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عن الشهداء ...

سمو األم�ي��ر الشيخ صباح األح�م��د اجل��اب��ر الصباح
أمــــير دولــــة الگـويت  -حفظه اهلل ورعاه -
كم هو �شعور مهيب مليء بالعزة والكربياء �أن ن�ستذكر بكل الفخر والتقدير مئات
ال�شهداء والأ�سرى واملفقودين الذين �ضحوا بدمائهم ونفو�سهم الأبية للدفاع عن
تراب الوطن الغايل  ،فلل�شهادة مقامها اجلليل ومكانتها العالية عند اهلل  ،ن�س�أله
تعالى �أن يتغمدهم بوا�سع رحمته ور�ضوانه وينزلهم منازل الأبرار ......

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

نعرب عن االعتزاز والتقدير للت�ضحيات التي قدمها ال�شهداء �سواء كانوا مواطنني
�أو من دول �شقيقة �أو �صديقة دفاعا عن �أر�ض الكويت الطيبة حيث نعتربهم جميعا
�شهداء الكويت ......
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بصــمـــتــنــــا

أيــــــام

الكويت
الذهبية
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بقلم  :فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

«ما نحن �إال ذاكرتنا ،وامل�س�ؤولية التي
نتحملها ،فمن غري ذاكرة ال وجود لنا ،ومن غري
جوزيه �ساراماج ــو
م�س�ؤولية ،ال ن�ستحق احلياة»
مل َي � ُع��د بو�ســـعنا يف ه���ذه املرحلة
املحرية من تاريخ ال��ع��امل؛ تلك التي ارتخت
فيها احلدود ،والتب�ست فيها مفاهيم ال�سيادة
وتفاقمت ظ��اه��رة الإره���اب العابر للقارات
والتنظيمات امل�سلحة التي تهدد الدول وتزايد
الفنت والتطرف مبا يهدد �أرك��ان املجتمعات،
���س��وى �أن ن ��ؤك��د ع��ل��ى التحامنا واع��ت��زازن��ا
وفخرنا بهذا الوطن وال�سعي لتح�صينه �ضد
كل �أنواع التوظيفات ال�سيا�سية �أو العرقية �أو
الطائفية وذلك من باب ال�ضرورات التي متنع
املحظورات ،حفظا لقلب الوطن ونب�ضه وروحه
ً
و�صيانة لكيانه ولينعـم با�ستقراره ،فـــ�إذا
كانت امل�صلحــة الوطنية كما عــرفهـا «هـــــانز
مورجينثاو» تخ�ص �أرك���ان ال��دول��ة املادية
وال�سيا�سية والهوية الثقافية والبقاء و�أمن
الدولة فهذه م�صالح الميكن وال ُيقبل امل�ساومة
عليها ،وال ال�تردد ب�ش�أن الذهاب للحرب من
�أجلها  -لذا مل َي ُعد ونحن نتباهى مبنجزات
الوطن وحتريره �إال مواجهة كل املرتب�صني به
وامل�ستهدفني لأمنه و�سالمته ،فاحلر�ص على
م�ؤ�س�سات الدولة وحماربة الف�ساد والت�صدي
ملثريي الفنت ومروجي الغلو والتطرف وجمابهة
التحديات الإقليمية حماية لوجه الوطن
العروبي ومنعا لتزوير هويته ،وكل ذلك لي�س
م��ن ب��اب �أ�ضعف الإمي���ان ،ب��ل ك��واج��ب وطني
وم�س�ؤولية ح�ضارية ،تتطلبها حماية تاريخ
الوطن و�صون وحدته الوطنية والن�أي بها عن
عبث العابثني ومزايدة املزايدين.
�إن احتفاالتنا ال�سنوية يف اخلام�س
والع�شرين وال�ساد�س والع�شرين من فرباير يف
كل عام مبنا�سبة يومي اال�ستقالل والتحرير
يجب �أن تكون منظارنا الأنقى والأجمل للت�أمل
وا�ستنها�ض الهمم ،فمع كل انك�سارات تاريخية
مرت ِب َنا كانت قلوب و�أي��دي كل �أبناء الوطن
تتجمع للذود عنه وا�ستعادة وجهه و�ألقه.

7

الغرسة ( 88فبراير  -مارس )2017

�إن النظرة ال�شمولية الوا�سعة ملا يدور
يف حميطنا وا�ستيعاب الأح���داث املتواترة
حولنا لتجعل التما�سك املجتمعي هو املداميك
التي ت�شد �أوا�صر اللحمة الوطنية وتدفع عن
الوطن كل ما ميكن �أن ي�ؤذيه �أو ي�شوه �صورته
�أو يحرفه عن �أهدافه الأ�صيلة.
كمركز للعمل
�إن وطننا مل يمُ نح اللقب
ٍ
الإن�ساين من ف��راغ ،ففيو�ضاته الإن�سانية
تعدت الزمان واملكان وامتدت لتطوف العامل،
فكان جتمعا للمانحني يف �أكرث من م�ؤمتر ،وملج�أ
للمعوزين يف �أك�ثر من جلنة ومقرا ومنطلق
اخلريين من �أبنائه يجوبون الآفاق؛ ي�سددون
وي��ق��ارب��ون وي�����آزرون وي��ع��اون��ون ،حتى فا�ض
الدال على مدلوله واملعنى على كلماته وتفوق
احلجم ال�صغري على ال��واق��ع الكبري ،ومتدد
العطاء الكويتي حتى �آخر نقطة �أنني تلتقطها
�أُذن الكويت الإن�سانية ،فهنا الكويت ب�ؤرة
ال�ّث�ة ونبع الإن�سانية ال��ذي ميتح بال
اخلري رّ
توقف وك�أنه مو�صول بال�سماء حيث اخلريات
النهائية والدعوات ال تنفد وال تنقطع؛ �إنها
الكويت جنتنا على الأر����ض ،وفيِ قلب هذه
اخلريية ينت�صب قائد اخلري و�أم�يره ملهمه
وموجهه وربانه� ،سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح قائد العمــــل الإن�ســاين ب�صــك
�أُمم���ي يعتربه جميع الكويتيني و�سم ًا على
اجلباه وتاج ًا فوق ال��ر�ؤو���س حيث اجتمعت
الإن�سانية يف القائد وفيِ الوطن ،فطوبى للوطن
بقائده وطوبى للقائد بوطنه ،وعلى مدارات
الفرح ،ت ُهدي ذاكرة ال�ضوء املُو�شى بالومي�ض
ل��رج��ال الكويت الأوف��ي��اء قالئد االمتنان
لقادة يتحركون مع �إيقاع الوطن يت�ساندون
ويتعا�ضدون؛ فكان �سمو ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح نائب الأمري وويل العهد الأمني
امتزاج مكارم ُ
اخللق والطيب يف وف��اء كرام
الرجال ،حتية تقدير يف �أي��ام جمد الوطن
لرجال املفاخر وال�شرف.

صـــــــرح

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

رصح ُممرد من ضو ٍء وظل
ٌ
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ث�م��رة ال ��رؤى الثاقبة
ل� � �ص � ��اح � � ��ب ال � �س � �م� ��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد الشيخ
ص�ب��اح األح�م��د لدفع
ع � �ج � �ل � ��ة ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة
ال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي البالد
ب�إطاللة �ساحرة على �شارع اخلليج العربي ،وت�صميم معماري
فخم ،و�أربعة مبان ذات جمال هند�سي �أخاذ ،ومل�سات من
الفخامة واجلمال ،يزهو مركز جابر الأحمد الثقايف �صرحا
ح�ضاريا فريدا ،حامال م�شاعل املعرفة للأجيال ،وم�ؤذنا بكونه
منارة ثقافية وفكرية رائدة يف الكويت واملنطقة العربية.
واملركز الذي افتتح تزامنا مع احتفال دولة الكويت باختيار
عا�صمتها العا�صمة الثقافية الإ�سالمية ،جاء �إميانا بدور
الثقافة يف دعم احل�ضارات ،والدفع بعجلة التنمية يف البالد
�إىل الأمام ،بف�ضل الر�ؤى الثاقبة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد،
وليكون �صرحا جديدا من عطاءات الكويت احل�ضارية
والثقافية والإ�سالمية وانفتاحها على الثقافات العاملية.
عبداهلل املر�شد
وج��رى افتتاح املركز يف بافتتاح املركز والتوقيع على
�أواخ��ر �أكتوبر املا�ضي حتت �سجل ال�شرف ،ب��د�أ احلفل
رع��اي��ة وح�ضور �سمو �أمري بالن�شيد الوطني ثم تالوة �آيات
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد من الذكر احلكيم ،و�ألقى نائب
اجلابر ال�صباح يف حفل مهيب وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي
ح�ضره �سمو ويل العهد ال�شيخ ال�شيخ ع��ل��ي اجل����راح كلمة
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ج��اء فيها� « :إن ه��ذا املركز
و�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�صر الذي يعد مفخرة من مفاخر
و�سمو رئي�س ال��وزراء ال�شيخ الكويت ويحمل ا���س��م �أمري
جابر املبارك احلمد ال�صباح القلوب ال��راح��ل �سيكون له
وكبار امل�س�ؤولني من داخل �أثره البالغ يف تطوير جماالت
الكويت وخارجها ،وح�شد من الثقافة لدى الأجيال حا�ضرها
كبار ال�شخ�صيات الأكادميية وم�ستقبلها ،وجعل جمتمع
والفكرية والثقافية والفنية الكويت ثقافيا �أك�ثر حيوية
ون�شاطا ،كما �أنه �سيعمل على
والإعالمية.
مفخرة كويتية
غر�س حمبة الكويت وروح
وب��ع��د �أن تف�ضل �سمو املواطنة املخل�صة يف قلوب
الأمري ب�إزاحة ال�ستار �إيذانا الأجيال املتعاقبة».
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صـــــــرح
و�أ���ض��اف خماطبا �سمو
الأم�ي�ر «�إن���ك ال��ي��وم تقطف
ثمار جهد عظيم بذله �سموكم
من �أج��ل �أن ت�صبح فكرتكم
ه��ذه حقيقة واق��ع��ة ،ليجني
ثمارها �أبنا�ؤكم يف احلا�ضر
وامل�ستقبل بكل فخر واعتزاز.
و�أ�ست�أذن �سموكم لأعرب عن
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لأولئك
ال��ذي��ن ع��م��ل��وا ل��ي�لا ونهارا
م��ن املهند�سني واملخططني
والفنيني والإداريني والعاملني،
ويف مقدمتهم رئي�س ال�ش�ؤون
املالية والإداري�����ة بالديوان
الأم�ي�ري عبدالعزيز �سعود
�إ�سحق ،لإجن���از ه��ذا املعلم
ال��رائ��ع اجلميل يف موعده
املحدد».
واحت�ضنت القاعة الرئي�سة
وهي امل�سرح الوطني لوحات
مو�سيقية م��ت��ع��ددة حملت
االع��ت��زاز والفخر باملا�ضي
والإجن���از العاملي باحلا�ضر
والتفا�ؤل والتطلع �إىل م�ستقبل
واع����د ،ف��ع��زف��ت �أورك�سرتا
عاملية مو�سيقى كال�سيكية
رق�����ص��ت م��ع��ه��ا ل��وح��ات فن
الباليه ولوحات �أخرى للفنانني
الكويتيني عبداهلل الروي�شد
ونوال الكويتية ونبيل �شعيل،
دجم��ت املو�سيقى الرتاثية
الكويتية الأ�صيلة باملو�سيقى
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة ،ف�����ض�لا عن
فقرات فنية قدمها الفنانون
ع��ب��داحل�����س�ين عبدالر�ضا
و�سعد الفرج و�سعاد عبداهلل
وح��ي��اة الفهد ،فيما قدمت
فقرات ا�ستعرا�ضية ومتثيلية
متنوعة ،ك��ان �أب��رزه��ا فقرة
الأوب��را العاملية التي قدمها
امل��غ��ن��ى الإي���ط���ايل ال�شهري
�أندريا بوت�شيلي ،حيث قدم

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

امل ��رك ��ز ع �ل��ى م �س��اح��ة  214أل� ��ف ك� ��م 2وي� �ض ��م مبنى
ل �ل �م �س��رح ال� �ع ��امل ��ي ،وم � ��رك � ��ز ًا ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ،وق ��اع ��ات
ل � �ل � �م � �ع� ��ارض واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ت وم� � � ��رك� � � ��ز ًا 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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رائعتي رومانتيكي الرو�سي
ت�شايكوف�سكي» ك�سارة البندق»
و«بحرية البجع»..
دعم ال حمدود للثقافة
ويف ال�سياق ذاته ،قال وزير
الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب رئي�س املجل�س الوطني
للثقافة وال��ف��ن��ون والآداب
ال�شيخ �سلمان �صباح �سامل
احلمود ال�صباح �إن ت�شريف
�سمو �أمري البالد افتتاح مركز
جابر الأحمد الثقايف ي�ؤكد
دعم �سموه الالحمدود للثقافة
والفنون الكويتية والنهو�ض
بها على ال�صعيدين الفكري
وامل�ؤ�س�سي.
و�أ�ضاف �أن املركز يحمل
ا�سما غاليا يف تاريخ دولة
الكويت وذاكرتها ،وهو �أمري
القلوب ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح ،مبينا �أن افتتاح املركز
ي�أتي تتويجا الختيار الكويت
عا�صمة للثقافة الإ�سالمية
 2016بعد �أن ت��وج��ت عام
 2001ع��ا���ص��م��ة للثقافة
العربية.
واعترب �أن افتتاح املركز
يعد منا�سبة �ست�ؤرخ لفرتة
جديدة من ا�ستمرار الإ�شعاع
الثقايف ال��ذي انطلق بف�ضل
اجلهود الباكرة ل�سمو �أمري
البالد ،بو�ضع اللبنة الأ�سا�سية
ملجال الإعالم والثقافة والفنون
واملطبوعات املميزة التي �أثرث
امل�شهد الثقايف العربي.
وقال �إن هذا اليوم امل�شرق
يف ت��اري��خ الثقافة والفنون
ال��ك��وي��ت��ي��ة مي��ث��ل انطالقة
جديدة ملزيد من االنفتاح على
الثقافات العاملية وتلبية لن�شر
ثقافة العرو�ض الأوبرالية
والكال�سيكية املختلفة ،وفر�صة
لت�سليط ال�ضوء على الفنون
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امل�سرحية الكويتية والعاملية.
�صرح ح�ضاري
ور�أى ال�شيخ �سلمان �أن
تاريخ دول��ة الكويت الثقايف
وال��ف��ن��ي والأدب������ي ي�ستحق
�أن يتوج مبثل ه��ذا ال�صرح
العمراين املبهج ،الذي ي�أتي
�ضمن ال���وت�ي�رة املت�سارعة
للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
يف كويت العطاء.
وذكر �أن املركز يعد معلما
ثقافيا بارزا �سي�ضيف الكثري
ملكانة الكويت ال��ري��ادي��ة يف
جمال التنوير ،كما �أنه تتويج
ملكانة ا�ستحقها �أب��ن��اء هذا

ال�شعب رج��اال ون�ساء ممن
�ساهموا وال يزالون يف ركب
التطور والتقدم يف املحيط
ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي اخلليجي
والعربي.
و�أ���ض��اف �أن مركز جابر
الأحمد الثقايف ي�ؤكد �إميان
ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية بالدور
الثقايف واملراهنة عليه كقوة
داعمة للتغيري و�إ�شاعة �أجواء
احل��وار والت�سامح والتعاي�ش
و�أهميته يف بناء الدول ،وهي
قيم تبنتها ووعت لها الكويت
يف ف�ترات مبكرة من القرن
املا�ضي.

عالم مسرحي جميل
يعترب مركز جابر الأحمد الثقايف �صرحا ح�ضاريا
ي�سهم يف خلق عامل م�سرحي داخل م�ساحات خ�ضراء
ف�سيحة ،ت�ضم �أربعة مبان كاجلواهر املتلألئة على �ساحل
اخلليج العربي ،حامال ذكريات الوطن باالعتماد على
تقنية الظل وال�ضوء لت�ضيف �إىل مل�شهد العمراين حتفة
فنية نادرة.
وجرى �إن�شاء املركز على م�ساحة قدرها � 214ألف
مرت مربع ،وي�شمل مبنى امل�سرح العاملي الذي ي�ضم ثالثة
م�سارح ،ومبنى مركز املو�سيقى الذي ي�ضم �أي�ضا ثالثة
م�سارح وقاعات للمعار�ض واالجتماعات واملو�سيقى
ومركز الوثائق التاريخية ومكتبة للم�ؤلفات املو�سيقية
للكبار والأطفال.
و�أجنز امل�شروع يف وقت قيا�سي ال يتعدى الـ� 22شهرا
مت�ضمنا ديكورات ولوحات فنية تعك�س ثقافة الكويت
العربية والإ�سالمية ،وا�ستخدم يف املركز نحو � 21ألف
طن من احلديد ومعدن التيتانيوم ،حيث �أبدع املهند�سون
بالت�صاميم والزخارف م�ستغلني تناظر �أ�شعة ال�شم�س
والظالل يف الداخل واخل��ارج والإ�ضاءات والتقنيات
احلديثة لإ�ضفاء روح الع�صر احلديث واالعتزاز باملا�ضي
يف داخل املباين .و يهدف املركز الثقايف �إىل جذب الرواد
من خمتلف الفنون يف كل �أنحاء العامل ،ليكون م�صدرا ال
ين�ضب مل�صادر الفخر واالعتزاز للكويت دولة و�شعبا.
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من مكتب الشهيد

من بوابة الوفاء
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بقلم :
فاطمة أحمد األمير
الوكيل املساعد في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

لأن الوفاء ُخلق الكرماء ومن جوهر الإ�سالم وهو العنوان وامل�ضمون والهدف واملحتوى واملنت واحلا�شية يف كل ما
يت�صل ب�أعمال مكتب ال�شهيد ور�سالته وخططه وغاياته وفاء لل�شهيد مبا قدم ولأهله مباعانوا و�صربوا ،وللمغزى
العميق يف قيم ال�شهادة والت�ضحية والفداء مبا ي�شيع قيم التقدير واالعتزاز ملن �أعطى ب�إخال�ص وملن �ضحى بتفان وملن
بذل بوالء وحب ور�ضا  ،ومن هذا املنطلق كان حر�صنا على قيم الوفاء التي ُجبلناعليها بتقديرها وتذكرها و�إنزالها
املوقع الذي ت�ستحق  ،فوفاء لأهل الوفاء وتكرميا لأهل القيم وااللتزام  ،جاءت فكرة مهرجان «�شك ًرا » تعبريا عن
االمتنان الذي مهما ب َُعد الزمن فلن نن�ساه لدول اختارت املوقف امل�شرف ووقفت مع احلق الكويتي و�شاركت بجيو�شها
وعتادها و�أبنائها يف حترير دولة الكويت احلبيبة من براثن العدوان العراقي الغا�شم لعام  1990فكان يوم التحرير
يف ال�ساد�س والع�شرين من فرباير من كل عام مو�سما لتذكر �أدوار ال يغفلها التاريخ ولن ين�ساها �شعب الكويت  ،ي�أتي
يف مقدمتهم �أ�شقا�ؤنا يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وعلى ر�أ�سهم ال�شقيقة الكربى اململكة العربية
ال�سعودية ،التي فتحت �أر�ضها و�سماها لتنطلق عا�صفة ال�صحراء مقتلعة يف طريقها رموز الغدر واخليانة واجلحود
وتتكامل الأدوار لبقية الأ�شقاء فقطر والبحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عُ مان �شركاء اللحم والدم
والعمل والأمل وامل�ستقبل  ،ولن يغفل التاريخ �أي�ضا م�صر العربية وبقية الدول العربية التي �أنكرت العدوان و�ساءها
جتاوز قيم العروبة والإ�سالم قوال وفعال وحتركت م�ؤازرة وم�شاركة ت�أييدا للحق الكويتي و�إن�صافا للمظلوم من الظامل
 ،كما ُ
�ستعطى م�شاركة الواليات املتحدة الأمريكية وغريها من دول التحالف كا�سرتاليا ونيوزيلندا ود ّول �شرق �آ�سيا
املجال الوا�سع يف مهرجان «�شك ًرا» ف�أدوارهم جميعا حمل تقدير واعتزاز يف نفو�س جميع �أبناء الكويت  ،ومواقفهم
م�سطرة بحروف من �شعاع يف التاريخ الكويتي وحتى تكون تلك املنا�سبة وهذا املهرجان تذكريا وتعليما للأجيال
الكويتية التي مل تعا�صر حمنة العدوان العراقي و�أن الوفاء ملن ي�ستحق �أ�صالة يف اخللق وعنوان للمروءة وهذا هو
الدر�س الذي يجب على الأجيال املتعاقبة وعيه و�إتقانه  ،و�سيقام املهرجان يف �ساحة ال�سالم بحديقة ال�شهيد حيث
�سيقدم الفلكلور الوطني للدول امل�شاركة.
�ستعر�ض كل دولة يف ق�سم خا�ص �أبرز ما قدمته بتحرير الكويت كما ُ
�إن هذه الأيام املباركة تلك التي تزدهى بعطر �شهدائنا �ستظل على الدوام �شرفات مفتوحة على عبق البطولة و�أن
�سجالت الفخر مهما امتد الزمن �ستظل مفتوحة و�أن كل ا�سم لرجل �أو امر�أة ممن ق�ضوا وهم ينافحون عن كرامة
الوطن لن يطويه الن�سيان ولن تغلق من دونه الذاكرة التى اختارت وب�إدراك واع �أن يكون ه�ؤالء الأبطال م�صابيحها
امل�ضاءة على امل�ستقبل وترانيمها الدائمة يف دروب التاريخ و�أيقونات لالنتماء الذي التحم باخللود .
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متابعة

حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد

« مهرجان شكر ًا» الفضل ألهل الفضل
عماد من�صور املن�صور

«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
االعرتاف باجلميل من �شيم الأوفياء  ،وكمال املروءة ال يليق
�إال ب�أهل الف�ضل ولأه��ل الف�ضل ،ولأن حترير دول��ة الكويت
مل يكن حدثا عاديا على م�ستوى العامل وغري م�سبوق يف
التاريخ املعا�صر فقد تعاونت جمموعة دول �أجنبية وعربية
حتت قيادة واحدة لتخلي�ص دولة الكويت من �أيدي خاطفيها
 ،ولأن ه��ذه ال��دول ت��درك قيمة العدل واحل��ق واحل��ر ّي��ة لكل
ال�شعوب املظلومة وال��دول املقهورة لذا كانت هبتها لنجدة
الكويت يف حمنتها ،وكانت م�شاركتها تعبريا عن مواقف دول
ت�ؤمن بال�سالم والأمن ونبذ العنف وترف�ض العدوان والغدر
واخ�ت�راق م�ب��اديء القانون ال��دويل وميثاق الأمم املتحدة ،
فكان « مهرجان �شكرا « توقيعا باالعرتاف واالمتنان ،اعرتافا
بالدور وامتنانا للم�ساهمة ف�شكرا لكل من �ساهم يف حترير
دولة الكويت يف ال�ساد�س والع�شرين من فرباير لعام 1991
ونقول لهم مواقفكم ُامل�شرفة حمفورة يف الوجدان الكويتي.
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الشيخ علي اجلراح :
 36دول � � � � � ��ة ع� ��رب � �ي� ��ة
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 �ل�ال
ال � � �ع� � ��راق� � ��ي ال � �غ� ��اش� � ـ� ��م
مل� � � � ��دة أرب� � � �ع� � ي� ��ن ي� ��وم � ��ا
حتت رعاية �صاحب ال�سمو
�أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد ال�صباح؛ احتفل مكتب
ال�شهيد يف « مهرجان �شكرا»
الذي �أُقيم يف حديقة ال�شهيد
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بالدول التي �ساهمت يف حترير
دول��ة الكويت بح�ضور معايل
نائب وزي��ر ال��دي��وان الأمريي
ال�شيخ علي اجلراح ال�صباح،
وم�����ش��ارك��ة ���س��ف��راء ال����دول

الأجنبية والعربية وجمع غفري
من املواطنني و�أهايل ال�شهداء
واملقيمني ،وبد�أ احلفل بكلمة
لنائب وزير الديوان الأمريي
ال�شيخ على اجلراح رحب فيها
باحل�ضور ،و�أو���ض��ح �أن فكرة
املهرجان ج��اءت انطالقا من
وحي كتاب اهلل يف قوله تبارك
وت��ع��اىل «وال تن�سوا الف�ضل
بينكم» ومن تعاليم النبي الكرمي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
و�أ�شار �إىل �أن الكويت تعي�ش
يف �شهر فرباير من كل عام
فرحتني عزيزتني على القلوب
متمثلتني يف العيد الوطني ويوم
التحرير يف ال  25و ال 26
منه ،و�أكد �أن االحتفال بالعيد
الوطني هو التعبري ال�سنوي عن
االعتزاز والفخر با�ستقالل دولة
الكويت ب�إلغاء معاهدة احلماية
مع بريطانيا يف العام 1961
وليكون اال�ستقالل الوطني
دافعا للكويتيني لتعميق �إدراكهم
ملعنى املواطنة بكل ما فيها من
والء و�إخال�ص ول�شحذ الهمم
يف الدفاع عن الوطن و�إعالء
�صرحه ليتبو�أ املكانة الالئقة
به بني ال��دول� ،أم��ا االحتفال
ب��ي��وم ال��ت��ح��ري��ر ف��ه��و التعبري

فاطمة األمير :
«م� � � � �ه � � � ��رج � � ��ان ش� � �ك � ��را»
ت � � �ع � � �ب � � �ي� � ��ر ع � � � ��ن وف � � � ��اء
وام�ت�ن��ان ل��دول ساهمت
ف� � � ��ي حت � � ��ري� � ��ر ال � ��وط � ��ن
ول � �ش � �ه� ��داء ل� ��م يبخلوا
ب� � � � � � ��األرواح ف� ��ي سبيله
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عن فرحة ال�شعب يف الكويت
بتحرير الأر���ض الطاهرة من
رج�����س االح���ت�ل�ال وال����ذي مت
بف�ضل اهلل ثم ب�صمود �أبناء
الكويت ومقاومتهم البا�سلة
ال��ت��ي ق��دم��ت ���ش��ه��داء رووا
بدمائهم الزكية �أر�ض الوطن،
و�أ�ضاف ال�شيخ على اجلراح
�أن حترير دول��ة الكويت جاء
بف�ضل ح�شد  36دولة عربية
و�أجنبية بقيادة الواليات املتحدة
وا�ستمرت احل��رب �أك�ثر من
�أربعني يوما ،برا وبحرا وجوا
حتى دخول القوات ال�صديقة
وال�شقيقة تتقدمهم القوات
الكويتية �إىل �أر����ض الكويت
املحررة يف ال�ساد�س والع�شرين
من فرباير لعام  ،1991وتقدم
اجلراح بال�شكر جلميع الدول
التي �ساهمت يف حترير دولة
الكويت م�ؤكدا �أن الكويت لن
تن�سى الف�ضل لأنها بلد الوفاء
والعطاء واملحبة وال�سالم .
 وب����دوره����ا �أعربتفاطمة الأمري الوكيلة امل�ساعدة
يف الديوان الأمريي ومدير عام
مكتب ال�شهيد عن �سعادتها
بافتتاح «مهرجان �شكرا» برعاية
�سامية من �سمو الأمري حفظه

متابعة
اهلل وبح�ضور ممثله نائب وزير
الديوان الأمريي ورئي�س جمل�س
الأمناء يف مكتب ال�شهيد ال�شيخ
علي اجل���راح ،و�أو���ض��ح��ت �أن
املكتب نظم ه��ذه االحتفالية
ت��ع��ب�يرا و���ش��ك��را م��ن ال�شعب
الكويتي �إىل جميع من �شاركهم
يف حرب حترير وطنهم وتعبريا
عن امتنانهم لل�شهداء الذين
بذلوا الغايل والنفي�س يف �سبيل
حرية الكويت العزيزة ،و�أ�شادت
فاطمة الأمري باحل�ضور من
امل��واط��ن�ين و�أه���ايل ال�شهداء
وبتنوع العرو�ض ما بني الفلكلور
والعرو�ض الفنية واملو�سيقية
كما �أ�شادت بالدول التي قدمت
�شهداء يف حرب حترير الكويت
وقالت نحن نعتربهم من �ضمن
�شهداء الكويت ويتلقون نف�س
الإجراءات ونف�س املعاملة.

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

االح � � �ت � � �ف� � ��االت ل �ش �ح��ذ
ال� � �ه� � �م � ��م ف� � � ��ي ال � � ��دف � � ��اع
ع ��ن ال ��وط ��ن ولتعميق
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
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احتفــــال

حتت شعار «رعاية أميرنا سرّ تفوقنا»

يتوالـــى الفـرح...
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حت ��ت رع ��اي ��ة وح �� �ض��ور ن��ائ��ب وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون ال ��دي ��وان الأم� �ي��ري ال���ش�ي��خ ع �ل��ي اجل � ��راح �أق ��ام
م�ك�ت��ب ال���ش�ه�ي��د ح �ف ً
�لا ت�ك��رمي�ي� ً�ا للطلبة ال�ف��ائ�ق�ين م��ن �أب �ن��اء ال �� �ش �ه��داء ل�ل�ع��ام الدرا�سي
 2016 - 2015ب� �ع� �ن ��وان رع� ��اي� ��ة �أم�ي��رن� ��ا � �س��ر ت �ف��وق �ن��ا» وذل� � ��ك يف ف� �ن ��دق ريجن�سي.
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

ال� �ش� �ي� ��خ ع� �ل� ��ي اجل � � ��راح
الصباح للطلبة الفائقني:
أنتم أبناء األبطال الذين
حملَّونا جميع ًا 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

ع� ��ن ج� � � ��دارة وك� � �ف � ��اءة ح �ق �ق �ت ��م مت � �ي� ��ز ًا ي �ل �ي ��ق بكم عندما ي�ك��ون العلم ط��ري�ق�اً ،وال�ت�ف��وق ه��دف�اً ،واخلُ لق
ف� ��أن � �ت� ��م م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ك � ��وي � ��ت وش � �ب � ��اب � ��ه ال � ��واع � ��د قيمة والهم الوطني شاغالً ..تلك هي معادلة التميز

�أعرب ال�شيخ علي اجلراح
يف ك��ل��م��ة خ�ل�ال احل��ف��ل عن
�سعادته وفخره مبا حققه الطلبة
�أبناء ال�شهداء من تفوق وكفاءة،
معربا عن التطلع �إىل املزيد من
عطائهم املميز ،م�شيدا بالدور
البطويل الذي قام به �آباء الطلبة
من ت�ضحية ب�أرواحهم للنهو�ض
بالوطن ،م�ؤكدا تقدير واهتمام
�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأحمد و�سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأحمد برعاية
ال�شباب وتوجيههم وحر�صهما
على تفوق �شباب الكويت يف
جميع امليادين.

وقال �أيها الإخ��وة والأبناء
الأعزاء �إنني ل�سعيد �أن �أرحب
بهذه املجموعة املتفوقة من
�أبنائنا وبناتنا الذين حققوا
عن جدارة وكفاءة متيزا باهرا
يفخرون به ويجعلوننا ن�شاركهم
ه��ذا الفخر واالع��ت��زاز وكما
ت��ع��ل��م��ون ن��ح��ن ال نفخر بكم
وب�إجنازكم فقط بل نفخر �أي�ضا
ب�آبائكم الذين �ضحوا ب�أرواحهم
م��ن �أج��ل ه��ذا ال��وط��ن وكتبوا
�أ�سماءهم ب�أحرف من نور يف
قلب كل كويتي.
ف�أنتم �أبناء �أولئك الأبطال
ال�شهداء الذين ذهبوا �إىل جوار
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ربهم وح َّملونا جميعا م�س�ؤولية
ح��م��اي��ة ه���ذا ال��وط��ن الغايل
والنهو�ض ب��ه ليكون مفخرة
ت�ستحق ت�ضحيتهم وتفانيهم.
و�أ�ضاف� :إنه ل�شرف يل �أن
�أع��رب لكم عن تقدير �سيدي
�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ
�صباح الأح��م��د وتقدير �سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
واهتمامهما برعاية ال�شباب
وتوجيههم وحر�صهم على �أن
يروا �شباب الكويت متفوقا يف
كل ميدان.
وت��اب��ع �إن��ن��ا �إذ ن��ف��رح بكم
اليوم ف�إنني لأ�شعر �أن �آباءكم
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يف عليائهم فرحون مثلنا مبا
حققتموه من تفوق وجناح.
�أنتم �أيها الأبناء م�ستقبل
الكويت فحافظوا على هذا
امل�ستوى من التفوق فالكويت
تفخر ب�أبنائها املتفوقني وتتطلع
�إىل املزيد من عطائهم املميز
وفقكم اهلل وجعلنا دائما و�أبدا
نفخر بكم وب�أمثالكم من �شباب
الكويت الأوفياء».
من جانبها �أك��دت الوكيل
امل�ساعد يف الديوان الأمريي
وامل��دي��ر العام ملكتب ال�شهيد
فاطمة الأمري يف كلمة مماثلة
�أن املكتب حري�ص على حتفيز

احتفــــال

الطلبة ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف
تفوقهم �إ�ضافة �إىل تقدمي برامج
ت�شجيعية لتنمية قدراتهم.
و�أثنت فاطمة الأمري على
الطلبة املتفوقني وح�صولهم
على �أعلى الدرجات العلمية،
مبينة �أن ت��ف��وق��ه��م وو�صول
بع�ضهم �إىل �أعلى الدرجات
العلمية كاملاج�ستري والدكتوراه
ه��و ن��ت��اج عمل ت��رب��وي �أ�سهم
ب��ه اجل��م��ي��ع ،م�شرية �إىل �أن
هناك برامج لالبتعاث داخل
الكويت وخارجها للح�صول على
ال�شهادات اجلامعية وفق الئحة
تنظم العمل به.

وقالت :نلتقي يف يوم عزيز
على اجلميع لأن��ه نتاج عمل
عام درا�سي تعاون فيه اجلميع
لظهور هذه الكوكبة من �أبنائنا
الفائقني.
ونحن �إذ ن�شاركهم فرحة
التفوق لأنه عندما يكون العلم
طريقا والتفوق يف حت�صيل العلم
هدفا و�أخالقيات احلياة وقيمها
�شعارا والهم الوطني �شاغال
يتحقق التفوق والتميز.
و�أ�ضافت :ت�شاركون اليوم
�أبناءكم بهذا احلفل حتت �شعار
رعاية �أمرينا �سر تفوقنا الذي
نحفل به بالفائقني بالتح�صيل
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الدرا�سي والعلمي ومهارات
بكافة املجاالت والتي �آمل �أن
ي�ستثمر ذل��ك يف تكملة بناء
وطننا الغايل الكويت عبارة
قالها �صاحب ال�سمو «�إن الكويت
ال تبنى �إال ب�سواعد �أبنائها
وهدفنا دائما الإن�سان الكويتي
املت�سلح بالإميان والعلم واملعرفة
والقيم الأخالقية».
وبتوجيهات م��ن �صاحب
ال�سمو ووزي��ر �ش�ؤون الديوان
الأم�يري ال�شيخ نا�صر �صباح
الأح���م���د ون��ائ��ب��ه و���ض��ع��ن��ا يف
مكتب ال�شهيد خطة عملية
للمتابعة ال�ترب��وي��ة مبدار�س
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�أبنائنا الطالب بالإ�ضافة �إىل
برامج ت�شجيعية ودورات لتنمية
القدرات وحتفيز الطلبة على
ا�ستمرار تفوقهم ،ولي�س �أدل
على ذل��ك �إال احتفالنا بكم
اليوم كما يت�شرف احلا�صلون
على االمتياز مبقابلة والدهم
وراعيهم الأول �صاحب ال�سمو
الأمري ،وهناك برامج لالبتعاث
الداخلي واخلارجي للح�صول
على ال�شهادة اجلامعية وفق
الئحة تنظم ه��ذا العمل ،كل
ذلك لت�سليحكم ب�أف�ضل �سالح
�أال وهو �سالح العلم.
و�إنه ل�شرف يل �أن نرى اليوم

كوكبة من الأبناء ممن ح�صلوا
على �أعلى الدرجات العلمية
املاج�ستري والدكتوراه ليقفوا
ب�صف �آبائهم لبناء هذا الوطن
وهم اليوم يقفون بني �أيديكم يا
معايل نائب وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي وجمل�س الأمناء يهدون
�شهاداتهم العلمية وتفوقهم
لوالدهم �صاحب ال�سمو علوا
ملكانتهم باملجتمع وهم نتاج هذا
العمل الرتبوي الذي �ساهم به
اجلميع.
ويل ال�شرف �أن �أقدم لكم
هذه الكوكبة.
ثم مت عر�ض فيلم بعنوان

«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
«�إجنازي» عن م�سرية و�إجنازات
�أبناء �شهداء الكويت املميزة.
وزادت :ال يفوتني يف هذا
املقام �أن �أجته بال�شكر اجلزيل
لراعي وداع��م م�سرية مكتب
ال�شهيد وزي��ر �ش�ؤون الديوان
الأم�يري ال�شيخ نا�صر �صباح
الأح��م��د ون��ائ��ب وزي���ر �ش�ؤون
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الديوان الأم�يري ال�شيخ علي
اجل�����راح ،وال���زم�ل�اء الوكالء
والوكالء امل�ساعدين بالديوان
الأم�يري ولكل من �ساهم من
الإخ���وة والأخ���وات ب���الإدارات
املدر�سية والتعليمية وبالأخ�ص
جميع الزمالء العاملون يف مكتب
ال�شهيد الذين لوال تفانيهم ملا
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مت هذا بعد توفيق اهلل �سبحانه
وتعاىل� ،أبنائي الفائقني
�ضعوا بلدكم ن�صب �أعينكم
وال تبخلوا عليه ب�شيء من
ع��ط��ائ��ك��م ف����آب���ا�ؤك���م �ضحوا
ب�أرواحهم من �أجله اعلوا من
�ش�أن بلدكم متم�سكني بوحدة
بلدكم ف��ع��زة الكويت عزتكم
ونحن جميعا نقف معكم ت�أدية
لواجبنا الوطني وتنفيذا للرغبة
ال�سامية من لدن �صاحب ال�سمو
قائدا لنا.
اللهم ارحم �شهداءنا واحفظ
لنا كويتنا.

السور الرابع

مجموعة املسيلة « ...قوة الكويت»

شهداء يوم التحرير

اث � �ن� ��ا ع� �ش ��ر ش � �ه � �ي � ��د ًا ..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..
�إنهم العاملون �ضمن جمموعة واح��دة ت�سمى «جمموعة امل�سيلة» التي تعود فكرة ت�أ�سي�سها �إىل ال�شهيد �سيد ه��ادي العلوي
امل�ل�ق��ب ب �ـ (�أب ��و ��س��ام��ي) ب� ��د�أوا ال�ع�م��ل م�ع��ا م�ن��ذ ال �ث��اين م��ن �أغ���س�ط����س  1990ي��وم االح �ت�ل�ال ح�ت��ى ي��وم ال�ت�ح��ري��ر يف ال�ساد�س
والع�شرين من فرباير لعام 1991رجال جمعهم الغ�ضب والتحدي  ،ومل يفرقهم املوت لأنهم التقوا ً
معا يف موكب اخلالدين..

�سيد هادي حم�سن العلوي

يو�سف خ�ضري يو�سف علي

عامر فرج العنزي

جا�سم حممد علي غلوم

خليل خري اهلل عبدالكرمي البلو�شي

�إبراهيم علي �صفر من�صور

مبارك علي �صفر من�صور

خالد �أحمد حممد الكندري

ح�سني علي ر�ضا غلوم

عبداهلل عبدالنبي مندين

حممد عثمان ال�شايع

بدر نا�صر العيدان
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جمموعة الأبطال

وهم على التوايل� ،سيد هادي حم�سن العلوي ،يو�سف خ�ضري يو�سف علي ،عامر فرج العنزي ،جا�سم حممد علي غلوم ،خليل خري
اهلل عبدالكرمي البلو�شي� ،إبراهيم علي �صفر من�صور ،مبارك علي �صفر من�صور ،خالد �أحمد حممد الكندري ،ح�سني علي ر�ضا
غلوم ،عبداهلل عبدالنبي مندين ،حممد عثمان ال�شايع ،بدر نا�صر العيدان..
�أبطال خا�ضوا بكل ب�سالة وجر�أة و�صمود معركة �شر�سة وقا�سية ب�سالح حمدود وذخرية قليلة ،ولكن ب�إميان عميق ،ويقني ثابت،
وبانتماء ال حد له ،معركة انتهت با�ست�شهادهم ولكنها تركت �آثارها حمفورة يف تاريخ الكويت ويف ذاكرة الوطن ويف �ضمري ال�شعب،
ت� ً
أكيدا لإرادة وطنية �صلبة ال تنك�سر يف مواجهة الطغيان مهما بلغت �ضراوته و�إليكم ق�ص�ص ه�ؤالء الأبطال االثني ع�شر..
ال�شهيد �سيد هادي العلوي
م�ؤ�س�س جمموعة امل�سيلة من
مواليد � 11أكتوبر لعام 1949
اعترب الغزو العراقي �صدمة
بالغة التعقيد فكيف ي�ضيع
الوطن ،البد من التحرك والدفاع
عنه فقد �سيطر الغ�ضب واحلزن
على م�شاعرال�شهيد �سيد هادي
رحمه اهلل املوظف يف البلدية
والع�سكرية ال�����س��اب��ق ،فدخل
منزله �صباح ذلك اليوم و�أخذ
من دوالب مالب�سه م�سد�سني
ث���م خ���رج ال�����س��اع��ة التا�سعة
والن�صف ،وهناك بالقرب من
اجل�سر املقابل ملركز �سلطان يف
منطقة ال�شويخ وقف ال�شهيد
�سيد ه��ادي م��ع زميليه نايف
عبدالأحمد وجا�سم القالف
ي��ن��ظ��م��ون ال�����س�ير وي���ح���ذرون
�أ�صحاب ال�سيارات املتجهة نحو
اجل�سر من خطورة اال�ستمرار يف
ال�سري ،لأن هذا اجل�سر ي�ؤدي
�إىل مع�سكر املباركية الذي كان
القتال ي��دور فيه بني القوات
الكويتية والقوات العراقية.
ع���اد ال�شهيد �إىل منزله
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة والن�صف
�صباحاً حايف القدمني ،وبعد
�أن �شرح لزوجته �أنه كان يحاول
تنظيم ال�سري على اجل�سر يف
منطقة ال�شويخ� ،أخربها �أنه قد
عقد العزم على تكوين جمموعة

ال �ش �ه �ي��د س �ي��د ه � ��ادي ال �ع �ل��وي س �ق��ط ش �ه �ي��د ًا 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
ملقاومة االحتالل وكان ال�شهيد
قد قام قبل االحتالل با�ستئجار
مزورعة يف الفنيطي�س فذهب
�إليها يوم اخلمي�س  8/2وهناك
�شرع يف تكوين املجموعة التي
ان�ضم �إليها عدد من ال�شبان.
وه���ك���ذا ك����ان ل���ه ال����دور
الأ�سا�سي يف ت�شكيل املجموعة
وقد �شارك يف عملياتها امل�سلحة
�ضد ال��ق��وات العراقية �سواء
العمليات التي متت يف منطقة
�صباح ال�سامل �أو يف منطقة
املزارع ،وكذلك العمليات التي
مت���ت ع��ل��ى خ���ط الفحيحيل
ال�سريع عند ج�سر وادي العيون،
وغري ذلك من عمليات و�أن�شطة
قامت به �أفراد املجموعة مثل
نقل الأ�سلحة ،واقتنا�ص جنود
االح��ت�لال ومهاجمة الأرت���ال
الع�سكرية بالقنابل اليدوية
و�إط��ل��اق ال��ن��ار ع��ل��ى اجلنود
با�ستعمال الأ�سلحة اخلفيفة،
كما كان يقتل �أي جندي يطلب
منه تو�صيله فيتظاهر باملوافقة
وعندما ت�سنح الفر�صة يتخل�ص
منه بقتله كما قام بتوزيع النقود
وتقدمي بع�ض اخلدمات للأهايل
وع���رف بال�شجاعة والإق���دام
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وال��روح املعنوية العالية طوال
�شهور املحنة وقد جل�أ �إىل تغيري
لون �شعره باللون الأ�صفر يف
�أعقاب �إحدى العمليات الناجحة
�ضد جنود االحتالل لأنه �شك يف
�أن �أحد امل�صابني من اجلنود قد
ملحه وبالنظر لأن ال�شهيد هو
امل�ؤ�س�س ،ولكرب �سنه بالن�سبة
لبقية الأع�ضاء وخلربته فقد كان
القائد و�أنتهج �أ�سلوب الت�شاور مع
الأع�ضاء وظل يتميز بال�شجاعة
ومل ي�ضعف حتى عندما مت
�أ�سر ابنه �سامي و�شقيقه نوري
يف الأول من �أكتوبر حتى �أوائل
�شهر دي�سمرب وخاف �أن ي�ضطر
�سامي �أو ن��وري وحتت �ضغط
التعذيب �إىل الإدالء مبعلومات
عن املجموعة.
اال�ست�شهاد:

يف �أثناء املعركة �أ�صر ال�شهيد
�سيد رحمه اهلل على ال�صعود �إىل
�سطح املنزل رغم ما كان ي�شكله
ذلك من خطورة بالغة يف ال�سطح
وهكذا �سقط ال�شهيد حتت العلم
الكويتي الذي كان قد طلب من
ال�شهيدين عامر العنزي ويو�سف
خ�ضري رفعه يف منطقة مك�شوفة
والقوات العراقية حتيط باملنزل
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وتتمركز يف املنازل املقابلة له،
لكنه �صعد بهدف العمل على
عرقلة تقدم دب��اب��ات القوات
العراقية نحو املنزل ،وكان املهم
بالن�سبة له هو �أن يكبد جنود
االحتالل �أكرب عدد من القتلى
و�أن ت�ستمر املقاومة ،وبالفعل
ومن �سطح املنزل وجه نريان
�سالحه الر�شا�ش نحو اجلنود
كما �ألقى بع�ض القنابل اليدوية
وا�ستطاع ال�شهيد ال�شجاع قتل
ع��دد كبري منهم ،ولكن جنود
االح��ت�لال وج��ه��وا نحوه ثالث
ق��ذائ��ف فانهار حائط املنزل
و�أ�صيب خزان املياه و�سقط �سيد
علوي �شهيداً على وجهه ،وبرتت
ي��ده اليمنى ومل يلق �سالحه
وكان خمزن امل�سد�س معلقا ً يف
رقبته.
وق����د راف����ق ح����ازم جابر
وبا�سم االبراهيم جثته وجثة
ال�شهيد يو�سف خ�ضري �إىل
م�ست�شفى م��ب��ارك ،ه��ذا وقد
مت الدفن يف مقربة الرقة يوم
1991/2/27م.
ال�شهيد يو�سف خ�ضري
يو�سف علي
ان��ط��ل��ق ال�����ش��ه��ي��د النقيب
يو�سف رح��م��ه اهلل فجر يوم
اخلمي�س  8/2عند ال�ساعة
الثانية والن�صف �إىل مقر عمله
يف ال��ل��واء اخلام�س ع�شر يف

السور الرابع
عريفجان بناء على ا�ستدعاء
من القيادة الع�سكرية فقد كان
يف �إجازة يف ذلك الوقت وهناك
ا�شرتك يف القتال الدائر بني
القوات الكويتية وقوات العدو،
ولكنه ا�ضطر م��ع جمموعته
�إىل االن�����س��ح��اب ن��ح��و ق�صر
ب��ي��ان مبدرعاتهم ودباباتهم،
وا���ش��ت��ب��ك��وا ه��ن��اك �أي�����ض �اً مع
القوات العراقية ،ثم ا�ضطرتهم
ظروف املعركة �إىل االن�سحاب
نحو اللواء اخلام�س ع�شر وبعد
معركة �شر�سة ،ا�ضطر ال�شهيد
يو�سف مع غريه من املقاتلني
الذين كتب اهلل لهم النجاة �إىل
االن�سحاب بعد �أن متكنوا من
تكبيد الأعداء الكثري من القتلى
وخرج ال�شهيد يو�سف ومن معه
من الباب اخللفي بعد �أن متكن
من تغيري مالب�سه الع�سكرية
ب�أخرى مدنية و�أ�سرع �إىل منطقة
كيفان حيث ا�شرتك يف املقاومة
هناك ثم عاد �ساملاً معافى �إىل
منزل �أهله يف منطقة الرميثية
يوم الأحد  8/5بو�ساطة �سيارة
جيب ومعه عدد من ال�شبان،
ودخل املنزل وهو يردد النار وال
العار فقد كان رحمه اهلل حمباً
لوطنه غيوراً عليه ،وكان ع�صبي
املزاج يف الأيام الأوىل لالحتالل
لإح�سا�سه بعدم ال��ق��درة على
القيام بعمل ما لدحر املعتدي
الغا�صب.

املجموعة.
وال�شهيد يو�سف �أحد عنا�صر
املجموعة الفعالة ،فقد �شارك
يف �أكرث العمليات التي قامت بها
وكان من املالزمني لل�شهيد �سيد
هادي يف مقر املجموعة.
كان رحمه اهلل يعمل �أي�ضاً
مع جمموعة للمقاومة با�سم
«جم��م��وع��ة »..وق��د �شارك مع
�أف��راده��ا يف بع�ض العمليات
الناجحة والتي مت تنفيذها يف
منطقة �صباح ال�سامل وعملية
�أخرى عند ق�صر بيان.
ومن العمليات التي ا�شرتك
فيها مع جمموعة امل�سيلة� ،إحراق
�شاحنات للعدو على الدائري
اخلام�س بالتعاون م��ع جمال
االبراهيم وط��ارق الفيلكاوي،
كما قام بعمليات قن�ص جلنود
االحتالل و�أحرق �سيارة ع�سكرية
للعدو تقل بع�ض اجلنود وت�سري
حتت اجل�سر امل�ؤدي �إىل منطقة
بيان.

ان�ضم ال�شهيد يو�سف �إىل
املجموعة يف اليوم الرابع من
وقوع العدوان بو�ساطة �أحمد
جابر �أحد �أع�ضاء املجموعة،
والذي كان يعمل معه يف اللواء
اخلام�س ع�شر برتبة عريف،
وهناك ر�أي �آخر يقول �إنه ان�ضم
�إليها يف منت�صف �أغ�سط�س
وعلى �أية حال ف�إنه من م�ؤ�س�سي

لقد �أراد اهلل �سبحانه وتعاىل
ل��ه ال�شهادة ،فقد تخلف عن
اخل��روج من املع�سكر مع بقية
زمالئه الذين خرجوا ب�أ�سلحتهم
�إىل الأرا�ضي ال�سعودية يوم 2
�أغ�سط�س مبدرعاتهم وعندما
�أعدمت قوات البغي والعدوان
�أ�صدقاءه بعد تعذيبهم ،ن�صحه
�أهله مبغادرة الوطن فا�ضطر

االن�ضمام �إىل جمموعة امل�سيلة

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

اال�ست�شهاد:
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�إىل املوافقة ولكنه يف اللحظة
الأخرية غري ر�أيه واختار املرابطة
وال�صمود وكان يف �أثناء االحتالل
يحمل بطاقة �شخ�صية «مفت�ش
جمارك».
�أما يف �أثناء املعركة فقد قام
ب��دور مهم وفعال ،وك��ان ي�ؤدي
دوره مع ال�شهيد �سيد علوي من
�إح��دى الغرف ،كما كان يلقي
القنابل ملنع القوات العراقية
من اقتحام املنزل وعند ال�ساعة
احل��ادي��ة ع�شرة ق��ام بالتعاون
مع ال�شهيد عامر العنزي برفع
العلم الكويتي ،ف��وق ال�سطح،
وبعد ذل��ك �صعد �إىل املخزن
العلوي يف الدور الأول من املنزل،
وهو يحمل القنابل ،ولكن نريان
القذائف وجهت نحو املخزن
وكان �صعوده خماطرة لأن �سور
املنزل ،كان قد انهار ف�أ�صيب
يو�سف خ�ضري بعد �أن �أدى دوره
يف املعركة وبعد �أن رف��ع علم
الكويت لأول مرة منذ الثاين
من �أغ�سط�س .1990
�أ�صيب ال�شهيد وهو جال�س
على ركبتيه وبيده القنابل ،وقد
تناثر اجلزء الأمي��ن من وجهه
وفا�ضت روحه الطاهرة وعلم
�أه��ل��ه با�ست�شهاده ،م��ن زميله
حمد ال��ق�لاف ال��ذي �أخربهم
ب��وج��ود اجل��ث��ة يف م�ست�شفى
مبارك وكان كل من حازم جابر
و�أحمد جابر وم�شعل املطريي
وبدر ال�سويدان قد دخلوا املنزل
الذي ا�ست�شهد فيه يو�سف و�سيد
رحمهما اهلل ،حيث قام حازم
جابر وبا�سم االبراهيم بنقل
جثة ال�شهيد �سيد ه��ادي مع
جثة ال�شهيد يو�سف اخل�ضري
يف �سيارة خا�صة لأحد �سكان
منطقة القرين الذي رافقهما
�إىل م�ست�شفى مبارك وهناك يف
امل�ست�شفى حلظ والده �أن ولده
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�أ�صيب ب�شظايا يف بطنه.
ه���������ذا وق���������د مت دف�����ن
ال�شهيد يف مقربة الرقة يوم
1991/2/27م.
ال�شهيدعامر فرج العنزي
ك�����ان ع���ام���ر رح���م���ه اهلل
ه��و «ال��ظ��ه��ر ،وال�سند جريء
ريا�ضي ،يتميز بالإقدام واحرتام
الآخرين» ،هكذا يقول عنه زميله
حم��م��د ي��و���س��ف وك����ان ي�شعر
بالغ�ضب وال�ضيق �إذا مل يقم
ب�أي عملية �ضد قوات االحتالل
العراقي.
ك���ان ال�شهيد رح��م��ه اهلل
�ضمن اللواء اخلام�س ع�شر كتيبة
املدفعية اخلم�سني برتبة مالزم
�أول وكان يوم وقوع العدوان يف
دورة مبعهد التكنولوجيا فالتحق
باملع�سكر وك��ان معه يف اللواء
النقيب م�شعل املطريي وجمال
الإبراهيم و�أحمد جابر وال�شهيد
يو�سف خ�ضري ،وبناء على �أوامر
من ر�ؤ�سائه توجه �إىل مع�سكر
امل��ب��ارك��ي��ة ب�صحبة جمموعة
من �أفراده ،وهناك ا�شتبك مع
جمموعة من جنود االحتالل،
و�أمام كثافة نريان العدو ،وبناء
على تعليمات من ر�ؤ�سائه حفاظاً
على �أرواحهم ا�ضطر ال�شهيد
عامر ومن معه من الع�سكريني
�إىل االن�سحاب من املع�سكر،
ويف �أثناء االن�سحاب تعرف على
نوري العلوي وهو �أحد م�ؤ�س�سي
جمموعة  25فرباير املعروفة،
كما تعرف ال�شهيد على جمموعة
من الع�سكريني.
ويف منطقة ال�شويخ وعند
�شربة اخل�����ض��راوات ا�شتبكت
هذه املجموعة مع جنود العدو
وا�ستطاع ال�شهيد يف ذلك اليوم
الو�صول مع نوري العلوي �إلـى
مزرعة ال�شهيد �سيد هادي يف

الفنيطي�س  ،ويف اليوم التايل
ذهب �إىل منطقة كيفان و�شارك
يف القتال الدائر هناك وقد �أبلى
بال ًء ح�سنا ،ولكنه ا�ضطر �إىل
اخل��روج من كيفان يف �أعقاب
�سيطرة جنود االحتالل عليها،
والتقى به جمال الإبراهيم هناك
الذي كان قد دخل �إىل منطقة
كيفان يف ذل��ك ال��ي��وم ،ومعه
طارق الفيلكاوي فقاما بتو�صيل
ال�شهيد واثنني من زمالئه �إىل
مزرعة الفنيطي�س.
ن�شاطه امل�سلح ودوره يف املعركة:

يعد ال�شهيد عامر العنزي
رحمه اهلل من م�ؤ�س�سي «قوة
الكويت»  -جمموعة امل�سيلة،
وقد �شارك يف معظم العمليات
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا �أف����راد تلك
املجموعة بالإ�ضافة �إىل قيامه
بعمليات قن�ص ف��ردي جلنود
االحتالل ،كما قام بعدة عمليات
ناجحة مثل �إط�لاق النار على
جيب ع�سكري للعدو كما قام
ب��إل��ق��اء القنابل على الأرت���ال
الع�سكرية العراقية بالتعاون
مع نوري العلوي وم�شعل املطريي
الذي كان ينقل هذه املعلومات
�إىل العقيد حممد احلرمي
عن طريق �ضابط ات�صال �آخر
وق��ام بثالث عمليات من هذا
ال��ن��وع كما ���ش��ارك يف �إحدى
عمليات جمموعة  25فرباير
�ضد القوات العراقية يف �إحدى

ال�ش�ه�ي��د ع��ام��ر ف��رج ال�ع�ن��زي ح�م��ل س�ل�اح االس �ت �ق�لال على
كتفة ،وأول شهيد سقط في معركة القرين وهو الذي رفع
علم ال�ك��وي��ت مب�ع��اون��ة الشهيد ي��وس��ف خضير ف��وق سطح
املنزل ،فكان بذلك أول من رفع علم الدولة أثناء التحرير
مدار�س منطقة غرب الفنطا�س
ي��وم  9/14وك���ان رح��م��ه اهلل
ير�صد مواقع عمليات التفجري
لنقل املعلومات عن نتائجها.
قام ال�شهيد عامر ب�إطالق
النار يف منطقة �صباح ال�سامل
على اثنني من جنود االحتالل
وقد �أ�سفرت العملية عن مقتل
�أحدهما �أما الآخر فقد فر هارباً
وقد متت هذه العملية بالتعاون
مع زميله م�شعل املطريي وكان
ال�����ش��ه��ي��د ع��ام��ر ال��ع��ن��زي من
العنا�صر الفعالة يف املجموعة،
فقد درب عدداً من عنا�صرها
من املدنيني على تنظيف ال�سالح
وا�ستعماله وقد قام بدور مهم
وفعال يف �أثناء معركة القرين
فكان موقعه يف �صالة الدور
الأول بالقرب من النافذة ،وعلى

25

�صدره �سالح اال�ستقالل وهو
�أقوى �سالح عند املجموعة ،ذلك
النوع من الأ�سلحة الذي يحمل
على من�صة ولكن ال�شهيد جعل
كتفه املن�صبة ولقد كبد جنود
االحتالل خ�سائر كثرية ورغم
�ضراوة املعركة و�صعوبة وخطورة
املوقف ف�إنه مل يرتدد يف ال�صعود
�إىل �سطح املنزل جنباً �إىل جنب
م��ع ال�شهيد يو�سف خ�ضري ،
حيث رفعا العلم الكويتي �أمام
�أعني جنود االحتالل ثم عادا
ووا���ص�لا دوره��م��ا يف املعركة،
وبهذا يكون وال�شهيد يو�سف
�أول من رفعا علم الوطن قبل
التحرير.
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وقد ركزت القوات العراقية
هجومها على م�صدر نريان �سالح
اال�ستقالل و�أط��ل��ق��ت نريانها
نحو ال�شهيد عامر ف�أ�صيب يف
كتفه ال���ذي مل يئن م��ن حمل
ال�سالح وب�تر ذراع���ه الأمين،
فرجع خطوتني �إىل ال��وراء ثم
�سقط البطل عامر العنزي على
الأر�ض وفارق احلياة فكان �أول
�شهيد من املجموعة وقد �أثر
ا�ست�شهاده يف ال��روح املعنوية
لأع�ضاء املجموعة .لقد ا�ست�شهد
بعد �أن رف��ع علم ال��وط��ن وال
تزال �آثار دمه على احلائط يف
املنزل الذي دارت فيه املعركة
البا�سلة .
وي�ؤكد الدكتور عادل ،وهو
�أح��د الأطباء الذين عملوا يف
م�ست�شفى ال��ع��دان �أن��ه �شاهد
جثمان ال�شهيدين يوم 2/27
وكانت يد �أحدهما مبتورة وبعد
التحرير �س�أل عنه �شقيقه الذي

السور الرابع
دخل مع القوات الكويتية وتوجه
�إىل العنوان يف القرين حني علم
من جريانه �أنه �أحد ال�شهداء
و�أحد �أبطال معركة القرين ويف
اليوم التايل ا�ست�أذن من عمله
وذهب �إىل الدمام حيث �أخرب
�أهله با�ست�شهاد ابنهم ال�شجاع
ال��ذي �أ�صر على ال�صمود ومل
ي�ستدل �شقيقه على مكان قرب
ال�شهيد.
ال�شهيد جا�سم حممد علي
غلوم
يعترب ال�شهيد جا�سم من
م�ؤ�س�سي خلية القرين ،وكان حتى
عام  ،1984يعمل يف اجلي�ش
الكويتي ،الذي عاد �إليه كمجند
قبل االح��ت�لال ،وك��ان ال�شهيد
جا�سم على معرفة �سابقة بالرائد
خليل بهاويد ال��ذي ك��ان يقوم
على تدريبه يف اجلي�ش ،ومنذ
البداية �أظهر ال�شهيد جا�سم
�شجاعة يف مقاومة االحتالل،
وكان ال�شهيد ي�سعى �إىل العودة
�إىل العمل يف اجلي�ش ،وعندما
�سمع باالجتياح العراقي ارتدى
مالب�سه الع�سكرية و�أ�سرع �إىل
املع�سكر «املباركية» وعاد �إىل
�أهله يف اليوم الثاين مبالب�س
مدنية بعد �أن ح�صل عليها
�إثر ا�ضطرار القوات الكويتية
املتوجهة �إىل منطقة كيفان وكان
مت�ضايقاً ج��داً ،وب��د�أ ن�شاطه
يف جمع الأ�سلحة ،ث��م ان�ضم
�إىل جم��م��وع��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة يف
منطقة الرميثية ،وكان ي�ستلم
من�شورات من �أحد الأ�شخا�ص
ويقوم بتوزيعها وقامت زوجته
بالتعاون مع زوجة ال�شهيد خالد
الكندري ب�إعداد مالب�س لأفراد
املقاومة ولقد قام بعدة عمليات
اقتنا�ص جلنود العدو ،فقد كان
يعمل مع جمموعة من ال�شباب
مثل من�صور علي �صفر وحممد

ال� �ش� �ه� �ي ��د ج � ��اس � ��م م� �ح� �م ��د ع � �ل ��ي غ � �ل � ��وم ن � �ش ��ط ف � ��ي جمع
األس �ل �ح��ة م �ن��ذ األي � ��ام األول � ��ى ل�ل�اح �ت�ل�ال وق� ��ام بعمليات
القتناص جنود العدو ويعتبر من مؤسسي خلية القرين
علي �صفر ،وكان عددهم يرتاوح
ما بني ثمانية وت�سعة �أ�شخا�ص،
ويف �شهر �سبتمرب �أ�صبح �أحد
�أفراد جمموعة الرو�ضة بقيادة
خليل بهاويد ،حني قام بالتعاون
مع من�صور �صفر وبتكليف من
الرائد خليل بهاويد ،بناء على
اقرتاح من حممد علي �صفر،
بعملية نقل الأ�سلحة وقد ك�سرت
رجله بينما ك��ان يقوم بعملية
ا�ستخراج ال�سالح من املع�سكر
ومت و���ض��ع اجلب�س عليها يف
�أح��د امل��ن��ازل لكنه رحمه اهلل
مل يتحمل فك�سر اجلب�س وقد
متيز بال�شجاعة ففي �أعقاب
قيامه بالتعاون مع كل من حممد
ومن�صور علي �صفر ب�إطالق النار
وقتل بع�ض جنود االحتالل،
�أ�صر ال�شهيد بعد جناح العملية
على �أخذ �أ�سلحة اجلنود وكانت
عبارة عن ر�شا�شات رغ��م �أن
زم��ل�اءه الح��ظ��وا ق���دوم جيب
ع�سكري عراقي لكنه متكن من
حمل الأ�سلحة ثم نقلها �إىل مقر
القيادة يف جمموعة الرو�ضة
التي تعرف على بع�ض �أفرادها
يف ذلك اللقاء بو�ساطة من�صور
علي �صفر.
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لقد ن�شط رح��م��ه اهلل يف
ج��م��ع الأ���س��ل��ح��ة م��ن��ذ الأي����ام
الأوىل لالحتالل وك��ان يقوم
بقيادة ال�سيارة التي تنقل �أفراد
املجموعة �سواء لنقل الأ�سلحة �أو
ر�صد حتركات العدو على اخلط
ال�سريع وق���ام ب��ع��دة عمليات
م�سلحة �ضد القوات العراقية
يف طريق املغرب ال�سريع ،وغرب
الفنطا�س يف �شهري �أكتوبر
ونوفمرب ،وذل��ك بالتعاون مع
ط�لال ال��ه��زاع وج��م��ال البناي
وال�شهيدين �إبراهيم �صفر وخليل
البلو�شي بالإ�ضافة �إىل قيامه
بالعديد من الأن�شطة الأخرى،
وعمليات م�سلحة على اجل�سور
�أي�ض ًا التي تعد من العمليات
اخل��ط�يرة ،ولقد ت��ر�أ���س خلية
القرين يف �أعقاب �أ�سر خليل
بهاويد يف  2يناير 1991م.
اال�ست�شهاد:

مع بداية معركة القرين،
وع��ن��دم��ا طلب ال�شهيد �سيد
هادي من �أف��راد املجموعة �أن
يتوزعوا بني البيوت املجاورة،
ح���اول ال�شهيد ج��ا���س��م عند
ال�ساعة  8٫15اخلروج من منزل
ال�شهيد بدر �إىل املنزل املجاور
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م��ن ال��ب��اب اجلانبي ،لكنه يف
�أثناء حماولته �أ�صيب بطلقات
يف فخذه ،فقام �سامي ب�سحبه
�إىل املنزل وه��و ينزف بغزارة
ويت�أمل فقد ك�سر عظم الفخذ،
وظل هكذا طوال �ساعات املعركة
ملقى يف ال�صالة ،ومل يتمكن
زمال�ؤه من نقله معهم �إىل منزل
ال�شهيد ب��در ،ن��ظ��راً خلطورة
�إ�صابته و�صعوبة احلركة بالن�سبة
له من �شدة الأمل فا�ضطروا
�إىل تركه مكانه بعد �أن قاموا
بو�ضع الغطاء عليه بناء على
طلبه ،لأن��ه ك��ان ي�شعر بالربد
ب�سبب غ��زارة النزيف ،وبرودة
الطق�س �أي�ضاً ،وكان يقول لهم
وهو يت�أمل زوجته �سوف تنجب
هذا اليوم تو�أمني ولن يتمكن من
م�شاهدتهما وبالفعل فقد �أجنبت
زوجته يوم 2/17م.
لقد �أ�صر ال�شهيد جا�سم
على البقاء مع املجموعة يف تلك
الأيام رغم علمه بظروف زوجته،
ولكن االنتماء للوطن �أقوى من
كل الظروف ،على �أية حال قام
جنود البغي ب�سحب ال�شهيد
جا�سم وهو يت�أمل وي�صرخ وبعد
تعذيبه قاموا ب�سحب ما تبقى
م��ن دم يف ج�سمه ث��م �أطلقوا
عليه خم�س طلقات على ر�أ�سه
وبطنه و���ص��دره ،وك��ان حلظة
ا�ست�شهاده يرتدي مالب�س ذات
لون �أخ�ضر ،وهي نف�س مالب�س
�إجراء العمليات ،كما ربطوا يديه
ب�سلك حديدي و�ألقوا جثته عند
التل الرملي يف قطاع (ج  )1 -يف
منطقة القرين� ،أما زوجته فقد
و�ضعت طفليها التو�أم وكانت
تنتظر عودة زوجها قد �سمعت
�أنه على قيد احلياة و�أن القوات
االمريكية ق��د �أخ��ذت��ه �ضمن
جمموعة م��ن ال��رج��ال جلمع
الأ�سلحة ،وقالت لها �أختها ذلك

ل�صعوبة وخطورة �إبالغها على
�صحتها ،ولكن البدمن �إبالغها
فكانت �صدمة بالن�سبة لها ولكن
ق�ضاء اهلل وقدره ف�صربت وهي
تعلم �أنه كان م�صراً على املقاومة
والدفاع عن الوطن رغم علمه
بحاجة �أهله وزوجته �إليه.
ال�شهيدخليل خري اهلل
عبدالكرمي البلو�شي:
كان ال�شهيد خليل الكاتب
يف امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ -
ميناء ال�شويخ يف رحلة �صيد
عندما اجتاح اجلي�ش العراقي
الأرا�ضي الكويتية ولذلك ا�ضطر
�إىل الإبحار نحو جزيرة فيلكا،
ثم عاد �إىل منزله م�ساء نف�س
ال��ي��وم ،وه��و ث��ائ��ر قلق ي�شعر
بالغ�ضب وكانت ال�صدمة بالغة
ال�صعوبة وبذلك ظل يف منزله
�أي��ام��ا حم���دودة ال ي��دري ماذا
يعمل.
االن�ضمام �إىل املقاومة:

مل تطل ح�يرت��ه ف�سرعان
ما بد�أ ين�شط يف مقاومة العدو
وان�ضم �إىل بع�ض ال�شبان العاملني
يف املقاومة ،و�أ�صبح �أحد �أع�ضاء
جمموعة �صباح ال�سامل التي
�أ�صبحت فيما بعد تعرف با�سم
خلية القرين وبالتعاون مع �أفراد
اخللية ن�شط ال�شهيد يف مقاومة
املحتل وقد عرف عنه درايته
التامة با�ستعمال �سالح الر�شا�ش
وقدرته على الت�صويب الدقيق،
ول��ذل��ك ق��ام ب��أك�ثر م��ن عملية
م�سلحة �ضد القوات العراقية
با�ستخدام هذا ال�سالح وبخا�صة
عندما �أ�صبح مقر اخللية يف
منطقة القرين ،واتخذ �أفرادها
من بع�ض املنازل التي كانت قيد
الإن�شاء مركزاً للقيام بعمليات
هجوم على الآل��ي��ات العراقية
من خالل الفتحات والفراغات
املوجودة بحائط املنزل.

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� �ل� ��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
ال �ش �ه �ي��د إب ��راه� �ي ��م ع �ل��ي ص �ف��ر ان �ض ��م ل �ل �م �ق��اوم��ة الكويتية
ف� ��ي ك �ي �ف ��ان م �ن ��ذ األس � �ب� ��وع األول ل ل��اح� �ت ل��ال وك� � ��ان ي� ��ردد
ب��رب��اط��ة ج� ��أش ال ن �ظ �ي��ر ل �ه��ا (أري � ��د امل� ��وت وال أري� ��د األس� ��ر)
ازداد ن�شاط ال�شهيد خالل
���ش��ه��ر ���س��ب��ت��م�بر يف مقاومة
القوات العراقية ،ولذلك كرث
غيابة ع��ن �أه��ل��ه وك���ان يبيت
خارج املنزل بحجة �أنه يجل�س
مع بع�ض ال�شباب يف الديوانية
وق��ام ال�شهيد بجمع الأ�سلحة
ونقلها من منطقة الفروانية �إىل
منطقة �صباح ال�سامل ،وكذلك
من منطقة الفردو�س.
ورغ���م خ��ط��ورة م��ث��ل هذه
العمليات �إال �أنه مل يكن يرتدد
يف القيام بها ،كما قام رحمه اهلل
ب�إعداد بع�ض الكمائن وتفخيخ
ال�سيارات وقن�ص جنود االحتالل
على الطرق ال�سريعة ورغم �أنه
�أخرب زوجته ببع�ض ن�شاطه �إال
�أن��ه مل ي�صرح لها ب�أنه ينتمي
�إىل جمموعة �أو خلية معينة،
وبالإ�ضافة �إىل ن�شاطه يف جمال

املقاومة امل�سلحة ن�شط �أي�ضاً
يف جم���ال اخل���دم���ات العامة
وعمل يف �أحد املخابز ويف نقل
امل��واد الغذائية وتوزيعها على
الأهايل.
وقد عاد �إىل منزله يوم بدء
الهجوم �أي  17يناير ولكنه مل
ي�ستقر فقد خرج وانقطع عن
زيارتهم م��دة �أ�سبوع ،ثم عاد
�إىل �أهله ،حيث �أقام معهم مدة
يومني ثم جمع بع�ض مالب�سه
وخ��رج وقبل التحرير ب�أربعة
�أيام �أي يوم  22فرباير عاد �إىل
�أ�سرته ،وجمع الأ�سلحة التي
كان يحفظها يف املنزل و�أخرب
�إخوانه �أنه �أحد �أع�ضاء جمموعة
للمقاومة و�أع��رب عن �أمله يف
�أن يلقاهم بعد التحرير ،و�أنهى
حديثه قائ ً
ال�« :إذا مل �أعد ف�إنني
�شهيد من �أجل الكويت ».

ال�شهيد �إبراهيم علي �صفر
من�صور
ك��ان ال�شهيد �إب��راه��ي��م يف
اجلي�ش الكويتي برتبة عريف،
ثم انتقل للعمل يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل بوظيفة
مالحظ �أمن و�سالمة ،ومما ال
�شك فيه �أنه ا�ستفاد من عمله
ال�سابق يف مقاومة االحتالل،
فقد تطوع رحمه اهلل يف اليوم
الأول و�سجل ا�سمه يف خمفر
اجلابرية ،وهناك �ساعد الكثري
من الع�سكريني الذين يعملون
يف املخفر ،وذلك بتوفري مالب�س
مدنية لهم وبذلك ا�ستطاعوا
اخلروج من املخفر ب�سالم ويف
جمال اخلدمات العامة ،فقد
عمل ال�شهيد يف مهنة البيع يف
الب�سطات يف مناطق بيان و�سلوى
والرميثية واجلابرية ،وكان يعمل
يف حرفة �صناعة املفاتيح يف
تلك الفرتة .
كما كان يقوم بنقل حاجات
و�أغرا�ض الأهايل نظري �أجر لكي
ي�ساعده على املرابطة وال�صمود
يف ظ���ل ال���ظ���روف املعي�شية
ال�صعبة ،وال�شك يف �أنه �أي�ضاً
كان يفيد من �أن�شطته يف ر�صد
ومتابعة جتمعات وحتركات
القوات العراقية.
االن�ضمام �إىل املقاومة:

ان�ضم ال�شهيد منذ الأ�سبوع
الأول �إىل املقاومة الكويتية يف
كيفان و�ضمن جمموعة الرو�ضة
بقيادة الرائد خالد ال�شطي قبل
�أ�سره يف  9/3وق��ام بالتعاون
مع �أخيه حممد �صفروال�شهيد
خالد البلو�شي وال�شهيد جا�سم
حممد بجمع الأ�سلحة ونقلها،
ور�صد حتركات القوات العراقية
على اخل��ط ال�سريع ،و�إعداد
الكمائن لها ،ومهاجمة العربات
الع�سكرية العراقية.
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السور الرابع
وك���ان ي��ق��وم ب��ال��ت��ع��اون مع
ال�شهيد مبارك �صفر بتوزيع
املياه على �أهايل منطقة القرين
قبل ب��دء عا�صفة ال�صحراء،
بالإ�ضافة �إىل �أنه كان يرتدد على
ال�شهيد �سيد علوي ومنه ي�أخذ
املعلومات والتعليمات ويقوم
بدوره بتو�صيلها �إىل بقية �أع�ضاء
املجموعة.
وبعد بدء عا�صفة ال�صحراء
ا�ستقر ال�شهيد م��ع �أع�ضاء
املجموعة يف منطقة القرين،
بعد �أن �أخرب زوجته بقراره هذا،
ومل تفلح حماولتها معه ليظل
يف منزله.
االعتقال:

قام ال�شهيد �إبراهيم رحمه
اهلل بدور ن�شط �أثناء املعركة،
وكان ينتقل من غرفة �إىل �أخرى
وعند نهاية املعركة ،بعد �أن
ا�ضطر ال�شبان �إىل اال�ستقرار
حتت ال��درج يف منزل ال�شهيد
بدر العيدان على اعتبار �أنه �أكرث
الأماكن �صالبة وقوة يف مواجهة
قذائف الدبابات العراقية ،اقتحم
اجلنود املنزل الآخر ،وهناك كان
ال�شهيد جا�سم حممد علي غلوم
يت�أمل وينزف ،وكل من �سامي
�سيد علوي وجمال البناي يف
املخزن العلوي ،ويف تلك اللحظة
قام ال�شهيد ابراهيم �صفر الذي
مل يلق �سالحه ب��إط�لاق النار
مما �أثار انتباه اجلنود فاجتهوا
�صوب املنزل الآخر وهو منزل
ال�شهيد بدر العيدان ،وعندما
دخلوا املنزل اقرتح �أحد اجلنود
من املخزن العلوي الذي يختبئ
فيه حازم جابر وحممد يو�سف
�إلقاء قنبلة ويف تلك اللحظة
�صرخ ال�شهيد �إبراهيم تعالوا
نحن هنا.
فقد كان ينوي �إلقاء القنبلتني
اللتني كانتا بحوزته كما �أخرب

ال � �ش � �ه � �ي � ��د م� � � �ب � � ��ارك ع� � �ل � ��ي ص� � �ف � ��ر ه � � �م� � ��زة ال � � ��وص � � ��ل ب�ي�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
زمالءه من قبل.
ع���ن���دم���ا اجت������ه اجل���ن���ود
���ص��وب م�صدر ال�صوت حتت
الدرج والواقع �أن هناك بع�ض
االخ��ت�لاف��ات يف ه��ذه الرواية
فهناك ر�أي يقول ب�أنه يف تلك
اللحظة ك��ان ال�شهيد مبارك
�صفر يت�أمل ب�صوت م�سموع مما
�أث��ار انتباهم فاجتهوا �صوت
م�صدر ال�صوت حتت الدرج.
اقتيد ال�شهيد مع زمالئه
�إىل املخفر م�صابا وقد �أدخل
جنود العدو يف بطنه انبوبا فكان
يتحرك كثرياً يف املخفر ويردد
�أريد �أن �أموت ،ال �أريد الأ�سر،
ومع ذلك اهتم بالتخفيف على
�أخيه اجلريح ال�شهيد مبارك
فكان يبلل قطعة من الورق باملاء
وي�ضعها على فمه.
ه����ذا وق����د �أط���ل���ق جنود
االح��ت�لال ال��ن��ار على ال�شهيد
�إبراهيم و�ألقوا بجثته مع بقية
�أفراد املجموعة عند التل وكانت
�آثار التعذيب وا�ضحة عليه.
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ال�شهيد /مبارك علي �صفر
من�صور
مل يتحمل ال�شهيد مبارك
الذي كان يعمل بوظيفة مالحظ
�أمن و�سالمة البقاء دون عمل
يقاوم به املحتل ،فكان يلح على
�أخ��ي��ه حممد ب ��أن ي�ضمه �إىل
جمموعة املقاومة التي ينتمي
�إليها ،وكان حممد يطلب منه
االنتظار وال�صرب ،ويعده ب�أنه
���س��ي��ب��ح��ث ل���ه ع���ن جمموعة
للمقاومة ،وك��ان �سبب موقف
حم��م��د ه��و قلقة ع��ل��ى �أخيه
م��ب��ارك وبخا�صة �أن الأخ���وة
الثالثة ،ال�شهيد �إبراهيم وحممد
ومن�صور جميعهم �أع�ضاء يف
جمموعة الرو�ضة ،لكن ال�شهيد
مل ينتظر ،فقد ك��ان ي��رى �أن
املقاومة الب��د منها ب ��أي �شكل
وب�أية و�سيلة ،وقام بجمع عدد
من معارفه و�أقاربه يف منزله
يف منطقة �سلوى واتفق معهم
على الت�صدي لهذا املحتل وبد�أ
املقاومة و�إعداد الكمائن لقواته،
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والقيام بعمليات قن�ص فردية
جلنود االح��ت�لال  ،وك��ان منذ
اليوم الثاين لالحتالل يجمع
الأ�سلحة بالتعاون مع من�صور
وبع�ض ال�شبان.
نفذ ال�شهيد عدة عمليات مع
زمالئه ،وكانت �إدارة الإ�سعاف
برئا�سة الدكتور حممد ال�شرهان
قد فتحت عيادة للمقاومة يف
القرين وغرب الفنطا�س والرقة
عن طريق بع�ض رجال املقاومة،
ومنهم ال�شهيد مبارك �صفر
وع���ب���داهلل م���ن���دين ،وعندما
تقرر ان�ضمام خلية القرين �إىل
جمموعة امل�سيلة كان ال�شهيد
م���ب���ارك ال����ذي �أ���ص��ب��ح �أح���د
عنا�صرها يقوم بالتعاون مع
ال�شهيد �إبراهيم �صفر بنقل
املياه بو�ساطة �سيارة التنكر �إىل
مقر جمموعة امل�سيلة ،قبل بدء
عا�صفة ال�صحراء ،كما ينقل
�أي�ض ًا الأخبار واملعلومات من
ال�شهيد �سيد هادي �إىل خلية
ال��ق��ري��ن �أي ك��ان ميثل همزة
الو�صل بني الطرفني.
اال�ست�شهاد:

�أ�صيب ال�شهيد مبارك بطلقة
يف بطنه اخ�ترق��ت ظ��ه��ره ،يف
الدقائق الأوىل من بدء املعركة
حني قررت املجموعة بناء على
تعليمات من ال�شهيد �سيد هادي
االنتقال من منزل ال�شهيد بدر
�إىل امل��ن��ازل امل��ج��اورة ،ومتكن
طالل من �سحبه �إىل داخل منزل
ال�شهيد بدر العيدان ،وبالطبع
حالت �إ�صابته هذه دون ا�شرتاكه
الفعلي يف املعركة فقد ظل ينزف
طوال ال�ساعات.
بعد انتهاء املعركة واقتحام
اجلنود املنزل اقتادوا ال�شبان
الذين كانوا حتت ال��درج ومل
يكن ب�إمكان ال�شهيد مبارك �أن
يتحرك من مكانه فكان يت�أمل

وي�صرخ �أنا م�صاب ولكن جنود
االحتالل ال يعرفون الرحمة،
وعندما ت�أكدوا �أنه بالفعل كما
يقول طلبوا من �أخيه ال�شهيد
ابراهيم حمله ،ولكنهم عادوا
وطلبوا من ابراهيم �أن ي�سري
�أمامهم وقاموا ب�سحب ال�شهيد
مبارك واقتادوه مع زمالئه �إىل
املخفر ،حيث مت لفه يف بطانية
وو�ضع على نقالة لعدم قدرته
على احلركة ،وبعد �ساعات من
التعذيب مت قتله و�إلقاء جثته
مع زمالئه عند التل الرملي
يف قطاع (ج  )1 -يف منطقة
القرين ،بعد �أن قطعوا �أجزاء
من ج�سمه فقد �شوهدت جثته
وعليها مالب�س لونها �أخ�ضر
وهي مالب�س العمليات اجلراحية
وتركوا �إىل جنبه «�أنبوبة» خا�صة
بالوحدة الطبية املتنقلة.
ال�شهيد /خالد �أحمد
حممد عبا�س الكندري
ال����والء واالن��ت��م��اء للوطن
يتطلب ال��دف��اع عنه ففي ظل
الظروف القا�سية اهتم ال�شهيد
خالد الذي كان يعمل بوظيفة
م�شغل م�صفاة يف ميناء عبداهلل
بتكوين جمموعة �صغرية العدد
للقيام بعمليات �ضد القوات
العراقية املحتلة ،فقام بالتعاون
معهم ب�إعداد القنابل احلارقة
ليهاجموا بها القوات العراقية
من فوق اجل�سور ،كما قام بتزوير
الهويات ولكن يف �أعقاب �أ�سر
�أح��د �أع�����ض��اء املجموعة وهو
ال�شهيد �إبراهيم البلو�شي ،يف
�أثناء قيامه بتوزيع من�شورات
�ضد االحتالل ،تفككت املجموعة
وان��ت��ق��ل ال�شهيد م��ع �أ�سرته
للإقامة يف منطقة القرين وكان
ذلك يف �شهر �أكتوبر و�شاء اهلل
�أن يكون املنزل الذي ا�ستقر فيه
جماوراً ملنزل خلية القرين فتم

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��ر ًا
ال� �ش� �ه� �ي ��د ح� �س�ي��ن ع� �ل� ��ي رض � � ��ا غ � �ل� ��وم األخ غ� �ي� ��ر ال �ش �ق �ي ��ق
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
التعرف عليها.
فقد كانوا يجل�سون م�ساء
بالقرب من املنزل ،وكما يبدو
ف�إن �أفراد خلية القرين �شعروا
ب��ال��ث��ق��ة ن��ح��و ال�����ش��ه��ي��د خالد
الذي عرف من �أحاديثهم �أنهم
يريدون دفن جثة �أحد �ضباط
اجلي�ش العراقي ف�أبدى ال�شهيد
ا�ستعداده للقيام بذلك وقد �أكد
لهم �أنه �سبق له دفن بع�ض جثث
�أف��راد القوات العراقية الذين
قتلتهم �أفراد جمموعة للمقاومة
وهو �أحد عنا�صرها يف منطقة
الرقة ،وهكذا� ،أ�صبح ال�شهيد
خالد �أحد �أفراد خلية القرين
كما تعرف على ال�شهيد �سيد
ه��ادي قائد جمموعة امل�سيلة
فيما بعد.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن
ال�شهيد رحمه اهلل ك��ان يقوم

بتوزيع املياه بو�ساطة �سيارة نقل
املاء على �أهايل منطقة الرقة
جماناً ولكنه بعد ذلك ا�ضطر
�إىل ت��وزي��ع��ه��ا خ���ارج املنطقة
نظري مبلغ ي�سري ،ي�ساعده على
توفري م�ستلزمات احل��ي��اة يف
تلك الأيام.
اال�ست�شهاد:

أيام
وقبل احل��رب الربية ب� ٍ
حمدودة عاد �إىل زوجته و�أخربها
قبل خروجه �أنه لن يعود ،ثم رجع
�إىل �أهله يوم  ، 2/22وغادر
املنزل يوم  2/23وقد الحظت
الزوجة �أن ال�شهيد كان ي�شعر
بال�سعادة الغامرة يف ذلك اليوم
وبخا�صة حني جاء �إليه رفاقه
ال�صطحابه �إىل مقر اخللية
كما الحظت �أنه يطلب ال�شهادة
ويتمناها بل يطلب من زوجته
ال��دع��اء ل��ه ب����أن ت��ك��ون خامتة

حياته اال�ست�شهاد وق��د حقق
اهلل �سبحانه وتعاىل �أمنيته حني
ا�شرتك ال�شهيد خالد يف معركة
بيت القرين البا�سلة ،وبعد �أن
اقتحم العدو البيت ،مت �أ�سره مع
بقية زمالئه ،ولعدة �ساعات ثم
�أطلقوا النار عليه و�ألقوا جثته
عند التل الرملي يف منطقة
القرين قطاع (ج  )1 -بعد �أن
تعر�ض للتعذيب الوح�شي ب�أيدي
جنود االحتالل.
ال�شهيد /ح�سني علي ر�ضا
غلوم:
�أنهى ال�شهيد دورة يف كلية
ال�����ش��رط��ة ،وك���ان ي���وم الثاين
من �أغ�سط�س اليوم الأول له
ملبا�شرة عمله ،ولكن مت �أ�سره
لعدة �ساعات  ،فقد �أراد اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن يحفظه لدور
�آخر ،فقد �أطلق �سراحه ومتكن
من العودة �إىل منزله ،ومل يهد�أ
له بال لأنه يريد املقاومة والدفاع
عن الوطن.
وك���ان���ت ال���ب���داي���ة القيام
باحلرا�سة الليلية بالتعاون مع
بع�ض �شباب منطقة الرقة،
كما قام يف الوقت نف�سه بجمع
�أ�سلحة وحفظها بعيداً عن �أعني
�سلطات االحتالل كما تطوع يف
جمعية الرقة التعاونية ولكنه
ا�ضطر �إىل ترك العمل هناك
ب�سبب تكثيف القوات العراقية
عملياتها بحثا عن الع�سكريني �إال
�أن ذلك مل مينعه من االن�ضمام
�إىل خلية القرين التي ان�ضم
�إليها �أخوه لوالدته خالد الكندري
�أي�ضاً ،وكان ذلك يف �أوائل �شهر
�أكتوبر فقد ا�شرتك معهم يف نقل
الأ�سلحة وتنظيفها ويف عملياتهم
�ضد القوات العراقية.
اال�ست�شهاد:

لقد مت �أ�سر ال�شهيد ح�سني
يف �أعقاب انتهاء معركة بيت
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السور الرابع
القرين واقتحام القوات العراقية
املنزل ،وبعد عدة �ساعات وبعد
التعذيب الوح�شي� ،أطلق جنود
االحتالل النار عليه ،و�ألقوا جثته
مع بقية �أبطال املعركة عند التل
الرملي يف قطاع (ج  )1 -يف
منطقة القرين.
ال�شهيد /عبداهلل
عبدالنبي:
لقد �ضحى ه��ذا ال�شهيد
مثل كل �شهداء الكويت ،بحياته
انت�صاراً للحق والعدل ،ودفاعاً
عن ا�ستقالل الوطن وكرامة
ال�����ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ،مل يقبل
اال�ست�سالم �أم��ام بط�ش العدو
العراقي وانتهاكه للحرمات.
ومنذ الأيام الأوىل لالحتالل
كون مع بع�ض ال�شبان جمموعة
�صغرية للمقاومة ون�شط يف
التعاون مع كل من ال�شهيدين
م��ب��ارك ���ص��ف��ر و�إب���راه���ي���م يف
مقاومة االحتالل ،وكان ال�شهيد
عبداهلل يعمل بوظيفة رئي�س
عرفاء يف وزارة الداخلية يف
الإدارة العامة للهجرة  -منفذ
ال�����س��امل��ي  -وع��ن��دم��ا ف�شلت
حماولته يف الو�صول �إىل مقر
عمله يف الثاين من �أغ�سط�س
عاد وب��د�أ يجمع الأ�سلحة من
املخافر كما قام ب�إعداد ول�صق
املن�شورات املعادية التي تندد
باالحتالل.
وه����ك����ذا ع���م���ل ال�شهيد
يف م��ق��اوم��ة االح��ت�لال �ضمن
جمموعة �صغرية قبل �أن ين�ضم
�إىل جمموعة الرو�ضة يف �شهر
�سبتمرب بو�ساطة جمال البناي،
�أحد �أع�ضاء املجموعة.
قام ال�شهيد بعدة عمليات
���ض��د ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة مثل
القن�ص وتفخيخ ال�سيارات،
وكان يردد على م�سامع زوجته
كلما هم باخلروج من املنزل ال

الشهيد بدر ناصر عبدالله العيدان ملعرفته باإلسعافات األولية
ُ
عمل مسعف ًا للجرحى عذب بوحشية ثم أطلقت النار على رأسه
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�ين ب�س�ب��ب االح �ت�ل�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
تنتظري عودتي �إليكم ،ولكن
قويل لنف�سك �إن زوجي �شهيد
واطلبي يل الرحمة.
ومن الأعمال التي قام بها
ال�شهيد عبداهلل  -رحمه اهلل
 ت��وف�ير امل�ساكن يف منطقةالقرين لبع�ض �أ�سر جزيرة فيلكا
الذين ا�ضطروا لرتك منازلهم يف
�أعقاب العدوان.
اال�ست�شهاد:

قام ال�شهيد ب��دور مهم يف
املقاومة بب�سالة فقد كان لديه
دراية ومعرفة بالقنابل وكذلك
قن�ص اجل��ن��ود وب��دق��ة متميزة
ولذلك كبد القوات العراقية
العديد من القتلى ،وكان يقول
�سوف �ألقي القنابل علينا وعليهم
بدال من �أن يتم �أ�سرنا لكنه جرح
يف �أثناء املعركة ،ومت �أ�سره مع
زمالئه وبعد تعذيب ملدة اثنتي
ع�شرة �ساعة حيث �أطلق جنود
االحتالل النار عليه و�ألقوا جثته
عند التل الرملي يف قطاع (ج
 .)1ال�شهيد /حممد عثمان
�شايع:
كان ال�شهيد رحمه اهلل يعمل
يف مكتب بريد ال�شويخ بوظيفة
كاتب بعد �أن كان يعمل يف وزارة
الداخلية يف خفر ال�سواحل،
وعندما وق��ع ال��ع��دوان �أ�سرع
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ال�شهيد للدفاع عن الوطن الغايل
ومل يكن بحاجة �إىل تدريب
فهو ع�سكري �سابق ،فان�ضم
�إىل حركة املقاومة منذ الأيام
الأوىل لالحتالل كما قام ببع�ض
الأعمال املدنية مثل توزيع املياه
وجمع القمامة ،وكان ال�شهيد
رحمه اهلل حري�صاً على كتمان
ن�شاطه فلم تكن زوجته تعلم
�أن���ه �أح���د �أع�����ض��اء جمموعة
للمقاومة حتى قبيل بدء احلرب
اجلوية حني اكت�شفت �أنه كان
يحتفظ بقائمة ت�ضم جمموعة
من الأ�سماء كما الحظت �أنه
ك��ان ي��رت��دي ال�صديري حتت
مالب�س النوم وهو اللب�س اخلا�ص
باملجموعة.
اال�ست�شهاد:

ك��ان موقع ال�شهيد رحمه
اهلل يف �أثناء املعركة يف غرفة
خلف ال�صالة ،وقد �أ�صيب يف
�أثناء املعركة حيث وجهت له
طلقة �أ�صابت ذقنه ف�أغمى عليه
حلظة ولكن زم�ل�اءه �أ�سعفوه
ب�سكب املاء على وجهه ف�أ�سرع
بو�ضع (غرتته) فوق اجلرح وعاد
ليوا�صل املقاومة وبانتهاء املعركة
مت �أ���س��ره وت��ع��ر���ض للتعذيب
الوح�شي الذي �شوه ج�سمه ثم
ا�ست�شهد بطلق ناري ،وقد �ألقيت
جثته م��ع بقية زم�لائ��ه خلف

الغرسة ( 88فبراير  -مارس )2017

التل الرملي قطاع (ج  )1 -يف
منطقة القرين وكان ذلك يوم
1991/2/25م.
وق��د متيز بال�شهامة حني
�أنكر معرفته بطالل الهزاع �أحد
�أع�ضاء املجموعة ،ومن امل�شاركني
يف املعركة الذي متكن من النجاة
قبل نهايتها فقد �أجاب ال�شهيد
ال�ضابط العراقي عندما �س�أله
عنه ب�أن ا�سمه طالل لكنه لي�س
من �أع�ضاء املجموعة.
ال�شهيد /بدر نا�صر
عبداهلل العيدان:
كانت �إرادة اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن يكون ال�شهيد بدر �أحد
�شهداء الوطن ،فهو مل يكن �أحد
�أع�ضاء جمموعة للمقاومة ،لكنه
�أحد املواطنني الذين اختاروا
املرابطة وال�صمود وحتمل �سوء
الأحوال املعي�شية يف تلك ال�شهور
احلزينة.
حر�ص ال�شهيد بدر رحمه
اهلل يف الأيام الأوىل لالحتالل
على جمع الأ�سلحة من م�ستودع
بالقرب من �إدارة اجلوازات يف
منطقة ال�شويخ وذلك بالتعاون
مع والده و�أخويه ،لتوزيعها فيما
بعد �إذا �سنحت الفر�صة ولكنه
حفظها يف منزل وال���ده حتى
�أواخر �شهر فرباير 1991حيث
مت نقلها �إىل منزله يف منطقة
القرين وكان ال�شهيد بدر يقيم
مع �أهله يف منزل والده �إال �أنه
يف �أعقاب مقتل عدد من جنود
االح��ت�لال يف املنطقة نف�سها
وق��ي��ام ال�����س��ل��ط��ات العراقية
باعتقال ال�شباب الكويتي من
�سكان املنطقة التي فيها منزل
وال��ده انتقل ال�شهيد للإقامة
يف منزله اخلا�ص يف منطقة
القرين ،وكانت زوجته و�أوالده
قد غ���ادروا الكويت �إىل دولة
الإمارات العربية املتحدة.

لقاء جمموعة امل�سيلة:

عندما انتقل �أحد �أع�ضاء
جمموعة امل�سيلة وه��و نايف
عبيد الأحمد �إىل �أحد املنازل
مع �أهله يف املنطقة وطلب منه
زميله جا�سم القالف �أن يوفر
له �إن �أمكن منزالً ينتقل �إليه مع
�أهله وبخا�صة �أن مقر املجموعة
كان يف منطقة القرين ،وبالفعل
ا�ستطاع ن��اي��ف �إي��ج��اد املنزل
املجاور حيث كان �أهله خارج
البالد وقد ح�صل على مفاتيحه
من �أحد الأ�شخا�ص كي ي�ستقر
فيه جا�سم القالف مع �أهله،
ولكن لظروف خا�صة مل ي�سكن
فيه جا�سم.
ومبا �أن املنزل املذكور يقع
بجوار منزل ال�شهيد بدر فقد
تعرف ال�شهيد �سيد هادي على
ال�شهيد بدر من خالل جتواله
يف املنطقة ،وبحكم اجلوار ،كما
�أن ال�شهيد بدر كان يقوم ببيع
الدجاج والبي�ض عند الإ�شارة
ال�ضوئية فكان ال�شهيد �سيد
هادي يح�صل منه على معلومات
حول الوجود الع�سكري العراقي
يف املنطقة دون �أن ي�شعره �أنه من
�أع�ضاء جمموعة للمقاومة.
ويف �أع��ق��اب ب��دء الهجوم
اجل���وي ل��ق��وات احللفاء كثف
جنود االحتالل حمالت التفتي�ش
يف معظم مناطق الكويت ومنها
منطقة القرين وبعد �أن فت�شوا
منزل ال�شهيد بدر اجتهوا �صوب
منزل جاره وهو مقر املجموعة
وك��ان �أف���راد املجموعة داخل
املنزل لكن ال�شهيد بدر �أنقذ
املوقف حني �أكد للجنود �أن جاره
و�ضع املنزل حتت رعايته ،و�أن
�أهله يرتددون عليه بني احلني
والآخر وبالتايل ف�إنه ال ي�ستطيع
�أن يفتح الأبواب لهم وبخا�صة
�أنها مقفلة ،وبذلك متكن ال�شهيد

بدر من �أن يحفظ ال�شباب بعون
اهلل �سبحانه وتعاىل لأن هذا
العذر الذي قدمه ال�شهيد بدر
مل يكن مينع جنود االحتالل
من اقتحام املنزل ل��وال �إرادة
اهلل �سبحانه وتعاىل ،وقد نقل
ال�شهيد بدر ما حدث لل�شهيد
�سيد هادي وجمال االبراهيم
بعد �أن غ��ادر جنود االحتالل

املنطقة ثم �أنهى ال�شهيد بدر
رحمه اهلل حديثه مبا يلي:
�أن��ا �أع��رف �أنكم جمموعة
للمقاومة وق��د طلب ال�شهيد
بدر من ال�شهيد �سيد العلوي
قبل يوم من معركة القرين �أن
ين�ضم �إىل املجموعة ،كما �أخربه
�أنه ميتلك بع�ض الأ�سلحة وهي
عبارة عن  13ر�شا�شاً.

دوره يف معركة القرين:

عندما ن�شبت املعركة كان
ال�شهيد ب���در رح��م��ه اهلل يف
منزله مبفرده ،لكن ب�أمر من
ال�شهيد �سيد العلوي ان�ضم بع�ض
ال�شبان �إىل منزل ال�شهيد بدر
يف الدقائق الأوىل من املعركة
وم��ن ه����ؤالء ك��ان ح���ازم جابر
الذي مل يكن يعرف ال�شهيد بدر
ولذلك �س�أله هل �أنت �صاحب
املنزل ف�أجابه نعم عندها اعتذر
ح��ازم له ب�سبب الدمار الذي
بد�أ ي�صيبه فرد عليه ال�شهيد
ب�سيطة ويف �أث��ن��اء املعركة مل
ي�شرتك يف القتال لكنه عمل على
�إ�سعاف ال�شهيد مبارك �صفر
فقد حمله بالتعاون مع جمال
�إبراهيم البناي وو�ضعاه حتت
الدرج وقام ال�شهيد بدر الذي
كانت لديه دراي��ة بالإ�سعافات
الأولية ب�إح�ضار مطهر (ديتول)
ونظف اجلرح.
اال�ست�شهاد

مت �أ���س��ر ال�شهيد ب��در يف
�أعقاب انتهاء املعركة واقتيد مع
زمالئه �إىل خمفر منطقة �صباح
ال�سامل وق��د �أظهر ال�شجاعة
�أي�����ض �اً يف املخفر ح�ين �أنكر
معرفته ب�أحد �أع�ضاء املجموعة
وهو نايف الأحمد عندما �س�أله
ال�ضابط عنه.
ويف اليوم التايل للمعركة
 2/25اقتاد الطغاة ال�شهيد بدر
وبقية ال�شبان �إىل تل رملي يف
منطقة القرين بالقرب من موقع
املعركة وهناك �أطلقوا النار على
ر�أ�سه بعد �أن تعر�ض للتعذيب
الوح�شي ،وقد عرث والده على
جثته يف م�ست�شفى العدان يوم
2/28م.
«من كتاب حيثيات اال�ست�شهاد ج ،1
د .جناة عبدالقادر اجلا�سم ،بت�صرف».
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نقــــــد

واملقاومة يف قصص الشهداء الكويتيني..

()1-2

ق � �ص � ��ص ش � � �ه � � ��داء ال� � �ك � ��وي � ��ت ت� � �س� � ��رد ي � ��وم� � �ي � ��ات االح� � � �ت� � ل� ��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)
د .سعاد العنزي

عالقة ال�سرد بالواقع و التاريخ عالقة �أ�سا�سية منذ بداية ع�صر الكتابة والتدوين وحتى يف بع�ض �صور الثقافة ال�شفوية تظهر �صور
الواقع ب�شكل تقريري �أو �إيحائي .و�إذا كانت �إحدى �أهداف الفن هي هدف الفن للفن ف�إن هناك هدفا �أ�سمى وهو �أن يكون هذا الفن ببعديه
اجلمايل واملعريف انعكا�سا وحتليال للإ�شكاليات االجتماعية و�صورة لقمع الإن�سان وعذاباته امل�ستمرة وجتلياته الروحية وقيمه اجلمالية
وحتليل الأحداث االجتماعية الكربى وال�صغرى وبيان ت�أثريها على ال�شعوب وال�شرائح املجتمعية املختلفة .يف هذه القراءة التحليلية
�س�أتطرق �إىل جمموعة من الق�ص�ص انطلقت من العامل احلقيقي لت�صبح ن�صا �أدبيا يخلد ذكرى بع�ض �شهداء الغزو ب�إعادة �سرد ق�ص�صهم
ب�أ�سلوب �أدبي يعتمد على فنيات الق�صة الق�صرية قدر امل�ستطاع ،بقليل من التخييل ،وكثري من التفا�صيل احلقيقية الواقعية ،ب�سبب
الر�ؤية املنبثقة خلف هذا النوع الأدبي وهو �أدب ال�شهادة ،وهو الأدب الذي يتحدث عن ق�ص�ص ال�شهداء ،والأدب الذي يعتمد على �شهادات
الأ�سر والأ�صدقاء والوثائق حول تفا�صيل اال�ست�شهاد التي يعرتيها �أحيانا بع�ض الغمو�ض .و�إذا كانت كل ق�صيدة هي فعل مقاومة وفق
ال�شاعر الإيرلندي� ،شيمو�س هيني� ،إذ يراها مقولة للت�ضامن مع املحكوم عليه بالف�شل ،واملحروم ،وال�ضحية ،والأقل حظا .بينما يف هذا
ال�سياق ،تعد ق�ص�ص ال�شهداء �شهادة «�أي عالمة يف �إخبار احلقيقة تنطلق والقهر لتحدد مع املقهورين �أنه �أ�صبح من ال�ضروري التكامل مع
فن الكتابة بنف�سها» )A. Galder et al., Milton Keynes, p. 14( .ورغم �أن هذه الق�ص�ص كتبت بعد فرتة طويلة من الغزو
العراقي �إال �أنها تلعب دورا ،بالن�سبة للأجيال القادمة ،يف مقاومة الن�سيان ،وتخليد ذكرى الأبطال.
�س�أتناول يف هذه الدرا�سة جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية التالية:
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«ط��ل��ق��ة يف ال��ق��ل��ب» عن
ال�����ش��ه��ي��دة ���س��ن��اء ال���ف���ودري
للدكتورة فاطمة يو�سف العلي،
و«ال��دخ��ول خلباء الأمل» عن
ال�شهيد جمال ال�سامل ال�ستربق
�أحمد ،و«الفجر الأخري» لل�شهيد
عبدالكرمي طالب عبدالكرمي
خل��ل��ود ال�����ش��ارخ ،و«�صرخة
امليالد» عن ال�شهيدين� :أمري
عبا�س د�شتي ،وحمزة عبا�س
د�شتي للدكتورة فاطمة يو�سف
العلي ،و«راع��ي احلمية» عن
ال�شهيد عبداللطيف املنري
خلالد احل��رب��ي« ،ب�صمة يف
ق��ب��ة ال�����س��م��اء» ع��ن ال�شهيد
ع��ب��داحل��م��ي��د امل��اج��د لرثيا
البق�صمي ،و«الأ�شجار متوت
واق��ف��ة» ع��ن ال�شهيد ه�شام
حم��م��د ال��ع��ب��ي��دان لفوزية
ال�سويلم ،و«راعي احلر�شا» عن
ال�شهيد ال�شيخ فهد الأحمد
ال�صباح للدكتورة فاطمة العلي،
«البطل �أبي» عن ال�شهيد مبارك
ال��ن��وت ل��د .كافية رم�ضان،
«وق��ائ��ع حتقيق ه��ادي جدا»
عن ال�شهيد خالد ال�سمحان
للدكتورة ن�سيمة الغيث ،و «حني
تتوهج الذاكرة» عن ال�شهيد
فايز بوعركي للدكتورة فاطمة
يو�سف العلي.
كما �س�أتناول بع�ض الثيمات
الهامة اخلا�صة بهذا املو�ضوع
كما ات�ضحت يف الن�صو�ص
من مثل:
�سرد املقاومة وال�صدمة،
�آلية فعل القتل ,الرمز و�صور
التدمري والنهب وال�صراع على
اجلغرافيا وت�أثري احلرب على
الأمكنة.

«ب�ص�م��ة ف��ي ق�ب��ة السماء»
ل �ث��ري��ا ال�ب�ق�ص�م��ي ،وفكرة
املقاومة بالعصيان املدني
�سرد املقاومة �أو �سرد
ال�صدمة؟!
�سرد املقاومة:
حقيقة ال ي�ستطيع املرء
التفكري يف �أدب املقاومة �إال
�أن ترتبط يف ذاكرته �صورة
املقاومة الفل�سطينية ب�أعظم
�صورها و�أروع معانيها ،و�إن
كنا نتحدث عن �أدب مقاومة
كويتي ن�شر �إبان الغزو وبعده،
(وال���ذي ي�ستحق حقيقة �أن
يدر�س ب�شكل مو�سع ومف�صل)،
داعيا �إىل حترير الكويت وهو
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الهدف الأ�سمى للمقاومة ،ف�إن
جمموعة الق�ص�ص التي بني
�أيدينا ه��ي ق�ص�ص مقاومة
م��ن ن���وع �آخ����ر ت��ن��درج حتت
عبارة �شهرية يف �أدب املقاومة
هي« :كي ال نن�سى» .فذاكرة
ال�شعوب ال�شفوية ومن بينها
ذاكرة ال�شعب الكويتي اجلمعية
حتتاج لتحرير وكتابة ت�صوغ
معامل فرتة الغزو التي رغم
ق�صرها ن�سبيا مقارنة مع بع�ض
الدول الأخرى� ،إال �أنها ما زالت
م�ؤثرة على ال�شعب الكويتي �إذ
ال يزال يف (ال وعيه) يختزل
م�شاعر عدم الإح�سا�س بالأمان
واال�ستقرار ،وهذا مو�ضوع �آخر
ال �أريد الدخول فيه هنا� ،إال �أنه
باخت�صار قد يف�سر �سبب عودة
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الكتابة عن الغزو يف روايات:
«يف ح�ضرة العنقاء واخلل
الويف» للأديب القدير �إ�سماعيل
فهد �إ�سماعيل ،ورواية «فئران
�أمي ح�صة» ل�سعود ال�سنعو�سي،
و«الطري الأبابيل» لعبدالوهاب
احلمادي.
�أدب املقاومة مثلما يو�ضحه
ناه�ض زق���وت ,يف ال�سياق
الفل�سطيني ،هو نوع من رد
الفعل �ضد واقع الأمة الثقايف،
واالج��ت��م��اع��ي ،وال�سيا�سي،
التي قد تكونت ر�ؤاه��ا حتت
االحتالل .عامل مهم يف فعل
املقاومة الفل�سطينية يت�ألف من
بحث ال�سياق الثقايف والتاريخي
ليعك�س الواقع اخلفي ،بو�ساطة
�صنع مرجعية ل��ت��اري��خ غري
متحدث عنه ومتغا�ض عنه
وحترير ما يحاول املحتل �أن
يزيحه( .ناه�ض زقوت)2009،
هذا النوع من اخللق الأدبي من
املمكن التفكري فيه على �أنه
الكتابة �إىل ال��وراء لتاريخ ما
قد مت حموه عن عمد( .حترير
حمدي)2011 ،
ومن الق�ضايا الالفتة يف
الق�ص�ص ،مو�ضع القراءة ،هي
كذب املحتل ،فمن �سمات �أي
دولة غازية هي الكذب وت�شويه
احل��ق��ائ��ق واالخ���ت�ل�اق ،وهي
الأم��ور التي قام بها املحتل،
لأن ال�شر ال منطق له ،فيخلق
منطقا بديال يتمثل يف الكذب.
وال���ك���ذب ات�����ض��ح يف ادع���اء
ال�سلطة العراقية �أن الكويت
هي املحافظة التا�سعة ع�شرة
للعراق وه��ذا ك��ذب �سيا�سي
ي���وازي ك��ذب�اً �آخ��ر ات�ضح يف
الن�صو�ص هو كذب املحققني
العراقيني على �أهايل ال�شهداء،
فعندما يعدونهم بعودة �أبنائهم
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�ساملني يقومون ب�إعادتهم لكي
ميوتوا �أمام �أعني ذويهم .وهذه
�صورة من �صور وح�شية العدو
وريث النازية وال�صهيونية وكل
الأنظمة املتوح�شة.
ولو التفتنا �إىل �سرديات
ال��غ��زو مب��ع��ن��اه��ا ال�سيا�سي
لوجدنا كذب املحتل ،مثل �أي
حمتل� ،إذ ي�شوه ت��اري��خ �أمة
ويدعي ملكية ما ال ميتلك،
مثلما فعل الإ�سرائيليون ومن
قبلهم الأوربيون عندما احتلوا
الوطن العربي ،فادعى االجنليز
ب�أنهم �أتوا ليطوروا ال�شرق� .إال
�أن كذب العراقيني كان كذبا
خمتلفا مثلما ت�صور ق�صة
«وق��ائ��ع حتقيق ه��ادئ جدا»
للدكتورة .ن�سيمة الغيث�« :شهر
م�ضى على حترير املحافظة
 19وال تريد الأمور �أن ت�ستقر..
تعرف لو هد�أت الأحوال نرحل
عائدين على الفور ..نحن �أي�ضا
لنا �أهل وعيال ..نريد نطمئن
عليهم( ..وقائع حتقيق هادئ
جدا� ،ص)15:
فهنا جن��د امل��ح��ت��ل يقوم
باخرتاع ذاكرة مزيفة وتلفيق
ادع��اءات مل جتد لها �أ�سا�سا
من ال�صحة ،ويدعم كذبته على
حم�ض افرتاء لي�س �أكرث �إذ جعل
الكويت حمافظة عراقية مت
حتريرها من املحتلني الذين هم
بالأ�صل املواطنون الأ�صليون.
من هنا تكون الكتابة املقاومة
ب��ال��رد على ه��ذه االدع���اءات
وت�صويرها ودح�ضها ،و�إنها
و�إن �أتت بهذا العمل من خالل
متثيل الفكرة ب�شكل عر�ضي،
ف�إنها يف �أعمال �أخرى ،خارج
�إطار هذه الدرا�سة ،مت الرد
عليها ب�شكل �أعمق.
وم���ث���ل���م���ا ك�����ان ال���ه���دف

«ح� ي��ن ت �ت��وه��ج ال� ��ذاك� ��رة»
خ �ط ��ا م �ت �ص�ل ً�ا ب�ي��ن ذاك� ��رة
ال�ش�ه�ي��د «ف��اي��ز بوعركي»
وت � ��اري� � �خ � ��ه اإلس� �ل ��ام� � ��ي،
ح� � �ي � ��ث ت� � �ت� � ��داع� � ��ى ص � ��ور
أب� �ط ��ال ال� �ت ��اري ��خ ورم � ��وزه
ال��ث��اين املهم لأدب املقاومة
الفل�سطينية بح�سب ناه�ض
زق���وت ه��و �أن ت��وث��ق احلياة
اليومية للفل�سطينيني وحتمل
�شهادة للمعاناة امل�سببة بفقد
بيوتهم وجتربتهم يف املنفى
الطويل� .أت��ت هذه الق�ص�ص
الكويتية الق�صرية لت�سرد
يوميات االحتالل من منظور
ال�شهيد الكويتي و�أ�سرته.
والق�ص�ص هنا متثل نوعا من
ال�شهادة الأدبية كما تبني حترير
حمدي يف درا�ستها “Bearing
Witness in Palestinian
� ,”Literatureإن قول ال�شهادة

ممكن �أن يفكر به كنوع �أدبي
فرعي ،يزود انعكا�سا ملا قد
مت قمعه بو�ساطة ال�سردية
املهيمنة لأكرث الفرق قوة.
ث��ال��ث��ا ،ه���ذا ال�شكل من
الكتابة يتذكر تاريخ م�أ�ساتهم
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وي��ن��ب��ه ال���ق���راء �إىل �أ�صول
معاناتهم .مع مرجعية حمددة
�إىل ج����ودة ���ش��ع��ر املقاومة
الفل�سطيني ،كنفاين ي�ؤكد �أن
ه��ذا النوع من الكتابة لي�س
تعبريا لرثاء ال��ذات يف وجه
الأثر واملعاناة ،ولكن �أكرث من
هذا دليل على القوة ،والعزم
يف املحنة ،وه��ذا ات�ضح من
خالل �أفعال املقاومة البطولية
ل�شهداء و�أ�سرى الكويت كما
�سيت�ضح بعد قليل.
ت��ت��خ��ذ م��ق��اوم��ة املحتل
�أ�شكاال متعددة منها الأفعال
الكتابية والأفعال اجل�سدية
وجميعها تهدف �إىل املقاومة
والدفاع عن ممتلكات ال�شعب
ووجوده وكيانه ،فاملقاومة رد
فعل طبيعي لأي �شعب حر
وكرمي �أبى �أال ي�ست�سلم ب�سهولة
للمحتل ،وهو ما حدث �إبان
الغزو العراقي الغا�شم  .ولكن
من الالفت �أي�ضا� ،أن طبيعة
ال�شعب الكويتي امل�سامل تبدت
يف �سلوكياته ،فاختار �صورا
متعددة للمقاومة يف الداخل
�أ�شدها �ضراوة حماولة القيام
بعمليات م�سلحة �ضد املحتل
و�أكرثها مدنية،
االن���خ���راط يف الأعمال
املدنية� ،إذ ت��راوح��ت �أفعال
امل����ق����اوم����ة ب��ي�ن الأع����م����ال
ال��ت��ط��وع��ي��ة خل��دم��ة �أف����راد
املجتمع لت�سهل لهم احل�صول
على امل��واد الغذائية وغريها
م��ن امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�ضرورية
لال�ستمرار يف ال�صمود والثبات
�أو حلماية الأحياء ال�سكنية
وت�أمينها ،ف�أغلب �شخ�صيات
ه��ذه الق�ص�ص مثل :مبارك
ال��ن��وت وعبداحلميد املاجد
وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف امل���ن�ي�ر هي
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�شخ�صيات قامت بال�صمود
والثبات وامل�ساهمة يف تخفيف
املعاناة عن املواطنني وتوفري
امل���واد الأ�سا�سية .يف ق�صة
«ب�صمة يف قلب ال�سماء» لرثيا
البق�صمي تتجلى املقاومة
بفكرة الع�صيان املدين التي
قام بها بطل الق�صة فال�شهيد
عبد احلميد املاجد الذي كان
يعمل يف ال�سنرتال كانت طبيعة
فعله يف املقاومة هي الع�صيان
املدين وعدم االن�صياع حتت
�إرادة املحتل ب ��أي �شكل من
الأ���ش��ك��ال�« :شعور الع�صيان
املدين الذي امتد �إىل نفو�س
الكويتيني ،كان ردة فعل طبيعية
ل�شعب متيز بعزة النف�س ورف�ض
�أن يدو�سه حمتل» (ب�صمة يف
قلب ال�سماء� ،ص)5 :
�أم�����ا ف��ع��ل امل���ق���اوم���ة يف
حكاية ال�شهيد مبارك النوت
يف ق�صة «البطل �أب���ي» كان
يعمل بتوزيع التربعات على
الكويتيني .ونالحظ هنا يف
االقتبا�س التايل خوف الأ�سرة
على ال�شهيد الكامن يف دور
الزوجة �أو الأم الكويتية يف �أكرث
من ق�صة ،ولكن الرجل الكويتي
هنا يثبت �شجاعته و�إقدامه
وعدم مالم�سة هذه التو�سالت
امل�شفقة عليه �أي �ضعف �أو
ت��ردد يف دواخله مما يعك�س
�صالبته وق��ن��اع��ت��ه العميقة
بعدالة ق�ضيته ،فتقول« :رد
علي الئما :ماذا؟ هل تريدين
مني �أن �أبقى يف البيت والكويت
ت�ستباح جلنود الطاغية ..ال بد
�أن �أفعل �شيئا»( .البطل �أبي،
�ص)15 :
وم���ن احل����االت الفريدة
التي توحي بقوة القدرة على
املقاومة رغ��م البقاء طويال

حتت وط�أة التعذيب امل�ستمر،
هي �شخ�صية ال�شهيد فايز
بوعركي الذي يتحمل �أق�سى
�أنواع التعذيب ،كما يت�ضح يف
االقتبا�س التايل:
«ت��ت��وه��ج ال���ذاك���رة الآن
باملجاهدين القدامى يف زمن
بعيد ..قريب ..بالل يف رم�ضاء
املعركة ،عمار بن يا�سر يجلد
بال�سياط� ..إنه يتعزى بهذا عن
خلع �أظافره ..عن تعليقه من
�ساقيه ،عن حرمانه من الطعام
وال�شراب ..عن �صب املاء على
ر�أ�سه طول الليل حتى ال ينام..
لكنه �أبدا ال
يبوح با�سم زميل ،ولن يتعرف
على رفيقه يف ال�سيارة� ..إنه
جمرد عابر �سبيل ..ولن يف�ضي
ب�سر (الكروكي) الذي يحمله..
�إن��ه جمرد (�شخابيط) للعبة
الكلمات املتقاطعة»( .حني
تتوهج الذاكرة� ،ص)20:
�إنه ثابت على موقفه وال
يخرب با�سم �إخوانه يف الكفاح
والن�ضال ،بل �إنه يعمل خطا
مت�صال ب��ذاك��رت��ه م��ع ذاكرة
تاريخية �إ���س�لام��ي��ة مت�صلة
بالقدامى من املنا�ضلني من
مثل بالل بن رباح ،وي�أخذ من
رموز املا�ضي امل�شرقة الطاقة
وال�صرب واجللد على املقاومة
رغ���م �أن���ه واق���ع حت��ت وط����أة
العنف ،ي�صمد ك��ي ال يقود
الآخرين لنف�س اجلحيم الذي
يعي�شه .ومن هنا نفهم داللة
العنوان الداخلية «حني تتوهج
ال��ذاك��رة» بتذكر املجاهدين
ال��ق��دام��ى .وتتوهج الذاكرة
ع��ن��دم��ا ي��ق��ر�أ ال���ق���ارئ هذه
احلكاية من البطولة ،فهذه
الأع��م��ال الن�ضالية ه��ي من
جتعل ذاكرة الأجيال الالحقة

تتوهج.
�أما النوع الأخري فهو يكمن
يف املواجهة املبا�شرة مع املحتل
وه��و امل��ب��د�أ ال���ذي كتب عنه
املفكر الكاريبي فرانز فانون
يف كتابه «م��ع��ذب��ي الأر����ض»
( )١٩٦١يناق�ش �أن العنف هو
معان مهمة يف حتقيق التحرير
من اال�ستعمار غري �أن هذا ال
يحدث فج�أة؛ بدال من هذا �أنه
مرحلة تاريخية التي حتدث
بني قوتني متعار�ضتني� .إذ يقول
فانون للفيل�سوف والروائي
الفرن�سي �سارتر« :امل�ستعمر
يجب �أن يكون ب�شكل م�ستمر
واعيا ل�صورته ،و�أنا يكون غيورا
ليحمي و�ضعيته»( .فانون،
)1961
ه���ذه ال���ر�ؤي���ة الن�ضالية
تت�ضح من خالل �شخ�صيات
ع��دة مثل ال�شهيد فايز �أبو
ع��رك��ي ،وه�����ش��ام العبيدان،
وخ���ال���د ال�����س��م��ح��ان .تطرح
ق�صة ال�شهيد فايز بوعركي
من��وذج��ا بطوليا يف حماولة
ال��رد على العنف بالعنف يف
ق�صة «حني تتوهج الذاكرة» �إذ
حاول البطل �أن يدمر مدر�سة
كانت مقرا جلنود االحتالل
ولكن هذا الفعل مل يتم ب�سبب
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اإلع� � � � � � ��دام ه� � ��و ال� �ع� �ق ��وب ��ة
ال� ��وح � �ي� ��دة ل� �ك ��ل امل� �ق ��اوم�ي�ن
الكويتيني مهما كانت درجة
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
رب � � ��ط ك� �ب� �ي ��ر ب �ي ��ن األدب
ون� � � �ظ � � ��ري � � ��ة ال� � �ص � ��دم � ��ة
ل�ق��درت�ه�م��ا ع�ل��ى استيعاب
ك� � � � ��ل أش� � � � �ك� � � � ��ال ال � �ق � �ه � ��ر
اإلنساني ،ولوجود عنصر
ال� �ت� �خ� �ي ��ل ال � � ��ذي ه � ��و حق
م �ش��روع ف��ي األدب والفن
قلق املحتل امل�ستمر من قوى
املقاومة ويقظته يف متابعة
ال�شباب العزل الذين ي�أخذون
من احلق قوة م�ضاعفة تقف
يف وجه املحتل.
وغري هذه الأمثلة ،هناك
ال��ك��ث�ير م��ن الق�ص�ص التي
ت�ت�راوح ب�ين الأدوار �سابقة
ال��ذك��ر وغ�يره��ا وال��ت��ي ت�ؤكد
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عدم انهزامية ال�شعب الكويتي
ومت�سكه ب�أر�ض الوطن لآخر
قطرة من دمه.
�آلية مت�شابهة يف القتل
والتعذيب:
م���ن امل���ف���ارق���ات احل����ادة
ل���ل���ح���روب ه���و �أن ت�صبح
امل��م��ار���س��ات اخلفية �شائعة
وم��ت��داول��ة ب�شكل علني� .إذ
تواترت �أفعال القتل والتعذيب
�أمام مر�أى النا�س ،بدال من �أن
تكون ممار�سة خفية ،وهي
�صورة م�ضادة ملا يحدث يف
حالة ال�سلم من �إخفاء حلاالت
ارتكاب جرائم العنف .ومن
الالفت �أن م�شهد القتل العلني
يتكرر يف �أغلب الق�ص�ص حيث
يقتل ال�شهيد بال�ساحات العامة
مثل ك��ل اجل��م��اع��ات النازية
امل�ستبدة وممار�ساتها ال�شهرية
يف الت�صفية اجل�سدية ,من
�أجل �إثارة الرعب يف النفو�س
و�إحباط همة ال�شعب الكويتي
حتى ال يفكر ب ��أي��ة �أ�شكال
املقاومة ،بالإ�ضافة �إىل الرغبة
يف حتقيق الإيالم ال�شخ�صي
لأ����س���رة ال�����ش��ه��ي��د وللذاكرة
اجلمعية لل�شعب الكويتي.
يت�ضح فعل القتل يف ق�ص�ص
عديدة من بينها ق�صة «وقائع
حتقيق ه��ادئ ج��دا» لن�سيمة
الغيث� ،إذ يخربنا ال�سارد « :يف
اليوم الثالث كان خالد عبداهلل
ال�سمحان ملقى يف �شارع
بغداد ،جثة �ساكنة ،بر�صا�صة
�أطلقت من م�سافة �شرب واحد
بني عينه الي�سرى و�أذنه .كانت
�آثار �إطفاء احلريق ال تزال على
يديه»( .وقائع حتقيق هادئ
جدا� ،ص )22:هنا يت�ضح �أن
احلرق والتعذيب ،والإ�صابة يف
الأماكن احل�سا�سة يف ج�سد

نقــــــد
الإن�سان �أتت ل�ضمان الت�صفية
اجل�سدية ،وهي التي �أ�صبحت
�سمة من �سمات ه��ذا القتل
الوح�شي .ومن الوا�ضح �أي�ضا
�أن �أفعال املقاومة رغم تراوح
درجات خطورتها �إال �أنها يف
النهاية تنال عقوبة واحدة هي
الإعدام يف ال�ساحات العامة،
فمبارك النوت وعبداحلميد
املاجد وعبداللطيف املنري،
و�أمري وحمزة د�شتي وهم من
فئة ال�شهداء ال��ذي��ن �أرادوا
ت��ق��دمي م�����س��اع��دات لل�شعب
ال�صامد ،ت�ساوا بالعقوبة مع
م��ن ق��ام��وا ب ��أف��ع��ال مقاومة
كربى كتخطيط ال�شهيد �أبو
عركي لتفجري مدر�سة تعد
نقطة جتمع للجنود العراقيني.
وبااللتفات �إىل ح��ادث��ة قتل
ال�شهيد فهد الأحمد ال�صباح،
الذي كانت تهمته الوحيدة �أنه
رجل له تاريخ من نوع فاخر ال
يطيقه الغزاة فهو ابن الأ�سرة
احلاكمة من جانب ،ومن جانب
�آخ��ر له تاريخه البطويل يف
الكفاح وفداء القومية العربية
وحماولة حترير املنطقة العربية
من االحتالل ال�صهيوين.
م��ن امل��ه��م ال��ت ��أك��ي��د على
ق�����ض��ي��ت�ين ه��ن��ا :ه���ي الهلع
والرعب من ال�صوت املنادي
باحلرية مثلما ج�سدها دروي�ش
يف �إح����دى روائ���ع���ه« :خوف
ال��غ��زاة م��ن الأغ��ن��ي��ات» ،فتم
قتل ال�شهيدة �سناء الفودري
فقط ب�سبب �أنها كانت تنادي
بخروج املحتل ،فالقتل كان
ب�سبب هتاف باحلرية ،وقتل
م��ب��ارك ال��ن��وت لأن��ه يحتفظ
برموز الكويت ال�سيا�سية ،لأن
هذا املحتل كان يريد طم�س
هذا التاريخ بكل ما �أوتي من

ن� �ظ ��ري ��ة ال� �ص ��دم ��ة جتلت
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
قوة ،حمتل كان يخيفه هتاف،
وترعبه �صورة رمز وطني معلقة
على حائط جمعية تعاونية.
ومل يكن هذا املحتل يرتكز
على �أي مدنية يف التعامل
مع ه��ذه الق�ضايا ومل يفرق
بني طبيعة كل فعل من �أفعال
املقاومة وهذا �أمر يلفت االنتباه
�إىل تخلف املحتل من جانب،
ويقينه ب�أكاذيبه وعدم �شرعيته
من جانب �آخر ،لذا هو يريد
�أن يقتل كل من يقف �أمامه
معار�ضا ولو برد فعل مقاومة
�صغري.
�سرد ال�صدمة:
�إذا ك��ان فرويد قد اجته
ل��ل���أدب ل��ي�����ص��ف الأح�����داث
ال�صادمة فهذا لأن الأدب مثل
التحليل النف�سي كالهما يهتمان
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بالعالقات املعقدة بني معرفة
ال�شيء وعدم معرفته لذا جند
هناك ربطاً كبرياً بني الأدب
ونظرية ال�صدمة ب�سبب �أنهما
ق��ادران على ا�ستيعاب جميع
�أ�شكال القهر الإن�ساين مما
لو حتدثنا عنها ب�شكل قانوين
الحتجنا �إىل �أدل��ة ملمو�سة
يف تبيان �أثرها ،ولأن الأدب
ي�ساعدنا على قول ما ال ميكن
قوله يف بقية احلقول العلمية
�إال بعد وجود الأدل��ة العلمية
ب�سبب عدم ا�شرتاط مطابقته
للواقع ،ولوجود عن�صر التخييل
الذي هو حق م�شروع يف الأدب
وب��ق��ي��ة ال��ف��ن��ون .وه���و م��ا مت
ا�ست�شعاره من نظرية ال�صدمة
يف الدرا�سات الأدبية الغربية
من خالل ن�شر النقاد العديد
من الأب��ح��اث ح��ول ال�صدمة
من مثل اكت�شافات يف الذاكرة
لكاثي كاروث  1990م  .منذ
ذلك احلني قام عدد من النقاد
املتخ�ص�صني بتطبيق نظرية
ال�صدمة يف �أبحاثهم عن اليهود
الناجني من حمرقة �أوروبا .
منذ العمل بها عام ١٩٩٠م،
ط���ورت درا����س���ات ال�صدمة
ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ق�لا متداخال
للدرا�سة يت�ضمن الأدب وعلم
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النف�س ،والتاريخ ،والفل�سفة
مع تركيز على �أ�سئلة الذاكرة،
وال��ن�����س��ي��ان ,وال�������س���رد .من
الوا�ضح �أن �أ�سئلتها الثالثة
املهمة هي الذاكرة والن�سيان
و���س��رد ت��ف��ا���ص��ي��ل ال�صدمة
وه��ي معامل �أالحظها ب�شكل
كبري يف ال�سرديات الأدبية
ل��ل��ح��روب يف ال��ع��امل العربي
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص .يف
ال��وط��ن العربي ،على �سبيل
املثال ،جند الفل�سطينيني بعد
النكبة والنك�سة واجلزائريني
بعد الع�شرية احل��م��راء هم
من �أوائل الكتاب الذين كانت
لهم كتابات مهمة والفتة يف
التعبري ع��ن ال�����ص��دم��ة� .أما
�صدمة الغزو العراقي على
ال�شعبني الكويتي والعراقي,
ق���د مت مت��ث��ي��ل��ه��ا يف الأدب
الكويتي ب�شكل وا���ض��ح منذ
احلرب حتى الآن .وبااللتفات
�إىل الن�صو�ص مو�ضع القراءة،
حقيقة مل تعر�ض الق�ص�ص
مو�ضع ال��درا���س��ة ،للأفكار
املعمقة يف نظرية ال�صدمة
وقد يعود ال�سبب لعدم �إطالع
الأدباء ،كتاب الق�ص�ص ،على
اجلانب ال�سيكولوجي ملفهوم
ال�صدمة ،فهي نظرية حديثة
ول�����س��ت م��ت ��أك��دة م��ن اطالع
الأديب الكويتي عليها .ولكن
ه���ذا ال يعني �أن الق�ص�ص
خ��ل��ت م���ن ال��ت��ع��ب�ير ب�شكل
انعكا�سي و�أدائ��ي عفوي عن
ب��ع�����ض م��ف��اه��ي��م ال�صدمة،
فحادثة الغزو العراقي كانت
بحد ذات��ه��ا �صدمة يف قلب
العروبة برزت ك�صدمة �سيا�سية
واجتماعية ،وهو ما يت�ضح يف
العديد م��ن متون الق�ص�ص
مثل ق�صة «راع��ي احلر�شا»

لفاطمة العلي ع��ن ال�شهيد
ال�شيخ فهد الأحمد ال�صباح،
�إذ يقول �سارد الق�صة« :طلقة
الغدر اخرتقت الهواء ،معلنة
االجتياح ال�صدامي الغادر،
وا���س��ت��ق��رت يف مكانها على
كر�سي احلافلة ،على �أر�ض
الكويت ،التي ظللت �أ�شقاءها
بكل اخلري والعطاء ،وخ�صت
العراق من بينهم ،بتمر وحليب،
ومل تبخل عليها ب��أي غال».
(راعي احلر�شا� ،ص.)7:
ل��ل��غ��در ف��ه��م خم��ت��ل��ف يف
العالقة الكويتية العراقية
فيما قبل ال��غ��زو ،فالكويت
حتت م�سمى القومية العربية
كانت داعما قويا للعراق يف
حربه مع �إي���ران ،وك��ان جارا
يعده الكويتيون �أخا و�شقيقا،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ال���رواب���ط
االج��ت��م��اع��ي��ة ب�ي�ن املجتمع
الكويتي والعراقي ،والعالقات
الثقافية املتينة بينهما .وهو
م��ا ات�����ض��ح ب�شكل ج��ل��ي يف
ق�صة «راع��ي احلر�شا» ،كما
يبني �سارد الق�صة اخلارجي
دور ال�شهيد الفهد يف الدفاع
عن قيم العروبة يف الفقرة
التالية:
«فهو الفدائي الذي ما كان
ل��ه �إال �أن يتقدم ال�صفوف،
وان�ضم �إىل جحافل الفدائيني،
يف الأعوام 1968م و 1969م
و 1970م ،و�أ�صيب يف �أنحاء
متفرقة من ج�سده ،وهو الف�ؤاد
املفعم بال�شوق �إىل الوحدة
العربية ،لريى عيونا حتتفي
بالو�صايا الع�شر عند �آذان
الفجر»( .راعي احلر�شا� ،ص:
)9
وهذا االقتبا�س يتحدث عن
ق�صة بطولة ال�شهيد ال�شيخ

فهد الأحمد ،الذي كان دوما
حم��ارب��ا �شر�سا مدافعا عن
ق�ضايا العروبة ،دعم الق�ضية
الفل�سطينية ،والعراق يف حربه
مع �إيران ،فحدثت له ولبقية
ال�شعب ال��ك��وي��ت��ي ال�صدمة
متعددة الأب��ع��اد ال�سيا�سية
واالجتماعية من غدر النظام
العراقي بال�شعب الكويتي.
وتلتقي ق�صة «البطل �أبي» مع
الق�صة ال�سابقة يف التعبري عن
ال�صدمة� ،إذ تقول ال�ساردة:
«فوجئ البطل كما فوجئ
الكويتيون باجتياح القوات
الغازية لأر�ض الكويت ..فقد
كان يدير جهاز املذياع ،وجاءه
خرب الغزو ،كال�صاعقة ،فاندفع
ن��ح��وي ،وك��ن��ت �أع���د حينها
الفطور ،فقد كان بالن�سبة �إيل
حتى تلك اللحظة يوما عاديا،
ولكن ب��ادرين ب�صوت متهدج
قائال :ال �أ�صدق يا �أم فالح..
ال �أ�صدق ما �أ�سمع ..ال ميكن..
ال ميكن .ملأين الرعب ،فقلت:
خريا يا �أبا فالح� ..أخربين..
�أخ��ب�رين �أرج�����وك م��ا الذي
ح���دث؟!» (البطل �أب��ي� ،ص:
)14-13
ويف مو�ضع �آخر من الن�ص
ال�سابق ،ت�سرد الأم ال�ساردة
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الداخلية للحكاية الأ�سا�سية
ا�شرتاكها بالإح�سا�س بال�صدمة
هي و�أبو فالح ،وعدم ت�صديق
ح��دث ال��غ��زو وال��ق��درة على
ال��ن��ط��ق والإح�����س��ا���س بالهلع
وهذه هذه م�شاعر ناجتة عن
ال�صدمة املبا�شرة فمن �إحدى
مظاهر ال�صدمة �أن امل�صدوم
ال ي�ستطيع �أن يتحدث بطالقة
وبيان لأن املفردات املنا�سبة
للتعبري عن مو�ضوع ال�صدمة
تغيب عنه.
من �آثار حدث الغزو العراقي
�أن ال�شخ�صيات بعد �أن جرحت
يف وعيها وقيمها باتت تعي�ش
يف ف�ضاء حزين كئيب �سوداوي
ك�سر طبيعة ال�شعب الكويتي
املرح بطبعه ،من مثل ما حدث
ل�شخ�صية عبداحلميد املاجد
ال���ذي ك���ان م��رح��ا وب�شو�شا
فيما قبل احلدث ال�صادم يف
ق�صة «ب�صمة يف قلب ال�سماء»
»:انتزعوا البهجة ،والب�سمة من
نفو�س اجلميع ..عبداحلميد
فقد ج��زءا كبريا من مرحه،
فعندما يعود م�ساء �إىل منزله،
ي�ضع يده على �صدره ،ليجده
متورما بالغ�صة والقهر،
ف�أفعال جنود املحتل كانت
تثري حريته ويت�ساءل� ..أي نوع
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من الب�شر ه�ؤالء»؟ (ب�صمة يف
قلب ال�سماء� ،ص)7 :
م����ن ع��ل�ام����ات �صدمة
ال�شخ�صية هنا �أنها يف حالة
اختالل يف املفاهيم فال ت�ستطيع
حتديد جن�س وطبيعة ه�ؤالء
املحتلني لأنها تفوق االحتمال
وهنا جند عبداحلميد يعي�ش
ح�يرة م�ضاعفة و�صدمة يف
�أبجديات املفاهيم الإن�سانية
لأن���ه مثقل ب��ج��رح يف عقله
ويف ت�صوراته جراء الأحداث
العنيفة ال�صادرة من جنود
االحتالل.
ومل تكن حالة الإح�سا�س
بال�صدمة هي حالة فردية ،بل
كانت ال�صدمة �صدمة جماعية،
مثلما يت�ضح يف ق�صة «راعي
احلر�شا»« ،الليل على �أبواب
املدينة يجثم ف��وق ال�صدور
النقية ،التي مل تعرف كيف
تخون ومل تتعلم كيف تغدر».
(�ص )9:هنا جند الأ�سلوب
كان ا�ستعاريا يرمز للمحتل
بالليل ويحول الظرف الزماين
�إىل �شيء م��ادي يجثم على
ال�صدور ،وللفعل امل�ضارع هنا
داللته املعربة عن ا�ستمرارية
ف��ع��ل الإح�����س��ا���س بال�ضيق
والكدر .فاللغة هنا خمتلطة
ب�سوداوية الواقع ،وتقدم حالة
من الذهول العاطفي.
ف��ي��م��ا جن��د ق�����ص��ة «حني
تتوهج الذاكرة» ت�سرب �أغوار
ال�شخ�صية امل�����ص��دوم��ة كما
يت�ضح« :حاول وليد �أن يجد
ثغرة لالبت�سام حتى ال ميوت
ق��ه��را» (���ص )12 :مم��ا يبني
عجز ال�شخ�صية عن ن�سيان
ما يحدث والعي�ش يف دائرة
احلدث ال�صادم نف�سه.

من شهداء العروبة

اشترك في
احلرب العامليـــة الثـانيـــــــة
وحرب فلسطني 1948

أبو زيد ..

أول مرصي يسقط طائرة إرسائيلية
عبد الكرمي املقداد

�أول طيار ي�سقط طائرة �إ�سرائيلية ،و�أول طيار ي�سقط �أول طائرة يف التاريخ امل�صري .ا�شرتك يف احلرب العاملية الثانية يف مطلع �صيف عام
 ،1943كما ا�شرتك يف حرب النكبة� ،أول حروب العرب مع �إ�سرائيل عقب �إنهاء االنتداب الربيطاين على فل�سطني و�إعالن قيام �إ�سرائيل عام
 ،1948و�سجل فيها اثنتني و�سبعني طلعة جوية �أ�سقط خاللها ثالث طائرات للعدو ال�صهيوين ،و�أحلق به الكثري من اخل�سائر يف الأرواح والعتاد.

وج��ري��ا على ع��ادة �أ�سلحة
اجلو يف كتابة انت�صارات طياريها
علي جانب مقدمة طائراتها،
فقد �أظهرت �صورة للبطل مع
طائرته �أن��ه ق��ام ب��غ��ارات حتى
تاريخ التقاط تلك ال�صورة لثمان
م��دن وم�ستعمرات �إ�سرائيلية
منها تل �أبيب التي ق�صفها �ست
مرات.
�إنه ال�شهيد امل�صري الطيار
حممد عبد احلميد �أب��و زيد
الفيتوري (مواليد عام ،)1918
الذي ان�ضم �إىل ال�سرب اخلام�س

يف القوات اجلوية امل�صرية ومل
يكن يتجاوز الثانية والع�شرين من
العمر .ومنذ بداية العام 1940

ب���د�أ ال��ت��دري��ب ع��ل��ى الطريان
فتعلم ،وب��رع يف قيادة العديد
من �أنواع الطيارات املقاتلة ،منها

امللك فاروق مع �ضباط احلر�س امللكي قبل �إر�سالهم اىل حرب فل�سطني
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طائرات (غالدييتورز) ،وطائرات
(هوريكان) .وبعدها طائرات
(�سبايت فاير) ،فطائرات (�سي
ف��ي��وري) ،ويف النهاية طائرة
(هوكر فيوري).
ول���ط���ائ���رة ه���وك���ر فيوري
هذه ق�صة طريفة� ،إذ مل يكن
الأ����س���ط���ول اجل����وي امل�صري
ميتلكها ،لكن �شاءت الأقدار �أن
يح�ضرها الطيار الربيطاين بيل
هامبل ،رئي�س طياري االختبار،
�إىل م�صر يوم � 21أبريل ,1948
وكانت �أول من��وذج لهذا النوع

من الطائرات ,وبعد ثالثة �أيام
من و�صوله قام بتقدمي عرو�ض
(�أكروباتية) بها �أظهرت �سرعتها
وقدرتها على املناورة ،فقررت
ال��ق��ي��ادة امل�صرية �ضمها �إىل
الأ�سطول احلربي ف��ورا .وبعد
�أي��ام ب��د�أ الق�سم الهند�سي يف
�سالح اجلو امللكي امل�صري يف
تطوير الطائرة ،على الرغم من
عدم وجود �إية معلومات عنها
�أو كتالوجات ت�شرح �آليات عملها
و�صيانتها .وقد جنح املهند�سون
امل�صريون بالفعل يف �إ�ضافة �أربعة
مدافع ،و�أربع نقاط حتميل قنابل
للطائرة اجلديدة ،ومت �ضمها �إىل
�سالح اجلو امللكي حتت الرقم
امل�سل�سل .701
مل يكن ذل��ك غريبا على
اجل��ي�����ش امل�����ص��ري� ،إذ تذكر
املذكرات احلربية قيام اللواء
ط��ي��ار مهند�س ع��ب��د احلميد
حممود بتحويل طائرات النقل
�إىل ق��اذف��ات للقنابل لت�ساهم
يف حرب فل�سطني حيث مل تكن
هناك قاذفات للقنابل يف ذلك
الوقت .كما قام ب�إ�صالح �سرب
من (الكوماندو) بعد �أن تركها
الأمريكيون منذ عام  1945يف
العراء يف مطار القاهرة الدويل،
وحولها �إىل ق��اذف��ات للقنابل
وبهذا �أ�صبح �سرب كامل من
هذه الطائرات يعمل يف القوات
اجلوية.
يف �أوائ���ل م��اي��و  1948مت
نقل الطائرة (ه��وك��ر فيوري)
�إىل ال�سرب الثاين يف القوات
اجلوية امل�صرية الذي كان يقوده
�أبو زيد يف قاعدة العري�ش يف
�شمال �شرق �سيناء ،وكان الطيار
الوحيد امل�سموح له بقيادتها لعدم
تدرب الطيارين عليها �سابقا،
وعدم وجود كتب تعليمية ت�شرح
�آليات عملها .وقد متكن �أبو زيد

�إىل جانب طائرته وقد دون عليها عدد الطلعات

أجنز  72طلعة جوية
ف� � ��ي ح� � � ��رب ال� �ن� �ك� �ب ��ة
أس� � �ق� � ��ط خ � ل��ال � �ه � ��ا 3
ط� ��ائ� ��رات إس��رائ �ي �ل �ي��ة
من معرفة �أ�سرارها ،فقادها
بنجاح وخرب قدراتها وت�أكد من
جناح التطويرات التي �أ�ضيقت
عليها.
ويف منت�صف ال�شهر ذاته،
ن�شبت احلرب �ضد امللي�شيات
ال�صهيونية امل�سلحة يف فل�سطني
و�شاركت فيها م�صر والأردن
والعراق و�سوريا ولبنان واململكة
العربية ال�سعودية .وكان البطل
�أب���و زي���د م��ن �أب����رز الطيارين
امل�صريني امل�شاركني يف تلك
احلرب ،حيث متكن يف الرابع
من يونيو  1948من �إ�سقاط �أول
طائرة للعدو ال�صهيوين وكانت
من طراز  ،Argusومل يكتف
بذلك بل كان �صاحب الإ�سقاط
الثاين �أي�ضا بعدها بثالثة �أيام
حيث �أ�سقط طائرة من طراز
(�أو�سرت جي  ،)1وتالها يف 19
�أكتوبر  1948ب�إ�سقاط طائرة
ثالثة من نوع (بيو فايرت).
الرب بالق�سم
يذكر �أنه �شاهد خالل تلك
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احلرب �سرب طائرات �صهيونية
يفرغ كل حمولته من القنابل
دفعة واحدة فوق قطار يف حمطة
العري�ش كان يقل جرحى حرب
يف طريقهم �إىل امل�ست�شفيات
امل�صرية للعالج ،فحوله �إىل
كتلة من اللهب �أتت على القطار
واجلنود امل�صابني ،دون �أدنى
اع��ت��ب��ار ل�ل��أع���راف والقوانني
الدولية الإن�سانية ،والتي تدعو
حلماية ومعاجلة اجلرحى وقت
احل����رب ،مم��ا ج��ع��ل��ه ي�شتاط
غ�ضبا ،ويق�سم على االنتقام
لدماء ال�شهداء اجلرحى.
ويف ي�����وم ال�������س���ب���ت ،يوم
الإج��ازة الأ�سبوعية لل�صهاينة،
وج���د ف��ر���ص��ت��ه ل��ل�بر بق�سمه،
فحلق بطائرته فوق ناد كبري يف
�شمال فل�سطني املحتلة (الكيان
ال�صهيوين) كان مكتظا ،و�أفرغ
حمولة طائرته من القنابل عليه
ليبيد الع�شرات من ال�صهاينة ما
بني قتيل وجريح ،ثم عاد �إىل
قاعدته �سامل ًا بطائرته ,وكان
لهذه ال�ضربة �أكرب الأثر يف عدم
دخول الطائرات ال�صهيونية تلك
املنطقة مرة �أخرى.
اال�ست�شهاد
يف � 19أكتوبر هاجمت ثالث
�سفن يهودية غ��زة العرتا�ض
قافلة بحرية تنقل الوقود لقوات
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م�صرية كبرية متمركزة يف بلدة
املجدل ال�ساحلية ،فوقع ا�شتباك
ب��ح��ري ب�ين ال�سفن امل�صرية
والإ�سرائيلية ،وا�ستدعى كل من
الطرفني الدعم اجل��وي ،وكان
�أبو زيد قائدا لل�سرب امل�صري،
ومتكن يف تلك املعركة من �إغراق
�إحدى البواخر الإ�سرائيلية ،كما
متكن زم�ل�ا�ؤه م��ن قتل وجرح
عدد من البحارة ال�صهاينة �أثناء
حمايتها لل�سفن ،وا�ضطر نق�ص
الوقود يف الطائرات امل�صرية �إىل
العودة ،وبقي �أبو زيد بطائرته
الهوكر فيوري وحيدا .وبعيد
ذلك ظهرت طائرة �إ�سرائيلية
ي��ق��وده��ا ط��ي��ار ك��ن��دي يدعى
(لن فت�شت) �شارك يف احلرب
العاملية الثانية ،ثم تطوع للقتال
مع اليهود .ب��د�أ الكندي يناور
بطائرته الـ ( بر�ستول بيو فايرت)
التابعة لل�سرب  103طائرة �أبي
زي��د ،ف�ألقى بقنابله لتخفيف
وزنه و�إتاحة املزيد من املناورة
ثم انخف�ض بالطائرة يف اجتاه
املياه ،ويف اللحظة الأخرية ارتفع
ب�سرعة �إىل الأعلى ،بينما مل تكن
لطائرة �أبو زيد القدرة على ذلك،
ف�صارت عر�ضة لنريان طائرة
الكندي ،فغرقت حاملة البطل
يف داخلها يف مياه البحر لتطوي
�أ�سطورة ن�سر �سيبقى حملقا يف
ذاكرة التاريخ امل�صري.
وتكرميا ل��ه��ذا البطل ،مت
�إطالق ا�سمه على �إحدى القرى
التابعة ملركز بدر يف حمافظة
ال��ب��ح�يرة يف ج��م��ه��وري��ة م�صر
العربية ،ومت �إطالق ا�سمه على
���ش��ارع يف مدينة الإ�سكندرية
تخليدا ل��ذك��ره ،كما مت منحه
ال��ق�لادة م��ن الطبقة املا�سية،
و�أدرج يف قائمة ال�شرف الوطني
امل�صري.

من شهداء اإلسالم

الشهيد
بن

أيب طالب

الشهيد ذو الجناحني
ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ
جعفر بن �أبي طالب -
ر�ضي اهلل عنه
ذو اجل��ن��اح�ين ،و�صاحب
ال��ه��ج��رت�ين ،و�أب����و امل�ساكني،
و�شبيه النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم َخلْقاً ُ
وخلقاً� ،شهيد غزوة
م�ؤتة ،البطل املغوار ،و�أخو علي
بن �أبي طالب البطل الكرار،
�إن��ه ال�صحابي اجلليل جعفر
بن �أبي طالب بن عبد املطلب
بن ها�شم ،ق��ال عنه �صاحب
كتاب �أُ�سد الغابة يف معرفة
ال�صحابة( :ابن عم ر�سول اهلل

ص ��اح ��ب ب� �ي ��ان وب�ل�اغ ��ة
وح �ك �م��ة ع�ق�ل�ي��ة مبهرة
تشهد ب�ه��ا خطبته أمام
النجاشي ملك احلبشة
�صلى اهلل عليه و�سلم وكان
�أ�شبه النا�س به خلقا وخلقا
�أ�سلم بعد �إ�سالم �أخيه علي
ر�ضي اهلل عنه بقليل) وقد روي
يف �إ�سالمه ق�صة طريفة هي:
�أن �أبا طالب ر�أى النبي �صلى
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اهلل عليه و�سلم وعلياً ر�ضي اهلل
عنه ي�صليان وعلي على ميينه،
فقال جلعفر ر�ضي اهلل عنه
ِّ
و�صل عن
ِ�ص ْل جناح ابن عمك،
ي�ساره  .وكان �إ�سالمه ر�ضي اهلل
عنه بعد واحد وثالثني رجال،
فكان الثاين والثالثني .وعند
اب��ن ا�سحاق �أن له هجرتني:
هجرة �إىل احلب�شة ،وهجرة �إىل
املدينة ،وملا هاجر �إىل احلب�شة
�أقام بها عند النجا�شي �إىل �أن
قدم على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم حني فتح خيرب،
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فتلقاه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم واعتنقه ،وق ّبل بني
عينيه وق��ال :ال �أدري ب�أيهما
�أنا �أ�شد فرحاً ،بقدوم جعفر
�أم بفتح خيرب ؟
ولقد كانت جلعفر ر�ضي
اهلل عنه مكانة رفيعة عند
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وحمبة عظيمة ي�شهد لها قوله
ال�سابق يف اجلمع واملقارنة بني
الفرح بالفتح الكبري فتح خيرب
التي فتح اهلل بها على امل�سلمني
خرياً كثرياً وبني الفرح بعودة

جعفر ر�ضي اهلل عنه �سامل ًا
من احلب�شة بعد غياب طال
�أمده ،وا�شتد فيه �شوق احلبيب
�صلى اهلل عليه و�سلم �إىل ابن
عمه .وي�شهد لذلك ويقويه ما
روي عن علي بن �أب��ي طالب
�أنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم :مل يكن قبلي
نبي �إال قد �أعطي �سبعة رفقاء
جنباء وزراء ،و�إين �أعطيت
�أرب��ع��ة ع�شر :حمزة وجعفر،
وع��ل��ي وح�سن وح�سني و�أبو
بكر وعمر وعثمان ،واملقداد
و�سلمان ،وعمار وبالل  .وه�ؤالء
اثنا ع�شر ،وبقي اثنان هما:
عبد اهلل ب��ن م�سعود ،و�أبو
ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنهم
�أجمعني.
وعن علي �أي�ضا �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :أ ّما
�أنت يا جعفر ف�أ�شبهت َخلقي
ُ
وخلقي ،و�أنت من عرتتي التي
�أنا منها).
ول���ه ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه يف
هجرته �إىل احلب�شة موقف
ال ين�سى ،وخطبة ال تبارى بني
يدي النجا�شي حينما جاء وفد
م�شركي مكة يطلبون ت�سليمهم
ه������ؤالء الآب���ق�ي�ن املف�سدين
ملجتمعهم وعقيدتهم وعادات
ق��وم��ه��م ك��م��ا زع��م��وا قبحهم
اهلل ،ف��ك��ان��ت ه���ذه املرافعة
احلكيمة من جعفر ر�ضي اهلل
عنه �أمام النجا�شي يف الدفاع
عن الإ�سالم ،وتعرية اجلاهلية
وال�شرك لدى قري�ش يف مكة،
و�إن ما فيها من بيان وبالغة
لغوية رائ��ع��ة وحكمة عقلية
باهرة لت�شهد لهذا ال�صحابي
اجلليل بف�صاحة نادرة ،وذكاء
حاد ،وقدرة عالية على احلوار
واملناق�شة وتبيان احلق ،وجمال

املنطق ،وقوة الإقناع يف موقف
مهيب و�ساعة فا�صلة �أمام
النجا�شي ملك احلب�شة ومنها
قوله�( :أيها امللك  ...كنا قوماً
�أهل جاهلية ،نعبد الأ�صنام،
ون�أكل امليتة ،ون�أتي الفواح�ش،
ونقطع الأرحام ،ون�سبي اجلوار،
وي�أكل القوي منا ال�ضعيف ،فكنا
على ذلك ،حتى بعث اهلل �إلينا
ر�سوالً منا ،نعرف ن�سبه و�صدقه
وعفافه و�أمانته ،فدعانا �إىل
اهلل لنوحده ونعبده ،ونخلع ما
كنا نعبد نحن و�أبا�ؤنا من دونه
من احلجارة والأوثان ،و�أمرنا
ب�صدق احلديث ،و�أداء الأمانة،
و�صلة الرحم ،وح�سن اجلوار،
والكف عن املحارم والدماء ...
وقذف املح�صنات ،و�أمرنا �أن
نعبد اهلل وحده ،ال ن�شرك به
�شيئا ،و�أمرنا بال�صالة والزكاة
وال�صيام ،ف�صدقناه و�آمنا به،
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حامل لواء رسول الله صلى
ال� �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس� �ل ��م وق ��ائ ��د
ل�ل�ج�ي��ش ف ��ي غ� ��زوة مؤته
واتبعناه على ما ج��اء به من
عند اهلل ،فعبدنا اهلل وحده
فلم ن�شرك به �شيئا ،وحرمنا
ما حرم علينا ،و�أحللنا ما �أحل
لنا ،فعدا علينا قومنا فعذبونا،
وفتنونا عن ديننا لريدونا �إىل
عبادة الأوثان  ...فلما قهرونا،
وظلمونا ،و�ضيقوا علينا ،وحالوا
بيننا وبني ديننا ،خرجنا �إىل
ب�ل�ادك ،واخ�ترن��اك على من
���س��واك ،ورغبنا يف جوارك،
ورجونا �آال نظلم عندك �أيها
امللك .
فقال له النجا�شي :هل معك
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مما جاء به �صاحبكم عن اهلل
من �شيء ،فقر�أ جعفر ر�ضي
اهلل عنه �صدرا من �سورة مرمي،
فبكى النجا�شي حتى اخ�ضلت
حليته ،وبكى �أ�ساقفته وعن
ُح�سن توفيق اهلل تعاىل جلعفر
يف هذا املوقف يقول ال�شيخ
�أب���و احل�����س��ن ال��ن��دوي رحمه
اهلل تعاىل يف كتابه (ال�سرية
النبوية):
�إن كالم جعفر بن �أبي طالب
�أم��ام ملك احلب�شة وت�صويره
للإ�سالم ،كالم حكيم قد جاء
يف �أوانه ومكانه وقد دل على
بالغة �صاحبه العقلية ،قبل
�أن يدل على بالغته العربية
البيانية ،وال يُ َعلّ ُل ذلك �إال ب�إلهام
م��ن اهلل ،وت�أييد ه��ذا الدين
الذي �أراد اهلل �أن يتم نوره ،و�أن
يظهره على الدين كله ،ويدل
كذلك على �سالمة الفطرة،

من شهداء اإلسالم
ورجاحة العقل التي فاق فيهما
بنو ها�شم قري�شاً.
ه��ذه �صفحة م�ضيئة من
���ص��ف��ح��ات اجل���ه���اد بالكلمة
والل�سان قبل اجلهاد بال�سيف
وال�سنان ذكرناها لهذا البطل
ال�شهيد من �أ�صحاب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم  .ت�شهد
بقوة �شخ�صيته و�شجاعته وعزة
نف�سه ،يقولها بح�ضرة ملك من
ملوك ذلك الع�صر ،وهو الغريب
املهاجر امل�ست�ضعف الفا ّر بدينه
من بط�ش قومه وتعذيبهم ،فما
بالك مبا هو �صانع هذا البطل
يوم يكون قائد جي�ش وحامل
لواء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يوم م�ؤتة .ال �شك �أننا
���س�نرى العجب ال��ع��ج��اب من
ال�شجاعة والإقدام.
وحا�شا لرجل كجعفر ر�ضي
اهلل عنه ال��ذي اجتمعت فيه
هذه ال�صفات وتلك املكارم �إىل
جانب حب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم له � اّأل يكون كرمياً
�سخياً جواداً معطاء ،فاجلود
�شقيق ال�شجاعة وكيف ملن يبذل
روحه �أال يبذل ماله وطعامه
و�شرابه .
ج��اء يف معجم ال�صحابة
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
قال :كان جعفر يحب امل�ساكني،
وي��ج��ل�����س �إل��ي��ه��م ويخدمهم
ويخدمونه (يحدثهم ويحدثونه)
فكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يكنيه (�أبا امل�ساكني).
وروي عن �سعيد املقربي،
عن �أبي هريرة قال� :إن كنت
لأل�صق بطني باحل�صباء من
اجل���وع ،و�إن كنت لأ�ستقرئ
الرجل الآي��ة وه��ي معي ،كي
ينقلب ب��ي فيطعمني ،وكان
�أخري النا�س للم�ساكني جعفر

«أب � � � � � � � ��و امل� � � �س � � ��اك � �ي ��ن»
ي�ج��ال�س�ه��م ويجالسونه
ي �خ��دم �ه��م وي �خ��دم��ون��ه
بن �أبي طالب ،كان ينقلب بنا
فيطعمنا ما كان يف بيته ،حتى
�إنه كان يخرج لنا ال ُع ّكة(ظرف
من اجللد يو�ضع به ال�سمن
�أو الع�سل) لي�س فيها �شيء،
فن�شقها فنلعق ما فيها.
وملا رجع ر�ضي اهلل عنه من
احلب�شة يوم فتح خيرب �أنزله
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بجانب م�سجده  .وما زال
كذلك �إىل �أن كان يوم م�ؤتة وما
�أدراك ما يوم م�ؤتة �إنه اليوم
العظيم ،واليوم املهول ،الذي
وق��ف فيه ثالثة �آالف مقاتل
من �صحابة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �أم��ام مائتي
�أل��ف من العرب املتن�صرين،
وجند الروم املدججني بال�سالح
وامل ��ؤه��ل�ين للقتال ،املدربني
على النزال والت�صدي لأكرب
اجليو�ش و�أعظم املمالك يف
ذلك الزمان ،ولي�س يف معارك
امل�سلمني م��ن موقعة �سميت
غ���زوة �إال وح�ضرها ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إال
هذه املعركة فقد ذكرها علماء
ال�سرية با�سم الغزوة وكذلك
عدد من املحدثني منهم �إمام
املحدثني و�شيخهم الكبري الإمام
البخاري بهذا اال���س��م ،علما
�أن ر�سول اهلل مل يح�ضرها،
وذلك لعظيم �ش�أنها و�أهميتها
يف تاريخ الإ�سالم ولكرثة من
ح�ضرها من �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ولأنها كانت املحاولة الأوىل
التي ينطلق فيها جي�ش امل�سلمني
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خارج حدود اجلزيرة العربية
لن�شر دين الإ�سالم دين الرحمة
ودي��ن ال�سالم ،دي��ن ن��ادى به
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
املبعوث للب�شرية عامة و�صاحب
الر�سالة اخلالدة.
قال اهلل تعاىل :وما �أر�سلناك
�إال رحمة للعاملني) وهذه الغزوة
و�إن كانت رداً على عنجهية
القيا�صرة والأباطرة و�أعوانهم
الذين قتلوا ر�سول ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم احلارث
بن عمري الأزدي ر�ضي اهلل عنه
املر�سل �إىل حاكم ب�صرى علماً
�أن الدبلوما�سية املعروفة منذ
تلك الأي��ام و�إىل هذا الزمان
�أن الر�سل ال تقتل� ،إال �أنهم
ا�ستهانوا بالعرب وبر�سولهم
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وقاموا
بفعلتهم اجلبانة النكراء .ف�أراد
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن يقول للروم خا�صة وللنا�س
عامة �إن �أمة العرب بعد ر�سالة
الإ�سالم هي غريها قبل هذه
الر�سالة ،و�إنها اليوم هي خري
�أمة �أخرجت للنا�س ،كما �أراد �أن
يبني لل�صحابة الكرام ر�ضوان
اهلل عليهم �أن مهمتهم �أكرب من
جزيرتهم ،و�أن ر�سالتهم �أو�سع
من بالدهم ،و�أح��ب �أن يكون
انطالقهم يف الفتوحات على
عينه وحتت �إ�شرافه ويف حياته
ورعايته �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهكذا ت�ستمر الدعوة وينت�شر
الدين احلنيف.
ف�أعد الأمة وحث الأ�صحاب
وا�ستثار احلم ّيَة وانتدب الأبطال
ونظم الأمور ورتب القيادة لهذا
اجلي�ش ،وجعل عليه ثالثة من
خرية �أ�صحابه ثانيهم جعفر
بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
الذي خ�ص�صنا هذه الأ�سطر
لذكر �سريته والتذكري ب�شجاعته
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و�صربه و�صموده و�إقدامه.
روى البخاري يف �صحيحه
ب�إ�سناده �إىل عبد اهلل بن عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما
ق��ال�( :أ َّم���ر ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف غزوة م�ؤتة
زيد بن حارثة فقال� :إن قتل
زي��د فجعفر و�إن قتل جعفر
فعبد اهلل بن رواحة) وودعهم
و�أ�صحابه بهذا الدعاء( :دفع
اهلل عنكم وردك����م �صاحلني
غامنني).
�إن من وقع عليه االختيار
لقيادة هذا اجلي�ش من �إمام
امل��ر���س��ل�ين ،وه���و ���ص��ل��ى اهلل
عليه و�سلم العارف بالرجال
واخلبري بالأ�صحاب �سيكون
�أه ً
ال لهذه املهمة ،وقديراً على
�إدارة تلك املعركة ،ومث ً
ال يف
الثبات والإق����دام ،ولقد كان
جعفر ر�ضي اهلل عنه �أه ً
ال
لهذه الثقة وجديراً بهذه املهمة
العظيمة ،فعن ابن �إ�سحاق قال:
 ...حدثني يحيى بن عباد بن
عبد اهلل بن الزبري عن �أبيه
ق��ال :حدثني �أب��ي ق��ال :واهلل
لك�أين �أنظر �إىل جعفر بن �أبي
ترجل عن
طالب يوم م�ؤتة حني ّ
فر�س له �شقراء ،ثم تقدم فقاتل
حتى ُقتل..
ق��ال اب��ن �إ���س��ح��اق :وكان
ذلك بعد ا�ست�شهاد القائد الأول
زيد بن حارثة ر�ضي اهلل عنه.
يقول ال�شيخ اخل�ضري �صاحب
كتاب �سرية نور اليقني :ف�أخذ
ال��راي��ة جعفر ب��ن �أب��ي طالب
وهو يقول:
ي��ا ح�ب��ذا اجل�ن��ة واقرتابها
ط� �ي� �ب � ً�ة وب� � � � � ��ارد ًا �شرابها
وال� � � � � � � � ��روم روم ق� � � ��د دن � ��ا
عذابها كافرة بعيدة �أن�سابها
ع�ل� ّ َ�ي �إن القيتها �ضرابها
ومل ي�����زل ي���ق���ات���ل حتى

ُق����ت����ل ر�����ض����ي اهلل ع���ن���ه.
ولقد بلغ من �صربه وثباته
يف ه��ذه املعركة درج��ة يعجز
الإن�سان عن ت�صورها ،ويكاد
ي�شك يف حقيقتها ل���وال �أن
رواها الثقات ،وخلدتها الرواة،
وت��ب��ارك��ت ب��ذك��ره��ا �صحائف
التاريخ وال�سري يف الفتوحات
فكان ر�ضي اهلل عنه معلم ًا
ملن ج��اء من بعده من القادة
والأب��ط��ال ،لقد ُ
�ضربت يده
اليمنى وال��راي��ة ب��ه��ا ،فتلقى
الراية بيده الي�سرى ،وملا ُقطعت
الي�سرى �ضمها ر�ضي اهلل عنه
بع�ضديه �إىل �صدره ومازال ثابتاً
�صابراً حتى �أثخنته الطعنات
وال�ضربات واجلراح.
روى البخاري عن نافع �أن
ابن عمر ر�ضي اهلل عنه �أخربه
�أنه وقف على جعفر يومئذ وهو
قتيل ،فعددت به خم�سني بني
طعنة و�ضربة لي�س فيها طعنة
يف دبره :يعني ظهره.
ويف رواية �أخرى قال ابن
عمر :كنت فيهم يف تلك الغزوة
فالتم�سنا جعفر بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنه ،فوجدناه يف

ل ��م ت �س �ق��ط ال� ��راي� ��ة من
ي � ��دي � ��ه ح � �ت� ��ى ب � �ع� ��د أن
ق�ط�ع�ت��ا واس �ت �م��ر يقاتل
ح� �ت ��ى اس� �ت� �ش� �ه ��د ،وف ��ي
ج �س��ده ب �ض��ع وتسعون
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
القتلى ووجدنا يف ج�سده ب�ضعاً
وت�سعني طعنة ورمية .ويف رواية
النمري عن نافع زيادة «فوجدنا
ذلك فيما �أقبل من ج�سده» .نعم
هكذا تكون البطولة ،وهكذا
يقبل امل ��ؤم��ن على ال�شهادة،
ويرك�ض �إىل اجلنة� ،إنهم رجال
�صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
ف�صدقهم و�أعلى مقامهم.
ولقد كان امل�صاب بجعفر
ر�ضي اهلل عنه م�صاباً عظيماً،
فعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
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قالت :ملا �أتى وفاة جعفر عرفنا
يف وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم احلزن .وقال فيه
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
ِ
فلتبك
و�سلم« :على مثل جعفر
ال��ب��واك��ي» .ودخ��ل��ه �صلى اهلل
عليه و�سلم من ذلك هم �شديد
حتى �أت��اه جربيل ف�أخربه �أن
اهلل قد جعل جلعفر جناحني
م�ضرجني بالدم يطري بهما مع
املالئكة» .ولذلك قيل جعفر ذو
اجلناحني .ويف رواي��ة �أخرى
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ر�أيت جعفر يطري يف
اجلنة مع املالئكة».
وك���ان ع��م��ر ب��ن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه �إذا ر�أى عبد
اهلل ب��ن جعفر ق��ال :ال�سالم
عليك يا ابن ذي اجلناحني.
وكما حزن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم على جعفر حزناً
�شديداً ،كذلك كان اهتمامه
ب�أوالده كبرياً وعظيماً ،فعن �أم
جعفر بنت جعفر بن �أبي طالب،
عن جدتها �أ�سماء بنت عمي�س
�أنها قالت :ملا �أ�صيب جعفر
علي ر�سول اهلل،
و�أ�صحابه دخل َّ
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وغ�سلت
وقد عجنت عجيني،
ّ
بني ودهنتهم ونظفتهم ،فقال
ر�سول اهلل :ائتني ببني جعفر،
ف�أتيته بهم ،ف�شمهم ودمعت
عيناه ،فقلت :يا ر�سول اهلل
ب�أبي و�أمي ما يبكيك؟ �أبلغك
عن جعفر و�أ�صحابه �شيء؟
قال :نعم «�أ�صيبوا هذا اليوم»
فقمت �أ�صيح و�أجمع الن�ساء
ورج���ع ر���س��ول اهلل �إىل �أهله
فقال « :ال تغفلوا �آل جعفر
ف�إنهم قد �شغلوا» ويف رواية
�أخرى يف ال�سرية « :ال تغفلوا
�آل جعفر من �أن ت�صنعوا لهم
طعاماً ،ف�إنهم قد �شغلوا ب�أمر
�صاحبهم».
وملا ر�أى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم احلزن والأ�سى
يف عيني زوج جعفر ر�ضي
اهلل عنها خوف ًا على �أبنائها
وذكرت يتماً و َعيْلة قال « :ال َعيْلة
تخافني عليهم ،و�أنا وليهم يف
الدنيا والآخرة».
�إنه �صلى اهلل عليه و�سلم نعم
الويل ،نعم الكافل ،ولقد كان
بهذا القدوة ال�سامقة ،والرائد
ال�صادق يف كفالة الأيتام ،ورعاية
الأيامى ،وبخا�صة �إذا كانوا من
�أبناء ال�شهداء ،الذين �سقطوا
دف��اع��اً ع��ن ال��دع��وة و�سقوا
�أر�ض الوطن بدمائهم الزكية،
فارتفعت �أرواحهم الطاهرة �إىل
ظل العر�ش عند رب الربية.
ول��دول��ة الكويت بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سوة
ح�سنة و�سنّة متّبعة حني �أ�س�ست
مكتب ال�شهيد و�أوك��ل��ت �إليه
العناية ب�أبناء ال�شهداء ورعايتهم
واالهتمام بهم.

من رموز الحرية

عبدالهادي خضر
ظهر الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل ك�أهم ال�شخ�صيات
الفل�سفية والن�ضالية يف القرن الع�شرين ،حيث ت ّوج ك�أبرز علماء
املنطقمنذع�صر�أر�سطو،وك�أحد�أهمم�ؤ�س�سيالفل�سفةالتحليلية.
وكان مل�ؤلفاته التي قاربت ال�سبعني كتابا دوي كبري يف الأو�ساط
الفل�سفية ،والثقافية عموما يف القرن املن�صرم ،لكن هذا الدوي
مل يقت�صر عليها ،بل نبع من املواقف الن�ضالية اجلريئة التي
تبناها هذا الفيل�سوف وعمل من �أجلها ملنا�صرة ق�ضايا ال�سالم،
واملر�أة ،ومناه�ضة احلرب ،ومنع ا�ستخدام الأ�سلحة ،وال�سيما
النووية ،والوقوف بحزم �إىل جانب الق�ضية الفل�سطينية.

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

برتراند راسل ...
ال���ف���ي���ل���س���وف امل��ن��اض��ل
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وقد بلغت به اجل��ر�أة �أن
قاد حمالت �ضد ال�شمولية
ال�ستالينية ،و���ض��د نزعات
�أدول�����ف ه��ت��ل��ر التدمريية،
وطالب بنزع الأ�سلحة النووية
بعد كارثة �ضرب هريو�شيما
بالقنابل ال��ن��ووي��ة ،ب��ل وقف
يف وج��ه حكومة ب�لاده حني
هبت لتجنيد ال�شباب ودفعهم
خلو�ض احلرب العاملية ،كما
هاجم تورط الواليات املتحدة
يف حرب فيتنام .
ف��ع��ن��د ان������دالع احل���رب
العاملية الأوىل ع��ام 1914
ان�ضم را�سل �إىل حركة �أن�صار
ال�سالم املناه�ضة للحرب،
وا�ستطاع جمع توقيعات عدد
من �أ�ساتذة اجلامعة على بيان
يطالب بريطانيا بعدم خو�ض
احل����رب ،ال��ت��ي راح يف�ضح
كوارثها وتداعياتها اجلنونية،
مناق�ضا �أق��وال وت�صريحات
رجاالت ال�سيا�سة يف بالده،
�إذ ���ش��دد على �أن امل�صالح
ال�بري��ط��ان��ي��ة ال ت�ستحق ما
يزهق يف �سبيلها من �أرواح
�أبنائها ال�شباب .وبعد اندالع
احلرب �شارك يف كتابة من�شور
يحتج على جترمي �أولئك الذين
يرف�ضون التجنيد يف اجلي�ش
وامل�شاركة يف القتال ،فتمت
حماكمته بتهمة الإ�ساءة �إىل
التجنيد والنظام ،وحكم عليه
بدفع غرامة بلغت  100باوند
�إ�سرتليني �إال �أنه رف�ض الدفع
ّ
وف�ضل ال�سجن ،لكنهم �أقاموا
مزادا على كتبه جلمع الغرامة،
فا�شرتاها �أ�صدقا�ؤه.
الأف��دح �أنه مت طرده من
عمله بالتدري�س يف جامعة
كامربيدج ،كما رف�ضت وزارة
اخلارجية الأمريكية منحه

خالل برنامج له يف الـ بي بي �سي

ح � �ك ��م ب ��ال� �س� �ج ��ن م � ��رت �ي��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

متحدثا يف �إحدى التظاهرات املنددة بقنبلة هريو�شيما
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ت�أ�شرية �سفر بعد تلقيه دعوات
من جامعة ه��ارف��ارد لإلقاء
حما�ضرات عامة فيها ،كما
منعته احلكومة الربيطانية
من �إلقاء املحا�ضرات يف بع�ض
امل���دن الربيطانية ،بذريعة
�إمكانية �أن ت�ؤثر حما�ضراته
ت�أثريا �سلبيا يف تعبئة جنود
اجلي�ش الربيطاين.
ك��ل ه���ذا مل ي���ؤث��ر على
ن�شاطه ومواقفه ،فا�ستمر يف
انتقاده احلكومة الربيطانية،
بل هاجم يف مقال له الواليات
املتحدة الأمريكية ،متهماً �إياها
بال�سعي لل�سيطرة على �أوروبا
ع�سكرياً ،الأمر الذي وجدت
ف��ي��ه احل��ك��وم��ة الربيطانية
م�برراً العتقاله وحماكمته،
وقد حكمت عليه املحكمة يف
مطلع ع��ام  1918بال�سجن
ملدة �ستة �أ�شهر ،ا�ستغلها يف
ت�أليف كتابيه «مقدمة للفل�سفة
الريا�ضية» ،و«حتليل العقل».
وعلى الرغم من كل ذلك،
مل يتخل را�سل عن مبادئه ،بل
زاد من ن�ضاله يف �سبيل ن�شر
ال�سالم ،وكتب �آنذاك حمذرا
م��ن ( ع�����س��ك��رة ال�شعوب)،
م�شريا �إىل �أن��ه��ا �ستف�ضي
�إىل حروب ونزاعات مدمرة،
و�أن��ه �إذا ما �أردن��ا م�ستقبال
�أف�ضل للإن�سانية ،ف�إنه يتوجب
على احلكومات العمل على
اخلال�ص من الفقر ،والرتكيز
على مناهج التعليم ،م�ؤكدا �أن
(فكرة الإن�سانية هي عائلة
موحدة ذات م�صالح م�شرتكة،
و�أن التعاون �أه��م بكثري من
املزاحمة ،و�أن حب القريب
ل��ي�����س ف��ق��ط جم���� ّرد واجب
�أخالقي من تلك الواجبات
التي تل ّقن داخل الكنائ�س ،بل

من رموز الحرية
هو بالأحرى ال�سيا�سة الأكرث
حكمة).
يف �أغ�سط�س � ،1920سافر
را�سل �إىل رو�سيا �ضمن وفد
ر�سمي بريطاين لبحث �آثار
الثورة الرو�سية ،حيث التقى
فالدميري لينني .ويف �سريته
الذاتية ،ذكر را�سل �أنه وجد
لينني خميباً للآمال ،ملتم�ساً
فيه «ق�سوة �شقية» ومقارناً �إياه
بــ«بروف�سور مت�شبث ب�آرائه».
وعن هذه الرحلة كتب را�سل
كتابه «البل�شفية:املمار�سة
والنظرية» ،الذي عر�ض فيه
انطباعات غري متوقعة حول
ال�شيوعية ولقائه بــ«لينني»،
ناه�ض فيه ال�شيوعية لأنها
ح�����س��ب ق��ول��ه «ت��ن��ت��ه��ي �إىل
االعتداء على حريات الأفراد
وطم�سهم يف جلة املجموع،
وتتخذ م��ن ح��رب الطبقات
وم���ن ال��ك��راه��ي��ة ب�ين �أف���راد
املجتمع حافزاً للتقدم».
وبعد �إلقاء القنبلة الذرية
على هريو�شيما ،ب��د�أ را�سل
مرحلة جديدة من الن�ضال
ال�سيا�سي والفكري �ضد �سباق
الت�سلح النووي ،م�شرياً �إىل �أن
وجود هذا ال�سالح يعد تهديداً
لي�س فقط لل�سلم العاملي ،بل
حلياة الإن�سان عموما على
ك��وك��ب الأر������ض .وق���د قاده
ن�شاطه �ضد احلرب وكفاحه
لإيقاف املجازر الب�شرية �إىل
الفوز بجائزة نوبل للآداب
عام  « 1950تقديراً لكتاباته
املتنوعة واملهمة والتي يدافع
فيها عن املثل الإن�سانية وحرية
الفكر».
ع�����ام � 1955أ�����ص����در
باال�شرتاك مع زميله العامل
�أين�شتاين وثيقة تدعو �إىل نزع

ح ��از ج ��ائ ��زة ال �ق ��دس عام
 1963ع� � ��ن ك� �ت ��اب ��ات ��ه
وأن� � �ش� � �ط� � �ت � ��ه امل � �ط� ��ال � �ب� ��ة
بحرية الفرد في املجتمع
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
إس ��رائ� �ي ��ل وط��ال �ب �ه��ا ب ��االن �س �ح ��اب م ��ن أراض � � ��ي ال � �ـ 67
الأ�سلحة النووية حملت توقيع
�أح��د ع�شر م��ن �أب���رز علماء
ال��ذرة واملفكرين .كما وجه
را�سل يف تلك الفرتة العديد
م��ن اخل��ط��اب��ات �إىل زعماء
العامل منهم نيكيتا خروت�شوف
وكنيدي .ويف العام التايل،
�ألقى يف جمل�س ال�سالم العاملي
خطاباً م�شهوراً حتدث فيه
عن م�ستقبل ال�سالم الدويل
وخطر الأ�سلحة النووية وعدم
جدواها يف حل النزاعات بني
القوى العظمى ،م ��ؤك��داً �أن
اال�ستمرار يف �سباق الت�سلح
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النووي دون �ضابط �سيف�ضي
�إىل حرب «لن تبقي �أحداً على
قيد احلياة» ،م�ؤكداً �أن الب�شر
«يكادون عن بكرة �أبيهم يف
�أرجاء العامل �أن يكونوا �أ�سعد
حاالً و�أكرث انتعا�شاً �إذا توقف
ال�شرق والغرب عن الت�شاجر
والعراك».
لقد ك��ان لإ���ص��رار را�سل
على ن�شر وتكري�س الوعي
العام بخطورة ال�سالح النووي
دور كبري يف ال�سيا�سات التي
اتخذتها الحقاً الدول العظمى،
ومنظمات الأمم املتحدة ،من
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�أجل احلد من انت�شار الأ�سلحة
النووية ،لكنه كان قد عانى
قبل ذلك الكثري جراء مواقفه
ه���ذه �إذ مت اع��ت��ق��ال��ه �سنة
 1961بتهمة التحري�ض عل
الع�صيان املدين �إثر م�شاركته
يف التظاهرات ال�سلمية �ضد
التخ�صيب ال��ن��ووي  .وعلى
الرغم من ذلك �أ�صبح را�سل
�أول من تلقى جائزة القد�س
عام 1963وهي جائزة متنح
للكتاب املعنيني بحرية الفرد
يف املجتمع.
ويف �أكتوبر  1965مزق
را���س��ل بطاقة ع�ضويته يف
ح���زب ال��ع��م��ال الربيطاين
احتجاجا على اعتزام احلزب
�إر���س��ال اجلي�ش �إىل فيتنام
دعماً للواليات املتحدة .ويف
�سنة � 1967أ�س�س بالتعاون
م��ع امل��ف��ك��ر الفرن�سي جان
بول �سارتر حمكمة ملقا�ضاة
الواليات املتحدة الأمريكية
�إثر حربها �ضد فيتنام ُعرفت
بــ«حمكمة را�سل �-سارتر»،
و�أ�صدرت حكماً يق�ضي ب�إدانة
�أمريكا على ما ارتكبته من
ج��رائ��م ح��رب �ضد ال�شعب
الفيتنامي.
نفاق جماعي
يف م���ق���ال ن�������ش���ره عام
1970بعنوان «عن �إ�سرائيل
وال��ق�����ص��ف» ف�ضح التواط�ؤ
الغربي مع �إ�سرائيل ،ووقف
�إىل جانب احلق الفل�سطيني،
ومم��ا ج��اء يف امل��ق��ال قوله:
«�إن م�أ�ساة �شعب فل�سطني
�أن بلدهم �أُع��ط��ي م��ن قبل
ق��وة �أجنبية �إىل �شعب �آخر
خللق دولة جديدة له .و�إنني
لأت�ساءل :كم �سيظل العامل
على ا�ستعداد لتحمل هذا

امل�شهد من الق�سوة الوح�شية؟!
 ...ال يوجد �شعب يف �أي مكان
يف العامل يقبل ب ��أن يُطرد،
وب�شكل جماعي ،م��ن بلده؛
فكيف ميكن لأي �شخ�ص �أن
يطلب من ال�شعب الفل�سطيني
القبول بعقاب ال يت�سامح معه
�أي �شخ�ص �آخر؟! ..كثرياً ما
قلنا :يجب علينا �أن نتعاطف
مع �إ�سرائيل ،ب�سبب معاناة
اليهود يف �أوروب��ا على �أيدي
ال��ن��ازي�ين؛ غ�ير �أن م��ا تقوم
به �إ�سرائيل اليوم ال ميكن
التغا�ضي ع��ن��ه ،وا�ستدعاء
فظائع املا�ضي لتربير فظائع
احلا�ضر هو نفاق جماعي».
واختتم مقالته بالت�أكيد
ع��ل��ى ���ض��رورة �أن تن�سحب
«�إ�سرائيل» �أوالً من الأرا�ضي
التي احتلتها يف  ،1967قائ ً
ال:
على كل من يرغب يف ر�ؤية
نهاية ل�سفك الدماء يف ال�شرق
الأو�سط �أن يت�أكد من �أن �أية
ت�سوية ال ينبغي �أن حتتوي على
بذور �صراع
م�ستقبلي .العدالة تقت�ضي
�أن يكون االن�سحاب الإ�سرائيلي
من جميع الأرا���ض��ي املحتلة
يف يونيو 1967هو اخلطوة
الأوىل نحو �أية ت�سوية .
احلياة اخلا�صة
ول��د را���س��ل يف  18مايو
العام  ،1872يف مقاطعة ويلز،
لأ�سرة �شهرية ا�شتغلت عرب
قرون عديدة بال�سيا�سة ،لكنه
عا�ش طفولة غ�ير �سعيدة،
فقد ن�ش�أ يتيماً بعد �أن توفيت
وال��دت��ه ومل���ا ي���زل يف عامه
الثاين ،ومل يعمر وال��ده بعد
وفاتها طوي ً
ال ،فمات بعد �أقل
من عامني ،فعا�ش را�سل مع
جده ،وتلقى تعليمه يف املنزل

يخطب �ضد الت�سلح النووي عام  1961يف لندن

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

على يد ع��دد من املدر�سني
اخل�صو�صيني ،حيث ظهر
اهتمامه املبكر بالفل�سفة،
ومترده على التقاليد وقواعد
الأخالق ال�سائدة �آنذاك.
ك���ان���ت ف��ت�رة مراهقته
اخلا�صة
�صراعاً بني �أفكاره
ّ
والق�ضايا العامة ،وم�شاكل

47

الإن�����س��ان امل��ع��ا���ص��ر .وذكر
يف �سريته الذاتية �أن �أكرب
اهتماماته يف ذلك الوقت كان
الدين والريا�ضيات ،مبيناً �أن
نهيه عن قراءة بع�ض الكتب
من مكتبة جده كان �سبباً يف
الإق��ب��ال على قراءتها بنهم
���ش��دي��د ،م��و���ض��ح �اً�»:أك��اد ال
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�أت�صور �أن هناك طريقة �أكرث
فاعلية من النهي يف غر�س
الثقافة الأدبية يف النف�س».
ق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ه بجامعة
ك���ام�ب�ري���دج ،ع����ام ،1890
�أظهر را�سل قدرة غري عادية
على اكت�ساب معرفة وا�سعة
باللغات والآداب الكال�سيكية،
وه��و ما م ّكنه بعد ذل��ك من
ق����راءة �أع��م��ال الريا�ضيني
والفال�سفة الأملان والفرن�سيني
والإيطاليني بلغاتهم الأ�صلية.
ويف ع��ام  1895ح��از على
الزمالة يف جامعة كامربيدج
وبد�أ يد ّر�س الريا�ضيات فيها،
ون�شر يف العام التايل كتابه
(الدميقراطية االجتماعية
الأمل��ان��ي��ة)  ،ث��م ات��ب��ع��ه عام
 1903بكتابه املهم «مبادئ
ال��ري��ا���ض��ي��ات» ،ث���م توالت
كتبه ح��ت��ى بلغت ال�سبعني
ومنها «مبادئ �إع��ادة البناء
االجتماعي»« ،العدالة خالل
احلرب»« ،طرق مقرتحة �إىل
احل��ري��ة»« ،حتليل العقل»،
« حكمة ال��غ��رب» «مقدمة
�إىل فل�سفة الريا�ضيات»،
«ال�����س��ل��ط��ة» ،وك��ت��اب «تاريخ
الفل�سفة الغربية» الذي ت�صدر
عام  1945قوائم الكتب الأكرث
مبيعاً ووفر له دخ ً
ال ثابتاً ملا
تبقى من حياته.
تويف را�سل �إث��ر �إنفلونزا
ح���ادة يف  2ف�براي��ر 1970
يف منزله يف ويلز .وح�سب
و�صيته ،مل تقم احتفالية
دينية ،بل �أح��رق رفاته ونرث
رماده على اجلبال الويلزية.
ويف عام � ،1980أقيم له متثال
ن�صفي يف ميدان» ريد ليون»
يف لندن نحته الفنان مار�سل
كويننت.

ذاكرة

السادس والعرشون من فرباير

يوم الفرحة الكربى
نزار قا�سمية

ا�ستيقظت الكويت �صباح الثاين من �أغ�سط�س  1990على �أ�صوات الدبابات والطائرات واملدافع من كل مكان .و�أخذ اجلميع يت�ساءل باندها�ش
عن م�صدرها .وكان الكثريون يظنون �أنها ت�أتي من م�صادر اجلي�ش الكويتي �إذ مل يكن يخطر ببال �أي كويتي �أن �صدام ح�سني �سيقوم باحتالل
الكويت ،وكان القليل من الكويتيني قد �سمع �إذاعة الكويت يف ال�ساعة اخلام�سة وهي تذيع �أن العراق قد انتهك حرمة الكويت .وكل من �شاهد هذه
الكارثة يف ذلك اليوم الأ�سود �أ�صابته حريه �شلت قدرته عن التفكري ب�سبب حماقة �صدام وغروره الذي دفعه �إىل �أن يعتقد يف نف�سه ب�أنه قادر على
�إن�شاء خريطة �سيا�سية ملنطقة اخلليج يتغري فيها كل �شيء وجمملها �أنه �سيحل ق�ضية فل�سطني لأن �أمره �سيكون هو النافذ ،ومن يتذكر ما كانت
ً
طمعا فيما متلكه الكويت من ثروة �ستحل �ضائقته املالية.
بغداد تذيعه يف تلك الأيام يجد يف تلك الأباطيل واملزاعم ما ي�شري �إىل هذه امل�ؤامرة

ف�أخذ يف تدمري كل �أ�سباب
احل�ضارة من مدار�س ومعاهد
وك��ل��ي��ات .ب��ل �شمل تدمريه
جميع امل�ؤ�س�سات والوزارات
وامل�ست�شفيات وحتى املتاجر
مل ت�سلم من ال�سلب والنهب
وال���دم���ار ال�����ش��ام��ل ،ب�صورة
جنونية .غري �أن �إرادة ال�شعب
ازدادت �صالبة فكانت الإرادة
التي مل يح�سب املحتلون لها

�إرادة �شعب
فما �أن ا�ستيقظ ال�شعب
غري م�صدق ملا ي�سمع وملا يرى.
فكان ال��ذه��ول واالندها�ش.
فا�ستفاق م��ن ذه��ول��ه ف�أخذ
يقاوم .و�أول ما فعل �أن رف�ض
كل ما �أراده طاغية العراق
ب ��أن ي�ستبدل حكومة عميلة
بحكومة �شرعية .ف�صب على
ال�شعب الكويتي جام غ�ضبه،
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�أي ح�ساب ،فما كان من �أولئك
العتاة القتلة �إال �أن ك�شروا عن
�أنيابهم يقتلون غري مراعني
�شيخوخة م�سن وال طفولة
طفل .فا�شتد الكفاح يف اخلارج
وال��داخ��ل .فلما ر�أى الغزاة
كل هذا ال�صمود والإ�صرار
والتحدي ق��رروا �أن ي�سلكوا
طريق (الأر�ض املحروقة) يف
الكويت .وكان �أب�شعها �إراقة
ال��ن��ف��ط يف ال��ب��ح��ر و�إح����راق
�أكرث من �سبعمائة بئر ولكن
اهلل كتب الن�صر لهذا ال�شعب
املكافح املنا�ضل بالتحرير الذي
�سعد ب��ه ك��ل ح��ر �شريف يف
العامل.
يوم التحرير
انطلق �أهل الكويت فرحني
لأن الكويت تطهرت من �أولئك
الغزاه الوحو�ش.
كانت الإذاع���ة الداخلية
تدعو املواطنني �أن يبقوا يف
بيوتهم بع�ض ال��وق��ت ريثما
يهيمن ال�شباب الكويتي على
الأمور .لكن املواطنني انطلقوا
ال يلوون على �شيء ،فقد كانت
الأ�شهر ال�سبعة التي اعتقل
فيها جميع م��ن يف الكويت
قا�سية ال ت�ستطيع الألفاظ
�أن ت�صور ق�سوتها .مما يعني
ب�أن ال�شعب الكويتي كان يحيا
حياة �شبيهة بحياة الغاب.
تفتقد قريبك �أو جارك مدة
كثريا م��ا ت��ط��ول ،وقليال ما
تق�صر .ثم �إذا ما التقيت به
و�س�ألته ،ف�إنه ال يجيبك عن
كل ما حل به من �أذى .قال
�أحدهم« :كل ما علي من ذنب
�أين منت يف بيت �أحد �أقربائي
يف منطقة الرو�ضة و�أن��ا من
منطقة العديلية ف�أخذونا �إىل
نادي كاظمة الريا�ضي الذي

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

احتفاالت كويتية باندحار اجلي�ش العراقي من الكويت بتاريخ  26فرباير 1991
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�أ�صبح معتقال وللتعذيب».
وعلى الرغم من هذا الإرهاب
فكثري من املواطنني ما ينفجر
يف وجه املحتلني وال ي�س�أل عما
يحل به.
خرج �أهل الكويت �صباح
يوم التحرير ال يق�صدون مكانا
معينا فكل مناطق الكويت
كانت لهم مق�صدا ،لأنها كانت
قبل التحرير ملوثة .كان منظر
�أي منطقة من مناطق الكويت
وهي خالية من �أولئك الرعاع
ي��ب��ع��ث يف ق��ل��وب��ه��م ال�سرور
وال��ب��ه��ج��ة .ك���ان املواطنون
يعانق بع�ضهم بع�ضا وهم
يرددون و�أدمع الفرح تن�ساب
من عيونهم (احلمد هلل على
نعمة التحرير).
وكانت فرحة الكويتيني
ال تو�صف وب��ق��وا مغمورين
بال�سعادة برغم �سحب من
دخ��ان احلرائق .كما وجدوا
مدار�سهم ومعاهدهم وكل
متاجرهم وفنادقهم مهدمة.
ل��ك��ن ذل����ك مل ي��ف��ت يف
ع�ضدهم ،فما ه��ي �إال �أن
���ش��م��روا ع��ن ���س��واع��د اجلد
يبنون وي��ع��م��رون ،غ�ير �أنهم
كانوا قلقني �أ�شد القلق حني
ي��رون �أل�سنة النريان تزداد.
لأن �إخمادها ال يقوم به �إال
�أنا�س اخت�صا�صيون .وبع�ضهم
كانوا ي�شيعون ب�أن �إخماد تلك
ال���ن�ي�ران ي��ح��ت��اج �إىل ثالث
�سنوات �أو �أربع ،على �أن يقوم
بذلك اخت�صا�صيون ال يوجد
منهم �إال فئة قليلة يف العامل.
وب��ق��ي ال�����ش��ع��ب يف الكويت
�صامدا يعمر بقدر ما ي�ستطيع
معتقدا �أن قيادته �ستتغلب على
م��ا يعرت�ضها م��ن م�شاق يف
�إخماد هذه النريان .وحتقق

ذاكرة
ت�أكد لديهم ب�صورة ال تقبل
ال�شك �أن جمل�س الأمن �شكل
جلنة حمايدة تتكون من «»5
�أ�شخا�ص ير�أ�سها خبري يوناين
ا�سمه (نيكوال�س فاليكو�س)،
وخبريين حمايدين وع�ضو
عراقي ،وع�ضو كويتي لرت�سيم
احلدود بني الكويت والعراق.
وقامت اللجنة بعملها خري
قيام ومل يكن من عمل هذه
اللجنة توزيع الأرا�ضي و�إمنا
ينح�صر عملها يف تطبيق ما
على اخلرائط التي �أقرتها كل
من حكومة الكويت وحكومة
العراق �سابقا ،لهذا ف�إن عمل
اللجنة يكون عمال تطبيقيا
على �أر�ض الواقع.
وقامت هذه اللجنة بو�ضع
العالمات الوا�ضحة يف الرب

ما كان ي�ؤمله ال�شعب �إذ �أخذ
�إخماد النريان يتقدم ب�سرعة
قيا�سية ،مما جعل �أمل النا�س
يكرب �شيئا ف�شيئا .وزاد يف فرح
النا�س و�أملهم �أن �شبابا كويتيا
كان غري غافل عما يجري ،بل
ك��ان يفكر ويقدر حتى �أن�س
من نف�سه قدرة يف امل�شاركة،
فتقدم يعمل ٍ
بجد ومثابرة �شهد
العلماء له �أنه ميلك طاقات
ن��ادرة وحقق �إجن��ازاً عظيماً
 .فكان مل�شاركة هذا ال�شباب
�أثر طيب يف نفو�س الكويتيني.
حيث عادت �سماء الكويت نقية
�صافية ك�إ�شراقة نقاء و�صفاء
قلوب هذا ال�شعب امل�سامل.
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
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ص � ��دام ح �س�ي�ن أق � ��دم ع �ل��ى اق � �ت ��راف ج��رمي �ت��ه الكبرى
زاع � �م� ��ا أن ال� �ع ��ال ��م س �ي ��رض ��ى ع� ��ن اح� �ت�ل�ال ��ه للكويت
ات �خ��ذ ال� �غ ��زاة امل � � ��دارس وامل �ع ��اه ��د ث �ك �ن��ات جلنودهم،
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
س ��رع ��ة إخ� �م ��اد ح ��رائ ��ق آب � ��ار ال �ن �ف��ط ب �س��واع��د أبنائها
والبحر ،و�أح�سن ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
اخلارجية �آن���ذاك �صنعا يف
�إ�شادته مبا قامت به اللجنة
ب��ال��ط��ري��ق��ة الدبلوما�سية
امل��ع��روف��ة .ح��ي��ث ا�ستدعى
�سليمان ماجد ال�شاهني وكيل
وزارة اخلارجية �آنذاك .وجميع
ال�سفراء املعتمدين يف الكويت
و�أبلغهم موافقة الكويت حكومة
و�شعبا ،ون���وه مب��ا ق��ام��ت به
جلنة تر�سيم احل���دود لأنها
من �أهم ق�ضايانا امل�صريية.
م�ساع
ولكم بذلت الكويت من
ٍ
وجهود لتحقيق هذه اخلطوة
العظيمة التي من �ش�أنها �إقرار
ال�سالم يف املنطقة .وقد مت
االنتهاء من تر�سيم احلدود
ال�ب�ري���ة وال��ب��ح��ري��ة بتاريخ
 20/3/1993م.
و�أ�صبحت حدود الكويت
م�ضمونة م��ن ق��ب��ل جمل�س
الأم���ن ال���دويل ،لأن حتقيق
هذه اخلطوة من عمل جمل�س
الأمن .ومبا �أن حدود الكويت
�أ�صبحت حم�صنة وم�ضمونة
من الناحية اخلارجية ،يبقى
ع��ل��ي��ن��ا ن��ح��ن امل��واط��ن�ين �أن
نح�صنها من الداخل ،وذلك
ب�أن نقوي وحدتنا الوطنية بكل
ما منلك.
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رؤيــــــة

ق� ��راءة ف��ي ع�ب�ق��ري��ة ال �ت��اري��خ واجل �غ��راف �ي��ا واإلن �س��ان

وصف شخصية الكويت

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
ح�سن عبداهلل
للكويت بريقها الإن�ساين والعربي والإ�سالمي اخلا�ص ،فمنذ ن�ش�أتها و�شخ�صيتها متفردة عرب التاريخ واجلغرافيا..تبدو
فيها عبقرية حقيقية للمكان والزمان .وتبدو ال�صورة �أكرث توهجا وح�ضورا ...والكويت توجت هذا العام عا�صمة للثقافة
الإ�سالمية ،هذه ال�صورة التي احت�شدت من �أجلها الطاقات والإمكانيات ،على �سبيل جت�سد روح الكويت احلقيقية ،ب�إرثها
الثقايف الإ�سالمي ال�ضارب بجذوره يف التاريخ ،وتربز قدرة الكويت على تقدمي ال�صورة احلقيقية للح�ضارة الإ�سالمية ذات
التوجه الإن�ساين �إىل العامل �أجمع ،من خالل �إبراز امل�ضامني الثقافية والقيم الإن�سانية لهذه احل�ضارة ،وتعزيز احلوار بني
الثقافات واحل�ضارات و�إ�شاعة قيم التعاي�ش والتفاهم بني ال�شعوب يف هذه املرحلة الع�صيبة التي مير بها عاملنا اليوم .
ك���ي���ف ���ص��ن��ع��ت الكويت
���ش��خ�����ص��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى امل�ستوى
الإن�ساين والعربي والإ�سالمي؟
وكيف ر�سمت اجلغرافيا والتاريخ
للكويت و�إن�سانها ح�ضورا عبقريا
و�صل �إىل معظم قارات الأر�ض؟
البد من وقفة ت�أملية يف املعامل
احل�ضارية لوطننا الغايل الذي
يتبو�أ مكانة رفيعة على امل�ستوى
الدويل والإ�سالمي والعربي.
بالنظر �إىل وج��ود الكويت
ال�ضارب يف �أعماق التاريخ �سرنى
كيانا �إن�سانيا ح�ضاريا مهما،
ح�سبما تذكر درا�سة مهمة مبركز
البحوث والدرا�سات الكويتية
بعنوان «الكويت يف اخلرائط
التاريخية» ،فالوجود احل�ضري
قدمي يف منطقة الكويت� ،إذ �إنها
كانت حلقة و�صل برية وبحرية
بني �أجزاء العامل القدمي ،وهو
مار�سم لها �شخ�صية انفتاحية
توا�صلية ذات خربات �إن�سانية
نا�صعة .فقد كانت كاظمة حمطة
للقوافل القادمة من بالد فار�س
وم��ا ب�ين النهرين �إىل �شرقي

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
اجلزيرة العربية وداخلها ،كما
كانت جزيرة فيلكا حمطة لل�سفن
التجارية التي ت�صل ما بني ر�أ�س
اخلليج وبقية الأجزاء اجلنوبية
م��ن��ه يف ط��ري��ق��ه��ا �إىل عمان
والهند و�شرقي �إفريقيا .وقد
كان لهاتني املنطقتني �شهرتهما
الكبرية قبل ظهور الكويت دولة
حمددة ال�سيادة يف �أوائل القرن
ال�سابع ع�شر امليالدي ،و�إذا ما
تركنا جانباً ذكر جزيرة فيلكا
التي عرفت ب�آثارها اليونانية
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والإ���س�لام��ي��ة على ح��د �سواء،
وانتقلنا �إىل الظهري الربي الذي
تنتمي �إليه تلك اجلزيرة لوجدنا
�أن ذلك الظهري قد تعاقبت عليه
ث�لاث ت�سميات �أ�سا�سية هي
كاظمة والقرين والكويت على
التوايل..
فقد عرفت هذه املنطقة �أوالً
با�سم كاظمة �إىل �أواخر القرن
ال�سابع ع�شر ،ثم �أطلق عليها
ا�سم الكويت �أو القرين منذ �أوائل
القرن الثامن ع�شر ،غري �أن ا�سم
القرين ظ��ل ه��و الأك�ث�ر وروداً
يف اخلرائط �إىل �أواخر القرن
التا�سع ع�شر ،حيث ا�ستقرت
ت�سمية (الكويت) على النحو
الذي هي عليه الآن..
اكت�سبت كاظمة يف الع�صر
اجلاهلي �شهرة خا�صة يف �أ�شعار
العرب و�أخ��ب��اره��ا .ويف القرن
الثالث الهجري ذك��ر احل�سن
الأ�صفهاين كاظمة يف كتابه «بالد
العرب» فقال« :وكاظمة على
�ساحل البحر ،وبها ح�ص ٌن فيه
�سالح قد �أعد للعدو ،وبها تجُ ا ٌر
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ودور مبنية ،وعامتهم متيم»
وقد �أ�شارت امل�صادر العربية
القدمية �إىل �أن كاظمة كانت
ق�صبة �أو عا�صمة للإقليم امل�سمى
بهذا اال�سم ،وتت�سع م�ساحتها
لتت�ضمن منطقة متتد من الأجزاء
ال�شمالية الغربية جلون الكويت
�إىل مدينة اجل��ه��راء احلالية،
كما من الثابت �أن كاظمة تطلق
على معظم املنطقة التي متثلها
الكويت احلالية ،وي��ؤك��د ذلك
قول ياقوت احلموي الذي اعترب
ال�ساحل املمتد من منطقة البدع
�إىل احل���دود اجلنوبية لدولة
الكويت الآن ،والذي ي�سميه �أهل
البحر «بر العدان» ..اعترب ذلك
كله من �أ�سياف كاظمة ،وذلك
هو قوله يف «معجم البلدان»:
«وع�����دان بالفتح و�آخ����ره نون
َ
مو�ضع يف ديار بني متيم ب�سيف
كاظمة» ،فاال�سم �إذن كان يُطلق
على �أج��زاء وا�سعة من منطقة
الكويت ،ويف نف�س الوقت ت�سمى
به الق�صبة �أو العا�صمة الواقعة
عند الطرف ال�شمايل الغربي

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

د� .أمل الدويلة

جلون الكويت
وق��د ظ��ه��رت كاظمة على
اخلرائط املالحية العاملية ويف
الأط��ال�����س املختلفة قبل ا�سم
«القرين» �أو الكويت.
ويرى �سلوت يف كتابه «�أ�صول
الكويت» �أن اخلارطة لنيكوال�س
���س��ان�����س��ون ()N. Sanson
املن�شورة عام 1652م هي �أول
خريطة يظهر فيها ا�سم كاظمة،
ومل يكن موقعها حمدداً متاماً
�إذ ر�سمت بعيداً عن ال�شاطئ
وه��ن��اك ح��د �سيا�سي وا�ضح
يف هذه اخلارطة يف�صل بينها
وبني الب�صرة ،ثم ظهرت طبعة
�أخرى من خارطة �سان�سون يف
عام 1654م �صحح فيها موقع
كاظمة �إذ اقرتب من ال�ساحل،
و�أول خارطة هولندية و�ضعت
فيها كاظمة ميناء رئي�سياً على
ال�ساحل ر�سمها الكارتوغرايف
�إ����س���ح���اق ت�ي�ري���ونIsaak( ،
 )Tirionعام 1732م ،وظهرت
بعد ذلك يف عدد من اخلرائط
منها خريطة الأخوين �أوتنز (R.
 )and J. Ottensوخرائط
النا�شر الأملاين هومان (J. B.
 )Homannوكلها �صدرت عام

م � � �ن � � �ي � � ��ف ال � � �ع � � �ج � � �م� � ��ي:
ح � � ��ول � � � �ن � � ��ا ال � � �ت � � �ع � ��ري � ��ف
ب � � � � � � � � � � ��اإلس� � � � � �ل � � � � ��ام إل � � � � � ��ى
ع � � � � � � �م � � � � � ��ل م � � � ��ؤس� � � � �س � � � ��ي
1737م.
ويف خرائط الكارتوغرايف
الفرن�سي بون ( )Bonneالذي
ن�شر جمموعة م��ن اخلرائط
عن اخلليج بني عامي 1760م
و1780م ظهرت فيها كاظمة
وتقابلها ج��زي��رة فيلكا .ومع
�أواخ����ر ال��ق��رن ال�����س��اب��ع ع�شر
بد�أ ا�سم كاظمة يفقد �أهميته
كميناء عرفت به هذه املنطقة
يف القرون ال�سابقة .وبد�أ يحل
حمله موقع �آخر قريب منه هو
القرين ،وهو اال�سم الذي يرتبط
ارتباطاً وثيقاً بن�ش�أة دولة الكويت
احلديثة ،ومل يحدد امل�ؤرخون
على وج��ه الدقة تاريخ ظهور
هذه املدينة� ،إال �أنه من امل�ؤكد
�أن لن�ش�أتها �صلة بهجرة العتوب
الذين توافدوا عليها يف �أواخر
القرن ال�سابع ع�شر ،ومع بداية
القرن الثامن ع�شر حتولت تلك
القبائل �إىل جمتمع ح�ضري له
كيان �سيا�سي وا�ضح ،وي�ؤيد ذلك
ما جاء يف رحلة ال�سيد مرت�ضى
بن علوان الذي زار الكويت عام
1710م فقد قال« :دخلنا بلداً
يقال لها الكويت بالت�صغري ،بلد
ال ب�أ�س بها ت�شابه احل�سا �إال �أنها
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منيف العجمي

دونها ولكن بعمارتها و�أبراجها
ت�شابهها» ،ثم ق��ال بعد ذلك:
«وهذه الكويت املذكورة ا�سمها
القرين وم�شينا قبل و�صولنا
�إليها على كنار البحر ثالثة �أيام
واملراكب م�سايرتنا ،واملبينة على
حدود البلدة من غري فا�صلة.
وهذه البلدة ي�أتيها �سائر احلبوب
من البحر حنطة وغريها ،لأن
�أر�ضها ال تقبل الزراعة ،حتى ما
فيها �شيء من النخيل وال غري
�شجر �أ�ص ً
ال و�أ�سعارها �أرخ�ص
من احل�سا..
يرى واردن ( )Wardenيف
مقال له عن العتوب �أن �أول رئي�س
لآل �صباح ك��ان يتوىل احلكم
عام 1716م ،و�إذا �صح ما ذكره
يو�سف القناعي وعبدالعزيز
الر�شيد عن تاريخ وفاة ال�شيخ
حممد بن ف�يروز (1135هـ/
1722م) الذي توىل الق�ضاء يف
عهد �صباح ف�إن القرائن جميعاً
ت�ؤكد �أن بداية ظهور �شخ�صية
الكويت ال�سيا�سية حتت حكم
�آل �صباح ،ال بد �أن تكون يف
�أواخر القرن ال�سابع ع�شر و�أوائل
ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر .و�شكل
هذا امللمح اجلغرايف التاريخي
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ال�سيا�سي ملمحا عبقريا من
مالمح �شخ�صية الكويت ،يتجلى
يف رحابة البحر وعبقرية املوقع
واكت�ساب خربات �إن�سانية جراء
االحتكاك مع ال�شعوب .
ال�سيا�سة اخلارجية
ملمح �آخ���ر م��ن �شخ�صية
ال��ك��وي��ت يتجلى يف التزامها
مبعامل �سيا�سة خارجية وا�ضحة
وم�ستمرة ،ملتزمة بقيم �إن�سانية
وعربية و�إ�سالمية منذ الإعالن
عن وجودها .فالكويت �ألزمت
نف�سها مبجموعة من ال�سيا�سات،
و�ضعتها يف مقدمة الدول التي
تلتزم بقواعد القانون الدويل،
ومباديء ال�شريعة الإ�سالمية
وقيم العروبة.
وهوما ي�ؤكده �أ�ستاذ الرتبية
ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة املفتوحة
الدكتور فهد يو�سف الف�ضالة .
ففي درا�سة له بعنوان «مفردات
ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الكويت
كما يعك�سها اخلطاب ال�سيا�سي»
وال�صادرة عن مركز درا�سات
اخلليج واجلزيرة العربية بجامعة
الكويت ،ق��ام بر�صد مفردات
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة لدولة
الكويت كما يعك�سها اخلطاب

رؤيــــــة
ال�سيا�سي الكويتي املعا�صر،
ممثال يف كلمات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت ،خالل
الفرتة من يوليو 2003وحتى
�سبتمرب ،2007وذل���ك خالل
فرتة توليه رئا�سة الوزراء ورئا�سة
الدولة ،بهدف التعرف على دوائر
جم��االت ال�سيا�سة اخلارجية
لدولة الكويت ،والق�ضايا والقيم
ال�سيا�سية حم��ل االهتمام،
وتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية
ب�ش�أنها ،وكيفية تعبري اخلطاب
ال�سيا�سي الكويتي املعا�صر عن
تلك التوجهات.
ومت حتليل املحتوى ل�سبعة
وثالثني خطابا.وك�شف الف�ضالة
عن �أن اخلطاب ال�سيا�سي الكويتي
املعا�صر يت�ضمن 331مفردة
تغطي �سبع دوائر تتحرك فيها
ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الكويت
منذ ن�ش�أتها ،وتتمثل تلك الدوائر
يف :الدائرة اخلليجية ،الدائرة
العربية ،ال��دائ��رة الإ�سالمية،
دائ����رة ع���دم االن��ح��ي��از ،دائرة
احلوار بني ال�شمال واجلنوب،
دائرة العالقات الثنائية الدولية
لدولة الكويت ،دائ��رة املجتمع
الدويل( الأمم املتحدة).
وتتوزع ه��ذه امل��ف��ردات بني
الق�ضايا بن�سبة  65%والقيم
بن�سبة ،35%وه��ذا يعني �أن
ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية
تركز على ق�ضايا بعينها ،ويف
الوقت نف�سه تت�ضمن القيم ذات
الداللة لهذه الق�ضايا ،وت�أتي
الدائرة العربية يف املرتبة الأوىل
م���ن ح��ي��ث اه��ت��م��ام اخلطاب
ال�سيا�سي الكويتي املعا�صر،
�إذ �إن مفرداتها ت�شكل 37%
من �إجمايل مفردات ال�سيا�سة
اخلارجية الكويتية ح�سبما عرب
عنها اخلطاب ال�سيا�سي الكويتي

�سمو ويل العهد �أثناء ا�ستقباله للدكتور فهد يو�سف الف�ضالة

�إبراهيم اخلالدي

املعا�صر ،وهناك فروق �ضئيلة
بني مفردات الق�ضايا ومفردات
ال��ق��ي��م ف��ي��م��ا ي��خ�����ص الدائرة
الإ���س�لام��ي��ة ودائ�����رة املجتمع
ال��دويل ممثال ب��الأمم املتحدة،
وهذا راجع �إىل اهتمام اخلطاب
ال�سيا�سي الكويتي املعا�صر
بالكثري من القيم الإ�سالمية،
وقيم ال�شرعية الدولية التي
من املفرت�ض �أن حتكم العالقة
بني ال�شعوب ،خا�صة قيم العدل
واحلرية وامل�ساواة وامل�س�ؤولية
واالح���ت��رام ،ون��ب��ذ التطرف،
ورف�ض الإرهاب.
وك�شف الف�ضالة عن دالالت
عميقة ملفردات ال�سيا�سة لدولة
ال��ك��وي��ت ح�سبما ع�ب�ر عنها
اخل��ط��اب ال�سيا�سي الكويتي
امل��ع��ا���ص��ر مب��ا ي��ت��ج��اوز بكثري
املعطيات الكمية ،حيث يت�صف
هذا اخلطاب بالرثاء مبفردات
ت�شخي�ص ال��واق��ع ،ث��م حتديد
الأه����داف املطلوبة والغايات
النهائية ،وت�أكيد الو�سائل ،وحتديد
العقبات والتحديات وذلك على
م�ستوى الق�ضايا احليوية الواردة
يف دوائ��ر ال�سيا�سة اخلارجية
لدولة الكويت.
عبقرية الإن�سان
لل�شخ�صية الكويتية مالحمها
اخلا�صة ،و�أدبياتها التي متيزها
منذ ت�شكلها وحتى الآن .فالكويتي
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حمب لكل من حوله ،متعاون،
�أوكما تقول د�.أمل بدر الدويلة
احلا�صلة على الدكتوراه يف �أ�صول
الرتبية والقيم ،واخت�صا�صية
ا�سرتاتيجيات النجاح والإبداع
وم��درب��ه معتمدة يف التنمية
الب�شرية وم�ست�شاره �أعلى يف
اللجنة اال�ست�شارية العليا للعمل
على ا�ستكمال تطبيق ال�شريعة
�ضمن فريق عمل م�شروع «الثقة
بالنف�س» الذي يجري تطبيقه
يف م��دار���س الكويت بالتعاون
مع الديوان الأم�يري ووزارتي
ال�شباب والرتبية ،فقد �أجرت
الباحثة اجلادة درا�سات مهمة
على مدار ال�سنوات املا�ضية مل�ست
من خاللها �أع�صاباً ح�سا�سة يف
املجتمع الكويتي مثل االلتزام
الديني يف الكويت ،ودور املدار�س
الأجنبية يف تر�سيخ �أو ت�ضييع
ال��ه��وي��ة ،وامل��واط��ن��ة ل��دى طلبة
جامعة الكويت ،وواقع التعليم
الإلكرتوين وطموحه وغريها من
الدرا�سات .كما �أنها م�ؤلفة كتاب
«�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد كما تراه عيوين اليوم»
وكتاب «مادة الرتبية الإ�سالمية»
لل�صف الثامن ،وغريهما من
الكتب.
تقول د�.أم��ل الدويلة� :أهم
معلم م��ن م��ع��امل ال�شخ�صية
الكويتية هو حب العطاء ،فهي
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بذرة نقية بريئة متى ابتعدت عن
مغريات احلياة .ومع ذلك احلب
للعطاء فالبد من حتديد �أهداف
وا�ضحة لتلك ال�شخ�صية حتى
تبدع يف عطائها ،وهو ما يجب
�أن تفعله القيادات الرتبوية الآن:
ماذا �أريد من الن�شء وكيف �أهتم
بال�شباب الكويتي؟ كيف نرتجم
توجيهات �صاحب ال�سمو �أمري
البالد بالنهو�ض باملكان والإن�سان
والأخذ باحلياة الع�صرية؟كيف
نعد �أبناء ال�شعب الكويتي ليكونوا
على م�ستوى تطورات الع�صر
وطموحات الكويت؟!
علينا �أن جنل�س ونحدد ماذا
نريد :نريد قيادات عاملية �أو
جمرد جناح والتزام �أو ثقة!
الب���د �أن ن��ح��دد �أهدافنا
والر�ؤية والر�سالة ثم ن�ضع خطة
للتنفيذ.
وت�ضيف د� .أمل الدويلة:
�أي�ضا من معامل ال�شخ�صية
الكويتية الرئي�سية :الطيبة
ون�سيان الإ����س���اءة ،وه���ذا �أمر
طيب ،وك��ذل��ك يحب الكويتي
كل جديد ،وحتتاج ال�شخ�صية
الكويتية �إىل حمفزات لتظهر
مواقفها ،وم��ن امل��ع��امل �أي�ضا:
الإ���ص��رار .فالكويتي �إذا عزم
العزم على �أمر مل يثنه �شيء عن
القيام به .وهذا الأمر من قبل
النفط حينما كان الكويتي يركب

البحر ويتجه �إىل الهند او يغو�ص
يف البحر لي�ستخرج الل�ؤل�ؤ فيما
تقوم املر�أة مب�ساعدته والوقوف
�إىل جانبه.
يتميز الكويتي �أي�ضا بالرباءة
وب�صفاء الروح النابع من بيئته
ال�صحراوية التي ت�شع بالنقاء،
على العك�س من بع�ض البيئات
الرطبة التي تعج باحل�شرات
والهوام .كما �أن البيئة اجلميلة
قد حتد من الطموح ف�إن بيئة
الكويت �سهلة مفتوحة متفتحة
على كل الطموحات وال�شخ�صية
الكويتية متى �أحبت �أخل�صت.
وتقول الدويلة:
الكويت منفتحة و�شفافة،
فما يحدث فيها ي�سمعه ويراه
اجلميع ،و�صاحب ال�سمو �أمري
البالد رجل دبلوما�سي وي�ستقطب
اجلميع ب�صفته �أبا روحيا للجميع
وت��دخ�لات��ه دائ��م��ا حكيمة ويف
�صالح البلد ،ولكن هناك من
ل��ه �أه���داف معينة ..ي�صرخ..
لكن القيادة حكيمة وتعمل على
�إبراز الوجه احل�ضاري للكويت.
ول��ذل��ك فقد �أطلقت الكويت
�صيحة الثقة بالنف�س من خالل
م�شروع يتبنى  18مبد�أ للثقة
بالنف�س يف مدار�س الكويت ،وهو
م�شروع اختياري تتبناه املدار�س
وال يفر�ض عليها ،ومن خالله
نقدم لهم �أن�شطة ال �صف ِ ّية وقد
الحظنا ارتفاع الثقة بالنف�س
لدى طالب املدار�س بعد تطبيق
امل�شروع.ولدينا درا�سة لر�سم
معامل ال�شخ�صية الكويتية نحدد
من خاللها ماذا نريد عام 2026
من الكويتي.وكان الدافع لإطالق
مثل ه��ذا امل�شروع هو انت�شار
العنف ،اللفظي والبدين ،على
عك�س قيم ال�شخ�صية الكويتية،
وال�شعور ب�ضياع الثقة ومعرفة
مل��اذا ميار�س الطالب العنف؟

ف��ال��ك��وي��ت واث��ق��ة م��ن نف�سها
وقادرة على ت�صحيح امل�سار يف
�أي وقت.
على نا�صيتها اخلري معقود
ثمة ملمح مهم و�أ�سا�سي يف
ال�شخ�صية الكويتية ،فالكويتي
عا�شق للعمل اخلريي والتطوعي،
وتعترب الكويت من �أكرث الدول
ن�شاطا يف هذا املجال خا�صة
ال����دويل م��ن��ه.ول��ل��ك��وي��ت ،وقد
احتفلت باختيارها عا�صمة
للثقافة الإ�سالمية � ،2016أن
تفخر بوجهها الإ�سالمي الذي
يتجلى يف الدعوة �إىل الإ�سالم
من خالل العمل اخلريي املرب�أ
من �أي �إكراه �أو �ضغوط �أو هوى
�أو متذهب� ،إال التوجه الإن�ساين
اخلال�ص ال�ساعي �إىل م�ساعدة
عباد اهلل و�إنقاذ اجلوعى و�إيواء
امل�شردين ع�بر ق���ارات العامل
اخلم�س.
ل��ق��د مت��ك��ن �أب��ن��اء الكويت
م��ن ن�شر العمل اخل�يري عرب
�أرجاء املعمورة وحتويله �إىل عمل
م�ؤ�س�ساتي �شفاف ،قاوم �أعا�صري
ال�سيا�سة وتقلباتها ،و�أغلق الباب
يف وجه �أي �شبهة للرتبح �أو املن
�أوعدم و�صول امل�ساعدات �إىل
م�ستحقيها.
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن �أن
ه��ذا الن�شاط ينطلق م��ن 10
ج��م��ع��ي��ات خ�يري��ة ف��ق��ط هي
اجلمعيات امل�سجلة يف وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،بالإ�ضافة
�إىل الهيئة اخلريية الإ�سالمية
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي الت��ت��ب��ع وزارة
ال�ش�ؤون ،و�إمنا �أ�س�ست مبر�سوم
�أمريي عام  ،1986ف�إن التو�سع
يف العمل اخل�يري يف الكويت
�أخذ �صورة اللجان التابعة لتلك
اجلمعيات ،فتم �إن�شاء العديد
من اللجان اخلريية املتفرعة
من تلك اجلمعيات ،التي و�صلت
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م�ساعدتها �إىل جماهل غابات
القارة الإفريقية ومعظم قارات
الأر�ض اخلم�س .ويكفي الكويت
فخرا �أنك �أينما ذهبت و�سافرت
�ستجد بئرا �أو م�سجدا �أو منزال �أو
م�ست�شفى بناه كويتي� ،إما بتربع
فردي و�إما من خالل اجلمعيات
اخلريية التي حولت عملها �إىل
ن�شاط م�ؤ�س�سي �شفاف.
و���س��ت��ظ��ل جت��رب��ة الراحل
الدكتور عبدالرحمن ال�سميط يف
�إفريقيا منارة لكل الباحثني عن
عمل خريي �شفاف ،ال تفرقة فيه
ب�سبب لون �أو جن�س �أودين ،وهو
ما �أدى �إىل دخ��ول املاليني يف
�إفريقيا يف الإ�سالم طوعاً وحبا
يف تعاليم ديننا احلنيف ال�سمحة
التي عرب عنها د .ال�سميط بكل
و�ضوح .
فخدمة الإ�سالم وامل�سلمني
ه��ي ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي لأهل
الكويت ،ح�سبما ي��ؤك��د مدير
�إدارتي الأفرع و احلج والعمرة
ب��ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ري��ف بالإ�سالم
املحامي منيف عبداهلل العجمي،
وي�ضيف  :العمل يف اللجنة
املعنية بالتعريف بالإ�سالم
م�ؤ�س�سي بامتياز ،وي�سري وفق
خطة ا�سرتاتيجية نحر�ص على
حتقيقها ،كما ن�سعى جاهدين
لتفعيل دور ال�شراكة املجتمعية
ال��واع��ي��ة وال���واع���دة م��ع كافة
امل��ؤ���س�����س��ات الأخ����رى خلدمة
الإ�سالم وامل�سلمني� ،إذ تتجلى
تلك ال�شراكة يف �أبهى �صورها
مع الأمانة العامة للأوقاف تلك
امل�ؤ�س�سة املباركة التي ال ت�ألو
جهداً يف دعم �أن�شطتنا وم�شاريعنا
الدعوية والتوعوية ،وكذلك بيت
ال��زك��اة الكويتي ،وغ�يره��ا من
امل�ؤ�س�سات الأخرى.
و�أ�����ش����اد ال��ع��ج��م��ي بكافة
ال��ع��ام��ل�ين يف ح��ق��ل التعريف
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بالإ�سالم الدعوي ،مثمنا جهودهم
املباركة التي يبذلونها يف تعريف
الطرف الآخر بالإ�سالم ،مبينا �أن
اللجنة تقيم �سل�سلة متميزة من
الأن�شطة والفعاليات للمهتدين
اجل����دد واجل��ال��ي��ات امل�سلمة
ولغري امل�سلمني ،بهدف تنمية
ثقافة املهتدين وزيادة ثقافتهم
الإ�سالمية ،وكذلك تعريف غري
امل�سلمني مبعنى الإ�سالم العظيم،
ومن ناحية �أخرى زيادة اجلرعات
الدينية للجاليات ،كونهم يفدون
من مناطق تفتقر �إيل الثقافة
الإ�سالمية.
مالذ الوافدين
ثمة ملمح مهم يف �شخ�صية
الكويت يتجلى يف كونها بلدا
م�ضيافا وح�ضنا دافئا للوافدين
والعابرين،
فقد فتحت الكويت ذراعيها
لأبناء الأم��ة العربية وغريهم،
و�أتاحت لهم الفر�صة واحلرية
والأم����ان ك��ي ي��ب��دع��وا ،و�سجل
الكثريون منهم وقائع زياراتهم
وم�شاهداتهم .وه��و انعكا�س
للمعامل احل�ضارية والإن�سانية
التي كللت م�سرية الكويت عرب
التاريخ.
وقد ر�صد الباحث �إبراهيم
اخلالدي حتت عنوان «ه�ؤالء
مروا بالكويت» �أ�سماء ع�شرات
م���ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ات العربية
والأجنبية الذين زاروا �أو �أقاموا
بالكويت.
ولذلك جندها حا�ضرة يف
�أ�شعار حممد بن لعبون و�أحمد
عنرب ،ويف كتب رحالة مثل �أمني
الريحاين ،وعلماء مثل �أحمد
ال�شربا�صي و�أحمد ال�شرماين،
و�سيا�سيني مثل وايل بغداد
مدحت با�شا الذي زارها �سنة
1878م ،وك��ت��ب عنها تقريراً
و�صفها فيه بامل�ستقلة .كما

رؤيــــــة
جند الكويت حا�ضرة يف كتب
وم��ذك��رات �سيا�سيني ورحالة
وخ�براء و�سياح �أج��ان��ب �أمثال
هاركون ميلي�ش الدامنركي الذي
�أل��ف عن الكويت كتابا بعنوان
«بالد عالء الدين».
لقد عرفت الكويت ب�أنها
«ل�ؤل�ؤة اقت�صادية وثقافية يف دنيا
العرب» ،كما و�صفها رئي�س وزراء
لبنان الأ�سبق �سليم احل�ص.
وه��ن��اك �أ���س��م��اء ك��ث�يرة يف
�سجل من م��روا بالكويت ،من
قادة وم�ست�شارين وخرباء وفنيني
ومعلمني ورجال اقت�صاد وتربية،
نذكر بع�ضهم من باب اال�ستدالل
ولي�س من باب اجلمع واحل�صر،
لت�سليط ال�ضوء على �إ�سهاماتهم.
وه�ؤالء وجدوا يف الكويت ح�ضناً
دافئاً وبلدا م�ضيافا وواحة يف
اال�ستقرار واحلريات ،وهناك
ع�����ش��رات ال�شخ�صيات التي
�أ�سهمت يف م�سرية بناء الكويت
احلديثة وال�شخ�صيات التي
انطلقت منها ،لتربز يف ميادين
الفكر وال�سيا�سة والإبداع وتلعب
�أدواراً مهمة يف تاريخ بالدها.
ويف مقدمة ال�شخ�صيات
العربية التي لعبت دورا كبريا
يف تاريخ بالدها وكانت الكويت
حمطة مهمة يف م�سريتها ،امللك
عبدالعزيز �آل �سعود م�ؤ�س�س
اململكة العربية ال�سعودية الذي
«ق�ضى �صباه يف الكويت» ،وزارها
يف عام  1916معزيا بوفاة ال�شيخ
مبارك ال�صباح.
وم���ن �أب����رز ال���وج���وه التي
زارت الكويت قدميا الأديب
وامل�ؤرخ والرحالة اللبناين �أمني
الريحاين ،الذي بد�أ عام 1922
رحلته للبالد العربية ،حيث قابل
فيها زعماء منهم املرحوم االمري
ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح.
و�أف��رد ف�صال يف كتابه «ملوك

ال��ع��رب» ل��ت��اري��خ ال��ك��وي��ت و�آل
ال�صباح تكلم فيه ع��ن �أمراء
البالد و�أهم الأحداث التي مرت
بها وقدم و�صفا مف�صال لأحوالها
االقت�صادية ..و�أ�شار اىل «�أن
يف الكويت نه�ضة لها ركنان،
املكتبة الأهلية واملدار�س النهارية
والليلية ،وهي تتغذى فوق ذلك
مبا تثمر العلوم والآداب الع�صرية
يف �سوريا وم�صر ،ثم تبث روحها
يف الربوع التي ال ت�صل �إليها
اجلريدة واملجلة ،وال ينفع فيها
الكتاب لأن لي�س فيها اليوم
مدار�س».
ومع انطالق م�سرية النه�ضة
احلديثة اجتذبت الكويت الكثري
من �أ�صحاب الكفاءة واخلربة
لي�سهموا يف بناء الدولة يف �شتى
امليادين ،و�أ�صبحت قبلة للباحثني

عن العمل والعي�ش احلر الكرمي،
وكانت بلدهم الثاين� ،إذ طاب
لهم العي�ش فيها ،فرتات طويلة.
ومن ه�ؤالء من كان ا�سمه المعا،
ومنهم من انطلق من الكويت
ليلعب دورا يف بالده.
الوفاء �صفة �أ�صيلة
ال���وف���اء ���ص��ف��ة �أ���ص��ي��ل��ة يف
ال�شخ�صية الكويتية ،فعلى الرغم
من الظروف الأليمة التي مرت
بها الكويت� ،سواء الغزو الغا�شم
�أو الإرهاب الأعمى ،ف�إنها مل تن�س
�أبناءها ال�شهداء ،الذين دافعوا
عنها يف �أوقات ال�شدة .ولت�ؤكد
�أن الكويت ت�سعى بكل الو�سائل
�إىل �إدخالهم التاريخ عرب �صناعة
علمية حمكمة للخلود ،ت�سخر لها
كل �إمكاناتها ومواردها من �أجل
و�ضع ال�شهداء يف املكانة التي

الوعي احل�ضاري
الوعي بالتاريخ والآثار من �أهم مالمح الأمم املتح�ضرة ،وهو
مايتوافر بقوة يف ال�شخ�صية الكويتية املحملة بالوعي احل�ضاري
والتي تختزن حبا للإجنازات الب�شرية واحل�ضارية.
ومبا �أن تاريخ الكويت ميتد لأكرث من ثالثة قرون ،ف�إنه من
الطبيعي �أن تتوفر معامل �شاهدة لعمق وعراقة هذا التاريخ.
فالكويت تزهر ب�أماكن عدة حافظة لذكرى الرعيل الأول
ومنها� ،أب��راج الكويت ،وبوابات ال�سور الثالث ( املق�صب،
اجلهراء ،ال�شامية ،الربيع�صي) ،ومتحف الكويت الوطني الذي
ي�ضم :دار الآثار الإ�سالمية التي ت�ضم حوايل  20000قطعة
من القرن الثامن �إىل التا�سع ع�شر ميالدي .ومتحف الرتاث
ال�شعبي الذي �صمم كنموذج لدولة الكويت قبل النفط وي�ضم
�أجنحة معينة ت�شمل �ساحة �سوق ال�صفاة ،ال�سوق القدمي ،البيت
والفرجان الكويتية� ،صناعة ال�سفن ،القهوة ال�شعبية و�سوق
احلرف اليدوية .وبوم املهلب وهو مركب �شراعي من �سنة 1937
ويرمز للحياة البحرية لدولة الكويت .والقبة ال�سماوية.
وهناك �سوق املباركية ال�شعبي ،وبيت الكويت للأعمال
الوطنية ،وبيت ديك�سون وغريها من املتاحف والآثار التي تدل
على وعي ح�ضاري مرتفع.
لقد ولدت الكويت لتبقى ولتحفر ا�سمها يف قلب التاريخ
ب�أحرف من نور.
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تليق بت�ضحياتهم .
ف��ب�����ش��ك��ل ع��ل��م��ي ممنهج
وع�صري ،مت تخ�صي�ص �إدارة
يف مكتب ال�شهيد حتت م�سمى «
�إدارة التخليد والتكرمي املعنوي «
لتعمل على تر�سيم املئات من �أبناء
الكويت واملقيمني الذين �سقطوا
�ضحايا� ..شهداء خالدين ،عرب
و���س��ائ��ل ع��دة م��ن �أه��م��ه��ا تلك
اللجنة املعروفة بلجنة احليثيات
التي تت�شكل من فرق بحث علمية
ميدانية تقوم بجمع املعلومات
اخلا�صة بال�شهداء ،ثم ،يحول
�أ�ساتذة تاريخ متخ�ص�صون تلك
احل�صيلة املعلوماتية املهمة �إىل
درا�سات تاريخية موثقة ،ينهل
من معينها الأدب��اء وي�ستلهمها
املبدعون وال�شعراء ،ويج�سدها
الفنانون �صروحا ون�صبا تذكارية
ولوحات ت�شكيلية ت�ضع ال�شهيد
يف �أعلى عليني الدنيا ت�أ�سيا
مبكانته يف الآخرة.
وقد �أجنزت جلنة احليثيات
نحو 14كتابا حت��ت ع��ن��وان «
ب�صمات يف ت��اري��خ الكويت –
���ش��ه��داء ال��ك��وي��ت بطوالتهم
وت�ضحياتهم» ت�ضم «باقة من �أدب
الن�صر على االحتالل و�صفحات
من الكفاح لتحرير الأر���ض» ،
وهي هديتنا لأبنائنا و�إخواننا من
هذا اجليل والأجيال القادمة يف
بلدنا الكويت ،ويف كل مكان لتظل
نربا�سا لت�صدي احلق وانت�صاره
على الباطل ،و�شاهدا على حب
الوطن وتقدي�سه ووفاء ملن �ضحوا
ب�أرواحهم فداء للكويت» ..ح�سبما
كتبت املدير العام ملكتب ال�شهيد
فاطمة �أحمد الأمري يف مقدمة
كتب احليثيات التي ينبغي �أن
جتمع يف جملدات عند اكتمالها
حتت م�سمى « روائع اخلالدين
� ..شهداء الكويت»

ثقافة

الثقافة اإلسالمية يف الكويت

الركائز املشعة

ت� � � � � � � ��اج ال � � � � � � � �ع� � � � � � � ��روس ،م � � �ج � � �ل � � ��ة ال� � � � � ��وع� � � � � ��ي اإلس� � � �ل � � ��ام� � � � � ��ي ،وك� � � � �ت � � � ��اب اإلب� � � ��ان� � � ��ة
م� � � � � � ��ن أب � � � � � � � � � � ��رز ال � � � � � �ن � � � � � �م � � � � � ��اذج ل � � � �ل � � � �ث � � � �ق � � ��اف � � ��ة اإلس � �ل � ��ام� � � � �ي � � � ��ة ف� � � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت
د .ح�سان طيان

كانت الكويت وما زالت مركز �إ�شعاع للثقافة الإ�سالمية ،ع ّ َم نوره �سائر �أنحاء العامل الإ�سالمي ،فقلما خال بلد عربي �أو �إ�سالمي من
كتاب �أو جملة �أو مو�سوعة �أو �إ�صدار معريف� ،أو مهرجان ثقايف� ،أو جائزة� ،أو معر�ض� ...أو ن�شاطات ثقافية �أخرى ،كان م�صدرها الكويت.
وم � � ��ن ث� � ��م ك � � ��ان اخ � �ت � �ي� ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت ل � �ت � �ك� ��ون ع ��ا�� �ص� �م ��ة ال � �ث � �ق� ��اف� ��ة الإ�� � �س �ل��ام� � �ي � ��ة يف ه � � ��ذا ال � � �ع� � ��ام 2016م اخ � �ت � �ي� ��ارا
م � ��وف� � �ق � ��ا� ،أح� � ��� � �س � ��ن ال � �ق � ��ائ � �م � ��ون ع� �ل� �ي ��ه ك� � ��ل الإح� � � ��� � � �س � � ��ان� ،إذ ق � � �ل� � ��دوا الأم� � � � � ��ر �أه� � � �ل � � ��ه ،و�أع � � � �ط� � � ��وا ال� � �ق � ��و� � ��س ب� ��اري � �ه� ��ا.
واحل� � ُّ�ق �أن وج ��وه ال�ث�ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة يف ال�ك��وي��ت وا��س�ع��ة الأرج � ��اء ،م�ت�ع��ددة امل �ن��اح��ي ،م�ت�ن��وع��ة ال �� �ض��روب والأل� � ��وان .ومن
�أب� ��رز من��اذج �ه��ا ال��راق �ي��ة م�ع�ج��م ت ��اج ال �ع��رو���س ،وجم �ل��ة ال��وع��ي الإ� �س�ل�ام��ي ، ،وك �ت��اب الإب ��ان ��ة يف ت�ف���ص�ي��ل م� ��اءات القر�آن.
تاج العرو�س
وهو امل�سمى تاج العرو�س
من جواهر القامو�س لل�سيد
حممد مرت�ضى احل�سيني
ال َّزبيدي (1205 – 1145هـ)
وقد �شرح فيه معجم القامو�س
املحيط للمجد الفريوز �آبادي،
وا�ستمد مادته العلمية من عدد
كبري من امل�صادر ذكر منها يف
مقدمته مئة وع�شرين كتا ًبا،
تنوعت واختلفت بني معجمات
لغوية ،وكتب �أم��ث��ال و�أدب،
وك��ت��ب نحو و���ص��رف ولغة،
وكتب علوم ق��ر�آن وقراءات،
وكتب تاريخ وجغرافية ،وكتب
نبات وحيوان ،وكتب �سيا�سة
ونظم...
وه��و املعجم الأع��ظ��م يف
تاريخ العربية� ،إذ مل يبلغ معجم
من معجمات اللغة العربية ما
بلغه هذا املعجم حج ًما و�سع ًة

«ت� � � � � ��اج ال � � � � �ع� � � � ��روس» امل� � �ع� � �ج� � ��م األع � � � � �ظ� � � � ��م ف� � � � ��ي ت� � � � ��اري� � � � ��خ ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة
ب� � � � � ��دأت ط � �ب � ��اع � �ت � ��ه ال� � � �ع � � ��ام  1965وان � � � �ت � � � �ه � � ��ت ف � � � ��ي ال � � � � �ع � � � ��ام 2001
اً
اً
وتناول
وا�ستق�صاء
و�شمول
ً
مل�صطلحات النبات والطب
و�أعالم البلدان والأ�شخا�ص،
وال غرو فقد بلغت جملداته
الأربعني ،يف كل منها �شاهد
على عناية الكويت بالثقافة
العربية الإ�سالمية وتراثها
الأ�صيل ،فهي التي �أخرجته
لع�شاق العربية وعلمائها
وباحثيها وطالبها ،بعد طول
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عهدهم بالطبعة القدمية ذات
املجلدات الع�شر.
وقد بد�أت وزارة الإعالم
بدولة الكويت ب�إخراجه يف
منت�صف ال�ستينيات من القرن
ال�سابق (�أي منذ عام )1965
جزءا،
ف�أ�صدرت منه ثالثني
ً
ث��م كلفت ال�����وزارة املجل�س
ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون
والآداب بتعهده ف�أكمل الع�شرة

ثقافة

م� � � �ج� � � �ل � � ��ة ال � � � ��وع � � � ��ي
اإلس � �ل ��ام � � ��ي  ،م �ن �ب ��ر
إع�ل�ام ��ي ج �م��ع أف��ان�ي�ن
ال � � � �ق � � � ��ول وأط � � ��اي � � ��ب
ال �ك �ل��م وب ��دائ ��ع الفكر
ورق� ��ائ� ��ق ال� ��وع� ��ظ في
ل� � �ب � ��وس ف � �ن� ��ي خ� ل��اق
ال��ب��اق��ي��ة يف ع��ام��ي 2000
– 2001م .ليتم ع��دت��ه يف
�أربعني جمل ًدا ،احتفت الكويت
ب�إمتامها يف ندوة �أقيمت لهذا
الغر�ض حملت ا�سم «ندوة
تاج العرو�س» وكان يل �شرف
ح�ضورها يف  10 – 9فرباير
عام 2002م .حيث التقيت
بنخبة م��ن علماء العربية
عت �إىل
و�أ�ساطينها طاملا تطلَّ ُ
لقائهم ،يَ ْق ُد ُمهم د .ح�سني
ن�صار ،ود .م�صطفى حجازي،
ود .حممود فهمي حجازي،
ود .عبد الرحمن بن عثيمني،
ود� .سعد م�صلوح ،ود .عبد
اللطيف اخلطيب ،ود .خالد
عبد الكرمي جمعة ،ود .عز
الدين البدوي النجار .وكان
من بينهم ع��دد ممن �أ�سهم
يف حتقيق الكتاب ،على �أن
كثريا ممن عمل فيه كان قد
غيبه امل���وت ،وق��د بلغ عدد
من عمل يف حتقيقه خم�س ًة
وع�شرين عاملًا من خرية علماء
العربية العاملني يف جمال
املخطوطات العربية والرتاث
العربي.
جملة الوعي الإ�سالمي
ت�صدر هذه املجلة وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
يف دول��ة الكويت ،منذ �أكرث

من ن�صف قرن من الزمان،
�إذ يرجع ت�أ�سي�سها �إىل عام
1385ه – 1965م .وهي منرب
�إعالمي �إ�سالمي جمع �أفانني
القول و�أطايب الكلم وبدائع
الفكر ورقائق الوعظ ودقائق
العلم ليقدمها يف لبو�س جملة
ي�سعد بها القارئ �أنى كان،
فريقى فكره ،ويت�سع علمه،
وي��رقّ قلبه ،وت�سمو نف�سه،
ويجد فيها من الزاد واملعرفة
ما ال يجده يف الكتب ذوات
العدد.
�ت ع����ددا من
و�إذا ق �لّ��ب� َ
�أعدادها راعك هذا التنوع
املعريف واالم��ت��داد الثقايف،
والفكر احل�ضاري جتود به
�أ�صفى القرائح ،وتكتبه �أر�سخ
الأق�ل�ام ،فللعلوم ال�شرعية
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ركن ،وللفتاوى ركن ،وللرتبية
ركن ،ولق�ضايا املجتمع ركن،
ولالقت�صاد ركن ،وللتاريخ ركن،
ولل�سيا�سة ركن ،وللح�ضارة
ركن ،وللتنمية ركن ،وللأ�سرة
رك���ن ،ول��ل��غ��ة والأدب ركن،
وللطب رك��ن ،وللفكر ركن.
وال بد �أن يتخلل ذلك كله ملف
للعدد يتناول مو�ضوعا من
مو�ضوعات ال�ساعة ،لي�شبعه
بحثا ومناق�شة وت��أم�لا مبا
ي��ع��ود على ال��ق��ارئ ب�أ�سرع
الفائدة و�أعظم النفع.
وم��ن جميل م��زاي��ا هذه
امل��ج��ل��ة ال���رائ���دة يف ميدان
الإعالم الإ�سالمي �أنها جمعت
بني الأ�صالة واحلداثة ،وبني
����دة ،فلها قدم
ال��ق��دم واجلِ � ّ
را�سخة يف علوم الدين والفقه
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والتف�سري واحلديث ،و�أخرى
ثابتة يف علوم الكون والطب
واحلا�سوب وجديد املعرفة.
�إنها تتطلع بعني على الرتاث
وم��ع��ارف��ه ،وتتطلع بالعني
الأخرى على مواقع ال�شابكة
(الإن�ترن��ت) وم��وارد الثقافة
والعلوم والفنون ،ت�صطفي
منها ما يُطرف القارئ ويو�سع
مداركه ويغني تطلعه.
و�صدق من �سماها الوعي
الإ�سالمي ،فهي ا�سم على
م�سمى ،ي�صدق فيها قول
ال�شاعر:
وقلما �أب�صرت عيناك ذا
لقب �إال ومعناه �إن فكرت
يف لقبه
لأن��ه��ا حتمل يف طياتها
ال��وع��ي لكل ق���ارئ ،ليدرك
الإ�سالم على حقيقته ،دون
�إفراط �أو تفريط ،ودون �شطط
�أو تطرف ،بل هي ال�سماحة
والو�سطية يف الدين برفق
ال يخالطه ع�سر وال يف�سده
تنفري� ،إن��ه��ا م���ر�آة �صادقة
ل��ت��ع��ال��ي��م ال���دي���ن احلنيف،
وتطبيق فعلي لقول املوىل
جل وعالَ (:و َك ِذ َ
لك َج َعلْنَا ُك ْم
اء َعلَى
�أُ َّم ًة َو َ�س ًطا ِلتَ ُكون ُوا �شُ َه َد َ
ال ّنَ ِ
ا�س َويَ ُكو َن ال َّر ُ�سو ُل َعلَيْ ُك ْم
َ�ش ِهي ًدا ) وقول الر�سول الكرمي

�صلى اهلل عليه و�سلم»:
�إن ه���ذا ال��دي��ن ي�سر ،
�ن �أح��� ٌد �إال
ول��ن ي�شا َّد ال��دي� َ
غ��ل��ب��ه  ،ف�����س��ددوا وقاربوا
و�أب�شروا وي�سروا وا�ستعينوا
بالغدوة والروحة و�شيء من
الدجلة».
وه����ي ت�����س��ت��ع�ين لتبليغ
ر�سالتها بكل ما من �ش�أنه �أن
يعني على القراءة املريحة،
والفهم ال�صحيح ،والوعي
ال�سديد� ،إذ يعنى القائمون
عليها ب�إخراجها يف �أجمل
حلة و�أح��ل��ى ق��ال��ب ،باذلني
اجلهد يف الإخراج والتنفيذ،
بدءاً من جودة الورق ،ومرورا
بتنا�سق الأل��وان والأ�شكال،
وانتهاء باختيار ال�صور و�إبداع
ً
اخلطوط.
�إن��ه��ا بكلمة واح����دة قد
جمعت �إىل غنى امل�ضمون
واملخرب جمال ال�شكل واملنظر،
و�إىل ثراء املعنى بهاء املبنى،
َيف ملئ علما.
�إنها حقا ُكن ٌ
ني
ني ِمنها ح َ
ما تَ َق ُع ال َع ُ
ِ
ٍ
ِ
َلح ُ
ظها �إ اِّل َعلى فتنَة من
ت َ
ِ
�أَجملِ الفتنَ ِ
كتاب الإبانة يف تف�صيل
ماءات القر�آن
وه��و ك��ت��اب فخم جليل,
�أخرجته وزارة الأوقاف بدولة
ال��ك��وي��ت ,ف ��أ���س��دت ّ
لع�شاق
املكتبة العربية عموماً واملكتبة
القر�آنية خ�صو�صاً يداً ينبغي
�أن تذكر فت�شكر ،و�أن ين َّوهَ بها
ويُدعى ملن كان وراءها.
وقد جمع هذا الكتاب من
وجوه اخلري ما يرقى به ليكون
ّ
م�صاف املراجع املهمة يف
يف
علوم القر�آن الكرمي ,بل هو
�أج� ّ ُل ما انتهى �إلينا يف بابه
كما قال حمققه.

ك� � �ت � ��اب اإلب � � � ��ان � � � ��ة ف ��ي
تفصيل م��اءات القرآن
ال � � � �ك� � � ��رمي م � � � � ��ن أه � � ��م
امل � ��راج � ��ع ف � ��ي ال �ع �ل ��وم
ال�ق��رآن�ي��ة ويستقصي
م��واض��ع (م� ��ا) م��ن أول
ال � � �ق � � ��رآن إل � � � ��ى آخ � � ��ره
�أما م�ضمون الكتاب فهو
الكالم على موا�ضع (ما) يف
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي على �سبيل
اال�ستق�صاء والتتبع من �أول
القر�آن �إىل �آخ��ره ،وقد بلغ
ما ذكره امل�ؤلف يف كتابه هذا
من ماءات القر�آن « 2398ما
« يف قراءة حف�ص ,وا�ستدرك
عليه املحقق « 218ما» وذكر
امل�صنف خم�س ماءات وقعت
يف غري قراءة حف�ص ،فتكون
عدة ماءات القر�آن بالقراءات
املختلفة « 2621م��ا» على
التحقيق وف���ق م��ا ج���اء يف
مقدمة املحقق.
وحت�سن الإ�شارة �إىل �أن
النحاة ذك��روا لأداة (م��ا) يف
العربية �أك�ثر من  25وجهاً
خمتلفاً ,بل �إن بع�ضهم �أو�صلها
�إىل ما يزيد على  50وجهاً،
على �أن امل�ؤلف �أرجعها �إىل
ع�شرة �أوجه فح�سب ،خم�سة
منها �أ�سماء ,وخم�سة منها
ح�����روف .ف����أم���ا الأ�سماء:
فالتعجبية ,واملو�صولية,
وال�����ش��رط��ي��ة ،واملو�صوفة,
واال�ستفهامية .و�أما احلروف
فالكافّة ،والزائدة ،وامل�صدرية,
وال���ن���اف���ي���ة ,وامل�������ص���دري���ة
الزمانية.
و�أم��ا م�ؤلف الكتاب فهو
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ج��ام��ع ال��ع��ل��وم �أب���و احل�سن
علي بن احل�سني الأ�صبهاين
الباقويل املتوفى �سنة 542هـ.
وه���و ك��م��ا ج���اء يف مقدمة
التحقيق من ِجلّة �أعيان �أهل
اللغة والقراءات والتف�سري يف
ع�صره ,كان وا�سع االطالع,
غ��زي��ر العلم ,دق��ي��ق الفهم,
ب�صرياً مبذاهب �أهل العربية،
�شديد االنكباب على كتاب
�سيبويه ،متمكناً يف علومه,
كا�شفا لآثار �أبي علي الفار�سي
وتلميذه اب��ن جني ،غ ّوا�ص ًا
على دقائق علم العربية ,و�أحد
زمانه يف علم العربية كما
قال ع�صر ّيه الإمام الطرب�سي
�صاحب التف�سري امل�شهور
مبجمع البيان (ت .)548
وقد خلف من الآث��ار ما
ي�شهد بعلو كعبه ,وغ���زارة
علمه ,و�سعة اطالعه .فمن
ذلك كتاب اال�ستدراك على
�أبي علي ،وك�شف امل�شكالت
و�إي�ضاح املع�ضالت ,والإبانة
يف تف�صيل م��اءات القر�آن,
وج���واه���ر ال���ق���ر�آن ونتائج
ال�صنعة ,و�أك�ثر هذه الكتب
مم���ا �أخ���رج���ه حم��ق��ق هذا
الكتاب ,فهو جلي�س امل�ؤلف
و�صاحبه برغم تطاول القرون
وتباعد الزمان واملكان بينهما,
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وهذا �أوان احلديث عنه.
و�أم��ا حمقق الكتاب فهو
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حممد
ال���دايل �أ���س��ت��اذ العربية يف
جامعة الكويت الآن ,وع�ضو
جممع اللغة العربية بدم�شق
و�أ�ستاذ العربية يف جامعتها,
وما �أح�سبني مبالغاً �إذا قلت
�إن فن التحقيق يف زماننا قد
انتهى �إليه و�إىل �أمثاله من
املحققني املتقنني املجودين،
كيف ال وه��و وري��ث مدر�سة
يف التحقيق ب��د�أه��ا عالمة
العربية حممود حممد �شاكر
رح��م��ه اهلل ,وح��م��ل رايتها
�شيخ العربية يف بالد ال�شام
�أ�ستاذنا العالمة �أحمد راتب
النفاخ رحمه اهلل ,ونه�ض لها
من بعده �أخونا الدايل ,وهو
من �أج� ّل من �أف��اد من علمه
وف�ضله و�أدبه ،وقد حقق �أكرث
كتب جامع العلوم التي و�صلت
�إلينا كما �سبقت الإ�شارة,
ف�ضال عما توفر له من كتب
ونفائ�س ي�ضيق املجال عن
عدها وا�سق�صائها.
ّ
غي�ض
وبعد فما هذا �إال
ٌ
م���ن ف��ي�����ض ،ومل���ح��� ٌة ت�شري
�إىل م��ا وراءه���ا م��ن ن�شاط
ث��ق��ايف مت��ور ب��ه امل�ؤ�س�سات
العلمية والثقافية الر�سمية
يف دول��ة الكويت ف�ضال عن
جهود الأف���راد واجلماعات
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة  ،وهو
يرفد الثقافة الإ�سالمية بكل
مفيد ونافع ورائع ،ويجعل من
الكويت بحق عا�صم ًة للثقافة
الإ�سالمية.
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حسن حامد

مواكبة ملا ي�شهده العامل اليوم من االعتماد الكبري على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وثورة االت�صاالت� ،أ�صبح �إحالل الفال�ش
ميموري بدال من احلقيبة املدر�سية املمتلئة بالكتب� ،ضرورة بداية من مرحلة ما قبل التعليم الأ�سا�سي �إىل اجلامعة ،خا�صة
بعد �أن �سارعت دول العامل �إىل تطبيق هذا النظام التعليمي املتطور ،م�ستهدفة من �إدخال التكنولوجيا املعلوماتية يف جميع
مراحل التعليم ،واعتماد الأجهزة والو�سائل الإدارية احلديثة ،حتقيق الأهداف الرتبوية ،باال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.

ومع االنتقال النوعي يف
ال�سيا�سات التعليمية وما حتقق
على �أر�ض الواقع من تطوير،
ظ��ل ال�����س��ؤال م��ط��روح��ا :هل
�أتى هذا النظام اجلديد ثماره
املرجوة� ،أم ال يزال القائمون
على �سيا�سة التعليم يعانون من
املعوقات والأزمات والتحديات
التي حتول دون تنفيذ �أفكارهم،
لتحقيق م�ستوى �أف�ضل يف
النواحي التعليمية؟.
نعم ك��ان��ت ه��ن��اك �أفكار
ج���ي���دة ،م���ن ب��ي��ن��ه��ا تقلي�ص

ن� � � � �ق� � � � ��ل احل� � � �ص� � � ��ص
واحمل� � � � � � � � � ��اض� � � � � � � � � ��رات
 Onlineملتــــــابعــة
م �س �ت �ج��دات ال ��دراس ��ة
وم � ��ا ي �س �ت �ل ��زم ش��رح��ه
ع��ن ط��ري��ق اإلنترنت
ع���دد احل�����ص�����ص الدرا�سية
وا�ستحداث ح�صتني على الأقل
للتعليم با�ستخدام الإنرتنت
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وات�صاالت الفيديو كونفران�س
والتي ميكن بها التوا�صل مع
�أولياء الأمور ،لبحث �شكاواهم
و�آرائهم ومقرتحاتهم يف العملية
التعليمية ،الأمر الذي ي�شركهم
يف �إدارة امل��ن��ظ��وم��ة الكلية
للتعليم ،مبا يي�سر على �صانعي
القرار اتخاذ القرار املنا�سب،
وهو ما اعتربه اخلرباء خطوة
�إيجابية على الطريق.
وت�ضمنت تلك الأفكار،
�إدارة االختبارات للطلبة يف
املراحل الدرا�سية املختلفة،
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خا�صة يف مرحلة الثانوية
العامة واجلامعة ،با�ستخدام
هذه التكنولوجيا احلديثة بدال
من الطرق التقليدية التي تعتمد
على ال��ورق ،مبا يحقق نقلة
نوعية يف الدرا�سة ،تقوم على
نقل احل�ص�ص واملحا�ضرات
 On lineبحيث ميكن متابعة
م�ستجدات ال��درا���س��ة �أو ما
ي�ستلزم �شرحه ع��ن طريق
الإن�ت�رن���ت ،وه���و م��ا تطبقه
خمتلف اجلامعات يف العامل،
خا�صة املفتوحة التي ال يقت�صر

الأمر بها عند هذا احلد ،بل
يتعداه �إىل بث الربامج عرب
الأثري و�إنتاج الربامج الإذاعية
والتليفزيونية واملعدات ملتابعة
الربامج الدرا�سية املختلفة.
وال ميكن �أن ن ّغ�ض الطرف
يف الإط��ار نف�سه عن م�شاكل
التعليم املهني والفني ،والذي
ال يزال الإقبال عليه �ضعيفا،
ب�سبب النظرة االجتماعية
املتدنية خلريجيه وامل���ردود
املادي الذي يتقا�ضونه مقارنة
بخريجي اجلامعات ،بل �إن
اه��ت��م��ام ال��ن��ظ��ام التعليمي
باجلامعة وخريجيها والبعثات
العليا التي متت�ص الغالبية
العظمى من خمرجات الثانوية
العامة ،جعل فر�ص الإقبال
على التعليم الفني واملهني
�ضيقة.
وق��د ُق��دم��ت العديد من
املقرتحات اجلادة للتغلب على
النظرة ال�سلبية من املجتمع نحو
التعليم املهني والفني وزيادة
�أع��داد الراغبني يف موا�صلة
هذا النوع من التعليم ،وكان من
بينها �إزالة ما به من �صعوبة
يف املناهج وتقليل ما به من
�سلبيات ،و�صنع �صورة �إيجابية
يف ثقافة املجتمع جتاهه وجتاه
خريجيه و�أه��م��ي��ت��ه يف بناء
الوطن وتنمية نه�ضته ،ف�ضال
عن منح خريجيه �شهادات عليا
متاثل اجلامعية وجعل مدة
الدرا�سة به مماثلة ملدة الدرا�سة
اجلامعية ،وت�شغيل خريجيه
مبجرد تخرجهم ب�إيجاد فر�ص
عمل �سريعة لهم ،ليكون ذلك
مبثابة امليزة الن�سبية املحفزة
ل��ل��راغ��ب�ين يف االل��ت��ح��اق به،
ومنح مكاف�آت للدار�سني �أثناء
الدرا�سة و�ضمان ح�صولهم
على �أجور متميزة بعد التخرج،

ال �ت �ع �ل �ي��م «ب ��ال� �ف�ل�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
وت�سمية املهن التي يعملون
بها مب�سميات تدعو للفخر
والتباهي مثل اجلامعيني.
وقد جربت الدولة �أن تقوم
على تنفيذ مثل هذه املقرتحات،
فاهتمت بالتعليم التكنولوجي
الذي ي�شعر فيه الطالب ب�أنه
يواكب م�ستحدثات الع�صر،
و�أن��ه لي�س �أق��ل ب��أي حال من
طالب اجلامعة الذي ي�ستخدم
ال�لاب ت��وب �أو التابليت �أو
�إ�سطوانات ال�سي دي �أو الدي
يف دي �أو �أجهزة الكمبيوتر
الثابتة �أو �شبكات الواي فاي
عرب الهاتف املحمول �أو الآي
ب��اد �أو غ�يره��ا م��ن الأجهزة
احلديثة التي بات ا�ستخدامها
�أمرا اعتياديا يدخل يف معظم
جمريات احلياة ،وعمودا فقريا
يف التوا�صل مع الآخرين.
و�أكدت النظرة امل�ستقلبية
�أن ال���ت���و����س���ع يف التعليم
التكنولوجي �أو االعتماد على
التعليم بالفال�ش ميموري،
�سيكون مبثابة احلل الأمثل يف
التعامل مع �أعداد اخلريجني
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التي �سوف تتزايد ا�ضطراداً
مع ما ال ت�ستوعبه اجلامعات
واملعاهد ،حتى و�إن مت �إن�شاء
مبانيها يف املناطق اخلارجية
بعيدا عن احل�ضر والتكد�س
ال�سكاين ،خا�صة و�أن احللول
التقليدية مل ت ��أت بالنتيجة
امل���رج���وة ،م��ث��ل رف���ع معدل
ن�سبة القبول يف الكليات �أو
املعاهد� ،أو زيادة عدد املبتعثني
�إىل اخل���ارج� ،أو التو�سع يف
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية
املتنوعة.
كما �أن التعليم التكنولوجي
�سوف ي�ساهم �أي�ضا يف حل
م�شكلة احل�صول على �شهادات
من اجلامعات غري املعرتف
بها� ،سواء يف ال��دول العربية
�أو الأ�سيوية �أو الأوروبية ،التي
و�ضعت وزارة التعليم العايل
قائمة ب��ه��ا ،وب���ات م�ستقبل
الكثريين من حملة املاج�ستري
وال��دك��ت��وراة يف مهب الريح،
ب�سبب �أنهم �أم�ضوا درا�ستهم
بتلك اجلامعات ،بغ�ض النظر
عن فكرة �أن هذه اجلامعات
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متنح �شهاداتها مقابل مبالغ
مالية دون درا�سة فعلية ،و�أن
حاملي تلك ال�شهادات ميثلون
خطرا على خطط التنمية.
وب�شكل عام ،وحتى ال تكون
ثمار ا�ستخدام التكنولوجيا
احل��دي��ث��ة م ��ؤج��ل��ة� ،أو يكون
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ق��ا���ص��را على
دخول �شبكة االنرتنت لأهداف
ترفيهية� ،أو من �أجل الت�سلية
والدرد�شة وق�ضاء وقت الفراغ،
ف�إنه من الواجب �أن ننتبه �إىل
�أن التكنولوجيا �أ�صبحت �صيحة
الع�صر التي بات االنف�صال
عنها ،انف�صاال عن الوجود،
و�أن ننتبه �إىل �ضرورة العمل
على حت�صيل فوائدها املتعددة،
خا�صة يف التعليم.
وه���ن���اك ف���وائ���د عديدة
ال�ستخدام التكنولوجیا يف
التعلیم ،منها �سهولة التعامل
مع املكتبة الإلكرتونیة ،ومتابعة
املتعلم ،والتعلم عن بعد ،وتفعيل
املهارات الواجب توافرها يف
املعلم واملتعلم معا ،يف خمتلف
التخ�ص�صات عند التعامل
م��ع الأدوات التكنولوجية
والآالت احلديثة ،مثل الداتا
�شو وعار�ض امللفات ال�ضوئي
والأل������واح ال��ذك��ي��ة و�أجهزة
احلا�سب ،ف�ضال عن التمكن
م��ن ا���س��ت��خ��دام التطبيقات
املختلفة التي تقع يف مقدمة
طرق التعليم احلديثة ،والتي
ميكن بها حتقيق الأه���داف
التطبيقية ،مثل �إنتاج امللفات
وت�صميم ال�����ص��ور وتركيب
الفيديوهات ،وعمليات الإر�سال
واال�ستقبال لأي حمتوى �أو
ر�سالة تعليمية.
وميثل الكمبيوتر الثابت �أو
املتحرك ،اللبنة الأ�سا�سیة يف
توظيف التكنولوجیا يف التعلیم،

قضية
والو�سیلة الأو���س��ع انت�شاراً
للتعليم يف املدار�س اخلا�صة
واحل��ك��وم��ی��ة احل��دي��ث��ة ،التي
�أخذت على عاتقها �أن تواكب
التطور ال�سریع يف التكنولوجیا،
وتتفاعل بنف�س ال�سرعة مع
املتغریات املتالحقة ،وتكون
ج���زءا م��ن االن��ف��ج��ار املعريف
ال��ذي يعيد �صياغة الأدوار
التي يجب �أن يلعبها كل من
امل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب والكتاب
املدر�سي ،لأن تلك العنا�صر
يف امل��ف��ه��وم التكنولوجي مل
تعد هي الوحيدة التي تقوم
عليها العملية التعليمية ،فقد
�أ�ضيف �إليها ما ي�سمى بالغرفة
ال�صيفية التي ميار�س فيها
املتعلم عملية التعلم دون
قيود �أو �شروط ،والتعلم يف
امل��ن��زل ،والتعلم الأكادميي،
والتعلم ال�ترب��وي حت��ت لواء
ويل الأمر.
وي�ضاف �إىل ذلك ما ي�سمى
باملحيط احلا�ضن لعملية التعلم
وهو املوقع الإلكرتوين الذي
يحمل املحتوى التكنولوجي
البديل للوثائق الورقية املت�ضمنة
املادة التعليمية ،والربامج التي
ت�ستهدف متكني املعلم من
متابعة طالبه والدخول �إىل
ملفاتهم ،ومراقبة �سلوكهم
التعليمي وتقدمهم الأكادميي
وت�صويب �أخطائهم ،ومتكن
املتعلمني من جهة �أخرى من
التح�صيل العلمي ب�سهولة،
واال�ستفادة مما حتتويه املكتبة
الإلكرتونية من كتب وملفات
م�سموعة ومرئية وحما�ضرات
علمية م�صنفة ،من خالل رقم
�سري لكل طالب ميكنه من
الدخول �إىل �صفحته اخلا�صة
واالط�لاع عليها ،ف�ضال عن
متكنهم من وجود �شبكة توا�صل

امل�ك�ت�ب��ة اإللكترونية
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
ي�ش�ه��د ق �ف��زات نوعية
بينهم ت�ستند �إىل قاعدة بيانات
واحدة ،ي�ضاف بها كل جديد
تباعا.
وم��ع ا�ستخدام التقنيات
احل��دي��ث��ة ي��ظ��ل ال��ت��ع��ل��م عن
بعد ،هو احلل ال�سحري لكل
امل�شاكل التعليمية التقليدية من
تكد�س اخلريجني وال�شهادات
غري املعرتف بها وا�ستيعاب
ت��خ�����ص�����ص��ات اخلريجني
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الح��ت��ي��اج��ات ���س��وق العمل،
�إىل غ�ير ذل��ك م��ن الفوائد
ال��ت��ي ت�صب يف ال��ن��ه��اي��ة يف
تفعيل قاعدة بیانات امل�ؤ�س�سة
التعلیمیة� ،سواء كانت مدر�سة
�أو جامعة �أو م�ؤ�س�سة للتعلیم
احل ّر القائم على الإفادة من
املواقع املجان ّیة املتن ّوعة.
كما یظل ه��ذا النوع من
التعلیم ذا �أثر �إيجابي وثابت
على نحو خا�ص يف تخ�ص�صات
العلوم والریا�ضیات ،ومثيالتها
التي تقوم على فكرة التعلم
الذاتي ،مقارنة بالتخ�ص�صات
الأخ����رى ال��ت��ي ي��ح��ت��اج فيها
املتعلم �إىل معلم مرافق مثل
املو�سيقى �أواخل��ط �أو �ألعاب
الأطفال ،خا�صة الذين يعانون
من الإعاقات املختلفة ،حيث
يتم التعلم عن طريق برامج
تخت�صر الوقت واجلهد وت�سهل

الغرسة ( 88فبراير  -مارس )2017

عملية ال��ت��ك��رار ،ف�ضال عن
االح��ت��ف��اظ مب��ل��ف��ات امل���واد
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��راج��ع��ت��ه��ا مع
االختبارات التدريبية عليها
واال�ستفادة منها يف �أي وقت،
دون ملل.
ول���ن ن��ت��م��ك��ن م���ن ح�صر
الفوائد التكنولوجية التي ت�سبح
يف فلك ال�شبكات واجلافا
والباتريوت والأندرويد والباي
بال والإميوبليزر وغريها من
النظم الإل��ك�ترون��ي��ة ،ويبقى
املتعلم يف النهاية هو العن�صر
الوحيد القادر على تفعيل كل
ذل��ك �أو ن�سفه م��ن �أ�سا�سه،
فهل �سن�سمعه يقول يوما �إن
التعليم الورقي هو الأ�سهل� ،أم
�سيقبل على التعلم �إلكرتونيا
بنف�س احلما�س الذي يقبل به
يف ممار�سة حياته االجتماعية
عند التوا�صل مع الآخرين؟.

مـــأثـــورات

غناء البحر في منطقة اخلَ ّط

النهمــــــة  ...أنـــــني الــروح
د .حمد عبداهلل الهباد

ال � � �ب� � ��اح� � ��ث ف � � ��ي ال � � �ت� � ��راث
ال � �غ � �ن� ��ائ� ��ي ك� ��امل� �ن� �ق� ��ب ع��ن
اآلث��ار؛ األول يعتمد عامل
ال � �ص� ��وت واآلخ� � � ��ر يعتمد
ع � ��ام � ��ل ال� �ك� �ت� �ل� ��ة امل� �ك� ��ان� ��ي
ي�شرح البكري الأندل�سي اخلط بقوله :اخلط بفتح �أوله،
وت�شديد ثانيه� :ساحل ما بني عمان �إىل الب�صرة ،ومن كاظمة
�إىل ال�شحر ،قال �سالمة بن جندل :
ِ
حتى تركنا وم��ا تُثنى ظعائننا ي��أخ��ذن بني ���س��واد اخلط
فاللوب
واللوب  :احلرار ،حرار قي�س ،و�إذا كانت من حرار قي�س �إىل
�ساحل البحر فهي جند كلها ،وقيل اخلط  :قرية على �ساحل
البحرين وهي لعبد القي�س ،وفيها الرماح اجلياد ،قال اخلليل :
ف�إذا ن�سبت الرماح �إليها ،قلت رماح خطية ،و�إذا جعلت الن�سبة
ا�سما الزما ومل تذكر الرماح قلت :خطية ،بك�سر اخلاء ،قال
�أحمد بن حممد الهروي � :إمنا قيل اخلط لقرى عمان ،لأن ذلك
ال�سيف كاخلط على جانب البحر بني البدو والبحر ،وقال ابن
الأنباري  :يقال ل�سيف البحرين خط ،وال ينعت باخلط القنا ،لكنه
مر�سى �سفن القنا ،كما قيل م�سك دارين ،ولي�س بدارين م�سك،
لكنه مرف�أ �سفن الهند.وي�شري احلموي يف معجم البلدان �إىل
قول �أبو من�صور وذلك ال�سيف كله ي�سمى اخلط ومن قرى اخلط
القطيف والعقري وقطر ،قلت �أنا :وجميع هذا يف �سيف البحرين
وعمان ،وهي موا�ضع ين�سب �إليها عي�سى بن فاتك اخلطي �أحد
بني متيم بن ثعلبة.وي�ؤكد احلموي الفرق بني ا َ
خلط بفتح اخلاء
وا ُ
خلط ب�ضم اخلاء بقوله  :اخلط ب�ضم اخلاء ،وت�شديد الطاء
جب ٌل مبكة وهو �أحد الأخ�شبني يف رواية علي العلوي ،قال  :هو
الأخ�شب الغربي.
ومن ال�صعب حتديد �أ�صول الغناء يف �أي منطقة وذلك نتيجة
لأن الغناء مرتبط بحركة هجرة الإن�سان عرب الع�صور ،فالثقافة
الإن�سانية يف جمملها نتاج حركة ب�شرية تنت�شر يف الأر�ض كانت�شار
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الدوائر على �سط املاء فيما لو �ألقيت حجرا وتتداخل تلك
الدوائر يف بع�ضها ي�صعب الأمر على املتتبع حتديد م�صدرها،
وكذلك حال الغناء �إال من خالل بع�ض ال�شواهد والآثار التي
تر�شد الباحث يف تتبع بع�ض الأطر العامة حلقب تاريخية �أو
جغرافية تربز �سمات هذا اللحن �أو الإيقاع مبا يعرف بالطابع
ال�صوتي ،فهجرة الأفارقة �إىل �أمريكا على �سبيل املثال قد ت�ستدل
من خالل الإيقاعات التي متار�س عند ال�شعوب الأمريكية ذات
الأ�صول الأفريقية �إن كانت من �شمال �أفريقيا �أو و�سطها وذلك
من خالل طبيعة الإيقاع ،ففي �شمال �أفريقيا ت�ستخدم (التك)
ـ �أي �أطراف �سطح الآلة الإيقاعية ـ بن�سبة �أكرث من (الدم) ـ �أي
و�سط �سطح الآلة الإيقاعية ـ �أما يف و�سط �أفريقيا فالطبول
ذات الت�صويت العميق تربز �صوت (الدم) �أكرث من (التك) وكذلك
احلال بالن�سبة ل�شعوب منطقة �شمال �أفريقيا ت�ستطيع �أن حتدد
�أ�صولهم التاريخية من خالل �أ�سلوب الت�صفيق يف الأغاين والذي
يتماثل ب�شكل متطابق مع �أ�سلوب الت�صفيق ملنطقة اخلليج العربي
تدعمك بهذه الفر�ضية الفتوحات الإ�سالمية التي و�صلت �إىل
تلك املنطقة حتديدا و�أ�سلوب الت�صفيق الذي ال مياثله �أ�سلوب
يف باقي مناطق الوطن العربي كما يف املثال التايل :

فالباحث يف الرتاث الغنائي كاملنقب عن الآثار ت�ستوقفه قطعة
فخارية يتدار�س �أ�صولها وتاريخها ،ورغم �أن حتديد الأ�صول
الغنائية �أ�صعب من الأثرية حيث ميثل الغناء عامل ال�صوت
الزمني �أما الآثار فيحددها عامل الكتلة املكاين .والفنون الغنائية
يف منطقة اخلط جزء من تلك احلركة الب�شرية التي يعترب
عامل ال�صوت الزمني �أحد مكوناتها ،فما ت�ستمع �إليه من �أنغام
و�إيقاعات متداولة يف احلا�ضرهو نتاج المتداد تاريخي تعارف
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مـــأثـــورات
�أهل ال�صناعة على �أن �أهم �سماته جمهول امل�ؤلف وامللحن .فكل
عمل �شعبي هو نتاج ال�شعوب ال ميكن حتديد م�ؤلفه �أو ملحنه
ولو �س�ألت �أحدا عن الفنون البحرية على �سبيل املثال من هو
ملحنها �أو وا�ضع �أوزانها الإيقاعية ملا وجدت �إجابة وهو العن�صر
الذي ي�ؤكد ارتباط الفنون ال�شعبية بالتاريخ.ومن �أبرز ال�سمات
الغنائية ملنطقة اخلط ،الغناء البحري الذي يرتكز على لفظة
(النهمة) وم�ؤديها يطلق عليه (النهام) حافظ هذا امل�صطلح
على وجوده عرب التاريخ دون �أن ي�ستبدل بلفظة (�أغنية بحرية)
�أو(مطرب بحري).
وعند احلديث عن النهمة يف منطقة اخلط ال ميكن للمرء
�أن يغفل البعد التاريخي لهذه املنطقة قبل ظهور الإ�سالم ،حيث
كانت تعتنق املذهب الن�سطوري الن�صراين واملتمعن يف النهمة
البحرية يف منطقة اخلط يالحظ ذلك التوافق النغمي لرتاتيل
الن�صارى وبني غناء البحارة يف الع�صر الإ�سالمي من خالل
تراتيل دينية يدعون فيها اهلل وي�صلون على ر�سوله الكرمي ،حيث
تزخر كلمات النهمة مبثل هذا الأ�سلوب يف الدعاء والتو�سل �إىل
اهلل .ورغم �أن فر�ضية الربط بني النهمة البحرية وبني الرتاتيل
الن�صرانية يف منطقة اخلط حتتاج �إىل درا�سة مقارنة حتليلية
خ�صو�صاً من الناحية النغمية �إال �أنه من الوهلة الأوىل ي�ستطيع
املرء تبيان تلك العالقة من خالل الن�صو�ص التي تعتمد على
الأدعية واالبتهاالت التي ت�سود �أجواء النهمة ب�شكل عام .وقد
�أ�شار الزبيدي مل�صطلح النّهام :الراهب يف الدير ،ولعل ما يدعم
هذه الفر�ضية ما مت اكت�شافه م�ؤخرا يف جزيرة فيلكا من وجود
كني�ستني يعود تاريخهما �إىل ما قبل الع�صر الإ�سالمي الأول ،فقد
�صرح مدير الآثار يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب
بالقول� :إن �سكان ال�سواحل الكويتية قبل الإ�سالم �صيادو �أ�سماك
م�سيحيون .كما ك�شفت الآثار عن وجود كني�سة يف منطقة اجلبيل
يعود تاريخها �إىل القرن الرابع امليالدي:
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وقد �أ�شار الزبيدي بالقول:
ال �غ �ن��اء ال �ب �ح��ري يرتكز النهمة :والنهم والنهيم � :صوت
ع �ل��ى ل �ف �ظ��ة «النهمة» ك�أنه زحري ،وقال الأزهري  :هو
وم��ؤدي �ه��ا «ال �ن �ه��ام» وقد �شبه الأنني ،و�أن�شد :
ما لَ��ك ال تنهم يا ف�لا ُح �إن
ح ��اف ��ظ امل �ص �ط �ل��ح على النهيم لل�سقاة راح
وناهمه مناهمة � :أخذ معه يف
وج � � � ��وده ول � ��م يستبدل
النهيم �أي :ال�صوت وما ا�ستدرك
ب �ل �ف �ظ��ة أغ �ن �ي��ة بحرية عليه :الناهم ال�صارخ ويقال ِ
للق ْدر
أو م � � � � �ط � � � � ��رب ب � � �ح � � ��ري �أثناء غليان املاء ِ :
وللق ْدر نهيم
وهو �صوت الغليان .ويقال  :نهم
�إبله نهمة  :عند �سيبويه  :زجرها ب�صوت لتم�ضي يف �سريها وناقة
منهام  :تطيع على النهم� ،أي الزجر و�أن�شد اجلوهري :
�أال انهماها� ،إنها مناهيم و�إنها مناجد مناهيم
و�إمنا ينهمها القوم الهيم
ولعل تلك ال�صفات تنطبق متاما على �أداء النهام ( مطرب
ال�سفينة ) يف طريقة �أدائه للنهمة من �أنني ال�صوت وال�صراخ يف
الأداء .ومناحبته البحارة يف الردود .وتتفق دول اخلليج العربي
الواقعة على �ساحل اخلليج جميعها على هذا امل�صطلح الفني
�سواء ملطرب ال�سفينة ويعرف (بالنهام) �أو بالن�سبة �إىل اللون
الغنائي امل�ؤدى ويعرف (بالنهمة).
م�صطلحات الغناء يف منطقة اخلط :
�أوال (وا) :ت�أتي حرف نداء خمت�صا بالندبة ،وقد ت�ستعمل يف
النداء احلق .وكثريا ما ت�ستعمل يف غناء النهمة �أو اخلماري من
قبل املجاميع بعد غناء املطرب بقولهم (وا ويلاله).
ثانيا (�أي) :للإيجاب يقول امل�ستخرب :هل كان كذا فيقال:
�أي واهلل .وقد يقال� :أي ها اهلل بتعوي�ض حرف (ها) عن الواو.
وت�ستخدم يف الغناء عند الردود ف�إذا غنى املطرب يرد املجموعة
(�أي واهلل) و�أحيانا ت�ستبدل الباء بحرف الواو فيقال� :أي باهلل.
ثالثا �( :أال) :ي�شرح الفارابي مفهوم �أوائل الأحلان وا�ستهالالتها
بقوله  :والقول �إما �أن يكون جزءا من �أجزاء القول الذي فر�ض
لتوزع حروفه على نغم اللحن ،و�إما �شيئ �آخر خارجا عن القول
وذلك مثل (�أال) وما جان�سه مما جرت به عادة �أهل ذلك الل�سان
�أن يجعلوه افتتاح املخاطبات ...ف�إن كان على جمرى العادة
وك��ان ج��زءا �صغريا من القول �أو كان باجلملة �أق��ل من جزء
�أو�سط بح�سب القول املفرو�ض ،ف�إن العرب ي�سمون هذا املبد�أ
(اال�ستهالل) .وي�شري الفارابي �إىل م�صطلح اال�ستهالل (�أال)
ب�أن العرب كانوا ي�ستعملونها قدميا يف �أوائل الأقاويل وهو ما
يتطابق مع ما ي�سمع يف غناء تو�شيحة ال�صوت يف دولة الكويت
ومملكة البحرين بقولهم
(�أال) ح�سبي على �أهل الهوى
(�أال) هم غيبوا �شخ�صهم
(�أال) يل طاب طاب ال�سمر
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قامـوس الهوية

يف الهوية

و االختالف

د .الزواوي بغوره
���س��واء نظرنا �إىل الهوية
بو�صفها كلمة� ،أو م�س�ألة نظرية،
�أو حقيقة واقعية ،ف�إنها تتحدد
بالآخر �أو بالغري ،وباملختلف �أو
باملغاير� .إن الهوية من الناحية
اللغوية ت�شري �إىل (ه��و) �أي
�إىل الآخر والغري ،ومن حيث
الواقع ف�إن �أية هوية ،كالهوية
ال�شخ�صية� ،إمنا تتحدد بغريها
من الهويات ،وبا�ستثناء املبد�أ
املنطقي القائم على الهوية،
ف����إن ك��ل ق�ضايا وم�ستويات
الهوية ت�ستدعي الآخر املختلف
�أو الغري املغاير .فما املق�صود
ب��االخ��ت�لاف ؟ وم���ا عالقته
بالهوية؟
�إذا كانت الهوية حتيل �إىل
املماثل ،وذات ال�شيء� ،أو ال�شيء

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� �ل ��اف
م � �ف � �ه� ��وم ح � ��دي � ��ث ب� � � ��رز م� � ��ع م� � ��ارت � � ��ن ه� �ي ��دغ ��ر
نف�سه� ،أو الواحد ،ف�إن االختالف
يحيل �إىل املغاير ،واملتميز،
واملتعدد ،واملتنوع ،والكثري .ولكن
يف الوقت الذي اكت�سبت فيه
الهوية منزلة علمية وفل�سفية،
بحيث �أ�صبحت م�صطلحا علميا
ومفهوما فكريا م��رك��زي��ا يف
خمتلف املعاجم واملو�سوعات،
وال���ن���ظ���ري���ات االجتماعية
والنف�سية والفل�سفية ،ولها تاريخ
يبد�أ مع التفكري املنطقي الذي
�صاغه الفكر اليوناين ،و�أر�سطو
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حت��دي��دا ،ف����إن االخ��ت�لاف مل
ينل هذه املكانة العلمية �إال يف
الع�صر احلديث ،ويف الفل�سفة
املعا�صرة على وجه التحديد،
ع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا ع��رف��ه من
ح�ضور يف احل�ضارة الإ�سالمية
ب��ا���س��م (االخ���ت�ل�اف رحمة).
وه��و ما بينه علي اومليل يف
كتابه :يف �شرعية االختالف،
حيث �أكد على الطابع الديني
لالختالف.
ولعل ال�سبب يف عدم نيل
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مفهوم االختالف ملكانته العلمية
والنظرية ،يكمن يف النظرة
ال�سلبية التي رافقت االختالف
منذ الفل�سفة اليونانية التي
�أعلت من مكانة الهوية على
ح�����س��اب االخ���ت�ل�اف ،بحيث
جعل �أر�سطو من الهوية مبدءا
معرفيا ووجوديا ،واعترب الهوية
مبثابة �شيء قائم بذاته ،ومكتف
بنف�سه ،يف حني �أن املختلف ال
ي�شري �إال �إىل الآخ��ر �أو الغري
يف تعدده وكرثته .ولقد جتلت
عملية �إعالء الهوية على ح�ساب
االختالف يف املوقف من الآخر
والأجنبي يف ه��ذه الفل�سفة،
بحيث و�صفته ،كما هو معلوم،
بالرببري .ومل يرتدد �أر�سطو يف
مفهومه للعدل على �سبيل املثال،

قامـوس الهوية
من االنت�صار �إىل املواطن على
ح�ساب الأجنبي ،زاعما �أن من
اخلطر ال�شديد �أن ال ن�ساعد
القريب ،ونهتم بالغريب.
لذا ن�ستطيع القول� ،إن من
�إيجابيات الفل�سفة املعا�صرة
�إعادة النظر يف كثري من املقوالت
واملفاهيم ونقدها ،ومنها مفهوم
االختالف الذي عرف حتوال يف
املعنى منذ �أن ن�شر الفيل�سوف
الأمل��اين مارتن هيدغر مقاله
املعروف :الهوية واالختالف،
والذي مثل بداية حقة لظهور
فل�سفة كاملة يف االختالف
تزعمتها جمموعة من الفال�سفة
الفرن�سيني منهم :مي�شيل فوكو
يف كتابه� :أركيولوجيا املعرفة،
وجاك دريدا يف كتابه :الكتابة
واالختالف ،وجان –فران�سوا
ل��ي��وت��ارد يف كتابه :املختلف،
وجيل دولوز يف كتابه :االختالف
والتكرار .ه��ذا الأخ�ير الذي
نقد امل�ي�راث الفل�سفي منذ
�أف�لاط��ون ،واع��ت�بره جت�سيدا
ملبد�أي الهوية والتمثل ،م�ستعينا
يف ذل��ك بنيت�شه وكريكغارد
وغريهما ،وم�شددا يف الوقت
ذات���ه على ���ض��رورة االهتمام
بالعيني واملتعدد والكثري� ،أي
كل ما ي�شكل االختالف.
و�إذا كان املجال ال ي�سمح
مب��ن��اق�����ش��ة ت�����ص��ورات ه����ؤالء
الفال�سفة ملفهوم االختالف،
ف����إن م��ا يجب الإ����ش���ارة �إليه
ه��و �أن االخ��ت�لاف ق��د �أ�صبح
مفهوما مركزيا يف الفل�سفة،
وذلك بالنظر �إىل الإ�سهامات
الأ�سا�سية التي قدمها ه�ؤالء
ال��ف�لا���س��ف��ة ���س��واء م��ن حيث
درا���س��ت��ه��م ل��ت��اري��خ الفل�سفة،
ون��ق��ده��م ل��ت��اري��خ ال��ه��وي��ة� ،أو
ت�صوراتهم اخل��ا���ص��ة ملفهوم

االخ � � � �ت� � ل� ��اف أص � �ب� ��ح
معيار ًا وم�ث� ً
�اال منشور ًا
وحق ًا مطلوب ًا ومالزم ًا
ل � �ل � �ه� ��وي� ��ة امل � �ع� ��اص� ��رة
اس� �ت� �ق ��رار املجتمعات
وازده� � ��اره� � ��ا يتحقق
ب��ال �ن �ظ��رة اإلي �ج��اب �ي��ة
ل� � �ل � ��اخ � � � � �ت� � �ل � ��اف م � ��ن
خ� � � �ل � � ��ال س � � �ي� � ��اس� � ��ات
م � �ن � �ص � �ف� ��ة وع� � ��ادل� � ��ة
االختالف الذي حترر من منطق
الهوية ،وتعيني الآخر بعيدا عن
الذات ،والنظر �إىل املتعدد من
دون �إخ�ضاعه �إىل املتماثل.
ول���ك���ن �إذا ك����ان ه�����ؤالء
الفال�سفة الفرن�سيون قد توقفوا
عند الأ�سا�س النقدي والنظري
ملفهوم االختالف ،ف�إن ما يجب
الت�أكيد عليه هو �أن االختالف
قد حتول عند بع�ض فال�سفة
ال�سيا�سة والأخالق �إىل منهج
يف درا�سة امل�شكالت ال�سيا�سية
والأخالقية ،وذلك بحكم طبيعته
امل�ضاعفة التي ت�صف الواقع
ويف الوقت نف�سه ت�ؤكد على
قيم �سيا�سية و�أخالقية .وهو
م��ا يعني �أن االخ���ت�ل�اف قد
�أ�صبح معيارا ومثاال من�شودا
وحقا مطلوبا ومالزما للهوية
املعا�صرة.
ويعترب بع�ض الفال�سفة
الأم��ري��ك��ان والكنديني �أمثال
م��ي��خ��ائ��ي��ل ول����زار يف كتابه:
ف�ضاءات ال��ع��دال��ة ،وت�شارلز
تايلور يف كتابه :التعدد الثقايف،

66

االختالف والدميقراطية ،وويل
كيمليكا يف ك��ت��اب��ه :املواطنة
املتعددة الثقافات ،من رواد هذا
الطرح ال��ذي ي��رى االختالف
والتعدد �أمرا واقعا مييز خمتلف
املجتمعات احلديثة واملعا�صرة،
ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة.
وي��ظ��ه��ر ه���ذا االخ���ت�ل�اف يف
الرتكيبة اجلن�سية ،والعرقية،
واللغوية ،والدينية ،والثقافية
وما حتمله من عادات وتقاليد
و�أع��راف ،بحيث �أ�صبح �إنكار
هذا الواقع القائم مبثابة هروب
�إىل الأمام ،بل ويعد ظلما ،وذلك
ملا يلحق املختلف �سواء كان فردا
�أو جماعة من غنب و�إق�صاء
وتعد يف حالة �إنكار ما تتميز
به هويته املختلفة عن الهوية
ال�سائدة �أو املفرو�ضة.
لذا ينت�صر ه�ؤالء الفال�سفة
على اختالف ت�صوراتهم ،ملا
ي�سمونه ب�ضرورة قيام �سيا�سة
من�صفة للتعدد الثقايف متكن
امل��خ��ت��ل��ف م��ن حت��ق��ي��ق ذات���ه،
وال��ت��ع��ب�ير ع���ن ه��وي��ت��ه .ولو
اقت�صرنا على ر�أي �أحد ه�ؤالء
الفال�سفة وهو ت�شارلز تايلور
ف�إننا جنده ي�ؤكد على التالزم
بني الهوية واالختالف ،وذلك
م��ن خ�لال مفهومه ل�سيا�سة
االعرتاف ،بحيث ت�شري الهوية
يف ه���ذا ال��ت�����ص��ور �إىل<< :
���ش��يء �أ�شبه ب����الإدراك الذي
ميتلكه الأف��راد حول �أنف�سهم
وامل��م��ي��زات الأ���س��ا���س��ي��ة التي
حتددهم بو�صفهم كذلك>>.
وعليه ،ف�إن الفكرة الأ�سا�سية
التي يدافع عنها هذا الفيل�سوف
ه��ي� << :إن هويتنا تت�شكل
جزئيا باالعرتاف �أو بغيابه،
وكذلك ب��الإدراك اخلاطئ �أو
ال�سيئ ال��ذي ميلكه الآخرون
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ع��ن هويتنا>> .وينجم عن
ه���ذا �أن ع���دم االع��ت�راف �أو
االعرتاف غري املطابق �أو امل�شوه
ميكن �أن يعد ظلما ،وميكن �أن
ي�شكل نوعا م��ن اال�ضطهاد،
وذلك بت�أطري و�سجن �شخ�ص
�أو جمموعة �أ�شخا�ص يف نوع
من الوجود اخلاطئ� ،أو امل�شوه،
�أو املختزل .و لقد �أثبتت بع�ض
الدرا�سات الن�سوية على �سبيل
امل��ث��ال� ،أن امل���ر�أة يف املجتمع
الأب���وي متلك �صورة م�شوهة
عن نف�سها �أو ذاتها �أو هويتها.
و�أنها ا�ستبطنت هذه ال�صورة
الدونية �إىل درجة �أنه عندما
ترتفع بع�ض العوائق واحلواجز
يف وجه حريتها ،ف�إنها تبقى
عاجزة عن التحرر.
تتكون الهوية يف نظر ت�شارلز
تايلور من عمليتني �أ�سا�سيتني
هما :عملية اكت�شاف الذات �أو
ق��درة الفرد على �إدراك ذاته
اخلا�صة ،وعملية االعرتاف
بالذات من قبل الآخر ،وهو ما
يعني تالزم الهوية مع االختالف
بحيث ت�ؤمن هاتان العمليتان
و�ضعية ومنزلة للفرد �ضمن
بيئته االجتماعية والثقافية
امل��ع��ط��اة .وال مي��ك��ن حتقيق
احلرية والإن�صاف �إال بالأخذ
بعني االعتبار لهاتني العمليتني.
بل ن�ستطيع القول� ،إن ما ي�ضمن
ا�ستقرار املجتمع ،وازده���اره
وتقدمه ،يتمثل يف قدرة هذا
املجتمع على االعرتاف بهوياته
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وذل����ك م��ن خالل
�سيا�سة من�صفة وعادلة قائمة
على نظرة �إيجابية لالختالف
والتنوع والتعدد ،تن�سجم وواقع
املجتمع املعني ،وتتفق مع القيم
الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان،
وت�سمح ب�إ�شاعة ثقافة الت�سامح
واالختالف.

إعــــــالم

فن صناعة القوة

الكلمـة والصورة

د .خالد عزب
متثل العرو�ض العامة �إح��دى و�سائل ال�سلطة لإظ�ه��ار قوتها وهيبتها �أم��ام املجتمع ،برع
يف ذلك الإغريق من خالل �ألعابهم الأوليمبية ،وكذلك احتفاالتهم ال�شعرية وامل�سرحية،
وم�سابقاتهم اخلطابية العامة ،وحروبهم العنيفة الدموية ،وكانت ل��دى ال��روم��ان �ساحات
عرو�ضهم التي يربزون من خاللها عرو�ضهم الع�سكرية وما زالت �أبواب الن�صر باقية �شاهدة
على ذلك يف روما �إىل اليوم ،كما �شهد الكل�سيوم يف روما وهو بناء دائري ذو مدرجات �إلقاء
�أعداء روما �أمام اجلماهري للأ�سود يف �ساحته التي تتو�سط املدرج الدائري ،واجلماهري تهتف
مبتهجة للإمرباطور املنت�صر حتى �أن ميكافيللي يف كتاب الأمري ن�صح �أمريه احلديث ب�أهمية
التوظيف الإبداعي للعرو�ض من �أجل ال�ضبط ال�سيا�سي واالجتماعي ،ويف الع�صور الإ�سالمية
جند مواكب اخللفاء الأم��وي�ين فالعبا�سيني فال�سالطني املماليك يف القاهرة متثل نف�س
البعد ال�سيا�سي الذي نراه يف روما  ،حيث كانت ت�شق مواكب �سالطني املماليك القاهرة عرب
زويلة �إىل قلعة اجلبل يف �أبهة الع�سكر التي تعرب عن قوة ال�سلطة فرياها �أهل املدينة كلهم.
�إن ا�ستعمال الكلمة ك�أداة
�إعالمية كان قدميا ،خا�صة
يف تر�سخها يف فن اخلطابة،
ال���ذي ازده���ر منذ الع�صر
اليوناين ،اخلطابة يف الأ�صل
فن الكالم �أمام النا�س� ،أي فن
اخلطاب ال�شفاهي ،من �أجل

الإقناع ( مبعنى بالغة املجادلة
وحماكمة الأم��ور) �أو لعر�ض
الأفكار �أو املعلومات ( مبعنى
البالغة اال�ستعرا�ضية) ولقد
ن�ش�أت اخلطابة يف �صقلية
يف القرن الرابع قبل امليالد،
كانعكا�س للمخاطبة التي
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تهدف �إىل الإقناع وكتدري�س
لتقنيات ه��ذا الإق��ن��اع ،وبد�أ
هذا الفن اللغوي بهدف الدفاع
عن امل�صالح ال�شخ�صية ،ففي
حوايل  485قبل امليالد ،قام
اثنان من الطغاة ال�صقليني
«جيلون» و«ه�ي�رون» ب�سلب
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ممتلكات �سكان مدينة �سريا
قو�سيا لتوزيعها على املرتزقة
الذين كانوا ي�ستخدمونهم.
وع��ن��دم��ا �أط��ي��ح بهما خالل
ان��ق�لاب دمي��وق��راط��ي و�أراد
ال�سكان ال��ع��ودة �إىل الو�ضع
ال�سابق حلكمها ،كانت دعاوي
الأ�سر التي ترغب يف ا�ستعادة
مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا ال ح�����ص��ر لها.
و�ساعدت املرافعات العديدة
التي تلت ه��ذا الو�ضع على
ن�ش�أة علم خا�ص قام بتدري�سه
اثنان من اخلطباء املعروفني
هما كوراك�س وثي�سيا�س وبدت
اخلطابة – يف �إط��ار التغري
االج��ت��م��اع��ي – ك��رغ��ب��ة يف
العودة �إىل التوازن مع ا�ستبعاد
القوة.
ابتدع كوراك�س الإغريقي
الفكرة القائلة ب�أن كل خطبة
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يجب �أن تكون مق�سمة �إىل
�أج���زاء ك�برى تتواىل ب�صورة
طبيعية� .شكلت هذه التقنية يف
املخاطبة القاعدة امل�ستقبلية
لكل عر�ض متب�صر للحجج
وال�براه�ين .ف��ك��ان يجب �أن
تبد�أ كل خطبة بكلمة موجهة
�إىل القا�ضي” اال�ستهالل “
تهدف �إىل تهيئة امل�ستمعني
وتعريفهم باحلجج التي �ستعقب
اال�ستهالل ،ثم تنتهي «بخامتة»
مت�س قلوب احلا�ضرين .وبني
ه��ذي��ن اجل��زءي��ن يتم عر�ض
احل��ق��ائ��ق ب�شكل «�سردي»
ث��م تناق�ش يف ج���زء ي�سمى
الت�أكيد.
ونظرا للعالقات التي كانت
تربط �صقلية ب�أثينا بد�أت هذه
التقنيات اجلديدة يف االت�صال
تنت�شر يف �أثينا ،ب�سبب �إ�صرار
الق�ضاء الإغ��ري��ق��ي على �أن
يدافع ال�شاكون ب�أنف�سهم عن
ق�ضاياهم ،وانت�شرت اخلطابة
و�صارت تقنية ات�صال متعددة
الأغ���را����ض ،ل��ك��ن ،ك��ان البد

من انتظار روما ،وم�ؤ�س�سات
اجلمهورية ،لكي تلعب اخلطابة
دورها كامال كتقنية من تقنيات
االت�صال وتتطور بكامل طاقتها.
لقد كانت روم��ا من الناحية
العملية «جم��ت��م��ع ات�صال»
باملفهوم الع�صري ،كان كل �شيء
يف روما يت�شكل حول الرغبة يف
جعل االت�صال االجتماعي �أحد
الأرك��ان الأ�سا�سية يف احلياة
اليومية .
وك��ان��ت احل��ي��اة الثقافية
م��ف��ت��وح��ة يف ك��اف��ة امليادين
العامة ،ويف القاعات املفتوحة
لكل زائر ،ويف املناق�شات ،كانت
ظروف احلياة العامة ابتداء من
القرن الثاين قبل امليالد جتعل
م��ن الفن اخلطابي �ضرورة
يومية .فقد ك�ثرت الق�ضايا
ال�سيا�سية ،وتعاظم دور الر�أي
العام �شيئا ف�شيئاً يف احلياة
ال�سيا�سية ويف جمل�س ال�شيوخ،
مم���ا ج��ع��ل الإم�ب�راط���وري���ة
الرومانية تظهر قوتها ،لي�س
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ت ��وظ �ي ��ف ال� �ع ��روض
ال�ع��ام��ة والعسكرية
م � ��ن أج� � ��ل ال �ض �ب ��ط
ال� � � � � �س� � � � � �ي � � � � ��اس � � � � ��ي
واالج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ي
وإظ� � � � �ه� � � � ��ار ال� � �ق� � ��وة
بالن�صر الع�سكري فح�سب،
ب���ل ب�����إدم����اج امل���ه���زوم�ي�ن يف
الدولة كجزء منها ،بل �أعطى
للمهزومني نوعاً من اال�ستقالل
الن�سبي ،ولقد حلل جاك ايلول
تغلغل النفوذ الروماين هذا
لدى ال�شعوب املجاورة خالل
مرحلة اجلمهورية على �أنه ثمرة
�سيا�سية دعائية نف�سية موجهة
�إىل اخل��ارج .كان الهدف هو
خلق اقتناع لدى هذه ال�شعوب
بتفوق روم��ا حتى تطلب هي
نف�سها االن��دم��اج يف النظام
الروماين ،كنوع من الإجالل.
يف االحتادات ،كانت ال�شعوب
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املهزومة حتتفظ با�ستقالليتها
ولكنها تقدم كتائب ع�سكرية.
وكان هذا النظام يف�صل بني
ال�شعوب بع�ضها والبع�ض الآخر
على �أ�سا�س ال�صلة اخلا�صة
التي تربط ك� ً
لا منها بروما
(من خالل معاهدة �أو اتفاقية)،
وكان ت�أ�سي�س «امل�ستوطنة» التي
كانت عبارة عن مدينة رومانية
مقامة يف �أر�ض �أجنبية ،ي�سمح
مبمار�سة رق��اب��ة ع�سكرية،
و�إعمار �سكاين ،وا�ستعرا�ض
ك���ف���اءة ال��ت��ن��ظ��ي��م والإدارة
الرومانية .
كانت ال�شعوب اخلا�ضعة
حت�صل على �صفات اجتماعية
ت���ق�������س���م جم����م����وع �سكان
الإم�براط��وري��ة �إىل مواطنني
من روما ،والتينيني و�إيطاليني
وم�ستوطنني واحتاديني ورحالة.
وكانت للمدن �أي�ضا �صفات
خمتلفة .ويف نهاية الأمر �أ�صبح
���س��ك��ان الإم�ب�راط���وري���ة �أكرث
ارتباطا بروما من �أوطانهم

الأ�صلية ،وكانوا ينتظرون من
روم��ا ال��ق��رار ال��ذي �سي�سمح
لهم باالنتقال �إىل طبقة �أعلى.
�أدت هذه ال�سيا�سة ،التي كانت
تتالعب بالأحا�سي�س� ،إىل
الو�صول �إىل اتفاق داخلي على
�أن روما مل تكن �أبدا لتت�أ�س�س
بالقوة البحتة .فقد احتاج الأمر
لإث��ارة التناف�س ،والإخال�ص
والت�ضحية ،والكربياء من �أجل
االنتماء �إىل نظام مبثل هذه
العظمة .
و�إذا ك��ان الأم��ر قد تعلق
مب�ؤ�س�سة دعائية ا�ستخدمت
الإق���ن���اع النف�سي ب���دال من
ال�سالح� ،أو حم�صالت نظام
�سيا�سي وقانوين ا�شتمل على
مقدمات ذات نزعة �إن�سانية،
ف�إن النتيجة كانت هي نف�سها
يف النهاية ،طاملا ا�ستبدلت
�سيا�سة م�ؤ�س�سية بالقوة البحتة
لالت�صال االجتماعي قدمت
الدليل على فعاليتها من خالل
ف�ضائلها احل�ضارية� ،إنه بنظرة
مت�أنية جند �أن الإمرباطورية
الأم��ري��ك��ي��ة املعا�صرة ورثت
تقنيات االت�صال االجتماعي
من روما بحيث �أ�صبح التطلع
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اجلن�سية
الأمريكية �أمال ملواطني العامل
الثالث ،بل جند جيو�ش الدولة
التابعة تفخر بامل�شاركة يف
حروب الواليات املتحدة ،بل
ي�صنف م��ن يح�صلون على
ت�أ�شرية الواليات املتحدة �إىل
درجات .
م��ا زال���ت اخل��ط��اب��ة �إىل
اجل��م��ه��ور ليومنا ه��ذا �أداة
رئ��ي�����س��ة لت�شكيل ال�صورة
الإعالمية ،فاخلطيب �إما �أن

اخل� � �ط� � ��اب� � ��ة أداة ل� �ت� �ش� �ك� �ي� ��ل ال � � �ص� � ��ورة
اإلع �ل ��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
ت� �ع ��اظ ��م دور ال � � ��رأي ال � �ع� ��ام أب� � ��رز أه �م �ي��ة
ال� �س� �ي� �ط ��رة ع �ل �ي ��ه وت ��وج� �ي� �ه ��ه ع� ��ن ط��ري��ق
امل�ن��اظ��رات واحل �م�لات ال��دع��ائ�ي��ة والنفسية
وبالتأثير ف��ي أدوات االت �ص��ال اجلماهيري
يقنع جمهوره به �أو يف�شل يف
ذلك ،وكثرية هي ال�شخ�صيات
التي ال ت�ستطيع اخلطابة حتى
�صارت التكنولوجيا تقدمهم
كخطباء ذوي بالغة ور�صانة
لغوية حيث ي��ق��ر�أ م��ن جهاز
�شفاف �أمام اجلمهور خطبته
دون �أن يدرك اجلمهور خا�صة
ماليني امل�شاهدين يف التلفاز
�أن ه���ذا ال��رئ��ي�����س ي��ق��ر�أ من
جهاز � Auto quoiشفاف
ي�ستعر�ض الكلمة للرئي�س وهي
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مكتوبة م�سبقا .
ل��ك��ن ه���ل ان���دث���رت مع
لغة اخلطابة تناقل الروايات
ال�شفاهية والأ���س��اط�ير� ،إن
الأ�ساطري واحلكايات ال�شفاهية
والتي نعرفها علميا بالأدب
ال�شعبي ،كانت �إحدى الأدوات
الإع�لام��ي��ة ل��ت��ك��وي��ن �صورة
املجتمع لنف�سه وذاته �أو �أداة
لل�سيا�سيني لتكوين �صورتهم
لدى ال��ر�أي العام ،على نحو
ال�سرية الظاهرية اخلا�صة
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بالظاهر بيرب�س والتي تروج
له كبطل �شعبي ،هذه ال�سرية
�سرعان ما حتولت �إىل �أداة
ي�ستغلها الرواة يف ظل ال�شبق
ال�شعبي للعدل والبطولة،
ملالم�سة م�شاعر النا�س.
وال��ي��وم ت�شكل ال�سينما
وامل�������س���ل�������س�ل�ات والأف���ل���ام
الت�سجيلية واملناظرات الأدوات
التي تتم من خاللها �صناعة
ال�صورة الإع�لام��ي��ة ،خا�صة
من قبل هوليود ،التي ت�صور
القوة الأمريكية قوة ال تقهر
حتى يف �أ�شد الظروف اخلارقة
للعادة ،لذا ف�إن �صورة الواليات
املتحدة يف العامل ت�صنع مبهارة
�شديدة يف هوليود لكي ت�سرب
�إلينا ونت�شبع بها داخل عقلنا
الباطن دون �أن نعي ذلك �سواء
عن طريق ديزين للأطفال �أو
هوليود للكبار ،لذا يجب علينا
�إدراك �أن �صناعة ال�صورة ت�ؤثر
يف وعينا وم�سلماتنا ب�شدة .

ســـــينما

القدس يف السينام الصهيونية

الهوية املفقودة

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 �ي ��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
نقل ���ص��ورة م�شرفة عن
فل�سطني واليهود الذين يبنون
الوطن القومي اجلديد كان
واح��دا من �أه��م املهام امللقاة
على عاتق ال�سينما التي لعبت
دورا حموريا يف �سيا�سة الدعاية
ال�صهيونية بجانبها الوثائقي،
ث��م ال���روائ���ي ,م��ن��ذ ظهورها
وحتى قيام دولة �إ�سرائيل يف
العام  .1948فمع بداية العام
� ،1896أر�سل «الأخوان لوميري»
طاقماً متدرباً من امل�صورين �إىل
مدن خمتلفة من العامل بهدف
عر�ض �أفالم� ،أو ت�صوير مواد

جديدة ،ومن �ضمنهم �ألك�سندر
ب��روم��ي��و (،)1868-1926
الذي ارحتل �إىل م�صر ،تليها
فل�سطني ،حيث قام بت�صوير
ع�شره �أفالم يف هيئه م�شاهد
ق�����ص�يرة يف ي��اف��ا والقد�س.
هذه الأف�لام الع�شرة ترتاوح
م ّدة كل منها ما بني  45و55
ثانية ,توثق القد�س �سينمائياً
يف ت��ل��ك ال���ف�ت�رة ،وت�ضمن
هذا التوثيق م�شاهد و�صوراً
للطريق من يافا �إىل القد�س,
حمطه القطار ,م�شاهد لبع�ض
املناظر الطبيعيه ,م�شاهد
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لتالل قاحلة و�صحراوية .باب
اخلليل ،من اجلهة ال�شرقية
واجلهة الغربية ,حركة امل�شاة يف
بع�ض ال�شوارع وكني�سة القيامة,
دخول وخروج املارة واحلجاج
من و�إىل كني�سة القيامة ,.طريق
الآالم ,دخول وخروج النا�س من
و�إىل كني�سة القيامة عرب باب
كني�سة القيامة ال�صغري .حركة
املارة �أمام الأك�شاك فى �أحد
�شوارع القد�س .م�شهد لقافله
جمال ت�سري ,مغادرة القد�س
عرب حمطة القطار ,وم�شهد
للح�شد على ر�صيف حمطة
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القطار .وقد تعددت وتنوعت
التجارب ال�سينمائية على �أر�ض
فل�سطني بعد ذلك حيث قام �أف
�أورمي�ستون � -سميث بت�صوير
عدة �أفالم يف الأرا�ضي املقد�سة
بداية من العام  ،1905يف حني
�أخرج امل�صورليو ليفيفر يف العام
 1908فيلم (القد�س) ل�صالح
�شركة باتيه الفرن�سية .وفى
العام  1910قامت جمموعة
�إكلري الفرن�سية بت�صوير فيلمني
يف فل�سطني ،ويعترب �أحدهما
هو �أول فيلم روائي يتم ت�صويره
يف الأرا���ض��ي املقد�سة يحمل

ا�سم (عودة التم�ساح للحياة)
من �إخراج �سيدنى �أول�سكوت.
ويعد �أول�سكوت �أول خمرج
�أمريكي حتتوي �أفالمه على
م�شاهد ت�صوير خارجي ،حيث
احتوى فيلمه (بن هور) على
م�شاهد �صورت يف القد�س.
و�صور يف العام  1912فيلما
عن حياة ال�سيد امل�سيح على
الأرا���ض��ي الفل�سطينية ,وقد
اكت�سب الفيلم �شهرة كبرية وظل
يعر�ض يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية حتى العام ،1940
بالرغم من �أنه فيلم �صامت،
كما ا�ستمر عر�ضه يف الكنائ�س
حتى ال��ع��ام  .1960وقامت
جمموعة �إدي�سون يف ال�شرق
الأو�سط بت�صوير فيلمني يف
فل�سطني خالل العام 1914

ه��م��ا (ال��ق��د���س والأرا����ض���ي
املقد�سة وعكا) و(امليناء البحرى
والقد�س وزراع���ة الربتقال)
وهما من الأف�لام الت�سجيلية
ال�سياحية التي تروج ل�صورة
فل�سطني ك��م��وق��ع تاريخي,
واقت�صادي �صالح للتوطن،
و�إقامة وطن جديد يليق بيهود
العامل .وح��ازت تلك الأفالم
على �إعجاب اجلمهور اليهودي
يف كافة �أنحاء العامل.
ر�سالة تو�صية
وك�����ان م�����وري روزن��ب��رج
 االجن��ل��ي��زي الأ���ص��ل  -قدا�شرتى كامريا باتيه فى العام
 ،1911وذه��ب �إىل فل�سطني
ح��ام�لا ر���س��ال��ة ت��و���ص��ي��ة من
ديفيد ويلف�سون رئي�س امل�ؤمتر
ال�صهيوين.وقام بت�صوير فيلم
(فل�سطني ،ع���ودة اليهودي
م��ن امل��ن��ف��ى) ال���ذي خ�ص�ص
جزء منه عن مدر�سة الفنون
بالقد�س ،مع بع�ض امل�شاهد
التي تظهر امل�صور و ال�سينمائي
ال�صهيوين ي��اك��وف ب��ن دوف
وه���و ي��ق��وم ب��ال��ت��ق��اط بع�ض
ال�صور الفوتوغرافية .وحقق
الفيلم جناحا كبريا بعد توزيعه
جتاريا يف �أنحاء العامل ،و�أهدى

روزن��ب�رج ن�سخة م��ن الفيلم
للمكتبة اليهودية القومية يف
اجلامعة اليهودية يف القد�س.
و�أ�شرف بنف�سه على جتديد
ن�سخة الفيلم التي حملت ا�سم
(�أول فيلم يف فل�سطني) و�أعيدت
التجربة يف العام  1913حني
قدم نوح �سكولوفي�سكى طلبا
ل��ل��م��ؤمت��ر ال�����ص��ه��ي��وين بعمل
فيلم �ضخم يف فل�سطني .ليتم
املوافقة عليه ،ومت �إجناز فيلم
(ح��ي��اة اليهود يف فل�سطني)
وق��د �صورت �أغلب م�شاهده
يف القد�س ،وهو من الأفالم
ال�شهرية يف ت��اري��خ ال�سينما
ال�صهيونية ,وقد مت فقده ،ولكن
عرث عليه يف فرن�سا ومت جتديده
و�إهداء ن�سخة منه لل�سينماتيك
الإ�سرائيلي يف العام .1998
ب��د�أ ت�صوير الفيلم يف مايو
 ,1913ومت ع��ر���ض��ه يف كل
�أوروبا يف العام  .1914وحتول
ا�سم امل��خ��رج على العنوانني
من �سوكولوف�سكى �إىل املخرج
الأمريكى �سوكولوف�سك ،حتى
يقدم اجلمهور على م�شاهدة
الفيلم ،وهو نف�س الو�ضع الذى
كان عليه املمثلون الأمريكيون
من �أ�صل يهودى عند جلوئهم

الصندوق القومي لليهود لعب دور ًا كبير ًا في دعم
النشاط السينمائي الصهيوني على أرض فلسطني
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ال�ستعارة �أ�سماء �أوروبية حتى
يخفوا �أ�صولهم اليهودية.
وكانت كل الأفالم املنتجة
عن اليهود يف فل�سطني حتى
تلك اللحظة من �إنتاج �أفراد
غري مقيمني يف فل�سطني.
�أول منتج
ويعترب اكيفيه �أري���ه ويز
هو �أول منتج �سينمائي يهودي
مقيم يف فل�سطني .وقد و�صل
�أريه لأر�ض فل�سطني يف العام
 1906لي�ؤ�س�س يف العام 1914
�شركة (�أورا هدا�شا) التي تعني
(النور اجلديد) من �أجل عمل
�أفالم عن اليهود يف فل�سطني
باللغة العربية .وين�سب �إىل ويز
مبادرة �صنع �أول �أفالم بالعربية
عن يهود فل�سطني ويف الفيلم
بع�ض اللقطات عن القد�س
القدمية .
ويعترب جوزيف جال �أزير
م��ن ال�شخ�صيات املهمة فى
تاريخ ال�سينما التى �صورت
القد�س قبل قيام دولة �إ�سرائيل,
وقد ذهب لفل�سطني كع�ضو من
�أع�ضاء املنظمة ال�صهيونية
العاملية ،وقرر البقاء لي�صبح
�أ�ستاذا يف الآداب باجلامعة
العربية وك��ان يطمح لإقامة
�صناعة �سينما كربى على �أر�ض
فل�سطني ملا تتمتع به من مناخ
م�شم�س ,و�أم��اك��ن تاريخية.
ك��ان��ت تلك ال��ف�ترة يف تاريخ
ال�سينما فرتة الأفالم الدينية
والتاريخية .و�سعى للرتويج
لفكرته لدى �شركات ال�سينما
الأمريكية من �أجل احل�صول
على متويل ,وجن��ح يف جذب
انتباه �شركة (جولدوين بيكت�شر
كوربوراي�شن) التي �أر�سلت فريق
عمل لفل�سطني من �أجل ت�صوير
لقطات اختباريه لت�صوير فيلم

ســـــينما
ديني كبري م�ستمدة �أحداثه من
الإجنيل ,.وكانت توجهات �أزير
الرئي�سة ت�سعى لعدم ح�صر
الن�شاط ال�سينمائى ال�صهيوين
يف ال�سينما الدعائية فقط,.
ويذكر �أن ال�صندوق القومي
لليهود لعب دورا كبريا يف دعم
الن�شاط ال�سينمائي ال�صهيوين
على �أر�ض فل�سطني ،وقد مول
ال�صندوق �إنتاج واحد من �أهم
الأعمال ال�سينمائية املعروفة
يف تلك الفرتة وهو فيلم (الربيع
يف فل�سطني) وقد حفل بالكثري
من املناظر التي �صورت فى
القد�س و�شارك يف �صنعه جال
�أزي��ر .وب��د�أ اجليل الثاين من
ال�سينمائيني اليهود املهاجرين
لفل�سطني العمل بالتعاون مع
اجليل الأول ،ومن �أهم رموزه
.ي��ورو���ش��ال��ي��م �سيجال الذي
ت��رك��زت �إ�سهاماته يف جمال
الإنتاج والتوزيع حيث �أ�س�س
�شركة �سينمائية لإنتاج الأفالم
الوثائقية يف الفرتة من 1927
حتى  .1934وق��د عر�ضت
الأف�ل�ام يف ���ص��االت العر�ض
يف فل�سطني ،ومت بيعها بعد
ذلك لل�صندوق القومي لليهود
و���ص��ورت �أغلب تلك الأفالم
يف القد�س  ..ويعترب ناتان
�أك�����س��ي��ل��رود م��ن �شخ�صيات
اجليل الثاين �أي�ضا وقد بد�أ
ن�شاطه ال�سينمائي يف فل�سطني
من خ�لال �شركة يورو�شاليم
�سيجال .وع��م��ل على �إنتاج
العديد من الأف�لام الدعائية
ل�ل�أف��راد وال�شركات ،وكذلك
الأف���ل��ام ال��دع��ائ��ي��ة حلركة
توطني اليهود يف القد�س ويف
عموم فل�سطني .وتعد �أفالم
ناتان �شاهدا على تلك الفرتة
التاريخية التى متتد من 1920

�صورة متثل �أ�شجار الزيتون يف نابل�س يف ال�ضفة الغربية .يل تور دو موند ،جملة  ،Travelعام 1881

تزييف ص��ورة العربي
الفلسطيني وإظهاره
مب� � �ظ� � �ه � ��ر ال� � �ك� � �س � ��ول
امل �ت �خ �ل��ف ال � ��ذي أهمل
األرض امل � � �ق� � ��دس� � ��ة
ل �ق��رون ع��دة وترسيخ
ه ��ذه ال �ص��ورة الظاملة
ف��ي ال ��وج ��دان الغربي
حتى � .1950أما باروخ �أجاداتى
ف��ق��د تخ�ص�ص يف الأف��ل�ام
الت�سجيلية التي ت�صور الفنون
ال�شعبية يف فل�سطني مبا فيها
الفنون الفل�سطينية ،وبالذات
ال��رق�����ص ال�����ش��رق��ي .و�سافر
للعديد من ال��دول الأوروبية
لعر�ض �أفالمه التي كانت تعترب
�أفالما طليعية بالن�سبة جلمهور
اليهود يف فل�سطني حيث ين�سب
�إليه �أول فيلم حتريك يهودي
على �أر�ض فل�سطني .وجاءت
حماوالت �صنع فيلم �صهيوين
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روائي �صامت على يد حاييم
هاال�شمي حتت عنوان (�أوديد
التائه) .ويعترب الكثري من النقاد
�أنه �أول فيلم يهودي روائي طويل
�صور على �أر�ض فل�سطني .ويف
الفيلم� .سعى هاال�شمى �إىل
تقدمي عالقات التفاعل بني
اليهودي (املهاجر  -الغريب
 ال�ضال) وعنا�صر الطبيعةو ال�سكان العرب يف القد�س
ويف بقية املدن الفل�سطينية.
وقد د�شن هذا الفيلم ع�صرا
جديدا لل�سينما ال�صهيونية
يف فل�سطني ..وم��ن الأفالم
الدرامية الأوىل ليهود فل�سطني
�أي�ضا فيلم (ا�ستيقاظ فل�سطني)
الذي يحكي عن قدوم �سائح
يهودي �أمريكي �إىل فل�سطني
يفاج�أ بالتنوع العرقي لليهود
املهاجرين لفل�سطني (من اليمن
 �أوكرانيا  -رو�سيا  -العراق...�إلخ) ويقرر مع ذلك البقاء يف
فل�سطني والتربع مببلغ 100
�آلف دوالر لل�صندوق القومي
لليهود يف فل�سطني .وينال
الفيلم الكثري من النقد لوجهة
النظر ال�سياحية التي يعك�سها
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دون �أن يتعمق يف �أحوال يهود
فل�سطني .و�إذا ك���ان قدوم
ال�صوت لل�سينما املنتجة يف
فل�سطني مل يبد�أ �إال يف العام
 1935ف�إن الأف�لام ال�صامتة
ظلت تعر�ض يف ال�صاالت حتى
�إعالن دولة �إ�سرائيل يف العام
 ،1948ومنذ ذلك الوقت بد�أ
ظ��ه��ور �أف�ل�ام متثل ال�سينما
الإ�سرائيلية لأول مرة.
�أهداف مرحلية
ك�������ان ه�������دف احل����رك����ة
ال�صهيونية قبل �إن�شاء دولة
�إ�سرائيل �إثبات �أن لليهود حقا
تاريخيا يف عموم فل�سطني
خ��ا���ص��ة ال��ق��د���س باعتبارها
العا�صمة الأبدية ,ودعوة يهود
ال��ع��امل للهجرة �إل��ي��ه��ا ،حتى
ي�ستقروا يف �أر�ضها – �أر�ض
الع�سل واللنب – ويتم �إنقاذهم
من ال�شتات الذي يالقونه يف
معظم �أنحاء العامل .وقد ا�ستمر
هذا الهدف �أي�ضا بعد �إن�شاء
�إ�سرائيل .ولذا بد�أت احلركة
ال�صهيونية يف التخطيط العملي
للدور الذي ميكن �أن تقوم به

ال�سينما �سواء الت�سجيلية �أو
ال��دع��ائ��ي��ة ،خل��دم��ة �أغرا�ض
احل��رك��ة ال�صهيونية ،وذلك
عقب م�ؤمتر (بـال) ال�صهيوين
الذي عقد يف �سوي�سرا العام
 ،1897وق��د ك��ان التخطيط
عند �إنتاج الأف�لام يتم طبقا
ملتطلبات املراحل الزمنية التي
متر بها احلركة ال�صهيونية،
خل��دم��ة �أه����داف ك��ل مرحلة
من مراحل ال�صراع العربي
ال�صهيوين ،وتنق�سم �أفالم
ال�سينما ال�صهيونية قبل �إن�شاء
�إ�سرائيل �إىل ق�سمني :الأول:
الأفالم التي مت �إنتاجها على
�أر���ض فل�سطني عقب م�ؤمتر
(بـال) ال�صهيوين وحتى العام
 1917حني �إعالن «وعد بلفور»
والآخر :الأفالم التي مت �إنتاجها
على �أر�ض فل�سطني منذ �إعالن
«وعد بلفور» حتى العام 1948
حيث مت �إع�لان �إن�شاء دولة
�إ�سرائيل ر�سميا .يف الق�سم
الأول كانت الأف�لام تت�ضمن
تعبريا �صريحا و�صادقا عن
حماوالت الفكر ال�صهيوين يف
غزو الفكر العاملي ،و�صبغ الفكر
ال�صهيوين بالطابع الآن�سانى،
مع �شرح اجل��ذور وال�صالت
التاريخية والدينية التي تربط
اليهود بفل�سطني،وخ�صو�صا
مدينه ال��ق��د���س ،با�ستخدام
ال��ت��وراة كم�صدر رئي�سي يف
حماوالتهم لتزييف الدين واحلق
باعتبار (التوراة اليهودية) كتب
(�سيدنا مو�سى) التي حتتوي
على �شريعته وتعاليمه ،وقد
كان �أبرز هذه الأفالم ،الفيلم
الروائي الطويل «حياة اليهود
يف �أر�ض امليعاد» �إخراج يعقوب
بن دوف العام  .1912وقد
�صور هذا الفيلم جمموعة من
الآراء ال�صهيونية ع��ن �صلة

اليهود بفل�سطني ،من خالل
ق�صته التي ت��دور ع��ن حياة
ال��ت��ج��م��ع ال���ع�ب�ري يف �أر����ض
امليعاد ،واالحتفال با�ستقبال
املهاجرين.
طابع دعائى
يف الق�سم الآخ��ر اتخذت
الأفالم الطابع الدعائي لفكرة
ال��وط��ن القومي اليهودي يف
فل�سطني ،وحم��اول��ة تثبيت
الوعي القومي باحلق الديني
والتاريخي من خالل املنظور
الديني ،وا�ستخدام التوراة
ك��م�����ص��در رئ��ي�����س��ي للعقيدة
ال��ي��ه��ودي��ة ،لتخدم �أغرا�ضا
�سيا�سية �آنية وم�ستقبلية يف
�آن واح��د .مع ترديد ق�ص�ص
«الهولوك�ست» بالت�أكيد على
الآالم اليهودية وما القوه من
تعذيب وا�ضطهاد وخ�صو�صا
يف ���س��ن��وات احل���رب العاملية
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �أي�����دي جي�ش
ال��غ��ازي ،بهدف �إث��ارة حاالت
ال�شفقة والتعاطف الإن�ساين
لدى ال�شعوب ،حول الق�ضايا
ال��ي��ه��ودي��ة م��ن ج��ه��ة ،و�إب���راز
عقدة اال�ضطهاد �إذا خرجوا
عن النهج ال�صهيوين من جهة
ثانية ،والرتويج فنيا و�إعالميا
وثقافيا حلق اليهود يف �أر�ض
فل�سطني من جهة ثالثة فربزت
الأف�ل�ام ت��ؤك��د تلك املفاهيم
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ال�صهيونية ف�أخرج يعقوب بن
دوف عدة �أفالم لتكر�س تلك
املزاعم منها( :يهودا املحررة)
العام �( ،1918أر�ض �إ�سرائيل
املحررة) العام ( ،1919عودة
�صهيون) العام ( ،1921الأبناء
يبنون) العام �(،1924شباب
يف �أر�����ض �إ���س��رائ��ي��ل) العام
( ،1926ع�شر ���س��ن��وات من
تاريخ �إحياء �شعب �إ�سرائيل يف
�أر�ضه) العام ( ,1927الربيع
يف �أر�ض �إ�سرائيل)  .1928ثم
توالت كذلك الأفالم الوثائقية
الق�صرية التي كانت عبارة
عن دعاية �صهيونية مبا�شرة،
ت�صف اال�ستيطان الزراعي ومن
هذه الأف�لام�( ,صابرا) العام
� 1933إخراج �ألك�سندر فورد،
(هذه هي البالد) العام 1935
�إخراج باروخ �أجداتي�(،إىل حياة
جديدة) العام � ،1935إخراج
يهودا ليمان( ،نبوءة وواقع)
ال��ع��ام � 1937إخ����راج ناثان
�أك�سلورود( ،ف��وق اخلرائب)
ال��ع��ام  1938و(����ص���وت من
قريب) العام  ،1939و(بيت
يف ال�صحراء) ال��ع��ام 1947
�إخراج بن عويزرمان( ،الأر�ض)
العام � 1947إخ���راج هريمل
الر�سكي ونالحظ �أن ال�صورة
التي خلقتها وروجت لها تلك
الأف�ل�ام للعربي الفل�سطيني
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حتى العام  ،1948تتناق�ض
متاما مع ال�صورة التي روجت
لها نف�س الو�سائل لليهودي
ال�صهيوين ،وف�ضال عن ذلك
كان �أحد الأهداف الأ�سا�سية
لل�صهيونية� ،أن جتعل العامل
ي���رى الفل�سطيني �صاحب
الأر�ض ،بالطريقة التي تريدها،
وعندما نرى الفل�سطينيني يف
فيلم (الأر�ض) على �سبيل املثال
ن��راه��م ق��وم��ا م��ن الك�ساىل،
البلهاء ،الطاعنني يف ال�سن
الذين ي�ستخدمون الو�سائل
البدائية يف ال��زراع��ة ،ويتم
توجيه اللوم �إليهم ،وانتقادهم
ب�شدة ب�سبب �إهمالهم لـ (الأر�ض
املقد�سة) لقرون عدة ،ولكونهم
يعي�شون حياة متخلفة ،فقد جاء
اليهودي املتح�ضر ،املتواكب مع
ركب احل�ضارة ،و�أح�ضر معه
علوماً ،وثقافات احل�ضارات
الأوربية والأمريكية املتقدمة،
ف�نرى يف مقابل ال�شخ�صية
الفل�سطينية ال�ضعيفة ،ال�صهاينة
�شبانا ممتلئني حيوية ون�شاطاً
ي�����س�يرون م��ع��ا ن��ح��و احلقول
ح��ي��ث يعملون يف الزراعة،
وهذا التناق�ض املق�صود بني
اليهودي ال�صهيوين والعربي
تعمق يف ال�ضمري الغربي ،وامتد
لي�شمل �صورة الفل�سطينيني
وق�ضيتهم العادلة يف �أجهزة
الإعالم الغربي فيما بعد ،حيث
تفر�ض امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية
ح�صارا �شديدا على طاقة
و�سائل الإع�ل�ام الغربي ملنع
ط��رح �أي وجهة نظر تناق�ش
احلق الفل�سطيني خالل مراحل
ال�صراع العربي الفل�سطيني
الإ�سرائيلي املمتد لأك�ثر من
 70عاما .

فلســـــفة

الفلسفة العربية  -اإلسالمية
تبحث عن هوية
م�صطفى �سليمان

مل��اذا مل يكن للعرب يف تاريخهم ال�ق��دمي قبل الإ� �س�لام فل�سفة؟
وه��ل للعرب وامل�سلمني يف ع�صر الفل�سفة ،وم��ا ب�ع��ده��ا ،فل�سفة
خ��ا��ص��ة ب�ه��م م�غ��اي��رة للفل�سفات امل�ترج�م��ة وب�خ��ا��ص��ة اليونانية
؟ وم� ��ا ال �ه ��وي ��ة اخل ��ا� �ص ��ة ل�ل�ف�ل���س �ف��ة ال �ع��رب �ي��ة  -الإ�سالمية؟
�إن ق��ارئ ق�صة الفل�سفة
العاملية يكاد يراها تنح�صر يف
احل�ضارة اليونانية ،ثم احل�ضارة
الغربية ب�شكل جوهري .و�أ�شهر
كتاب عر�ضها وحللها ،ونقدها
ب�أ�سلوب رائع ،هو كتاب ق�صة
الفل�سفة ل�ل�أم�يرك��ي ( وِ ْل
ديو َرنْت ).
وال جتد يف ق�صة الفل�سفة
ل���دي���و َرن���ت ذك�����راً للفل�سفة
العربية الإ�سالمية  ،والهندية،

وال�صينية .رغ��م �أن عنوان
الكتاب بــــ ( الـــــ ) التعربف هو
ال�ستغراق النوع  ،بلغة النحو
واملناطقة ( :ق�صة الفل�سفة).
وق��د �أدرك دي��ورن��ت هذا
النق�ص فقال� « :إن هذا الكتاب
لي�س تاريخاً كام ً
ال للفل�سفة.
�إنه حماولة �إىل ت�أني�س املعرفة
بو�ساطة تركيز الفكر الت�أملي
حول �شخ�صيات بارزة م�سيطرة
 .وهناك �شخ�صيات �أخرى دون
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تلك مقاماً قمنا بحذفها من
هذا الكتاب  ...وبالرغم من
ذلك ف�إن النق�ص ٍ
باق ،و�أ�سو�أ
خطيئة اق�ترف��ن��اه��ا يف هذا
الكتاب هي �إ�سقاطنا للفل�سفة
ال�صينية والهندية ،فحتى ق�صة
الفل�سفة التي تبد�أ ب�سقراط،
وال تروي �أي �شيء عن الو-
ت�سي وكونفو�شيو�س ،وبوذا...
تكون ق�صة غري كاملة»..
ل�اح���ظ �أن����ه مل يذكر
ويُ� َ
�شيئاً عن الفل�سفة العربية-
الإ�سالمية ،رغم �أن م�ؤرخي
الفل�سفة الغربية يقولون �إن
�شروحات ابن ر�شد الفل�سفية

الغرسة ( 88فبراير  -مارس )2017

على متون كتب �أر�سطو هي
�أهم من كتب �أر�سطو ،بل ر�أى
بع�ضهم �أن هناك تداخ ً
ال بني
فل�سفة �أر�سطو و�شروحات ابن
ر�شد مما جعل التفريق بني
الفل�سفتني �أمراً �شاقاً ،و�أنه لوال
ابن ر�شد ل�ضاع كثريمن فل�سفة
�أر�سطو ،بل و�ص ُعب فهمها.
وكان الفال�سفة الغربيون �إذا
قالوا  :قال الفيل�سوف ،فهم
يعنون �أر�سطو .و�إذا قالوا :
وقال ال�شارح ،فهم يعنون ابن
ر�شد  .فكان على ديو َرنت يف
معر�ض حديثه ع��ن �أر�سطو
بالذات �أن يذكر ه��ذا .وكان
ي�سمي كتابه
عليه �أي�ض ًا �أن
ّ

ابن ر�شد

(ق�صة الفل�سفة الغربية).
لك ْن ملاذا مل يعرف العرب
الفل�سفة قبل الإ�سالم وال يف
الع�صر الإ�سالمي الأول .رغم
�أن��ه كان يف اجلزيرة العربية
ي��ه��ود ون�����ص��ارى ول��ه��م كتبهم
املقد�سة و�أحبارهم وكهانهم؟.
وقد ت�أثر وثنيو قري�ش ،والقبائل
التي انت�شرت فيها الن�صرانية
واليهودية بنوع من التفل�سف
الديني ال�سهل ،وبخا�صة يف
م��ك��ة ،ث��م يف ( ي��ث�رب) بعد
ت�أ�سي�س نواة الدولة الإ�سالمية
فيها ،وح ْم ِلها ا�سم (املدينة)،
حيث ظهر يف البيئتني  :املكية
وامل��دن��ي��ة اجل����دل املتحدي
للعقيدة الإ�سالمية يف ن�شوئها؛
ف����دار اجل����دل ح���ول ال���ذات
الإل��ه��ي��ة ،وال���رد على عقيدة
التثليث امل�سيحية يف طبيعة
ال�سيد امل�سيح بني النا�سوتية
وال�لاه��وت��ي��ة .وح���ول ماهية
الروح ،ويوم ال�ساعة ،والبعث،
واخل��ل��ود ؟ وه��ي ب�شكل عام
من الق�ضايا الفل�سفية الأولية.
لكن هذا لي�س فل�سفة باملفهوم
املعروف للفل�سفة.
وجن��د عند القا�ضي ابن
�صاعد الأندل�سي يف كتابه :

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� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة ،رغ � ��م
أه� � �م� � �ي � ��ة ش� � ��روح� � ��ات
اب � ��ن رش � ��د الفلسفية
كتاب ق�صة الفل�سفة
ول ديورنت
ع �ل��ى م �ت��ون ك �ت��ب أوس �ط ��و ،ح �ت��ى ع ��رف ع �ن��د ف�لاس �ف��ة ال �غ��رب «ب��ال �ش��ارح»
طبقات الأمم ،ر�أياً فيه تعليل
غ��ام�����ض� ،أو ن�صف تعليل،
لعدم ا�شتغال «العرب» عموماً
بالفل�سفة « :و�أما علم الفل�سفة
فلم مينحهم اهلل عز وجل �شيئاً
منه يف اجلاهلية والإ�سالم ،وال
ه َّي�أ طباعهم للعناية به  .وال
�أعلم �أحداً من �صميم العرب
ُ�شهِ ر به �إال يعقوب بن ا�سحق
الكنْدي واحل�سن الهمذاين.
فابن �صاعد يرى �أن اهلل تعاىل
مل يهب العرب هبة الفل�سفة !
و�أن طباعهم� ( ،أي عقولهم )،
غري مه َّي�أة للعناية بها .وهي
نظرة غري علمية وفيها �شيء
من التعميم الباطل منطقياً.
�أما ال�شهر�ستاين فريى �أن
« حكماء العرب من الفال�سفة،
�إال �أنهم �شرذمة قليلة ،و�أكرث
حكمهم فلتات الطبع وخطرات
الفكر ،ورمبا قالوا بالنبوات
« .وال�شهر�ستاين يرى �أن قلة
الفل�سفة عند العرب مرتبط
ب�سبب جغرايف يتعلق ب�أقاليم
ال��ع��امل ال�سبعة  ،مم��ا جعل
ال��ع��رب مي��ي��ل��ون �إىل تقرير
اجل��زئ��ي��ات واحل��ك��م ب�أحكام
املاهيات والأم���ور الروحية،
بينما يهدف الروم والعجم �إىل
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تقرير طبائع الأ�شياء».
وال�شهر�ستاين هنا يوافقه
ال�صواب يف ق�ضية ت�أثري الإقليم
اجلغرايف يف التفكري والن�شاط
العقلي والروحي .فال�صحراء
العربية بات�ساعها ال�شا�سع،
و�سمائها ال�صافية لي ً
ال ،ب�صمت
مهيب جليل لهما ت ��أث�ير يف
االجتاه الروحاين ،ال العقلي
العلمي للعرب يف ذلك الوقت
و�ضمن هذا احليز اجلغرايف.
وهذا ما وجدناه عند �إرن�ست
رينان يف حتليله لن�شوء الأديان
ال�سماوية يف ال�شرق ،عازي ًا
ذلك �إىل طبيعة العقل ال�سامي
ال�سهل غري املر َّكب ك�صحرائه
ّ
و�سمائه .
لكن ال�����ص��واب ،م��ن جهة
�أخرى ،يجانب ال�شهر�ستاين يف
ق�ضية تعليل عزو قلة الفل�سفة
عند العرب �إىل طبيعة التفكري،
مثل ابن �صاعد ،باملقارنة مع
الروم والعجم ،دون �أن يلتفت
�إىل البعد الديني بل وال�سيا�سي
 .وق����د ر�أي���ن���ا ال���ع���رب بعد
انطالقهم من احليز اجلغرايف
ال�������ص���ح���راوي ،واحتكاكهم
بالثقافات املختلفة حل�ضارات
الفر�س والروم والهند وال�صني
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واليونان...قد �أبدعوا يف العلوم
والفل�سفة .ونذكرمن العلماء
ال��ع��رب املبدعني اب��ن الهيثم
وجابر بن حيان وابن النفي�س
...وم�����ن ال��ف�لا���س��ف��ة العرب
الكندي وابن ر�شد وابن طفيل
واب��ن ب��اج��ة ...لكنه التعميم
اخلاطئ  ،لعدة �أ�سباب ،ذلك
الداء الفكري الذي يُبْطل� ،أو
ي�ش ّوه احلقائق.
وي������رى ع���ب���ا����س حممود
ال��ع��ق��اد يف كتابه  :التفكري
فري�ضة �إ�سالمية» �أن الهند
وب�لاد ما بني النهرين وبالد
الدولة الرومانية كانت على
درج��ة عالية من احل�ضارة ،
وعلى ح��ظ واف��ر م��ن العلوم
وال�صناعات ،ولكنها مل تت�سع
ل�شيوع الفل�سفة كما ات�سعت
لها بالد اليونان يف ع�صر من
ع�صورها قبل ميالد امل�سيح
رغم �أنها مل تبلغ من احل�ضارة
والعلم وال�صناعة مبلغ البالد
التي قامت فيها الدول الكربى
وق َّل فيها �شيوع الفل�سفة ونبوغ
الفال�سفة « .وينتقد العقاد
الباحثني الغربيني الذين يعللون
ظهور الفل�سفة يف اليونان ثم
يف ال��غ��رب ع��م��وم �اً بامتياز

فلســـــفة
ال�سالالت الأوروبية بني جميع
ال�سالالت الب�شرية ،وب�أن طلب
املعرفة ملح�ض املعرفة مز ّية من
مزايا العقل الأوروب��ي .ويرى
يف ذلك التعليل نظرة تع�صبية
عن�صرية.وال ن�ؤيد العقاد يف
عدم ن�شوء فل�سفة ،كفل�سفة
ال��ي��ون��ان ،يف ب�لاد ح�ضارات
الأنهار الكربى امل�ستقرة؛ مثل
ح�ضارات م�صر وال�صني والهند
وبالد ما بني النهرين؛ دجلة
والفرات ...فهذه احل�ضارات-
بر�أيه -مل تت�سع لن�شوء فل�سفة
كالفل�سفة اليونانية ،رغم �أنها
تفوق ح�ضارة اليونان تقدماً.
وامل��ع��روف �أن ال��ع��ق��اد قارئ
وباحث مو�سوعي وال ميكن
�أن يفوته ما يف تلك احل�ضارات
الكربى من فل�سفات.
ف���الأ����س���اط�ي�ر امل�صرية
وال�صينية وال��ه��ن��دي��ة وبالد
مابني النهرين فيها الكثري
م��ن الفل�سفة ال��ت��ي تناولت
الق�ضايا الفل�سفية الكربى
كالآلهة وطبقاتها وتدخلها
يف م�صائر الب�شر ،وق�ضايا
احلياة واملوت والبعث واخللود
واخلري وال�شر والأخالق ....
ف��ه��ن��اك يف م�صر �أ�ساطري
�أيزي�س و�أوزيري�س و�أنوبي�س، ...
و�أ�ساطري املهابهراتا والراميانا
الهندية ،وكتب كونفو�شيو�س
وب��وذا والوت�سي...و�أ�ساطري
ما بني النهرين وبالد فينيقيا
مثل �أدوني�س  -متوز وع�شرتوت
وملحمة
جلجام�ش...وغريها الكثري
الكثري مما عر�ضه بالتف�صيل
( ديورنت) يف مو�سوعة ق�صة
احل�ضارة ،ويف كثري من املراجع
العاملية الهامة.
ويرى الفيل�سوف الفرن�سي
ديدرو �أن ال�صينيني يفوقون كل

الفلسفة ف��ي اإلس�ل�ام
ت � �ض� ��م ع � �ل� ��م ال � �ك� ل��ام
والفقه والتصوف ومن
أشهر فالسفة املسلمني»
الكندي ،الفارابي ،ابن
سينا ،الرازي ،ابن طفيل
واب� ��ن رش� ��د وال �غ��زال��ي
من عداهم من الآ�سيويني يف
فنونهم وعقليتهم ،وحكمتهم...
ويف تذوقهم للفل�سفة ،بل �إنهم
لي�ضارعون يف هذه الأمور �أرقى
ال�شعوب الأوروبية و�أعظمها
ا�ستنارة .
وهناك الكثري من الدرا�سات
الفل�سفية التي تثبت الت�أثر
والت�أثري املتبادلَني بني فل�سفات
و�أ�ساطري تلك الدول ،وبخا�صة
بالد مابني النهرين وفينيقيا،
وب��ي�ن ال��ف��ل�����س��ف��ة اليونانية
وامل�صرية.وهناك الكثري من
الفال�سفة اليونانيني �أ�صلهم
م��ن فينيقيا ،مثل ( زينون)
م��ؤ���س�����س م��ذه��ب الرواقية.
ولوقيانو�س ال�سيم�ساطي من
�سوريا القدمية يف الفرات
الأعلى ...ومن يقر�أ يف جذور
الفل�سفة اليونانية و�أ�ساطريها،
وهي نوع من الفل�سفة ،يجد
ه���ذه ال��و���ش��ائ��ج ال��ك�برى بني
الفل�سفتني.
�أم��ا الفل�سفة العربية -
الإ���س�لام��ي��ة ،وه��م��ا �صفتان
متالزمتان لرتاثنا الفل�سفي
القدمي ،فلها ق�صة �أخرى .فال
ميكننا عزل �صفة «العربية»
ع��ن ثراثنا الفل�سفي؛ لأنها
ُك� ِت��ب��ت باللغة العربية وهي
لغة احل�ضارة الإ�سالمية عرب
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ع�صورها املختلفة ،بالرغم
من �أن كثرياً من الفال�سفة مل
يكونوا عرباً كالفارابي وابن
�سينا وغريهما...كما الميكننا
عزل �صفة «الإ�سالمية» لأنها
انطلقت من العقيدة الإ�سالمية
يف مناق�شة الق�ضايا الفل�سفية
الكربى  .رغ��م �أن كثرياً من
مرتجمي الفل�سفة اليونانية
بالذات مل يكونوا عرباً ك�أبي
ب ْ
ِ�شر متّى بن يون�س القنائي
�إل���خ ...فالفل�سفة يف تراثنا
لها هويتان  :الهوية العربية،
والهوية الإ�سالمية.
وق���د اخ��ت��ل��ف الباحثون
الغربيون والعرب ،ممن �أرخوا
للفل�سفة الإ�سالمية يف حتديد
هوية هذه الفل�سفة الإ�سالمية
ومن هو الفيل�سوف الإ�سالمي؟
�واح معرفية يف
وهل هناك ن� ٍ
الفكر الإ���س�لام��ي ميكن �أن
ت��ن��درج يف مفهوم الفل�سفة
الإ�سالمية؟
و�سع بع�ض الباحثني
ولقد َّ
ن��ط��اق الفل�سفة الإ�سالمية
و�ض ّمنها علم الكالم والفقه
وال��ت�����ص��وف ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
الفل�سفة ذاتها مب�صطلحها
املعروف .ومن هنا �أُط ِلق ا�سم
فيل�سوف على كثري من الفقهاء
وعلماء ال��ك�لام واملت�صوفة.
ومنهم من خ�ص علماء الكالم
فقط بدائرة الفال�سفة .كما
ر�أى بع�ضهم يف مباحث �أ�صول
الفقه جوهراً فل�سفياً؛ جند
ذلك عند امل�ست�شرق دي بور يف
 :تاريخ الفل�سفة يف الإ�سالم،
وم�صطفى عبد ال����رازق يف
 :مت��ه��ي��د ل��ت��اري��خ الفل�سفة
الإ�سالمية...
لكن هناك من ح�صر الهوية
الفل�سفية الإ�سالمية يف الفكر
ِّ
العقالين اجلوهر،
الإ�سالمي
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كما هو يف التفكري الالهوتي
اليهودي وامل�سيحي .وهذا ما
وجدوه يف الفل�سفة اخلال�صة
عند الكنْدي والفارابي وابن
�سينا والرازي ...يف امل�شرق،
واب��ن باجة واب��ن طفيل وابن
ر�شد يف الأندل�س.
�إذن منهج التفكري العقلي
هو جوهر الفل�سفة الإ�سالمية؛
فريى حممد عاطف العراقي يف
كتابه :ثورة العقل يف الفل�سفة
العربية �أن « منهج الفيل�سوف
يف التفكري يقوم على العقل
�أ�سا�ساً ويتو�سل بالربهان ،يف
حني يقوم منهج التفكري عند
املعتزلة ،و�إن مت�سك بالعقل،
ع��ل��ى اجل����دل واملناق�شات
واخلالفات اللفظية �أحياناً،
�أما منهج املت�صوفة فهو يعتمد
على القلب و���ش��ه��ادة الذوق
والوجدان».
ويجدر بنا �أن نقف عند
اعتماد املعتزلة( علماء الكالم)
ع��ل��ى اجل�����دل واخل�ل�اف���ات
اللفظية .فهم ب��ه��ذا �أقرب
ما يكونون مت�أثرين باجلدل
ال�سوف�سطائي اليوناين عند
كبار ال�سوف�سطائيني �أمثال
بروتاغورا�س وجورجيا�س ومن
�أ�شهر مقوالتهم ال�سوف�سطائية
�أن الإن�سان مقيا�س الأ�شياء� ،أي
ال حقيقة مطلقة  ،بل حقيقة
ذاتية تبعاً لكل فرد قادر على
�إثبات �أو بطالن �أي حقيقة
ي�ؤمن بها الآخ��ر .لذلك قال
املعتزلة �إن املختل َفني كالهما
على �صواب!.
وق����د ت���ن���ازع املتكلمون
والفقهاء وال�صوفيون والفال�سفة
وت�صارعوا فكرياً ،وهو �شيء
�إيجابي ّ
ن�شط احلركة الفكرية
يف الإ�سالم .وتبادلوا االتهامات
بالكفر والإحل���اد والزندقة.

ومن هنا �ص ُعب على الباحث
�أن يحدد هوية الفل�سفة العربية
– الإ�سالمية يف خ�ضم هذا
التداخل والتنازع  .ومن �أ�شهر
النزاعات يف هذا املجال هجوم
الغزايل على الفل�سفة يف كتابه
ال�شهري  :تهافت الفال�سفة.
ثم الرد الأ�شهر من ابن ر�شد
عليه ،بعد �سنوات عديدة  ،يف
كتابه  :تهافت التهافت .وهذا
مما �أغنى املكتبة الفل�سفية
العربية  -الإ�سالمية؛ فال�ضد
يُظهِ ر ح�سنَه ال�ض ّ ُد  .وب�ض ّدها
تتميز الأ�شياء .
ل���ق���د ك���ان���ت للمعتزلة
املتكلمني مكانة عقالنية مثرية
يف تراثنا الفكري الفل�سفي ،بل
ويف الرتاث الفل�سفي الغربي؛.
يقول امل�ست�شرق �آدم ميتز يف
كتابه  :احل�ضارة الإ�سالمية
يف القرن الرابع الهجري« :
ومل��ا ك��ان املعتزلة ق��د جعلوا
عمدة بحثهم الكالم يف ذات
اهلل و���ص��ف��ات��ه ...،فقد �أدى
كالمهم يف هذه امل�س�ألة �إىل
طبع الفل�سفة العربية بطابع
خا�ص .كما �أن مباحثهم يف
ه��ذا امل��و���ض��وع ك��ان لها �أثر
يف مذهب (�سبينوزا) ،ونفذ
الت�أثري من مذهب �سبينوزا
�إىل الفكر الغربي» .وهذا مامل
يتحدث عنه ول دي��ورن��ت يف
ق�صة الفل�سفة عند احلديث
عن �سبينوزا !
وم���ن ط��رائ��ف املتكلمني
امل��ع��ت��زل��ة  ،ال���ذي���ن ر�أي���ن���ا
�أن��ه��م ي��ق�ترب��ون م��ن احلركة
ال�سوف�سطائية اليونانية ،ما
رواه �آدم ميتز نقال عن ِكتاب
امل��ع��ت��زل��ة الب���ن امل��رت�����ض��ى« :
ال �سوف�سطائياً
يحكى �أن رج ً
�أنكر ال�ضروريات يف جمل�س
�أبي القا�سم البلخي و�أحلقها

ب��اخل��ي��االت؛ ف��ق��ام البلخي
�إىل بغل جاء ال�سوف�سطائي
راك��ب �اً عليه وخ�� ّب���أه ،ث��م قام
ال�سوف�سطائي م��ن غ�ير �أن
يقتنع ،فلما مل يجد البغل،
رجع �إىل �أبي القا�سم  ،فقال
لل�سوف�سطائي :لعلك تركته
يف غري هذا املو�ضع� ،أو لعلك
مل ت�أت راكباً وخيل �إليك ذلك
تخيي ً
ال...وجاءه ب�أنواع من هذا
الكالم ،حتى رجع الرجل عن
مذهبه «!
�أم��ا عن الت�صوف ،كتيار
فل�سفي يحدد هوية الفل�سفة
العربية -الإ���س�لام��ي��ة ،فقد
واج��ه ا�ستح�ساناً عند بع�ض
الباحثني ،وا�ستهجاناً راف�ضاً
ل��ه ،بل هناك من اتهم كبار
ال�صوفيني بالكفر والإحلاد
والزندقة .فهم رف�ضوا العقل يف
�إدراك الوجود والذات الإلهية،
واعتمدوا على العرفان� ،أو
املعرفة الوجدانية الروحانية،
والع�شق الإلهي ،و�آمنوا بوحدة
ال���وج���ود .ف ��أع��ط��وا للفل�سة
الإ�سالمية هوية جديدة .لكن
الفال�سفة يخرجون الت�صوف
من نطاق الفل�سفة القائمة على
املنهج العقالين .ومن هنا جند
كيف �أننا جنهد يف البحث عن
هوية وا�ضحة املعامل للفل�سفة
العربية – الإ�سالمية ما بني
ال��ر�ؤي��ة ال��وج��دان��ي��ة الذاتية
الروحانية هلل والوجود ،وبني
�أ�صول الفقه ،وعلم الكالم،
والفل�سفة اخلال�صة.
�إن ال�شطحات ال�صوفية
ت��ن��ا���س��ب ال�����ش��ع��راء املولعني
بالهيمان يف ك��ل ٍ
واد ،مثل
�أدوني�س الذي اغرتف كثرياً من
�شطحات الفل�سفة ال�صوفية (
وال�سريالية الغربية )؛ لأنها
ثرية باخلياالت ال�شعرية� ،أو
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منهج التفكير العقلي
ج � � ��وه � � ��ر ال � �ف � �ل � �س � �ف� ��ة
اإلس� �ل ��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��عّ ��ب من
تصنيف مميز للفلسفة
ال �ع ��رب �ي ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة
التخييل الفني الرمزي الغريب
 ،ب�صوره ولغته ووجدانياته،
وهي �أقانيم تتماهى مع بع�ضها
بع�ضاً.
�إال �أن ال�شطح ال�صويف
املبالغ فيه ،والهذيان الروحاين،
والدعوة �إىل الزهد ،والتق�شف،
وذم الدنيا� ...أمور ال تنا�سب
العقيدة الإ�سالمية الواقعية
العملية الداعية �إىل التعادلية
الإيجابية  ،ورف�ض الرهبنة
والعزلة عن العامل ،كما رف�ض
الإقبال عليها بنهم ح�سي يخرج
الإن�سان عن نطاق �إن�سانيته
وروحانيته.
�إن وح���دة ال��وج��ود عند
فيل�سوف الت�صوف ابن عربي
ال ميكن �أن يقبلها ( العقل)؛
ففيها �أن اهلل وما خلق وحدةٌ
وجودية كلية  .بل �إن عبادة
العجل عند بني �إ�سرائيل هي
عبادة هلل! لأن العجل مظهر
جزئي من الوجود الكلي للذات
الإلهية ،وهما متحدان!!
ومل �أجد �أدق و�أجمل من
حكم د� .أحمد حممود �صبحي
على الت�صوف الإ�سالمي حني
قال:
« وخ�لا���ص��ة ال���ق���ول يف
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الت�صوف �أنه كالطعام ال�شهي
�أو الفاكهة اللذيذة  ،ولكن
�آفتها �أنها �سريعة العطب ،ولذة
الت�صوف ال حتول دون عطبه،
وعطبه ال يعني حترميه ،و�إمنا
يجب �أن ي َغّلف بال�شرع ،كما
تغلَّف الفاكهة �صيانة لها ،ولكن
التغليف ال يحول دون عطب
من الداخل ومن ثم ا�ستحدث
الإن�����س��ان ال��ت�بري��د ،وتربيد
الت�صوف تربيداً يحول دون
�سخونة هذيان املحمومني من
�أ�صحاب ال�شطحات والأحوال
�إمنا يكون بالعقل».
هذا موجز مكثف لق�صة
الفل�سفة العربية -الإ�سالمية
يف بحثها عن هوية ،وب�صمة
ذاتية ،متيزها عن غريها من
الهويات الفل�سفية يف ع�صرها.
�أما الفل�سفة العربية املعا�صرة
فلها ق�صة �أخرى يف البحث عن
هويتها التي متيزها عن فل�سفة
ع�صرنا ،هذا �إذا اعرتفنا �أن
لنا فل�سفة «عربية»  .و�أختم
مب��ا قاله �أح��م��د �أم�ين وزكي
جنيب حممود يف هذا ال�ش�أن
يف كتابهما :ق�صة الفل�سفة
احلديثة ،اجلزء الأول :
« ول��ع��ل��ه ال مي�ضي زمن
طويل على العامل العربي يف
نه�ضته احلديثة حتى يكون له
فال�سفة ينظرون �إىل العامل
نظرة �شاملة م�ؤ�س�سة على
العلم ،وي��دع��ون �إىل فل�سفة
خا�صة بهم ،وي�ضطرون م�ؤرخي
الفل�سفة من �شرقيني وغربيني
�إىل �أن ي�ؤرخوهم وي�ضعوهم يف
م�صاف» برغ�سون» و«ر�سل»
و«ول � َي��م جيم�س» و�أمثالهم،
ويختمون الزمن الذي يكتفون
فيه بدرا�سة الفال�سفة من غري
�أن يكون لهم هم فال�سفة».

فكر

ق� � � � � � ��راءة ف � � ��ي ف� � �ك � ��ر م � �ح � �م� ��د ع� � �م � ��ارة

املعيار اإلسالمي يف ميزان الواقع
د� .إبراهيم يا�سني
ي� �ج� ��أر امل �ف �ك��ر حم �م��د عمارة
بال�شكوى من العيوب القاتلة
يف حواراتنا الفكرية املعا�صرة،
واملتمثلة يف عدم �ضبط وحترير
مفاهيم وم�ضامني امل�صطلحات.
م�ست�شهدا مب�صطلحات عدة
تختلف م�ضامينها من �سياق
�إىل �آخ� � ��ر ،وذل � ��ك م ��ن قبيل:
م�صطلحات ال�سيا�سة والعدل
والدين والإقطاع .ليقف عند
م �� �ص �ط �ل��ح ال� �ث� �ق ��اف ��ة م�شريا
�إىل �أن �ه��ا يف ال�ن���س��ق الفكري
الإ�سالمي تعني« :كل ما ي�سهم
يف عمران النف�س وتهذيبها.»...

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»

«�أم���ا ال��ه��وي��ة ـ يف عرف
ح�ضارتنا العربية الإ�سالمية
»:ف�إنها م�أخوذة من «هو ...هو»
مبعنى �أنها جوهر ال�شيء..
وح��ق��ي��ق��ت��ه ،امل�شتملة عليه
ا�شتمال النواة على ال�شجرة
وثمارها ...فهوية الإن�سان ...
�أو الثقافة � ...أو احل�ضارة،
هي جوهرها وحقيقتها ...وملا
كانت الثوابت واملتغريات يف
كل �شيء من الأ�شياء ـ �إن�سانا
�أو ثقافة �أو ح�ضارة ـ ف�إن
هوية ال�شيء هي « ثوابته»،
التي «تتجدد» وال «تتغري»...
تتجلى وتف�صح عن ذاتها ،دون
�أن تخلي مكانها لنقي�ضها،
طاملا بقيت ال��ذات على قيد

احل���ي���اة� ...إن��ه��ا كالب�صمة
بالن�سبة للإن�سان.»...
وبعد �أن يلخ�ص عمارة
ع��ن��ا���ص��ر ال��ه��وي��ة العربية
الإ�سالمية ،والتي تتمثل يف
الإ�سالم ،بحيث� :إن ثقافتنا
�إ�سالمية الهوية ،و�أن معيار
الدخول واخل��روج يف ميدان
ثقافتنا ،والقبول والرف�ض
فيها ،هو املعيار الإ�سالمي».
« ومع الإ�سالم ،يف مكونات
الهوية الثقافية ،ت�أتي لغتنا
ال��ع��رب��ي��ة ،ال��ت��ي ه��ي ل�سان
الإ���س�لام ووح��ي��ه املعجز...
ومع الإ�سالم ،والعربية ـ يف
مكونات هويتنا الثقافية ـ ي�أتي
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د .حممد عمارة:

التاريخ ..الذي متيز هو الآخر
ـ يف ح�ضارتنا الإ�سالمية ـ
ب�أنه تاريخ الأمة كما هو تاريخ
الدين.»...
ب��ع��د ذل���ك ان��ت��ق��ل حممد
عمارة �إىل «العوملة» ليعقد
مقارنة بينها وب�ين العاملية
باعتبارها نزوعا يف «الأفكار
والفل�سفات والآداب والفنون
وال��ث��ق��اف��ات واحل�ضارات،
يجعلها و�إن امتلكت ومتيزت
باخل�صو�صية ف�إنها جتمع بني
هذه اخل�صو�صية ...وبني النزوع
�إىل العاملية والكونية .»...على
عك�س العوملة ،ف�إنها الق�سر
والقهر والإجبار على لون من
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اخل�صو�صية . ...وانطلق من
اال�شتقاق ال�صريف ليقف على
طابع القهر الذي تدل عليه
ال�صيغة ال�صرفية.
ب��ع��د ذل���ك ي ��ؤك��د عمارة
�أن ال��ع��ومل��ة ه���ي« :اجتياح
ال�شمال للجنوب ...اجتياح
احل�ضارة الغربية ممثلة يف
النموذج الأمريكي للح�ضارات
الأخ������رى ...وه���ي التطبيق
العملي ل�شعار « نهاية التاريخ»،
ال��ذي �أرادوا به االدع��اء ب�أن
النموذج الغربي الر�أ�سمايل
هو « القدر الأبدي» للب�شرية
جمعاء ،وهو تطبيق ي�ستخدم
يف عملية االجتياح� ،أ�سلوب

«���ص��راع احل�����ض��ارات ،الذي
يعني ،يف توازن القوى الراهن
�أن ت�صرع احل�ضارة الغربية ما
عداها من احل�ضارات.»...
بعد ذلك انطلق الباحث
ل�سرد عالقة ال�شرق بالغرب
بدءا بفتوحات الإ�سكندر الأكرب
وملدة ع�شرة قرون �إىل القرن
ال�سابع امليالدي مع الفتوحات
الإ�سالمية .ثم يعود الغرب من
جديد مع احلمالت ال�صليبية،
ثم يعود مرة ثالثة يف الغزوة
اال�ستعمارية احلديثة.
وتناول عمارة باحلديث،
دور دعاة التغريب يف العاملني
ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي؛ �أمني
�شميل ،و�شبلي �شميل و�سالمة
مو�سى وطه ح�سني يف مرحلة
�أوىل ،خالل ما �أ�سماه« :مرحلة
الرتغيب والرتهيب» التي ت�سبق
مرحلة العوملة ،ليخ�ص�ص لها
ف�صال م�ستقال .وينفي امل�ؤلف
�أن يكون �سبب االنتقال من
مرحلة الرتغيب والرتهيب �إىل
مرحلة العوملة ،هو �ضعفنا �أو
قوة الغرب ،بقدر ما يكمن يف
جتاوز الغرب ،كح�ضارة ملرحلة
ال�صراعات بني دوله القومية،
وحقبة احلروب اال�ستعمارية
بني �إمرباطورياته ،ف�ضال عن
جت��اوزه لل�صراع االجتماعي
ب�ين الليربالية الر�أ�سمالية
وال�شمولية ال�شيوعية.
ويطرح الباحث مناذج مما
يريده الغرب منا با�سم العوملة،
واملتمثل يف منظومة القيم
عرب تقنينها يف مواثيق �سماها
دولية» كالإباحية وغريها مما
يدخل يف ال�سيا�سات ال�سكانية.
و«العن�صرية» يف جمال حقوق

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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الإن�����س��ان ،على اع��ت��ب��ار �أنه
« يف امل��ف��ه��وم ال��غ��رب��ي ،هو
�إن�سانه الأبي�ض ،ولي�س مطلق
الإن�سان.».
فحق تقرير امل�صري من
ح��ق��وق الإن�����س��ان م��ا مل يكن
م�سلما ،ومثله ح��ق الت�سلح
حل���م���اي���ة الأم�������ن الوطني
والقومي ،هو حق �سيادي من
حقوق الدول ما مل تكن دولة
عربية �أو �إ�سالمية ،والأقليات
من حقوقها �أن تقيم دينها
�إال �أن تكون �أقليات م�سلمة
يف ب��ل��دان غ��رب��ي��ة ،ف��ه��ذه ال
حق لها� .أم��ا يف االقت�صاد،
ف��ال��ع��ومل��ة ت��ع��ن��ي االن���دم���اج،
بحيث ت�سمح بانتقال ال�سلع
الغربية �إىل العامل الفقري دون
ال�سماح بالعك�س .ويف الدين،
ه��م يق�صدون بعوملة الدين
تن�صري العامل ،ويعمدون �إىل
ذلك بخلق الأزمات وامل�شاكل
بحيث تدفع النا�س خارج حالة
التوازن ،وبالتايل يكونون �أقرب
�إىل تقبل التن�صري.
وت�ساءل عمارة :هل العوملة
ق�ضاء وقدر؟ ليو�ضح موقفه
الراف�ض ملوقف املدافعني عن
العوملة .ويجادل ه�ؤالء ب�أنهم
�إن زعموا �أن العوملة ثمرة من
ثمرات التقدم جعلت العامل
ق��ري��ة ���ص��غ�يرة ،ف��ه��و يجيب
ب�أن هذه القرية فيها الظامل
وفيها املظلوم ،القاتل واملقتول،
وي��ت�����س��اءل�« :أي����ن االعتماد
املتبادل» بني �أهل هذه القرية
؟ و�أين حرية االختيار ؟ و�أين
التعددية ؟ واحلقيقة التي تبدو
جلية وا�ضحة ،هي �أن العوملة
قد ال تكون قدرا ،لكنها �أمر
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واقع ،وهذا ما ال ميكن �إنكاره
فهل الت�شكيك يف املفاهيم
يلغي الواقع ؟
�أخ��ي��را ي��ط��رح ال�س�ؤال
املحوري :ما العمل ؟
وهنا يطرح �أهمية و�ضرورة
التمييز ب�ين «ال��ت��ع��ام��ل مع
ال���واق���ع» وب�ي�ن « االع�ت�راف
بالواقع» ،حيث يعترب م�صدر
ق���وة امل�����س��ل��م�ين يف املا�ضي
�أن��ه��م مل ي��ع�ترف��وا بالواقع
و�إمنا تعاملوا معه ،غافال �أو
متغافال ال�سياقات التاريخية
وال��ظ��روف العامة لكل فرتة
زمنية حمددة.
وكحل ملواجهة «الهزمية
النف�سية» يقرتح عمارة «الوعي»
بالتاريخ عو�ض االك��ت��ف��اء بـ
«قراءته» من �أجل �أن «ننع�ش
ذاك��رة الأم��ة» ،كما اقرتح �أن
منيز يف الغرب بني «الإن�سان
ال��غ��رب��ي» و«ال��ع��ل��م الغربي»
و«امل�شروع الغربي» ،واقرتح يف
االقت�صاد �أن نزرع غذاءنا يف
�أر�ضنا ،ويف الفكر يقرتح تنمية
تيار توجه الإحياء والتجديد
واالجتهاد ،ويف العالقة مع
احل�����ض��ارات الأخ���رى يقرتح
منهج الو�سطية بني «االنغالق»
و«التبعية وال��ذوب��ان» ،ليختم
ب���ق���ول���ه«:ت���ل���ك ه���ي �سبيل
التحديد ...والت�أكيد ..والإبراز
لعنا�صر هوية ثقافتنا العربية
الإ�سالمية ،يف مواجهة اجتياح
العوملة الغربية.»...
وك��خ�لا���ص��ة :ي��ب��دو هذا
الطرح كغريه من طروحات
الدعاة ،قريبا من الفكر بعيدا
عن الواقع ،والواقع ـ كما نعلم
ـ ال يرفع مبجرد رف�ضه !

مقاربــــة

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�ي��ن ن� �ظ ��رة ال � �ف� ��رد ل �ن �ف �س��ه ون � �ظ� ��رة اآلخ � ��ري� ��ن له

يتجدد احلديث عن الهوية مع دخ��ول كل املجتمع
طورا من �أط��واره املتعددة ،وهذا الأمر حتديدا ،هو ما
ي�ضفي على ق�ضية الهوية �صعوبة ومعا�ضلة �سواء على
م�ستوى املقاربة �أو الفهم.ولكن ه��ذا التتابع الزمني
يف�سح �أمامنا املجال لفهم حقيقة ثابتة تتمثل يف �أن
الهوية لها تاريخ .ففي كل زمن كان من امل�سلم به القول
ب�أن لكل �شخ�ص هوية متعينة .غري �أن النقا�ش الكبري
وال�ساخن حول الهوية يف زمننا الراهن ،ينه�ض على
فر�ضية �أنها لي�ست خا�صية يرثها ال�شخ�ص و�إمنا تن�ش�أ
من خالل التفاعل مع الآخرين ،فيكون الرتكيز بذلك
من�صبا على ال�صريورة التي تت�شكل من خاللها الهوية.
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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�صيفها
من خاللهما� ،أولها النظرة
التقليدية التي ت��رى �أن كل
الديناميات مثل الطبقة والنوع
والعرق تعمل يف الوقت نف�سه
من �أجل �إنتاج هوية موحدة
ومت�سقة وث��اب��ت��ة .والأخ���رى
الأح���دث التي تنظر للهوية
على �أنها م�صنعة ،ومركبة
يف �سياق عملية يدخل فيها
الكثري من العوامل النف�سية
واالجتماعية .ومن نافل القول
�أن هذه العوامل مت�شابكة بحيث
تتداخل العوامل النف�سية مع
العوامل االجتماعية والعك�س
�صحيح .وع��ل��ى ال��رغ��م من
وجاهة وجاذبية هذين الر�أيني
�إال �أنهما يعجزان عن �شرح ما
ي�شعر به النا�س بطريقة وافية.
فهويتنا وهوية الآخرين تظل
مت�شظية و ملأى بالتناق�ضات
ف�ضال عن �أن الغمو�ض غالبا
ما يحيط بها.
ومع ذلك فهناك بذرة من
ال�صواب فيما �سبق .ذاك �أن
�أحد عنا�صر بناء الهوية يتمثل
يف عملية التو�صيف .فالنا�س
يطلقون �أو�صافا معينة على
الآخ��ري��ن ،وغالبا م��ا تكون
�سريعة الت�أثري واملفعول ،و�إن
كانت هناك ا�ستثناءات .غري
�أن ما يجدر بنا مالحظته يف
هذا ال�صدد ،هو عدم اقت�صار
ت�أثر الهوية بالأحداث والأفعال
ال��ت��ي وق��ع��ت ب��امل��ا���ض��ي وما
متخ�ض عنها من نتائج ولكن
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بالكيفية التي يتم فيها تف�سري
تلك الأحداث والأفعال ب�أثر
رجعي .وهذا �أمر على قدر
كبري من الأهمية لأن الإن�سان
يقدم بالفعل تعريفا لنف�سه
�إىل حد ما،ومع ذلك ف�إنه يف
الوقت نف�سه ،ي�ؤمن ب�أن هناك
قوى م�سرية له وحلركته خارج
نطاق �إرادته.
اال�ستناد �إىل ذلك يت�أتى
عنه القول ب�أن هناك م�ستويني
للهوية ،فثمة ما يوجد «خارج»
مفهومنا للذات وهو ما ميكننا
�أن نطلق عليه م�سمى الهوية
ال��ع��ام��ة ،يف ح�ين �أن م��ا هو
«داخل» مفهومنا للذات ميكننا
�أن ن�سميه الهوية اخلا�صة.
ومع ذلك ،فلي�س املق�صود من
هذا التمييز القول ب�أن الهوية
اخلا�صة نف�سية والهوية العامة
اجتماعية ،ولكن بالأحرى �أن
الأوىل هي الكيفية التي يب�صر
فيها الفرد نف�سه والأخرى
هي الطريقة التي ي�صوره بها
الآخ��رون .وه��ذا يقودنا �إىل
�أ�سئلة حرجة و�شائكة  :هل
بو�سع الفرد اختيار هويته ؟
و�إىل �أي ح��د ميكنه القيام
بذلك ؟ فهل يا ترى مبقدور
الفرد تغيري جوانب من هويته
حينما ي���درك �أن ذل���ك يف
�صاحله ؟ وهل تدفعه امل�صلحة
ال�شخ�صية �إىل ال�شروع يف
ذلك ؟
ولي�ست الإجابة عن �أ�سئلة
كهذه ي�سرية على الإطالق،
ذل��ك �أن �أي��ة مقاربة للهوية
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يجب متو�ضعها يف �إطار مكاين
وزم��اين حم��دد ،فمو�ضوعة
الهوية ال ميكن تناولها بطريقة
جمردة ولكن دائما من خالل
زم��ان ومكان معطى .عالوة
على ذلك من ال�ضروري �أن
ت�ستند مقاربة الهوية على ما
ميكن �أن ن�سميه « الربهان»
ويجب علينا �أن نكون يف غاية
االنتباه لطريقتنا يف الوعي
بذلك .وهذا الأمر قد ي�ستلزم
الت�سا�ؤل  :هل من املمكن توفر
�إدراك مو�ضوعي بالهوية ؟
وهل يتحتم على كل مراقب
خلق �شيء ما من الذي يقوم
مبراقبته ؟ وال�س�ؤاالن ينتميان
�إىل املنظور البنيوي الكبري
الذي يقول با�ستحالة الإدراك
املبا�شر للأ�شياء .كما �أنها
تعمل على تقوي�ض الثنائية
الكال�سيكية للذات واملو�ضوع،
بحيث مل يعد املف�سر خارج
فعل التف�سري فالذات �أ�صبحت
جزءا من املو�ضوع.
ونحن حينما ننظر �إىل
�شخ�صية �أحدهم ف�إن هناك
بال�ضرورة عملية انتقاء وت�أكيد
لت�أثري ديناميات االجتماعية
مثل الطبقة والأم��ة والعرق
والنوع والدين ف�ضال عن �أننا
ن�ضعها دائما يف عني االعتبار.
ويف هذا ال�سياق تربز حماولة
ربط هذه الديناميات ونظمها
جميعا يف �سردية ،فعلى �سبيل
املثال ،حينما ت�س�أل �شخ�صاً ما
عن هويته� ،سيبد�أ ب�سرد ق�صته
وهو ما يدلل على �أن الهوية

مقاربــــة
لي�ست منف�صلة عما جرى من
�أحداث .وبالطبع ال ميكن �أن
نتوقع من هذا ال�شخ�ص �أن
ي�شري يف حكايته عن الهوية
�إىل ديناميات الطبقة والنوع
وغريهما ب�شكل �صريح .ذلك
�أن الفرد عندما يحجم عن
ذكرها فال�سبب اعتقاده ب�أنها
���ش��يء م�سلم ب��ه وع��ل��ى قدر
من الو�ضوح ولي�ست بحاجة
�إىل مزيد من الإي�ضاح.وهذه
الديناميات املجردة غالبا ما
يكون هناك اتفاق جماعي
عليها بحيث ال حتتاج �إىل
�إث��ب��ات ،كما �أن ذل��ك يجعل
الأفراد يحجمون عن نقا�شها
وه��م ي�شعرون ب�أنها ت�سري
يف عالقتهم ال�صلبة والثابتة.
فاملرء حني يتحدث عن نف�سه
مييل �إىل ت�أكيد ما �سبق ومت
ح��دوث��ه وم��ا ق��ام ه��و بفعله،
ويركز بذلك على الت�أثريات
املح�سو�سة �أكرث من الأ�سباب
املجردة املحتملة .ومع ذلك
ف�إن هذه الق�ضايا مت�ضمنة يف
ق�صة حياته التي يرويها.
ولعلنا يف ه��ذا ال�صدد
بحاجة �إىل النظر يف كيفية
�صياغة ال��ه��وي��ة .فالق�صة
التقليدية ،مثلما هو معروف،
لها �شكل مبقدور املرء متييزه،
فهي تتكون من بداية وو�سط
ونهاية .وحينما يوجه لأي
�شخ�ص �س�ؤال عن هويته ،ف�إنه
ينطلق يف تفكريه من ق�صة
حياته ،مبعنى �أن��ه ي�أخذ يف
تركيب هويته يف نف�س الوقت
الذي يروي فيه ق�صة حياته.
ومن املهم الت�أكيد على القوة
التحويلية يف رواية �أي �شخ�ص
لق�صته .ول��ع��ل الرتاجيديا
اليونانية وكثرياً من الأعمال

ُي � � �ِّ
�رك � � ��ب اإلن � � � �س � � ��ان ه� ��وي � �ت� ��ه وك � � ��أن � � ��ه ي� �س ��رد
ق � �ص � ��ة ح � �ي � ��ات � ��ه م� � � ��رك� � � ��ز ًا 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
الأدب��ي��ة تعد منوذجا باهرا
لهذا الأمر ،فعلى �سبيل املثال،
�أب�صر معظم النقاد م�سرحية
«�أودي�����ب» بو�صفها جت�سد
فكرة العداوة بني الأب واالبن
والرغبة بالأم ،يف حني ذهب
�آخرون �إىل �أنها تنطوي على
مفاهيم عن امللكية واملرياث،
غري �أن امل�سرحية بالإمكان
النظر �إليها بو�صفها بحث ًا
�شخ�صياً ما عن هويته.
فهناك ثيمة مكرورة يف
الق�ص�ص ال�شعبية تدور حول
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فكرة �شخ�صية رئي�سة ترحتل
م��ن وط��ن��ه��ا �إىل وط���ن �آخر
وم�ستقبل جم��ه��ول ،وهناك
جتابه مهمة �صعبة ( من نوع
تخلي�ص النا�س �أو الأمرية من
خطر تنني �أو وح�ش ) .وبعد
�إجنازه لهذه املهمة ال�شاقة تتم
مكاف�أته بتن�صيبه ملكا ويقرتن
بعدها بالأمرية .و�أودي��ب يف
ق�صته يعد منوذجا كال�سيكيا
لذلك البطل الأ�سطوري الذي
يجتاز املراحل الثالث التي ال
يتعمد بطل الق�صة اخليالية
�إال من خاللها.
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وكما هو م�ضمون الق�صة،
ي��غ��ادر �أودي����ب وط��ن��ه الآمن
ك��وري��ن��ث ل��ي��واج��ه امل�صاعب
ويجتاز العواقب .و تنقله هذه
الرحلة من مرحلة ال�شباب �إىل
الن�ضج ،ومن املجهولية �إىل
االعرتاف ومن كونه عزبا �إىل
الزواج ،والأهم من ذلك �أنها
حتوله من �شخ�ص وحيد تعذبه
ال�شكوك من ا�سمه ون�سبه �إىل
�آخر ميلك اجلاه وال�سلطان.
وبعد �أن تتنامى �أحداث الق�صة
يتقم�ص �أودي����ب �شخ�صية
املحقق ليت�ضح تدريجيا �أنه
يروي ق�صته ال�شخ�صية .ذلك
�أن���ه بعد �أن تقلب يف كرب
نف�سي وج�سدي عظيم ينتهي
ب��ه امل��ق��ام �إىل غابة �صغرية
خارج �أثينا .فيتحلق �أهل ذلك
املكان حوله ويروي لهم �أوديب
ق�صته ،فما يقوم به �أوديب
يف رده عن �أ�سئلة ال�سائلني
ت��رك��ي��ب ت��اري��خ��ه م��ن خالل
عملية احلكي.
ويف عالقة الزمان واملكان
يف الهوية ،واتخاذها �شكال
ق�ص�صيا ،يلوح ال�شبه الكبري
يف فهم الهوية مع ما قام به
�أوديب .فكل من يفكر يف هويته
�إمنا يتحول �إىل حمقق يبحث
عن �أدلة وقطع �صغرية يكمل
بها الأحجية( ق�ص�ص،ذكريات،
�صور )عن �آبائه وطفولته وما
قد م�ضى من حياته بحيث
تتظهر الق�صة تدريجيا وتغدو
مالحمها �أكرث و�ضوحا .ولكن
هذه الق�صة ال ميكن ب�أي حال
من الأحوال �أن تت�ضح متاما
وتكتمل �صورتها وتتك�شف
ف��ق��ط ،لأن ال��ف��رد يف نهاية
امل��ط��اف يعمل على تركيب
ق�صته ومن ثم هويته.
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