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س���م���و ال���ش���ي���خ ن������واف األح����م����د اجل����اب����ر الصباح
ولـــّي العـــــــهد - حفظه اهلل -

نعرب عن االعتزاز والتقدير للت�سحيات التي قدمها ال�سهداء �سواء كانوا مواطنني 
اأو من دول �سقيقة اأو �سديقة دفاعا عن اأر�ض الكويت الطيبة حيث نعتربهم جميعا 

�سهداء الكويت ......

عن الشهداء ...

سمو األم��ي��ر الشيخ صباح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح
أمــــير دولــــة الگـويت - حفظه اهلل ورعاه -

كم هو �سعور مهيب مليء بالعزة والكربياء اأن ن�ستذكر بكل الفخر والتقدير مئات 
ال�سهداء واالأ�سرى واملفقودين الذين �سحوا بدمائهم ونفو�سهم االأبية للدفاع عن 
ن�ساأله   ، العالية عند اهلل  ، فلل�سهادة مقامها اجلليل ومكانتها  الغايل  الوطن  تراب 

تعالى اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته ور�سوانه وينزلهم منازل االأبرار ......



بصــمـــتــنــــا

أيــــــام
الكويت 

الذهبية 
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التي  وامل�سوؤولية  ذاكرتنا،  اإال  نحن  »ما 
نتحملها، فمن غري ذاكرة ال وجود لنا، ومن غري 

م�سوؤولية، ال ن�ستحق احلياة«           جوزيه �ساراماجـــو

املرحلة  ه���ذه  يف  بو�س���عنا  َي��ُع��د  مل 
ارتخت  التي  تلك  ال��ع��امل؛  تاريخ  من  املحرية 
ال�سيادة  مفاهيم  فيها  والتب�ست  احلدود،  فيها 
للقارات  العابر  االإره���اب  ظ��اه��رة  وتفاقمت 
والتنظيمات امل�سلحة التي تهدد الدول وتزايد 
املجتمعات،  اأرك��ان  يهدد  مبا  والتطرف  الفنت 
واع��ت��زازن��ا  التحامنا  ع��ل��ى  ن��وؤك��د  اأن  ���س��وى 
�سد  لتح�سينه  وال�سعي  الوطن  بهذا  وفخرنا 
اأو  اأو العرقية  ال�سيا�سية  التوظيفات  اأنواع  كل 
التي متنع  ال�سرورات  باب  الطائفية وذلك من 
املحظورات، حفظا لقلب الوطن ونب�سه وروحه 
ف���اإذا  با�ستقراره،  ولينع�م  لكيانه  و�سيانًة 
»ه�����انز  ع��رفه�ا  كما  الوطنية  امل�سلح��ة  كانت 
املادية  ال��دول��ة  اأرك���ان  تخ�ض  مورجينثاو« 
واأمن  والبقاء  الثقافية  والهوية  وال�سيا�سية 
الدولة فهذه م�سالح الميكن وال ُيقبل امل�ساومة 
من  للحرب  الذهاب  ب�ساأن  ال��ردد  وال  عليها، 
مبنجزات  نتباهى  ونحن  َيُعد  مل  لذا   - اأجلها 
الوطن وحتريره اإال مواجهة كل املرب�سني به 
على  فاحلر�ض  و�سالمته،  الأمنه  وامل�ستهدفني 
والت�سدي  الف�ساد  وحماربة  الدولة  موؤ�س�سات 
ملثريي الفنت ومروجي الغلو والتطرف وجمابهة 
الوطن  لوجه  حماية  االإقليمية  التحديات 
لي�ض  لتزوير هويته، وكل ذلك  العروبي ومنعا 
ك��واج��ب وطني  ب��ل  االإمي���ان،  اأ�سعف  ب��اب  م��ن 
تاريخ  حماية  تتطلبها  ح�سارية،  وم�سوؤولية 
الوطن و�سون وحدته الوطنية والناأي بها عن 

عبث العابثني ومزايدة املزايدين. 

اخلام�ض  يف  ال�سنوية  احتفاالتنا  اإن 
يف  فرباير  من  والع�سرين  وال�ساد�ض  والع�سرين 
والتحرير  اال�ستقالل  يومي  مبنا�سبة  عام  كل 
يجب اأن تكون منظارنا االأنقى واالأجمل للتاأمل 
وا�ستنها�ض الهمم، فمع كل انك�سارات تاريخية 
الوطن  اأبناء  كل  واأي��دي  قلوب  كانت  ِبَنا  مرت 

تتجمع للذود عنه وا�ستعادة وجهه واألقه. 

اإن النظرة ال�سمولية الوا�سعة ملا يدور 
املتواترة  االأح���داث  وا�ستيعاب  حميطنا  يف 
حولنا لتجعل التما�سك املجتمعي هو املداميك 
التي ت�سد اأوا�سر اللحمة الوطنية وتدفع عن 
الوطن كل ما ميكن اأن يوؤذيه اأو ي�سوه �سورته 

اأو يحرفه عن اأهدافه االأ�سيلة. 

اإن وطننا مل مُينح اللقب كمركٍز للعمل 
االإن�سانية  ففيو�ساته  ف��راغ،  من  االإن�ساين 
تعدت الزمان واملكان وامتدت لتطوف العامل، 
فكان جتمعا للمانحني يف اأكرث من موؤمتر، وملجاأ 
ومنطلق  ومقرا  جلنة  من  اأك��رث  يف  للمعوزين 
اخلريين من اأبنائه يجوبون االآفاق؛ ي�سددون 
فا�ض  حتى  وي��ع��اون��ون،  وي����اآزرون  وي��ق��ارب��ون 
الدال على مدلوله واملعنى على كلماته وتفوق 
ومتدد  الكبري،  ال��واق��ع  على  ال�سغري  احلجم 
العطاء الكويتي حتى اآخر نقطة اأنني تلتقطها 
بوؤرة  الكويت  فهنا  االإن�سانية،  الكويت  اأُذن 
بال  ميتح  ال��ذي  االإن�سانية  ونبع  ة  ال��رثرّ اخلري 
توقف وكاأنه مو�سول بال�سماء حيث اخلريات 
اإنها  النهائية والدعوات ال تنفد وال تنقطع؛ 
هذه  قلب  ويِف  االأر����ض،  على  جنتنا  الكويت 
ملهمه  واأم��ريه  اخلري  قائد  ينت�سب  اخلريية 
االأحمد  �سباح  ال�سيخ  �سمو  وربانه،  وموجهه 
اجلابر ال�سباح قائد العم����ل االإن�س��اين ب�س��ك 
على  و�سمًا  الكويتيني  جميع  يعتربه  اأُمم���ي 
اجتمعت  حيث  ال��روؤو���ض  فوق  وتاجًا  اجلباه 
االإن�سانية يف القائد ويِف الوطن، فطوبى للوطن 
بقائده وطوبى للقائد بوطنه، وعلى مدارات 
املُو�سى بالومي�ض  ال�سوء  الفرح، تُهدي ذاكرة 
االمتنان  قالئد  االأوف��ي��اء  الكويت  ل��رج��ال 
يت�ساندون  الوطن  اإيقاع  مع  يتحركون  لقادة 
ويتعا�سدون؛ فكان �سمو ال�سيخ نواف االأحمد 
اجلابر ال�سباح نائب االأمري وويل العهد االأمني 
كرام  وف��اء  يف  والطيب  اخُللق  مكارم  امتزاج 
الوطن  جمد  اأي��ام  يف  تقدير  حتية  الرجال، 

لرجال املفاخر وال�سرف.

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com
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صـــــــرح

م������������رك������������ز ج������������اب������������ر األح���������������م���������������د ال��������ث��������ق��������اف��������ي

رصٌح ُممرد من ضوٍء وظل
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افتتاح املركز يف  وج��رى 

املا�ضي حتت  اأكتوبر  اأواخ��ر 

اأمري  رع��اي��ة وح�ضور �ضمو 

الأحمد  ال�ضيخ �ضباح  البالد 

اجلابر ال�ضباح يف حفل مهيب 

ح�ضره �ضمو ويل العهد ال�ضيخ 

نواف الأحمد اجلابر ال�ضباح 

و�ضمو ال�ضيخة موزا بنت نا�ضر 

ال�ضيخ  ال��وزراء  و�ضمو رئي�س 

جابر املبارك احلمد ال�ضباح 

وكبار امل�ضوؤولني من داخل 

الكويت وخارجها، وح�ضد من 

الأكادميية  ال�ضخ�ضيات  كبار 

والفكرية والثقافية والفنية 

والإعالمية.

مفخرة كويتية

�ضمو  تف�ضل  اأن  وب��ع��د 

اإيذانا  ال�ضتار  باإزاحة  الأمري 

والتوقيع على  املركز  بافتتاح 

ب��داأ احلفل  ال�ضرف،  �ضجل 

بالن�ضيد الوطني ثم تالوة اآيات 

من الذكر احلكيم، واألقى نائب 

وزير �ضوؤون الديوان الأمريي 

ال�ضيخ ع��ل��ي اجل����راح كلمة 

املركز  اإن ه��ذا   « ج��اء فيها: 

الذي يعد مفخرة من مفاخر 

اأمري  ا���ض��م  الكويت ويحمل 

له  ال��راح��ل �ضيكون  القلوب 

اأثره البالغ يف تطوير جمالت 

الثقافة لدى الأجيال حا�ضرها 

وم�ضتقبلها، وجعل جمتمع 

اأك��ر حيوية  الكويت ثقافيا 

ون�ضاطا، كما اأنه �ضيعمل على 

غر�س حمبة الكويت وروح 

املواطنة املخل�ضة يف قلوب 

الأجيال املتعاقبة«.

باإطاللة �صاحرة على �صارع اخلليج العربي، وت�صميم معماري 

فخم، واأربعة مبان ذات جمال هند�صي اأخاذ، ومل�صات من 

الفخامة واجلمال، يزهو مركز جابر الأحمد الثقايف �صرحا 

ح�صاريا فريدا، حامال م�صاعل املعرفة لالأجيال، وموؤذنا بكونه 

منارة ثقافية وفكرية رائدة يف الكويت واملنطقة العربية.

واملركز الذي افتتح تزامنا مع احتفال دولة الكويت باختيار 

عا�صمتها العا�صمة الثقافية الإ�صالمية، جاء اإميانا بدور 

الثقافة يف دعم احل�صارات، والدفع بعجلة التنمية يف البالد 

اإىل الأمام، بف�صل الروؤى الثاقبة ل�صاحب ال�صمو اأمري البالد، 

وليكون �صرحا جديدا من عطاءات الكويت احل�صارية 

والثقافية والإ�صالمية وانفتاحها على الثقافات العاملية.

الثاقبة  ال����رؤى  ث��م��رة 
ل�������ص�������اح�������ب ال�����س�����م�����و 
الشيخ  ال����ب����اد  أم����ي����ر 
ص��ب��اح األح��م��د لدفع  
ع������ج������ل������ة ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة 
الباد ف���ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

عبداهلل املر�شد
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واأ���ض��اف خماطبا �ضمو 

الأم���ري »اإن���ك ال��ي��وم تقطف 

ثمار جهد عظيم بذله �ضموكم 

اأن ت�ضبح فكرتكم  اأج��ل  من 

واق��ع��ة، ليجني  ه��ذه حقيقة 

اأبناوؤكم يف احلا�ضر  ثمارها 

وامل�ضتقبل بكل فخر واعتزاز. 

واأ�ضتاأذن �ضموكم لأعرب عن 

وال��ت��ق��دي��ر لأولئك  ال�����ض��ك��ر 

ل��ي��ال ونهارا  ال��ذي��ن ع��م��ل��وا 

م��ن املهند�ضني واملخططني 

والفنيني والإداريني والعاملني، 

ويف مقدمتهم رئي�س ال�ضوؤون 

بالديوان  املالية والإداري�����ة 

الأم���ريي عبدالعزيز �ضعود 

املعلم  اإ�ضحق، لإجن���از ه��ذا 

ال��رائ��ع اجلميل يف موعده 

املحدد«.

واحت�ضنت القاعة الرئي�ضة 

وهي امل�ضرح الوطني لوحات 

مو�ضيقية م��ت��ع��ددة حملت 

الع��ت��زاز والفخر باملا�ضي 

العاملي باحلا�ضر  والإجن���از 

والتفاوؤل والتطلع اإىل م�ضتقبل 

اأورك�ضرتا  ف��ع��زف��ت  واع����د، 

عاملية مو�ضيقى كال�ضيكية 

رق�����ض��ت م��ع��ه��ا ل��وح��ات فن 

الباليه ولوحات اأخرى للفنانني 

الروي�ضد  الكويتيني عبداهلل 

الكويتية ونبيل �ضعيل،  ونوال 

دجم��ت املو�ضيقى الرتاثية 

باملو�ضيقى  الأ�ضيلة  الكويتية 

ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة، ف�����ض��ال عن 

فقرات فنية قدمها الفنانون 

ع��ب��داحل�����ض��ني عبدالر�ضا 

و�ضعد الفرج و�ضعاد عبداهلل 

الفهد، فيما قدمت  وح��ي��اة 

فقرات ا�ضتعرا�ضية ومتثيلية 

اأب��رزه��ا فقرة  ك��ان  متنوعة، 

التي قدمها  العاملية  الأوب��را 

ال�ضهري  الإي���ط���ايل  امل��غ��ن��ى 

اأندريا بوت�ضيلي، حيث قدم 

صـــــــرح

م����������ف����������خ����������رة م���������������ن م�������ف�������اخ�������ر 
أمير  اس�����م  وي���ح���م���ل  ال���ك���وي���ت 
ال�����ق�����ل�����وب ال��������راح��������ل ال���ش���ي���خ 
ج�������اب�������ر األح���������م���������د ال�����ص�����ب�����اح

مبنى  وي����ض����م  ك������م2  أل������ف   214 م���س���اح���ة  ع���ل���ى  امل����رك����ز 
ل���ل���م���س���رح ال����ع����امل����ي، وم������رك������زًا ل���ل���م���وس���ي���ق���ى، وق����اع����ات 
ل������ل������م������ع������ارض واالج�������ت�������م�������اع�������ت وم�����������رك�����������زًا ل����ل����وث����ائ����ق 
ال������ت������اري������خ������ي������ة وم�����ك�����ت�����ب�����ة ل�����ل�����م�����ؤل�����ف�����ات امل����وس����ي����ق����ي����ة
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الرو�ضي  رائعتي رومانتيكي 

ت�ضايكوف�ضكي« ك�ضارة البندق« 

و»بحرية البجع«..

دعم ال حمدود للثقافة

ويف ال�ضياق ذاته، قال وزير 

ل�ضوؤون  الدولة  الإعالم وزير 

ال�ضباب رئي�س املجل�س الوطني 

للثقافة وال��ف��ن��ون والآداب 

ال�ضيخ �ضلمان �ضباح �ضامل 

اإن ت�ضريف  ال�ضباح  احلمود 

�ضمو اأمري البالد افتتاح مركز 

يوؤكد  الثقايف  جابر الأحمد 

دعم �ضموه الالحمدود للثقافة 

الكويتية والنهو�س  والفنون 

الفكري  ال�ضعيدين  بها على 

واملوؤ�ض�ضي.

املركز يحمل  اأن  واأ�ضاف 

ا�ضما غاليا يف تاريخ دولة 

اأمري  الكويت وذاكرتها، وهو 

القلوب ال�ضيخ جابر الأحمد 

ال�ضباح، مبينا اأن افتتاح املركز 

ياأتي تتويجا لختيار الكويت 

للثقافة الإ�ضالمية  عا�ضمة 

2016 بعد اأن ت��وج��ت عام 
للثقافة  ع��ا���ض��م��ة   2001

العربية.

افتتاح املركز  اأن  واعترب 

يعد منا�ضبة �ضتوؤرخ لفرتة 

جديدة من ا�ضتمرار الإ�ضعاع 

انطلق بف�ضل  ال��ذي  الثقايف 

اأمري  الباكرة ل�ضمو  اجلهود 

البالد، بو�ضع اللبنة الأ�ضا�ضية 

ملجال الإعالم والثقافة والفنون 

واملطبوعات املميزة التي اأثرث 

امل�ضهد الثقايف العربي.

وقال اإن هذا اليوم امل�ضرق 

الثقافة والفنون  ت��اري��خ  يف 

ال��ك��وي��ت��ي��ة مي��ث��ل انطالقة 

جديدة ملزيد من النفتاح على 

الثقافات العاملية وتلبية لن�ضر 

الأوبرالية  العرو�س  ثقافة 

والكال�ضيكية املختلفة، وفر�ضة 

الفنون  ال�ضوء على  لت�ضليط 

عالم مسرحي جميل
يعترب مركز جابر الأحمد الثقايف �ضرحا ح�ضاريا 

ي�ضهم يف خلق عامل م�ضرحي داخل م�ضاحات خ�ضراء 

ف�ضيحة، ت�ضم اأربعة مبان كاجلواهر املتالألئة على �ضاحل 

اخلليج العربي، حامال ذكريات الوطن بالعتماد على 

تقنية الظل وال�ضوء لت�ضيف اإىل مل�ضهد العمراين حتفة 

فنية نادرة.

وجرى اإن�ضاء املركز على م�ضاحة قدرها 214 األف 

مرت مربع، وي�ضمل مبنى امل�ضرح العاملي الذي ي�ضم ثالثة 

م�ضارح، ومبنى مركز املو�ضيقى الذي ي�ضم اأي�ضا ثالثة 

للمعار�س والجتماعات واملو�ضيقى  م�ضارح وقاعات 

املو�ضيقية  للموؤلفات  التاريخية ومكتبة  الوثائق  ومركز 

للكبار والأطفال.

واأجنز امل�ضروع يف وقت قيا�ضي ل يتعدى ال�22 �ضهرا 

مت�ضمنا ديكورات ولوحات فنية تعك�س ثقافة الكويت 

العربية والإ�ضالمية، وا�ضتخدم يف املركز نحو 21 األف 

طن من احلديد ومعدن التيتانيوم، حيث اأبدع املهند�ضون 

ال�ضم�س  اأ�ضعة  بالت�ضاميم والزخارف م�ضتغلني تناظر 

الداخل واخل��ارج والإ�ضاءات والتقنيات  والظالل يف 

احلديثة لإ�ضفاء روح الع�ضر احلديث والعتزاز باملا�ضي 

يف داخل املباين. و يهدف املركز الثقايف اإىل جذب الرواد 

من خمتلف الفنون يف كل اأنحاء العامل، ليكون م�ضدرا ل 

ين�ضب مل�ضادر الفخر والعتزاز للكويت دولة و�ضعبا.

امل�ضرحية الكويتية والعاملية.

�شرح ح�شاري

اأن  ال�ضيخ �ضلمان  وراأى 

الثقايف  الكويت  تاريخ دول��ة 

وال��ف��ن��ي والأدب������ي ي�ضتحق 

ال�ضرح  اأن يتوج مبثل ه��ذا 

ياأتي  الذي  املبهج،  العمراين 

املت�ضارعة  ال���وت���رية  �ضمن 

ال�ضاملة وامل�ضتدامة  للتنمية 

يف كويت العطاء.

وذكر اأن املركز يعد معلما 

ثقافيا بارزا �ضي�ضيف الكثري 

ال��ري��ادي��ة يف  الكويت  ملكانة 

جمال التنوير، كما اأنه تتويج 

اأب��ن��اء هذا  ملكانة ا�ضتحقها 

ال�ضعب رج��ال ون�ضاء ممن 

يزالون يف ركب  �ضاهموا ول 

التطور والتقدم يف املحيط 

وال��ف��ن��ي اخلليجي  ال��ث��ق��ايف 

والعربي.

اأن مركز جابر  واأ���ض��اف 

اإميان  يوؤكد  الثقايف  الأحمد 

ال�ضيا�ضية بالدور  ال��ق��ي��ادة 

الثقايف واملراهنة عليه كقوة 

داعمة للتغيري واإ�ضاعة اأجواء 

والتعاي�س  والت�ضامح  احل��وار 

واأهميته يف بناء الدول، وهي 

قيم تبنتها ووعت لها الكويت 

القرن  ف��رتات مبكرة من  يف 

املا�ضي.
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من مكتب الشهيد

من بوابة الوفاء
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لأن الوفاء ُخلق الكرماء ومن جوهر الإ�صالم وهو العنوان وامل�صمون والهدف واملحتوى واملنت واحلا�صية يف كل ما 

يت�صل باأعمال مكتب ال�صهيد ور�صالته وخططه وغاياته وفاء لل�صهيد مبا قدم ولأهله مباعانوا و�صربوا، وللمغزى 

العميق يف قيم ال�صهادة والت�صحية والفداء مبا ي�صيع قيم التقدير والعتزاز ملن اأعطى باإخال�ص وملن �صحى بتفان وملن 

بذل بولء وحب ور�صا ، ومن هذا املنطلق كان حر�صنا على قيم الوفاء التي ُجبلناعليها بتقديرها وتذكرها واإنزالها 

املوقع الذي ت�صتحق ، فوفاء لأهل الوفاء وتكرميا لأهل القيم واللتزام ، جاءت فكرة مهرجان »�صكًرا « تعبريا عن 

المتنان الذي مهما َبُعد الزمن فلن نن�صاه لدول اختارت املوقف امل�صرف ووقفت مع احلق الكويتي و�صاركت بجيو�صها 

وعتادها واأبنائها يف حترير دولة الكويت احلبيبة من براثن العدوان العراقي الغا�صم لعام 1990 فكان يوم التحرير 

يف ال�صاد�ص والع�صرين من فرباير من كل عام مو�صما لتذكر اأدوار ل يغفلها التاريخ ولن ين�صاها �صعب الكويت ، ياأتي 

يف مقدمتهم اأ�صقاوؤنا يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية وعلى راأ�صهم ال�صقيقة الكربى اململكة العربية 

ال�صعودية، التي فتحت اأر�صها و�صماها لتنطلق عا�صفة ال�صحراء مقتلعة يف طريقها رموز الغدر واخليانة واجلحود 

وتتكامل الأدوار لبقية الأ�صقاء فقطر والبحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة و�صلطنة ُعمان �صركاء اللحم والدم 

والعمل والأمل وامل�صتقبل ، ولن يغفل التاريخ اأي�صا م�صر العربية وبقية الدول العربية التي اأنكرت العدوان و�صاءها 

جتاوز قيم العروبة والإ�صالم قول وفعال وحتركت موؤازرة وم�صاركة تاأييدا للحق الكويتي واإن�صافا للمظلوم من الظامل 

، كما �صُتعطى م�صاركة الوليات املتحدة الأمريكية وغريها من دول التحالف كا�صرتاليا ونيوزيلندا ودّول �صرق اآ�صيا 

املجال الوا�صع يف مهرجان »�صكًرا« فاأدوارهم جميعا حمل تقدير واعتزاز يف نفو�ص جميع اأبناء الكويت ، ومواقفهم 

م�صطرة بحروف من �صعاع يف التاريخ الكويتي وحتى تكون تلك املنا�صبة وهذا املهرجان تذكريا وتعليما لالأجيال 

الكويتية التي مل تعا�صر حمنة العدوان العراقي واأن الوفاء ملن ي�صتحق اأ�صالة يف اخللق وعنوان للمروءة وهذا هو 

الدر�ص الذي يجب على الأجيال املتعاقبة وعيه واإتقانه ، و�صيقام املهرجان يف �صاحة ال�صالم بحديقة ال�صهيد حيث 

�صتعر�ص كل دولة يف ق�صم خا�ص اأبرز ما قدمته بتحرير الكويت كما �صُيقدم الفلكلور الوطني للدول امل�صاركة.

اإن هذه الأيام املباركة تلك التي تزدهى بعطر �صهدائنا �صتظل على الدوام �صرفات مفتوحة على عبق البطولة واأن 

�صجالت الفخر مهما امتد الزمن �صتظل مفتوحة واأن كل ا�صم لرجل اأو امراأة ممن ق�صوا وهم ينافحون عن كرامة 

الوطن لن يطويه الن�صيان ولن تغلق من دونه الذاكرة التى اختارت وباإدراك واع اأن يكون هوؤلء الأبطال م�صابيحها 

امل�صاءة على امل�صتقبل وترانيمها الدائمة يف دروب التاريخ واأيقونات لالنتماء الذي التحم باخللود .

الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير
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متابعة

حتت رعاية صاحب السمو أمير الباد 

» مهرجان شكرًا«  الفضل ألهل الفضل 

العرتاف باجلميل من �صيم الأوفياء ، وكمال املروءة ل يليق 

باأهل الف�صل ولأه��ل الف�صل، ولأن حترير دول��ة الكويت  اإل 

مل يكن حدثا عاديا على م�صتوى العامل  وغري م�صبوق يف 

التاريخ املعا�صر فقد تعاونت جمموعة دول اأجنبية وعربية 

حتت قيادة واحدة لتخلي�ص دولة الكويت  من اأيدي خاطفيها 

، ولأن ه��ذه ال��دول ت��درك قيمة العدل واحل��ق واحل��رّي��ة لكل 

لنجدة  هبتها  كانت  لذا  املقهورة  وال��دول  املظلومة  ال�صعوب 

الكويت يف حمنتها، وكانت م�صاركتها  تعبريا عن مواقف دول 

توؤمن بال�صالم والأمن ونبذ العنف وترف�ص العدوان والغدر 

 ، املتحدة  ال��دويل وميثاق الأمم  القانون  م��ب��اديء  واخ���رتاق 

فكان » مهرجان �صكرا » توقيعا بالعرتاف والمتنان، اعرتافا 

بالدور وامتنانا للم�صاهمة  ف�صكرا لكل من �صاهم يف حترير 

دولة الكويت يف ال�صاد�ص  والع�صرين من فرباير لعام 1991 

ونقول لهم مواقفكم امُل�صرفة حمفورة يف الوجدان الكويتي.

عماد من�شور املن�شور

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ �ضباح  ال��ب��الد  اأم���ري 

الأحمد ال�ضباح؛ احتفل مكتب 

ال�ضهيد يف » مهرجان �ضكرا« 

الذي اأُقيم يف حديقة ال�ضهيد 

بالدول التي �ضاهمت يف حترير 

الكويت بح�ضور معايل  دول��ة 

الأمريي  ال��دي��وان  نائب وزي��ر 

ال�ضباح،  ال�ضيخ علي اجلراح 

وم�����ض��ارك��ة ���ض��ف��راء ال����دول 

»م�������������ه�������������رج�������������ان ش���������������ك���������������را« حت���������������ت رع���������������اي���������������ة س����������ام����������ي����������ة وب������������ح������������ض������������ور م�������ع�������ال�������ي 
ن����������ائ����������ب وزي��������������������ر ال����������������دي����������������وان األم��������������ي��������������ري ال��������ش��������ي��������خ ع��������ل��������ي اجل�����������������������راح ال�������ص�������ب�������اح

الشيخ علي اجلراح :
ع�����رب�����ي�����ة  دول�������������������ة   36
وأج���ن���ب���ي���ة ش�����ارك�����ت في 
حت����ري����ر دول�������ة ال���ك���وي���ت      
م�����ن ب�����راث�����ن االح����ت����ال 
ال���������ع���������راق���������ي ال�����غ�����اش�����������م 
مل��������������دة أرب�����������ع�����������ن ي������وم������ا
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الأجنبية والعربية وجمع غفري 

من املواطنني واأهايل ال�ضهداء 

واملقيمني، وبداأ احلفل بكلمة 

الديوان الأمريي  لنائب وزير 

ال�ضيخ على اجلراح رحب فيها 

اأن فكرة  واأو���ض��ح  باحل�ضور، 

املهرجان ج��اءت انطالقا من 

وحي كتاب اهلل يف قوله تبارك 

وت��ع��اىل »ول تن�ضوا الف�ضل 

بينكم« ومن تعاليم النبي الكرمي 

حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

الكويت تعي�س  اأن  اإىل  واأ�ضار 

يف �ضهر فرباير من كل عام 

فرحتني عزيزتني على القلوب 

متمثلتني يف العيد الوطني ويوم 

 26 ال  25 و  ال  التحرير يف 

منه، واأكد اأن الحتفال بالعيد 

الوطني هو التعبري ال�ضنوي عن 

العتزاز والفخر با�ضتقالل دولة 

الكويت باإلغاء معاهدة احلماية 

 1961 العام  مع بريطانيا يف 

الوطني  ال�ضتقالل  وليكون 

دافعا للكويتيني لتعميق اإدراكهم 

ملعنى املواطنة بكل ما فيها من 

الهمم  واإخال�س ول�ضحذ  ولء 

واإعالء  الوطن  الدفاع عن  يف 

الالئقة  املكانة  ليتبواأ  �ضرحه 

اأم��ا الحتفال  ال��دول،  به بني 

التعبري  ف��ه��و  ال��ت��ح��ري��ر  ب��ي��وم 

عن فرحة ال�ضعب يف الكويت 

الطاهرة من  الأر���س  بتحرير 

رج�����س الح���ت���الل وال����ذي مت 

اأبناء  بف�ضل اهلل ثم ب�ضمود 

البا�ضلة  الكويت ومقاومتهم 

���ض��ه��داء رووا  ق��دم��ت  ال��ت��ي 

اأر�س الوطن،                    بدمائهم الزكية 

ال�ضيخ على اجلراح  واأ�ضاف 

الكويت جاء  اأن حترير دول��ة 

بف�ضل ح�ضد 36 دولة عربية 

واأجنبية بقيادة الوليات املتحدة 

اأك��ر من  وا�ضتمرت احل��رب 

اأربعني يوما، برا وبحرا وجوا 

ال�ضديقة  القوات  حتى دخول 

وال�ضقيقة تتقدمهم القوات 

اأر����س الكويت  اإىل  الكويتية 

املحررة يف ال�ضاد�س والع�ضرين 

من فرباير لعام 1991، وتقدم 

اجلراح بال�ضكر جلميع الدول 

التي �ضاهمت يف حترير دولة 

الكويت لن  اأن  الكويت موؤكدا 

تن�ضى الف�ضل لأنها بلد الوفاء 

والعطاء واملحبة وال�ضالم .                           

اأعربت  وب����دوره����ا   -

فاطمة الأمري الوكيلة امل�ضاعدة 

يف الديوان الأمريي ومدير عام 

ال�ضهيد عن �ضعادتها  مكتب 

بافتتاح »مهرجان �ضكرا« برعاية 

�ضامية من �ضمو الأمري حفظه 

فاطمة األمير :
»م����������ه����������رج����������ان ش�������ك�������را« 
ت�������ع�������ب�������ي�������ر ع�������������ن وف�������������اء 
ل���دول ساهمت  وام��ت��ن��ان 
ف���������ي حت��������ري��������ر ال������وط������ن 
يبخلوا  ل�����م  ول�����ش�����ه�����داء 
سبيله ف������ي  ب���������������األرواح 
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اهلل وبح�ضور ممثله نائب وزير 

الديوان الأمريي ورئي�س جمل�س 

الأمناء يف مكتب ال�ضهيد ال�ضيخ 

اأن  واأو���ض��ح��ت  علي اجل���راح، 

املكتب نظم ه��ذه الحتفالية 

ال�ضعب  م��ن  و���ض��ك��را  ت��ع��ب��ريا 

الكويتي اإىل جميع من �ضاركهم 

يف حرب حترير وطنهم وتعبريا 

الذين  لل�ضهداء  عن امتنانهم 

بذلوا الغايل والنفي�س يف �ضبيل 

حرية الكويت العزيزة، واأ�ضادت 

الأمري باحل�ضور  من  فاطمة 

ال�ضهداء  واأه���ايل  امل��واط��ن��ني 

وبتنوع العرو�س ما بني الفلكلور 

الفنية واملو�ضيقية  والعرو�س 

كما اأ�ضادت بالدول التي قدمت 

�ضهداء يف حرب حترير الكويت 

وقالت نحن نعتربهم من �ضمن 

الكويت ويتلقون نف�س  �ضهداء 

الإجراءات ونف�س املعاملة. 

االح�������ت�������ف�������االت ل���ش���ح���ذ 
ال������ه������م������م ف���������ي ال�������دف�������اع 
ولتعميق  ال����وط����ن  ع����ن 
م��������ف��������ه��������وم امل��������واط��������ن��������ة 
وإلش����������اع����������ة م����ف����اه����ي����م 
ال�������������������والء ب��������االق��������ت��������داء 
ب���������������������ال���������������������ش���������������������ه���������������������داء 

تعبق  وأج����واء  فنية  وع���روض  وموسيقى  فلكلور 
ُخ���ل���ق الكرماء  ال����وف����اء  ب���احمل���ب���ة  أُلن������اس ج��م��ع��ه��م 

متابعة
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احتفــــال

حتت شعار »رعاية أميرنا سّر تفوقنا«

يتوالـــى الفـرح...
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ال�����ش�����ي�����خ ع�����ل�����ي اجل���������راح 
الصباح للطلبة الفائقن:

 أنتم أبناء األبطال الذين 
حملَّونا جميعًا مسؤولية 
ح�����م�����اي�����ة ه����������ذا ال�����وط�����ن 
ال���غ���ال���ي ل���ي���ك���ون مفخرة 
ت����س����ت����ح����ق ت���ض���ح���ي���ات���ه���م

ف�����������اط�����������م�����������ة األم�������������ي�������������ر:
خ��ط��ة ع��م��ل��ي��ة للمتابعة 
ال�������ت�������رب�������وي�������ة ل���ط���ل���ب���ت���ن���ا 
ف�����ي م����دارس����ه����م وب����رام����ج 
ت����ش����ج����ي����ع����ي����ة ودورات
ل������ت������ن������م������ي������ة ال�����������ق�����������درات 
وحت����������ف����������ي����������ز ال��������ت��������ف��������وق

ع������ن ج������������دارة وك�������ف�������اءة ح���ق���ق���ت���م مت������ي������زًا ي����ل����ي����ق بكم 
ف������أن������ت������م م����س����ت����ق����ب����ل ال�������ك�������وي�������ت وش�������ب�������اب�������ه ال�������واع�������د

عندما ي��ك��ون العلم ط��ري��ق��ًا، وال��ت��ف��وق ه��دف��ًا، واخُللق 
قيمة والهم الوطني شاغًا.. تلك هي معادلة التميز

حت���ت رع���اي���ة وح�����ص��ور ن���ائ���ب وزي�����ر ����ص���وؤون ال����دي����وان الأم������ريي ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي اجل������راح اأق����ام 

اأب���ن���اء ال�����ص��ه��داء ل��ل��ع��ام الدرا�صي  م��ك��ت��ب ال�����ص��ه��ي��د ح��ف��اًل ت��ك��رمي��ي��ًا للطلبة ال��ف��ائ��ق��ن م���ن 

ف���ن���دق ريجن�صي. وذل������ك يف  ت���ف���وق���ن���ا«  ����ص���ر  اأم�����رين�����ا  رع����اي����ة  ب���ع���ن���وان   2016  -  2015

اأعرب ال�ضيخ علي اجلراح 

يف ك��ل��م��ة خ���الل احل��ف��ل عن 

�ضعادته وفخره مبا حققه الطلبة 

اأبناء ال�ضهداء من تفوق وكفاءة، 

معربا عن التطلع اإىل املزيد من 

عطائهم املميز، م�ضيدا بالدور 

البطويل الذي قام به اآباء الطلبة 

من ت�ضحية باأرواحهم للنهو�س 

بالوطن، موؤكدا تقدير واهتمام 

ال�ضيخ  الأمري  ال�ضمو  �ضاحب 

�ضباح الأحمد و�ضمو ويل العهد 

ن��واف الأحمد برعاية  ال�ضيخ 

ال�ضباب وتوجيههم وحر�ضهما 

الكويت يف  على تفوق �ضباب 

جميع امليادين.

الإخ��وة والأبناء  اأيها  وقال 

الأعزاء اإنني ل�ضعيد اأن اأرحب 

بهذه املجموعة املتفوقة من 

اأبنائنا وبناتنا الذين حققوا 

عن جدارة وكفاءة متيزا باهرا 

يفخرون به ويجعلوننا ن�ضاركهم 

الفخر والع��ت��زاز وكما  ه��ذا 

ن��ح��ن ل نفخر بكم  ت��ع��ل��م��ون 

وباإجنازكم فقط بل نفخر اأي�ضا 

باآبائكم الذين �ضحوا باأرواحهم 

م��ن اأج��ل ه��ذا ال��وط��ن وكتبوا 

باأحرف من نور يف  اأ�ضماءهم 

قلب كل كويتي.

اأولئك الأبطال  اأبناء  فاأنتم 

ال�ضهداء الذين ذهبوا اإىل جوار 

لونا جميعا م�ضوؤولية  ربهم وحمَّ

الغايل  ال��وط��ن  ح��م��اي��ة ه���ذا 

ب��ه ليكون مفخرة  والنهو�س 

ت�ضتحق ت�ضحيتهم وتفانيهم.

واأ�ضاف: اإنه ل�ضرف يل اأن 

اأع��رب لكم عن تقدير �ضيدي 

ال�ضيخ  الأمري  ال�ضمو  �ضاحب 

الأح��م��د وتقدير �ضمو  �ضباح 

ويل العهد ال�ضيخ نواف الأحمد 

ال�ضباب  واهتمامهما برعاية 

اأن  وتوجيههم وحر�ضهم على 

يروا �ضباب الكويت متفوقا يف 

كل ميدان.

ن��ف��رح بكم  اإذ  اإن��ن��ا  وت��اب��ع 

اآباءكم  اأن  فاإنني لأ�ضعر  اليوم 

يف عليائهم فرحون مثلنا مبا 

حققتموه من تفوق وجناح.

الأبناء م�ضتقبل  اأيها  اأنتم 

الكويت فحافظوا على هذا 

التفوق فالكويت  امل�ضتوى من 

تفخر باأبنائها املتفوقني وتتطلع 

املميز  املزيد من عطائهم  اإىل 

وفقكم اهلل وجعلنا دائما واأبدا 

نفخر بكم وباأمثالكم من �ضباب 

الكويت الأوفياء«.

الوكيل  اأك��دت  من جانبها 

الديوان الأمريي  امل�ضاعد يف 

ال�ضهيد  العام ملكتب  وامل��دي��ر 

فاطمة الأمري يف كلمة مماثلة 

اأن املكتب حري�س على حتفيز 
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الطلبة ع��ل��ى ال���ض��ت��م��رار يف 

تفوقهم اإ�ضافة اإىل تقدمي برامج 

ت�ضجيعية لتنمية قدراتهم.

الأمري على  واأثنت فاطمة 

الطلبة املتفوقني وح�ضولهم 

العلمية،  الدرجات  اأعلى  على 

ت��ف��وق��ه��م وو�ضول  اأن  مبينة 

اأعلى الدرجات  اإىل  بع�ضهم 

العلمية كاملاج�ضتري والدكتوراه 

اأ�ضهم  ت��رب��وي  ن��ت��اج عمل  ه��و 

اأن  اإىل  ب��ه اجل��م��ي��ع، م�ضرية 

هناك برامج لالبتعاث داخل 

الكويت وخارجها للح�ضول على 

ال�ضهادات اجلامعية وفق لئحة 

تنظم العمل به.

وقالت: نلتقي يف يوم عزيز 

نتاج عمل  على اجلميع لأن��ه 

عام درا�ضي تعاون فيه اجلميع 

لظهور هذه الكوكبة من اأبنائنا 

الفائقني.

اإذ ن�ضاركهم فرحة  ونحن 

التفوق لأنه عندما يكون العلم 

طريقا والتفوق يف حت�ضيل العلم 

هدفا واأخالقيات احلياة وقيمها 

الوطني �ضاغال  �ضعارا والهم 

يتحقق التفوق والتميز.

اليوم  ت�ضاركون  واأ�ضافت: 

اأبناءكم بهذا احلفل حتت �ضعار 

رعاية اأمرينا �ضر تفوقنا الذي 

نحفل به بالفائقني بالتح�ضيل 

الدرا�ضي والعلمي ومهارات 

اأن  اآمل  والتي  بكافة املجالت 

بناء  ي�ضتثمر ذل��ك يف تكملة 

وطننا الغايل الكويت عبارة 

قالها �ضاحب ال�ضمو »اإن الكويت 

اأبنائها  اإل ب�ضواعد  ل تبنى 

وهدفنا دائما الإن�ضان الكويتي 

املت�ضلح بالإميان والعلم واملعرفة 

والقيم الأخالقية«.

وبتوجيهات م��ن �ضاحب 

الديوان  ال�ضمو ووزي��ر �ضوؤون 

نا�ضر �ضباح  ال�ضيخ  الأم��ريي 

الأح���م���د ون��ائ��ب��ه و���ض��ع��ن��ا يف 

مكتب ال�ضهيد خطة عملية 

ال��رتب��وي��ة مبدار�س  للمتابعة 

اإىل  بالإ�ضافة  اأبنائنا الطالب 

برامج ت�ضجيعية ودورات لتنمية 

الطلبة على  القدرات وحتفيز 

اأدل  ا�ضتمرار تفوقهم، ولي�س 

اإل احتفالنا بكم  على ذل��ك 

يت�ضرف احلا�ضلون  اليوم كما 

على المتياز مبقابلة والدهم 

وراعيهم الأول �ضاحب ال�ضمو 

الأمري، وهناك برامج لالبتعاث 

الداخلي واخلارجي للح�ضول 

ال�ضهادة اجلامعية وفق  على 

العمل، كل  لئحة تنظم ه��ذا 

ذلك لت�ضليحكم باأف�ضل �ضالح 

األ وهو �ضالح العلم.

واإنه ل�ضرف يل اأن نرى اليوم 

احتفــــال
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كوكبة من الأبناء ممن ح�ضلوا 

العلمية  اأعلى الدرجات  على 

املاج�ضتري والدكتوراه ليقفوا 

ب�ضف اآبائهم لبناء هذا الوطن 

وهم اليوم يقفون بني اأيديكم يا 

معايل نائب وزير �ضوؤون الديوان 

الأمريي وجمل�س الأمناء يهدون 

وتفوقهم  العلمية  �ضهاداتهم 

ال�ضمو علوا  لوالدهم �ضاحب 

ملكانتهم باملجتمع وهم نتاج هذا 

العمل الرتبوي الذي �ضاهم به 

اجلميع.

اأقدم لكم  اأن  ال�ضرف  ويل 

هذه الكوكبة.

بعنوان  ثم مت عر�س فيلم 

»اإجنازي« عن م�ضرية واإجنازات 

اأبناء �ضهداء الكويت املميزة.

وزادت: ل يفوتني يف هذا 

املقام اأن اأجته بال�ضكر اجلزيل 

لراعي وداع��م م�ضرية مكتب 

الديوان  ال�ضهيد وزي��ر �ضوؤون 

نا�ضر �ضباح  ال�ضيخ  الأم��ريي 

�ضوؤون  وزي���ر  ون��ائ��ب  الأح��م��د 

ال�ضيخ علي  الأم��ريي  الديوان 

الوكالء  وال���زم���الء  اجل�����راح، 

بالديوان  امل�ضاعدين  والوكالء 

الأم��ريي ولكل من �ضاهم من 

الإخ���وة والأخ���وات ب���الإدارات 

املدر�ضية والتعليمية وبالأخ�س 

جميع الزمالء العاملون يف مكتب 

ال�ضهيد الذين لول تفانيهم ملا 

مت هذا بعد توفيق اهلل �ضبحانه 

وتعاىل، اأبنائي الفائقني

�ضعوا بلدكم ن�ضب اأعينكم 

من  ب�ضيء  عليه  تبخلوا  ول 

ف���اآب���اوؤك���م �ضحوا  ع��ط��ائ��ك��م 

اأجله اعلوا من  باأرواحهم من 

بلدكم متم�ضكني بوحدة  �ضاأن 

بلدكم ف��ع��زة الكويت عزتكم 

ونحن جميعا نقف معكم تاأدية 

لواجبنا الوطني وتنفيذا للرغبة 

ال�ضامية من لدن �ضاحب ال�ضمو 

قائدا لنا.

اللهم ارحم �ضهداءنا واحفظ 

لنا كويتنا.

»إجن�����������������������������������ازي« ف��������ي��������ل��������م وث�����������ائ�����������ق�����������ي ي�������ب�������رز 
م�������س�������ي�������رة وإجن���������������������������ازات أب����������ن����������اء ال�������ش�������ه�������داء
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السور الرابع

�سيد هادي حم�سن العلوي

خليل خري اهلل عبدالكرمي البلو�سي

ح�سني علي ر�سا غلوم

يو�سف  خ�سري يو�سف علي

اإبراهيم علي �سفر من�سور

عبداهلل عبدالنبي مندين

عامر فرج العنزي

مبارك علي �سفر من�سور

حممد عثمان ال�سايع

جا�سم حممد علي غلوم

خالد اأحمد حممد الكندري

بدر نا�سر العيدان

مجموعة املسيلة ... »قوة الكويت«

شهداء يوم التحرير
اث�����ن�����ا ع����ش����ر ش�����ه�����ي�����دًا.. جن�������وم ارت�����ق�����ت أع�����ل�����ى ذرى امل�����ج�����د ث�����م اس����ت����ق����رت ع����ل����ى ال����ق����م����ة..
العلوي  ه��ادي  �صيد  ال�صهيد  اإىل  تاأ�صي�صها  فكرة  تعود  التي  امل�صيلة«  »جمموعة  ت�صمى  واح��دة  جمموعة  �صمن  العاملون  اإنهم 

امل��ل��ق��ب ب��� )اأب����و ���ص��ام��ي( ب�����داأوا ال��ع��م��ل م��ع��ا م��ن��ذ ال��ث��اين م��ن اأغ�����ص��ط�����ص 1990 ي���وم الح���ت���الل ح��ت��ى ي���وم ال��ت��ح��ري��ر يف ال�صاد�ص 

والع�صرين من فرباير لعام 1991رجال جمعهم الغ�صب والتحدي ، ومل يفرقهم املوت لأنهم التقوا معًا يف موكب اخلالدين..

)2017 مارس   - )فبراير   88 الغرسة  22



جمموعة الأبطال

وهم على التوايل، �صيد هادي حم�صن العلوي، يو�صف  خ�صري يو�صف علي، عامر فرج العنزي، جا�صم حممد علي غلوم، خليل خري 

اهلل عبدالكرمي البلو�صي، اإبراهيم علي �صفر من�صور، مبارك علي �صفر من�صور، خالد اأحمد حممد الكندري، ح�صن علي ر�صا 

غلوم، عبداهلل عبدالنبي مندين، حممد عثمان ال�صايع، بدر نا�صر العيدان..

اأبطال خا�صوا بكل ب�صالة وجراأة و�صمود معركة �صر�صة وقا�صية ب�صالح حمدود وذخرية قليلة، ولكن باإميان عميق، ويقن ثابت، 

وبانتماء ل حد له، معركة انتهت با�صت�صهادهم ولكنها تركت اآثارها حمفورة يف تاريخ الكويت ويف ذاكرة الوطن ويف �صمري ال�صعب، 

تاأكيدًا لإرادة وطنية �صلبة ل تنك�صر يف مواجهة الطغيان مهما بلغت �صراوته واإليكم ق�ص�ص هوؤلء الأبطال الثني ع�صر..

ال��ش��ه��ي��د س���ي���د ه������ادي ال���ع���ل���وي س���ق���ط ش���ه���ي���دًا حت����ت العلم 
ال����ك����وي����ت����ي وه��������و ي�����ق�����ود م����ع����رك����ة ال�����ق�����ري�����ن ال����ت����اري����خ����ي����ة، 
وع�������رف ب�����ال�����روح امل���ع���ن���وي���ة ال���ع���ال���ي���ة ط�������وال ش����ه����ور احملنة

ال�شهيد �شيد هادي العلوي

موؤ�ض�س جمموعة امل�ضيلة من 

مواليد 11 اأكتوبر لعام 1949 

العراقي �ضدمة  الغزو  اعترب 

ي�ضيع  فكيف  التعقيد  بالغة 

الوطن، لبد من التحرك والدفاع 

عنه فقد �ضيطر الغ�ضب واحلزن 

على م�ضاعرال�ضهيد �ضيد هادي 

البلدية  رحمه اهلل املوظف يف 

ال�����ض��اب��ق، فدخل  والع�ضكرية 

واأخذ  اليوم  منزله �ضباح ذلك 

من دولب مالب�ضه م�ضد�ضني 

التا�ضعة  ال�����ض��اع��ة  ث���م خ���رج 

بالقرب من  والن�ضف، وهناك 

اجل�ضر املقابل ملركز �ضلطان يف 

ال�ضهيد  ال�ضويخ وقف  منطقة 

�ضيد ه��ادي م��ع زميليه نايف 

عبدالأحمد وجا�ضم القالف 

ي��ن��ظ��م��ون ال�����ض��ري وي���ح���ذرون 

اأ�ضحاب ال�ضيارات املتجهة نحو 

اجل�ضر من خطورة ال�ضتمرار يف 

يوؤدي  ال�ضري، لأن هذا اجل�ضر 

اإىل مع�ضكر املباركية الذي كان 

القوات  ي��دور فيه بني  القتال 

الكويتية والقوات العراقية.

منزله  اإىل  ال�ضهيد  ع���اد 

ال��ع��ا���ض��رة والن�ضف  ال�����ض��اع��ة 

القدمني، وبعد  �ضباحاً حايف 

اأن �ضرح لزوجته اأنه كان يحاول 

ال�ضري على اجل�ضر يف  تنظيم 

منطقة ال�ضويخ، اأخربها اأنه قد 

عقد العزم على تكوين جمموعة 

ملقاومة الحتالل وكان ال�ضهيد 

قد قام قبل الحتالل با�ضتئجار 

الفنيطي�س فذهب  مزورعة يف 

اإليها يوم اخلمي�س 8/2 وهناك 

�ضرع يف تكوين املجموعة التي 

ان�ضم اإليها عدد من ال�ضبان.

وه���ك���ذا ك����ان ل���ه ال����دور 

الأ�ضا�ضي يف ت�ضكيل املجموعة 

وقد �ضارك يف عملياتها امل�ضلحة 

العراقية �ضواء  ال��ق��وات  �ضد 

العمليات التي متت يف منطقة 

اأو يف منطقة  �ضباح ال�ضامل 

التي  العمليات  املزارع، وكذلك 

مت���ت ع��ل��ى خ���ط الفحيحيل 

ال�ضريع عند ج�ضر وادي العيون، 

وغري ذلك من عمليات واأن�ضطة 

اأفراد املجموعة مثل  به  قامت 

الأ�ضلحة، واقتنا�س جنود  نقل 

الأرت���ال  الح��ت��الل ومهاجمة 

اليدوية  بالقنابل  الع�ضكرية 

ال��ن��ار ع��ل��ى اجلنود  واإط�����الق 

الأ�ضلحة اخلفيفة،  با�ضتعمال 

كما كان يقتل اأي جندي يطلب 

منه تو�ضيله فيتظاهر باملوافقة 

وعندما ت�ضنح الفر�ضة يتخل�س 

منه بقتله كما قام بتوزيع النقود 

وتقدمي بع�س اخلدمات لالأهايل 

بال�ضجاعة والإق���دام  وع���رف 

العالية طوال  املعنوية  وال��روح 

�ضهور املحنة وقد جلاأ اإىل تغيري 

باللون الأ�ضفر يف  لون �ضعره 

اأعقاب اإحدى العمليات الناجحة 

�ضد جنود الحتالل لأنه �ضك يف 

اأن اأحد امل�ضابني من اجلنود قد 

ال�ضهيد هو  ملحه وبالنظر لأن 

بالن�ضبة  املوؤ�ض�س، ولكرب �ضنه 

لبقية الأع�ضاء وخلربته فقد كان 

القائد واأنتهج اأ�ضلوب الت�ضاور مع 

الأع�ضاء وظل يتميز بال�ضجاعة 

ومل ي�ضعف حتى عندما مت 

اأ�ضر ابنه �ضامي و�ضقيقه نوري 

يف الأول من اأكتوبر حتى اأوائل 

�ضهر دي�ضمرب وخاف اأن ي�ضطر 

ن��وري وحتت �ضغط  اأو  �ضامي 

التعذيب اإىل الإدلء مبعلومات 

عن املجموعة.

اال�شت�شهاد:

يف اأثناء املعركة اأ�ضر ال�ضهيد 

�ضيد رحمه اهلل على ال�ضعود اإىل 

�ضطح املنزل رغم ما كان ي�ضكله 

ذلك من خطورة بالغة يف ال�ضطح 

وهكذا �ضقط ال�ضهيد حتت العلم 

الكويتي الذي كان قد طلب من 

ال�ضهيدين عامر العنزي ويو�ضف 

خ�ضري رفعه يف منطقة مك�ضوفة 

والقوات العراقية حتيط باملنزل 

وتتمركز يف املنازل املقابلة له، 

العمل على  لكنه �ضعد بهدف 

القوات  عرقلة تقدم دب��اب��ات 

العراقية نحو املنزل، وكان املهم 

اأن يكبد جنود  له هو  بالن�ضبة 

الحتالل اأكرب عدد من القتلى 

املقاومة، وبالفعل  واأن ت�ضتمر 

املنزل وجه نريان  ومن �ضطح 

الر�ضا�س نحو اجلنود  �ضالحه 

كما األقى بع�س القنابل اليدوية 

وا�ضتطاع ال�ضهيد ال�ضجاع قتل 

ع��دد كبري منهم، ولكن جنود 

الح��ت��الل وج��ه��وا نحوه ثالث 

ق��ذائ��ف فانهار حائط املنزل 

واأ�ضيب خزان املياه و�ضقط �ضيد 

علوي �ضهيداً على وجهه، وبرتت 

اليمنى ومل يلق �ضالحه  ي��ده 

يف 
ً
وكان خمزن امل�ضد�س معلقا 

رقبته.

راف����ق ح����ازم جابر  وق����د 

وبا�ضم البراهيم جثته وجثة 

اإىل  خ�ضري  يو�ضف  ال�ضهيد 

م��ب��ارك، ه��ذا وقد  م�ضت�ضفى 

الرقة يوم  مت الدفن يف مقربة 

1991/2/27م.
ال�شهيد يو�شف خ�شري 

يو�شف علي

النقيب  ال�����ض��ه��ي��د  ان��ط��ل��ق 

يو�ضف رح��م��ه اهلل فجر يوم 

ال�ضاعة  اخلمي�س 8/2 عند 

الثانية والن�ضف اإىل مقر عمله 

ال��ل��واء اخلام�س ع�ضر يف  يف 
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ا�ضتدعاء  بناء على  عريفجان 

من القيادة الع�ضكرية فقد كان 

يف اإجازة يف ذلك الوقت وهناك 

الدائر بني  القتال  ا�ضرتك يف 

القوات الكويتية وقوات العدو، 

ولكنه ا�ضطر م��ع جمموعته 

ن��ح��و ق�ضر  اإىل الن�����ض��ح��اب 

ب��ي��ان مبدرعاتهم ودباباتهم، 

وا���ض��ت��ب��ك��وا ه��ن��اك اأي�����ض��اً مع 

القوات العراقية، ثم ا�ضطرتهم 

اإىل الن�ضحاب  ظروف املعركة 

نحو اللواء اخلام�س ع�ضر وبعد 

معركة �ضر�ضة، ا�ضطر ال�ضهيد 

املقاتلني  يو�ضف مع غريه من 

الذين كتب اهلل لهم النجاة اإىل 

اأن متكنوا من  الن�ضحاب بعد 

تكبيد الأعداء الكثري من القتلى 

وخرج ال�ضهيد يو�ضف ومن معه 

من الباب اخللفي بعد اأن متكن 

الع�ضكرية  من تغيري مالب�ضه 

باأخرى مدنية واأ�ضرع اإىل منطقة 

كيفان حيث ا�ضرتك يف املقاومة 

هناك ثم عاد �ضاملاً معافى اإىل 

منزل اأهله يف منطقة الرميثية 

يوم الأحد 8/5 بو�ضاطة �ضيارة 

ال�ضبان،  جيب ومعه عدد من 

ودخل املنزل وهو يردد النار ول 

العار فقد كان رحمه اهلل حمباً 

لوطنه غيوراً عليه، وكان ع�ضبي 

املزاج يف الأيام الأوىل لالحتالل 

ال��ق��درة على  لإح�ضا�ضه بعدم 

املعتدي  القيام بعمل ما لدحر 

الغا�ضب.

االن�شمام اإىل جمموعة امل�شيلة

اإىل  ال�ضهيد يو�ضف  ان�ضم 

الرابع من  اليوم  املجموعة يف 

اأحمد  العدوان بو�ضاطة  وقوع 

اأع�ضاء املجموعة،  اأحد  جابر 

والذي كان يعمل معه يف اللواء 

اخلام�س ع�ضر برتبة عريف، 

وهناك راأي اآخر يقول اإنه ان�ضم 

اأغ�ضط�س  منت�ضف  اإليها يف 

وعلى اأية حال فاإنه من موؤ�ض�ضي 

اللحظة  اإىل املوافقة ولكنه يف 

الأخرية غري راأيه واختار املرابطة 

وال�ضمود وكان يف اأثناء الحتالل 

يحمل بطاقة �ضخ�ضية »مفت�س 

جمارك«.

اأما يف اأثناء املعركة فقد قام 

يوؤدي  وك��ان  ب��دور مهم وفعال، 

دوره مع ال�ضهيد �ضيد علوي من 

يلقي  الغرف، كما كان  اإح��دى 

العراقية  القوات  القنابل ملنع 

من اقتحام املنزل وعند ال�ضاعة 

بالتعاون  ق��ام  احل��ادي��ة ع�ضرة 

مع ال�ضهيد عامر العنزي برفع 

ال�ضطح،  ف��وق  الكويتي،  العلم 

اإىل املخزن  وبعد ذل��ك �ضعد 

العلوي يف الدور الأول من املنزل، 

وهو يحمل القنابل، ولكن نريان 

القذائف وجهت نحو املخزن 

وكان �ضعوده خماطرة لأن �ضور 

انهار فاأ�ضيب  املنزل، كان قد 

يو�ضف خ�ضري بعد اأن اأدى دوره 

اأن رف��ع علم  يف املعركة وبعد 

الثاين  الكويت لأول مرة منذ 

من اأغ�ضط�س 1990.

اأ�ضيب ال�ضهيد وهو جال�س 

على ركبتيه وبيده القنابل، وقد 

الأمي��ن من وجهه  تناثر اجلزء 

الطاهرة وعلم  وفا�ضت روحه 

با�ضت�ضهاده، م��ن زميله  اأه��ل��ه 

اأخربهم  ال��ذي  ال��ق��الف  حمد 

ب��وج��ود اجل��ث��ة يف م�ضت�ضفى 

مبارك وكان كل من حازم جابر 

واأحمد جابر وم�ضعل املطريي 

وبدر ال�ضويدان قد دخلوا املنزل 

الذي ا�ضت�ضهد فيه يو�ضف و�ضيد 

رحمهما اهلل، حيث قام حازم 

جابر وبا�ضم البراهيم بنقل 

ال�ضهيد �ضيد ه��ادي مع  جثة 

ال�ضهيد يو�ضف اخل�ضري  جثة 

يف �ضيارة خا�ضة لأحد �ضكان 

الذي رافقهما  القرين  منطقة 

اإىل م�ضت�ضفى مبارك وهناك يف 

امل�ضت�ضفى حلظ والده اأن ولده 

اأ�ضيب ب�ضظايا يف بطنه.

ه���������ذا وق���������د مت دف�����ن 

ال�ضهيد يف مقربة الرقة يوم 

1991/2/27م.
ال�شهيدعامر فرج العنزي

ك�����ان ع���ام���ر رح���م���ه اهلل 

»ال��ظ��ه��ر، وال�ضند جريء  ه��و 

ريا�ضي، يتميز بالإقدام واحرتام 

الآخرين«، هكذا يقول عنه زميله 

ي�ضعر  وك����ان  ي��و���ض��ف  حم��م��د 

اإذا مل يقم  بالغ�ضب وال�ضيق 

باأي عملية �ضد قوات الحتالل 

العراقي.

ال�ضهيد رح��م��ه اهلل  ك���ان 

�ضمن اللواء اخلام�س ع�ضر كتيبة 

املدفعية اخلم�ضني برتبة مالزم 

اأول وكان يوم وقوع العدوان يف 

دورة مبعهد التكنولوجيا فالتحق 

اللواء  باملع�ضكر وك��ان معه يف 

النقيب م�ضعل املطريي وجمال 

الإبراهيم واأحمد جابر وال�ضهيد 

يو�ضف خ�ضري، وبناء على اأوامر 

اإىل مع�ضكر  روؤ�ضائه توجه  من 

امل��ب��ارك��ي��ة ب�ضحبة جمموعة 

اأفراده، وهناك ا�ضتبك مع  من 

جمموعة من جنود الحتالل، 

واأمام كثافة نريان العدو، وبناء 

على تعليمات من روؤ�ضائه حفاظاً 

ال�ضهيد  اأرواحهم ا�ضطر  على 

عامر ومن معه من الع�ضكريني 

اإىل الن�ضحاب من املع�ضكر، 

ويف اأثناء الن�ضحاب تعرف على 

نوري العلوي وهو اأحد موؤ�ض�ضي 

جمموعة 25 فرباير املعروفة، 

كما تعرف ال�ضهيد على جمموعة 

من الع�ضكريني.

ال�ضويخ وعند  ويف منطقة 

ا�ضتبكت  �ضربة اخل�����ض��راوات 

هذه املجموعة مع جنود العدو 

وا�ضتطاع ال�ضهيد يف ذلك اليوم 

اإل�ى  العلوي  الو�ضول مع نوري 

مزرعة ال�ضهيد �ضيد هادي يف 

السور الرابع

خضير  ي�����وس�����ف  ال����ش����ه����ي����د 
معسكر  ف����ي  ق���ات���ل  ي���وس���ف 
ع���������ري���������ف���������ج���������ان، وان��������ض��������م 
مل�����ج�����م�����وع�����ة امل�����س�����ي�����ل�����ة ف���ي 
وكان  أغسطس  م��ن  ال��راب��ع 
ال����ع����ار«  وال  »ال������ن������ار  ي��������ردد 
ل��ش��دة غ��ي��رت��ه ع��ل��ى وطنه

املجموعة.

وال�ضهيد يو�ضف اأحد عنا�ضر 

الفعالة، فقد �ضارك  املجموعة 

يف اأكر العمليات التي قامت بها 

وكان من املالزمني لل�ضهيد �ضيد 

هادي يف مقر املجموعة.

كان رحمه اهلل يعمل اأي�ضاً 

مع جمموعة للمقاومة با�ضم 

»جم��م��وع��ة..« وق��د �ضارك مع 

العمليات  اأف��راده��ا يف بع�س 

الناجحة والتي مت تنفيذها يف 

ال�ضامل وعملية  منطقة �ضباح 

اأخرى عند ق�ضر بيان.

ومن العمليات التي ا�ضرتك 

فيها مع جمموعة امل�ضيلة، اإحراق 

الدائري  للعدو على  �ضاحنات 

بالتعاون م��ع جمال  اخلام�س 

الفيلكاوي،  البراهيم وط��ارق 

كما قام بعمليات قن�س جلنود 

الحتالل واأحرق �ضيارة ع�ضكرية 

للعدو تقل بع�س اجلنود وت�ضري 

حتت اجل�ضر املوؤدي اإىل منطقة 

بيان.

اال�شت�شهاد:

لقد اأراد اهلل �ضبحانه وتعاىل 

ال�ضهادة، فقد تخلف عن  ل��ه 

بقية  املع�ضكر مع  اخل��روج من 

زمالئه الذين خرجوا باأ�ضلحتهم 

اإىل الأرا�ضي ال�ضعودية يوم 2 

اأغ�ضط�س مبدرعاتهم وعندما 

البغي والعدوان  اأعدمت قوات 

اأ�ضدقاءه بعد تعذيبهم، ن�ضحه 

الوطن فا�ضطر  اأهله مبغادرة 
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التايل  اليوم  ، ويف  الفنيطي�س 

ذهب اإىل منطقة كيفان و�ضارك 

يف القتال الدائر هناك وقد اأبلى 

اإىل  بالًء ح�ضنا، ولكنه ا�ضطر 

اأعقاب  اخل��روج من كيفان يف 

�ضيطرة جنود الحتالل عليها، 

والتقى به جمال الإبراهيم هناك 

الذي كان قد دخل اإىل منطقة 

ال��ي��وم، ومعه  كيفان يف ذل��ك 

طارق الفيلكاوي فقاما بتو�ضيل 

ال�ضهيد واثنني من زمالئه اإىل 

مزرعة الفنيطي�س.

ن�شاطه امل�شلح ودوره يف املعركة:

العنزي  ال�ضهيد عامر  يعد 

رحمه اهلل من موؤ�ض�ضي »قوة 

امل�ضيلة،  الكويت« - جمموعة 

وقد �ضارك يف معظم العمليات 

ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا اأف����راد تلك 

املجموعة بالإ�ضافة اإىل قيامه 

بعمليات قن�س ف��ردي جلنود 

الحتالل، كما قام بعدة عمليات 

النار على  اإط��الق  ناجحة مثل 

للعدو كما قام  جيب ع�ضكري 

الأرت���ال  القنابل على  ب��اإل��ق��اء 

بالتعاون  الع�ضكرية العراقية 

مع نوري العلوي وم�ضعل املطريي 

الذي كان ينقل هذه املعلومات 

احلرمي  العقيد حممد  اإىل 

اآخر  عن طريق �ضابط ات�ضال 

وق��ام بثالث عمليات من هذا 

اإحدى  ���ض��ارك يف  ال��ن��وع كما 

25 فرباير  عمليات جمموعة 

�ضد القوات العراقية يف اإحدى 

مدار�س منطقة غرب الفنطا�س 

وك���ان رح��م��ه اهلل   9/14 ي��وم 

ير�ضد مواقع عمليات التفجري 

لنقل املعلومات عن نتائجها.

باإطالق  ال�ضهيد عامر  قام 

ال�ضامل  النار يف منطقة �ضباح 

اثنني من جنود الحتالل  على 

وقد اأ�ضفرت العملية عن مقتل 

اأحدهما اأما الآخر فقد فر هارباً  

وقد متت هذه العملية بالتعاون 

مع زميله م�ضعل املطريي وكان 

ال�����ض��ه��ي��د ع��ام��ر ال��ع��ن��زي من 

العنا�ضر الفعالة يف املجموعة، 

فقد درب عدداً من عنا�ضرها 

من املدنيني على تنظيف ال�ضالح 

وا�ضتعماله وقد قام بدور مهم 

القرين  اأثناء معركة  وفعال يف 

الدور  فكان موقعه يف �ضالة 

الأول بالقرب من النافذة، وعلى 

�ضدره �ضالح ال�ضتقالل وهو 

اأقوى �ضالح عند املجموعة، ذلك 

النوع من الأ�ضلحة الذي يحمل 

على من�ضة ولكن ال�ضهيد جعل 

املن�ضبة ولقد كبد جنود  كتفه 

الحتالل خ�ضائر كثرية ورغم 

�ضراوة املعركة و�ضعوبة وخطورة 

املوقف فاإنه مل يرتدد يف ال�ضعود 

اإىل �ضطح املنزل جنباً اإىل جنب 

 ، ال�ضهيد يو�ضف خ�ضري  م��ع 

اأمام  الكويتي  العلم  حيث رفعا 

اأعني جنود الحتالل ثم عادا 

املعركة،  ووا���ض��ال دوره��م��ا يف 

وبهذا يكون وال�ضهيد يو�ضف 

الوطن قبل  اأول من رفعا علم 

التحرير.

وقد ركزت القوات العراقية 

هجومها على م�ضدر نريان �ضالح 

واأط��ل��ق��ت نريانها  ال�ضتقالل 

نحو ال�ضهيد عامر فاأ�ضيب يف 

يئن م��ن حمل  ال���ذي مل  كتفه 

ال�ضالح وب��رت ذراع���ه الأمين، 

ثم  ال��وراء  اإىل  فرجع خطوتني 

�ضقط البطل عامر العنزي على 

الأر�س وفارق احلياة فكان اأول 

اأثر  �ضهيد من املجموعة وقد 

ال��روح املعنوية  ا�ضت�ضهاده يف 

لأع�ضاء املجموعة. لقد ا�ضت�ضهد 

ال��وط��ن ول  اأن رف��ع علم  بعد 

تزال اآثار دمه على احلائط يف 

املعركة  الذي دارت فيه  املنزل 

البا�ضلة .

 ويوؤكد الدكتور عادل، وهو 

الذين عملوا يف  الأطباء  اأح��د 

اأن��ه �ضاهد  ال��ع��دان  م�ضت�ضفى 

 2/27 ال�ضهيدين يوم  جثمان 

وكانت يد اأحدهما مبتورة وبعد 

التحرير �ضاأل عنه �ضقيقه الذي 

ال��ش��ه��ي��د ع��ام��ر ف���رج ال��ع��ن��زي ح��م��ل س���اح االس��ت��ق��ال على 
كتفة، وأول شهيد سقط في معركة القرين وهو الذي رفع 
سطح  ف��وق  خضير  ي��وس��ف  الشهيد  مب��ع��اون��ة  ال��ك��وي��ت  علم 
املنزل، فكان بذلك أول من رفع علم الدولة أثناء التحرير

)2017 مارس   - )فبراير   88 الغرسة  25



السور الرابع

ال����ش����ه����ي����د ج�����اس�����م م����ح����م����د ع����ل����ي غ�����ل�����وم ن����ش����ط ف������ي جمع 
ل���اح���ت���ال وق�����ام بعمليات  األس���ل���ح���ة م��ن��ذ األي������ام األول������ى 
القرين خلية  مؤسسي  من  ويعتبر  العدو   جنود  القتناص 

دخل مع القوات الكويتية وتوجه 

اإىل العنوان يف القرين حني علم 

ال�ضهداء  اأحد  اأنه  من جريانه 

واأحد اأبطال معركة القرين ويف 

ا�ضتاأذن من عمله  التايل  اليوم 

اأخرب  الدمام حيث  اإىل  وذهب 

ال�ضجاع  ابنهم  با�ضت�ضهاد  اأهله 

ال�ضمود ومل  اأ�ضر على  ال��ذي 

ي�ضتدل �ضقيقه على مكان قرب 

ال�ضهيد.

 ال�شهيد جا�شم حممد علي 

غلوم

ال�ضهيد جا�ضم من  يعترب 

موؤ�ض�ضي خلية القرين، وكان حتى 

1984، يعمل يف اجلي�س  عام 

الكويتي، الذي عاد اإليه كمجند 

ال�ضهيد  وك��ان  قبل الح��ت��الل، 

جا�ضم على معرفة �ضابقة بالرائد 

ك��ان يقوم  ال��ذي  بهاويد  خليل 

على تدريبه يف اجلي�س، ومنذ 

ال�ضهيد جا�ضم  اأظهر  البداية 

�ضجاعة يف مقاومة الحتالل، 

وكان ال�ضهيد ي�ضعى اإىل العودة 

اإىل العمل يف اجلي�س، وعندما 

�ضمع بالجتياح العراقي ارتدى 

اإىل  واأ�ضرع  الع�ضكرية  مالب�ضه 

اإىل  »املباركية« وعاد  املع�ضكر 

الثاين مبالب�س  اليوم  اأهله يف 

عليها  اأن ح�ضل  بعد  مدنية 

الكويتية  القوات  اإثر ا�ضطرار 

املتوجهة اإىل منطقة كيفان وكان 

وب��داأ ن�ضاطه  ج��داً،  مت�ضايقاً 

ث��م ان�ضم  يف جمع الأ�ضلحة، 

ل��ل��م��ق��اوم��ة يف  اإىل جم��م��وع��ة 

ي�ضتلم  الرميثية، وكان  منطقة 

الأ�ضخا�س  اأحد  من�ضورات من 

بتوزيعها وقامت زوجته  ويقوم 

بالتعاون مع زوجة ال�ضهيد خالد 

الكندري باإعداد مالب�س لأفراد 

املقاومة ولقد قام بعدة عمليات 

اقتنا�س جلنود العدو، فقد كان 

يعمل مع جمموعة من ال�ضباب 

مثل من�ضور علي �ضفر وحممد 

علي �ضفر، وكان عددهم يرتاوح 

ما بني ثمانية وت�ضعة اأ�ضخا�س، 

اأحد  اأ�ضبح  ويف �ضهر �ضبتمرب 

اأفراد جمموعة الرو�ضة بقيادة 

خليل بهاويد، حني قام بالتعاون 

مع من�ضور �ضفر وبتكليف من 

بناء على  الرائد خليل بهاويد، 

اقرتاح من حممد علي �ضفر، 

بعملية نقل الأ�ضلحة وقد ك�ضرت 

ك��ان يقوم بعملية  بينما  رجله 

املع�ضكر  ال�ضالح من  ا�ضتخراج 

ومت و���ض��ع اجلب�س عليها يف 

امل��ن��ازل لكنه رحمه اهلل  اأح��د 

مل يتحمل فك�ضر اجلب�س وقد 

اأعقاب  بال�ضجاعة ففي  متيز 

قيامه بالتعاون مع كل من حممد 

ومن�ضور علي �ضفر باإطالق النار 

وقتل بع�س جنود الحتالل،  

اأ�ضر ال�ضهيد بعد جناح العملية 

على اأخذ اأ�ضلحة اجلنود وكانت 

اأن  عبارة عن ر�ضا�ضات رغ��م 

زم����الءه لح��ظ��وا ق���دوم جيب 

ع�ضكري عراقي لكنه متكن من 

حمل الأ�ضلحة ثم نقلها اإىل مقر 

الرو�ضة  القيادة يف جمموعة 

التي تعرف على بع�س اأفرادها 

يف ذلك اللقاء بو�ضاطة من�ضور 

علي �ضفر.

لقد ن�ضط رح��م��ه اهلل يف 

ج��م��ع الأ���ض��ل��ح��ة م��ن��ذ الأي����ام 

الأوىل لالحتالل وك��ان يقوم 

بقيادة ال�ضيارة التي تنقل اأفراد 

املجموعة �ضواء لنقل الأ�ضلحة اأو 

ر�ضد حتركات العدو على اخلط 

ب��ع��دة عمليات  ال�ضريع وق���ام 

العراقية  القوات  م�ضلحة �ضد 

يف طريق املغرب ال�ضريع، وغرب 

اأكتوبر  �ضهري  الفنطا�س يف 

بالتعاون مع  ونوفمرب، وذل��ك 

البناي  ال��ه��زاع وج��م��ال  ط��الل 

وال�ضهيدين اإبراهيم �ضفر وخليل 

اإىل قيامه  بالإ�ضافة  البلو�ضي 

بالعديد من الأن�ضطة الأخرى، 

وعمليات م�ضلحة على اجل�ضور 

العمليات  التي تعد من  اأي�ضاً 

ت��راأ���س خلية  اخل��ط��رية، ولقد 

اأ�ضر خليل  اأعقاب  القرين يف 

بهاويد يف 2 يناير 1991م.

اال�شت�شهاد:

مع بداية معركة القرين، 

ال�ضهيد �ضيد  وع��ن��دم��ا طلب 

اأن  اأف��راد املجموعة  هادي من 

البيوت املجاورة،  يتوزعوا بني 

ال�ضهيد ج��ا���ض��م عند  ح���اول 

ال�ضاعة 8٫15 اخلروج من منزل 

ال�ضهيد بدر اإىل املنزل املجاور 

ال��ب��اب اجلانبي، لكنه يف  م��ن 

اأ�ضيب بطلقات  اأثناء حماولته 

يف فخذه، فقام �ضامي ب�ضحبه 

املنزل وه��و ينزف بغزارة  اإىل 

ويتاأمل فقد ك�ضر عظم الفخذ، 

وظل هكذا طوال �ضاعات املعركة 

ال�ضالة، ومل يتمكن  ملقى يف 

زمالوؤه من نقله معهم اإىل منزل 

ن��ظ��راً خلطورة  ب��در،  ال�ضهيد 

اإ�ضابته و�ضعوبة احلركة بالن�ضبة 

له من �ضدة الأمل فا�ضطروا 

اأن قاموا  اإىل تركه مكانه بعد 

بناء على  الغطاء عليه  بو�ضع 

بالربد  ي�ضعر  ك��ان  طلبه، لأن��ه 

النزيف، وبرودة  ب�ضبب غ��زارة 

اأي�ضاً، وكان يقول لهم  الطق�س 

وهو يتاأمل زوجته �ضوف تنجب 

هذا اليوم تواأمني ولن يتمكن من 

م�ضاهدتهما وبالفعل فقد اأجنبت 

زوجته يوم 2/17م.

ال�ضهيد جا�ضم  اأ�ضر  لقد 

على البقاء مع املجموعة يف تلك 

الأيام رغم علمه بظروف زوجته، 

ولكن النتماء للوطن اأقوى من 

كل الظروف، على اأية حال قام 

ال�ضهيد  البغي ب�ضحب  جنود 

جا�ضم وهو يتاأمل وي�ضرخ وبعد 

تبقى  تعذيبه قاموا ب�ضحب ما 

اأطلقوا  ث��م  م��ن دم يف ج�ضمه 

عليه خم�س طلقات على راأ�ضه 

وك��ان حلظة  وبطنه و���ض��دره، 

ا�ضت�ضهاده يرتدي مالب�س ذات 

لون اأخ�ضر، وهي نف�س مالب�س 

اإجراء العمليات، كما ربطوا يديه 

ب�ضلك حديدي واألقوا جثته عند 

التل الرملي يف قطاع )ج - 1( يف 

منطقة القرين، اأما زوجته فقد 

التواأم وكانت  و�ضعت طفليها 

تنتظر عودة زوجها قد �ضمعت 

اأنه على قيد احلياة واأن القوات 

اأخ��ذت��ه �ضمن  ق��د  المريكية 

ال��رج��ال جلمع  جمموعة م��ن 

الأ�ضلحة، وقالت لها اأختها ذلك 

)2017 مارس   - )فبراير   88 الغرسة  26



ال��ش��ه��ي��د خ��ل��ي��ل خ���ي���ر ال���ل���ه ال���ب���ل���وش���ي ع�����رف ع���ن���ه دراي���ت���ه 
ال�����ت�����ام�����ة ب����اس����ت����ع����م����ال س���������اح ال��������رش��������اش وق��������درت��������ه ع���ل���ى 
ال��ت��ص��وي��ب ال��دق��ي��ق وإع�����داد ال��ك��م��ائ��ن وت��ف��خ��ي��خ السيارات

الكويتية  ل���ل���م���ق���اوم���ة  ان����ض����م  ص���ف���ر  ع���ل���ي  إب����راه����ي����م  ال���ش���ه���ي���د 
ي�����ردد  ل�����اح�����ت�����ال  وك��������ان  ف�����ي ك����ي����ف����ان م����ن����ذ األس������ب������وع األول 
ب���رب���اط���ة ج�����أش ال ن��ظ��ي��ر ل���ه���ا )أري�������د امل������وت وال أري������د األس�����ر(

ل�ضعوبة وخطورة اإبالغها على 

�ضحتها، ولكن لبدمن اإبالغها 

فكانت �ضدمة بالن�ضبة لها ولكن 

ق�ضاء اهلل وقدره ف�ضربت وهي 

تعلم اأنه كان م�ضراً على املقاومة 

والدفاع عن الوطن رغم علمه 

بحاجة اأهله وزوجته اإليه.

ال�شهيدخليل خري اهلل 

عبدالكرمي البلو�شي:

الكاتب  ال�ضهيد خليل  كان 

للموانئ -  العامة  املوؤ�ض�ضة  يف 

ال�ضويخ يف رحلة �ضيد  ميناء 

العراقي  عندما اجتاح اجلي�س 

الأرا�ضي الكويتية ولذلك ا�ضطر 

اإىل الإبحار نحو جزيرة فيلكا، 

اإىل منزله م�ضاء نف�س  ثم عاد 

ي�ضعر  ث��ائ��ر قلق  ال��ي��وم، وه��و 

بالغ�ضب وكانت ال�ضدمة بالغة 

ال�ضعوبة وبذلك ظل يف منزله 

اأي��ام��ا حم���دودة ل ي��دري ماذا 

يعمل.

االن�شمام اإىل املقاومة:

مل تطل ح��ريت��ه ف�ضرعان 

ما بداأ ين�ضط يف مقاومة العدو 

وان�ضم اإىل بع�س ال�ضبان العاملني 

يف املقاومة، واأ�ضبح اأحد اأع�ضاء 

التي  ال�ضامل  جمموعة �ضباح 

اأ�ضبحت فيما بعد تعرف با�ضم 

خلية القرين وبالتعاون مع اأفراد 

اخللية ن�ضط ال�ضهيد يف مقاومة 

املحتل وقد عرف عنه درايته 

التامة با�ضتعمال �ضالح الر�ضا�س 

وقدرته على الت�ضويب الدقيق، 

ول��ذل��ك ق��ام ب��اأك��ر م��ن عملية 

العراقية  القوات  م�ضلحة �ضد 

با�ضتخدام هذا ال�ضالح وبخا�ضة 

اأ�ضبح مقر اخللية يف  عندما 

منطقة القرين، واتخذ اأفرادها 

من بع�س املنازل التي كانت قيد 

للقيام بعمليات  الإن�ضاء مركزاً 

العراقية  الآل��ي��ات  هجوم على 

من خالل الفتحات والفراغات 

املوجودة بحائط املنزل.

ازداد ن�ضاط ال�ضهيد خالل 

���ض��ب��ت��م��رب يف مقاومة  ���ض��ه��ر 

العراقية، ولذلك كر  القوات 

يبيت  وك���ان  اأه��ل��ه  غيابة ع��ن 

اأنه يجل�س  املنزل بحجة  خارج 

مع بع�س ال�ضباب يف الديوانية 

الأ�ضلحة  ال�ضهيد بجمع  وق��ام 

ونقلها من منطقة الفروانية اإىل 

ال�ضامل، وكذلك  منطقة �ضباح 

من منطقة الفردو�س.

ورغ���م خ��ط��ورة م��ث��ل هذه 

العمليات اإل اأنه مل يكن يرتدد 

يف القيام بها، كما قام رحمه اهلل 

باإعداد بع�س الكمائن وتفخيخ 

ال�ضيارات وقن�س جنود الحتالل 

على الطرق ال�ضريعة ورغم اأنه 

اأخرب زوجته ببع�س ن�ضاطه اإل 

ينتمي  باأنه  لها  اأن��ه مل ي�ضرح 

اأو خلية معينة،  اإىل جمموعة 

وبالإ�ضافة اإىل ن�ضاطه يف جمال 

اأي�ضاً  امل�ضلحة ن�ضط  املقاومة 

العامة  يف جم���ال اخل���دم���ات 

وعمل يف اأحد املخابز ويف نقل 

الغذائية وتوزيعها على  امل��واد 

الأهايل.

وقد عاد اإىل منزله يوم بدء 

الهجوم اأي 17 يناير ولكنه مل 

ي�ضتقر فقد خرج وانقطع عن 

اأ�ضبوع، ثم عاد  زيارتهم م��دة 

اإىل اأهله، حيث اأقام معهم مدة 

يومني ثم جمع بع�س مالب�ضه 

باأربعة  التحرير  وخ��رج وقبل 

اأيام اأي يوم 22 فرباير عاد اإىل 

التي  اأ�ضرته، وجمع الأ�ضلحة 

واأخرب  املنزل  كان يحفظها يف 

اإخوانه اأنه اأحد اأع�ضاء جمموعة 

اأمله يف  واأع��رب عن  للمقاومة 

اأن يلقاهم بعد التحرير، واأنهى 

حديثه قائاًل: »اإذا مل اأعد فاإنني 

�ضهيد من اأجل الكويت «.

ال�شهيد اإبراهيم علي �شفر 

من�شور

اإب��راه��ي��م يف  ال�ضهيد  ك��ان 

برتبة عريف،  الكويتي  اجلي�س 

ثم انتقل للعمل يف وزارة ال�ضوؤون 

بوظيفة  والعمل  الجتماعية 

مالحظ اأمن و�ضالمة، ومما ل 

�ضك فيه اأنه ا�ضتفاد من عمله 

ال�ضابق يف مقاومة الحتالل، 

فقد تطوع رحمه اهلل يف اليوم 

ا�ضمه يف خمفر  الأول و�ضجل 

اجلابرية، وهناك �ضاعد الكثري 

الذين يعملون  الع�ضكريني  من 

يف املخفر، وذلك بتوفري مالب�س 

ا�ضتطاعوا  مدنية لهم وبذلك 

اخلروج من املخفر ب�ضالم ويف 

العامة، فقد  جمال اخلدمات 

عمل ال�ضهيد يف مهنة البيع يف 

الب�ضطات يف مناطق بيان و�ضلوى 

والرميثية واجلابرية، وكان يعمل 

املفاتيح يف  يف حرفة �ضناعة 

تلك الفرتة .

كما كان يقوم بنقل حاجات 

واأغرا�س الأهايل نظري اأجر لكي 

ي�ضاعده على املرابطة وال�ضمود 

ال���ظ���روف املعي�ضية  يف ظ���ل 

اأي�ضاً  اأنه  ال�ضعبة، ول�ضك يف 

كان يفيد من اأن�ضطته يف ر�ضد 

وحتركات  جتمعات  ومتابعة 

القوات العراقية.

االن�شمام اإىل املقاومة:

ان�ضم ال�ضهيد منذ الأ�ضبوع 

الأول اإىل املقاومة الكويتية يف 

كيفان و�ضمن جمموعة الرو�ضة 

بقيادة الرائد خالد ال�ضطي قبل 

بالتعاون  9/3 وق��ام  اأ�ضره يف 

مع اأخيه حممد �ضفروال�ضهيد 

خالد البلو�ضي وال�ضهيد جا�ضم 

الأ�ضلحة ونقلها،  حممد بجمع 

ور�ضد حتركات القوات العراقية 

ال�ضريع، واإعداد  على اخل��ط 

الكمائن لها، ومهاجمة العربات 

الع�ضكرية العراقية.
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السور الرابع

وك���ان ي��ق��وم ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال�ضهيد مبارك �ضفر بتوزيع 

املياه على اأهايل منطقة القرين 

ب��دء عا�ضفة ال�ضحراء،  قبل 

بالإ�ضافة اإىل اأنه كان يرتدد على 

ال�ضهيد �ضيد علوي ومنه ياأخذ 

املعلومات والتعليمات ويقوم 

بدوره بتو�ضيلها اإىل بقية اأع�ضاء 

املجموعة.

وبعد بدء عا�ضفة ال�ضحراء 

اأع�ضاء  م��ع  ال�ضهيد  ا�ضتقر 

القرين،  املجموعة يف منطقة 

بعد اأن اأخرب زوجته بقراره هذا، 

ومل تفلح حماولتها معه ليظل 

يف منزله.

االعتقال:

قام ال�ضهيد اإبراهيم رحمه 

املعركة،  اأثناء  اهلل بدور ن�ضط 

وكان ينتقل من غرفة اإىل اأخرى 

اأن  وعند نهاية املعركة، بعد 

اإىل ال�ضتقرار  ال�ضبان  ا�ضطر 

ال�ضهيد  ال��درج يف منزل  حتت 

بدر العيدان على اعتبار اأنه اأكر 

الأماكن �ضالبة وقوة يف مواجهة 

قذائف الدبابات العراقية، اقتحم 

اجلنود املنزل الآخر، وهناك كان 

ال�ضهيد جا�ضم حممد علي غلوم 

يتاأمل وينزف، وكل من �ضامي 

البناي يف  �ضيد علوي وجمال 

املخزن العلوي، ويف تلك اللحظة 

قام ال�ضهيد ابراهيم �ضفر الذي 

النار  ب��اإط��الق  يلق �ضالحه  مل 

مما اأثار انتباه اجلنود فاجتهوا 

�ضوب املنزل الآخر وهو منزل 

العيدان، وعندما  ال�ضهيد بدر 

دخلوا املنزل اقرتح اأحد اجلنود 

من املخزن العلوي الذي يختبئ 

فيه حازم جابر وحممد يو�ضف 

اللحظة  اإلقاء قنبلة ويف تلك 

تعالوا  اإبراهيم  ال�ضهيد  �ضرخ 

نحن هنا.

فقد كان ينوي اإلقاء القنبلتني 

اأخرب  اللتني كانتا بحوزته كما 

زمالءه من قبل.

ع���ن���دم���ا اجت������ه اجل���ن���ود 

���ض��وب م�ضدر ال�ضوت حتت 

اأن هناك بع�س  والواقع  الدرج 

الرواية  الخ��ت��الف��ات يف ه��ذه 

تلك  باأنه يف  راأي يقول  فهناك 

ال�ضهيد مبارك  ك��ان  اللحظة 

�ضفر يتاأمل ب�ضوت م�ضموع مما 

انتباهم فاجتهوا �ضوت  اأث��ار 

م�ضدر ال�ضوت حتت الدرج.

ال�ضهيد مع زمالئه  اقتيد 

اأدخل  اإىل املخفر م�ضابا وقد 

جنود العدو يف بطنه انبوبا فكان 

يتحرك كثرياً يف املخفر ويردد 

اأريد اأن اأموت، ل اأريد الأ�ضر، 

ومع ذلك اهتم بالتخفيف على 

ال�ضهيد مبارك  اأخيه اجلريح 

فكان يبلل قطعة من الورق باملاء 

وي�ضعها على فمه.

اأط���ل���ق جنود  وق����د  ه����ذا 

ال�ضهيد  ال��ن��ار على  الح��ت��الل 

اإبراهيم واألقوا بجثته مع بقية 

اأفراد املجموعة عند التل وكانت 

اآثار التعذيب وا�ضحة عليه.

ال�شهيد/ مبارك علي �شفر 

من�شور

ال�ضهيد مبارك  مل يتحمل 

الذي كان يعمل بوظيفة مالحظ 

البقاء دون عمل  اأمن و�ضالمة 

يقاوم به املحتل، فكان يلح على 

اإىل  ب��اأن ي�ضمه  اأخ��ي��ه حممد 

ينتمي  التي  املقاومة  جمموعة 

اإليها، وكان حممد يطلب منه 

باأنه  النتظار وال�ضرب، ويعده 

ل���ه ع���ن جمموعة  ���ض��ي��ب��ح��ث 

للمقاومة، وك��ان �ضبب موقف 

اأخيه  حم��م��د ه��و قلقة ع��ل��ى 

اأن الأخ���وة  م��ب��ارك وبخا�ضة 

الثالثة، ال�ضهيد اإبراهيم وحممد 

اأع�ضاء يف  ومن�ضور جميعهم 

جمموعة الرو�ضة، لكن ال�ضهيد 

اأن  ي��رى  ك��ان  ينتظر، فقد  مل 

ب��اأي �ضكل  املقاومة لب��د منها 

وباأية و�ضيلة، وقام بجمع عدد 

واأقاربه يف منزله  من معارفه 

يف منطقة �ضلوى واتفق معهم 

على الت�ضدي لهذا املحتل وبداأ 

املقاومة  واإعداد الكمائن لقواته، 

والقيام بعمليات قن�س فردية 

وك��ان منذ   ، جلنود الح��ت��الل 

الثاين لالحتالل يجمع  اليوم 

بالتعاون مع من�ضور  الأ�ضلحة 

وبع�س ال�ضبان.

نفذ ال�ضهيد عدة عمليات مع 

زمالئه، وكانت اإدارة الإ�ضعاف 

برئا�ضة الدكتور حممد ال�ضرهان 

للمقاومة يف  قد فتحت عيادة 

القرين وغرب الفنطا�س والرقة 

عن طريق بع�س رجال املقاومة، 

ال�ضهيد مبارك �ضفر  ومنهم 

م���ن���دين، وعندما  وع���ب���داهلل 

تقرر ان�ضمام خلية القرين اإىل 

ال�ضهيد  امل�ضيلة كان  جمموعة 

م���ب���ارك ال����ذي اأ���ض��ب��ح اأح���د 

بالتعاون مع  عنا�ضرها يقوم 

اإبراهيم �ضفر بنقل  ال�ضهيد 

املياه بو�ضاطة �ضيارة التنكر اإىل 

مقر جمموعة امل�ضيلة، قبل بدء 

عا�ضفة ال�ضحراء، كما ينقل 

اأي�ضًا الأخبار واملعلومات من 

اإىل خلية  ال�ضهيد �ضيد هادي 

ك��ان ميثل همزة  اأي  ال��ق��ري��ن 

الو�ضل بني الطرفني.

اال�شت�شهاد:

اأ�ضيب ال�ضهيد مبارك بطلقة 

يف بطنه اخ��رتق��ت ظ��ه��ره، يف 

الدقائق الأوىل من بدء املعركة 

حني قررت املجموعة بناء على 

تعليمات من ال�ضهيد �ضيد هادي 

النتقال من منزل ال�ضهيد بدر 

امل��ج��اورة، ومتكن  امل��ن��ازل  اإىل 

طالل من �ضحبه اإىل داخل منزل 

العيدان، وبالطبع  ال�ضهيد بدر 

حالت اإ�ضابته هذه دون ا�ضرتاكه 

الفعلي يف املعركة فقد ظل ينزف 

طوال ال�ضاعات.

بعد انتهاء املعركة واقتحام 

ال�ضبان  اقتادوا  املنزل  اجلنود 

ال��درج ومل  الذين كانوا حتت 

يكن باإمكان ال�ضهيد مبارك اأن 

يتاأمل  يتحرك من مكانه فكان 

ال������ش������ه������ي������د م����������ب����������ارك ع�������ل�������ي ص�������ف�������ر ه���������م���������زة ال����������وص����������ل ب����ن 
رج������������ال امل�������ق�������اوم�������ة، ن�����ق�����ل امل�������ي�������اه واألس�������ل�������ح�������ة وامل�����ع�����ل�����وم�����ات 
أع��������������دم وه�����������و ي�������ن�������زف وأل�������ق�������ي�������ت ج�����ث�����ت�����ه ف���������ي ب���������ر ال�����ق�����ري�����ن

)2017 مارس   - )فبراير   88 الغرسة  28



وي�ضرخ اأنا م�ضاب ولكن جنود 

الرحمة،  الحتالل ل يعرفون 

وعندما تاأكدوا اأنه بالفعل كما 

ال�ضهيد  اأخيه  يقول طلبوا من 

ابراهيم حمله، ولكنهم عادوا 

اأن ي�ضري  ابراهيم  وطلبوا من 

اأمامهم وقاموا ب�ضحب ال�ضهيد 

مبارك واقتادوه مع زمالئه اإىل  

املخفر، حيث مت لفه يف بطانية 

نقالة لعدم قدرته  وو�ضع على 

على احلركة، وبعد �ضاعات من 

واإلقاء جثته  التعذيب مت قتله 

التل الرملي  مع زمالئه عند 

1( يف منطقة  يف قطاع )ج - 

اأجزاء  اأن قطعوا  القرين، بعد 

من ج�ضمه فقد �ضوهدت جثته 

اأخ�ضر  وعليها مالب�س لونها 

وهي مالب�س العمليات اجلراحية 

وتركوا اإىل جنبه »اأنبوبة« خا�ضة 

بالوحدة الطبية املتنقلة.

ال�شهيد/ خالد اأحمد 

حممد عبا�س الكندري

للوطن  ال����ولء والن��ت��م��اء 

ال��دف��اع عنه ففي ظل  يتطلب 

الظروف القا�ضية اهتم ال�ضهيد 

الذي كان يعمل بوظيفة  خالد 

م�ضغل م�ضفاة يف ميناء عبداهلل 

بتكوين جمموعة �ضغرية العدد 

للقيام بعمليات �ضد القوات 

العراقية املحتلة، فقام بالتعاون 

القنابل احلارقة  باإعداد  معهم 

العراقية  القوات  بها  ليهاجموا 

من فوق اجل�ضور، كما قام بتزوير 

اأ�ضر  اأعقاب  الهويات ولكن يف 

اأع�����ض��اء املجموعة وهو  اأح��د 

البلو�ضي، يف  اإبراهيم  ال�ضهيد 

اأثناء قيامه بتوزيع من�ضورات 

�ضد الحتالل، تفككت املجموعة 

اأ�ضرته  ال�ضهيد م��ع  وان��ت��ق��ل 

لالإقامة يف منطقة القرين وكان 

ذلك يف �ضهر اأكتوبر و�ضاء اهلل 

اأن يكون املنزل الذي ا�ضتقر فيه 

جماوراً ملنزل خلية القرين فتم 

التعرف عليها.

فقد كانوا يجل�ضون م�ضاء 

يبدو  املنزل، وكما  بالقرب من 

فاإن اأفراد خلية القرين �ضعروا 

ال�����ض��ه��ي��د خالد  ن��ح��و  ب��ال��ث��ق��ة 

الذي عرف من اأحاديثهم اأنهم 

اأحد �ضباط  يريدون دفن جثة 

اجلي�س العراقي فاأبدى ال�ضهيد 

ا�ضتعداده للقيام بذلك وقد اأكد 

لهم اأنه �ضبق له دفن بع�س جثث 

الذين  العراقية  القوات  اأف��راد 

قتلتهم اأفراد جمموعة للمقاومة 

وهو اأحد عنا�ضرها يف منطقة 

ال�ضهيد  اأ�ضبح  الرقة، وهكذا، 

القرين  اأفراد خلية  اأحد  خالد 

ال�ضهيد �ضيد  كما تعرف على 

امل�ضيلة  ه��ادي قائد جمموعة 

فيما بعد.

ومما جتدر الإ�ضارة اإليه اأن 

ك��ان يقوم  ال�ضهيد رحمه اهلل 

بتوزيع املياه بو�ضاطة �ضيارة نقل 

الرقة  اأهايل منطقة  املاء على 

ولكنه بعد ذلك ا�ضطر  جماناً 

ت��وزي��ع��ه��ا خ���ارج املنطقة  اإىل 

نظري مبلغ ي�ضري، ي�ضاعده على 

توفري م�ضتلزمات احل��ي��اة يف 

تلك الأيام.

اال�شت�شهاد:

باأياٍم  وقبل احل��رب الربية 

حمدودة عاد اإىل زوجته واأخربها 

قبل خروجه اأنه لن يعود، ثم رجع 

، وغادر   2/22 اأهله يوم  اإىل 

املنزل يوم 2/23 وقد لحظت 

ي�ضعر  ال�ضهيد كان  اأن  الزوجة 

بال�ضعادة الغامرة يف ذلك اليوم 

اإليه رفاقه  وبخا�ضة حني جاء 

اإىل مقر اخللية  ل�ضطحابه 

كما لحظت اأنه يطلب ال�ضهادة 

ويتمناها بل يطلب من زوجته 

ال��دع��اء ل��ه ب���اأن ت��ك��ون خامتة 

حياته ال�ضت�ضهاد وق��د حقق 

اهلل �ضبحانه وتعاىل اأمنيته حني 

ا�ضرتك ال�ضهيد خالد يف معركة 

اأن  البا�ضلة، وبعد  القرين  بيت 

اقتحم العدو البيت، مت اأ�ضره مع 

بقية زمالئه، ولعدة �ضاعات ثم 

اأطلقوا النار عليه واألقوا جثته 

التل الرملي يف منطقة  عند 

القرين قطاع )ج - 1( بعد اأن 

تعر�س للتعذيب الوح�ضي باأيدي 

جنود الحتالل.

ال�شهيد/ ح�شني علي ر�شا 

غلوم:

اأنهى ال�ضهيد دورة يف كلية 

الثاين  ي���وم  وك���ان  ال�����ض��رط��ة، 

اليوم الأول له  اأغ�ضط�س  من 

اأ�ضره  ملبا�ضرة عمله، ولكن مت 

اأراد اهلل  ، فقد  لعدة �ضاعات 

�ضبحانه وتعاىل اأن يحفظه لدور 

اآخر، فقد اأطلق �ضراحه ومتكن 

من العودة اإىل منزله، ومل يهداأ 

له بال لأنه يريد املقاومة والدفاع 

عن الوطن.

القيام  ال���ب���داي���ة  وك���ان���ت 

بالتعاون مع  الليلية  باحلرا�ضة 

الرقة،  منطقة  �ضباب  بع�س 

كما قام يف الوقت نف�ضه بجمع 

اأ�ضلحة وحفظها بعيداً عن اأعني 

�ضلطات الحتالل كما تطوع يف 

التعاونية ولكنه  الرقة  جمعية 

العمل هناك  اإىل ترك  ا�ضطر 

ب�ضبب تكثيف القوات العراقية 

عملياتها بحثا عن الع�ضكريني اإل 

اأن ذلك مل مينعه من الن�ضمام 

ان�ضم  التي  القرين  اإىل خلية 

اإليها اأخوه لوالدته خالد الكندري 

اأي�ضاً، وكان ذلك يف اأوائل �ضهر 

اأكتوبر فقد ا�ضرتك معهم يف نقل 

الأ�ضلحة وتنظيفها ويف عملياتهم 

�ضد القوات العراقية.

اال�شت�شهاد:

لقد مت اأ�ضر ال�ضهيد ح�ضني 

انتهاء معركة بيت  اأعقاب  يف 

ال�����ش�����ه�����ي�����د خ�������ال�������د أح�������م�������د م�����ح�����م�����د ال�������ك�������ن�������دري ُع�������������رف ع���ن���ه 
دف����ن����ه جل����ث����ث أف����������راد ال�����ع�����دو ال�����ذي�����ن ت���ق���ت���ل���ه���م امل�����ق�����اوم�����ة في 
م������خ������اط������رة ك�����ب�����ي�����رة ك������������ادت ت������������ودي ب�����ح�����ي�����ات�����ه ك����������ان ي����ح����رص 
ع���ل���ى ال����ش����ه����ادة وي���ت���م���ن���اه���ا ح���ت���ى ن���ال���ه���ا م���ب���ت���س���م���ًا وم���س���ت���ب���ش���رًا

ال���ش���ق���ي���ق  غ�����ي�����ر  األخ  غ������ل������وم  رض���������ا  ع�����ل�����ي  ح�����س�����ن  ال����ش����ه����ي����د 
خل���������ال���������د ال���������ك���������ن���������دري أل���������ق���������ي ال�������ق�������ب�������ض ع������ل������ي������ه ف����������ي ب����ي����ت 
ال�������ق�������ري�������ن ب������ع������د اق������ت������ح������ام������ه وأع������������������دم رم��������ي��������ا ب������ال������رص������اص
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السور الرابع

القرين واقتحام القوات العراقية 

املنزل، وبعد عدة �ضاعات وبعد 

التعذيب الوح�ضي، اأطلق جنود 

الحتالل النار عليه، واألقوا جثته 

مع بقية اأبطال املعركة عند التل 

1( يف  الرملي يف قطاع )ج - 

منطقة القرين.

ال�شهيد/ عبداهلل 

عبدالنبي:

ال�ضهيد  لقد �ضحى ه��ذا 

مثل كل �ضهداء الكويت، بحياته 

انت�ضاراً للحق والعدل، ودفاعاً 

عن ا�ضتقالل الوطن وكرامة 

ال��ك��وي��ت��ي، مل يقبل  ال�����ض��ع��ب 

العدو  اأم��ام بط�س  ال�ضت�ضالم 

العراقي وانتهاكه للحرمات.

ومنذ الأيام الأوىل لالحتالل 

كون مع بع�س ال�ضبان جمموعة 

�ضغرية للمقاومة ون�ضط يف 

ال�ضهيدين  التعاون مع كل من 

م��ب��ارك ���ض��ف��ر واإب���راه���ي���م يف 

مقاومة الحتالل، وكان ال�ضهيد 

عبداهلل يعمل بوظيفة رئي�س 

الداخلية يف  عرفاء يف وزارة 

للهجرة - منفذ  العامة  الإدارة 

ال�����ض��امل��ي - وع��ن��دم��ا ف�ضلت 

اإىل مقر  الو�ضول  حماولته يف 

اأغ�ضط�س  الثاين من  عمله يف 

الأ�ضلحة من  وب��داأ يجمع  عاد 

املخافر كما قام باإعداد ول�ضق 

التي تندد  املعادية  املن�ضورات 

بالحتالل.

ال�ضهيد  وه����ك����ذا ع���م���ل 

م��ق��اوم��ة الح��ت��الل �ضمن  يف 

جمموعة �ضغرية قبل اأن ين�ضم 

اإىل جمموعة الرو�ضة يف �ضهر 

�ضبتمرب بو�ضاطة جمال البناي، 

اأحد اأع�ضاء املجموعة.

ال�ضهيد بعدة عمليات  قام 

���ض��د ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة مثل 

ال�ضيارات،  وتفخيخ  القن�س 

وكان يردد على م�ضامع زوجته 

كلما هم باخلروج من املنزل ل 

اإليكم، ولكن  تنتظري عودتي 

اإن زوجي �ضهيد  قويل لنف�ضك 

واطلبي يل الرحمة.

ومن الأعمال التي قام بها 

ال�ضهيد عبداهلل - رحمه اهلل 

ت��وف��ري امل�ضاكن يف منطقة   -

القرين لبع�س اأ�ضر جزيرة فيلكا 

الذين ا�ضطروا لرتك منازلهم يف 

اأعقاب العدوان.

اال�شت�شهاد:

ب��دور مهم يف  ال�ضهيد  قام 

املقاومة بب�ضالة فقد كان لديه 

بالقنابل وكذلك  دراية ومعرفة 

وب��دق��ة متميزة  قن�س اجل��ن��ود 

العراقية  القوات  ولذلك كبد 

القتلى، وكان يقول  العديد من 

�ضوف األقي القنابل علينا وعليهم 

بدل من اأن يتم اأ�ضرنا لكنه جرح 

يف اأثناء املعركة، ومت اأ�ضره مع 

زمالئه وبعد تعذيب ملدة اثنتي 

ع�ضرة �ضاعة حيث اأطلق جنود 

الحتالل النار عليه واألقوا جثته 

الرملي يف قطاع )ج  التل  عند 

.)1 -

ال�شهيد/ حممد عثمان 

�شايع:

كان ال�ضهيد رحمه اهلل يعمل 

يف مكتب بريد ال�ضويخ بوظيفة 

كاتب بعد اأن كان يعمل يف وزارة 

ال�ضواحل،  الداخلية يف خفر 

اأ�ضرع  ال��ع��دوان  وعندما وق��ع 

ال�ضهيد للدفاع عن الوطن الغايل 

اإىل تدريب  ومل يكن بحاجة 

فهو ع�ضكري �ضابق، فان�ضم 

الأيام  املقاومة منذ  اإىل حركة 

الأوىل لالحتالل كما قام ببع�س 

الأعمال املدنية مثل توزيع املياه 

ال�ضهيد  القمامة، وكان  وجمع 

رحمه اهلل حري�ضاً على كتمان 

ن�ضاطه فلم تكن زوجته تعلم 

اأع�����ض��اء جمموعة  اأح���د  اأن���ه 

للمقاومة حتى قبيل بدء احلرب 

اأنه كان  اكت�ضفت  اجلوية حني 

يحتفظ بقائمة ت�ضم جمموعة 

اأنه  الأ�ضماء كما لحظت  من 

ال�ضديري حتت  ي��رت��دي  ك��ان 

مالب�س النوم وهو اللب�س اخلا�س 

باملجموعة.

اال�شت�شهاد:

ال�ضهيد رحمه  ك��ان موقع 

املعركة يف غرفة  اأثناء  اهلل يف 

اأ�ضيب يف  ال�ضالة، وقد  خلف 

اأثناء املعركة حيث وجهت له 

طلقة اأ�ضابت ذقنه فاأغمى عليه 

اأ�ضعفوه  حلظة ولكن زم���الءه 

ب�ضكب املاء على وجهه فاأ�ضرع 

بو�ضع )غرتته( فوق اجلرح وعاد 

ليوا�ضل املقاومة وبانتهاء املعركة 

للتعذيب  وت��ع��ر���س  اأ���ض��ره  مت 

الوح�ضي الذي �ضوه ج�ضمه ثم 

ا�ضت�ضهد بطلق ناري، وقد األقيت 

جثته م��ع بقية زم��الئ��ه خلف 

التل الرملي قطاع )ج - 1( يف 

يوم  القرين وكان ذلك  منطقة 

1991/2/25م.
بال�ضهامة حني  وق��د متيز 

اأنكر معرفته بطالل الهزاع اأحد 

اأع�ضاء املجموعة، ومن امل�ضاركني 

يف املعركة الذي متكن من النجاة 

قبل نهايتها فقد اأجاب ال�ضهيد 

ال�ضابط العراقي عندما �ضاأله 

عنه باأن ا�ضمه طالل لكنه لي�س 

من اأع�ضاء املجموعة.

ال�شهيد/ بدر نا�شر 

عبداهلل العيدان:

اإرادة اهلل �ضبحانه  كانت 

وتعاىل اأن يكون ال�ضهيد بدر اأحد 

�ضهداء  الوطن، فهو مل يكن اأحد 

اأع�ضاء جمموعة للمقاومة، لكنه 

الذين اختاروا  املواطنني  اأحد 

املرابطة وال�ضمود وحتمل �ضوء 

الأحوال املعي�ضية يف تلك ال�ضهور 

احلزينة.

ال�ضهيد بدر رحمه  حر�س 

اهلل يف الأيام الأوىل لالحتالل 

على جمع الأ�ضلحة من م�ضتودع 

بالقرب من اإدارة اجلوازات يف 

منطقة ال�ضويخ وذلك بالتعاون 

مع والده واأخويه، لتوزيعها فيما 

بعد اإذا �ضنحت الفر�ضة ولكنه 

وال���ده حتى  حفظها يف منزل 

اأواخر �ضهر فرباير 1991حيث 

مت نقلها اإىل منزله يف منطقة 

القرين وكان ال�ضهيد بدر يقيم 

مع اأهله يف منزل والده اإل اأنه 

يف اأعقاب مقتل عدد من جنود 

الح��ت��الل يف املنطقة نف�ضها 

العراقية  ال�����ض��ل��ط��ات  وق��ي��ام 

الكويتي من  ال�ضباب  باعتقال 

�ضكان املنطقة التي فيها منزل 

ال�ضهيد لالإقامة  انتقل  وال��ده 

يف منزله اخلا�س يف منطقة 

واأولده  القرين، وكانت زوجته 

اإىل دولة  الكويت  قد غ���ادروا 

الإمارات العربية املتحدة.

األولية  باإلسعافات  ملعرفته  العيدان  عبدالله  ناصر  بدر  الشهيد 
رأسه على  النار  ُأطلقت  ثم  بوحشية  عذب  للجرحى  مسعفًا  عمل 

ال��ش��ه��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ن��ب��ي ق��ات��ل ب��ب��س��ال��ة ع��م��ل ع��ل��ى توفير 
م��س��اك��ن أله��ال��ي فيلكا ال��ن��ازح��ن ب��س��ب��ب االح���ت���ال وك����ان على 
دراي������ة ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��ن��اب��ل ودق�����ة ال��ت��ص��وي��ب وق���ن���ص اجل��ن��ود

ال��ش��ه��ي��د م��ح��م��د ع��ث��م��ان ش��اي��ع أص��ي��ب ف���ي ذق��ن��ه ف��أغ��م��ي عليه 
وع����ن����دم����ا اس����ت����ف����اق رب������ط ج����رح����ه وع�������اد الس���ت���ك���م���ال امل���ق���اوم���ة
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لقاء جمموعة امل�شيلة:

اأع�ضاء  اأحد  انتقل  عندما 

جمموعة امل�ضيلة وه��و نايف 

اأحد املنازل  عبيد الأحمد اإىل 

مع اأهله يف املنطقة وطلب منه 

اأن يوفر  القالف  زميله جا�ضم 

له اإن اأمكن منزلً ينتقل اإليه مع 

اأهله وبخا�ضة اأن مقر املجموعة 

كان يف منطقة القرين، وبالفعل 

املنزل  اإي��ج��اد  ن��اي��ف  ا�ضتطاع 

اأهله خارج  املجاور حيث كان 

البالد وقد ح�ضل على مفاتيحه 

من اأحد الأ�ضخا�س كي ي�ضتقر 

اأهله،  فيه جا�ضم القالف مع 

ولكن لظروف خا�ضة مل ي�ضكن 

فيه جا�ضم.

اأن املنزل املذكور يقع  ومبا 

ال�ضهيد بدر فقد  بجوار منزل 

تعرف ال�ضهيد �ضيد هادي على 

ال�ضهيد بدر من خالل جتواله 

يف املنطقة، وبحكم اجلوار، كما 

اأن ال�ضهيد بدر كان يقوم ببيع 

الإ�ضارة  الدجاج والبي�س عند 

ال�ضهيد �ضيد  ال�ضوئية فكان 

هادي يح�ضل منه على معلومات 

حول الوجود الع�ضكري العراقي 

يف املنطقة دون اأن ي�ضعره اأنه من 

اأع�ضاء جمموعة للمقاومة.

الهجوم  ب��دء  اأع��ق��اب  ويف 

ل��ق��وات احللفاء كثف  اجل���وي 

جنود الحتالل حمالت التفتي�س 

يف معظم مناطق الكويت ومنها 

منطقة القرين وبعد اأن فت�ضوا 

منزل ال�ضهيد بدر اجتهوا �ضوب 

منزل جاره وهو مقر املجموعة 

اأف���راد املجموعة داخل  وك��ان 

اأنقذ  ال�ضهيد بدر  املنزل لكن 

املوقف حني اأكد للجنود اأن جاره 

و�ضع املنزل حتت رعايته، واأن 

اأهله يرتددون عليه بني احلني 

والآخر وبالتايل فاإنه ل ي�ضتطيع 

الأبواب لهم وبخا�ضة  اأن يفتح 

اأنها مقفلة، وبذلك متكن ال�ضهيد 

بدر من اأن يحفظ ال�ضباب بعون 

اهلل �ضبحانه وتعاىل لأن هذا 

العذر الذي قدمه ال�ضهيد بدر 

مل يكن مينع جنود الحتالل 

اإرادة  ل��ول  من اقتحام املنزل 

اهلل �ضبحانه وتعاىل، وقد نقل 

لل�ضهيد  ال�ضهيد بدر ما حدث 

�ضيد هادي وجمال البراهيم 

اأن غ��ادر جنود الحتالل  بعد 

ال�ضهيد بدر  اأنهى  املنطقة ثم 

رحمه اهلل حديثه مبا يلي:

اأنكم جمموعة  اأع��رف  اأن��ا 

ال�ضهيد  للمقاومة وق��د طلب 

العلوي  ال�ضهيد  �ضيد  بدر من 

اأن  القرين  قبل يوم من معركة 

ين�ضم اإىل املجموعة، كما اأخربه 

اأنه ميتلك بع�س الأ�ضلحة وهي 

عبارة عن 13 ر�ضا�ضاً.

دوره يف معركة القرين:

عندما ن�ضبت املعركة كان 

ب���در رح��م��ه اهلل يف  ال�ضهيد 

باأمر من  منزله مبفرده، لكن 

ال�ضهيد �ضيد العلوي ان�ضم بع�س 

ال�ضبان اإىل منزل ال�ضهيد بدر 

املعركة  الأوىل من  الدقائق  يف 

وم��ن ه���وؤلء ك��ان ح���ازم جابر 

الذي مل يكن يعرف ال�ضهيد بدر 

اأنت �ضاحب  �ضاأله هل  ولذلك 

املنزل فاأجابه نعم عندها اعتذر 

الذي  الدمار  له ب�ضبب  ح��ازم 

ال�ضهيد  بداأ ي�ضيبه فرد عليه 

اأث��ن��اء املعركة مل  ب�ضيطة ويف 

ي�ضرتك يف القتال لكنه عمل على 

ال�ضهيد مبارك �ضفر  اإ�ضعاف 

بالتعاون مع جمال  فقد حمله 

البناي وو�ضعاه حتت  اإبراهيم 

الذي  ال�ضهيد بدر  الدرج وقام 

بالإ�ضعافات  كانت لديه دراي��ة 

الأولية باإح�ضار مطهر )ديتول( 

ونظف اجلرح.

اال�شت�شهاد

ب��در يف  ال�ضهيد  اأ���ض��ر  مت 

اأعقاب انتهاء املعركة واقتيد مع 

زمالئه اإىل خمفر منطقة �ضباح 

ال�ضجاعة  اأظهر  ال�ضامل وق��د 

اأنكر  اأي�����ض��اً يف املخفر ح��ني 

معرفته باأحد اأع�ضاء املجموعة 

وهو نايف الأحمد عندما �ضاأله 

ال�ضابط عنه.

للمعركة  التايل  اليوم  ويف 

2/25 اقتاد الطغاة ال�ضهيد بدر 
وبقية ال�ضبان اإىل تل رملي يف 

منطقة القرين بالقرب من موقع 

املعركة وهناك اأطلقوا النار على 

للتعذيب  اأن تعر�س  راأ�ضه بعد 

الوح�ضي، وقد عر والده على 

جثته يف م�ضت�ضفى العدان يوم 

2/28م.
»من كتاب حيثيات ال�ضت�ضهاد ج 1،

د. جناة عبدالقادر اجلا�ضم، بت�ضرف.«
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نقــــــد

واملقاومة يف قصص الشهداء الكويتيني.. 

د. سعاد العنزي

ق�������ص�������ص ش����������ه����������داء ال��������ك��������وي��������ت ت��������س��������رد ي��������وم��������ي��������ات االح�����������ت�����������ال م����������ن م�������ن�������ظ�������ور ال������ش������ه������ي������د ال�����ك�����وي�����ت�����ي 
وأس��������رت��������ه وه���������ي مت�����ث�����ل ن�������وع�������ًا م�������ن ال������ش������ه������ادة األدب��������ي��������ة وت��������ن��������درج حت���������ت  م�����ق�����ول�����ة )ك���������ي ال ن���ن���س���ى(

ال�شفوية تظهر �شور  الثقافة  والتدوين وحتى يف بع�س �شور  الكتابة  اأ�شا�شية منذ بداية ع�شر  التاريخ عالقة  و  بالواقع  ال�شرد  عالقة 

الواقع ب�شكل تقريري اأو اإيحائي. واإذا كانت اإحدى اأهداف الفن هي هدف الفن للفن فاإن هناك هدفا اأ�شمى وهو اأن يكون هذا الفن ببعديه 

اجلمايل واملعريف انعكا�شا وحتليال لالإ�شكاليات االجتماعية و�شورة لقمع االإن�شان وعذاباته امل�شتمرة وجتلياته الروحية وقيمه اجلمالية 

وحتليل االأحداث االجتماعية الكربى وال�شغرى وبيان تاأثريها على ال�شعوب وال�شرائح املجتمعية املختلفة. يف هذه القراءة التحليلية 

�شاأتطرق اإىل جمموعة من الق�ش�س انطلقت من العامل احلقيقي لت�شبح ن�شا اأدبيا يخلد ذكرى بع�س �شهداء الغزو باإعادة �شرد ق�ش�شهم 

الواقعية، ب�شبب  التفا�شيل احلقيقية  التخييل، وكثري من  امل�شتطاع، بقليل من  الق�شرية قدر  الق�شة  اأدبي يعتمد على فنيات  باأ�شلوب 

الروؤية املنبثقة خلف هذا النوع االأدبي وهو اأدب ال�شهادة، وهو االأدب الذي يتحدث عن ق�ش�س ال�شهداء، واالأدب الذي يعتمد على �شهادات 

االأ�شر واالأ�شدقاء والوثائق حول تفا�شيل اال�شت�شهاد التي يعرتيها اأحيانا بع�س الغمو�س. واإذا كانت كل ق�شيدة هي فعل مقاومة وفق 

ال�شاعر االإيرلندي، �شيمو�س هيني، اإذ يراها مقولة للت�شامن مع املحكوم عليه بالف�شل، واملحروم، وال�شحية، واالأقل حظا. بينما يف هذا 

ال�شياق، تعد ق�ش�س ال�شهداء �شهادة »اأي عالمة يف اإخبار احلقيقة تنطلق والقهر لتحدد مع املقهورين اأنه اأ�شبح من ال�شروري التكامل مع 

فن الكتابة بنف�شها«. )A. Galder et al., Milton Keynes, p. 14( ورغم اأن هذه الق�ش�س كتبت بعد فرتة طويلة من الغزو 

العراقي اإال اأنها تلعب دورا، بالن�شبة لالأجيال القادمة، يف مقاومة الن�شيان، وتخليد ذكرى االأبطال.

�شاأتناول يف هذه الدرا�شة جمموعة من الق�ش�س الق�شرية التالية:

)1-2(
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ال��ق��ل��ب« عن  »ط��ل��ق��ة يف 

ال�����ض��ه��ي��دة ���ض��ن��اء ال���ف���ودري 

للدكتورة فاطمة يو�ضف العلي، 

و»ال��دخ��ول خلباء الأمل« عن 

ال�ضهيد جمال ال�ضامل ل�ضتربق 

اأحمد، و»الفجر الأخري« لل�ضهيد 

عبدالكرمي طالب عبدالكرمي 

ال�����ض��ارخ، و»�ضرخة  خل��ل��ود 

اأمري  ال�ضهيدين:  امليالد« عن 

عبا�س د�ضتي، وحمزة عبا�س 

د�ضتي للدكتورة فاطمة يو�ضف 

العلي، و»راع��ي احلمية« عن 

ال�ضهيد عبداللطيف املنري 

خلالد احل��رب��ي، »ب�ضمة يف 

ال�ضهيد  ال�����ض��م��اء« ع��ن  ق��ب��ة 

امل��اج��د لريا  ع��ب��داحل��م��ي��د 

البق�ضمي، و»الأ�ضجار متوت 

ال�ضهيد ه�ضام  واق��ف��ة« ع��ن 

ال��ع��ب��ي��دان لفوزية  حم��م��د 

ال�ضويلم، و»راعي احلر�ضا« عن 

ال�ضيخ فهد الأحمد  ال�ضهيد 

ال�ضباح للدكتورة فاطمة العلي، 

»البطل اأبي« عن ال�ضهيد مبارك 

ل��د. كافية رم�ضان،  ال��ن��وت 

»وق��ائ��ع حتقيق ه��ادي جدا« 

ال�ضمحان  ال�ضهيد خالد  عن 

للدكتورة ن�ضيمة الغيث، و »حني 

ال�ضهيد  الذاكرة« عن  تتوهج 

فايز بوعركي للدكتورة فاطمة 

يو�ضف العلي.

كما �ضاأتناول بع�س الثيمات 

الهامة اخلا�ضة بهذا املو�ضوع 

الن�ضو�س  كما ات�ضحت يف 

من مثل:

املقاومة وال�ضدمة،  �ضرد 

اآلية فعل القتل، الرمز و�ضور 

التدمري والنهب وال�ضراع على 

اجلغرافيا وتاأثري احلرب على 

الأمكنة.

اأو �شرد  �شرد املقاومة 

ال�شدمة؟!

�ضرد املقاومة:

حقيقة ل ي�ضتطيع املرء 

اإل  املقاومة  اأدب  التفكري يف 

اأن ترتبط يف ذاكرته �ضورة 

باأعظم  الفل�ضطينية  املقاومة 

واإن  واأروع معانيها،  �ضورها 

اأدب مقاومة  كنا نتحدث عن 

كويتي ن�ضر اإبان الغزو وبعده، 

اأن  )وال���ذي ي�ضتحق حقيقة 

يدر�س ب�ضكل مو�ضع ومف�ضل(، 

داعيا اإىل حترير الكويت وهو 

الهدف الأ�ضمى للمقاومة، فاإن 

التي بني  الق�ض�س  جمموعة 

اأيدينا ه��ي ق�ض�س مقاومة 

م��ن ن���وع اآخ����ر ت��ن��درج حتت 

عبارة �ضهرية يف اأدب املقاومة 

نن�ضى«. فذاكرة  هي: »كي ل 

بينها  ال�ضفوية ومن  ال�ضعوب 

ذاكرة ال�ضعب الكويتي اجلمعية 

حتتاج لتحرير وكتابة ت�ضوغ 

التي رغم  الغزو  معامل فرتة 

ق�ضرها ن�ضبيا مقارنة مع بع�س 

الدول الأخرى، اإل اأنها ما زالت 

موؤثرة على ال�ضعب الكويتي اإذ 

ل يزال يف )ل وعيه( يختزل 

م�ضاعر عدم الإح�ضا�س بالأمان 

وال�ضتقرار، وهذا مو�ضوع اآخر 

ل اأريد الدخول فيه هنا، اإل اأنه 

باخت�ضار قد يف�ضر �ضبب عودة 

الكتابة عن الغزو يف روايات: 

العنقاء واخلل  »يف ح�ضرة 

الويف« لالأديب القدير اإ�ضماعيل 

فهد اإ�ضماعيل، ورواية »فئران 

اأمي ح�ضة« ل�ضعود ال�ضنعو�ضي، 

و»الطري الأبابيل« لعبدالوهاب 

احلمادي.

اأدب املقاومة مثلما يو�ضحه 

ال�ضياق  ناه�س زق���وت، يف 

الفل�ضطيني، هو نوع من رد 

الفعل �ضد واقع الأمة الثقايف، 

والج��ت��م��اع��ي، وال�ضيا�ضي، 

روؤاه��ا حتت  التي قد تكونت 

الحتالل. عامل مهم يف فعل 

املقاومة الفل�ضطينية يتاألف من 

بحث ال�ضياق الثقايف والتاريخي 

ليعك�س الواقع اخلفي، بو�ضاطة 

ل��ت��اري��خ غري  �ضنع مرجعية 

متحدث عنه ومتغا�س عنه 

اأن  وحترير ما يحاول املحتل 

يزيحه. )ناه�س زقوت،2009( 

هذا النوع من اخللق الأدبي من 

اأنه  التفكري فيه على  املمكن 

لتاريخ ما  ال��وراء  اإىل  الكتابة 

قد مت حموه عن عمد. )حترير 

حمدي، 2011(

الق�ضايا الالفتة يف  ومن 

الق�ض�س، مو�ضع القراءة، هي 

كذب املحتل، فمن �ضمات اأي 

دولة غازية هي الكذب وت�ضويه 

احل��ق��ائ��ق والخ���ت���الق، وهي 

بها املحتل،  التي قام  الأم��ور 

لأن ال�ضر ل منطق له، فيخلق 

منطقا بديال يتمثل يف الكذب. 

وال���ك���ذب ات�����ض��ح يف ادع���اء 

الكويت  اأن  العراقية  ال�ضلطة 

هي املحافظة التا�ضعة ع�ضرة 

ك��ذب �ضيا�ضي  للعراق وه��ذا 

اآخ��ر ات�ضح يف  ي���وازي ك��ذب��اً 

الن�ضو�س هو كذب املحققني 

العراقيني على اأهايل ال�ضهداء، 

فعندما يعدونهم بعودة اأبنائهم 

السماء«  ق��ب��ة  ف��ي  »ب��ص��م��ة 
وفكرة  ال��ب��ق��ص��م��ي،  ل��ث��ري��ا 
املدني بالعصيان  املقاومة 
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�ضاملني يقومون باإعادتهم لكي 

ميوتوا اأمام اأعني ذويهم. وهذه 

�ضورة من �ضور وح�ضية العدو 

وريث النازية وال�ضهيونية وكل 

الأنظمة املتوح�ضة.

اإىل �ضرديات  التفتنا  ولو 

ال�ضيا�ضي  ال��غ��زو مب��ع��ن��اه��ا 

لوجدنا كذب املحتل، مثل اأي 

اأمة  ت��اري��خ  اإذ ي�ضوه  حمتل، 

ويدعي ملكية ما ل ميتلك، 

مثلما فعل الإ�ضرائيليون ومن 

قبلهم الأوربيون عندما احتلوا 

الوطن العربي، فادعى الجنليز 

باأنهم اأتوا ليطوروا ال�ضرق. اإل 

العراقيني كان كذبا  اأن كذب 

خمتلفا مثلما ت�ضور ق�ضة 

»وق��ائ��ع حتقيق ه��ادئ جدا« 

للدكتورة. ن�ضيمة الغيث: »�ضهر 

م�ضى على حترير املحافظة 

19 ول تريد الأمور اأن ت�ضتقر.. 
تعرف لو هداأت الأحوال نرحل 

عائدين على الفور.. نحن اأي�ضا 

لنا اأهل وعيال.. نريد نطمئن 

عليهم.. )وقائع حتقيق هادئ 

جدا، �س:15(

امل��ح��ت��ل يقوم  فهنا جن��د 

باخرتاع ذاكرة مزيفة وتلفيق 

اأ�ضا�ضا  ادع��اءات مل جتد لها 

من ال�ضحة، ويدعم كذبته على 

حم�س افرتاء لي�س اأكر اإذ جعل 

الكويت حمافظة عراقية مت 

حتريرها من املحتلني الذين هم 

بالأ�ضل املواطنون الأ�ضليون. 

من هنا تكون الكتابة املقاومة 

ب��ال��رد على ه��ذه الدع���اءات 

واإنها  وت�ضويرها ودح�ضها، 

واإن اأتت بهذا العمل من خالل 

متثيل الفكرة ب�ضكل عر�ضي، 

فاإنها يف اأعمال اأخرى، خارج 

الرد  الدرا�ضة، مت  اإطار هذه 

عليها ب�ضكل اأعمق.

وم���ث���ل���م���ا ك�����ان ال���ه���دف 

ال��ث��اين املهم لأدب املقاومة 

الفل�ضطينية بح�ضب ناه�س 

ت��وث��ق احلياة  اأن  زق���وت ه��و 

للفل�ضطينيني وحتمل  اليومية 

�ضهادة للمعاناة امل�ضببة بفقد 

بيوتهم وجتربتهم يف املنفى 

الق�ض�س  اأت��ت هذه  الطويل. 

لت�ضرد  الق�ضرية  الكويتية 

يوميات الحتالل من منظور 

واأ�ضرته.  الكويتي  ال�ضهيد 

والق�ض�س هنا متثل نوعا من 

ال�ضهادة الأدبية كما تبني حترير 

 Bearing“ حمدي يف درا�ضتها

 Witness in Palestinian

Literature”، اإن قول ال�ضهادة 

ممكن اأن يفكر به كنوع اأدبي 

انعكا�ضا ملا قد  فرعي، يزود 

ال�ضردية  مت قمعه بو�ضاطة 

املهيمنة لأكر الفرق قوة.

ال�ضكل من  ث��ال��ث��ا، ه���ذا 

الكتابة يتذكر تاريخ ماأ�ضاتهم 

اأ�ضول  اإىل  ال���ق���راء  وي��ن��ب��ه 

معاناتهم. مع مرجعية حمددة 

���ض��ع��ر املقاومة  اإىل ج����ودة 

اأن  الفل�ضطيني، كنفاين يوؤكد 

لي�س  الكتابة  النوع من  ه��ذا 

ال��ذات يف وجه  لرثاء  تعبريا 

الأثر واملعاناة، ولكن اأكر من 

هذا دليل على القوة، والعزم 

ات�ضح من  يف املحنة، وه��ذا 

خالل اأفعال املقاومة البطولية 

الكويت كما  واأ�ضرى  ل�ضهداء 

�ضيت�ضح بعد قليل.

م��ق��اوم��ة املحتل  ت��ت��خ��ذ 

الأفعال  اأ�ضكال متعددة منها 

الكتابية والأفعال اجل�ضدية 

اإىل املقاومة  وجميعها تهدف 

والدفاع عن ممتلكات ال�ضعب 

ووجوده وكيانه، فاملقاومة رد 

فعل طبيعي لأي �ضعب حر 

وكرمي اأبى األ ي�ضت�ضلم ب�ضهولة 

اإبان  للمحتل، وهو ما حدث 

الغزو العراقي الغا�ضم . ولكن 

اأن طبيعة  اأي�ضا،  من الالفت 

ال�ضعب الكويتي امل�ضامل تبدت 

يف �ضلوكياته، فاختار �ضورا 

الداخل  للمقاومة يف  متعددة 

اأ�ضدها �ضراوة حماولة القيام 

بعمليات م�ضلحة �ضد املحتل 

واأكرها مدنية،

الن���خ���راط يف الأعمال 

اأفعال  ت��راوح��ت  اإذ  املدنية، 

امل����ق����اوم����ة ب����ني الأع����م����ال 

ال��ت��ط��وع��ي��ة خل��دم��ة اأف����راد 

املجتمع لت�ضهل لهم احل�ضول 

الغذائية وغريها  امل��واد  على 

امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�ضرورية  م��ن 

لال�ضتمرار يف ال�ضمود والثبات 

ال�ضكنية  اأو حلماية الأحياء 

وتاأمينها، فاأغلب �ضخ�ضيات 

الق�ض�س مثل: مبارك  ه��ذه 

ال��ن��وت وعبداحلميد املاجد 

وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف امل���ن���ري هي 

�ضخ�ضيات قامت بال�ضمود 

والثبات وامل�ضاهمة يف تخفيف 

املواطنني وتوفري  املعاناة عن 

امل���واد الأ�ضا�ضية. يف ق�ضة 

»ب�ضمة يف قلب ال�ضماء« لريا 

املقاومة  تتجلى  البق�ضمي 

التي  الع�ضيان املدين  بفكرة 

قام بها بطل الق�ضة فال�ضهيد 

عبد احلميد املاجد الذي كان 

يعمل يف ال�ضنرتال كانت طبيعة 

فعله يف املقاومة هي الع�ضيان 

املدين وعدم الن�ضياع حتت 

ب��اأي �ضكل من  اإرادة املحتل 

الع�ضيان  الأ���ض��ك��ال: »�ضعور 

املدين الذي امتد اإىل نفو�س 

الكويتيني، كان ردة فعل طبيعية 

ل�ضعب متيز بعزة النف�س ورف�س 

اأن يدو�ضه حمتل« )ب�ضمة يف 

قلب ال�ضماء، �س: 5(

اأم�����ا ف��ع��ل امل���ق���اوم���ة يف 

النوت  ال�ضهيد مبارك  حكاية 

اأب���ي« كان  »البطل  يف ق�ضة 

التربعات على  بتوزيع  يعمل 

الكويتيني. ونالحظ هنا يف 

القتبا�س التايل خوف الأ�ضرة 

الكامن يف دور  ال�ضهيد  على 

الزوجة اأو الأم الكويتية يف اأكر 

من ق�ضة، ولكن الرجل الكويتي 

واإقدامه  يثبت �ضجاعته  هنا 

وعدم مالم�ضة هذه التو�ضالت 

اأو  اأي �ضعف  امل�ضفقة عليه 

ت��ردد يف دواخله مما يعك�س 

العميقة  �ضالبته وق��ن��اع��ت��ه 

بعدالة ق�ضيته، فتقول: »رد 

علي لئما: ماذا؟ هل تريدين 

مني اأن اأبقى يف البيت والكويت 

ت�ضتباح جلنود الطاغية.. ل بد 

اأن اأفعل �ضيئا«. )البطل اأبي، 

�س: 15(

الفريدة  وم���ن احل����الت 

التي توحي بقوة القدرة على 

البقاء طويال  املقاومة رغ��م 

»ح�����ن ت���ت���وه���ج ال�����ذاك�����رة« 
خ���ط���ا م���ت���ص���ًا ب�����ن ذاك������رة 
بوعركي«  »ف��اي��ز  ال��ش��ه��ي��د 
وت�������اري�������خ�������ه اإلس��������ام��������ي، 
ح�������ي�������ث ت��������ت��������داع��������ى ص�������ور 
أب����ط����ال ال����ت����اري����خ ورم�������وزه

نقــــــد
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حتت وطاأة التعذيب امل�ضتمر، 

ال�ضهيد فايز  هي �ضخ�ضية 

اأق�ضى  الذي يتحمل  بوعركي 

اأنواع التعذيب، كما يت�ضح يف 

القتبا�س التايل:

الآن  ال���ذاك���رة  »ت��ت��وه��ج 

باملجاهدين القدامى يف زمن 

بعيد.. قريب.. بالل يف رم�ضاء 

املعركة، عمار بن يا�ضر يجلد 

بال�ضياط.. اإنه يتعزى بهذا عن 

خلع اأظافره.. عن تعليقه من 

�ضاقيه، عن حرمانه من الطعام 

وال�ضراب.. عن �ضب املاء على 

راأ�ضه طول الليل حتى ل ينام.. 

لكنه اأبدا ل

يبوح با�ضم زميل، ولن يتعرف 

اإنه  ال�ضيارة..  على رفيقه يف 

جمرد عابر �ضبيل.. ولن يف�ضي 

ب�ضر )الكروكي( الذي يحمله.. 

للعبة  اإن��ه جمرد )�ضخابيط( 

الكلمات املتقاطعة«. )حني 

تتوهج الذاكرة، �س:20(

ثابت على موقفه ول  اإنه 

يخرب با�ضم اإخوانه يف الكفاح 

اإنه يعمل خطا  بل  والن�ضال، 

ب��ذاك��رت��ه م��ع ذاكرة  مت�ضال 

اإ���ض��الم��ي��ة مت�ضلة  تاريخية 

املنا�ضلني من  بالقدامى من 

مثل بالل بن رباح، وياأخذ من 

رموز املا�ضي امل�ضرقة الطاقة 

وال�ضرب واجللد على املقاومة 

رغ���م اأن���ه واق���ع حت��ت وط���اأة 

ك��ي ل يقود  العنف، ي�ضمد 

الآخرين لنف�س اجلحيم الذي 

يعي�ضه. ومن هنا نفهم دللة 

العنوان الداخلية »حني تتوهج 

ال��ذاك��رة« بتذكر املجاهدين 

الذاكرة  ال��ق��دام��ى. وتتوهج 

ع��ن��دم��ا ي��ق��راأ ال���ق���ارئ هذه 

البطولة، فهذه  احلكاية من 

الن�ضالية ه��ي من  الأع��م��ال 

جتعل ذاكرة الأجيال الالحقة 

تتوهج.

اأما النوع الأخري فهو يكمن 

يف املواجهة املبا�ضرة مع املحتل 

ال���ذي كتب عنه  امل��ب��داأ  وه��و 

الكاريبي فرانز فانون  املفكر 

الأر����س«  »م��ع��ذب��ي  يف كتابه 

العنف هو  اأن  يناق�س   )١٩٦١(

معان مهمة يف حتقيق التحرير 

من ال�ضتعمار غري اأن هذا ل 

يحدث فجاأة؛ بدل من هذا اأنه 

التي حتدث  تاريخية  مرحلة 

بني قوتني متعار�ضتني. اإذ يقول 

للفيل�ضوف والروائي  فانون 

»امل�ضتعمر  الفرن�ضي �ضارتر: 

يجب اأن يكون ب�ضكل م�ضتمر 

واعيا ل�ضورته، واأنا يكون غيورا 

ليحمي و�ضعيته«. )فانون، 

)1961
الن�ضالية  ال���روؤي���ة  ه���ذه 

تت�ضح من خالل �ضخ�ضيات 

اأبو  ال�ضهيد فايز  ع��دة مثل 

العبيدان،  ع��رك��ي، وه�����ض��ام 

ال�����ض��م��ح��ان. تطرح  وخ���ال���د 

ال�ضهيد فايز بوعركي  ق�ضة 

من��وذج��ا بطوليا يف حماولة 

بالعنف يف  العنف  ال��رد على 

ق�ضة »حني تتوهج الذاكرة« اإذ 

حاول البطل اأن يدمر مدر�ضة 

كانت مقرا جلنود الحتالل 

ولكن هذا الفعل مل يتم ب�ضبب 

امل�ضتمر من قوى  قلق املحتل 

املقاومة ويقظته يف متابعة 

ال�ضباب العزل الذين ياأخذون 

من احلق قوة م�ضاعفة تقف 

يف وجه املحتل.

وغري هذه الأمثلة، هناك 

التي  ال��ك��ث��ري م��ن الق�ض�س 

الأدوار �ضابقة  ب��ني  ت���رتاوح 

ال��ذك��ر وغ��ريه��ا وال��ت��ي توؤكد 

عدم انهزامية ال�ضعب الكويتي 

الوطن لآخر  باأر�س  ومت�ضكه 

قطرة من دمه.

اآلية مت�شابهة يف القتل 

والتعذيب:

م���ن امل���ف���ارق���ات احل����ادة 

اأن ت�ضبح  ل���ل���ح���روب ه���و 

امل��م��ار���ض��ات اخلفية �ضائعة 

اإذ  وم��ت��داول��ة ب�ضكل علني. 

تواترت اأفعال القتل والتعذيب 

اأمام مراأى النا�س، بدل من اأن 

تكون ممار�ضة خفية، وهي 

�ضورة م�ضادة ملا يحدث يف 

حالة ال�ضلم من اإخفاء حلالت 

العنف. ومن  ارتكاب جرائم 

الالفت اأن م�ضهد القتل العلني 

يتكرر يف اأغلب الق�ض�س حيث 

يقتل ال�ضهيد بال�ضاحات العامة 

النازية  ك��ل اجل��م��اع��ات  مثل 

امل�ضتبدة وممار�ضاتها ال�ضهرية 

الت�ضفية اجل�ضدية، من  يف 

اأجل اإثارة الرعب يف النفو�س 

واإحباط همة ال�ضعب الكويتي 

اأ�ضكال  ب��اأي��ة  حتى ل يفكر 

املقاومة، بالإ�ضافة اإىل الرغبة 

ال�ضخ�ضي  الإيالم  يف حتقيق 

ال�����ض��ه��ي��د وللذاكرة  لأ����ض���رة 

اجلمعية لل�ضعب الكويتي.

يت�ضح فعل القتل يف ق�ض�س 

عديدة من بينها ق�ضة »وقائع 

لن�ضيمة  حتقيق ه��ادئ ج��دا« 

الغيث، اإذ يخربنا ال�ضارد: » يف 

اليوم الثالث كان خالد عبداهلل 

�ضارع  يف  ملقى  ال�ضمحان 

بغداد، جثة �ضاكنة، بر�ضا�ضة 

اأطلقت من م�ضافة �ضرب واحد 

بني عينه الي�ضرى واأذنه. كانت 

اآثار اإطفاء احلريق ل تزال على 

يديه«. )وقائع حتقيق هادئ 

اأن  جدا، �س:22( هنا يت�ضح 

احلرق والتعذيب، والإ�ضابة يف 

الأماكن احل�ضا�ضة يف ج�ضد 

اإلع��������������������دام ه���������و ال�����ع�����ق�����وب�����ة 
ال�����وح�����ي�����دة ل����ك����ل امل����ق����اوم����ن 
درجة  كانت  مهما  الكويتين 
م��ق��اوم��ت��ه��م ل��ب��ث ال���رع���ب في 
ال���ن���ف���وس وط���م���س ال���ت���اري���خ، 
وف�����������ي ذل�����������ك ت������أك������ي������د ع���ل���ى 
وح����ش����ي����ة احمل�����ت�����ل وت���خ���ل���ف���ه

األدب  ب�������ن  ك����ب����ي����ر  رب����������ط 
ون����������ظ����������ري����������ة ال�������ص�������دم�������ة 
استيعاب  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه��م��ا 
ك��������������ل أش��������������ك��������������ال ال������ق������ه������ر 
اإلنساني، ولوجود عنصر 
ال����ت����خ����ي����ل ال����������ذي ه������و حق 
والفن األدب  ف��ي  م��ش��روع 
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الإن�ضان اأتت ل�ضمان الت�ضفية 

اجل�ضدية، وهي التي اأ�ضبحت 

القتل  �ضمة من �ضمات ه��ذا 

الوح�ضي. ومن الوا�ضح اأي�ضا 

اأن اأفعال املقاومة رغم تراوح 

اأنها يف  اإل  درجات خطورتها 

النهاية تنال عقوبة واحدة هي 

الإعدام يف ال�ضاحات العامة، 

النوت وعبداحلميد  فمبارك 

املاجد وعبداللطيف املنري، 

واأمري وحمزة د�ضتي وهم من 

اأرادوا  ال��ذي��ن  ال�ضهداء  فئة 

لل�ضعب  م�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي 

بالعقوبة مع  ت�ضاوا  ال�ضامد، 

ب��اأف��ع��ال مقاومة  ق��ام��وا  م��ن 

اأبو  ال�ضهيد  كربى كتخطيط 

عركي لتفجري مدر�ضة تعد 

نقطة جتمع للجنود العراقيني. 

اإىل ح��ادث��ة قتل  وباللتفات 

ال�ضهيد فهد الأحمد ال�ضباح، 

الذي كانت تهمته الوحيدة اأنه 

رجل له تاريخ من نوع فاخر ل 

يطيقه الغزاة فهو ابن الأ�ضرة 

احلاكمة من جانب، ومن جانب 

البطويل يف  تاريخه  له  اآخ��ر 

الكفاح وفداء القومية العربية 

وحماولة حترير املنطقة العربية 

من الحتالل ال�ضهيوين.

م��ن امل��ه��م ال��ت��اأك��ي��د على 

الهلع  ق�����ض��ي��ت��ني ه��ن��ا: ه���ي 

املنادي  ال�ضوت  والرعب من 

باحلرية مثلما ج�ضدها دروي�س 

اإح����دى روائ���ع���ه: »خوف  يف 

ال��غ��زاة م��ن الأغ��ن��ي��ات«، فتم 

الفودري  ال�ضهيدة �ضناء  قتل 

فقط ب�ضبب اأنها كانت تنادي 

بخروج املحتل، فالقتل كان 

ب�ضبب هتاف باحلرية، وقتل 

م��ب��ارك ال��ن��وت لأن��ه يحتفظ 

برموز الكويت ال�ضيا�ضية، لأن 

هذا املحتل كان يريد طم�س 

هذا التاريخ بكل ما اأوتي من 

قوة، حمتل كان يخيفه هتاف، 

وترعبه �ضورة رمز وطني معلقة 

على حائط جمعية تعاونية.

ومل يكن هذا املحتل يرتكز 

التعامل  اأي مدنية يف  على 

الق�ضايا ومل يفرق  مع ه��ذه 

بني طبيعة كل فعل من اأفعال 

املقاومة وهذا اأمر يلفت النتباه 

اإىل تخلف املحتل من جانب، 

ويقينه باأكاذيبه وعدم �ضرعيته 

من جانب اآخر، لذا هو يريد 

اأمامه  اأن يقتل كل من يقف 

معار�ضا ولو برد فعل مقاومة 

�ضغري.

�شرد ال�شدمة:

ك��ان فرويد قد اجته  اإذا 

ل�����الأدب ل��ي�����ض��ف الأح�����داث 

ال�ضادمة فهذا لأن الأدب مثل 

التحليل النف�ضي كالهما يهتمان 

النف�س، والتاريخ، والفل�ضفة 

مع تركيز على اأ�ضئلة الذاكرة، 

وال��ن�����ض��ي��ان، وال�������ض���رد. من 

الثالثة  اأ�ضئلتها  اأن  الوا�ضح 

والن�ضيان  الذاكرة  املهمة هي 

ال�ضدمة  ت��ف��ا���ض��ي��ل  و���ض��رد 

األحظها ب�ضكل  وه��ي معامل 

ال�ضرديات الأدبية  كبري يف 

العربي  ال��ع��امل  ل��ل��ح��روب يف 

ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���س. يف 

العربي، على �ضبيل  ال��وط��ن 

املثال، جند الفل�ضطينيني بعد 

والنك�ضة واجلزائريني  النكبة 

الع�ضرية احل��م��راء هم  بعد 

من اأوائل الكتاب الذين كانت 

لهم كتابات مهمة ولفتة يف 

اأما  ال�����ض��دم��ة.  التعبري ع��ن 

العراقي على  الغزو  �ضدمة 

الكويتي والعراقي،  ال�ضعبني 

ق���د مت مت��ث��ي��ل��ه��ا يف الأدب 

الكويتي ب�ضكل وا���ض��ح منذ 

احلرب حتى الآن. وباللتفات 

اإىل الن�ضو�س مو�ضع القراءة، 

حقيقة مل تعر�س الق�ض�س 

ال��درا���ض��ة، لالأفكار  مو�ضع 

املعمقة يف نظرية ال�ضدمة 

وقد يعود ال�ضبب لعدم اإطالع 

الأدباء، كتاب الق�ض�س، على 

ال�ضيكولوجي ملفهوم  اجلانب 

ال�ضدمة، فهي نظرية حديثة 

ول�����ض��ت م��ت��اأك��دة م��ن اطالع 

الكويتي عليها. ولكن  الأديب 

اأن الق�ض�س  ه���ذا ل يعني 

ال��ت��ع��ب��ري ب�ضكل  م���ن  خ��ل��ت 

واأدائ��ي عفوي عن  انعكا�ضي 

ب��ع�����س م��ف��اه��ي��م ال�ضدمة، 

العراقي كانت  الغزو  فحادثة 

بحد ذات��ه��ا �ضدمة يف قلب 

العروبة برزت ك�ضدمة �ضيا�ضية 

واجتماعية، وهو ما يت�ضح يف 

العديد م��ن متون الق�ض�س 

مثل ق�ضة »راع��ي احلر�ضا« 

جتلت  ال����ص����دم����ة  ن����ظ����ري����ة 
ع���ف���وي���ًا ف����ي ب���ع���ض قصص 
ال����ش����ه����داء ك���ق���ص���ة )راع������ي 
احل���������رش���������ا( ع��������ن ال���ش���ه���ي���د 
ف������ه������د األح����������م����������د، وق�����ص�����ة 
)ال��ب��ط��ل أب���ي( ع��ن الشهيد 
م����������ب����������ارك ف���������ال���������ح ال�������ن�������وت

بالعالقات املعقدة بني معرفة 

ال�ضيء وعدم معرفته لذا جند 

الأدب  بني  كبرياً  هناك ربطاً 

ونظرية ال�ضدمة ب�ضبب اأنهما 

ا�ضتيعاب جميع  ق��ادران على 

الإن�ضاين مما  القهر  اأ�ضكال 

لو حتدثنا عنها ب�ضكل قانوين 

اأدل��ة ملمو�ضة  اإىل  لحتجنا 

الأدب  اأثرها، ولأن  تبيان  يف 

ي�ضاعدنا على قول ما ل ميكن 

قوله يف بقية احلقول العلمية 

العلمية  الأدل��ة  اإل بعد وجود 

ب�ضبب عدم ا�ضرتاط مطابقته 

للواقع، ولوجود عن�ضر التخييل 

الذي هو حق م�ضروع يف الأدب 

وب��ق��ي��ة ال��ف��ن��ون. وه���و م��ا مت 

ا�ضت�ضعاره من نظرية ال�ضدمة 

يف الدرا�ضات الأدبية الغربية 

من خالل ن�ضر النقاد العديد 

ال�ضدمة  الأب��ح��اث ح��ول  من 

من مثل اكت�ضافات يف الذاكرة 

لكاثي كاروث 1990 م . منذ 

ذلك احلني قام عدد من النقاد 

املتخ�ض�ضني بتطبيق نظرية 

ال�ضدمة يف اأبحاثهم عن اليهود 

الناجني من حمرقة اأوروبا .

منذ العمل بها عام ١٩٩٠م، 

ال�ضدمة  ط���ورت درا����ض���ات 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ق��ال متداخال 

للدرا�ضة يت�ضمن الأدب وعلم 

نقــــــد
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ال�ضهيد  العلي ع��ن  لفاطمة 

ال�ضباح،  الأحمد  ال�ضيخ فهد 

اإذ يقول �ضارد الق�ضة: »طلقة 

الهواء، معلنة  الغدر اخرتقت 

الغادر،  الجتياح ال�ضدامي 

وا���ض��ت��ق��رت يف مكانها على 

اأر�س  كر�ضي احلافلة، على 

الكويت، التي ظللت اأ�ضقاءها 

بكل اخلري والعطاء، وخ�ضت 

العراق من بينهم، بتمر وحليب، 

ب��اأي غال«.  ومل تبخل عليها 

)راعي احلر�ضا، �س:7(.

ل��ل��غ��در ف��ه��م خم��ت��ل��ف يف 

العراقية  الكويتية  العالقة 

ال��غ��زو، فالكويت  فيما قبل 

حتت م�ضمى القومية العربية 

للعراق يف  كانت داعما قويا 

وك��ان جارا  اإي���ران،  حربه مع 

اأخا و�ضقيقا،  الكويتيون  يعده 

ال���رواب���ط  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

ب���ني املجتمع  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الكويتي والعراقي، والعالقات 

بينهما. وهو  املتينة  الثقافية 

ات�����ض��ح ب�ضكل ج��ل��ي يف  م��ا 

ق�ضة »راع��ي احلر�ضا«، كما 

الق�ضة اخلارجي  يبني �ضارد 

دور ال�ضهيد الفهد يف الدفاع 

الفقرة  العروبة يف  عن قيم 

التالية:

»فهو الفدائي الذي ما كان 

اأن يتقدم ال�ضفوف،  اإل  ل��ه 

وان�ضم اإىل جحافل الفدائيني، 

يف الأعوام 1968م و 1969م 

و 1970م، واأ�ضيب يف اأنحاء 

متفرقة من ج�ضده، وهو الفوؤاد 

اإىل الوحدة  املفعم بال�ضوق 

العربية، لريى عيونا حتتفي 

اآذان  بالو�ضايا الع�ضر عند 

الفجر«. )راعي احلر�ضا، �س: 

)9
وهذا القتبا�س يتحدث عن 

ال�ضيخ  ال�ضهيد  ق�ضة بطولة 

فهد الأحمد، الذي كان دوما 

حم��ارب��ا �ضر�ضا مدافعا عن 

ق�ضايا العروبة، دعم الق�ضية 

الفل�ضطينية، والعراق يف حربه 

اإيران، فحدثت له ولبقية  مع 

ال��ك��وي��ت��ي ال�ضدمة  ال�ضعب 

ال�ضيا�ضية  متعددة الأب��ع��اد 

والجتماعية من غدر النظام 

العراقي بال�ضعب الكويتي. 

وتلتقي ق�ضة »البطل اأبي« مع 

الق�ضة ال�ضابقة يف التعبري عن 

ال�ضدمة، اإذ تقول ال�ضاردة:

»فوجئ البطل كما فوجئ 

القوات  باجتياح  الكويتيون 

الغازية لأر�س الكويت.. فقد 

كان يدير جهاز املذياع، وجاءه 

خرب الغزو، كال�ضاعقة، فاندفع 

اأع���د حينها  وك��ن��ت  ن��ح��وي، 

الفطور، فقد كان بالن�ضبة اإيل 

حتى تلك اللحظة يوما عاديا، 

ب��ادرين ب�ضوت متهدج  ولكن 

قائال: ل اأ�ضدق يا اأم فالح.. 

ل اأ�ضدق ما اأ�ضمع.. ل ميكن.. 

ل ميكن. مالأين الرعب، فقلت: 

خريا يا اأبا فالح.. اأخربين.. 

اأرج�����وك م��ا الذي  اأخ����ربين 

اأب��ي، �س:  )البطل  ح���دث؟!« 

)14-13
ويف مو�ضع اآخر من الن�س 

ال�ضاردة  الأم  ال�ضابق، ت�ضرد 

الأ�ضا�ضية  الداخلية للحكاية 

ا�ضرتاكها بالإح�ضا�س بال�ضدمة 

هي واأبو فالح، وعدم ت�ضديق 

ح��دث ال��غ��زو وال��ق��درة على 

بالهلع  ال��ن��ط��ق والإح�����ض��ا���س 

وهذه هذه م�ضاعر ناجتة عن 

ال�ضدمة املبا�ضرة فمن اإحدى 

مظاهر ال�ضدمة اأن امل�ضدوم 

ل ي�ضتطيع اأن يتحدث بطالقة 

املنا�ضبة  وبيان لأن املفردات 

للتعبري عن مو�ضوع ال�ضدمة 

تغيب عنه.

من اآثار حدث الغزو العراقي 

اأن ال�ضخ�ضيات بعد اأن جرحت 

يف وعيها وقيمها باتت تعي�س 

يف ف�ضاء حزين كئيب �ضوداوي 

الكويتي  ال�ضعب  ك�ضر طبيعة 

املرح بطبعه، من مثل ما حدث 

ل�ضخ�ضية عبداحلميد املاجد 

ك���ان م��رح��ا وب�ضو�ضا  ال���ذي 

فيما قبل احلدث ال�ضادم يف 

ق�ضة »ب�ضمة يف قلب ال�ضماء« 

:«انتزعوا البهجة، والب�ضمة من 

نفو�س اجلميع.. عبداحلميد 

فقد ج��زءا كبريا من مرحه، 

فعندما يعود م�ضاء اإىل منزله، 

ي�ضع يده على �ضدره، ليجده 

متورما بالغ�ضة والقهر،

فاأفعال جنود املحتل كانت 

تثري حريته ويت�ضاءل.. اأي نوع 

من الب�ضر هوؤلء«؟ )ب�ضمة يف 

قلب ال�ضماء، �س: 7(

م����ن ع����الم����ات �ضدمة 

اأنها يف حالة  ال�ضخ�ضية هنا 

اختالل يف املفاهيم فال ت�ضتطيع 

حتديد جن�س وطبيعة هوؤلء 

املحتلني لأنها تفوق الحتمال 

وهنا جند عبداحلميد يعي�س 

ح��رية م�ضاعفة و�ضدمة يف 

الإن�ضانية  املفاهيم  اأبجديات 

ب��ج��رح يف عقله  لأن���ه مثقل 

ويف ت�ضوراته جراء الأحداث 

العنيفة ال�ضادرة من جنود 

الحتالل.

الإح�ضا�س  ومل تكن حالة 

بال�ضدمة هي حالة فردية، بل 

كانت ال�ضدمة �ضدمة جماعية، 

مثلما يت�ضح يف ق�ضة »راعي 

اأبواب  »الليل على  احلر�ضا«، 

املدينة يجثم ف��وق ال�ضدور 

التي مل تعرف كيف  النقية، 

تخون ومل تتعلم كيف تغدر«. 

)�س:9( هنا جند الأ�ضلوب 

ا�ضتعاريا يرمز للمحتل  كان 

بالليل ويحول الظرف الزماين 

اإىل �ضيء م��ادي يجثم على 

ال�ضدور، وللفعل امل�ضارع هنا 

ا�ضتمرارية  املعربة عن  دللته 

بال�ضيق  ف��ع��ل الإح�����ض��ا���س 

والكدر. فاللغة هنا خمتلطة 

ب�ضوداوية الواقع، وتقدم حالة 

من الذهول العاطفي.

ف��ي��م��ا جن��د ق�����ض��ة »حني 

اأغوار  الذاكرة« ت�ضرب  تتوهج 

امل�����ض��دوم��ة كما  ال�ضخ�ضية 

اأن يجد  يت�ضح: »حاول وليد 

ثغرة لالبت�ضام حتى ل ميوت 

ق��ه��را« )���س: 12( مم��ا يبني 

ن�ضيان  ال�ضخ�ضية عن  عجز 

ما يحدث والعي�س يف دائرة 

احلدث ال�ضادم نف�ضه.
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من شهداء العروبة

عبد الكرمي املقداد

اشترك في
 احلرب العاملي���ة الث�اني�������ة
 وحرب فلسطن 1948

أبو زيد ..

إرسائيلية طائرة  يسقط  مرصي  أول 

اأول طيار ي�شقط طائرة اإ�شرائيلية، واأول طيار ي�شقط اأول طائرة يف التاريخ امل�شري. ا�شرتك يف احلرب العاملية الثانية يف مطلع �شيف عام 

1943، كما ا�شرتك يف حرب النكبة، اأول حروب العرب مع اإ�شرائيل عقب اإنهاء االنتداب الربيطاين على فل�شطني واإعالن قيام اإ�شرائيل عام 
1948، و�شجل فيها اثنتني و�شبعني طلعة جوية اأ�شقط خاللها ثالث طائرات للعدو ال�شهيوين، واأحلق به الكثري من اخل�شائر يف االأرواح والعتاد.

امللك فاروق مع �ضباط احلر�س امللكي قبل اإر�ضالهم اىل حرب فل�ضطني

اأ�ضلحة  وج��ري��ا على ع��ادة 

اجلو يف كتابة انت�ضارات طياريها 

علي جانب مقدمة طائراتها، 

للبطل مع  اأظهرت �ضورة  فقد 

ب��غ��ارات حتى  ق��ام  اأن��ه  طائرته 

تاريخ التقاط تلك ال�ضورة لثمان 

اإ�ضرائيلية  م��دن وم�ضتعمرات 

منها تل اأبيب التي ق�ضفها �ضت 

مرات.

اإنه ال�ضهيد امل�ضري الطيار 

اأب��و زيد  حممد عبد احلميد 

الفيتوري )مواليد عام 1918(، 

الذي ان�ضم اإىل ال�ضرب اخلام�س 

يف القوات اجلوية امل�ضرية ومل 

يكن يتجاوز الثانية والع�ضرين من 

العمر. ومنذ بداية العام 1940 

ال��ت��دري��ب ع��ل��ى الطريان  ب���داأ 

العديد  وب��رع يف قيادة  فتعلم، 

من اأنواع الطيارات املقاتلة، منها 

طائرات )غالدييتورز(، وطائرات 

)هوريكان( .وبعدها طائرات 

)�ضبايت فاير(، فطائرات )�ضي 

النهاية طائرة  ف��ي��وري(، ويف 

)هوكر فيوري(.

ول���ط���ائ���رة ه���وك���ر فيوري 

اإذ مل يكن  هذه ق�ضة طريفة، 

الأ����ض���ط���ول اجل����وي امل�ضري 

ميتلكها، لكن �ضاءت الأقدار اأن 

يح�ضرها الطيار الربيطاين بيل 

هامبل، رئي�س طياري الختبار، 

اإىل م�ضر يوم 21 اأبريل 1948، 

النوع  اأول من��وذج لهذا  وكانت 
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من الطائرات، وبعد ثالثة اأيام 

من و�ضوله قام بتقدمي عرو�س 

)اأكروباتية( بها اأظهرت �ضرعتها 

املناورة، فقررت  وقدرتها على 

اإىل  ال��ق��ي��ادة امل�ضرية �ضمها 

ف��ورا. وبعد  الأ�ضطول احلربي 

الهند�ضي يف  الق�ضم  ب��داأ  اأي��ام 

امللكي امل�ضري يف  �ضالح اجلو 

تطوير الطائرة، على الرغم من 

اإية معلومات عنها  عدم وجود 

اأو كتالوجات ت�ضرح اآليات عملها 

و�ضيانتها. وقد جنح املهند�ضون 

امل�ضريون بالفعل يف اإ�ضافة اأربعة 

مدافع، واأربع نقاط حتميل قنابل 

للطائرة اجلديدة، ومت �ضمها اإىل 

�ضالح اجلو امللكي حتت الرقم 

امل�ضل�ضل 701.

مل يكن ذل��ك غريبا على 

اإذ تذكر  امل�����ض��ري،  اجل��ي�����س 

اللواء  املذكرات احلربية قيام  

ط��ي��ار مهند�س ع��ب��د احلميد 

النقل  حممود بتحويل طائرات 

لت�ضاهم  للقنابل  ق��اذف��ات  اإىل 

يف حرب فل�ضطني حيث مل تكن 

هناك قاذفات للقنابل يف ذلك 

الوقت. كما قام باإ�ضالح �ضرب 

اأن تركها  )الكوماندو( بعد  من 

الأمريكيون منذ عام 1945 يف 

العراء يف مطار القاهرة الدويل، 

للقنابل  ق��اذف��ات  اإىل  وحولها 

اأ�ضبح �ضرب كامل من  وبهذا 

هذه الطائرات يعمل يف القوات 

اجلوية.

1948 مت  م��اي��و  اأوائ���ل  يف 

نقل الطائرة )ه��وك��ر فيوري( 

القوات  الثاين يف  ال�ضرب  اإىل 

اجلوية امل�ضرية الذي كان يقوده 

العري�س يف  اأبو زيد يف قاعدة 

�ضمال �ضرق �ضيناء، وكان الطيار 

الوحيد امل�ضموح له بقيادتها لعدم 

الطيارين عليها �ضابقا،  تدرب 

وعدم وجود كتب تعليمية ت�ضرح 

اآليات عملها. وقد متكن اأبو زيد 

احلرب �ضرب طائرات �ضهيونية 

القنابل  يفرغ كل حمولته من 

دفعة واحدة فوق قطار يف حمطة 

العري�س كان يقل جرحى حرب 

اإىل امل�ضت�ضفيات  يف طريقهم 

اإىل  للعالج، فحوله  امل�ضرية 

كتلة من اللهب اأتت على القطار 

اأدنى  واجلنود امل�ضابني، دون 

ل���الأع���راف والقوانني  اع��ت��ب��ار 

الدولية الإن�ضانية، والتي تدعو 

حلماية ومعاجلة اجلرحى وقت 

ي�ضتاط  احل����رب، مم��ا ج��ع��ل��ه 

غ�ضبا، ويق�ضم على النتقام 

لدماء ال�ضهداء اجلرحى.

ال�������ض���ب���ت، يوم  ي�����وم  ويف 

لل�ضهاينة،  الأ�ضبوعية  الإج��ازة 

ل��ل��رب بق�ضمه،  ف��ر���ض��ت��ه  وج���د 

فحلق بطائرته فوق ناد كبري يف 

�ضمال فل�ضطني املحتلة )الكيان 

واأفرغ  ال�ضهيوين( كان مكتظا، 

حمولة طائرته من القنابل عليه 

ليبيد الع�ضرات من ال�ضهاينة ما 

اإىل  بني قتيل وجريح، ثم عاد 

قاعدته �ضاملًا بطائرته، وكان 

لهذه ال�ضربة اأكرب الأثر يف عدم 

دخول الطائرات ال�ضهيونية تلك 

املنطقة مرة اأخرى.

اال�شت�شهاد

يف 19 اأكتوبر هاجمت ثالث 

�ضفن يهودية غ��زة لعرتا�س 

قافلة بحرية تنقل الوقود لقوات 

م�ضرية كبرية متمركزة يف بلدة 

املجدل ال�ضاحلية، فوقع ا�ضتباك 

ال�ضفن امل�ضرية  ب��ني  ب��ح��ري 

والإ�ضرائيلية، وا�ضتدعى كل من 

الدعم اجل��وي، وكان  الطرفني 

اأبو زيد قائدا لل�ضرب امل�ضري، 

ومتكن يف تلك املعركة من اإغراق 

اإحدى البواخر الإ�ضرائيلية، كما 

متكن زم���الوؤه م��ن قتل وجرح 

عدد من البحارة ال�ضهاينة اأثناء 

حمايتها لل�ضفن، وا�ضطر نق�س 

الوقود يف الطائرات امل�ضرية اإىل 

اأبو زيد بطائرته  العودة، وبقي 

الهوكر فيوري وحيدا. وبعيد 

اإ�ضرائيلية  ذلك ظهرت طائرة 

ك��ن��دي يدعى  ي��ق��وده��ا ط��ي��ار 

)لن فت�ضت( �ضارك يف احلرب 

العاملية الثانية، ثم تطوع للقتال 

يناور  الكندي  ب��داأ  اليهود.  مع 

بطائرته ال� ) بر�ضتول بيو فايرت( 

التابعة لل�ضرب 103 طائرة اأبي 

زي��د، فاألقى بقنابله لتخفيف 

املناورة  املزيد من  واإتاحة  وزنه 

بالطائرة يف اجتاه  انخف�س  ثم 

املياه، ويف اللحظة الأخرية ارتفع 

ب�ضرعة اإىل الأعلى، بينما مل تكن 

لطائرة اأبو زيد القدرة على ذلك، 

ف�ضارت عر�ضة لنريان طائرة 

البطل  الكندي، فغرقت حاملة 

يف داخلها يف مياه البحر لتطوي 

اأ�ضطورة ن�ضر �ضيبقى حملقا يف 

ذاكرة التاريخ امل�ضري.

البطل، مت  ل��ه��ذا  وتكرميا 

اإطالق ا�ضمه على اإحدى القرى 

التابعة ملركز بدر يف حمافظة 

ال��ب��ح��رية يف ج��م��ه��وري��ة م�ضر 

العربية، ومت اإطالق ا�ضمه على 

���ض��ارع يف مدينة الإ�ضكندرية 

ل��ذك��ره، كما مت منحه  تخليدا 

املا�ضية،  ال��ق��الدة م��ن الطبقة 

واأدرج يف قائمة ال�ضرف الوطني 

امل�ضري.

اإىل جانب طائرته وقد دون عليها عدد الطلعات

أجنز 72 طلعة جوية 
ف���������ي ح�����������رب ال����ن����ك����ب����ة 
أس��������ق��������ط خ������ال������ه������ا 3 
ط�����ائ�����رات إس���رائ���ي���ل���ي���ة
اأ�ضرارها، فقادها  من معرفة 

بنجاح وخرب قدراتها وتاأكد من 

جناح التطويرات التي اأ�ضيقت 

عليها.

ال�ضهر ذاته،  ويف منت�ضف 

امللي�ضيات  ن�ضبت احلرب �ضد 

ال�ضهيونية امل�ضلحة يف فل�ضطني 

و�ضاركت فيها م�ضر والأردن 

والعراق و�ضوريا ولبنان واململكة 

العربية ال�ضعودية. وكان البطل 

الطيارين  اأب����رز  م��ن  زي���د  اأب���و 

تلك  امل�ضاركني يف  امل�ضريني 

الرابع  احلرب، حيث متكن يف 

من يونيو 1948 من اإ�ضقاط اأول 

ال�ضهيوين وكانت  للعدو  طائرة 

Argus، ومل يكتف  من طراز 

بذلك بل كان �ضاحب الإ�ضقاط 

اأيام  اأي�ضا بعدها بثالثة  الثاين 

اأ�ضقط طائرة من طراز  حيث 

)اأو�ضرت جي 1(، وتالها يف 19 

باإ�ضقاط طائرة   1948 اأكتوبر 

ثالثة من نوع )بيو فايرت(.

الرب بالق�شم

يذكر اأنه �ضاهد خالل تلك 
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جعفر بن اأبي طالب - 

ر�شي اهلل عنه

ذو اجل��ن��اح��ني، و�ضاحب 

امل�ضاكني،  واأب����و  ال��ه��ج��رت��ني، 

النبي �ضلى اهلل عليه  و�ضبيه 

و�ضلم َخلْقاً وُخلقاً، �ضهيد غزوة 

موؤتة، البطل املغوار، واأخو علي 

الكرار،  البطل  اأبي طالب  بن 

ال�ضحابي اجلليل جعفر  اإن��ه 

بن اأبي طالب بن عبد املطلب 

ق��ال عنه �ضاحب  بن ها�ضم، 

الغابة يف معرفة  �ضد 
ُ
اأ كتاب 

ال�ضحابة: )ابن عم ر�ضول اهلل 

اهلل عليه و�ضلم وعلياً ر�ضي اهلل 

عنه ي�ضليان وعلي على ميينه، 

فقال جلعفر ر�ضي اهلل عنه 

ْل جناح ابن عمك، و�ضِلّ عن  �ضِ

ي�ضاره . وكان اإ�ضالمه ر�ضي اهلل 

عنه بعد واحد وثالثني رجال، 

الثاين والثالثني. وعند  فكان 

اأن له هجرتني:  ا�ضحاق  اب��ن 

هجرة اإىل احلب�ضة، وهجرة اإىل 

املدينة، وملا هاجر اإىل احلب�ضة 

اأقام بها عند النجا�ضي اإىل اأن 

قدم على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم حني فتح خيرب، 

فتلقاه ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم واعتنقه، وقّبل بني 

باأيهما  اأدري  عينيه وق��ال: ل 

اأ�ضد فرحاً، بقدوم جعفر  اأنا 

اأم بفتح خيرب ؟

ولقد كانت جلعفر ر�ضي 

اهلل عنه مكانة رفيعة عند 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

وحمبة عظيمة ي�ضهد لها قوله 

ال�ضابق يف اجلمع واملقارنة بني 

الفرح بالفتح الكبري فتح خيرب 

التي فتح اهلل بها على امل�ضلمني 

كثرياً وبني الفرح بعودة  خرياً 

أيب طالب
بن

الشهيد

طـــــــــارق عــــــدّي

ص����اح����ب ب����ي����ان وب���اغ���ة 
مبهرة  ع��ق��ل��ي��ة  وح��ك��م��ة 
أمام  خطبته  ب��ه��ا  تشهد 
احلبشة ملك  النجاشي 

من شهداء اإلسالم

�ضلى اهلل عليه و�ضلم وكان 

النا�س به خلقا وخلقا  اأ�ضبه 

اأخيه علي  اإ�ضالم  اأ�ضلم بعد 

ر�ضي اهلل عنه بقليل( وقد روي 

يف اإ�ضالمه ق�ضة طريفة هي: 

اأن اأبا طالب راأى النبي �ضلى 

الشهيد ذو الجناحني
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جعفر ر�ضي اهلل عنه �ضاملاً 

من احلب�ضة بعد غياب طال 

اأمده، وا�ضتد فيه �ضوق احلبيب 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل ابن 

عمه. وي�ضهد لذلك ويقويه ما 

اأب��ي طالب  بن  روي عن علي 

اأنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم: مل يكن قبلي 

نبي اإل قد اأعطي �ضبعة رفقاء 

اأعطيت  جنباء وزراء، واإين 

اأرب��ع��ة ع�ضر: حمزة وجعفر، 

واأبو  وع��ل��ي وح�ضن وح�ضني 

بكر وعمر وعثمان، واملقداد 

و�ضلمان، وعمار وبالل . وهوؤلء 

اثنان هما:  اثنا ع�ضر، وبقي 

واأبو  ب��ن م�ضعود،  عبد اهلل 

الغفاري ر�ضي اهلل عنهم  ذر 

اأجمعني.

النبي  اأن  اأي�ضا  وعن علي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )اأّما 

اأنت يا جعفر فاأ�ضبهت َخلقي 

وُخلقي، واأنت من عرتتي التي 

اأنا منها(.

ول���ه ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه يف 

اإىل احلب�ضة موقف  هجرته 

ل ين�ضى، وخطبة ل تبارى بني 

يدي النجا�ضي حينما جاء وفد 

م�ضركي مكة يطلبون ت�ضليمهم 

الآب���ق���ني املف�ضدين  ه�����وؤلء 

ملجتمعهم وعقيدتهم وعادات 

ك��م��ا زع��م��وا قبحهم  ق��وم��ه��م 

ف��ك��ان��ت ه���ذه املرافعة  اهلل، 

احلكيمة من جعفر ر�ضي اهلل 

عنه اأمام النجا�ضي يف الدفاع 

عن الإ�ضالم، وتعرية اجلاهلية 

وال�ضرك لدى قري�س يف مكة، 

بيان وبالغة  واإن ما فيها من 

لغوية رائ��ع��ة وحكمة عقلية 

ال�ضحابي  لت�ضهد لهذا  باهرة 

اجلليل بف�ضاحة نادرة، وذكاء 

حاد، وقدرة عالية على احلوار 

واملناق�ضة وتبيان احلق، وجمال 

املنطق، وقوة الإقناع يف موقف 

اأمام  فا�ضلة  و�ضاعة  مهيب 

النجا�ضي ملك احلب�ضة ومنها 

قوله: )اأيها امللك ... كنا قوماً 

الأ�ضنام،  اأهل جاهلية، نعبد 

وناأكل امليتة، وناأتي الفواح�س، 

ونقطع الأرحام، ون�ضبي اجلوار، 

وياأكل القوي منا ال�ضعيف، فكنا 

على ذلك، حتى بعث اهلل اإلينا 

ر�ضولً منا، نعرف ن�ضبه و�ضدقه 

اإىل  واأمانته، فدعانا  وعفافه 

اهلل لنوحده ونعبده، ونخلع ما 

كنا نعبد نحن واأباوؤنا من دونه 

من احلجارة والأوثان، واأمرنا 

ب�ضدق احلديث، واأداء الأمانة، 

و�ضلة الرحم، وح�ضن اجلوار، 

والكف عن املحارم والدماء ... 

اأن  واأمرنا  وقذف املح�ضنات، 

نعبد اهلل وحده، ل ن�ضرك به 

�ضيئا، واأمرنا بال�ضالة والزكاة 

به،  واآمنا  وال�ضيام، ف�ضدقناه 

واتبعناه على ما ج��اء به من 

عند اهلل، فعبدنا اهلل وحده 

به �ضيئا، وحرمنا  فلم ن�ضرك 

ما حرم علينا، واأحللنا ما اأحل 

لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا، 

وفتنونا عن ديننا لريدونا اإىل 

عبادة الأوثان ... فلما قهرونا، 

وظلمونا، و�ضيقوا علينا، وحالوا 

اإىل  بيننا وبني ديننا، خرجنا 

ب���الدك، واخ��رتن��اك على من 

���ض��واك، ورغبنا يف جوارك، 

اأيها  اآل نظلم عندك  ورجونا 

امللك .

فقال له النجا�ضي: هل معك 

مما جاء به �ضاحبكم عن اهلل 

من �ضيء، فقراأ جعفر ر�ضي 

اهلل عنه �ضدرا من �ضورة مرمي، 

فبكى النجا�ضي حتى اخ�ضلت 

اأ�ضاقفته وعن  حليته، وبكى 

ُح�ضن توفيق اهلل تعاىل جلعفر 

ال�ضيخ  يف هذا املوقف يقول 

اأب���و احل�����ض��ن ال��ن��دوي رحمه 

اهلل تعاىل يف كتابه )ال�ضرية 

النبوية(:

اإن كالم جعفر بن اأبي طالب 

اأم��ام ملك احلب�ضة وت�ضويره 

لالإ�ضالم، كالم حكيم قد جاء 

يف اأوانه ومكانه وقد دل على 

العقلية، قبل  بالغة �ضاحبه 

العربية  اأن يدل على بالغته 

البيانية، ول يَُعلُّل ذلك اإل باإلهام 

الدين  م��ن اهلل، وتاأييد ه��ذا 

الذي اأراد اهلل اأن يتم نوره، واأن 

الدين كله، ويدل  يظهره على 

كذلك على �ضالمة الفطرة، 

حامل لواء رسول الله صلى 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وس����ل����م وق���ائ���د 
مؤته غ������زوة  ف����ي  ل��ل��ج��ي��ش 
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من شهداء اإلسالم

ورجاحة العقل التي فاق فيهما 

بنو ها�ضم قري�ضاً.

ه��ذه �ضفحة م�ضيئة من 

بالكلمة  ���ض��ف��ح��ات اجل���ه���اد 

والل�ضان قبل اجلهاد بال�ضيف 

البطل  لهذا  وال�ضنان ذكرناها 

ال�ضهيد من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم . ت�ضهد 

بقوة �ضخ�ضيته و�ضجاعته وعزة 

نف�ضه، يقولها بح�ضرة ملك من 

ملوك ذلك الع�ضر، وهو الغريب 

املهاجر امل�ضت�ضعف الفاّر بدينه 

من بط�س قومه وتعذيبهم، فما 

بالك مبا هو �ضانع هذا البطل 

يوم يكون قائد جي�س وحامل 

لواء ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

اأننا  و�ضلم يوم موؤتة. ل �ضك 

ال��ع��ج��اب من  العجب  ���ض��رى 

ال�ضجاعة والإقدام.

وحا�ضا لرجل كجعفر ر�ضي 

ال��ذي اجتمعت فيه  اهلل عنه 

هذه ال�ضفات وتلك املكارم اإىل 

النبي �ضلى اهلل  جانب حب 

عليه و�ضلم له اأّل يكون كرمياً 

معطاء، فاجلود  �ضخياً جواداً 

�ضقيق ال�ضجاعة وكيف ملن يبذل 

األ يبذل ماله وطعامه  روحه 

و�ضرابه .

ج��اء يف معجم ال�ضحابة 

عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 

قال: كان جعفر يحب امل�ضاكني، 

اإل��ي��ه��م ويخدمهم  وي��ج��ل�����س 

ويخدمونه )يحدثهم ويحدثونه( 

فكان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم يكنيه )اأبا امل�ضاكني(.

وروي عن �ضعيد املقربي، 

اإن كنت  اأبي هريرة قال:  عن 

لأل�ضق بطني باحل�ضباء من 

اجل���وع، واإن كنت لأ�ضتقرئ 

الآي��ة وه��ي معي، كي  الرجل 

ب��ي فيطعمني، وكان  ينقلب 

للم�ضاكني جعفر  النا�س  اأخري 

بن اأبي طالب، كان ينقلب بنا 

فيطعمنا ما كان يف بيته، حتى 

اإنه كان يخرج لنا الُعّكة)ظرف 

ال�ضمن  من اجللد يو�ضع به 

الع�ضل( لي�س فيها �ضيء،  اأو 

فن�ضقها فنلعق ما فيها.

وملا رجع ر�ضي اهلل عنه من 

اأنزله  يوم فتح خيرب  احلب�ضة 

ر���ض��ول اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم بجانب م�ضجده . وما زال 

كذلك اإىل اأن كان يوم موؤتة وما 

اليوم  اإنه  يوم موؤتة  اأدراك ما 

الذي  املهول،  العظيم، واليوم 

اآلف مقاتل  وق��ف فيه ثالثة 

من �ضحابة ر�ضول اهلل �ضلى 

اأم��ام مائتي  اهلل عليه و�ضلم 

املتن�ضرين،  العرب  األ��ف من 

وجند الروم املدججني بال�ضالح 

للقتال، املدربني  وامل��وؤه��ل��ني 

النزال والت�ضدي لأكرب  على 

اجليو�س واأعظم املمالك يف 

ذلك الزمان، ولي�س يف معارك 

امل�ضلمني م��ن موقعة �ضميت 

اإل وح�ضرها ر�ضول  غ���زوة 

اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإل 

هذه املعركة فقد ذكرها علماء 

الغزوة وكذلك  با�ضم  ال�ضرية 

اإمام  عدد من املحدثني منهم 

املحدثني و�ضيخهم الكبري الإمام 

البخاري بهذا ال���ض��م، علما 

اأن ر�ضول اهلل مل يح�ضرها، 

واأهميتها  �ضاأنها  وذلك لعظيم 

الإ�ضالم ولكرة من  تاريخ  يف 

اأ�ضحاب ر�ضول  ح�ضرها من 

اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

ولأنها كانت املحاولة الأوىل 

التي ينطلق فيها جي�س امل�ضلمني 

العربية  خارج حدود اجلزيرة 

لن�ضر دين الإ�ضالم دين الرحمة 

به  ن��ادى  دي��ن  ال�ضالم،  ودي��ن 

حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

املبعوث للب�ضرية عامة و�ضاحب 

الر�ضالة اخلالدة.

قال اهلل تعاىل:  وما اأر�ضلناك 

اإل رحمة للعاملني( وهذه الغزوة 

واإن كانت رداً على عنجهية 

القيا�ضرة والأباطرة واأعوانهم 

الذين قتلوا ر�ضول ر�ضول اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم احلارث 

بن عمري الأزدي ر�ضي اهلل عنه 

املر�ضل اإىل حاكم ب�ضرى علماً 

املعروفة منذ  الدبلوما�ضية  اأن 

الزمان  واإىل هذا  الأي��ام  تلك 

اأنهم  اإل  الر�ضل ل تقتل،  اأن 

بالعرب وبر�ضولهم  ا�ضتهانوا 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، وقاموا 

بفعلتهم اجلبانة النكراء. فاأراد 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

اأن يقول للروم خا�ضة وللنا�س 

عامة اإن اأمة العرب بعد ر�ضالة 

الإ�ضالم هي غريها قبل هذه 

الر�ضالة، واإنها اليوم هي خري 

اأمة اأخرجت للنا�س، كما اأراد اأن 

يبني لل�ضحابة الكرام ر�ضوان 

اهلل عليهم اأن مهمتهم اأكرب من 

جزيرتهم، واأن ر�ضالتهم اأو�ضع 

اأن يكون  واأح��ب  من بالدهم، 

الفتوحات على  انطالقهم يف 

عينه وحتت اإ�ضرافه ويف حياته 

ورعايته �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

وهكذا ت�ضتمر الدعوة وينت�ضر 

الدين احلنيف.

فاأعد الأمة وحث الأ�ضحاب 

وا�ضتثار احلميَّة وانتدب الأبطال 

ونظم الأمور ورتب القيادة لهذا 

اجلي�س، وجعل عليه ثالثة من 

ثانيهم جعفر  اأ�ضحابه  خرية 

بن اأبي طالب ر�ضي اهلل عنه 

الأ�ضطر  الذي خ�ض�ضنا هذه 

لذكر �ضريته والتذكري ب�ضجاعته 

»أب�������������������������و امل����������س����������اك����������ن« 
ويجالسونه  ي��ج��ال��س��ه��م 
ي���خ���دم���ه���م وي���خ���دم���ون���ه

و�ضربه و�ضموده واإقدامه.

روى البخاري يف �ضحيحه 

باإ�ضناده اإىل عبد اهلل بن عمر 

بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما 

���ر ر�ضول اهلل �ضلى  )اأَمّ ق��ال: 

اهلل عليه و�ضلم يف غزوة موؤتة 

اإن قتل  زيد بن حارثة فقال: 

واإن قتل جعفر  زي��د فجعفر 

فعبد اهلل بن رواحة( وودعهم 

الدعاء: )دفع  واأ�ضحابه بهذا 

اهلل عنكم وردك����م �ضاحلني 

غامنني(.

اإن من وقع عليه الختيار 

اإمام  لقيادة هذا اجلي�س من 

امل��ر���ض��ل��ني، وه���و ���ض��ل��ى اهلل 

بالرجال  العارف  عليه و�ضلم 

واخلبري بالأ�ضحاب �ضيكون 

اأهاًل لهذه املهمة، وقديراً على 

اإدارة تلك املعركة، ومثاًل يف 

الثبات والإق����دام، ولقد كان 

اأهاًل  جعفر ر�ضي اهلل عنه 

لهذه الثقة وجديراً بهذه املهمة 

العظيمة، فعن ابن اإ�ضحاق قال: 

... حدثني يحيى بن عباد بن 

اأبيه  الزبري عن  عبد اهلل بن 

ق��ال: حدثني اأب��ي ق��ال: واهلل 

لكاأين اأنظر اإىل جعفر بن اأبي 

طالب يوم موؤتة حني ترّجل عن 

فر�س له �ضقراء، ثم تقدم فقاتل 

حتى ُقتل..

ق��ال اب��ن اإ���ض��ح��اق:  وكان 

ذلك بعد ا�ضت�ضهاد القائد الأول 

زيد بن حارثة ر�ضي اهلل عنه. 

يقول ال�ضيخ اخل�ضري �ضاحب 

كتاب �ضرية نور اليقني: فاأخذ 

اأب��ي طالب  ب��ن  ال��راي��ة جعفر 

وهو يقول:

ي��ا ح��ب��ذا اجل��ن��ة واقرتابها 

ط����ي����ب����ًة وب�������������اردًا �صرابها

ق��������د دن������ا  وال�������������������روم روم 

عذابها كافرة بعيدة اأن�صابها

اإن لقيتها �صرابها ع��ل��َيّ 

ي���ق���ات���ل حتى  ي�����زل  ومل 
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ُق����ت����ل ر�����ض����ي اهلل ع���ن���ه.

ولقد بلغ من �ضربه وثباته 

املعركة درج��ة يعجز  يف ه��ذه 

الإن�ضان عن ت�ضورها، ويكاد 

اأن  ل���ول  ي�ضك يف حقيقتها 

رواها الثقات، وخلدتها الرواة، 

ب��ذك��ره��ا �ضحائف  وت��ب��ارك��ت 

الفتوحات  التاريخ وال�ضري يف 

فكان ر�ضي اهلل عنه معلماً 

القادة  ملن ج��اء من بعده من 

والأب��ط��ال، لقد �ُضربت يده 

ب��ه��ا، فتلقى  وال��راي��ة  اليمنى 

الراية بيده الي�ضرى، وملا ُقطعت 

الي�ضرى �ضمها ر�ضي اهلل عنه 

بع�ضديه اإىل �ضدره ومازال ثابتاً 

الطعنات  اأثخنته  �ضابراً حتى 

وال�ضربات واجلراح.

روى البخاري عن نافع اأن 

ابن عمر ر�ضي اهلل عنه اأخربه 

اأنه وقف على جعفر يومئذ وهو 

قتيل، فعددت به خم�ضني بني 

طعنة و�ضربة لي�س فيها طعنة 

يف دبره: يعني ظهره.

ابن  اأخرى قال  ويف رواية 

عمر: كنت فيهم يف تلك الغزوة 

فالتم�ضنا جعفر بن اأبي طالب 

ر�ضي اهلل عنه، فوجدناه يف 

القتلى ووجدنا يف ج�ضده ب�ضعاً 

وت�ضعني طعنة ورمية. ويف رواية 

النمري عن نافع زيادة »فوجدنا 

ذلك فيما اأقبل من ج�ضده«. نعم 

البطولة، وهكذا  هكذا تكون 

ال�ضهادة،  امل��وؤم��ن على  يقبل 

ويرك�س اإىل اجلنة، اإنهم رجال 

�ضدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 

ف�ضدقهم واأعلى مقامهم.

امل�ضاب بجعفر  ولقد كان 

ر�ضي اهلل عنه م�ضاباً عظيماً، 

فعن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها 

قالت: ملا اأتى وفاة جعفر عرفنا 

يف وجه ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم احلزن. وقال فيه 

ر���ض��ول اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم: »على مثل جعفر فلتبِك 

ال��ب��واك��ي«. ودخ��ل��ه �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم من ذلك هم �ضديد 

اأن  اأت��اه جربيل فاأخربه  حتى 

اهلل قد جعل جلعفر جناحني 

م�ضرجني بالدم يطري بهما مع 

املالئكة«. ولذلك قيل جعفر ذو 

اأخرى  اجلناحني. ويف رواي��ة 

قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

»راأيت جعفر يطري يف  و�ضلم: 

اجلنة مع املالئكة«.

ب��ن اخلطاب  وك���ان ع��م��ر 

راأى عبد  اإذا  ر�ضي اهلل عنه 

ال�ضالم  ق��ال:  ب��ن جعفر  اهلل 

عليك يا ابن ذي اجلناحني.

وكما حزن ر�ضول اهلل �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم على جعفر حزناً 

�ضديداً، كذلك كان اهتمامه 

باأولده كبرياً وعظيماً، فعن اأم 

جعفر بنت جعفر بن اأبي طالب، 

عن جدتها اأ�ضماء بنت عمي�س 

اأ�ضيب جعفر  اأنها قالت: ملا 

واأ�ضحابه دخل علَيّ ر�ضول اهلل، 

وقد عجنت عجيني، وغ�ّضلت 

بني ودهنتهم ونظفتهم، فقال 

ر�ضول اهلل: ائتني ببني جعفر، 

فاأتيته بهم، ف�ضمهم ودمعت 

يا ر�ضول اهلل  عيناه، فقلت: 

اأبلغك  واأمي ما يبكيك؟  باأبي 

عن جعفر واأ�ضحابه �ضيء؟ 

قال: نعم »اأ�ضيبوا هذا اليوم« 

الن�ضاء  اأ�ضيح واأجمع  فقمت 

اأهله  اإىل  ر���ض��ول اهلل  ورج���ع 

اآل جعفر  فقال: » ل تغفلوا 

فاإنهم قد �ضغلوا« ويف رواية 

اأخرى يف ال�ضرية: » ل تغفلوا 

اأن ت�ضنعوا لهم  اآل جعفر من 

طعاماً، فاإنهم قد �ضغلوا باأمر 

�ضاحبهم«.

راأى ر�ضول اهلل �ضلى  وملا 

اهلل عليه و�ضلم احلزن والأ�ضى 

يف عيني زوج جعفر ر�ضي 

اأبنائها  اهلل عنها خوفًا على 

وذكرت يتماً وَعيْلة قال: » الَعيْلة 

تخافني عليهم، واأنا وليهم يف 

الدنيا والآخرة«.

اإنه �ضلى اهلل عليه و�ضلم نعم 

الكافل، ولقد كان  الويل، نعم 

بهذا القدوة ال�ضامقة، والرائد 

ال�ضادق يف كفالة الأيتام، ورعاية 

الأيامى، وبخا�ضة اإذا كانوا من 

الذين �ضقطوا  ال�ضهداء،  اأبناء 

ال��دع��وة و�ضقوا  ع��ن  دف��اع��اً 

اأر�س الوطن بدمائهم الزكية، 

فارتفعت اأرواحهم الطاهرة اإىل 

العر�س عند رب الربية.  ظل 

الكويت بر�ضول اهلل  ول��دول��ة 

اأ�ضوة  �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

ح�ضنة و�ضّنة مّتبعة حني اأ�ض�ضت 

اإليه  واأوك��ل��ت  ال�ضهيد  مكتب 

العناية باأبناء ال�ضهداء ورعايتهم 

والهتمام بهم.

ل����م ت���س���ق���ط ال�����راي�����ة من 
ي������دي������ه ح�����ت�����ى ب�����ع�����د أن 
يقاتل  واس��ت��م��ر  ق��ط��ع��ت��ا 
ح����ت����ى اس����ت����ش����ه����د، وف����ي 
وتسعون  ب��ض��ع  ج���س���ده 
ط������ع������ن������ة ل��������ي��������س ف����ي����ه����ا 
واح������������������دة ف���������ي ال����ظ����ه����ر 
دل������ي������ل ع�����ل�����ى اإلق�����������دام 
وال��������ث��������ب��������ات وال�����ت�����ج�����ل�����د
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من رموز الحرية

برتراند راسل ...

ن������ال ج�����ائ�����زة ن����وب����ل ل���دف���اع���ه 
الفكر وح����ري����ة  ال�������ُم���ث���ل  ع����ن 

ال�صخ�صيات  كاأهم  را�صل  برتراند  الربيطاين  الفيل�صوف  ظهر 

الفل�صفية والن�صالية يف القرن الع�صرين، حيث تّوج كاأبرز علماء 

املنطق منذ ع�صر اأر�صطو، وكاأحد اأهم موؤ�ص�صي الفل�صفة التحليلية. 

وكان ملوؤلفاته التي قاربت ال�صبعني كتابا دوي كبري يف الأو�صاط 

الفل�صفية، والثقافية عموما يف القرن املن�صرم، لكن هذا الدوي 

التي  الن�صالية اجلريئة  املواقف  نبع من  مل يقت�صر عليها، بل 

تبناها هذا الفيل�صوف وعمل من اأجلها ملنا�صرة ق�صايا ال�صالم، 

ول�صيما  الأ�صلحة،  ا�صتخدام  ومنع  احلرب،  ومناه�صة  واملراأة، 

الفل�صطينية. الق�صية  جانب  اإىل  بحزم  والوقوف  النووية، 

الـــفـــيـــلـــســـوف املــنــاضــل

عبدالهادي خضر
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اأن  به اجل��راأة  بلغت  وقد 

ال�ضمولية  قاد حمالت �ضد 

ال�ضتالينية، و���ض��د نزعات 

التدمريية،  اأدول�����ف ه��ت��ل��ر 

وطالب بنزع الأ�ضلحة النووية 

بعد كارثة �ضرب هريو�ضيما 

ب��ل وقف  ال��ن��ووي��ة،  بالقنابل 

ب��الده حني  يف وج��ه حكومة 

هبت لتجنيد ال�ضباب ودفعهم 

العاملية، كما  خلو�س احلرب 

هاجم تورط الوليات املتحدة 

يف حرب فيتنام .

ف��ع��ن��د ان������دلع احل���رب 

 1914 العاملية الأوىل ع��ام 

ان�ضم را�ضل اإىل حركة اأن�ضار 

ال�ضالم املناه�ضة للحرب، 

وا�ضتطاع جمع توقيعات عدد 

من اأ�ضاتذة اجلامعة على بيان 

يطالب بريطانيا بعدم خو�س 

ال��ت��ي راح يف�ضح  احل����رب، 

كوارثها وتداعياتها اجلنونية، 

اأق��وال وت�ضريحات  مناق�ضا 

ال�ضيا�ضة يف بالده،  رجالت 

اأن امل�ضالح  ���ض��دد على  اإذ 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل ت�ضتحق ما 

اأرواح  يزهق يف �ضبيلها من 

اأبنائها ال�ضباب. وبعد اندلع 

احلرب �ضارك يف كتابة من�ضور 

يحتج على جترمي اأولئك الذين 

يرف�ضون التجنيد يف اجلي�س 

القتال، فتمت  وامل�ضاركة يف 

اإىل  الإ�ضاءة  بتهمة  حماكمته 

التجنيد والنظام، وحكم عليه 

بدفع غرامة بلغت 100 باوند 

اإ�ضرتليني اإل اأنه رف�س الدفع 

وف�ّضل ال�ضجن، لكنهم اأقاموا 

مزادا على كتبه جلمع الغرامة، 

فا�ضرتاها اأ�ضدقاوؤه.

اأنه مت طرده من  الأف��دح 

بالتدري�س يف جامعة  عمله 

كامربيدج، كما رف�ضت وزارة 

اخلارجية الأمريكية منحه 

تاأ�ضرية �ضفر بعد تلقيه دعوات 

من جامعة ه��ارف��ارد لإلقاء 

حما�ضرات عامة فيها، كما 

منعته احلكومة الربيطانية 

من اإلقاء املحا�ضرات يف بع�س 

امل���دن الربيطانية، بذريعة 

توؤثر حما�ضراته  اأن  اإمكانية 

تعبئة جنود  تاأثريا �ضلبيا يف 

اجلي�س الربيطاين.

ي��وؤث��ر على  ك��ل ه���ذا مل 

ن�ضاطه ومواقفه، فا�ضتمر يف 

انتقاده احلكومة الربيطانية، 

بل هاجم يف مقال له الوليات 

املتحدة الأمريكية، متهماً اإياها 

بال�ضعي لل�ضيطرة على اأوروبا 

ع�ضكرياً، الأمر الذي وجدت 

ف��ي��ه احل��ك��وم��ة الربيطانية 

م��ربراً لعتقاله وحماكمته، 

وقد حكمت عليه املحكمة يف 

بال�ضجن   1918 مطلع ع��ام 

ا�ضتغلها يف  اأ�ضهر،  ملدة �ضتة 

تاأليف كتابيه »مقدمة للفل�ضفة 

الريا�ضية«، و»حتليل العقل«.

وعلى الرغم من كل ذلك، 

مل يتخل را�ضل عن مبادئه، بل 

زاد من ن�ضاله يف �ضبيل ن�ضر 

ال�ضالم، وكتب اآنذاك حمذرا 

ال�ضعوب(،  م��ن ) ع�����ض��ك��رة 

اأن��ه��ا �ضتف�ضي  اإىل  م�ضريا 

اإىل حروب ونزاعات مدمرة، 

اأردن��ا م�ضتقبال  اإذا ما  واأن��ه 

اأف�ضل لالإن�ضانية، فاإنه يتوجب 

العمل على  على احلكومات 

اخلال�س من الفقر، والرتكيز 

على مناهج التعليم، موؤكدا اأن 

الإن�ضانية هي عائلة  )فكرة 

موحدة ذات م�ضالح م�ضرتكة، 

اأه��م بكثري من  التعاون  واأن 

القريب  واأن حب  املزاحمة، 

ف��ق��ط جم����ّرد واجب  ل��ي�����س 

الواجبات  اأخالقي من تلك 

التي تلّقن داخل الكنائ�س، بل 

ح����ك����م ب����ال����س����ج����ن م�����رت�����ن ل����ت����ظ����اه����ره ض������د ال���ت���س���ل���ي���ح 
ال�����ن�����ووي وم���ه���اج���م���ت���ه ال���ت���وس���ع ال���ع���س���ك���ري األم���ري���ك���ي

وقف ضد مشاركة بريطانيا في احلرب العاملية األولى 
ف��ف��ص��ل��وه م���ن اجل��ام��ع��ة وم��ن��ع��وه م���ن إل���ق���اء احمل���اض���رات

خالل برنامج له يف ال� بي بي �ضي

متحدثا يف اإحدى التظاهرات املنددة بقنبلة هريو�ضيما
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هو بالأحرى ال�ضيا�ضة الأكر 

حكمة(.

يف اأغ�ضط�س 1920، �ضافر 

را�ضل اإىل رو�ضيا �ضمن وفد 

اآثار  ر�ضمي بريطاين لبحث 

التقى  الرو�ضية، حيث  الثورة 

لينني. ويف �ضريته  فالدميري 

اأنه وجد  الذاتية، ذكر را�ضل 

لينني خميباً لالآمال، ملتم�ضاً 

فيه »ق�ضوة �ضقية« ومقارناً اإياه 

ب��»بروف�ضور مت�ضبث باآرائه.« 

وعن هذه الرحلة كتب را�ضل 

»البل�ضفية:املمار�ضة  كتابه 

والنظرية«، الذي عر�س فيه 

انطباعات غري متوقعة حول 

ب��»لينني«،  ال�ضيوعية ولقائه 

ال�ضيوعية لأنها  ناه�س فيه 

ح�����ض��ب ق��ول��ه »ت��ن��ت��ه��ي اإىل 

العتداء على حريات الأفراد 

وطم�ضهم يف جلة املجموع، 

وتتخذ م��ن ح��رب الطبقات 

وم���ن ال��ك��راه��ي��ة ب��ني اأف���راد 

املجتمع حافزاً للتقدم«.

وبعد اإلقاء القنبلة الذرية 

ب��داأ را�ضل  على هريو�ضيما، 

الن�ضال  مرحلة جديدة من 

ال�ضيا�ضي والفكري �ضد �ضباق 

الت�ضلح النووي، م�ضرياً اإىل اأن 

وجود هذا ال�ضالح يعد تهديداً 

لي�س فقط لل�ضلم العاملي، بل 

الإن�ضان عموما على  حلياة 

ك��وك��ب الأر������س. وق���د قاده 

ن�ضاطه �ضد احلرب وكفاحه 

لإيقاف املجازر الب�ضرية اإىل 

الفوز بجائزة نوبل لالآداب 

عام 1950 » تقديراً لكتاباته 

املتنوعة واملهمة والتي يدافع 

فيها عن املثل الإن�ضانية وحرية 

الفكر«.

اأ�����ض����در   1955 ع�����ام 

العامل  بال�ضرتاك مع زميله 

اأين�ضتاين وثيقة تدعو اإىل نزع 

اأجل احلد من انت�ضار الأ�ضلحة 

النووية، لكنه كان قد عانى 

قبل ذلك الكثري جراء مواقفه 

اع��ت��ق��ال��ه �ضنة  اإذ مت  ه���ذه 

1961 بتهمة التحري�س عل 
الع�ضيان املدين اإثر م�ضاركته 

يف التظاهرات ال�ضلمية �ضد 

ال��ن��ووي . وعلى  التخ�ضيب 

الرغم من ذلك اأ�ضبح را�ضل 

القد�س  تلقى جائزة  اأول من 

عام 1963وهي جائزة متنح 

للكتاب املعنيني بحرية الفرد 

يف املجتمع.

1965 مزق  اأكتوبر  ويف 

را���ض��ل بطاقة ع�ضويته يف 

ال��ع��م��ال الربيطاين  ح���زب 

احتجاجا على اعتزام احلزب 

اإىل فيتنام  اإر���ض��ال اجلي�س 

املتحدة. ويف  للوليات  دعماً 

بالتعاون  اأ�ض�س   1967 �ضنة 

الفرن�ضي جان  امل��ف��ك��ر  م��ع 

بول �ضارتر حمكمة ملقا�ضاة 

الوليات املتحدة الأمريكية 

اإثر حربها �ضد فيتنام ُعرفت 

ب��»حمكمة را�ضل -�ضارتر«، 

واأ�ضدرت حكماً يق�ضي باإدانة 

ارتكبته من  اأمريكا على ما 

ال�ضعب  ج��رائ��م ح��رب �ضد 

الفيتنامي.

نفاق جماعي

ن�������ض���ره عام  م���ق���ال  يف 

1970بعنوان »عن اإ�ضرائيل 
التواطوؤ  وال��ق�����ض��ف« ف�ضح 

اإ�ضرائيل، ووقف  الغربي مع 

اإىل جانب احلق الفل�ضطيني، 

امل��ق��ال قوله:  ومم��ا ج��اء يف 

»اإن ماأ�ضاة �ضعب فل�ضطني 

ع��ط��ي م��ن قبل 
ُ
اأ اأن بلدهم 

اآخر  اإىل �ضعب  اأجنبية  ق��وة 

خللق دولة جديدة له. واإنني 

العامل  لأت�ضاءل: كم �ضيظل 

على ا�ضتعداد لتحمل هذا 

ن����������������اص����������������ر ال��������ق��������ض��������ي��������ة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وف����ض����ح 
ال������ت������واط������ؤ ال������غ������رب������ي م���ع 

ح����از ج���ائ���زة ال���ق���دس عام 
ك����ت����اب����ات����ه  ع�������ن   1963
وأن������ش������ط������ت������ه امل�����ط�����ال�����ب�����ة 
بحرية الفرد في املجتمع

من رموز الحرية

الأ�ضلحة النووية حملت توقيع 

اأب���رز علماء  م��ن  اأح��د ع�ضر 

ال��ذرة واملفكرين. كما وجه 

را�ضل يف تلك الفرتة العديد 

اإىل زعماء  م��ن اخل��ط��اب��ات 

العامل منهم نيكيتا خروت�ضوف 

التايل،  العام  وكنيدي. ويف 

األقى يف جمل�س ال�ضالم العاملي 

خطاباً م�ضهوراً حتدث فيه 

الدويل  ال�ضالم  عن م�ضتقبل 

وخطر الأ�ضلحة النووية وعدم 

جدواها يف حل النزاعات بني 

اأن  القوى العظمى، م��وؤك��داً 

الت�ضلح  ال�ضتمرار يف �ضباق 

النووي دون �ضابط �ضيف�ضي 

اإىل حرب »لن تبقي اأحداً على 

قيد احلياة«، موؤكداً اأن الب�ضر 

اأبيهم يف  »يكادون  عن بكرة 

اأرجاء العامل اأن يكونوا اأ�ضعد 

حالً واأكر انتعا�ضاً اإذا توقف 

ال�ضرق والغرب عن الت�ضاجر 

والعراك«.

ك��ان لإ���ض��رار را�ضل  لقد 

على ن�ضر وتكري�س الوعي 

العام بخطورة ال�ضالح النووي 

دور كبري يف ال�ضيا�ضات التي 

اتخذتها لحقاً الدول العظمى، 

ومنظمات الأمم املتحدة، من 

إس����رائ����ي����ل وط���ال���ب���ه���ا ب���االن���س���ح���اب م����ن أراض��������ي ال������ 67
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امل�ضهد من الق�ضوة الوح�ضية؟! 

... ل يوجد �ضعب يف اأي مكان 

ب��اأن يُطرد،  العامل يقبل  يف 

وب�ضكل جماعي، م��ن بلده؛ 

فكيف ميكن لأي �ضخ�س اأن 

يطلب من ال�ضعب الفل�ضطيني 

القبول بعقاب ل يت�ضامح معه 

اأي �ضخ�س اآخر؟!.. كثرياً ما 

قلنا: يجب علينا اأن نتعاطف 

اإ�ضرائيل، ب�ضبب معاناة  مع 

اأيدي  اأوروب��ا على  اليهود يف 

تقوم  م��ا  اأن  ال��ن��ازي��ني؛ غ��ري 

اليوم ل ميكن  اإ�ضرائيل  به 

التغا�ضي ع��ن��ه، وا�ضتدعاء 

فظائع املا�ضي لتربير فظائع 

احلا�ضر هو نفاق جماعي«.

بالتاأكيد  واختتم مقالته 

اأن تن�ضحب  ع��ل��ى ���ض��رورة 

»اإ�ضرائيل« اأولً من الأرا�ضي 

التي احتلتها يف 1967، قائاًل: 

روؤية  على كل من يرغب يف 

نهاية ل�ضفك الدماء يف ال�ضرق 

الأو�ضط اأن يتاأكد من اأن اأية 

ت�ضوية ل ينبغي اأن حتتوي على 

بذور �ضراع

م�ضتقبلي. العدالة تقت�ضي 

اأن يكون الن�ضحاب الإ�ضرائيلي 

الأرا���ض��ي املحتلة  من جميع 

1967هو اخلطوة  يونيو  يف 

الأوىل نحو اأية ت�ضوية .

احلياة اخلا�شة

18 مايو  را���ض��ل يف  ول��د 

العام 1872، يف مقاطعة ويلز، 

ا�ضتغلت عرب  لأ�ضرة �ضهرية 

قرون عديدة بال�ضيا�ضة، لكنه 

عا�س طفولة غ��ري �ضعيدة، 

فقد ن�ضاأ يتيماً بعد اأن توفيت 

ي���زل يف عامه  ومل���ا  وال��دت��ه 

بعد  وال��ده  الثاين، ومل يعمر 

وفاتها طوياًل، فمات بعد اأقل 

را�ضل مع  من عامني، فعا�س 

جده، وتلقى تعليمه يف املنزل 

أس���������������س م������ح������ك������م������ة مل����������ق����������اض����������اة  أم����������ري����������ك����������ا، ق����ض����ت 
ب����إدان����ت����ه����ا ع����ل����ى ج����رائ����م����ه����ا ض�����د ال����ش����ع����ب ال���ف���ي���ت���ن���ام���ي

يخطب �ضد الت�ضلح النووي عام 1961 يف لندن

اأت�ضور اأن هناك طريقة اأكر 

النهي يف غر�س  فاعلية من 

الثقافة الأدبية يف النف�س«.

ال��ت��ح��اق��ه بجامعة  ق��ب��ل 

 ،1890 ك���ام���ربي���دج، ع����ام 

اأظهر را�ضل قدرة غري عادية 

اكت�ضاب معرفة وا�ضعة  على 

باللغات والآداب الكال�ضيكية، 

ذل��ك من  وه��و ما مّكنه بعد 

الريا�ضيني  اأع��م��ال  ق����راءة 

والفال�ضفة الأملان والفرن�ضيني 

والإيطاليني بلغاتهم الأ�ضلية. 

1895 ح��از على  ويف ع��ام 

الزمالة يف جامعة كامربيدج 

وبداأ يدّر�س الريا�ضيات فيها، 

التايل كتابه  العام  ون�ضر يف 

)الدميقراطية الجتماعية 

الأمل��ان��ي��ة( ، ث��م ات��ب��ع��ه عام 

1903 بكتابه املهم »مبادئ 
توالت  ث���م  ال��ري��ا���ض��ي��ات«، 

ال�ضبعني  بلغت  كتبه ح��ت��ى 

البناء  اإع��ادة  ومنها »مبادئ 

»العدالة خالل  الجتماعي«، 

احلرب«، »طرق مقرتحة اإىل 

العقل«،  احل��ري��ة«، »حتليل 

ال��غ��رب« »مقدمة  » حكمة 

الريا�ضيات«،  فل�ضفة  اإىل 

»تاريخ  وك��ت��اب  »ال�����ض��ل��ط��ة«، 

الفل�ضفة الغربية« الذي ت�ضدر 

عام 1945 قوائم الكتب الأكر 

مبيعاً ووفر له دخاًل ثابتاً ملا 

تبقى من حياته.

اإنفلونزا  اإث��ر  تويف را�ضل 

 1970 ف��رباي��ر   2 ح���ادة يف 

يف منزله يف ويلز. وح�ضب 

احتفالية  تقم  مل  و�ضيته، 

اأح��رق رفاته ونر  بل  دينية، 

الويلزية.  رماده على اجلبال 

ويف عام 1980، اأقيم له متثال 

ن�ضفي يف ميدان« ريد ليون« 

يف لندن نحته الفنان مار�ضل 

كويننت.

على يد ع��دد من املدر�ضني 

ظهر  حيث  اخل�ضو�ضيني، 

بالفل�ضفة،  املبكر  اهتمامه 

ومترده على التقاليد وقواعد 

الأخالق ال�ضائدة اآنذاك.

ف����رتة مراهقته  ك���ان���ت 

اأفكاره اخلا�ّضة  بني  �ضراعاً 

العامة، وم�ضاكل  والق�ضايا 

امل��ع��ا���ض��ر. وذكر  الإن�����ض��ان 

اأكرب  اأن  الذاتية  يف �ضريته 

اهتماماته يف ذلك الوقت كان 

الدين والريا�ضيات، مبيناً اأن 

الكتب  نهيه عن قراءة بع�س 

من مكتبة جده كان �ضبباً يف 

الإق��ب��ال على قراءتها بنهم 

���ض��دي��د، م��و���ض��ح��اً:«اأك��اد ل 
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اإرادة �شعب 

ال�ضعب  ا�ضتيقظ  اأن  فما 

غري م�ضدق ملا ي�ضمع وملا يرى. 

ال��ذه��ول والندها�س.  فكان 

فا�ضتفاق م��ن ذه��ول��ه فاأخذ 

يقاوم. واأول ما فعل اأن رف�س 

العراق  اأراده طاغية  كل ما 

ب��اأن ي�ضتبدل حكومة عميلة 

بحكومة �ضرعية. ف�ضب على 

ال�ضعب الكويتي جام غ�ضبه، 

ذاكرة

ا�صتيقظت الكويت �صباح الثاين من اأغ�صط�ص 1990 على اأ�صوات الدبابات والطائرات واملدافع من كل مكان. واأخذ اجلميع يت�صاءل باندها�ص 

عن م�صدرها. وكان الكثريون يظنون اأنها تاأتي من م�صادر اجلي�ص الكويتي اإذ مل يكن يخطر ببال اأي كويتي اأن �صدام ح�صن �صيقوم باحتالل 

الكويت، وكان القليل من الكويتين قد �صمع اإذاعة الكويت يف ال�صاعة اخلام�صة وهي تذيع اأن العراق قد انتهك حرمة الكويت. وكل من �صاهد هذه 

الكارثة يف ذلك اليوم الأ�صود اأ�صابته حريه �صلت قدرته عن التفكري ب�صبب حماقة �صدام وغروره الذي دفعه اإىل اأن يعتقد يف نف�صه باأنه قادر على 

اإن�صاء خريطة �صيا�صية ملنطقة اخلليج يتغري فيها كل �صيء وجمملها اأنه �صيحل ق�صية فل�صطن لأن اأمره �صيكون هو النافذ، ومن يتذكر ما كانت 

بغداد تذيعه يف تلك الأيام يجد يف تلك الأباطيل واملزاعم ما ي�صري اإىل هذه املوؤامرة طمعًا فيما متلكه الكويت من ثروة �صتحل �صائقته املالية.

نزار قا�شمية

السادس والعرشون من فرباير 

يوم الفرحة الكربى

اأ�ضباب  فاأخذ يف تدمري كل 

احل�ضارة من مدار�س ومعاهد 

ب��ل �ضمل تدمريه  وك��ل��ي��ات. 

املوؤ�ض�ضات والوزارات  جميع 

املتاجر  وامل�ضت�ضفيات وحتى 

ال�ضلب والنهب  ت�ضلم من  مل 

ال�����ض��ام��ل، ب�ضورة  وال���دم���ار 

جنونية. غري اأن اإرادة ال�ضعب 

ازدادت �ضالبة فكانت الإرادة 

التي مل يح�ضب املحتلون لها 
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اأي ح�ضاب، فما كان من اأولئك 

العتاة القتلة اإل اأن ك�ضروا عن 

اأنيابهم يقتلون غري مراعني 

�ضيخوخة م�ضن ول طفولة 

طفل. فا�ضتد الكفاح يف اخلارج 

الغزاة  راأى  وال��داخ��ل. فلما 

كل هذا ال�ضمود والإ�ضرار 

ي�ضلكوا  اأن  ق��رروا  والتحدي 

طريق )الأر�س املحروقة( يف 

اإراقة   اأب�ضعها  الكويت. وكان 

ال��ن��ف��ط يف ال��ب��ح��ر واإح����راق 

بئر ولكن  اأكر من �ضبعمائة 

اهلل كتب الن�ضر لهذا ال�ضعب 

املكافح املنا�ضل بالتحرير الذي 

ك��ل ح��ر �ضريف يف  ب��ه  �ضعد 

العامل.

يوم التحرير 

انطلق اأهل الكويت فرحني 

لأن الكويت تطهرت من اأولئك 

الغزاه الوحو�س. 

الداخلية  الإذاع���ة  كانت 

يبقوا يف  اأن  املواطنني  تدعو 

ال��وق��ت ريثما  بيوتهم بع�س 

الكويتي على  ال�ضباب  يهيمن 

الأمور. لكن املواطنني انطلقوا 

ل يلوون على �ضيء، فقد كانت 

التي اعتقل  ال�ضبعة  الأ�ضهر 

الكويت  فيها جميع م��ن يف 

قا�ضية ل ت�ضتطيع الألفاظ 

اأن ت�ضور ق�ضوتها. مما يعني 

باأن ال�ضعب الكويتي كان يحيا 

حياة �ضبيهة بحياة الغاب. 

اأو جارك مدة  تفتقد قريبك 

ت��ط��ول، وقليال ما  م��ا  كثريا 

به  التقيت  اإذا ما  ثم  تق�ضر. 

فاإنه ل يجيبك عن  و�ضاألته، 

اأذى. قال  كل ما حل به من 

اأحدهم: »كل ما علي من ذنب 

اأين منت يف بيت اأحد اأقربائي 

واأن��ا من  الرو�ضة  يف منطقة 

منطقة العديلية فاأخذونا اإىل 

الذي  الريا�ضي  نادي كاظمة 

احتفالت كويتية باندحار اجلي�س العراقي من الكويت بتاريخ 26 فرباير 1991

وللتعذيب«.  معتقال  اأ�ضبح 

وعلى الرغم من هذا الإرهاب 

فكثري من املواطنني ما ينفجر 

يف وجه املحتلني ول ي�ضاأل عما 

يحل به. 

الكويت �ضباح  اأهل  خرج 

يوم التحرير ل يق�ضدون مكانا 

معينا فكل مناطق الكويت 

كانت لهم مق�ضدا، لأنها كانت 

قبل التحرير ملوثة. كان منظر 

اأي منطقة من مناطق الكويت 

وهي خالية من اأولئك الرعاع 

ال�ضرور  ق��ل��وب��ه��م  ي��ب��ع��ث يف 

ك���ان املواطنون  وال��ب��ه��ج��ة. 

وهم  بع�ضا  بع�ضهم  يعانق 

تن�ضاب  الفرح  واأدمع  يرددون 

من عيونهم )احلمد هلل على 

نعمة التحرير(. 

الكويتيني   وكانت فرحة 

ل تو�ضف وب��ق��وا مغمورين 

بال�ضعادة برغم �ضحب من 

دخ��ان احلرائق. كما وجدوا 

وكل  ومعاهدهم  مدار�ضهم 

متاجرهم وفنادقهم مهدمة.

ل��ك��ن ذل����ك مل ي��ف��ت يف 

اأن  اإل  ع�ضدهم، فما ه��ي 

���ض��م��روا ع��ن ���ض��واع��د اجلد 

اأنهم  وي��ع��م��رون، غ��ري  يبنون 

القلق حني  اأ�ضد  كانوا قلقني 

النريان تزداد.  األ�ضنة  ي��رون 

اإل  به  اإخمادها ل يقوم  لأن 

اأنا�س اخت�ضا�ضيون.  وبع�ضهم 

كانوا ي�ضيعون باأن اإخماد تلك 

اإىل ثالث  ي��ح��ت��اج  ال���ن���ريان 

�ضنوات اأو اأربع، على اأن يقوم 

بذلك اخت�ضا�ضيون ل يوجد 

منهم اإل فئة قليلة يف العامل. 

الكويت  ال�����ض��ع��ب يف  وب��ق��ي 

�ضامدا يعمر بقدر ما ي�ضتطيع 

معتقدا اأن قيادته �ضتتغلب على 

م��ا يعرت�ضها م��ن م�ضاق يف 

النريان. وحتقق  اإخماد هذه 

أف�����س�����د ال�����ل�����ه م����ق����اص����د ال�������غ�������زاة ال������ش������ري������رة، وع��������ادت 
ال����ك����وي����ت م�����ح�����ررة ت���ع���م���ل خل���ي���ره���ا وخ����ي����ر اإلن���س���ان���ي���ة
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تاأكد لديهم ب�ضورة ل تقبل 

ال�ضك اأن جمل�س الأمن �ضكل 

جلنة حمايدة تتكون من »5« 

اأ�ضخا�س يراأ�ضها خبري يوناين 

ا�ضمه )نيكول�س فاليكو�س(، 

وخبريين حمايدين وع�ضو 

عراقي، وع�ضو كويتي  لرت�ضيم 

احلدود بني الكويت والعراق. 

اللجنة بعملها خري  وقامت 

قيام ومل يكن من عمل هذه 

واإمنا  الأرا�ضي  توزيع  اللجنة 

ينح�ضر عملها يف تطبيق ما 

على اخلرائط التي اأقرتها كل 

الكويت وحكومة  من حكومة 

العراق �ضابقا، لهذا فاإن عمل 

اللجنة يكون عمال تطبيقيا 

على اأر�س الواقع. 

وقامت هذه اللجنة بو�ضع 

الوا�ضحة يف الرب  العالمات 

ما كان يوؤمله ال�ضعب اإذ اأخذ 

اإخماد النريان يتقدم ب�ضرعة 

قيا�ضية، مما جعل اأمل النا�س 

يكرب �ضيئا ف�ضيئا. وزاد يف فرح 

النا�س واأملهم اأن �ضبابا كويتيا 

كان غري غافل عما يجري، بل 

اأن�س  ك��ان يفكر ويقدر حتى 

من نف�ضه قدرة يف امل�ضاركة، 

فتقدم يعمل بجٍد ومثابرة �ضهد 

اأنه ميلك طاقات  له  العلماء 

اإجن��ازاً عظيماً  ن��ادرة وحقق 

. فكان مل�ضاركة هذا ال�ضباب 

اأثر طيب يف نفو�س الكويتيني. 

حيث عادت �ضماء الكويت نقية 

�ضافية كاإ�ضراقة نقاء و�ضفاء 

قلوب هذا ال�ضعب  امل�ضامل.

الفرحة الكربى 

غمرت قلوب كل املواطنني 

فرحة ما بعدها فرحة حني 

 ب�����ذل�����ت ال�����ك�����وي�����ت ك������ل م������ا ت���س���ت���ط���ي���ع م������ن ج�����ه�����ود ع����ل����ى ك������ل ال����ص����ع����د ل����ت����رس����ي����م ح�������دوده�������ا م������ع ال�������ع�������راق ول���ك���ن

ذاكرة
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والبحر، واأح�ضن ال�ضيخ �ضباح 

الأحمد اجلابر ال�ضباح نائب 

ال���وزراء وزير  رئي�س جمل�س 

اآن���ذاك �ضنعا يف  اخلارجية 

اللجنة  به  اإ�ضادته مبا قامت 

الدبلوما�ضية  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

ا�ضتدعى  امل��ع��روف��ة. ح��ي��ث 

�ضليمان ماجد ال�ضاهني وكيل 

وزارة اخلارجية اآنذاك. وجميع 

ال�ضفراء املعتمدين يف الكويت 

واأبلغهم موافقة الكويت حكومة 

به  ق��ام��ت  ون���وه مب��ا  و�ضعبا، 

جلنة تر�ضيم احل���دود لأنها 

اأهم ق�ضايانا امل�ضريية.  من 

ولكم بذلت الكويت من م�ضاٍع 

وجهود لتحقيق هذه اخلطوة 

العظيمة التي من �ضاأنها اإقرار 

املنطقة. وقد مت  ال�ضالم يف 

النتهاء من تر�ضيم احلدود 

بتاريخ  وال��ب��ح��ري��ة  ال���ربي���ة 

20/3/1993 م.
الكويت  واأ�ضبحت حدود 

ق��ب��ل جمل�س  م�ضمونة م��ن 

ال���دويل، لأن حتقيق  الأم���ن 

هذه اخلطوة من عمل جمل�س 

الأمن. ومبا اأن حدود الكويت 

اأ�ضبحت حم�ضنة وم�ضمونة 

يبقى  الناحية اخلارجية،  من 

ع��ل��ي��ن��ا ن��ح��ن امل��واط��ن��ني اأن 

الداخل، وذلك  نح�ضنها من 

باأن نقوي وحدتنا الوطنية بكل 

ما منلك. 

ص������دام ح���س���ن أق������دم ع���ل���ى اق����ت����راف ج���رمي���ت���ه الكبرى 
للكويت اح����ت����ال����ه  ع�����ن  س���ي���رض���ى  ال����ع����ال����م  أن  زاع�����م�����ا 

جلنودهم،  ث��ك��ن��ات  وامل���ع���اه���د  امل�������دارس  ال����غ����زاة  ات���خ���ذ 
وم������������راك������������ز ل�����ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق ال�������ع�������س�������ك�������ري وال������ت������ع������ذي������ب

ح����ق����ق����ت ال�����ك�����وي�����ت إجن������������ازا م�����ش�����ه�����ودا ل����ه����ا ع����امل����ي����ا في 
أبنائها ب���س���واع���د  ال���ن���ف���ط  آب������ار  ح����رائ����ق  إخ����م����اد  س���رع���ة 
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ق�����راءة ف���ي ع��ب��ق��ري��ة ال���ت���اري���خ واجل��غ��راف��ي��ا واإلن���س���ان
وصف شخصية الكويت

 للكويت بريقها الإن�صاين والعربي والإ�صالمي اخلا�ص، فمنذ ن�صاأتها و�صخ�صيتها متفردة عرب التاريخ واجلغرافيا..تبدو 

فيها عبقرية حقيقية للمكان والزمان. وتبدو ال�صورة اأكرث توهجا وح�صورا... والكويت توجت هذا العام عا�صمة للثقافة 

الإ�صالمية، هذه ال�صورة التي احت�صدت من اأجلها الطاقات والإمكانيات، على �صبيل جت�صد روح الكويت احلقيقية، باإرثها 

الثقايف الإ�صالمي ال�صارب بجذوره يف التاريخ، وتربز قدرة الكويت على تقدمي ال�صورة احلقيقية للح�صارة الإ�صالمية ذات 

التوجه الإن�صاين اإىل العامل اأجمع، من خالل اإبراز امل�صامن الثقافية والقيم الإن�صانية لهذه احل�صارة، وتعزيز احلوار بن 

الثقافات واحل�صارات واإ�صاعة قيم التعاي�ص والتفاهم بن ال�صعوب يف هذه املرحلة الع�صيبة التي مير بها عاملنا اليوم .

ح�شن عبداهلل

ك���ي���ف ���ض��ن��ع��ت الكويت 

امل�ضتوى  ���ض��خ�����ض��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى 

الإن�ضاين والعربي والإ�ضالمي؟ 

وكيف ر�ضمت اجلغرافيا والتاريخ 

للكويت واإن�ضانها ح�ضورا عبقريا 

و�ضل اإىل معظم قارات الأر�س؟ 

لبد من وقفة تاأملية يف املعامل 

احل�ضارية لوطننا الغايل الذي 

يتبواأ مكانة رفيعة على امل�ضتوى 

الدويل والإ�ضالمي والعربي.

الكويت  اإىل وج��ود  بالنظر 

ال�ضارب يف اأعماق التاريخ �ضرى 

اإن�ضانيا ح�ضاريا مهما،   كيانا 

ح�ضبما تذكر درا�ضة مهمة مبركز 

الكويتية  البحوث والدرا�ضات 

بعنوان »الكويت يف اخلرائط 

التاريخية«، فالوجود احل�ضري 

قدمي يف منطقة الكويت، اإذ اإنها 

كانت حلقة و�ضل برية وبحرية 

القدمي، وهو  العامل  اأجزاء  بني 

انفتاحية  لها �ضخ�ضية  مار�ضم 

اإن�ضانية  توا�ضلية ذات خربات 

نا�ضعة. فقد كانت كاظمة حمطة 

للقوافل القادمة من بالد فار�س 

اإىل �ضرقي  النهرين  ب��ني  وم��ا 

والإ���ض��الم��ي��ة على ح��د �ضواء، 

وانتقلنا اإىل الظهري الربي الذي 

تنتمي اإليه تلك اجلزيرة لوجدنا 

اأن ذلك الظهري قد تعاقبت عليه 

اأ�ضا�ضية هي  ث��الث ت�ضميات 

كاظمة والقرين والكويت على 

التوايل..

فقد عرفت هذه املنطقة اأولً 

با�ضم كاظمة اإىل اأواخر القرن 

اأطلق عليها  ال�ضابع ع�ضر، ثم 

ا�ضم الكويت اأو القرين منذ اأوائل 

القرن الثامن ع�ضر، غري اأن ا�ضم 

الأك���ر وروداً  القرين ظ��ل ه��و 

القرن  اأواخر  اإىل  يف اخلرائط 

التا�ضع ع�ضر، حيث ا�ضتقرت 

ت�ضمية )الكويت( على النحو 

الذي هي عليه الآن..

الع�ضر  اكت�ضبت كاظمة يف 

اجلاهلي �ضهرة خا�ضة يف اأ�ضعار 

القرن  واأخ��ب��اره��ا. ويف  العرب 

الثالث الهجري ذك��ر احل�ضن 

الأ�ضفهاين كاظمة يف كتابه »بالد 

العرب« فقال: »وكاظمة على 

البحر، وبها ح�ضٌن فيه  �ضاحل 

�ضالح قد اأعد للعدو، وبها جُتاٌر 

ودور مبنية، وعامتهم متيم«

 وقد اأ�ضارت امل�ضادر العربية 

اأن كاظمة كانت  اإىل  القدمية 

ق�ضبة اأو عا�ضمة لالإقليم امل�ضمى 

بهذا ال�ضم، وتت�ضع م�ضاحتها 

لتت�ضمن منطقة متتد من الأجزاء 

ال�ضمالية الغربية جلون الكويت 

اإىل مدينة اجل��ه��راء احلالية، 

كما من الثابت اأن كاظمة تطلق 

على معظم املنطقة التي متثلها 

وي��وؤك��د ذلك  الكويت احلالية، 

قول ياقوت احلموي الذي اعترب 

ال�ضاحل املمتد من منطقة البدع 

اإىل احل���دود اجلنوبية لدولة 

الكويت الآن، والذي ي�ضميه اأهل 

البحر »بر العدان«.. اعترب ذلك 

اأ�ضياف كاظمة، وذلك  كله من 

البلدان«:  هو قوله يف »معجم 

واآخ����ره نون  بالفتح  »وَع�����دان 

مو�ضع يف ديار بني متيم ب�ضيف 

كاظمة«، فال�ضم اإذن كان يُطلق 

اأج��زاء وا�ضعة من منطقة  على 

الكويت، ويف نف�س الوقت ت�ضمى 

به الق�ضبة اأو العا�ضمة الواقعة 

الغربي  ال�ضمايل  عند الطرف 

ال���������������ت���������������زام ال�������ك�������وي�������ت 
ب��س��ي��اس��ة خ��ارج��ي��ة منذ 
ن���ش���أت���ه���ا، ق���ائ���م���ة على 
ال���ع���دل واحل���ري���ة ونبذ 
ال���ت���ط���رف واإلره��������اب.. 
م��ن��ح��ه��ا ت���ق���دي���را دول���ي���ا 
واح������������ت������������رام������������ا أمم������ي������ا

رؤيــــــة

س������م������و األم���������ي���������ر » رم���������������ز« ل������ل������ك������وي������ت ال������ع������ص������ري������ة ال��������ت��������ي ت��������أخ��������ذ مب������ع������ال������م ال������ن������ه������ض������ة وال������ت������ق������دم

العربية وداخلها، كما  اجلزيرة 

كانت جزيرة فيلكا حمطة لل�ضفن 

التجارية التي ت�ضل ما بني راأ�س 

اخلليج وبقية الأجزاء اجلنوبية 

اإىل عمان  م��ن��ه يف ط��ري��ق��ه��ا 

اإفريقيا. وقد  والهند و�ضرقي 

كان لهاتني املنطقتني �ضهرتهما 

الكبرية قبل ظهور الكويت دولة 

حمددة ال�ضيادة يف اأوائل القرن 

ال�ضابع ع�ضر امليالدي، واإذا ما 

ذكر جزيرة فيلكا  تركنا جانباً 

اليونانية  باآثارها  التي عرفت 
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جلون الكويت

وق��د ظ��ه��رت كاظمة على 

العاملية ويف  اخلرائط املالحية 

الأط��ال�����س املختلفة قبل ا�ضم 

»القرين« اأو الكويت.

ويرى �ضلوت يف كتابه »اأ�ضول 

الكويت« اأن اخلارطة لنيكول�س 

 )N. Sanson( ض��ان�����ض��ون���

اأول  1652م هي  املن�ضورة عام 

خريطة يظهر فيها ا�ضم كاظمة، 

ومل يكن موقعها حمدداً متاماً 

ال�ضاطئ  اإذ ر�ضمت بعيداً عن 

وه��ن��اك ح��د �ضيا�ضي وا�ضح 

بينها  يف هذه اخلارطة يف�ضل 

وبني الب�ضرة، ثم ظهرت طبعة 

اأخرى من خارطة �ضان�ضون يف 

عام 1654م �ضحح فيها موقع 

اإذ اقرتب من ال�ضاحل،  كاظمة 

واأول خارطة هولندية و�ضعت 

فيها كاظمة ميناء رئي�ضياً على 

الكارتوغرايف  ال�ضاحل ر�ضمها 

 Isaak( ،ت���ريي���ون اإ����ض���ح���اق 

Tirion( عام 1732م، وظهرت 
بعد ذلك يف عدد من اخلرائط 

 R.( منها خريطة الأخوين اأوتنز

and J. Ottens( وخرائط 
 J. B.( الأملاين هومان النا�ضر 

Homann( وكلها �ضدرت عام 

1737م.
الكارتوغرايف  ويف خرائط 

الفرن�ضي بون )Bonne( الذي 

ن�ضر جمموعة م��ن اخلرائط 

عن اخلليج بني عامي 1760م 

و1780م ظهرت فيها كاظمة 

وتقابلها ج��زي��رة فيلكا. ومع 

اأواخ����ر ال��ق��رن ال�����ض��اب��ع ع�ضر 

اأهميته  ا�ضم كاظمة يفقد  بداأ 

املنطقة  كميناء عرفت به هذه 

يف القرون ال�ضابقة. وبداأ يحل 

حمله موقع اآخر قريب منه هو 

القرين، وهو ال�ضم الذي يرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بن�ضاأة دولة الكويت 

املوؤرخون  احلديثة، ومل يحدد 

تاريخ ظهور  الدقة  على وج��ه 

املوؤكد  اأنه من  اإل  املدينة،  هذه 

اأن لن�ضاأتها �ضلة بهجرة العتوب 

الذين توافدوا عليها يف اأواخر 

القرن ال�ضابع ع�ضر، ومع بداية 

القرن الثامن ع�ضر حتولت تلك 

القبائل اإىل جمتمع ح�ضري له 

كيان �ضيا�ضي وا�ضح، ويوؤيد ذلك 

ما جاء يف رحلة ال�ضيد مرت�ضى 

بن علوان الذي زار الكويت عام 

1710م فقد قال: »دخلنا بلداً 
يقال لها الكويت بالت�ضغري، بلد 

ل باأ�س بها ت�ضابه احل�ضا اإل اأنها 

واأبراجها  دونها ولكن بعمارتها 

ق��ال بعد ذلك:  ت�ضابهها«، ثم 

ا�ضمها  املذكورة  الكويت  »وهذه 

القرين وم�ضينا قبل و�ضولنا 

اإليها على كنار البحر ثالثة اأيام 

واملراكب م�ضايرتنا، واملبينة على 

البلدة من غري فا�ضلة.  حدود 

وهذه البلدة ياأتيها �ضائر احلبوب 

البحر حنطة وغريها، لأن  من 

اأر�ضها ل تقبل الزراعة، حتى ما 

فيها �ضيء من النخيل ول غري 

اأرخ�س  واأ�ضعارها  اأ�ضاًل  �ضجر 

من احل�ضا..

يرى واردن )Warden( يف 

مقال له عن العتوب اأن اأول رئي�س 

ك��ان يتوىل احلكم  لآل �ضباح 

عام 1716م، واإذا �ضح ما ذكره 

يو�ضف القناعي وعبدالعزيز 

ال�ضيخ  تاريخ وفاة  الر�ضيد عن 

حممد بن ف��ريوز )1135ه�/ 

1722م( الذي توىل الق�ضاء يف 
عهد �ضباح فاإن القرائن جميعاً 

اأن بداية ظهور �ضخ�ضية  توؤكد 

ال�ضيا�ضية حتت حكم  الكويت 

اأن تكون يف  اآل �ضباح، ل بد 

اأواخر القرن ال�ضابع ع�ضر واأوائل 

ال��ث��ام��ن ع�ضر. و�ضكل  ال��ق��رن 

هذا امللمح اجلغرايف التاريخي 

ال�ضيا�ضي ملمحا عبقريا من 

مالمح �ضخ�ضية الكويت، يتجلى 

يف رحابة البحر وعبقرية املوقع 

واكت�ضاب خربات اإن�ضانية جراء 

الحتكاك مع ال�ضعوب . 

ال�شيا�شة اخلارجية

اآخ���ر م��ن �ضخ�ضية  ملمح 

التزامها  ال��ك��وي��ت يتجلى يف 

مبعامل �ضيا�ضة خارجية وا�ضحة 

وم�ضتمرة، ملتزمة بقيم اإن�ضانية 

وعربية واإ�ضالمية منذ الإعالن 

األزمت  عن وجودها. فالكويت 

نف�ضها مبجموعة من ال�ضيا�ضات، 

و�ضعتها يف مقدمة الدول التي 

الدويل،  القانون  تلتزم بقواعد 

ال�ضريعة الإ�ضالمية  ومباديء 

وقيم العروبة.

وهوما يوؤكده اأ�ضتاذ الرتبية 

املفتوحة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 

الدكتور فهد يو�ضف الف�ضالة . 

ففي درا�ضة له بعنوان »مفردات 

ال�ضيا�ضة اخلارجية لدولة الكويت 

كما يعك�ضها اخلطاب ال�ضيا�ضي« 

وال�ضادرة عن مركز درا�ضات 

اخلليج واجلزيرة العربية بجامعة 

ق��ام بر�ضد مفردات  الكويت، 

ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل��ارج��ي��ة لدولة 

الكويت كما يعك�ضها اخلطاب 

د. أم�������������ل ال��������دوي��������ل��������ة: 
ال���ش���خ���ص���ي���ة الكويتية 
ن���������ق���������ي���������ة ب�����������ري�����������ئ�����������ة.. 
منفتحة   .. م�����ع�����ط�����اءة 
.. وت�����ن�����س�����ى اإلس������������اءة

م�������ن�������ي�������ف ال�������ع�������ج�������م�������ي:  
ح��������ول��������ن��������ا ال������ت������ع������ري������ف 
ب������������������������اإلس������������������������ام إل��������������ى 
ع��������������م��������������ل م����������ؤس����������س����������ي

منيف العجميد. اأمل الدويلة

)2017 مارس   - )فبراير   88 الغرسة  53



املعا�ضر،  الكويتي  ال�ضيا�ضي 

ممثال يف كلمات �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر 

ال�ضباح اأمري دولة الكويت، خالل 

2003وحتى  الفرتة من يوليو 

�ضبتمرب2007، وذل���ك خالل 

فرتة توليه رئا�ضة الوزراء ورئا�ضة 

الدولة، بهدف التعرف على دوائر 

ال�ضيا�ضة اخلارجية  جم��الت 

لدولة الكويت، والق�ضايا والقيم 

الهتمام،  حم��ل  ال�ضيا�ضية 

ال�ضيا�ضة اخلارجية  وتوجهات 

ب�ضاأنها، وكيفية تعبري اخلطاب 

ال�ضيا�ضي الكويتي املعا�ضر عن 

تلك التوجهات. 

ل�ضبعة  ومت حتليل املحتوى 

وثالثني خطابا.وك�ضف الف�ضالة 

عن اأن اخلطاب ال�ضيا�ضي الكويتي 

331مفردة  املعا�ضر يت�ضمن 

تغطي �ضبع دوائر تتحرك فيها 

ال�ضيا�ضة اخلارجية لدولة الكويت 

منذ ن�ضاأتها، وتتمثل تلك الدوائر 

الدائرة  الدائرة اخلليجية،  يف: 

ال��دائ��رة الإ�ضالمية،  العربية، 

الن��ح��ي��از، دائرة  دائ����رة ع���دم 

ال�ضمال واجلنوب،  احلوار بني 

دائرة العالقات الثنائية الدولية 

الكويت، دائ��رة املجتمع  لدولة 

الدويل) الأمم املتحدة(.

امل��ف��ردات بني  وتتوزع ه��ذه 

%65 والقيم  بن�ضبة  الق�ضايا 

اأن  بن�ضبة%35، وه��ذا يعني 

ال�ضيا�ضة اخلارجية الكويتية 

تركز على ق�ضايا بعينها، ويف 

الوقت نف�ضه تت�ضمن القيم ذات 

الدللة لهذه الق�ضايا، وتاأتي 

الدائرة العربية يف املرتبة الأوىل 

اه��ت��م��ام اخلطاب  م���ن ح��ي��ث 

املعا�ضر،  الكويتي  ال�ضيا�ضي 

 37% اإن مفرداتها ت�ضكل  اإذ 

ال�ضيا�ضة  اإجمايل مفردات  من 

اخلارجية الكويتية ح�ضبما عرب 

عنها اخلطاب ال�ضيا�ضي الكويتي 

املعا�ضر، وهناك فروق �ضئيلة 

بني مفردات الق�ضايا ومفردات 

الدائرة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  ال��ق��ي��م 

الإ���ض��الم��ي��ة ودائ�����رة املجتمع 

ال��دويل ممثال ب��الأمم املتحدة، 

وهذا راجع اإىل اهتمام اخلطاب 

املعا�ضر  الكويتي  ال�ضيا�ضي 

القيم الإ�ضالمية،  بالكثري من 

التي  وقيم ال�ضرعية الدولية 

من املفرت�س اأن حتكم العالقة 

بني ال�ضعوب، خا�ضة قيم العدل 

واحلرية وامل�ضاواة وامل�ضوؤولية 

التطرف،  ون��ب��ذ  والح������رتام، 

ورف�س الإرهاب. 

وك�ضف الف�ضالة عن دللت 

عميقة ملفردات ال�ضيا�ضة لدولة 

ال��ك��وي��ت ح�ضبما ع���رب عنها 

الكويتي  ال�ضيا�ضي  اخل��ط��اب 

ي��ت��ج��اوز بكثري  امل��ع��ا���ض��ر مب��ا 

املعطيات الكمية، حيث يت�ضف 

هذا اخلطاب بالراء مبفردات 

ث��م حتديد  ال��واق��ع،  ت�ضخي�س 

الأه����داف املطلوبة والغايات 

النهائية، وتاأكيد الو�ضائل، وحتديد 

العقبات والتحديات وذلك على 

م�ضتوى الق�ضايا احليوية الواردة 

ال�ضيا�ضة اخلارجية  يف دوائ��ر 

لدولة الكويت.

عبقرية االإن�شان

لل�ضخ�ضية الكويتية مالحمها 

اخلا�ضة، واأدبياتها التي متيزها 

منذ ت�ضكلها وحتى الآن. فالكويتي 

حمب لكل من حوله، متعاون، 

الدويلة  اأوكما تقول د.اأمل بدر 

احلا�ضلة على الدكتوراه يف اأ�ضول 

الرتبية والقيم، واخت�ضا�ضية 

النجاح والإبداع  ا�ضرتاتيجيات 

التنمية  وم��درب��ه معتمدة يف 

اأعلى يف  الب�ضرية وم�ضت�ضاره 

اللجنة ال�ضت�ضارية العليا للعمل 

ال�ضريعة  ا�ضتكمال تطبيق  على 

�ضمن فريق عمل م�ضروع »الثقة 

الذي يجري تطبيقه  بالنف�س« 

بالتعاون  الكويت  يف م��دار���س 

الأم��ريي ووزارتي  الديوان  مع 

اأجرت  ال�ضباب والرتبية، فقد 

الباحثة اجلادة درا�ضات مهمة 

على مدار ال�ضنوات املا�ضية مل�ضت 

من خاللها اأع�ضاباً ح�ضا�ضة يف 

الكويتي مثل اللتزام  املجتمع 

الديني يف الكويت، ودور املدار�س 

اأو ت�ضييع  الأجنبية يف تر�ضيخ 

ال��ه��وي��ة، وامل��واط��ن��ة ل��دى طلبة 

التعليم  الكويت، وواقع  جامعة 

الإلكرتوين وطموحه وغريها من 

الدرا�ضات. كما اأنها موؤلفة كتاب 

ال�ضيخ �ضباح  ال�ضمو  »�ضاحب 

الأحمد كما تراه عيوين اليوم« 

وكتاب »مادة الرتبية الإ�ضالمية« 

الثامن، وغريهما من  لل�ضف 

الكتب.

اأهم  الدويلة:  تقول د.اأم��ل 

ال�ضخ�ضية  معلم م��ن م��ع��امل 

الكويتية هو حب العطاء، فهي 

بذرة نقية بريئة متى ابتعدت عن 

مغريات احلياة. ومع ذلك احلب 

للعطاء فالبد من حتديد اأهداف 

ال�ضخ�ضية حتى  لتلك  وا�ضحة 

تبدع يف عطائها، وهو ما يجب 

اأن تفعله القيادات الرتبوية الآن: 

ماذا اأريد من الن�سء وكيف اأهتم 

بال�ضباب الكويتي؟ كيف نرتجم 

اأمري  ال�ضمو  توجيهات �ضاحب 

البالد بالنهو�س باملكان والإن�ضان 

الع�ضرية؟كيف  والأخذ باحلياة 

نعد اأبناء ال�ضعب الكويتي ليكونوا 

الع�ضر  على م�ضتوى تطورات 

وطموحات الكويت؟!

علينا اأن جنل�س ونحدد ماذا 

اأو  نريد: نريد قيادات عاملية 

جمرد جناح والتزام اأو ثقة!

اأهدافنا  ن��ح��دد  اأن  لب���د 

والروؤية والر�ضالة ثم ن�ضع خطة 

للتنفيذ.

وت�ضيف د. اأمل الدويلة:

اأي�ضا من معامل ال�ضخ�ضية 

الطيبة  الرئي�ضية:  الكويتية 

اأمر  الإ����ض���اءة، وه���ذا  ون�ضيان 

الكويتي  طيب، وك��ذل��ك يحب 

ال�ضخ�ضية  كل جديد، وحتتاج 

اإىل حمفزات لتظهر  الكويتية 

اأي�ضا:  امل��ع��امل  مواقفها، وم��ن 

اإذا عزم  الإ���ض��رار. فالكويتي 

العزم على اأمر مل يثنه �ضيء عن 

القيام به. وهذا الأمر من قبل 

النفط حينما كان الكويتي يركب 

�ضمو ويل العهد اأثناء ا�ضتقباله للدكتور فهد يو�ضف الف�ضالةاإبراهيم اخلالدي

رؤيــــــة
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البحر ويتجه اإىل الهند او يغو�س 

يف البحر لي�ضتخرج اللوؤلوؤ فيما 

تقوم املراأة مب�ضاعدته والوقوف 

اإىل جانبه.

يتميز الكويتي اأي�ضا بالرباءة 

بيئته  النابع من  الروح  وب�ضفاء 

بالنقاء،  ت�ضع  التي  ال�ضحراوية 

البيئات  العك�س من بع�س  على 

التي تعج باحل�ضرات  الرطبة 

والهوام. كما اأن البيئة اجلميلة 

بيئة  فاإن  الطموح  قد حتد من 

الكويت �ضهلة مفتوحة متفتحة 

على كل الطموحات وال�ضخ�ضية 

الكويتية متى اأحبت اأخل�ضت.

وتقول الدويلة:

الكويت منفتحة و�ضفافة، 

فما يحدث فيها ي�ضمعه ويراه 

اأمري  ال�ضمو  اجلميع، و�ضاحب 

البالد رجل دبلوما�ضي وي�ضتقطب 

اجلميع ب�ضفته اأبا روحيا للجميع 

دائ��م��ا حكيمة ويف  وت��دخ��الت��ه 

البلد، ولكن هناك من  �ضالح 

اأه���داف معينة.. ي�ضرخ..  ل��ه 

لكن القيادة حكيمة وتعمل على 

اإبراز الوجه احل�ضاري للكويت. 

اأطلقت الكويت  ول��ذل��ك فقد 

�ضيحة الثقة بالنف�س من خالل 

للثقة  18 مبداأ  يتبنى  م�ضروع 

بالنف�س يف مدار�س الكويت، وهو 

م�ضروع اختياري تتبناه املدار�س 

ول يفر�س عليها، ومن خالله 

نقدم لهم اأن�ضطة ل �ضفِيّة وقد 

بالنف�س  الثقة  لحظنا ارتفاع 

لدى طالب املدار�س بعد تطبيق 

امل�ضروع.ولدينا درا�ضة لر�ضم 

معامل ال�ضخ�ضية الكويتية نحدد 

من خاللها ماذا نريد عام 2026 

من الكويتي.وكان الدافع لإطالق 

انت�ضار  مثل ه��ذا امل�ضروع هو 

اللفظي والبدين، على  العنف، 

عك�س قيم ال�ضخ�ضية الكويتية، 

الثقة ومعرفة  وال�ضعور ب�ضياع 

العنف؟  مل��اذا ميار�س الطالب 

م��ن نف�ضها  واث��ق��ة  ف��ال��ك��وي��ت 

وقادرة على ت�ضحيح امل�ضار يف 

اأي وقت.

على نا�شيتها اخلري معقود

ثمة ملمح مهم واأ�ضا�ضي يف 

الكويتية، فالكويتي  ال�ضخ�ضية 

عا�ضق للعمل اخلريي والتطوعي، 

الدول  اأكر  الكويت من  وتعترب 

ن�ضاطا يف هذا املجال خا�ضة 

ال����دويل م��ن��ه.ول��ل��ك��وي��ت، وقد 

عا�ضمة  باختيارها  احتفلت 

اأن   ،2016 الإ�ضالمية  للثقافة 

الذي  الإ�ضالمي  تفخر بوجهها 

يتجلى يف الدعوة اإىل الإ�ضالم 

من خالل العمل اخلريي املرباأ 

من اأي اإكراه اأو �ضغوط اأو هوى 

اأو متذهب، اإل التوجه الإن�ضاين 

اخلال�س ال�ضاعي اإىل م�ضاعدة 

عباد اهلل واإنقاذ اجلوعى واإيواء 

العامل  ق���ارات  امل�ضردين ع��رب 

اخلم�س.

الكويت  اأب��ن��اء  ل��ق��د مت��ك��ن 

العمل اخل��ريي عرب  ن�ضر  م��ن 

اأرجاء املعمورة وحتويله اإىل عمل 

موؤ�ض�ضاتي �ضفاف، قاوم اأعا�ضري 

ال�ضيا�ضة وتقلباتها، واأغلق الباب 

يف وجه اأي �ضبهة للرتبح اأو املن 

اإىل  امل�ضاعدات  اأوعدم و�ضول 

م�ضتحقيها.

اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 

 10 الن�ضاط ينطلق م��ن  ه��ذا 

ج��م��ع��ي��ات خ��ريي��ة ف��ق��ط هي 

اجلمعيات امل�ضجلة يف وزارة 

ال�ضوؤون الجتماعية، بالإ�ضافة 

الإ�ضالمية  الهيئة اخلريية  اإىل 

ال��ت��ي لت��ت��ب��ع وزارة  ال��ع��امل��ي��ة 

ال�ضوؤون، واإمنا اأ�ض�ضت مبر�ضوم 

اأمريي عام 1986، فاإن التو�ضع 

الكويت  العمل اخل��ريي يف  يف 

اأخذ �ضورة اللجان التابعة لتلك 

العديد  اإن�ضاء  اجلمعيات، فتم 

اللجان اخلريية املتفرعة  من 

من تلك اجلمعيات، التي و�ضلت 

اإىل جماهل غابات  م�ضاعدتها 

القارة الإفريقية ومعظم قارات 

الأر�س اخلم�س. ويكفي الكويت 

فخرا اأنك اأينما ذهبت و�ضافرت 

�ضتجد بئرا اأو م�ضجدا اأو منزل اأو 

م�ضت�ضفى بناه كويتي، اإما بتربع 

فردي واإما من خالل اجلمعيات 

اخلريية التي حولت عملها اإىل 

ن�ضاط موؤ�ض�ضي �ضفاف.

الراحل  و���ض��ت��ظ��ل جت��رب��ة 

الدكتور عبدالرحمن ال�ضميط يف 

اإفريقيا منارة لكل الباحثني عن 

عمل خريي �ضفاف، ل تفرقة فيه 

ب�ضبب لون اأو جن�س اأودين، وهو 

اإىل دخ��ول املاليني يف  اأدى  ما 

اإفريقيا يف الإ�ضالم طوعاً وحبا 

يف تعاليم ديننا احلنيف ال�ضمحة 

التي عرب عنها د. ال�ضميط بكل 

و�ضوح . 

الإ�ضالم وامل�ضلمني  فخدمة 

ه��ي ال��ه��دف الأ���ض��ا���ض��ي لأهل 

ي��وؤك��د مدير  الكويت، ح�ضبما 

اإدارتي الأفرع و احلج والعمرة 

ال��ت��ع��ري��ف بالإ�ضالم  ب��ل��ج��ن��ة 

املحامي منيف عبداهلل العجمي،  

اللجنة  العمل يف   : وي�ضيف 

بالإ�ضالم  بالتعريف  املعنية 

بامتياز، وي�ضري وفق  موؤ�ض�ضي 

خطة ا�ضرتاتيجية نحر�س على 

حتقيقها، كما ن�ضعى جاهدين 

ال�ضراكة املجتمعية  لتفعيل دور 

ال��واع��ي��ة وال���واع���دة م��ع كافة 

الأخ����رى خلدمة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

اإذ تتجلى  الإ�ضالم وامل�ضلمني، 

اأبهى �ضورها  ال�ضراكة يف  تلك 

مع الأمانة العامة لالأوقاف تلك 

تاألو  التي ل  املباركة  املوؤ�ض�ضة 

جهداً يف دعم اأن�ضطتنا وم�ضاريعنا 

الدعوية والتوعوية، وكذلك بيت 

الكويتي، وغ��ريه��ا من  ال��زك��اة 

املوؤ�ض�ضات الأخرى.

ال��ع��ج��م��ي بكافة  واأ�����ض����اد 

التعريف  ال��ع��ام��ل��ني يف ح��ق��ل 

بالإ�ضالم الدعوي، مثمنا جهودهم 

املباركة التي يبذلونها يف تعريف 

الطرف الآخر بالإ�ضالم، مبينا اأن 

اللجنة تقيم �ضل�ضلة متميزة من 

للمهتدين  والفعاليات  الأن�ضطة 

امل�ضلمة  اجل����دد واجل��ال��ي��ات 

امل�ضلمني، بهدف تنمية  ولغري 

ثقافتهم  املهتدين وزيادة  ثقافة 

الإ�ضالمية، وكذلك تعريف غري 

امل�ضلمني مبعنى الإ�ضالم العظيم، 

ومن ناحية اأخرى زيادة اجلرعات 

الدينية للجاليات، كونهم يفدون 

الثقافة  اإيل  من مناطق تفتقر 

الإ�ضالمية.

مالذ الوافدين

ثمة ملمح مهم يف �ضخ�ضية 

بلدا  الكويت يتجلى يف كونها 

م�ضيافا وح�ضنا دافئا للوافدين 

والعابرين، 

فقد فتحت الكويت ذراعيها 

العربية وغريهم،  الأم��ة  لأبناء 

الفر�ضة واحلرية  واأتاحت لهم 

والأم����ان ك��ي ي��ب��دع��وا، و�ضجل 

زياراتهم  الكثريون منهم وقائع 

وم�ضاهداتهم. وه��و انعكا�س 

للمعامل احل�ضارية والإن�ضانية 

التي كللت م�ضرية الكويت عرب 

التاريخ. 

وقد ر�ضد الباحث اإبراهيم 

اخلالدي حتت عنوان »هوؤلء 

اأ�ضماء ع�ضرات  مروا بالكويت« 

العربية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  م���ن 

والأجنبية الذين زاروا اأو اأقاموا 

بالكويت. 

ولذلك جندها حا�ضرة يف 

اأ�ضعار حممد بن لعبون واأحمد 

عنرب، ويف كتب رحالة مثل اأمني 

اأحمد  الريحاين، وعلماء مثل 

ال�ضرماين،  واأحمد  ال�ضربا�ضي 

بغداد  وايل  مثل  و�ضيا�ضيني 

الذي زارها �ضنة  با�ضا  مدحت 

1878م، وك��ت��ب عنها تقريراً 
كما  بامل�ضتقلة.  فيه  و�ضفها 
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الكويت حا�ضرة يف كتب  جند 

وم��ذك��رات �ضيا�ضيني ورحالة 

اأمثال  اأج��ان��ب  وخ��رباء و�ضياح 

هاركون ميلي�س الدامنركي الذي 

بعنوان  الكويت كتابا  األ��ف عن 

»بالد عالء الدين«.

باأنها  لقد عرفت الكويت 

»لوؤلوؤة اقت�ضادية وثقافية يف دنيا 

العرب«، كما و�ضفها رئي�س وزراء 

لبنان الأ�ضبق �ضليم احل�س.

وه��ن��اك اأ���ض��م��اء ك��ث��رية يف 

بالكويت، من  �ضجل من م��روا 

قادة وم�ضت�ضارين وخرباء وفنيني 

ومعلمني ورجال اقت�ضاد وتربية، 

نذكر بع�ضهم من باب ال�ضتدلل 

ولي�س من باب اجلمع واحل�ضر، 

لت�ضليط ال�ضوء على اإ�ضهاماتهم. 

وهوؤلء وجدوا يف الكويت ح�ضناً 

وبلدا م�ضيافا وواحة يف  دافئاً 

ال�ضتقرار واحلريات، وهناك 

ع�����ض��رات ال�ضخ�ضيات التي 

اأ�ضهمت يف م�ضرية بناء الكويت 

التي  وال�ضخ�ضيات  احلديثة 

انطلقت منها، لتربز يف ميادين 

الفكر وال�ضيا�ضة والإبداع وتلعب 

اأدواراً مهمة يف تاريخ بالدها.

ال�ضخ�ضيات  ويف مقدمة 

التي لعبت دورا كبريا  العربية 

يف تاريخ بالدها وكانت الكويت 

حمطة مهمة يف م�ضريتها، امللك 

اآل �ضعود موؤ�ض�س  عبدالعزيز 

اململكة العربية ال�ضعودية الذي 

»ق�ضى �ضباه يف الكويت«، وزارها 

يف عام 1916 معزيا بوفاة ال�ضيخ 

مبارك ال�ضباح.

التي  ال���وج���وه  اأب����رز  وم���ن 

زارت الكويت قدميا الأديب 

اأمني  اللبناين  واملوؤرخ والرحالة 

الريحاين، الذي بداأ عام 1922 

رحلته للبالد العربية، حيث قابل 

فيها زعماء منهم املرحوم المري 

ال�ضباح.  اأحمد اجلابر  ال�ضيخ 

واأف��رد ف�ضال يف كتابه »ملوك 

ال��ع��رب« ل��ت��اري��خ ال��ك��وي��ت واآل 

اأمراء  ال�ضباح تكلم فيه ع��ن 

البالد واأهم الأحداث التي مرت 

بها وقدم و�ضفا مف�ضال لأحوالها 

»اأن  واأ�ضار اىل  القت�ضادية.. 

الكويت نه�ضة لها ركنان،  يف 

املكتبة الأهلية واملدار�س النهارية 

والليلية، وهي تتغذى فوق ذلك 

مبا تثمر العلوم والآداب الع�ضرية 

يف �ضوريا وم�ضر، ثم تبث روحها 

اإليها  التي ل ت�ضل  الربوع  يف 

اجلريدة واملجلة، ول ينفع فيها 

اليوم  لي�س فيها  الكتاب لأن 

مدار�س.«

ومع انطالق م�ضرية النه�ضة 

احلديثة اجتذبت الكويت الكثري 

الكفاءة واخلربة  اأ�ضحاب  من 

لي�ضهموا يف بناء الدولة يف �ضتى 

امليادين، واأ�ضبحت قبلة للباحثني 

عن العمل والعي�س احلر الكرمي، 

اإذ طاب  الثاين،  بلدهم  وكانت 

لهم العي�س فيها، فرتات طويلة. 

ومن هوؤلء من كان ا�ضمه لمعا، 

الكويت  ومنهم من انطلق من 

ليلعب دورا يف بالده. 

الوفاء �شفة اأ�شيلة

ال���وف���اء ���ض��ف��ة اأ���ض��ي��ل��ة يف 

ال�ضخ�ضية الكويتية، فعلى الرغم 

من الظروف الأليمة التي مرت 

بها الكويت، �ضواء الغزو الغا�ضم 

اأو الإرهاب الأعمى، فاإنها مل تن�س 

اأبناءها ال�ضهداء، الذين دافعوا 

عنها يف اأوقات ال�ضدة. ولتوؤكد 

اأن الكويت ت�ضعى بكل الو�ضائل 

اإىل اإدخالهم التاريخ عرب �ضناعة 

علمية حمكمة للخلود، ت�ضخر لها 

كل اإمكاناتها ومواردها من اأجل 

التي  املكانة  ال�ضهداء يف  و�ضع 

تليق بت�ضحياتهم .

ف��ب�����ض��ك��ل ع��ل��م��ي ممنهج 

اإدارة  وع�ضري، مت تخ�ضي�س 

يف مكتب ال�ضهيد حتت م�ضمى » 

اإدارة التخليد والتكرمي املعنوي » 

لتعمل على تر�ضيم املئات من اأبناء 

الكويت واملقيمني الذين �ضقطوا 

�ضحايا.. �ضهداء خالدين، عرب 

و���ض��ائ��ل ع��دة م��ن اأه��م��ه��ا تلك 

اللجنة املعروفة بلجنة احليثيات 

التي تت�ضكل من فرق بحث علمية 

املعلومات  ميدانية تقوم بجمع 

بال�ضهداء، ثم، يحول  اخلا�ضة 

اأ�ضاتذة تاريخ متخ�ض�ضون تلك 

احل�ضيلة املعلوماتية املهمة اإىل 

ينهل  تاريخية موثقة،  درا�ضات 

الأدب��اء وي�ضتلهمها  من معينها 

املبدعون وال�ضعراء، ويج�ضدها 

الفنانون �ضروحا ون�ضبا تذكارية 

ولوحات ت�ضكيلية ت�ضع ال�ضهيد 

تاأ�ضيا  الدنيا  اأعلى عليني  يف 

مبكانته يف الآخرة.

وقد اأجنزت جلنة احليثيات 

14كتابا حت��ت ع��ن��وان »  نحو 

 – الكويت  ت��اري��خ  ب�ضمات يف 

ال��ك��وي��ت بطولتهم  ���ض��ه��داء 

وت�ضحياتهم« ت�ضم »باقة من اأدب 

الن�ضر على الحتالل و�ضفحات 

 » الأر���س،  الكفاح لتحرير  من 

وهي هديتنا لأبنائنا واإخواننا من 

هذا اجليل والأجيال القادمة يف 

بلدنا الكويت، ويف كل مكان لتظل 

نربا�ضا لت�ضدي احلق وانت�ضاره 

على الباطل، و�ضاهدا على حب 

الوطن وتقدي�ضه ووفاء ملن �ضحوا 

باأرواحهم فداء للكويت«.. ح�ضبما 

كتبت املدير العام ملكتب ال�ضهيد 

فاطمة اأحمد الأمري يف مقدمة 

اأن  ينبغي  التي  كتب احليثيات 

جتمع يف جملدات عند اكتمالها 

حتت م�ضمى » روائع اخلالدين 

.. �ضهداء الكويت«

الوعي احل�شاري

الوعي بالتاريخ والآثار من اأهم مالمح الأمم املتح�ضرة، وهو 

مايتوافر بقوة يف ال�ضخ�ضية الكويتية املحملة بالوعي احل�ضاري 

والتي تختزن حبا لالإجنازات الب�ضرية واحل�ضارية.

ومبا اأن تاريخ الكويت ميتد لأكر من ثالثة قرون، فاإنه من 

الطبيعي اأن تتوفر معامل �ضاهدة لعمق وعراقة هذا التاريخ. 

فالكويت تزهر باأماكن عدة حافظة لذكرى الرعيل الأول 

الثالث ) املق�ضب،  ال�ضور  الكويت،  وبوابات  اأب��راج  ومنها، 

اجلهراء، ال�ضامية، الربيع�ضي(، ومتحف الكويت الوطني الذي 

ي�ضم: دار الآثار الإ�ضالمية التي ت�ضم حوايل 20000 قطعة 

من القرن الثامن اإىل التا�ضع ع�ضر ميالدي. ومتحف الرتاث 

ال�ضعبي الذي �ضمم كنموذج لدولة الكويت قبل النفط وي�ضم 

اأجنحة معينة ت�ضمل �ضاحة �ضوق ال�ضفاة، ال�ضوق القدمي، البيت 

ال�ضعبية و�ضوق  القهوة  ال�ضفن،  الكويتية، �ضناعة  والفرجان 

احلرف اليدوية. وبوم املهلب وهو مركب �ضراعي من �ضنة 1937 

ويرمز للحياة البحرية لدولة الكويت. والقبة ال�ضماوية.

الكويت لالأعمال  ال�ضعبي، وبيت  املباركية  وهناك �ضوق 

الوطنية، وبيت ديك�ضون وغريها من املتاحف والآثار التي تدل 

على وعي ح�ضاري مرتفع.

لقد ولدت الكويت لتبقى ولتحفر ا�ضمها يف قلب التاريخ 

باأحرف من نور.

رؤيــــــة
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ثقافة

الثقافة اإلسالمية يف الكويت 

الركائز املشعة

كانت الكويت وما زالت مركز اإ�صعاع للثقافة الإ�صالمية، عَمّ نوره �صائر اأنحاء العامل الإ�صالمي، فقلما خال بلد عربي اأو اإ�صالمي من 

كتاب اأو جملة اأو مو�صوعة اأو اإ�صدار معريف، اأو مهرجان ثقايف، اأو جائزة، اأو معر�ص... اأو ن�صاطات ثقافية اأخرى، كان م�صدرها الكويت.

2016م اخ����ت����ي����ارا  ال������ع������ام  ال����ث����ق����اف����ة الإ������ص�����الم�����ي�����ة يف ه��������ذا  ل����ت����ك����ون ع����ا�����ص����م����ة  ال�����ك�����وي�����ت  ك��������ان اخ�����ت�����ي�����ار  ث������م  وم��������ن 

م�����وف�����ق�����ا، اأح�����������ص�����ن ال�����ق�����ائ�����م�����ون ع����ل����ي����ه ك�������ل الإح���������������ص�������ان، اإذ ق�������ل�������دوا الأم�������������ر اأه��������ل��������ه، واأع���������ط���������وا ال�����ق�����و������ص ب�����اري�����ه�����ا.

واحل�����ُقّ اأن وج����وه ال��ث��ق��اف��ة الإ���ص��الم��ي��ة يف ال��ك��وي��ت وا���ص��ع��ة الأرج������اء، م��ت��ع��ددة امل��ن��اح��ي، م��ت��ن��وع��ة ال�����ص��روب والأل�������وان. ومن 

اأب�����رز من��اذج��ه��ا ال��راق��ي��ة م��ع��ج��م ت���اج ال���ع���رو����ص، وجم��ل��ة ال���وع���ي الإ����ص���الم���ي، ، وك���ت���اب الإب���ان���ة يف ت��ف�����ص��ي��ل م�����اءات القراآن.

تاج العرو�س

وهو امل�ضمى تاج العرو�س 

لل�ضيد  القامو�س  من جواهر 

حممد مرت�ضى احل�ضيني 

بيدي )1145 – 1205ه�(  الَزّ

وقد �ضرح فيه معجم القامو�س 

املحيط للمجد الفريوز اآبادي، 

وا�ضتمد مادته العلمية من عدد 

كبري من امل�ضادر ذكر منها يف 

مقدمته مئة وع�ضرين كتاًبا، 

تنوعت واختلفت بني معجمات 

واأدب،  اأم��ث��ال  لغوية، وكتب 

وك��ت��ب نحو و���ض��رف ولغة، 

ق��راآن وقراءات،  وكتب علوم 

وكتب تاريخ وجغرافية، وكتب 

نبات وحيوان، وكتب �ضيا�ضة 

ونظم...

وه��و املعجم الأع��ظ��م يف 

تاريخ العربية، اإذ مل يبلغ معجم 

من معجمات اللغة العربية ما 

بلغه هذا املعجم حجًما و�ضعًة 

»ت������������������اج ال���������������ع���������������روس« امل��������ع��������ج��������م األع�����������ظ�����������م ف�����������ي ت�����������اري�����������خ ال������ع������رب������ي������ة 
2001 ال����������ع����������ام  ف����������ي  وان��������ت��������ه��������ت   1965 ال����������ع����������ام  ط������ب������اع������ت������ه  ب�����������������دأت 

و�ضموًل وا�ضتق�ضاًء وتناوًل 

النبات والطب  مل�ضطلحات 

واأعالم البلدان والأ�ضخا�س، 

ول غرو فقد بلغت جملداته 

الأربعني، يف كل منها �ضاهد 

بالثقافة  الكويت  على عناية 

العربية الإ�ضالمية وتراثها 

اأخرجته  التي  الأ�ضيل، فهي 

وعلمائها  العربية  لع�ضاق 

وباحثيها وطالبها، بعد طول 

عهدهم بالطبعة القدمية ذات 

املجلدات الع�ضر.

وقد بداأت وزارة الإعالم 

باإخراجه يف  الكويت  بدولة 

منت�ضف ال�ضتينيات من القرن 

ال�ضابق )اأي منذ عام 1965( 

فاأ�ضدرت منه ثالثني جزًءا، 

ال�����وزارة املجل�س  ث��م كلفت 

والفنون  للثقافة  ال��وط��ن��ي 

والآداب بتعهده فاأكمل الع�ضرة 

د. ح�شان طيان

ت�����������������اج ال�����������������ع�����������������روس، م�������ج�������ل�������ة ال�������������وع�������������ي اإلس�����������������ام�����������������ي، وك�������������ت�������������اب اإلب�����������ان�����������ة
 م���������������ن أب������������������������رز ال�������������ن�������������م�������������اذج ل��������ل��������ث��������ق��������اف��������ة اإلس�������������ام�������������ي�������������ة ف���������������ي ال��������ك��������وي��������ت
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 2000 ال��ب��اق��ي��ة يف ع��ام��ي 

– 2001م. ليتم ع��دت��ه يف 
اأربعني جملًدا، احتفت الكويت 

باإمتامها يف ندوة اأقيمت لهذا 

الغر�س حملت ا�ضم »ندوة 

تاج العرو�س« وكان يل �ضرف 

ح�ضورها يف 9 – 10 فرباير 

التقيت  2002م. حيث  عام 

العربية  علماء  م��ن  بنخبة 

واأ�ضاطينها طاملا تطلَّعُت اإىل 

يَْقُدُمهم د. ح�ضني  لقائهم، 

ن�ضار، ود. م�ضطفى حجازي، 

ود. حممود فهمي حجازي، 

ود. عبد الرحمن بن عثيمني، 

ود. �ضعد م�ضلوح، ود. عبد 

اللطيف اخلطيب، ود. خالد 

الكرمي جمعة، ود. عز  عبد 

النجار. وكان  البدوي  الدين 

اأ�ضهم  بينهم ع��دد ممن  من 

اأن  الكتاب، على  يف حتقيق 

كثريا ممن عمل فيه كان قد 

بلغ عدد  امل���وت، وق��د  غيبه 

من عمل يف حتقيقه خم�ضًة 

وع�ضرين عاملًا من خرية علماء 

العاملني يف جمال  العربية 

املخطوطات العربية والرتاث 

العربي.

جملة الوعي االإ�شالمي

ت�ضدر هذه املجلة وزارة 

الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية 

اأكر  الكويت، منذ  يف دول��ة 

الزمان،  من ن�ضف قرن من 

اإىل عام  تاأ�ضي�ضها  اإذ يرجع 

1385ه – 1965م. وهي منرب 
اإعالمي اإ�ضالمي جمع اأفانني 

الكلم وبدائع  واأطايب  القول 

الفكر ورقائق الوعظ ودقائق 

العلم ليقدمها يف لبو�س جملة 

اأنى كان،  القارئ  بها  ي�ضعد 

فريقى فكره، ويت�ضع علمه، 

وي��رّق قلبه، وت�ضمو نف�ضه، 

ويجد فيها من الزاد واملعرفة 

الكتب ذوات  ما ل يجده يف 

العدد.

ق��لّ��ب��َت ع����ددا من  واإذا 

التنوع  اأعدادها راعك هذا 

الثقايف،  املعريف والم��ت��داد 

به  والفكر احل�ضاري جتود 

اأ�ضفى القرائح، وتكتبه اأر�ضخ 

ال�ضرعية  الأق���الم، فللعلوم 

ركن، وللفتاوى ركن، وللرتبية 

ركن، ولق�ضايا املجتمع ركن، 

ولالقت�ضاد ركن، وللتاريخ ركن، 

ولل�ضيا�ضة ركن، وللح�ضارة 

ركن، وللتنمية ركن، ولالأ�ضرة 

ول��ل��غ��ة والأدب ركن،  رك���ن، 

وللطب رك��ن، وللفكر ركن. 

ول بد اأن يتخلل ذلك كله ملف 

يتناول مو�ضوعا من  للعدد 

مو�ضوعات ال�ضاعة، لي�ضبعه 

وت��اأم��ال مبا  بحثا ومناق�ضة 

باأ�ضرع  ال��ق��ارئ  ي��ع��ود على 

الفائدة واأعظم النفع.

م��زاي��ا هذه  وم��ن جميل 

ال���رائ���دة يف ميدان  امل��ج��ل��ة 

الإعالم الإ�ضالمي اأنها جمعت 

بني الأ�ضالة واحلداثة، وبني 

ال��ق��دم واجِل�����ّدة، فلها قدم 

را�ضخة يف علوم الدين والفقه 

والتف�ضري واحلديث، واأخرى 

ثابتة يف علوم الكون والطب 

املعرفة.  واحلا�ضوب وجديد 

اإنها تتطلع بعني على الرتاث 

وم��ع��ارف��ه، وتتطلع بالعني 

الأخرى على مواقع ال�ضابكة 

الثقافة  )الإن��رتن��ت( وم��وارد 

والعلوم والفنون، ت�ضطفي 

منها ما يُطرف القارئ ويو�ضع 

مداركه ويغني تطلعه.

و�ضدق من �ضماها الوعي 

الإ�ضالمي، فهي ا�ضم على 

فيها قول  ي�ضدق  م�ضمى، 

ال�ضاعر:

وقلما اأب�ضرت عيناك ذا 

لقب اإل ومعناه اإن فكرت 

يف لقبه 

لأن��ه��ا حتمل يف طياتها 

ق���ارئ، ليدرك  ال��وع��ي لكل 

الإ�ضالم على حقيقته، دون 

اإفراط اأو تفريط، ودون �ضطط 

اأو تطرف، بل هي ال�ضماحة 

والو�ضطية يف الدين برفق 

ل يخالطه ع�ضر ول يف�ضده 

م���راآة �ضادقة  اإن��ه��ا  تنفري، 

ال���دي���ن احلنيف،  ل��ت��ع��ال��ي��م 

وتطبيق فعلي لقول املوىل 

َوَكِذلَك َجَعلْنَاُكْم  جل وعال:) 

ًة َو�َضًطا ِلتَُكونُوا �ُضَهَداَء َعلَى  َمّ
اأُ

�ُضوُل َعلَيُْكْم  النَّا�ِس َويَُكوَن الَرّ

�َضِهيًدا ( وقول الر�ضول الكرمي 

م����������ج����������ل����������ة ال������������وع������������ي 
م���ن���ب���ر   ، اإلس����������ام����������ي 
إع����ام����ي ج���م���ع أف���ان���ن 
ال������������ق������������ول وأط����������اي����������ب 
الفكر  وب����دائ����ع  ال���ك���ل���م 
ورق������ائ������ق ال�����وع�����ظ في 
ل�������ب�������وس ف������ن������ي خ������اق

ثقافة
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�ضلى اهلل عليه و�ضلم:«

 ، ال��دي��ن ي�ضر  اإن ه���ذا 

اإل  اأح���ٌد  ال��دي��َن  ي�ضاَدّ  ول��ن 

ف�����ض��ددوا وقاربوا   ، غ��ل��ب��ه 

واأب�ضروا وي�ضروا وا�ضتعينوا 

بالغدوة والروحة و�ضيء من 

الدجلة«.

لتبليغ  ت�����ض��ت��ع��ني  وه����ي 

ر�ضالتها بكل ما من �ضاأنه اأن 

القراءة املريحة،  يعني على 

والوعي  ال�ضحيح،  والفهم 

القائمون  اإذ يعنى  ال�ضديد، 

اأجمل  باإخراجها يف  عليها 

باذلني  ق��ال��ب،  واأح��ل��ى  حلة 

اجلهد يف الإخراج والتنفيذ، 

بدءاً من جودة الورق، ومرورا 

الأل��وان والأ�ضكال،  بتنا�ضق 

وانتهاًء باختيار ال�ضور واإبداع 

اخلطوط.

اإن��ه��ا بكلمة واح����دة قد 

اإىل غنى امل�ضمون  جمعت 

واملخرب جمال ال�ضكل واملنظر، 

واإىل ثراء املعنى بهاء املبنى، 

اإنها حقا ُكنَيٌف ملئ علما.

ِمنها حنَي  الَعنُي  تََقُع  ما 

ِفتَنٍة ِمن  اإِّل َعلى  َتلَحُظها 

اأَجمِل الِفنَتِ

كتاب االإبانة يف تف�شيل 

ماءات القراآن

ك��ت��اب فخم جليل،  وه��و 

اأخرجته وزارة الأوقاف بدولة 

لع�ّضاق  ف��اأ���ض��دت  ال��ك��وي��ت، 

املكتبة العربية عموماً واملكتبة 

القراآنية خ�ضو�ضاً يداً ينبغي 

هَ بها  اأن تذكر فت�ضكر، واأن ينَوّ

ويُدعى ملن كان وراءها.

وقد جمع هذا الكتاب من 

وجوه اخلري ما يرقى به ليكون 

يف م�ضاّف املراجع املهمة يف 

الكرمي، بل هو  القراآن  علوم 

بابه  اإلينا يف  انتهى  اأج��ُلّ ما 

كما قال حمققه.

اأما م�ضمون الكتاب فهو 

الكالم على موا�ضع )ما( يف 

ال��ك��رمي على �ضبيل  ال��ق��راآن 

اأول  والتتبع من  ال�ضتق�ضاء 

بلغ  اآخ��ره، وقد  اإىل  القراآن 

ما ذكره املوؤلف يف كتابه هذا 

من ماءات القراآن 2398 »ما 

» يف قراءة حف�س، وا�ضتدرك 

عليه املحقق 218 »ما« وذكر 

امل�ضنف خم�س ماءات وقعت 

يف غري قراءة حف�س، فتكون 

عدة ماءات القراآن بالقراءات 

2621 »م��ا« على  املختلفة 

م��ا ج���اء يف  التحقيق وف���ق 

مقدمة املحقق.

اأن  اإىل  الإ�ضارة  وحت�ضن 

النحاة ذك��روا لأداة )م��ا( يف 

25 وجهاً  اأك��ر من  العربية 

خمتلفاً، بل اإن بع�ضهم اأو�ضلها 

اإىل ما يزيد على 50 وجهاً، 

اإىل  اأرجعها  املوؤلف  اأن  على 

ع�ضرة اأوجه فح�ضب، خم�ضة 

اأ�ضماء، وخم�ضة منها  منها 

ف���اأم���ا الأ�ضماء:  ح�����روف. 

واملو�ضولية،  فالتعجبية، 

وال�����ض��رط��ي��ة، واملو�ضوفة، 

وال�ضتفهامية. واأما احلروف 

فالكاّفة، والزائدة، وامل�ضدرية، 

وال���ن���اف���ي���ة، وامل�������ض���دري���ة 

الزمانية.

الكتاب فهو  واأم��ا موؤلف 

اأب���و احل�ضن  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع 

علي بن احل�ضني الأ�ضبهاين 

الباقويل املتوفى �ضنة 542ه�. 

ك��م��ا ج���اء يف مقدمة  وه���و 

التحقيق من ِجلّة اأعيان اأهل 

اللغة والقراءات والتف�ضري يف 

ع�ضره، كان وا�ضع الطالع، 

الفهم،  العلم، دق��ي��ق  غ��زي��ر 

ب�ضرياً مبذاهب اأهل العربية، 

�ضديد النكباب على كتاب 

�ضيبويه، متمكناً يف علومه، 

كا�ضفا لآثار اأبي علي الفار�ضي 

اب��ن جني، غّوا�ضاً  وتلميذه 

على دقائق علم العربية، واأحد 

العربية كما  زمانه يف علم 

قال ع�ضرّيه الإمام الطرب�ضي 

امل�ضهور  التف�ضري  �ضاحب 

مبجمع البيان )ت 548(.

الآث��ار ما  وقد خلف من 

ي�ضهد بعلو كعبه، وغ���زارة 

علمه، و�ضعة اطالعه. فمن 

ذلك كتاب ال�ضتدراك على 

امل�ضكالت  اأبي علي، وك�ضف 

املع�ضالت، والإبانة  واإي�ضاح 

القراآن،  يف تف�ضيل م��اءات 

ال���ق���راآن ونتائج  وج���واه���ر 

الكتب  واأك��ر هذه  ال�ضنعة، 

مم���ا اأخ���رج���ه حم��ق��ق هذا 

املوؤلف  الكتاب، فهو جلي�س 

و�ضاحبه برغم تطاول القرون 

وتباعد الزمان واملكان بينهما، 

وهذا اأوان احلديث عنه.

الكتاب فهو  واأم��ا حمقق 

ال��دك��ت��ور حممد  الأ����ض���ت���اذ 

العربية يف  اأ���ض��ت��اذ  ال���دايل 

الآن، وع�ضو  الكويت  جامعة 

جممع اللغة العربية بدم�ضق 

واأ�ضتاذ العربية يف جامعتها، 

وما اأح�ضبني مبالغاً اإذا قلت 

اإن فن التحقيق يف زماننا قد 

اأمثاله من  اإليه واإىل  انتهى 

املتقنني املجودين،  املحققني 

كيف ل وه��و وري��ث مدر�ضة 

ب��داأه��ا عالمة  التحقيق  يف 

العربية حممود حممد �ضاكر 

رح��م��ه اهلل، وح��م��ل رايتها 

�ضيخ العربية يف بالد ال�ضام 

اأ�ضتاذنا العالمة اأحمد راتب 

النفاخ رحمه اهلل، ونه�س لها 

من بعده اأخونا الدايل، وهو 

من اأج��ّل من اأف��اد من علمه 

وف�ضله واأدبه، وقد حقق اأكر 

كتب جامع العلوم التي و�ضلت 

الإ�ضارة،  اإلينا كما �ضبقت 

ف�ضال عما توفر له من كتب 

ونفائ�س ي�ضيق املجال عن 

عّدها وا�ضق�ضائها.

وبعد فما هذا اإل غي�ٌس 

ومل���ح���ٌة ت�ضري  ف��ي�����س،  م���ن 

ن�ضاط  م��ن  م��ا وراءه���ا  اإىل 

املوؤ�ض�ضات  ب��ه  ث��ق��ايف مت��ور 

الر�ضمية  العلمية والثقافية 

الكويت ف�ضال عن  يف دول��ة 

الأف���راد واجلماعات  جهود 

، وهو  واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 

يرفد الثقافة الإ�ضالمية بكل 

مفيد ونافع ورائع، ويجعل من 

الكويت بحق عا�ضمًة للثقافة 

الإ�ضالمية.

ك�������ت�������اب اإلب����������ان����������ة ف���ي 
القرآن  م��اءات  تفصيل 
ال������������ك������������رمي م������������ن أه��������م 
امل�������راج�������ع ف������ي ال���ع���ل���وم 
ويستقصي  ال��ق��رآن��ي��ة 
م���واض���ع )م�����ا( م���ن أول 
ال���������ق���������رآن إل����������ى آخ��������ره
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الكتاب اإللكرتوين

وزارة 
رتبية

ال

قضية

التعليم 

بالفالش ميموري ..

مثاٌر مؤجلة
مواكبة ملا ي�صهده العامل اليوم من العتماد الكبري على ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات وثورة الت�صالت، اأ�صبح اإحالل الفال�ص 

ميموري بدل من احلقيبة املدر�صية املمتلئة بالكتب، �صرورة بداية من مرحلة ما قبل التعليم الأ�صا�صي اإىل اجلامعة، خا�صة 

بعد اأن �صارعت دول العامل اإىل تطبيق هذا النظام التعليمي املتطور، م�صتهدفة من اإدخال التكنولوجيا املعلوماتية يف جميع 

مراحل التعليم، واعتماد الأجهزة والو�صائل الإدارية احلديثة، حتقيق الأهداف الرتبوية، بال�صتخدام الأمثل للموارد املتاحة.

ن��������������ق��������������ل احل�����������ص�����������ص 
واحمل������������������������������اض������������������������������رات 
ملت������ابع��ة   Online
م���س���ت���ج���دات ال����دراس����ة 
وم�������ا ي���س���ت���ل���زم ش���رح���ه 
اإلنترنت ط��ري��ق  ع���ن 

حسن حامد

النوعي يف  ومع النتقال 

ال�ضيا�ضات التعليمية وما حتقق 

على اأر�س الواقع من تطوير، 

ظ��ل ال�����ض��وؤال م��ط��روح��ا: هل 

اأتى هذا النظام اجلديد ثماره 

املرجوة، اأم ل يزال القائمون 

على �ضيا�ضة التعليم يعانون من 

املعوقات والأزمات والتحديات 

التي حتول دون تنفيذ اأفكارهم، 

اأف�ضل يف  لتحقيق م�ضتوى 

النواحي التعليمية؟.

اأفكار  ك��ان��ت ه��ن��اك  نعم 

ب��ي��ن��ه��ا تقلي�س  م���ن  ج���ي���دة، 

وات�ضالت الفيديو كونفران�س 

التوا�ضل مع  والتي ميكن بها 

اأولياء الأمور، لبحث �ضكاواهم 

واآرائهم ومقرتحاتهم يف العملية 

التعليمية، الأمر الذي ي�ضركهم 

الكلية  امل��ن��ظ��وم��ة  اإدارة  يف 

للتعليم، مبا يي�ضر على �ضانعي 

القرار اتخاذ القرار املنا�ضب، 

وهو ما اعتربه اخلرباء خطوة 

اإيجابية على الطريق.

وت�ضمنت تلك الأفكار، 

اإدارة الختبارات للطلبة يف 

الدرا�ضية املختلفة،  املراحل 

الثانوية  خا�ضة يف مرحلة 

با�ضتخدام  العامة واجلامعة، 

هذه التكنولوجيا احلديثة بدل 

من الطرق التقليدية التي تعتمد 

نقلة  ال��ورق، مبا يحقق  على 

نوعية يف الدرا�ضة، تقوم على 

نقل احل�ض�س واملحا�ضرات 

On line بحيث ميكن متابعة 
اأو ما  ال��درا���ض��ة  م�ضتجدات 

ي�ضتلزم �ضرحه ع��ن طريق 

م��ا تطبقه  الإن���رتن���ت، وه���و 

خمتلف اجلامعات يف العامل، 

خا�ضة املفتوحة التي ل يقت�ضر 

الدرا�ضية  ع���دد احل�����ض�����س 

وا�ضتحداث ح�ضتني على الأقل 

با�ضتخدام الإنرتنت  للتعليم 

)2017 مارس   - )فبراير   88 الغرسة  60



الأمر بها عند هذا احلد، بل 

اإىل بث الربامج عرب  يتعداه 

الأثري واإنتاج الربامج الإذاعية 

والتليفزيونية واملعدات ملتابعة 

الربامج الدرا�ضية املختلفة.

ول ميكن اأن نّغ�س الطرف 

يف الإط��ار نف�ضه عن م�ضاكل 

التعليم املهني والفني، والذي 

ل يزال الإقبال عليه �ضعيفا، 

ب�ضبب النظرة الجتماعية 

املتدنية خلريجيه وامل���ردود 

املادي الذي يتقا�ضونه مقارنة 

اإن  بخريجي اجلامعات، بل 

التعليمي  ال��ن��ظ��ام  اه��ت��م��ام 

باجلامعة وخريجيها والبعثات 

الغالبية  العليا التي متت�س 

العظمى من خمرجات الثانوية 

الإقبال  العامة، جعل فر�س 

التعليم الفني واملهني  على 

�ضيقة.

العديد من  ُق��دم��ت  وق��د 

املقرتحات اجلادة للتغلب على 

النظرة ال�ضلبية من املجتمع نحو 

املهني والفني وزيادة  التعليم 

الراغبني يف موا�ضلة  اأع��داد 

هذا النوع من التعليم، وكان من 

اإزالة ما به من �ضعوبة  بينها 

املناهج وتقليل ما به من  يف 

�ضلبيات، و�ضنع �ضورة اإيجابية 

يف ثقافة املجتمع جتاهه وجتاه 

بناء  واأه��م��ي��ت��ه يف  خريجيه 

الوطن وتنمية نه�ضته، ف�ضال 

عن منح خريجيه �ضهادات عليا 

متاثل اجلامعية وجعل مدة 

الدرا�ضة به مماثلة ملدة الدرا�ضة 

اجلامعية، وت�ضغيل خريجيه 

مبجرد تخرجهم باإيجاد فر�س 

عمل �ضريعة لهم، ليكون ذلك 

مبثابة امليزة الن�ضبية املحفزة 

به،  الل��ت��ح��اق  ل��ل��راغ��ب��ني يف 

ومنح مكافاآت للدار�ضني اأثناء 

الدرا�ضة و�ضمان ح�ضولهم 

على اأجور متميزة بعد التخرج، 

التي يعملون  وت�ضمية املهن 

بها مب�ضميات تدعو للفخر 

والتباهي مثل اجلامعيني.

وقد جربت الدولة اأن تقوم 

على تنفيذ مثل هذه املقرتحات، 

فاهتمت بالتعليم التكنولوجي 

الذي ي�ضعر فيه الطالب باأنه 

الع�ضر،  يواكب م�ضتحدثات 

واأن��ه لي�س اأق��ل ب��اأي حال من 

طالب اجلامعة الذي ي�ضتخدم 

اأو  التابليت  اأو  ت��وب  ال��الب 

اإ�ضطوانات ال�ضي دي اأو الدي 

الكمبيوتر  اأجهزة  اأو  يف دي 

اأو �ضبكات الواي فاي  الثابتة 

عرب الهاتف املحمول اأو الآي 

اأو غ��ريه��ا م��ن الأجهزة  ب��اد 

احلديثة التي بات ا�ضتخدامها 

اأمرا اعتياديا يدخل يف معظم 

جمريات احلياة، وعمودا فقريا 

يف التوا�ضل مع الآخرين.

واأكدت النظرة امل�ضتقلبية 

التعليم  يف  ال���ت���و����ض���ع  اأن 

التكنولوجي اأو العتماد على 

التعليم بالفال�س ميموري، 

�ضيكون مبثابة احلل الأمثل يف 

التعامل مع اأعداد اخلريجني 

تتزايد ا�ضطراداً  التي �ضوف 

مع ما ل ت�ضتوعبه اجلامعات 

واملعاهد، حتى واإن مت اإن�ضاء 

مبانيها يف املناطق اخلارجية 

بعيدا عن احل�ضر والتكد�س 

ال�ضكاين، خا�ضة واأن احللول 

بالنتيجة  ت��اأت  التقليدية مل 

رف���ع معدل  م��ث��ل  امل���رج���وة، 

اأو  الكليات  القبول يف  ن�ضبة 

املعاهد، اأو زيادة عدد املبتعثني 

التو�ضع يف  اأو  اإىل اخل���ارج، 

التعليمية  اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات 

املتنوعة.

كما اأن التعليم التكنولوجي 

اأي�ضا يف حل  �ضوف ي�ضاهم 

م�ضكلة احل�ضول على �ضهادات 

من اجلامعات غري املعرتف 

العربية  ال��دول  بها، �ضواء يف 

اأو الأ�ضيوية اأو الأوروبية، التي 

العايل  التعليم  و�ضعت وزارة 

وب���ات م�ضتقبل  ب��ه��ا،  قائمة 

الكثريين من حملة املاج�ضتري 

الريح،  وال��دك��ت��وراة يف مهب 

اأم�ضوا درا�ضتهم  اأنهم  ب�ضبب 

بتلك اجلامعات، بغ�س النظر 

اأن هذه اجلامعات  عن فكرة 

متنح �ضهاداتها مقابل مبالغ 

مالية دون درا�ضة فعلية، واأن 

حاملي تلك ال�ضهادات ميثلون 

خطرا على خطط التنمية.

وب�ضكل عام، وحتى ل تكون 

التكنولوجيا  ثمار ا�ضتخدام 

اأو يكون  م��وؤج��ل��ة،  احل��دي��ث��ة 

ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ق��ا���ض��را على 

دخول �ضبكة النرتنت لأهداف 

ترفيهية، اأو من اأجل الت�ضلية 

والدرد�ضة وق�ضاء وقت الفراغ، 

فاإنه من الواجب اأن ننتبه اإىل 

اأن التكنولوجيا اأ�ضبحت �ضيحة 

التي بات النف�ضال  الع�ضر 

الوجود،  انف�ضال عن  عنها، 

العمل  اإىل �ضرورة  ننتبه  واأن 

على حت�ضيل فوائدها املتعددة، 

خا�ضة يف التعليم.

ف���وائ���د عديدة  وه���ن���اك 

ل�ضتخدام التكنولوجيا يف 

التعامل  التعليم، منها �ضهولة 

مع املكتبة الإلكرتونية، ومتابعة 

املتعلم، والتعلم عن بعد، وتفعيل 

الواجب توافرها يف  املهارات 

املعلم واملتعلم معا، يف خمتلف 

التخ�ض�ضات عند التعامل 

التكنولوجية  الأدوات  م��ع 

الداتا  والآلت احلديثة، مثل 

�ضو وعار�س امللفات ال�ضوئي 

واأجهزة  ال��ذك��ي��ة  والأل������واح 

التمكن  احلا�ضب، ف�ضال عن 

التطبيقات  ا���ض��ت��خ��دام  م��ن 

التي تقع يف مقدمة  املختلفة 

والتي  التعليم احلديثة،  طرق 

الأه���داف  ميكن بها حتقيق 

اإنتاج امللفات  التطبيقية، مثل 

ال�����ض��ور وتركيب  وت�ضميم 

الفيديوهات، وعمليات الإر�ضال 

اأو  وال�ضتقبال لأي حمتوى 

ر�ضالة تعليمية.

وميثل الكمبيوتر الثابت اأو 

املتحرك، اللبنة الأ�ضا�ضية يف 

توظيف التكنولوجيا يف التعليم، 

ال��ت��ع��ل��ي��م »ب����ال����ف����اش م����ي����م����وري« س���ي���ك���ون احل���ل 
األم��ث��ل ف��ي التعامل م��ع زي���ادة أع���داد الطلبة مبا 
يفوق الطاقة االستيعابية في اجلامعات واملعاهد
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انت�ضاراً  والو�ضيلة الأو���ض��ع 

املدار�س اخلا�ضة  للتعليم يف 

التي  واحل��ك��وم��ي��ة احل��دي��ث��ة، 

اأخذت على عاتقها اأن تواكب 

التطور ال�ضريع يف التكنولوجيا، 

ال�ضرعة مع  وتتفاعل بنف�س 

املتغريات املتالحقة، وتكون 

ج���زءا م��ن الن��ف��ج��ار املعريف 

ال��ذي يعيد �ضياغة الأدوار 

يلعبها كل من  اأن  التي يجب 

امل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب والكتاب 

العنا�ضر  املدر�ضي، لأن تلك 

التكنولوجي مل  امل��ف��ه��وم  يف 

التي تقوم  الوحيدة  تعد هي 

عليها العملية التعليمية، فقد 

اأ�ضيف اإليها ما ي�ضمى بالغرفة 

التي ميار�س فيها  ال�ضيفية 

دون  التعلم  عملية  املتعلم 

اأو �ضروط، والتعلم يف  قيود 

امل��ن��زل، والتعلم الأكادميي، 

لواء  ال��رتب��وي حت��ت  والتعلم 

ويل الأمر.

وي�ضاف اإىل ذلك ما ي�ضمى 

باملحيط احلا�ضن لعملية التعلم 

الذي  الإلكرتوين  املوقع  وهو 

التكنولوجي  يحمل املحتوى 

البديل للوثائق الورقية املت�ضمنة 

املادة التعليمية، والربامج التي 

ت�ضتهدف متكني املعلم من 

اإىل  متابعة طالبه والدخول 

ملفاتهم، ومراقبة �ضلوكهم 

التعليمي وتقدمهم الأكادميي 

اأخطائهم، ومتكن  وت�ضويب 

اأخرى من  املتعلمني من جهة 

التح�ضيل العلمي ب�ضهولة، 

وال�ضتفادة مما حتتويه املكتبة 

الإلكرتونية من كتب وملفات 

م�ضموعة ومرئية وحما�ضرات 

علمية م�ضنفة، من خالل رقم 

�ضري لكل طالب ميكنه من 

الدخول اإىل �ضفحته اخلا�ضة 

والط��الع عليها، ف�ضال عن 

متكنهم من وجود �ضبكة توا�ضل 

ال��ت��ك��رار، ف�ضال عن  عملية 

الح��ت��ف��اظ مب��ل��ف��ات امل���واد 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��راج��ع��ت��ه��ا مع 

التدريبية عليها  الختبارات 

وال�ضتفادة منها يف اأي وقت، 

دون ملل.

م���ن ح�ضر  ن��ت��م��ك��ن  ول���ن 

الفوائد التكنولوجية التي ت�ضبح 

يف فلك ال�ضبكات واجلافا 

والباتريوت والأندرويد والباي 

بال والإميوبليزر وغريها من 

الإل��ك��رتون��ي��ة، ويبقى  النظم 

املتعلم يف النهاية هو العن�ضر 

الوحيد القادر على تفعيل كل 

اأ�ضا�ضه،  اأو ن�ضفه م��ن  ذل��ك 

اإن  فهل �ضن�ضمعه يقول يوما 

التعليم الورقي هو الأ�ضهل، اأم 

اإلكرتونيا  التعلم  �ضيقبل على 

بنف�س احلما�س الذي يقبل به 

يف ممار�ضة حياته الجتماعية 

عند التوا�ضل مع الآخرين؟.

قضية

بينهم ت�ضتند اإىل قاعدة بيانات 

واحدة، ي�ضاف بها كل جديد 

تباعا.

التقنيات  وم��ع ا�ضتخدام 

احل��دي��ث��ة ي��ظ��ل ال��ت��ع��ل��م عن 

بعد، هو احلل ال�ضحري لكل 

امل�ضاكل التعليمية التقليدية من 

تكد�س اخلريجني وال�ضهادات 

غري املعرتف بها وا�ضتيعاب 

ت��خ�����ض�����ض��ات اخلريجني 

العمل،  ���ض��وق  لح��ت��ي��اج��ات 

الفوائد  اإىل غ��ري ذل��ك م��ن 

ال��ن��ه��اي��ة يف  ال��ت��ي ت�ضب يف 

تفعيل قاعدة بيانات املوؤ�ض�ضة 

التعليمية، �ضواء كانت مدر�ضة 

اأو موؤ�ض�ضة للتعليم  اأو جامعة 

القائم على الإفادة من  احلّر 

املواقع املجانّية املتنّوعة.

النوع من  كما يظل ه��ذا 

اإيجابي وثابت  اأثر  ذا  التعليم 

على نحو خا�س يف تخ�ض�ضات 

العلوم والريا�ضيات، ومثيالتها 

التعلم  التي تقوم على فكرة 

الذاتي، مقارنة بالتخ�ض�ضات 

الأخ����رى ال��ت��ي ي��ح��ت��اج فيها 

اإىل معلم مرافق مثل  املتعلم 

األعاب  اأو  اأواخل��ط  املو�ضيقى 

الأطفال، خا�ضة الذين يعانون 

من الإعاقات املختلفة، حيث 

التعلم عن طريق برامج  يتم 

تخت�ضر الوقت واجلهد وت�ضهل 

اإللكترونية  امل��ك��ت��ب��ة 
وم������ت������اب������ع������ة امل����ت����ع����ل����م، 
وال������ت������ع������ل������م ع��������ن ب���ع���د 
ث�����������م�����������رات ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م 
اإلل������ك������ت������رون������ي ال�������ذي 
نوعية ق���ف���زات  ي��ش��ه��د 
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غناء البحر في منطقة اخَلّط

النهمــــــة ... أنـــــني الــروح

مـــأثـــورات

د. حمد عبداهلل الهباد

اأوله،  الأندل�ضي اخلط بقوله: اخلط بفتح  البكري  ي�ضرح 

وت�ضديد ثانيه: �ضاحل ما بني عمان اإىل الب�ضرة، ومن كاظمة 

اإىل ال�ضحر، قال �ضالمة بن جندل :

���ض��واِد اخلط  ي��اأخ��ذن بني  تُثنى ظعائننا  حتى تركنا وم��ا 

فاللوب

واللوب : احلرار، حرار قي�س، واإذا كانت من حرار قي�س اإىل 

�ضاحل البحر فهي جند كلها، وقيل اخلط : قرية على �ضاحل 

البحرين وهي لعبد القي�س، وفيها الرماح اجلياد، قال اخلليل : 

فاإذا ن�ضبت الرماح اإليها، قلت رماح خطية، واإذا جعلت الن�ضبة 

ا�ضما لزما ومل تذكر الرماح قلت: خطية، بك�ضر اخلاء، قال 

اأحمد بن حممد الهروي : اإمنا قيل اخلط لقرى عمان، لأن ذلك 

ال�ضيف كاخلط على جانب البحر بني البدو والبحر، وقال ابن 

الأنباري : يقال ل�ضيف البحرين خط، ول ينعت باخلط القنا، لكنه 

مر�ضى �ضفن القنا، كما قيل م�ضك دارين، ولي�س بدارين م�ضك، 

اإىل  البلدان  لكنه مرفاأ �ضفن الهند.وي�ضري احلموي يف معجم 

قول اأبو من�ضور وذلك ال�ضيف كله ي�ضمى اخلط ومن قرى اخلط 

القطيف والعقري وقطر، قلت اأنا: وجميع هذا يف �ضيف البحرين 

وعمان، وهي موا�ضع ين�ضب اإليها عي�ضى بن فاتك اخلطي اأحد 

بني متيم بن ثعلبة.ويوؤكد احلموي الفرق بني اخَلط بفتح اخلاء 

واخُلط ب�ضم اخلاء بقوله : اخلط ب�ضم اخلاء، وت�ضديد الطاء 

جبٌل مبكة وهو اأحد الأخ�ضبني يف رواية علي العلوي، قال : هو 

الأخ�ضب الغربي.

ومن ال�ضعب حتديد اأ�ضول الغناء يف اأي منطقة وذلك نتيجة 

لأن الغناء مرتبط بحركة هجرة الإن�ضان عرب الع�ضور، فالثقافة 

الإن�ضانية يف جمملها نتاج حركة ب�ضرية تنت�ضر يف الأر�س كانت�ضار 

األقيت حجرا وتتداخل تلك  لو  املاء فيما  الدوائر على �ضط 

الدوائر يف بع�ضها ي�ضعب الأمر على املتتبع حتديد م�ضدرها، 

وكذلك حال الغناء اإل من خالل بع�س ال�ضواهد والآثار التي 

تر�ضد الباحث يف تتبع بع�س الأطر العامة حلقب تاريخية اأو 

جغرافية تربز �ضمات هذا اللحن اأو الإيقاع مبا يعرف بالطابع 

ال�ضوتي، فهجرة الأفارقة اإىل اأمريكا على �ضبيل املثال قد ت�ضتدل 

من خالل الإيقاعات التي متار�س عند ال�ضعوب الأمريكية ذات 

الأ�ضول الأفريقية اإن كانت من �ضمال اأفريقيا اأو و�ضطها وذلك 

من خالل طبيعة الإيقاع، ففي �ضمال اأفريقيا ت�ضتخدم )التك( 

� اأي اأطراف �ضطح الآلة الإيقاعية � بن�ضبة اأكر من )الدم( � اأي 

� اأما يف و�ضط اأفريقيا فالطبول  و�ضط �ضطح الآلة الإيقاعية 

ذات الت�ضويت العميق تربز �ضوت )الدم( اأكر من )التك( وكذلك 

احلال بالن�ضبة ل�ضعوب منطقة �ضمال اأفريقيا ت�ضتطيع اأن حتدد 

اأ�ضولهم التاريخية من خالل اأ�ضلوب الت�ضفيق يف الأغاين والذي 

يتماثل ب�ضكل متطابق مع اأ�ضلوب الت�ضفيق ملنطقة اخلليج العربي 

تدعمك بهذه الفر�ضية الفتوحات الإ�ضالمية التي و�ضلت اإىل 

تلك املنطقة حتديدا واأ�ضلوب الت�ضفيق الذي ل مياثله اأ�ضلوب 

يف باقي مناطق الوطن العربي كما يف املثال التايل :

فالباحث يف الرتاث الغنائي كاملنقب عن الآثار ت�ضتوقفه قطعة 

اأن حتديد الأ�ضول  اأ�ضولها وتاريخها، ورغم  فخارية يتدار�س 

ال�ضوت  الغناء عامل  الأثرية حيث ميثل  اأ�ضعب من  الغنائية 

الزمني اأما الآثار فيحددها عامل الكتلة املكاين. والفنون الغنائية 

التي يعترب  الب�ضرية  يف منطقة اخلط جزء من تلك احلركة 

عامل ال�ضوت الزمني اأحد مكوناتها، فما ت�ضتمع اإليه من اأنغام 

واإيقاعات متداولة يف احلا�ضرهو نتاج لمتداد تاريخي تعارف 

ال��������ب��������اح��������ث ف�����������ي ال���������ت���������راث 
ال������غ������ن������ائ������ي ك�����امل�����ن�����ق�����ب ع���ن 
عامل  يعتمد  األول  اآلث��ار؛ 
يعتمد  واآلخ�����������ر  ال������ص������وت 
ع�������ام�������ل ال�����ك�����ت�����ل�����ة امل�����ك�����ان�����ي
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اأهل ال�ضناعة على اأن اأهم �ضماته جمهول املوؤلف وامللحن. فكل 

عمل �ضعبي هو نتاج ال�ضعوب ل ميكن حتديد موؤلفه اأو ملحنه 

ولو �ضاألت اأحدا عن الفنون البحرية على �ضبيل املثال من هو 

ملحنها اأو وا�ضع اأوزانها الإيقاعية ملا وجدت اإجابة وهو العن�ضر 

الذي يوؤكد ارتباط الفنون ال�ضعبية بالتاريخ.ومن اأبرز ال�ضمات 

الغنائية ملنطقة اخلط، الغناء البحري الذي يرتكز على لفظة 

)النهام( حافظ هذا امل�ضطلح  )النهمة( وموؤديها يطلق عليه 

على وجوده عرب التاريخ دون اأن ي�ضتبدل بلفظة )اأغنية بحرية( 

اأو)مطرب بحري(.

وعند احلديث عن النهمة يف منطقة اخلط ل ميكن للمرء 

اأن يغفل البعد التاريخي لهذه املنطقة قبل ظهور الإ�ضالم، حيث 

كانت تعتنق املذهب الن�ضطوري الن�ضراين واملتمعن يف النهمة 

البحرية يف منطقة اخلط يالحظ ذلك التوافق النغمي لرتاتيل 

الإ�ضالمي من خالل  الع�ضر  البحارة يف  الن�ضارى وبني غناء 

تراتيل دينية يدعون فيها اهلل وي�ضلون على ر�ضوله الكرمي، حيث 

تزخر كلمات النهمة مبثل هذا الأ�ضلوب يف الدعاء والتو�ضل اإىل 

اهلل. ورغم اأن فر�ضية الربط بني النهمة البحرية وبني الرتاتيل 

الن�ضرانية يف منطقة اخلط حتتاج اإىل درا�ضة مقارنة حتليلية 

خ�ضو�ضاً من الناحية النغمية اإل اأنه من الوهلة الأوىل ي�ضتطيع 

املرء تبيان تلك العالقة من خالل الن�ضو�س التي تعتمد على 

الأدعية والبتهالت التي ت�ضود اأجواء النهمة ب�ضكل عام. وقد 

اأ�ضار الزبيدي مل�ضطلح الّنهام: الراهب يف الدير، ولعل ما يدعم 

هذه الفر�ضية ما مت اكت�ضافه موؤخرا يف جزيرة فيلكا من وجود 

كني�ضتني يعود تاريخهما اإىل ما قبل الع�ضر الإ�ضالمي الأول، فقد 

�ضرح مدير الآثار يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب 

بالقول: اإن �ضكان ال�ضواحل الكويتية قبل الإ�ضالم �ضيادو اأ�ضماك 

م�ضيحيون. كما ك�ضفت الآثار عن وجود كني�ضة يف منطقة اجلبيل 

يعود تاريخها اإىل القرن الرابع امليالدي:

وقد اأ�ضار الزبيدي بالقول: 

النهمة: والنهم والنهيم : �ضوت 

كاأنه زحري، وقال الأزهري : هو 

�ضبه الأنني، واأن�ضد :

اإن  ف��الُح  يا  تنهم  لَ��ك ل  ما 

النهيم لل�ضقاة راح

وناهمه مناهمة : اأخذ معه يف 

النهيم اأي: ال�ضوت وما ا�ضتدرك 

عليه: الناهم ال�ضارخ ويقال للِقْدر 

نهيم  وللِقْدر   : املاء  اأثناء غليان 

وهو �ضوت الغليان. ويقال : نهم 

اإبله نهمة : عند �ضيبويه : زجرها ب�ضوت لتم�ضي يف �ضريها وناقة 

منهام : تطيع على النهم، اأي الزجر واأن�ضد اجلوهري :

األ انهماها، اإنها مناهيم واإنها مناجد مناهيم

واإمنا ينهمها القوم الهيم

ولعل تلك ال�ضفات تنطبق متاما على اأداء النهام ) مطرب 

ال�ضفينة ( يف طريقة اأدائه للنهمة من اأنني ال�ضوت وال�ضراخ يف 

الأداء. ومناحبته البحارة يف الردود. وتتفق دول اخلليج العربي 

الواقعة على �ضاحل اخلليج جميعها على هذا امل�ضطلح الفني 

اأو بالن�ضبة اإىل اللون  �ضواء ملطرب ال�ضفينة ويعرف )بالنهام( 

الغنائي املوؤدى ويعرف )بالنهمة(.

م�شطلحات الغناء يف منطقة اخلط :

اأول )وا(: تاأتي حرف نداء خمت�ضا بالندبة، وقد ت�ضتعمل يف 

النداء احلق. وكثريا ما ت�ضتعمل يف غناء النهمة اأو اخلماري من 

قبل املجاميع بعد غناء املطرب بقولهم )وا ويلاله(.

امل�ضتخرب: هل كان كذا فيقال:  )اأي(: لالإيجاب يقول  ثانيا 

اأي واهلل. وقد يقال: اأي ها اهلل بتعوي�س حرف )ها( عن الواو. 

وت�ضتخدم يف الغناء عند الردود فاإذا غنى املطرب يرد املجموعة 

)اأي واهلل( واأحيانا ت�ضتبدل الباء بحرف الواو فيقال: اأي باهلل.

ثالثا : )األ(: ي�ضرح الفارابي مفهوم اأوائل الأحلان وا�ضتهاللتها 

بقوله : والقول اإما اأن يكون جزءا من اأجزاء القول الذي فر�س 

لتوزع حروفه على نغم اللحن، واإما �ضيئ اآخر خارجا عن القول 

وذلك مثل )األ( وما جان�ضه مما جرت به عادة اأهل ذلك الل�ضان 

العادة  افتتاح املخاطبات... فاإن كان على جمرى  اأن يجعلوه 

اأق��ل من جزء  اأو كان باجلملة  القول  وك��ان ج��زءا �ضغريا من 

اأو�ضط بح�ضب القول املفرو�س، فاإن العرب ي�ضمون هذا املبداأ 

)األ(  اإىل م�ضطلح ال�ضتهالل  الفارابي  )ال�ضتهالل(. وي�ضري 

باأن العرب كانوا ي�ضتعملونها قدميا يف اأوائل الأقاويل وهو ما 

يتطابق مع ما ي�ضمع يف غناء تو�ضيحة ال�ضوت يف دولة الكويت 

ومملكة البحرين بقولهم

)األ( ح�ضبي على اأهل الهوى

)األ( هم غيبوا �ضخ�ضهم

)األ( يل طاب طاب ال�ضمر

مـــأثـــورات

يرتكز  ال���ب���ح���ري  ال���غ���ن���اء 
»النهمة«  ل��ف��ظ��ة  ع���ل���ى 
وم��ؤدي��ه��ا »ال���ن���ه���ام« وقد 
على  امل���ص���ط���ل���ح  ح����اف����ظ 
يستبدل  ول������م  وج���������وده 
بحرية  أغ���ن���ي���ة  ب��ل��ف��ظ��ة 
ب�������ح�������ري م�����������ط�����������رب  أو 

يف الهوية
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الهوية  اإىل  ���ض��واء نظرنا 

بو�ضفها كلمة، اأو م�ضاألة نظرية، 

اأو حقيقة واقعية، فاإنها تتحدد 

بالآخر اأو بالغري، وباملختلف اأو 

باملغاير. اإن الهوية من الناحية 

اأي  اإىل )ه��و(  اللغوية ت�ضري 

الآخر والغري، ومن حيث  اإىل 

كالهوية  اأية هوية،  فاإن  الواقع 

ال�ضخ�ضية، اإمنا تتحدد بغريها 

املبداأ  الهويات، وبا�ضتثناء  من 

الهوية،  القائم على  املنطقي 

ك��ل ق�ضايا وم�ضتويات  ف���اإن 

الهوية ت�ضتدعي الآخر املختلف 

اأو الغري املغاير. فما املق�ضود 

ب��الخ��ت��الف ؟ وم���ا عالقته 

بالهوية؟

اإذا كانت الهوية حتيل اإىل 

املماثل، وذات ال�ضيء، اأو ال�ضيء 

مفهوم الختالف ملكانته العلمية 

والنظرية، يكمن يف النظرة 

ال�ضلبية التي رافقت الختالف 

التي  اليونانية  الفل�ضفة  منذ 

الهوية على  اأعلت من مكانة 

ح�����ض��اب الخ���ت���الف، بحيث 

جعل اأر�ضطو من الهوية مبدءا 

معرفيا ووجوديا، واعترب الهوية 

مبثابة �ضيء قائم بذاته، ومكتف 

بنف�ضه، يف حني اأن املختلف ل 

الغري  اأو  الآخ��ر  اإىل  اإل  ي�ضري 

يف تعدده وكرته. ولقد جتلت 

عملية اإعالء الهوية على ح�ضاب 

الختالف يف املوقف من الآخر 

الفل�ضفة،  والأجنبي يف ه��ذه 

بحيث و�ضفته، كما هو معلوم، 

بالرببري. ومل يرتدد اأر�ضطو يف 

مفهومه للعدل على �ضبيل املثال، 

ال������ه������وي������ة م����ص����ط����ل����ح ع����ل����م����ي وم������ف������ه������وم ف����ك����ري 
م�������ن�������ذ أق����������������دم ال��������ع��������ص��������ور ب�����ي�����ن�����م�����ا االخ��������ت��������اف 
م������ف������ه������وم ح�������دي�������ث ب�����������رز م��������ع م��������ارت��������ن ه����ي����دغ����ر

قامـوس الهوية

نف�ضه، اأو الواحد، فاإن الختالف 

اإىل املغاير، واملتميز،  يحيل 

واملتعدد، واملتنوع، والكثري. ولكن 

اكت�ضبت فيه  الذي  الوقت  يف 

الهوية منزلة علمية وفل�ضفية، 

بحيث اأ�ضبحت م�ضطلحا علميا 

ومفهوما فكريا م��رك��زي��ا يف 

املعاجم واملو�ضوعات،  خمتلف 

وال���ن���ظ���ري���ات الجتماعية 

والنف�ضية والفل�ضفية، ولها تاريخ 

يبداأ مع التفكري املنطقي الذي 

�ضاغه الفكر اليوناين، واأر�ضطو 

حت��دي��دا، ف���اإن الخ��ت��الف مل 

ينل هذه املكانة العلمية اإل يف 

الع�ضر احلديث، ويف الفل�ضفة 

التحديد،  املعا�ضرة على وجه 

ع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا ع��رف��ه من 

ح�ضور يف احل�ضارة الإ�ضالمية 

ب��ا���ض��م )الخ���ت���الف رحمة(. 

اومليل يف  بينه علي  وه��و ما 

كتابه: يف �ضرعية الختالف، 

حيث اأكد على الطابع الديني 

لالختالف.

نيل  ال�ضبب يف عدم  ولعل 

يف الهوية

و االختالف
د. الزواوي بغوره
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من النت�ضار اإىل املواطن على 

ح�ضاب الأجنبي، زاعما اأن من 

ن�ضاعد  اأن ل  ال�ضديد  اخلطر 

القريب، ونهتم بالغريب.

لذا ن�ضتطيع القول، اإن من 

الفل�ضفة املعا�ضرة  اإيجابيات 

اإعادة النظر يف كثري من املقولت 

واملفاهيم ونقدها، ومنها مفهوم 

الختالف الذي عرف حتول يف 

املعنى منذ اأن ن�ضر الفيل�ضوف 

الأمل��اين مارتن هيدغر مقاله 

الهوية والختالف،  املعروف: 

والذي مثل بداية حقة لظهور 

فل�ضفة كاملة يف الختالف 

تزعمتها جمموعة من الفال�ضفة 

الفرن�ضيني منهم: مي�ضيل فوكو 

املعرفة،  اأركيولوجيا  كتابه:  يف 

وجاك دريدا يف كتابه: الكتابة 

–فران�ضوا  والختالف، وجان 

ل��ي��وت��ارد يف كتابه: املختلف، 

وجيل دولوز يف كتابه: الختالف 

الذي  الأخ��ري  والتكرار. ه��ذا 

الفل�ضفي منذ  امل���رياث  نقد 

اأف��الط��ون، واع��ت��ربه جت�ضيدا 

ملبداأي الهوية والتمثل، م�ضتعينا 

يف ذل��ك بنيت�ضه وكريكغارد 

الوقت  وغريهما، وم�ضددا يف 

ذات���ه على ���ض��رورة الهتمام 

اأي  بالعيني واملتعدد والكثري، 

كل ما ي�ضكل الختالف.

واإذا كان املجال ل ي�ضمح 

مب��ن��اق�����ض��ة ت�����ض��ورات ه���وؤلء 

الفال�ضفة ملفهوم الختالف، 

اإليه  الإ����ض���ارة  م��ا يجب  ف���اإن 

اأ�ضبح  ق��د  اأن الخ��ت��الف  ه��و 

الفل�ضفة،  مفهوما مركزيا يف 

الإ�ضهامات  اإىل  بالنظر  وذلك 

التي قدمها هوؤلء  الأ�ضا�ضية 

ال��ف��ال���ض��ف��ة ���ض��واء م��ن حيث 

الفل�ضفة،  ل��ت��اري��خ  درا���ض��ت��ه��م 

ون��ق��ده��م ل��ت��اري��خ ال��ه��وي��ة، اأو 

ت�ضوراتهم اخل��ا���ض��ة ملفهوم 

الختالف الذي حترر من منطق 

الهوية، وتعيني الآخر بعيدا عن 

الذات، والنظر اإىل املتعدد من 

دون اإخ�ضاعه اإىل املتماثل.

ك����ان ه����وؤلء  اإذا  ول���ك���ن 

الفال�ضفة الفرن�ضيون قد توقفوا 

عند الأ�ضا�س النقدي والنظري 

ملفهوم الختالف، فاإن ما يجب 

التاأكيد عليه هو اأن الختالف 

قد حتول عند بع�س فال�ضفة 

اإىل منهج  ال�ضيا�ضة والأخالق 

يف درا�ضة امل�ضكالت ال�ضيا�ضية 

والأخالقية، وذلك بحكم طبيعته 

الواقع  التي ت�ضف  امل�ضاعفة 

توؤكد على  الوقت نف�ضه  ويف 

واأخالقية. وهو  قيم �ضيا�ضية 

اأن الخ���ت���الف قد  م��ا يعني 

اأ�ضبح معيارا ومثال من�ضودا 

للهوية  وحقا مطلوبا ومالزما 

املعا�ضرة.

ويعترب بع�س الفال�ضفة 

اأمثال  الأم��ري��ك��ان والكنديني 

ول����زار يف كتابه:  م��ي��خ��ائ��ي��ل 

ال��ع��دال��ة، وت�ضارلز  ف�ضاءات 

تايلور يف كتابه: التعدد الثقايف، 

الختالف والدميقراطية، وويل 

ك��ت��اب��ه: املواطنة  كيمليكا يف 

املتعددة الثقافات، من رواد هذا 

ي��رى الختالف  ال��ذي  الطرح 

والتعدد اأمرا واقعا مييز خمتلف 

املجتمعات احلديثة واملعا�ضرة، 

ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة. 

وي��ظ��ه��ر ه���ذا الخ���ت���الف يف 

الرتكيبة اجلن�ضية، والعرقية، 

واللغوية، والدينية، والثقافية 

وما حتمله من عادات وتقاليد 

اإنكار  اأ�ضبح  واأع��راف، بحيث 

هذا الواقع القائم مبثابة هروب 

اإىل الأمام، بل ويعد ظلما، وذلك 

ملا يلحق املختلف �ضواء كان فردا 

اأو جماعة من غنب واإق�ضاء 

اإنكار ما تتميز  وتعد يف حالة 

الهوية  به هويته املختلفة عن 

ال�ضائدة اأو املفرو�ضة.

لذا ينت�ضر هوؤلء الفال�ضفة 

على اختالف ت�ضوراتهم، ملا 

ي�ضمونه ب�ضرورة قيام �ضيا�ضة 

الثقايف متكن  للتعدد  من�ضفة 

امل��خ��ت��ل��ف م��ن حت��ق��ي��ق ذات���ه، 

وال��ت��ع��ب��ري ع���ن ه��وي��ت��ه. ولو 

اقت�ضرنا على راأي اأحد هوؤلء 

تايلور  ت�ضارلز  الفال�ضفة وهو 

فاإننا جنده يوؤكد على التالزم 

الهوية والختالف، وذلك  بني 

ل�ضيا�ضة  م��ن خ��الل مفهومه 

العرتاف، بحيث ت�ضري الهوية 

 << اإىل:  ال��ت�����ض��ور  يف ه���ذا 

ب����الإدراك الذي  اأ�ضبه  ���ض��يء 

اأنف�ضهم  الأف��راد حول  ميتلكه 

التي  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  وامل��م��ي��زات 

حتددهم بو�ضفهم كذلك<<. 

الأ�ضا�ضية  الفكرة  وعليه، فاإن 

التي يدافع عنها هذا الفيل�ضوف 

اإن هويتنا تت�ضكل   << ه��ي: 

اأو بغيابه،  جزئيا بالعرتاف 

اأو  ب��الإدراك اخلاطئ  وكذلك 

ال��ذي ميلكه الآخرون  ال�ضيئ 

ع��ن هويتنا<<. وينجم عن 

اأو  اأن ع���دم الع����رتاف  ه���ذا 

العرتاف غري املطابق اأو امل�ضوه 

ميكن اأن يعد ظلما، وميكن اأن 

ي�ضكل نوعا م��ن ال�ضطهاد، 

بتاأطري و�ضجن �ضخ�س  وذلك 

نوع  اأ�ضخا�س يف  اأو جمموعة 

من الوجود اخلاطئ، اأو امل�ضوه، 

اأو املختزل. و لقد اأثبتت بع�س 

الدرا�ضات الن�ضوية على �ضبيل 

امل���راأة يف املجتمع  اأن  امل��ث��ال، 

الأب���وي متلك �ضورة م�ضوهة 

عن نف�ضها اأو ذاتها اأو هويتها. 

ال�ضورة  ا�ضتبطنت هذه  واأنها 

اأنه عندما  اإىل درجة  الدونية 

ترتفع بع�س العوائق واحلواجز 

يف وجه حريتها، فاإنها تبقى 

عاجزة عن التحرر.

تتكون الهوية يف نظر ت�ضارلز 

اأ�ضا�ضيتني  تايلور من عمليتني 

هما: عملية اكت�ضاف الذات اأو 

اإدراك ذاته  الفرد على  ق��درة 

اخلا�ضة، وعملية العرتاف 

بالذات من قبل الآخر، وهو ما 

يعني تالزم الهوية مع الختالف 

العمليتان  توؤمن هاتان  بحيث 

و�ضعية ومنزلة للفرد �ضمن 

بيئته الجتماعية والثقافية 

امل��ع��ط��اة. ول مي��ك��ن حتقيق 

بالأخذ  اإل  احلرية والإن�ضاف 

بعني العتبار لهاتني العمليتني. 

بل ن�ضتطيع القول، اإن ما ي�ضمن 

ا�ضتقرار املجتمع، وازده���اره 

يتمثل يف قدرة هذا  وتقدمه، 

املجتمع على العرتاف بهوياته 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك م��ن خالل 

�ضيا�ضة من�ضفة وعادلة قائمة 

على نظرة اإيجابية لالختالف 

والتنوع والتعدد، تن�ضجم وواقع 

املجتمع املعني، وتتفق مع القيم 

الأ�ضا�ضية حلقوق الإن�ضان، 

وت�ضمح باإ�ضاعة ثقافة الت�ضامح 

والختالف.

االخ������������ت������������اف أص�����ب�����ح 
منشورًا  وم��ث��ااًل  معيارًا 
ومازمًا  مطلوبًا  وحقًا 
ل�����ل�����ه�����وي�����ة امل������ع������اص������رة

املجتمعات  اس����ت����ق����رار 
يتحقق  وازده���������اره���������ا 
ب���ال���ن���ظ���رة اإلي���ج���اب���ي���ة 
ل��������������اخ��������������ت��������������اف م������ن 
خ��������������������ال س���������ي���������اس���������ات 
م�����ن�����ص�����ف�����ة وع���������ادل���������ة

قامـوس الهوية
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إعــــــالم

الكلمـة والصورة
اأم���ام املجتمع، برع  اإح���دى و�صائل ال�صلطة لإظ��ه��ار قوتها وهيبتها  متثل العرو�ص العامة 

األعابهم الأوليمبية، وكذلك احتفالتهم ال�صعرية وامل�صرحية،  يف ذلك الإغريق من خالل 

ال��روم��ان �صاحات  ل��دى  وم�صابقاتهم اخلطابية العامة، وحروبهم العنيفة الدموية، وكانت 

عرو�صهم التي يربزون من خاللها عرو�صهم الع�صكرية وما زالت اأبواب الن�صر باقية �صاهدة 

على ذلك يف روما اإىل اليوم، كما �صهد الكل�صيوم يف روما وهو بناء دائري ذو مدرجات اإلقاء 

اأعداء روما اأمام اجلماهري لالأ�صود يف �صاحته التي تتو�صط املدرج الدائري، واجلماهري تهتف 

مبتهجة لالإمرباطور املنت�صر حتى اأن ميكافيللي يف كتاب الأمري ن�صح اأمريه احلديث باأهمية 

التوظيف الإبداعي للعرو�ص من اأجل ال�صبط ال�صيا�صي والجتماعي، ويف الع�صور الإ�صالمية 

جند مواكب اخللفاء الأم��وي��ن فالعبا�صين فال�صالطن املماليك يف القاهرة متثل نف�ص 

البعد ال�صيا�صي الذي نراه يف روما ، حيث كانت ت�صق مواكب �صالطن املماليك القاهرة عرب 

زويلة اإىل قلعة اجلبل يف اأبهة الع�صكر التي تعرب عن قوة ال�صلطة فرياها اأهل املدينة كلهم.

د. خالد عزب

كاأداة  الكلمة  ا�ضتعمال  اإن 

اإعالمية كان قدميا، خا�ضة 

يف تر�ضخها يف فن اخلطابة، 

الع�ضر  ازده���ر منذ  ال���ذي  

اليوناين، اخلطابة يف الأ�ضل 

فن الكالم اأمام النا�س، اأي فن 

اأجل  ال�ضفاهي، من  اخلطاب 

الإقناع ) مبعنى بالغة املجادلة 

اأو لعر�س  الأم��ور(  وحماكمة 

الأفكار اأو املعلومات ) مبعنى 

البالغة ال�ضتعرا�ضية( ولقد 

ن�ضاأت اخلطابة يف �ضقلية 

امليالد،  الرابع قبل  القرن  يف 

التي  للمخاطبة  كانعكا�س 

الإقناع وكتدري�س  اإىل  تهدف 

الإق��ن��اع، وبداأ  لتقنيات ه��ذا 

هذا الفن اللغوي بهدف الدفاع 

عن امل�ضالح ال�ضخ�ضية، ففي 

حوايل 485 قبل امليالد، قام 

اثنان من الطغاة ال�ضقليني 

»جيلون«  و»ه���ريون« ب�ضلب 

ممتلكات �ضكان مدينة �ضريا 

قو�ضيا لتوزيعها على املرتزقة 

الذين كانوا ي�ضتخدمونهم. 

اأط��ي��ح بهما خالل  وع��ن��دم��ا 

واأراد  ان��ق��الب دمي��وق��راط��ي 

الو�ضع  اإىل  ال��ع��ودة  ال�ضكان 

ال�ضابق حلكمها، كانت دعاوي 

الأ�ضر التي ترغب يف ا�ضتعادة 

لها.  مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا ل ح�����ض��ر 

العديدة  املرافعات  و�ضاعدت 

الو�ضع على  التي تلت ه��ذا 

ن�ضاأة علم خا�س قام بتدري�ضه 

املعروفني  اثنان من اخلطباء 

هما كوراك�س وثي�ضيا�س  وبدت 

التغري  اإط��ار  يف   – اخلطابة 

ك��رغ��ب��ة يف  الج��ت��م��اع��ي – 

العودة اإىل التوازن مع ا�ضتبعاد 

القوة.          

الإغريقي  ابتدع كوراك�س 

الفكرة القائلة باأن كل خطبة 

فن صناعة القوة
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ت���وظ���ي���ف ال����ع����روض 
والعسكرية  ال��ع��ام��ة 
م�������ن أج���������ل ال���ض���ب���ط 
ال����������������س����������������ي����������������اس����������������ي   
واالج����������ت����������م����������اع����������ي 
وإظ�������������ه�������������ار ال��������ق��������وة

اإىل  اأن تكون مق�ضمة  يجب 

تتواىل ب�ضورة  ك��ربى  اأج���زاء 

طبيعية. �ضكلت هذه التقنية يف 

امل�ضتقبلية  القاعدة  املخاطبة 

لكل عر�س متب�ضر للحجج 

اأن  ف��ك��ان يجب  وال��رباه��ني. 

تبداأ كل خطبة بكلمة موجهة 

 “ ال�ضتهالل  القا�ضي”  اإىل 

امل�ضتمعني  اإىل تهيئة  تهدف 

وتعريفهم باحلجج التي �ضتعقب 

ال�ضتهالل، ثم تنتهي »بخامتة« 

مت�س قلوب احلا�ضرين. وبني 

يتم عر�س  ه��ذي��ن اجل��زءي��ن 

»�ضردي«  ب�ضكل  احل��ق��ائ��ق 

تناق�س يف ج���زء ي�ضمى  ث��م 

التاأكيد.

ونظرا للعالقات التي كانت 

تربط �ضقلية باأثينا بداأت هذه 

التقنيات اجلديدة يف الت�ضال 

تنت�ضر يف اأثينا، ب�ضبب اإ�ضرار 

اأن  الإغ��ري��ق��ي على  الق�ضاء 

باأنف�ضهم عن  ال�ضاكون  يدافع 

ق�ضاياهم، وانت�ضرت اخلطابة 

و�ضارت تقنية ات�ضال متعددة 

الأغ���را����س، ل��ك��ن، ك��ان لبد 

انتظار روما، وموؤ�ض�ضات  من 

اجلمهورية، لكي تلعب اخلطابة 

دورها كامال كتقنية من تقنيات 

الت�ضال وتتطور بكامل طاقتها. 

الناحية  لقد كانت روم��ا من 

ات�ضال«  »جم��ت��م��ع  العملية 

باملفهوم الع�ضري، كان كل �ضيء 

يف روما يت�ضكل حول الرغبة يف 

جعل الت�ضال الجتماعي اأحد 

الأ�ضا�ضية يف احلياة  الأرك��ان 

اليومية .

الثقافية  وك��ان��ت احل��ي��اة 

امليادين  ك��اف��ة  م��ف��ت��وح��ة يف 

العامة، ويف القاعات املفتوحة 

لكل زائر، ويف املناق�ضات، كانت 

ظروف احلياة العامة ابتداء من 

القرن الثاين قبل امليالد جتعل 

م��ن الفن اخلطابي �ضرورة 

الق�ضايا  يومية. فقد ك��رت 

ال�ضيا�ضية، وتعاظم دور الراأي 

العام �ضيئا ف�ضيئاً يف احلياة 

ال�ضيا�ضية ويف جمل�س ال�ضيوخ، 

مم���ا ج��ع��ل الإم���رباط���وري���ة 

لي�س  الرومانية تظهر قوتها، 

الع�ضكري فح�ضب،  بالن�ضر 

ب���ل ب����اإدم����اج امل���ه���زوم���ني يف 

الدولة كجزء منها، بل اأعطى 

للمهزومني نوعاً من ال�ضتقالل 

الن�ضبي، ولقد حلل جاك ايلول 

الروماين هذا  النفوذ  تغلغل 

ال�ضعوب املجاورة خالل  لدى 

مرحلة اجلمهورية على اأنه ثمرة 

�ضيا�ضية دعائية نف�ضية موجهة 

اإىل اخل��ارج. كان الهدف هو 

خلق اقتناع لدى هذه ال�ضعوب 

بتفوق روم��ا حتى تطلب هي 

النظام  نف�ضها الن��دم��اج يف 

الروماين، كنوع من الإجالل. 

يف الحتادات، كانت ال�ضعوب 

املهزومة حتتفظ با�ضتقالليتها 

ولكنها تقدم كتائب ع�ضكرية. 

النظام يف�ضل بني  وكان هذا 

ال�ضعوب بع�ضها والبع�س الآخر 

ال�ضلة اخلا�ضة  اأ�ضا�س  على 

ك��اًل منها بروما  التي تربط 

)من خالل معاهدة اأو اتفاقية(، 

وكان تاأ�ضي�س »امل�ضتوطنة« التي 

كانت عبارة عن مدينة رومانية 

مقامة يف اأر�س اأجنبية، ي�ضمح 

مبمار�ضة رق��اب��ة ع�ضكرية، 

واإعمار �ضكاين، وا�ضتعرا�س 

ال��ت��ن��ظ��ي��م والإدارة  ك���ف���اءة 

الرومانية .

ال�ضعوب اخلا�ضعة  كانت 

حت�ضل على �ضفات اجتماعية 

ت���ق�������ض���م جم����م����وع �ضكان 

اإىل مواطنني  الإم��رباط��وري��ة 

من روما، ولتينيني واإيطاليني 

وم�ضتوطنني واحتاديني ورحالة. 

اأي�ضا �ضفات  وكانت للمدن 

خمتلفة. ويف نهاية الأمر اأ�ضبح 

اأكر  الإم���رباط���وري���ة  ���ض��ك��ان 

اأوطانهم  ارتباطا بروما من 

إعــــــالم
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الأ�ضلية، وكانوا ينتظرون من 

ال��ذي �ضي�ضمح  ال��ق��رار  روم��ا 

لهم بالنتقال اإىل طبقة اأعلى. 

اأدت هذه ال�ضيا�ضة، التي كانت 

اإىل  بالأحا�ضي�س،  تتالعب 

الو�ضول اإىل اتفاق داخلي على 

اأن روما مل تكن اأبدا لتتاأ�ض�س 

بالقوة البحتة. فقد احتاج الأمر 

التناف�س، والإخال�س  لإث��ارة 

والت�ضحية، والكربياء من اأجل 

اإىل نظام مبثل هذه  النتماء 

العظمة .

تعلق  الأم��ر قد  ك��ان  واإذا 

ا�ضتخدمت  مبوؤ�ض�ضة دعائية 

ب���دل من  النف�ضي  الإق���ن���اع 

اأو حم�ضالت نظام  ال�ضالح، 

�ضيا�ضي وقانوين ا�ضتمل على 

اإن�ضانية،  مقدمات ذات نزعة 

فاإن النتيجة كانت هي نف�ضها 

النهاية، طاملا ا�ضتبدلت  يف 

�ضيا�ضة موؤ�ض�ضية بالقوة البحتة 

لالت�ضال الجتماعي قدمت 

الدليل على فعاليتها من خالل 

ف�ضائلها احل�ضارية، اإنه بنظرة 

الإمرباطورية  اأن  متاأنية جند 

الأم��ري��ك��ي��ة املعا�ضرة ورثت 

تقنيات الت�ضال الجتماعي 

من روما بحيث اأ�ضبح التطلع 

ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى اجلن�ضية 

الأمريكية اأمال ملواطني العامل 

الثالث، بل جند جيو�س الدولة 

التابعة تفخر بامل�ضاركة يف 

املتحدة، بل  الوليات  حروب 

ي�ضنف م��ن يح�ضلون على 

اإىل  املتحدة  الوليات  تاأ�ضرية 

درجات .

م��ا زال���ت اخل��ط��اب��ة اإىل 

اأداة  ليومنا ه��ذا  اجل��م��ه��ور 

ال�ضورة  لت�ضكيل  رئ��ي�����ض��ة 

اأن  اإما  الإعالمية، فاخلطيب 

بالظاهر بيرب�س والتي تروج 

له كبطل �ضعبي، هذه ال�ضرية 

اأداة  اإىل  �ضرعان ما حتولت 

ي�ضتغلها الرواة يف ظل ال�ضبق 

والبطولة،  للعدل  ال�ضعبي 

ملالم�ضة م�ضاعر النا�س.

وال��ي��وم ت�ضكل ال�ضينما 

وامل�������ض���ل�������ض���الت والأف�������الم 

الت�ضجيلية واملناظرات الأدوات 

تتم من خاللها �ضناعة  التي 

الإع��الم��ي��ة، خا�ضة  ال�ضورة 

التي ت�ضور  من قبل هوليود، 

الأمريكية قوة ل تقهر  القوة 

حتى يف اأ�ضد الظروف اخلارقة 

للعادة، لذا فاإن �ضورة الوليات 

املتحدة يف العامل ت�ضنع مبهارة 

�ضديدة يف هوليود لكي ت�ضرب 

اإلينا ونت�ضبع بها داخل عقلنا 

الباطن دون اأن نعي ذلك �ضواء 

عن طريق ديزين لالأطفال اأو 

هوليود للكبار، لذا يجب علينا 

اإدراك اأن �ضناعة ال�ضورة توؤثر 

يف وعينا وم�ضلماتنا ب�ضدة .

ال���������ص���������ورة  ل�����ت�����ش�����ك�����ي�����ل  أداة  اخل��������ط��������اب��������ة 
اإلع�������ام�������ي�������ة وت������س������اه������م ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
احل���دي���ث���ة ف���ي ت��ص��ن��ي��ع وت���س���وي���ق اخلطيب
أه���م���ي���ة  أب���������رز  ال�����ع�����ام  ال����������رأي  دور  ت����ع����اظ����م   
ال����س����ي����ط����رة ع���ل���ي���ه وت����وج����ي����ه����ه ع�����ن ط���ري���ق 
والنفسية  ال��دع��ائ��ي��ة  واحل��م��ات  امل��ن��اظ��رات 
اجلماهيري االت��ص��ال  أدوات  ف��ي  وبالتأثير 

يقنع جمهوره به اأو يف�ضل يف 

ذلك، وكثرية هي ال�ضخ�ضيات 

التي ل ت�ضتطيع اخلطابة حتى 

التكنولوجيا تقدمهم  �ضارت 

كخطباء ذوي بالغة ور�ضانة 

ي��ق��راأ م��ن جهاز  لغوية حيث 

�ضفاف اأمام اجلمهور خطبته 

دون اأن يدرك اجلمهور خا�ضة 

ماليني امل�ضاهدين يف التلفاز 

ي��ق��راأ من  ال��رئ��ي�����س  اأن ه���ذا 

Auto quoi �ضفاف  جهاز 
ي�ضتعر�س الكلمة للرئي�س وهي 

مكتوبة م�ضبقا .

 ل��ك��ن ه���ل ان���دث���رت مع 

الروايات  تناقل  لغة اخلطابة 

اإن  ال�ضفاهية والأ���ض��اط��ري، 

الأ�ضاطري واحلكايات ال�ضفاهية 

والتي نعرفها علميا بالأدب 

ال�ضعبي، كانت اإحدى الأدوات 

ل��ت��ك��وي��ن �ضورة  الإع��الم��ي��ة 

اأداة  اأو  لنف�ضه وذاته  املجتمع 

لتكوين �ضورتهم  لل�ضيا�ضيني 

العام، على نحو  ال��راأي  لدى 

ال�ضرية الظاهرية اخلا�ضة 
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القدس يف السينام الصهيونية 

الهوية املفقودة

ســـــينما

نقل ���ض��ورة م�ضرفة عن 

فل�ضطني واليهود الذين يبنون 

القومي اجلديد كان  الوطن 

امللقاة  املهام  اأه��م  واح��دا من 

على عاتق ال�ضينما التي لعبت 

دورا حموريا يف �ضيا�ضة الدعاية 

الوثائقي،  ال�ضهيونية بجانبها 

م��ن��ذ ظهورها  ال���روائ���ي،  ث��م 

اإ�ضرائيل يف  وحتى قيام دولة 

العام 1948. فمع بداية العام 

1896، اأر�ضل »الأخوان لوميري« 
طاقماً متدرباً من امل�ضورين اإىل 

مدن خمتلفة من العامل بهدف 

عر�س اأفالم، اأو ت�ضوير مواد 

جديدة، ومن �ضمنهم األك�ضندر 

ب��روم��ي��و )1868-1926(، 

الذي ارحتل اإىل م�ضر، تليها 

بت�ضوير  فل�ضطني، حيث قام 

ع�ضره اأفالم يف هيئه م�ضاهد 

ي��اف��ا والقد�س.  ق�����ض��رية يف 

الع�ضرة ترتاوح  الأف��الم  هذه 

مّدة كل منها ما بني 45 و55 

القد�س �ضينمائياً  توثق  ثانية، 

ال���ف���رتة، وت�ضمن  ت��ل��ك  يف 

التوثيق م�ضاهد و�ضوراً  هذا 

للطريق من يافا اإىل القد�س، 

حمطه القطار، م�ضاهد لبع�س 

م�ضاهد  الطبيعيه،  املناظر 

لتالل قاحلة و�ضحراوية. باب 

ال�ضرقية  اخلليل، من اجلهة 

واجلهة الغربية، حركة امل�ضاة يف 

بع�س ال�ضوارع وكني�ضة القيامة، 

املارة واحلجاج  دخول وخروج 

من واإىل كني�ضة القيامة.، طريق 

الآلم، دخول وخروج النا�س من 

واإىل كني�ضة القيامة عرب باب 

كني�ضة القيامة ال�ضغري. حركة 

اأحد  الأك�ضاك فى  اأمام  املارة 

�ضوارع القد�س. م�ضهد لقافله 

القد�س  جمال ت�ضري، مغادرة 

القطار، وم�ضهد  عرب حمطة 

للح�ضد على ر�ضيف حمطة 

القطار. وقد تعددت وتنوعت 

التجارب ال�ضينمائية على اأر�س 

فل�ضطني بعد ذلك حيث قام اأف 

اأورمي�ضتون - �ضميث بت�ضوير 

عدة اأفالم يف الأرا�ضي املقد�ضة 

بداية من العام 1905، يف حني 

اأخرج امل�ضورليو ليفيفر يف العام 

1908 فيلم )القد�س( ل�ضالح 
الفرن�ضية. وفى  باتيه  �ضركة 

1910 قامت جمموعة  العام 

اإكلري الفرن�ضية بت�ضوير فيلمني 

اأحدهما  يف فل�ضطني، ويعترب 

هو اأول فيلم روائي يتم ت�ضويره 

الأرا���ض��ي املقد�ضة يحمل  يف 

أه��������������م أه���������������������داف ال������س������ي������ن������م������ا ال������ص������ه������ي������ون������ي������ة إث�����������ب�����������ات أن ل�������ل�������ي�������ه�������ود ح���������ق���������ًا ت��������اري��������خ��������ي��������ًا ف����ي 
ف�������ل�������س�������ط�������ن ع�����������ام�����������ة وال���������������ق���������������دس خ�����������اص�����������ة ودع�������������������������وة ي�����������ه�����������ود ال����������ع����������ال����������م ل��������ل��������ه��������ج��������رة إل������ي������ه������ا

عماد النويري
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للحياة(  التم�ضاح  ا�ضم )عودة 

من اإخراج �ضيدنى اأول�ضكوت. 

اأول خمرج  اأول�ضكوت  ويعد 

اأفالمه على  اأمريكي حتتوي 

م�ضاهد ت�ضوير خارجي، حيث 

احتوى فيلمه )بن هور( على 

القد�س.  م�ضاهد �ضورت يف 

1912 فيلما  العام  و�ضور يف 

امل�ضيح على  ال�ضيد  عن حياة 

الفل�ضطينية، وقد  الأرا���ض��ي 

اكت�ضب الفيلم �ضهرة كبرية وظل 

ال��ولي��ات املتحدة  يعر�س يف 

 ،1940 العام  الأمريكية حتى 

اأنه فيلم �ضامت،  بالرغم من 

كما ا�ضتمر عر�ضه يف الكنائ�س 

1960. وقامت  ال��ع��ام  حتى 

ال�ضرق  اإدي�ضون يف  جمموعة 

الأو�ضط بت�ضوير فيلمني يف 

 1914 العام  فل�ضطني خالل 

الفيلم  روزن����ربج ن�ضخة م��ن 

القومية يف  اليهودية  للمكتبة 

اجلامعة اليهودية يف القد�س. 

واأ�ضرف بنف�ضه على جتديد 

ن�ضخة الفيلم التي حملت ا�ضم 

)اأول فيلم يف فل�ضطني( واأعيدت 

التجربة يف العام 1913 حني 

قدم نوح �ضكولوفي�ضكى طلبا 

ال�����ض��ه��ي��وين بعمل  ل��ل��م��وؤمت��ر 

فيلم �ضخم يف فل�ضطني. ليتم 

املوافقة عليه، ومت اإجناز فيلم 

اليهود يف فل�ضطني(  )ح��ي��اة 

اأغلب م�ضاهده  وق��د �ضورت 

الأفالم  القد�س، وهو من  يف 

ال�ضينما  ت��اري��خ  ال�ضهرية يف 

ال�ضهيونية، وقد مت فقده، ولكن 

عر عليه يف فرن�ضا ومت جتديده 

واإهداء ن�ضخة منه لل�ضينماتيك 

 .1998 العام  الإ�ضرائيلي يف 

الفيلم يف مايو  ب��داأ ت�ضوير 

1913، ومت ع��ر���ض��ه يف كل 
اأوروبا يف العام 1914. وحتول 

العنوانني  امل��خ��رج على  ا�ضم 

من �ضوكولوف�ضكى اإىل املخرج 

الأمريكى �ضوكولوف�ضك، حتى 

يقدم اجلمهور على م�ضاهدة 

الفيلم، وهو نف�س الو�ضع الذى 

كان عليه املمثلون الأمريكيون 

من اأ�ضل يهودى عند جلوئهم 

ل�ضتعارة اأ�ضماء اأوروبية حتى 

يخفوا اأ�ضولهم اليهودية.

وكانت كل الأفالم املنتجة 

اليهود يف فل�ضطني حتى  عن 

اأفراد  اإنتاج  اللحظة من  تلك 

غري مقيمني يف فل�ضطني.

اأول منتج

اأري���ه ويز  ويعترب اكيفيه 

هو اأول منتج �ضينمائي يهودي 

مقيم يف فل�ضطني. وقد و�ضل 

اأريه لأر�س فل�ضطني يف العام 

1906 ليوؤ�ض�س يف العام 1914 
�ضركة )اأورا هدا�ضا( التي تعني 

)النور اجلديد( من اأجل عمل 

اأفالم عن اليهود يف فل�ضطني 

باللغة العربية. وين�ضب اإىل ويز 

مبادرة �ضنع اأول اأفالم بالعربية 

عن يهود فل�ضطني ويف الفيلم 

اللقطات عن القد�س  بع�س 

القدمية .

اأزير  ويعترب جوزيف جال 

ال�ضخ�ضيات املهمة فى  م��ن 

التى �ضورت  ال�ضينما  تاريخ 

القد�س قبل قيام دولة اإ�ضرائيل، 

وقد ذهب لفل�ضطني كع�ضو من 

اأع�ضاء املنظمة ال�ضهيونية 

البقاء لي�ضبح  العاملية، وقرر 

اأ�ضتاذا يف الآداب باجلامعة 

العربية وك��ان يطمح لإقامة 

�ضناعة �ضينما كربى على اأر�س 

فل�ضطني ملا تتمتع به من مناخ 

واأم��اك��ن تاريخية.   م�ضم�س، 

تاريخ  ال��ف��رتة يف  تلك  ك��ان��ت 

ال�ضينما فرتة الأفالم الدينية 

والتاريخية. و�ضعى للرتويج 

لفكرته لدى �ضركات ال�ضينما 

اأجل احل�ضول  الأمريكية من 

على متويل، وجن��ح يف جذب 

انتباه �ضركة )جولدوين بيكت�ضر 

كوربوراي�ضن( التي اأر�ضلت فريق 

عمل لفل�ضطني من اأجل ت�ضوير 

لقطات اختباريه لت�ضوير فيلم 

الصندوق القومي لليهود لعب دورًا كبيرًا في دعم 
النشاط السينمائي الصهيوني على أرض فلسطن

ه��م��ا )ال��ق��د���س والأرا����ض���ي 

املقد�ضة وعكا( و)امليناء البحرى 

والقد�س وزراع���ة الربتقال( 

الت�ضجيلية  الأف��الم  وهما من 

التي تروج ل�ضورة  ال�ضياحية 

تاريخي،  ك��م��وق��ع  فل�ضطني 

للتوطن،  �ضالح  واقت�ضادي 

واإقامة وطن جديد يليق بيهود 

العامل. وح��ازت تلك الأفالم 

على اإعجاب اجلمهور اليهودي 

يف كافة اأنحاء العامل.

ر�شالة تو�شية

وك�����ان م�����وري روزن�����ربج 

- الجن��ل��ي��زي الأ���ض��ل - قد 

ا�ضرتى كامريا باتيه فى العام 

1911، وذه��ب اإىل فل�ضطني 
ح��ام��ال ر���ض��ال��ة ت��و���ض��ي��ة من 

ديفيد ويلف�ضون رئي�س املوؤمتر 

ال�ضهيوين.وقام بت�ضوير فيلم 

اليهودي  ع���ودة  )فل�ضطني، 

ال���ذي خ�ض�س  امل��ن��ف��ى(  م��ن 

الفنون  جزء منه عن مدر�ضة 

امل�ضاهد  بالقد�س، مع بع�س 

التي تظهر امل�ضور و ال�ضينمائي 

ب��ن دوف  ي��اك��وف  ال�ضهيوين 

ب��ال��ت��ق��اط بع�س  ي��ق��وم  وه���و 

الفوتوغرافية. وحقق  ال�ضور 

الفيلم جناحا كبريا بعد توزيعه 

جتاريا يف اأنحاء العامل، واأهدى 
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ديني كبري م�ضتمدة اأحداثه من 

الإجنيل.، وكانت توجهات اأزير 

الرئي�ضة ت�ضعى لعدم ح�ضر 

الن�ضاط ال�ضينمائى ال�ضهيوين 

الدعائية فقط.،  ال�ضينما  يف 

القومي  ال�ضندوق  اأن  ويذكر 

لليهود لعب دورا كبريا يف دعم 

الن�ضاط ال�ضينمائي ال�ضهيوين 

على اأر�س فل�ضطني، وقد مول 

ال�ضندوق اإنتاج واحد من اأهم 

املعروفة  ال�ضينمائية  الأعمال 

يف تلك الفرتة وهو فيلم )الربيع 

يف فل�ضطني( وقد حفل بالكثري 

التي �ضورت فى  املناظر  من 

القد�س و�ضارك يف �ضنعه جال 

اأزي��ر. وب��داأ اجليل الثاين من 

ال�ضينمائيني اليهود املهاجرين 

بالتعاون مع  العمل  لفل�ضطني 

اجليل الأول، ومن اأهم رموزه 

.ي��ورو���ض��ال��ي��م �ضيجال الذي 

اإ�ضهاماته يف جمال  ت��رك��زت 

اأ�ض�س  الإنتاج والتوزيع حيث 

�ضركة �ضينمائية لإنتاج الأفالم 

الوثائقية يف الفرتة من 1927 

1934. وق��د عر�ضت  حتى 

العر�س  الأف���الم يف ���ض��الت 

يف فل�ضطني، ومت بيعها بعد 

ذلك لل�ضندوق القومي لليهود 

اأغلب تلك الأفالم  و���ض��ورت 

ناتان  يف القد�س .. ويعترب 

اأك�����ض��ي��ل��رود م��ن �ضخ�ضيات 

بداأ  اأي�ضا وقد  الثاين  اجليل 

ن�ضاطه ال�ضينمائي يف فل�ضطني 

من خ��الل �ضركة يورو�ضاليم 

اإنتاج  �ضيجال. وع��م��ل على 

الدعائية  الأف��الم  العديد من 

ل��الأف��راد وال�ضركات، وكذلك 

ال��دع��ائ��ي��ة حلركة  الأف������الم 

توطني اليهود يف القد�س ويف 

اأفالم  عموم فل�ضطني. وتعد 

ناتان �ضاهدا على تلك الفرتة 

التاريخية التى متتد من 1920 

حتى 1950. اأما باروخ اأجاداتى 

الأف����الم  ف��ق��د تخ�ض�س يف 

الت�ضجيلية التي ت�ضور الفنون 

ال�ضعبية يف فل�ضطني مبا فيها 

الفل�ضطينية، وبالذات  الفنون 

ال�����ض��رق��ي. و�ضافر  ال��رق�����س 

الأوروبية  ال��دول  للعديد من 

لعر�س اأفالمه التي كانت تعترب 

اأفالما طليعية بالن�ضبة جلمهور 

اليهود يف فل�ضطني حيث ين�ضب 

اأول فيلم حتريك يهودي  اإليه 

اأر�س فل�ضطني. وجاءت  على 

حماولت �ضنع فيلم �ضهيوين 

روائي �ضامت على يد حاييم 

هال�ضمي حتت عنوان )اأوديد 

التائه(. ويعترب الكثري من النقاد 

اأنه اأول فيلم يهودي روائي طويل 

�ضور على اأر�س فل�ضطني. ويف 

اإىل  الفيلم. �ضعى هال�ضمى 

التفاعل بني  تقدمي عالقات 

الغريب  اليهودي )املهاجر - 

الطبيعة  ال�ضال( وعنا�ضر   -

القد�س  العرب يف  ال�ضكان  و 

الفل�ضطينية.  ويف بقية املدن 

الفيلم ع�ضرا  وقد د�ضن هذا 

لل�ضينما ال�ضهيونية  جديدا 

يف فل�ضطني.. وم��ن الأفالم 

الدرامية الأوىل ليهود فل�ضطني 

اأي�ضا فيلم )ا�ضتيقاظ فل�ضطني( 

الذي يحكي عن قدوم �ضائح 

اإىل فل�ضطني  اأمريكي  يهودي 

لليهود  العرقي  بالتنوع  يفاجاأ 

املهاجرين لفل�ضطني )من اليمن 

- اأوكرانيا - رو�ضيا - العراق... 

اإلخ( ويقرر مع ذلك البقاء يف 

 100 فل�ضطني والتربع مببلغ 

القومي  لل�ضندوق  اآلف دولر 

وينال  فل�ضطني.  يف  لليهود 

الفيلم الكثري من النقد لوجهة 

النظر ال�ضياحية التي يعك�ضها 

دون اأن يتعمق يف اأحوال يهود 

قدوم  ك���ان  واإذا  فل�ضطني. 

لل�ضينما املنتجة يف  ال�ضوت 

فل�ضطني مل يبداأ اإل يف العام 

1935 فاإن الأف��الم ال�ضامتة 
ظلت تعر�س يف ال�ضالت حتى 

اإعالن دولة اإ�ضرائيل يف العام 

1948، ومنذ ذلك الوقت بداأ 
ال�ضينما  اأف���الم متثل  ظ��ه��ور 

الإ�ضرائيلية لأول مرة.

اأهداف مرحلية

ك�������ان ه�������دف احل����رك����ة 

اإن�ضاء دولة  ال�ضهيونية قبل 

اإ�ضرائيل اإثبات اأن لليهود حقا 

تاريخيا يف عموم فل�ضطني 

ال��ق��د���س باعتبارها  خ��ا���ض��ة 

العا�ضمة الأبدية، ودعوة يهود 

اإل��ي��ه��ا، حتى  للهجرة  ال��ع��امل 

اأر�س   – اأر�ضها  ي�ضتقروا يف 

الع�ضل واللنب – ويتم اإنقاذهم 

من ال�ضتات الذي يالقونه يف 

معظم اأنحاء العامل. وقد ا�ضتمر 

اإن�ضاء  بعد  اأي�ضا  الهدف  هذا 

بداأت احلركة  اإ�ضرائيل. ولذا 

ال�ضهيونية يف التخطيط العملي 

للدور الذي ميكن اأن تقوم به 

تزييف ص��ورة العربي 
الفلسطيني وإظهاره 
مب�������ظ�������ه�������ر ال�������ك�������س�������ول 
امل��ت��خ��ل��ف ال�����ذي أهمل 
امل�������ق�������دس�������ة  األرض 
ل��ق��رون ع���دة وترسيخ 
ه���ذه ال���ص���ورة الظاملة 
ف���ي ال����وج����دان الغربي

ســـــينما

�ضورة متثل اأ�ضجار الزيتون يف نابل�س يف ال�ضفة الغربية. يل تور دو موند، جملة Travel، عام 1881
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اأو  الت�ضجيلية  ال�ضينما �ضواء 

اأغرا�س  ال��دع��ائ��ي��ة، خل��دم��ة 

احل��رك��ة ال�ضهيونية، وذلك 

عقب موؤمتر )ب�ال( ال�ضهيوين 

العام  الذي عقد يف �ضوي�ضرا 

1897، وق��د ك��ان التخطيط 
يتم طبقا  الأف��الم  اإنتاج  عند 

ملتطلبات املراحل الزمنية التي 

ال�ضهيونية،  متر بها احلركة 

ك��ل مرحلة  اأه����داف  خل��دم��ة 

العربي  من مراحل ال�ضراع 

اأفالم  وتنق�ضم  ال�ضهيوين، 

ال�ضينما ال�ضهيونية قبل اإن�ضاء 

الأول:  اإىل ق�ضمني:  اإ�ضرائيل 

اإنتاجها على  التي مت  الأفالم 

اأر���س فل�ضطني عقب موؤمتر 

)ب�ال( ال�ضهيوين وحتى العام 

1917 حني اإعالن »وعد بلفور« 
والآخر: الأفالم التي مت اإنتاجها 

على اأر�س فل�ضطني منذ اإعالن 

»وعد بلفور« حتى العام 1948 

اإن�ضاء دولة  اإع��الن  حيث مت 

الق�ضم  اإ�ضرائيل ر�ضميا. يف 

الأف��الم تت�ضمن  الأول كانت 

تعبريا �ضريحا و�ضادقا عن 

حماولت الفكر ال�ضهيوين يف 

غزو الفكر العاملي، و�ضبغ الفكر 

ال�ضهيوين بالطابع الآن�ضانى، 

مع �ضرح اجل��ذور وال�ضالت 

التاريخية والدينية التي تربط 

اليهود بفل�ضطني،وخ�ضو�ضا 

ال��ق��د���س، با�ضتخدام  مدينه 

ال��ت��وراة كم�ضدر رئي�ضي يف 

حماولتهم لتزييف الدين واحلق 

باعتبار )التوراة اليهودية( كتب 

التي حتتوي  )�ضيدنا مو�ضى( 

على �ضريعته وتعاليمه، وقد 

كان اأبرز هذه الأفالم، الفيلم 

الروائي الطويل »حياة اليهود 

يف اأر�س امليعاد« اإخراج يعقوب 

1912. وقد  العام  بن دوف 

�ضور هذا الفيلم جمموعة من 

الآراء ال�ضهيونية ع��ن �ضلة 

اليهود بفل�ضطني، من خالل 

ت��دور ع��ن حياة  التي  ق�ضته 

ال��ت��ج��م��ع ال���ع���ربي يف اأر����س 

با�ضتقبال  امليعاد، والحتفال 

املهاجرين.

طابع دعائى

الآخ��ر اتخذت  الق�ضم  يف 

الأفالم الطابع الدعائي لفكرة 

اليهودي يف  القومي  ال��وط��ن 

فل�ضطني، وحم��اول��ة تثبيت 

الديني  القومي باحلق  الوعي 

املنظور  والتاريخي من خالل 

التوراة  وا�ضتخدام  الديني، 

للعقيدة  رئ��ي�����ض��ي  ك��م�����ض��در 

اأغرا�ضا  ال��ي��ه��ودي��ة، لتخدم 

اآنية وم�ضتقبلية يف  �ضيا�ضية 

اآن واح��د. مع ترديد ق�ض�س 

بالتاأكيد على  »الهولوك�ضت« 

اليهودية وما لقوه من  الآلم 

تعذيب وا�ضطهاد وخ�ضو�ضا 

العاملية  ���ض��ن��وات احل���رب  يف 

اأي�����دي جي�س  ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى 

اإث��ارة حالت  ال��غ��ازي، بهدف 

الإن�ضاين  ال�ضفقة والتعاطف 

الق�ضايا  ال�ضعوب، حول  لدى 

ال��ي��ه��ودي��ة م��ن ج��ه��ة، واإب���راز 

اإذا خرجوا  عقدة ال�ضطهاد 

عن النهج ال�ضهيوين من جهة 

ثانية، والرتويج فنيا واإعالميا 

اأر�س  وثقافيا حلق اليهود يف 

فل�ضطني من جهة ثالثة فربزت 

املفاهيم  ت��وؤك��د تلك  الأف���الم 

ال�ضهيونية فاأخرج يعقوب بن 

لتكر�س تلك  اأفالم  دوف عدة 

املزاعم منها: )يهودا املحررة( 

العام 1918، )اأر�س اإ�ضرائيل 

املحررة( العام 1919، )عودة 

�ضهيون( العام 1921، )الأبناء 

1924،)�ضباب  العام  يبنون( 

العام  اإ���ض��رائ��ي��ل(  اأر�����س  يف 

1926، )ع�ضر ���ض��ن��وات من 
تاريخ اإحياء �ضعب اإ�ضرائيل يف 

)الربيع   ،1927 العام  اأر�ضه( 

يف اأر�س اإ�ضرائيل( 1928. ثم 

توالت كذلك الأفالم الوثائقية 

كانت عبارة  التي  الق�ضرية 

عن دعاية �ضهيونية مبا�ضرة، 

ت�ضف ال�ضتيطان الزراعي ومن 

العام  الأف��الم، )�ضابرا(  هذه 

1933 اإخراج األك�ضندر فورد، 
)هذه هي البالد( العام 1935 

اإخراج باروخ اأجداتي،)اإىل حياة 

اإخراج   ،1935 العام  جديدة( 

يهودا ليمان، )نبوءة وواقع( 

ناثان  اإخ����راج   1937 ال��ع��ام 

اأك�ضلورود، )ف��وق اخلرائب( 

1938 و)����ض���وت من  ال��ع��ام 

1939، و)بيت  العام  قريب( 

 1947 ال��ع��ام  يف ال�ضحراء( 

اإخراج بن عويزرمان، )الأر�س( 

اإخ���راج هريمل   1947 العام 

ال�ضورة  اأن  لر�ضكي ونالحظ 

التي خلقتها وروجت لها تلك 

الفل�ضطيني  للعربي  الأف���الم 

تتناق�س   ،1948 العام  حتى 

متاما مع ال�ضورة التي روجت 

لليهودي  الو�ضائل  لها نف�س 

ال�ضهيوين، وف�ضال عن ذلك 

الأ�ضا�ضية  الأهداف  اأحد  كان 

العامل  اأن جتعل  لل�ضهيونية، 

�ضاحب  الفل�ضطيني  ي���رى 

الأر�س، بالطريقة التي تريدها، 

وعندما نرى الفل�ضطينيني يف 

فيلم )الأر�س( على �ضبيل املثال 

الك�ضاىل،  ق��وم��ا م��ن  ن��راه��م 

ال�ضن  البلهاء، الطاعنني يف 

الو�ضائل  الذين ي�ضتخدمون 

ال��زراع��ة، ويتم  البدائية يف 

توجيه اللوم اإليهم، وانتقادهم 

ب�ضدة ب�ضبب اإهمالهم ل� )الأر�س 

املقد�ضة( لقرون عدة، ولكونهم 

يعي�ضون حياة متخلفة، فقد جاء 

اليهودي املتح�ضر، املتواكب مع 

واأح�ضر معه  ركب احل�ضارة، 

علوماً، وثقافات احل�ضارات 

الأوربية والأمريكية املتقدمة، 

ال�ضخ�ضية  ف��رى يف مقابل 

الفل�ضطينية ال�ضعيفة، ال�ضهاينة 

�ضبانا ممتلئني حيوية ون�ضاطاً 

ن��ح��و احلقول  م��ع��ا  ي�����ض��ريون 

ح��ي��ث يعملون يف الزراعة، 

التناق�س املق�ضود بني  وهذا 

ال�ضهيوين والعربي  اليهودي 

تعمق يف ال�ضمري الغربي، وامتد 

الفل�ضطينيني  لي�ضمل �ضورة 

اأجهزة  العادلة يف  وق�ضيتهم 

الإعالم الغربي فيما بعد، حيث 

تفر�س املوؤ�ض�ضات ال�ضهيونية 

�ضديدا على طاقة  ح�ضارا 

الغربي ملنع  الإع���الم  و�ضائل 

تناق�س  اأي وجهة نظر  ط��رح 

احلق الفل�ضطيني خالل مراحل 

الفل�ضطيني  العربي  ال�ضراع 

الإ�ضرائيلي املمتد لأك��ر من 

70 عاما .
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تبحث عن هوية

فلســـــفة

م�شطفى �شليمان

ال��ق��دمي قبل الإ���ص��الم فل�صفة؟  مل���اذا مل يكن للعرب يف تاريخهم 

ب��ع��ده��ا، فل�صفة  وه��ل للعرب وامل�صلمن يف ع�صر الفل�صفة، وم��ا 

امل��رتج��م��ة وب��خ��ا���ص��ة اليونانية  ب��ه��م م��غ��اي��رة للفل�صفات  خ��ا���ص��ة 

ال���ع���رب���ي���ة - الإ�صالمية؟ ل��ل��ف��ل�����ص��ف��ة  ال���ه���وي���ة اخل���ا����ص���ة  ؟ وم�����ا 

قمنا بحذفها من  تلك مقاماً 

... وبالرغم من  الكتاب  هذا 

ذلك فاإن النق�س باٍق، واأ�ضواأ 

اق��رتف��ن��اه��ا يف هذا  خطيئة 

الكتاب هي اإ�ضقاطنا للفل�ضفة 

ال�ضينية والهندية، فحتى ق�ضة 

الفل�ضفة التي تبداأ ب�ضقراط، 

اأي �ضيء عن لو-  ول تروي 

ت�ضي وكونفو�ضيو�س، وبوذا...

تكون ق�ضة غري كاملة..« 

اأن����ه مل يذكر  ويُ���الَح���ظ 

العربية-  الفل�ضفة  �ضيئاً عن 

اأن موؤرخي  الإ�ضالمية، رغم 

اإن  الغربية يقولون  الفل�ضفة 

�ضروحات ابن ر�ضد الفل�ضفية 

الفل�ضفة  ق��ارئ ق�ضة  اإن 

العاملية يكاد يراها تنح�ضر يف 

احل�ضارة اليونانية، ثم احل�ضارة 

الغربية ب�ضكل جوهري. واأ�ضهر 

كتاب عر�ضها وحللها، ونقدها 

باأ�ضلوب رائع، هو كتاب ق�ضة 

ِوْل  ل��الأم��ريك��ي )  الفل�ضفة 

ديوَرنْت (.

ول جتد يف ق�ضة الفل�ضفة 

للفل�ضفة  ل���دي���وَرن���ت ذك�����راً 

العربية الإ�ضالمية ، والهندية، 

اأن عنوان  وال�ضينية. رغ��م 

الكتاب ب���� ) ال����� ( التعربف هو 

النحو  بلغة   ، النوع  ل�ضتغراق 

واملناطقة: ) ق�ضة الفل�ضفة(.

دي��ورن��ت هذا  اأدرك  وق��د 

النق�س فقال: » اإن هذا الكتاب 

للفل�ضفة.  كاماًل  تاريخاً  لي�س 

اإنه حماولة اإىل تاأني�س املعرفة 

بو�ضاطة تركيز الفكر التاأملي 

حول �ضخ�ضيات بارزة م�ضيطرة 

. وهناك �ضخ�ضيات اأخرى دون 

اأر�ضطو هي  على متون كتب 

اأهم من كتب اأر�ضطو، بل راأى 

بع�ضهم اأن هناك تداخاًل بني 

فل�ضفة اأر�ضطو و�ضروحات ابن 

التفريق بني  ر�ضد مما جعل 

الفل�ضفتني اأمراً �ضاقاً، واأنه لول 

ابن ر�ضد ل�ضاع كثريمن فل�ضفة 

اأر�ضطو، بل و�ضُعب فهمها. 

اإذا  الغربيون  الفال�ضفة  وكان 

الفيل�ضوف، فهم  : قال  قالوا 

 : واإذا قالوا  اأر�ضطو.  يعنون 

وقال ال�ضارح، فهم يعنون ابن 

ر�ضد . فكان على ديوَرنت يف 

اأر�ضطو  معر�س حديثه ع��ن 

اأن يذكر ه��ذا. وكان  بالذات 

اأن ي�ضّمي كتابه  اأي�ضًا  عليه 

الفلسفة العربية - اإلسالمية
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)ق�ضة الفل�ضفة الغربية(.

لكْن ملاذا مل يعرف العرب 

الفل�ضفة قبل الإ�ضالم ول يف 

الع�ضر الإ�ضالمي الأول. رغم 

العربية  اأن��ه كان يف اجلزيرة 

ي��ه��ود ون�����ض��ارى ول��ه��م كتبهم 

املقد�ضة واأحبارهم وكهانهم؟. 

وقد تاأثر وثنيو قري�س، والقبائل 

التي انت�ضرت فيها الن�ضرانية 

التفل�ضف  بنوع من  واليهودية 

ال�ضهل، وبخا�ضة يف  الديني 

ي����رب( بعد   ( ث��م يف  م��ك��ة، 

تاأ�ضي�س نواة الدولة الإ�ضالمية 

ا�ضم )املدينة(،  فيها، وحْمِلها 

حيث ظهر يف البيئتني : املكية 

وامل��دن��ي��ة اجل����دل املتحدي 

للعقيدة الإ�ضالمية يف ن�ضوئها؛ 

ف����دار اجل����دل ح���ول ال���ذات 

وال���رد على عقيدة  الإل��ه��ي��ة، 

التثليث امل�ضيحية يف طبيعة 

النا�ضوتية  امل�ضيح بني  ال�ضيد 

وال��اله��وت��ي��ة. وح���ول ماهية 

الروح، ويوم ال�ضاعة، والبعث، 

ب�ضكل عام  واخل��ل��ود ؟ وه��ي 

من الق�ضايا الفل�ضفية الأولية. 

لكن هذا لي�س فل�ضفة باملفهوم 

املعروف للفل�ضفة.

ابن  القا�ضي  وجن��د عند 

الأندل�ضي يف كتابه :  �ضاعد 

طبقات الأمم، راأياً فيه تعليل 

اأو ن�ضف تعليل،  غ��ام�����س، 

لعدم ا�ضتغال »العرب« عموماً 

بالفل�ضفة : »واأما علم الفل�ضفة 

فلم مينحهم اهلل عز وجل �ضيئاً 

منه يف اجلاهلية والإ�ضالم، ول 

هَيّاأ طباعهم للعناية به . ول 

اأعلم اأحداً من �ضميم العرب 

�ُضِهر به اإل يعقوب بن ا�ضحق 

الهمذاين.  الكنْدي واحل�ضن 

فابن �ضاعد يرى اأن اهلل تعاىل 

مل يهب العرب هبة الفل�ضفة ! 

واأن طباعهم، ) اأي عقولهم (، 

بها. وهي  للعناية  غري مهَيّاأة 

نظرة غري علمية وفيها �ضيء 

من التعميم الباطل منطقياً.

اأما ال�ضهر�ضتاين فريى اأن 

» حكماء العرب من الفال�ضفة، 

اإل اأنهم �ضرذمة قليلة، واأكر 

حكمهم فلتات الطبع وخطرات 

بالنبوات  الفكر، ورمبا قالوا 

». وال�ضهر�ضتاين يرى اأن قلة 

العرب مرتبط  الفل�ضفة عند 

ب�ضبب جغرايف يتعلق باأقاليم 

ال�ضبعة ، مم��ا جعل  ال��ع��امل 

اإىل تقرير  ال��ع��رب مي��ي��ل��ون 

باأحكام  اجل��زئ��ي��ات واحل��ك��م 

الروحية،  املاهيات والأم���ور 

بينما يهدف الروم والعجم اإىل 

تقرير طبائع الأ�ضياء«.

وال�ضهر�ضتاين هنا يوافقه 

ال�ضواب يف ق�ضية تاأثري الإقليم 

اجلغرايف يف التفكري والن�ضاط 

العقلي والروحي. فال�ضحراء 

ال�ضا�ضع،  العربية بات�ضاعها 

و�ضمائها ال�ضافية لياًل، ب�ضمت 

ت��اأث��ري يف  مهيب جليل لهما 

العقلي  الروحاين، ل  الجتاه 

العلمي للعرب يف ذلك الوقت 

و�ضمن هذا احليز اجلغرايف. 

وهذا ما وجدناه عند اإرن�ضت 

رينان يف حتليله لن�ضوء الأديان 

ال�ضرق، عازياً  ال�ضماوية يف 

ذلك اإىل طبيعة العقل ال�ضامي 

ال�ّضهل غري املرَكّب ك�ضحرائه 

و�ضمائه .

ال�����ض��واب، م��ن جهة  لكن 

اأخرى، يجانب ال�ضهر�ضتاين يف 

ق�ضية تعليل عزو قلة الفل�ضفة 

عند العرب اإىل طبيعة التفكري، 

مثل ابن �ضاعد، باملقارنة مع 

الروم والعجم، دون اأن يلتفت 

اإىل البعد الديني بل وال�ضيا�ضي 

ال���ع���رب بعد  راأي���ن���ا  وق����د   .

انطالقهم من احليز اجلغرايف 

ال�������ض���ح���راوي، واحتكاكهم 

بالثقافات املختلفة حل�ضارات 

الفر�س والروم والهند وال�ضني 

واليونان...قد اأبدعوا يف العلوم 

العلماء  والفل�ضفة. ونذكرمن 

الهيثم  اب��ن  ال��ع��رب املبدعني 

وجابر بن حيان وابن النفي�س 

العرب  ال��ف��ال���ض��ف��ة  ...وم�����ن 

الكندي وابن ر�ضد وابن طفيل 

التعميم  ب��اج��ة... لكنه  واب��ن 

اأ�ضباب، ذلك  اخلاطئ ، لعدة 

الداء الفكري الذي يُبْطل، اأو 

ي�ضّوه احلقائق.

وي������رى ع���ب���ا����س حممود 

التفكري   : ال��ع��ق��اد يف كتابه 

الهند  اأن  اإ�ضالمية«  فري�ضة 

النهرين وبالد  وب��الد ما بني 

الرومانية كانت على  الدولة 

 ، درج��ة عالية من احل�ضارة 

العلوم  م��ن  واف��ر  وعلى ح��ظ 

تت�ضع  وال�ضناعات، ولكنها مل 

ات�ضعت  الفل�ضفة كما  ل�ضيوع 

لها بالد اليونان يف ع�ضر من 

امل�ضيح  ع�ضورها قبل ميالد 

رغم اأنها مل تبلغ من احل�ضارة 

البالد  وال�ضناعة مبلغ  والعلم 

التي قامت فيها الدول الكربى 

وقَلّ فيها �ضيوع الفل�ضفة ونبوغ 

العقاد  الفال�ضفة ». وينتقد 

الباحثني الغربيني الذين يعللون 

اليونان ثم  الفل�ضفة يف  ظهور 

بامتياز  ال��غ��رب ع��م��وم��اً  يف 

جتاهل »ول ديورنت« 
ف���������ي ك������ت������اب������ه »ق�����ص�����ة 
ال����ف����ل����س����ف����ة« أي ذك����ر 
ل���ل���ف���ل���س���ف���ة ال����ع����رب����ي����ة 
اإلس����������ام����������ي����������ة، رغ�������م 
أه�������م�������ي�������ة ش��������روح��������ات 
ول ديورنتاب������ن رش������د الفلسفية 

ابن ر�ضد

كتاب ق�ضة الفل�ضفة

ع��ل��ى م���ت���ون ك��ت��ب أوس���ط���و، ح��ت��ى ع����رف ع��ن��د ف��اس��ف��ة ال���غ���رب »ب���ال���ش���ارح«
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ال�ضاللت الأوروبية بني جميع 

ال�ضاللت الب�ضرية، وباأن طلب 

املعرفة ملح�س املعرفة مزّية من 

الأوروب��ي. ويرى  العقل  مزايا 

يف ذلك التعليل نظرة تع�ضبية 

العقاد يف  نوؤيد  عن�ضرية.ول 

عدم ن�ضوء فل�ضفة، كفل�ضفة 

ب��الد ح�ضارات  ال��ي��ون��ان، يف 

الأنهار الكربى امل�ضتقرة؛ مثل 

ح�ضارات م�ضر وال�ضني والهند 

النهرين؛ دجلة  وبالد ما بني 

والفرات... فهذه احل�ضارات- 

براأيه- مل تت�ضع لن�ضوء فل�ضفة 

كالفل�ضفة اليونانية، رغم اأنها 

تفوق ح�ضارة اليونان تقدماً. 

ال��ع��ق��اد قارئ  اأن  وامل��ع��روف 

وباحث مو�ضوعي ول ميكن 

اأن يفوته ما يف تلك احل�ضارات 

الكربى من فل�ضفات.

ف���الأ����ض���اط���ري امل�ضرية 

وال�ضينية وال��ه��ن��دي��ة وبالد 

النهرين فيها الكثري  مابني 

ال��ت��ي تناولت  الفل�ضفة  م��ن 

الكربى  الفل�ضفية  الق�ضايا 

وتدخلها  وطبقاتها  كالآلهة 

الب�ضر، وق�ضايا  يف م�ضائر 

احلياة واملوت والبعث واخللود 

واخلري وال�ضر والأخالق ....

اأ�ضاطري  ف��ه��ن��اك يف م�ضر 

اأيزي�س واأوزيري�س واأنوبي�س... ، 

واأ�ضاطري املهابهراتا والراميانا 

الهندية، وكتب كونفو�ضيو�س 

وب��وذا ولوت�ضي...واأ�ضاطري 

ما بني النهرين وبالد فينيقيا 

مثل اأدوني�س - متوز وع�ضرتوت 

وملحمة

جلجام�س...وغريها الكثري 

الكثري مما عر�ضه بالتف�ضيل 

) ديورنت( يف مو�ضوعة ق�ضة 

احل�ضارة، ويف كثري من املراجع 

العاملية الهامة.

ويرى الفيل�ضوف الفرن�ضي 

ديدرو اأن ال�ضينيني يفوقون كل 

من عداهم من الآ�ضيويني يف 

فنونهم وعقليتهم، وحكمتهم...

ويف تذوقهم للفل�ضفة، بل اإنهم 

لي�ضارعون يف هذه الأمور اأرقى 

واأعظمها  الأوروبية  ال�ضعوب 

ا�ضتنارة .

وهناك الكثري من الدرا�ضات 

التاأثر  التي تثبت  الفل�ضفية 

والتاأثري املتبادلنَي بني فل�ضفات 

واأ�ضاطري تلك الدول، وبخا�ضة 

بالد مابني النهرين وفينيقيا، 

اليونانية  ال��ف��ل�����ض��ف��ة  وب����ني 

الكثري من  وامل�ضرية.وهناك 

اأ�ضلهم  اليونانيني  الفال�ضفة 

م��ن فينيقيا، مثل ) زينون( 

الرواقية.  م��وؤ���ض�����س م��ذه��ب 

ال�ضيم�ضاطي من  ولوقيانو�س 

�ضوريا القدمية يف الفرات 

الأعلى... ومن يقراأ يف جذور 

الفل�ضفة اليونانية واأ�ضاطريها، 

الفل�ضفة، يجد  وهي نوع من 

ه���ذه ال��و���ض��ائ��ج ال��ك��ربى بني 

الفل�ضفتني.

العربية -  الفل�ضفة  اأم��ا 

الإ���ض��الم��ي��ة، وه��م��ا �ضفتان 

الفل�ضفي  متالزمتان لرتاثنا 

القدمي، فلها ق�ضة اأخرى. فال 

»العربية«  ميكننا عزل �ضفة 

الفل�ضفي؛ لأنها  ع��ن ثراثنا 

باللغة العربية وهي  ُك��ِت��ب��ت 

لغة احل�ضارة الإ�ضالمية عرب 

ع�ضورها املختلفة، بالرغم 

من اأن كثرياً من الفال�ضفة مل 

يكونوا عرباً كالفارابي وابن 

�ضينا وغريهما...كما لميكننا 

عزل �ضفة »الإ�ضالمية« لأنها 

انطلقت من العقيدة الإ�ضالمية 

يف مناق�ضة الق�ضايا الفل�ضفية 

من  اأن كثرياً  . رغ��م  الكربى 

اليونانية  الفل�ضفة  مرتجمي 

كاأبي  يكونوا عرباً  بالذات مل 

القنائي  ِب�ْضر مّتى بن يون�س 

اإل���خ... فالفل�ضفة يف تراثنا 

العربية،  الهوية   : لها هويتان 

والهوية الإ�ضالمية.

الباحثون  وق���د اخ��ت��ل��ف 

الغربيون والعرب، ممن اأرخوا 

للفل�ضفة الإ�ضالمية يف حتديد 

هوية  هذه الفل�ضفة الإ�ضالمية 

ومن هو الفيل�ضوف الإ�ضالمي؟ 

ن��واٍح معرفية يف  وهل هناك 

اأن  الإ���ض��الم��ي ميكن  الفكر 

الفل�ضفة  ت��ن��درج يف مفهوم 

الإ�ضالمية؟

ع بع�س الباحثني  ولقد و�َضّ

ن��ط��اق الفل�ضفة الإ�ضالمية 

و�ضّمنها علم الكالم والفقه 

ب��الإ���ض��اف��ة اإىل  وال��ت�����ض��وف 

الفل�ضفة ذاتها مب�ضطلحها 

املعروف. ومن هنا اأُطِلق ا�ضم 

فيل�ضوف على كثري من الفقهاء 

ال��ك��الم واملت�ضوفة.  وعلماء 

ومنهم من خ�س علماء الكالم 

الفال�ضفة. كما  فقط بدائرة 

راأى بع�ضهم يف مباحث اأ�ضول 

فل�ضفياً؛ جند  الفقه جوهراً 

ذلك عند امل�ضت�ضرق دي بور يف 

: تاريخ الفل�ضفة يف الإ�ضالم، 

ال����رازق يف  وم�ضطفى عبد 

الفل�ضفة  ل��ت��اري��خ  : مت��ه��ي��د 

الإ�ضالمية...

لكن هناك من ح�ضر الهوية 

الفل�ضفية الإ�ضالمية يف الفكر 

الإ�ضالمي العقاليِنّ اجلوهر، 

كما هو يف التفكري الالهوتي 

اليهودي وامل�ضيحي. وهذا ما 

وجدوه يف الفل�ضفة اخلال�ضة 

الكنْدي والفارابي وابن  عند 

امل�ضرق،  والرازي ...يف  �ضينا 

واب��ن طفيل وابن  باجة  واب��ن 

ر�ضد يف الأندل�س.

اإذن منهج التفكري العقلي 

هو جوهر الفل�ضفة الإ�ضالمية؛ 

فريى حممد عاطف العراقي يف 

كتابه: ثورة العقل يف الفل�ضفة 

العربية اأن » منهج الفيل�ضوف 

العقل  التفكري يقوم على  يف 

اأ�ضا�ضاً ويتو�ضل بالربهان، يف 

حني يقوم منهج التفكري عند 

بالعقل،  واإن مت�ضك  املعتزلة، 

ع��ل��ى اجل����دل واملناق�ضات 

اأحياناً،  اللفظية  واخلالفات 

اأما منهج املت�ضوفة فهو يعتمد 

الذوق  القلب و���ض��ه��ادة  على 

والوجدان«.

اأن نقف عند  بنا  ويجدر 

اعتماد املعتزلة) علماء الكالم( 

ع��ل��ى اجل�����دل واخل���الف���ات 

اأقرب  ب��ه��ذا  اللفظية. فهم 

ما يكونون متاأثرين باجلدل 

اليوناين عند  ال�ضوف�ضطائي 

اأمثال  ال�ضوف�ضطائيني  كبار 

بروتاغورا�س وجورجيا�س ومن 

اأ�ضهر مقولتهم ال�ضوف�ضطائية 

اأن الإن�ضان مقيا�س الأ�ضياء، اأي 

ل حقيقة مطلقة ، بل حقيقة 

ذاتية تبعاً لكل فرد قادر على 

اأي حقيقة  اأو بطالن  اإثبات 

الآخ��ر. لذلك قال  بها  يوؤمن 

اإن املختلَفني كالهما  املعتزلة 

على �ضواب.!

ت���ن���ازع املتكلمون  وق����د 

والفقهاء وال�ضوفيون والفال�ضفة 

وت�ضارعوا فكرياً، وهو �ضيء 

اإيجابي ن�ّضط احلركة الفكرية 

يف الإ�ضالم. وتبادلوا التهامات 

بالكفر والإحل���اد والزندقة. 

الفلسفة ف��ي اإلس���ام 
ت������ض������م ع������ل������م ال������ك������ام 
والفقه والتصوف ومن 
أشهر فاسفة املسلمن« 
الكندي، الفارابي، ابن 
سينا، الرازي، ابن طفيل 
واب������ن رش�����د وال���غ���زال���ي

فلســـــفة
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ومن هنا �ضُعب على الباحث 

اأن يحدد هوية الفل�ضفة العربية 

الإ�ضالمية يف خ�ضم هذا   –
التداخل والتنازع . ومن اأ�ضهر 

النزاعات يف هذا املجال هجوم 

الغزايل على الفل�ضفة يف كتابه 

الفال�ضفة.  : تهافت  ال�ضهري 

ثم الرد الأ�ضهر من ابن ر�ضد 

عليه، بعد �ضنوات عديدة ، يف 

كتابه : تهافت التهافت. وهذا 

الفل�ضفية  اأغنى املكتبة  مما 

العربية - الإ�ضالمية؛ فال�ضد 

يُظِهر ح�ضنَه ال�ضُدّ . وب�ضّدها 

تتميز الأ�ضياء .

للمعتزلة  ك���ان���ت  ل���ق���د 

املتكلمني مكانة عقالنية مثرية 

يف تراثنا الفكري الفل�ضفي، بل 

ويف الرتاث الفل�ضفي الغربي؛. 

اآدم ميتز يف  يقول امل�ضت�ضرق 

الإ�ضالمية  كتابه : احل�ضارة 

 « الهجري:  الرابع  القرن  يف 

ق��د جعلوا  املعتزلة  ك��ان  ومل��ا 

الكالم يف ذات  عمدة بحثهم 

اأدى  اهلل و���ض��ف��ات��ه،... فقد 

اإىل  امل�ضاألة  كالمهم يف هذه 

العربية بطابع  الفل�ضفة  طبع 

اأن مباحثهم يف  خا�س. كما 

اأثر  لها  ك��ان  امل��و���ض��وع  ه��ذا 

يف مذهب )�ضبينوزا(، ونفذ 

التاأثري من مذهب �ضبينوزا 

اإىل الفكر الغربي«. وهذا مامل 

دي��ورن��ت يف  يتحدث عنه ول 

الفل�ضفة عند احلديث  ق�ضة 

عن �ضبينوزا !

املتكلمني  وم���ن ط��رائ��ف 

راأي���ن���ا  ال���ذي���ن   ، امل��ع��ت��زل��ة 

م��ن احلركة  ي��ق��رتب��ون  اأن��ه��م 

اليونانية، ما  ال�ضوف�ضطائية 

رواه اآدم ميتز نقال عن ِكتاب 

امل��ع��ت��زل��ة لب���ن امل��رت�����ض��ى: » 

اأن رجاًل �ضوف�ضطائياً  يحكى 

ال�ضروريات يف جمل�س  اأنكر 

واأحلقها  البلخي  القا�ضم  اأبي 

البلخي  ف��ق��ام  ب��اخل��ي��الت؛ 

ال�ضوف�ضطائي  اإىل بغل جاء 

ث��م قام  عليه وخ��ّب��اأه،  راك��ب��اً 

اأن  ال�ضوف�ضطائي م��ن غ��ري 

البغل،  يقتنع، فلما مل يجد 

رجع اإىل اأبي القا�ضم ، فقال 

لل�ضوف�ضطائي: لعلك تركته 

يف غري هذا املو�ضع، اأو لعلك 

مل تاأت راكباً وخيل اإليك ذلك 

تخيياًل...وجاءه باأنواع من هذا 

الكالم، حتى رجع الرجل عن 

مذهبه »!

الت�ضوف، كتيار  اأم��ا عن 

الفل�ضفة  فل�ضفي يحدد هوية 

الإ���ض��الم��ي��ة، فقد  العربية- 

عند بع�س  ا�ضتح�ضاناً  واج��ه 

راف�ضاً  الباحثني، وا�ضتهجاناً 

اتهم كبار  ل��ه، بل هناك من 

ال�ضوفيني بالكفر والإحلاد 

والزندقة. فهم رف�ضوا العقل يف 

اإدراك الوجود والذات الإلهية، 

اأو  العرفان،  واعتمدوا على 

املعرفة الوجدانية الروحانية، 

والع�ضق الإلهي، واآمنوا بوحدة 

للفل�ضة  ف��اأع��ط��وا  ال���وج���ود. 

الإ�ضالمية هوية جديدة. لكن 

الت�ضوف  الفال�ضفة يخرجون 

من نطاق الفل�ضفة القائمة على 

املنهج العقالين. ومن هنا جند 

كيف اأننا جنهد يف البحث عن 

هوية وا�ضحة املعامل للفل�ضفة 

الإ�ضالمية ما بني   – العربية 

الذاتية  ال��وج��دان��ي��ة  ال��روؤي��ة 

الروحانية هلل والوجود، وبني 

الفقه، وعلم الكالم،  اأ�ضول 

والفل�ضفة اخلال�ضة.

اإن ال�ضطحات ال�ضوفية 

املولعني  ال�����ض��ع��راء  ت��ن��ا���ض��ب 

مثل  واٍد،  ك��ل  بالهيمان يف 

اأدوني�س الذي اغرتف كثرياً من 

�ضطحات الفل�ضفة ال�ضوفية ) 

(؛ لأنها  الغربية  وال�ضريالية 

اأو  ال�ضعرية،  ثرية باخليالت 

التخييل الفني الرمزي الغريب 

، ب�ضوره ولغته ووجدانياته، 

وهي اأقانيم تتماهى مع بع�ضها 

بع�ضاً.

ال�ضويف  ال�ضطح  اأن  اإل 

املبالغ فيه، والهذيان الروحاين، 

والدعوة اإىل الزهد، والتق�ضف، 

وذم الدنيا... اأمور ل تنا�ضب 

الواقعية  العقيدة الإ�ضالمية 

العملية الداعية اإىل التعادلية 

الرهبنة  ، ورف�س  الإيجابية 

والعزلة عن العامل، كما رف�س 

الإقبال عليها بنهم ح�ضي يخرج 

اإن�ضانيته  الإن�ضان عن نطاق 

وروحانيته.

ال��وج��ود عند  اإن وح���دة 

فيل�ضوف الت�ضوف ابن عربي 

العقل(؛   ( يقبلها  اأن  ل ميكن 

ففيها اأن اهلل وما خلق وحدةٌ 

اإن عبادة  . بل  وجودية كلية 

العجل عند بني اإ�ضرائيل هي 

العجل مظهر  عبادة هلل! لأن 

جزئي من الوجود الكلي للذات 

الإلهية، وهما متحدان!!

واأجمل من  اأدق  اأجد  ومل 

حكم د. اأحمد حممود �ضبحي 

على الت�ضوف الإ�ضالمي حني 

قال:

» وخ��ال���ض��ة ال���ق���ول يف 

الت�ضوف اأنه كالطعام ال�ضهي 

، ولكن  اللذيذة  الفاكهة  اأو 

اآفتها اأنها �ضريعة العطب، ولذة 

الت�ضوف ل حتول دون عطبه، 

وعطبه ل يعني حترميه، واإمنا 

بال�ضرع، كما  لف  يَغّ اأن  يجب 

تغلَّف الفاكهة �ضيانة لها، ولكن 

التغليف ل يحول دون عطب 

من الداخل ومن ثم ا�ضتحدث 

ال��ت��ربي��د، وتربيد  الإن�����ض��ان 

يحول دون  الت�ضوف تربيداً 

�ضخونة هذيان املحمومني من 

اأ�ضحاب ال�ضطحات والأحوال 

اإمنا يكون بالعقل«.

هذا موجز مكثف لق�ضة 

الإ�ضالمية  العربية-  الفل�ضفة 

يف بحثها عن هوية، وب�ضمة 

ذاتية، متيزها عن غريها من 

الهويات الفل�ضفية يف ع�ضرها. 

اأما الفل�ضفة العربية املعا�ضرة 

فلها ق�ضة اأخرى يف البحث عن 

هويتها التي متيزها عن فل�ضفة 

اأن  اإذا اعرتفنا  ع�ضرنا، هذا 

واأختم   . لنا فل�ضفة »عربية« 

اأم��ني وزكي  اأح��م��د  مب��ا قاله 

جنيب حممود يف هذا ال�ضاأن 

الفل�ضفة  يف كتابهما: ق�ضة 

احلديثة، اجلزء الأول :

ول��ع��ل��ه ل مي�ضي زمن   «

العربي يف  العامل  طويل على 

نه�ضته احلديثة حتى يكون له 

العامل  اإىل  فال�ضفة ينظرون 

نظرة �ضاملة موؤ�ض�ضة على 

اإىل فل�ضفة  العلم، وي��دع��ون 

خا�ضة بهم، وي�ضطرون موؤرخي 

الفل�ضفة من �ضرقيني وغربيني 

اإىل اأن يوؤرخوهم وي�ضعوهم يف 

م�ضاف« برغ�ضون« و»ر�ضل« 

و»ول��َي��م جيم�س« واأمثالهم، 

ويختمون الزمن الذي يكتفون 

فيه بدرا�ضة الفال�ضفة من غري 

اأن يكون لهم هم فال�ضفة«.

 منهج التفكير العقلي 
ج���������وه���������ر ال�����ف�����ل�����س�����ف�����ة 
اإلس����������ام����������ي����������ة، ل����ك����ن 
ال����ت����ن����ازع واالت����ه����ام����ات 
ب������ال������ك������ف������ر واإلحل���������������اد 
وال���زن���دق���ة ص���ّع���ب من 
تصنيف مميز للفلسفة 
ال���ع���رب���ي���ة اإلس���ام���ي���ة
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فكر

ق��������������������راءة ف����������ي ف�������ك�������ر م������ح������م������د ع�������م�������ارة
املعيار اإلسالمي يف ميزان الواقع

امل���ف���ك���ر حم���م���د عمارة  ي����ج����اأر 

بال�صكوى من العيوب القاتلة 

يف حواراتنا الفكرية املعا�صرة، 

واملتمثلة يف عدم �صبط وحترير 

مفاهيم وم�صامن امل�صطلحات. 

م�صت�صهدا مب�صطلحات عدة 

تختلف م�صامينها من �صياق 

اآخ�������ر، وذل������ك م����ن قبيل:  اإىل 

م�صطلحات ال�صيا�صة والعدل 

والدين والإقطاع. ليقف عند 

ال���ث���ق���اف���ة م�صريا  م�����ص��ط��ل��ح 

ال��ن�����ص��ق الفكري  اأن���ه���ا يف  اإىل 

الإ�صالمي تعني: »كل ما ي�صهم 

يف عمران النف�ص وتهذيبها...«. 

د. اإبراهيم يا�شني

التاريخ.. الذي متيز هو الآخر 

 � � يف ح�ضارتنا الإ�ضالمية 

باأنه تاريخ الأمة كما هو تاريخ 

الدين...«.

ب��ع��د ذل���ك ان��ت��ق��ل حممد 

اإىل »العوملة« ليعقد  عمارة 

العاملية  مقارنة بينها وب��ني 

باعتبارها نزوعا يف »الأفكار 

والفنون  والفل�ضفات والآداب 

وال��ث��ق��اف��ات واحل�ضارات، 

امتلكت ومتيزت  واإن  يجعلها 

باخل�ضو�ضية فاإنها جتمع بني 

هذه اخل�ضو�ضية... وبني النزوع 

اإىل العاملية والكونية...«. على 

الق�ضر  العوملة، فاإنها  عك�س 

والقهر والإجبار على لون من 

� يف عرف  ال��ه��وي��ة  »اأم���ا 

الإ�ضالمية  العربية  ح�ضارتنا 

:«فاإنها ماأخوذة من »هو... هو« 

ال�ضيء..  اأنها جوهر  مبعنى 

وح��ق��ي��ق��ت��ه، امل�ضتملة عليه 

ال�ضجرة  النواة على  ا�ضتمال 

وثمارها... فهوية الإن�ضان ... 

اأو احل�ضارة،   ... الثقافة  اأو 

هي جوهرها وحقيقتها... وملا 

الثوابت واملتغريات يف  كانت 

كل �ضيء من الأ�ضياء � اإن�ضانا 

�  فاإن  اأو ح�ضارة  اأو ثقافة 

ثوابته«،   « ال�ضيء هي  هوية 

»تتغري«...  التي »تتجدد« ول 

تتجلى وتف�ضح عن ذاتها، دون 

اأن تخلي مكانها لنقي�ضها، 

ال��ذات على قيد  طاملا بقيت 

اإن��ه��ا كالب�ضمة  احل���ي���اة... 

بالن�ضبة لالإن�ضان...«.

اأن يلخ�س عمارة  وبعد 

العربية  ال��ه��وي��ة  ع��ن��ا���ض��ر 

الإ�ضالمية، والتي تتمثل يف 

اإن ثقافتنا  الإ�ضالم، بحيث: 

واأن معيار  الهوية،  اإ�ضالمية 

الدخول واخل��روج يف ميدان 

والرف�س  والقبول  ثقافتنا، 

فيها، هو املعيار الإ�ضالمي«. 

الإ�ضالم، يف مكونات  » ومع 

تاأتي لغتنا  الثقافية،  الهوية 

ل�ضان  ال��ت��ي ه��ي  ال��ع��رب��ي��ة، 

الإ���ض��الم ووح��ي��ه املعجز... 

� يف  الإ�ضالم، والعربية  ومع 

مكونات هويتنا الثقافية � ياأتي 

د. حممد عمارة:

د. محمد عمارة:
ال��������������������ع��������������������ومل��������������������ة ه���������ي 
ال�����ت�����ط�����ب�����ي�����ق ال����ع����م����ل����ي 
لشعار »نهاية التاريخ« 
ألن���������������ه���������������ا اج����������ت����������ي����������اح 
احل���������ض���������ارة ال����غ����رب����ي����ة 
ل���������ك���������ل احل��������������ض��������������ارات 
ب����������������������������وس����������������������������اط����������������������������ة 
ت�������ط�������ب�������ي�������ق »ص������������������راع 
احل��������������������������������ض��������������������������������ارات«

اخل�ضو�ضية... . وانطلق من 

ال�ضتقاق ال�ضريف ليقف على 

الذي تدل عليه  القهر  طابع 

ال�ضيغة ال�ضرفية.

ي��وؤك��د عمارة  ذل���ك  ب��ع��د 

ال��ع��ومل��ة ه���ي: »اجتياح  اأن 

ال�ضمال للجنوب... اجتياح 

الغربية ممثلة يف  احل�ضارة 

النموذج الأمريكي للح�ضارات 

التطبيق  الأخ������رى... وه���ي 

العملي ل�ضعار » نهاية التاريخ«، 

باأن  به الدع��اء  اأرادوا  ال��ذي 

الراأ�ضمايل  الغربي  النموذج 

هو » القدر الأبدي« للب�ضرية 

جمعاء، وهو تطبيق ي�ضتخدم 

اأ�ضلوب  يف عملية الجتياح، 
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»���ض��راع احل�����ض��ارات، الذي 

يعني، يف توازن القوى الراهن 

اأن ت�ضرع احل�ضارة الغربية ما 

عداها من احل�ضارات...«.

الباحث  بعد ذلك انطلق 

بالغرب  ال�ضرق  ل�ضرد عالقة 

بدءا بفتوحات الإ�ضكندر الأكرب 

وملدة ع�ضرة قرون اإىل القرن 

ال�ضابع امليالدي مع الفتوحات 

الإ�ضالمية. ثم يعود الغرب من 

جديد مع احلمالت ال�ضليبية، 

الغزوة  ثالثة يف  ثم يعود مرة 

ال�ضتعمارية احلديثة.

وتناول عمارة باحلديث، 

دور دعاة التغريب يف العاملني 

اأمني  والإ���ض��الم��ي؛  ال��ع��رب��ي 

�ضميل، و�ضبلي �ضميل و�ضالمة 

مو�ضى وطه ح�ضني يف مرحلة 

اأوىل، خالل ما اأ�ضماه: »مرحلة 

الرتغيب والرتهيب« التي ت�ضبق 

مرحلة العوملة، ليخ�ض�س لها 

ف�ضال م�ضتقال. وينفي املوؤلف 

اأن يكون �ضبب النتقال من 

مرحلة الرتغيب والرتهيب اإىل 

مرحلة العوملة، هو �ضعفنا اأو 

قوة الغرب، بقدر ما يكمن يف 

جتاوز الغرب، كح�ضارة ملرحلة 

ال�ضراعات بني دوله القومية، 

وحقبة احلروب ال�ضتعمارية 

بني اإمرباطورياته، ف�ضال عن 

لل�ضراع الجتماعي  جت��اوزه 

الراأ�ضمالية  الليربالية  ب��ني 

وال�ضمولية ال�ضيوعية.

ويطرح الباحث مناذج مما 

يريده الغرب منا با�ضم العوملة، 

واملتمثل يف منظومة القيم 

عرب تقنينها يف مواثيق �ضماها 

دولية« كالإباحية وغريها مما 

يدخل يف ال�ضيا�ضات ال�ضكانية. 

و»العن�ضرية« يف جمال حقوق 

اأنه  اع��ت��ب��ار  الإن�����ض��ان، على 

ال��غ��رب��ي، هو  امل��ف��ه��وم  » يف 

اإن�ضانه الأبي�س، ولي�س مطلق 

الإن�ضان.«.

فحق تقرير امل�ضري من 

ح��ق��وق الإن�����ض��ان م��ا مل يكن 

الت�ضلح  م�ضلما، ومثله ح��ق 

الأم�������ن الوطني  حل���م���اي���ة 

والقومي، هو حق �ضيادي من 

حقوق الدول ما مل تكن دولة 

عربية اأو اإ�ضالمية، والأقليات 

اأن تقيم دينها  من حقوقها 

اأقليات م�ضلمة  اأن تكون  اإل 

يف ب��ل��دان غ��رب��ي��ة، ف��ه��ذه ل 

اأم��ا يف القت�ضاد،  لها.  حق 

ف��ال��ع��ومل��ة ت��ع��ن��ي الن���دم���اج، 

ال�ضلع  بانتقال  بحيث ت�ضمح 

الغربية اإىل العامل الفقري دون 

ال�ضماح بالعك�س. ويف الدين، 

ه��م يق�ضدون بعوملة الدين 

اإىل  العامل، ويعمدون  تن�ضري 

ذلك بخلق الأزمات وامل�ضاكل 

بحيث تدفع النا�س خارج حالة 

التوازن، وبالتايل يكونون اأقرب 

اإىل تقبل التن�ضري.

وت�ضاءل عمارة: هل العوملة 

ليو�ضح موقفه  ق�ضاء وقدر؟ 

الراف�س ملوقف املدافعني عن 

باأنهم  العوملة. ويجادل هوؤلء 

اإن زعموا اأن العوملة ثمرة من 

العامل  التقدم جعلت  ثمرات 

ق��ري��ة ���ض��غ��رية، ف��ه��و يجيب 

القرية فيها الظامل  باأن هذه 

وفيها املظلوم، القاتل واملقتول، 

»اأي����ن العتماد  وي��ت�����ض��اءل: 

املتبادل« بني اأهل هذه القرية 

؟ واأين حرية الختيار ؟ واأين 

التعددية ؟ واحلقيقة التي تبدو 

جلية وا�ضحة، هي اأن العوملة 

اأمر  قد ل تكون قدرا، لكنها 

واقع، وهذا ما ل ميكن اإنكاره  

الت�ضكيك يف املفاهيم  فهل 

يلغي الواقع ؟

ال�ضوؤال  ي��ط��رح  اأخ�����ريا 

املحوري: ما العمل ؟

وهنا يطرح اأهمية و�ضرورة 

»ال��ت��ع��ام��ل مع  ب��ني  التمييز 

ال���واق���ع« وب���ني » الع���رتاف 

بالواقع«، حيث يعترب م�ضدر 

املا�ضي  امل�����ض��ل��م��ني يف  ق���وة 

بالواقع  ي��ع��رتف��وا  اأن��ه��م مل 

اأو  تعاملوا معه، غافال  واإمنا 

التاريخية  ال�ضياقات  متغافال 

العامة لكل فرتة  وال��ظ��روف 

زمنية حمددة.

وكحل ملواجهة »الهزمية 

النف�ضية« يقرتح عمارة »الوعي« 

ب�  بالتاريخ عو�س الك��ت��ف��اء 

»ننع�س  اأن  اأجل  »قراءته« من 

ذاك��رة الأم��ة«، كما اقرتح اأن 

منيز يف الغرب بني »الإن�ضان 

الغربي«  ال��غ��رب��ي« و»ال��ع��ل��م 

و»امل�ضروع الغربي«، واقرتح يف 

القت�ضاد اأن نزرع غذاءنا يف 

اأر�ضنا، ويف الفكر يقرتح تنمية 

والتجديد  الإحياء  تيار توجه 

والجتهاد، ويف العالقة مع 

احل�����ض��ارات الأخ���رى يقرتح 

منهج الو�ضطية بني »النغالق« 

وال��ذوب��ان«، ليختم  و»التبعية 

ب���ق���ول���ه:»ت���ل���ك ه���ي �ضبيل 

التحديد... والتاأكيد.. والإبراز 

لعنا�ضر هوية ثقافتنا العربية 

الإ�ضالمية، يف مواجهة اجتياح 

العوملة الغربية...«.

ي��ب��دو هذا  وك��خ��ال���ض��ة: 

الطرح كغريه من طروحات 

الدعاة، قريبا من الفكر بعيدا 

عن الواقع، والواقع � كما نعلم 

� ل يرفع مبجرد رف�ضه !

ال����������وع����������ي ب������ال������ت������اري������خ 
إلن���ع���اش ذاك������رة األم���ة 
واالع�����ت�����راف ب���ال���واق���ع، 
وت��ن��م��ي��ة ت���ي���ار اإلح���ي���اء 
وال��ت��ج��دي��د واالجتهاد 
والوسطية في التعامل 
م��������ع ك��������ل احل��������ض��������ارات

ال��������ق��������ري��������ة ال�����ك�����ون�����ي�����ة 
ال���ع���امل���ي���ة ف��ي��ه��ا الظالم 
واملظلوم وفيها القاتل 
وامل�������ق�������ت�������ول، وت���ف���ت���ق���ر 
إل���ى االع��ت��م��اد املتبادل
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الهوية في الزمان واملكان
منصور مبارك

م�����س�����ت�����وي�����ان اث�������ن�������ان ل����ل����ه����وي����ة ف����ث����م����ة ع���������ام خ������������ارج وخ������������اص داخ�������ل 
وذل��������ك ل��ل��ت��م��ي��ي��ز ب�����ن ن����ظ����رة ال�����ف�����رد ل���ن���ف���س���ه ون�����ظ�����رة اآلخ�����ري�����ن له

املجتمع  كل  دخ��ول  مع  الهوية  عن  احلديث  يتجدد 

ما  هو  حتديدا،  االأمر  وهذا  املتعددة،  اأط��واره  من  طورا 

ي�شفي على ق�شية الهوية �شعوبة ومعا�شلة �شواء على 

الزمني  التتابع  ه��ذا  الفهم.ولكن  اأو  املقاربة  م�شتوى 

اأن  يف  تتمثل  ثابتة  حقيقة  لفهم  املجال  اأمامنا  يف�شح 

الهوية لها تاريخ. ففي كل زمن كان من امل�شلم به القول 

الكبري  النقا�س  اأن  غري  متعينة.  هوية  �شخ�س  لكل  باأن 

على  ينه�س  الراهن،  زمننا  يف  الهوية  حول  وال�شاخن 

تن�شاأ  واإمنا  ال�شخ�س  يرثها  خا�شية  لي�شت  اأنها  فر�شية 

بذلك  الرتكيز  فيكون  االآخرين،  مع  التفاعل  خالل  من 

الهوية. خاللها  من  تت�شكل  التي  ال�شريورة  على  من�شبا 

مقاربــــة
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أي������������ة م�������ق�������ارب�������ة ل������ل������ه������وي������ة ي������ج������ب مت������وض������ع������ه������ا ف���������ي إط���������������ار م����ك����ان����ي 
وزم���������������ان���������������ي م�����������ح�����������دد م�������������ع ال�������������وع�������������ي ب��������أه��������م��������ي��������ة »ال������������ب������������ره������������ان«

وبوجه عام، هناك حالتان 

للهوية مبقدورنا تو�ضيفها 

النظرة  اأولها  من خاللهما، 

اأن كل  ت��رى  التي  التقليدية 

الديناميات مثل الطبقة والنوع 

والعرق تعمل يف الوقت نف�ضه 

اإنتاج هوية موحدة  اأجل  من 

وث��اب��ت��ة. والأخ���رى  ومت�ضقة 

للهوية  التي تنظر  الأح���دث 

اأنها م�ضنعة، ومركبة  على 

يف �ضياق عملية يدخل فيها 

النف�ضية  العوامل  الكثري من 

والجتماعية. ومن نافل القول 

اأن هذه العوامل مت�ضابكة بحيث 

تتداخل العوامل النف�ضية مع 

العوامل الجتماعية والعك�س 

ال��رغ��م من  �ضحيح. وع��ل��ى 

وجاهة وجاذبية هذين الراأيني 

اإل اأنهما يعجزان عن �ضرح ما 

ي�ضعر به النا�س بطريقة وافية. 

فهويتنا وهوية الآخرين تظل 

مت�ضظية و مالأى بالتناق�ضات 

ف�ضال عن اأن الغمو�س غالبا 

ما يحيط بها.

ومع ذلك فهناك بذرة من 

ال�ضواب فيما �ضبق. ذاك اأن 

اأحد عنا�ضر بناء الهوية يتمثل 

يف عملية التو�ضيف. فالنا�س 

اأو�ضافا معينة على  يطلقون 

م��ا تكون  الآخ��ري��ن، وغالبا 

�ضريعة التاأثري واملفعول، واإن 

كانت هناك ا�ضتثناءات. غري 

اأن ما يجدر بنا مالحظته يف 

هذا ال�ضدد، هو عدم اقت�ضار 

تاأثر الهوية بالأحداث والأفعال 

ال��ت��ي وق��ع��ت ب��امل��ا���ض��ي وما 

متخ�س عنها من نتائج ولكن 

بالكيفية التي يتم فيها تف�ضري 

باأثر  الأحداث والأفعال  تلك 

اأمر على قدر  رجعي. وهذا 

كبري من الأهمية لأن الإن�ضان 

لنف�ضه  بالفعل تعريفا  يقدم 

اإىل حد ما،ومع ذلك فاإنه يف 

الوقت نف�ضه، يوؤمن باأن هناك 

قوى م�ضرية له وحلركته خارج 

نطاق اإرادته.

يتاأتى  اإىل ذلك  ال�ضتناد 

عنه القول باأن هناك م�ضتويني 

للهوية، فثمة ما يوجد »خارج«  

مفهومنا للذات وهو ما ميكننا 

اأن نطلق عليه م�ضمى الهوية 

ال��ع��ام��ة، يف ح��ني اأن م��ا هو 

»داخل« مفهومنا للذات ميكننا 

الهوية اخلا�ضة.  اأن ن�ضميه 

ومع ذلك، فلي�س املق�ضود من 

هذا التمييز القول باأن الهوية 

اخلا�ضة نف�ضية والهوية العامة 

اجتماعية، ولكن بالأحرى اأن 

الأوىل هي الكيفية التي يب�ضر 

الفرد نف�ضه والأخرى  فيها 

هي الطريقة التي ي�ضوره بها 

اإىل  الآخ��رون. وه��ذا يقودنا 

اأ�ضئلة حرجة و�ضائكة : هل 

؟  الفرد اختيار هويته  بو�ضع 

القيام  اأي ح��د ميكنه  واإىل 

بذلك ؟ فهل يا ترى مبقدور 

الفرد تغيري جوانب من هويته 

اأن ذل���ك يف  ي���درك  حينما 

�ضاحله ؟ وهل تدفعه امل�ضلحة 

ال�ضروع يف  اإىل  ال�ضخ�ضية 

ذلك ؟

ولي�ضت الإجابة عن اأ�ضئلة 

كهذه ي�ضرية على الإطالق، 

للهوية  اأي��ة مقاربة  اأن  ذل��ك 

يجب متو�ضعها يف اإطار مكاين 

وزم��اين حم��دد، فمو�ضوعة 

الهوية ل ميكن تناولها بطريقة 

جمردة ولكن دائما من خالل 

زم��ان ومكان معطى. عالوة 

اأن  ال�ضروري  على ذلك من 

ت�ضتند مقاربة الهوية على ما 

» الربهان«  ن�ضميه  اأن  ميكن 

ويجب علينا اأن نكون يف غاية 

الوعي  النتباه لطريقتنا يف 

بذلك. وهذا الأمر قد ي�ضتلزم 

الت�ضاوؤل : هل من املمكن توفر 

بالهوية ؟  اإدراك مو�ضوعي 

وهل يتحتم على كل مراقب 

خلق �ضيء ما من الذي يقوم 

مبراقبته ؟ وال�ضوؤالن ينتميان 

الكبري  البنيوي  اإىل املنظور 

الذي يقول با�ضتحالة الإدراك 

اأنها  املبا�ضر لالأ�ضياء. كما 

الثنائية  تعمل على تقوي�س 

الكال�ضيكية للذات واملو�ضوع، 

املف�ضر خارج  بحيث مل يعد 

فعل التف�ضري فالذات اأ�ضبحت 

جزءا من املو�ضوع.

اإىل  ونحن حينما ننظر 

فاإن هناك  اأحدهم  �ضخ�ضية 

بال�ضرورة عملية انتقاء وتاأكيد 

لتاأثري ديناميات الجتماعية 

مثل الطبقة والأم��ة والعرق 

والنوع والدين ف�ضال عن اأننا 

ن�ضعها دائما يف عني العتبار. 

ويف هذا ال�ضياق تربز حماولة 

ربط هذه الديناميات ونظمها 

جميعا يف �ضردية، فعلى �ضبيل 

املثال، حينما ت�ضاأل �ضخ�ضاً ما 

عن هويته، �ضيبداأ ب�ضرد ق�ضته 

وهو ما يدلل على اأن الهوية 
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لي�ضت منف�ضلة عما جرى من 

اأحداث. وبالطبع ل ميكن اأن 

اأن  ال�ضخ�س  نتوقع من هذا 

الهوية  ي�ضري يف حكايته عن 

اإىل ديناميات الطبقة والنوع 

وغريهما ب�ضكل �ضريح. ذلك 

الفرد عندما يحجم عن  اأن 

ذكرها فال�ضبب اعتقاده باأنها 

ب��ه وع��ل��ى قدر  ���ض��يء م�ضلم 

الو�ضوح ولي�ضت بحاجة  من 

اإىل مزيد من الإي�ضاح.وهذه 

الديناميات املجردة غالبا ما 

اتفاق جماعي  يكون هناك 

اإىل  عليها بحيث ل حتتاج 

ذل��ك يجعل  اأن  اإث��ب��ات، كما 

الأفراد يحجمون عن نقا�ضها 

باأنها ت�ضري  وه��م ي�ضعرون 

يف عالقتهم ال�ضلبة والثابتة. 

فاملرء حني يتحدث عن نف�ضه 

مييل اإىل تاأكيد ما �ضبق ومت 

ح��دوث��ه وم��ا ق��ام ه��و بفعله، 

التاأثريات  ويركز بذلك على 

املح�ضو�ضة اأكر من الأ�ضباب 

املجردة املحتملة. ومع ذلك 

فاإن هذه الق�ضايا مت�ضمنة يف 

ق�ضة حياته التي يرويها.

ولعلنا يف ه��ذا ال�ضدد 

النظر يف كيفية  اإىل  بحاجة 

ال��ه��وي��ة. فالق�ضة  �ضياغة 

التقليدية، مثلما هو معروف، 

لها �ضكل مبقدور املرء متييزه، 

فهي تتكون من بداية وو�ضط 

ونهاية. وحينما يوجه لأي 

�ضخ�س �ضوؤال عن هويته، فاإنه 

ينطلق يف تفكريه من ق�ضة 

ياأخذ يف  اأن��ه  حياته، مبعنى 

تركيب هويته يف نف�س الوقت 

الذي يروي فيه ق�ضة حياته. 

ومن املهم التاأكيد على القوة 

التحويلية يف رواية اأي �ضخ�س 

لق�ضته. ول��ع��ل الرتاجيديا 

اليونانية وكثرياً من الأعمال 

وكما هو م�ضمون الق�ضة، 

اأودي����ب وط��ن��ه الآمن  ي��غ��ادر 

ل��ي��واج��ه امل�ضاعب  ك��وري��ن��ث 

ويجتاز العواقب. و تنقله هذه 

الرحلة من مرحلة ال�ضباب اإىل 

اإىل  الن�ضج، ومن املجهولية 

العرتاف ومن كونه عزبا اإىل 

الزواج، والأهم من ذلك اأنها 

حتوله من �ضخ�س وحيد تعذبه 

ال�ضكوك من ا�ضمه ون�ضبه اإىل 

اآخر ميلك اجلاه وال�ضلطان. 

وبعد اأن تتنامى اأحداث الق�ضة 

اأودي����ب �ضخ�ضية  يتقم�س 

اأنه  ليت�ضح تدريجيا  املحقق 

يروي ق�ضته ال�ضخ�ضية. ذلك 

اأن تقلب يف كرب  اأن���ه بعد 

نف�ضي وج�ضدي عظيم ينتهي 

اإىل غابة �ضغرية  امل��ق��ام  ب��ه 

خارج اأثينا. فيتحلق اأهل ذلك 

املكان حوله ويروي لهم اأوديب 

اأوديب  به  ق�ضته، فما يقوم 

ال�ضائلني  اأ�ضئلة  يف رده عن 

ت��رك��ي��ب ت��اري��خ��ه م��ن خالل 

عملية احلكي.

ويف عالقة الزمان واملكان 

الهوية، واتخاذها �ضكال  يف 

الكبري  ال�ضبه  يلوح  ق�ض�ضيا، 

يف فهم الهوية مع ما قام به 

اأوديب. فكل من يفكر يف هويته 

اإمنا يتحول اإىل حمقق يبحث 

عن اأدلة وقطع �ضغرية يكمل 

بها الأحجية) ق�ض�س،ذكريات، 

�ضور (عن اآبائه وطفولته وما 

قد م�ضى من حياته بحيث 

تتظهر الق�ضة تدريجيا وتغدو 

مالحمها اأكر و�ضوحا. ولكن 

هذه الق�ضة ل ميكن باأي حال 

من الأحوال اأن تت�ضح متاما 

وتتك�ضف  وتكتمل �ضورتها 

نهاية  ال��ف��رد يف  ف��ق��ط، لأن 

امل��ط��اف يعمل على تركيب 

ق�ضته ومن ثم هويته.

الأدب��ي��ة تعد منوذجا باهرا 

لهذا الأمر، فعلى �ضبيل املثال، 

اأب�ضر معظم النقاد م�ضرحية 

»اأودي�����ب« بو�ضفها جت�ضد 

فكرة العداوة بني الأب والبن 

والرغبة بالأم، يف حني ذهب 

اآخرون اإىل اأنها تنطوي على 

مفاهيم عن امللكية واملرياث، 

بالإمكان  اأن امل�ضرحية  غري 

اإليها بو�ضفها بحثاً  النظر 

�ضخ�ضياً ما عن هويته.

فهناك ثيمة مكرورة يف 

الق�ض�س ال�ضعبية تدور حول 

فكرة �ضخ�ضية رئي�ضة ترحتل 

اآخر  اإىل وط���ن  م��ن وط��ن��ه��ا 

وم�ضتقبل جم��ه��ول، وهناك 

جتابه مهمة �ضعبة ) من نوع 

تخلي�س النا�س اأو الأمرية من 

خطر تنني اأو وح�س (. وبعد 

اإجنازه لهذه املهمة ال�ضاقة تتم 

مكافاأته بتن�ضيبه ملكا ويقرتن 

واأودي��ب يف  بالأمرية.  بعدها 

ق�ضته يعد منوذجا كال�ضيكيا 

لذلك البطل الأ�ضطوري الذي 

يجتاز املراحل الثالث التي ل 

الق�ضة اخليالية  يتعمد بطل 

اإل من خاللها.

��������ب اإلن��������س��������ان ه�����وي�����ت�����ه وك�������أن�������ه ي����س����رد  ُي��������ركِّ
ق�����ص�����ة ح�����ي�����ات�����ه م���������رك���������زًا ع�����ل�����ى ال�����ت�����أث�����ي�����رات 
احمل�����س�����وس�����ة أك�����ث�����ر م������ن األس�������ب�������اب احمل���ت���م���ل���ة
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