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بصــمـــتــنــــا

وَعة هذا احلدث املف�صلي  �صبعة وع�صرون عاما كافية ملو�صَ

وكاأنه  الذاكرة  قلب  يف  املعا�صر  الكويت  دولة  تاريخ  يف  الأهم 

املا�صي للحا�صر موؤكدا الأثر والتاأثري  ومي�ض ينفذ �صووؤه عرب 

يف ولدة جديدة لوطٍن ُدمّر فخرج من حتت اأنقا�صه اأ�صد واأثبت 

وبح�صب  ال�صعوب  ت�صنع  ما  غالبا  هي  الأمل  ذاكرة  اإن  واأ�صلب، 

ال�صرور  يوحد  مما  اأكثثر  ُتوحد  امل�صرتكة  فاملعاناة  "رينان" 
وجوهر اأية اأمة يتجاوز العرق واللغة وامل�صالح واجلغرافيا اإىل 

المتالك امل�صرتك لإرث غنّي من الذكريات.  

اإن ذاكرة الثاين من اأغ�صط�ض يف مطلع ت�صعينيات القرن 

املا�صي ما زالت حتمل وجع النزف وطعم احلريق ومرارة الغدر، 

فاأجزاء   ، فوارة  ذاكرة  على  ُت�صدل  اأن  تاأبى  الن�صيان  ف�صتارة 

{رّبة التاريخ ، ذّكريني باأ�صباب هذه الأحداث} …."فرجيل"

احلدث ترتاكم بع�صها فوق بع�ض مكونة جدارًا من قهر وحزن؛ 

بيئة  وتلوث  نفط  وحرائق  وهثثدر  ودمثثار  ومفقودون  ف�صهداء 

على  دالثثة  بال�صواد  مت�صحة  �صجن  وتراتيل  عائالت  وت�صتت 

دولة  ت�صب  مل  التي  القومية  الفجيعة  وهول  ال�صدمة  حجم 

بانهيار  برمته  العربي  العامل  قلب  اأ�صابت  بل  فقط  الكويت 

حمرمات العروبة. واإذا كانت للتاريخ �صطوة القانون فال ميكن 

اأو جتاوزه فاإن الذاكرة مبثابة املخرن لهذا  اإلغاوؤه  اأو  حت�صينه 

التاريخ الذي قد يكون خمزنا مغلقا �صاكنا بال اأبواب اأو نوافذ اأو 

يكون م�صرعا ببوابات وعي ت�صتلهم من التاريخ عظاته وخرباته 

وحكمه وت�صنع امل�صتقبل بروح العارف اليقظ واملتيقن من ما�ض 

يديره باملراقبة والتاأمل بنف�ض القدر الذي يدير به امل�صتقبل 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

عن الذاكرة النبيلة
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بالتفكري والتخطيط والتنفيذ، اإن هذه الو�صائج ثوابت ثقافية 

ي�صعب جتاهلها كونها يف النهاية ت�صكل َع�صب الهوية فالتاريخ 

والذاكرة عمودا الهوية الأ�صلب تلك التي زادتها اأحداث الغزو 

الآثم تاألقا وِغنى.

من هنا تنبع قيمة الهوية الوطنية التي تعرب عن وجه 

الكويت الأ�صيل والذي ت�صيدت هويته واغتنت عرب �صنني كفاح 

عانته  ما  ينق�صه  مل  حميم  اإن�صاين  وتوا�صل  وتبادل  وعطاء 

الكويت  اأمري  �صمو   هو  وها  وجتاوز  ونكران  جحود  من  الكويت 

يعلن  ورعاه  اهلل  حفظه  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ 

العراق  اإعمار  لإعثثادة  الكويت  دعوة  حدث  ما  كل  من  بالرغم 

من  معليا  الإرهثثثاب   ب�صبب  حلقه  الثثذي  واخلثثراب  الدمار  بعد 

روابط الأخوة والإ�صالم متجاوزا جراحه ناظرالأحوال جواره 

عائدا  اجلذور  العميقة  امل�صري  �صراكة  احلكيم  بب�صرية  متاأمال 

بال�صدمة اإىل مكانها الطبيعي يف دائرة احلياة و�صنن الكون، اإن 

الكويت بذلك توؤكد بعد اأكر من ربع قرن من فاجعة الغزو لعام 

تتكاأ  التي  تلك  املرحلة  النبيلة هي عنوان  الذاكرة  اأن   1990
ميكن  واأنها  الَتذكر.  اأخالقيات  يف  وال�صماحة  امل�صوؤولية  على 

اآمال تنه�ض على ا�صرتاتيجية ترى البناء والت�صييد  اأن تخلق 

يتلون  الذي  واخلثثراب  املوت  مواجهة  يف  واإمنثثاء  اإحياء  و�صيلة 

باأكر من لون ويتحدر اإلينا من كل اجتاه.

م�صتلهمني حكمة عميقة بعيدة الأغوار توؤكد اأن املا�صي 

ميكن اأن ُي�صاغ �صاأنه �صاأن امل�صتقبل . 
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والشعوب  األمم  بيين  والييتييفيياهييم  الييتييعيياون  تييعييزيييز 
وترسيخ ثقافة التسامح رؤية ثابتة في فكر سموه

سمو أمري دولة الكويت

 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

لطاملا عرفت الكويت طوال تاريخها بانتهاج �شيا�شة حكيمة و�شديدة متثلت يف االنفتاح على العامل اأجمع، والتوا�شل مع جميع ال�شعوب 

الوئام. و  التفاهم  اآمالها يف  الب�شرية وحتقيق  واالإقليمية مبا ي�شهم يف خدمة  العاملية  والهيئات  املنظمات  والتعاون مع  واملجتمعات، 

اال�للسللتللقللال متيزت  وقللبللل 

بطابع  ال�سغرية  االإمللللارة  تلك 

مع  الللدوللليللة  لعاقاتها  خللا�للص 

الدول الكربى، و�سمدت و�سط 

وحر�ست  املتباينة.  ال�سراعات 

على  ا�ستقالها  بعد  الكويت 

اختطه  الللللذي  الللنللهللج  انللتللهللاج 

وعلى  اللل�للسللابللقللون،  اأمللللراوؤهللللا 

التي  الللقلليللم  املللحللافللظللة علللللى 

عنها،  ودافللعللت  تبنتها  طللاملللا 

قامة

رجل اإلنسانية .. رجل السالم

واأهللللمللللهللللا تلللعلللزيلللز اللللتلللعلللاون 

االأمم  بني  االإن�سانية  واملفاهيم 

بني  ال�سام  ون�سر  والثقافات، 

الدول، وتر�سيخ ثقافة الت�سامح 

والتفاهم بني ال�سعوب.

ال�سيا�سة  تلك  وا�ستمرت 

احلكيمة نهجا �سار عليه ح�سرة 

�للسللاحللب اللل�للسللمللو اأمللللري دوللللة 

االأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت 

اهلل  حفظه   – ال�سباح  اجلابر 

يييييييزال على  ميييسيييييييرتيييه وال  حيييييرص سيييميييوه طييييييوال 
نييشيير الييسييلييم واليييسيييالم فيييي اليييعيييالقيييات بييين الييييدول 
واألصدقاء  األشقاء  بن  النظر  وجهات  وتقريب 
بينهم تييينيييشيييب  خيييييالفيييييات  أو  نييييييزاعييييييات  أيييييييية  فيييييي 
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طللوال تللاريللخ عطائه  ورعلللاه – 

املنا�سب  جميع  ويف  ال�سيا�سي، 

وحر�ص  تقلدها،   التي  واملهام 

�سموه وفق روؤيته ال�سديدة على 

مببادرات  النهج  ذلللك  تعزيز 

العقود  طللوال  رائلللدة  اإن�سانية 

ا�للسللتللهللدفللت حتقيق  املللا�للسلليللة 

نبيلة  وغللايللات  �سامية  اأهلللداف 

جلميع بني الب�سر، ون�سر ال�سلم 

وتقريب  اللللدول،  بني  وال�سام 

االأ�سقاء  بللني  الللنللظللر  وجللهللات 

النزاعات  خللال  واالأ�للسللدقللاء 

التي رمبا حت�سل بينهم. 

اأمري  �سمو  عللا�للص  وهللكللذا 

الباد الهم االإن�ساين بكل اأبعاده 

عن  الناجتة  االأبللعللاد  وعاي�ص   ،

االأهداف  حتقيق  عن  االبتعاد 

امل�سرتكة للب�سرية، واأدرك فداحة 

الويات الناجمة عن النزاعات 

وال�سراعات واالأزمات، واأهمية 

حتقيق ال�سام يف ربوع االأر�ص 

واالأمان  باالأمن  ال�سعوب  لتنعم 

يكن  مل  لللللذا  واال�لللسلللتلللقلللرار. 

م�ستغربا ذلك االعرتاف العاملي 

من منظمة االأمم املتحدة بتكرمي 

�سموه يف عام 2014 بلقب قائد 

مبادرة  يف  االإنلل�للسللاين،  للعمل 

اأممية فريدة، معربة عن اإجماع 

عاملي على �سخ�سية دولية فذة 

حلللازت احللللرتام وتللقللديللر قادة 

و�سعوب العامل.

االإن�ساين  العمل  كللان  لقد 

يف  را�سخا  ومللبللداأ  ثابتا  نهجا 

للتعاون  الباد  اأمري  �سمو  روؤية 

ا�ست�سراف  ويف  االأمم،  بلللني 

اأن  يجب  التي  للعاقات  �سموه 

اأهم  ومن  ال�سعوب.  بني  ت�سود 

تقدمي  ذلك  توؤكد  التي  املامح 

االإن�سانية  امل�ساعدات  و  العون 

لكل البلدان املحتاجة واملت�سررة 

املحددات  عن  بعيدا  واملنكوبة، 

والعرقية،  والدينية  اجلغرافية 

انطاقا من اإميان �سموه بوحدة 

االإن�سانية وثقافة ال�سام.

�سعى  اللل�للسللام  جملللال  ويف 

�للسللمللوه طللللوال ملل�للسللريتلله اإىل 

ال�سامي  الللهللدف  هللذا  حتقيق 

املنطقة ويف  الكويت ويف  داخل 

الللللدول الللعللربلليللة وغللريهللا من 

وال�سديقة،  ال�سقيقة  اللللدول 

رائدة  مللبللادرات  �ساحب  وكللان 

واإجنازات فذة يف هذا املجال ، 

حتى �سهد له بها جميع احلكام 

من  اإ�للسللادات  ونللال  واملنظمات 

املنظمات العاملية املعنية ، وكانت 

الدول وال�سعوب ت�ستب�سر دائما 

كان  حينما  الباد  اأمللري  ب�سمو 

يبادر اإىل التقريب بني وجهات 

اأو  املختلفة،  الللدول  بني  النظر 

يتدخل بحكمته املعهودة وروؤيته 

م�سكلة  اأي  حللللل  اللل�للسللديللدة 

بني  اأونلللزاع  املنطقة،  ت�سهدها 

الدول، نظرا ملا عرف عن �سموه 

من �سداد نظرته و�سعة �سدره، 

تلك  مللع  التعامل  يف  وحكمته 

الق�سايا وامللفات.

الكويت  دولللة  �سهدت  لقد 

اأملللري  �للسللمللو  تللللوىل  اأن  مللنللذ 

عام  يف  احلكم  مقاليد  الباد 

تقدمي  يف  كبريا  تناميا   2006
وتو�سيع  االإن�سانية  امل�ساعدات 

دول  معظم  لت�سمل  رقللعللتللهللا  

اأن  على  �سموه  وداأب   . العامل 

العمل  يف  �سباقة  الكويت  تكون 

واللللريلللادة يف عدد  االإنلل�للسللاين 

هذا  يف  العاملية  املللبللادرات  من 

اجلانب. ولعل من اأهم ال�سواهد 

الكويت  ا�ست�سافة  ذلللك  على 

ثاثة موؤمترات عاملية للمانحني 

ال�سعب  مللل�للسللاعللدة  للل�للسللوريللا، 

جتاوز  على  ال�سقيق  ال�سوري 

من  واحلد  ا�سابته  التي  املحنة 

تاأثري االأزمة التي يعانيها، ومن 

يواجهها  كلللان  الللتللي  الللويللات 

ذلك  من  والاجئون  النازحون 

اأكرب  يعي�ص  الذي  ال�سقيق  البد 

العامل  �سهدها  اإن�سانية  اأزمللة 

الثانية.  العاملية  احلللرب  منذ 

وجاءت ا�ست�سافة الكويت لتلك 

املوؤمترات وم�ساهمتها يف موؤمتر 

لدعم  لندن  يف  الرابع  املانحني 

�سوريا  يف  االإنلل�للسللاين  الللو�للسللع 

االإن�ساين  اللللدور  على  تللاأكلليللدا 

لل�سيا�سة اخلارجية الكويتية يف 

ظل توجيهات �سمو اأمري الباد 

بهذا ال�سدد.
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االإن�سانية   املللبللادرات  ومللن 

الكويت  دعللم  ل�سموه  الللرائللدة 

ودورهلللا  الفل�سطيني  لل�سعب 

امل�ساعدات  وتقدمي  اإغاثته  يف 

الازمة له، وتقدمي العون لعدد 

التي  االإفريقية  الدول  كبري من 

كوارث  اأو  �للسللراعللات  �سهدت 

اإن�سانية، مع طرح مبادرة رائدة 

جائزة  بللاإطللاق  الللقللارة  لتلك 

االإفريقية  للتنمية  ال�سميط 

�سنويا  دوالر  مليون  وقيمتها 

اإفريقيا  يف  التنمية  خلللدمللة 

التعليم  جملللاالت  يف  وال�سيما 

وال�سحة واالأمن الغذائي. وتلك 

الرائدة  االإنلل�للسللانلليللة   امللللبلللادرة 

حظيت بثناء عاملي كبري نظرا ملا 

حتمله من م�سمون �سام ونظرة 

نبيلة. واالأمر نف�سه ينطبق على 

لدول  املللقللدم  ال�سخي  الللدعللم 

قارات  يف  �سديقة  اأو  �سقيقة 

اأخرى �سهدت اأزمات اإن�سانية اأو 

كوارث طبيعية.

املللللبللللادرات  يف  واللللنلللاظلللر 

الباد،  اأمللري  ل�سمو  االإن�سانية 

املللبللذولللة يف حتقيق  واجلللهللود 

والدول  ال�سعوب  بللني  ال�سام 

يجد اأنها �سملت اأنحاء كبرية من 

العامل ، ومناطق خمتلفة داخل 

ومل   ، وخارجه  العربي  الوطن 

تقف عند حدود معينة، اأو قيود 

نظرات  من  تنطلق  اأو  حمللددة، 

طابع  ذات  كللانللت  بللل   ، �سيقة 

وروؤية  �سمولية،  ونظرة   ، عاملي 

منطقية،  و�سيا�سة  م�ستقبلية، 

التي  االأ�س�ص  تنطلق من  وكانت 

انتهجتها الكويت طوال تاريخها، 

وتنبع من ال�سعور باأهمية العمل 

ال�سام  و�للسللرورة  االإنلل�للسللاين، 

االأمم  وحاجة  ال�سعوب،  جلميع 

واالأملللللان  االأملللللن  تللعلليلل�للص  الأن 

والتعاون والوئام وال�سام.
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، ولكن يف مثل هذا اليوم غالبا ما يح�ضر عزم وكربياء  اأب��دا  اأنهم ما غابوا عنا  اليوم موعدنا معهم ، �ضحيح 

خربناه من ق�ض�ضهم و �ضجلناه من روايات ذويهم وحفظناه يف كتب حيثيات تخ�ضهم ، كانوا معنا وكنا معهم منذ 

�ضنة تاأ�ضي�س مكتبهم لعام 1991 باملر�ضوم الأمريي رقم 38 اإىل ما �ضاء الوطن من نداء حمبته واحتياجه وفزعٍة 

يريدها من بنيه الذين ع�ضقوه فرفعوه تاجا فوق روؤو�ضهم ومنارة �ضوء تر�ضدهم يف طريقهم للم�ضتقبل ، هم ال�ضهداء 

اإذن الذين متاهوا بالوطن يف عرثته فارتفعوا به اإىل م�ضارف الربق وحلقوا معه اإىل بوابات النور فاأ�ضاءوا باأرواحهم 

ذرى املجد كله ليتيه الوطن مزدهيا بعّزه وعنفوانه رافعا رايته املخ�ضبه بدماء اأبنائه ، هم اإذن �ضنده وح�ضنه و�ضوره 

وبواباته ، تلك البوابات التي لن تغلق اأبدا و�ضتظل م�ضاءة على الدوام باأنوار �ضهدائه ، �ضهداء الوطن عناوين العزم 

واجلّد والتفاين . 

زهٌو واأميا زهو يعرتينا ونحن نقلب �ضفحات الفخار لن�ضتح�ضر بطولت ال�ضهداء، عامل زاخر ل متناه من احلما�س 

وال�ضدق والإخال�س والنتماء والولء ، فكل ق�ضة من ق�ض�س هوؤلء الأبطال تعبق برائحة فريدة ل�ضخ�ضيات ماعرفت 

يوما نكو�ضا وما جترعت ذل ون�ضاأت على الوفاء والكربياء ، فلم يهن عليها اأن تاأتلف القهر اأو اأن تر�ضى بالهون اأو اأن 

عزم الشهداء

من مكتب الشهيد
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ُي�ضتباح الوطن وُت�ضتلب الأر�س ، هم مناذج تربت على اأنفة و�ضموخ وت�ضربت قيم النبل والت�ضامي منذ نعومة اأظفارها، 

لذا من�ضي نتاأمل ون�ضتخل�س العرب جمتهدين قدر امل�ضتطاع يف و�ضع تلك النماذج النا�ضعة يف املكان الالئق بها، 

واإتاحة تاريخها الن�ضايل النبيل لالأجيال القادمة لتنهل من ينابيع البطولة وتتعلم درو�س العطاء الرّثة .

ماذا يكون الوطن لول نا�ضه اأهله و�ضبابه ورجاله ون�ضائه وقادته وحكمائه ، الوطن لي�س ترابا فقط اإنه اأنفا�س 

تتحرك وتتكاثر وتفكر وتبني وتعمر وحتمي ، اإنهم الب�ضر واآثارهم وخطوهم واأحالمهم وطموحهم ، الإن�ضان هو مادة 

الوطن وكل ما يخلفه فيه ما�ضيا وحا�ضرا وم�ضتقبال لذا كان اأبرز رموز الأوطان هم اأُنا�ضه الذين عمروه وحموه وذابوا 

يف ثراه فال غرو اأن يكون ال�ضهداء يف املقدمة فقد كان عطاوؤهم هو العطاء الأغلى وكان اأثرهم هو الأثر الأبقى. 

يف هذا اليوم الأغّر �ضن�ضرع بوابة التاريخ على م�ضراعيها فاألف ومئتان و�ضبعة وع�ضرون �ضهيدا يتقدمون رافعني 

اأو�ضمة الن�ضر ملتفحني َعلم الوطن معلنني ب�ضوت واحد اأن وطن الأحرار ل ميوت ، واأن �ضرف الأوطان اأمانة ل يجوز 

التفريط بها ، واأن للتاريخ �ضجل ل ُيطوى ، واأن الأبطال مهما امتد الزمن ل يغيبون ، واأن الوطن هو ذاكرة املتميزين 

من اأبنائه الذين اأتقنوا فن �ضناعة اخللود .

الوكيل في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير
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تاريخ

خلود الإن�ضان ومهابة املكان....ذلك ما يخالج املرء وهو يخطو خطاه باجتاه الركن املخ�ض�س ملكتب ال�ضهيد يف متحف بيت العثمان حيث 

ال�ضكون يخيم على املكان، وحيث �ضور ال�ضهداء تنطق مبعاين الت�ضحية والفداء، وحيث مقتنياتهم ال�ضخ�ضية متثل رموز اخللود والعطاء.

عبداهلل بدران

ركن مكتب الشهيد يف متحف بيت العثامن

هيبة الذاكرة ….
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علللللى مللدخللل ركلللن مكتب 

ذلللللك املتحف  اللل�للسللهلليللد يف 

بوابة  الزائر  الرتاثي ت�سادف 

اأثرية حتت�سن جميع موجودات 

الركن، وكاأنها تعرب عن احت�سان 

ال�سهداء،  اأبنائها  الكويت لكل 

اأحلليللاء يف �سجات  وبللقللائللهللم 

تاريخها، وحر�سها  اخللود يف 

على اإبقائهم رموزا و�ساءة تنري 

العزة واملجد،  لاأجيال طريق 

و�سبيل ال�سوؤدد والفخار.

وقرب تلك البوابة الكويتية 

القدمية تنت�سب على جدار عال 

ب�سمة ال�سهيد، لتعرب عن الهوية 

اأولئك  ارت�ساها الأنف�سهم  التي 

واأنف�سهم يف  الباذلون دماءهم 

�سبيل الدفاع عن تراب الوطن 

و88  اليييييييعيييييييراقيييييييي  الييييييييغييييييييزو  لييييييشييييييهييييييداء  صيييييييييييييورة   810
صيييييييورة   119 و  اليييييييغيييييييزو  قيييييبيييييل  ميييييييا  ليييييشيييييهيييييداء  صيييييييييييييورة  
ليييييييييشيييييييييهيييييييييداء قييييييييييضييييييييييوا بييييييييعييييييييد االحييييييييييييييتييييييييييييييالل اليييييييغييييييياشيييييييم 

اأبللنللائلله، ولتبقى تلك  و�للسللرف 

الب�سمة مرتبطة مبللا قدموه 

فداء للوطن الغايل.

البوابة من اخلارج  ومقابل 

ترتفع على اأحد اجلدران الفتات 

املللقللاومللون الكويتيون  رفعها 

املللغللتلل�للسللبللني، وماب�ص  �للسللد 

كتبت عليها �سعارات اتخذها 

املواطنون عنوانا لرف�سهم الغزو 

والعدوان وا�ستاب احلق من 

اأهله، واإميانهم بق�سيتهم العادلة 

ال�سرعية  بللعللودة  ومللطللالللبللهللم 

الللبللاد، وطرد  اإىل  الكويتية 

املحتلني منها.

اآخلللر مقابل  وعلللللى جلللدار 

البوابة اأي�سا ترتفع �سور اأ�سرى 

الذين ق�سى بع�سهم  الكويت 
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تاريخ

وهم يف االأ�سر ووجدت رفاتهم، 

الذين مل جتد  وبع�سهم االآخر 

اجلهات املعنية اأي اأثر لرفاتهم، 

فيما ت�ساهد اأي�سا �سور ال�سهداء 

الذين مّن اهلل عليهم بالتحرر من 

الللذي عا�سوه من  الربق  ذلللك 

زاويللة من ذلك  املعتدين. ويف 

لل�سهيد  اجلللدار توجد �سورة 

�سعد م�سعل العنزي الذي يعد 

التعرف  اأ�سري �سهيد مت  اأول 

على رفاته.

�شور اخلالدين

الركن يف داخله  ويحت�سن 

�للسللور �سهداء الكويت الذين 

ق�سوا نحبهم دفاعا عن تراب 

الكويت ودفاعا عن حيا�سها، 

وهم ال�سهداء الذين ا�ست�سهدوا 

واأثناءه  العراقي  العدوان  قبل 

التي تلت ذلك.  ويف املرحلة 

وتزين جدران الركن 88 �سورة 

الذين م�سوا  االأبللرار  لل�سهداء 

اإىل رحاب الباري �سبحانه قبل 

العدوان العراقي ، فيما ترتفع 

قربهم �سور 810 من االأبطال 

الذين ا�ست�سهدوا اأثناء العدوان 

 119 اأي�سا �سور  ، وتنت�سب 

ا�ست�سهدوا  الذين  ال�سهداء  من 

التي تلت العدوان  يف الفرتة 

الغ�سوم.

واإذا كانت تلك ال�سور تعرب 

بو�سوح عن اأ�سحابها النباء ، 

اأ�سماء  اأي�سا  الركن ي�سم  فاإن 

الذين  ال�سهداء  عدد كبري من 

مل توجد �سور لهم فغابت عن 

اأ�سماءهم  الركن لكن  جللدران 

وت�سحياتهم �ستظل خالدة يف 

�سجل العطاء. وي�سم الركن 

49 �سهيدا من هوؤالء  اأ�سماء 

ا�ست�سهدوا قبل العدوان، واأ�سماء 

106 �سهداء �سحوا بحياتهم 
اأثللنللاء الللعللدوان، واأ�للسللمللاء 35 

الوطن  تللراب  �سهيدا �سمخوا 

العدوان  الزكية عقب  بدمائهم 

العراقي.

اآثار االأبطال

تتوزع ثاث خزائن خ�سبية 

ال�سهيد يف  ركللن مكتب  داخللل 

املتحف حتتوي كل منها على 

ال�سهداء وهم  �سور لعدد من 

اأو يف  اأ�سرهم وعائاتهم،  مع 

اجلهات التي كانوا يعملون فيها، 

مييييعييييالييييم بييييينييييياء رمييييزييييية 
ليييبيييييييت الييييقييييرييييين اليييييذي 
شييييهييييد بييييطييييوليييية نييييييييادرة 
ملييييجييييمييييوعيييية املييييقيييياوميييية 
مواجهة  فييي  الكويتية 
اليييقيييوات الييعييراقييييية في 
والتي   1991 فيييبيييرايييير 
انييييييتييييييهييييييت بيييياسييييتييييشييييهيييياد 
جييييييميييييييييييييع املييييييييقيييييييياوميييييييين

اأو وهم على مقاعد الدرا�سة يف 

اأو اجلامعات، ف�سا  املدار�ص 

عن �سور لبع�سهم وهم ميار�سون 

اأن�سطة ريا�سية.

اإىل ال�سور حتوي  واإ�سافة 

اخللللزائلللن بع�ص م�ستلزمات 

ال�سهداء ال�سخ�سية ومقتنياتهم 

الع�سكرية  وال�سارات  اخلا�سة، 

الللتللي كلللانلللوا يلل�للسللعللونللهللا على 

التي  ماب�سهم، وامللليللداللليللات 

ح�سلوا عليها، وال�سهادات التي 

نالوها خال م�سرية حياتهم قبل 

ال�سهادة.

اإحلللللدى اخلزائن  وتلللزيلللن 

ال�سهيد عبد احلميد  مقتنيات 

البلهان،  الرحمن �سليمان  عبد 

وت�سمل ميدالية تقدير من بلدية 

الكويت يف ذكراها اخلم�سني 

تقديرا   )1980  –  1930(

لللعللطللائلله فلليللهللا، اإ�للسللافللة اإىل 

ال�سادرة عن  الكتب  عللدد من 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، وكتاب عام عن اللغة 

االإجنليزية.

ال�سهيد بدر  ومن مقتنيات 

العنزي  مللرزوق  مللرزوق �سطام 

املوجودة يف خزانة اأخرى خوذة 

اإدارة االإطفاء،  عمله وهللو يف 

وكتابان اأحدهما عن الريا�سيات 

احلديثة ومفاهيمها االأ�سا�سية، 
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خشبية  خييييييزائيييييين  ثييييييييالث 
الشهداء  مقتنيات  حتييوي 
الشخصية ومييتييعييلييقيياتييهييم 

واالآخر باللغة االإجنليزية بعنوان 

)مو�سوعة الطب والغذاء(

بيت القرين

على ميني الداخل اإىل ركن 

ال�سهيد تنت�سب معامل  مكتب 

بناء رمزية تدل على بيت القرين 

الذي ج�سدت املعركة التي وقعت 

 - 1991 فللربايللر   24 فيه يف 

الكويتية وقوات  بني املقاومة 

النظام العراقي البائد - الوحدة 

اأبللهللى �سورها،  الللوطللنلليللة يف 

الللدولللة علللللى هيئة  فخلدتها 

متحف يحفظها لاأجيال .

وا�ست�سهد يف تلك املوقعة 12 

�سابا كويتيا ينتمون اإىل جمموعة 

امل�سيلة املقاومة، وقدموا خالها 

مثاال للوحدة الوطنية ولدور 

مقاومة  الكويتي يف  ال�سعب 

اأ�سماوؤهم حية  املحتل، وظلت 

يف �سجل ال�سهداء اخلالدين.
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السور الرابع

مراكز الرشف 
األولــى مـــع

مرتبة الخلود
شهداء

الثاين من أغسطس 

واأربعون �ضدرا عاريا  ، ثمانية   1990 لعام  اأغ�ضط�س  الثاين من  الأوىل فجر  الغدر  �ضهيدا، هم ح�ضيلة طعنة  واأربعون  ثمانية 

ا�ضتقبل ر�ضا�ضات الغزو الآثم يف ذلك اليوم امل�ضوؤوم ، ثمانية واأربعون �ضهقة جمد ارتفعت لبارئها يف يوم �ضيف قائظ ما بني 

مدافع ومهاجم وم�ضدوم ومكلوم وحم�ضور وغري م�ضدق ، كان الغزو العراقي يف ذلك اخلمي�س الأ�ضود هو البوابة التى تدافع 

نحوها هوؤلء ال�ضباب باجتاه ال�ضرف لي�ضدوا ب�ضدورهم العارية واإمكانياتهم الي�ضرية جي�ضا جّرارا بعدته وعتاده ودباباته وطائراته 

لينالوا من اأول يوم و�ضام العزة والكرامة وليت�ضدروا باأرواحهم الطاهرة كل الأفق م�ضعني باأنوار ال�ضهادة وال�ضهداء، هم الذين 

ما ولدوا اإل ليعي�ضوا اإىل الأبد … واإليكم طليعة هوؤلء ال�ضهداء … �ضهداء اليوم الأول للغزو العراقي الغا�ضم لدولة الكويت 

احلبيبة يف الثاين من اأغ�ضط�س لعام 1990.

�شهداء الطائرة

اأن  اإال  اأبللوا  اأبطال،  اأربعة 

يندفعوا اإىل مراكز عملهم يف 

اجلي�ص الكويتي البا�سل، فقد 

كان خرب العدوان �ساعقا، وكان 

التحاقهم بوحداتهم الع�سكرية 

اأو  الللللرتدد  ال يحتمل  اأملللللراً 

الت�سويف، �سياء عبداحلميد 

ال�سايغ وفايز عبداهلل الر�سيدي 

وكامل را�سد �سمخي وح�سن 

طارق الفداغ، جمعتهم قاعدة 

علي ال�سامل اجلوية وكان املوقف 

بالقاعدة �سعبا وكان على اآمرها 

اتخاذ  ال�سويدان  اللواء �سابر 

اخلطوات املطلوبة والعاجلة 

ملواجهة املوقف وخا�سة عندما 

مييييين   1990 ليييييييييييعيييييييييييام  أغيييييييييسيييييييييطيييييييييس  مييييييييييييين  الييييييييييثييييييييييانييييييييييي  شيييييييييييييهيييييييييييييداء  أغيييييييييييليييييييييييب 
اليييييعيييييسيييييكيييييريييييين ومييييييييييين ميييييخيييييتيييييليييييف اليييييييييرتيييييييييب ومييييييييييين عيييييييييييدة ميييييييييواقيييييييييع عييييسييييكييييرييييية 
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العدو ب�سرب  بللداأت طائرات 

كللان ال  القاعدة، هنا  مللدارج 

بد من املواجهة ومت اعرتا�ص 

بب�سالة  اللللعلللدوان  طلللائلللرات 

النظري،  منقطعة  و�سجاعة 

وبعد اأن اأ�سبحت القاعدة يف 

العدو �سدرت  مرمى مدفعية 

االأوامللللر بللاالإخللاء واخللللروج 

اأ�للسللراب الطائرات  فتحركت 

باجتاه اأرا�سي اململكة العربية 

اأن  االأقدار  ال�سعودية و�ساءت 

يكون ال�سهداء االأربعة على منت 

تاأرجحت  والتي  طائرة واحدة 

االأقاويل بني اأنها كانت طائرة 

من نوع البيوما اأو الهيلوكوبرت، 

ولكنها لاأ�سف مل ت�سل لهدفها؛ 

فقد انطلق �ساروخ من االأرا�سي 

الكويتية - وال�سطراب االأو�ساع 

القيادة  وانقطاع االت�سال مع 

ولعدم ا�ستخدام رمز التعارف 

هوت الطائرة بركابها االأربعة، 

اإيقونات  اإىل  ليتحولوا جميعا 

للبطولة والتحدى على مدى 

امل�سع برموزه  الللوطللن  تللاريللخ 

لاأبد.

�شهداء اجلدار

املعنوي  التوجيه  اإدارة  يف 

للجي�ص الكويتي يف منطقة 

اجليوان، جتمع ع�سكريون ثاثة 

املبني  اأن يرتقوا �سطح  اآثللروا 

العدو من  ليتمكنوا من رمللّي 

اأعلى ولي�سيبوا عللددا كبريا 

الثاثة  االأبللطللال  اإنهم  منهم، 

الذين ارتقوا �سلم املجد بثباتهم 

وجراأتهم وهللم عبداهلل عيد 

العنزي  �سالح ومرعي نا�سر 

وكللللليللب �للسللايف فللرحللان، وقد 

ضييييييييييييييييييييياء الييييييييييصييييييييييايييييييييييغ وفييييييييييييايييييييييييييز الييييييييرشيييييييييييييييييدي 
وطيييييييييييييارق الييييييييفييييييييداغ وكييييييياميييييييل راشيييييييييييد شيييميييخيييي؛ 
شييييييييييييهييييييييييييداء اليييييييييييطيييييييييييائيييييييييييرة الييييييييييتييييييييييي لييييييييييييم تييييصييييل
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السور الرابع

عييييبييييدالييييلييييه عيييييييييد ومييييييرعييييييي اليييييعييييينيييييزي وكيييليييييييب 
التوجيه  إدارة  مبنى  أعييلييى  ميين  شييافييي  فييرحييان 
والييييشييييهييييادة املييييجييييد  ذرى  أعييييلييييى  إلييييييى  املييييعيييينييييوي 

الللثللاثللة يف  االأبللطللال  ا�ستمر 

بنادقهم جتاه  نللريان  اإطلللاق 

العدو حتى حلظهم اأحد اجلنود 

اإليهم قذيفة  العراقيني فوّجه 

بثانية  فاأتبعها  اأخطاأتهم  اأوىل 

اأ�سابت اجلدار خلفهم فتناثرث 

الثاثة  اأ�سابت  التي  ال�سظايا 

جمتمعني لي�ست�سهدوا يف احلال 

اأيام فوق  وبقيت جثثهم ثاثة 

اأن متكن ذووهم  اإىل  ال�سطح 

اإليهم ودفنهم،  من الو�سول 

الثاثة  اللل�للسللهللداء  وللليللتللحللول 

واإ�للسللرارهللم على  بعزميتهم 

اإىل قناديل م�سيئة  ال�سمود 

يف �سجل ال�سرف الوطني.

خفر ال�شواحل

وكيل عريف عبداجلليل 

اإدارة  اإبراهيم خليل كمال يف 

خفر ال�سواحل بوزارة الداخلية، 

كان �سبيحة الثاين من اأغ�سط�ص 

متوجها اإىل عمله وما كاد ي�سل 

اإال والقوات الغازية قد بداأت 

هجومها فا�سطر للقتال ب�ساح 

“ر�سي�ص “حتى نفدت ذخريته، 
وحلما�سه وانللدفللاعلله وعدم 

اأجللهللزوا عليه متللامللا، بعدها 

للم�ست�سفى بعد  �ُسمح بنقله 

اأن فارق احلياة يف ممار�سات 

تدل على مدى وح�سية املعتدي 

وجترده من امل�ساعر االإن�سانية 

واإهداره التام حلقوق االإن�سان 

انللحللدر داخللل املعتدي  الللذي 

الأدنى م�ستوى بينما ارتفع داخل 

هوؤالء االأبطال اإىل اأعلى ذرى 

االإيثار والعنفوان .

قوافل ال�شهداء

جا�سم نداء عّواد الف�سلي، 

اأ�سرته وعليه املعتمد  عللزوة 

كللان ع�سكريا على  والللرجللاء، 

االأركللان ووقف  رئا�سة  بوابات 

القوات  بللاملللر�للسللاد يف وجللله 

الغازية اأثناء حماولتها اقتحام 

مبنى الرئا�سة، وا�ستمر يرمي 

بالر�سا�ص با هللوادة م�سرا 

على حماية البوابة ومنع العدو 

باغتته  املبنى حتى  من دخول 

لت�سيبه فوق  ر�سا�سة غللادرة 

الي�سرى ليخّر  حاجب عينه 

بعدها غارقا بدمائه مرتفعا 

االأ�سر  الللوقللوع يف  رغبته يف 

اأ�للسللرع ب�سيارته مبتعدا عن 

املكان وعند مقر مبنى معهد 

االت�ساالت واملاحة �سادفته 

نقطة تفتي�ص ولكنه مل يتوقف 

اأن يتحا�ساها ولكنهم  وحاول 

متكنوا من تعقبه ب�سيارتهم 

حتى متكنوا منه واأطلقوا عليه 

راأ�سه  اأ�سابته يف  ر�سا�سات 

وا�للسللطللدمللت �سيارته ب�سور 

ال�سويخ وتُرك  اجلللامللعللة يف 

ينزف مع منع اأي �سخ�ص من 

االقرتاب منه الإ�سعافه، وكرروا 

الر�سا�ص عليه مرة  اإطلللاق 

ثانية عندما علموا اأنه مل ميت 

االأمل حتى  يتلوى من  وا�ستمر 
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رائييييييييييييييييييييييييييييييييييد مييييييييييييحييييييييييييمييييييييييييد سييييييييييييعيييييييييييييييييييييييييد صييييييييييبييييييييييري 
وتيييييأبيييييى   ، حييييييطيييييياب  نييييييايييييييف  وعيييييبيييييداليييييرحيييييمييييين 
دورهيييييييييييا. تيييييييييييؤدي  أن  إال  احلييييييقيييييية  الييييييعييييييروبيييييية 

مييييحييييسيييين ذييييييييييياب اليييييعييييينيييييزي وعييييييبيييييياس سييييوعييييان 
تيييييرافيييييقيييييا فييييييي عيييميييليييهيييميييا وفييييييييي اسيييتيييشيييهيييادهيييميييا

اأبراج  بللروحلله الطاهرة نحو 

النور الوّهاجة التي ال تنطفئ 

العروبة  اأبناء  واآخر من  اأبللدا، 

ولللدوا ون�ساأوا وعملوا  الذين 

ال�سهيد رائد  الكويت هو  يف 

حممد �سعيد �سربي فقد كان 

جنديا يف �ساح اجلو الكويتي 

يف �سبحان واأ�سر �سبيحة يوم 

العدوان اإال اأن يوؤدي دوره لذا 

ليوؤديا  اأخيه عماد  خللرج مع 

واجبهما يف املقاومة واجتها 

الرو�سة وهناك  اإىل منطقة 

بينهما  النار  اإطاق  تبادل  مت 

وبني جنود عراقيني وا�ستمر 

الرتا�سق بني الطرفني حتى 

اأ�سيب رائد يف �سدره واأ�سيب 

عللمللاد يف ذراعللله ونللقللا اإىل 

م�ست�سفى مبارك حيث فارق 

باأكاليل  رائللد احللليللاة جملا 

الغار فقد �سمد وقاوم ومل يلق 

�ساحه حتى لقي ربه ممتطيا 

�سهوة املجد اخلا�سة مبن َعهد 

َو�َسدق، بينما اأُجريت ل�سقيقه 

عدة جراحات يف الذراع، ودخل 

البطان �سجل التاريخ امل�سرف 

لدولة الكويت . واأي�سا البطل 

نايف  عبدالرحمن  ال�سهيد 

عبدالرحمن خطاب الذي كان 

برتبة رقيب يف مديرية  يعمل 

الهند�سة باجلي�ص الكويتي، 

واملولود يف ال�سفة الغربية لعام 

1940،حيث �سارع يوم الثاين 
اإىل مقر عمله  اأغ�سط�ص  من 

قائا لزوجته التي كانت حتاول 

 36  ( تثنيه عللن اخللللروج  اأن 

�سنة بالكويت واحلني ما اأروح 

( منطلقا الأداء ما يفر�سه عليه 

واجبه واإح�سا�سه جتاه الوطن 

الذي ن�ساأ وترعرع فيه، وهناك 

خارج مبنى عمله وقف ير�ص 

اأكيا�ص الرمال يف حماولة لتاأمني 

املكان حتى باغتته ر�سا�سة من 

قنا�ص عراقي اأ�سابته يف مقتل، 

ونُقل على اإثرها اإىل امل�ست�سفى 

الع�سكري، وبقي هناك يف ثاجة 

املوتى اإىل اخلام�ص ع�سر من 

اأغ�سط�ص حتى متكن ابنه نايف 

واللللده ومت  ت�سلم جثمان  مللن 

ال�سليبيخات  دفنه يف مقربة 

لتطوى بذلك �سفحة من الوفاء 

الللنللادر واالإخلللا�لللص لاأر�ص 

واملللكللان وليُ�سجل �ساحبها 

�ِسْفر  ال�سهيد عبدالرحمن يف 

اخلالدين.

�شالح االإ�شارة

حم�سن عزيز ذياب العنزي 

وعللبللا�للص �للسللوعللان مللن �ساح 

ا�ست�سهدا  الكويتي،  االإ�للسللارة 

معا يف نف�ص املكان بعد اأن اأديا 

�ساة الع�سر، خرجا معا واآثرا 

يبقيا خللارج مبنى رئا�سة  اأن 

االأركان العامة للجي�ص لثقتهما 

باأن العدو ال بد اأن يقتحم املكان 

وبينما هما ي�ستعدان ملاقاة 

اجلللنللود يف اخللللارج �سقطت 

ا�ست�سهدا على  عليهما قذيفة 

اإثرها يف احلال ما بني الرابعة 

والن�سف واخلام�سة من م�ساء 

اأما  اأغلل�للسللطلل�للص،  الللثللاين مللن 

ال�سهيد حممد جمعان اإبراهيم 

العيباين وال�سهيد رجعان و�سمي 

توفيا يرحمهما  العازمي فقد 

اهلل يف اأر�ص املعركة التي دارت 

رحاها يف �ساحة جمل�ص الوزراء 

ودفنا يف مقربة الرقة مع الدفن 

ال�سهيد م�سعل  اأما  اجلماعي 

نافع حمدان العدواين من لواء 

احلر�ص االأمريي فقد اأ�سابته 

�سظية وهو متجه نحو ق�سر 

د�سمان داخل ال�سيارة التي كان 

الهاجري  يقودها رفيقه عيد 

اأن ذويلله مل يعلموا  والغريب 

با�ست�سهاده اإال بعد حترير دولة 

الكويت فقد اأعتقدوا اأنه اأ�سري 

اأو مفقود، وتتوا�سل قوافل 

ال�سهداء يف ذلك اليوم احلزين 

الع�سكريني فهذا  واأغلبهم من 

جمال �سعد �سلطان املازم اأول 

الذي ا�ست�سهد يف موقف حتد 

�سامخ يف القاعدة البحرية 

عندما رف�ص النزول من �سيارته 

واأخرج �ساحه لي�سهره يف وجه 

اجلندي العراقي الذي تدارك 

بندقيته  واأطلق  ب�سرعة  االأمر 

اأ�سابت خا�سرة وفخذ  التي 

ا�ستمر ينزف  الللذي  ال�سهيد 

العراقيون تقدمي  اأن منع  بعد 

ليلقي  له  اأوليه  اإ�سعافات  اأية 

ربه م�سمخا ب�سموخ ال�سهداء 

االأحياء عند ربهم يرزقون .

والقائمة تطول والبطولة 

والتاريخ ال يتجاهل  تنتهي  ال 

ب�سمات العّز وال�سرف، والوطن 

ال ميكن اأن ين�سى رجاله .
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من شهداء العروبة

قيييييييييييييييياتييييييييييييييييل فيييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييراق وتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدرب فيييييييي 
أملييييييييييييييانيييييييييييييييييييييييييييييا واسييييييييييييتييييييييييييشييييييييييييهييييييييييييد فييييييييييييييييييي فييييييلييييييسييييييطيييييين

الشهيد حسن سالمة
17 عاما من النضال

عبد الكرمي املقداد

التحق ب�شفوف املقاتلني �شد املحتل ال�شهيوين واأعوانه االجنليز قبل اأن يبلغ الع�شرين من العمر، وا�شتمر يف مقارعتهم على طول اجلغرافية 

الفل�شطينية وعر�شها ملدة �شبعة ع�شر عاما، خطط وقاد خاللها الكثري من املعارك البطولية �شد ال�شهاينة وجنود االنتداب االإجنليزي 

جعلت منه املالحق االأ�شهر يف ذلك الوقت، واأدت اإىل احلكم عليه باالإعدام مع االإعالن عن مكافاأة جمزية ملن يقب�ض عليه حيا اأو ميتا.
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القائد ح�سن  ال�سهيد  اإنلله 

الثورة  اأبرز قادة  اأحد  �سامة، 

الفل�سطينية الكربى )1936 – 

1939( وحللرب 1948، واأحد 
القادر  املللنللا�للسللل عللبللد  زملللاء 

ال�سهيد  احللل�للسلليللنللي، وواللللللد 

الللذي دّوخ  على ح�سن �سامة 

ال�سهاينة بعملياته اجلريئة، 

اإ�للسللرائلليللل جتند  الللتللي جعلت 

ا�ستخباراتها وعماءها يف كل 

الللعللامل حتى متكنت من  دول 

اغتياله يف العام 1979.

ال�سيخ ح�سن �سامة  ولللد 

يف قرية )قولة( التابعة لق�ساء 

)اللد( عام 1913 لعائلة مي�سورة 

حيث كان والده ميتلك قطعتي 

اإحداهما يف  اأر�للص زراعيتني 

قريته واالأخرى يف قرية )رنتي�ص( 

القريبة، كما كان ميتلك ثمانني 

االأغنام وفر�سني، ما  راأ�سا من 

اأن يلتحق  للولد ح�سن  �سمح 

مبدر�سة القرية التي كانت قد 

اأن�سئت توا، ثم يكمل تعليمه يف 

االأحللداث مل  اللد، لكن  مدينة 

له خيارا بعد ذلك وهو  ترتك 

يرى باده تق�سم قطعة قطعة، 

ال�سهاينة  يعانون �سرور  واأهله 

واأعللوانللهللم مللن االجنللللليللز، اإال 

اأبللنللاء وطنه لدرء  اأن يهب مع 

االأخطار املحيقة ببلده، فما كان 

اأن �سّكل مع عدد من  اإال  منه 

 1931 الثائر يف عام  ال�سباب 

ا�سم  اأطلق عليه  تنظيما �سريا 

)منظمة املقاومة واجلهاد(، وراح 

الللذي معه  العدد املحدود  مع 

يناو�ص جنود العدو بطريقة الكر 

والفر.

وكان من الطبيعي اأن يلتحق 

الثائر مبظاهرة  ال�ساب  هللذا 

يافا الكربى �سد االحتال عام 

1933، وهي املظاهرة ال�سهرية 
التي قادها الزعيم الفل�سطيني 

ال�سيخ مو�سى كاظم احل�سيني، 

حتى متكن �سامة من توحيد 

الف�سائل يف ج�سم واحد، وحاول 

تدعيمها مبا تي�سر من ال�ساح 

حتى اأنه اأنفق اأمواله وباع اأغنامه 

يف �سبيل ذلك.

1936 وحتى  العام  ومنذ 

العام 1939 خا�ص الكثري من 

التي ت�سمنت  امل�سرفة  املعارك 

العدو وتفجري  ن�سف قطارات 

اللل�للسللكللك احلللديللديللة ون�سف 

اأعمدة الكهرباء وقطع خطوط 

املوا�سات، واإحراق )البيارات( 

كللانللت تتكفل باملوؤونة  الللتللي 

واجلنود  لل�سهاينة  الغذائية 

االجنللللليللز، ومهاجمة املخافر 

وال�سجون لتحرير املنا�سلني 

املعتقلني، اإىل درجة اأنه ما كان 

اإال ويعلن فيه عن  اأ�سبوع  مير 

معركة للقائد �سامة، ما جعل 

االجنليز يف حال ا�ستنفار دائمة، 

وهو ما دفعهم اإىل احلكم عليه 

يف اأوائل العام 1937 باالإعدام 

غيابيا، واالإعللان عن مكافاأة 

القب�ص  جمزية ملن يتمكن من 

عليه حيا اأو ميتا.

التي  الكثرية  الوقائع  ومن 

�للسللجلللللهللا الللبللطللل �للسللامللة يف 

مقارعة املحتل هجومه على 

به  كللان يتح�سن  الللذي  الللربج 

اجلنود يف قريته ويطلقون النار 

اإذ  ع�سوائيا منه نحو االأهايل، 

متكن و�سحبه من قتل خم�سة 

ع�سر جنديا منهم. وقللام يف 

اإحدى املرات مبهاجمة م�ستعمرة 

)كللفللار �للسللركللني( وقللتللل ثاثني 

جنديا اجنليزيا، كما اقتحم 

اإ�سطبات ال�سرطة الربيطانية 

يف )اللد( واأخذ اخليول ووزعها 

املنا�سلني يف حني ركب  على 

قائد  الكولونيل  هللو ح�سان 

الذي  ال�سرطة، وهو احل�سان 

قدمه الحقا هدية للمنا�سل 

عبدالقادر احل�سيني. ويذكر 

اأنلله هاجم مركز �سجن  اأي�سا 

الرملة ومتكن من حترير املنا�سل 

حممود حممد �سالح الذي كان 

حمكوما باالإعدام.

اأن  1938 علم  ويف عللام 

اللليللهللود و�سلوا  جمموعة مللن 

اإىل فل�سطني عن طريق البحر 

القطار من  و�سيتوجهون عرب 

حيفا اإىل يافا، فقام وجماعته 

بتلغيم �سكة القطار الذي انفجرت 

عرباته مبجرد مللروره عليها، 

ووقعت معركة كبرية اأ�سفرت عن 

قتل الكثري من اليهود واجلنود 

للقطار، يف  املرافقني  االجنليز 

اأ�سيب �سامة بجراح يف  حني 

النجاة.  الرقبة لكنه متكن من 

اإثر ذلك كثفت �سلطات  وعلى 

االنتداب من اإجراءات ماحقتها 

له وتعقبه، ما ا�سطره للتمويه 

والتنقل امل�ستمر بني القرى بعد 

محمال  قييييطييييارا  نيييسيييف 
بييييياليييييييييييهيييييود واجليييييينييييييود 
فاعتقلوا  االجنييييليييييييييز 
واليييييييييييييييييييييييييييييييييييده الييييييييييييهييييييييييييرم 
ونيييييييييزعيييييييييوا أظييييييييفيييييييياره!

هيييييييياجييييييييم إسييييييطييييييبييييييالت 
االجنييييليييييييييز واسييييتييييولييييى 
عيييليييى خيييييولييهييم وقييييدم 
حصان قائدهم هدية 
احلسني لييعييبييدالييقييادر 

اأ�سفرت عن مطاردات  والتي 

دامللليلللة واعلللتلللقلللاالت وا�سعة 

الكثريين  ومللاحللقللات طللالللت 

ذاتلله، ما  ومنهم ح�سن �سامة 

حدا به اإىل التخفي عن االأنظار 

والتنقل بني القرى طوال ثاثة 

اأعوام، ا�ستغلها يف دعوة وجتنيد 

ال�سباب للثورة.

الثورة الكربى

اللللثلللورة  اأعلللللللنلللت  اأن  مللللا 

الفل�سطينية الكربى مطلع اأيار 

كللان �سامة  1936حتى  عللام 

ومن جّندهم على اأمت اال�ستعداد 

لها، فالتقى املجاهد عبدالقادر 

احل�سيني، واتفقا على تغيري ا�سم 

)منظمة املقاومة واجلهاد( اإىل 

املقد�ص(  ا�سم )منظمة اجلهاد 

واأ�سندت رئا�ستها للح�سيني، يف 

له قيادة منطقة  اأ�سندت  حني 

الرملة(   ، اللُدّ ال�ساحل )يافا، 

وجعل من قريته )قولة( مركزا 

لللهللا. ومل ميلل�للص وقلللت طويل 
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النا�ص  اأطلق حليته فدعاه  اأن 

بال�سيخ وهو اللقب الذي الزمه 

حتى ا�ست�سهاده. وقد عمد العدو 

اآنذاك اإىل هدم بيته وعدد من 

بيوت قريته، واعتقال والده 

اإىل حللد نزع  امل�سن وتعذيبه 

االأظافر يف حماولة ملعرفة مكان 

ابنه.

ويف الواقع مل يكن ما تقدم 

اإال نبذة خمت�سرة عن املعارك 

الللقللائللد ح�سن  الللتللي خا�سها 

�سامة والتي �سملت العبا�سية، 

واأبلللو �سو�سة،  وديللر حمي�سن، 

ال�سرار،  وبيت حزبون، ووادي 

والقباب، واللد، والرملة، اإ�سافة 

اإىل م�ساركته يف معركتي باب 

الواد ورام اهلل ال�سهريتني.

مرحلة العراق

جراء وعود بريطانيا للعرب 

لندن مبنح  يف موؤمتر عقد يف 

اال�ستقال للفل�سطينيني، ووقف 

الهجرة اليهودية اإىل فل�سطني، 

نللادى امللللللوك واالأمللللراء بوقف 

الثورة الكربى، وكانت  اأعمال 

اأحوال املجاهدين وقتذاك منهكة 

و�سعيفة بعد اغتيال واعتقال 

الكثري من القادة وخفوت الدعم 

الع�سكري، ناهيك عن  العربي 

الثانية  العاملية  ن�سوب احلرب 

وانلل�للسللغللال اللللعلللامل بللهللا. لكن 

االجنللللليللز، وعلللللى الللرغللم من 

توقف القتال يف العام 1939، 

الثورة  راحللوا ياحقون رمللوز 

التخل�ص منهم عن  ويحاولون 

طريق اأعوانهم، ما حدا بالقائد 

�سامة وعدد من املنا�سلني اإىل 

مغادرة فل�سطني اإىل العراق.

يف العراق متكن من تعزيز 

خربته الع�سكرية بعد اأن اأتيحت 

باأكادميية  له فر�سة االلتحاق 

بغداد.  الع�سكرية يف  الكلية 

ثلللورة  ر�سيد  اأن ن�سبت   ومللا 

عايل الكياين �سد ظلم وجور 

العام  االحتال الربيطاين يف 

1941 حتى �سارع اإىل اال�سرتاك 
املقاتلني  مللئللات مللن  فيها مللع 

الفل�سطينيني، فاأ�سندت له مهمة 

165 مقاتًا فل�سطينياً  قيادة 

على جبهة )احلبانية(، كما قاد 

عبد القادر احل�سيني الع�سرات 

من املقاتلني الفل�سطينيني على 

جبهة )اأبو غريب( على بعد 20-

25 كم عن بغداد العا�سمة. لكن، 

اإخفاق احلركة وهروب  وبعد 

القائد �سامة  قادتها، غللادر 

اإىل  اإىل �سوريا، ومنها  العراق 

تركيا ثم اأملانيا حيث اأمت تدريبه 

على القتال وزرع االألغام.

مرحلة اأملانيا

تللعللاونللت معه  اأملللانلليللا  يف 

بخ�سومها  نكاية  ال�سلطات 

العديد من  االإجنللللليللز، فتلقى 

الدورات التدريبية الع�سكرية ، 

وتخرج �سابطا ذا كفاءة عالية 

1945 مت االتفاق  . وفى عام 

على اأن يعود القائد �سامة اإىل 

الثورة  فل�سطني الإ�سعال فتيل 

فيها جمددا. وكانت اخلطة اأن 

يت�سل بالقوى الوطنية يف الداخل 

والتن�سيق لبدء معركة طويلة 

�سد االجنليز وال�سهاينة.

املللقللرر حملت  اللليللوم  ويف 

اأملانية البطل �سامة  طللائللرة 

الكفل  الفل�سطيني )ذو  وزميله 

عبداللطيف( وثاثة من املقاتلني 

اأن عللربت �سماء  االأمللللان. ومللا 

اأعطاهم الطيار  اأريللحللا حتى 

الهبوط باملظات، لكن  اإ�سارة 

�سوء تقديره اأدى اإىل هبوطهم 

على ارتفاع ثمامنائة مرت بدال 

الثاثمائة املتفق عليها،  مللن 

ويف �سهل اأريحا بدال من )وادي 

القلط( احلللراجللي، فتباعدت 

انك�سف  اأمللاكللن �سقوطهم، و 

اإىل اعتقال  اأدى  مللا  اأمللرهللم، 

االأملان،  الكفل( واثنني من  )ذو 

القائد �سامة  يف حني متكن 

انك�سار رجله،  الرغم من  على 

نتيجة الهبوط من ارتفاع كبري، 

من اللجوء و�سديقه االأملاين اإىل 

بيوت البدو كونه يعرف املنطقة 

وت�ساري�سها. وبعد ذلك تدبر اأمر 

اخلروج من فل�سطني، فتنقل بني 

اجلبال حتى و�سل اإىل �سوريا.

العودة جمددا

بعد �سدور قرار التق�سيم يف 

ت�سرين الثاين 1947 عاد اإىل 

اإليه قيادة  واأ�سندت  فل�سطني 

القطاع الغربي ، ثم قطاع منطقة 

القد�ص بعد ا�ست�سهاد زميله 

القادر احل�سيني  القائد عبد 

الللقلل�للسللطللل. ومنذ  مللعللركللة  يف 

تللهللداأ معاركه  الللوقللت مل  ذلللك 

اإذ هاجم بع�ص امل�ستعمرات 

وخا�ص عدة معارك، منها معركة 

�سامة على ظهر ح�سانه

عليه  فحكموا  له  هجوم  دون  أسبوع  مير  كان  ما 
عليه يقبض  ملن  مكافأة  عن  وأعلنوا  بيياإلعييدام 

تييييييييرك حييييييييييياة اليييييرفييييياهييييييييييية عيييينييييد أسييييييرتييييييه وبيييييياع 
املناضلن ليييرفييياقيييه  سييييالحييييا  ليييييييشيييتيييري  أغييينييياميييه 

من شهداء العروبة
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من معركة راأ�ص العني

جانب من الهجوم على م�ستعمرة هاتكفا

م�ستعمرة »هاتفكا« فى م�ساء 

12/8 1947، والتي قاد خالها 
عللددا من املجاهدين ال يزيد 

على املئة �سد خم�سة اآالف من 

اليهود من )الهاغانا(  اجلنود 

و)االأرغللون( و)�سرتن( مزودين 

الر�سا�سة واالأ�سلحة  باملدافع 

االأوتوماتيكية كانوا يرب�سون على 

تخوم امل�ستعمرة احل�سينة التي 

كانت ت�سكل خط الدفاع االأمامي 

عن مدينة تل اأبيب، لكن، واأمام 

الهجوم ال�سريع واملباغت للثوار، 

فر معظم اجلنود ال�سهاينة.

تبع ذلك العديد من املعارك 

التي اأ�سفرت عن اال�ستياء على 

اللد ومع�سكر  حمطة ومطار 

)�سرفند( وم�ستعمرة )ولهلما( 

وغريها. وا�ستمر البطل �سامة 

ينا�سل حتى جرح يف اخلام�ص 

اأن  1948، لكن ما  اأبريل  من 

�سفيت جللراحلله حتى وا�سل 

اأن خا�ص معركته  اإىل  جهاده 

االأخرية يف )راأ�ص العني(.

راأ�ض العني وال�شهادة

رغم كل امل�ساعي التي بذلها 

ال�سهاينة لا�ستياء على النبع 

املعروف بل )راأ�ص العني( لينقذوا 

العط�سى منهم يف  املحا�سرين 

القد�ص، فقد احتفظ العرب به 

اأواخر عام 1948 ، لكن  حتى 

اللد والرملة  عندما �سقطت 

العراقية  ا�للسللطللرت احلللاملليللة 

املوكلة بحماية النبع اإىل الرتاجع 

اليهود فر�سة  عنه، فوجدها 

ثمينة ا�ستغلوها يف احتاله يف 

الثاثني من مايو 1948.

انت�سر اخلللرب يف  اأن  ومللا 

القرى وو�سل ال�سيخ �سامة حتى 

قاد هجوماً م�ساداً فجر احلادي 

والثاثني من مايو فوقعت بني 

الفريقني معركة دامية مكنت 

العرب من ا�ستعادة النبع. وقد 

و�سل عدد قتلى العدو فيها اإىل 

مائتي قتيل، كما مت اال�ستياء 

على 95 بندقية و13 ر�سا�سا، 

وجهازي ال�سلكي، لكن �ساءت 

االأقدار اأن ي�ساب البطل �سامة 

اأدت  الي�سرى  ب�سظية يف رئته 

اإىل ا�ست�سهاده يف اليوم الثاين 

من يونيو لتطوى �سفحة نا�سعة 

البطولة والفداء  من �سفحات 

الفل�سطيني.
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زيد بن اخلطاب بن نفيل 

اأمري  اأخللو  القر�سي  الللعللدوي 

املوؤمنني ال�سحابي اجلليل عمر 

بن اخلطاب الأبيه ر�سي اهلل 

عنهما، ويكنى اأبا عبدالرحمن، 

واأمه اأ�سماء بنت وهب بن حبيب 

من بني اأ�سد، واأما اأم عمر فهي 

خيثمة بنت ها�سم املخزومية، 

اأ�سّن  وزيلللد ر�للسللي اهلل عنه 

اأخيه عمر بع�سر �سنني،  من 

اأ�سلم قبله بثاث �سنني،  وقد 

وكللان عمر يحبه كثريا، فقد 

واخلندق  واأحلللداً  بللدراً  �سهد 

واحلديبية وامل�ساهد كلها مع 

ر�للسللول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وظل على هذه ال�سرية 

احل�سنة من اجلهاد والدعوة 

الر�سالة والدين  والللذود عن 

احلنيف حتى بعد وفاة الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم، فكان 

امل�سلمني ويلزم  يرافق جي�ص 

�سراياه، اإىل اأن كان يوم اليمامة 

وحروب املرتدين زمان اأبي بكر 

ال�سديق، وهناك نال زيد ر�سي 

اأبوهما قا�سيا  كللان اخلطاب 

�للسللديللدا يف تربيتهما، وكان 

اأق�سى على عمر من ق�سوته 

زيللد ي�سرّبه  زيللد، فكان  على 

ويعينه على حتمل ق�ساوة اأبيه 

و�سدته يف تربيته، وهللذا ما 

زاد من حب عمر الأخيه زيد 

وتعلقه به وتقديره له يف حياته 

وبعد ا�ست�سهاده ر�سي اهلل عنه، 

وهللو من املهاجرين االأولني، 

الشهيد

أسيييييليييييم قييييبييييل أخيييييييييييه عييييميييير بيييييين اخلييييييطيييييياب بيييثيييالث 
سيييينيييين ، وشيييييهيييييد مييييييع رسييييييييييول اليييييليييييه بييييييييييدرا وُأحييييييييد 
واخليييييييييينييييييييييدق واحليييييييدييييييييبييييييييييييييية واملييييييييشيييييييياهييييييييد كيييليييهيييا

من شهداء اإلسالم

شـــــــهـــــــيـــــــد
معركة الياممة

طـــــــــارق عــــــدّي
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اسيييتيييشيييهيييد فيييييي زمييييييين أبيييييييي بييييكيييير الييييصييييديييييق رضييييي 
اليييييليييييه عيييينييييه فييييييي حييييييييييروب اليييييييييييردة يييييييييوم اليييييييميييامييية

قيييتيييل »الييييييرجييييييال بييييين عيييينييييفييييوة« الييييييييذي ارتييييييييد عن 
اإلسييييييييالم وكيييييييذب عيييليييى رسيييييييول الييييلييييه صيييليييى الله 
عييييليييييييييه وسيييييليييييم بييييقييييولييييه أنييييييييه سييييمييييع رسييييييييييول اليييليييه 
يييييقييييول إن مييسيييييلييميية شييييريييييك ميييعيييه فييييي اليييرسيييالييية

اهلل عنه بغيته وح�سل ما كان 

ال�سهادة  اإليه من مقام  ي�سعى 

الرفيعة فكان  العالية  واملنزلة 

ثلة �سدقوا مللا عاهدوا  مللن 

اهلل عليه فمنهم مللن ق�سى 

نحبه ومنهم مللن ينتظر وما 

الزركلي  تبديا. ويقول  بدلوا 

يف االأعللام وكللان قللربه بنجد 

يعظمه اجلهلة قبل قيام حركة 

حممد بن عبد الوهاب ويغالون 

يف تعظيمه باليمامة ويزعمون 

اأنه يق�سي لهم حاجاتهم.

ولقد اآخى ر�سول اهلل بينه 

وبني معن بن عدي االأن�ساري 

اللللعلللجلللاين حلللني اآخلللللى بني 

املهاجرين واالأن�سار بعد قدومه 

املنورة، وكان معن بن  املدينة 

عللدي �ساحب موقف متميز 

عند وفاة ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، فعندما بكى النا�ص 

على الر�سول حني مات وقالوا: 

اأنا متنا قبلك ونخ�سى  وددنا 

اأن نُفنت بعدك، قال معن بن 

عدي: لكني واهلل ما اأحب اأن 

اأموت قبله، الأ�سّدقه ميتا كما 

�سّدقته حيا.

ومن جميل ما اأكرم اهلل به 

هذين االأخوين الكرميني زيد بن 

اخلطاب املهاجر ومعن بن زيد 

االأن�ساري اأنهما قتا �سهيدين 

معا يف موقعة اليمامة يف �سهر 

اثنتي ع�سرة  االأول �سنة  ربيع 

اأبلللي بكر  للهجرة يف خللافللة 

ال�سديق ر�سي اهلل عنه، وكان 

املهاجرين يف  راية  زيد حامل 

ذلك اليوم، ومما جاء يف و�سفه 

البدين ر�سي اهلل عنه اأنه كان 

طويا بائن الطول كاأخيه عمر 

ر�سي اهلل عنه الذي كان يظن 

من راآه يف القوم امل�ساة اأنه راكب 

دابة، وهو من �سجعان العرب 

يف اجلاهلية واالإ�سام . 

ا�ستدت  يريدها الأخيه، حتى 

ال�سفوف،  املعركة وتاحمت 

يلب�سها  ودخللا املعمعة، ومل 

واحد منهما، وانتهت املعركة، 

امللل�للسللركللون، ولكن  وانلل�للسللرف 

اهلل �سلم، وخرجا جميعا من 

املعركة �ساملني والدرع مطروحة 

يف مكانها، فكانت وقاية اهلل 

الدرع  وحفظه لهما خريا من 

ال�سابغة، واخلوذة احلديدية. 

النفو�ص الطيبة،  فلله هللذه 

املوؤمنة، وهذه  االأرواح  وهللذه 

ال�سدور العامرة باالإميان، التي 

قللول اهلل تعاىل:  �سدق فيها 

"ويوؤثرون على اأنف�سهم ولو 
اإيثار  اإنه  كان بهم خ�سا�سة". 

من نوع خا�ص، واإنها ل�سجاعة 

نادرة يف موقف ع�سيب، اإيثار 

مل يكن بلقمة ت�سد جوعة، 

اأو بردا،  وال بثوب يقي حللرا 

وال بدينار وال بدرهم ، واإمنا 

كانت درعا تقي �سربة تودي 

بالنف�ص، وطعنة تورد م�سرعا. 

ولكن الروعة والعجب العجاب 

ياأتي دائما يف اجلواب،  كللان 

اإين اأريد من ال�سهادة مثل ما 

تريد.

هكذا هي الرتبية النبوية، 

واملللدر�للسللة املحمدية، حتبب 

النفو�ص، وتبعث  اإىل  ال�سهادة 

وللتعريف بعظيم �سجاعته 

وب�سالته ر�سي اهلل عنه فاإننا 

القارئ احلبيب  اأخي  ن�سعك 

لنتعلم  امل�سهدين  اأمللام هذين 

منهما ال�سجاعة واالإيثار وحب 

ال�سهادة من هللذا ال�سحابي 

اأملللا امل�سهد االأول  اجلللللليللل، 

فقد كان يف غزوة اأحد ، ويف 

هذا املوقف تتجلى مع االإيثار 

االأخللوي يف  ال�سجاعة واحلب 

اأبهى �سوره، واأعلى مراتبه، 

وتقدمي االأخ الأخيه على نف�سه، 

ورغبته يف حمايته واإنقاذه قبل 

اإنللقللاذ نف�سه، وحر�سه على 

اأخلليلله قبل �سامته،  �سامة 

وعنوان هذه اللوحة هو:

اإين اأريد من ال�شهادة

مثل ما تريد

لقد كان االأخوان عمر بن 

اخلللطللاب وزيلللد بللن اخلطاب 

ممن ح�سر غزوة اأحد، فاحظ 

عمر اأن اأخاه الكبري زيدا لي�ص 

عليه درع، فخ�سى عليه من 

طعنة جمهزة، اأو �سربة قا�سية، 

اأو �سهم قاتلة، فاأخذ درعه 

وقدمها الأخيه زيد قائا خذ 

درعي هذه فاإين اأخ�سى عليك، 

فرد عليه زيد قائا: "اإين اأريد 

من ال�سهادة مثل ما تريد"، وما 

الدرع، كل  تلك  يتدافعان  زاال 

الت�سحية واالإقدام يف الرجال، 

راأي  يللرون اجلنة  كاأنهم  حتى 

الللعللني، اأمل يللقللل اأخللوهللم يف 

مللوقللف اآخلللر: بللخ بللخ  األي�ص 

اآكل  اأن  اإال  بيني وبللني اجلنة 

هذه التمرات. فرماها ثم تقدم 

ُقتل. ومثله قول  فقاتل حتى 

عمرو بن اجلموح ر�سي اهلل 

عنه وكان رجا اأعرج معذورا 

يف ترك اجلهاد، ولكنه قال: 

يا ر�سول اهلل اإين اأريد اأن اأطاأ 

بعرجتي هللذه اجلنة. فتقدم 

فقاتل وا�ست�سهد ر�سي اهلل عنه 

وكان له ما اأراد، فلله درهم من 

رجال، وهلل درهم من اأ�سحاب، 

كم نحن بحاجة الأمثالهم يف 

هذا الزمان حلماية االأوطان، 

والذود عن االأعرا�ص، والدفاع 

عن دين االأمة ومقد�ساتها.

الثاين فكان  املوقف  واأمللا 

يوم اليمامة وح�سبك به من يوم 

التحمت فيه ال�سفوف، و�سمد 

فيه �سحابة ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم جلي�ص م�سيلمة 

اللللكلللذاب وجلللملللوع االأعلللللراب 

، وبنو حنيفة قوم  املللرتللديللن 

اأ�سداء يف احلروب ، �سر�سون 

يف القتال والنزال ، يقول �سيف 

الوليد  امل�سلول خالد بن  اهلل 

ر�سي اهلل عنه وهو من خا�ص 

العرب  مللع  املللعللارك  ع�سرات 

واللللروم: ما  والعجم والفر�ص 

راأيت اأ�سجع وال اأثبت واأ�سر�ص 

يف مللنللازلللة مللثللل رجللللال بني 

حنيفة.

وكللان زيد ر�سي اهلل عنه 

امل�سلمني يف ذلك  حامل راية 

بها يف  يتقدم  اليوم، فلم يزل 

العدو وي�سارب ب�سيفه  نحر 

ال�سفوف حتى عجز  ويخرتق 

اأ�سحابه عن حمايته وانهزم 

امل�سلمون وظهرت حنيفة قوم 
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من شهداء اإلسالم

الرجال، وجعل  م�سيلمة على 

زيللد يللقللول: اأمللا الللرجللال فا 

باأعلى �سوته:  رجال، وي�سيح 

اللهم اإين اأعتذر اإليك من فرار 

اأ�سحابي، واأبراأ اإليك مما جاء 

اليمامة،  به م�سيلمة وحمّكم 

بالراية ويتقدم  وجعل ي�سري 

بها حتى قتل. فتلقفها �سامل... 

فقال له امل�سلمون يا �سامل اإنا 

نخاف اأن نوؤتى من قبلك، فقال 

ر�سي اهلل عنه: بئ�ص حامل 

القراآن اأنا اإن اأتيتم من قبلي، 

واإنللهللا لعبارة فيها كثري من 

القراآن  "بئ�ص حامل  الدرو�ص 

اأتيتم من قبلي"، فلم  اإن  اأنللا 

اآيات  القراآن يف حياتهم  يكن 

يرددونها وال كلمات يحفظونها 

فقط، بل كان اإميانا ال يتزعزع، 

و�سلوكا ال ينحرف، واأخاقا 

كرمية ال حميد عنها، وال بديل 

لها، هو �سرب و�سجاعة واإقدام 

وباء يف االأعداء، لذلك فحامل 

نوؤتى من  اأن  القراآن ال ميكن 

قبله، وال ميكن اأن يرتاجع الأنه 

منطلق بكل �سدق وعزمية اإىل 

وعد اهلل جل وعا واإىل جنة 

عر�سها ال�سموات واالأر�ص.

ومما يح�سن معرفته عن 

�سيدنا زيد بن اخلطاب اأنه هو 

قاتل الَرجال بن عنفوة وا�سمه 

اأ�سلم وهاجر  نهار، وكللان قد 

اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم  وقراأ القراآن ثم انقلب 

اإىل م�سيلمة مرتدا عن االإ�سام 

والعياذ باهلل تعاىل، واأخرب بني 

حنيفة اأنه �سمع النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم يقول: اإن م�سيلمة 

�سريك معه يف الر�سالة. فكان 

اأعللظللم فتنة على  قللوللله هللذا 

اأزرهم  بني حنيفة، �سدت من 

وزادتهم قناعة والتفافا على 

�ساحبهم لعنه اهلل ، ولكن كان 

�سيف زيد ر�سي اهلل عنه اأ�سرع 

النا�ص �سره  اإىل عنقه فكفى 

وقطع دابره، و�سجلت له هذه 

املكرمة حيث قدم ما بو�سعه يف 

درء هذه الفتنة العارمة.

فيه  وقييال  عنه  الله  رضييي  اخلطاب  بن  عمر  بكاه 
»رحيييييم اليييليييه زييييييدا أسيييليييم قييبييلييي واسييتييشييهييد قبلي«

وملا قتل زيد ر�سي اهلل عنه 

حزن عليه عمر حزنا �سديدا، 

وكان يقول اإذا ذكر عنده زيد: 

اأجد  واأنللا  اإال  ال�سبا  ما هبت 

منها ريح زيد. وكان يذكره حتى 

اأيام حياته فيقول: رحم  اآخر 

اهلل اأخي زيد بن اخلطاب اأ�سلم 

قبلي وا�ست�سهد قبلي.

امل�سهور  ال�ساعر  وملا جاء 

اأخاه  متمم بنت نويرة يرثي 

اأبي بكر  نويرة عند  مالك بن 

–وكان جال�سا  للله عمر  قللال 

اأعللرف قول  اأين  لو  ي�سمع-: 

ال�سعر لرثيت اأخي زيدا، فقال 

له متمم: لو اأن اأخي ا�ست�سهد 

كاأخيك يا عمر يوم اليمامة ما 

رثيته، فقال له عمر: ما عزاين 

اأحد مبثل ما عزيتني به يا ابن 

نويرة.

وكلللان ممللا قللال متمم يف 

اأخيه:

وكنا كندماين جذمية حقبة 

... من الدهر حتى قيل لن 

يت�سدعا

كلاأين ومالكاً  فلملا تفرقنا 

نلبت  ... لطلول اجتملاع مل 

ليلة معلا

ومن متام احلديث عن زيد 

بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 

الق�سة  اأن نختم بهذه  يح�سن 

الطريفة املرتبطة با�ست�سهاده، 

وهي ق�سة تف�سح عن تقوى 

عمر ر�سي اهلل عنه، وعدله 

االإ�للللسللللام،  و�للسللمللاحللتلله يف 

وملخ�سها اأن عمر ر�سي اهلل 

عنه لقي اأبا مرمي احلنفي قاتل 

اأخيه زيد بن اخلطاب وكان قد 

اأ�سلم بعد حروب الردة، فقال له 

عمر: واهلل اإين ال اأحبك حتى 

امل�سفوح،  الللدم  االأر�للص  حتب 

اأمتنعني  اأبللو مللرمي:  له  فقال 

لهذا حقا هو يل؟ قال له عمر: 

اأتغ�سبني  اأبو مرمي:  ال، فقال 

لي�ص لك؟ قال عمر: ال،  حقا 

فقال اأبو مرمي: فاإن كان عدل 

واإن�ساف يا اأمري املوؤمنني فاإمنا 

يحفل باحلب الن�ساء.
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من رموز الحرية

ميييييييين أشيييييييهييييييير امليييييطييييياليييييبييييين مبيييييحييييياكيييييمييييية رميييييييييييييوز الييييييكيييييييييييييان الييييصييييهيييييييييونييييي

اأمل��ع  م��ن  هي�شي��ل  �شتيف��ان  يع��د 

ال�شخ�شي��ات التي ترك��ت ب�شمات 

نا�شع��ة يف جمال حق��وق االإن�شان 

خالل القرن الع�شرين، حيث كّر�ض 

حيات��ه للدف��اع ع��ن امل�شت�شعفني 

والعدال��ة  باحلري��ة  واملطالب��ة 

تغ��ره  مل  للجمي��ع.  وامل�ش��اواة 

املنا�ش��ب، ومل ي�شتك��ن لتهدي��د اأو 

حتذي��ر، ب��ل وا�شل اجله��ر باآرائه، 

وحتري���ض املظلوم��ني يف كل بق��اع 

الع��امل عل��ى ال�شع��ي ب��كل الطرق 

حقوقه��م. النت��زاع  الالعنفي��ة 

عبدالهادي خضر

ستيفان هيسيل .. 

مهندس حقوق اإلنسان
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كللان املفكر االأكرث  لقد 

اأنه  ح�سورا يف فرن�سا، ذلك 

ناه�ص اال�سطهاد منذ بدايات 

حياته، ال يف بلده فرن�سا فقط، 

بل يف اأوروبا كلها، ويف اأمريكا، 

اأي�سا  االأو�للسللط  ال�سرق  ويف 

حيث كان من اأ�سهر املطالبني 

الكيان  مبللحللاكللمللة رمللللللوز 

ال�سهيوين على جرائمهم �سد 

ال�سعب الفل�سطيني، وكان اأول 

دبلوما�سي فرن�سي يزور قطاع 

غزة بعد العدوان

االإ�سرائيلي عليه يف العام 

اإ�سرائيل  ويللديللن   ،2009
والللغللرب معا على ما و�سل 

اإليه احلال يف فل�سطني : )لقد 

اأ�سبح اليوم وا�سحا اأكرث من 

ال�سعب  بللاأن  اأي وقت م�سى 

العدو  الفل�سطيني ال يواجه 

االإ�سرائيلي فح�سب، بل يواجه 

الكربى،  الغرب بدوله  اأي�سا 

وهذا اأمر حقيقي وحمزن يف 

الوقت نف�سه، خا�سة واأننا يف 

يعي�ص  اأمام �سجن كبري  غزة 

ونلل�للسللف مليون  مللللليللون  فلليلله 

فل�سطيني، والعامل يتفرج (.

مل يكن ذلك بغريب على 

الكاتب واملفكر الذي  هللذا 

�للسللارك يف كللتللابللة االإعللللان 

االإن�سان عام  العاملي حلقوق 

1948، ونادى باقتاع جذور 
االأنظمة  مللن  الديكتاتورية 

القائمة على �سلطة الفرد 

اللللواحلللد، ووقللللف ملللع ثلللورة 

الللتللحللريللر اجلللزائللريللة �سد 

بللاده، الأنها ح�سب  �سلطات 

قوله )كانت حتمل يف طياتها 

الللرفلل�للص والتمرد  اأ�للسللبللاب 

الثورة  واالحتجاج، وبالتايل 

على اال�ستعمار الغا�سم(، كما 

طالب باإن�ساء حمكمة ملقا�ساة 

جمرمي احلرب يف اجلزائر 

االأمم املتحدة النا�سئة، و�سارك 

مللع �للسللتللة مللن املللفللكللريللن يف 

كتابة االإعان العاملي حلقوق 

االإن�سان. كما �سغل يف تلك 

امل�ست�سار  من�سب  الللفللرتة 

ماندي�ص  احلكومة  لرئي�ص 

فران�ص، ثم مت تعيينه يف العام 

1955دبلوما�سيا يف ال�سفارة 
الفرن�سية بفيتنام، والتحق 

بعد ذلك بال�سفارة الفرن�سية 

باجلزائر و�سغل من�سب رئي�ص 

البعثة الثقافية واجلامعية من 

1964 حتى 1968. وبعد 
عللودتلله مللن اجلللزائللر �سغل 

منا�سب �سيا�سية عديدة، ففي 

1977، عينه الرئي�ص جي�سكار 
دي�ستان ممثا لفرن�سا لدى 

االأمم املتحدة يف جنيف، كما 

تقلد منا�سب عديدة يف عهد 

الرئي�ص اال�سرتاكي فران�سوا 

متريان ورئي�ص وزرائه مي�سال 

روكلللار حيث كلف مب�سائل 

متعلقة بالهجرة والهجرة غري 

ال�سرعية.

يف 1996، �ساند هي�سيل 

املهاجرين غللري ال�سرعيني 

الذين احتلوا كني�سة  املاليني 

الل18  بللالللدائللرة  بللرنللار  �سان 

اآالن جوبيه  بباري�ص، داعيا 

الفرن�سية  احلكومة  رئي�ص 

اآنذاك اإىل تغليب لغة احلوار 

على القوة فيما دعا يف 1997 

اإىل درا�سة  ليونيل جو�سبان 

ملفات املاليني غري ال�سرعيني 

ب�سكل فردي واال�ستجابة اإىل 

مطالب هوؤالء النا�ص الأ�سباب 

اإن�سانية وعائلية، بل اقرتح 

دجمهم يف املجتمع.

مللقللاالتلله مبثابة  كللانللت 

ال  جريئة  �سيا�سية  بيانات 

تهادن �سلطة ما، فهي حتّث 

يف معظمها علللللى الغ�سب 

شيييييييييارك فيييييي كييييتييييابيييية اإلعييييييييييالن الييييعيييياملييييي حليييقيييوق 
الديكتاتورية جييييذور  بيياقييتييالع  ونيييييادى  اإلنيييسيييان 

مع الدالي الما

وفيتنام، و�ساند املهاجرين 

غري ال�سرعيني يف باده داعيا 

احلكومة اإىل درا�سة ملفاتهم 

ا�ستعمال  وحماورتهم وعدم 

القوة �سدهم.

 20 ُولللللللد هلليلل�للسلليللل يف 

اأكتوبر 1917، يف برلني الأب 

بولندي هو  اأ�سل  يهودي من 

الكاتب فرانت�ص هي�سيل، واأم 

بروت�ستانتية اأملانية برجوازية 

تع�سق الر�سم واملو�سيقى. ويف 

العائلة  1924غادرت  عللام 

اإىل فرن�سا، وهناك  اأملانيا 

اأن  اإىل  تابع هي�سيل درا�سته 

ح�سل على �سهادة البكالوريا 

التحق  ، ثم   1933 يف عللام 

بدار املعلمني العليا يف باري�ص 

الفل�سفة وتخرج  حيث در�ص 

25 عاماً،  الللعللمللر  ولللله مللن 

وكان وقتذاك قد ح�سل على 

اجلن�سية الفرن�سية.

بعد اندالع احلرب العاملية 

الثانية واحتال فرن�سا من 

ان�سم  الللنللازيللة،  اأملللانلليللا  قبل 

هي�سيل اإىل اجلي�ص الفرن�سي، 

لكنه �سهد انهزام هذا اجلي�ص 

اأمام القوات االأملانية، فالتحق 

ب�سفوف املقاومة التي اأ�س�سها 

اجلرنال �سارل ديغول يف لندن، 

وعمل ك�سابط ات�سال مع 

للعمليات  اجلي�ص الربيطاين 

يف فرن�سا، وا�سطره ذلك اإىل 

اإىل فرن�سا يف مهمة  العودة 

القوات  لكن  ا�ستخباراتية 

النازية كانت له باملر�ساد، 

فاعتقلته ونقلته اإىل مع�سكر 

»بوخنفالد« حيث مت تعذيبه 

واحلكم عليه باالإعدام، اإال اأنه 

جنا من االإعدام باأعجوبة عن 

طريق اأخذ بطاقة هوية رفيق 

معتقل تويف مبر�ص التيفوئيد. 

اإىل  نقله  واأثللنللاء  ذلللك،  بعد 

مع�سكر اعتقال اآخر جنح يف 

اإىل هانوفر  الللفللرار وو�للسللل 

والتحق باجلي�ص االأمريكي 

العام  باري�ص يف  ودخللل معه 

.1945
بلللعلللد انلللتلللهلللاء احللللللرب، 

خا�ص هي�سيل امتحان وزارة 

ال�سوؤون اخلارجية، واأ�سبح 

دبلوما�سيا، حيث عني ع�سوا 

يف ال�سكرتارية العامة ملنظمة 

من رموز الحرية
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وقييييييييييف ميييييييع اليييييييييثيييييييييورة اجليييييييزائيييييييريييييييية ضيييييييد بيييييييالده 
ووصيييييييييييييييييييف فييييييييرنييييييييسييييييييا بيييييياملييييييسييييييتييييييعييييييميييييير اليييييييغييييييياشيييييييم

خال زيارته لغزة

واإعان ال�سخط والثورة �سد 

اأزعج مبواقفه  املجتمع، وقد 

اجلدية والوا�سحة الكثري من 

املثقفني وال�سيا�سيني الغربيني 

ب�سكل عام، والفرن�سيني ب�سكل 

خلللا�لللص، وذللللللك ملللن خال 

انتقاداته لهم، وف�سح تواطئهم 

الق�سايا  ال�سلطات ومع  مع 

غللري الللعللادلللة، ممللا جلب له 

الكثري من امل�ساكل، خ�سو�سا 

بعد انتقاده ال�سر�ص لل�سيا�سات 

االإ�سرائيلية ودعوته للم�ساواة 

يف املعاملة بني الفل�سطينيني 

واالإ�سرائيليني حيث رفعت 30 

جمعية يهودية دعللوى �سده 

اأمام املحاكم الفرن�سية تتهمه 

فيها مبعاداة ال�سامية.

ن�شري فل�شطني

علللللللى الللللرغللللم مللللن كل 

امل�سايقات ورغم ن�ساأته و�سط 

اليهوديَّة  العادات والتقاليد 

القدمية القائمة على حق 

اإقامة وطن قومي لليهود، اإال 

اأنه تبنى الق�سية الفل�سطينَيّة 

ودافلللع عنها ب�سرا�سة، بل 

الذي  الللدمللار  زار غللزة بعد 

�سنة  بها  اإ�سرائيل  اأحلقته 

2009، وانتقد �سيا�سة الكيان 
ال�سهيوين، وف�سح انحياز 

ال�سيا�سة الغربية اإىل اإ�سرائيل 

اإىل جانب  للللللوقللوف  داعلليللا 

ال�سحايا ولي�ص لا�سطفاف 

اإن ما يحدث   ( املعتدي.  مع 

فيها من انتهاك فا�سح حلقوق 

ان�سياع  اأ�للسللحللابللهللا، وعلللدم 

للقوانني الدولية،  اإ�سرائيل 

عاوة على ما حدث يف غزة 

على م�سمع ومراأى من العامل 

ليدعونا اإىل التمرد(.

العدوان  اأعقاب  ودعا يف 

اإىل  االإ�سرائيلي على غللزة، 

ال�سلع االإ�سرائيلية  مقاطعة 

ومللنللعللهللا ملللن اللللدخلللول اإىل 

واآزره يف  الفرن�سية،  ال�سوق 

80 �سخ�سية  الللنللداء  هلللذا 

اأخرى، كما  �سيا�سية وفكرية 

دعا اإىل اإقامة حمكمة خا�سة 

ملعاقبة جمرمي احلللرب يف 

واأعلن يف ت�سريح  اإ�سرائيل، 

�سحفي ن�سر يف �سوي�سرا: 

»ال يجب اأن ت�ستفيد اإ�سرائيل 

العقاب«. تام من  اإفات  من 

بت�سريح ل�سحيفة  اأدىل  كما 

النازيون  اأملانية قائا: »حتى 

مل يُقيموا يف باري�ص حواجز 

كالتي يُقيمها االإ�سرائيليون يف 

غّزة ... وبا�ستثناء اأعمال القتل 

النازيون،  بها  التي كان يقوم 

يبدو االحتال النازي لباري�ص 

مقارناً باالحتال االإ�سرائيلي 

اجلزائر  في  احلييرب  مجرمي  مبقاضاة  طالب 
وفيييييتيينييام وسييانييد املييهيياجييرييين غييييير الشرعين
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لغّزة غري عدواين، ن�سبيا«.

اإ�لللسلللرائللليلللل  تللللتللللورع  مل 

يف  ال�سهيونَيّة  واملنظمات 

اإعللامللَيّللة �سده،  �سّن حملة 

اإعامًيّا،  عليه  والت�سييق 

واتهامه باخَلَرف؛ لكرب �سِنّه، 

واملللطللالللبللة ب�سحق ل�سانه، 

ة«، كما  �ساَمّ »اأفعى  باعتباره 

نادى الكاتب الفرن�سي اأندريه 

اأبللحللاث يف  مللديللر  تاجييف، 

املركز القومي للبحث العلمي 

املتع�سبني  واأحللللد  بفرن�سا 

الإ�سرائيل.

اأعقاب جل�سة االأمم  ويف 

 ،2011 املّتحدة يف دي�سمرب 

اإقرار فل�سطني  التي �سهدت 

دولة مراقبة ولكن غري ع�سو 

اإثر  املّتحدة، وعلى  يف االأمم 

اأدىل بها  التي  الت�سريحات 

هي�سيل لل�سحافة االأمريكية، 

املّتحدة  الواليات  ودعا فيها 

اإىل تغيري �سيا�ستها الداعمة 

الإ�للسللرائلليللل نللحللو دعلللم دولة 

فل�سطني، اتُِّهم هي�سيل بالعداء 

لل�سامية وحتلَّق متظاهرون 

مللنللزللله رافعني  يللهللود حلللول 

يافطات تنّدد بحركته املوؤيدة 

حركة التمّرد يف نيويورك التي 

ُعِرَفت بل »حركة متمّردي وول 

�سرتيت«.

وبعد م�سوار طويل من 

الب�سر  الللدفللاع عللن حللقللوق 

تويف  كلها  حياته  ا�ستغرق 

�ستيفان  واملنا�سل  الكاتب 

بلللاريللل�لللص عن  هلليلل�للسلليللل يف 

من رموز الحرية

للفل�سطينيني.

اغ�شبوا

الاعنف بالن�سبة للكاتب 

هو الطريق الوحيد الذي يجب 

اأن ت�سلكه االإن�سانية، باالإ�سافة 

اإىل تاقي وتاقح وت�سجيع 

حوار احل�سارات، الأنه يجب 

اأخلللذ اللللدرو�لللص والللعللرب من 

القريب، حيث كانت  املا�سي 

النازية تعيث ف�سادا وعدوانا، 

ولذا يجب اأن ال ن�سمح بتكرار 

نف�ص الكارثة. وي�سدد هي�سل 

اأن  يف طروحاته على وجوب 

يعتمد االإن�سان على نف�سه، واأن 

يعلن ع�سيانه �سد املمار�سات 

املتمثلة يف الت�سويه االإعامي 

للحقائق، ويف بطالة ال�سباب، 

وعدم تطبيق واحرتام القوانني 

اأن و�سائل  ويلللرى  الللدوللليللة. 

التنديد متوفرة يف )خمتلف 

الف�ساءات التي نتواجد فيها 

كل ح�سب م�سوؤولياته، وح�سب 

التنديد  اهتماماته لتنظيم 

واإذ مل نفعل،  واالحللتللجللاج، 

ف�سنزيد يف حجم ال�سراعات 

وتاأجيج احلروب، والامباالة، 

ونفقد حقوقنا رويدا رويدا(.

وقد حتول كتابه )اغ�سبوا( 

الذي اأ�سدره يف العام 2010 

بيع منه  اإىل ظللاهللرة، حيث 

الن�سخ،  فور �سدوره مايني 

اإىل عدد من  ومتت ترجمته 

اللغات العاملية، وكان الكتاب 

دعوة للثورة ال�سلمية يف �سبيل 

اإقرار وتثبيت حقوق االإن�سان 

ورفع الظلم عن امل�سطهدين، 

و�سرعان ما ا�ستلهمت حركات 

الكتاب  االحتجاج روح هللذا 

واأمريكا، مبا فيها  اأوروبا  يف 

تييييييييييصييييييييييدى لييييييييييييه اليييييييصيييييييهيييييييايييييييينييييييية ليييييييييوقيييييييييوفيييييييييه مييييع 
ييييهيييوديييية  30 جييمييعييييية  الييفييلييسييطييييينييييين ورفييييعييييت 
دعيييييييوى ضييييييده تيييتيييهيييميييه فيييييييهيييا مبيييييعييييياداة اليييسيييامييييييية

خال مظاهرة �سد �سيا�سة الهجرة يف فرن�سا
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الرئي�ص هوالند ينحني اأمام جثمان هي�سيل

 26 ثاثة وت�سعني عاما يف 

2013خملفا وراءه  فللربايللر 

املهمة مثل  الكتب  عددا من 

لل�سجاعة( و)مواطن  )وداًعا 

بللا حللللدود( و)الللرقلل�للص مع 

واأفكارا  القرن( و)اغ�سبوا(، 

ومواقف �ستظل خالدة على 

مر االأيام.

رئلليلل�للص احلكومة  اأبَّلللنللله 

اآنذاك جان مارك  الفرن�سية 

حيي 
ُ
اأ اأن  »اأريللد  اآيرو بقوله: 

هذا املنا�سل من اأجل حقوق 

واأحلللد مهند�سي  االإنلل�للسللان، 

�للسللرعللة حللقللوق االإنللل�لللسلللان، 

الفقراء  واملُدافع عن حقوق 

والرجل الذي مل تُهْن عزميته 

على مّر ال�سنني«.

للللهلللا قالت  كلللللمللة  ويف 

حلقوق  ال�سامية  املفو�سة 

نللايف بياي: )كان  االإن�سان 

هي�سيل �سخ�سية مرموقة يف 

عامل حقوق االإن�سان، فقد كان 

على �سلة وثيقة بالفريق الذين 

�ساغ االإعان العاملي حلقوق 

اأك�سبه  الذي  االأمر  االإن�سان، 

التاريخ  اللل�للسللرف يف  مللكللان 

العاملي ولكنه م�سى يف القيام 

باأكرث من ذلك بكثري، وبقي 

النهو�ص بحقوق  ي�ساهم يف 

االإن�سان حتى الت�سعينيات من 

عمره(.

اأن هي�سيل  اجلدير ذكره 

ال�سرف  ح�سل على و�للسللام 

الفرن�سي برتبة �سابط وعلى 

الفرن�سي  و�سام اال�ستحقاق 

من الدرجة االأوىل. 
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)كويت 2035(

مدارات الرؤية

من مركز ال�ضيخ جابر الأحمد الثقايف انطلق الإعالن الر�ضمي عن روؤية )كويت جديدة( التي ت�ضعى اإىل حتقيق احلياة الكرمية وامل�ضتقبل 

امل�ضرق لالأجيال احلالية ولأبناء الكويت الذين �ضيتولون زمام املبادرة يف بناء الدولة الع�ضرية احلديثة التي يتطلع اإليها اجلميع.

د.طارق األحمد

اليييييييييييييييييييييييييييشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ نيييييييييييييييييييييييييييييييييياصيييييييييييييييييييييييييييييييييير صييييييييييييييييييييييييييييييييييبيييييييييييييييييييييييييييييييييياح األحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد اليييييييييييييييييييييييصيييييييييييييييييييييييبييييييييييييييييييييييياح
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تلك الروؤية اال�سرتاتيجية 

الواعدة التي اأعلن عنها �سمو 

رئي�ص جمل�ص الوزراء يف بداية 

العام اجلاري تنطلق من ت�سور 

اأمري  ال�سمو  ح�سرة �ساحب 

االأحمد  ال�سيخ �سباح  الباد 

ال�سباح لروؤية دولة  اجلابر 

 ،2035 الكويت بحلول عام 

لت�سبح مركزا ماليا وجتاريا 

جاذبا لا�ستثمار، يقوم فيه 

القطاع اخلا�ص بقيادة الن�ساط 

االقت�سادي، وت�سجع فيه روح 

املناف�سة وترفع كفاءة االإنتاج، 

يف ظل جهاز دولة موؤ�س�سي 

داعم، مع احلر�ص على تر�سيخ 

القيم واملحافظة على الهوية 

االجتماعية، وحتقيق التنمية 

املتوازنة،  الب�سرية والتنمية 

وتوفري بنية اأ�سا�سية مائمة 

وت�سريعات مللتللطللورة وبيئة 

اأعمال م�سجعة.

الكويت  روؤيلللللة  وتللرتللكللز 

لعام 2035 على �سبع ركائز 

اإدارة حكومية فاعلة،  هللي: 

واقللتلل�للسللاد متنوع م�ستدام، 

وبنية حتتية متطورة، وبيئة 

معي�سية م�ستدامة، ورعاية 

�للسللحلليللة علللالللليلللة اجلللللللودة، 

اإبداعي،  وراأ�للسللمللال ب�سري 

ومكانة دولية متميزة. فيما 

الركائز جماالت  ت�سكل هذه 

تركيز اخلطة التنموية من اأجل 

اال�ستثمار فيها وتطويرها، اإذ 

ت�ستمل كل ركيزة على عدد من 

الربامج التي ت�سم م�سروعات 

ا�سرتاتيجية م�سممة لتحقيق 

تنموي ممكن نحو  اأثللر  اأكللرب 

حتقيق روؤية الكويت اجلديدة. 

وتتحقق هذه الركائز من خال 

164 م�سروعا تنمويا منها 30 
م�سروعا ا�سرتاتيجيا.

م�شاريع عاملية رائدة

روؤيلللللة )كويت  تللتلل�للسللمللن 

جلللديلللدة( تللنللفلليللذ عللللدد من 

امل�ساريع العاملية الرائدة لعل 

يف مقدمتها م�سروع مدينة 

)احلرير( الذي يعترب اأ�سخم 

ملل�للسللروع واجللهللة بللحللريللة يف 

اأطول اجل�سور  العامل، واأحد 

لربط العا�سمة ب�سمالها وهو 

الذي  البحري  )ج�سر جابر( 

�سيوفر رابللطللا ا�سرتاتيجيا 

الللعللا�للسللمللة واملنطقة  بلللني 

ال�سمالية.

وهناك اأي�سا م�سروع مدينة 

التي �ست�سم نحو  )احلرير( 

700 األف ن�سمة واإن�ساء برج 
بطول 1001 مرت �سيكون اأحد 

اأطول االأبراج بالعامل، ويتوقع 

اأن تبلغ قيمة اال�ستثمارات يف 

م�سروع املدينة نحو 100 مليار 

دوالر اأمريكي.

وم�سروع مدينة احلرير 

جللزء من مبادرة عاملية هي 

)احلللزام االقت�سادي لطريق 

احلرير الربي وطريق احلرير 

الللقللرن ال21(  الللبللحللري يف 

االأول منها  وتت�سمن �سقني: 

هو احلزام االقت�سادي لطريق 

احلللريللر الللربي الللذي يربط 

اآ�سيا  اأوربللا عرب  ال�سني مع 

ال�سق  اأما  والغربية  الو�سطى 

الللثللاين فهو طللريللق احلرير 

الذي  للقرن ال21  البحري 

ال�سني  ملللن جللنللوبللي  ميللتللد 

اآ�سيا  �للسللرقللي  اإىل جللنللوب 

واإفريقيا.

ويللربللط طللريللق احلرير 

اجلللديللد بللني اأكلللرث مللن 60 

دوللللة با�ستثمارات متوقعة 

ترتاوح بني 4ر8 تريليون دوالر 

4ر4 مليار  اأمريكي ويخدم 

اإن�سان ما يعادل نحو 63 يف 

العامل. فيما  املئة من �سكان 

التجارة بني  ت�سهد  اأن  يتوقع 

دول احلزام والطريق خال 

ال�سنوات اخلم�ص املقبلة نحو 

10 تريليونات دوالر اأمريكي 
حيث من املتوقع اأن تبلغ حجم 

ال�سني عللرب هذا  �للسللادرات 

 500 الطريق وحللدهللا نحو 

مليار دوالر اأمريكي.

الذي  اأمللا )ج�سر جابر( 

رابللع ج�سر يف  اأطلللول  يعترب 

العامل لكونه عن�سرا رئي�سيا 

اإنلل�للسللاء وتطوير  يف خللطللة 

املنطقة االقت�سادية احلرة 

يف �سمال دولة الكويت، والتي 

اأن تقام عليه  من املفرت�ص 

خم�ص جزر كويتية تقع بالقرب 

واإيران.  العراق  من �سواطئ 

وم�سروع )اجللللزر اخلم�ص( 

اإنللل�لللسلللاء م�سروع  يللتلل�للسللمللن 

الذي  الكبري(  ميناء )مبارك 

انفتاح الباد  �سي�ساهم يف 

على العامل جتاريا واقت�ساديا 

وحيث يخدم م�سالح الكويت 

والللعللراق واإيلللران ف�سا عن 

كونه اأقرب موانئ املياه املاحلة 

ملنطقة اآ�سيا الو�سطى. ويدعم 

هذا امليناء خطة املوا�سات 

24 مر�سى  واملللنللافللذ وي�سع 

و�للسلليللكللون حمللللورا رئي�سيا 

للنقل االإقليمي يربط االأر�ص 

بالبحر بو�سائط نقل متعددة 

ال�سريعة وال�سكك  كالطرق 

احلديد و�سي�سكل بعد اإن�سائه 

نقلة نوعية يف قطاع جتارة 

الرتانزيت.

بنية حتتية مزدهرة

ولتحقيق روؤيلللة الكويت 

الع�سرية و�للسللعللت حكومة 

تللطللويللر منظومة  الللكللويللت 

الللنللقللل املختلفة  قللطللاعللات 

والطاقة الكهربائية وتكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت ن�سب 

اأعينها عرب م�ساريع املطار 

و�للسللكللك احللللديلللد واملللللرتو 

البحرية  واجل�سور واملللوانللئ 

وحمللللطللللات حتللللليللة املللليلللاه 

وال�سبكات ال�سوئية احلديثة، 

وذلللك �سمن ركيزة )البنية 

التحتية املتطورة(.

وانطاقا من ذلك و�سعت 

التحتية  )الللبللنلليللة  الللكللويللت 

املتطورة( كاأولوية �سمن برنامج 

عملها عرب توجيه ا�ستثمارات 

كبرية يف هذا املجال، بهدف 

تطويرها وفقا الأرقى املعايري 

لتكون  املتعارف عليها عامليا 

تلبية  قللللادرة علللللى  الللكللويللت 

امل�ستقبلية وحتقيق  تطلعاتها 

التنمية امل�ستدامة.

وو�سعت احلكومة �ستة 

هذه  لتحقيق  م�ستهدفات 

البنية، هللي زيلللادة الطاقة 

الكويت  ملطار  اال�ستيعابية 

امل�سكلة  الللللدويل ومللعللاجلللة 

وتللطللويللر منطقة  امللللروريلللة 

ال�سمال كمنطقة اقت�سادية 

وعمرانية وربطها بالطرق 

الرؤية قفزة عالية املستوى في مجال التطوير والتنمية 
وجتاوز االعتماد على النفط فقط، وذلك بالعودة إلى 
الكويت احلقيقية التي حتمل ثقافة امليناء عبر تاريخها 
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للللللحللدود واملنافذ  الللعللابللرة 

احلدودية والو�سول بالطاقة 

اال�ستيعابية للموانئ اإىل حدها 

االأق�سى لدعم عملية التحول 

اإىل مركز مايل وجتاري اإىل 

املتزايد  تلبية الطلب  جانب 

على الطاقة الكهربائية ورفع 

املللخللزون اال�سرتاتيجي من 

لتلبية الطلب احلايل  املياه 

وامل�ستقبلي ف�سا عن حتديث 

تقنيات قللطللاع االت�ساالت 

امل�ستمر يف  التطور  ومواكبة 

ذلك املجال.

بلللللللللوغ تلك  وبلللللهلللللدف 

امل�ستهدفات و�سعت احلكومة 

مللنللهللا تطوير  بلللراملللج علللدة 

النقل اجلللوي عرب  منظومة 

زيلللادة الطاقة اال�ستيعابية 

لتبلغ  الللدويل  الكويت  ملطار 

الللطللاقللة اال�للسللتلليللعللابلليللة له 

25 مليون راكلللب، مع  نحو 

ال�سرقي يف  امللللدرج  تطوير 

الللدويل بحيث ميكنه  املطار 

الطائرات احلديثة  ا�ستقبال 

والعماقة.

اأيلل�للسللا م�سروع  وهللنللالللك 

�سبكة ال�سكك احلديد بطول 

570 كلللللم والللللللذي ت�سعى 
الدولة من خال تنفيذه اإىل 

التبادل التجاري  زيادة حجم 

بللني دول جمل�ص  خ�سو�سا 

التعاون اخلليجي، اإ�سافة اإىل 

م�سروع اأنظمة النقل ال�سريع 

الذي ت�سعى  الكويت(  )مرتو 

الدولة من خال تنفيذه اإىل 

النقل  تطوير وتنظيم قطاع 

الربي، وتطوير وتنمية املراكز 

التجارية واالجتماعية املحيطة 

مبحطات املرتو. واإىل جانب 

هذين امل�سروعني هناك م�سروع 

تطوير منظومة النقل البحري 

اإىل الو�سول  اللللذي ي�سعى 

بالطاقة اال�ستيعابية للموانئ 

اإىل اأق�سى حد ممكن.

ملل�للسللروع واعد  وهللنللالللك 

اأي�سا يتمثل يف تطوير البنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت بهدف ا�ستخدام 

الللتللقللنلليللات وتوفري  اأحلللللدث 

الهاتفية اجلديدة  اخلدمات 

علللرب )كللليلللبلللات( االألللليلللاف 

ال�سوئية وحت�سني اخلدمات 

االإلكرتونية وتو�سيع نطاقها 

واإتاحتها للجميع.

روؤية �شبابية

ال�سباب  فللئللة  وحتللظللى 

باأولوية بالغة االأهمية يف روؤية 

)كويت جديدة( الذين ميثلون 

املللئللة مللن عدد  70 يف  نحو 

ال�سكان، باعتبارهم الرثوة 

احلقيقية للباد ومبعث الرجاء 

بناء كويت  االأمللل يف  ومعقد 

امل�ستقبل. وياأتي هذا االهتمام 

�سمن الركيزة ال�ساد�سة املعنية 

بالتنمية الب�سرية وهي ركيزة 

اإبداعي(  )راأ�للسللمللال ب�سري 

باإ�ساح نظم  والتي تخت�ص 

الرعاية االجتماعية الإعداد 

اأف�سل  بلل�للسللورة  اللل�للسللبللاب 

اأع�ساء يتمتعون  لي�سبحوا 

بقدرات تناف�سية واإنتاجية 

تعزز من قوة العمل الوطنية.

ال�سياق قالت  ويف هللذا 

ال�سوؤون االجتماعية  وزيللرة 

والعمل وزيرة الدولة لل�سوؤون 

ال�سبيح  هند  االقت�سادية 

خللللال احللتللفللاللليللة )كويت 

الركيزة  اإن »هلللذه  جللديللدة( 

ت�ستهدف االإن�سان وتنميته 

يف كل مراحل حياته كما ال 

تغفل فئات حمللددة تتطلب 

متكينا اأكرث ملمار�سة اأدوارها 

وعطائها كاملراأة وال�سباب اأو 

فئات خا�سة حتتاج رعاية 

واهتماما اأكرب كذوي االإعاقة 

وامل�سنني«.

وتللنلل�للسللوي �سمن ركيزة 

اإبداعي(  )راأ�للص مال ب�سري 

�ستة برامج، هي جودة التعليم 

واإ�ساح اختاالت �سوق العمل 

ورعاية ودمللج ذوي االإعاقة 

خدمات  م�ستوى  وحت�سني 

رعاية امل�سنني وتعزيز التما�سك 

االجتماعي ورعاية ومتكني 

ال�سباب، وتنبثق عنها جمموعة 

من امل�ساريع الرائدة.

مييييشييييروعييييا اجلييييييييزر اليييكيييوييييتييييييية ومييييدييييينيييية احليييييريييييير أبيييييرز 
باألمن  االقتصاد  ربط  في  وأهميتهما  الرؤية،  عناصر 

ومنطقة  لييالسييتييثييمييار،  وتييشييجيييييع  اسييتييثيينييائييييية  قيييوانييين 
وإدارة  دولييييييييية،  بييشييخييصيييييات  ليييأمييينييياء  وميييجيييليييس  حييييييرة، 
عيييييصيييييريييييية بييييييكييييييفيييييياءات مييييحييييلييييييييية وخييييييييبييييييييرات ميييييتيييييطيييييورة، 
وفييييتييييح بيييييوابيييييات امليييسيييتيييقيييبيييل اليييييواعيييييد ليييكيييوييييت جيييدييييدة 

م�شاريع اإ�شكانية

روؤيلللللللة كويت  وتلل�للسللعللى 

اإىل �سمان متتع  امل�ستقبل 

الكويت مبجاالت رئي�سية من 

بينها العي�ص من خال موارد 

بيئيا،  وممللار�للسللات �سليمة 

و�سيتم حتقيق ذلك من خال 

بناء م�ساريع �سكنية يف مواقع 

اإطار  الباد يف  خمتلفة من 

الرعاية احلكومية يف جمال 

االإ�سكان، اإ�سافة اإىل احلفاظ 

الهواء وال�سامة  على جودة 

اإىل جانب حت�سني  البيئية 

كفاءة واإدارة النفايات.

العامة  الللهلليللئللة  وتللعللكللف 

اللللذراع  ال�سكنية  للللللرعللايللة 

ال�سكنية احلكومية على تنفيذ 

ال�سكنية  امل�ساريع  عللدد من 

ال�سخمة بهدف تقلي�ص فرتة 

ال�سكنية،  االنتظار والطلبات 

الوحدات  بت�سليم  والتعجيل 

ال�سكنية مبا ينعك�ص باالإيجاب 

على تر�سيد اإنفاق الدولة على 

تكاليف بدل االإيجار.

امل�ساريع  اأهللم هللذه  ومللن 

مللل�لللسلللروع �للسللاحلليللة غلللرب 

تبلغ  الللذي  املللبللارك  عبداهلل 

46 مليون دينار  تكلفته نحو 

كويتي ويتوقع االنتهاء منه 

العام اجلاري، وي�سم  اأواخر 

5201 وحدة �سكنية )ق�سائم( 
ومدار�ص وعيادات وم�ساجد 

مللركللزيللة. وهناك  واأ�للسللواقللا 

م�سروع �سكني اآخر هو مدينة 

يتم فيه  الذي  جابر االأحمد 

من  بنهج خمتلف  التعامل 

خال تقدمي ال�سقق بدال من 

الكاملة. وي�ستهدف  املنازل 

امل�سروع الذي تبلغ تكلفته نحو 

59 مليون دينار كويتي ومن 
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اليييشيييبييياب  عييييلييييى  ييييعيييتيييميييد  إبيييييييداعيييييييي  بيييييشيييييري  ميييييييال  رأس 
الييييسييييكييييان  مييييييين عيييييييييدد  بيييييامليييييائييييية   70 يييييشييييكييييلييييون  اليييييييذيييييييين 
بيييييياعييييييتييييييبييييييارهييييييم ميييييبيييييعيييييث اليييييييييييرجييييييييييياء ومييييييعييييييقييييييد األميييييييييل 

املقرر ت�سليمه يف عام 2018 

لل�سباب واحلرفيني واملواطنني 

االأعمار والقوى  من خمتلف 

الكويتية  الللعللاملللللة واالأ�لللسلللر 

ال�سغرية ف�سا عن املتقدمني 

الراغبني يف البقاء يف ال�سقق 

بدال من املنازل الكاملة.

ال�سكنية  ومللن امل�ساريع 

اأي�سا مدينة جنوب  املهمة 

املطاع الذي �سيعك�ص ب�سكل 

التنمية  اإيللجللابللي تخطيط 

احل�سرية ويحفز االأن�سطة 

يف املناطق املحيطة بامل�سروع 

نظرا للم�ساحات التجارية 

وال�سناعية  واال�ستثمارية 

واحلرفية التي يوفرها. وتبلغ 

تكلفة م�سروع مدينة جنوب 

 28315 الذي ي�سم  املطاع 

وحدة �سكنية نحو 312 مليون 

دينار كويتي، ومن املقرر اأن يتم 

ت�سليمه يف عام 2019 .

وتلل�للسللارك احلللكللومللة مع 

القطاع اخلا�ص يف بناء اأكرب 

النفايات  ملللعللاجلللة  مللنلل�للسللاأة 

االأو�سط،  ال�سرق  ال�سلبة يف 

باإقامة م�سنع ملعاجلة النفايات 

البلدية ال�سلبة من املقرر اأن 

 ،2018 يكتمل بحلول عللام 

50 يف  وي�ستهدف معاجلة 

النفايات  اإجللمللايل  املئة مللن 

البلدية ال�سلبة املنتجة �سنويا 

يف الكويت وحتويلها اإىل طاقة 

كهربائية عن طريق ا�ستخدام 

املحارق وطمر الرماد املتبقي 

يف مرادم نفايات �سحية، مع 

البيئة  احلر�ص على حماية 

وامللللوارد الطبيعية وتقلي�ص 

ا�ستنزاف وهدر االأرا�سي يف 

املرادم.

اإدارة حكومية فاعلة

و�سي�ساهم تطبيق ركيزة 

)اإدارة حكومية فاعلة ملوارد 

الدولة( يف حتقيق روؤية الكويت 

الع�سرية، وحت�سني ت�سنيف 

دولللة الكويت يف موؤ�سرات 

الللللدويل واملنظمات  الللبللنللك 

االأخلللرى، مبللا فيها  الدولية 

االأعمال وموؤ�سر  بيئة  موؤ�سر 

الوطنية واالإنتاجية  الكفاءة 

ومللوؤ�للسللر احلللوكللمللة وموؤ�سر 

الللفلل�للسللاد وموؤ�سر  مللدركللات 

االإلكرتونية عرب  اخلللدمللات 

االإنرتنت.

وتهدف احلكومة من تلك 

الركيزة اإىل اإ�ساح املمار�سات 

االإدارية والبريوقراطية وتعزيز 

ال�سفافية وامل�ساءلة  معايري 

الللرقللابلليللة وفللاعللللليللة اجلهاز 

امل�ساريع  احلكومي. وت�سمل 

اأكرب  الركيزة  املرتبطة بهذه 

خمطط هيكلي لدولة الكويت 

منذ اال�للسللتللقللال، والتحول 

للدورة  ال�سامل  االإلللكللرتوين 

امل�ستندية احلكومية، واإ�ساح 

نظم اخلدمة املدنية، وبرنامج 

االإدارة احلكومية ومكافحة 

الف�ساد والتخطيط، وبرنامج 

العامة  اللل�للسلليللا�للسللات  �للسللنللع 

وبرنامج االإح�ساء واملعلومات 

واحلوكمة املوؤ�س�سية واحلكومة 

االإلكرتونية واإ�ساح املخطط 

الهيكلي.

وا�للسللتللحللدثللت احلكومة 

لل�سيا�سات  الللكللويللت  مللركللز 

الوطني  واملللر�للسللد  الللعللامللة 

للتنمية امل�ستدامة وا�ست�سراف 

واأنلل�للسللاأت مركزا  امل�ستقبل، 

باالقت�ساد  وطنيا متخ�س�سا 

اأجللللل �سبط  ملللن  امللللعلللريف، 

االأداء التنموي وتقييم و�سنع 

ال�سيا�سات العامة ورفع كفاءة 

اجلهاز احلكومي وجعله اأكرث 

مهنية.

الذي  اللللللقللاء  ذللللك  ويف 

املا�سي  يونيو  جرى منت�سف 

وح�سره نخبة من امل�سوؤولني 

واللللقللليلللاديلللني يف خمتلف 

قللطللاعللات وزارات وجهات 

وموؤ�س�سات الدولة اإ�سافة اإىل 

عدد من االإعاميني واملهتمني 

يف ال�ساأن العام، اأو�سح ال�سيخ 

باعتباره رئي�ص فريق  نا�سر 

تفعيل روؤية �سمو اأمري الباد 

)كويت جديدة 2035( بح�سور 

ال�سيا�سات  اأعلل�للسللاء جلللنللة 

االإداريللة يف  والتنمية  العامة 

املجل�ص االأعلى للتخطيط اأن 

فكرة م�سروع ا�ستغال اجلزر 

الكويتية ال�سرقية احلرة وهي 

)بوبيان وفيلكا ووربة وم�سكان 

وعوهه( تتمثل يف اأهمية ربط 

االقت�ساد باالأمن، و�سرورة 

اأن تتخذ اإدارة الدولة ال�سكل 

الروؤية  يتنا�سب وتلك  الللذي 

اإعادة  الع�سرية، ف�سا عن 

االأن�سطة العامة للدولة.

اإن فكرة امل�سروع  وقللال 

جاءت من اأهمية تلك املنطقة 

وجغرافيتها  وح�سا�سيتها 

ال�سيما قربها من ح�سارتي 

باد ما بني النهرين )العراق 

واإيام يف اإيران( اإ�سافة اإىل 

الواقع بينهما،  العرب  �سط 

ال�سيما اأن لهذه املنطقة اأهمية 

كبرية خ�سو�سا يف فتح اآفاق 

التعاون مع دول اجلوار )اإيران 

اإذ �ست�سبح هذه  والللعللراق( 

املنطقة بيئة خ�سبة جاذبة 

لا�ستثمار وال�سكن ومنطقة 

جتارية حرة ا�ستثنائية تخدم 

�سمال اخلليج.

الكويت  اأن دولللة  واعترب 

»ثقافة  كانت والتللزال حتمل 

ميناء« حيث كانت �سابقا اأحد 

اأهم و اأف�سل املوانئ التي كانت 

تتخذها بريطانيا العظمى 

لتعزيز عاقاتها مع الدول 

انتقال  االأخلللرى ف�سا عللن 

الربيد العاملي اإليها من الب�سرة 

عام 1775، مبينا اأن م�سروع 

ا�ستغال اجلزر �ستقوم عليه 

ا�ستثمارية حملية  �سركات 

ودولية على اأن يتم ا�ست�سدار 

ا�ستثنائية  قوانني وت�سريعات 

من �ساأنها ت�سجيع اال�ستثمار 

يف هذه املنطقة.

مللفللتللوح وحديث  لللقللاء  يف 

من القلب للقلب ا�ستعر�ص 

معايل وزير �سوؤون الديوان 

االأمريي ال�سيخ نا�سر �سباح 

االآفلللاق  ال�سباح  االأحللمللد 

الواعدة لتنفيذ روؤية �سمو 

اأمري الباد )كويت جديدة 

2035( ال�سيما ما يتعلق 
منها بامل�سروعني الرائدين 

وهللمللا ملل�للسللروعللا اجللللزر 

الكويتية ومدينة احلرير.
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وعن الت�سريعات والقوانني 

باأنه  اأفاد  بامل�سروع  اخلا�سة 

الت�سريعات  مت االطاع على 

والقوانني امل�سابهة مل�سروع 

اجللللزر ال�سيما يف املناطق 

االأخللرى مثل )جبل  الدولية 

طارق وليختن�ستاين و�سنغافورة 

وهونغ كونغ وال�سني(، م�سددا 

على اأهمية �سيادة الدولة على 

هذه اجلزر.

وحول ماهية االإدارة التي 

�ستقوم على م�سروع اجلزر 

ك�سف اأنه فور انتهاء جمل�ص 

اللللوزراء مللن امل�سادقة على 

القوانني والت�سريعات اخلا�سة 

االإعللللان عن  بللذلللك، �سيتم 

الهيئة املخت�سة بامل�سروع على 

اأن ي�سكل بعد ذلللك جمل�ص 

اأمناء من �سخ�سيات دولية 

ووطنية. مبينا اأن 75 يف املئة 

االأمللنللاء �سيكون  من جمل�ص 

اأي من  الكويتيني  مللن غللري 

�سخ�سيات دولية خدمت يف 

اإقناع  االأمم املتحدة بهدف 

العامل باأن هذه املنطقة �ستكون 

ذات طبيعة خا�سة و�سيا�سة 

ا�ستثمارية فريدة وناجحة، 

فيما �سيتمثل 25 يف املئة من 

االأمللنللاء ب�سخ�سيات  جمل�ص 

وكلللفلللاءات كويتية  وطللاقللات 

االإداريللة ولها  اأثبتت قدراتها 

التنمية  باع طويل يف جمال 

واال�ستثمار.

واأكد ال�سيخ نا�سر �سباح 

»الوقت قد حان  اأن  االأحمد 

الأن نب�سر يف حالنا فا ميكن 

املوارد  اأن نظل نعتمد على 

املالية من النفط« م�سيفا اأن 

الو�سع االقت�سادي ال ي�سمح 

اإال بامل�سي قللدمللا نحو  لنا 

الللذي �سيعرب  امل�سروع  هللذا 

عن »الكويت احلقيقة«.

فللكللرة م�سروع  وتللتللمللثللل 

اجلزر يف اإن�ساء منطقة جتارية 

حرة م�ستقلة �سبيهة بتجربة 

ا�للسللتللقللال هللونللغ كللونللغ عن 

ال�سني، و�ستكون حتت ال�سيادة 

الكويتية لكنها م�ستقلة اإداريا 

وماليا وت�سريعيا عنها، مع 

اأ�سواق  متويل احتياجاته من 

املال وروؤو�ص االأموال اخلا�سة، 

مع �سرورة اتباع اأ�سلوب اإدارة 

التنمية  اإىل  للو�سول  جديدة 

امل�ستدامة.

ال ريب يف اأن هذه امل�ساريع 

اإ�سافة  �ستمثل  الللتللنللمللويللة 

ال�سراكة بني  كبرية لتحقيق 

القطاعني العام واخلا�ص مبا 

يحقق الروؤية ال�سامية ل�سمو 

الكويت  الباد بتحويل  اأمري 

اإىل مركز مايل وجتللاري يف 

العربي، متتد  �سمال اخلليج 

اآ�سيا  واأن�سطته حتى  اأعماله 

واأوروبا.

متابعة
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مأثورات

العرضة النجدية

العرب يف  اأن  اأ�سارت امل�سادر: رغم 

الغالب منهم  جاهليتهم و�سدر االإ�سام 

اأميون، ال يقراأون وال يكتبون، بل اإن جميع 

العرب البوادي كذلك، ومع هذا حفظوا على 

�سبيل التف�سيل اأيامهم وحروبهم ووقائعهم، 

وما قيل فيها من �سعر وخطب. وما جرى 

من املفاخرات واملنافرات بني قبائلهم. 

و�سبطوا اأن�سابهم واأ�سماء فر�سانهم الذين 

اأية  واأنهم من  نزلوا يف ميادين حروبهم 

قبيلة واإىل اأي اأٍب ينتهون من االآباء االأولني. 

اأحدهم يقول  ال�سابقني. وكان  واأ�سافهم 

اإال  بلغت فما هم  اأبياته ما  بلغت  ال�سعر 

اأن �سمعوه فانترث يف �سحائف خواطرهم 

ومتثل يف خيالهم. ويوؤكد امل�سدر بالقول: 

العامة واخلا�سة،  ت�ساوى فيه  وهذا مما 

وذلك مما ال ي�سرتيب فيه اأحد، وكانوا اإذا 

اتفقت لهم  اأو  بينهم حادثة غريبة  جرت 

االأمثال، و�سارت  بها  نكتة غريبة �سربوا 

بني القبائل تلك االأقوال. فا تغيب هاتيك 

الوقائع عن اأفكارهم وال تزول مدى الليايل 

واالآيللام عن خزائن خواطرهم وقد دّون 

املتاأخرون ما تلقوه من الثقاة. وما �سمعوه 

واأخبارهم  اأيامهم  الللرواة. من  اأفللواه  من 

واأمثالهم واأ�سعارهم. فبلغ ذلك ما بلغ من 

املجامع واالأ�سفار. حتى جتاوزت دوائر العد 

واالنح�سار. هذا مع اأن ذلك بالن�سبة اإىل 

مامل ي�سل اإليهم كقطرة من بحار وذروة من 

جبال وقفار، ويوؤكد امل�سدر بالقول: واأما 

الغالب من �سعرهم ولغتهم واأيامهم االأول. 

فقد ذهب بذهابهم وبقي يف ال�سدور ومل 

د. حمد عبداهلل الهباد

العرضة منتشرة فييي كييل أنييحيياء اجلييزيييرة العربية وهييي رقييص خيياص بالرجال حيييييث    ينقسمون إلييى صييفيين   كييل منهما ال يقل 
عيين عييشييرة ويييلييوحييون بييالييسيييييوف مييع دقيييات الييطييبييول وغييالييبييًا مييا تييكييون الييعييرضيية إميييا لييالحييتييفييال بييانييتييصييار أو مناسبة زواج أو عيد
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ينتقل. واأخذوا يف اأكفانهم كثريا من العلوم 

والفنون يوؤكد ذلك قول ال�ساعر:

واأخذت ف��ي كفني علوما مل اأجد

من يحفظ حقوقه��ا وي�شون 

اأ�شرار جعلت لها احل�شى  رقيق 

م�شتودعا هي يف الدفني دفني

لذا جتد املللوروث العربي انتقل من جيل 

والللتللداول مبا يف  اآخللر عرب احلفظ  اإىل 

ال�سدور ليكون نظاما يتناغم و�سلوك العرب 

من �سجاعة واإقدام وكرم وعاطفة جيا�سة 

اختزنتها ذاكرة االإن�سان العربي يف موروث 

الق�سائد  الق�سائد واالأهازيج، خ�سو�سا 

املرتبطة بال�سجاعة واالإقدام، املتمثلة بفنون 

الللغللزوات واحللللروب متثل  )العر�سة( يف 

الركيزة االأ�سا�سية يف الوجود والبقاء ومتلك 

االأر�للص مبا فيها من مرعى ومياه ومتثل 

ال�سلطة والقوة، لذا جبل العرب على معيار 

)العر�سة(  ال�سجاعة �سمن ق�سائد فنون 

للدفاع عن ممتلكاتهم  الرجال  لت�سجيع 

اأ�سارت امل�سادر ب�سجاعة  وحالهم وقد 

العرب حيث تقول: واأما كون العرب اأ�سجع 

من غريهم، فاأن ال�سجاعة من ال�سفات 

الغريزية، وال�سجايا الطبيعية، وقوة للنف�ص 

باآثارها وغاياتها،  اإال  تللدرك  معنوية، ال 

وال تعلم اإال مبقت�سياتها وعاماتها، وهي 

االإقدام يف موا�سع االإحجام. وعدم املباالة 

باحلياة وال باملمات، وكلما كانت هذه االآثار 

واأمت، والعرب  اأقللوى  اأعظم كان مبدوؤها 

واأعمارهم يف  ملا تزل رماحهم مت�سابكة، 

احلللروب متهالكة، و�سيوفهم متقارعة، 

واأبطالهم يف ميادين الغوغاء، قد رغبوا عن 

احلياة، وطيب اللذات، يقول �ساعرهم:

قوم اإذا نزل الغريب بداره����م

تركوه رّب �شواهِل وبي�������ان

واإذا دعوته��م لي�������وِم كريهٍة 

�شدوا �شعاع ال�شم�ض بالفر�شان

ال ينكتون االأر�ض عند �شوؤالهم

 لتط��لب الع�����اّلت بالعي��دان

بل ي�شفرون وجوههم فرتى لها 

عند ال�شوؤال كاأح�ش���ن االألوان

بللن خمي�ص  الباحث عللبللداهلل  ويللوؤكللد 

بها  التي عرف  بالقول: ومن اخل�سائ�ص 

العرب، اأن جتتمع الفرو�سية وال�ساعرية يف 

�سخ�ص واحد، ورمبا بلغا به درجة النبوغ 

يف كليهما.. فامروؤ القي�ص بن حجر، وعنرتة 

بن �سداد، واملهلهل، وعبداهلل بن رواحة، 

وابن االطنابة وغريهم كثريون.. عدوا يف 

�سميم �سعراء العرب ويف الرعيل االأول من 

فر�سانهم تركوا يف تاريخ الفرو�سية العربية 

مكانة ال تن�سى وجمدا ال يدانى..

وت�سري امل�سادر:اأن العر�سة منت�سرة يف 

معظم مناطق �سبه اجلزيرة العربية وت�سمى 

يف جند بالعر�سة النجدية وهي مقت�سرة 

ينق�سمون  الرجال، حيث  االأداء على  يف 

اإىل �سفني واقفني، وبكل �سف جمموعة 

اأ�سخا�ص وت�ساحبهم  ال تقل عن ع�سرة 

بال�سيوف  يلوح  دقللات الطبول وبع�سهم 

ويكون فيهم �ساعر اأو الراوية يلقنهم االأبيات 

اإما  للعر�سة منا�سبة،  الغالب يكون  ويف 

واإمللا لاحتفال  القتال  انت�سار من  بعد 

بزواج اأو عيد وت�سمى العر�سة النجدية اأو 

العر�سة  العر�سة احلربية، وي�سمى موال 

)حوربة(. وي�سري امل�سدر نقا عن ال�سيخ 

بالقول: والعر�سة نوع من  حمد اجلا�سر 

الرق�سات العربية ال�سعبية و للعرب رق�سات 

اأحوالها، فمنها ما  تنوع  متنوعة بح�سب 

كللالللزواج واالأعياد  الفرح  بللاأحللوال  يتعلق 

واالنت�سار، ومنها ما يق�سد به اإظهار القوة 

وال�سجاعة اأمام االأعداء واإيجاد احلما�ص 

اللقاء ومن  النفو�ص لكي ت�سمد وقت  يف 

ذلك ما ي�سمى بالعر�سة املعروفة يف اململكة 

العربية ال�سعودية، وهي رق�سة حربية متتد 

جذورها اإىل اأعماق التاريخ القدمية، واأ�سل 

العر�ص وهو  الت�سمية م�ستقة من كلمة 

اجلي�ص ال�سخم قال الراجز:

اإذا قدنا اجلي�ض عر�شا اإن��ا 

مل نبق من بغي االأعادي ع�شا 

وي�سيف ال�سيخ حمد اجلا�سر: وكانت 

العادة القدمية عند العرب وغريهم اأن قائد 

اجلي�ص ورئي�ص اجلند يعر�سان جي�سهما 

وجندهما اأمامهما للنظر يف اأحوالهم، وكان 

اجلي�ص مير اأمام القائد مبدّيا كل واحد من 

االأفراد قوته و�سجاعته. وي�سيف اجلا�سر: 

اأخبار  الكثري من  العربي يروي  والتاريخ 

عر�ص اجلي�ص بهذه ال�سفة، فمحمد �سلى 

اهلل عليه و�سلم كان يعر�ص جي�سه عند كل 

ماقاة، وملا مر به اأحد اأفراد جي�سه وكان 

ينا�سب  يتبخرت يف م�سيته وين�سد �سعرا 

حركته ويقول فيه:

اأن���ا ال���ذي ع��اه��دين خليلي 

ونحن بال�شفح لدي النخيل

اأ�شرب ب�شيف اهلل والر�شول

اإن هذه  ال�ساة وال�سام:  قال عليه 

مل�سية يكرهها اهلل اإال يف مثل هذا املو�سع 

وبينما كان احلجاج يعر�ص جنده مر به فتى 

وهو يقول: )اأنا من قوم مل يكن فيهم جبان( 

فاأعجب به احلجاج وا�ستدعاه و�ساأله عن 

قبيلته فاأخربه اأنه من قبيلة )يام( التي ال 

تزال معروفة بني مكة واملدينة اأن فر�سانها 

يف القرن ال�سابع الهجري )الثالث ميادي( 

الن�سرة  ال�سام منهم  عندما طلب ملك 

اآالف  اأربعة  اأقبل منهم زهاء  التتار  على 

امل�سومة، واجلياد من  فار�ص على اخليل 

الرماح  باأيديهم  بال�سيوف  االإبل متقلدين 

كاأنهم �سقور على �سقور، وهم يرق�سون 

برتاق�ص النجائب، وكانت مغنيتهم وتعرف 

)باحل�سرمية( ولها �سمعة طائرة يف زمانها 

�سافرة من هودجها وهي تغني:

وكنا ح�شبنا كل بي�شاء �شحمه

ليال�����ي القين����ا حذام وحم���ريا

تسمى  فييتييارة  مسميات  عييدة  للعرضة 
العيالة أو احلددة، أوالهيدة والبداوي 
واليييييييييرزييييييييييف والييييييعييييييرضيييييية اليييسيييييييفييييييية 
بيييياإلضييييافيييية إلييييييى اليييييعيييييرض الييينيييجيييديييية

مأثورات

)2017 سبتمبر   - )أغسطس   90 الغرسة  36



ومل���ا لقين�������ا ع�شبة تغلبيه

يقودون ج��ردا للمنية �شم������را

فلما قرعنا النبع بالنب�ع بع�شه

ببع�ض اأبت عيدانه اأن تك�ش������را

�شقيناه��م كاأ�ش�����ا �شقونا مبثله 

ولكنهم كانوا على املوت اأ�شربا

النفو�ص ومت  فللاأثللاروا احلما�سة يف 

االنت�سار على التتار.

وي�سف االأخطل قبيلة قي�ص عيان التي 

كانت خارجة على اخلليفة االأموي يف عهده 

اأنهم انقادوا فوفدوا على اخلليفة فعر�سوا 

اأمامه ليظهروا له الطاعة واأنهم �سجعان 

اأقوياء فقال:

وقي�ض عيالن حتى اأقبلوا رق�شا 

فبايعوك جهارا بعدما كفروا

اأنواع العر�شة

اإىل عهد قريب على  والعر�سة كانت 

ثاثة اأق�سام:

1ل عر�سة اجللليلل�للص: اجللليلل�للص: االإبل 
للللللركللوب، حيث يقوم  املللذللللللة  النجائب 

اليوم  االإبل يف  باختيار جنائب  املحاربون 

املخ�س�ص للعر�سة، فريكبونها من م�سافة 

يتمكنون بها من الو�سول اإىل مكان العر�سة، 

وهي يف غاية ما ت�ستطيع من قوة االإغارة 

)اجلري ال�سريع( فاإذا مر العار�سون على 

املكان الذي اجتمع فيه النا�ص �سار كل واحد 

منهم يلّوح ب�ساحه،وي�سرخ باأعلى �سوته 

بنخوته التي يعتز بها كاأن يقول: )اأنا اأخو 

فانه( اأو )اأنا ابن فان(.. فيجيبه النا�ص 

بكلمة )ونعم ونعم( ت�سجيعا له.

2ل عر�سة اخليل: حيث ميتطي الفر�سان 
خيولهم يف الوقت املحدد للعر�سة، ثم ياأتون 

اإىل مكانها مت�سابقني على خيولهم ملوحني 

ب�سيوفهم وهم بعتزون وينتخون.

3ل العر�سة العامة: وهللي التي يقوم 
بها الرجال بعد اأن يتهياأوا باأ�سلحتهم من 

�سيوف اأو بنادق ثم ي�سطفون �سفا ويقومون 

برق�سات تائم اإيقاع ما يلقى على م�سامعهم 

من اأهازيج �سعرية مثرية للحما�ص مثل:

حنا هل )العوجا( مروية ال�شنني

واإذا ك�شرنا العظم ماحد جربه

اأن العر�سة تقوم حركاتها على  اأي 

ال�سعبي يف اجلزيرة  اإيقاعات، ولل�سعر 

اهتمام بالعر�سة حيث قل اأن يخلو �ساعر 

اأي تخت�ص  م�سهور من ق�سائد عر�سية 

التي  ال�سعبية  الرق�سة  بالعر�سة، هللذه 

اأن تزول  القدمية  الرق�سات  اأو�سكت كل 

من اجلزيرة ما عداها.

التعبري  اأ�ساليب  اأهم  وتعتربالعر�سة 

اأهللل جنللد ب�سفة خا�سة  احلللركللي عند 

وباقي مناطق اجلزيرة العربية ب�سفة عامة 

املنطوية حتت مظلة ال�سجاعة واحلروب 

الرجال وحتفز  واالإقلللدام، تظهر حما�ص 

هممهم للقتال،وتبعث فيهم روح احلما�ص 

للقتال، �سمن وقللع االإيقاعات  والتهيوؤ 

اإن�ساد  الللرجللال يف  والللطللبللول وحللنللاجللر 

الق�سائد احلما�سية ومنظر ال�سيوف وهي 

الرجال و�سهيل  اأزنللاد  فللوق  وتللربق  تلمع 

اخليل، وغبار حوافرها و�سفوف الرجال 

املتقابلني يتو�سطهم العلم )البريق( يرفرف 

كراية الن�سر املوؤزر، ومنظر اأزياء الرجال 

باأكمامهم الطويلة متخ�سرين االأحزمة 

تتزاحم يف  الذهنية  ال�سور  جمموعة من 

النجدي مفجرة طاقته  خميلة االإن�سان 

خلللو�للص امللللعلللارك واللللللذود عللن االأر�للللص 

العر�سة �سمن  والعر�ص، لذلك انطوت 

واأ�سبحت رمزا  القدم  فنون احلللرب يف 

يف االأعياد واملنا�سبات الر�سمية يف الوقت 

احلا�سر، ميار�سها املجتمع ب�سحبة علية 

القوم يف املنا�سبات االجتماعية واالأفراح، 

لتكون حا�سرة يف اأذهان ال�سباب حتكي لهم 

ما�سيا تليدا �سطره االآباء واالأجداد. فغدت 

الرق�سة ال�سعبية االأوىل املف�سلة واملحبوبة 

بحركاتها اال�ستعرا�سية املتزنة واهتزازاتها 

ال�سعبية  املتمايلة املن�سبطة واأهازيجها 

املتوارثة وارتباطها بق�سائد �سعرية ت�ستمل 

على اأقاويل الفخر والقوة واالعتزاز واإ�سعال 

احلما�ص وتذكريهم باأجماد اآبائهم ال�سابقة.

والعر�سة ذات م�سمى واحد معروف يف 

اجلزيرة العربية واخلليج العربي، اإال اأنها 

قد تتخذ بع�ص امل�سميات ح�سب تعريفات 

خا�سة بقبيلة اأو منطقة اأو بح�سب االألوان 

التي توؤدى بها فت�سمى: احلدوة، والعيالة، 

والهيدة، والبداوي، والرزيف، والعر�سة 

ا�سم  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيفية )البحرية(، 

العر�سة النجدية.

والغناء احلربي يف ال�شعر العامي 

على �شربني:

االأول: اأغاين احلداء على اخليل، وهو 

فن بدوي ا�ستفادته احلا�سرة منهم، و�سعراء 

االأحدية من احلا�سرة قليلون.

واالآخر: اأغاين العر�سة واأوزانها غري 

اأوزان احلداء، وهي فن ح�سري بالن�سبة 

للحن والهيئة التي يتم بها الغناء، وال يكاد 

البدو يقيمون فن العر�سة ورمبا ال جتد 

�سيئا من اأحلان العر�سة يف �سعر البادية اإال 

قليا كق�سيدة غنيم العار�سي، والعر�سة 

التاريخية التي ذكرها ال�سيخ حمد اجلا�سر 

اأكرث ها من الرجز وهو بحر احلداء وفيها 

بحور اأخرى غري الرجز وفيها رق�ص ولعب 

بال�ساح اإال اأننا ل�سنا على يقني باأن رق�سة 

احلرب عندهم كرق�سة احلرب عندنا، واأن 

غناء احلرب عندهم كغناء احلداء والعر�سة 

عندنا الأن اأحلان العرب �ساعت ومل تدون 

النوته، ووجدت  تدوينا مو�سيقيا على 

اإ�سارات يف كتاب االأغاين لاأ�سفهاين ما 

هي اإال احلاالت املعهودة يف ع�سره.

االأزياء:

الللعللر�للسللة بطبيعة ماب�سها  تتميز 

األساسية  امليييرتيييكيييزات  مييين  اليييبيييييييرق 
فييييييييي الييييييعييييييرضيييييية بييييييياإلضيييييييافييييييية إليييييى 
الييييييييصييييييييف »واليييييييييييينييييييييييييز« واليييييييتيييييييردييييييييد 
عيييييرضييييية تييييييسييييييمييييييى  ال  وبيييييييييدونيييييييييهيييييييييا 
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املزرك�سة واملللطللرزة باخليوط الذهبية 

والف�سية الف�سفا�سة ذات االأكمام الطويلة 

يطلق عليها )املرودن( اأو )املردون( بح�سب 

يلب�سون  اللهجة وبع�ص االأحلليللان  طبيعة 

فوقة )الدقلة( املطرزة على ح�سب مكانة 

ال�سخ�ص االجتماعية وعلى الدقلة يلب�سون 

املحزم يلب�سونه ب�سكل متقاطع وحزام يو�سع 

عليه الر�سا�ص واجلنبية وال�سيف واحلزام 

املثلث باألوانه الزاهية واأحزمة امل�سد�سات 

باأحزمتها  االأكتاف واجلنابي  املعلقة على 

الذهبية املتالئة

العلم )البريق(:

العلم ي�ستو�سط املوؤدين لفن العر�سة وهو 

رمز ال�سموخ ويعرف اأي�سا )بالبريق( فيثري 

فيهم روح احلما�ص والنخوة وا�ستعرا�ص 

الهيبة والراية من املعاين التي ترمز لاأمة 

ووحدتها فكل جمتمع يتخذ له راية خا�سة 

يعرف بها بني جميع املجتمعات، وعند 

احلروب يحمل كل فريق رايته، فما دامت 

الراية مرفوعة فهذا دليل الثبات والقوة واإن 

الراية كان ذلك عامة الهزمية،  �سقطت 

راية  اإىل ك�سر  ودائما ما ي�سعى اخل�سم 

وبالتايل  خ�سمه حتى ي�سعف من نف�سه 

يتم له الن�سرلهذا فاإنه يوعز بالراية الأقوى 

بنية، واأكرثهم �سابة للحفاظ  الرجال 

الوغى  عليها مرفوعة خفاقة يف حومة 

قلللللوب اجلللنللود، وال تزال  تللرفللرف معها 

الراية عن�سرا مهما يف ت�سكيل اجلي�ص 

ويف العر�سة حتديدا، حتى اإن ما ين�سد يف 

العر�سة من اأ�سعار ال تخلو من ذكر الراية 

والفخر بالتظلل حتت ظالها، ومن ذلك 

ما قاله ال�ساعر فهد بن دحيم:

يل م�شينا وال��ب��ي��ارق م�شنا

ك���ل ج���و م�����ش��ب��ع��ني ذي��اب��ه

الباحث حممد القويعي عن  ي�سري 

البريق  بللاأن  العر�سة فيقول:  البريق يف 

العر�سة،  االأ�سا�سية الأداء  من املرتكزات 

القامو�ص  اإىل عللدة تعريفات يف  م�سريا 

الذي  البريق  اإىل تعريف  العربي، و�سوال 

اأ�سل  اإىل  تعود  باأنه لفظة  القويعي  ذكره 

تركي، م�سريا اإىل اأق�سام البريق التي تتمثل 

البريق  اأو ما ي�سمى بع�سا  )الللرمللح(  يف 

و)الرمانة( اأو ما ميكن ت�سميته )بالطا�سة(، 

البريق.. م�سريا  اأعلى قناة  والتي ت�سكل 

تنتهي ب)ال�سلفى(  البريق  اأن رمانة  اإىل 

التي ت�ستخدم للطعان يف املعركة من قبل 

حامل البريق، فيما لو دعته احلاجة اإليها 

بالرمانة  ال�سا�سل املحيطة  كذلك وجود 

واإمنللا ت�ستخدم  الزينة،  لي�ست من قبيل 

كنوع من االهتداء بها ملن ي�سري خلف حامل 

البريق ليا، ملا ت�سدره تلك ال�سا�سل من 

�سوت ميكن �سماعه من ي�سري خلف حامل 

البريق.

اأهل ال�شف:

مبجرد �سماع احلوراب يبداأ امل�ساركون 

العر�سة باالنتظام �سفوفا م�سكلني  يف 

�سفني اأو دائرة، كل فرد مم�سك بيد زميله 

وكتفه لكتفه من غري اهتزاز �سوى ما يعرف 

ب)النز( وهو حتريك اجل�سم ميينا و�سماال 

حتى ين�سجم ال�سف يف و�سع واحد، وي�سهل 

بعدها االتفاق يف االهتزاز ميينا و�سماال 

دون اأن يخل اأحد بن�سق االهتزاز يف ال�سف 

بالنز حتى ينزل املحورب  الو�سع  ويظل 

ويلقي ال�ساعر ال�سطر االأول من البيت وهنا 

يردده اأ�سحاب ال�سف بالتناوب مع ال�سف 

االآخر، وبعد اأن ينتهي ترداد ال�سطر االأول 

مأثورات
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يلقى ال�سطر الثاين ومعه يبداأ قرع الطبول 

واالهتزاز يف ال�سف مينة وي�سرة، وتختلف 

طريقة االهتزاز من منطقة الأخرى ومن 

بلد الآخر وح�سب االإيقاعات امل�ستخدمة يف 

العر�سة ويردد اأهل ال�سف ما يلقيه ال�ساعر 

مثنى وثاث ورباع، ولذا فاإنه يعاب على 

اأ�سحاب ال�سف التحدث مع بع�سهم الأن 

ذلك يفوت عليهم �سماع ال�سطر امللقى مما 

يخل بنظام الرتديد حال عدم ال�سماع، وهنا 

ين�سح من مل ي�سمع البيت اأال يتخبط يف 

ترداده باأي طريقة، بل يجب عليه االإن�سات 

حتى يت�سنى له �سماعه وفهمه.ويرتاق�ص 

بالرفع واخلف�ص عند كل  ال�سيوف  اأهل 

بيت، واملعتاد اأنه عندما ياأتي بيت فيه فخر 

ومديح يرفع اأ�سحاب ال�سف �سيوفهم اإىل 

الراأ�ص م�سحوبا ذلك  اأعلى من م�ستوى 

برفع ال�سوت اإىل اأق�سى ما ميكن وهناك 

حركات بوؤديها اأهل ال�سف كو�سع ال�سيف 

ال�سيف.. ويعترب  الكتف وكذلك هز  على 

العر�سة، فبدونهم  اأهللل ال�سف ع�سب 

اأن تقوم عر�سة، فمن مقومات  ال ميكن 

العر�سة واأ�س�سها ال�سف والرتديد، وبدون 

ذلك ال ت�سمى عر�سة.

اإيقاعات العر�شة:

املتميزة،  باإيقاعاتها  العر�سة  تخت�ص 

وتلك االإيقاعات متعارف عليها وتعترب 

واحدة يف منطقة اخلليج واململكة العربية 

ال�سعودية عدا ما متتاز به املنطقة اجلنوبية 

اإيقاعات  اإيقاعات خا�سة، وكذلك  من 

ال�سيفية.. ومتتزج  العر�سة  التخمري يف 

اإيقاعات طبول التخمري مع طبول )الثلثة( 

ففي التخمري تقرع الطبول قرعتني وت�سمى 

)مثنية( اأي قرعتان منتظمتان وبهذا ت�سمى 

الطبول  الثلثة تقرع  التخمري، ويف  طبول 

بانتظام ت�سمى )تفريدة(  قرعة واحللدة 

اأي �سربة منفردة وي�سمى اإيقاع التفريدة 

العام وبهذا متتزج  االإيقاع  )الثلثة( وهو 

اإيقاعا متميزا للعر�سة،  القرعات لتخرج 

اأداء حركات  االإيقاعات  وي�ساحب هذه 

متميزة من اأ�سحاب الطبول والدفوف. ويف 

املنطقة الو�سطى يقوم قارعو طبول التثليث 

بللاأداء حركات متناف�سة منتظمة يرفعون 

فيها الطبل باليد الي�سرى ثم يخف�سونها 

اإىل اأ�سفل واإىل االأمام مع القفز اإىل اأعلى 

قفزتني متتاليتني ثم اجللو�ص قرف�ساء ثم 

اأثناء ذلك  اأخللرى، ويقومون  الوقوف مرة 

بتحريك اجل�سم يف االجتاهني ي�سارا وميينا 

مع رفع م�سط القدم التي توجد يف االجتاه 

امل�ساد وتثنى الركبتني اإىل اأ�سفل قليا.

�شاعر العر�شة:

توؤدى العر�سة بق�سائد �سعرية نبطية 

حما�سية حتفز على بذل املزيد من الرباعة 

واالإبداع يف اال�ستعرا�ص والرق�ص يف �ساحة 

اللعب. حيث تتمحور جممل فنون اجلزيرة 

العربية بوجود �ساعر �سعبي يوؤدى الق�سائد 

ب�سكل ارجتايل دون جتهيز م�سبق وينطبق 

ذلك على فن العر�سة حيث يتو�سط ال�ساعر 

ال�سعبي �سفني متقابلني اأو على �سكل ن�سف 

العادة  باأنه جرت  دائللرة وت�سري امل�سادر 

قبل ت�سكيل �سفوف املوؤدين اأن يرفع عدد 

من الرجال ال�ساعر على اأكتافهم في�ستهل 

اإن�ساد  باأداء )احلوربة( واحلوربة:  الغناء 

ي�سبه املوال بال�سعر النبطي ولو كان ارجتاال 

ال�ساعر  يعيدونها خلف  الرجال  في�ستمر 

تليها. ومبجرد  التي  االأبيات  حتى يقول 

االنتهاء من احلوربة ي�سعون ال�ساعر على 

االأر�ص ثم يبداأ قرع الطبول بعد اأن ي�سطف 

الفريق على �سكل �سفني متقابلني  اأفراد 

بزيهم ال�سعبي املعروف، وباأيديهم ال�سيوف 

والبنادق. ويتو�سط الفريقني )حامل البريق( 

مرتدياً الثوب والدقلة املطرزة رافعا بيده 

العلم، ويبداأ ال�ساعر بتلقني ال�سف البيت 

االأول ب�سدره وعجزه، ثم يردد  ال�سعري 

واأحيانا يكتفي ب�سطر  ال�سف من خلفه 

البيت حيث يلقى ال�سدر ويردده الباقون 

الثاين  ال�ساعر لل�سف  من خلفه، فينتقل 

فيلقنه لهم ويرددونه من بعده ويعود بعجز 

البيت لل�سف االأول وهكذا.

املعلم:

وهو من يقوم باإباغ اأهل ال�سف بكل 

ال�ساعر،  اأو بيت، ويتلقى ذلك من  �سطر 

لل�سف لكي يرددونه،  بنقله  ويقوم بدوره 

وقد ت�سم العر�سة اأكرث من معلم بح�سب 

اإىل كل  ال�سعر  اإي�سال  حجمها، ل�سمان 

اأن يكون  املعلم  امل�ساركني، وي�سرتط يف 

للبيت  لل�سعر حتى ال يخل نقله  متذوقا 

بقافيته ووزنه، فلو اأخطاأ يف ذلك ملا ا�ستقام 

الرتديد على النحو املطلوب وبهذا يختل 

نظام الرتديد.. ومن هنا تكون اأهمية املعلم 

اأن يكون  املعلم  الكفء، ومما ي�سرتط يف 

جهوري ال�سوت �سليم النطق يقول ما يفهم. 

ويقوم املعلم بتنظيم حركات اأهل ال�سف اإن 

الحظ فيها اختاال فينبه لذلك.

احلركات التعبريية للعر�شة:

اإىل  النجدية  العر�سة  ينق�سم العبو 

واأحيانا يف حلقة دائرية  �سفني متقابلني 

ال�ساعر من  العلم، ثم يقول  يتو�سطهم 

ال�سف االأول باأداء البيت االأول ب�سطريه، ثم 

يردده املن�سدون خلفه، وهكذا تتم االأهازيج 

الغنائية على �سكل �سوت واحد متناغم 

ت�ساحبه ثاث حركات اأ�سا�سية:

كللل واحللللد من  االأوىل: وهلللي رملللي 

االأميللن على كتف زميلة  الاعبني بكتفه 

دفعه واحدة.

الثانية: اعتدال مناكبهم ويرفعوا ركبهم 

يف نظام واحد.

الثالثة: هي اأن يرمي كل واحد بكتفه 

ثم  االأي�سر على كتف زميله دفعة واحدة 

يعودون من جديد.

قالب العر�شة: 

مفهوم القالب هو االإطار الفني العام 

الذي يحوي جمموعة معينة من احلركات 

ال�سعبي املحدد  للفن  الفنية  والتكوينات 

العر�سة من ثاث حركات  ويتكون قالب 

اأ�سا�سية وهي على الرتتيب التايل:

1ل )احلركة االأوىل( احلوربة: وتعرف 
اأي�سا البي�سنة اأو ال�سوبا�ص.

2ل )احلركة الثانية( العر�سة.
3ل )احلركة الثالثة( زمية.

احلييييييييوربيييييييية هيييييييي الييييييغيييييينيييييياء املييييصيييياحييييب 
لييييرقييييصيييية اليييييعيييييرضييييية وتييييشييييبييييه امليييييييوال 
بييييالييييشييييعيييير اليييينييييبييييطييييي حيييييييييييث يييييرجتييييل 
امليينييشييد الييشييعيير ليييييييردده اليييرجيييال وهم 
يييييتييييمييييايييييلييييون بييييالييييسيييييييييوف واليييييبييييينيييييادق
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ف�شائية  م��ق��ربة  االأ���ش��ود  وال��ث��ق��ب  ت��ول��د.  وجن���وم  ك��واك��ب  ال�شحيق،  الف�شاء  اأع��م��اق  يف  ك���وين.  طبيعي  ق��ان��ون  ال�����ش��راع 

على  واحل��ي��ة  امل��ادي��ة  الطبيعة  ويف  املحيطات،  اأع��م��اق  يف  ال��ب��ق��اء؛  اأج���ل  م��ن  ���ش��راع��ات  اأر���ش��ن��ا  على  الطبيعة  ويف  ه��ائ��ل��ة. 

الب�شري!  ال�����ش��راع  واأخ��ط��ره��ا:  ال�����ش��راع��ات  واأع��ج��ب  ح��ول��ه.  اأو  ف��ي��ه،  ك��ام��ن��ٌة  جينية  ���ش��راع  ب���ذرة  ك��ائ��ن  ك��ل  يف  �شطحها. 

؟ ال�����ش��راع  فيه  ينتفي  ع��امل  يف  الب�شرية  �شتعي�ض  واأي���ن  وم��ت��ى،  امل��ظ��اه��ر؟  وم��ا  ال���دواف���ع؟  م��ا  الب�شر؟  يت�شارع  ف��ل��م��اذا 

لعنة الرصاع البرشي
م�شطفى �شليمان

يف العهود البدائية، مل تكن 

هنلللاك ملْكيلللة خا�سلللة. كانلللت 

االأر�ص م�ساعاً، كاملاء والهواء. ثم 

�سيئاً ف�سيئاً بداأ االإن�سان يتملّك 

كهفلللاً ياأوي اإليللله مع عائلته، ثم 

قطعة �ساح من حجر اأو برونز 

اأو حديلللد، اأو نحا�لللص بح�سلللب 

الع�سلللور املعدنيلللة للدفاع عن 

نف�سه ولل�سيد. ثم امتلك قطعة 

اأر�صٍ يف ع�سور الزراعة، ون�ساأ 

متلُّك احليوان...فن�ساأت امللْكية 

إنسانيات

الزراعية  االإقطاعيلللة  اخلا�سة 

واحليوانية ال�سيقة، ومع امللكية 

ق واال�ستعباد،  امل�ستقرة ن�ساأ الِرّ

والعقائد الدينية البدائية....ثم 

بداأ االإنتاج يفي�ص عن احلاجة، 

ونتج عن ذلك املقاي�سة ال�سلعية، 

فُعِرفلللت التجارة واالقت�ساد يف 

معامات بدائية.

ثلللم تطلللور البيلللع وال�سراء 

بالنقلللود، علللرب تطلللور اأ�سكالها 

ومعادنهلللا. وبلللرز ال�سراع على 

اللللرثوة، وامللللوارد، واالأر�لللص، 

والن�ساء، بني االأفراد، والقبائل. 

بلللني  وا�ستعللللت ال�سراعلللات 

الكربى،  اللللدول واحل�سلللارات 

واحتّدت ال�سراعات بني االأديان 

واملذاهلللب والعقائد... وغرقت 

الب�سرية، وال تلللزال، يف ويات 

احلروب الع�سكرية، وال�سراعات 

غلللري الع�سكرية، بلللكل دوافعها 

ومظاهرهلللا. وكثلللري ملللن هذه 

العواملللل لل�سراعلللات البدائية 

ما قبلللل التاريلللخ، ويف الع�سور 

التاريخيلللة، ال تزال قائمة حتى 

يومنا؛ فالع�سور البدائية البائدة 

لي�سلللت نهاية التاريلللخ؛ اإذ يبدو 

اأن البدائيلللة كامنلللة يف اأعماق 

الب�سلللر مهما تطلللورت مظاهر 

احل�سارة .

ودرا�سة اجلذور اللغوية وعلم 

تاريلللخ تطلللور دالالت االألفلللاظ 

وهجرتهلللا، مبا يُ�سملللى املعجم 

التاريخلللي )االإيتيمولوجيلللا(، 
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ت�سيء لنا كثلللرياً من املفاهيم، 

وبخا�سلللة ملللا يتعللللق ببدايات 

ال�سراع حول ما امتلكه االإن�سان 

من اأر�ص وزرع وحيوان...

ففي )ل�سان العرب(: » املال 

هو ما ملْكتَه من )جميع االأ�سياء(، 

ويف احلديلللث: نهى عن اإ�ساعة 

املال؛ اأراد به )احليوان(... وقال 

ابلللن االأثري: املال يف االأ�سل هو 

ما مُيلَك من الذهب والف�سة ثم 

طِللللق على كل ما يُقتَنى ومُيلَك 
ُ
اأ

من االأعيان، واأكرث ما يُطلَق املال 

عند العرب عللللى )االإبل( الأنها 

كانت اأكرث اأموالهم«. ا. هللل

اإن االأر�ص وثمارها، واملا�سية 

اأول االأ�سلللكال البدائية للملْكية 

والرثوة، واملفهوم االأويل لراأ�ص 

املال؛ يقول ول ديورنت يف ق�سة 

احل�سارة:

»كانت املا�سية يف ع�سور ما 

قبل النقد معياراً منا�سباً لقيا�ص 

القيمة بني ال�سائدين والرعاة، 

فهي رابحلللة بالرتبيلللة، و�سهلة 

احلمل الأنها تنقل نف�سها بنف�سها؛ 

فتجد النا�ص واالأ�سياء حتى عهد 

ملللون باملا�سية:  هومريو�لللص يَُقلَوّ

فدرع »ديوميديز« قيمتها ت�سعة 

روؤو�ص من املا�سية، وعبٌد ماهر 

ي�ساوي اأربعة. واللفظتان اللتان 

ا�ستعملهلللا الروملللان للما�سيلللة 

وامللللال مت�سابهتلللان؛ فللما�سية 

 )Pecus( ا�ستعمللللوا لفظلللة

وللملللال Pecunia(( . وكذلك 

طبعلللوا �سورة ثور على نقودهم 

القدميلللة، بلللل اإن الكلملللة التي 

ت�ستعملها اللغة االإجنليزية لراأ�ص 

امللللال وهلللي Capital(( ترتد 

يف تاريخهلللا علللن طريلللق اللغة 

الفرن�سية اإىل الكلمة الاتينية 

Capital(( ومعناهلللا ِملْلللك، 
وهلللذه الكلمة بدورهلللا م�ستقة 

من Caput التي تعني »راأ�ص« 

واملق�سود راأ�ص من املا�سية، فلما 

ا�ستُنِْجملللْت املعادن اأخذت حتل 

�سيئاً ف�سيئاً حمل �سائر االأ�سياء 

يف ا�ستعمالهلللا معيلللاراً للقيمة، 

كالنحا�ص والربونلللز واحلديد، 

واأخرياً الذهب والف�سة؛ الأنهما 

ميثلللان قيملللة كبلللرية يف حِيّز 

�سغري ووزن قليل... وهي خطوة 

خطاهلللا النا�لللص علللرب التاريخ 

املدَوّن فاخرتعوا العملة...« 

وهكذا جند القا�سم امل�سرتك 

االأعظلللم يف تطور مفهوم املال: 

كل االأ�سيلللاء اململوكلللة، االأر�ص 

وثمارها، الغنم، احليوان، االإبل، 

العملة  املا�سية(،  املا�سية؛)راأ�ص 

االأوىل مبعادنها املختلفة، الذهب 

والف�سة، وراأ�ص املال .

و�سار املال، بكل اأ�سكاله وثناً 

معبوداً، وب�سببه ن�ساأت �سراعات 

كربى، وف�سدت اأخاق الب�سر. 

فقد عبلللد اليهود املتمردون يف 

تاريخهم القدمي عند خروجهم 

من م�سر عجًا من ذهب .

صيييييييييار املييييييييييييال بيييييكيييييل أشييييييكييييييالييييييه وثيييييينييييييا مييييييعييييييبييييييودا بيييسيييبيييبيييه 
نيييييشيييييأت صيييييييراعيييييييات كيييييبيييييرى وفييييييسييييييدت أخييييييييييالق اليييبيييشييير

تُرى هل توارث اليهود عرب 

التاريخ »جينات الذهب«؟. لقد 

كانوا فا�سفة �سيارفة ومرابني 

دهلللاة، وكلنلللا يعللللم م�سرحيلللة 

�سك�سبلللري »تاجر البندقية« عن 

اليهودي املرابي �سايلوك.

وحتلللى ال نُتَّهلللم بالعن�سرية 

ومعلللاداة ال�سامية – ونحن من 

�سلب ال�ساميني- علينا التفريق 

بني اليهلللود ك�سعب من الناحية 

العرقيلللة، واليهوديلللة كديلللن 

�سماوي توحيدي،  قبل التزييف 

ال�سهيونية  وبلللني  والتخريلللف، 

ا�ستعماريلللة  اأوروبيلللة  كحركلللة 

يهوديلللة متع�سبلللة ا�ستثمرتهلللا 

ال�سهيلللوين،  امللللال  جماعلللات 

وبالذات اآل روت�سيلد واملفكرون 

اليهلللود املت�سبعلللون باالأ�ساطري 

التوراتية والتلمودية لتنفيذ حلم 

اأ�سطوري، وهلو�سلللات خرافية 

تع�سبيلللة الإقاملللة وطلللن قومي 

لليهلللود: ال�سعلللب بلللا اأر�لللص، 

فلللوق اأر�ص بلللا �سعب، بح�سب 

املقولة ال�سهرية ملوؤ�س�ص احلركة 

تيلللودور هرتلللزل.  ال�سهيونيلللة 

وهي فر�سلللة ٌالإقامة م�ستعمرة 

�سهيونيلللة اأوروبية با�سم الدين 

لتحقيق م�سالح الغرب يف عامل 

ال�سلللرق االأو�سلللط ذي االأهمية 

اال�سرتاتيجية.

هنلللاك حتليلللات معاديلللة 

واأدبياتهااملكتوبة  ال�سعلللوب  من 

واملتوارثلللة �سفهياً، عن اجلوهر 

اليهلللود،  اليهلللودي، وطبيعلللة 

واالأخاقيات اليهودية، والعرق 

اليهوديلللة  اليهلللودي، واملاديلللة 

رغم اأن كبلللار موؤ�س�سي احلركة 

بالعلللرق  يتغنَّلللون  ال�سهيونيلللة 

املميزة  اليهلللودي وخ�سائ�سللله  اآل روت�سيلد
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علللن الب�سلللر، حتلللى بيولوجياً ! 

وهذا ما جنده عند ال�سهيوين 

مو�سلللى ه�لللص تلللويف )1875(. 

فالعرق اليهلللودي عنده حاَفظ 

عللللى نقاوتللله علللرب الع�سلللور. 

وتنّباأ باأن ال�سراع بني االأجنا�ص 

�سيكون اأهم ال�سراعات م�ستقبًا 

)لنتذكر هنلللا نظرية �ساموئيل 

هنتغنتون يف كتابه عن �سدام اأو 

�سراع احل�سارات(، وهذا ماك�ص 

نوردو، اأهلللم مفكري العن�سرية 

الغربيلللة، وحتلللى قبلللل اعتناقه 

الفكر ال�سهيوين، يرى يف اليهود 

االأنوف املعقوفة، والعيون املاكرة 

التي ت�سرتق النظر.

واملنطلللق العلملللي واالجتاه 

علينلللا  يحِتّملللان  االإن�سلللاين 

املو�سوعيلللة واالإن�سلللاف ؛ ففي 

كل الب�سلللر، وبح�سلللب الظروف 

التاريخية وال�سروط احل�سارية، 

واأخلللرى  �سلبيلللة،  لهلللم طبلللاع 

اإيجابيلللة، وقلللد تطغلللى طبلللاع 

على اأخرى. والنظرة التقليدية 

اإىل اليهلللود، عند كل ال�سعوب، 

م�ستملللدة مملللا ورد يف بع�لللص 

اأ�سفار العهد القدمي العن�سرية 

التع�سبيلللة واالأ�سطوريلللة التلللي 

ال عاقلللة لها بالديلللن اليهودي 

التوحيلللدي االأ�سللللي كاأي ديلللن 

�سملللاوي. والقلللراآن الكرمي ذكر 

اأن اليهود حّرفوا التوراة االأوىل. 

كذلك فاإن هلللذه النظرة لليهود 

م�ستمدة ملللن التلمود اليهودي، 

ومن بروتوكوالت حكماء �سهيون، 

اليهود  املتع�سبني  وممار�سلللات 

وعزلتهم يف )اجليتو( و�سلوكهم 

اخلا�ص يف عامل املال واالأعمال 

وال�سيطرة على و�سائل االإعام 

العاملية الكربى ...

لكلللْن لدينلللا اليلللوم تيارات 

يهودية م�سادة لل�سراع القومي 

والديني بني العرب وامل�سلمني من 

جهلللة، واليهود من جهة اأخرى؛ 

مثل حركة ناطوري كارتا اليهودية 

)ُحّرا�ص املدينة، تاأ�س�ست 1935( 

املعاديلللة لل�سهيونية وقيام دولة 

اإ�سرائيلللل، والداعيلللة اإىل اإنهاء 

�سلمي للكيلللان ال�سهيوين. الأن 

اإن�سلللاء دوللللة �سيا�سيلللة لليهود 

خمالف الإرادة ربهم بعد ال�ستات 

التاريخي القدمي .

وقد نلللادى احلاخام مو�سي 

هري�ص باأن الرئي�ص الفل�سطيني 

يا�سر عرفات هو القائد ال�سرعي 

التاريخية  لفل�سطني  والقانوين 

كلها. وقد ا�سرتك ع�سوان من 

هلللذه الطائفلللة بال�سلللاة على 

الرئي�ص الفل�سطيني يا�سرعرفات 

يف باري�ص، كما ا�سرتك احلاخام 

مو�سيه هري�ص يف جنازته.

هنلللاك يف حركلللة التاريلللخ 

و�سراع الب�سر يظهر دائماً عقاء 

يدعلللون اإىل التاآخي االإن�ساين، 

وقيام احل�سلللارة الب�سرية على 

اأ�س�ص غري عن�سرية اأو تع�سبية 

اأو اأ�سطوريلللة خرافيلللة. ونحن 

اليوم نعي�ص حالة هذيان تاريخي 

وحلم بث الروح يف جثة التاريخ 

من خال الدعلللوة اإىل تاأ�سي�ص 

الدوللللة اليهوديلللة عللللى اأر�لللص 

فل�سطني .

صيييييييييراعييييييييينيييييييييا ميييييييييييع اليييييييصيييييييهيييييييايييييييينييييييية صييييييييييييييييييراع حييييييييضيييييييياري 
بيييال  ليييييشيييييعيييييب  حييييييييضيييييييياري  بييييتييييحييييلييييل  إال  ييييينييييتييييهييييي  ولييييييييييين 
مييييحيييييييييطييييه فيييييييييييي  يييييييييييييييييييذوب  أن  ميييييييييكيييييييين  وال  جييييييييييييييييييذور 

إنسانيات
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ومن مظاهرال�سراع الب�سري 

واأدواتللله اأي�سلللاً، ال�سلللراع على 

الن�ساء !

للللكل  امل�ساعيلللة  فالنزعلللة 

املمتلكات)وهنلللاك ملللن يعتلللرب 

الن�سلللاء ممتلكات !( قد تغلغلت 

يف الكثريملللن املذاهلللب وامِلللللل 

والِنَّحل علللرب التاريخ الب�سري؛ 

ى  مثلللل مذهب »َملللْزَدك » املتوَفّ

528م . واملزدكيلللة منبثقلللة من 
املانويلللة )ن�سبلللة اإىل موؤ�س�سها 

ملللاين(. وكان يلللرى ملللزدك اأن 

النا�ص �سوا�سيلللة، وملا كان املال 

والن�سلللاء ملللن اأهلللم ملللا يُّفلللرق 

النا�ص فقد كان ذلك مما جتب 

فيللله امل�سلللاواة واال�سرتاك بني 

الب�سر، درءاً لل�سراع بينهم على 

املال والن�سلللاء. لذا اأباح مزدك 

االأموال وجعل النا�ص �سركًة فيه 

كا�سرتاكهم يف املاء والنار والكاأ، 

كما ذكر ال�سهر�ستاين يف كتابه: 

امِللَل والِنَّحل.

وكملللا كانت الن�سلللاء حمور 

ال�سراع ك�سحيات م�سطَهدات، 

فقد كانت اأي�ساً م�سطِهدات بل 

وجمرمات !

مثل ق�سة الراق�سة �سالومي 

التلللي �سعت اإىل قتلللل جوليات 

الفل�سطيني؛ فقد كان هريودو�ص 

قلللد اأخذ غ�سبلللاً زوجلللة اأخيه 

املدعوة )هريوديا( الفاتنة. وكان 

يوحنلللا املعمدان ي�سيلللح دائماً 

يف حديقلللة هريودو�ص: ال حتُلّ 

للللك. ال حتُلّ للللك؛ الأنها زوجة 

اأخيه. و�سحرت )�سالومي(،ابنة 

هريوديلللا، هريودو�ص بجمالها، 

وكانت تتمّنع عليه دالالً وخبثاً. 

واأرادت االنتقام من يوحنا ثاأراً 

للللللل )كرامة!( اأمها. فطلبت منه 

راأ�لللص يوحنا مقابلللل ج�سدها. 

فقطلللع راأ�سه هديلللة للراق�سة 

ال�ساحلللرة على طبق من ف�سة. 

ورق�ست لللله عارية وهي حتمل 

راأ�ص يوحنا على الطبق.

اإن راأ�لللص يوحنلللا املقطلللوع 

النلللازف )دملللاً ف�سيلللاً( ال يزال 

ي�سرخ اليوم يف وجه ال�سهاينة 

عن اغت�سابهم اأر�ص فل�سطني،: 

ال حتل لكم...ال حتل لكم ويجدر 

بنا هنلللا ذكر ملللا يف االأ�ساطري 

القدمية من �سراعات وحروب 

قاملللت ب�سبلللب الن�سلللاء، عللللى 

�سبيل املثلللال، ملحملللة االإلياذة 

لهومريو�لللص، وحلللروب طروادة 

ب�سبلللب خطف )هيللللني( زوجة 

ملك اإ�سربطة مينياو�ص الذي 

كان مع الداخللللني اإىل طروادة 

خمتبئلللاً يف احل�سلللان اخل�سبي 

ال�سهلللري، فحرر زوجتللله ونهب 

املدينة وخّربها.

وتربز االأر�لللص من مظاهر 

الب�سريلللة  لعنلللة ال�سراعلللات 

الكربى. ويهمنا هنا اأر�سنا اأر�ص 

كنعلللان اأي فل�سطني. فكما كان 

اليهلللودي عرب التاريلللخ، ب�سكل 

عام، �سّرافاً ومرابياً؛ )�سايلوك( 

وطنه كي�ص النقود والذهب، فهو 

اأي�سلللاً طاملللع يف اأر�لللص لي�ست 

له، ا�ستناداً اإىل اأوهام واأباطيل 

مزيفة يكذبها الواقع التاريخي 

واجلغرايف وعلم االآثار ...

اال�ستعملللار  ع�سلللر  يف 

الربيطلللاين بلللداأت املوؤاملللرات 

اأحلللام  ال�سهيونيلللة لتحقيلللق 

املتع�سبني من يهود اأوروبا الإن�ساء 

وطلللن قومي لهلللم يف فل�سطني 

الهجلللرات  وبلللداأت   . العربيلللة 

ال�سريلللة والعلنيلللة. لكن عندما 

ياأتي اليهودي مهاجراً اإىل » اأر�ص 

اإ�سرائيل » وهو يحمل وطنه يف 

كي�ص من ف�سة اأو ذهب، اإذا كان 

غنياً، فاإن هذا ي�سكل خطراً على 

مفهوم الوطن والوطنية والوالء 

واالنتماء والهوية... وبالتايل لن 

يكلللون مواطناً يرتبلللط باالأر�ص 

ويدافع عنها، بل �سيكون جمرد 

مهاجلللر عابر فلللوق )اأر�ص با 

�سعب(!!، )ل�سعب با اأر�ص( كما 

قال هرتزل. واإذا بقي اليهودي 

التائه املهاجلللر يحمل وطنه يف 

جيبللله كي�سلللاً من الذهلللب فاإنه 

�سريحلللل عنلللد اأول خطر داهم 

حامًا وطنه يف كي�ص من الذهب 

على كتفيه، اإىل مكان اآخر اأكرث 

اأمناً ؛ فالعامل كله، عند اليهودي، 

جمرد م�سرف، ال وطن !

تُلللرى كلللم �سيلللدوم ال�سراع 

على االأر�لللص مع ال�سهاينة؟ بن 

غوريلللون قال:ال حلللل، طاملا اأن 

االأر�لللص واحلللدة وطالبها اثنان 

!. بلللل نقلللول: الأن طالبها اثنان 

فال�سراع �سينتهي بحل، وبراأيي 

اخلا�لللص، للللن يكلللون ع�سكرياً، 

بل بانحلللال اأو حتلُّل ح�ساري 

�سيا�سي ذاتي ودويل . فاحلتمية 

التاريخية توؤكد اأن الدول، حتى 

االإمرباطوريلللات امل�سطنعلللة ال 

تلللدوم با جلللذور، وبلللا هوية 

ح�ساريلللة متجان�سة يف حميط 

غريلللب عنهلللا. هكلللذا �سقطت 

و)انحلت( االإمرباطوريات الكربى 

يف التاريخ. اأمل ن�ساهد ونعي�ص 

�سقوط االإمرباطورية ال�سوفييتية 

العظمى يف ع�سرنا دون حرب؟ 

ري  ملللن كان ملللن عباقلللرة منِظّ

الفكلللر ال�سيا�سي اال�سرتاتيجي 

يتنباأ بهذا ؟

وملللن مظاهلللر ال�سراعات 

الب�سرية الكربى غري الع�سكرية، 

ال�سراع على ال�سلطة ال�سائعة، 

اأو االنتقلللام احل�ساري من دول 

اأخلللرى وطم�ست  احتللللت دوالً 

تاريخها. فاليونانيون انتقموا من 

الرومان ثقافياً وح�سارياً بعدما 

انت�سر عليهم الرومان ع�سكرياً. 

كذلك فعلت اليابان بالغرب بعد 

هزميتهلللا ع�سكريلللاُ، فانتقمت 

بال�سناعات  اأ�سواقللله  باإغلللراق 

اليابانية الرائدة عرب �سراعات 

اقت�سادية وتقنية حممومة.

واأخلللرياً، �سهدنلللا ال�سلللراع 

عللللى اللللرثوة واالأر�لللص واملوقع 

)اجلفرا�سلللي( يف غلللزو العراق 

للكويت، وغزو اأمريكا للعراق، كما 

ن�سهد اليوم �سراعات اإقليمية، 

االأطلللراف  ودوليلللة مت�سابكلللة 

واالأهلللداف عللللى منطقتنلللا يف 

لعبة كربى هي )لعبة االأمم( على 

رقعة ال�سطرجن الدولية...

ونت�سلللاءل: هلللل هلللذه لعنة 

ال�سراع الب�سلللري اخلالدة؟ ما 

نهاية هلللذه ال�سراعات الكربى 

االأزلية،االأبدية يف حياة الب�سرية 

لللق حلم  ؟ هلللل جندهلللا يف حتُقّ

اجلمهورية االأفاطونية املثالية؟ 

اأم يف املدينة الفا�سلة للفارابي؟ 

اأم يف يوتوبيلللا توما�لللص مور؟ اأم 

رمبا يف ملكلللوت ال�سماء، حيث 

ب�ّسلللرت االأديلللان واملذاهلللب 

الفل�سفية بعامل �سام دائم اآمن 

با �سراعات؟

ت�سلللاوؤل قلللد يظلللل يطرحه 

الب�سر اإىل االأبد!

 من بن الصراعات البشرية الكبرى غير العسكرية، الصراع على السلطة الضائعة أو االنتقام احلضاري . فاليونانيون 
انتقموا من الرومان ثقافيا وحضاريا، واليابانيون انتقموا لهزميتهم العسكرية، اقتصاديا بإغراق أسواق العالم مبنتوجاتهم
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ثـــــــراث

البع�ص يرى الرتاث مكونا 

مللن املا�سي ي�ستدعيه عند 

احلاجة يف املنا�سبات الدينية، 

اأو ت�ستح�سره تيارات موؤدجلة 

لتوظيفه يف خطابها، لكن يف 

حقيقة االأمر الرتاث كامن يف 

جمتمعنا و�سخ�سيتنا كجزء 

الدم يف  ي�سري فيها �سريان 

العروق، اإال اأن عوار�ص كثرية 

وتاأثريه يف  جتعل من وجللوده 

حياتنا يت�ساءل يوما بعد يوم، 

اأي  ت�ساوؤال حللول  مما يطرح 

تراث نريد يف القرن احلادي 

والع�سرين.

مكون عام ل�سورة املجتمع 

وعمرانه قللد يك�سف وجود 

انللعللزاللله يف هذا  اأو  اللللرتاث 

املجتمع، وال�سورة  توحي اأن 

بللل تفوق يف  مدننا حداثية 

الغرب،  اأحيان كثرية حداثة 

اللللذي ي�ستدعى  الللوقللت  يف 

املتلفز الرتاث  فيه اخلطاب 

مبلل�للسللطلللللحللاتلله وملللوروثلللاتللله 

ومفرداته كل يوم وكل حلظة 

حتى �سرنا، مزدوجي الهوية، 

اإىل  ننتمي  اإن كنا  ال نعرف 

الذي  الع�سر  اإىل  اأو  املا�سي 

اأننا يف حاجة  اأو  نعي�ص فيه، 

اإىل جتديد خطاب ي�ستمد 

من الرتاث روحه ومن الع�سر 

روحه اأي�ساً.

للم�سهد  ال�سورة املكونة 

ا�ستدعاء  الرتاثي ناجمة عن 

تيارات دينية جزًءا من الرتاث 

دون غريه، يف حماولة لفر�ص 

وجهه نظر معينة، اأو وجهات 

نظر متعار�سة م�ستمدة من 

خافات املا�سي، كاأن ا�ستدعاء 

خافات املا�سي يف احلا�سر 

د/ خالد عزب

الرتاث يف 

القرن الواحد 

والعرشين
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�سار �سروريا يف زمن اأ�سبحت 

الو�سائط االإعامية تنقل هذه 

اخلافات على املاأ، بل نرى 

اأ�للسللخللا�للسللا ن�سف متعلمني 

يُحملون الرتاث ن�سا وحتقيقا 

ليف�سروا ويعللوا  ماال يحتمل 

مللن خللاللله، ويللقللدمللوا روؤى 

فل�سفية اأبعد ما تكون عنه.

يُ�ستدعى  اأن  يجب  هنا 

املفعول احلقيقي للرتاث، من 

خال ن�سر وحتقيق الن�سو�ص 

واإعمال العقل والفكر فيها، بل 

ونقدها، فال�سيا�سة ال�سرعية 

اإال روؤى فكرية كانت  ما هي 

موازية الأطروحات ع�سر من 

الع�سور، وبع�ص معطياتها 

لل�سلطة، وفقه  كانت نفاًقا 

اأحد املعطيات  العمران كان 

احل�سارية لاأمة التي طم�ست 

املعا�سرة،  يف ظللل احلللداثللة 

�سورة  يف  تُ�ستح�سر  ومل 

معا�سرة، لكي نخاطب بها 

اجلللمللهللور، وكللذلللك اللللرتاث 

ي�ستدعى فقط يف  العلمي 

العلمي، لكن  االإعجاز  �سورة 

القائم على  العلمي  االإجنللاز 

التطبيقي مغيب غياب  العلم 

العرب عن البحث العلمي.

الهوية والرتاث

اأنها  الهوية على  تعرف 

منظومة متكاملة من املعطيات 

املللاديللة والنف�سية واملعنوية 

واالجتماعية تنطوي على ن�سق 

التكامل املعريف  من عمليات 

وتتميز بوحدتها التي تتج�سد 

يف الروح الداخلية التي تنطوي 

على خا�سية االإح�سا�ص بالهوية 

وال�سعور بها.

فالهوية هي وحدة امل�ساعر 

الداخلية التي تتمثل يف وحدة 

والتمايز  املللاديللة  العنا�سر 

والدميومة واجلهد املركزي 

وهذا يعني اأن الهوية هي وحدة 

من العنا�سر املادية والنف�سية 

املتكاملة التي جتعل ال�سخ�ص 

�للسللواه وي�سعر  يتمايز عمن 

بوحدته الذاتية.

اإذن فالهوية هي كيان يجمع 

انتماءات متكاملة،وهوية  بني 

اأفراده م�ساعر  املجتمع متنح 

الوقت  االأمن واال�ستقرار يف 

الذي يكون فيه املجتمع متعددا 

بانتماءات وفئات وجماعات 

عرقية اأو دينية اأو �سيا�سية اأو 

اجتماعية.

اللللرتاث فهو ر�سيد  اأملللا 

اإن�ساين مرتاكم يعد ثروة االأمة 

اللللذي ال ين�سب  ور�سيدها 

وجللللذور وجلللودهلللا والللللرتاث 

م�سدر معريف وح�ساري ينهل 

منه ويبنى عليه.

وهللو يعرب عللن االت�سال 

االأجلليللال وميثل  الزمني بني 

التازم الع�سوي الذي ال مفر 

منه على �سعيد احلياة والفكر 

ويت�سل بفكرة االنتماء القومي 

ووحللللدة اجلللمللاعللة و�سريان 

املا�سي يف احلا�سر، اأي معناه 

اأ�سافهم  القوم عن  ما يرثه 

فيما يتعلق باحل�سارة والثقافة 

من جهة �سقيها املعنوي واملادي 

اأدوات  مللن  بلله  يتعلق  مللا  مللع 

منهجية واإجرائية.

والرتاث العربي االإ�سامي 

ثروة اإن�سانية ح�سارية اأغنت 

املعرفة االإن�سانية عرب الع�سور 

الفكري والثقايف  والللتللاريللخ 

واالأدبي والعلمي لاأمة، وهو 

م�سدر اعتزازها ومنهل دميومة 

متيزها وفرادتها واأ�سل هويتها 

بالعلوم واملعارف  فهو زاخللر 

واالآداب والفنون وهللو قوام 

االإ�سامية  العربية  احل�سارة 

التي تاقحت فيها عطاءات 

العرب والفر�ص والروم والهنود 

والللرتك واالأفللارقللة وغريهم 

من االأعراق واالأجنا�ص واأهل 

االأديان واملذاهب وامللل لت�سكل 

القيم  منظومة متكاملة من 

واملثل واملبادئ واأنواع االإبداع 

االإنلل�للسللاين يف �ستى حقول 

املعرفة.

وبذلك فاإن الرتاث مكون 

للهوية وهللي معربة  اأ�سا�سي 

عن الرتاث وناقلة عنه واالأمم 

التي  الرتاثية  تعرف بهوياتها 

الثقافة واحل�سارة  جت�سدها 

واملللحللافللظللة علللللى الللللرتاث 

واأمنللاطلله وجتلياته  باأ�سكاله 

املتعددة.

فهناك ترابط وثيق بني 

اإذ ال هوية  الللرتاث والهوية 

اإليه  تللراث ت�ستند  مللن دون 

للهوية  يوؤ�س�ص  تللراث ال  وال 

فللالللرتاث والهوية عن�سران 

الذات  متازمان من عنا�سر 

ومكونان متكامان من مكونات 

ال�سخ�سية الفردية واجلماعية 

فلكل اأمة من االأمم تراث معلوم 

تعرف به اأو جمهول يف حاجة 

الك�سف عنه ولها هوية  اإىل 

االأخرى  بها عن االأمم  تتميز 

�للسللواء كانت عللارفللة بهويتها 

هذه اأم كانت جاهلة بها غافلة 

عنها.

واللللللهلللللويلللللة اللللثلللقلللافللليلللة 

واحل�سارية الأمللة من االأمم 

هي القدر الثابت واجلوهري 

ال�سمات  واملللل�لللسلللرتك ملللن 

التي  الللعللامللة  والللقلل�للسللمللات 

االأمة عن  متيز ح�سارة هذه 

غريها من احل�سارات والتي 

الوطنية  لل�سخ�سية  جتعل 

اأو القومية طابعا تتميز به 

اأو  الوطنية  ال�سخ�سيات  عن 

القومية االأخرى.

واللللللرتاث هللويللة ثقافية 

مبا ينطوي عليه من عنا�سر 

لة  بوتقة م�سِكّ توحيدية، وهو 

للللللوعللي واللللهلللويلللة، وهلللو يف 

العربية بخا�سة  املجتمعات 

واالإ�سامية على وجه العموم 

اأهللم عنا�سر وحدتها  اأحللد 

وتكاملها �سيكولوجًيا وثقافياً. 

يللقللول »اجللللابلللري« يف هذا 

بينما يفيد  »اإنلله  اخل�سو�ص 

التي  »امللللرياث« الرتكة  لفظ 

توزع على الورثة، اأو ن�سيب كل 

منهم فيها، اأ�سبَح لفظ الرتاث 

ي�سري اليوم اإىل ما هو م�سرتك 

بني العرب وامل�سلمني، اأي اإىل 

ينضب  ال  الييييييييذي  ورصيييييييييدهييييا  األميييييييية  ثييييييييروة  الييييييتييييييراث: 
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الرتكة الفكرية والروحية التي 

جتمع بينهم لتجعَل منهم خلفاً 

ل�سلف، وهكذا اإذا كان »االإرث« 

اأو »املرياث« هو عنوان اختفاء 

االأب وحلول االبن حمله فاإن 

الرتاث اأ�سبح بالن�سبة للوعي 

املعا�سر عنوانا على  العربي 

ح�سور االآباء يف االأبناء، ح�سور 

ال�سلف يف اخللف، وح�سور 

املا�سي يف احلا�سر«.

يوؤكد على   فل«اجلابري« 

اأهمية الرتاث كعن�سر توحيد 

للهوية عند العرب وينظر اإليه 

اأنلله احلللي احلا�سر يف  على 

للثقافة  الللذي يعطي  الوعي 

االإ�للسللاملليللة عندما  العربية 

اإليها بو�سفها مقوماً  ينظر 

العربية  الللذات  من مقومات 

وعن�سراً اأ�سا�سياً من عنا�سر 

لذلك ينظُر  وحدتها. ووفقاً 

اللللرتاث »ال  اإىل  »اجلللابللري« 

على اأنه بقايا ثقافة املا�سي، 

بل على اأنه متام هذه الثقافة 

وكليتها: اإنه العقيدة وال�سريعة 

واللغة واالأدب والعقل والذهنية 

واحلنني والتطلعات.

اأحد  فللالللرتاث ي�سكل     

اأركان الهوية الثقافية لل�سعوب 

واالأمم، وميكن القول اإنه ي�سكل 

امل�سمون الثقايف لهوية االأمة 

فللهللو املخزون  املللجللتللمللع،  اأو 

لللللدى اجلماهري  الللنللفلل�للسللي 

الوجدانية  والطاقة احليوية 

لاأمة. والرتاث يف النهاية هو 

عبارة عن جمموعة من احللول 

اإليها االأجيال  التي تو�سلت 

ال�سابقة لبع�ص م�سكاتها. 

اأنه يج�سد ثقافة  وهذا يعني 

املجتمع احليوية املاثلة يف 

االإن�ساين، فالعنا�سر  العمق 

الرتاثية يف الثقافة ت�سّكُل مركَز 

الثقل يف اأية ثقافة اجتماعية 

الهوية  اأو هوية ثقافية. وما 

ثللقللايف يج�سد  �للسللوى تعبري 

اأعمق مكنونات احلياة الثقافية 

اإنها حالة من  واالجتماعية، 

الثقافية الرتاثية  الت�سبعات 

بها  التي يعرف  يف جوهرها 

جمتمع من املجتمعات ويتميز 

عن غريه. فالعادات والتقاليد 

والفولكلور واالأزياء والعقليات 

هي تعبري عن هوية املجتمع 

الثقافية. وما نريد قوله هنا 

الللرتاث والللرتاث ال�سعبي  اإن 

حتديداً ي�سكل اأعمق مكنونات 

الهوية واأكرث عنا�سرها داللة 

واأهمية.

اأن نقول     ولي�ص غريباً 

ال�سعبي ي�سكل  الللرتاث  بللاأن 

االأمللة واملجتمع كما  وجللدان 

ي�سكل الذاكرة اجلمعية للنا�ص، 

اأن  وهلللذا يعني مللن جللديللد 

هو  ال�سعبي حتديداً  الللرتاث 

الثقافية  الهوية  اأكرث مناطق 

واأ�سالة  عللمللقللًا  للمجتمع 

ومركزية حيث تعرف ال�سعوب 

ال�سعبي  وفنها  بفولكلورها 

واأ�ساطريها وفنونها.

   ويف جمال التاأكيد على 

العنا�سر الرتاثية يف  اأهمية 

الثقافية يف  الللهللويللة  تكوين 

املجتمع يقول »اأمني املعلوف« 

القاتلة«:  »الهويات  يف كتابه 

اإرثني:  »كل منا موؤمتن على 

ياأتيه من  اأحدهما عللمللودي 

اأ�سافه وتقاليد �سعبه وجماعته 

الدينية. واالآخر اأفقي ياأتيه من 

ع�سره ومعا�سريه.

الللرتاث هو ب�سمة  اإن     

الهوية وو�سم االنتماء الذي 

اأعمق  مييز �سعًبا ما ويحدد 

م�ساعره واأحا�سي�سه وت�سوراته 

االإن�سانية. وعلينا اأن نعتقد هنا 

اأن الرتاث كامن يف الا�سعور 

اجلمعي وحا�سر فيه ح�سورا 

ال يدانيه ح�سور، اإنه اخلريطة 

الوراثية للهوية االإن�سانية. لقد 

اأن تغيري  الللدرا�للسللات  بينت 

امللللاديلللة وحتقيق  املللظللاهللر 

التغري  النوعية يف  الطفرات 

احل�ساري باأ�سكاله املدنية اأمر 

ممكن يف عقود واأزمنة ق�سرية 

العقليات  ن�سبياً، ولكن تغيري 

اإىل ع�سرات ومئات  يحتاُج 

ال�سنني. فالعقلية هوية ت�سرب 

جذورها يف العمق الا�سعوري 

لاإن�سان واملجتمعات. وهنا 

اأهمية الرتاث بو�سفه  تكمن 

و�سانعاً  وموؤ�س�سًا  ُم�سّكًا 

نهاية  الهوية يف  للهوية، فما 

االأمر �سوى نواجت تفاعلنا مع 

الرتاث.

  وي�سّكل الرتاث نواة الهوية 

العربية وير�سم حدودها، ومن 

هنا يجب االهتمام بدرا�سة 

هذا الرتاث وحمايته وتاأ�سيله 

وتعميق دالالته يف اجتاه بناء 

الوطنية والثقافية.  الهويات 

باأن  القول  اأي�سا ميكن  وهنا 

الرتاث يوّحد وال يف�سل كما 

هو حال االأيديولوجيا الرتاثية 

والفكر الر�سمي الذي ي�سكل 

االأحلليللان عامًا  يف كثري من 

من عوامل التفكك واالندحار. 

وهنا اأريد االإ�سارة اإىل الدور 

العظيم الذي لعبته الق�س�ص 

الللرتاثلليللة االأ�للسللطللوريللة مثل 

عنرتة بن �سداد، والزير �سامل، 

و�سيف ابن ذي يزن، وتغريبة 

بني هال، واأقول هنا اإن هذه 

الق�س�ص الرتاثية ذات الطابع 

هائًا  االأ�سطوري لعبت دوراً 

الوعي  ت�سكيل  ال يو�سف يف 

العربي ويف توحيده  ال�سعبي 

الق�س�ص كانت  اأي�ساً، وهذه 

العنا�سر  اأهللم  ومللازالللت بني 

يف ت�سكيل الهوية العربية من 

املحيط اإىل اخلليج .

الرتاث والتجديد:

ملللللللاذا يلللعلللنلللي الللللللرتاث 

والتجديد؟. الرتاث هو كل ما 

و�سل اإلينا من املا�سي داخل 

اإذن  ال�سائدة فهو  احل�سارة 

ق�سية موروث ويف نف�ص الوقت 

ق�سية معطى حا�سر على 

عديد من امل�ستويات.

والتجديد هو اإعادة تف�سري 

الرتاث وفقا حلاجات الع�سر 

ومبا اأن القدمي ي�سبق احلديث 

اأ�سا�ص املعا�سرة  و االأ�سالة 

والو�سيلة توؤدي اإىل الغاية اإذن 

فالرتاث هو الو�سيلة والتجديد 

هو الغاية وهي امل�ساهمة يف 

كيييييييل مييييينيييييا مييييييؤمتيييييين عيييييليييييى إرثيييييييييييين أحييييييدهييييييمييييييا عيييييميييييودي 
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تطوير الواقع وحل م�سكاته 

والق�ساء على اأ�سباب معوقاته 

اأي  التي متنع  وفتح مغاليقه 

حمللاولللة لللتللطللويللره واللللرتاث 

اإال بقدر  لي�ص قيمة يف ذاته 

ما يعطي من نظرية علمية 

يف تف�سري الواقع والعمل على 

تطويره.

ومن هنا ن�ستطيع اأن نوؤكد 

اللللرتاث ال يتعار�ص مع  اأن 

التحديث والتطوير والتجديد 

يف االأفكار والت�سورات ويف 

اأنه  كما  والنظم  االأ�ساليب 

يلل�للسللكللل يف جمللمللللله قاعدة 

للتغيري يف احلياة  را�للسللخللة 

والللهللويللة هي  االأفلل�للسللل  نحو 

اللللواقللليلللة �سد  احللل�للسللانللة 

وتاأ�سي�سا  التا�سي والذوبان 

على ذلك فاإن احلفاظ عليه 

واجللب قومي  ومللن اجلدير 

اأبللللرز مقومات  اأن  بللالللذكللر 

الرتاث العربي االإ�سامي اأنه 

بالتاريخ املطرد  حي مت�سل 

يتفاعل مع متغريات احلياة 

اأخذا وعطاء من دون اأن يفقد 

اأ�سالته ومتلليللزه وجلللذوره ال 

تزال عميقة تنتقل بالقوة يف 

خمتلف جماالت اللغة والتاريخ 

والثقافة والت�سريع واالأدب 

والللعللقللائللد واالأخلللللاق وهذه 

الرا�سخة واملمتدة  اجللللذور 

الباعثة للحياة والتجديد ال 

مثيل لها لدى اأمم عديدة.

وبذلك فا تعار�ص مطلقا 

امل�ستقبل  اإىل  بللني االجتللللاه 

واملحافظة على الرتاث بل اإن 

الرتكيز على الرتاث كقاعدة 

اإمنا يجعل النظرة اإىل امل�ستقبل 

اأكرث قوة وو�سوحا.

الرتاث والهوية والعوملة

اإن اجتاهات العوملة ت�سري 

نحو التاأثري ال�سلبي يف الهوية 

وال�سيادة معا ولعل اأول ما يثري 

االنتباه عند التاأمل يف موقف 

الغرب من هويات ال�سعوب هو 

جمعه بني موقفني متناق�سني، 

فهو من جهة �سديد االعتزاز 

بهويته حري�ص عليها ومن 

جهة اأخرى راف�ص االعرتاف 

ل�سعوب  الوطنية  بالهويات 

العوملة  باأن  العامل الإح�سا�سه 

من �ساأنها اأن توؤدي اإىل مزيد 

اللللوعلللي باخل�سو�سية  ملللن 

الثقافية واحل�سارية.

اإذا كان املراد من العوملة هو 

تذويب الهويات وطم�ص معاملها 

وتهجينها ك�سيغة جديدة من 

�سيغ املواجهة احل�سارية �سد 

هويات ال�سعوب وثقافات االأمم 

اأجل فر�ص هيمنة ثقافة  من 

واحدة فهي بذلك تتعار�ص كليا 

التعدد وهللي بذلك  مع �سنة 

�ستكون اإنذارا بانهيار و�سيك 

لا�ستقرار العاملي.

التي تفر�ص  الهوية  الأن 

على ال�سعوب ولي�ست نابعة من 

تراثهم احلقيقي الذي ت�سكل 

اإنذارا  ال�سنوات �ستكون  عرب 

لا�ستقرار  و�سيك  بانهيار 

الهوية  العاملي الأنها ت�سرب 

الثقافية واحل�سارية لل�سعوب 

اأ�سا�ص  يف ال�سميم وتن�سف 

التعاي�ص الثقايف بينها.

اأن  اللللرغلللم ملللن  وعلللللللى 

اأن تتحرر  االإن�سانية ال متلك 

يف الوقت الراهن من �سغوط 

الللعللوملللة الكا�سحة للهويات 

للخ�سو�سيات  والطام�سة 

واجلارفة للرتاث بل وال�ساعية 

اإىل حموه نظرا اإىل حاجتها 

ال�سديدة اإىل م�سايرة النظام 

العاملي يف اجتاهاته االقت�سادية 

والعلمية والتكنولوجية ومواكبة 

املللتللغللريات الللدوللليللة يف هذه 

املجاالت جميعا فاإنها ت�ستطيع 

اإن�ساين  ثللقللايف  تلليللار  اإيللجللاد 

م�ساد يقف يف مواجهة روح 

الهيمنة التي تنطوي عليها هذه 

العوملة فكرا ونظاما وتطبيقا 

وممار�سة.

�سحيح اأن للعرب وامل�سلمني 

تاريخهم وح�سارتهم، ومعلوم 

اأن الهوية الثقافية هي حجر 

الزاوية يف تكوين االأمم الأنها 

نتاج لرتاكم تاريخ طويل وهذا 

الرتاكم يوجد يف تاريخ االأمة 

االإ�سامية بدليل تلك النه�سة 

التي اأحدثوها، لكن ال�سوؤال: ما 

م�سري هذه النه�سة؟.

 ال �سك اأن لنا فل�سفة مثلت 

قمة ثقافتنا وظلت تدافع عن 

تراثنا وعن هويتنا الثقافية اإال 

اأن ما يوؤ�سف له اأنها اأ�سيبت 

بانتكا�سات متتالية عرب احلقب 

التاريخية اإىل اأن و�سلت اإىل 

اأزمتها اخلانقة يف ع�سرنا 

الراهن من حيث التعامل معها 

بازدراء ، بل وبالرف�ص من قبل 

من يجهلون مكانتها فاالأمة 

العربية واالإ�سامية تواجه 

اليوم حتديات �سديدة الوطاأة 

على العقل العربي واالإ�سامي 

الللذاتلليللة االإ�سامية  وعلللللى 

حتللمللل معها خمللاطللر تهدد 

ومقوماتها  وهويتها  كيانها 

وخ�سو�سياتها بل تهدد االأمن 

الروحي واالأمن الثقايف لهذه 

االأمللة املجيدة فاالأمة تواجه 

حربًا �سر�سة ت�ستهدف تاريخها 

اأحوجنا  وتراثها وهويتها وما 

اليوم للعودة اإىل الوراء قليا 

عرب هذه الفل�سفة لن�ستلهم من 

الرتاث ما ميكن اأن جندد به 

الثقافية وامل�ستقبلية  هويتنا 

ومن احلكمة اأنه لكي حتدث 

االأمللام عن طريق  اإىل  قفزة 

الثقافية   الهوية  بناء  اإعلللادة 

بطريقه عقانية، فاإن التوا�سل 

الللقللوملليللات واالأمم  مللع هللذه 

االأخرى هو  ما يجب اأن ن�سعى 

اأردنلللا حتقيق  اإن نحن  اإللليلله 

هويتنا بحيث تكون الهوية 

اأ�سيلة  الثقافية االإ�سامية 

ومعا�سرة يف اآن واحد.

اإن التفريط يف الرتاث 

الللهللويللة وتنكر  مللن  انلل�للسللاخ 

فللاإن توا�سل  لاأ�سول لذلك 

االأجلليللال مللن خللال الرتاث 

اأ�سكاله �للسللرورة من  بجميع 

�سرورات املحافظة عليه.

جتديد التراث هو إعادة تفسيره وفقًا حلاجات العصر، 
وليييييييس ليييه قيييييميية فيييي ذاتيييييه إال مبيييقيييدار ميييا يييعييطييي من 
نظرية علمية في تفسير الواقع والعمل على تطويره
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ت�سري هذه احلالة، وحاالت 

النقال  الهاتف  اأن  اإىل  كثرية 

اأن يكون  كللان يفرت�ص  الللذي 

و�سيلة توا�سل ناجعة قد حتول 

يوؤكد  بللذاتلله،  اإىل عللامل قائم 

نلللراه عند  اأ�سبحنا  مللا  هللذا 

االأ�سدقاء واالأقارب  كثري من 

والعائات الذين ما اأن يلتقوا 

حتى ي�ستخرج كل واحد منهم 

الللهللاتللفللي، م�ستبدال  جللهللازه 

التوا�سل االفرتا�سي والبعيد 

بالتوا�سل الواقعي والفعلي 

القريب.

ولعل هذه احلالة هي التي 

االإعام يف دولة  دفعت وزارة 

اإعان  اإىل ت�سميم  الكويت 

يدعو االأهل اإىل التخفيف من 

هذا االرتباط بالهاتف، ولكن، 

جللهللاز الللهللاتللف هللو جلللزء من 

نعي�سها،  التي  االأجللهللزة  عللامل 

االأجهزة  اأ�سبحت هذه  بحيث 

ت�سكل عاملنا �سواء يف بيوتنا اأو 

العام  اأو يف جمالنا  يف عملنا 

اأو يف �سفرنا وترحالنا. لقد 

حتولت التقنية اإىل بيئة وو�سط 

جديد مقارنة بالبيئة والو�سط 

الطبيعي لاإن�سان. بل ن�ستطيع 

التقنية قد  البيئة  اإن  القول، 

االأوىل  البيئة  ت�سكل  اأ�سبحت 

لاإن�سان يف ع�سرنا مقارنة 

نبالغ  الطبيعية، بل ال  بالبيئة 

اإذا قلنا اإن البيئة الطبيعية يف 

حالة انح�سار وتراجع، يف حني 

اأن البيئة التقنية يف حالة تقدم 

وامتداد وتو�سع، وتعرف ح�سورا 

متزايدا يف حياتنا، وذلك بفعل 

ازدياد حاجتنا للتقنية وملختلف 

يللوم، فمن  اأجهزتها يوما بعد 

منا يقدر على اال�ستغناء عن 

ال�ساعة، والهاتف، والكومبيوتر، 

والثاجة، وال�سيارة، والطائرة، 

ناهيك عن خمتلف االأجهزة 

يف عللامل ال�سحة وال�سناعة 

والفاحة وغريها من املجاالت 

املعا�سر  لللاإنلل�للسللان  احللليللويللة 

وبخا�سة مللا تعلق باالأمتتة، 

الفائقة  وال�سربنة، واالأجهزة 

الللذكللاء، والللتللي تللوؤكللد جميع 

اأنها �ستزداد تطورا  املوؤ�سرات 

واأنها ت�سكل عامة  وتعقيدا، 

اإن مل نقل مللعلليللارا لتحديد 

املتقدم( ومتيزه عن  )االإن�سان 

)االإن�سان املتخلف(، وما ي�ستتبع 

اإخ�ساع وتبعية  من عمليات 

وا�ستغال.

فللللاإن �سوؤاال  ذلللللك،  لللكللل 

اأ�سا�سيا ومبا�سرا يطرح نف�سه 

التي تربط  العاقة  وهللو: ما 

هويتنا بالتقنية؟ هل هي جمرد 

اأداتلليللة وا�ستعمالية،  عللاقللة 

التقنية قد  التطورات  اأن  اأم 

اأدت اإىل تغري يف هذه العاقة 

بحيث اأ�سبح االإن�سان يعي�ص يف 

التبعية واالغرتاب؟  حالة من 

املقالة  لي�ص غر�سنا يف هذه 

اأن جنيب عن خمتلف جوانب 

واأبعاد هذا ال�سوؤال الذي كان 

وال يزال مو�سوع نظر فل�سفي 

وعلمي، وبخا�سة يف ميدان 

العلوم االإن�سانية واالجتماعية، 

اإىل  بالنظر  واإمنلللا �سنكتفي 

ال�سلة اخلا�سة بتحول التقنيات 

البيئة  نللوع مللن  اإىل  الرقمية 

اللللذي يعي�ص فيه  والللو�للسللط 

واأثللر ذلك  املعا�سر،  االإن�سان 

على الهوية االإن�سانية.

الييييبيييييييييئيييية الييييتييييقيييينييييييييية أصيييييبيييييحيييييت تييييشييييكييييل اليييهيييييييئييية 
األوليييييييييييييييييييييييى ليييييييييإنيييييييييسيييييييييان ميييييييييقيييييييييارنييييييييية بييييياليييييبيييييييييييئييييية 
اليييطيييبيييييييعييييييية اليييييتيييييي هييييييي فييييييي انييييحييييسييييار وتيييييراجيييييع

اأ����ض���ب���ح م���األ���وف���ا م��ن��ظ��ر ال�����ض��خ�����س ال�����ذي ي�����ض��ري حم���دث���ا ن��ف�����ض��ه م���ن خ����الل ج���ه���از ه��ات��ف��ي وا����ض���ع���ا ���ض��م��اع��ات يف اأذنيه، 

م��ن��ع��زل ع��ن غ���ريه م��ن ال��ن��ا���س، ���ض��اب��ح��ا يف ع��امل��ه الف��رتا���ض��ي وال��واق��ع��ي يف ال��وق��ت ن��ف�����ض��ه. ك��م��ا اأ���ض��ب��ح م��األ��وف��ا م��ن��ظ��ر من 

اإليها ه��ذه الو�ضعية التوا�ضلية ت���وؤدي  اأن  ال��ت��ي ميكن  اأخ���رى، م�ضتخفا باملخاطر  ي��ق��ود �ضيارته بيد ويطالع هاتفه بيد 
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فاإن ثمة درا�سات  واحلق، 

رائللدة يف هللذا املجال حتاول 

اأن ت�سف وت�سخ�ص وت�ستك�سف 

االأبعاد املختلفة لهذه العاقة. 

ومن بني هذه الدرا�سات التي 

ا�ستوقفتنا درا�للسللة �سوزان 

بللل: تغري  غرينفيلد املو�سومة 

التقنيات  تللرتك  العقل، كيف 

الرقمية ب�سماتها على اأدمغتنا، 

واملن�سور موؤخرا �سمن �سل�سلة 

التي ي�سدرها  عللامل املعرفة 

املجل�ص الوطني للثقافة والفنون 

واالآداب بدولة الكويت.

ولعل ما يعطي قيمة لهذا 

املللوؤلللفللة خمت�سة  اأن  الكاتب 

التي تعنى  الذهن  يف فل�سفة 

بالدماغ والعقل و�سلته بالذكاء 

اال�سطناعي، وبعلم االأع�ساب 

وتطبيقاته، واأجنزت جمموعة 

مهمة من االأبحاث حول العقل، 

وعلم االأع�ساب والهوية، واأثر 

التغريات التقنية على التفكري 

االإن�ساين، ومنها كتابها: اأنا�ص 

ا�ستك�سفت فيه:  الللذي  الغد، 

»االأنواع اجلديدة املحتملة من 

التي  واأمنللاط احلياة  البيئات 

�ستجلبها تكنولوجيا املعلومات 

والللتللكللنللولللوجلليللا احليوية، 

النانو جمتمعة«.  وتكنولوجيا 

)�ص 10(.

بللللني الفر�سيات  وملللللن 

الللتللي حللاولللت اخللتللبللارهللا يف 

االأخلللرية عللن: تغري  درا�ستها 

باأنه:  القائلة  العقل، الفر�سية 

الب�سري مع  »يتكيف الدماغ 

البيئة، والبيئة تتغري ب�سكل 

وبللالللتللايل فاإن  غللري م�سبوق، 

الدماغ قد يتغري بدوره ب�سكل 

11(. وما  غري م�سبوق«.)�ص 

يعزز هذه الفر�سية هو الن�سبة 

العالية يف ا�ستخدام التقنيات، 

التوا�سل  تللقللنلليللات  وخللا�للسللة 

راأ�سها  االجللتللمللاعللي  وعلللللى 

االإنرتنت،بحيث اأظهرت بع�ص 

الدرا�سات االإح�سائية اأن الفرد 

املتقدمة  يف بع�ص املجتمعات 

كاملجتمع الربيطاين على �سبيل 

املثال، قد ي�سل اال�ستهاك 

اإحللدى ع�سرة �ساعة  اإىل  فيه 

يف اليوم. من هنا، كان الهدف 

االأ�سا�سي من الكتاب يتمثل يف: 

»ا�ستك�ساف الطرق املختلفة 

التي ميكن اأن توؤثر بها التقنيات 

الرقمية لي�ص فقط يف اأمناط 

التفكري واملللهللارات املعرفية 

اأي�سا يف منط  االأخرى، ولكن 

احلياة، والثقافة، والتطلعات 

ال�سخ�سية«.)14(.

اأهمية  مللن  الللرغللم  وعلللللى 

مناق�سة خمللتلللللف اجلوانب 

اأننا  اإال  الكتاب،  التي طرحها 

العن�سر  بالنظر يف  �سنكتفي 

اخلا�ص بتاأثري و�سائل التوا�سل 

االجتماعي على الهوية، وذلك 

بحكم ال�سلة املبا�سرة بني هذه 

االأجهزة والو�سائل وهويتنا،وهو 

ما يظهر جليا يف الك�سف عن 

املعلومات ال�سخ�سية كجزء 

ال�سخ�سي  امللف  اإعلللداد  مللن 

للللللتللوا�للسللل االجللتللمللاعللي يف 

الفي�سبوك الذي ي�سرتط اال�سم 

للم�ستخدم، وكذلك  احلقيقي 

احلللللال يف خمللتلللللف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي وعلى 

راأ�سها االإنرتنت.

النتائج  اأهللللم  بلللني  ومللللن 

الدرا�سة  اإليها  التي تو�سلت 

الذاتية  الهوية  بللاأن  االإقللللرار 

املر�سومة على �سبكات التوا�سل 

بال�سرورة  لي�ست  االجتماعي 

هي الهوية احلقيقية. واإذا كانت 

النتيجة تطرح م�سكات  هذه 

نف�سية واجتماعية عديدة، فاإن 

الدرا�سة  توؤكد عليه هللذه  ما 

مييييييييتيييييييد أثييييييييييييير الييييييتييييييقيييييينيييييييييييييات اليييييييرقيييييييمييييييييييييييية ليييييييييييييييس فييييقييييط 
إليييييييييى أمنييييييييييياط الييييتييييفييييكييييييييير واملييييييييييهييييييييييارات بيييييييل إليييييييييى أمنييييييياط 
احلييييييييييييييييييياة واليييييييثيييييييقيييييييافييييييية والييييييتييييييطييييييلييييييعييييييات الييييشييييخييييصييييييييية

الييييغييييد« تختبر  سيييييييوزان غييرييينييفيييييلييد فييييي »أنييييييياس 
مخيفة نييييتييييائييييج  وتييييييطييييييرح  وتيييييفيييييتيييييرض  وتييييتيييينييييبييييأ 

قامـوس الهوية
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االإنرتنت توفر  اأن »�سبكة  هو 

لاأفراد فر�سة فريدة للتعبري 

واللللتلللي ت�سجع  اللللللذات،  علللن 

النا�ص عن الك�سف عن ذاتهم 

احلقيقية،مبا يف ذلك اجلوانب 

التي ال يعرب عنها ب�سكل مريح 

وجها لوجه«.)�ص133(. كما 

يت�سمن ا�ستخدام االإنرتنت 

اإقللامللة عللاقللات جللديللدة مع 

الغرباء اأو املختلفني اأو االآخرين، 

يللاحللظ على هذه  مللا  ولللكللن 

اأنها ت�سكل نوعا  العاقة هو 

الهوية ال�سمنية ولي�ست  من 

ال�سريحة. من هنا ذهب بع�ص 

القول بوجود:  اإىل  الدار�سني 

 networked( هوية �سبكية«

.»)identity
تتميز هذه الهوية ال�سبكية 

باأنها هوية: »م�سيدة عن عمد 

ومرغوبة اجتماعيا«.)�ص136(، 

واأنها تختلف عن الهوية الفعلية 

الللتللي تللتللوافللق مللع االأعللللراف 

اأن  االجتماعية. وهللذا يعني 

التي تدار عرب و�سائل  الهوية 

التوا�سل االجتماعي قد ي�سيبها 

الت�سويه،اإذ من املرجح اأن تقدم 

الذات �سورة مبالغة عن نف�سها 

مقارنة بال�سورة الفعلية، وهو 

ما يعرف بالرنج�سية.

وت�سري درا�سات عديدة اإىل 

اأن ثمة عاقة بني اال�ستخدام 

املتحم�ص لل�سبكات االجتماعية 

وامليول الرنج�سية،رغم التفاوت 

املاحظ بني الفئات العمرية، 

وبخا�سة عند الفئة ال�سبابية. 

بللل هنالك بع�ص الدرا�سات 

اأن و�سائل التوا�سل  التي ترى 

نللوعللا من  تللوفللر  االجتماعية 

»الذات املثالية وغري الواقعية« 

ال�سخ�سية  توؤدي وظيفة  التي 

البديلة. لذا ي�سح القول باأنه: 

»من امل�ستحيل اأن نف�سل الهوية 

الفعلية والواقعية قد اأ�سبحت 

تواجه مناف�سة من قبل تلك 

ال�سداقة التي نبنيها يف و�سائل 

االإعام.

اإىل الطابع  وبللالللنللظللر 

الللذي حتمله و�سائل  املتجدد 

فاإن  الللتللوا�للسللل االجللتللمللاعللي، 

هذه الهوية ال�سبكية اأ�سبحت 

تطرح بالفعل م�سكلة ما ي�سمى 

بللل :» هيمنة عقلية امل�سهد 

بغية احل�سول على  االأمامي« 

املوافقة واال�ستح�سان يف عيون 

االآخرين، حيث يجري تقييم 

كل ما قد تفعله من حيث كونه 

بللاأن يظهر على هذه  جللديللرا 

الو�سائل.

وللللكلللن علللللى اللللرغلللم من 

املللكللثللف لو�سائل  احللل�للسللور 

االت�سال االجتماعي، وحماولتها 

اأن ثمة  اإال  بناء هوية �سبكية 

مللفللارقللة ال ميللكللن جتاهلها 

ال�سعور بالعزلة،  وتتمثل يف 

الباحثة  اإليه  وهو ما تو�سلت 

�سريي توركل )Turkle( يف 

 Alone(كتابها: مبفردنا معا

Together( حيث خل�ست اإىل 
اأنه كلما : »اْزَدْدَت ات�ساال، اْزَداد 

�سعورك بالعزلة«.)�ص 144(، 

املبا�سر  وذلللك الأن االت�سال 

ال�سخ�ص  يللحللول  وامللل�للسللتللمللر 

ال�سلعة ومينعه  نللوع مللن  اإىل 

العاقة  نللوع من  من امتاك 

لل�سعور  ال�سرورية  االإن�سانية 

بالعافية.)144(. و�سواء نظرنا 

واإقبال جتاه و�سائل  باإيجابية 

التوا�سل االجتماعي اأو نظرنا 

اإليها بتحفظ و�سلبية، فاإن املوؤكد 

هو االأثر الدال والظاهر لهذه 

البيئة التقنية على هويتنا، وهو 

التفكري  تن�سيط  ما ي�ستدعي 

النقدي الذي ميكننا من معرفة 

التقنيات وقيمتها  حدود هذه 

بالن�سبة حلياتنا و هوياتنا.

عن البيئة وال�سياق«.)�ص 141(. 

بالطبع،  بللذلللك،  واملللقلل�للسللود 

ال�سياق التقني املتمثل يف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي  واأجهزة 

وعواملها االفرتا�سية، والدليل 

اأن ال�سداقة  على ذلللك هللو 

الييييييييهييييييييوييييييييية الييييييشييييييبييييييكييييييييييييية ميييييييشيييييييييييييييدة عيييييييييين عييييمييييد 
ومييييرغييييوبيييية اجيييتيييمييياعيييييييا وتيييخيييتيييليييف عييييين اليييهيييويييية 
اليييفيييعيييلييييييية ليييكييينيييهيييا ال حتيييميييي اليييييفيييييرد مييييين اليييعيييزلييية 
عيييييزلييييية« ازددت  اتييييييييصيييييييياال  ازددت  »فيييييكيييييليييييميييييا 
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إصدارات

بعد اأن بداأت يف الكويت نه�ضة 

علمية متميزة يف بداية القرن 

ال��ع�����ض��ري��ن، وحت���دي���دا يف عام 

1911، بف�ضل املدر�ضة املباركية 
اأن�ضاأها ثلة من رجالت  التي 

ارت��اأت جمموعة من   ، الكويت 

ال�ضخ�ضيات الكويتية املعنية 

اإن�ضاء  بال�ضاأن العام يف البالد 

مدر�ضة اأخرى لتعزيز التعليم 

وت���ط���وي���ره، واإدخ�������ال ع����دد من 

املناهج التعليمية الع�ضرية.

ملللن اجلهود  وانللطللاقللا 

التي بذلها عدد من  الكبرية 

الكويتية خال  ال�سخ�سيات 

اأحللمللد اجلابر  ال�سيخ  عهد 

الكويت  اللل�للسللبللاح حلللاكلللم 

حينذاك، نه�ست منارة علمية 

جديدة يف الكويت، متثلت يف 

املدر�سة االأحمدية التي �سكلت 

نقلة مهمة ومرحلة جديدة 

من مراحل تطوير التعليم يف 

مللن خللال مناهجها  الللبللاد 

املتنوعني  املتميزة ومعلميها 

وطلبتها الذين اأدوا دورا رائدا 

يف تطور جميع املجاالت يف 

الكويت.

والللكللتللاب اجلللديللد الذي 

اأ�للسللدره بللدر عللبللداهلل حمد 

بللعللنللوان )املدر�سة  اللللزويلللد 

االأحمدية( يوؤرخ لهذه املدر�سة 

اإن�سائها  الللرائللدة، وملللراحللل 

واإطاقها، ومناهجها وطلبتها 

املوؤلف يف مقدمة  . واعترب 

املدر�سة كانت  تلك  اأن  كتابه 

نقطة انطاق لطلبة الكويت، 

املدرسة األحمدية..
منارة تعليمية يف الكويت

عبداهلل املر�شد
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وحتول يف منط تعليمهم؛ من 

خال املواد احلديثة التي مل 

تكن يف �سابقتها املباركية، 

مثل اللغة االإجنليزية والتاريخ 

اأثَّللرت يف  والتي  واجلغرافيا، 

ت يف 
َّ

ب وغللللري لللَاّ ِفللْكللر اللللُطّ

الفكري والثقايف،  م�ستواهم 

فللتللح م�سار  و�للسللاهللمللت يف 

التعليمية منذ عام  البعثات 

نفو�ص  يف  لتبعث  1924م 
العلم  الطاب حّب حت�سيل 

واال�ستزادة والنهل من معينه 

املتدّفق.

كيف ن�ساأت الفكرة؟

يتطرق املوؤلف اإىل الكيفية 

التي انطلقت منها فكرة اإن�ساء 

ليلة من  املدر�سة فيقول: يف 

ليايل عام 1339هل - املوافق 

عام 1920م اجتمع رهط من 

علية القوم واأعيانهم من رجال 

الكويت يف ديوان ال�سيد خلف 

يتباحثون ويتناق�سون  النقيب 

للو�سول اإىل هدف واحد هو 

االرتقاء مب�ستوى التعليم بدولة 

الكويت، واأخذ ال�سيخ يو�سف 

بن عي�سى القناعي على عاتقه 

امل�سوؤولية يف اإقناع احلا�سرين 

ب�سرورة تطوير املنهج التعليمي 

باإدخال  املباركية،  باملدر�سة 

امللللواد احلللديللثللة مثل  بع�ص 

اللغة االإجنليزية واجلغرافيا 

املنهج.  امللللواد يف  اإىل باقي 

وحاول ال�سيخ يو�سف الو�سول 

ي�ستطيع فيه  اإىل حل و�سط 

ب  اإر�ساء كل االأطراف، فرَحّ

بللعلل�للص احللل�للسللور وعار�ص 

االآخرون الفكرة وراأوا االإبقاء 

على ما هو موجود من املواد 

مبنهج املباركية. واأمام الراأي 

تفتَّق ذهن  املعار�ص واملوؤيد، 

اأحللد احلا�سرين عللن فكرة 

َهللللَوى احلا�سرين  الملل�للسللت 

ال�سيخ  وا�ستح�سنوها، وهللو 

عبدالعزيز الر�سيد الذي بادر 

بفكرة جديدة طموحة القت 

القبول من جميع احلا�سرين، 

اأال وهي االإبقاء على املدر�سة 

املباركية واإن�ساء مدر�سة اأخرى 

جديدة.

وكان احل�سور من املوؤمنني 

التجديد وتطوير  بلل�للسللرورة 

الكويت  لتواكب دولة  التعليم 

االأخرى  الللدول  مثياتها من 

املتقدمة، فت�سارعت اجلهود 

ميلوؤها االأمل واالإميان يف ن�سق 

باالأمل  واحد وعيونهم ماأى 

ال�سيخ  والللطللمللوح، وذهللللب 

يو�سف بن عي�سى القناعي اإىل 

املغفور له ال�سيخ اأحمد اجلابر 

ال�سباح حاكم الكويت اآنذاك، 

واأطلعه على م�سروع املدر�سة، 

فبارك هذه اخلطوة الرائدة، 

وقام �سلطان اإبراهيم الكليب 

بجمع التربعات للمدر�سة، 

وبداأ االكتتاب من تلك الليلة 

لبناء املدر�سة  والللتللربعللات 

االأحمدية.

املباركة  واأثمرت اجلهود 

الكويت  التي بذلها رجللاالت 

افتتاح املدر�سة االأحمدية، 

الثاثاء  يللوم  ذلللك يف  وكلللان 

م �سنة  املللللحللللَرّ ملللن  اللللرابلللع 

1340هل، املوافق ال�سابع من 
1921م. وقد  �سبتمرب عللام 

اجتمع يف حفل االفتتاح عدد 

ال�سيوف واالأهايل  كبري من 

ُقّدَر عددهم بل500 �سخ�ص، 

واأُلقيت يف االحتفال خطب 

رنانة، وق�سائد بليغة، وتبارى 

وال�سعراء كل منهم  اخلطباء 

يديل بدلوه يف تلك املنا�سبة 

الكرمية.

االأحمدية قبل قيام 

جمل�ض املعارف

الللكللتللاب م�سرية  يللتللنللاول 

املدر�سة االأحمدية وكيف كان 

ال�سري ح�سناً وبُخَطى  ذلللك 

الدرا�سي  املنهج  وتاأثر  ثابتة، 

فيها باجتهادات املدر�سني. 

ويذكر اأن املواد الدرا�سية فيها 

كانت تت�سمن : القراآن الكرمي، 

واللغة االإجنليزية، واحل�ساب. 

اإىل  تنق�سم  االأخللرية  واملللادة 

الدفاتر،  قلل�للسللمللني: ملل�للسللك 

الللغللو�للص واجل�ص  وحلل�للسللاب 

والدهن. اإ�سافة اإىل مواد اللغة 

العربية، وفيها النحو وال�سرف 

واملحفوظات واالإماء واخلط، 

والفقه وال�سرية النبوية وتاريخ 

اخللفاء الرا�سدين واجلغرافيا، 

يف حني كانت عملية التدري�ص 

تعتمد على املعلم نف�سه، حيث 

يختار املو�سوعات التي يريد 

تدري�سها.

ويو�سح املوؤلف اأنه يف عام 

1928م ظهر اللوؤلوؤ ال�سناعي 
اليابان، وك�سدت جتارة  يف 

الكويت واخلليج  اللللللوؤلللوؤ يف 

ار  العربي، واأفل�ص كثري من جُتّ

الغو�ص، ومل  اللوؤلوؤ ونواخذة 

تنته تلك ال�سنة حتى حدثت 

االأزمة االقت�سادية العاملية عام 

1929م، فتاأثر الكثري من جتار 
اأثر  الكويت منها. وكل ذلك 

على التعليم واأوقف م�ساعدات 

املالية  التُجار وم�ساهماتهم 

للمدر�سة االأحمدية، حتى اإنه 

مل يبق لدى ال�سيخ يو�سف بن 

اإعانة  القناعي �سوى  عي�سى 

املغفور له ال�سيخ اأحمد اجلابر 

ال�سباح البالغة 2000 روبية 

�سنوياً، فا�سطر ال�سيخ يو�سف 

اإىل االقت�ساد يف االإنفاق على 

املدر�سة االأحمدية، حتى هياأ 

اإن�ساء جمل�ص  اهلل بعد ذلك 

املعارف يف عام 1936م، لتبداأ 

حقبة جديدة مهمة اأثرت يف 

الكويت،  التعليم بدولة  تطور 

ويف تقدم الباد ورقيها.

افتتحت في السابع من سبتمبر لعام 1921 في حفل كبير 
حضره أكثر من خمسمائة شخص وهي املدرسة الثانية 
بعد املباركية وتعود فكرتها للشيخ عبدالعزيز الرشيد

اعيييتيييميييدت املييييدرسيييية فييييي متييويييلييهييا عيييليييى تيييبيييرعيييات جتيييار 
1929 وأدخلت ضمن  الكويت التي استمرت حتى عام 
مناهجها تعليم اللغة االجنليزية واحلساب واجلغرافيا
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مراحل بناء املدر�شة

يبحث الكاتب يف مراحل 

بناء مدر�سة االأحمدية فيقول 

للمدر�سة  مللبللنللى  اأول  اإن 

الذي  املبنى  كللان  االأحمدية 

البحر  �للسللاحللل  مللن  اقللتللطللع 

ال�سيخ  له  املغفور  بتربع من 

اأحلللملللد اجللللابلللر ال�سباح، 

وزيللد عليه املبنى اجلنوبي 

الذي  االأحللمللديللة،  للمدر�سة 

كان يف االأ�سل مبنى اجلمعية 

اأ�سرة  به  اخلريية، وتربعت 

اأجللل االأحمدية،  اخلالد من 

فا�ستغل يف البداية كمدر�سة 

حت�سريية للطاب قبل تاأ�سي�ص 

دائرة املعارف، ثم انتقل اإليه 

املفت�ص العام بدائرة املعارف، 

لتكون مقرا له، ويف منت�سف 

االأربعينيات من القرن املا�سي، 

م املبنى اإىل حجرتني،  ُق�ِسّ

ق�سم للمر�سم، وق�سم لاأ�سغال 

العامة.

اأ�سيف  1943م  ويف عام 

لاأحمدية غرفتان درا�سيتان، 

ويف عام 1948م قرر جمل�ص 

املللعللارف تو�سعة االأحمدية 

ملللواكللبللة تزايد  ب�سكل كبري 

بناء  الطلبة، حيث مت  اأعداد 

غرف �سكنية يف الطابق الثاين 

للمدر�سني، وزيد عدد الف�سول 

الثالث،  الدرا�سية يف اجلناح 

لت االأعمدة اخل�سبية التي  وبُِدّ

باأقوا�ص  اللللللواويللن  كانت يف 

االإ�سمنت، وزينت  جميلة من 

املللدر�للسللة بحديقة  �للسللاحللة 

يف�سلها �سياج داخلي و�سياج 

اآخر يف طرف املدر�سة يحميها 

البحر. ويف �سيف عام  من 

1956م ُهِدم مبنى االأحمدية 
القدمي لتو�سعة �سارع ال�سيف، 

املبنى اجلنوبي  واأي�ساً هدم 

لاأحمدية .

ثلللللم بُلللنللليلللت امللللدر�لللسلللة 

اأر�ص  الثانية على  االأحمدية 

دخييييييلييييييت   1936 عييييييييييييييام 
»األحيييييييميييييييديييييييية« ميييرحيييلييية 
مجلس  بيييإنيييشييياء  جييييديييييدة 
امليييييييييعيييييييييارف اليييييييييييييذي أسييييهييييم 
عمومًا  التعليم  بييتييطييوييير 
فيييييييييييي دوليييييييييييييييييية الييييييكييييييويييييييت

املييييييييييدرسيييييييييية األحييييييمييييييدييييييية 
لالحتفاالت  مييقييرًا  كييانييت 
وامليييييينيييييياسييييييبييييييات الييييدييييينييييييييية 
متتاليتن  مييرتيين  وبيينيييييت 
على أرضيتن مختلفتن، 
وأزيلت متامًا عام 1973م

اأر�ص  املللللرزوق، مللع  يو�سف 

اأخللرى جنوبها كانت الأ�سرة 

بناها احلاج  املللنللديللل، وقللد 

البناي يف �سيف عام  اأحمد 

1956م، وانتهى من بنائها يف 
�سيف عام 1957م، وُفتحت 

 / 1958 الدرا�سي  العام  يف 

الف�شول الثالثة

اأربع  اأم�سى يف جمعه نحو  الكتاب الذي  املوؤلف  ق�سم 

�سنوات وجاء يف نحو 842 �سفحة اإىل ثاثة ف�سول، تطرق 

يف الف�سل االأول اإىل فكرة اإن�ساء وبناء املدر�سة االأحمدية 

ومرحلة جمع التربعات، ثم اختيار موقعها وت�سافر اجلهود 

من اأجل االإ�سراع يف بنائها واالحتفال بافتتاحها، وما جرى 

ت بها  فيه من اإلقاء اخلطب والق�سائد، ثم املراحل التي مَرّ

املدر�سة منذ افتتاحها حتى قيام جمل�ص املعارف وبعثات 

اأحللداث على  بها من  مللَرّ  بها، ومللا  التي مللرت  املدر�سني 

التعليم يف  بتقرير  اإىل ما عرف  اإ�سافة  العلمي،  ال�سعيد 

دولة الكويت عام 1952م ، و تقرير )القباين / عقراوي( 

عن التعليم يف الكويت.

ق اإىل االأن�سطة املدر�سية امل�سرحية  ويف الف�سل الثاين تطَرّ

والثقافية واالإذاعية والريا�سية والك�سفية واملو�سيقية واأن�سطة 

، وما�ساحبها من  التي �سهدتها املدر�سة  الفنية  الرتبية 

فعاليات �ستى �ساهمت يف بناء ثقافة وفكر و�سحة طاب 

املدر�سة. يف حني تناول يف الف�سل الثالث واالأخري اأ�سماء 

نُّظار املدر�سة ومدر�سيها، ومن ا�ستطاع احل�سول على �سريته 

الذاتية منهم، واأ�سماء طابها منذ عام 1921م حتى اأغلقت 

يف عام 1973م.

إصدارات

1957م، وكان مبناها عبارة 
عللن م�ستطيل ذي طابقني 

مفتوح من جهة الغرب، ويطل 

على فناء وا�سع، ويف�سله عن 

ال�سيف، غري  �للسللارع  البحر 

املللعللمللاري مل يكن  اأن منطه 

القدمية  مب�ستوى االأحمدية 

بجمال مبناها وروعة ت�سميمه 

للبيئة الدرا�سية،  وماءمته 

وحتّول اإىل مبنى تابع الإدارة 

الرتبية البدنية والك�سافة حتى 

اأوا�سط  املبنى يف  هدم ذلك 

الثمانينات، فتحّول اال�سم 

اآخلللر يف منطقة  اإىل مبنى 

املن�سورية.

مقر للمنا�شبات العامة

كانت مدر�سة االأحمدية 

اإقامة االحتفاالت يف  ت�سهد 

الدينية  املنا�سبات  كثري من 

فيها  وتُلقى  واالجتماعية، 

الدينية،  الق�سائد واخُلطب 

وغريها عندما يزور ال�سيوف 

املدر�سة ليّطلعوا على م�ستوى 

التعليم فيها. ومن املنا�سبات 

الدينية التي كانت تقام فيها 

ذكرى الهجرة النبوية، وذكرى 

املولد النبوي ال�سريف، وليلة 

االإ�سراء واملعراج، وغزوة بدر 

الكربى، كما اأقيمت احتفاالت 

مبنا�سبات اجتماعية �ستى.

وكللانللت تلك االحتفاالت 

كللبللريا من  ت�سهد حلل�للسللورا 

اللل�للسللخلل�للسلليللات الللفللاعلللللة يف 

املجتمع، وجتمع معهم عددا 

املواطنني، ف�سا  غفريا من 

الطلبة،  اأمللللور  اأولللليلللاء  عللن 

والطلبة اأنف�سهم.
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مما ل �ضك فيه ، اأن تكنولوجيا الت�ضال 

حتتل مركز الريادة يف ت�ضهيل عملية دمج 

العامل و الت�ضريع بوتريته. فب�ضببها تاأثرت 

الأمم �ضلبا اأو اإيجابا مبا يجري من تطورات 

و اأحداث عاملية، مما جعل تلك الأمم اأكرث 

وعيا بقدرتها على التاأثري يف جمرياته و 

تداعياته . فبف�ضل هذه الو�ضائل انكم�س 

العامل و امنحت الفوا�ضل بني املحلي و 

ازداد ات�ضاع  اأي�ضا ب�ضببها   ، العاملي. لكن 

الفجوة بني الفقراء و الأغنياء و هيمنت 

ثقافة ال�ضتهالك و الدعايات الإعالنية .

رؤى

التمــــــــايز
الثقـافـــي 
واملشرتك

اإلنســـاين  

عبد اجلبار الغراز
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الييعييومليية واقيييع جييبييري ال 
مفر منه ،  والتعولم ميس 
جييميييييع مييينييياحيييي احلييييييياة

�سنق�سم هذا املقال �سقني 

. االأول �سنقوم فيه بجولة يف 

اأفكار باحثني وكتاب  رحللاب 

بال�سلب مع ظاهرة  تفاعلوا 

وتللداعلليللاتللهللا لعر�ص  الللعللوملللة 

اأما   . تلل�للسللوراتللهللم جتللاهللهللا 

اأفكارا  االآخللر ف�سنعر�ص فيه 

باالإيجاب  ومللواقللف تفاعلت 

مع العوملة، متناولني بالتحليل 

)ال�سلبية  الت�سورات  كل تلك 

للقارئ  واالإيجابية(، وتاركني 

)ة( حرية اتخاذ املوقف الذي 

يقتنع به.

واإن  الللعللوملللة،  فللمللو�للسللوع 

اأُ�ستهلك مبا يكفي، اإال اأنه يبقى، 

الباحث االإماراتي  يللرى  كما 

اإطارا  عبد اخلالق عبد اهلل، 

مرجعيا لكل م�ستغل يف احلقول 

االجتماعية واالإن�سانية . ملا 

للللللعللوملللة مللن تللاأثللري قلللوي يف 

جمريات حياتنا املعا�سرة االآنية 

وامل�ستقبلية.

و�سائل االت�سال احلديثة 

يتفق جميع الكتاب، الذين 

�سنقوم بعر�ص مواقفهم يف هذا 

املقال، على  االأول من  ال�سق 

اأن ظاهرة  فكرة واحللدة، هي 

باتت �سرا ال بد منه.  العوملة 

ذلك اأنه، نظرا للتطور املهول 

الذي ت�سهده و�سائل االت�سال 

احلديثة، اأ�سبح من امل�ستحيل، 

يف نظرهم، التحكم يف تدفق 

املعلومات املن�سابة من �سبكات 

التوا�سل االجتماعي، ب�سكل 

جعل التعومل مي�ص جميع مناحي 

احلياة االقت�سادية وال�سيا�سية 

والثقافية واالجتماعية ويكر�ص، 

بفعل ذلك، واقعا جربيا ال مفر 

منه.

مللن هللللوؤالء الللكللتللاب جند 

الللكللنللدي ل . �لللص .  املللللللوؤرخ 

الللللذي يرى  �للسللتللافللريللانللو�للص، 

بانتهاج الأ�سلوب تفكيكي  اأنه، 

التي  للح�سارات والثقافات 

تاريخي،  كانت حتظى بعمق 

نهاية  التنظري الأ�سطورة  عرب 

االإيديولوجيات الكربى وافتعال 

لللفللكللرة �للسللدام احل�سارات، 

ال�سيطرة  الللغللرب  ا�للسللتللطللاع 

على بقية العامل. وب�سبب هذا 

االإجراء التفكيكي اختل ميزان 

القوى بني دول ال�سمال ودول 

اجلللنللوب،، وازداد حللدة بعد 

اندالع الثورة ال�سناعية الثالثة، 

ال�سركات  الللتللي لعبت فيها 

متعددة اجلن�سيات دور الناقل 

للتقنيات اجلديدة يف الزراعة 

وال�سناعة من العامل االأول اإىل 

العامل الثالث .

تلللوللللدت علللن هذه  قلللد  و 

الكاتب،  الللثللورة، ح�سب هللذا 

ثورة خ�سراء جعلت املوؤ�س�سات 

الزراعة  الزراعية حتل حمل 

التقليدية العائلية وتنتج نوعا 

جديدا من زراعة ت�ستفيد من 

لينت�سر  احلديثة،  التقنيات 

ب�سرعة نظام جديد الإنتاج 

البحار،  اإىل ما وراء  الللغللذاء 

املتناف�سون  تناف�ص فيه  حيث 

للفوز بال�سباق العاملي القائم بني 

اإنتاج الغذاء ومنو ال�سكان.

وانللعللكلل�للسللت تلللداعللليلللات 

الزراعية �سلبا  الثورة  انت�سار 

على و�سعية �سغار الفاحني، 

بخلقها لظروف مناق�سة يف 

الريف جتلت هذه االأخرية يف 

ا�ستفادة كبار الفاحني وحدهم 

الزراعي، نظرا  االإ�ساح  من 

لقدرتهم على حتمل نفقات 

التقنية الزراعية اجلديدة.

و دائما من منظور الكاتب 

�ستافريانو�ص، ترتب عن هذا 

الو�سع، ت�سكيل طبقة كبرية 

الذين  ال�سغار  من الفاحني 

ساهمت وسائل التواصل 
االجتماعي فييي تغيير 
أمنيياط التفكير ونشأت 
شييبييكيية عييياملييييييية للحوار 
اليييييييتيييييييفييييييياعيييييييليييييييي قيييييييييييادت 
الرتفاع مستوى الوعي

رؤى
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اأجربوا على النزوح اإىل املدن 

للعي�ص يف هوام�سها.  الكربى 

الثورة  اأن تكون هللذه  فبدال 

اخل�سراء نعمة على اجلميع، 

اأ�سبحت نقمة و�سببا يف تفاقم 

التفاوت االقت�سادي والتوترات 

ل�سيادة  ونتاجا  االجتماعية 

الللعللنللف واالإرهلللللاب ومقدمة 

للللثلللورات حلللملللراء اأتللللت على 

االأخ�سر والياب�ص . 

الللغللرب بقيادة  وا�ستطاع 

اإذن، بعد �سقوط  اأمريكية، 

االأنظمة  جدار برلني وانهيار 

الللتللوللليللتللاريللة، خلللللق نظام 

اأن  له  اأراد  اقت�سادي معومل، 

يكون قويا ومتما�سكا، ل�سمان 

اقت�ساد عاملي متحكم فيه، 

منتج لل�سلع واخلدمات وموفر 

تباع فيها تلك  الأ�سواق كربى 

ال�سلع . وقد طور الأجل حتقيق 

الباحث  الغاية، ح�سب  هللذه 

ال�سيا�سة  االمريكي يف علم 

فلللريلللدملللان، نظامه  جلللللورج 

الع�سكري حتى يبقي الطرق 

مللفللتللوحللة ويحفظ  الللبللحللريللة 

النظام يف املناطق التي تعرف 

توترا، لت�سهيل رواج ال�سلع بكل 

الغرب يف  . وقللد وفللق  حرية 

هذه املهمة الن�سجام اقت�ساده 

املعومل مع �سناعة جيل جديد 

من و�سائل االت�سال احلديثة 

لعب فيها االإعام الرقمي دورا 

كبريا .

العوملة والوظيفة 

املزدوجة

و لفهم هذا التطور الكبري 

احلا�سل يف جمال تكنولوجيا 

لنا  ي�سرح  االت�سال واالإعام، 

الفيل�سوف الهندي اأمارتيا �سن 

بداأت  التي  الوظيفة اجلديدة 

الو�سائل.  ت�سطلع بها هاته 

وظيفة كان ظاهرها �سناعة 

الراأي العام، وباطنها كان اإنتاج 

لتاأجيج  خطابات حتري�سية 

النا�ص ق�سد اتخاذ  م�ساعر 

مواقف معادية للثقافات غري 

الغربية. 

هذا التوظيف االإيديولوجي 

�للسللاعللد، يف  الللو�للسللائللل  لتلك 

اأمارتيا �سن، على ظهور  نظر 

تتبني  مللتللطللرفللة  تللنللظلليللمللات 

التطرف  اإىل  معتقدات تدعو 

وتنهج  والت�ستت  واالنق�سام 

اأ�سلوب العنف  

�لللسلللاعلللدت و�سائل  لللقللد 

الغرب،  االتلل�للسللال احلللديللثللة 

ح�سب الباحث االأمريكي جورج 

فريدمان، على تركيب �سورة 

كر�ستها بقوة يف اأذهان النا�ص، 

اأ�سبح  اأن التطرف  مفادها 

ي�سكل تهديدا فريدا من نوعه، 

اإرهللاب يعتمد  باتخاذه �سكل 

العنف الدموي لتحقيق ماأربه 

ال�سيا�سي. فباإعان احلرب 

اإرهابا، اعترب  على ما �سمي 

الغرب تلك التنظيمات املتطرفة 

الللذي تعدى  الوحيد  التهديد 

كل التهديدات االأخرى، االأمر 

الذي جعل حماية نف�سه منها 

اأ�سا�سيا ال�سرتاجتياته  دافعا 

التي كلفته توفري  الع�سكرية 

موارد هائلة للق�ساء عليه .

اإن مللا ر�للسللخللتلله و�سائل 

االت�سال احلديثة يف االأذهان من 

ت�سورات عن االإرهاب والعنف، 

يقول فريدمان، يك�سف الوجه 

للعوملة . فما ي�ساهد  ال�سيئ 

القنوات  على  م�ساء  �سباح 

التوا�سل  التلفزية و�سبكات 

انللدالع نريان  االجتماعي من 

م�ستعلة هنا وهناك حلروب 

اأهلية وطائفية وعرقية، ومن 

تزايد مهول يف ن�سب العطالة 

وت�سريح العمال وهجوم مدرو�ص 

اليييعييياليييم بييسييبييب العوملة 
يييشييهييد انيييتيييقييياال نوعيا 
من الثقيل إلييى الناعم 
ومن الصلب إلى املتدفق

»احليييييييكيييييييم بيييياليييينييييقيييياش« 
سيييييييييييييييليييييييييييييييوك وميييييييينييييييييهييييييييج 
دميييييييوقييييييراطييييييي ينبني 
بيييييييييييييياحلييييييييييييييوار وحييييييييرييييييييية 
املعلومات والتبادل احلر
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احلرية هي املشترك اإلنساني بن البشر ، وهي منحة 
من الله ) العقل املطلق ( إلى اإلنسان ) العقل احملدود (

للله على الطبقات  وخمللطللط 

املتو�سطة وتراجع مهول لدور 

الدور  ينم عللن هللذا  الللدولللة، 

اخلطري املت�ساعد لو�سائل 

االإعام احلديثة.

اأغرا�ص  ا�ستوفينا  اأن  بعد 

ال�سق االأول من املقال، ننتقل 

الثاين، الذي  اإىل �سقه  االآن 

يتفق فيه جميع الكتاب الذين 

�سنقوم بعر�ص اأفكارهم، على 

فكرة اأن ظاهرة العوملة، حتى 

وبللاال على  واإن كانت ت�سكل 

لها  والللثللقللافللات، فهي  االأمم 

وجللله ملل�للسللرق �للسللاعللدت على 

ر�سم ماحمه و�سائل االت�سال 

احلديثة .

 الدمج العوملي للثقافات 

�لللسلللرعلللت و�سائل  للللقلللد 

االت�سال احلديثة، ح�سب كل 

من �ستيفن كوملان وكارين رو�ص، 

من وثرية التحول االجتماعي. 

اإذ ا�ستطاعت، يف راأيهما، تغيري 

طريقة تفكري النا�ص جتاه قيمهم 

وامناط �سلوكهم. وهكذا، ويف 

اكت�سب  زمن قيا�سي ق�سري، 

اأخرجت  اآليات حللوار  النا�ص 

معتقداتهم الرا�سخة من بواطن 

الوعي،  اأ�سطح  اإىل  الاوعي 

فغذا كل �سيء ن�سبيا، بعد اأن 

كان مطلقا. و ثابتا. وقد �ساعد 

بناء  النا�ص على  التغيري  هذا 

هوية ذاتلليللة م�ستقلة فتحت 

املللجللال لهم على م�سراعيه 

لانخراط وامل�ساركة ال�سيا�سية 

االإيجابية الوا�سعة والدخول يف 

حوارات �سيا�سية كانت باالأم�ص 

القريب من املحظورات.

و �سوف لن تفلح و�سائل 

االتلل�للسللال احلللديللثللة كللل هذا 

الفاح، يف راأي هذين الكاتبني، 

لوال ت�سافر عاملني اأ�سا�سيني: 

توفري املعلومة وتي�سري التوا�سل 

لتت�سع  بتكلفة جد رخ�سية، 

بعدها رقعة ا�ستعمال االإنرتنيت، 

مللن دور يف  االأخلللري  لهذا  ملللا 

تقوية روابط التوا�سل ما بني 

النا�ص. اإذ �سكل دعامة كبرية 

لكل ن�ساط اجتماعي واأ�سهم يف 

اإثراء حياة الب�سر االجتماعية، 

ومل يعد اأحد ينكر االآن العاقة 

التي اأ�سبحت تربط االإنرتنيت 

باحلياة االجتماعية.

التفاعلي  ات�سم احللللوار 

الذي خلقته و�سائل  النا�سئ، 

االت�سال احلديثة، باحلرية 

وبلللكلللونللله ميتلك  وبلللاللللوعلللي 

القدرة على حت�سني التوا�سل 

االجتماعي . هذه اخل�سائ�ص 

التي اجتمعت فيه جعلته حوارا 

مر�سخا لل�سلوك الدميقراطي، 

اأطرافا  اأن ي�سمل  عمل على 

متعددة من جن�سيات متعددة.

بللعلليللد علللن هذا  و غلللري 

الكاتب واملوؤرخ  املوقف، يرى 

التون�سي احلبيب اجلنحاين، اأن 

و�سائل االت�سال اجلماهريية، 

بف�سل االإنرتنيت، قد �ساهمت 

ثللقللافللات االأمم،  تللوحلليللد  يف 

وو�سهرها، على اختافها، يف 

بوتقة واحللدة، فتقربت بهذا 

وتوا�سلت  امل�سافات  الفعل 

بينها يف  الثقافات فيما  تلك 

ظل نظام عاملي جديد اأحاذي 

الللقللطللب، تتزعمه الواليات 

رؤى
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املتحدة االأمريكية. 

 تغيري نحو االأف�شل

هل تعني االأحاذية القطبية 

الللعللامل مي�سي يف اجتاه  اأن 

االأمركة ؟

يجيبنا الباحث عبد اخلالق 

الت�ساوؤل  عبد اهلل عللن هللذا 

بللاأن االقت�ساد املعومل  بقوله 

العامل،  اأمركة  بتاتا  ال يعني 

ا�ستفراد  ملللن  اللللرغلللم  علللللى 

العامل . ذلك  اأمريكا بقيادة 

اأن العوملة، يف ت�سوره، لي�ست 

فر�سا لقيم وثقافة جمتمع ما 

على قيم الثقافات االخرى. وال 

طم�سا للهويات وللخ�سو�سيات 

احل�سارية. فهذه االأخرية، يف 

راأيلله، قائمة، و�ستظل كذلك 

خال وما بعد العوملة.

يتقاطع، اإىل حد ما، راأي 

علللامل االجللتللمللاع االأمريكي 

الكاتب  راأي  جورج ريتزر مع 

عبد اخلالق عبد اهلل، حينما 

اللللعلللامل، ب�سبب  اأن  يللعللتللرب 

انتقاال نوعيا  العوملة، ي�سهد 

الناعم، ومن  اإىل  الثقيل  من 

اإىل املتدفق. )11(  ال�سلب 

العوملة متثيل لتغري  اأن  ذلللك 

بالغ االأهمية طراأ على التاريخ 

االإن�ساين و�للسللريورة تت�سمن 

�سيولة متزايدة وتدفقات للب�سر 

واالأ�سياء واالأماكن واملعلومات، 

يف االجتاهات جميعها .

نف�ص املوقف يتبناه الكاتب 

حممد حمفوظ، الذي يعترب اأن 

العامل دخل عهدا جديدا ي�سهد 

انكما�سه ويرفع من م�ستوى 

تللرابللطللات االأمم وال�سعوب 

والثقافات، بف�سل هذه الثورة 

املبتكرة  الللرقللملليللة  العلمية 

لو�سائل ات�سال ومعلوميات 

جديدة موؤثرة يف بنية املجتمع 

املعا�سر. عهد يقرب  العاملي 

اأجزاء العامل اأكرث مما يباعد 

بلورة وعي  بينها وي�ساهم يف 

عاملي جديد موؤثر يف القناعات 

ال�سيا�سية. فالعوملة ح�سب هذا 

الت�ساعف  نتاج هذا  الكاتب، 

الللذي ي�سجله  املهول  املعريف 

التاريخ كل عقد من الزمان.

و من زاوية مناه�سة للعنف 

يرى اأمارتيا �سن اأن املبادرات 

املدنية تعترب �سيئا ال مندوحة 

عنه على امل�ستويني الوطني 

والعاملي، الأنها ت�سكل ميزات 

رئي�سية للم�سارات املدنية نحو 

بناء �سام عاملي. وهي، بهذا 

ي�سميه ب«  املعنى ترتبط مبا 

احلكم بالنقا�ص » ك�سلوك ومنهج 

ينبنيان  دميقراطني مو�سعني 

املعلومات  بللاحلللوار وحللريللة 

والللنللقللا�للص احلللر ويتجاوزان 

الذي  الللكللا�للسلليللكللي  االإطلللللار 

ر�سم لهما املحدد باالقرتاع 

واالنتخابات .

اللللعلللملللوم، تدفع  و علللللى 

االتلل�للسللال احلديثة  و�للسللائللل 

يبقى  الذي  الرقمي،  االإعللام 

له، رغم هذا وذاك، مبادرات 

اإىل  وملل�للسللاع حميدة ت�سعى 

دمج اجلماعات املهم�سة التي 

للتعبري  مللنللربا حللرا  مل جتللد 

عن وجهات نظرها عرب نهج 

ا�سلوب جديد للم�ساركة ياأخذ 

املهم�سة  االآراء  بعني االعتبار 

اأو االآراء التي تعرب عن وجهة 

نظر خمالفة. 

فئة  قيمة  مللن  فالتقليل 

وعللدم احللرتام كيانها يكر�ص 

ال�سعور بالظلم الذي له  فيها 

نتائج جد وخيمة على املدى 

والبعيد. فاالإرهاب،  املتو�سط 

»لي�ص  ح�سب جورج فردمان، 

عدوا واإمنا هو نوع من احلروب 

عدم  اأو  تبنيه  للعدو  ميكن 

تبنيه«. 

التقاطب  لللهللذا  كللحللل  و 

الطاغي على مواقف كل من 

ال�سق االأول وال�سق الثاين من 

املتدخلني  لهوؤالء  املقال،  هذا 

ن�ست�سهد،  اأوردنللاهللم،  الذين 

يف اخللللتلللام، مبللوقللف جميل 

العوملة، عرب  جتللاه تداعيات 

عنه الباحث حممد حمفوظ، 

باأ�سلوبه الهادئ والرزين. موقف 

القوة احلقيقية  يك�سف عن 

االإ�سام كدين  بها  التي جاء 

ت�سامح وتللعللادللليللة وو�سطية 

ومزاوجة عادلة ومن�سفة بني 

الروحية واجلوانب  اجلوانب 

الكاتب حممد  املادية. يقول 

حمفوظ : » اإن عملية التزواج 

الللرتكلليللب والتفكيك يف  بللني 

والتي قادت  الب�سري،  الوعي 

اإىل اإدراك امل�سرتك االإن�ساين 

املادي، هي التي اأ�سفرت اأي�سا 

عن اإدراك امل�سرتك االإن�ساين 

املعنوي، وذلللك انطاقا من 

االإن�ساين  الوعي  اإذا كان  اأنه 

البيئة الطبيعية هو  بعنا�سر 

التطورات  الذي �ساغ و�سكل 

تاريخ  احل�سارية الكربى يف 

الب�سرية، وذلك وفقا مل�ستوى 

تطور هذا الوعي، فاإن البحث 

عن من�ساأ هذا الوعي وموجهه، 

اإدراك  اإىل  الللذي �سيقود  هو 

امل�سرتك االإن�ساين املعنوي، 

ولقد قادت عملية الرتكيب يف 

الوعي االإن�ساين اإىل اإدراك اأن 

كل هذا الكون ما هو اإال نتاج 

لعقل مطلق ميثله اهلل �سبحانه 

وتعاىل، فهو عقل �سامل حميط 

غري حمدود« . كما قادت عملية 

االإن�ساين  الوعي  التفكيك يف 

اإىل اإدراك اأن التطور االإن�ساين 

نتاج حمدود ميثله  اإال  ما هو 

االإن�سان، وذلك العقل املحدود 

بالرتاكم  مللعللارفلله  يكت�سب 

والللتللوارث واخلللربة واخلطاأ، 

فهو عقل جزئي حمدود غري 

�سامل وغري حميط. ولقد كان 

امل�سرتك االإن�ساين املنا�سب 

للقيام بدور الو�سيط بني العقل 

املطلق الذي ميثله اهلل �سبحانه 

وتعاىل، والعقل املحدود الذي 

االإنلل�للسللان، يتمثل يف »  ميثله 

قيمة احلللريللة يف االختيار، 

لنا عقولنا لكي  فللاهلل خلق 

ن�ستخدمها، لكي نختار بها، 

والقدرة على االختيار حتمل يف 

جوهرها معنى احلرية، حيث 

متثل احلرية قيمة امل�سرتك 

القابل  املللعللنللوي  االإنلل�للسللاين 

بللني اهلل  الللعللاقللة  لتو�سيف 

اأن احلرية  باعتبار  واالإن�سان 

اللللازم ل�سحة  ال�سرط  هللي 

اإميان العقل االإن�ساين املحدود 

بالعقل االإلهي املطلق، وال�سرط 

ل�سرعية مبداأي الثواب والعقاب 

االإلهيني . فا جمال حل�ساب 

اإال لو امتلك حرية  االإن�سان 

االختيار بني اخلري وال�سر وبني 

الكفر  اخلطاأ وال�سواب وبني 

وبالتايل فامل�سرتك  واالإميان، 

اإال  االإن�ساين املعنوي ما هو 

ناجت عن عملية الرتكيب التي 

تقود اإىل العقل املطلق اأو عملية 

التفكيك التي تقود اإىل العقل 

املحدود، هو »احلرية االإن�سانية 

»تلك القيمة التي لو مت كبتها 

وحما�سرتها وتقلي�سها، لفقد 

االإن�سان اجلوهر واملعنى الذي 

مينحه التفوق على كافة كائنات 

االأر�ص«
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معرفة

الـَمْعِرَفُة ُتـْحـِيــي

ْعِرُفه، على اأّن كثريين غريي 
َ
وحدي اأ

يَْعِرُفونه ، لكنها معرفٌة دون معرفة، ونَظلٌر 

دون نظر!! اإنه ال�سيُخ عللّي، رحمه اهلل .

ُعْمُق نَظراِته ياأخُذَك، في�ستبيُح ِحماَك، 

، فتُحا�سرَك  ُفَك  يتخَطّ اإ�ساراته  وُملبْلَهلُم 

جيو�ُص الظّن واليقني، وبني نظرٍة واإ�سارة، 

وغياٍب وح�سور، وظٍنّ ويقني، يتناثَلُر اجل�سُد 

ًدا ، نَلْهلَب الوجود والعدم . ُمبَدّ

وما زلُت - كلما ا�ْستَلَرْقُت النظَر اإليه - 

وقُن اأن الفرزدَق َعناه ، حني قال :
ُ
اأ

 : ُكونا فكانتا َفُعوالِن 
ُ
وعيناِن قال اهلل

باالألباب ما تَْفَعُل اخَلْمُر

ا يُبِْحر يف اأعماقك،  اإذا نظَر اإليك، فكاأمَنّ

واإذا  اأمللواُجلله، فتدّك ح�سونَلَك،  تَللْغللُزوَك 

ال�سماء،  تْعُرج يف  اإليه، فكاأَنّلَك  نظْرَت 

واإذا  الغياب واحل�سور،  َمللدارُج  تَتنازُعَك 

اهما  التَقْت عيناه بعينيك، فاأنلَّى لَك اأن تتلَقّ

النظَر  يُ�َسِوّب  اأن  وَمْن له طاقٌة  ِكفاًحا؟ 

ا  اإليه، اأو يُ�َسِعّده؟! هل تريُد لعينيه اأْن تَُفَكّ

تهد  ى الذي جَتْ طا�سَمك؟ اأو تُْظِهرا الْلُمعَمّ

يف اإخفائه؟ داِر عيوبك اإذْن، وغِطّ اأ�سراَرَك، 

ْب !! وتاأَدّ

ر  كنُت �سغرًيا ومل اأُك اأِعلي ملاذا يتاأَخّ

النا�ُص دون نََظراته، وملا كربُت قراأُت عن 

الوجد والذوق والفرا�سة، وعرفُت اأن قراءة 

، واأَنّ من العلوم ما يُوؤَْخذ  العينني علم خا�ٌصّ

باالكت�ساب، ومنها ما يكوُن باال�سطفاء .

مل يكن ال�سيخ علٌيّ من اأ�سحاب االألقاب 

العلمية، التي يتباهى بها طّاُب هذه الدنيا، 

ِلع على كثرٍي من ق�سايا العلم  واأظنُّه مل يََطّ

اأنف�سهم، و�سغلونا  بها  العلماءُ  �َسَغَل  التي 

وتي َقبْ�َسًة من االإلهام يقراأ 
ُ
معهم، غري اأنه اأ

 
ُ
يُوؤِْثُر اهلل ِمنٌَح  العيون، وهي  بها )�سفرة( 

بها بع�َص عباده دون بع�ص، فقد ا�سَطَفى 

ر(، وَحَرمها  ببع�سها عبَده ال�سالَح )اللَخ�سِ

نبَيّه مو�سى، عليهما ال�سام .

ال�سحَب، لرنثي  اأ�ستوقُف  عند قربه 

غابَر الزمن اجلميل، ونبكي حا�سر اأيامنا 

الثَّْكلَى، قرُبه يُجاور قرب اأبي، والذاهُب اإليه 

ال يلجهله، فالثَّلَرى يَلدلَُّك عليه :

َى : تَرّحْم  َفُقلُت: ملَْن هذا؟ فقال يَل الرَثّ

َعلَيِْه، اإّنُه قرُب َعا�ِسِق !!

اأبللي - رحمه اهلل - كان  ُزْرُت  وكلما 

من موجبات الِبللِرّ زيارةُ قرب ال�سيخ علّي، 

هناك يهولَُك �سمُت املقابر، ويروُعَك جاُل 

املوت، وبني رهبة املكان، ووح�سة الزمان، 

نْ�ِسُد :
ُ
اأ

م�ساكنُي اأهُل الع�سق حتى ُقبوُرهم عليها 

ّل بني املقابِر تُراُب الُذّ

ْن ال يُوؤْبَُه  اأما ُمريدو ال�سيخ فكانوا مَمّ

واللَمنْ�سِيّنَي يف  لللة،  االأزَقّ ُفقراء  لهم، من 

دروب احلياة، و«ُرَبّ اأ�ْسَعَث اأْغرَب لو اأْق�َسَم 

ه« . وحني ناأى هوؤالء الرفاُق  على اهلل الأبَرّ

عن �سراعات الَب�َسر ، �سار لهم عاللُمهم 

، يتكنَُّفهم فيه اجلمال، وجُتِلّلُهم  اخلا�ُصّ 

ال�سكينة .

وحني عقدوا معاهدة �سام مع النف�ص، 

 بني اأفئدتهم، و�سرب عليهم ب�سياج 
ُ
عقد اهلل

، و�ُسوٍر من احلِبّ

من بََرد اليقني ، فاأ�سبحوا من الر�سا 

مبكان، ومن الراحة مبنزلة .

اللَمدنَيّة، وال  تغِيّلُرهم تعقيداُت  ال 

ثُلهم َمقابُح احلياة، اإنهم يف خ�ساٍم دائم  تُلِوّ

معها، الأنهم يف �ُسغل عنها، واخل�سومُة 

، واللعنُة  مع احلياة �سعاُر كِلّ وجداٍن حٍيّ

ة، التي واأَدْت  كل اللعنة على ح�سارة املاَدّ

د. حممد م�شطفى الَك��ْن��ز
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براءتنا، لقد لعنها )نيت�سه( من قبُل، وتََفَل 

عليها، حني قال : »هنا اللمدنَيُّة العظمى، 

وهل لك اأن تَْظَفَر منها ب�سيء ؟ اإَنّ عليك 

اأن تفقَد فيها الكثري، هنا جحيُم االأفكار، 

هنا تَلْهرتُئ كُلّ عاطفة �سريفة، وال يُ�ْسَمُح 

ة باأن تُْعلَن عن نف�سها  اإال للعواطف اجلاَفّ

.)1()...

املحَبّ  ابللُن اجللللوزي  وقللدمًيللا و�سف 

احلقيقي، باأن: » كّل �سيٍء عدّوه : هبوُب 

الّريح تقلُقه، وللمعاُن الربق يوؤرُقه، ور�سوُم 

يُوؤللُمه، والّتذكري  الّديار حترُقه، والعذُل 

ي�سقُمه، اإذا دنا الليُل منه هرَب الّنوُم عنه، 

َح فيه دواء  تداوى بالُقلْرب والبعد فما اأجْنَ

.)2( «

كنُت اأزور ال�سيَخ َعللَى فرتاٍت متباعدة، 

لَر من �سوائب هذه احلياة و�سخبها،  كي اأتطَهّ

اإذا  اإنك  اأو�ساخها وترابها،  واأغت�سَل من 

ذهبَت اإليه َملْهلموًما، َم�َسَح على �سدرك، 

فلليللزوُل )�ُسداعك(  وربَلللَت على كتفَك، 

ثُللَك حللديللَث املطمئِنّ  يُللحللِدّ ثللم  النف�سّي، 

اللمحَبّة،  )اأقللرا�للص(  الرا�سخ، فيمنُحَك 

وي�سقيَك)�َسراب( الر�سا .

والقوُم عنده جلو�ٌص على االأر�ص، وهو 

وا�سطة ِعْقدهم، يُطعم هذا، وي�سقي ذاك، 

ع نظراته  ويلللوِزّ يقت�سم )اللقمة( بينهم، 

ِع ال�سيخ علٌيّ  بالق�سطا�ص امل�ستقيم، مل يَدّ

يوًما اأنه ميتلك احلقيقة املطلقة، بل كان 

�سنَي َوْجهها  مع رفاقه يبحثون عنها، ُمتلِمّ

ُق  يف االأ�سياء ال�سغرية، مل يكن ي�سغله ُمنَمّ

الكلمات،  وراِئُع  وباِذُخ اخلطب،  املقاالت، 

البائ�سني، وُمداواة  اإ�سعاَد  ُه  َهُمّ بل كان 

َكارى، وعلى َعتَبات  بني، واإيقاظ ال�َسّ اللمعَذّ

االأمللل ويا�سمني  ُزهللوَر  نَْقتَِطُف  كنَّلا  بابه 

اليقني، وال اأن�سى بكاء اأحدهم يوًما بني يديه 

طالًبا اخلا�ص من َدن�ص الدنيا، تائًقا اإىل 

النَّْف�ص، وحترير  فكاك روحه من عبودية 

قلبه من قيود االأر�ص !!

كان ال�سيُخ علٌيّ حادًيا الأرواح النا�ص، 

قائًدا لقلوبهم ، ي�ساورونه يف جليل اأمورهم 

وحقريها، فَيُف�ّص َمغاليَقها؛ رجٌل نَ�َسَزْت 

الذي خبْت  بينهما احلَبّ  زوجته، فيبعُث 

 ّ �سهما على الرِبِ ه ابنُه، فيُحِرّ جذوتُه، اأٌب َعَقّ

ُل بني جارين،  ، يوائم بني متخا�سمني، يَ�سِ

كان م�ستودع االأمانات، وخمزن االأ�سرار، اأما 

قلبه فكان موئل االآالم واالآمال، وم�سرتاح 

املتعبني، وم�سكن الغرباء .

لكَنّ بع�َص ُجفاة االأرواح، املاأ�سورين يف 

زنزانة احلياة، ممن يحتكرون احلقيقة 

اأجمعني - كانوا  النا�ص  الأنف�سهم دون 

ي�سخرون منه، وال�سخرية من اأهل اخلري 

تاريخها قدمٌي ، ويف الوقت الذي كان ال�سيُخ 

م�سغواًل فيه باهلل، كان هوؤالء م�سغولني به 

االإن�ساُن  ين�سغل  اأن  وال�سياُع احلقيقّي   !!

بغريه، لقد كان ال�سيُخ علّي يبني اجل�سور؛ 

لي�سل النا�َص بع�َسهم ببع�ص، يف حني كان 

ثوَب  اجُللللْدران، وين�سجون  يبنون  هللوؤالء 

القطيعة !!

اإن الرجل يجتهد يف الو�سول اإىل رِبّله، 

 من 
ُ
ُب اهلل فاجتهْد ِمثْلَه اأو َدْعُه، وهل يعِذّ

َقَرع باَب ر�ساه، اأو يَْرُجم من تَ�سلَّق �َسجرةَ 

ُحِبّه ؟!!

املتعِلّم  الرجل  واأنا ذلك  اأزورهم  كنُت 

بينما هم يف  الكربى،  االألقاب  ، �ساحُب 

ِخَرِقهم البالية، وكنُت اإذ ذاك اأحتقر هامتي 

الباذخة، فاأنا يقتلني  اأمللام تلك القمم 

ييهم اأرواُحهم، اأ�ْسَقى بالعلم،  عقلي، وهم حُتْ

العقل  وينعمون باملعرفة، وال�سراُع بني 

والروح اأبدّي .

اأن  ال�سيخ يف جل�سته، بعد  يعتدُل  ثم 

ُمنْ�سًدا ما يحفظ من  ي�سرب )ال�ساي(، 

تراث روحي- فكاأنه ير�ُصّ املاء على �َسَررنا، 

فيُْطفئ فينا َجْمرةَ االإثم، اأو يَبُْذُر اللُحَبّ يف 

َحنايانا، فيقتلُع منا ُجرثومَة ال�سِرّ - مازال 

يعبق يف ذاكرتي بع�سه :

وما نحُن اإال كالِكتابِة يف الهوى �ُسطوُر 

َخياٍل واحلروُف �َسماِئُر ومنه:

وما َعَجِبي موُت امْلُحِبّنَي يف الهوى ولكْن 

بقاءُ العا�سقنَي َعجيُب ومنه:

َم�َسيْناها ُخطا ُكِتَبْت علينا وَمْن ُكِتَبْت 

، بعد  عليه ُخطا َم�ساها رحل ال�سيُخ علٌيّ

اأن اأنَْهى ر�سيَده من اخُلطا، وبقيُت بعده 

لًبا اخلطوة  لى يل منها، ُمرتِقّ �ْستهلُك ما تبَقّ
َ
اأ

االأخرية : متى؟ واأين؟ وكيف؟!!

ُب  امللَقّ اأبو املعايل اجلوينُيّ  لقد ماأ 

باإمام احلرمني احلياةَ علًما وفكًرا وفقًها، 

املللوت - وقد  ثم يقول وهللو على فرا�ص 

ت�ساءلْت اأمام عينيه ُم�سنَّفاتُه وتَْرجيحاتُه، 

ُموت على 
َ
ْقي�ستُه - : »اأ

َ
وتَلهاوْت ُمناظراتُه واأ

َما مَيُوت َعلَيِْه َعَجاِئُز ني�سابور« .

ومن قبله باح االإماُم الرازّي يف حلظة 

�سدق :

ومل نَ�ْستفْد من بحِثنا ُطوَل ُعْمرنا �سوى 

اأْن َجَمْعنا فيه ِقيَل وَقالُوا

اإن العلم يُْحِيلي، وقد يَْقتُل، لكَنّ اللمعرفة 

ِيلي اأبَلًدا !! ة حُتْ احلَقّ

أبيييييييو املييييعييييالييييي اجلييييوييييينييييي ، ميييسيييتيييودع 
األميييييييييييييانيييييييييييييات ومييييييييييخييييييييييزن األسييييييييييييييييييييرار، 
واآلمييييييييييييييييييييييييييييال األآلم  وميييييييييييييييييوئيييييييييييييييييل 

يييقييتييليينييي عييقييلييي وحتييييييييهييم أرواحيييهيييم، 
باملعرفة ويييينيييعيييميييون  بييياليييعيييليييم  أشييييقييييى 

قيييييييييراءة اليييعييييييينييين عيييليييم خيييييياص ، ومييين 
اليييييييعيييييييليييييييوم مييييييييا ييييييييؤخيييييييذ بييييياالكيييييتيييييسييييياب 
وميييييينييييييهييييييا ميييييييييا ييييييييؤخيييييييذ بييييياالصيييييطيييييفييييياء
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اأهدى املفكر اجلزائري الدكتور م�شطفى �شريف،املعروف بتخ�ش�شه يف جمال حوار الثقافات واالأديان، املكتبة العربية جمموعة 

 ، اأبرز املفكرين   الذين   �شعوا اإىل  تر�شيخ قيم  احلوار البناء بني الثقافات  اإذ يعد   من  متميزة من املوؤلفات الفكرية الثمينة،  

واالأديان، وهو من اأف�شل الذين كتبوا عن ثقافة ال�شالم ،والت�شامح يف ديننا االإ�شالمي احلنيف، اإنه �شخ�شية علمية لها مكانتها 

يف دنيا الثقافة، والفكر االإ�شالمي ،ولها وزنها يف رحاب حركة البحث العلمي،   فقد  قام الدكتور م�شطفى  �شريف بعدة حوارات 

علمية ، وثقافية معمقة مع كل من البابا يوحنا بول�ض الثاين، وبينيدكتو�ض ال�شاد�ض ع�شر،و التقى  بالبابا فرن�شي�ض يف الفاتيكان 

بعد ت�شلمه جائزة ثقافة ال�شلم يف اإطار حوار الديانات،و ن�شر تفا�شيل لقائه بالبابا بينيدكتو�ض ال�شاد�ض ع�شر يف كتاب عنونه 

ب»لقاء مع البابا«، ذكر يف مقدمته اأنه كان اأول مفكر م�شلم يتحاور   مع البابا عن االإ�شالم يف مكتبة الفاتيكان، واأ�شار اإىل اأن هدفه 

من هذا الكتاب هو تقريب وجهات النظر بني االإ�شالم ، وامل�شيحية، لتجاوز حلظة �شدام االأديان ، والثقافات، وبناء جمتمع اإن�شاين 

يقوم على التعاي�ض ، والت�شامح.

قراءة

ولعل من اأ�سهر كتب الدكتور 

م�سطفلللى �سريف كتاب»جاك 

بريك-�سلللرق غلللرب«، اللللذي 

األفللله باال�سرتاك ملللع الكاتب 

الفرن�سي جان �سور، وقد اهتم 

يف هلللذا الكتلللاب ب�سخ�سيلللة 

املفكلللر جاك بلللريك املعروف 

مبواقفه اجلريئة، وال�سجاعة، 

تنوير يليق 

بالشباب

بالتعلللاون مع جلللان �سور كيف 

فهم جاك بريك االإ�سام،وكيف 

�سعلللى اإىل تغيري نظرة الغرب 

اإليه،وكيف ناق�ص بعمق املفهوم 

واملنا�سرة للق�سايا العادلة يف 

العامل،واملتعاطفة مع احلقوق 

امل�سروعة للبلدان العربية ،وقد 

بني الدكتور م�سطفى �سريف 

د. حممد �شيف االإ�شالم ب�وف�الق�ة

م�شطفى �شريف
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ال�سحيح للهوية االإ�سامية،كما 

اأكلللد يف هذا الكتلللاب على اأن 

جاك بريك قدم جهوداً كبرية 

طوال م�سلللرية حياته من اأجل 

التقريب بني ال�سرق ، والغرب، 

واالإ�سلللام وامل�سيحيلللة، وكان 

اإىل ت�سويلللب  يرملللي دائملللاً 

اللللروؤى اخلاطئلللة التي قدمت 

عن االإ�سام.

و يرى الدكتلللور م�سطفى 

�سريلللف اأن التعملللق يف فهلللم 

اأفكار جاك بريك ي�ساعد على 

مواجهة التحديات التي جتابه 

العامل حالياً، وعلى راأ�سها الفكر 

االأحادي املتطرف،فجاك بريك 

قلللام برتجمة القلللراآن الكرمي، 

وكان ع�سلللواً يف جمملللع اللغة 

بالقاهلللرة، ودم�سق،  العربيلللة 

ودر�لللص املجتمعات االإ�سامية 

من الداخل مركزاً على العنا�سر 

التلللي كونت هويلللة املجتمعات 

العربية، واالإ�سامية.

وقد نال املفكر اجلزائري 

الدكتور م�سطفى �سريف عدة 

جوائز عاملية، تقديراً جلهوده، 

ومنجزاته العلمية املتميزة يف 

جمال حوار االأديان، والثقافات، 

و ملللن بينهلللا نذكلللر: جائلللزة 

اليون�سكلللو - ال�سارقة للثقافة 

العربيلللة ،والتي جاء يف بيانها  

اأنها ت�سللللم للدكتور م�سطفى 

�سريف »نظلللراً الإ�سهامه على 

ملللدى ثاثلللني �سنلللة يف ترقية 

الثقافلللة العربيلللة االإ�سامية، 

واحلوار ما بني الثقافات«.

وقد نوهت مديرة اليون�سكو 

باجلهلللود الكبلللرية التي بذلها 

املفكلللر م�سطفلللى �سريلللف، 

الذي»ما  بالباحلللث  وو�سفتللله 

فتئ يعمل، حيث ما كان االأمر 

يتعللللق بثقافة التفتح ، ولطاملا 

اأ�سهم من خال موؤلفاته يف فهم 

العامل العربي، واالإ�سامي«.

ويف بيلللان اأ�سدرتللله دائرة 

بال�سارقة  الثقافلللة واالإعلللام 

ذكر االأ�ستاذ عبد اهلل العوي�ص 

اأن املفكلللر  م�سطفلللى �سريف 

هلللو »واحد ممن �ساهموا منذ 

اأكرث من ثاثني عاماً يف تعزيز 

احلوار بني الثقافات، والتعريف 

بالثقافات العربية، واالإ�سامية 

ملللن خال درو�سللله، وموؤلفاته 

العديلللد ملللن جامعلللات  يف 

العامل،وي�سهلللد لللله عملللله يف 

ال�سلك الدبلوما�سي، ون�ساطه 

كرجلللل �سيا�سة،فقلللد كر�لللص 

جانبلللاً من م�سريتللله للتدري�ص 

العلمي،وب�سفتللله باحثلللاً اأن�ساأ 

لتدري�لللص  تعليميلللة  وحلللدات 

العربية  والثقافات  احل�سارة، 

االإ�سامية«.

كما منحت موؤ�س�سة دوت�سي 

االإيطاليلللة جائزتها التقديرية 

ملللن اأجل ثقافلللة ال�سلم خال 

�سنة: 2013م للمفكر م�سطفى 

�سريف،وذلك عرفانا بجهوده 

يف تثمني احلوار بني الثقافات 

، والديانلللات، وبعملللله ل�سالح 

ترقية املعرفة املتبادلة، وجهوده 

يف اإطار البحث عن ثقافة ال�سلم 

امل�ستدام بني الثقافات.

الغريلللب  باالأملللر  ولي�لللص 

عن املفكلللر الدكتور م�سطفى 

�سريف اأن يُتحفنا بكتاب جديد، 

ناق�ص فيه ق�سايا ثقافة ال�سلم، 

واحللللوار احل�ساري مع االآخر 

، فكتابه االأخلللري، املو�سوم بل: 

»ثقافة ال�ّسللللم ليتعلّم ال�سباب 

احلوار«، وال�سادر حديثاً عن 

من�سورات دار هومة للطباعة 

والن�سلللر يف اجلزائلللر خلللال 

اأواخر �سنة: 2016م، هو ثمرة 

جهود جديرة بكل تقدير، در�ص 

فيللله املوؤلف مبنهجيلللة علمية 

الفتة للنظر، خمتلف اإ�سكاليات 

ثقافة احلوار، وال�سام، حيث 

تنلللاول املو�سلللوع ملللن وجلللوه 

خمتلفة،فقد عر�ص بدقة الروؤى 

االإ�سامية لثقافلللة احلوار، و 

ال�سام ،وات�سم عر�سه مبقدرة 

فائقة،وب�سموليلللة خمتللللف 

والتعريفات، وهو  الت�سّورات، 

ينطلق من التاأكيد على �سرورة 

اأن يدرك ال�سباب اأن االإ�سام 

يفتتلللح  ال�سلللام، حيلللث  هلللو 

مقدملللة كتابه بالقلللول: »على 

ال�سباب اأن يعرف اأن االإ�سام 

االإ�سلللام  ال�سام،كلملللة  هلللو 

من نف�ص جلللذر كلمة ال�سام، 

تاريلللخ االإ�سلللام يرُبهلللن اأنللله 

يعطي االأولوية لل�سام، القراآن 

الكرمي، وال�سنة النبوية ال�سريفة 

يركزان على ال�سلم من خمتلف 

م�ستويات العاقات االإن�سانية، 

واالجتماعيلللة ، ويجلللب عللللى 

كل مثقلللف، ومفكر، وعامل اأن 

ي�سرح للعامل كله،ثقافة ال�سلم، 

اإن اأحد اأ�سملللاء اهلل احل�سنى 

ال�سام، واأحد اأهداف ر�سول 

اهلل )�سللللى اهلل عليللله و�سلم( 

هلللو بناء اأملللة، وجمتمع يت�سم 

بحقلللوق وا�سحلللة مبنية على 

ال�سلم ، وال�سلم احلقيقي مبني 

على قواعد وا�سحة، بحقوق، 

وواجبلللات ، واحللللق ال�سرعي 

للدفلللاع علللن امل�سلحلللة العليا 

لاأملللة، ال�سلم ال يعني التخلي 

علللن حقلللوق االأملللة، الواجب 

االأ�سملللى للللكل مفكلللر م�سللللم 

هو تقدمي ال�سلللورة احلقيقية 

لاإ�سلللام للعلللامل باأ�سره ،واإنه 

اأحد مامح العلم النافع، تاريخ 

االإ�سام ثلللري، وغني، وبع�ص 

االأجنبيلللة، تتجاهل  امل�سلللادر 

هلللذا الربهلللان، وتركلللز فقط 

عللللى بع�لللص الت�سرفات غري 

العقانية، وبع�ص االنزالقات 

املنحرفلللة، والبعيدة عن ديننا 

احلنيف«.

 ي�ستمل كتاب »ثقافة ال�سلم 

ليتعللللم ال�سباب احلوار«، على 

ق�سمني رئي�سني:

الق�سلللم االأول مو�سوم ب: 

»امل�سلم واالآخلللر« ، وهو ي�سم 

خم�سة ف�سلللول رئي�سة، حيث 

تناول يف الف�سل االأول من هذا 

الق�سم جملة من الق�سايا التي 

تت�سلللل بثقافة ال�سلم يف عامل 

متلللاأزم ، ومن اأبرز ما نبه اإليه 

الدكتلللور م�سطفى �سريف يف 

هذا الق�سم اأن حلوار الثقافات 

ثاثة اأهداف على االأقل، هي: 

التعلللارف و التبلللادل، واإقاملللة 

معايري م�سرتكة، والعدل على 

كل امل�ستويلللات، وينبللله اإىل اأن 

االنطواء على الذات غريب عن 

ثقافتنا، فيجب اأن ن�سارك يف 

البحث عن احل�سارة، ويتعني اأن 

ي�سرتجع املرء تفتحه على اأكرب 

اجلماعلللات، وينبغي الت�سميم 

اأكرث ملللن اأي وقت م�سى على 

التم�سلللك بحلللوار الثقافلللات، 

ق�سد ت�سكيل جمتمع املعرفة، 

وامل�ساهمة يف ت�سييد ح�سارة 

عاملية جديدة ،فاحلقيقة لي�ست 

حكلللراً عللللى اأحلللد، والعلللدل، 

والتعددية يوجلللدان يف �سلب 

كل ديناميكيلللة حامللللة للرقي 

االأ�سيلللل، فا منا�لللص للرجل 

�ساحلللب النية احل�سنة، اإال اأن 

يتوخلللى البحث علللن املعرفة، 

والنقا�ص ما بني الثقافات، يف 

ثيييييييييالثييييييييية أهييييييييييييييييييييداف حليييييييييييييييييوار الييييييييثييييييييقييييييييافييييييييات هييييي 
مشتركة ميييعيييايييييييير  وإقيييييامييييية  والييييتييييبييييادل  الييييتييييعييييارف 

والتعددية  والييعييدل   ، أحيييد  عييلييى  حييكييرا  ليست  احلقيقة 
يوجدان في صلب كل ديناميكية حاملة للرقي األصيل
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اإطار االحرتام املتبادل ، وذلك 

هو امل�ستقبل.

يف الف�سل الثاين من هذا 

الق�سلللم اللللذي عنونللله املوؤلف 

ب: »القلللراآن الكلللرمي وال�سنة 

النبوية م�سدر ال�سلم احلقيقي 

«، اأكد د. م�سطفى �سريف على 

اأن مو�سلللوع ال�سللللم معرو�ص، 

ومن�سو�ص عليه بطرائق عدة 

يف القلللراآن الكلللرمي، وتتمثلللل 

االإ�سلللام، عللللى  امل�ساأللللة يف 

�سكل ازدواجية وحدة /تعددية، 

واالآخلللر املختللللف هلللو يف لّب 

اختبلللار احلياة عللللى االأر�ص، 

وبالدرجة االأوىل فاإن االختاف 

هو اختبار طبيعي، ومن خال 

حتليل القراآن الكرمي، نرى اأنه 

الوحدة املتجلية يف التنوع، اأو 

التنوع املحلول يف الوحدة، فهذه 

الر�ساللللة املوحلللدة متثل خطاً 

اأ�سا�سياً لل�سكل، وامل�سمون. 

ملللن  اأنللله  املوؤللللف  ويلللرى 

اإىل  بالن�سبلللة  ال�سلللروري 

ذهنيلللة امل�سلم اأن يتم تكوينها، 

وتوجيههلللا، وتنويرهلللا بعملللق 

ملللن طريق بيداغوجية القراآن 

الكلللرمي، وعلى الفلللرد امل�سلم 

اأن يلللدرك اأن مفهلللوم ال�سللللم 

يتعدى يف االإ�سام كل املفاهيم 

االأخرى: اإنللله ديني، واإن�ساين، 

و�سيا�سي، واأبعد من ذلك تلتقي 

كل �سفلللات املوؤملللن الكلللرمي، 

وامل�سيلللاف، والطيب بالداللة 

التي يوؤديها يف تاأ�سي�ص ال�سلم 

ملللع الذات،وملللع االآخلللر، ومع 

العلللامل ، اإذ اإن امل�سلم املخل�ص 

الذي يقراأ القراآن الكرمي يدرك 

اأن كل الب�سلللر هلللم ملللن النوع 

نف�سه، لهم نف�ص االأ�سل، ونف�ص 

امل�سري :العودة اإىل اهلل الواحد 

،خاللللق احليلللاة، اإذ يخاطلللب 

القراآن الكرمي الب�سرية جمعاء 

دون ا�ستثناء، ومن املنطقي اأن 

يكون امل�سلم مت�سبعاً بفكرة اأن 

اهلل قد خلق الب�سر متماثلني يف 

اإن�سانيتهم، وهم ينحدرون من 

اأ�سل واحد،و من اأجل م�سري 

م�سلللرتك، و هنلللا كان لزاملللاً 

ا�ستقبال، واحرتام االآخر دون 

قيد، اأو �سرط. 

وي�سلللري الدكتور م�سطفى 

�سريلللف يف الف�سل الثالث من 

الق�سم االأول من الكتاب،والذي 

جاء بعنوان: )املفكرون امل�سلمون 

وخماطر الوجود(، اإىل اأن كثرياً 

من املفكرين امل�سلمني القدامى 

انطلقوا من منطلقات خمتلفة 

يف بحثهلللم علللن العاقلللة بني 

امل�سلمني ، وغريهم من االأمم 

االأخلللرى، فبع�سهلللم اأكد على 

�سرورة احلوار ملللع الثقافات 

االأخلللرى، و بع�سهم �سعى اإىل 

اكت�ساف العاقة ما بني الدين 

)دينهلللم(، والفل�سفلللة )فل�سفة 

االآخلللر(، وبالعك�لللص، وبع�سهم 

اهتم مب�ساأللللة العزلة، واالألفة 

)التعاي�ص االجتماعي(، ومدى 

قلللدرة الو�سلللول اإىل احلقيقة 

بلللني  ملللا  العامليلللة، وال�سللللة 

خمتلف املجموعات، والهياكل 

االجتماعية، وما بني اجلماهري 

،والنخب، اإ�سافة اإىل موا�سيع 

اأخلللرى كثلللرية تتعللللق مب�ساألة 

االختاف...

تبلللني  التلللي  واملاحظلللة 

القوا�سلللم امل�سرتكة يف طرائق 

املعاجلة، هي اأن اأغلب املفكرين 

امل�سلمني الكبار ذكروا مو�سوع 

العاقلللة ما بني العلللوامل، وما 

بني خمتلف روؤى احلياة، ومتت 

معاجلة هذه امل�سائل كموا�سيع 

طبيعية، ومنطقية، واأ�سا�سية، 

اإذ عوجلت بطرائق ا�ستقرائية، 

وا�ستنباطية، ح�سب املقاربات، 

وقد مت االهتملللام بامل�ساألة يف 

وقت مبكلللر ،يلللربز اأن جدلية 

االنفتلللاح، واالنغاق، كانت يف 

�سلب االن�سغاالت، فعلى �سبيل 

املثال ابن ر�سد ينبه اإىل �سرورة 

ا�ستيعاب م�ساأللللة العاقة مع 

االآخر عللللى اأ�سا�ص اأن ال�سلم، 

وال�سلللام بالن�سبلللة البن ر�سد 

يتحقق بف�سل تف�سري الواقع، 

حيث لي�ص هناك ما هو مقدم 

�سلفاً، بطريقة غري م�سروطة، 

وغري عقانية، فابن ر�سد يرى 

اأن االإن�سان يظل دائماً يف حاجة 

اإىل غلللريه الكت�ساب الف�سيلة، 

واالإ�سلللام – وفلللق روؤيته - ال 

يقبل فقط فلللارق االختاف، 

و�سرورة التفكري، واإمنا اأي�ساً 

يلللرى فيللله عن�سلللراً رئي�ساً يف 

تدبري اخلللللق، واالت�سال بني 

االأمم الذي يذكره ابن ر�سد، ال 

يكون خا�سعاً الأي تاأثري، و الأي 

�سلللكل من اأ�سكال االإكراه، فهو 

يلح على اأنه يجب التجاوب مع 

الذات، ومع العامل، ومع االآخر 

املختلف عنلللا، فبلوغ احلقيقة 

العاملية مير عرب نوع من املثول 

اأمام االآخر، والرتحيب بتفكري 

االآخر، ومبلللا هو عاملي، الذي 

ي�سكل فعل االإن�سانية احلقيقية، 

ومن ال يعمل على اإيجاد عاقة 

مع االآخر ، فهو يف قطيعة مع 

ما هو مطلوب منه، وماأمور به 

ملللن تعارف، وحتلللاور، ووئام ، 

وم�ساحلة.

و الفيل�سلللوف امل�سللللم ابن 

طفيل على �سبيلللل املثال، كان 

ي�سلللري اإىل اأن الفكر ميكن اأن 

يرتقي اإىل غاية احلقيقة، دون 

اأن يُعر�ص نف�سه لا�سطراب، 

واالعتداء من طرف االآخرين، 

وهلللذا ي�ستدعي وجلللود يقظة 

وجودية تتحقق بثقافة ال�سلم.

ي�ست�سهد املوؤلف يف م�ستهل 

الف�سل الرابع من هذا الق�سم، 

والذي و�سمللله ب: »ممار�سات 

لل�سبابv«، مبا  العي�ص �سويلللاً 

يوؤكده جاك بريك يف كثري من 

موؤلفاته املتميزة من اأن امل�سلمني 

ب�سفة عاملللة، كانوا باالأحرى، 

اأكرث اإخا�ساً ،ووفاًء ملرجعياتهم، 

واالإ�سام لعلللب دوراً مهماً يف 

ت�سهيلللل االت�سلللال بالثقافات، 

واحل�سارات االأخرى، ويعر�ص 

املوؤللللف �سلللورة متناق�سلللة مع 

قيم االإ�سلللام املت�سامح، حيث 

تظهر اليوم انحرافات يف �سورة 

حركات متطرفة ت�ستعمل العنف 

باأ�سلللكال عمياء متناق�سة بكل 

و�سلللوح مع القيلللم التي وردت 

يف القراآن الكرمي، ويف اأحاديث 

الر�سول الكلللرمي حممد)�سلى 

اهلل عليه و�سلم(، ويعرب املوؤلف 

عن اأ�سفللله ال�سديد ملا يقع من 

ت�سويه لاإ�سام الدين احلنيف 

الذي جاء من اأجل ن�سر ال�سلم، 

وال�سام، فيقول يف هذا ال�سدد 

: »اإن هذه االنحرافات متع�سفة 

من هلللذه الناحية جتاه الدين، 

مملللا ي�سكل �سلللورة اال�ستياء 

البذيء ، واملقزز و تكمن امل�سكلة 

يف كلللون العلللامل االإ�سامي مل 

يعرف اللللرد امل�سلللاد بطريقة 

متب�سلللرة، و�سامللللة مبلللا فيللله 

الكفايلللة، على هذه الفظاعات 

اجلديدة ، وعلى حركات املوت، 

واالنغاق هلللذه التي تت�سرف 

با�سمنا، فاإجراءات الرد عليها 

االخيييتيييالف هيييو اإلخييتييبييار الييطييبيييييعييي وفيييي حتليل 
اخلطاب القرآني هو الوحدة املتجلية في التنوع

قييييبييييول اآلخيييييييير فيييييي اإلسييييييييييالم ميييعيييطيييى جيييييوهيييييري وليييييييس 
ُأُفييق العالم وليس سده ، وقييد جيياء اإلسييالم لفتح  ثانويا 

قراءة
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بقيت متاأخرة ، و�سعيفة، وغري 

مائمة«.

ويلفت الدكتلللور م�سطفى 

اإىل نقطلللة  االنتبلللاه  �سريلللف 

مهمة، وهي اأن انت�سار االإ�سام 

وهيمنته على اأرا�ص �سا�سعة، 

وعللللى �سعلللوب، وثقافلللات، 

وديانات متنوعة، كان باحلوار 

احل�ساري، وي�سري املوؤلف اإىل 

ملللا قام به بع�لللص الكتاب، من 

اأجل ت�سويه احلقيقة التي تبقى 

مغيبة عن بع�لللص املاحظني، 

وي�ست�سهلللد يف هلللذا ال�سلللدد 

بنظلللرة مو�سوعيلللة قدمهلللا 

االأ�ستاذ )اأندري ميكال(، حيث 

يقلللول: )يجلللب اأن ينظلللر اإىل 

االإ�سام، ويو�سف ، ويفهم من 

الداخل-بداهة- ولي�ص كقطعة، 

اأو حتفة مت جلبها من اأفقنا نحن 

الغربيني ، يف العمق ، فاإن جناح 

االإ�سام اآت دون ريب، مما وجد 

كدين جتلللاوب ب�سفلللة وا�سعة 

ملللع بع�لللص رغبلللات ال�سعوب، 

بالن�سبة ل�سعوب االإمرباطورية 

البيزنطيلللة، فاالأمر كان يتعلق 

اآنذاك بتحرير حقيقي(.

يف الف�سل االأخري من هذا 

الق�سم ، نبه الدكتور م�سطفى 

�سريلللف اإىل �سلللرورة االبتعاد 

عن االنطواء، والذوبان، فقبول 

االآخلللر املختللللف عنلللا لي�لللص 

مبعطلللى ثانوي، بلللل اإنه اأويل، 

وجوهري، وقلللد جاء االإ�سام 

لفتح اأفق العامل، ولي�ص ل�سده 

،وملللن هنا فاجلماعلللات التي 

ت�ستعمل العنف، وتوظف الدين 

فهي ت�سلللري �سلللد املرجعيات 

املوؤ�س�سة.

يف الق�سلللم الثاين من هذا 

الكتلللاب، يلللويل املوؤلف ق�سية 

الدعاية ل�سلللدام احل�سارات، 

اأهميلللة كلللربى، فقلللد كر�لللص 

اأغللللب م�سامني هلللذا الق�سم 

ملناق�سة الروؤى الداعية ل�سدام 

احل�سارات، والثقافات، ويذهب 

الدكتلللور م�سطفلللى �سريلللف 

لدى مناق�سته لهذه االإ�سكالية 

ال�سائكة، اإىل اأن احلديث عن 

�سدام احل�سارات ، هو عامة 

عللللى علللدم التب�سلللر، فطرح 

�سلللدام احل�سلللارات يلخ�لللص 

امل�سبقة، واملغالطات  االأحكام 

االإ�سلللام،  املو�سوعلللة �سلللد 

اأن �ساحلللب  املوؤللللف  ويلللرى 

اأطروحلللة �سلللدام احل�سارات 

)�سامويلللل هنتنغتون(، يخلط 

بني القاعدة، واال�ستثناء، ويُعلق 

على ملللا ورد يف كتابه املعنون 

ب: )�سلللدام احل�سلللارات(، 

بالقلللول : » بعد قراءة الكتاب 

اأ�سبلللت، منذ البدايلللة، بخيبة 

كبرية، فطبيعة خطاب املوؤلف، 

وحججه، ومراجعه، ال ت�ستند 

اإىل الفكر، والفل�سفة،واملعرفة 

الدقيقة، ورغم ذلك،فقد اأدى 

هلللذا الكتلللاب اإىل العديد من 

النقا�سلللات يف علللدد كبري من 

االأو�سلللاط بالواليلللات املتحدة 

االأمريكية واأوروبا، اإن ن�سه مثله 

مثل كل الن�سو�ص ذات الطابع 

التربيري املبنلللي على القدح، 

واملوؤ�س�ص على اأ�سلوب خموف، 

ومت�سائلللم، ي�ستند على اأحكام 

م�سبقة، وعلى حقائق م�سادة، 

عللللى امل�ستويلللات التاريخيلللة، 

اإنللله  والفل�سفيلللة، والدينيلللة، 

يخلط بني اال�ستثناء ،والقاعدة، 

فهلللو يزعم اأنه يكتب معطيات 

ثقافيلللة معقدة،جيو �سيا�سية، 

غلللري اأنه اهتم بهلللا من وجهة 

نظر خارجية«.

ويرى املوؤللللف اأن النظرية 

�سلللدام  اإىل  تدعلللو  التلللي 

اإىل  ت�سعلللى  احل�سلللارات، 

تقلللزمي تطلللور املجموعلللات 

اإىل  الثقافية،وال�سيا�سيلللة 

الدرجلللة الق�سلللوى، و ال�سيما 

الدين االإ�سامي احلنيف، كما 

اأنها ت�سرف النظر عن الق�سايا 

احلقيقيلللة، واالأ�سباب الفعلية 

للحقائلللق، وملللن بلللني االأفكار 

التي طرحها الدكتور م�سطفى 

�سريف يف هذا الق�سم ،تاأكيده 

على اأن اإ�سكالية حوار الثقافات 

اإ�سكالية معقدة وخطرية،فحوار 

الثقافلللات غلللري مكر�لللص عند 

الثقافات  االأقويلللاء، و�سلللدام 

واالأديان لي�ص حًا اأي�سا، وعن 

تف�سريه لكلمة احلداثة ودالالتها 

يف العامل الغربي فهو يرى اأنها  

تعني الهيمنة، وتطبيق النظام 

العاملي اجلديد، وبالن�سبة اإىل 

م�سطلح»حلللوار احل�سلللارات 

«فهو يرى اأن امل�سطلح االأن�سب 

هو»حلللوار الثقافات «،فالعامل 

احلديلللث يتميلللز بعلللدم وجود 

ح�سارة اليلللوم، ال يف ال�سرق، 

وال يف الغلللرب، واإمنلللا هنلللاك 

ثقافات، واإنه ملن املتناق�ص اأن 

نوؤ�س�لللص اأطروحلللة كاملة على 

�سدام احل�سلللارات، بينما مل 

تعد هناك ح�سارة حية،وعاملة، 

واحلقيقلللة التي ي�سعى املوؤلف 

اإىل تاأكيدهلللا دائملللاً، هلللي اأن 

منظومة التفكري الغربية تهدف 

اإىل فر�لللص منلللوذج ح�سلللاري 

على العامل العربي االإ�سامي، 

فالنملللوذج الغربلللي يقوم على 

الهيمنة، وعلى الرغبة يف جعل 

كل �سعوب العلللامل تن�سهر يف 

منظوملللة التفكلللري الليربالية، 

والعلمانيلللة اجلذريلللة، وي�سري 

اإىل  اأنللله حلللان الوقت للبحث 

عن نظام دويل جديد يقوم على 

ال�سلم، والعدالة، ويرف�ص فكرة 

احتلللكار التقلللدم، اإ�سافة اإىل  

اأن ظاهلللرة �سلللدام الثقافات، 

للحلللوار،  قابليتهلللا  وعلللدم 

توظلللف خللق حاللللة من عدم 

االهتمام بامل�ساكل االقت�سادية، 

وال�سيا�سية، و لت�سليط االأ�سواء 

على االأخطلللار التلللي ت�سكلها 

الثقافات، والديانات االأخرى، 

باعتبارهلللا م�سلللدرا لل�سدام، 

ولي�ص للتعاي�ص.

ويللللرى املوؤلف اأن الغرب مل 

يكللللف عن �سّن حللللرب اإعامية 

علللللى العللللامل االإ�سامللللي، ومل 

يتوقللللف يوما عن ت�سويه تراثه، 

وثقافته،وذهب يف حتليله لهذه 

الق�سيللللة اإىل اأن اجلهللللل هللللو 

م�سدر امل�ساكل االأ�سا�سية، وهو 

موجود لدى جميللللع االأطراف، 

وبحكم اأن الطبيعة تكره الفراغ، 

فاإن احلركات املتطرفة هي التي 

ت�سنع ال�سجيج، وينبه الدكتور 

م�سطفى �سريللللف اإىل �سرورة 

اإيجللللاد بديل اإن�سللللاين، يق�سي 

علللللى اأزمة الفكللللر، واحل�سارة 

التي متيز عللللامل اليوم، فا بد 

من التو�سل عللللرب احلوار، اإىل 

اإيجللللاد ح�سللللارة م�سرتكللللة بني 

الب�سر، من منطلق اأنه ال يوجد 

جمتمللللع يحتكر وحللللده م�ساألة 

احلقيقة.

حييييييوار اليييثيييقيييافيييات غييييييير ميييكيييرس عييينيييد األقيييييويييييياء، 
وصيييييييييييدام احلييييييييضييييييييارات واليييييييدييييييييانيييييييات ليييييييييس حال

حييييييوار اليييثيييقيييافيييات أنيييسيييب ميييين حييييييوار احليييييضيييييارات ، 
فييالييعييالييم احليييدييييث يييتييميييييز بييعييدم وجييييود حضارة، 
وييييييجيييييب الييييسييييعييييي بييييييياحليييييييوار حلييييييضييييييارة ميييشيييتيييركييية
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شعر :  سالم الرميضي

غ����ط����اْك؟ إذ  احل����س����ن  رأي���������ِت 
ت������������������راب م���������ن���������ِك ري�������ح�������ان
ع������������روَس ال������ش������رق ي������ا ت����اج����ًا
ن���ك���ت���ب إن  احل�����������ب  ك�������وي�������ت 
جل�����������������اٌر ج�����������������اَر ب������امل������اض������ي

أت�������������ى واحل����������ق����������د ي����ع����م����ي����ه 
ي������خ������ال ال�����ن�����ص�����ر م���ض���م���ون���ا
�����������اه ه�������ن�������ا ُأْس����������������ٌد َت�����������َل�����������َقّ
ُأِس����������روا أو  ب�����احل�����رب  ق����ض����وا 
ك�������س�������ع�������د ل��������س��������ت أن��������س��������اه
ش���������������������رارًا ك������������ان ي����ش����وي����ه����م
أس������������ي������������رًا ك�������ن�������ت م������ع������ت������زًا
ب������ن������ص������ر أف����������������رح ال������دن������ي������ا

س��م��ع��ت ال��ل��ح��ن ف���ي أص������داْك؟
ل������ذي������ذ س�����ه�����د م�������ن ي������ه������واْك
ع�������ا ال�������ب�������ل�������دان واألف������������اك
���������اك ن����ف����ي����ُس ال����ش����ع����ر م������ا وَفّ
أرج���������اك ع�������ن  ال�������ن�������ور  أزاح 
ب�����ط�����ام�����ي ج����ي����ش����ه ال������دك������اك
اإلدراك م��������وق��������ن  أت���������ان���������ا 
ب�����������������������روٍح ك�������ل�������ه�������م ف������������داك
دم��������اه��������م ع������ط������رت أش����������ذاك
أل�����ي�����َث ال�����غ�����زِو م�����ن ي���ن���س���اك!
�����اك ب����ج����م����ٍر ُل������ْغ������ُم������َك ال�����ف�����َتّ
أوالك رب����������ن����������ا  ب�������ص�������ب�������ر 
وض������������اَء ال�������ك�������وُن واألف����������اك

هييييييييييييذه الييييييقييييييصيييييييييييييدة ميييييييييهيييييييييداة إلييييييييييييى أبيييييييييطيييييييييال املييييييييقيييييييياوميييييييية الييييييكييييييويييييييتييييييييييييية إبيييييييييييييييان اليييييييييغيييييييييزو الييييييعييييييراقييييييي 
الييييييغيييييياشييييييم وفيييييييييييييهييييييا أذكييييييييييييير اسيييييييييييم الييييييبييييييطييييييل سييييييعييييييد شيييييييييييييرار اليييييييييييييذي كيييييييييييان ييييييليييييقيييييب بييييييييي مييييييلييييييك الييييتييييفييييخيييييييييخ 
وبييييييقييييييييييييية زميييييييييالئيييييييييه عييييييلييييييى أدوارهييييييييييييييييييييييم اليييييبيييييطيييييولييييييييييية وميييييييييييا قيييييييييدميييييييييوه فييييييييييييييداء ليييييوطييييينييييينيييييا احلييييييبيييييييييييييب..
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