقالم ال ُكتّاب ،و�أل�سنتهم،
و�أحالمهم!
من ل�صو�صية الرتجمة:
املرتجم! فلي�س
ترجمة الن�ص
َ
ع��ل��ي��ك ����س���وى ال��ب��ح��ث عن
مرتجم ر�صني �شهري
كتاب
َ
ملرتجم حمرتف ،ومن �أي لغة
ك��ان��ت ،دون �أن ت��ع��رف �أنت
�أي لغة! فقط عليك اعتماد
امل�ترادف��ات اللغوية وتطويع
املرتجمة لرتجمتك
اجلملة
َ
(الإبداعية ) !!
�أم��ام��ي ترجمتان لق�صة
الفل�سفة لـــ (وي��ل ديو َرنت)
ال�ت�رج���م���ة الأوىل ظهرت
بطبعتها الأوىل عام 1965
يف بريوت عن املكتبة الأهلية،
برتجمة �أحمد ال�شيباين ،يف
� 926صفحة .والرتجمة الثانية
ظهرت بطبعتها ال�ساد�سة يف
بريوت عام  1988عن مكتبة
دار املعارف برتجمة د .فتح
اهلل حممد ،يف �639صفحة،
ب��دون مقدمة منه �أو تنويه
من النا�شر عن طبعة الكتاب
الأوىل .
يقول ال�شيباين يف ترجمة
الف�صل الأول �« :إنك �إذا �ألقيت
بنظرة على خارطة �أوروربا
ف�ست�شاهد ال��ي��ون��ان تبدو
ك�أنها يد هيكل عظمي متد
ب�أ�صابعها امللتوية داخل البحر
الأبي�ض املتو�سط .فجنوباً منها
تقع ج��زي��ر ك��ري��ت العظمى

حيث ا�ستولت تلك الأ�صابع
ال�شرهة ،يف الدورة الألفية قبل
امليالد ،على بدايتَي احل�ضارة
والثقافة .و�إىل ال�شرق من
اليونان ،وعرب بحر �إيجا ،تقع
�آ�سيا ال�صغرى التي تقبع الآن
�ساكنة خاملة ،لكنها كانت
قبل ع�صر �أفالطون تنب�ض
بالكد والتجارة وامل�صافقة
وامل�ضاربات»...
وترجمة .فتح اهلل � :إذا
نظرت �إىل خريطة �أوروب���ا
ف�إنك تالحظ �أن بالد اليونان
ت�شبه اليد التي متتد �أ�صابعها
امل��ل��ت��وي��ة �إىل داخ���ل البحر
الأبي�ض املتو�سط والتي تقع يف
جنوبها جزيرة كريت العظيمة
التي ا�ستولت عليهاالأ�صابع
املنقب�ضة منها يف الألف ٍ
�سنة
الثانية قبل امل�سيح على بداية
امل َدنية واحل�ضارة .و�إىل ال�شرق
عرب البحر الإيجي تقع �آ�سيا
ال�صغرى التي ي�سودها الهدوء
واجلمود الآن ،والتي كانت
تخفق ،يف تلك الأيام ال�سابقة
لأفالطون ،بال�صناعة والتجارة
والفكر »...وعلى القارئ �أن
يقارن ويوازن بني الرتجمتني
ثم ي�ستنتج ما يريد .
و�أمامي طبعتان من كتاب
الفيل�سوف (نيت�شه) :هكذا
تكلم زراد�شت .ظهرت طبعته
الأوىل يف الإ�سكندرية عن
مطبعة جريدة الب�صري 1938
برتجمة فيليك�س فار�س .مهداة
بخط املرتجم �إىل د .حممد
ح�سني هيكل  .وتقع يف 295
�صفحة .والطبعة الثانية ُطبعت
يف ب�يروت برتجمة فيليك�س
فار�س �أي�ضاً وهي طبق الأ�صل
حرفي ًا ع��ن ال�سابقة ،فهي
للمرتجم ذات��ه .وقد �أعادت

ل �ي �ن �ك �ش��ف ال �غ �ط ��اء عن
ال� ��وب� ��اء امل �س �ت �ش ��ري في
ع ��ال ��م ال �ت ��رج �م ��ة ،الب��د
م��ن نشر ال�ن��ص األصلي
م� � ��ع ال � �ت� ��رج � �م� ��ة وه� ��ي
ع�م�ل�ي��ة ص�ع�ب��ة ومكلفة
ن�شره م�ؤ�س�سة هنداوي للتعليم
والثقافة بالقاهرة عام 2014
مع �أمانة ن�سبته �إىل فليك�س
فار�س.
�أم��ا الطبعة الل�صو�صية
اجل��ري��ئ��ة يف ل�صو�صيتها
ف�صادرة عن دار �أ�سامة يف
دم�شق ،دون تاريخ ،واملرتجم
هو ...الدار!؟ هل �سمعتم بدار
ن�شر ترتجم بال مرتجم؟؟؟ �أما
اجلديد يف (ترجمة الدار) فهو
ُ
الغالف فقط ،ون��وع اخلط،
وعدد ال�صفحات ...للتمويه.
وه��ي تتبع الأ���ص��ل املطبوع
نقطة نقطة وفا�صلة فا�صلة
 ...حقاً �إنها الأمانة العلمية؟!
�صدقت
بل هي اخليانة عينها.
َ
يا(دانتي) حني قلت  :الرتجمة
خيانة.
هذه الل�صو�صية يف عامل
ال�ترج��م��ة ج��ع��ل��ت ال�شاعر
ال�سوري عمر �أبو ري�شة ،الذي
ك��ان يتقن �سبع لغات كتاب ًة
وق���راءةً ،وحما�ضر ًة يف �أربع
منها ،يف�ضل النّه َل من ينابيع
الن�ص الأ�صلي وداف��ع��ه هو
التحرر من «لوثة الرتجمة».
يقول« :الدافع احلق هو �أن
�أ���ش��رب الرحيق ال���زالل من
ينابيع اللغات ال�صافية ،قبل �أن
متازجه (لوثة الرتجمة)».
اقتنيت م ��ؤخ��راً ترجمة
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ل��رواي��ة ع��امل ج��دي��د �شجاع
 Brave New Worldلألدو�س
هك�سلي ���ص��درت يف �آب-
�أغ�سط�س  2016عن وزارة
التعليم العايل -جامعة دم�شق
بعنوان  :عامل جديد فا�ضل،
برتجمة د .في�صل الأحمر،
وترجمة مروة �سامي بغداد،
 ،2016 - 6 - 4بعنوان عامل
جديد �شجاع ،وق��د �صدرت
���س��اب��ق�اً ب�ترج��م��ة ال�شريف
خاطر ،القاهرة 1999 ،بعنوان
ع��امل رائ���ع ج��دي��د  .وعدت
�إىل ترجمة حممود حممد،
القاهرة  ،1946بعنوان :العامل
الطريف  .وطبعاً لدي الينبوع
الأول باللغة الإنكليزية -الأم
ل��ل��رواي��ة ،ب��ع��ي��داً ع��ن (لوثة
الرتجمة) !.
الحظوا العناوين املتعددة،
و�أحيان ًا املتناق�ضة مع روح
ال��رواي��ة .وكمثال فقط تبد�أ
ترجمة في�صل الأح��م��ر بـــ
(مبنى رمادي منخف�ض يتكون
م��ن �أرب��ع��ة وث�لاث�ين طابقاً،
يعلو املدخل الرئي�سي فيها
لوح مكتوب عليه  “ :مركز
احل�ضانة والتهيئة -لندن”،
دون �أن نن�سى ال�شعار :وحدة
– ثبات  -تطابق ).
وترجمة ال�شريف خاطر:
(مبنى رمادي منخف�ض ،يتكون
م��ن �أرب��ع��ة وث�لاث�ين طابقاً
فقط .فوق املدخل الرئي�سي
الفتة كتب عليها :مركز لندن
للتفريخ والتك ّيُف .و ُكتب داخل
ب��رواز زجاجي �شعار الدولة
العاملي :ا�شرتاكية – عدالة
– ا�ستقرار).
ال��غ��م��و���ض والتناق�ض
الكبري يربز عند املرتج َمني
يف الفتة املركز .فالرواية من
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اخليال العلمي ،وال تنتمي �إىل
اليوتوبيا؛ املدينة الفا�ضلة،
كما يف جمهورية �أفالطون،
واملدينة الفا�ضلة للفارابي،
ويوتوبيا توما�س م��ور...
بل تنتمي �إىل فن الدي�ستوبيا
 ،Dystopiaمثل م�سرحية
�إن�سان رو�سوم الآيل لكارل
ت�شابِك .والدي�ستوبيا فن املدينة
الفا�سدة ال�شريرة رغم مظاهر
البهجة وال�سعادة املخادعة.
ف�ألدو�س هك�سلي كان يتن ّب�أ
بتفريخ الإن�سان وتخ�صيبه
يف �أنابيب اختبار ،يف مركز
التخ�صيب الب�شري ،دون زواج،
دون حب بني اجلن�سني .وينتج
املركز �أف��راداً بح�سب حاجة
املجتمع البيئية – اجلغرافية،
املدجن
والعلمية ،ونوع اجلن�س
َّ
واملرب َمج اخلايل من الأمرا�ض
الفتاكة والعاهات املوروثة،
وبح�سب حاجة املجتمع العاملي
اجلديد ،ولي�س بح�سب �إرادة
الفرد.
فالدي�ستوبيا لي�ست عاملاً
(فا�ض ً
ال) كما يف عنوان ترجمة
في�صل الأحمر (عامل جديد
فا�ضل)! ف�أية ف�ضيلة يف جدال
ٍ
املواجهة� ،سرناها الحقاً ،بني
باحثة يف مركز التخ�صيب
الب�شري وبني (خملوق بدائي
– همجي !) ،كما �أطلقوا عليه،
لأن��ه ُو ِل�� َد من �أبوين عاديني
يف م�ستعمرة بدائية كحقل
للتجارب ،عن طريق اخلط�أ،
ال كما يتخلّق الإن�سان اجلديد
املخ�صب يف �أنبوب اختبار.
َّ
و(الهمجي) يرمز �إىل الإن�سان
الب�شري  -الإن�ساين مثلنا.
فهرب من املدينة (الفا�سدة
ال�شريرة) ال الفا�ضلة ؟ �إىل
�أن يبلغ به الي�أ�س حداً يدفعه

�إىل االنتحار للخال�ص من هذا
اجلحيم بعد ي�أ�سه من ا�ستيعاب
هذا العامل اجلديد.
يف م�����س��رح��ي��ة� :إن�سان
رو�سوم الآيل ،لكارل ت�شابك،
حدث خط�أ وتغيري يف الرتكيب
الكيمائي– البيولوجي يف
�إن�سان �آيل( برميو�س) و�إن�سانة
�آلية (هيلينا)؛ فن�ش�أت بينهما
عالقة حب ،كالب�شر !! لكن
برميو�س يتمرد على خمرتعه
يف امل��ع��م��ل� ،إىل �أن وجدوا
املخرتع ميتاً فيه� .إذاً االنتحار،
وامل��وت� ،أو قتل التكنولوجيا
للإن�سان ،هو م�صري العبث
العلمي.
نعود �إىل جمادلة (الهمجي)
لباحثة املركز .قال لها :ملاذا
لي�س عندكم �شك�سبري ،وال
�ب يف عاملكم
ف��ن��ون؟! وال ح� َّ
اجلديد هذا � .أين اهلل يف هذا
العامل الذي ك ّونتموه؟ فكانت
تقول له  :ل�سنا بحاجة �إىل
�شك�سبري  .نحن بحاجة �إىل
العلم فقط .واحلب ال وجود
له ،ف�أنا �أهبك ج�سدي كما �أمد
يدي مل�صافحتك� .أما اهلل فقد
كنتم يف عاملكم الآخر املتخلف
عاجزين �ضعفاء فلج�أمت �إىل
�إل��ه يعرب عن عجزكم ،لعله
ميدكم بالقوة .نحن يف عاملنا
اجلديد �أقوياء �شجعان بالعلم،
ول�سنا يف حاجة �إىل �إله !!
�أما عن الغمو�ض والت�شويه
يف �شعار مركز لندن فيبدو
من خ�لال الن�ص الإنكليزي
الأ�صلي :
‘ Central London
 Hatchery And Condtioning Centre” , and in
a shield the World State’s
motto “ Community

”,Identity ,Stability

� Communityصارت
لـــ (الوحدة) و(اال�شرتاكية).
و Identityلــ( التطابق)
و(العدالة)!
و  Stabilityللثبات و
اال�ستقرار عند املرتج َمني
وال غبار على ذلك � .أما The
 World State’s Mottoفهو
عند في�صل الأحمر (ال�شعار)
فقط .وعند ال�شريف خاطر
(�شعار الدولة العاملي ) ،وهو
يف احلقيقة ،بح�سب ر�ؤية
هك�سلي :الدولة العاملية ،وهو
قريب من مفهوم العوملة .فكلمة
العاملي عند ال�شريف �صارت
�صفة لل�شعار .وه��ذا خط�أ.
�أما في�صل فرتك ال�شعار بال
�شعار !
ثم ال ا�شرتاكية يف رواية
الدي�ستوبيا هنا ،ب��ل نزعة
جماعية ،بل �شيوعية ،وبالأدق
م�شاعية ! ولنتذكر ما قالته
عاملة املركز للإن�سان (الذي
ي�شبهنا) ال��ه��ارب من املركز
واملدينة ،عندما �أح�س�ست �أن
عواطفه نحوها (غريبة)! مبنح
ج�سدها ملن يريد وملن تريد،
كما متد يدها للم�صافحة!.
يف ه��ذا ال��ع��امل اجلديد
���ب ،وال
(ال��ف��ا���ض��ل!!) ال ح� َّ
�إخال�ص ،وال تف ّ ُرد يف احلب
بني الرجل وامل���ر�أة ،كما يف
احل��ب ال��ع��ذري ،ب��ل كما يف
�أي حب �إن�ساين قومي �سليم
 .ع���امل ال��دي�����س��ت��وب��ي��ا عامل
ف�ساد و�شرور وخراب وخوف
وثبات -ا�ستقرار � :أي جمود،
حتى ال�سعادة فيه جامدة بال
حياة.
وهذا العامل �أ�شبه بعامل
املزدكية الفار�سية القدمية؛
حيث �أح���� َّل َم���� ْز َدك الن�ساء
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ه� �ي� �ئ� ��ة ق� ��وم � �ي� ��ة ع �ل �ي ��ا
ل� �ل� �ت� ��رج� �م� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
حل � �م� ��اي� ��ة ه� � � ��ذا ال� �ف� ��ن
اخل� �ط� �ي ��ر م � ��ن ال� �ت� �ل ��وث
و�أب���اح الأم���وال ب�ين النا�س،
وج��ع��ل��ه��م ي�����ش�ترك��ون يف كل
���ش��يء ك��ا���ش�تراك��ه��م يف املاء
وال���ن���ار وال���ك�ل��أ؛ لأن����ه كان
يرى �أن �صراع الإن�سان هو
�صراع على التملّ ُك ،وبخا�صة
امل��ال والن�ساء ،ف ��إذا �أُبيحت
املمتلكات( ،ومن بينهاالن�ساء)
انتفى ال�صراع بني الب�شر!.
هذه لي�ست ا�شرتاكية ،كما
يف ترجمة ال�شريف خاطر،
وال عدالة �أو م�ساواة ،باملفهوم
امل��دين احلقوقي الإن�ساين؛
فال�شيوعية مل تتحقق حتى يف
ظل االحتاد ال�سوفييتي ،فهي
حتى يف الفل�سفة املارك�سية
�أع��ل��ى م��راح��ل اال�شرتاكية.
هك�سلي وم���زدك ي�شرتكان
يف مفهوم امل�شاعية .هك�سلي
ي�����س��خ��ر وي��ن��ت��ق��د .يف حني
امل�شاعية عند مزدك عقيدة،
�أومذهب اجتماعي اقت�صادي
�سلوكي�...إباحي لال ِتّباع ،ال
للنقد �أو االن��ت��ق��اد .فرواية
الدي�ستوبياعند هك�سلي ،وهي
من اخليال العلمي ،انتقاد ُمر
�ساخر للعامل اجلديد املخيف،
الفا�سد ،فهو عامل «�شجاع»
الت�شجع ،والتج ّ ُر�ؤ
مبعنى
ُّ
على انتهاك القيم الإن�سانية
يف ظل عبث العلماء بتكوين
الب�شر وم�صائرهم� .إنها قرع
جر�س �إنذار من انهيار القيم
الإن�����س��ان��ي��ة يف ظ��ل العبث
العلمي .
ليت املرتجمني يعر�ضون
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الن�ص الأ�صلي ،وهي مهمة
���ص��ع��ب��ة وم��ك��ل��ف��ة ح���ق���اً ،مع
ترجماتهم ،لينك�شف الغطاء
ع��ن ه��ذا ال��وب��اء امل�ست�شري
يف ع����امل ال�ت�رج���م���ة .فقد
كان الأوروب��ي��ون يف الع�صور
الو�سطى ،وحتى القرن التا�سع
ع�����ش��ر ،ويف ح � ّم��ى ترجمة
الرتاث العلمي العربي يفعلون
ذلك؛ فر�سائل جابر بن حيان
يف الكيمياء عرفتها �أوروبا
بن�صو�صها العربية والالتينية
م��ع��اً ،ث��م ب��ال��ل��غ��ات املحلية
كالأملانية ،كما فعل (هولمْ يارد)
 .1768و(ري�����ش��ارد را�سل)
بالإنكليزية  .1928وكما ترجم
(روزِ ن) كتاب احل�ساب واجلرب
واملقابلة للخوارزمي مع ن�صه
الإنكليزي عام  .1850كما
ن�شر (جرينْهِ ل) الن�ص العربي
لكتاب احل�صبة واجل���دري
للرازي مع ترجمة �إنكليزية
بلندن  .1848كما ن�شر الن�ص
العربي مع ترجمة فرن�سية
.1896
و�أخ�ي�راً ،ال بد من هيئة
قومية عليا للرتجمة ،كما
أ�سلفت ،لها فروع يف كل قطر
�
ُ
عربي ،للإ�شراف العلمي على
هذا الفن اخلطري يف تكوين
ثقافة ال�شعوب دون ت�شويه �أو
ت�شوي�ش ،لتَتح ّرر عقول القراء
العرب من (لوثة الرتجمة) كما
�س ّماها عمر �أب��و ري�شة .وال
بد من حفظ حقوق املرتجم
وحمايتها م��ن الل�صو�صية؛
فورثة ج�بران خليل جربان
يف ل��ب��ن��ان ،يتلقون ك��ل عام
م��ن نا�شري كتبه يف الدول
الراقية ،وبخا�صة يف �أمريكا
حيث عا�ش ،حقو َق �إعادة ن�شر
كتبه ..بعد موته !

قضـــية

التعليم يف
معركة التقدم
من�صور مبارك

يف مواجهة �إ�شكالية التخلف والت�أخر ،انهج�س �س�ؤال النه�ضة العربية ،يف �أرق��ى �أطوارها ،بالكيفية التي من خاللها يتم تطويع العلم
واملعرفة من �أج��ل مقارعة الآخ��ر املتقدم واملتطور ع�سكريا عو�ضا عن البحث يف نوعية العلم وج��وه��ره وط��رائ��ق تدري�سه  .وبعيدا عن
امل ��ؤام��رة �إي��اه��ا التي نعزي فيها تخلفنا العلمي على خ�صومنا ال��دائ�م�ين ،ف ��إن �أي م�شروع �إ��ص�لاح��ي يف جمتمعاتنا مل ي��ؤخ��ذ بجدية
احلمولة الثقافية واحل�ضارية املواكبة للم�شاريع التعليمية ،كما �أب��دي حر�صا مبالغا فيه عند ا�سترياد �أي��ة �أف�ك��ار �أو نظريات علمية
على �سلخ جلدها احل�ضاري  .ودون �أدنى �شك يعك�س هذا اال�ستخفاف وتلك الريبة �إرثا طويال ال يزال موجودا بكامل قوته وعنفوانه .
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التعليم احل� ّ�ر نقيض التعليم العتيق فهو ال يتقصد استعباد أذه��ان وأجساد
األفراد بقدر ما يتوخى تزويدهم مبهارات متكنهم من التعامل مع حقائق العصر
فمطالعة دقيقة لتاريخ العلم
والتعليم يف جمتمعاتنا ،حتيلنا
�إىل فكرة االن�ضباط واملراقبة
و تطويع الذهن واجل�سد معا.
ف��ف��ي �أغ��ل��ب ال��ظ��ن ،ال تزال
ت�صاميم امل�ؤ�س�سات التعليمية
ونظمها تقوم على تلك الفكرة
 .يف حني �أن طرائق التدري�س
تعتمد ب�شكل رئي�س على احلفظ
والتلقني و�ضخ الأحكام الدينية
والأي��دي��ول��وج��ي��ة يف اجلماجم
الفتية .وهذه لي�ست فقط و�صفة
مثلى لالنحطاط احل�ضاري ،بل
هي كذلك ،يف وجه من وجوهها،
تدمري لفكرة الروح الإن�سانية
مبعناها العميق ومبا تت�ضمنه
من مفاهيم الأخ�لاق والعدل
واجلمال ،ويف و�سع �أي حتليل
�سهل ا�ستنباط م ��آالت �أفراد
م�سخوا بانتظام �إىل قطيع
�أق�صى ما ي�صبو �إليه املحافظة
ع��ل��ى ق��ي��م املجتمع ال�سائدة
ومتجيد املا�ضي الغابر.
�إن تعليما كهذا ذا طبيعة
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تفتيتية وانغالقية م��ن �ش�أنه
تعطيل التمدن وت�سميم العالقات
الأهلية يف املجتمع ،ف�ضال عن
�إعادة �إنتاج عنا�صر نابذة لقيم
التعامل االجتماعي ،ما ي�شكل
ت�أكيدا �أو �ضمانة على �أن الواقع
البائ�س لن يتبدل �أو يتزحزح
قيد �أمنلة .وهذا التعليم العتيق
ال��ذي حت��ول �إىل �صنم جامد
وتواط�أ مع اال�ستبداد ال�سيا�سي
واالجتماعي ،برهنت عالقتنا
املت�شابكة مع العامل على �أن
هناك حاجة ما�سة �إىل اجتثاثه
وت�صفية �آثاره.
التجارب الإن�سانية الأكرث
وف��اء لقيم التقدم والتطور،
ا�ستندت يف نه�ضتها على التعليم
احلر ،الذي يتميز على النقي�ض
من التعليم العتيق و�أمناط �أخرى
م��ن التعليم� ،إن���ه ال يتق�صد
ا�ستعباد �أذهان و�أج�ساد الأفراد
ب��ق��در م��ا ي��ت��وخ��ى تزويدهم
مبهارات متكنهم من التعامل مع
حقائق الع�صر كالتعقيد والتنوع
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والتغيري .ومنحهم طيفا وا�سعا
من املعرفة للعامل الأكرب كالعلم
والثقافة واملجتمع �إلخ ،ف�ضال
ع��ن درا���س��ة متعمقة يف حقل
معريف بعينه  .والتعليم احلر ال
يتعامل مع الفرد بو�صفه �أداة
قابلة للتوظيف يف �سوق العمل
– بالرغم من اهتمامه باملواد
العلمية والتطبيقية  -بقدر
ما ي��روم �إىل تنمية ح�سا�سية
مرهفة جتاه الآداب والتاريخ
وتذوق الفنون .وغني عن القول
�إن التعليم يف هذه احلقول هو
ال��ب��واب��ة ال��ت��ي ع�بره��ا يعي�ش
امل��رء احلياة بقدر ال ب�أ�س به
من الت�أمل الفكري واملعرفة،
وبخا�صة فيما يتعلق ب�أطياف
اخلربة الإن�سانية .
ول���و �أن��ن��ا ت��وق��ف��ن��ا لربهة
وب�شيء من التف�صيل عند هذا
الأمر ،لوجدناه على قدر كبري
من الأهمية للمحيط االجتماعي
والثقايف وال�سيا�سي للمرء ،فهو
يعزز القيم والف�ضائل الإن�سانية،

قضـــية
ويف املدى الأعمق والأبعد �أثرا
يجعله قادرا على فهم رغبات
واحتياجات وم�صالح الآخرين
على نحو �أف�ضل ،ما يت�أتى عنه
التعامل معهم باحرتام وتعاطف
مهما كانت خياراتهم وتوجهاتهم
االج��ت��م��اع��ي��ة .وحينما يكون
التعاطف واالح�ترام متبادلني
ف�إن الهوة االجتماعية التي غالبا
ما ينبثق منها ال�شقاق والتناحر
ت�ضيق �شيئا ف�شيئا.
التعليم احل���ر ي��ق��ود �إىل
ف�ضائل جوهرية ال غنى للإن�سان
املعا�صر عنها؛ يف مقدمها احلرية
ال�شخ�صية .فحينما ننظر �إىل
حياة الب�شر الذين يعي�شون يف
كنف �أنظمة قمعية وت�سلطية،
جندها حياة متالزمة مع �صنوف
الب�ؤ�س والق�سوة واملوت .ولكونه
مناه�ض ًا بطبيعته لال�ستبداد
والطغيان ،يوقد التعليم احلر
يف ذهن املرء روح النقد وال�شك
وامل�ساءلة ،ويدفعه دفعا �إىل
طريق التنوير فلي�س لأي �سلطة
كانت احل��ق يف �أن تتدخل يف
حرية الفرد ال�شخ�صية.
والتعليم بهذا املعنى ين�أى
بنف�سه عن العزلة االجتماعية
والثقافية ،كما �أنه يتطهر من
جرثومة تقدي�س املعرفة لذاتها.
وعلى النقي�ض مما يوحي به
ذلك ،للوهلة الأوىل من عداء
ج��ذري لل�سلطة اال�ستبدادية،
ال ي��ت��وان��ى التعليم احل��ر عن
تنبيه العقل �إىل الطغيان الذي
متار�سه جموع الب�شر �أي�ضا.
وه��و يف ح���االت ك��ث�يرة يكون
مرعبا وهمجيا ؛ و�آي���ة ذلك
امل����أزق املتفاقم للمثقفني يف
املجتمعات العربية وانتقالهم
يف املواجهة مع ال�سلطة �إىل
ال�صدام مع اجلموع الب�شرية

ي��وق��د ال �ت �ع �ل �ي��م احل � � ّ�ر ف ��ي ذه� ��ن امل � ��رء روح النقد
والشك واملساءلة ويدفعه دفع ًا إلى طريق التنوير
ال � �ن � ��واة ال �ت �م ��دي �ن �ي ��ة واألخ� ل��اق � �ي� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م تفتح
ال � �ب� ��واب� ��ات جل� �ع ��ل امل� �ج� �ت� �م ��ع أك � �ث� ��ر حت � �ض� ��ر ًا وق� � � ��ادر ًا
ع �ل� ـ��ى ال �ت �ع �ل��م ب �ع��د ان �ق �ض ��اء ف �ت ��رة ال �ت �ع �ل �ي��م ال��رس �م��ي
وال�سلطة معا!
ول��ك��ن امل��ج��ت��م��ع املتمدن
ال��ذي يهند�سه التعليم احلر
هو وح��ده القادر على حماية
الأف��راد والأقليات من طغيان
اجلماعة ،يف عني الوقت الذي
يوفر لهم جميعا احلماية من
الطغيان ال�سيا�سي  .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن هناك �أق���راراً
ب��ح��دود التدخل امل�سموح به
ل��ل��ر�أي اجلمعي يف احلريات
الفردية �إال �أن ا�ستك�شاف هذه
احلدود وحمايتها من االنتهاك
ي�ضاهي يف �أهميته للمجتمع
املتمدن احلماية من ا�ستبداد
ال�سلطة.
واحلق �أن التعليم احلر يف
هذا ال�سياق ،ي�سدي خدمات
جليلة للب�شر؛ تتمثل �أهمها يف
ت�صاحله مع الفكرة التي مفادها
�أن العالقات الب�شرية ال تت�سم
بالكمال ،وم��ن ثم ف ��إن هناك
حاجة جوهرية للر�أي والنقا�ش
واحلوار كي يتمكن املجتمع من
�سماع �صوته حول الطرق املثلى
للتكيف مع التحديات وامل�صاعب
وحتقيق التقدم .وي�سري ما
�سبق على الأف����راد� ،إذ �إنهم
بحاجة �إىل �أن يكونوا �أحرارا
ك��ي يختربوا ط��رائ��ق متباينة
يف احلياة ويف �سعيهم للظفر
بال�سعادة ،ويف�سحوا جماال
�أرحب لالختالفات ال�شخ�صية
���ش��ري��ط��ة �أن ال ت��ل��ح��ق هذه
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ال�صريورة الأذى بالآخرين.
ويف املقابل ،ف�إن التعفف عن
ذلك ال�سلوك املت�سامح و�إيثار
التمرغ بالتقاليد البالية ومتابعة
اخلو�ض يف م�ستنقع ال�سلوك
اجلمعي ب��دال م��ن الإن�صات
ل�صوت الأح��ك��ام الأخالقية
واجلمالية املنبعث من داخل
ال�شخ�صية املتفردة الفريدة،
�سيجعل م��ن الظفر بالتقدم
وال��ن��م��اء �أق���رب م��ا ي��ك��ون �إىل
الطوبى منه �إىل الواقع.
�إن ف���ك���رة ال��ن��م��و احلر
للفردانية هي فكرة جوهرية
الزده���ار الفرد و�سعادته كما
�أنها وا�سطة العقد يف املفهوم
ال�شامل للحرية  .فاملجتمعات
املتزمتة التي ال تقر بالفردية
وتقاتلها ،ال تو�صم بكونها قمعية
ورجعية فقط ،بل مهرتئة باملعنى
العميق لهذه الكلمة .فمراحل
التاريخ التي متيزت بالتقدم
احلقيقي يف ميادين الفنون
والعلوم واحل��ك��م ،كانت تقف
وراءها روح اجتماعية ات�سمت
باالنفتاح واحت�ضان التجديد
والتجريب وغري امل�ألوف ،وتزيح
عن طريقها التقاليد امل�ستهلكة
التي فقدت �صالحيتها و�أم�ست
عقبة ك�ؤوداً يف وجه التقدم.
وتعليم كهذا يفتح البوابات
جمعاء جلعل املجتمع متح�ضرا.
كما �أن ا�ستناده ،ا�ستطرادا،
�إىل نواة متدينية و�أخالقية يف
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جوفه جتعله يتجاوز الأهمية
االقت�صادية والتنموية التي
غالبا ما يط�أطئ التعليم العتيق
ر�أ�سه ،وه��ذه اجلزئية تتناغم
مع احلداثة وقيمها ،فالتعليم
يرتبط باحلياة وكيفية النظر
�إليها ونوعية القيم ال�سائدة
يف املجتمع وتلك التي يجب �أن
ت�سود ،،وموقف الإن�سان من
ق�ضاياه املختلفة .وهذا الأمر
حتديدا ،هو ما يطهر التعليم
احلر من فكرة الغايات املحددة
واملف�صلة �سلفا من �أجل عيون
الوظيفة .وه��ذه ال�سمة التي
كانت تعريفا للتعليم بوجهه
القدمي املتغ�ضن ،يرتفع عنها
التعليم احلر لكونه يروم �صنع
�أفراد لديهم القدرة على التعلم
ب��ع��د ان��ق�����ض��اء ف�ت�رة التعليم
الر�سمي والتفكري وامل�ساءلة
و�إجادة ا�ستنباط الإجابات عن
الأ�سئلة حينما ترميها �صروف
احلياة عليهم  .وهو �أمر ،على
ق���در ك��ب�ير م��ن الأه��م��ي��ة ،يف
امل ��آزق ال�سيا�سية والأخالقية
يف املجتمع.
وعلى الرغم من �أن التعليم
بوجه عام يتطلب ا�ستثمارا كبريا
�إال �أن نوعية التعليم وكيفيته
هي الأ�سا�س ،فالتعليم التقليدي
يبتلع الأم���وال الطائلة ولكن
افتقاره �إىل املعرفة الثقافية
واالجتماعية ،يجعله م�صدرا
لأف��راد مبهارات �شحيحة .يف
ح�ين �أن التعليم احل��ر يهيء
الأف����راد حلياة �أك�ثر �إ�شباعا
يف العمل وخارجه ،وبخا�صة
يف مرافق التفاعل االجتماعي
وم�س�ؤوليات االنخراط ال�سيا�سي
واملدين .ولعل الأهم يتمثل يف
كونه يقل�ص من نزعات اجلهل
والتزمت والأنانية وهي �أمرا�ض
اجتماعية مدمرة .

العلم

ما ال

ُيـ ْد ُ
ركـه ِ
ـم
العـ ْل ُ
د .حممد م�صطفى َ
الكــنْ ــز

م�ي��دان العلم ه��و العقل وم�ي��دان األدب ه��و القلب وللعلم جت��ارب��ه ومنطقه ول�ل�أدب عاطفته وشعوره
العل ُم هب ُة اهلل – عز وجل
– للإن�سان؛ لريقى يف الدنيا,
وليتع َّرف على خالقه فريقى
يف الآخرة.
أنواع :
�
والعلوم
ٌ
ف��ه��ن��اك ع���ل���و ٌم غيب َّيـ ٌة:
نه�ضت بها
وهي العلوم التي
ْ
أبانت
ُ
الر�ساالت ال�سماوية ،ف� ْ

عن �صفات اخلالق العظيم،
وقالت� :إن هناك مالئكة وج ًنّا،
وبع ًثا وح�سا ًبا ،وجن ًة ونا ًرا،
وغري ذلك من الأمور الغيبية.
وهناك علو ٌم كون َّيـ ٌة :وهي
العلوم التي تخت�ص بالبحث
فيما يخ�ص الأر�ض وال�شم�س،
والكواكب والنجوم ،والأجرام
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ال�����س��م��اوي��ة ،وخ��وا���ص امل���ادة
وال�ضوء وال�صوت والطاقة،
وغري ذلك .
وه��ن��اك ع��ل��و ٌم �إن�سان َّيـةٌ:
ك��ال��ل��غ��ة والأدب والرتبية
والفل�سفة واملنطق ,و غريها .
ومما ال يُج َهل � ّأن الو�صول
�إىل احلقائق يف العلوم الكونية
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يعتمد على التجربة واالختبار،
العقلي
و�أداة ذل��ك التفكري
ُّ
املج َّرد .
ِ
ويلتقي عالـم الكونيات
وعا ِلـم الإن�سانيات يف �أ َّن لكل
منهما عينًا را�صدة قادرة على
النفاذ والت�أ ّ ُمل ،عينًا ترى ما ال
يراه الآخرون ،ترى الأ�شياء ر�ؤي ًة

العلم
متفح�صة ،ويختلفان يف
عميقة
ِّ
ِ
�أن حدود ر�ؤية العالـم تقت�صر
على عالَـم امل���ادة ،وم��ا يقبل
التجربة واالختبار� ،أما ر�ؤية
عا ِلـم الإن�سانيات فتتع َّدى ذلك
�إىل عالَـم ال ّنَفْ�س الإن�سانية ،وما
متور به من م�شاعر و�أحا�سي�س،
و�آالم ولذائذ .
و�إذا كان ميدا ُن عمل العلم
هو التجربة ،والتفكري العقلي
ه��و �أداة ه��ذه التجربة ،ف�إن
ميدان الفن والأدب – مثال –
هو القلب ،و�إذا كان للمنطق
ال��ع��ق��ل��ي م��ك��ان يف التجربة
العلمية ،ف�إن للعاطفة مكانها
يف الفن والأدب.
ول��ع��ل��ك��م ت����ذك����رون ذاك
الأع��راب��ي ال��ق��دمي ال��ذي قال
بع�ضها
يو ًما ما( :هذه الأقدا ُم ُ
من بع�ض) ،وكان م�ؤ َّدى نظره
رب الأن�ساب،
الفطري هذا �س َ
ونفي هذا
و�إحلا َق هذا بذاك،
َ
عن ذاك ،ون�ش�أ من جمموع هذه
النظرات ما ُعرف ِ
بالقـيافة.
هل ميكن �أن نخ�ضع قيافة
ذاك الأعرابي القدمي للمنهج
العلمي ،رغ��م �أن م����ؤ َّدى هذه
ال��ن��ظ��رات يف عاقبة �أمرها
يُف�ضي اىل العلم ؟
بالطبع ال.
�إن ذاك الأعرابي القدمي
�صفت روحهُ ،
ونظف ذهنه
الذي
ْ
و�سمت قريحته عما
مما يكدره،
ْ
ي�شن�ؤها ،حني �أط��ال النظر،
و�أنعم الت�أمل يف �آث��ار النا�س،
���دب �أق��دام��ه��م ،ا�ستطاع
وم� ّ
ببداوته التي مل تُل ّوث ،وفطرته
التي مل ت�أ�سن – �أن يوقفنا
على ب��اب عظيم م��ن �إدراك
احلقائق ،ال ي�ستطيع املنهج
العلمي قيا�ستها ،وال ينه�ض
بو�ضع قواعد حتدد م�سارها،
وت�ضبط النظر فيها .

امل��وه �ب��ة ل�ي�س��ت علم ًا،
ول � � � ��و ك � ��ان � ��ت امل � ��واه � ��ب
م ��ن ج �ن��س م ��ا ُيكتسب
ب��ال�ت�ع�ل��م واملِ � � ��ران لكان
ك � ��ل ال� �ب� �ش ��ر م��وه��وب�ي�ن
و�أي�ضا هذه الفرا�سة التي
ي���رى ب��ه��ا �صاحبها م��ا وراء
ٌ
معروف جم ّر ٌب
الأ�شياء ،وهذا
ال يُنكره التاريخ وال الواقع –
هل ميكن �أن نخ�ضع تف ّر�سه
هذا للمنهج العلمي ؟!
بالطبع ال.
وح�ين يعكف الباحث يف
حمراب ن�ص ما� ،أو جمموعة
خمل�صا لها روحه،
ن�صو�ص ما،
ً
متو�س ًما ما وراءها ،من ّق ًبا عن
ّ
املخبوء فيهاُ ،مقلّ ًبا لوجوهها،
ميا
منع ًما التف ّر�س فيها ،مد ً
الفت�ش واحلفر بني �سطورها،
ً
رابطا �أواخرها ب�أوائلها ،واج ًدا
احللقات املفقودة بينها ،باح ًثا
من خالل �ألفاظها عن مالمح
�شخ�صية م�ؤ ّلفها وروحه وعقله
– حني يفعل ذلك ،وي�صله –
بعد ط��ول م��ك��ث ،وا�ستدامة
ومي�ض من قب�سة نور،
مثول –
ٌ
�أو التماع ٌة خاطفة م��ن بني
�أمواج الغ�سق يف حلظة مت�أ ّبدة،
هل يحق لنا �أن نخ�ضع هذا
الفت�ش الفريد للمنهج العلمي
اجلاف؟
بالطبع ال
ه��ل ن�ستطيع �أن نقب�ض
ب ��أ ُك� ِ ّ�ف��ن��ا ع��ل��ى ه���ذه القب�سة
املتوح�شة� ،أو �أن مت�سك �أناملنا
ِّ
بهذه االلتماعة الأب ّية ؟
بالطبع ال.
ال يح ّ ُق لنا �أن ننازعه – بعد
طول َفـرادته مبا هو فيه – فيما
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ال َن له بعد يُـبو�سة ،و�سهل بعد
ُحزونة !!
الإن�صاف يقت�ضي �أن ن�سلّم
له هذا الذي خل�ص له ،من غري
ترثيب عليه ،ق�صارى الأمر �أنه
يلزمه وحده ،وال يلزم غريه .
ومل�����اذا ن��ذه��ب ب��ع��ي�� ًدا ؟
انظروا؛ هل املوهبة علم ؟
بالطبع ال.
املوهبة موهبة ،والعلم علم؛
بدليل �أن موهبة ال�شاعر ال
تخ�ضع للقيا�س العلمي ال�صارم،
مت له،
و�إمن��ا هي نفحة ُق ِ�س ْ
وهبة ا ُ ُ
�صطفي بها ؟
ولو كانت املواهب من جن�س
كت�سب بالتعلم واملران ،لكان
ما يُ َ
كل الب�شر موهوبني !!
ولي�س هذا فح�سب ،بل �إن
اللحظة التي يتجلّى فيها الإبداع
ل�سنا قادرين على و�صفها و�صفًا
علم ًّيا دقيقًا ،وه��ذه ال�شذرة
فك�شفت
التي لفحت املبدع،
ْ
له احلجب ،لي�س القارئ اجليد
عنها ببعيد.
�إن الإب��داع اجليد موهبة،
كما �أن القراءة اجليدة للن�ص
لي�ست
الأدبي موهبة ،واملواهب
ْ
عل ًما .
وال ي��خ��ف��ى �أن لإدراك
احلقائق �أب��وا ًب��ا �شتى؛ منها:
امل�ل�اح���ظ���ة واال����س���ت���ن���ب���اط
واال�ستقراء والتحليل والتجربة،
وما �أ�شبهها .
ومنها  :ال��ذوق واحلد�س
والإح�سا�س والتف ّر�س والعرفان
القلبي ،وما �أ�شبهها .
�إن م��ن ي��ري��د �أن يُخ�ضع
ال��ذوق واحلد�س والإح�سا�س
وال��ت��ف� ّر���س وال��ع��رف��ان القلبي
وما �أ�شبهه – للمنهج العلمي
ال�صارم – هو عندي كمن يريد
�أن يخ�ضع الإمي��ان باملالئكة
للمنهج العلمي؟!
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هناك �أ�شياء يدركها النظر
العقلي املجرد ،وهناك �أ�شياء
تُدرك باملالحظة العابرة ،هناك
�أ�شياء ت�أتي بالت�أ ّ ُمل والعكوف
ال��ط��وي��ل ،وامل��ث��ول املطمئن،
وهناك �أ�شياء تدركها الروح
ال�شفّافة ،والتي منها ما ي�أتلف،
ومنها ما يختلف .
ومدركات ال��روح ال ميكن
و�ضع قواعد �صارمة لها ،بل ال
ميكن و�صفها �أ�صلاً ؛ فقد ترى
�إن�سا ًنا عند امل ّرة الأوىل ،ويقع
يف قلبك ح ّبه �أو ُكرهه ،وال جتد
ريا علم ًّيا لذلك .
تف�س ً
وه���ذه الأم����ور ع��ل��ى وجه
ال��ت��ق��ري��ب �أ���ش��ب � ُه ب�إح�سا�س
املرء باللذائذ والآالم وطعوم
امل�أكوالت وامل�شروبات ،ال ميكن
للتجربة العلمية �أن تقي�سها ،وال
ميكن �أن تُنقل �أو تو�صف ،وال
فاحا ،وال
تُدرك �إال باملعاينة َك ً
يت�سنَّى للكلمات �أن حتيط بها،
�إن الألفاظ تعجز دون تو�صيل
حقيقتها للآخرين ،وقد قالوا
�( :إن من الأ�شياء ما ال تدركه
ال�صفة ،وال يحيط به اللفظ)،
أحدثك
ولو �أنني
ُ
مكثت ده ًرا � ِ ّ
عن ل� َّذة العلم ،وما �أج��ده من
متعة يف �سبيل حت�صيله ،ف�إن
هذه املتعة لن ت�صل �إليك ،ولن
تقارب الإح�سا�س بل َّذتها؛ �إال �إذا
ميا قالوا( :من ذاق
ج َّربتَها ،وقد ً
عرف ،ومن عرف اغرتف) ،ود ّل
ذلك على �أن الذوق ينتج معرف ًة،
وبالطبع من مل يذق مل يعرف،
أي�ضا( :فاقد ال�شيء
وقالوا � ً
ال يعطيه)� ،أما �أنه ال يعطيه؛
فلأنه مل يت�صوره ،فلم يفهمه،
ومل ي�ستوعبه؛ وم��ع��روف �أن
�إدراك ال�شيء فر ٌع عن ت�صوره.
وبالطبع ميكننا �أن نقول :واجد
ال�شيء يعطيه .
ولو كانت احلقائ ُق تُدرك

كلها مبنهج العقل فح�سب ،ما
كان لوجود ال��روح معنى ،وال
احلوا�س منفعة ،وال
كان لوجود
ّ
كان يف احلياة ظاهر وباطن،
و�شاهد وغائب .
وعليه فالذي يخ�ضع حتليل
الأدب – مثال  -للنظر العقلي
اجل���اف فح�سب� ،أو املنهج
جمر ًدا
العلمي ال�صارم فح�سبّ ِ ،
الناظر فيه م��ن ذاتيته ،وما
يتح�صل على هذه الذاتية من
ّ
نظر ،وناف ًيا عنه خ�صو�صية
ذائقته ،وما يرتتب على هذه
الذائقة من نتائج – الذي يفعل
ذلك قد ّ
�شط به النظر ،ون� ْأت
به النّجعة ،وف�سد طريق النظر
عنده.
وم��ع��ل��و ٌم �أن هناك �أم���و ًرا
ميكن للنظر العقلي احلكم
فيها وال��ع��م��ل؛ لأن��ه��ا �ضمن
نطاقه ،كما �أن هناك �أمو ًرا ال
ميكن للنظر العقلي احلكم فيها
والعمل؛ لأنها خ��ارج نطاقه؛
مثل :الغيب َّيـات التي هي خارج
نطاق احلوا�س ،فال ي�ستطيع
العقل �أن يتلقى فيها املعطيات
التي ِ ّ
متكنُه من احلكم عليها .
ري من �أم��ور الدين ال
وكث ٌ
جمال للتجربة العلمية فيها ،وال
مكان لعمل العقل بها ؛ فالدين
ينهى عن عبادة الأحجار ،وهو
يف الوقت نف�سه ي�أمر بالطواف
ح��ول الكعبة وتقبيل احلجر
الأ�سود ،والدين ي�أمر بامل�سح
على ظهر اخلف ،والعقل يرى
�أن م�سح �أ�سفله
�أوىل ،والدين
ي����أم���ر بالعفو
وال�����س�لام وي����أم���ر يف
الوقت نف�سه بالقتال وقت
اجلهاد ،وكتب اهلل – عز وجل
 على كل فرد ما قدرهله من خري �أو �شر،

الشهيد ميت في عرفنا،
حي عند الله ،فاجتمعت
ّ
ف�ي��ه احل �ي��اة وامل ��وت من
ج� �ه� �ت�ي�ن م �خ �ت �ل �ف �ت�ي�ن ،
وه ��ذا ك�ل��ه م��ا ال ُي��درك
بالتجربة العلمية  ،وال
مجال لعمل العقل فيه
ثم �إنه �سبحانه يحا�سبهم على
�أفعالهم.
والعقل يطلب من �صاحبه
حماية ج�سده من التع ّ ُر�ض ملا
ي�ؤذيه �أو ي�ؤمله ،وي�أمره بتغذيته
بالطعام ،يف حني يقول– عز
وجل � « : -إِ َّن هَّ َ
الل ْ
ا�شترَ َى ِم َن
ني �أَنْف َُ�س ُه ْم َو َ�أ ْم َوالَ ُه ْم ِب�أَ َّن
المْ ُ�ؤ ِْم ِن َ
ِ
ُ
َ
َ
لَ ُه ُم الجْ ّنَة يُقَاتلو َن فيِ َ�سبِ يلِ
هَّ ِ
ون َو ْع ًدا
ون َويُ ْقتَل ُ َ
الل َف َي ْقتُل ُ َ
َعلَيْ ِه َح ًقّا فيِ ال ّتَ ْو َرا ِة َوالإِنجْ ِ يلِ
َوالْ ُق ْر�آنِ «.
ثم �إن الدين ي�أمر بال�صيام،
وفيه �إي�ل�ا ٌم للج�سد ،والعقل
يطلب راح��ة اجل�سد ،وتلبي َة
غرائزه.
ً
�إن �ساعة من �ساعات يوم
القيامة تعدل ده ًرا كاملاً يف
ح�سابنا الدنيوي ،و�إن ال�شهيد
حي عند اهلل
ٌ
ميت يف عرفناٌ ّ ،
؛ فاجتمعت فيه احلياة واملوت،
من جهتني خمتلفتني ،وهذا كله
مما ال يدرك بالتجربة العلمية،
وال جمال لعمل العقل فيه .
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خم�سا� ،أو �أن
وكون ال�صلوات
ً
الطواف �سبع ال يدرك بالعقل،
�إىل غ�ير ذل���ك م��ن امل�سائل
ال�شرعية التي ال عمل للعقل
�أو التجربة العلمية فيها.
هل ت�ستطيع التجربة العلمية
�أن تبني لنا حقيقة الروح� ،أو �أن
تخ�ضعها لالختبار ؟
َ
يقول تعاىلَ « :و َي ْ�س�ألُو َن َك
وح ُقل ال � ّ ُرو ُح ِم ْن َ�أ ْمرِ
َعن ال � ّ ُر ِ
َر ِ ّبي َو َما �أُوتُيتم ِم ْن الْ ِعل ْ ِم �إ اَِّل
َق� ِل��ي�ًل�اً »���«.س��ورة الإ���س��راء� :آية
.»85
ومنذ عهد النبي � -صلي
اهلل عليه و�سلم  -ومعرفة ُكـنْـه
ال��روح و�أ���س��راره��ا �أم � ٌل يراود
العلماء ,ومع ذلك ظلت حتى
ي��وم��ن��ا ه���ذا غ��ي � ًب��ا ال تدرك
حقيقته ،رغ��م م��ا �أوتينا من
تقدم علمي .
�إن التجربة العلمية ال ميكنها
اختبار ما �سبق من �أمثلة ،وعمل
العقل ال مكان له فيها ،ف�إنه �إذا
تناق�ضا يف تعاليم
عمل ر�أى
ً
الدين ،واحل��ق �أن��ه ال تناق�ض
على الإطالق .
ـخ ِ
وه��ا ه��و ذا الْ َ
ـ�ضـر -
عليه ال�سالم  -يخرق �سفين ًة
لأنا�س قاموا بنقله وعملوا على
خدمته ،ويقتل طفلاً مل يرتكب
لقوم �أبَـ ْوا
جريرة ،ويبني جدا ًرا ٍ
�إطعامه ،وه��ذه �أم��و ٌر تنايف –
يف ت�ص ّ ُورنا  -حم�ض العقل،
وحني �أعمل �سيدنا مو�سى –
عليه ال�سالم  -عقله �أنكر على
اخل�ضر �صني َعـه.
تقدم
وك��ل��م��ا َّ
ال��ع��ل��م ،وازدادت
االكت�شافات ،وتط َّورت
املخرتعات � -أدرك العلما ُء
�ضعفهم وعجزهم �أمام عظمة
ال��ك��ون ،و�أدرك����وا جهلهم
ب ��أ���س��راره وعجائبه،
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ومهما تط َّور العلم ف�إنه �سيبقى
حمدو ًدا وقليلاً  ،وهذا ما �أ َّكده
القر�آن يف قوله تعاىلَ « :و َما
�أُو ِتيتُ ْم ِم َن الْ ِعل ْ ِم �إ اَِّل َق ِليلاً «.
«�سورة الإ�سراء� :آية .»85
وهاهم علماء الغرب اليوم
يعرتفون ب�أنهم ما زالوا يجهلون
الكثري من �أ�سرار هذا الكون؛
ي��ق��ول رئي�س م��رك��ز الطريان
وال��ف�����ض��اء يف �أمل��ان��ي��ا يوهان
ديرتي�ش فورنر� :إن العالَـم مبا
و�صل �إليه من تق ّ ُدم مل يكت�شف
�أكرث من  5%من �أ�سرار هذا
الكون العجيب.
�إن اع�تراف العلماء بقلَّة
معلوماتهم ع��ن ال��ك��ون رغم
ال��ت��ط� ّ ُور الهائل ال��ذي �شهده
الع�صر احلديث ،يعني �أن اهلل
 تبارك وتعاىل  -ال ي�سمحل ٍ
أحد من خلقه �أن يحيط ب�شيء
من العلم �إال ب�إذنه ،ولذلك قال
تعاىلَ « :و اَل يُ ِح ُ
يطو َن ب َ
ِ�ش ْي ٍء
ِم ْن ِعل ْ ِم ِه �إ اَِّل بمِ َ ا َ�شا َء «�« .سورة
البقرة� :آية .»255
ومهما ح��اول الب�شر ،فلن
يعرفوا �أ�سرار هذا العالَـم �إال
مبا ي�أذ ْن به اهلل  -تعاىل – لهم،
وكل ما يكت�شفه العلماء ما هو
�إال حماولة تقريبية لفهم الكون،
وتبقى احلقيقة املطلقة ال يعلمها
�إال هو �سبحانه وتعاىل.
وكم من الأمور التي ال ت�سري
وفق قيم العقل واملنطق العلمي
يف هذه احلياة العجيبة؛ فاهلل
– ع��ز وج��ل  -ال���ذي جعلني
م�سل ًما ومل �أر الر�سول – �صلى
اهلل عليه و�سلم – هو نف�سه –
�سبحانه  -الذي جعل �أبا جهل
كاف ًرا ،رغم ر�ؤيته للنبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم – قال تعاىل:
« من يهد اهلل فهو املهتد ومن
ي�ضلل فلن جتد له ول ًّيا مر�شدا
«�سورة الكهف� :آية . »17

كتـــــاب

الجذور
التاريخية

ألدب األطفال عند العرب
د .نادر ّ
القنة

�أجمعت معظم الدرا�سات العلمية املت�صلة بعلم الطفولة ،و�أدب الأطفال ،وعلى نحو خا�ص تلك املتعلقة بت�أريخانية �أدب الأطفال ،والتي �أجنزها
عدد من الباحثني الأكادمييني ،والتكنوقراطيني املوثوق با�شتغاالتهم العلمية ..على �أن هذا الأدب – من منطلق �صياغته الثريمونولوجية – هو
ً
قيا�سا بالأنواع الأدبية الأخرى .حيث تبلورت �صورته الأوىل ب�شكل (نوعي م�ستقل) يف القارة الأوروبية يف القرن ال�سابع ع�شر .و�إن كانت
�أدب حديث،
بع�ض مالحمه قد ظهرت ،على نحو متفاوت ،عرب حماوالت �أدبية فردية يف عهود وقرون �سابقة ،قبل هذا التاريخ بكثري .وال يزال البحث العلمي
الأكادميي يبذل املزيد من اجلهود لتحديد امل�سار الكرنولوجي لهذا الأدب من خالل االكت�شافات املتتالية للوثائق والن�صو�ص الأدبية التاريخية.

ويعزي الباحث هادي نعمان
الهيتي  /الباحث يف فل�سفة
وفنون وو�سائط �أدب الأطفال
م�س�ألة حداثة هذا الأدب على
ال�ساحة العاملية العتبارات
انرثوبولوجية ،يلخ�صها بقوله:
«�أدب الأطفال مل يكن طارئاً
على الأدب العربي فح�سب ،بل
هو طارئ على الآداب العاملية
كلها ،لأن الإن�سان مل يقف على
�سلوك الطفل وقفة علمية �إال
يف ال�سنني الأخرية .وال عجب
يف ذلك ،لأن اهتمامات
الإن�سان ودرا�ساته ،منذ
�أقدم الأزمنة ،بد�أت كاهتمامات

كونية بعيدة عن حياة الإن�سان
نف�سه .حيث تطلع �إىل النجوم
وال��ك��واك��ب وت ��أم��ل الظواهر
الطبيعية ،بغية التعرف �إليها،
يف حماولة لإخ�ضاعها حتت
�سلطانه ،قبل �أن يتعرف �إىل
طبيعة �سلوكه الإن�ساين.
والدرا�سات الإن�سانية ،وبوجه
خا�ص النف�سية منها ،تعد اليوم
حديثة العهد� ،إذا ما قي�ست
ب�أعمال العلوم الفلكية والكونية
الأخرى.
واحل��ك��اي��ات واخلرافات
التي كان يتناقلها النا�س منذ
ع�صور الإن�سان الأوىل ،هي
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ح�صائل نظراته �إىل احلياة،
وخال�صة لتجاربه املحدودة،
وت�صوير لإح�سا�ساته وخياالته
وانفعاالته .وال ميكن اعتبار
تلك احلكايات واخلرافات �أدباً
حقاً للأطفال ،حتى و�إن كان
الأطفال يومذاك ي�ستمعون
�إل��ي��ه��ا م��ع ال��ك��ب��ار .ذل��ك �أن
الإن�سان مل يراع يف �صياغتها
تال�ؤمها مع خ�صائ�ص الطفولة
وميزاتها .وقد ت�ضمنت �أكرث
احلكايات واخل��راف��ات التي
�صاغتها الإن�سانية عرب تاريخها
املديد على مواعظ جافة وعرب
قا�سية وتوجيهات كئيبة.
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واملالحظ �أن �أدب الأطفال
يف بدء ن�شوئه قد اعتمد على
تلك اخلرافات واحلكايات،
وا�ستمد منها نزوعها �إىل
ف��ر���ض ال��ق��وان�ين الأخالقية
وعر�ض العظات الإر�شادية
الثقيلة.
والإن�������س���ان مل يكت�شف
الطفل� ،إال يف وق��ت مت�أخر
ج���داً ،ويف املجتمعات ،قبل
ع�صر التعلم ،كان الطفل مرئياً
من خالل عالقته االجتماعية
واالقت�صادية والدينية للقبيلة
�أو الطائفة التي ينتمي �إليها.
وكانت النظرة �إىل الأطفال،

قبل �سنوات غري بعيدة ،ترى
�أنهم رجال �صغار ،لي�س بينهم
وبني الرا�شدين من فوارق �إال
يف الدرجة .يف حني �أن الطفل
كائن فريد يف ذات��ه له طرق
تفكري ول��ه انفعاالت وميول
خا�صة ب��ه ،وق��د �أوح��ت تلك
النظرة اخلاطئة التي ترى
الطفل رج ً
ال م�صغراً ،بنظرة
خاطئة �أخ��رى ت��رى �أن �أدب
الأطفال لي�س �إال �شيئاً مب�سطاً
من �أدب الكبار.
ولكن تبني للباحثني �أن
الأطفال لي�سوا را�شدين �صغاراً
بل لهم �صفاتهم اخلا�صة بهم.
ومع �أن عملية منو الطفل هي
عملية م�ستمرة ،لكنها متر
مب��راح��ل خمتلفة ال�سرعة،
وخم��ت��ل��ف��ة االجت�����اه ،فهناك
خ�صائ�ص معينة ال تظهر �إال
يف فرتات معينة من مراحل
النمو ،و�أخ��رى ت�ضمر ،وقد
تنمحي ،وثالثة ت�أخذ اجتاهاً
جديداً.
ولو حاولنا �أن نتتبع ن�ش�أة
�أدب الأط��ف��ال ،ب�صورة �أدق،
الكت�شفنا �أن الأط��ف��ال ظلوا
يتامى الأدب حتى وقت ق�صري
 ..فقد �سعى الأقدمون �إىل
ف���ر����ض ط���رائ���ق تفكريهم
و�أ�ساليب عملهم التقليدية
على �أطفالهم دون االلتفات
�إىل عواطف الأطفال وميولهم
ون��وازع��ه��م ،وت���راءت لهم يف
بع�ض نوازع الأطفال وميولهم
�شرور عملوا على كبحها ..ويف
ظل �سيادة املفاهيم الرتبوية
اخل��اط��ئ��ة ،و���س��ي��ادة بع�ض
الأفكار الدينية ،وخا�صة يف
فرتة الإ�صالح الإيطالية .ن�ش�أ
�أدب للأطفال يف الغرب يف

القرن ال�سابع ع�شر م�ستمداً
مقوماته من احلكايات ال�شعبية
ال�شائعة ،وكانت يف غالبيتها
خرافية.
�أدب الأطفال  ...ميالد
امل�صطلح
من ناحية عملية ،تُ�ؤرخ
الكتابة النوعية امل�ستقلة لأدب
الأطفال ،وفق قوانني امل�صطلح
ومعايريه ،بالإنتاج الأدبي الذي
قدمه خ�صي�صاً لعقلية الطفل
ووجدانه ال�شاعر الفرن�سي
ت�شارلز بريو( ( rCharles Pe
 .)raut) (1628-1703وهو
�إنتاج �إبداعي ق�ص�صي يحمل
عنوان (حكايات �أمي الأوزة).
ون��ظ��راً لعدم �شيوع هذا
ال��ل��ون م��ن الأدب –يف تلك
املرحلة -وخ�شية نظرة جمتمعه
بتحميل نتاجه الأدبي اجلديد
نظرة دونية ،ت�سمح بالتقليل
من �شاعريته وو�ضعه الأدبي يف
الأو�ساط الثقافية ،فقد عمد
�إىل �إل�صاق ا�سم ابنه على هذا
امل�صنف« ،حيث كان ينظر �إىل
الكتابة للأطفال وك�أنها لي�ست
�إبداعاً فنياً».
ك��ان جن��اح ه��ذه التجربة
مفاجئاً ومذه ً
ال ووا�سعاً يف
ال��وق��ت ن��ف�����س��ه ،وع��ل��ى غري
املتوقع �أقبل النا�س على املنتج
اجلديد ،وتقبلوه ب�صدر رحب،
ما دفع ت�شارلز بريو يف العام
� 1697إىل م��ع��اودة تكرار
الكتابة الإب��داع��ي��ة يف هذا
االجتاه واللون ،و�أنتج بالفعل
م�صنفاً �إبداعياً ق�ص�صياً� ،أطلق
عليه عنوان (ق�ص�ص وخرافات
من الأزمنة القدمية) .غري �أنه
يف هذه التجربة قام ب�إطالق
ا�سمه �صراحة على امل�صنف.
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ال �ك �ت��اب ي�ف�ن��د نظرية
االح� � �ت� � �ك� � ��ار ال� �غ� ��رب� ��ي
ف� � � ��ي م� � ��أس � � �س� � ��ة أدب
ال� �ط� �ف� ��ل  ...وي �ن �ف ��ي
ع �ن ��ه ط ��اب ��ع احل ��داث ��ة
انطالقاً من هذا املف�صل
التاريخي� ،صار لأدب الأطفال
منطلقه ال��ت ��أري��خ��اين عند
الباحثني والدار�سني ،لتتواىل
التجارب وترتاكم عاماً بعد عام.
لي�شكل هذا الرتاكم يف جممله
طبيعة اجتاه هذا اللون الأدبي،
وت�صري له فيما بعد معايريه
و�ضوابطه ،و�أحياناً قوانينه.
حيث «تنبه النا�س �إىل �أهمية
�أدب الأط��ف��ال �إىل حد ما»،
خا�صة و�أن ت�شارلز بريو عمد
يف م�صنفه الإبداعي اجلديد
�إىل �إ�ضفاء ال�شكل الكال�سيكي
على بع�ض احلكايات مثل:
ذو اللحية الزرقاء ،واجلمال
الناع�س ،و�سندريال ،والقط
ذي احلذاء الطويل ،على حد
تعبري الباحث ه��ادي نعمان
الهيتي.
البحث يف اجلذور الأوىل
خالف هذا ال�سائد وال�شائع
يف التاريخ الأدبي ،كان للباحث
الدكتور حممود �إ�سماعيل �آل
عمار وجهة نظر ت�أريخانية
مغايرة .حيث ر�أى �أن العرب
تعرفوا على هذا الأدب مبكراً،
و�إىل ع�صور وقرون �أقدم بكثري
من املتفق عليه عند الباحثني
والدار�سني.
وتقوم وجهة نظر الباحث
على ق��اع��دة حت��ري��ر املنتج،
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والتطبيقات الأدبية العربية
الكال�سيكية م��ن امل�صطلح
ال��غ��رب��ي ذات����ه .ف��ب��ع��ي��داً عن
ت�����أط��ي�رات ه����ذا امل�صطلح
احل��ادث��اوي ف��إن لهذا الأدب
جذوراً تاريخية عند العرب.
لذلك قام ب�إطالق �س�ؤاله
البحثي امل�ؤ�س�س على هذه
الإ�شكالية اجلدلية بالف�صل
ب�ي�ن امل�����ص��ط��ل��ح ،وممار�سة
الظاهرة الأدب��ي��ة .وق��د توج
جهده النقدي يف هذه الق�ضية
ب�إجنازه لكتاب يحمل عنوان
(اجل����ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة لأدب
الأطفال عند العرب).
الكتاب ،وهو من من�شورات
ال��ع��ام 2016م��� ،ص��در عن
من�شورات املجلة العربية يف
اململكة العربية ال�سعودية
بعددها .477
ي��ق��ع ال��ك��ت��اب يف 108
�صفحات من القطع املتو�سط،
وي�شتمل على مقدمة تعريفية
بقلم الباحث ،وعلى متهيد
م��وج��ز ي��ق��دم ����ص���ورة �أدب
الأطفال يف ذاك��رة ال�شعوب،
وعلى خم�سة ع�شر حموراً
ب��ح��ث��ي�اً ت��دل��ل ع��ل��ى مظاهر
ح�ضور �أدب الطفل يف الثقافة
العربية الكال�سيكية ،قبل �أن
تعرفه �أوروبا.
غياب التحليل والقيا�س
من ناحية ميثودولوجية
حاول الباحث �أن يجيب عن
�س�ؤال �إ�شكاليته باال�ستعانة
باملنهجني :الو�صفي والتاريخي،
دون توظيف ف��ع��ال للمنهج
التحليلي ،لتف�سري �أبعاد هذه
الظاهرة ،ومعرفة مقوماتها،
لن�ضع �أيدينا على م�سار هذا
الأدب وقوانينه و�آلياته وفق

املنظور العربي الت�أريخاين
ال����ذي ���ش��غ��ل ف��ك��ر الباحث
وجهده ،و�أراد �أن يقيم احلجة
م��ن خ�لال��ه ،خ�لاف�اً للقيا�س
الأوروبي.
ال �شك �أن اجلهد الذي
قدمه الباحث يف درا�سته،
ي�ستحق االهتمام والتقدير
النقدي ،وهو يح�سب ل�صاحله
كخطوة �أوىل يف م�شروع �أ�شمل
 ..غري �أنه كان ينق�صه التو�سع
يف ال��ك��ث�ير م���ن املرتكزات
البحثية ،ودرا�ستها درا�سة
حتليلية علمية ت��ق��وم على
ا�ستدعاء اخللفيات والأ�سانيد
الأنرثوبولوجية املحكوم �إليها
الإن�سان العربي ،وهي ذاتها
التي �أنتجت ه��ذا اللون من
الأدب.
الثقافة  ..و�أهمية �أدب
الأطفال
يف مقدمة كتابه حتدث
ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور حممود
�إ�سماعيل �آل عمار ب�إ�سهاب
عن الطفولة ،و�أهمية الطفولة
يف املجتمعات الإن�سانية،
وعالقة تن�شئة الطفولة بدوائر
الرتبية/البيت ،واملدر�سة،
وامل�سجد ،وو�سائل الإعالم.
كونها دوائ��ر ت�ساهم يف بناء
مظاهر النمو النف�سي والروحي
والعقلي والثقايف واجل�سمي
واالجتماعي للطفل.
ث���م ت��ط��رق �إىل و�سائل
التعليم احلديثة ،وعالقتها
برتبية الأجيال ،و�إىل �ضرورة
ا�ستثمارها لتتحول يف �أيديهم
�إىل �أدوات ب��ن��اء وتعمري
لأنف�سهم وملجتمعهم وللب�شرية
 ...انطالقاً من هذا املدخل
حتدث عن �أهمية �أدب الطفل،

ال� �ع� �ق� �ل� �ي� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة أن �ت �ج ��ت
أدب األط� � �ف� � ��ال ع �ب��ر
أوعية ثقافية ودينية
م � � �ت � � �ع� � ��ددة ق� � �ب� � ��ل أن
ت �ت �ع��رف أوروب � � ��ا عليه
وع�لاق��ة ال��ع��رب ب��ه قدمياً،
وقال�« :أبنا�ؤنا ثروة م�ستقبلنا،
وعدة وطننا ،و�أدواتنا للبناء
واحل�ضارة ،والتفريط فيهم..
تفريط يف �أهم ثروات البالد
ومدخراتها ،ولهذا كان بنا�ؤهم
بناء �صاحلاً �أهم دعائم التطور
والرقي.
من هنا ت�أتي �أهمية �أدب
الأطفال الذي يغر�س القيم،
وقد حدد الباحثون يف علم
الطفولة خ�صائ�ص كل مرحلة
من مراحل منو الطفل منذ
احلمل حتى الثامنة ع�شرة،
وق��د يزيدها بع�ضهم ثالثاً،
وينق�صها بع�ضهم ثالثاً ،ولكنها
تظل مراحل مت�سارعة مكثفة،
مليئة باملكونات واحلوافز ،كمن
يجمع التاريخ يف �صفحة �أو
يلخ�ص الزمن يف يوم وليلة.
ما يهمنا �أن نعرف القنوات،
ونحدد الأوعية التي ا�ستخدمها
العرب يف تو�صيل هذا ال�شهد
لأرواح �أبنائهم ،و�ضخ هذا
امل�صل يف عروقهم ..وكيف
خاطبوا الأط��ف��ال ،وتعاملوا
معهم ،وب��ن��وا �شخ�صياتهم،
وحموا �أفكارهم ،و�أك�سبوهم
القيم التي ت��زرع فيهم حب
اللغة ،وت��ذوق الإب��داع ،وتبث
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فيهم روح الت�ضحية والنجدة
وال���ف���داء وتك�سبهم معايري
اجل��د والإخ�لا���ص والتفا�ؤل
ليكونوا منتجني ح�ضارياً يف
كل جماالت املعرفة ،يخدمون
�أوط��ان��ه��م ،ويعملون ل�سعادة
الب�شرية جمعاء ،وهي مادة
د�سمة ي�ستخدمها رواد هذا
الفن الدقيق».
خ�صو�صية �أدب الأطفال
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث كثري من
النا�س يرى �أن «�أدب الأطفال»
فن حديث� ،أفرزته احل�ضارة
الغربية م��ع م��ا �أف����رزت من
معطيات فكرية ومادية ،متثلت
يف املدار�س الأدبية ،واملذاهب
النقدية واالجتاهات الفل�سفية،
والأجهزة واملخرتعات ،ومنا
وات�سع بف�ضل قنوات االت�صال
بالغرب الذي عني بهذا الأدب
يف احل��ق��ب��ة الأخ��ي�رة عناية
فائقة وقد حددت اليون�سكو
�سن (� )18سنة نهاية مرحلة
الطفولة على الأرجح.
واحلق �أن اجلديد يف (�أدب
الأطفال) �إمنا هو امل�صطلح،
وبع�ض التقنيات الفنية� ،أما
الأهمية وامل�ضمون والهدف،
وكثري من الأ�شكال  ..فقد
وجدت منذ وجدت الطفولة،
وواكبت الإن�سانية يف م�سريتها
ارت��ق��اء وت��ق��دم�اً ،فكان هذا
الأدب قرين الرتبية و�صنوها
وم�لازم �اً لها ،تعتمد
عليه يف حتقيق كثري
من �أغرا�ضها وقيمها
و�أهدافها.
ومل���ا ن�����ش ��أت املهن
يف املجتمع البدائي كان
الطفل يدفع به ليعمل
�صبياً ي�ساعد رب العمل،
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ويف الوقت نف�سه تلتقط عينه
�أ�سرار املهنة ،ويتعلم دقائق
احلرفة ،وما يلبث �أن ي�ستقل
بذاته.
و�إىل ج��ان��ب ذل���ك ف�إن
كثرياً من الق�ص�ص واحلكايات
والأ�ساطري التي ن�سجتها ذاكرة
ال�شعوب ،وتوارثتها الأمم،
وتناقلتها الأجيال ،هدفت �إىل
تربية الن�شء ،وتوجيه الأطفال،
وبثت فيهم قيم اخلري والبطولة
وال�شجاعة والكرم والت�ضحية
والوفاء والغرية على العر�ض
وامل��روءة وم�ساعدة ال�ضعفاء
وك��راه��ي��ة ال��ب��خ��ل واجل�ب�ن،
وال��ك��ذب وال�سرقة ،والغ�ش
واخلداع والرذيلة.
ك���ادت ج��ن��اب��ة احل�ضارة
احلديثة �أن تق�ضي على هذا
الزخم الهائل الذي كانت تعج
ب��ه ح��ي��اة ال��ب��ادي��ة ،والقرى،
والريف ،حني �أ�ضاءت جوف
الليل بامل�صابيح الكهربية،
وم�ل��أت ال��ب��ي��وت بالأجهزة،
و�شغلت �أوقات النا�س ب�أنواع
الت�سلية ،فقل االهتمام بق�ص�ص
البطولة واملغامرات ،و�أخبار
امل�سافرين والتجار ،وعجائب
الرحالت والأدغال،
وقد كانت

ال��ب��ي��وت ق��دمي �اً ت��زخ��ر بهذه
الفنون الأدب��ي��ة حني يتحلق
الأطفال حول �آبائهم و�آمهاتهم،
�أو حول �أجدادهم وجداتهم يف
�ضوء م�صباح خافت يهام�س
الليل� ،أو يف �ضوء قمر �ساطع
يغازل النجوم� ،أو يف الليايل
ال�شتوية الباردة ،فال تغم�ض
�أجفانهم �إال على �أنغام ال�شاطر
ح�سن ،وع�لاء الدين وافتح
يا �سم�سم ،وعقلة الأ�صبع،
وال�سبع بقرات ،و�ست احل�سن،
وغريها ،على الرغم مما فيها
–�أحياناً -من �صور اخلرافة
وال�سحر.
وال يختلف (�أدب الأطفال)
الذي نتحدث عنه يف مفهومه
عن الأدب مبعناه العام� ،إال يف
كونه موجهاً �إىل فئة عمرية
لها ظروف و�إمكانات خا�صة،
هم الأطفال ..وهذه الطفولة
لها معايري وموا�صفات تتحكم
يف هذا الأدب ،وحتدد طريقة
ت��ن��اول��ه ،وم�����س��ت��واه اللغوي
والفكري والت�صويري ،ولهذا
كان �أ�صعب مرتقى ،و�أع�سر
منهجاً من الأدب العام ،وال
يتجاوز فيه عن توافر الأ�سباب
الفنية التي متنح الن�ص
القدرة على الإمتاع،
وال�سريورة،

ال � � � � � � ��دور األوروب � � � � � � ��ي
ف� � � ��ي أدب األط� � � �ف � � ��ال
اق �ت �ص��ر ع �ل��ى صناعة
امل� �ص� �ط� �ل ��ح وب� �ل� ��ورت� ��ه
ن � �ظ� ��ري � � ًا وت �ط �ب �ي �ق �ي � ًا
وال��ت��أث�ير ،وجت��ت��از ب��ه حدود
ال���زم���ان ،ح��ت��ى �إن اخليال،
والال�شعور ،وال�صراع الداخلي
للطفل ت�صبح عنا�صر بعث
وا�ستقطاب يف �أع��م��اق هذه
الن�صو�ص».
الرتاث العربي  ..كنز
الطفولة
حت��ت ع��ن��وان :نحو �أدب
�أطفال معا�صر ،وهو املحور
الأخري يف كتابه ،يقف الدكتور
حممود �إ�سماعيل �آل عمار �أمام
ه��ذا الكنز ،امل�سمى الرتاث
العربي ،ويك�شف عن بع�ض
جتلياته يف م��ا ت�ضمنه من
معطيات بكر يف �أدب الأطفال،
وي�شري �إىل العديد منها ،و�إىل
مالحمها ،ويقول:
«يتجلى �أن الرتاث العربي
يف جم����ال �أدب الأط���ف���ال
وم��ع��ط��ي��ات��ه ال��ب��ك��ر اخل����ام..
تراث �ضخم ،متعدد القنوات،
زاخر الإنتاج ،كثري املناحي،
متنوع االجتاهات ..كان
له �أثره يف تاريخ الأمة،
وبناء الأج��ي��ال ،وتربية
النا�شئة والأطفال
ت����رب����ي����ة ق����ومي����ة،
واك����ب����ت م�سرية
املجتمعات العربية
والإ����س�ل�ام���ي���ة يف
ت�صميمها الداخلي،
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ويف مواجهة الأع����داء ،ويف
تكوينها النف�سي والأدبي على
امل�ستوى الفردي واجلماعي يف
خمتلف الع�صور.
وعلى ال��رغ��م م��ن قيمته
التاريخية ونفا�سته الفكرية،
وتنوع قوالبه وم�ضامينه ويف
�ضوء املفاهيم الع�صرية تظهر
فيه امللحوظات الآتية:
 �صيغ على �أكرث �أحوالهمن وجهة نظر الكبار ،وما
يهمهم ويعنيهم ،فهو يتحدث
عن ال�صغار �أكرث مما يتحدث
�إليهم.
 يغلب عليه م��ا ميكن�أن ي�سمى (ثقافة الأطفال)
�أكرث مما يدل عليه م�صطلح
(�أدب الأطفال) مبعنى :تغلب
فيه املعرفة ،والتعبري املبا�شر
والرغبة يف التوجيه والتعليم،
على ح�ساب الإمتاع والت�أثري
واللفظ الوا�ضح الأنيق.
 ي�ضع الطفل يف �أغلبالأحيان فوق �سنه ،ويتجاهل
ف��ي��ه ال��ط��ف��ول��ة �إىل ح��د ما
ويطالبه �أو يع ّده �إىل ما ينبغي
�أن يكون بعد �أن يبلغ الر�شد.
 ي ��أت��ي م��ن اخل����ارج �أومن �أعلى ،وال ي�ستبطن ميول
الأطفال ورغباتهم ،ومراعاة
م�ستوياتهم الفكرية واللغوية،
ف������أدب الأط���ف���ال ه���و ذلك
التعبري اجلميل ال��ذي يالئم
الأطفال ،ويراعي خ�صائ�صهم
النف�سية.
 هو يف الأ�صل �أدب �شفهيي�ستقبل ب��الأذن ،وال ي�ستثمر
ال��ق��درات ال��ق��رائ��ي��ة وتنمية
ال�ثروة اللغوية ،والإح�سا�س
باجلمال التعبريي واخليال
ال����ذي ي�ستمتع ب��ه القارئ
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عادة.
 ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه عمومم�صطلح الأطفال �أو النا�شئة
دون تخ�صي�ص مراحل عمرية
معينة� ،أو حت��دي��د البداية
وال���ن���ه���اي���ة ح�����س��ب حتديد
اليون�سكو.
 رمب��ا مثل بع�ض هذاالأدب وج��ه��ات نظر فردية
�أو قبلية ،بينما ي�سعى �أدب
الأطفال احلديث �إىل التكيف
االجتماعي والثقايف من خالل
امت�صا�ص فل�سفة املجتمع،
واالنتماء �إليه ،وخدمة �أفراده
وم�ؤ�س�ساته.
 ه��و �أدب ج���اد �صارميف �أغلبه ،تكرث فيه الأوامر
والنواهي ،والطفولة تفر �أو
ت�أنف من هذا النمط ال�صارم
القا�سي من التعبري ،وحتتاج
من وقت لآخر �إىل املرطبات
الأ�سلوبية وامل�شوقات والرتويح
والدعابة.
 ومن وجهة نظر �أخرىجند بع�ض عنا�صر هذا الأدب
ا�ستهدفت يف الأ���ص��ل فئة
الكبار كما يف ت�أثريات كليلة
ودمنة ،و�إن ظلت مادة �صاحلة
للتتوجيه وتخمري االجتاهات
الطفولية.
لقد بد�أ �أدب الأطفال يف
الغرب خطواته املتطورة يف
القرن ال�سابع ع�شر امليالدي
متتلمذاً على الرتاث الإ�سالمي
والعربي ،ولكنهم ا�ستطاعوا �أن
ي�ضعوا له �آليات فنية متقنة،
حتى �أ�صبح فناً م�ستق ً
ال بذاته،
له �أ�صوله وقواعده وخوا�صه،
ت��راع��ى فيه م��راح��ل العمر،
فلكل مرحلة ما ينا�سبها من
املو�ضوعات والأفكار ،كما �أن

لكل مرحلة م�ستوى من اخليال
والت�صوير والأداء اللغوي.
ويت�صدى للكتابة يف هذا
الفن كبار الكتاب والأدب���اء،
وقد �أف��ادوا من نتائج العلوم
الع�صرية يف الرتبية ،وبحوث
علم النف�س ،وقوانني االجتماع
الب�شري ،ونظريات النقد،
واجتاهات املدار�س الأدبية،
و�أف�����ادوا ك��ذل��ك م��ن التقدم
العلمي والتكنولوجي الهائل
الذي �شهده هذا الع�صر يف
خمتلف املجاالت –الطباعة
وال����ورق والإخ������راج -فنموا
اخليال العلمي عند الأطفال،
و�أعدوهم للإبداع واالبتكار.
وتناف�ست دور الن�شر –كماً
ونوعاً -يف ن�شر �أدب الأطفال،
وحتقيق غاياته وتخ�ص�صت
بع�ض ال�����ص��ح��ف واملجالت
وامل�ؤ�س�سات يف �أن��واع بعينها
من �أدب الطفل حتى بلغت
ال��دور التي تن�شر للأطفال
يف �أمريكا �أك�ثر م��ن ثمانية
�آالف ( )8000دار ،وتفننت يف
العر�ض واجلذب والت�أثري،
ح��ت��ى �إن بع�ض دور
الن�شر تعلم الطفل
القراءة عن
طريق

األط� � �ف � ��ال ه� ��م ث� ��روة
امل � �س � �ت � �ق � �ب � ��ل ،وع � � ��دة
األوطان ،وأدوات البناء
احلضاري ...والتفريط
ف� �ي� �ه ��م ه� � ��در ل � �ث� ��روات
ال� � �ب �ل ��اد وم� ��دخ� ��رات� �ه� ��ا

أدب األط � � � � �ف � � � ��ال ف ��ي
ال� �غ ��رب ب� ��دأ خ �ط��وات��ه
األول � � � � ��ى ف� � ��ي ال � �ق� ��رن
ال �س��اب��ع ع�ش��ر متتلمذا
ع �ل��ى م�ن�ت�ج��ات ال �ت��راث
اإلس �ل ��ام � ��ي وال� �ع ��رب ��ي

قطع احللوى.
وهناك اليوم توجه عاملي
يظهر يف م�ؤ�س�سات الأمم
املتحدة الدولية والإقليمية
و�إجماع عاملي من �أجل العناية
ب����أدب الأط��ف��ال وتوجيههم،
وت��ق��دمي م��ا يغذيهم فكري ًا
ويحفظ ت��وازن��ه��م عاطفي ًا،
وتخلي�ص الطفل من االنفعاالت
والعواطف ال�ضارة مثل العدوان
والكراهية واحلقد واحل�سد
وال����ت����وت����ر والقلق
وال���ع���ن���ف،

و�إع���داده للم�ستقبل ب�أفكار
حت����م����ل احل��������ب واخل���ي��ر
للب�شرية.
�إن ال���ت���ق���دم العلمي
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ع�صرنا
ق��د ق��ف��ز ق��ف��زات ك��ب�يرة يف
الإخ���راج واملونتاج والتقنني
الفني والديكور ،ويف الورق
وال��ر���س��م والتلوين و�أحجام
احلروف ،ومن خالل ذلك تقدم
الأفكار والقيم واالجتاهات،
وت�صاغ �شخ�صيات الأطفال،
ومناحي ال�سلوك،
واالجت����اه����ات
ن���������ح���������و
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الف�ضيلة وال���وط���ن والقيم
وامل��ج��ت��م��ع ب���ت���درج وخطط
مر�سومة وكثافة مالئمة.
وطرقتنا خالل هذ العقد
و���س��ائ��ل الإع���ل��ام الرقمي
التوا�صلية ،وال بد من التعاطي
معها بوعي وحكمة وع�صرانية،
و�إال فاتنا ال��رك��ب ،وجل�سنا
يف امل ��ؤخ��رة ،و�ضاعت لغتنا
و�أبنا�ؤنا.
لقد �أ�صبحت ال�صياغة
اللغوية املالئمة �شرط ًا يف
التعبري عن الفكرة ،وقد �أنهكت
قوة اللغة عند �أكرث النا�س يف
�أيامنا ،ولي�س كل من ميلك
فكرة قادراً على تو�صيلها ،وال
تت�ساوى و�سائل التعبري على كل
حال دون نظر �إىل املو�ضوع،
و�إىل ن��وع املتلقي وم�ستواه
ونف�سيته ،وقد قدمت املناهج
ال��ن��ق��دي��ة احل��دي��ث��ة مفاهيم
تعبريية ذات خطر و�أهمية،
ال ميكن جتاوزها.
وكثرياً ما يتفاوت الكتاب
يف تطبيق اللغة ،ويختلفون بني
الت�شدد واللني.

ســــــينما

الســـــــــــــــــينما الشــــــــبابية في الكــــويــــت

دور الجيل الواعد
د� .أ�سامة خالد امل�سباح

بعد �أن �أدى جيل الرواد ما عليهم من دور تاريخي ،يف ت�أ�سي�س احلركة ال�سينمائية يف الكويت ،و�إبراز �أوجه معاملها الفكرية
والفنية والإنتاجية ،وبذلوا اجلهود يف �سبيل تثبيت دعائم هذه ال�سينما ،لتقوم على �أ�س�س وطنية ،ف�إن هذه احلركة يقودها
اليوم جيل �آخر من ال�سينمائيني الكويتيني ،وهم جيل ال�شباب الواعد.
هذا اجليل يت�صف باملهنية،
والثقافة ،والأحالم ،واحلما�سة
لهذا ال��ف��ن .منهم م��ن ت�سلح
بالدرا�سة والعلم ،وتخ�ص�ص يف
درا�سة علوم وفنون ال�سينما ،يف
اجلامعات والأكادمييات العاملية
والعربية .ومنهم من در�س فنون
التلفزيون� ،أو در���س الإعالم
ب�شكل عام .ومنهم من خريجي
املعهد العايل للفنون بدولة
الكويت .وهناك من ح�صل على
دبلوم معهد الأكادميية الدولية
ل�ل��إع�ل�ام يف ال��ك��وي��ت ،وفق
منظومة الإع��دادات الهيكلية
ل��ت��دري��ب وت��وظ��ي��ف ال�شباب
الكويتي .وبجانب ه�ؤالء وه�ؤالء
هناك فريق من ال�شباب الهواة،
الذين تخ�ص�صوا يف درا�سة
علوم �أخ���رى ،ولكنهم بدافع
حبهم لل�سينما اجتازوا عدة
ور����ش ،ودورات تدريبية يف
حقول �أدب��ي��ة وفنية خمتلفة
يف ال�سينما� ،سواء كان ذلك
يف دول��ة الكويت ،م��ن خالل
دورات وور���ش ن��ادي الكويت
لل�سينما� ،أو كانت هذه الدورات
خارج الكويت ،حيث كانت تعقد
على هام�ش بع�ض املهرجانات

ال�سينمائية العربية.
�سينما بروح �شبابية
من يراقب حركة الإنتاج
ال�سينمائي يف ال��ك��وي��ت� ،أو
ي��ت��اب��ع ال��ن�����ش��اط ال�سينمائي
الكويتي نف�سه ،الذي يقدمه
ن���ادي ال��ك��وي��ت لل�سينما� ،أو
ا�ستديو الأربعاء� ،أو ما يقدمه
�أحياناً املجل�س الوطني للثقافة
وال��ف��ن��ون والآداب ،يالحظ
�أن ال�صفة الغالبة على هذه
ال�سينما� ،أو على هذا الن�شاط،
الطابع ال�شبابي��� ،س��واء من
حيث �أع��م��ار امل�شتغلني بها،
وغالبيتهم دون الثالثني� /أو
يف حدود ذلك� ،أو من خالل
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امل�سوغات التي ينتهجونها يف
�إنتاج �أفالمهم ،من �أجل �صناعة
(�سينما وطنية) تعك�س طبيعة
الواقع الذي ينتمون �إليه� ،أو
م��ن خ�لال منظومة الأفكار
وال���ر�ؤى ال�شبابية اخلال�صة
التي يثريونها يف حماوالتهم
ال�سينمائية ،والتي ي�شرحون
فيها ج��وان��ب م��ن معاناتهم
كجيل له �أهدافه ،و�أحالمه،
ومتطلباته.
وللأ�سف ال�شديد ،ف�إنه حتى
تاريخ اليوم مل يتم ا�ستغالل
هذا احلما�س ال�شبابي الواعد،
رغم ت�شجيع الدولة لل�شباب من
خالل امل�شاريع التي تقدمها
وزارة ال�شباب بتوجيه ودعم من
معايل وزير الإعالم وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�شيخ �سلمان احلمود
ال�صباح� ،أو من خالل
نادي الكويت لل�سينما
ب��ق��ي��ادة رئي�س
جم���ل�������س
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الإدارة ح�سني اخلوالد ،الذي
فتح الباب وا�سع ًا لإبداعات
ال�شباب ،وعمل على تنظيم
�سل�سلة ور�ش �سينمائية جمانية،
يف تخ�ص�صات خمتلفة للمواهب
ال�شبابية ،كما قام بفتح ع�ضوية
ال���ن���ادي ل��ك��ل ال�سينمائيني
الكويتيني من الهواة.
جهود �سينمائية كويتية
وقد �أبرز ح�سني اخلوالد
طبيعة هذا االهتمام من جانب
النادي على مدار تاريخ النادي
بقوله« :منذ ن�ش�أته يف العام
 1976ق���دم ن����ادي الكويت
لل�سينما العديد من التظاهرات
وامل�سابقات اخلا�صة ب�أفالم
الهواة لدعم املواهب الكويتية
يف جماالت ال�سينما املختلفة،

ســــــينما
وكان منها م�سابقة �سين�سكيب
لأفالم الهواة التي �أقيمت يف
العام 2010م ،و�شارك فيها
�أكرث من ع�شرين خمرجاً كويتياً
قدموا �أفالمهم للمرة الأوىل.
كما نظم النادي �أكرث من ع�شر
ور�شات لدرا�سة عنا�صر الفيلم
بطريقة مهنية ،ومتخ�ص�صة،
وذل��ك للت�أكيد على دوره يف
تنمية ال��ت��ذوق ال�سينمائي،
ورع���اي���ة و���ص��ق��ل التجارب
ال�سينمائية ال�شابة».
مناذج من الأفالم
ال�شبابية
�شهدت الكويت يف ال�سنوات
الأخ�يرة ب��روز �أك�ثر من ا�سم
�سينمائي �شبابي ،قدمت هذه
الأ���س��م��اء ب��ع�����ض املحاوالت
التي طبعت ال�سينما الكويتية
بهمومها ال�شبابية ،ومن �أبرزها:
عبد املح�سن التمار� ،أحمد
اخللف ،الدكتور براك الديكان،
بدر احل�سينيان ،عبد اهلل بو
�شهري ،زياد احل�سيني ،حمد
ب��در ،حممد دح��ام ال�شمري،
�صادق بهبهاين ،ح�سن عبدال،
حممود حيات ،عبدالرحمن
اخلليفي� ،شهد دحام ،وغريهم
من ال�شباب.
فيلم (امل��م��ر) م��ن ت�أليف
و�إخراج بدر احل�سينيان ،ومن
بطولة عبد اهلل الرتكماين،
هذا الفيلم مدته  12دقيقة،
وهو من �إنتاج عام .2011
يقوم البناء ال�سينمائي يف
الفيلم على الإط��ار الرمزي،
حيث ي�صور حياة الإن�سان يف
الوجود من خالل رحلة تت�شابك
فيها كل املتناق�ضات :خوف،
وظالم ،ورعب ،و�أمل ،وحب،
ورغبة يف البقاء ،وحتديات..
وعلى الإن�سان �أن يواجه كل هذه

فيلم «شباب كول» يتعرض
ل�ق�ض��اي��ا ش�ب��اب�ي��ة بأسلوب
ك � ��وم� � �ي � ��دي ،وب � � ��ه ي � ��ؤرخ
ع �ص��ر ال� �ص ��ورة الرقمية
تتميز السينما الكويتية
املعاصرة بروحها وأفكارها
ال � �ش � �ب� ��اب � �ي� ��ة ،وغ ��ال� �ب� �ي ��ة
أف� �ل ��ام � � �ه� � ��ا ال ت� �ن� �ف� �ص ��ل
ع � ��ن ال� � ��واق� � ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي

التحديات حتى ي�ستطيع �أن
يكمل م�شواره يف املمر ،وي�صل
يف النهاية �إىل مبتغاه .ففي
نهاية هذا املمر ثمة ب�صي�ص
من �أمل يقود �إىل عوامل �أخرى،
ومتناق�ضات �أخرى.
هذا الفيلم يحيي يف نفو�س
ال�شباب الأمل ،ويطالبهم بقبول
ال��ت��ح��دي ،وع����دم الرتاجع.
فالظالم لن ي�ستمر طوال م�شوار
احلياة يف النفق ،طاملا �أ�صر
الإن�سان على ا�ستكمال ال�سري،
وا�ضعاً يف اعتباره �أن التحدي
�سيقوده �إىل ذلك الب�صي�ص من
الأمل ،والذي بدوره �سينقله �إىل
حياة �أخرى.
هذا النموذج ال�سينمائي
للبطل املجرد يذكرنا بالبطل
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ال�سينمائي يف �أف�لام الغرب
الأم���ري���ك���ي يف �أربعينات
وخم�سينات القرن املا�ضي،
�أي بعد احلرب العاملية الثانية،
والتي حتدث عنها ال�سينمائي
ال��ع��امل��ي ت��ي��م��وث��ي كوريجان
ب�إ�سهاب �شديد .هذا البطل
ال��ذي ميتاز «بنظرته للحياة
ووحدته الفطرية وم�شاعره
عن احلب والعنف .كل من هذه
ال�سمات ميكن الإ�شارة �إليها
وهي تدعم املو�ضوع الأ�سا�سي
رباطة ج�أ�ش البطل .ومتاماً كما
هو احلال يف معظم الفقرات
اجل��ي��دة ف���إن ه��ذه اخلا�صية
متثل بداية عامة ووا�ضحة،
ثم تتحرك عرب نقاط بعينها
خل��امت��ة مم��اث��ل��ة ل��ل��ب��داي��ة يف
قوة ت�أثريها ور�صانتها» .هذا
البطل يدرك �أن احلياة جادة،
وبالتايل عليه �أن يكمل م�شواره
يف احلياة بجدية �صادقة ،لأنه
�سيجد النجاح بانتظاره.
النموذج ال�سينمائي الثاين،
وال��ذي يعك�س واق��ع ال�سينما
ال�شبابية يف الكويت هو فيلم
(�شباب كول) ،ق�صة و�سيناريو
وح����وار ال��ك��ات��ب ح��م��د بدر،
وهو �أول جتربة له يف العمل
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ،ب��ع��د �أن كتب
العديد من الأعمال يف الدراما
التليفزيونية ،والفيلم من �إخراج
حممد دحام ال�شمري ،وهذا
�أي�ضاً �أول �أعماله الإخراجية
يف جمال ال�سينما� .أما البطولة
ال�سينمائية فهي للفنانني:
جمال الردهان ،حممد الر�شيد،
م�شعل ال��ق��م�لا���س ،م�شاعل
الزنكوي ،ليلى �سلمان ،عمر
اليعقوب ،فاطمة عبدالرحيم،
ت�صوير عبد النبي الفردان،
و�ضع له املو�سيقا الت�صويرية
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الدكتور عامر جعفر ،وهو من
�إنتاج �شركة مركز الأمم.
يتعر�ض الفيلم لق�ضايا
�شبابية عدة ب�أ�سلوب كوميدي،
ولكنه ال يقف بعمق حيال هذه
الق�ضايا� ،إمن���ا مي��ر عليها،
وي�شري �إليها مثل :فراغ ال�شباب
ال��ذي ي ��ؤدي بهم �إىل مت�ضية
�أوقاتهم باملجمعات التجارية
وامل��ق��اه��ي� ،أو اال�ستعرا�ض
بال�سيارات ،كما يتعر�ض �إىل
ق�ضية املبالغة ،و�أ�ساليب الإثارة
التي تتبعها و�سائل الإعالم يف
ت�ضخيم احل��دث ،ومي��ر على
ق�ضية البدون وتداعياتها..
وغري ذلك من الق�ضايا.
وع������ن اجل�����دي�����د ال�����ذي
يقدمه ه��ذا الفيلم ال�شبابي
ي��ق��ول ال��ن��اق��د ال�سينمائي
عماد النويري «الفيلم يعترب
جتربة رائدة يف تاريخ الواقع
ال�سينمائي يف الكويت لأنه
ميثل بداية حقيقية لالنتقال
�إىل ع�صر ال�صورة الرقمية،
ويفتح الباب وا�سعاً �أمام العديد
من التجارب املرتددة واخلائفة
لإن��ت��اج الأع��م��ال ال�سينمائية
قليلة التكلفة �إىل حد كبري.
وثاين هذه الأ�شياء �أن التجربة
جنحت يف تقدمي الكثري من
الطاقات الكويتية ال�سينمائية
ال�شابة والتي يجب ت�شجيعها
ودعمها .وثالث هذه الأ�شياء
�أن فيلم �شباب كول من املهم �أن
يكون دافعاً لر�أ�س املال الكويتي
ل��ل��خ��و���ض يف جم���ال الإنتاج
ال�سينمائي دومنا خوف ،فقد
كانت الكويت رائدة يف منطقة
اخلليج عندما قدمت �أول فيلم
روائي وعندما �أن�ش�أت �أول ناد
لل�سينما يف منطقة اخلليج،
ومن املهم �أن تعود �إليها هذه
الريادة مرة ثانية».

البيان
أعزائي األطفال:

د .بهيجة مصري أدلبي

بيني وبينكم
م َت ْع ِق ُل َ
ون}
{ ِإ َّنا أَ ْن َز ْل َن ُ
اه ُق ْرآ ًنا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْ
أعزائي األطفال
إن لغتنا العربية هي من أجمل وأغنى اللغات في الوجود،
ألن اهلل تعالى كرمها فأنزل القرآن الكرمي بها،قال اهلل
تعالى { ِإ ّنَا أَنْ َزلْنَاهُ ُق ْرآ ًنا َع َر ِب ًّيا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِ لُو َن} ومعنى
كلمة (تعقلون) تعرفون بالعقل.
فاللغة أعزائي األطفال ،ليست مجرد كلمات نتعلمها،
ونتكلم بها ،وليست قواعد نتقنها ،وإمن��ا هي طريقنا
للمعرفة.
قد تتساءلون ما املعرفة التي نعرفها باللغة ،أقول لكم :باللغة
نعرف كل شيء ،نعرف تاريخنا ،ونعرف وطننا ،ونعرف
أصلنا ،ونعرف هويتنا ،ونعرف ديننا ،ونعرف أنفسنا ،بل
ونعرف اآلخرين في أي مكان فوق هذه األرض.
باللغة نعرف كيف نحب احلياة ،وكيف نعبر عن جمال
الوجود الذي خلقه اهلل تعالى ،فباللغة نفكر ،ونحلم ،ونبدع
القصائد اجلميلة ،والقصص املمتعة.
فاللغة العربية بحر ليس له شطآن ،كلما غصنا في أعماقه،
متوت لذلك
نكتشف درراً وآللئ جديدة ،ألنها لغ ُة حي ٌة ال
ُ
حني نحتفل باليوم العاملي للغة العربية في الثامن عشر من
ديسمبر ،علينا أن نكون أوفياء لهذه اللغة العظيمة ،فنحافظ
عليها ،ونصونها ،ونحميها ،ونحبها كما نحب أنفسنا ،ألنها
س ّ ُر وجودنا في هذه احلياة.
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تعرف اللغة العربية بأنها لغة البيان ،أي
لغة الفصاحة ولغة اجلمال ،والبالغة.
والبَيا ُن :ما بُ�ِّي�ِّ َنّ به الشيءُ من الداللة
بي
ِ
وغيرها .والبَيا ُن :الفصاحة  ،وكال ٌم ِ نّ
َفصيح .والبَيان :اإلفصاح مع ذكاء .وبا َن
الشيءُ بَياناً :اتَ َ
ّضح ،فهو بَ ِ ٌنّي ،أي واضح،
َبي وأَبا َن
واستَبا َن وت نَّ
وقالوا :با َن الشيءُ ْ
وبَ َنَّي وكل هذه الكلمات لها معنى واحد.
مبعنى واحد؛ هو التوضيح.
وجاء في القرآن الكرمي ،قوله تعالى:
ٍ
{آيات ُمبَ ِ ّي ٍ
نات} ،مبعنى ُمتب ِ ّينات ،وأَبا َن
ني ،مبعناه .ومنه قوله
يُب ُ
ني إبانة ،فهو ُمب ٌ
تعالى{:حم والكتاب املُ��ب�ين}؛ الذي
يوضح طرق الهدى من طرق الضالل
ويوضح احلق من الباطل.
وج��اء في ال��ق��رآن الكرمي أيضا قوله
تعالى{ :الرحمن ،علم القرآن  ،خلق
اإلنسان علمه البيان} أي ج َعله مم ّيَزاً
بني جميع الكائنات األخرى.
فالبيان أعزائي األطفال ،هو التعبير
املوجز ،الواضح  ،اجلميل ،الذي يؤدي
املعنى كامال .ولغتنا العربية عرفت
بهذا البيان الذي ميزها من كل لغات
العالم.
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مبناسبة يوم اللغة العربية
دعاء كيروان
ٌ
ُ
�����وان
ل������غ������ة ه�������ي ال������ع������ن�
امل���������ي���������زان
ع�������رب�������ي�������ة
ْ
ْ
�����دان
ب�����������ال�����������روح ن����ح����م����ل����ه����ا ب����ال����ق����ل����ب ب������ال������وج�
ْ
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األج������������داد
�����اد ه������ي ن����ف����ح����ة
ل����غ����ت����ي ل������س������ان ال������ض� ْ
ْ
اإلن������س������ان
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ُ
ُ
ل�����غ�����ت�����ي ه��������ي األم�
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عامر الدبك
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شهداء الكويت بطوالتهم وتضحياتهم

ترقبوا ....
ً
بدءا من العدد القادم
سلسلة مقاالت نقدية
عن قصص الشهداء األدبية
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