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}ر ّبة التاريخ  ،ذ ّكريني ب�أ�سباب هذه الأحداث{ …".فرجيل"

�سبعة وع�شرون عاما كافية َ
وعة هذا احلدث املف�صلي
ملو�ض َ
الأهم يف تاريخ دولة الكويت املعا�صر يف قلب الذاكرة وك�أنه
ومي�ض ينفذ �ضو�ؤه عرب املا�ضي للحا�ضر م�ؤكدا الأثر والت�أثري
مر فخرج من حتت �أنقا�ضه �أ�شد و�أثبت
يف والدة جديدة
ٍ
لوطن ُد ّ
و�أ�صلب� ،إن ذاكرة الأمل هي غالبا ما ت�صنع ال�شعوب وبح�سب
"رينان" فاملعاناة امل�شرتكة ُتوحد �أك�ثر مما يوحد ال�سرور
وجوهر �أية �أمة يتجاوز العرق واللغة وامل�صالح واجلغرافيا �إىل
غني من الذكريات.
االمتالك امل�شرتك لإرث ّ
�إن ذاكرة الثاين من �أغ�سط�س يف مطلع ت�سعينيات القرن
املا�ضي ما زالت حتمل وجع النزف وطعم احلريق ومرارة الغدر،
ف�ستارة الن�سيان ت�أبى �أن ُت�سدل على ذاكرة فوارة  ،ف�أجزاء
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احلدث ترتاكم بع�ضها فوق بع�ض مكونة جدار ًا من قهر وحزن؛
ف�شهداء ومفقودون ودم��ار وه��در وحرائق نفط وتلوث بيئة
وت�شتت عائالت وتراتيل �شجن مت�شحة بال�سواد دال��ة على
حجم ال�صدمة وهول الفجيعة القومية التي مل ت�صب دولة
الكويت فقط بل �أ�صابت قلب العامل العربي برمته بانهيار
حمرمات العروبة .و�إذا كانت للتاريخ �سطوة القانون فال ميكن
حت�سينه �أو �إلغا�ؤه �أو جتاوزه ف�إن الذاكرة مبثابة املخرن لهذا
التاريخ الذي قد يكون خمزنا مغلقا �ساكنا بال �أبواب �أو نوافذ �أو
يكون م�شرعا ببوابات وعي ت�ستلهم من التاريخ عظاته وخرباته
وحكمه وت�صنع امل�ستقبل بروح العارف اليقظ واملتيقن من ما�ض
يديره باملراقبة والت�أمل بنف�س القدر الذي يدير به امل�ستقبل
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بالتفكري والتخطيط والتنفيذ� ،إن هذه الو�شائج ثوابت ثقافية

روابط الأخوة والإ�سالم متجاوزا جراحه ناظرالأحوال جواره

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

مت�أمال بب�صرية احلكيم �شراكة امل�صري العميقة اجلذور عائدا

والذاكرة عمودا الهوية الأ�صلب تلك التي زادتها �أحداث الغزو

بال�صدمة �إىل مكانها الطبيعي يف دائرة احلياة و�سنن الكون� ،إن

وغنى.
الآثم ت�ألقا ِ

الكويت بذلك ت�ؤكد بعد �أكرث من ربع قرن من فاجعة الغزو لعام

من هنا تنبع قيمة الهوية الوطنية التي تعرب عن وجه

� 1990أن الذاكرة النبيلة هي عنوان املرحلة تلك التي تتك�أ
على امل�س�ؤولية وال�سماحة يف �أخالقيات ال َتذكر .و�أنها ميكن

وعطاء وتبادل وتوا�صل �إن�ساين حميم مل ينق�ضه ما عانته

�أن تخلق �آماال تنه�ض على ا�سرتاتيجية ترى البناء والت�شييد

الكويت من جحود ونكران وجتاوز وها هو �سمو �أمري الكويت

و�سيلة �إحياء و�إمن��اء يف مواجهة املوت واخل��راب الذي يتلون

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

ب�أكرث من لون ويتحدر �إلينا من كل اجتاه.

الكويت الأ�صيل والذي ت�شيدت هويته واغتنت عرب �سنني كفاح

بالرغم من كل ما حدث دعوة الكويت لإع��ادة �إعمار العراق
بعد الدمار واخل��راب ال��ذي حلقه ب�سبب الإره���اب معليا من
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م�ستلهمني حكمة عميقة بعيدة الأغوار ت�ؤكد �أن املا�ضي
ميكن �أن ُي�صاغ �ش�أنه �ش�أن امل�ستقبل .
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قامة

سمو أمري دولة الكويت

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
رجل اإلنسانية  ..رجل السالم

لطاملا عرفت الكويت طوال تاريخها بانتهاج �سيا�سة حكيمة و�سديدة متثلت يف االنفتاح على العامل �أجمع ،والتوا�صل مع جميع ال�شعوب
واملجتمعات ،والتعاون مع املنظمات والهيئات العاملية والإقليمية مبا ي�سهم يف خدمة الب�شرية وحتقيق �آمالها يف التفاهم و الوئام.

وق��ب��ل اال���س��ت��ق�لال متيزت
تلك الإم����ارة ال�صغرية بطابع
خ��ا���ص لعالقاتها ال��دول��ي��ة مع
الدول الكربى ،و�صمدت و�سط
ال�صراعات املتباينة .وحر�صت
الكويت بعد ا�ستقاللها على
ان��ت��ه��اج ال��ن��ه��ج ال����ذي اختطه
�أم����را�ؤه����ا ال�����س��اب��ق��ون ،وعلى
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م التي
ط��امل��ا تبنتها وداف��ع��ت عنها،

ح�����رص س���م���وه ط������وال م���س���ي���رت���ه وال ي������زال على
ن��ش��ر ال��س��ل��م وال���س�ل�ام ف���ي ال���ع�ل�اق���ات ب�ي�ن ال����دول
وتقريب وجهات النظر بني األشقاء واألصدقاء
ف�����ي أي�������ة ن������زاع������ات أو خ��ل��اف�����ات ت���ن���ش���ب بينهم
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م ب�ين األمم والشعوب
وترسيخ ثقافة التسامح رؤية ثابتة في فكر سموه
6
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و�أه����م����ه����ا ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون
واملفاهيم الإن�سانية بني الأمم
والثقافات ،ون�شر ال�سالم بني
الدول ،وتر�سيخ ثقافة الت�سامح
والتفاهم بني ال�شعوب.
وا�ستمرت تلك ال�سيا�سة
احلكيمة نهجا �سار عليه ح�ضرة
���ص��اح��ب ال�����س��م��و �أم��ي�ر دول���ة
الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح – حفظه اهلل

ورع���اه – ط��وال ت��اري��خ عطائه
ال�سيا�سي ،ويف جميع املنا�صب
واملهام التي تقلدها ،وحر�ص
�سموه وفق ر�ؤيته ال�سديدة على
تعزيز ذل��ك النهج مببادرات
�إن�سانية رائ���دة ط��وال العقود
امل��ا���ض��ي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت حتقيق
�أه���داف �سامية وغ��اي��ات نبيلة
جلميع بني الب�شر ،ون�شر ال�سلم
وال�سالم بني ال���دول ،وتقريب
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب�ين الأ�شقاء
والأ���ص��دق��اء خ�لال النزاعات
التي رمبا حت�صل بينهم.
وه��ك��ذا ع��ا���ش �سمو �أمري
البالد الهم الإن�ساين بكل �أبعاده
 ،وعاي�ش الأب��ع��اد الناجتة عن
االبتعاد عن حتقيق الأهداف
امل�شرتكة للب�شرية ،و�أدرك فداحة
الويالت الناجمة عن النزاعات
وال�صراعات والأزمات ،و�أهمية
حتقيق ال�سالم يف ربوع الأر�ض
لتنعم ال�شعوب بالأمن والأمان
واال����س���ت���ق���رار .ل����ذا مل يكن
م�ستغربا ذلك االعرتاف العاملي
من منظمة الأمم املتحدة بتكرمي
�سموه يف عام  2014بلقب قائد
للعمل الإن�����س��اين ،يف مبادرة
�أممية فريدة ،معربة عن �إجماع
عاملي على �شخ�صية دولية فذة
ح���ازت اح��ت�رام وت��ق��دي��ر قادة
و�شعوب العامل.
لقد ك��ان العمل الإن�ساين
نهجا ثابتا وم��ب��د�أ را�سخا يف
ر�ؤية �سمو �أمري البالد للتعاون
ب�ي�ن الأمم ،ويف ا�ست�شراف
�سموه للعالقات التي يجب �أن
ت�سود بني ال�شعوب .ومن �أهم
املالمح التي ت�ؤكد ذلك تقدمي
العون و امل�ساعدات الإن�سانية
لكل البلدان املحتاجة واملت�ضررة
واملنكوبة ،بعيدا عن املحددات

إمي������ان������ا م����ن����ه ب������وح������دة اإلن�����س�����ان�����ي�����ة وث����ق����اف����ة
ال������������س������ل�����ام اع��������ت��������ب��������ر ال��������ع��������م��������ل اإلن��������س��������ان��������ي
ن��������ه��������ج��������ا ث����������اب����������ت����������ا ف���������������ي ك���������������ل س��������ي��������اس��������ات��������ه
اجلغرافية والدينية والعرقية،
انطالقا من �إميان �سموه بوحدة
الإن�سانية وثقافة ال�سالم.
ويف جم���ال ال�����س�لام �سعى
���س��م��وه ط����وال م�����س�يرت��ه �إىل
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ال�سامي
داخل الكويت ويف املنطقة ويف
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وغ�يره��ا من
ال���دول ال�شقيقة وال�صديقة،
وك��ان �صاحب م��ب��ادرات رائدة
و�إجنازات فذة يف هذا املجال ،
حتى �شهد له بها جميع احلكام
واملنظمات ون��ال �إ���ش��ادات من
املنظمات العاملية املعنية  ،وكانت
الدول وال�شعوب ت�ستب�شر دائما
ب�سمو �أم�ير البالد حينما كان
يبادر �إىل التقريب بني وجهات
النظر بني ال��دول املختلفة� ،أو
يتدخل بحكمته املعهودة ور�ؤيته
ال�����س��دي��دة حل���ل �أي م�شكلة
ت�شهدها املنطقة� ،أون���زاع بني
الدول ،نظرا ملا عرف عن �سموه
من �سداد نظرته و�سعة �صدره،
وحكمته يف التعامل م��ع تلك
الق�ضايا وامللفات.
لقد �شهدت دول��ة الكويت
م��ن��ذ �أن ت����وىل ���س��م��و �أم�ي�ر

البالد مقاليد احلكم يف عام
 2006تناميا كبريا يف تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية وتو�سيع
رق��ع��ت��ه��ا لت�شمل معظم دول
العامل  .ود�أب �سموه على �أن
تكون الكويت �سباقة يف العمل
الإن�����س��اين وال���ري���ادة يف عدد
من امل��ب��ادرات العاملية يف هذا
اجلانب .ولعل من �أهم ال�شواهد
على ذل��ك ا�ست�ضافة الكويت
ثالثة م�ؤمترات عاملية للمانحني
ل�����س��وري��ا ،مل�����س��اع��دة ال�شعب
ال�سوري ال�شقيق على جتاوز
املحنة التي ا�صابته واحلد من
ت�أثري الأزمة التي يعانيها ،ومن
ال��وي�لات ال��ت��ي ك���ان يواجهها
النازحون والالجئون من ذلك
البد ال�شقيق الذي يعي�ش �أكرب
�أزم��ة �إن�سانية �شهدها العامل
منذ احل��رب العاملية الثانية.
وجاءت ا�ست�ضافة الكويت لتلك
امل�ؤمترات وم�ساهمتها يف م�ؤمتر
املانحني الرابع يف لندن لدعم
ال��و���ض��ع الإن�����س��اين يف �سوريا
ت���أك��ي��دا على ال���دور الإن�ساين
لل�سيا�سة اخلارجية الكويتية يف
ظل توجيهات �سمو �أمري البالد
بهذا ال�صدد.

ي���ت���دخ���ل س����م����وه ب��ح��ك��م��ت��ه امل����ع����ه����ودة ورؤي����ت����ه
ال�����س�����دي�����دة حل������ل م����ش����اك����ل امل���ن���ط���ق���ة وإب���������داء
امل���������ش���������ورة ال������ت������ي ي�����ث�����ق وي����س����ت����ب����ش����ر ب�����ه�����ا ك���ل
امل����ت����ع����ام����ل��ي�ن م������ع س�����م�����وه س�����اس�����ة أو ح���ك���وم���ات
7
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وم��ن امل��ب��ادرات الإن�سانية
ال��رائ��دة ل�سموه دع��م الكويت
لل�شعب الفل�سطيني ودوره���ا
يف �إغاثته وتقدمي امل�ساعدات
الالزمة له ،وتقدمي العون لعدد
كبري من الدول الإفريقية التي
�شهدت ���ص��راع��ات �أو كوارث
�إن�سانية ،مع طرح مبادرة رائدة
لتلك ال��ق��ارة ب���إط�لاق جائزة
ال�سميط للتنمية الإفريقية
وقيمتها مليون دوالر �سنويا
خل��دم��ة التنمية يف �إفريقيا
وال�سيما يف جم���االت التعليم
وال�صحة والأمن الغذائي .وتلك
امل���ب���ادرة الإن�����س��ان��ي��ة الرائدة
حظيت بثناء عاملي كبري نظرا ملا
حتمله من م�ضمون �سام ونظرة
نبيلة .والأمر نف�سه ينطبق على
ال��دع��م ال�سخي امل��ق��دم لدول
�شقيقة �أو �صديقة يف قارات
�أخرى �شهدت �أزمات �إن�سانية �أو
كوارث طبيعية.
وال���ن���اظ���ر يف امل����ب����ادرات
الإن�سانية ل�سمو �أم�ير البالد،
واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف حتقيق
ال�سالم ب�ين ال�شعوب والدول
يجد �أنها �شملت �أنحاء كبرية من
العامل  ،ومناطق خمتلفة داخل
الوطن العربي وخارجه  ،ومل
تقف عند حدود معينة� ،أو قيود
حم��ددة� ،أو تنطلق من نظرات
�ضيقة  ،ب��ل ك��ان��ت ذات طابع
عاملي  ،ونظرة �شمولية ،ور�ؤية
م�ستقبلية ،و�سيا�سة منطقية،
وكانت تنطلق من الأ�س�س التي
انتهجتها الكويت طوال تاريخها،
وتنبع من ال�شعور ب�أهمية العمل
الإن�����س��اين ،و���ض��رورة ال�سالم
جلميع ال�شعوب ،وحاجة الأمم
لأن ت��ع��ي�����ش الأم�����ن والأم�����ان
والتعاون والوئام وال�سالم.

من مكتب الشهيد

عزم الشهداء
اليوم موعدنا معهم � ،صحيح �أنهم ما غابوا عنا �أب��دا  ،ولكن يف مثل هذا اليوم غالبا ما يح�ضر عزم وكربياء
خربناه من ق�ص�صهم و �سجلناه من روايات ذويهم وحفظناه يف كتب حيثيات تخ�صهم  ،كانوا معنا وكنا معهم منذ
�سنة ت�أ�سي�س مكتبهم لعام  1991باملر�سوم الأمريي رقم � 38إىل ما �شاء الوطن من نداء حمبته واحتياجه وفزعةٍ
يريدها من بنيه الذين ع�شقوه فرفعوه تاجا فوق ر�ؤو�سهم ومنارة �ضوء تر�شدهم يف طريقهم للم�ستقبل  ،هم ال�شهداء
�إذن الذين متاهوا بالوطن يف عرثته فارتفعوا به �إىل م�شارف الربق وحلقوا معه �إىل بوابات النور ف�أ�ضاءوا ب�أرواحهم
ذرى املجد كله ليتيه الوطن مزدهيا بع ّزه وعنفوانه رافعا رايته املخ�ضبه بدماء �أبنائه  ،هم �إذن �سنده وح�صنه و�سوره
وبواباته  ،تلك البوابات التي لن تغلق �أبدا و�ستظل م�ضاءة على الدوام ب�أنوار �شهدائه � ،شهداء الوطن عناوين العزم
واجلدّ والتفاين .
زهو و�أميا زهو يعرتينا ونحن نقلب �صفحات الفخار لن�ستح�ضر بطوالت ال�شهداء ،عامل زاخر ال متناه من احلما�س
ٌ
وال�صدق والإخال�ص واالنتماء والوالء  ،فكل ق�صة من ق�ص�ص ه�ؤالء الأبطال تعبق برائحة فريدة ل�شخ�صيات ماعرفت
يوما نكو�صا وما جترعت ذال ون�ش�أت على الوفاء والكربياء  ،فلم يهن عليها �أن ت�أتلف القهر �أو �أن تر�ضى بالهون �أو �أن
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بقلم :
فاطمة أحمد األمير
الوكيل في الديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

ُي�ستباح الوطن و ُت�ستلب الأر�ض  ،هم مناذج تربت على �أنفة و�شموخ وت�شربت قيم النبل والت�سامي منذ نعومة �أظفارها،
لذا من�ضي نت�أمل ون�ستخل�ص العرب جمتهدين قدر امل�ستطاع يف و�ضع تلك النماذج النا�صعة يف املكان الالئق بها،
و�إتاحة تاريخها الن�ضايل النبيل للأجيال القادمة لتنهل من ينابيع البطولة وتتعلم درو�س العطاء ال ّ
رثة .
ماذا يكون الوطن لوال نا�سه �أهله و�شبابه ورجاله ون�سائه وقادته وحكمائه  ،الوطن لي�س ترابا فقط �إنه �أنفا�س
تتحرك وتتكاثر وتفكر وتبني وتعمر وحتمي � ،إنهم الب�شر و�آثارهم وخطوهم و�أحالمهم وطموحهم  ،الإن�سان هو مادة
الوطن وكل ما يخلفه فيه ما�ضيا وحا�ضرا وم�ستقبال لذا كان �أبرز رموز الأوطان هم �أُنا�سه الذين عمروه وحموه وذابوا
يف ثراه فال غرو �أن يكون ال�شهداء يف املقدمة فقد كان عطا�ؤهم هو العطاء الأغلى وكان �أثرهم هو الأثر الأبقى.
يف هذا اليوم الأغ ّر �سن�شرع بوابة التاريخ على م�صراعيها ف�ألف ومئتان و�سبعة وع�شرون �شهيدا يتقدمون رافعني
�أو�سمة الن�صر ملتفحني عَ لم الوطن معلنني ب�صوت واحد �أن وطن الأحرار ال ميوت  ،و�أن �شرف الأوطان �أمانة ال يجوز
التفريط بها  ،و�أن للتاريخ �سجل ال ُيطوى  ،و�أن الأبطال مهما امتد الزمن ال يغيبون  ،و�أن الوطن هو ذاكرة املتميزين
من �أبنائه الذين �أتقنوا فن �صناعة اخللود .
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تاريخ

ركن مكتب الشهيد يف متحف بيت العثامن

هيبة الذاكرة ….
عبداهلل بدران

خلود الإن�سان ومهابة املكان....ذلك ما يخالج املرء وهو يخطو خطاه باجتاه الركن املخ�ص�ص ملكتب ال�شهيد يف متحف بيت العثمان حيث
ال�سكون يخيم على املكان ،وحيث �صور ال�شهداء تنطق مبعاين الت�ضحية والفداء ،وحيث مقتنياتهم ال�شخ�صية متثل رموز اخللود والعطاء.
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ع��ل��ى م��دخ��ل رك���ن مكتب
ال�����ش��ه��ي��د يف ذل����ك املتحف
الرتاثي ت�صادف الزائر بوابة
�أثرية حتت�ضن جميع موجودات
الركن ،وك�أنها تعرب عن احت�ضان
الكويت لكل �أبنائها ال�شهداء،
وب��ق��ائ��ه��م �أح��ي��اء يف �سجالت
اخللود يف تاريخها ،وحر�صها
على �إبقائهم رموزا و�ضاءة تنري
للأجيال طريق العزة واملجد،
و�سبيل ال�س�ؤدد والفخار.
وقرب تلك البوابة الكويتية
القدمية تنت�صب على جدار عال
ب�صمة ال�شهيد ،لتعرب عن الهوية
التي ارت�ضاها لأنف�سهم �أولئك
الباذلون دماءهم و�أنف�سهم يف
�سبيل الدفاع عن تراب الوطن

 810ص�������������ورة ل������ش������ه������داء ال��������غ��������زو ال�������ع�������راق�������ي و88
ص�������������ورة ل�����ش�����ه�����داء م�������ا ق�����ب�����ل ال�������غ�������زو و  119ص�������ورة
ل���������ش���������ه���������داء ق����������ض����������وا ب��������ع��������د االح��������������ت�������ل������ال ال�������غ�������اش�������م
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و���ش��رف �أب��ن��ائ��ه ،ولتبقى تلك
الب�صمة مرتبطة مب��ا قدموه
فداء للوطن الغايل.
ومقابل البوابة من اخلارج
ترتفع على �أحد اجلدران الفتات
رفعها امل��ق��اوم��ون الكويتيون
���ض��د امل��غ��ت�����ص��ب�ين ،ومالب�س
كتبت عليها �شعارات اتخذها
املواطنون عنوانا لرف�ضهم الغزو
والعدوان وا�ستالب احلق من
�أهله ،و�إميانهم بق�ضيتهم العادلة
وم��ط��ال��ب��ه��م ب��ع��ودة ال�شرعية
الكويتية �إىل ال��ب�لاد ،وطرد
املحتلني منها.
وع��ل��ى ج���دار �آخ���ر مقابل
البوابة �أي�ضا ترتفع �صور �أ�سرى
الكويت الذين ق�ضى بع�ضهم

تاريخ

م����ع����ال����م ب�����ن�����اء رم����زي����ة
ل���ب���ي���ت ال����ق����ري����ن ال�����ذي
ش����ه����د ب����ط����ول����ة ن��������ادرة
مل����ج����م����وع����ة امل����ق����اوم����ة
الكويتية ف��ي مواجهة
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة في
ف���ب���راي���ر  1991والتي
ان������ت������ه������ت ب����اس����ت����ش����ه����اد
ج������م������ي������ع امل��������ق��������اوم����ي���ن
وهم يف الأ�سر ووجدت رفاتهم،
وبع�ضهم الآخر الذين مل جتد
اجلهات املعنية �أي �أثر لرفاتهم،
فيما ت�شاهد �أي�ضا �صور ال�شهداء
الذين م ّن اهلل عليهم بالتحرر من
ذل��ك الربق ال��ذي عا�شوه من
املعتدين .ويف زاوي��ة من ذلك
اجل��دار توجد �صورة لل�شهيد
�سعد م�شعل العنزي الذي يعد
�أول �أ�سري �شهيد مت التعرف
على رفاته.
�صور اخلالدين
ويحت�ضن الركن يف داخله
���ص��ور �شهداء الكويت الذين
ق�ضوا نحبهم دفاعا عن تراب
الكويت ودفاعا عن حيا�ضها،
وهم ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا

قبل العدوان العراقي و�أثناءه
ويف املرحلة التي تلت ذلك.
وتزين جدران الركن � 88صورة
لل�شهداء الأب��رار الذين م�ضوا
�إىل رحاب الباري �سبحانه قبل
العدوان العراقي  ،فيما ترتفع
قربهم �صور  810من الأبطال
الذين ا�ست�شهدوا �أثناء العدوان
 ،وتنت�صب �أي�ضا �صور 119
من ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا
يف الفرتة التي تلت العدوان
الغ�شوم.
و�إذا كانت تلك ال�صور تعرب
بو�ضوح عن �أ�صحابها النبالء ،
ف�إن الركن ي�ضم �أي�ضا �أ�سماء
عدد كبري من ال�شهداء الذين
مل توجد �صور لهم فغابت عن
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ج��دران الركن لكن �أ�سماءهم
وت�ضحياتهم �ستظل خالدة يف
�سجل العطاء .وي�ضم الركن
�أ�سماء � 49شهيدا من ه�ؤالء
ا�ست�شهدوا قبل العدوان ،و�أ�سماء
� 106شهداء �ضحوا بحياتهم
�أث��ن��اء ال��ع��دوان ،و�أ���س��م��اء 35
�شهيدا �ضمخوا ت��راب الوطن
بدمائهم الزكية عقب العدوان
العراقي.
�آثار الأبطال
تتوزع ثالث خزائن خ�شبية
داخ��ل رك��ن مكتب ال�شهيد يف
املتحف حتتوي كل منها على
�صور لعدد من ال�شهداء وهم
مع �أ�سرهم وعائالتهم� ،أو يف
اجلهات التي كانوا يعملون فيها،
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�أو وهم على مقاعد الدرا�سة يف
املدار�س �أو اجلامعات ،ف�ضال
عن �صور لبع�ضهم وهم ميار�سون
�أن�شطة ريا�ضية.
و�إ�ضافة �إىل ال�صور حتوي
اخل���زائ���ن بع�ض م�ستلزمات
ال�شهداء ال�شخ�صية ومقتنياتهم
اخلا�صة ،وال�شارات الع�سكرية
ال��ت��ي ك���ان���وا ي�����ض��ع��ون��ه��ا على
مالب�سهم ،وامل��ي��دال��ي��ات التي
ح�صلوا عليها ،وال�شهادات التي
نالوها خالل م�سرية حياتهم قبل
ال�شهادة.
وت���زي���ن �إح�����دى اخلزائن
مقتنيات ال�شهيد عبد احلميد
عبد الرحمن �سليمان البلهان،
وت�شمل ميدالية تقدير من بلدية
الكويت يف ذكراها اخلم�سني
( )1980 – 1930تقديرا
ل��ع��ط��ائ��ه ف��ي��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل
ع��دد من الكتب ال�صادرة عن
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،وكتاب عام عن اللغة
الإجنليزية.
ومن مقتنيات ال�شهيد بدر
م��رزوق �سطام م��رزوق العنزي
املوجودة يف خزانة �أخرى خوذة
عمله وه��و يف �إدارة الإطفاء،
وكتابان �أحدهما عن الريا�ضيات
احلديثة ومفاهيمها الأ�سا�سية،

ث����ل���اث خ������زائ������ن خشبية
حت��وي مقتنيات الشهداء
وم��ت��ع��ل��ق��ات��ه��م الشخصية

والآخر باللغة الإجنليزية بعنوان
(مو�سوعة الطب والغذاء)
بيت القرين
على ميني الداخل �إىل ركن
مكتب ال�شهيد تنت�صب معامل
بناء رمزية تدل على بيت القرين
الذي ج�سدت املعركة التي وقعت
فيه يف  24ف�براي��ر - 1991
بني املقاومة الكويتية وقوات
النظام العراقي البائد  -الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة يف �أب��ه��ى �صورها،
فخلدتها ال��دول��ة ع��ل��ى هيئة
متحف يحفظها للأجيال .
وا�ست�شهد يف تلك املوقعة 12
�شابا كويتيا ينتمون �إىل جمموعة
امل�سيلة املقاومة ،وقدموا خاللها
مثاال للوحدة الوطنية ولدور
ال�شعب الكويتي يف مقاومة
املحتل ،وظلت �أ�سما�ؤهم حية
يف �سجل ال�شهداء اخلالدين.
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السور الرابع

مراكز الرشف
األولــى مـــع
مرتبة الخلود
شهداء

الثاين من أغسطس

أغ�����������ل�����������ب ش�������������ه�������������داء ال����������ث����������ان����������ي م�������������ن أغ���������س���������ط���������س ل�����������ع�����������ام  1990م�����ن
ال�����ع�����س�����ك�����ري��ي��ن وم�����������ن م�����خ�����ت�����ل�����ف ال���������رت���������ب وم�����������ن ع�����������دة م���������واق���������ع ع����س����ك����ري����ة
ثمانية و�أربعون �شهيدا ،هم ح�صيلة طعنة الغدر الأوىل فجر الثاين من �أغ�سط�س لعام  ، 1990ثمانية و�أربعون �صدرا عاريا
ا�ستقبل ر�صا�صات الغزو الآثم يف ذلك اليوم امل�ش�ؤوم  ،ثمانية و�أربعون �شهقة جمد ارتفعت لبارئها يف يوم �صيف قائظ ما بني
مدافع ومهاجم وم�صدوم ومكلوم وحم�سور وغري م�صدق  ،كان الغزو العراقي يف ذلك اخلمي�س الأ�سود هو البوابة التى تدافع
نحوها ه�ؤالء ال�شباب باجتاه ال�شرف لي�صدوا ب�صدورهم العارية و�إمكانياتهم الي�سرية جي�شا جرّارا بعدته وعتاده ودباباته وطائراته
لينالوا من �أول يوم و�سام العزة والكرامة وليت�صدروا ب�أرواحهم الطاهرة كل الأفق م�شعني ب�أنوار ال�شهادة وال�شهداء ،هم الذين
ما ولدوا �إال ليعي�شوا �إىل الأبد … و�إليكم طليعة ه�ؤالء ال�شهداء … �شهداء اليوم الأول للغزو العراقي الغا�شم لدولة الكويت
احلبيبة يف الثاين من �أغ�سط�س لعام .1990
�شهداء الطائرة
�أربعة �أبطال� ،أب��وا �إال �أن
يندفعوا �إىل مراكز عملهم يف
اجلي�ش الكويتي البا�سل ،فقد

كان خرب العدوان �صاعقا ،وكان
التحاقهم بوحداتهم الع�سكرية
�أم�����راً ال يحتمل ال��ت�ردد �أو
الت�سويف� ،ضياء عبداحلميد
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ال�صايغ وفايز عبداهلل الر�شيدي
وكامل را�شد �شمخي وح�سن
طارق الفداغ ،جمعتهم قاعدة
علي ال�سامل اجلوية وكان املوقف
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بالقاعدة �صعبا وكان على �آمرها
اللواء �صابر ال�سويدان اتخاذ
اخلطوات املطلوبة والعاجلة
ملواجهة املوقف وخا�صة عندما

ب��د�أت طائرات العدو ب�ضرب
م��دارج القاعدة ،هنا ك��ان ال
بد من املواجهة ومت اعرتا�ض
ط���ائ���رات ال���ع���دوان بب�سالة
و�شجاعة منقطعة النظري،
وبعد �أن �أ�صبحت القاعدة يف
مرمى مدفعية العدو �صدرت
الأوام����ر ب��الإخ�لاء واخل���روج
فتحركت �أ���س��راب الطائرات
باجتاه �أرا�ضي اململكة العربية
ال�سعودية و�شاءت الأقدار �أن
يكون ال�شهداء الأربعة على منت
طائرة واحدة والتي ت�أرجحت
الأقاويل بني �أنها كانت طائرة
من نوع البيوما �أو الهيلوكوبرت،
ولكنها للأ�سف مل ت�صل لهدفها؛
فقد انطلق �صاروخ من الأرا�ضي
الكويتية  -وال�ضطراب الأو�ضاع
وانقطاع االت�صال مع القيادة

ض����������ي����������اء ال����������ص����������اي����������غ وف������������اي������������ز ال��������رش��������ي��������دي
وط�������������ارق ال��������ف��������داغ وك�������ام�������ل راش�����������د ش���م���خ���ي؛
ش������������ه������������داء ال�����������ط�����������ائ�����������رة ال����������ت����������ي ل������������م ت����ص����ل
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ولعدم ا�ستخدام رمز التعارف
هوت الطائرة بركابها الأربعة،
ليتحولوا جميعا �إىل �إيقونات
للبطولة والتحدى على مدى
ت��اري��خ ال��وط��ن امل�شع برموزه
للأبد.
�شهداء اجلدار
يف �إدارة التوجيه املعنوي
للجي�ش الكويتي يف منطقة
اجليوان ،جتمع ع�سكريون ثالثة
�آث��روا �أن يرتقوا �سطح املبني
��ي العدو من
ليتمكنوا من رم ّ
�أعلى ولي�صيبوا ع��ددا كبريا
منهم� ،إنهم الأب��ط��ال الثالثة
الذين ارتقوا �سلم املجد بثباتهم
وجر�أتهم وه��م عبداهلل عيد
�صالح ومرعي نا�صر العنزي
وك��ل��ي��ب ���ش��ايف ف��رح��ان ،وقد

السور الرابع

ا�ستمر الأب��ط��ال ال��ث�لاث��ة يف
�إط�ل�اق ن�يران بنادقهم جتاه
العدو حتى حلظهم �أحد اجلنود
فوجه �إليهم قذيفة
العراقيني ّ
�أوىل �أخط�أتهم ف�أتبعها بثانية
�أ�صابت اجلدار خلفهم فتناثرث
ال�شظايا التي �أ�صابت الثالثة
جمتمعني لي�ست�شهدوا يف احلال
وبقيت جثثهم ثالثة �أيام فوق
ال�سطح �إىل �أن متكن ذووهم
من الو�صول �إليهم ودفنهم،
ول��ي��ت��ح��ول ال�����ش��ه��داء الثالثة
بعزميتهم و�إ���ص��راره��م على
ال�صمود �إىل قناديل م�ضيئة
يف �سجل ال�شرف الوطني.
خفر ال�سواحل
وكيل عريف عبداجلليل
�إبراهيم خليل كمال يف �إدارة
خفر ال�سواحل بوزارة الداخلية،
كان �صبيحة الثاين من �أغ�سط�س
متوجها �إىل عمله وما كاد ي�صل
�إال والقوات الغازية قد بد�أت
هجومها فا�ضطر للقتال ب�سالح
“ر�شي�ش “حتى نفدت ذخريته،
وحلما�سه وان��دف��اع��ه وعدم

ع����ب����دال����ل����ه ع����ي����د وم������رع������ي ال�����ع�����ن�����زي وك���ل���ي���ب
ف��رح��ان ش��اف��ي م��ن أع��ل��ى مبنى إدارة التوجيه
امل����ع����ن����وي إل������ى أع����ل����ى ذرى امل����ج����د وال����ش����ه����ادة
رغبته يف ال��وق��وع يف الأ�سر
�أ���س��رع ب�سيارته مبتعدا عن
املكان وعند مقر مبنى معهد
االت�صاالت واملالحة �صادفته
نقطة تفتي�ش ولكنه مل يتوقف
وحاول �أن يتحا�شاها ولكنهم
متكنوا من تعقبه ب�سيارتهم
حتى متكنوا منه و�أطلقوا عليه
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ر�صا�صات �أ�صابته يف ر�أ�سه
وا���ص��ط��دم��ت �سيارته ب�سور
اجل��ام��ع��ة يف ال�شويخ وتُرك
ينزف مع منع �أي �شخ�ص من
االقرتاب منه لإ�سعافه ،وكرروا
�إط�ل�اق الر�صا�ص عليه مرة
ثانية عندما علموا �أنه مل ميت
وا�ستمر يتلوى من الأمل حتى
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�أج��ه��زوا عليه مت��ام��ا ،بعدها
ُ�سمح بنقله للم�ست�شفى بعد
�أن فارق احلياة يف ممار�سات
تدل على مدى وح�شية املعتدي
وجترده من امل�شاعر الإن�سانية
و�إهداره التام حلقوق الإن�سان
ال��ذي ان��ح��در داخ��ل املعتدي
لأدنى م�ستوى بينما ارتفع داخل
ه�ؤالء الأبطال �إىل �أعلى ذرى
الإيثار والعنفوان .
قوافل ال�شهداء
جا�سم نداء ع ّواد الف�ضلي،
ع��زوة �أ�سرته وعليه املعتمد
وال��رج��اء ،ك��ان ع�سكريا على
بوابات رئا�سة الأرك��ان ووقف
ب��امل��ر���ص��اد يف وج���ه القوات
الغازية �أثناء حماولتها اقتحام
مبنى الرئا�سة ،وا�ستمر يرمي
بالر�صا�ص بال ه��وادة م�صرا
على حماية البوابة ومنع العدو
من دخول املبنى حتى باغتته
ر�صا�صة غ��ادرة لت�صيبه فوق
حاجب عينه الي�سرى ليخ ّر
بعدها غارقا بدمائه مرتفعا

ب��روح��ه الطاهرة نحو �أبراج
الوهاجة التي ال تنطفئ
النور ّ
�أب��دا ،و�آخر من �أبناء العروبة
الذين ول��دوا ون�ش�أوا وعملوا
يف الكويت هو ال�شهيد رائد
حممد �سعيد �صربي فقد كان
جنديا يف �سالح اجلو الكويتي
يف �صبحان و�أ�صر �صبيحة يوم
العدوان �إال �أن ي�ؤدي دوره لذا
خ��رج مع �أخيه عماد لي�ؤديا
واجبهما يف املقاومة واجتها
�إىل منطقة الرو�ضة وهناك
مت تبادل �إطالق النار بينهما
وبني جنود عراقيني وا�ستمر
الرتا�شق بني الطرفني حتى
�أ�صيب رائد يف �صدره و�أ�صيب
ع��م��اد يف ذراع���ه ون��ق�لا �إىل
م�ست�شفى مبارك حيث فارق
رائ��د احل��ي��اة جملال ب�أكاليل
الغار فقد �صمد وقاوم ومل يلق
�سالحه حتى لقي ربه ممتطيا
�صهوة املجد اخلا�صة مبن َعهد
�صدق ،بينما �أُجريت ل�شقيقه
َو َ
عدة جراحات يف الذراع ،ودخل
البطالن �سجل التاريخ امل�شرف
لدولة الكويت  .و�أي�ضا البطل
ال�شهيد عبدالرحمن نايف
عبدالرحمن خطاب الذي كان
يعمل برتبة رقيب يف مديرية
الهند�سة باجلي�ش الكويتي،
واملولود يف ال�ضفة الغربية لعام
،1940حيث �سارع يوم الثاين
من �أغ�سط�س �إىل مقر عمله
قائال لزوجته التي كانت حتاول
�أن تثنيه ع��ن اخل���روج ( 36
�سنة بالكويت واحلني ما �أروح
) منطلقا لأداء ما يفر�ضه عليه
واجبه و�إح�سا�سه جتاه الوطن
الذي ن�ش�أ وترعرع فيه ،وهناك
خارج مبنى عمله وقف ير�ص
�أكيا�س الرمال يف حماولة لت�أمني
املكان حتى باغتته ر�صا�صة من

قنا�ص عراقي �أ�صابته يف مقتل،
ونُقل على �إثرها �إىل امل�ست�شفى
الع�سكري ،وبقي هناك يف ثالجة
املوتى �إىل اخلام�س ع�شر من
�أغ�سط�س حتى متكن ابنه نايف
م��ن ت�سلم جثمان وال���ده ومت
دفنه يف مقربة ال�صليبيخات
لتطوى بذلك �صفحة من الوفاء
ال��ن��ادر والإخ�ل�ا����ص للأر�ض
وامل��ك��ان وليُ�سجل �صاحبها

ال�شهيد عبدالرحمن يف ِ�سفْر
اخلالدين.
�سالح الإ�شارة
حم�سن عزيز ذياب العنزي
وع��ب��ا���س ���س��وع��ان م��ن �سالح
الإ���ش��ارة الكويتي ،ا�ست�شهدا
معا يف نف�س املكان بعد �أن �أديا
�صالة الع�صر ،خرجا معا و�آثرا
�أن يبقيا خ��ارج مبنى رئا�سة
الأركان العامة للجي�ش لثقتهما

رائ����������������������������������د م������������ح������������م������������د س������������ع������������ي������������د ص����������ب����������ري
وع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن ن������اي������ف ح������ط������اب  ،وت�����أب�����ى
ال������ع������روب������ة احل������ق������ة إال أن ت�����������ؤدي دوره�����������ا.
م����ح����س����ن ذي����������اب ال�����ع�����ن�����زي وع������ب������اس س����وع����ان
ت�����راف�����ق�����ا ف������ي ع���م���ل���ه���م���ا وف��������ي اس���ت���ش���ه���اده���م���ا
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ب�أن العدو ال بد �أن يقتحم املكان
وبينما هما ي�ستعدان ملالقاة
اجل��ن��ود يف اخل���ارج �سقطت
عليهما قذيفة ا�ست�شهدا على
�إثرها يف احلال ما بني الرابعة
والن�صف واخلام�سة من م�ساء
ال��ث��اين م��ن �أغ�����س��ط�����س� ،أما
ال�شهيد حممد جمعان �إبراهيم
العيباين وال�شهيد رجعان و�سمي
العازمي فقد توفيا يرحمهما
اهلل يف �أر�ض املعركة التي دارت
رحاها يف �ساحة جمل�س الوزراء
ودفنا يف مقربة الرقة مع الدفن
اجلماعي �أما ال�شهيد م�شعل
نافع حمدان العدواين من لواء
احلر�س الأمريي فقد �أ�صابته
�شظية وهو متجه نحو ق�صر
د�سمان داخل ال�سيارة التي كان
يقودها رفيقه عيد الهاجري
والغريب �أن ذوي��ه مل يعلموا
با�ست�شهاده �إال بعد حترير دولة
الكويت فقد �أعتقدوا �أنه �أ�سري
�أو مفقود ،وتتوا�صل قوافل
ال�شهداء يف ذلك اليوم احلزين
و�أغلبهم من الع�سكريني فهذا
جمال �سعد �سلطان املالزم �أول
الذي ا�ست�شهد يف موقف حتد
�شامخ يف القاعدة البحرية
عندما رف�ض النزول من �سيارته
و�أخرج �سالحه لي�شهره يف وجه
اجلندي العراقي الذي تدارك
الأمر ب�سرعة و�أطلق بندقيته
التي �أ�صابت خا�صرة وفخذ
ال�شهيد ال��ذي ا�ستمر ينزف
بعد �أن منع العراقيون تقدمي
�أية �إ�سعافات �أوليه له ليلقي
ربه م�ضمخا ب�شموخ ال�شهداء
الأحياء عند ربهم يرزقون .
والقائمة تطول والبطولة
ال تنتهي والتاريخ ال يتجاهل
ب�صمات الع ّز وال�شرف ،والوطن
ال ميكن �أن ين�سى رجاله .

من شهداء العروبة

ق����������������ات����������������ل ف�������������������ي ال����������������������ع����������������������راق وت��������������������������������������درب ف�������ي
أمل��������������ان��������������ي��������������ا واس������������ت������������ش������������ه������������د ف������������������ي ف������ل������س������ط���ي��ن

الشهيد حسن سالمة
 17عاما من النضال
عبد الكرمي املقداد

التحق ب�صفوف املقاتلني �ضد املحتل ال�صهيوين و�أعوانه االجنليز قبل �أن يبلغ الع�شرين من العمر ،وا�ستمر يف مقارعتهم على طول اجلغرافية
الفل�سطينية وعر�ضها ملدة �سبعة ع�شر عاما ،خطط وقاد خاللها الكثري من املعارك البطولية �ضد ال�صهاينة وجنود االنتداب الإجنليزي
جعلت منه املالحق الأ�شهر يف ذلك الوقت ،و�أدت �إىل احلكم عليه بالإعدام مع الإعالن عن مكاف�أة جمزية ملن يقب�ض عليه حيا �أو ميتا.
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�إن��ه ال�شهيد القائد ح�سن
�سالمة� ،أحد �أبرز قادة الثورة
الفل�سطينية الكربى (– 1936
 )1939وح��رب  ،1948و�أحد
زم�ل�اء امل��ن��ا���ض��ل ع��ب��د القادر
احل�����س��ي��ن��ي ،ووال�����د ال�شهيد
على ح�سن �سالمة ال��ذي د ّوخ
ال�صهاينة بعملياته اجلريئة،
ال��ت��ي جعلت �إ���س��رائ��ي��ل جتند
ا�ستخباراتها وعمالءها يف كل
دول ال��ع��امل حتى متكنت من
اغتياله يف العام .1979
ول��د ال�شيخ ح�سن �سالمة
يف قرية (قولة) التابعة لق�ضاء
(اللد) عام  1913لعائلة مي�سورة
حيث كان والده ميتلك قطعتي
�أر���ض زراعيتني �إحداهما يف
قريته والأخرى يف قرية (رنتي�س)
القريبة ،كما كان ميتلك ثمانني
ر�أ�سا من الأغنام وفر�سني ،ما
�سمح للولد ح�سن �أن يلتحق
مبدر�سة القرية التي كانت قد
�أن�شئت توا ،ثم يكمل تعليمه يف
مدينة اللد ،لكن الأح��داث مل
ترتك له خيارا بعد ذلك وهو
يرى بالده تق�ضم قطعة قطعة،
و�أهله يعانون �شرور ال�صهاينة
و�أع��وان��ه��م م��ن االجن��ل��ي��ز� ،إال
�أن يهب مع �أب��ن��اء وطنه لدرء
الأخطار املحيقة ببلده ،فما كان
منه �إال �أن �ش ّكل مع عدد من
ال�شباب الثائر يف عام 1931
تنظيما �سريا �أطلق عليه ا�سم
(منظمة املقاومة واجلهاد) ،وراح
مع العدد املحدود ال��ذي معه
يناو�ش جنود العدو بطريقة الكر
والفر.
وكان من الطبيعي �أن يلتحق
ه��ذا ال�شاب الثائر مبظاهرة
يافا الكربى �ضد االحتالل عام
 ،1933وهي املظاهرة ال�شهرية
التي قادها الزعيم الفل�سطيني
ال�شيخ مو�سى كاظم احل�سيني،

ن���س���ف ق����ط����ارا محمال
ب�����ال�����ي�����ه�����ود واجل������ن������ود
االجن����ل����ي����ز فاعتقلوا
وال�����������������������������������ده ال������������ه������������رم
ون���������زع���������وا أظ��������ف��������اره!

ه��������اج��������م إس������ط������ب���ل��ات
االجن����ل����ي����ز واس����ت����ول����ى
ع���ل���ى خ��ي��ول��ه��م وق����دم
حصان قائدهم هدية
ل��ع��ب��دال��ق��ادر احلسني

والتي �أ�سفرت عن مطاردات
دام���ي���ة واع���ت���ق���االت وا�سعة
وم�لاح��ق��ات ط��ال��ت الكثريين
ومنهم ح�سن �سالمة ذات��ه ،ما
حدا به �إىل التخفي عن الأنظار
والتنقل بني القرى طوال ثالثة
�أعوام ،ا�ستغلها يف دعوة وجتنيد
ال�شباب للثورة.
الثورة الكربى
م����ا �أن �أع���ل���ن���ت ال���ث���ورة
الفل�سطينية الكربى مطلع �أيار
ع��ام 1936حتى ك��ان �سالمة
ومن جنّدهم على �أمت اال�ستعداد
لها ،فالتقى املجاهد عبدالقادر
احل�سيني ،واتفقا على تغيري ا�سم
(منظمة املقاومة واجلهاد) �إىل
ا�سم (منظمة اجلهاد املقد�س)
و�أ�سندت رئا�ستها للح�سيني ،يف
حني �أ�سندت له قيادة منطقة
ال�ساحل (يافا ،الل ّ ُد ،الرملة)
وجعل من قريته (قولة) مركزا
ل��ه��ا .ومل مي�����ض وق���ت طويل

حتى متكن �سالمة من توحيد
الف�صائل يف ج�سم واحد ،وحاول
تدعيمها مبا تي�سر من ال�سالح
حتى �أنه �أنفق �أمواله وباع �أغنامه
يف �سبيل ذلك.
ومنذ العام  1936وحتى
العام  1939خا�ض الكثري من
املعارك امل�شرفة التي ت�ضمنت
ن�سف قطارات العدو وتفجري
ال�����س��ك��ك احل��دي��دي��ة ون�سف
�أعمدة الكهرباء وقطع خطوط
املوا�صالت ،و�إحراق (البيارات)
ال��ت��ي ك��ان��ت تتكفل بامل�ؤونة
الغذائية لل�صهاينة واجلنود
االجن��ل��ي��ز ،ومهاجمة املخافر
وال�سجون لتحرير املنا�ضلني
املعتقلني� ،إىل درجة �أنه ما كان
مير �أ�سبوع �إال ويعلن فيه عن
معركة للقائد �سالمة ،ما جعل
االجنليز يف حال ا�ستنفار دائمة،
وهو ما دفعهم �إىل احلكم عليه

19

الغرسة ( 90أغسطس  -سبتمبر )2017

يف �أوائل العام  1937بالإعدام
غيابيا ،والإع�لان عن مكاف�أة
جمزية ملن يتمكن من القب�ض
عليه حيا �أو ميتا.
ومن الوقائع الكثرية التي
���س��ج��ل��ه��ا ال��ب��ط��ل ���س�لام��ة يف
مقارعة املحتل هجومه على
ال�برج ال��ذي ك��ان يتح�صن به
اجلنود يف قريته ويطلقون النار
ع�شوائيا منه نحو الأهايل� ،إذ
متكن و�صحبه من قتل خم�سة
ع�شر جنديا منهم .وق��ام يف
�إحدى املرات مبهاجمة م�ستعمرة
(ك��ف��ار ���س��رك�ين) وق��ت��ل ثالثني
جنديا اجنليزيا ،كما اقتحم
�إ�سطبالت ال�شرطة الربيطانية
يف (اللد) و�أخذ اخليول ووزعها
على املنا�ضلني يف حني ركب
ه��و ح�صان الكولونيل قائد
ال�شرطة ،وهو احل�صان الذي
قدمه الحقا هدية للمنا�ضل
عبدالقادر احل�سيني .ويذكر
�أي�ضا �أن��ه هاجم مركز �سجن
الرملة ومتكن من حترير املنا�ضل
حممود حممد �صالح الذي كان
حمكوما بالإعدام.
ويف ع��ام  1938علم �أن
جمموعة م��ن ال��ي��ه��ود و�صلوا
�إىل فل�سطني عن طريق البحر
و�سيتوجهون عرب القطار من
حيفا �إىل يافا ،فقام وجماعته
بتلغيم �سكة القطار الذي انفجرت
عرباته مبجرد م��روره عليها،
ووقعت معركة كبرية �أ�سفرت عن
قتل الكثري من اليهود واجلنود
االجنليز املرافقني للقطار ،يف
حني �أ�صيب �سالمة بجراح يف
الرقبة لكنه متكن من النجاة.
وعلى �إثر ذلك كثفت �سلطات
االنتداب من �إجراءات مالحقتها
له وتعقبه ،ما ا�ضطره للتمويه
والتنقل امل�ستمر بني القرى بعد

من شهداء العروبة
�أن �أطلق حليته فدعاه النا�س
بال�شيخ وهو اللقب الذي الزمه
حتى ا�ست�شهاده .وقد عمد العدو
�آنذاك �إىل هدم بيته وعدد من
بيوت قريته ،واعتقال والده
امل�سن وتعذيبه �إىل ح��د نزع
الأظافر يف حماولة ملعرفة مكان
ابنه.
ويف الواقع مل يكن ما تقدم
�إال نبذة خمت�صرة عن املعارك
ال��ت��ي خا�ضها ال��ق��ائ��د ح�سن
�سالمة والتي �شملت العبا�سية،
ودي��ر حمي�سن ،و�أب���و �شو�شة،
وبيت حزبون ،ووادي ال�صرار،
والقباب ،واللد ،والرملة� ،إ�ضافة
�إىل م�شاركته يف معركتي باب
الواد ورام اهلل ال�شهريتني.
مرحلة العراق
جراء وعود بريطانيا للعرب
يف م�ؤمتر عقد يف لندن مبنح
اال�ستقالل للفل�سطينيني ،ووقف
الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني،
ن��ادى امل��ل��وك والأم����راء بوقف
�أعمال الثورة الكربى ،وكانت
�أحوال املجاهدين وقتذاك منهكة
و�ضعيفة بعد اغتيال واعتقال
الكثري من القادة وخفوت الدعم
العربي الع�سكري ،ناهيك عن
ن�شوب احلرب العاملية الثانية
وان�����ش��غ��ال ال���ع���امل ب��ه��ا .لكن
االجن��ل��ي��ز ،وع��ل��ى ال��رغ��م من
توقف القتال يف العام ،1939
راح��وا يالحقون رم��وز الثورة
ويحاولون التخل�ص منهم عن
طريق �أعوانهم ،ما حدا بالقائد
�سالمة وعدد من املنا�ضلني �إىل
مغادرة فل�سطني �إىل العراق.
يف العراق متكن من تعزيز
خربته الع�سكرية بعد �أن �أتيحت
له فر�صة االلتحاق ب�أكادميية
الكلية الع�سكرية يف بغداد.

�سالمة على ظهر ح�صانه

ما كان مير أسبوع دون هجوم له فحكموا عليه
ب��اإلع��دام وأعلنوا عن مكافأة ملن يقبض عليه
ت��������رك ح�����ي�����اة ال�����رف�����اه�����ي�����ة ع����ن����د أس������رت������ه وب������اع
أغ���ن���ام���ه ل���ي���ش���ت���ري س��ل�اح����ا ل���رف���اق���ه املناضلني
وم��ا �أن ن�شبت ث���ورة ر�شيد
عايل الكيالين �ضد ظلم وجور
االحتالل الربيطاين يف العام
 1941حتى �سارع �إىل اال�شرتاك
فيها م��ع م��ئ��ات م��ن املقاتلني
الفل�سطينيني ,ف�أ�سندت له مهمة
ال فل�سطينياً
قيادة  165مقات ً
على جبهة (احلبانية) ،كما قاد
عبد القادر احل�سيني الع�شرات
من املقاتلني الفل�سطينيني على
جبهة (�أبو غريب) على بعد -20
 25كم عن بغداد العا�صمة .لكن،

20

وبعد �إخفاق احلركة وهروب
قادتها ،غ��ادر القائد �سالمة
العراق �إىل �سوريا ،ومنها �إىل
تركيا ثم �أملانيا حيث �أمت تدريبه
على القتال وزرع الألغام.
مرحلة �أملانيا
يف �أمل��ان��ي��ا ت��ع��اون��ت معه
ال�سلطات نكاية بخ�صومها
الإجن��ل��ي��ز ،فتلقى العديد من
الدورات التدريبية الع�سكرية ،
وتخرج �ضابطا ذا كفاءة عالية
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 .وفى عام  1945مت االتفاق
على �أن يعود القائد �سالمة �إىل
فل�سطني لإ�شعال فتيل الثورة
فيها جمددا .وكانت اخلطة �أن
يت�صل بالقوى الوطنية يف الداخل
والتن�سيق لبدء معركة طويلة
�ضد االجنليز وال�صهاينة.
ويف ال��ي��وم امل��ق��رر حملت
ط��ائ��رة �أملانية البطل �سالمة
وزميله الفل�سطيني (ذو الكفل
عبداللطيف) وثالثة من املقاتلني
الأمل���ان .وم��ا �أن ع�برت �سماء
�أري��ح��ا حتى �أعطاهم الطيار
�إ�شارة الهبوط باملظالت ،لكن
�سوء تقديره �أدى �إىل هبوطهم
على ارتفاع ثمامنائة مرت بدال
م��ن الثالثمائة املتفق عليها،
ويف �سهل �أريحا بدال من (وادي
القلط) احل��راج��ي ،فتباعدت
�أم��اك��ن �سقوطهم ،و انك�شف
�أم��ره��م ،م��ا �أدى �إىل اعتقال
(ذو الكفل) واثنني من الأملان،
يف حني متكن القائد �سالمة
على الرغم من انك�سار رجله،
نتيجة الهبوط من ارتفاع كبري،
من اللجوء و�صديقه الأملاين �إىل
بيوت البدو كونه يعرف املنطقة
وت�ضاري�سها .وبعد ذلك تدبر �أمر
اخلروج من فل�سطني ،فتنقل بني
اجلبال حتى و�صل �إىل �سوريا.
العودة جمددا
بعد �صدور قرار التق�سيم يف
ت�شرين الثاين  1947عاد �إىل
فل�سطني و�أ�سندت �إليه قيادة
القطاع الغربي  ،ثم قطاع منطقة
القد�س بعد ا�ست�شهاد زميله
القائد عبد القادر احل�سيني
يف م��ع��رك��ة ال��ق�����س��ط��ل .ومنذ
ذل��ك ال��وق��ت مل ت��ه��د�أ معاركه
�إذ هاجم بع�ض امل�ستعمرات
وخا�ض عدة معارك ،منها معركة

من معركة ر�أ�س العني

م�ستعمرة «هاتفكا» فى م�ساء
 ،1947 12/8والتي قاد خاللها
ع��ددا من املجاهدين ال يزيد
على املئة �ضد خم�سة �آالف من
اجلنود اليهود من (الهاغانا)
و(الأرغ��ون) و(�شرتن) مزودين
باملدافع الر�شا�شة والأ�سلحة
الأوتوماتيكية كانوا يرب�ضون على
تخوم امل�ستعمرة احل�صينة التي
كانت ت�شكل خط الدفاع الأمامي
عن مدينة تل �أبيب ،لكن ،و�أمام
الهجوم ال�سريع واملباغت للثوار،
فر معظم اجلنود ال�صهاينة.
تبع ذلك العديد من املعارك
التي �أ�سفرت عن اال�ستيالء على
حمطة ومطار اللد ومع�سكر
(�صرفند) وم�ستعمرة (ولهلما)
وغريها .وا�ستمر البطل �سالمة
ينا�ضل حتى جرح يف اخلام�س
من �أبريل  ،1948لكن ما �أن

�شفيت ج��راح��ه حتى وا�صل
جهاده �إىل �أن خا�ض معركته
الأخرية يف (ر�أ�س العني).
ر�أ�س العني وال�شهادة
رغم كل امل�ساعي التي بذلها
ال�صهاينة لال�ستيالء على النبع

املعروف بـ (ر�أ�س العني) لينقذوا
املحا�صرين العط�شى منهم يف
القد�س ،فقد احتفظ العرب به
حتى �أواخر عام  ، 1948لكن
عندما �سقطت اللد والرملة
ا���ض��ط��رت احل��ام��ي��ة العراقية
املوكلة بحماية النبع �إىل الرتاجع

جانب من الهجوم على م�ستعمرة هاتكفا
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عنه ،فوجدها اليهود فر�صة
ثمينة ا�ستغلوها يف احتالله يف
الثالثني من مايو .1948
وم��ا �أن انت�شر اخل�بر يف
القرى وو�صل ال�شيخ �سالمة حتى
قاد هجوماً م�ضاداً فجر احلادي
والثالثني من مايو فوقعت بني
الفريقني معركة دامية مكنت
العرب من ا�ستعادة النبع .وقد
و�صل عدد قتلى العدو فيها �إىل
مائتي قتيل ،كما مت اال�ستيالء
على  95بندقية و 13ر�شا�شا،
وجهازي ال�سلكي ،لكن �شاءت
الأقدار �أن ي�صاب البطل �سالمة
ب�شظية يف رئته الي�سرى �أدت
�إىل ا�ست�شهاده يف اليوم الثاين
من يونيو لتطوى �صفحة نا�صعة
من �صفحات البطولة والفداء
الفل�سطيني.

من شهداء اإلسالم

الشهيد

ش�������ه�������ي�������د
معركة الياممة
ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ
زيد بن اخلطاب بن نفيل
ال��ع��دوي القر�شي �أخ��و �أمري
امل�ؤمنني ال�صحابي اجلليل عمر
بن اخلطاب لأبيه ر�ضي اهلل
عنهما ،ويكنى �أبا عبدالرحمن،
و�أمه �أ�سماء بنت وهب بن حبيب
من بني �أ�سد ،و�أما �أم عمر فهي
خيثمة بنت ها�شم املخزومية،
أ�سن
وزي���د ر���ض��ي اهلل عنه � ّ
من �أخيه عمر بع�شر �سنني،
وقد �أ�سلم قبله بثالث �سنني،
وك��ان عمر يحبه كثريا ،فقد

أس�����ل�����م ق����ب����ل أخ�����ي�����ه ع����م����ر ب������ن اخل������ط������اب ب���ث�ل�اث
ُ
س����ن��ي�ن  ،وش�����ه�����د م������ع رس����������ول ال�����ل�����ه ب����������درا وأح��������د
واخل����������ن����������دق واحل�������دي�������ب�������ي�������ة وامل��������ش��������اه��������د ك���ل���ه���ا
ك��ان اخلطاب �أبوهما قا�سيا
���ش��دي��دا يف تربيتهما ،وكان
�أق�سى على عمر من ق�سوته
على زي��د ،فكان زي��د ي�صبرّ ه
ويعينه على حتمل ق�ساوة �أبيه
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و�شدته يف تربيته ،وه��ذا ما
زاد من حب عمر لأخيه زيد
وتعلقه به وتقديره له يف حياته
وبعد ا�ست�شهاده ر�ضي اهلل عنه،
وه��و من املهاجرين الأولني،
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�شهد ب��دراً و�أح���داً واخلندق
واحلديبية وامل�شاهد كلها مع
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وظل على هذه ال�سرية
احل�سنة من اجلهاد والدعوة
وال��ذود عن الر�سالة والدين
احلنيف حتى بعد وفاة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فكان
يرافق جي�ش امل�سلمني ويلزم
�سراياه� ،إىل �أن كان يوم اليمامة
وحروب املرتدين زمان �أبي بكر
ال�صديق ،وهناك نال زيد ر�ضي

اهلل عنه بغيته وح�صل ما كان
ي�سعى �إليه من مقام ال�شهادة
واملنزلة العالية الرفيعة فكان
م��ن ثلة �صدقوا م��ا عاهدوا
اهلل عليه فمنهم م��ن ق�ضى
نحبه ومنهم م��ن ينتظر وما
بدلوا تبديال .ويقول الزركلي
يف الأع�لام وك��ان ق�بره بنجد
يعظمه اجلهلة قبل قيام حركة
حممد بن عبد الوهاب ويغالون
يف تعظيمه باليمامة ويزعمون
�أنه يق�ضي لهم حاجاتهم.
ولقد �آخى ر�سول اهلل بينه
وبني معن بن عدي الأن�صاري
ال���ع���ج�ل�اين ح�ي�ن �آخ�����ى بني
املهاجرين والأن�صار بعد قدومه
املدينة املنورة ،وكان معن بن
ع��دي �صاحب موقف متميز
عند وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فعندما بكى النا�س
على الر�سول حني مات وقالوا:
وددنا �أنا متنا قبلك ونخ�شى
�أن نُفنت بعدك ،قال معن بن
عدي :لكني واهلل ما �أحب �أن
أ�صدقه ميتا كما
�أموت قبله ،ل ّ
�صدقته حيا.
ّ
ومن جميل ما �أكرم اهلل به
هذين الأخوين الكرميني زيد بن
اخلطاب املهاجر ومعن بن زيد
الأن�صاري �أنهما قتال �شهيدين
معا يف موقعة اليمامة يف �شهر
ربيع الأول �سنة اثنتي ع�شرة
للهجرة يف خ�لاف��ة �أب���ي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وكان
زيد حامل راية املهاجرين يف
ذلك اليوم ،ومما جاء يف و�صفه
البدين ر�ضي اهلل عنه �أنه كان
طويال بائن الطول ك�أخيه عمر
ر�ضي اهلل عنه الذي كان يظن
من ر�آه يف القوم امل�شاة �أنه راكب
دابة ،وهو من �شجعان العرب
يف اجلاهلية والإ�سالم .

اس���ت���ش���ه���د ف�����ي زم�������ن أب�������ي ب����ك����ر ال����ص����دي����ق رض����ي
ال�����ل�����ه ع����ن����ه ف������ي ح����������روب ال�����������ردة ي��������وم ال���ي���م���ام���ة
وللتعريف بعظيم �شجاعته
وب�سالته ر�ضي اهلل عنه ف�إننا
ن�ضعك �أخي القارئ احلبيب
�أم��ام هذين امل�شهدين لنتعلم
منهما ال�شجاعة والإيثار وحب
ال�شهادة من ه��ذا ال�صحابي
اجل��ل��ي��ل� ،أم���ا امل�شهد الأول
فقد كان يف غزوة �أحد  ،ويف
هذا املوقف تتجلى مع الإيثار
ال�شجاعة واحلب الأخ��وي يف
�أبهى �صوره ،و�أعلى مراتبه،
وتقدمي الأخ لأخيه على نف�سه،
ورغبته يف حمايته و�إنقاذه قبل
�إن��ق��اذ نف�سه ،وحر�صه على
�سالمة �أخ��ي��ه قبل �سالمته،
وعنوان هذه اللوحة هو:
�إين �أريد من ال�شهادة
مثل ما تريد
لقد كان الأخوان عمر بن
اخل��ط��اب وزي���د ب��ن اخلطاب
ممن ح�ضر غزوة �أحد ،فالحظ
عمر �أن �أخاه الكبري زيدا لي�س
عليه درع ،فخ�شى عليه من
طعنة جمهزة� ،أو �ضربة قا�ضية،
�أو �سهم قاتلة ،ف�أخذ درعه
وقدمها لأخيه زيد قائال خذ
درعي هذه ف�إين �أخ�شى عليك،
فرد عليه زيد قائال�" :إين �أريد
من ال�شهادة مثل ما تريد" ،وما
زاال يتدافعان تلك الدرع ،كل

يريدها لأخيه ،حتى ا�شتدت
املعركة وتالحمت ال�صفوف،
ودخ�لا املعمعة ،ومل يلب�سها
واحد منهما ،وانتهت املعركة،
وان�����ص��رف امل�����ش��رك��ون ،ولكن
اهلل �سلم ،وخرجا جميعا من
املعركة �ساملني والدرع مطروحة
يف مكانها ،فكانت وقاية اهلل
وحفظه لهما خريا من الدرع
ال�سابغة ،واخلوذة احلديدية.
فلله ه��ذه النفو�س الطيبة،
وه��ذه الأرواح امل�ؤمنة ،وهذه
ال�صدور العامرة بالإميان ،التي
�صدق فيها ق��ول اهلل تعاىل:
"وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو
كان بهم خ�صا�صة"� .إنه �إيثار
من نوع خا�ص ،و�إنها ل�شجاعة
نادرة يف موقف ع�صيب� ،إيثار
مل يكن بلقمة ت�سد جوعة،
وال بثوب يقي ح��را �أو بردا،
وال بدينار وال بدرهم  ،و�إمنا
كانت درعا تقي �ضربة تودي
بالنف�س ،وطعنة تورد م�صرعا.
ولكن الروعة والعجب العجاب
ك��ان ي�أتي دائما يف اجلواب،
�إين �أريد من ال�شهادة مثل ما
تريد.
هكذا هي الرتبية النبوية،
وامل��در���س��ة املحمدية ،حتبب
ال�شهادة �إىل النفو�س ،وتبعث

ق���ت���ل «ال������رج������ال ب�����ن ع����ن����ف����وة» ال��������ذي ارت��������د عن
اإلس����ل���ام وك�������ذب ع���ل���ى رس�������ول ال����ل����ه ص���ل���ى الله
ع����ل����ي����ه وس�����ل�����م ب����ق����ول����ه أن��������ه س����م����ع رس����������ول ال���ل���ه
ي����ق����ول إن م��س��ي��ل��م��ة ش����ري����ك م���ع���ه ف����ي ال���رس���ال���ة
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الت�ضحية والإقدام يف الرجال،
حتى ك�أنهم ي��رون اجلنة ر�أي
ال��ع�ين� ،أمل ي��ق��ل �أخ��وه��م يف
م��وق��ف �آخ���ر :ب��خ ب��خ �ألي�س
بيني وب�ين اجلنة �إال �أن �آكل
هذه التمرات .فرماها ثم تقدم
فقاتل حتى ُقتل .ومثله قول
عمرو بن اجلموح ر�ضي اهلل
عنه وكان رجال �أعرج معذورا
يف ترك اجلهاد ،ولكنه قال:
يا ر�سول اهلل �إين �أريد �أن �أط�أ
بعرجتي ه��ذه اجلنة .فتقدم
فقاتل وا�ست�شهد ر�ضي اهلل عنه
وكان له ما �أراد ،فلله درهم من
رجال ،وهلل درهم من �أ�صحاب،
كم نحن بحاجة لأمثالهم يف
هذا الزمان حلماية الأوطان،
والذود عن الأعرا�ض ،والدفاع
عن دين الأمة ومقد�ساتها.
و�أم��ا املوقف الثاين فكان
يوم اليمامة وح�سبك به من يوم
التحمت فيه ال�صفوف ،و�صمد
فيه �صحابة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم جلي�ش م�سيلمة
ال���ك���ذاب وج���م���وع الأع�����راب
امل��رت��دي��ن  ،وبنو حنيفة قوم
�أ�شداء يف احلروب � ،شر�سون
يف القتال والنزال  ،يقول �سيف
اهلل امل�سلول خالد بن الوليد
ر�ضي اهلل عنه وهو من خا�ض
ع�شرات امل��ع��ارك م��ع العرب
والعجم والفر�س وال���روم :ما
ر�أيت �أ�شجع وال �أثبت و�أ�شر�س
يف م��ن��ازل��ة م��ث��ل رج����ال بني
حنيفة.
وك��ان زيد ر�ضي اهلل عنه
حامل راية امل�سلمني يف ذلك
اليوم ،فلم يزل يتقدم بها يف
نحر العدو وي�ضارب ب�سيفه
ويخرتق ال�صفوف حتى عجز
�أ�صحابه عن حمايته وانهزم
امل�سلمون وظهرت حنيفة قوم

من شهداء اإلسالم

م�سيلمة على الرجال ،وجعل
زي��د ي��ق��ول� :أم��ا ال��رج��ال فال
رجال ،وي�صيح ب�أعلى �صوته:
اللهم �إين �أعتذر �إليك من فرار
�أ�صحابي ،و�أبر�أ �إليك مما جاء
به م�سيلمة وحم ّكم اليمامة،
وجعل ي�سري بالراية ويتقدم
بها حتى قتل .فتلقفها �سامل...
فقال له امل�سلمون يا �سامل �إنا
نخاف �أن ن�ؤتى من قبلك ،فقال
ر�ضي اهلل عنه :بئ�س حامل
القر�آن �أنا �إن �أتيتم من قبلي،
و�إن��ه��ا لعبارة فيها كثري من
الدرو�س "بئ�س حامل القر�آن
�أن��ا �إن �أتيتم من قبلي" ،فلم
يكن القر�آن يف حياتهم �آيات
يرددونها وال كلمات يحفظونها
فقط ،بل كان �إميانا ال يتزعزع،
و�سلوكا ال ينحرف ،و�أخالقا
كرمية ال حميد عنها ،وال بديل
لها ،هو �صرب و�شجاعة و�إقدام
وبالء يف الأعداء ،لذلك فحامل
القر�آن ال ميكن �أن ن�ؤتى من
قبله ،وال ميكن �أن يرتاجع لأنه
منطلق بكل �صدق وعزمية �إىل
وعد اهلل جل وعال و�إىل جنة

عر�ضها ال�سموات والأر�ض.
ومما يح�سن معرفته عن
�سيدنا زيد بن اخلطاب �أنه هو
قاتل ال َرجال بن عنفوة وا�سمه
نهار ،وك��ان قد �أ�سلم وهاجر
�إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم وقر�أ القر�آن ثم انقلب
�إىل م�سيلمة مرتدا عن الإ�سالم
والعياذ باهلل تعاىل ،و�أخرب بني
حنيفة �أنه �سمع النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول� :إن م�سيلمة
�شريك معه يف الر�سالة .فكان
ق��ول��ه ه��ذا �أع��ظ��م فتنة على
بني حنيفة� ،شدت من �أزرهم
وزادتهم قناعة والتفافا على
�صاحبهم لعنه اهلل  ،ولكن كان
�سيف زيد ر�ضي اهلل عنه �أ�سرع
�إىل عنقه فكفى النا�س �شره
وقطع دابره ،و�سجلت له هذه
املكرمة حيث قدم ما بو�سعه يف
درء هذه الفتنة العارمة.

وملا قتل زيد ر�ضي اهلل عنه
حزن عليه عمر حزنا �شديدا،
وكان يقول �إذا ذكر عنده زيد:
ما هبت ال�صبا �إال و�أن��ا �أجد
منها ريح زيد .وكان يذكره حتى
�آخر �أيام حياته فيقول :رحم
اهلل �أخي زيد بن اخلطاب �أ�سلم
قبلي وا�ست�شهد قبلي.
وملا جاء ال�شاعر امل�شهور
متمم بنت نويرة يرثي �أخاه
مالك بن نويرة عند �أبي بكر
ق��ال ل��ه عمر –وكان جال�سا
ي�سمع :-لو �أين �أع��رف قول
ال�شعر لرثيت �أخي زيدا ،فقال
له متمم :لو �أن �أخي ا�ست�شهد
ك�أخيك يا عمر يوم اليمامة ما
رثيته ،فقال له عمر :ما عزاين
�أحد مبثل ما عزيتني به يا ابن
نويرة.
وك���ان مم��ا ق��ال متمم يف
�أخيه:

بكاه عمر بن اخلطاب رض��ي الله عنه وق��ال فيه
«رح�����م ال���ل���ه زي�����دا أس���ل���م ق��ب��ل��ي واس��ت��ش��ه��د قبلي«
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وكنا كندماين جذمية حقبة
 ...من الدهر حتى قيل لن
يت�صدعا
فلمـا تفرقنا كـ�أين ومالكاً
 ...لطـول اجتمـاع مل نـبت
ليلة معـا
ومن متام احلديث عن زيد
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
يح�سن �أن نختم بهذه الق�صة
الطريفة املرتبطة با�ست�شهاده،
وهي ق�صة تف�صح عن تقوى
عمر ر�ضي اهلل عنه ،وعدله
و���س��م��اح��ت��ه يف الإ�����س��ل�ام،
وملخ�صها �أن عمر ر�ضي اهلل
عنه لقي �أبا مرمي احلنفي قاتل
�أخيه زيد بن اخلطاب وكان قد
�أ�سلم بعد حروب الردة ،فقال له
عمر :واهلل �إين ال �أحبك حتى
حتب الأر���ض ال��دم امل�سفوح،
فقال له �أب��و م��رمي� :أمتنعني
لهذا حقا هو يل؟ قال له عمر:
ال ،فقال �أبو مرمي� :أتغ�صبني
حقا لي�س لك؟ قال عمر :ال،
فقال �أبو مرمي :ف�إن كان عدل
و�إن�صاف يا �أمري امل�ؤمنني ف�إمنا
يحفل باحلب الن�ساء.

من رموز الحرية

ستيفان هيسيل ..

مهندس حقوق اإلنسان

م��������ن أش�������ه�������ر امل�����ط�����ال�����ب��ي��ن مب�����ح�����اك�����م�����ة رم�������������وز ال������ك������ي������ان ال����ص����ه����ي����ون����ي
عبدالهادي خضر

يع��د �ستيف��ان هي�سي��ل م��ن �أمل��ع
ال�شخ�صي��ات التي ترك��ت ب�صمات
نا�صع��ة يف جمال حق��وق الإن�سان
كر�س
خالل القرن الع�شرين ،حيث ّ
حيات��ه للدف��اع ع��ن امل�ست�ضعفني
واملطالب��ة باحلري��ة والعدال��ة
وامل�س��اواة للجمي��ع .مل تغ��ره
املنا�ص��ب ،ومل ي�ستك��ن لتهدي��د �أو
حتذي��ر ،ب��ل وا�صل اجله��ر ب�آرائه،
وحتري���ض املظلوم�ين يف كل بق��اع
الع��امل عل��ى ال�سع��ي ب��كل الطرق
الالعنفي��ة النت��زاع حقوقه��م.
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من رموز الحرية
لقد ك��ان املفكر الأكرث
ح�ضورا يف فرن�سا ،ذلك �أنه
ناه�ض اال�ضطهاد منذ بدايات
حياته ،ال يف بلده فرن�سا فقط،
بل يف �أوروبا كلها ،ويف �أمريكا،
ويف ال�شرق الأو���س��ط �أي�ضا
حيث كان من �أ�شهر املطالبني
مب��ح��اك��م��ة رم������وز الكيان
ال�صهيوين على جرائمهم �ضد
ال�شعب الفل�سطيني ،وكان �أول
دبلوما�سي فرن�سي يزور قطاع
غزة بعد العدوان
الإ�سرائيلي عليه يف العام
 ،2009وي��دي��ن �إ�سرائيل
وال��غ��رب معا على ما و�صل
�إليه احلال يف فل�سطني ( :لقد
�أ�صبح اليوم وا�ضحا �أكرث من
�أي وقت م�ضى ب���أن ال�شعب
الفل�سطيني ال يواجه العدو
الإ�سرائيلي فح�سب ،بل يواجه
�أي�ضا الغرب بدوله الكربى،
وهذا �أمر حقيقي وحمزن يف
الوقت نف�سه ،خا�صة و�أننا يف
غزة �أمام �سجن كبري يعي�ش
ف��ي��ه م��ل��ي��ون ون�����ص��ف مليون
فل�سطيني ،والعامل يتفرج ).
مل يكن ذلك بغريب على
ه��ذا الكاتب واملفكر الذي
���ش��ارك يف ك��ت��اب��ة الإع��ل�ان
العاملي حلقوق الإن�سان عام
 ،1948ونادى باقتالع جذور
الديكتاتورية م��ن الأنظمة
القائمة على �سلطة الفرد
ال���واح���د ،ووق����ف م���ع ث���ورة
ال��ت��ح��ري��ر اجل��زائ��ري��ة �ضد
�سلطات ب�لاده ،لأنها ح�سب
قوله (كانت حتمل يف طياتها
�أ���س��ب��اب ال��رف�����ض والتمرد
واالحتجاج ،وبالتايل الثورة
على اال�ستعمار الغا�شم) ،كما
طالب ب�إن�شاء حمكمة ملقا�ضاة
جمرمي احلرب يف اجلزائر

مع الدالي الما

ش���������ارك ف�����ي ك����ت����اب����ة اإلع�����ل����ان ال����ع����امل����ي حل���ق���وق
اإلن���س���ان ون�����ادى ب��اق��ت�لاع ج����ذور الديكتاتورية
وفيتنام ،و�ساند املهاجرين
غري ال�شرعيني يف بالده داعيا
احلكومة �إىل درا�سة ملفاتهم
وحماورتهم وعدم ا�ستعمال
القوة �ضدهم.
ُول������د ه��ي�����س��ي��ل يف 20
�أكتوبر  ،1917يف برلني لأب
يهودي من �أ�صل بولندي هو
الكاتب فرانت�س هي�سيل ،و�أم
بروت�ستانتية �أملانية برجوازية
تع�شق الر�سم واملو�سيقى .ويف
ع��ام 1924غادرت العائلة
�أملانيا �إىل فرن�سا ،وهناك
تابع هي�سيل درا�سته �إىل �أن
ح�صل على �شهادة البكالوريا
يف ع��ام  ، 1933ثم التحق
بدار املعلمني العليا يف باري�س
حيث در�س الفل�سفة وتخرج
ول���ه م��ن ال��ع��م��ر  25عاماً،
وكان وقتذاك قد ح�صل على
اجلن�سية الفرن�سية.
بعد اندالع احلرب العاملية
الثانية واحتالل فرن�سا من
قبل �أمل��ان��ي��ا ال��ن��ازي��ة ،ان�ضم
هي�سيل �إىل اجلي�ش الفرن�سي،
لكنه �شهد انهزام هذا اجلي�ش
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�أمام القوات الأملانية ،فالتحق
ب�صفوف املقاومة التي �أ�س�سها
اجلرنال �شارل ديغول يف لندن،
وعمل ك�ضابط ات�صال مع
اجلي�ش الربيطاين للعمليات
يف فرن�سا ،وا�ضطره ذلك �إىل
العودة �إىل فرن�سا يف مهمة
ا�ستخباراتية لكن القوات
النازية كانت له باملر�صاد،
فاعتقلته ونقلته �إىل مع�سكر
«بوخنفالد» حيث مت تعذيبه
واحلكم عليه بالإعدام� ،إال �أنه
جنا من الإعدام ب�أعجوبة عن
طريق �أخذ بطاقة هوية رفيق
معتقل تويف مبر�ض التيفوئيد.
بعد ذل��ك ،و�أث��ن��اء نقله �إىل
مع�سكر اعتقال �آخر جنح يف
ال��ف��رار وو���ص��ل �إىل هانوفر
والتحق باجلي�ش الأمريكي
ودخ��ل معه باري�س يف العام
.1945
ب���ع���د ان���ت���ه���اء احل�����رب،
خا�ض هي�سيل امتحان وزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية ،و�أ�صبح
دبلوما�سيا ،حيث عني ع�ضوا
يف ال�سكرتارية العامة ملنظمة
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الأمم املتحدة النا�شئة ،و�شارك
م��ع ���س��ت��ة م��ن امل��ف��ك��ري��ن يف
كتابة الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان .كما �شغل يف تلك
ال��ف�ترة من�صب امل�ست�شار
لرئي�س احلكومة ماندي�س
فران�س ،ثم مت تعيينه يف العام
1955دبلوما�سيا يف ال�سفارة
الفرن�سية بفيتنام ،والتحق
بعد ذلك بال�سفارة الفرن�سية
باجلزائر و�شغل من�صب رئي�س
البعثة الثقافية واجلامعية من
 1964حتى  .1968وبعد
ع��ودت��ه م��ن اجل��زائ��ر �شغل
منا�صب �سيا�سية عديدة ،ففي
 ،1977عينه الرئي�س جي�سكار
دي�ستان ممثال لفرن�سا لدى
الأمم املتحدة يف جنيف ،كما
تقلد منا�صب عديدة يف عهد
الرئي�س اال�شرتاكي فران�سوا
متريان ورئي�س وزرائه مي�شال
روك���ار حيث كلف مب�سائل
متعلقة بالهجرة والهجرة غري
ال�شرعية.
يف � ،1996ساند هي�سيل
املهاجرين غ�ير ال�شرعيني
املاليني الذين احتلوا كني�سة
�سان ب��رن��ار ب��ال��دائ��رة الـ18
بباري�س ،داعيا �آالن جوبيه
رئي�س احلكومة الفرن�سية
�آنذاك �إىل تغليب لغة احلوار
على القوة فيما دعا يف 1997
ليونيل جو�سبان �إىل درا�سة
ملفات املاليني غري ال�شرعيني
ب�شكل فردي واال�ستجابة �إىل
مطالب ه�ؤالء النا�س لأ�سباب
�إن�سانية وعائلية ،بل اقرتح
دجمهم يف املجتمع.
ك��ان��ت م��ق��االت��ه مبثابة
بيانات �سيا�سية جريئة ال
تهادن �سلطة ما ،فهي حتثّ
يف معظمها ع��ل��ى الغ�ضب

و�إعالن ال�سخط والثورة �ضد
املجتمع ،وقد �أزعج مبواقفه
اجلدية والوا�ضحة الكثري من
املثقفني وال�سيا�سيني الغربيني
ب�شكل عام ،والفرن�سيني ب�شكل
خ���ا����ص ،وذل�����ك م���ن خالل
انتقاداته لهم ،وف�ضح تواطئهم
مع ال�سلطات ومع الق�ضايا
غ�ير ال��ع��ادل��ة ،مم��ا جلب له
الكثري من امل�شاكل ،خ�صو�صا
بعد انتقاده ال�شر�س لل�سيا�سات
الإ�سرائيلية ودعوته للم�ساواة
يف املعاملة بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني حيث رفعت 30
جمعية يهودية دع��وى �ضده
�أمام املحاكم الفرن�سية تتهمه
فيها مبعاداة ال�سامية.
ن�صري فل�سطني
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن كل
امل�ضايقات ورغم ن�ش�أته و�سط
العادات والتقاليد اليهود ّيَة
القدمية القائمة على حق
�إقامة وطن قومي لليهود� ،إال

وق����������ف م�������ع ال���������ث���������ورة اجل�������زائ�������ري�������ة ض�������د ب���ل���اده
ووص�������������������ف ف��������رن��������س��������ا ب������امل������س������ت������ع������م������ر ال�������غ�������اش�������م

طالب مبقاضاة مجرمي احل��رب في اجلزائر
وف��ي��ت��ن��ام وس��ان��د امل��ه��اج��ري��ن غ��ي��ر الشرعيني
�أنه تبنى الق�ضية الفل�سطين َّية
وداف���ع عنها ب�شرا�سة ،بل
زار غ��زة بعد ال��دم��ار الذي
�أحلقته �إ�سرائيل بها �سنة
 ،2009وانتقد �سيا�سة الكيان
ال�صهيوين ،وف�ضح انحياز
ال�سيا�سة الغربية �إىل �إ�سرائيل
داع��ي��ا ل��ل��وق��وف �إىل جانب
ال�ضحايا ولي�س لال�صطفاف
مع املعتدي� ( .إن ما يحدث
فيها من انتهاك فا�ضح حلقوق
�أ���ص��ح��اب��ه��ا ،وع���دم ان�صياع
�إ�سرائيل للقوانني الدولية،
عالوة على ما حدث يف غزة

على م�سمع ومر�أى من العامل
ليدعونا �إىل التمرد).
ودعا يف �أعقاب العدوان
الإ�سرائيلي على غ��زة� ،إىل
مقاطعة ال�سلع الإ�سرائيلية
وم��ن��ع��ه��ا م���ن ال���دخ���ول �إىل
ال�سوق الفرن�سية ،و�آزره يف
ه���ذا ال��ن��داء � 80شخ�صية
�سيا�سية وفكرية �أخرى ،كما
دعا �إىل �إقامة حمكمة خا�صة
ملعاقبة جمرمي احل��رب يف
�إ�سرائيل ،و�أعلن يف ت�صريح
�صحفي ن�شر يف �سوي�سرا:
«ال يجب �أن ت�ستفيد �إ�سرائيل

خالل زيارته لغزة
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من �إفالت تام من العقاب».
كما �أدىل بت�صريح ل�صحيفة
�أملانية قائال« :حتى النازيون
مل يُقيموا يف باري�س حواجز
كالتي يُقيمها الإ�سرائيليون يف
غزّة  ...وبا�ستثناء �أعمال القتل
التي كان يقوم بها النازيون،
يبدو االحتالل النازي لباري�س
مقارناً باالحتالل الإ�سرائيلي

من رموز الحرية

خالل مظاهرة �ضد �سيا�سة الهجرة يف فرن�سا

لغزّة غري عدواين ،ن�سبيا».
مل ت����ت����ورع �إ����س���رائ���ي���ل
واملنظمات ال�صهيون َّية يف
�شن حملة �إع�لام�� َّي��ة �ضده،
ّ
والت�ضييق عليه �إعالم ًّيا،
واتهامه با َ
خل َرف؛ لكرب �س ِنّه،
وامل��ط��ال��ب��ة ب�سحق ل�سانه،
باعتباره «�أفعى �سا َّمة» ،كما
نادى الكاتب الفرن�سي �أندريه
تاجييف ،م��دي��ر �أب��ح��اث يف
املركز القومي للبحث العلمي
بفرن�سا و�أح����د املتع�صبني
لإ�سرائيل.
ويف �أعقاب جل�سة الأمم
املتّحدة يف دي�سمرب ،2011
التي �شهدت �إقرار فل�سطني
دولة مراقبة ولكن غري ع�ضو
يف الأمم املتّحدة ،وعلى �إثر
الت�صريحات التي �أدىل بها
هي�سيل لل�صحافة الأمريكية،
ودعا فيها الواليات املتّحدة
�إىل تغيري �سيا�ستها الداعمة
لإ���س��رائ��ي��ل ن��ح��و دع���م دولة
فل�سطني ،اتُّهِ م هي�سيل بالعداء
لل�سامية وحتلَّق متظاهرون
ي��ه��ود ح���ول م��ن��زل��ه رافعني
يافطات تن ّدد بحركته امل�ؤيدة

للفل�سطينيني.
اغ�ضبوا
الالعنف بالن�سبة للكاتب
هو الطريق الوحيد الذي يجب
�أن ت�سلكه الإن�سانية ،بالإ�ضافة
�إىل تالقي وتالقح وت�شجيع
حوار احل�ضارات ،لأنه يجب
�أخ���ذ ال���درو����س وال��ع�بر من
املا�ضي القريب ،حيث كانت
النازية تعيث ف�سادا وعدوانا،
ولذا يجب �أن ال ن�سمح بتكرار
نف�س الكارثة .وي�شدد هي�سل
يف طروحاته على وجوب �أن
يعتمد الإن�سان على نف�سه ،و�أن
يعلن ع�صيانه �ضد املمار�سات
املتمثلة يف الت�شويه الإعالمي
للحقائق ،ويف بطالة ال�شباب،
وعدم تطبيق واحرتام القوانني
ال��دول��ي��ة .وي���رى �أن و�سائل

التنديد متوفرة يف (خمتلف
الف�ضاءات التي نتواجد فيها
كل ح�سب م�س�ؤولياته ،وح�سب
اهتماماته لتنظيم التنديد
واالح��ت��ج��اج ،و�إذ مل نفعل،
ف�سنزيد يف حجم ال�صراعات
وت�أجيج احلروب ،والالمباالة،
ونفقد حقوقنا رويدا رويدا).
وقد حتول كتابه (اغ�ضبوا)
الذي �أ�صدره يف العام 2010
�إىل ظ��اه��رة ،حيث بيع منه
فور �صدوره ماليني الن�سخ،
ومتت ترجمته �إىل عدد من
اللغات العاملية ،وكان الكتاب
دعوة للثورة ال�سلمية يف �سبيل
�إقرار وتثبيت حقوق الإن�سان
ورفع الظلم عن امل�ضطهدين،
و�سرعان ما ا�ستلهمت حركات
االحتجاج روح ه��ذا الكتاب
يف �أوروبا و�أمريكا ،مبا فيها

ت����������ص����������دى ل������������ه ال�������ص�������ه�������اي�������ن�������ة ل���������وق���������وف���������ه م����ع
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ورف����ع����ت  30ج��م��ع��ي��ة ي���ه���ودي���ة
دع�������وى ض������ده ت���ت���ه���م���ه ف���ي���ه���ا مب�����ع�����اداة ال���س���ام���ي���ة
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حركة التم ّرد يف نيويورك التي
ُع ِر َفت بـ «حركة متم ّردي وول
�سرتيت».
وبعد م�شوار طويل من
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الب�شر
ا�ستغرق حياته كلها تويف
الكاتب واملنا�ضل �ستيفان
ه��ي�����س��ي��ل يف ب���اري�������س عن

ثالثة وت�سعني عاما يف 26
ف�براي��ر 2013خملفا وراءه
عددا من الكتب املهمة مثل
(وداعا لل�شجاعة) و(مواطن
ً
ب�لا ح����دود) و(ال��رق�����ص مع
القرن) و(اغ�ضبوا) ،و�أفكارا
ومواقف �ستظل خالدة على
مر الأيام.
�أ ّبَ���ن���ه رئ��ي�����س احلكومة

الرئي�س هوالند ينحني �أمام جثمان هي�سيل

الفرن�سية �آنذاك جان مارك
�آيرو بقوله�« :أري��د �أن �أُحيي
هذا املنا�ضل من �أجل حقوق
الإن�����س��ان ،و�أح���د مهند�سي
���ش��رع��ة ح��ق��وق الإن�������س���ان،
واملُدافع عن حقوق الفقراء
والرجل الذي مل ت ُه ْن عزميته
على م ّر ال�سنني».
ويف ك��ل��م��ة ل���ه���ا قالت
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املفو�ضة ال�سامية حلقوق
الإن�سان ن��ايف بيالي( :كان
هي�سيل �شخ�صية مرموقة يف
عامل حقوق الإن�سان ،فقد كان
على �صلة وثيقة بالفريق الذين
�صاغ الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،الأمر الذي �أك�سبه
م��ك��ان ال�����ش��رف يف التاريخ
العاملي ولكنه م�ضى يف القيام
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ب�أكرث من ذلك بكثري ،وبقي
ي�ساهم يف النهو�ض بحقوق
الإن�سان حتى الت�سعينيات من
عمره).
اجلدير ذكره �أن هي�سيل
ح�صل على و���س��ام ال�شرف
الفرن�سي برتبة �ضابط وعلى
و�سام اال�ستحقاق الفرن�سي
من الدرجة الأوىل.

متابعة

(كويت )2035

مدارات الرؤية

ال���������������������������ش���������������������������ي���������������������������خ ن����������������������������������اص����������������������������������ر ص����������������������������������ب����������������������������������اح األح�����������������������������������������م�����������������������������������������د ال�����������������������ص�����������������������ب�����������������������اح
رئ�����ي�����س ف�����ري�����ق ت���ف���ع���ي���ل رؤي���������ة س����م����و أم�����ي�����ر ال������ب���ل��اد ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه (ك������وي������ت ج������دي������دة )2035
د.طارق األحمد
من مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف انطلق الإعالن الر�سمي عن ر�ؤية (كويت جديدة) التي ت�سعى �إىل حتقيق احلياة الكرمية وامل�ستقبل
امل�شرق للأجيال احلالية ولأبناء الكويت الذين �سيتولون زمام املبادرة يف بناء الدولة الع�صرية احلديثة التي يتطلع �إليها اجلميع.
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تلك الر�ؤية اال�سرتاتيجية
الواعدة التي �أعلن عنها �سمو
رئي�س جمل�س الوزراء يف بداية
العام اجلاري تنطلق من ت�صور
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح لر�ؤية دولة
الكويت بحلول عام ،2035
لت�صبح مركزا ماليا وجتاريا
جاذبا لال�ستثمار ،يقوم فيه
القطاع اخلا�ص بقيادة الن�شاط
االقت�صادي ،وت�شجع فيه روح
املناف�سة وترفع كفاءة الإنتاج،
يف ظل جهاز دولة م�ؤ�س�سي
داعم ،مع احلر�ص على تر�سيخ
القيم واملحافظة على الهوية
االجتماعية ،وحتقيق التنمية
الب�شرية والتنمية املتوازنة،
وتوفري بنية �أ�سا�سية مالئمة
وت�شريعات م��ت��ط��ورة وبيئة
�أعمال م�شجعة.
وت��رت��ك��ز ر�ؤي�����ة الكويت
لعام  2035على �سبع ركائز
ه��ي� :إدارة حكومية فاعلة،
واق��ت�����ص��اد متنوع م�ستدام،
وبنية حتتية متطورة ،وبيئة
معي�شية م�ستدامة ،ورعاية
���ص��ح��ي��ة ع���ال���ي���ة اجل������ودة،
ور�أ���س��م��ال ب�شري �إبداعي،
ومكانة دولية متميزة .فيما
ت�شكل هذه الركائز جماالت
تركيز اخلطة التنموية من �أجل
اال�ستثمار فيها وتطويرها� ،إذ
ت�شتمل كل ركيزة على عدد من
الربامج التي ت�ضم م�شروعات
ا�سرتاتيجية م�صممة لتحقيق
�أك�بر �أث��ر تنموي ممكن نحو
حتقيق ر�ؤية الكويت اجلديدة.
وتتحقق هذه الركائز من خالل
 164م�شروعا تنمويا منها 30
م�شروعا ا�سرتاتيجيا.

الرؤية قفزة عالية املستوى في مجال التطوير والتنمية
وجتاوز االعتماد على النفط فقط ،وذلك بالعودة إلى
الكويت احلقيقية التي حتمل ثقافة امليناء عبر تاريخها
م�شاريع عاملية رائدة
ت��ت�����ض��م��ن ر�ؤي�����ة (كويت
ج���دي���دة) ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد من
امل�شاريع العاملية الرائدة لعل
يف مقدمتها م�شروع مدينة
(احلرير) الذي يعترب �أ�ضخم
م�����ش��روع واج��ه��ة ب��ح��ري��ة يف
العامل ،و�أحد �أطول اجل�سور
لربط العا�صمة ب�شمالها وهو
(ج�سر جابر) البحري الذي
�سيوفر راب��ط��ا ا�سرتاتيجيا
ب�ي�ن ال��ع��ا���ص��م��ة واملنطقة
ال�شمالية.
وهناك �أي�ضا م�شروع مدينة
(احلرير) التي �ست�ضم نحو
� 700ألف ن�سمة و�إن�شاء برج
بطول  1001مرت �سيكون �أحد
�أطول الأبراج بالعامل ،ويتوقع
�أن تبلغ قيمة اال�ستثمارات يف
م�شروع املدينة نحو  100مليار
دوالر �أمريكي.
وم�شروع مدينة احلرير
ج��زء من مبادرة عاملية هي
(احل��زام االقت�صادي لطريق
احلرير الربي وطريق احلرير
ال��ب��ح��ري يف ال��ق��رن ال)21
وتت�ضمن �شقني :الأول منها
هو احلزام االقت�صادي لطريق
احل��ري��ر ال�بري ال��ذي يربط
ال�صني مع �أورب��ا عرب �آ�سيا
الو�سطى والغربية �أما ال�شق
ال��ث��اين فهو ط��ري��ق احلرير
البحري للقرن ال 21الذي
مي��ت��د م���ن ج��ن��وب��ي ال�صني
�إىل ج��ن��وب ���ش��رق��ي �آ�سيا
و�إفريقيا.
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وي��رب��ط ط��ري��ق احلرير
اجل��دي��د ب�ين �أك�ث�ر م��ن 60
دول���ة با�ستثمارات متوقعة
ترتاوح بني 4ر 8تريليون دوالر
�أمريكي ويخدم 4ر 4مليار
�إن�سان ما يعادل نحو  63يف
املئة من �سكان العامل .فيما
يتوقع �أن ت�شهد التجارة بني
دول احلزام والطريق خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة نحو
 10تريليونات دوالر �أمريكي
حيث من املتوقع �أن تبلغ حجم
���ص��ادرات ال�صني ع�بر هذا
الطريق وح��ده��ا نحو 500
مليار دوالر �أمريكي.
�أم��ا (ج�سر جابر) الذي
يعترب �أط���ول راب��ع ج�سر يف
العامل لكونه عن�صرا رئي�سيا
يف خ��ط��ة �إن�����ش��اء وتطوير
املنطقة االقت�صادية احلرة
يف �شمال دولة الكويت ،والتي
من املفرت�ض �أن تقام عليه
خم�س جزر كويتية تقع بالقرب
من �شواطئ العراق و�إيران.
وم�شروع (اجل���زر اخلم�س)
ي��ت�����ض��م��ن �إن�������ش���اء م�شروع
ميناء (مبارك الكبري) الذي
�سي�ساهم يف انفتاح البالد
على العامل جتاريا واقت�صاديا
وحيث يخدم م�صالح الكويت
وال��ع��راق و�إي���ران ف�ضال عن
كونه �أقرب موانئ املياه املاحلة
ملنطقة �آ�سيا الو�سطى .ويدعم
هذا امليناء خطة املوا�صالت
وامل��ن��اف��ذ وي�سع  24مر�سى
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و���س��ي��ك��ون حم����ورا رئي�سيا
للنقل الإقليمي يربط الأر�ض
بالبحر بو�سائط نقل متعددة
كالطرق ال�سريعة وال�سكك
احلديد و�سي�شكل بعد �إن�شائه
نقلة نوعية يف قطاع جتارة
الرتانزيت.
بنية حتتية مزدهرة
ولتحقيق ر�ؤي���ة الكويت
الع�صرية و���ض��ع��ت حكومة
ال��ك��وي��ت ت��ط��وي��ر منظومة
ق��ط��اع��ات ال��ن��ق��ل املختلفة
والطاقة الكهربائية وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ن�صب
�أعينها عرب م�شاريع املطار
و���س��ك��ك احل���دي���د وامل��ت�رو
واجل�سور وامل��وان��ئ البحرية
وحم����ط����ات حت��ل��ي��ة امل���ي���اه
وال�شبكات ال�ضوئية احلديثة،
وذل��ك �ضمن ركيزة (البنية
التحتية املتطورة).
وانطالقا من ذلك و�ضعت
ال��ك��وي��ت (ال��ب��ن��ي��ة التحتية
املتطورة) ك�أولوية �ضمن برنامج
عملها عرب توجيه ا�ستثمارات
كبرية يف هذا املجال ،بهدف
تطويرها وفقا لأرقى املعايري
املتعارف عليها عامليا لتكون
ال��ك��وي��ت ق����ادرة ع��ل��ى تلبية
تطلعاتها امل�ستقبلية وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.
وو�ضعت احلكومة �ستة
م�ستهدفات لتحقيق هذه
البنية ،ه��ي زي���ادة الطاقة
اال�ستيعابية ملطار الكويت
ال����دويل وم��ع��اجل��ة امل�شكلة
امل���روري���ة وت��ط��وي��ر منطقة
ال�شمال كمنطقة اقت�صادية
وعمرانية وربطها بالطرق

متابعة
ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود واملنافذ
احلدودية والو�صول بالطاقة
اال�ستيعابية للموانئ �إىل حدها
الأق�صى لدعم عملية التحول
�إىل مركز مايل وجتاري �إىل
جانب تلبية الطلب املتزايد
على الطاقة الكهربائية ورفع
امل��خ��زون اال�سرتاتيجي من
املياه لتلبية الطلب احلايل
وامل�ستقبلي ف�ضال عن حتديث
تقنيات ق��ط��اع االت�صاالت
ومواكبة التطور امل�ستمر يف
ذلك املجال.
وب�����ه�����دف ب����ل����وغ تلك
امل�ستهدفات و�ضعت احلكومة
ب���رام���ج ع���دة م��ن��ه��ا تطوير
منظومة النقل اجل��وي عرب
زي���ادة الطاقة اال�ستيعابية
ملطار الكويت ال��دويل لتبلغ
ال��ط��اق��ة اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة له
نحو  25مليون راك���ب ،مع
تطوير امل���درج ال�شرقي يف
املطار ال��دويل بحيث ميكنه
ا�ستقبال الطائرات احلديثة
والعمالقة.
وه��ن��ال��ك �أي�����ض��ا م�شروع
�شبكة ال�سكك احلديد بطول
 570ك��ل��م وال������ذي ت�سعى
الدولة من خالل تنفيذه �إىل
زيادة حجم التبادل التجاري
خ�صو�صا ب�ين دول جمل�س
التعاون اخلليجي� ،إ�ضافة �إىل
م�شروع �أنظمة النقل ال�سريع
(مرتو الكويت) الذي ت�سعى
الدولة من خالل تنفيذه �إىل
تطوير وتنظيم قطاع النقل
الربي ،وتطوير وتنمية املراكز
التجارية واالجتماعية املحيطة
مبحطات املرتو .و�إىل جانب
هذين امل�شروعني هناك م�شروع

م����ش����روع����ا اجل��������زر ال���ك���وي���ت���ي���ة وم����دي����ن����ة احل�����ري�����ر أب�����رز
عناصر الرؤية ،وأهميتهما في ربط االقتصاد باألمن
ق���وان�ي�ن اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وت��ش��ج��ي��ع ل�لاس��ت��ث��م��ار ،ومنطقة
ح������رة ،وم���ج���ل���س ل�ل�أم���ن���اء ب��ش��خ��ص��ي��ات دول����ي����ة ،وإدارة
ع�����ص�����ري�����ة ب������ك������ف������اءات م����ح����ل����ي����ة وخ��������ب��������رات م�����ت�����ط�����ورة،
وف����ت����ح ب�����واب�����ات امل���س���ت���ق���ب���ل ال�����واع�����د ل���ك���وي���ت ج���دي���دة
تطوير منظومة النقل البحري
ال���ذي ي�سعى �إىل الو�صول
بالطاقة اال�ستيعابية للموانئ
�إىل �أق�صى حد ممكن.
وه��ن��ال��ك م�����ش��روع واعد
�أي�ضا يتمثل يف تطوير البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بهدف ا�ستخدام
�أح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وتوفري
اخلدمات الهاتفية اجلديدة
ع�ب�ر (ك���ي���ب�ل�ات) الأل���ي���اف
ال�ضوئية وحت�سني اخلدمات
الإلكرتونية وتو�سيع نطاقها
و�إتاحتها للجميع.
ر�ؤية �شبابية
وحت��ظ��ى ف��ئ��ة ال�شباب
ب�أولوية بالغة الأهمية يف ر�ؤية
(كويت جديدة) الذين ميثلون
نحو  70يف امل��ئ��ة م��ن عدد
ال�سكان ،باعتبارهم الرثوة
احلقيقية للبالد ومبعث الرجاء
ومعقد الأم��ل يف بناء كويت
امل�ستقبل .وي�أتي هذا االهتمام
�ضمن الركيزة ال�ساد�سة املعنية
بالتنمية الب�شرية وهي ركيزة
(ر�أ���س��م��ال ب�شري �إبداعي)
والتي تخت�ص ب�إ�صالح نظم
الرعاية االجتماعية لإعداد
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ال�����ش��ب��اب ب�����ص��ورة �أف�ضل
لي�صبحوا �أع�ضاء يتمتعون
بقدرات تناف�سية و�إنتاجية
تعزز من قوة العمل الوطنية.
ويف ه��ذا ال�سياق قالت
وزي��رة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة لل�ش�ؤون
االقت�صادية هند ال�صبيح
خ��ل�ال اح��ت��ف��ال��ي��ة (كويت
ج��دي��دة) �إن «ه���ذه الركيزة
ت�ستهدف الإن�سان وتنميته
يف كل مراحل حياته كما ال
تغفل فئات حم��ددة تتطلب
متكينا �أكرث ملمار�سة �أدوارها
وعطائها كاملر�أة وال�شباب �أو
فئات خا�صة حتتاج رعاية
واهتماما �أكرب كذوي الإعاقة
وامل�سنني».
وت��ن�����ض��وي �ضمن ركيزة
(ر�أ���س مال ب�شري �إبداعي)
�ستة برامج ،هي جودة التعليم
و�إ�صالح اختالالت �سوق العمل
ورعاية ودم��ج ذوي الإعاقة
وحت�سني م�ستوى خدمات
رعاية امل�سنني وتعزيز التما�سك
االجتماعي ورعاية ومتكني
ال�شباب ،وتنبثق عنها جمموعة
من امل�شاريع الرائدة.
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م�شاريع �إ�سكانية
وت�����س��ع��ى ر�ؤي�������ة كويت
امل�ستقبل �إىل �ضمان متتع
الكويت مبجاالت رئي�سية من
بينها العي�ش من خالل موارد
ومم��ار���س��ات �سليمة بيئيا،
و�سيتم حتقيق ذلك من خالل
بناء م�شاريع �سكنية يف مواقع
خمتلفة من البالد يف �إطار
الرعاية احلكومية يف جمال
الإ�سكان� ،إ�ضافة �إىل احلفاظ
على جودة الهواء وال�سالمة
البيئية �إىل جانب حت�سني
كفاءة و�إدارة النفايات.
وت��ع��ك��ف ال��ه��ي��ئ��ة العامة
ل��ل��رع��اي��ة ال�سكنية ال���ذراع
ال�سكنية احلكومية على تنفيذ
ع��دد من امل�شاريع ال�سكنية
ال�ضخمة بهدف تقلي�ص فرتة
االنتظار والطلبات ال�سكنية،
والتعجيل بت�سليم الوحدات
ال�سكنية مبا ينعك�س بالإيجاب
على تر�شيد �إنفاق الدولة على
تكاليف بدل الإيجار.
وم��ن �أه��م ه��ذه امل�شاريع
م�������ش���روع ���ض��اح��ي��ة غ���رب
عبداهلل امل��ب��ارك ال��ذي تبلغ
تكلفته نحو  46مليون دينار
كويتي ويتوقع االنتهاء منه
�أواخر العام اجلاري ،وي�ضم
 5201وحدة �سكنية (ق�سائم)
ومدار�س وعيادات وم�ساجد
و�أ���س��واق��ا م��رك��زي��ة .وهناك
م�شروع �سكني �آخر هو مدينة
جابر الأحمد الذي يتم فيه
التعامل بنهج خمتلف من
خالل تقدمي ال�شقق بدال من
املنازل الكاملة .وي�ستهدف
امل�شروع الذي تبلغ تكلفته نحو
 59مليون دينار كويتي ومن

املقرر ت�سليمه يف عام 2018
لل�شباب واحلرفيني واملواطنني
من خمتلف الأعمار والقوى
ال��ع��ام��ل��ة والأ����س���ر الكويتية
ال�صغرية ف�ضال عن املتقدمني
الراغبني يف البقاء يف ال�شقق
بدال من املنازل الكاملة.
وم��ن امل�شاريع ال�سكنية
املهمة �أي�ضا مدينة جنوب
املطالع الذي �سيعك�س ب�شكل
�إي��ج��اب��ي تخطيط التنمية
احل�ضرية ويحفز الأن�شطة
يف املناطق املحيطة بامل�شروع
نظرا للم�ساحات التجارية
واال�ستثمارية وال�صناعية
واحلرفية التي يوفرها .وتبلغ
تكلفة م�شروع مدينة جنوب
املطالع الذي ي�ضم 28315
وحدة �سكنية نحو  312مليون
دينار كويتي ،ومن املقرر �أن يتم
ت�سليمه يف عام . 2019
وت�����ش��ارك احل��ك��وم��ة مع
القطاع اخلا�ص يف بناء �أكرب
م��ن�����ش���أة مل��ع��اجل��ة النفايات
ال�صلبة يف ال�شرق الأو�سط،
ب�إقامة م�صنع ملعاجلة النفايات
البلدية ال�صلبة من املقرر �أن
يكتمل بحلول ع��ام ،2018
وي�ستهدف معاجلة  50يف
املئة م��ن �إج��م��ايل النفايات
البلدية ال�صلبة املنتجة �سنويا
يف الكويت وحتويلها �إىل طاقة
كهربائية عن طريق ا�ستخدام
املحارق وطمر الرماد املتبقي
يف مرادم نفايات �صحية ،مع
احلر�ص على حماية البيئة
وامل���وارد الطبيعية وتقلي�ص
ا�ستنزاف وهدر الأرا�ضي يف
املرادم.

رأس م�������ال ب�����ش�����ري إب�������داع�������ي ي���ع���ت���م���د ع����ل����ى ال���ش���ب���اب
ال�������ذي�������ن ي����ش����ك����ل����ون  70ب�����امل�����ائ�����ة م�������ن ع���������دد ال����س����ك����ان
ب������اع������ت������ب������اره������م م�����ب�����ع�����ث ال�����������رج�����������اء وم������ع������ق������د األم���������ل
�إدارة حكومية فاعلة
و�سي�ساهم تطبيق ركيزة
(�إدارة حكومية فاعلة ملوارد
الدولة) يف حتقيق ر�ؤية الكويت
الع�صرية ،وحت�سني ت�صنيف
دول��ة الكويت يف م�ؤ�شرات
ال��ب��ن��ك ال����دويل واملنظمات
الدولية الأخ���رى ،مب��ا فيها
م�ؤ�شر بيئة الأعمال وم�ؤ�شر
الكفاءة الوطنية والإنتاجية
وم���ؤ���ش��ر احل��وك��م��ة وم�ؤ�شر
م��درك��ات ال��ف�����س��اد وم�ؤ�شر
اخل��دم��ات الإلكرتونية عرب
الإنرتنت.
وتهدف احلكومة من تلك
الركيزة �إىل �إ�صالح املمار�سات
الإدارية والبريوقراطية وتعزيز
معايري ال�شفافية وامل�ساءلة
ال��رق��اب��ي��ة وف��اع��ل��ي��ة اجلهاز
احلكومي .وت�شمل امل�شاريع
املرتبطة بهذه الركيزة �أكرب
خمطط هيكلي لدولة الكويت
منذ اال���س��ت��ق�لال ،والتحول
الإل��ك�تروين ال�شامل للدورة
امل�ستندية احلكومية ،و�إ�صالح
نظم اخلدمة املدنية ،وبرنامج
الإدارة احلكومية ومكافحة
الف�ساد والتخطيط ،وبرنامج
���ص��ن��ع ال�����س��ي��ا���س��ات العامة
وبرنامج الإح�صاء واملعلومات
واحلوكمة امل�ؤ�س�سية واحلكومة
الإلكرتونية و�إ�صالح املخطط
الهيكلي.
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وا���س��ت��ح��دث��ت احلكومة
م��رك��ز ال��ك��وي��ت لل�سيا�سات
ال��ع��ام��ة وامل��ر���ص��د الوطني
للتنمية امل�ستدامة وا�ست�شراف
امل�ستقبل ،و�أن�����ش���أت مركزا
وطنيا متخ�ص�صا باالقت�صاد
امل���ع���ريف ،م���ن �أج����ل �ضبط
الأداء التنموي وتقييم و�صنع
ال�سيا�سات العامة ورفع كفاءة
اجلهاز احلكومي وجعله �أكرث
مهنية.
يف ل��ق��اء م��ف��ت��وح وحديث
من القلب للقلب ا�ستعر�ض
معايل وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ نا�صر �صباح
الأح��م��د ال�صباح الآف���اق
الواعدة لتنفيذ ر�ؤية �سمو
�أمري البالد (كويت جديدة
 )2035ال�سيما ما يتعلق
منها بامل�شروعني الرائدين
وه��م��ا م�����ش��روع��ا اجل���زر
الكويتية ومدينة احلرير.

ويف ذل���ك ال��ل��ق��اء الذي
جرى منت�صف يونيو املا�ضي
وح�ضره نخبة من امل�س�ؤولني
وال���ق���ي���ادي�ي�ن يف خمتلف
ق��ط��اع��ات وزارات وجهات
وم�ؤ�س�سات الدولة �إ�ضافة �إىل
عدد من الإعالميني واملهتمني
يف ال�ش�أن العام� ،أو�ضح ال�شيخ
نا�صر باعتباره رئي�س فريق
تفعيل ر�ؤية �سمو �أمري البالد
(كويت جديدة  )2035بح�ضور
�أع�����ض��اء جل��ن��ة ال�سيا�سات
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العامة والتنمية الإداري��ة يف
املجل�س الأعلى للتخطيط �أن
فكرة م�شروع ا�ستغالل اجلزر
الكويتية ال�شرقية احلرة وهي
(بوبيان وفيلكا ووربة وم�سكان
وعوهه) تتمثل يف �أهمية ربط
االقت�صاد بالأمن ،و�ضرورة
�أن تتخذ �إدارة الدولة ال�شكل
ال��ذي يتنا�سب وتلك الر�ؤية
الع�صرية ،ف�ضال عن �إعادة
الأن�شطة العامة للدولة.
وق��ال �إن فكرة امل�شروع
جاءت من �أهمية تلك املنطقة
وح�سا�سيتها وجغرافيتها
ال�سيما قربها من ح�ضارتي
بالد ما بني النهرين (العراق
و�إيالم يف �إيران) �إ�ضافة �إىل
�شط العرب الواقع بينهما،
ال�سيما �أن لهذه املنطقة �أهمية
كبرية خ�صو�صا يف فتح �آفاق
التعاون مع دول اجلوار (�إيران
وال��ع��راق) �إذ �ست�صبح هذه
املنطقة بيئة خ�صبة جاذبة
لال�ستثمار وال�سكن ومنطقة
جتارية حرة ا�ستثنائية تخدم
�شمال اخلليج.
واعترب �أن دول��ة الكويت
كانت والت��زال حتمل «ثقافة
ميناء» حيث كانت �سابقا �أحد
�أهم و �أف�ضل املوانئ التي كانت
تتخذها بريطانيا العظمى
لتعزيز عالقاتها مع الدول
الأخ���رى ف�ضال ع��ن انتقال
الربيد العاملي �إليها من الب�صرة
عام  ،1775مبينا �أن م�شروع
ا�ستغالل اجلزر �ستقوم عليه
�شركات ا�ستثمارية حملية
ودولية على �أن يتم ا�ست�صدار
قوانني وت�شريعات ا�ستثنائية
من �ش�أنها ت�شجيع اال�ستثمار
يف هذه املنطقة.

متابعة

وعن الت�شريعات والقوانني
اخلا�صة بامل�شروع �أفاد ب�أنه
مت االطالع على الت�شريعات
والقوانني امل�شابهة مل�شروع
اجل���زر ال�سيما يف املناطق
الدولية الأخ��رى مثل (جبل
طارق وليختن�شتاين و�سنغافورة
وهونغ كونغ وال�صني) ،م�شددا
على �أهمية �سيادة الدولة على
هذه اجلزر.
وحول ماهية الإدارة التي
�ستقوم على م�شروع اجلزر
ك�شف �أنه فور انتهاء جمل�س
ال���وزراء م��ن امل�صادقة على
القوانني والت�شريعات اخلا�صة
ب��ذل��ك� ،سيتم الإع��ل�ان عن
الهيئة املخت�صة بامل�شروع على

�أن ي�شكل بعد ذل��ك جمل�س
�أمناء من �شخ�صيات دولية
ووطنية .مبينا �أن  75يف املئة
من جمل�س الأم��ن��اء �سيكون
م��ن غ�ير الكويتيني �أي من
�شخ�صيات دولية خدمت يف
الأمم املتحدة بهدف �إقناع
العامل ب�أن هذه املنطقة �ستكون
ذات طبيعة خا�صة و�سيا�سة
ا�ستثمارية فريدة وناجحة،
فيما �سيتمثل  25يف املئة من
جمل�س الأم��ن��اء ب�شخ�صيات
وط��اق��ات وك���ف���اءات كويتية
�أثبتت قدراتها الإداري��ة ولها
باع طويل يف جمال التنمية
واال�ستثمار.
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و�أكد ال�شيخ نا�صر �صباح
الأحمد �أن «الوقت قد حان
لأن نب�صر يف حالنا فال ميكن
�أن نظل نعتمد على املوارد
املالية من النفط» م�ضيفا �أن
الو�ضع االقت�صادي ال ي�سمح
لنا �إال بامل�ضي ق��دم��ا نحو
ه��ذا امل�شروع ال��ذي �سيعرب
عن «الكويت احلقيقة».
وت��ت��م��ث��ل ف��ك��رة م�شروع
اجلزر يف �إن�شاء منطقة جتارية
حرة م�ستقلة �شبيهة بتجربة
ا���س��ت��ق�لال ه��ون��غ ك��ون��غ عن
ال�صني ،و�ستكون حتت ال�سيادة
الكويتية لكنها م�ستقلة �إداريا
وماليا وت�شريعيا عنها ،مع
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متويل احتياجاته من �أ�سواق
املال ور�ؤو�س الأموال اخلا�صة،
مع �ضرورة اتباع �أ�سلوب �إدارة
جديدة للو�صول �إىل التنمية
امل�ستدامة.
ال ريب يف �أن هذه امل�شاريع
ال��ت��ن��م��وي��ة �ستمثل �إ�ضافة
كبرية لتحقيق ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص مبا
يحقق الر�ؤية ال�سامية ل�سمو
�أمري البالد بتحويل الكويت
�إىل مركز مايل وجت��اري يف
�شمال اخلليج العربي ،متتد
�أعماله و�أن�شطته حتى �آ�سيا
و�أوروبا.

مأثورات

العرضة النجدية

د .حمد عبداهلل الهباد

العرضة منتشرة ف��ي ك��ل أن��ح��اء اجل��زي��رة العربية وه��ي رق��ص خ��اص بالرجال ح��ي��ث ينقسمون إل��ى ص��ف�ين ك��ل منهما ال يقل
ع��ن ع��ش��رة وي��ل��وح��ون ب��ال��س��ي��وف م��ع دق���ات ال��ط��ب��ول وغ��ال��ب�� ًا م��ا ت��ك��ون ال��ع��رض��ة إم���ا ل�لاح��ت��ف��ال ب��ان��ت��ص��ار أو مناسبة زواج أو عيد
�أ�شارت امل�صادر :رغم �أن العرب يف
جاهليتهم و�صدر الإ�سالم الغالب منهم
�أميون ،ال يقر�أون وال يكتبون ،بل �إن جميع
العرب البوادي كذلك ،ومع هذا حفظوا على
�سبيل التف�صيل �أيامهم وحروبهم ووقائعهم،
وما قيل فيها من �شعر وخطب .وما جرى
من املفاخرات واملنافرات بني قبائلهم.
و�ضبطوا �أن�سابهم و�أ�سماء فر�سانهم الذين
نزلوا يف ميادين حروبهم و�أنهم من �أية
قبيلة و�إىل �أي � ٍأب ينتهون من الآباء الأولني.

و�أ�سالفهم ال�سابقني .وكان �أحدهم يقول
ال�شعر بلغت �أبياته ما بلغت فما هم �إال
�أن �سمعوه فانترث يف �صحائف خواطرهم
ومتثل يف خيالهم .وي�ؤكد امل�صدر بالقول:
وهذا مما ت�ساوى فيه العامة واخلا�صة،
وذلك مما ال ي�سرتيب فيه �أحد ،وكانوا �إذا
جرت بينهم حادثة غريبة �أو اتفقت لهم
نكتة غريبة �ضربوا بها الأمثال ،و�سارت
بني القبائل تلك الأقوال .فال تغيب هاتيك
الوقائع عن �أفكارهم وال تزول مدى الليايل
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والآي��ام عن خزائن خواطرهم وقد د ّون
املت�أخرون ما تلقوه من الثقاة .وما �سمعوه
من �أف��واه ال��رواة .من �أيامهم و�أخبارهم
و�أمثالهم و�أ�شعارهم .فبلغ ذلك ما بلغ من
املجامع والأ�سفار .حتى جتاوزت دوائر العد
واالنح�صار .هذا مع �أن ذلك بالن�سبة �إىل
مامل ي�صل �إليهم كقطرة من بحار وذروة من
جبال وقفار ،وي�ؤكد امل�صدر بالقول :و�أما
الغالب من �شعرهم ولغتهم و�أيامهم الأول.
فقد ذهب بذهابهم وبقي يف ال�صدور ومل

مأثورات
ينتقل .و�أخذوا يف �أكفانهم كثريا من العلوم
والفنون ي�ؤكد ذلك قول ال�شاعر:
و�أخذت فــي كفني علوما مل �أجد
من يحفظ حقوقهــا وي�صون
رقيق �أ�سرار جعلت لها احل�شى
م�ستودعا هي يف الدفني دفني
لذا جتد امل��وروث العربي انتقل من جيل
�إىل �آخ��ر عرب احلفظ وال��ت��داول مبا يف
ال�صدور ليكون نظاما يتناغم و�سلوك العرب
من �شجاعة و�إقدام وكرم وعاطفة جيا�شة
اختزنتها ذاكرة الإن�سان العربي يف موروث
الق�صائد والأهازيج ،خ�صو�صا الق�صائد
املرتبطة بال�شجاعة والإقدام ،املتمثلة بفنون
(العر�ضة) يف ال��غ��زوات واحل���روب متثل
الركيزة الأ�سا�سية يف الوجود والبقاء ومتلك
الأر���ض مبا فيها من مرعى ومياه ومتثل
ال�سلطة والقوة ،لذا جبل العرب على معيار
ال�شجاعة �ضمن ق�صائد فنون (العر�ضة)
لت�شجيع الرجال للدفاع عن ممتلكاتهم
وحاللهم وقد �أ�شارت امل�صادر ب�شجاعة
العرب حيث تقول :و�أما كون العرب �أ�شجع
من غريهم ،فلأن ال�شجاعة من ال�صفات
الغريزية ،وال�سجايا الطبيعية ،وقوة للنف�س
معنوية ،ال ت��درك �إال ب�آثارها وغاياتها،
وال تعلم �إال مبقت�ضياتها وعالماتها ،وهي
الإقدام يف موا�ضع الإحجام .وعدم املباالة
باحلياة وال باملمات ،وكلما كانت هذه الآثار
�أعظم كان مبد�ؤها �أق��وى و�أمت ،والعرب
ملا تزل رماحهم مت�شابكة ،و�أعمارهم يف
احل��روب متهالكة ،و�سيوفهم متقارعة،
و�أبطالهم يف ميادين الغوغاء ،قد رغبوا عن
احلياة ،وطيب اللذات ،يقول �شاعرهم:
قوم �إذا نزل الغريب بدارهــــم
�صواهل وبيـــــــان
رب
تركوه ّ
ِ
كريهة
ليـــــــوم
و�إذا دعوتهــم
ٍ
ِ
�سدوا �شعاع ال�شم�س بالفر�سان
ال ينكتون الأر�ض عند �س�ؤالهم
ّ
العـــــالت بالعيــدان
لتطــلب
بل ي�سفرون وجوههم فرتى لها
عند ال�س�ؤال ك�أح�ســـن الألوان
وي���ؤك��د الباحث ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س
بالقول :ومن اخل�صائ�ص التي عرف بها

للعرضة ع��دة مسميات ف��ت��ارة تسمى
العيالة أو احلددة ،أوالهيدة والبداوي
وال���������رزي���������ف وال������ع������رض������ة ال���س���ي���ف���ي���ة
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال�����ع�����رض ال���ن���ج���دي���ة
العرب� ،أن جتتمع الفرو�سية وال�شاعرية يف
�شخ�ص واحد ،ورمبا بلغا به درجة النبوغ
يف كليهما ..فامر�ؤ القي�س بن حجر ،وعنرتة
بن �شداد ،واملهلهل ،وعبداهلل بن رواحة،
وابن االطنابة وغريهم كثريون ..عدوا يف
�صميم �شعراء العرب ويف الرعيل الأول من
فر�سانهم تركوا يف تاريخ الفرو�سية العربية
مكانة ال تن�سى وجمدا ال يدانى..
وت�شري امل�صادر�:أن العر�ضة منت�شرة يف
معظم مناطق �شبه اجلزيرة العربية وت�سمى
يف جند بالعر�ضة النجدية وهي مقت�صرة
يف الأداء على الرجال ،حيث ينق�سمون
�إىل �صفني واقفني ،وبكل �صف جمموعة
ال تقل عن ع�شرة �أ�شخا�ص وت�صاحبهم
دق��ات الطبول وبع�ضهم يلوح بال�سيوف
ويكون فيهم �شاعر �أو الراوية يلقنهم الأبيات
ويف الغالب يكون للعر�ضة منا�سبة� ،إما
بعد انت�صار من القتال و�إم��ا لالحتفال
بزواج �أو عيد وت�سمى العر�ضة النجدية �أو
العر�ضة احلربية ،وي�سمى موال العر�ضة
(حوربة) .وي�شري امل�صدر نقال عن ال�شيخ
حمد اجلا�سر بالقول :والعر�ضة نوع من
الرق�صات العربية ال�شعبية و للعرب رق�صات
متنوعة بح�سب تنوع �أحوالها ،فمنها ما
يتعلق ب���أح��وال الفرح ك��ال��زواج والأعياد

36

الغرسة ( 90أغسطس  -سبتمبر )2017

واالنت�صار ،ومنها ما يق�صد به �إظهار القوة
وال�شجاعة �أمام الأعداء و�إيجاد احلما�س
يف النفو�س لكي ت�صمد وقت اللقاء ومن
ذلك ما ي�سمى بالعر�ضة املعروفة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وهي رق�صة حربية متتد
جذورها �إىل �أعماق التاريخ القدمية ،و�أ�صل
الت�سمية م�شتقة من كلمة العر�ض وهو
اجلي�ش ال�ضخم قال الراجز:
�إن��ا �إذا قدنا اجلي�ش عر�ضا
مل نبق من بغي الأعادي ع�ضا
وي�ضيف ال�شيخ حمد اجلا�سر :وكانت
العادة القدمية عند العرب وغريهم �أن قائد
اجلي�ش ورئي�س اجلند يعر�ضان جي�شهما
وجندهما �أمامهما للنظر يف �أحوالهم ،وكان
اجلي�ش مير �أمام القائد مبد ّيا كل واحد من
الأفراد قوته و�شجاعته .وي�ضيف اجلا�سر:
والتاريخ العربي يروي الكثري من �أخبار
عر�ض اجلي�ش بهذه ال�صفة ،فمحمد �صلى
اهلل عليه و�سلم كان يعر�ض جي�شه عند كل
مالقاة ،وملا مر به �أحد �أفراد جي�شه وكان
يتبخرت يف م�شيته وين�شد �شعرا ينا�سب
حركته ويقول فيه:
�أن���ا ال���ذي ع��اه��دين خليلي
ونحن بال�سفح لدي النخيل
�أ�ضرب ب�سيف اهلل والر�سول
قال عليه ال�صالة وال�سالم� :إن هذه
مل�شية يكرهها اهلل �إال يف مثل هذا املو�ضع
وبينما كان احلجاج يعر�ض جنده مر به فتى
وهو يقول�( :أنا من قوم مل يكن فيهم جبان)
ف�أعجب به احلجاج وا�ستدعاه و�س�أله عن
قبيلته ف�أخربه �أنه من قبيلة (يام) التي ال
تزال معروفة بني مكة واملدينة �أن فر�سانها
يف القرن ال�سابع الهجري (الثالث ميالدي)
عندما طلب ملك ال�شام منهم الن�صرة
على التتار �أقبل منهم زهاء �أربعة �آالف
فار�س على اخليل امل�سومة ،واجلياد من
الإبل متقلدين بال�سيوف ب�أيديهم الرماح
ك�أنهم �صقور على �صقور ،وهم يرق�صون
برتاق�ص النجائب ،وكانت مغنيتهم وتعرف
(باحل�ضرمية) ولها �سمعة طائرة يف زمانها
�سافرة من هودجها وهي تغني:
وكنا ح�سبنا كل بي�ضاء �شحمه
ليالـــــيالقينــــاحذاموحمـــريا

وملـــا لقينـــــــا ع�صبة تغلبيه
يقودون جــردا للمنية �ضمــــــرا
فلما قرعنا النبع بالنبـع بع�ضه
ببع�ض �أبت عيدانه �أن تك�ســــــرا
�سقيناهــم ك�أ�ســـــا �سقونا مبثله
ولكنهم كانوا على املوت �أ�صربا
ف���أث��اروا احلما�سة يف النفو�س ومت
االنت�صار على التتار.
وي�صف الأخطل قبيلة قي�س عيالن التي
كانت خارجة على اخلليفة الأموي يف عهده
�أنهم انقادوا فوفدوا على اخلليفة فعر�ضوا
�أمامه ليظهروا له الطاعة و�أنهم �شجعان
�أقوياء فقال:
وقي�س عيالن حتى �أقبلوا رق�صا
فبايعوك جهارا بعدما كفروا
�أنواع العر�ضة
والعر�ضة كانت �إىل عهد قريب على
ثالثة �أق�سام:
1ـ عر�ضة اجل��ي�����ش :اجل��ي�����ش :الإبل
النجائب امل��ذل��ل��ة ل��ل��رك��وب ،حيث يقوم
املحاربون باختيار جنائب الإبل يف اليوم
املخ�ص�ص للعر�ضة ،فريكبونها من م�سافة
يتمكنون بها من الو�صول �إىل مكان العر�ضة،
وهي يف غاية ما ت�ستطيع من قوة الإغارة
(اجلري ال�سريع) ف�إذا مر العار�ضون على
املكان الذي اجتمع فيه النا�س �صار كل واحد
منهم يل ّوح ب�سالحه،وي�صرخ ب�أعلى �صوته
بنخوته التي يعتز بها ك�أن يقول�( :أنا �أخو
فالنه) �أو (�أنا ابن فالن) ..فيجيبه النا�س
بكلمة (ونعم ونعم) ت�شجيعا له.
2ـ عر�ضة اخليل :حيث ميتطي الفر�سان
خيولهم يف الوقت املحدد للعر�ضة ،ثم ي�أتون
�إىل مكانها مت�سابقني على خيولهم ملوحني
ب�سيوفهم وهم بعتزون وينتخون.
3ـ العر�ضة العامة :وه��ي التي يقوم
بها الرجال بعد �أن يتهي�أوا ب�أ�سلحتهم من
�سيوف �أو بنادق ثم ي�صطفون �صفا ويقومون
برق�صات تالئم �إيقاع ما يلقى على م�سامعهم
من �أهازيج �شعرية مثرية للحما�س مثل:
حنا هل (العوجا) مروية ال�سنني
و�إذا ك�سرنا العظم ماحد جربه
�أي �أن العر�ضة تقوم حركاتها على

ال���ب���ي���رق م���ن امل���رت���ك���زات األساسية
ف��������ي ال������ع������رض������ة ب�������اإلض�������اف�������ة إل�����ى
ال��������ص��������ف «وال������������ن������������ز» وال�������ت�������ردي�������د
وب���������دون���������ه���������ا ال ت������س������م������ى ع�����رض�����ة
�إيقاعات ،ولل�شعر ال�شعبي يف اجلزيرة
اهتمام بالعر�ضة حيث قل �أن يخلو �شاعر
م�شهور من ق�صائد عر�ضية �أي تخت�ص
بالعر�ضة ،ه��ذه الرق�صة ال�شعبية التي
�أو�شكت كل الرق�صات القدمية �أن تزول
من اجلزيرة ما عداها.
وتعتربالعر�ضة �أهم �أ�ساليب التعبري
احل��رك��ي عند �أه��ل جن��د ب�صفة خا�صة
وباقي مناطق اجلزيرة العربية ب�صفة عامة
املنطوية حتت مظلة ال�شجاعة واحلروب
والإق���دام ،تظهر حما�س الرجال وحتفز
هممهم للقتال،وتبعث فيهم روح احلما�س
والتهي�ؤ للقتال� ،ضمن وق��ع الإيقاعات
وال��ط��ب��ول وح��ن��اج��ر ال��رج��ال يف �إن�شاد
الق�صائد احلما�سية ومنظر ال�سيوف وهي
تلمع وت�برق ف��وق �أزن��اد الرجال و�صهيل
اخليل ،وغبار حوافرها و�صفوف الرجال
املتقابلني يتو�سطهم العلم (البريق) يرفرف
كراية الن�صر امل�ؤزر ،ومنظر �أزياء الرجال
ب�أكمامهم الطويلة متخ�صرين الأحزمة
جمموعة من ال�صور الذهنية تتزاحم يف
خميلة الإن�سان النجدي مفجرة طاقته
خل��و���ض امل���ع���ارك وال�����ذود ع��ن الأر�����ض
والعر�ض ،لذلك انطوت العر�ضة �ضمن
فنون احل��رب يف القدم و�أ�صبحت رمزا
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يف الأعياد واملنا�سبات الر�سمية يف الوقت
احلا�ضر ،ميار�سها املجتمع ب�صحبة علية
القوم يف املنا�سبات االجتماعية والأفراح،
لتكون حا�ضرة يف �أذهان ال�شباب حتكي لهم
ما�ضيا تليدا �سطره الآباء والأجداد .فغدت
الرق�صة ال�شعبية الأوىل املف�ضلة واملحبوبة
بحركاتها اال�ستعرا�ضية املتزنة واهتزازاتها
املتمايلة املن�ضبطة و�أهازيجها ال�شعبية
املتوارثة وارتباطها بق�صائد �شعرية ت�شتمل
على �أقاويل الفخر والقوة واالعتزاز و�إ�شعال
احلما�س وتذكريهم ب�أجماد �آبائهم ال�سابقة.
والعر�ضة ذات م�سمى واحد معروف يف
اجلزيرة العربية واخلليج العربي� ،إال �أنها
قد تتخذ بع�ض امل�سميات ح�سب تعريفات
خا�صة بقبيلة �أو منطقة �أو بح�سب الألوان
التي ت�ؤدى بها فت�سمى :احلدوة ،والعيالة،
والهيدة ،والبداوي ،والرزيف ،والعر�ضة
ال�سيفية (البحرية) ،بالإ�ضافة �إىل ا�سم
العر�ضة النجدية.
والغناء احلربي يف ال�شعر العامي
على �ضربني:
الأول� :أغاين احلداء على اخليل ،وهو
فن بدوي ا�ستفادته احلا�ضرة منهم ،و�شعراء
الأحدية من احلا�ضرة قليلون.
والآخر� :أغاين العر�ضة و�أوزانها غري
�أوزان احلداء ،وهي فن ح�ضري بالن�سبة
للحن والهيئة التي يتم بها الغناء ،وال يكاد
البدو يقيمون فن العر�ضة ورمبا ال جتد
�شيئا من �أحلان العر�ضة يف �شعر البادية �إال
قليال كق�صيدة غنيم العار�ضي ،والعر�ضة
التاريخية التي ذكرها ال�شيخ حمد اجلا�سر
�أكرث ها من الرجز وهو بحر احلداء وفيها
بحور �أخرى غري الرجز وفيها رق�ص ولعب
بال�سالح �إال �أننا ل�سنا على يقني ب�أن رق�صة
احلرب عندهم كرق�صة احلرب عندنا ،و�أن
غناء احلرب عندهم كغناء احلداء والعر�ضة
عندنا لأن �أحلان العرب �ضاعت ومل تدون
تدوينا مو�سيقيا على النوته ،ووجدت
�إ�شارات يف كتاب الأغاين للأ�صفهاين ما
هي �إال احلاالت املعهودة يف ع�صره.
الأزياء:
تتميز ال��ع��ر���ض��ة بطبيعة مالب�سها

مأثورات
املزرك�شة وامل��ط��رزة باخليوط الذهبية
والف�ضية الف�ضفا�ضة ذات الأكمام الطويلة
يطلق عليها (املرودن) �أو (املردون) بح�سب
طبيعة اللهجة وبع�ض الأح��ي��ان يلب�سون
فوقة (الدقلة) املطرزة على ح�سب مكانة
ال�شخ�ص االجتماعية وعلى الدقلة يلب�سون
املحزم يلب�سونه ب�شكل متقاطع وحزام يو�ضع
عليه الر�صا�ص واجلنبية وال�سيف واحلزام
املثلث ب�ألوانه الزاهية و�أحزمة امل�سد�سات
املعلقة على الأكتاف واجلنابي ب�أحزمتها
الذهبية املتاللئة
العلم (البريق):
العلم ي�ستو�سط امل�ؤدين لفن العر�ضة وهو
رمز ال�شموخ ويعرف �أي�ضا (بالبريق) فيثري
فيهم روح احلما�س والنخوة وا�ستعرا�ض
الهيبة والراية من املعاين التي ترمز للأمة
ووحدتها فكل جمتمع يتخذ له راية خا�صة
يعرف بها بني جميع املجتمعات ،وعند
احلروب يحمل كل فريق رايته ،فما دامت
الراية مرفوعة فهذا دليل الثبات والقوة و�إن
�سقطت الراية كان ذلك عالمة الهزمية،
ودائما ما ي�سعى اخل�صم �إىل ك�سر راية

خ�صمه حتى ي�ضعف من نف�سه وبالتايل
يتم له الن�صرلهذا ف�إنه يوعز بالراية لأقوى
الرجال بنية ،و�أكرثهم �صالبة للحفاظ
عليها مرفوعة خفاقة يف حومة الوغى
ت��رف��رف معها ق��ل��وب اجل��ن��ود ،وال تزال
الراية عن�صرا مهما يف ت�شكيل اجلي�ش
ويف العر�ضة حتديدا ،حتى �إن ما ين�شد يف
العر�ضة من �أ�شعار ال تخلو من ذكر الراية
والفخر بالتظلل حتت ظاللها ،ومن ذلك
ما قاله ال�شاعر فهد بن دحيم:
يل م�شينا وال��ب��ي��ارق م�شنا
ك���ل ج���و م�����ش��ب��ع�ين ذي��اب��ه
ي�شري الباحث حممد القويعي عن
البريق يف العر�ضة فيقول :ب���أن البريق
من املرتكزات الأ�سا�سية لأداء العر�ضة،
م�شريا �إىل ع��دة تعريفات يف القامو�س
العربي ،و�صوال �إىل تعريف البريق الذي
ذكره القويعي ب�أنه لفظة تعود �إىل �أ�صل
تركي ،م�شريا �إىل �أق�سام البريق التي تتمثل
يف (ال��رم��ح) �أو ما ي�سمى بع�صا البريق
و(الرمانة) �أو ما ميكن ت�سميته (بالطا�سة)،
والتي ت�شكل �أعلى قناة البريق ..م�شريا

�صورة نادرة للملك عبدالعزيز ي�ؤدي العر�ضة

38

الغرسة ( 90أغسطس  -سبتمبر )2017

�إىل �أن رمانة البريق تنتهي ب(ال�شلفى)
التي ت�ستخدم للطعان يف املعركة من قبل
حامل البريق ،فيما لو دعته احلاجة �إليها
كذلك وجود ال�سال�سل املحيطة بالرمانة
لي�ست من قبيل الزينة ،و�إمن��ا ت�ستخدم
كنوع من االهتداء بها ملن ي�سري خلف حامل
البريق ليال ،ملا ت�صدره تلك ال�سال�سل من
�صوت ميكن �سماعه من ي�سري خلف حامل
البريق.
�أهل ال�صف:
مبجرد �سماع احلوراب يبد�أ امل�شاركون
يف العر�ضة باالنتظام �صفوفا م�شكلني
�صفني �أو دائرة ،كل فرد مم�سك بيد زميله
وكتفه لكتفه من غري اهتزاز �سوى ما يعرف
ب(النز) وهو حتريك اجل�سم ميينا و�شماال
حتى ين�سجم ال�صف يف و�ضع واحد ،وي�سهل
بعدها االتفاق يف االهتزاز ميينا و�شماال
دون �أن يخل �أحد بن�سق االهتزاز يف ال�صف
ويظل الو�ضع بالنز حتى ينزل املحورب
ويلقي ال�شاعر ال�شطر الأول من البيت وهنا
يردده �أ�صحاب ال�صف بالتناوب مع ال�صف
الآخر ،وبعد �أن ينتهي ترداد ال�شطر الأول

يلقى ال�شطر الثاين ومعه يبد�أ قرع الطبول
واالهتزاز يف ال�صف مينة وي�سرة ،وتختلف
طريقة االهتزاز من منطقة لأخرى ومن
بلد لآخر وح�سب الإيقاعات امل�ستخدمة يف
العر�ضة ويردد �أهل ال�صف ما يلقيه ال�شاعر
مثنى وثالث ورباع ،ولذا ف�إنه يعاب على
�أ�صحاب ال�صف التحدث مع بع�ضهم لأن
ذلك يفوت عليهم �سماع ال�شطر امللقى مما
يخل بنظام الرتديد حال عدم ال�سماع ،وهنا
ين�صح من مل ي�سمع البيت �أال يتخبط يف
ترداده ب�أي طريقة ،بل يجب عليه الإن�صات
حتى يت�سنى له �سماعه وفهمه.ويرتاق�ص
�أهل ال�سيوف بالرفع واخلف�ض عند كل
بيت ،واملعتاد �أنه عندما ي�أتي بيت فيه فخر
ومديح يرفع �أ�صحاب ال�صف �سيوفهم �إىل
�أعلى من م�ستوى الر�أ�س م�صحوبا ذلك
برفع ال�صوت �إىل �أق�صى ما ميكن وهناك
حركات ب�ؤديها �أهل ال�صف كو�ضع ال�سيف
على الكتف وكذلك هز ال�سيف ..ويعترب
�أه��ل ال�صف ع�صب العر�ضة ،فبدونهم
ال ميكن �أن تقوم عر�ضة ،فمن مقومات
العر�ضة و�أ�س�سها ال�صف والرتديد ،وبدون
ذلك ال ت�سمى عر�ضة.
�إيقاعات العر�ضة:
تخت�ص العر�ضة ب�إيقاعاتها املتميزة،
وتلك الإيقاعات متعارف عليها وتعترب
واحدة يف منطقة اخلليج واململكة العربية
ال�سعودية عدا ما متتاز به املنطقة اجلنوبية
من �إيقاعات خا�صة ،وكذلك �إيقاعات
التخمري يف العر�ضة ال�سيفية ..ومتتزج
�إيقاعات طبول التخمري مع طبول (الثلثة)
ففي التخمري تقرع الطبول قرعتني وت�سمى
(مثنية) �أي قرعتان منتظمتان وبهذا ت�سمى
طبول التخمري ،ويف الثلثة تقرع الطبول
قرعة واح��دة بانتظام ت�سمى (تفريدة)
�أي �ضربة منفردة وي�سمى �إيقاع التفريدة
(الثلثة) وهو الإيقاع العام وبهذا متتزج
القرعات لتخرج �إيقاعا متميزا للعر�ضة،
وي�صاحب هذه الإيقاعات �أداء حركات
متميزة من �أ�صحاب الطبول والدفوف .ويف
املنطقة الو�سطى يقوم قارعو طبول التثليث
ب���أداء حركات متناف�سة منتظمة يرفعون
فيها الطبل باليد الي�سرى ثم يخف�ضونها
�إىل �أ�سفل و�إىل الأمام مع القفز �إىل �أعلى

احل��������ورب��������ة ه�������ي ال������غ������ن������اء امل����ص����اح����ب
ل����رق����ص����ة ال�����ع�����رض�����ة وت����ش����ب����ه امل�������وال
ب����ال����ش����ع����ر ال����ن����ب����ط����ي ح�����ي�����ث ي����رجت����ل
امل��ن��ش��د ال��ش��ع��ر ل���ي���ردده ال���رج���ال وهم
ي����ت����م����اي����ل����ون ب����ال����س����ي����وف وال�����ب�����ن�����ادق
قفزتني متتاليتني ثم اجللو�س قرف�صاء ثم
الوقوف مرة �أخ��رى ،ويقومون �أثناء ذلك
بتحريك اجل�سم يف االجتاهني ي�سارا وميينا
مع رفع م�شط القدم التي توجد يف االجتاه
امل�ضاد وتثنى الركبتني �إىل �أ�سفل قليال.
�شاعر العر�ضة:
ت�ؤدى العر�ضة بق�صائد �شعرية نبطية
حما�سية حتفز على بذل املزيد من الرباعة
والإبداع يف اال�ستعرا�ض والرق�ص يف �ساحة
اللعب .حيث تتمحور جممل فنون اجلزيرة
العربية بوجود �شاعر �شعبي ي�ؤدى الق�صائد
ب�شكل ارجتايل دون جتهيز م�سبق وينطبق
ذلك على فن العر�ضة حيث يتو�سط ال�شاعر
ال�شعبي �صفني متقابلني �أو على �شكل ن�صف
دائ��رة وت�شري امل�صادر ب�أنه جرت العادة
قبل ت�شكيل �صفوف امل�ؤدين �أن يرفع عدد
من الرجال ال�شاعر على �أكتافهم في�ستهل
الغناء ب�أداء (احلوربة) واحلوربة� :إن�شاد
ي�شبه املوال بال�شعر النبطي ولو كان ارجتاال
في�ستمر الرجال يعيدونها خلف ال�شاعر
حتى يقول الأبيات التي تليها .ومبجرد
االنتهاء من احلوربة ي�ضعون ال�شاعر على
الأر�ض ثم يبد�أ قرع الطبول بعد �أن ي�صطف
�أفراد الفريق على �شكل �صفني متقابلني
بزيهم ال�شعبي املعروف ،وب�أيديهم ال�سيوف
والبنادق .ويتو�سط الفريقني (حامل البريق)
مرتدياً الثوب والدقلة املطرزة رافعا بيده
العلم ،ويبد�أ ال�شاعر بتلقني ال�صف البيت
ال�شعري الأول ب�صدره وعجزه ،ثم يردد
ال�صف من خلفه و�أحيانا يكتفي ب�شطر
البيت حيث يلقى ال�صدر ويردده الباقون
من خلفه ،فينتقل ال�شاعر لل�صف الثاين
فيلقنه لهم ويرددونه من بعده ويعود بعجز
البيت لل�صف الأول وهكذا.
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املعلم:
وهو من يقوم ب�إبالغ �أهل ال�صف بكل
�شطر �أو بيت ،ويتلقى ذلك من ال�شاعر،
ويقوم بدوره بنقله لل�صف لكي يرددونه،
وقد ت�ضم العر�ضة �أكرث من معلم بح�سب
حجمها ،ل�ضمان �إي�صال ال�شعر �إىل كل
امل�شاركني ،وي�شرتط يف املعلم �أن يكون
متذوقا لل�شعر حتى ال يخل نقله للبيت
بقافيته ووزنه ،فلو �أخط�أ يف ذلك ملا ا�ستقام
الرتديد على النحو املطلوب وبهذا يختل
نظام الرتديد ..ومن هنا تكون �أهمية املعلم
الكفء ،ومما ي�شرتط يف املعلم �أن يكون
جهوري ال�صوت �سليم النطق يقول ما يفهم.
ويقوم املعلم بتنظيم حركات �أهل ال�صف �إن
الحظ فيها اختالال فينبه لذلك.
احلركات التعبريية للعر�ضة:
ينق�سم العبو العر�ضة النجدية �إىل
�صفني متقابلني و�أحيانا يف حلقة دائرية
يتو�سطهم العلم ،ثم يقول ال�شاعر من
ال�صف الأول ب�أداء البيت الأول ب�شطريه ،ثم
يردده املن�شدون خلفه ،وهكذا تتم الأهازيج
الغنائية على �شكل �صوت واحد متناغم
ت�صاحبه ثالث حركات �أ�سا�سية:
الأوىل :وه���ي رم���ي ك��ل واح����د من
الالعبني بكتفه الأمي��ن على كتف زميلة
دفعه واحدة.
الثانية :اعتدال مناكبهم ويرفعوا ركبهم
يف نظام واحد.
الثالثة :هي �أن يرمي كل واحد بكتفه
الأي�سر على كتف زميله دفعة واحدة ثم
يعودون من جديد.
قالب العر�ضة:
مفهوم القالب هو الإطار الفني العام
الذي يحوي جمموعة معينة من احلركات
والتكوينات الفنية للفن ال�شعبي املحدد
ويتكون قالب العر�ضة من ثالث حركات
�أ�سا�سية وهي على الرتتيب التايل:
1ـ (احلركة الأوىل) احلوربة :وتعرف
�أي�ضا البي�شنة �أو ال�شوبا�ش.
2ـ (احلركة الثانية) العر�ضة.
3ـ (احلركة الثالثة) زمية.

إنسانيات

لعنة الرصاع البرشي
م�صطفى �سليمان

ال�����ص��راع ق��ان��ون طبيعي ك���وين .يف �أع��م��اق الف�ضاء ال�سحيق ،ك��واك��ب وجن���وم ت��ول��د .وال��ث��ق��ب الأ���س��ود م��ق�برة ف�ضائية
ه��ائ��ل��ة .ويف الطبيعة على �أر���ض��ن��ا ���ص��راع��ات م��ن �أج���ل ال��ب��ق��اء؛ يف �أع��م��اق املحيطات ،ويف الطبيعة امل��ادي��ة واحل��ي��ة على
�سطحها .يف ك��ل ك��ائ��ن ب���ذرة ���ص��راع جينية ك��ام��ن� ٌ�ة ف��ي��ه� ،أو ح��ول��ه .و�أع��ج��ب ال�����ص��راع��ات و�أخ��ط��ره��ا :ال�����ص��راع الب�شري!
ف��ل��م��اذا يت�صارع الب�شر؟ م��ا ال���دواف���ع؟ وم��ا امل��ظ��اه��ر؟ وم��ت��ى ،و�أي���ن �ستعي�ش الب�شرية يف ع��امل ينتفي فيه ال�����ص��راع ؟

يف العهود البدائية ،مل تكن
هن���اك ملْكي���ة خا�ص���ة .كان���ت
الأر�ض م�شاعاً ،كاملاء والهواء .ثم
�شيئاً ف�شيئاً بد�أ الإن�سان يتملّك
كهف���اً ي�أوي �إلي���ه مع عائلته ،ثم
قطعة �سالح من حجر �أو برونز
�أو حدي���د� ،أو نحا����س بح�س���ب
الع�ص���ور املعدني���ة للدفاع عن
نف�سه ولل�صيد .ثم امتلك قطعة
أر�ض يف ع�صور الزراعة ،ون�ش�أ
� ٍ
متلّ ُك احليوان...فن�ش�أت امللْكية

اخلا�صة الإقطاعي���ة الزراعية
واحليوانية ال�ضيقة ،ومع امللكية
الرق واال�ستعباد،
امل�ستقرة ن�ش�أ ِ ّ
والعقائد الدينية البدائية....ثم
بد�أ الإنتاج يفي�ض عن احلاجة،
ونتج عن ذلك املقاي�ضة ال�سلعية،
ف ُع ِرف���ت التجارة واالقت�صاد يف
معامالت بدائية.
ث���م تط���ور البي���ع وال�شراء
بالنق���ود ،ع�ب�ر تط���ور �أ�شكالها
ومعادنه���ا .وب���رز ال�صراع على
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ال�ث�روة ،وامل���وارد ،والأر����ض،
والن�ساء ،بني الأفراد ،والقبائل.
وا�شتعل���ت ال�صراع���ات ب�ي�ن
ال���دول واحل�ض���ارات الكربى،
واحتدّت ال�صراعات بني الأديان
واملذاه���ب والعقائد ...وغرقت
الب�شرية ،وال ت���زال ،يف ويالت
احلروب الع�سكرية ،وال�صراعات
غ�ي�ر الع�سكرية ،ب���كل دوافعها
ومظاهره���ا .وكث�ي�ر م���ن هذه
العوام���ل لل�صراع���ات البدائية
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ما قب���ل التاري���خ ،ويف الع�صور
التاريخي���ة ،ال تزال قائمة حتى
يومنا؛ فالع�صور البدائية البائدة
لي�س���ت نهاية التاري���خ؛ �إذ يبدو
�أن البدائي���ة كامن���ة يف �أعماق
الب�ش���ر مهما تط���ورت مظاهر
احل�ضارة .
ودرا�سة اجلذور اللغوية وعلم
تاري���خ تط���ور دالالت الألف���اظ
وهجرته���ا ،مبا يُ�سم���ى املعجم
التاريخ���ي (الإيتيمولوجي���ا)،

ت�ضيء لنا كث�ي�راً من املفاهيم،
وبخا�ص���ة م���ا يتعل���ق ببدايات
ال�صراع حول ما امتلكه الإن�سان
من �أر�ض وزرع وحيوان...
ففي (ل�سان العرب) « :املال
هو ما مل ْكتَه من (جميع الأ�شياء)،
ويف احلدي���ث :نهى عن �إ�ضاعة
املال؛ �أراد به (احليوان) ...وقال
اب���ن الأثري :املال يف الأ�صل هو
ما يمُ لَك من الذهب والف�ضة ثم
�أُطلِ���ق على كل ما يُقتَنى ويمُ لَك
من الأعيان ،و�أكرث ما يُطلَق املال
عند العرب عل���ى (الإبل) لأنها
كانت �أكرث �أموالهم» .ا .هـــ
�إن الأر�ض وثمارها ،واملا�شية
�أول الأ�ش���كال البدائية للملْكية
والرثوة ،واملفهوم الأويل لر�أ�س
املال؛ يقول ول ديورنت يف ق�صة
احل�ضارة:
«كانت املا�شية يف ع�صور ما
قبل النقد معياراً منا�سباً لقيا�س
القيمة بني ال�صائدين والرعاة،
فهي رابح���ة بالرتبي���ة ،و�سهلة
احلمل لأنها تنقل نف�سها بنف�سها؛
فتجد النا�س والأ�شياء حتى عهد
هومريو����س يُ َقـ َّوم���ون باملا�شية:
فدرع «ديوميديز» قيمتها ت�سعة
ر�ؤو�س من املا�شية ،وعب ٌد ماهر
ي�ساوي �أربعة .واللفظتان اللتان
ا�ستعمله���ا الروم���ان للما�شي���ة
وامل���ال مت�شابهت���ان؛ فللما�شية
ا�ستعمل���وا لفظ���ة ()Pecus
وللم���ال  . ))Pecuniaوكذلك
طبع���وا �صورة ثور على نقودهم
القدمي���ة ،ب���ل �إن الكلم���ة التي
ت�ستعملها اللغة الإجنليزية لر�أ�س
امل���ال وه���ي  ))Capitalترتد
يف تاريخه���ا ع���ن طري���ق اللغة
الفرن�سية �إىل الكلمة الالتينية

ص���������ار امل������������ال ب�����ك�����ل أش������ك������ال������ه وث������ن������ا م������ع������ب������ودا ب���س���ب���ب���ه
ن�����ش�����أت ص�������راع�������ات ك�����ب�����رى وف������س������دت أخ�����ل����اق ال���ب���ش���ر
 ))Capitalومعناه���ا مِ لْ���ك،
وه���ذه الكلمة بدوره���ا م�شتقة
من  Caputالتي تعني «ر�أ�س»
واملق�صود ر�أ�س من املا�شية ،فلما
م���ت املعادن �أخذت حتل
ا�ستُن ِْج ْ
�شيئاً ف�شيئاً حمل �سائر الأ�شياء
يف ا�ستعماله���ا معي���اراً للقيمة،
كالنحا�س والربون���ز واحلديد،
و�أخرياً الذهب والف�ضة؛ لأنهما
ميث�ل�ان قيم���ة كب�ي�رة يف ح ِ ّيز
�صغري ووزن قليل ...وهي خطوة
خطاه���ا النا����س ع�ب�ر التاريخ
املد َّون فاخرتعوا العملة»...

وهكذا جند القا�سم امل�شرتك
الأعظ���م يف تطور مفهوم املال:
كل الأ�شي���اء اململوك���ة ،الأر�ض
وثمارها ،الغنم ،احليوان ،الإبل،
املا�شية؛(ر�أ�س املا�شية) ،العملة
الأوىل مبعادنها املختلفة ،الذهب
والف�ضة ،ور�أ�س املال .
و�صار املال ،بكل �أ�شكاله وثناً
معبوداً ،وب�سببه ن�ش�أت �صراعات
كربى ،وف�سدت �أخالق الب�شر.
فقد عب���د اليهود املتمردون يف
تاريخهم القدمي عند خروجهم
من م�صر عج ً
ال من ذهب .

�آل روت�شيلد
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تُرى هل توارث اليهود عرب
التاريخ «جينات الذهب»؟ .لقد
كانوا فال�سفة �صيارفة ومرابني
ده���اة ،وكلن���ا يعل���م م�سرحي���ة
�شك�سب�ي�ر «تاجر البندقية» عن
اليهودي املرابي �شايلوك.
وحت���ى ال نُتَّه���م بالعن�صرية
ومع���اداة ال�سامية – ونحن من
�صلب ال�ساميني -علينا التفريق
بني اليه���ود ك�شعب من الناحية
العرقي���ة ،واليهودي���ة كدي���ن
�سماوي توحيدي ،قبل التزييف
والتخري���ف ،وب�ي�ن ال�صهيونية
كحرك���ة �أوروبي���ة ا�ستعماري���ة
يهودي���ة متع�صب���ة ا�ستثمرته���ا
جماع���ات امل���ال ال�صهي���وين،
وبالذات �آل روت�شيلد واملفكرون
اليه���ود املت�شبع���ون بالأ�ساطري
التوراتية والتلمودية لتنفيذ حلم
�أ�سطوري ،وهلو�س���ات خرافية
تع�صبي���ة لإقام���ة وط���ن قومي
لليه���ود :ال�شع���ب ب�ل�ا �أر����ض،
ف���وق �أر�ض ب�ل�ا �شعب ،بح�سب
املقولة ال�شهرية مل�ؤ�س�س احلركة
ال�صهيوني���ة تي���ودور هرت���زل.
وهي فر�ص���ة ٌلإقامة م�ستعمرة
�صهيوني���ة �أوروبية با�سم الدين
لتحقيق م�صالح الغرب يف عامل
ال�ش���رق الأو�س���ط ذي الأهمية
اال�سرتاتيجية.
هن���اك حتلي�ل�ات معادي���ة
من ال�شع���وب و�أدبياتهااملكتوبة
واملتوارث���ة �شفهياً ،عن اجلوهر
اليه���ودي ،وطبيع���ة اليه���ود،
والأخالقيات اليهودية ،والعرق
اليه���ودي ،واملادي���ة اليهودي���ة
رغم �أن كب���ار م�ؤ�س�سي احلركة
ال�صهيوني���ة يتغ ّنَ���ون بالع���رق
اليه���ودي وخ�صائ�ص���ه املميزة

إنسانيات
ع���ن الب�ش���ر ،حت���ى بيولوجياً !
وهذا ما جنده عند ال�صهيوين
مو�س���ى ه����س ت���ويف (.)1875
فالعرق اليه���ودي عنده حا َفظ
عل���ى نقاوت���ه ع�ب�ر الع�ص���ور.
وتن ّب�أ ب�أن ال�صراع بني الأجنا�س
�سيكون �أهم ال�صراعات م�ستقب ً
ال
(لنتذكر هن���ا نظرية �صاموئيل
هنتغنتون يف كتابه عن �صدام �أو
�صراع احل�ضارات) ،وهذا ماك�س
نوردو� ،أه���م مفكري العن�صرية
الغربي���ة ،وحت���ى قب���ل اعتناقه
الفكر ال�صهيوين ،يرى يف اليهود
الأنوف املعقوفة ،والعيون املاكرة
التي ت�سرتق النظر.
واملنط���ق العلم���ي واالجتاه
الإن�س���اين يح ِتّم���ان علين���ا
املو�ضوعي���ة والإن�ص���اف ؛ ففي
كل الب�ش���ر ،وبح�س���ب الظروف
التاريخية وال�شروط احل�ضارية،
له���م طب���اع �سلبي���ة ،و�أخ���رى

ص���������راع���������ن���������ا م�����������ع ال�������ص�������ه�������اي�������ن�������ة ص������������������راع ح��������ض��������اري
ول�����������ن ي����ن����ت����ه����ي إال ب����ت����ح����ل����ل ح��������ض��������اري ل�����ش�����ع�����ب ب�ل�ا
ج������������������ذور وال مي��������ك��������ن أن ي������������������ذوب ف�����������ي م����ح����ي����ط����ه
�إيجابي���ة ،وق���د تطغ���ى طب���اع
على �أخرى .والنظرة التقليدية
�إىل اليه���ود ،عند كل ال�شعوب،
م�ستم���دة مم���ا ورد يف بع����ض
�أ�سفار العهد القدمي العن�صرية
التع�صبي���ة والأ�سطوري���ة الت���ي
ال عالق���ة لها بالدي���ن اليهودي
التوحي���دي الأ�صل���ي ك�أي دي���ن
�سم���اوي .والق���ر�آن الكرمي ذكر
�أن اليهود ح ّرفوا التوراة الأوىل.
كذلك ف�إن ه���ذه النظرة لليهود
م�ستمدة م���ن التلمود اليهودي،
ومن بروتوكوالت حكماء �صهيون،
وممار�س���ات املتع�صبني اليهود
وعزلتهم يف (اجليتو) و�سلوكهم
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اخلا�ص يف عامل املال والأعمال
وال�سيطرة على و�سائل الإعالم
العاملية الكربى ...
لك��� ْن لدين���ا الي���وم تيارات
يهودية م�ضادة لل�صراع القومي
والديني بني العرب وامل�سلمني من
جه���ة ،واليهود من جهة �أخرى؛
مثل حركة ناطوري كارتا اليهودية
(ح ّرا�س املدينة ،ت�أ�س�ست )1935
ُ
املعادي���ة لل�صهيونية وقيام دولة
�إ�سرائي���ل ،والداعي���ة �إىل �إنهاء
�سلمي للكي���ان ال�صهيوين .لأن
�إن�ش���اء دول���ة �سيا�سي���ة لليهود
خمالف لإرادة ربهم بعد ال�شتات
التاريخي القدمي .
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وقد ن���ادى احلاخام مو�شي
هري�ش ب�أن الرئي�س الفل�سطيني
يا�سر عرفات هو القائد ال�شرعي
والقانوين لفل�سطني التاريخية
كلها .وقد ا�شرتك ع�ضوان من
ه���ذه الطائف���ة بال�ص�ل�اة على
الرئي�س الفل�سطيني يا�سرعرفات
يف باري�س ،كما ا�شرتك احلاخام
مو�شيه هري�ش يف جنازته.
هن���اك يف حرك���ة التاري���خ
و�صراع الب�شر يظهر دائماً عقالء
يدع���ون �إىل الت�آخي الإن�ساين،
وقيام احل�ض���ارة الب�شرية على
�أ�س�س غري عن�صرية �أو تع�صبية
�أو �أ�سطوري���ة خرافي���ة .ونحن
اليوم نعي�ش حالة هذيان تاريخي
وحلم بث الروح يف جثة التاريخ
من خالل الدع���وة �إىل ت�أ�سي�س
الدول���ة اليهودي���ة عل���ى �أر����ض
فل�سطني .

من بني الصراعات البشرية الكبرى غير العسكرية ،الصراع على السلطة الضائعة أو االنتقام احلضاري  .فاليونانيون
انتقموامنالرومانثقافياوحضاريا،واليابانيونانتقموالهزميتهمالعسكرية،اقتصاديابإغراقأسواقالعالممبنتوجاتهم
ومن مظاهرال�صراع الب�شري
و�أدوات���ه �أي�ض���اً ،ال�ص���راع على
الن�ساء !
فالنزع���ة امل�شاعي���ة ل���كل
املمتلكات(وهن���اك م���ن يعت�ب�ر
الن�س���اء ممتلكات !) قد تغلغلت
يف الكثريم���ن املذاه���ب واملِل���ل
وال ِ ّن َحل ع�ب�ر التاريخ الب�شري؛
مث���ل مذهب « َم��� ْزدَك « املتو َّفى
528م  .واملزدكي���ة منبثق���ة من
املانوي���ة (ن�سب���ة �إىل م�ؤ�س�سها
م���اين) .وكان ي���رى م���زدك �أن
النا�س �سوا�سي���ة ،وملا كان املال
والن�س���اء م���ن �أه���م م���ا يُ ّف���رق
النا�س فقد كان ذلك مما جتب
في���ه امل�س���اواة واال�شرتاك بني
الب�شر ،درءاً لل�صراع بينهم على
املال والن�س���اء .لذا �أباح مزدك
الأموال وجعل النا�س �شرك ًة فيه
كا�شرتاكهم يف املاء والنار والكلأ،
كما ذكر ال�شهر�ستاين يف كتابه:
ا ِمللَل وال ِ ّن َحل.
وكم���ا كانت الن�س���اء حمور
ال�صراع ك�ضحيات م�ضط َهدات،
فقد كانت �أي�ضاً م�ضطهِ دات بل
وجمرمات !
مثل ق�صة الراق�صة �سالومي
الت���ي �سعت �إىل قت���ل جوليات
الفل�سطيني؛ فقد كان هريودو�س
ق���د �أخذ غ�صب���اً زوج���ة �أخيه
املدعوة (هريوديا) الفاتنة .وكان
يوحن���ا املعمدان ي�صي���ح دائماً
يف حديق���ة هريودو�س :ال حت ّ ُل
ل���ك .ال حت ّ ُل ل���ك؛ لأنها زوجة
�أخيه .و�سحرت (�سالومي)،ابنة
هريودي���ا ،هريودو�س بجمالها،
وكانت تتم ّنع عليه دالالً وخبثاً.
و�أرادت االنتقام من يوحنا ث�أراً

لــ���ـ (كرامة!) �أمها .فطلبت منه
ر�أ����س يوحنا مقاب���ل ج�سدها.
فقط���ع ر�أ�سه هدي���ة للراق�صة
ال�ساح���رة على طبق من ف�ضة.
ورق�صت ل���ه عارية وهي حتمل
ر�أ�س يوحنا على الطبق.
�إن ر�أ����س يوحن���ا املقط���وع
الن���ازف (دم���اً ف�ضي���اً) ال يزال
ي�صرخ اليوم يف وجه ال�صهاينة
عن اغت�صابهم �أر�ض فل�سطني:،
ال حتل لكم...ال حتل لكم ويجدر
بنا هن���ا ذكر م���ا يف الأ�ساطري
القدمية من �صراعات وحروب
قام���ت ب�سب���ب الن�س���اء ،عل���ى
�سبيل املث���ال ،ملحم���ة الإلياذة
لهومريو����س ،وح���روب طروادة
ب�سب���ب خطف (هيل�ي�ن) زوجة
ملك �إ�سربطة مينيالو�س الذي
كان مع الداخل�ي�ن �إىل طروادة
خمتبئ���اً يف احل�ص���ان اخل�شبي
ال�شه�ي�ر ،فحرر زوجت���ه ونهب
املدينة وخ ّربها.
وتربز الأر����ض من مظاهر
لعن���ة ال�صراع���ات الب�شري���ة
الكربى .ويهمنا هنا �أر�ضنا �أر�ض
كنع���ان �أي فل�سطني .فكما كان
اليه���ودي عرب التاري���خ ،ب�شكل
عام� ،ص ّرافاً ومرابياً؛ (�شايلوك)
وطنه كي�س النقود والذهب ،فهو
�أي�ض���اً طام���ع يف �أر����ض لي�ست
له ،ا�ستناداً �إىل �أوهام و�أباطيل
مزيفة يكذبها الواقع التاريخي
واجلغرايف وعلم الآثار ...
يف ع�ص���ر اال�ستعم���ار
الربيط���اين ب���د�أت امل�ؤام���رات
ال�صهيوني���ة لتحقي���ق �أح�ل�ام
املتع�صبني من يهود �أوروبا لإن�شاء
وط���ن قومي له���م يف فل�سطني
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العربي���ة  .وب���د�أت الهج���رات
ال�سري���ة والعلني���ة .لكن عندما
ي�أتي اليهودي مهاجراً �إىل « �أر�ض
�إ�سرائيل « وهو يحمل وطنه يف
كي�س من ف�ضة �أو ذهب� ،إذا كان
غنياً ،ف�إن هذا ي�شكل خطراً على
مفهوم الوطن والوطنية والوالء
واالنتماء والهوية ...وبالتايل لن
يك���ون مواطناً يرتب���ط بالأر�ض
ويدافع عنها ،بل �سيكون جمرد
مهاج���ر عابر ف���وق (�أر�ض بال
�شعب)!!( ،ل�شعب بال �أر�ض) كما
قال هرتزل .و�إذا بقي اليهودي
التائه املهاج���ر يحمل وطنه يف
جيب���ه كي�س���اً من الذه���ب ف�إنه
�سريح���ل عن���د �أول خطر داهم
حام ً
ال وطنه يف كي�س من الذهب
على كتفيه� ،إىل مكان �آخر �أكرث
�أمناً ؛ فالعامل كله ،عند اليهودي،
جمرد م�صرف ،ال وطن !
تُ���رى ك���م �سي���دوم ال�صراع
على الأر����ض مع ال�صهاينة؟ بن
غوري���ون قال:ال ح���ل ،طاملا �أن
الأر����ض واح���دة وطالبها اثنان
! .ب���ل نق���ول :لأن طالبها اثنان
فال�صراع �سينتهي بحل ،وبر�أيي
اخلا����ص ،ل���ن يك���ون ع�سكرياً،
بل بانح�ل�ال �أو حتلّ ُل ح�ضاري
�سيا�سي ذاتي ودويل  .فاحلتمية
التاريخية ت�ؤكد �أن الدول ،حتى
الإمرباطوري���ات امل�صطنع���ة ال
ت���دوم بال ج���ذور ،وب�ل�ا هوية
ح�ضاري���ة متجان�سة يف حميط
غري���ب عنه���ا .هك���ذا �سقطت
و(انحلت) الإمرباطوريات الكربى
يف التاريخ� .أمل ن�شاهد ونعي�ش
�سقوط الإمرباطورية ال�سوفييتية
العظمى يف ع�صرنا دون حرب؟
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م���ن كان م���ن عباق���رة ِ ّ
منظري
الفك���ر ال�سيا�سي اال�سرتاتيجي
يتنب�أ بهذا ؟
وم���ن مظاه���ر ال�صراعات
الب�شرية الكربى غري الع�سكرية،
ال�صراع على ال�سلطة ال�ضائعة،
�أو االنتق���ام احل�ضاري من دول
احتل���ت دوالً �أخ���رى وطم�ست
تاريخها .فاليونانيون انتقموا من
الرومان ثقافياً وح�ضارياً بعدما
انت�صر عليهم الرومان ع�سكرياً.
كذلك فعلت اليابان بالغرب بعد
هزميته���ا ع�سكري���اُ ،فانتقمت
ب�إغ���راق �أ�سواق���ه بال�صناعات
اليابانية الرائدة عرب �صراعات
اقت�صادية وتقنية حممومة.
و�أخ�ي�راً� ،شهدن���ا ال�ص���راع
عل���ى ال�ث�روة والأر����ض واملوقع
(اجلفرا�س���ي) يف غ���زو العراق
للكويت ،وغزو �أمريكا للعراق ،كما
ن�شهد اليوم �صراعات �إقليمية،
ودولي���ة مت�شابك���ة الأط���راف
والأه���داف عل���ى منطقتن���ا يف
لعبة كربى هي (لعبة الأمم) على
رقعة ال�شطرجن الدولية...
ونت�س���اءل :ه���ل ه���ذه لعنة
ال�صراع الب�ش���ري اخلالدة؟ ما
نهاية ه���ذه ال�صراعات الكربى
الأزلية،الأبدية يف حياة الب�شرية
؟ ه���ل جنده���ا يف حت ّ ُق���ق حلم
اجلمهورية الأفالطونية املثالية؟
�أم يف املدينة الفا�ضلة للفارابي؟
�أم يف يوتوبي���ا توما����س مور؟ �أم
رمبا يف ملك���وت ال�سماء ،حيث
ّ
ب�ش���رت الأدي���ان واملذاه���ب
الفل�سفية بعامل �سالم دائم �آمن
بال �صراعات؟
ت�س���ا�ؤل ق���د يظ���ل يطرحه
الب�شر �إىل الأبد!

ثـــــــراث

الرتاث يف
القرن الواحد
والعرشين

البع�ض يرى الرتاث مكونا
م��ن املا�ضي ي�ستدعيه عند
احلاجة يف املنا�سبات الدينية،
�أو ت�ستح�ضره تيارات م�ؤدجلة
لتوظيفه يف خطابها ،لكن يف
حقيقة الأمر الرتاث كامن يف
جمتمعنا و�شخ�صيتنا كجزء
ي�سري فيها �سريان الدم يف
العروق� ،إال �أن عوار�ض كثرية
جتعل من وج��وده وت�أثريه يف
حياتنا يت�ضاءل يوما بعد يوم،
مما يطرح ت�سا�ؤال ح��ول �أي
تراث نريد يف القرن احلادي
والع�شرين.
مكون عام ل�صورة املجتمع
وعمرانه ق��د يك�شف وجود
ال�ت�راث �أو ان��ع��زال��ه يف هذا
املجتمع ،وال�صورة توحي �أن
مدننا حداثية ب��ل تفوق يف
�أحيان كثرية حداثة الغرب،
يف ال��وق��ت ال���ذي ي�ستدعى
فيه اخلطاب املتلفز الرتاث
مب�����ص��ط��ل��ح��ات��ه وم���وروث���ات���ه
ومفرداته كل يوم وكل حلظة
حتى �صرنا ،مزدوجي الهوية،
ال نعرف �إن كنا ننتمي �إىل
املا�ضي �أو �إىل الع�صر الذي
نعي�ش فيه� ،أو �أننا يف حاجة
�إىل جتديد خطاب ي�ستمد
من الرتاث روحه ومن الع�صر
روحه �أي�ضاً.
ال�صورة املكونة للم�شهد
الرتاثي ناجمة عن ا�ستدعاء
تيارات دينية جز ًءا من الرتاث
دون غريه ،يف حماولة لفر�ض
وجهه نظر معينة� ،أو وجهات
نظر متعار�ضة م�ستمدة من
خالفات املا�ضي ،ك�أن ا�ستدعاء
خالفات املا�ضي يف احلا�ضر

د /خالد عزب
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�صار �ضروريا يف زمن �أ�صبحت
الو�سائط الإعالمية تنقل هذه
اخلالفات على امللأ ،بل نرى
�أ���ش��خ��ا���ص��ا ن�صف متعلمني
يُحملون الرتاث ن�صا وحتقيقا
ماال يحتمل ليف�سروا ويعللوا
م��ن خ�لال��ه ،وي��ق��دم��وا ر�ؤى
فل�سفية �أبعد ما تكون عنه.
هنا يجب �أن يُ�ستدعى
املفعول احلقيقي للرتاث ،من
خالل ن�شر وحتقيق الن�صو�ص
و�إعمال العقل والفكر فيها ،بل
ونقدها ،فال�سيا�سة ال�شرعية
ما هي �إال ر�ؤى فكرية كانت
موازية لأطروحات ع�صر من
الع�صور ،وبع�ض معطياتها
كانت نفا ًقا لل�سلطة ،وفقه
العمران كان �أحد املعطيات
احل�ضارية للأمة التي طم�ست
يف ظ��ل احل��داث��ة املعا�صرة،
ومل تُ�ستح�ضر يف �صورة
معا�صرة ،لكي نخاطب بها
اجل��م��ه��ور ،وك��ذل��ك ال�ت�راث
العلمي ي�ستدعى فقط يف
�صورة الإعجاز العلمي ،لكن
الإجن��از العلمي القائم على
العلم التطبيقي مغيب غياب
العرب عن البحث العلمي.
الهوية والرتاث
تعرف الهوية على �أنها
منظومة متكاملة من املعطيات
امل��ادي��ة والنف�سية واملعنوية
واالجتماعية تنطوي على ن�سق
من عمليات التكامل املعريف
وتتميز بوحدتها التي تتج�سد
يف الروح الداخلية التي تنطوي
على خا�صية الإح�سا�س بالهوية
وال�شعور بها.

ال������ت������راث :ث��������روة األم��������ة ورص����ي����ده����ا ال��������ذي ال ينضب
وج���������ذور وج������وده������ا ،وه������و م����ص����در م���ع���رف���ي وح����ض����اري
ُي��ن��ه��ل م��ن��ه وي��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه وي��ع��ب��ر ع��ن االت���ص���ال الزمني
ب��ي�ن األج����ي����ال وال�����ت��ل��ازم ال���ع���ض���وي ال������ذي ال م���ف���ر منه
فالهوية هي وحدة امل�شاعر
الداخلية التي تتمثل يف وحدة
العنا�صر امل��ادي��ة والتمايز
والدميومة واجلهد املركزي
وهذا يعني �أن الهوية هي وحدة
من العنا�صر املادية والنف�سية
املتكاملة التي جتعل ال�شخ�ص
يتمايز عمن ���س��واه وي�شعر
بوحدته الذاتية.
�إذن فالهوية هي كيان يجمع
بني انتماءات متكاملة،وهوية
املجتمع متنح �أفراده م�شاعر
الأمن واال�ستقرار يف الوقت
الذي يكون فيه املجتمع متعددا
بانتماءات وفئات وجماعات
عرقية �أو دينية �أو �سيا�سية �أو
اجتماعية.
�أم���ا ال�ت�راث فهو ر�صيد
�إن�ساين مرتاكم يعد ثروة الأمة
ور�صيدها ال���ذي ال ين�ضب
وج����ذور وج���وده���ا وال��ت�راث
م�صدر معريف وح�ضاري ينهل
منه ويبنى عليه.
وه��و يعرب ع��ن االت�صال
الزمني بني الأج��ي��ال وميثل
التالزم الع�ضوي الذي ال مفر
منه على �صعيد احلياة والفكر
ويت�صل بفكرة االنتماء القومي
ووح����دة اجل��م��اع��ة و�سريان
املا�ضي يف احلا�ضر� ،أي معناه
ما يرثه القوم عن �أ�سالفهم
فيما يتعلق باحل�ضارة والثقافة
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من جهة �شقيها املعنوي واملادي
م��ع م��ا يتعلق ب��ه م��ن �أدوات
منهجية و�إجرائية.
والرتاث العربي الإ�سالمي
ثروة �إن�سانية ح�ضارية �أغنت
املعرفة الإن�سانية عرب الع�صور
وال��ت��اري��خ الفكري والثقايف
والأدبي والعلمي للأمة ،وهو
م�صدر اعتزازها ومنهل دميومة
متيزها وفرادتها و�أ�صل هويتها
فهو زاخ��ر بالعلوم واملعارف
والآداب والفنون وه��و قوام
احل�ضارة العربية الإ�سالمية
التي تالقحت فيها عطاءات
العرب والفر�س والروم والهنود
وال�ترك والأف��ارق��ة وغريهم
من الأعراق والأجنا�س و�أهل
الأديان واملذاهب وامللل لت�شكل
منظومة متكاملة من القيم
واملثل واملبادئ و�أنواع الإبداع
الإن�����س��اين يف �شتى حقول
املعرفة.
وبذلك ف�إن الرتاث مكون
�أ�سا�سي للهوية وه��ي معربة
عن الرتاث وناقلة عنه والأمم
تعرف بهوياتها الرتاثية التي
جت�سدها الثقافة واحل�ضارة
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت�راث
ب�أ�شكاله و�أمن��اط��ه وجتلياته
املتعددة.
فهناك ترابط وثيق بني
ال�تراث والهوية �إذ ال هوية
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م��ن دون ت��راث ت�ستند �إليه
وال ت��راث ال ي�ؤ�س�س للهوية
ف��ال�تراث والهوية عن�صران
متالزمان من عنا�صر الذات
ومكونان متكامالن من مكونات
ال�شخ�صية الفردية واجلماعية
فلكل �أمة من الأمم تراث معلوم
تعرف به �أو جمهول يف حاجة
�إىل الك�شف عنه ولها هوية
تتميز بها عن الأمم الأخرى
���س��واء كانت ع��ارف��ة بهويتها
هذه �أم كانت جاهلة بها غافلة
عنها.
وال�����ه�����وي�����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة
واحل�ضارية لأم��ة من الأمم
هي القدر الثابت واجلوهري
وامل�������ش�ت�رك م���ن ال�سمات
وال��ق�����س��م��ات ال��ع��ام��ة التي
متيز ح�ضارة هذه الأمة عن
غريها من احل�ضارات والتي
جتعل لل�شخ�صية الوطنية
�أو القومية طابعا تتميز به
عن ال�شخ�صيات الوطنية �أو
القومية الأخرى.
وال��ت��راث ه��وي��ة ثقافية
مبا ينطوي عليه من عنا�صر
ِّ
م�شكلة
توحيدية ،وهو بوتقة
ل��ل��وع��ي وال���ه���وي���ة ،وه���و يف
املجتمعات العربية بخا�صة
والإ�سالمية على وجه العموم
�أح��د �أه��م عنا�صر وحدتها
وتكاملها �سيكولوج ًيا وثقافياً.
ي��ق��ول «اجل���اب���ري» يف هذا
اخل�صو�ص «�إن��ه بينما يفيد
لفظ «امل�ي�راث» الرتكة التي
توزع على الورثة� ،أو ن�صيب كل
منهم فيها� ،أ�صب َح لفظ الرتاث
ي�شري اليوم �إىل ما هو م�شرتك
بني العرب وامل�سلمني� ،أي �إىل

ثـــــــراث
الرتكة الفكرية والروحية التي
جتمع بينهم لتجع َل منهم خلفاً
ل�سلف ،وهكذا �إذا كان «الإرث»
�أو «املرياث» هو عنوان اختفاء
الأب وحلول االبن حمله ف�إن
الرتاث �أ�صبح بالن�سبة للوعي
العربي املعا�صر عنوانا على
ح�ضور الآباء يف الأبناء ،ح�ضور
ال�سلف يف اخللف ،وح�ضور
املا�ضي يف احلا�ضر».
فـ»اجلابري» ي�ؤكد على
�أهمية الرتاث كعن�صر توحيد
للهوية عند العرب وينظر �إليه
على �أن��ه احل��ي احلا�ضر يف
الوعي ال��ذي يعطي للثقافة
العربية الإ���س�لام��ي��ة عندما
ينظر �إليها بو�صفها مقوم ًا
من مقومات ال��ذات العربية
وعن�صراً �أ�سا�سياً من عنا�صر
وحدتها .ووفقاً لذلك ينظ ُر
«اجل��اب��ري» �إىل ال�ت�راث «ال
على �أنه بقايا ثقافة املا�ضي،
بل على �أنه متام هذه الثقافة
وكليتها� :إنه العقيدة وال�شريعة
واللغة والأدب والعقل والذهنية
واحلنني والتطلعات.
ف��ال�تراث ي�شكل �أحد
�أركان الهوية الثقافية لل�شعوب
والأمم ،وميكن القول �إنه ي�شكل
امل�ضمون الثقايف لهوية الأمة
�أو امل��ج��ت��م��ع ،ف��ه��و املخزون
ال��ن��ف�����س��ي ل����دى اجلماهري
والطاقة احليوية الوجدانية
للأمة .والرتاث يف النهاية هو
عبارة عن جمموعة من احللول
التي تو�صلت �إليها الأجيال
ال�سابقة لبع�ض م�شكالتها.
وهذا يعني �أنه يج�سد ثقافة
املجتمع احليوية املاثلة يف

ك�������ل م�����ن�����ا م������ؤمت������ن ع�����ل�����ى إرث������ي�����ن أح������ده������م������ا ع�����م�����ودي
ي�������أت�������ي�������ه م����������ن أس�����ل����اف����������ه وج�������م�������اع�������ت�������ه ال������دي������ن������ي������ة،
واآلخ��������������ر أف������ق������ي ي�����أت�����ي�����ه م�������ن ع������ص������ره وم����ع����اص����ري����ه
العمق الإن�ساين ،فالعنا�صر
الرتاثية يف الثقافة ت�ش ّك ُل مرك َز
الثقل يف �أية ثقافة اجتماعية
�أو هوية ثقافية .وما الهوية
���س��وى تعبري ث��ق��ايف يج�سد
�أعمق مكنونات احلياة الثقافية
واالجتماعية� ،إنها حالة من
الت�شبعات الثقافية الرتاثية
يف جوهرها التي يعرف بها
جمتمع من املجتمعات ويتميز
عن غريه .فالعادات والتقاليد
والفولكلور والأزياء والعقليات
هي تعبري عن هوية املجتمع
الثقافية .وما نريد قوله هنا
�إن ال�تراث وال�تراث ال�شعبي
حتديداً ي�شكل �أعمق مكنونات
الهوية و�أكرث عنا�صرها داللة
و�أهمية.
ولي�س غريباً �أن نقول
ب���أن ال�تراث ال�شعبي ي�شكل
وج��دان الأم��ة واملجتمع كما
ي�شكل الذاكرة اجلمعية للنا�س،
وه���ذا يعني م��ن ج��دي��د �أن
ال�تراث ال�شعبي حتديداً هو
�أكرث مناطق الهوية الثقافية
للمجتمع ع��م��ق�� ًا و�أ�صالة
ومركزية حيث تعرف ال�شعوب
بفولكلورها وفنها ال�شعبي
و�أ�ساطريها وفنونها.
ويف جمال الت�أكيد على
�أهمية العنا�صر الرتاثية يف
تكوين ال��ه��وي��ة الثقافية يف
املجتمع يقول «�أمني املعلوف»
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يف كتابه «الهويات القاتلة»:
«كل منا م�ؤمتن على �إرثني:
�أحدهما ع��م��ودي ي�أتيه من
�أ�سالفه وتقاليد �شعبه وجماعته
الدينية .والآخر �أفقي ي�أتيه من
ع�صره ومعا�صريه.
�إن ال�تراث هو ب�صمة
الهوية وو�شم االنتماء الذي
مييز �شع ًبا ما ويحدد �أعمق
م�شاعره و�أحا�سي�سه وت�صوراته
الإن�سانية .وعلينا �أن نعتقد هنا
�أن الرتاث كامن يف الال�شعور
اجلمعي وحا�ضر فيه ح�ضورا
ال يدانيه ح�ضور� ،إنه اخلريطة
الوراثية للهوية الإن�سانية .لقد
بينت ال��درا���س��ات �أن تغيري
امل��ظ��اه��ر امل���ادي���ة وحتقيق
الطفرات النوعية يف التغري
احل�ضاري ب�أ�شكاله املدنية �أمر
ممكن يف عقود و�أزمنة ق�صرية
ن�سبياً ،ولكن تغيري العقليات
يحتا ُج �إىل ع�شرات ومئات
ال�سنني .فالعقلية هوية ت�ضرب
جذورها يف العمق الال�شعوري
للإن�سان واملجتمعات .وهنا
تكمن �أهمية الرتاث بو�صفه
ُم�ش ّك ً
ال وم�ؤ�س�س ًا و�صانع ًا
للهوية ،فما الهوية يف نهاية
الأمر �سوى نواجت تفاعلنا مع
الرتاث.
وي�ش ّكل الرتاث نواة الهوية
العربية وير�سم حدودها ،ومن
هنا يجب االهتمام بدرا�سة
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هذا الرتاث وحمايته وت�أ�صيله
وتعميق دالالته يف اجتاه بناء
الهويات الوطنية والثقافية.
وهنا �أي�ضا ميكن القول ب�أن
يوحد وال يف�صل كما
الرتاث ّ
هو حال الأيديولوجيا الرتاثية
والفكر الر�سمي الذي ي�شكل
يف كثري من الأح��ي��ان عام ً
ال
من عوامل التفكك واالندحار.
وهنا �أريد الإ�شارة �إىل الدور
العظيم الذي لعبته الق�ص�ص
ال�تراث��ي��ة الأ���س��ط��وري��ة مثل
عنرتة بن �شداد ،والزير �سامل،
و�سيف ابن ذي يزن ،وتغريبة
بني هالل ،و�أقول هنا �إن هذه
الق�ص�ص الرتاثية ذات الطابع
الأ�سطوري لعبت دوراً هائ ً
ال
ال يو�صف يف ت�شكيل الوعي
ال�شعبي العربي ويف توحيده
�أي�ضاً ،وهذه الق�ص�ص كانت
وم��ازال��ت بني �أه��م العنا�صر
يف ت�شكيل الهوية العربية من
املحيط �إىل اخلليج .
الرتاث والتجديد:
م�������اذا ي���ع���ن���ي ال���ت��راث
والتجديد؟ .الرتاث هو كل ما
و�صل �إلينا من املا�ضي داخل
احل�ضارة ال�سائدة فهو �إذن
ق�ضية موروث ويف نف�س الوقت
ق�ضية معطى حا�ضر على
عديد من امل�ستويات.
والتجديد هو �إعادة تف�سري
الرتاث وفقا حلاجات الع�صر
ومبا �أن القدمي ي�سبق احلديث
و الأ�صالة �أ�سا�س املعا�صرة
والو�سيلة ت�ؤدي �إىل الغاية �إذن
فالرتاث هو الو�سيلة والتجديد
هو الغاية وهي امل�ساهمة يف

تطوير الواقع وحل م�شكالته
والق�ضاء على �أ�سباب معوقاته
وفتح مغاليقه التي متنع �أي
حم��اول��ة ل��ت��ط��وي��ره وال�ت�راث
لي�س قيمة يف ذاته �إال بقدر
ما يعطي من نظرية علمية
يف تف�سري الواقع والعمل على
تطويره.
ومن هنا ن�ستطيع �أن ن�ؤكد
�أن ال�ت�راث ال يتعار�ض مع
التحديث والتطوير والتجديد
يف الأفكار والت�صورات ويف
الأ�ساليب والنظم كما �أنه
ي�����ش��ك��ل يف جم��م��ل��ه قاعدة
را���س��خ��ة للتغيري يف احلياة
نحو الأف�����ض��ل وال��ه��وي��ة هي
احل�����ص��ان��ة ال���واق���ي���ة �ضد
التال�شي والذوبان وت�أ�سي�سا
على ذلك ف�إن احلفاظ عليه
واج��ب قومي وم��ن اجلدير
ب��ال��ذك��ر �أن �أب����رز مقومات
الرتاث العربي الإ�سالمي �أنه
حي مت�صل بالتاريخ املطرد
يتفاعل مع متغريات احلياة
�أخذا وعطاء من دون �أن يفقد
�أ�صالته ومت��ي��زه وج���ذوره ال
تزال عميقة تنتقل بالقوة يف
خمتلف جماالت اللغة والتاريخ
والثقافة والت�شريع والأدب
وال��ع��ق��ائ��د والأخ��ل��اق وهذه
اجل���ذور الرا�سخة واملمتدة
الباعثة للحياة والتجديد ال
مثيل لها لدى �أمم عديدة.
وبذلك فال تعار�ض مطلقا
ب�ين االجت����اه �إىل امل�ستقبل
واملحافظة على الرتاث بل �إن
الرتكيز على الرتاث كقاعدة
�إمنا يجعل النظرة �إىل امل�ستقبل
�أكرث قوة وو�ضوحا.

جتديد التراث هو إعادة تفسيره وفق ًا حلاجات العصر،
ول���ي���س ل���ه ق��ي��م��ة ف���ي ذات�����ه إال مب���ق���دار م���ا ي��ع��ط��ي من
نظرية علمية في تفسير الواقع والعمل على تطويره
الرتاث والهوية والعوملة
�إن اجتاهات العوملة ت�سري
نحو الت�أثري ال�سلبي يف الهوية
وال�سيادة معا ولعل �أول ما يثري
االنتباه عند الت�أمل يف موقف
الغرب من هويات ال�شعوب هو
جمعه بني موقفني متناق�ضني،
فهو من جهة �شديد االعتزاز
بهويته حري�ص عليها ومن
جهة �أخرى راف�ض االعرتاف
بالهويات الوطنية ل�شعوب
العامل لإح�سا�سه ب�أن العوملة
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل مزيد
م���ن ال���وع���ي باخل�صو�صية
الثقافية واحل�ضارية.
�إذا كان املراد من العوملة هو
تذويب الهويات وطم�س معاملها
وتهجينها ك�صيغة جديدة من
�صيغ املواجهة احل�ضارية �ضد
هويات ال�شعوب وثقافات الأمم
من �أجل فر�ض هيمنة ثقافة
واحدة فهي بذلك تتعار�ض كليا
مع �سنة التعدد وه��ي بذلك
�ستكون �إنذارا بانهيار و�شيك
لال�ستقرار العاملي.
لأن الهوية التي تفر�ض
على ال�شعوب ولي�ست نابعة من
تراثهم احلقيقي الذي ت�شكل
عرب ال�سنوات �ستكون �إنذارا
بانهيار و�شيك لال�ستقرار
العاملي لأنها ت�ضرب الهوية
الثقافية واحل�ضارية لل�شعوب
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يف ال�صميم وتن�سف �أ�سا�س
التعاي�ش الثقايف بينها.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن �أن
الإن�سانية ال متلك �أن تتحرر
يف الوقت الراهن من �ضغوط
ال��ع��ومل��ة الكا�سحة للهويات
والطام�سة للخ�صو�صيات
واجلارفة للرتاث بل وال�ساعية
�إىل حموه نظرا �إىل حاجتها
ال�شديدة �إىل م�سايرة النظام
العاملي يف اجتاهاته االقت�صادية
والعلمية والتكنولوجية ومواكبة
امل��ت��غ�يرات ال��دول��ي��ة يف هذه
املجاالت جميعا ف�إنها ت�ستطيع
�إي��ج��اد ت��ي��ار ث��ق��ايف �إن�ساين
م�ضاد يقف يف مواجهة روح
الهيمنة التي تنطوي عليها هذه
العوملة فكرا ونظاما وتطبيقا
وممار�سة.
�صحيح �أن للعرب وامل�سلمني
تاريخهم وح�ضارتهم ،ومعلوم
�أن الهوية الثقافية هي حجر
الزاوية يف تكوين الأمم لأنها
نتاج لرتاكم تاريخ طويل وهذا
الرتاكم يوجد يف تاريخ الأمة
الإ�سالمية بدليل تلك النه�ضة
التي �أحدثوها ،لكن ال�س�ؤال :ما
م�صري هذه النه�ضة؟.
ال �شك �أن لنا فل�سفة مثلت
قمة ثقافتنا وظلت تدافع عن
تراثنا وعن هويتنا الثقافية �إال
�أن ما ي�ؤ�سف له �أنها �أ�صيبت
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بانتكا�سات متتالية عرب احلقب
التاريخية �إىل �أن و�صلت �إىل
�أزمتها اخلانقة يف ع�صرنا
الراهن من حيث التعامل معها
بازدراء  ،بل وبالرف�ض من قبل
من يجهلون مكانتها فالأمة
العربية والإ�سالمية تواجه
اليوم حتديات �شديدة الوط�أة
على العقل العربي والإ�سالمي
وع��ل��ى ال��ذات��ي��ة الإ�سالمية
حت��م��ل معها خم��اط��ر تهدد
كيانها وهويتها ومقوماتها
وخ�صو�صياتها بل تهدد الأمن
الروحي والأمن الثقايف لهذه
الأم��ة املجيدة فالأمة تواجه
حربًا �شر�سة ت�ستهدف تاريخها
وتراثها وهويتها وما �أحوجنا
اليوم للعودة �إىل الوراء قليال
عرب هذه الفل�سفة لن�ستلهم من
الرتاث ما ميكن �أن جندد به
هويتنا الثقافية وامل�ستقبلية
ومن احلكمة �أنه لكي حتدث
قفزة �إىل الأم��ام عن طريق
�إع���ادة بناء الهوية الثقافية
بطريقه عقالنية ،ف�إن التوا�صل
م��ع ه��ذه ال��ق��وم��ي��ات والأمم
الأخرى هو ما يجب �أن ن�سعى
�إل��ي��ه �إن نحن �أردن���ا حتقيق
هويتنا بحيث تكون الهوية
الثقافية الإ�سالمية �أ�صيلة
ومعا�صرة يف �آن واحد.
�إن التفريط يف الرتاث
ان�����س�لاخ م��ن ال��ه��وي��ة وتنكر
للأ�صول لذلك ف���إن توا�صل
الأج��ي��ال م��ن خ�لال الرتاث
بجميع �أ�شكاله ���ض��رورة من
�ضرورات املحافظة عليه.

قامـوس الهوية

يف الهوية
والهوية الشبكية

د .الزواوي بغوره
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�أ� �ص �ب��ح م ��أل ��وف ��ا م �ن �ظ��ر ال �� �ش �خ ����ص ال � ��ذي ي �� �س�ير حم��دث��ا ن�ف���س��ه م ��ن خ �ل�ال ج �ه��از ه��ات �ف��ي وا� �ض �ع��ا � �س �م��اع��ات يف �أذنيه،
م�ن�ع��زال ع��ن غ�ي�ره م��ن ال �ن��ا���س�� ،س��اب�ح��ا يف ع��امل��ه االف�ترا� �ض��ي وال��واق �ع��ي يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه .ك�م��ا �أ��ص�ب��ح م ��أل��وف��ا م�ن�ظ��ر من
ي�ق��ود �سيارته بيد ويطالع هاتفه بيد �أخ ��رى ،م�ستخفا باملخاطر ال�ت��ي ميكن �أن ت ��ؤدي �إليها ه��ذه الو�ضعية التوا�صلية
ت�شري هذه احلالة ،وحاالت
كثرية �إىل �أن الهاتف النقال
ال��ذي ك��ان يفرت�ض �أن يكون
و�سيلة توا�صل ناجعة قد حتول
�إىل ع��امل قائم ب��ذات��ه ،ي�ؤكد
ه��ذا م��ا �أ�صبحنا ن���راه عند
كثري من الأ�صدقاء والأقارب
والعائالت الذين ما �أن يلتقوا
حتى ي�ستخرج كل واحد منهم
ج��ه��ازه ال��ه��ات��ف��ي ،م�ستبدال
التوا�صل االفرتا�ضي والبعيد
بالتوا�صل الواقعي والفعلي
القريب.
ولعل هذه احلالة هي التي
دفعت وزارة الإعالم يف دولة
الكويت �إىل ت�صميم �إعالن
يدعو الأهل �إىل التخفيف من
هذا االرتباط بالهاتف ،ولكن،
ج��ه��از ال��ه��ات��ف ه��و ج���زء من
ع��امل الأج��ه��زة التي نعي�شها،
بحيث �أ�صبحت هذه الأجهزة
ت�شكل عاملنا �سواء يف بيوتنا �أو
يف عملنا �أو يف جمالنا العام
�أو يف �سفرنا وترحالنا .لقد
حتولت التقنية �إىل بيئة وو�سط
جديد مقارنة بالبيئة والو�سط
الطبيعي للإن�سان .بل ن�ستطيع
القول� ،إن البيئة التقنية قد
�أ�صبحت ت�شكل البيئة الأوىل
للإن�سان يف ع�صرنا مقارنة
بالبيئة الطبيعية ،بل ال نبالغ
�إذا قلنا �إن البيئة الطبيعية يف
حالة انح�سار وتراجع ،يف حني
�أن البيئة التقنية يف حالة تقدم
وامتداد وتو�سع ،وتعرف ح�ضورا
متزايدا يف حياتنا ،وذلك بفعل
ازدياد حاجتنا للتقنية وملختلف
�أجهزتها يوما بعد ي��وم ،فمن

ال����ب����ي����ئ����ة ال����ت����ق����ن����ي����ة أص�����ب�����ح�����ت ت����ش����ك����ل ال���ه���ي���ئ���ة
األول�����������������������ى ل����ل����إن���������س���������ان م���������ق���������ارن���������ة ب�����ال�����ب�����ي�����ئ�����ة
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال�����ت�����ي ه������ي ف������ي ان����ح����س����ار وت�����راج�����ع
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منا يقدر على اال�ستغناء عن
ال�ساعة ،والهاتف ،والكومبيوتر،
والثالجة ،وال�سيارة ،والطائرة،
ناهيك عن خمتلف الأجهزة
يف ع��امل ال�صحة وال�صناعة
والفالحة وغريها من املجاالت
احل��ي��وي��ة ل�ل�إن�����س��ان املعا�صر
وبخا�صة م��ا تعلق بالأمتتة،
وال�سربنة ،والأجهزة الفائقة
ال��ذك��اء ،وال��ت��ي ت���ؤك��د جميع
امل�ؤ�شرات �أنها �ستزداد تطورا
وتعقيدا ،و�أنها ت�شكل عالمة
�إن مل نقل م��ع��ي��ارا لتحديد
(الإن�سان املتقدم) ومتيزه عن
(الإن�سان املتخلف) ،وما ي�ستتبع
من عمليات �إخ�ضاع وتبعية
وا�ستغالل.
ل��ك��ل ذل����ك ،ف�����إن �س�ؤاال
�أ�سا�سيا ومبا�شرا يطرح نف�سه
وه��و :ما العالقة التي تربط
هويتنا بالتقنية؟ هل هي جمرد
ع�لاق��ة �أدات��ي��ة وا�ستعمالية،
�أم �أن التطورات التقنية قد
�أدت �إىل تغري يف هذه العالقة
بحيث �أ�صبح الإن�سان يعي�ش يف
حالة من التبعية واالغرتاب؟
لي�س غر�ضنا يف هذه املقالة
�أن جنيب عن خمتلف جوانب
و�أبعاد هذا ال�س�ؤال الذي كان
وال يزال مو�ضوع نظر فل�سفي
وعلمي ،وبخا�صة يف ميدان
العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
و�إمن���ا �سنكتفي بالنظر �إىل
ال�صلة اخلا�صة بتحول التقنيات
الرقمية �إىل ن��وع م��ن البيئة
وال��و���س��ط ال���ذي يعي�ش فيه
الإن�سان املعا�صر ،و�أث��ر ذلك
على الهوية الإن�سانية.

قامـوس الهوية
واحلق ،ف�إن ثمة درا�سات
رائ��دة يف ه��ذا املجال حتاول
�أن ت�صف وت�شخ�ص وت�ستك�شف
الأبعاد املختلفة لهذه العالقة.
ومن بني هذه الدرا�سات التي
ا�ستوقفتنا درا���س��ة �سوزان
غرينفيلد املو�سومة ب��ـ :تغري
العقل ،كيف ت�ترك التقنيات
الرقمية ب�صماتها على �أدمغتنا،
واملن�شور م�ؤخرا �ضمن �سل�سلة
ع��امل املعرفة التي ي�صدرها
املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب بدولة الكويت.
ولعل ما يعطي قيمة لهذا
الكاتب �أن امل���ؤل��ف��ة خمت�صة
يف فل�سفة الذهن التي تعنى
بالدماغ والعقل و�صلته بالذكاء
اال�صطناعي ،وبعلم الأع�صاب
وتطبيقاته ،و�أجنزت جمموعة
مهمة من الأبحاث حول العقل،
وعلم الأع�صاب والهوية ،و�أثر
التغريات التقنية على التفكري
الإن�ساين ،ومنها كتابها� :أنا�س
الغد ،ال��ذي ا�ستك�شفت فيه:
«الأنواع اجلديدة املحتملة من
البيئات و�أمن��اط احلياة التي
�ستجلبها تكنولوجيا املعلومات
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احليوية،
وتكنولوجيا النانو جمتمعة».
(�ص .)10
وم�����ن ب��ي�ن الفر�ضيات
ال��ت��ي ح��اول��ت اخ��ت��ب��اره��ا يف
درا�ستها الأخ�ي�رة ع��ن :تغري
العقل ،الفر�ضية القائلة ب�أنه:
«يتكيف الدماغ الب�شري مع
البيئة ،والبيئة تتغري ب�شكل
غ�ير م�سبوق ،وب��ال��ت��ايل ف�إن
الدماغ قد يتغري بدوره ب�شكل
غري م�سبوق»�(.ص  .)11وما
يعزز هذه الفر�ضية هو الن�سبة
العالية يف ا�ستخدام التقنيات،
وخ��ا���ص��ة ت��ق��ن��ي��ات التوا�صل

مي�������ت�������د أث�������������ر ال������ت������ق������ن������ي������ات ال�������رق�������م�������ي�������ة ل�������ي�������س ف����ق����ط
إل���������ى أمن�����������اط ال����ت����ف����ك����ي����ر وامل����������ه����������ارات ب�������ل إل���������ى أمن�������اط
احل���������ي���������اة وال�������ث�������ق�������اف�������ة وال������ت������ط������ل������ع������ات ال����ش����خ����ص����ي����ة

س�������وزان غ��ري��ن��ف��ي��ل��د ف����ي «أن�������اس ال����غ����د» تختبر
وت����ت����ن����ب����أ وت�����ف�����ت�����رض وت������ط������رح ن����ت����ائ����ج مخيفة
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االج��ت��م��اع��ي وع��ل��ى ر�أ�سها
الإنرتنت،بحيث �أظهرت بع�ض
الدرا�سات الإح�صائية �أن الفرد
يف بع�ض املجتمعات املتقدمة
كاملجتمع الربيطاين على �سبيل
املثال ،قد ي�صل اال�ستهالك
فيه �إىل �إح��دى ع�شرة �ساعة
يف اليوم .من هنا ،كان الهدف
الأ�سا�سي من الكتاب يتمثل يف:
«ا�ستك�شاف الطرق املختلفة
التي ميكن �أن ت�ؤثر بها التقنيات
الرقمية لي�س فقط يف �أمناط
التفكري وامل��ه��ارات املعرفية
الأخرى ،ولكن �أي�ضا يف منط
احلياة ،والثقافة ،والتطلعات
ال�شخ�صية».)14(.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أهمية
مناق�شة خم��ت��ل��ف اجلوانب
التي طرحها الكتاب� ،إال �أننا
�سنكتفي بالنظر يف العن�صر
اخلا�ص بت�أثري و�سائل التوا�صل
االجتماعي على الهوية ،وذلك
بحكم ال�صلة املبا�شرة بني هذه
الأجهزة والو�سائل وهويتنا،وهو
ما يظهر جليا يف الك�شف عن
املعلومات ال�شخ�صية كجزء
م��ن �إع���داد امللف ال�شخ�صي
ل��ل��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف
الفي�سبوك الذي ي�شرتط اال�سم
احلقيقي للم�ستخدم ،وكذلك
احل����ال يف خم��ت��ل��ف و�سائل
التوا�صل االجتماعي وعلى
ر�أ�سها الإنرتنت.
وم����ن ب�ي�ن �أه����م النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
الإق����رار ب���أن الهوية الذاتية
املر�سومة على �شبكات التوا�صل
االجتماعي لي�ست بال�ضرورة
هي الهوية احلقيقية .و�إذا كانت
هذه النتيجة تطرح م�شكالت
نف�سية واجتماعية عديدة ،ف�إن
ما ت�ؤكد عليه ه��ذه الدرا�سة

هو �أن «�شبكة الإنرتنت توفر
للأفراد فر�صة فريدة للتعبري
ع���ن ال�����ذات ،وال���ت���ي ت�شجع
النا�س عن الك�شف عن ذاتهم
احلقيقية،مبا يف ذلك اجلوانب
التي ال يعرب عنها ب�شكل مريح
وجها لوجه»�(.ص .)133كما
يت�ضمن ا�ستخدام الإنرتنت
�إق��ام��ة ع�لاق��ات ج��دي��دة مع
الغرباء �أو املختلفني �أو الآخرين،
ول��ك��ن م��ا ي�لاح��ظ على هذه
العالقة هو �أنها ت�شكل نوعا
من الهوية ال�ضمنية ولي�ست
ال�صريحة .من هنا ذهب بع�ض
الدار�سني �إىل القول بوجود:
«هوية �شبكية (networked
.»)identity
تتميز هذه الهوية ال�شبكية
ب�أنها هوية« :م�شيدة عن عمد
ومرغوبة اجتماعيا»�(.ص،)136
و�أنها تختلف عن الهوية الفعلية
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع الأع����راف
االجتماعية .وه��ذا يعني �أن
الهوية التي تدار عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي قد ي�صيبها
الت�شويه�،إذ من املرجح �أن تقدم
الذات �صورة مبالغة عن نف�سها
مقارنة بال�صورة الفعلية ،وهو
ما يعرف بالرنج�سية.
وت�شري درا�سات عديدة �إىل
�أن ثمة عالقة بني اال�ستخدام
املتحم�س لل�شبكات االجتماعية
وامليول الرنج�سية،رغم التفاوت
املالحظ بني الفئات العمرية،
وبخا�صة عند الفئة ال�شبابية.
ب��ل هنالك بع�ض الدرا�سات
التي ترى �أن و�سائل التوا�صل
االجتماعية ت��وف��ر ن��وع��ا من
«الذات املثالية وغري الواقعية»
التي ت�ؤدي وظيفة ال�شخ�صية
البديلة .لذا ي�صح القول ب�أنه:
«من امل�ستحيل �أن نف�صل الهوية

ال��������ه��������وي��������ة ال������ش������ب������ك������ي������ة م�������ش�������ي�������دة ع����������ن ع����م����د
وم����رغ����وب����ة اج���ت���م���اع���ي���ا وت���خ���ت���ل���ف ع�����ن ال���ه���وي���ة
ال���ف���ع���ل���ي���ة ل���ك���ن���ه���ا ال حت���م���ي ال�����ف�����رد م�����ن ال���ع���زل���ة
«ف�����ك�����ل�����م�����ا ازددت ات��������ص��������اال ازددت ع�����زل�����ة»
عن البيئة وال�سياق»�(.ص .)141
وامل��ق�����ص��ود ب��ذل��ك ،بالطبع،
ال�سياق التقني املتمثل يف و�سائل
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الفعلية والواقعية قد �أ�صبحت
تواجه مناف�سة من قبل تلك
ال�صداقة التي نبنيها يف و�سائل
الإعالم.
وب��ال��ن��ظ��ر �إىل الطابع
املتجدد ال��ذي حتمله و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،ف�إن
هذه الهوية ال�شبكية �أ�صبحت
تطرح بالفعل م�شكلة ما ي�سمى
ب��ـ  «:هيمنة عقلية امل�شهد
الأمامي» بغية احل�صول على
املوافقة واال�ستح�سان يف عيون
الآخرين ،حيث يجري تقييم
كل ما قد تفعله من حيث كونه
ج��دي��را ب���أن يظهر على هذه
الو�سائل.
ول���ك���ن ع��ل��ى ال���رغ���م من
احل�����ض��ور امل��ك��ث��ف لو�سائل
االت�صال االجتماعي ،وحماولتها
بناء هوية �شبكية �إال �أن ثمة
م��ف��ارق��ة ال مي��ك��ن جتاهلها
وتتمثل يف ال�شعور بالعزلة،
وهو ما تو�صلت �إليه الباحثة
�شريي توركل ( )Turkleيف
كتابها :مبفردنا معا(Alone
 )Togetherحيث خل�صت �إىل
�أنه كلما « :ا ْز َد ْدتَ ات�صاال ،ا ْز َداد
�شعورك بالعزلة»�(.ص ،)144
وذل��ك لأن االت�صال املبا�شر
وامل�����س��ت��م��ر ي��ح��ول ال�شخ�ص
�إىل ن��وع م��ن ال�سلعة ومينعه
من امتالك ن��وع من العالقة
الإن�سانية ال�ضرورية لل�شعور
بالعافية .)144(.و�سواء نظرنا
ب�إيجابية و�إقبال جتاه و�سائل
التوا�صل االجتماعي �أو نظرنا
�إليها بتحفظ و�سلبية ،ف�إن امل�ؤكد
هو الأثر الدال والظاهر لهذه
البيئة التقنية على هويتنا ،وهو
ما ي�ستدعي تن�شيط التفكري
النقدي الذي ميكننا من معرفة
حدود هذه التقنيات وقيمتها
بالن�سبة حلياتنا و هوياتنا.

إصدارات

املدرسة األحمدية..
منارة تعليمية يف الكويت

عبداهلل املر�شد
بعد �أن بد�أت يف الكويت نه�ضة
علمية متميزة يف بداية القرن
ال �ع �� �ش��ري��ن ،وحت ��دي ��دا يف عام
 ،1911بف�ضل املدر�سة املباركية
التي �أن�ش�أها ثلة من رجاالت
الكويت  ،ارت ��أت جمموعة من
ال�شخ�صيات الكويتية املعنية
بال�ش�أن العام يف البالد �إن�شاء
مدر�سة �أخرى لتعزيز التعليم
وت �ط��وي��ره ،و�إدخ� � ��ال ع ��دد من
املناهج التعليمية الع�صرية.

وان��ط�لاق��ا م���ن اجلهود
الكبرية التي بذلها عدد من
ال�شخ�صيات الكويتية خالل
عهد ال�شيخ �أح��م��د اجلابر
ال�����ص��ب��اح ح���اك���م الكويت
حينذاك ،نه�ضت منارة علمية
جديدة يف الكويت ،متثلت يف
املدر�سة الأحمدية التي �شكلت
نقلة مهمة ومرحلة جديدة
من مراحل تطوير التعليم يف
ال��ب�لاد م��ن خ�لال مناهجها
املتميزة ومعلميها املتنوعني
وطلبتها الذين �أدوا دورا رائدا
يف تطور جميع املجاالت يف
الكويت.
وال��ك��ت��اب اجل��دي��د الذي
�أ���ص��دره ب��در ع��ب��داهلل حمد
ال���زوي���د ب��ع��ن��وان (املدر�سة
الأحمدية) ي�ؤرخ لهذه املدر�سة
ال��رائ��دة ،ومل��راح��ل �إن�شائها
و�إطالقها ،ومناهجها وطلبتها
 .واعترب امل�ؤلف يف مقدمة
كتابه �أن تلك املدر�سة كانت
نقطة انطالق لطلبة الكويت،
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وحتول يف منط تعليمهم؛ من
خالل املواد احلديثة التي مل
تكن يف �سابقتها املباركية،
مثل اللغة الإجنليزية والتاريخ
واجلغرافيا ،والتي �أ ّثَ��رت يف
ال���ط� َّ
ِف�� ْك��ر ّ ُ
ل�اب وغ��َّي�َّرّ ت يف
م�ستواهم الفكري والثقايف،
و���س��اه��م��ت يف ف��ت��ح م�سار
البعثات التعليمية منذ عام
1924م لتبعث يف نفو�س
حب حت�صيل العلم
الطالب ّ
واال�ستزادة والنهل من معينه
املتدفّق.
كيف ن�ش�أت الفكرة؟
يتطرق امل�ؤلف �إىل الكيفية
التي انطلقت منها فكرة �إن�شاء
املدر�سة فيقول :يف ليلة من
ليايل عام 1339هـ  -املوافق
عام 1920م اجتمع رهط من
علية القوم و�أعيانهم من رجال
الكويت يف ديوان ال�سيد خلف
النقيب يتباحثون ويتناق�شون
للو�صول �إىل هدف واحد هو
االرتقاء مب�ستوى التعليم بدولة
الكويت ،و�أخذ ال�شيخ يو�سف
بن عي�سى القناعي على عاتقه
امل�س�ؤولية يف �إقناع احلا�ضرين
ب�ضرورة تطوير املنهج التعليمي
باملدر�سة املباركية ،ب�إدخال
بع�ض امل���واد احل��دي��ث��ة مثل
اللغة الإجنليزية واجلغرافيا
�إىل باقي امل���واد يف املنهج.
وحاول ال�شيخ يو�سف الو�صول
�إىل حل و�سط ي�ستطيع فيه
فرحب
�إر�ضاء كل الأطرافَّ ،
ب��ع�����ض احل�����ض��ور وعار�ض
الآخرون الفكرة ور�أوا الإبقاء
على ما هو موجود من املواد

افتتحتفيالسابعمنسبتمبرلعام1921فيحفلكبير
حضره أكثر من خمسمائة شخص وهي املدرسة الثانية
بعد املباركية وتعود فكرتها للشيخ عبدالعزيز الرشيد
مبنهج املباركية .و�أمام الر�أي
املعار�ض وامل�ؤيد ،تفتَّق ذهن
�أح��د احلا�ضرين ع��ن فكرة
الم�����س��ت َه���� َوى احلا�ضرين
وا�ستح�سنوها ،وه��و ال�شيخ
عبدالعزيز الر�شيد الذي بادر
بفكرة جديدة طموحة القت
القبول من جميع احلا�ضرين،
�أال وهي الإبقاء على املدر�سة
املباركية و�إن�شاء مدر�سة �أخرى
جديدة.
وكان احل�ضور من امل�ؤمنني
ب�����ض��رورة التجديد وتطوير
التعليم لتواكب دولة الكويت
مثيالتها من ال��دول الأخرى
املتقدمة ،فت�سارعت اجلهود
ميل�ؤها الأمل والإميان يف ن�سق
واحد وعيونهم ملأى بالأمل
وال��ط��م��وح ،وذه����ب ال�شيخ
يو�سف بن عي�سى القناعي �إىل
املغفور له ال�شيخ �أحمد اجلابر
ال�صباح حاكم الكويت �آنذاك،
و�أطلعه على م�شروع املدر�سة،
فبارك هذه اخلطوة الرائدة،
وقام �سلطان �إبراهيم الكليب
بجمع التربعات للمدر�سة،
وبد�أ االكتتاب من تلك الليلة

وال��ت�برع��ات لبناء املدر�سة
الأحمدية.
و�أثمرت اجلهود املباركة
التي بذلها رج��االت الكويت
افتتاح املدر�سة الأحمدية،
وك���ان ذل��ك يف ي��وم الثالثاء
ال���راب���ع م���ن امل����ح���� َّرم �سنة
1340هـ ،املوافق ال�سابع من
�سبتمرب ع��ام 1921م .وقد
اجتمع يف حفل االفتتاح عدد
كبري من ال�ضيوف والأهايل
ُق ّد َر عددهم بـ� 500شخ�ص،
و�أُلقيت يف االحتفال خطب
رنانة ،وق�صائد بليغة ،وتبارى
اخلطباء وال�شعراء كل منهم
يديل بدلوه يف تلك املنا�سبة
الكرمية.
الأحمدية قبل قيام
جمل�س املعارف
ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب م�سرية
املدر�سة الأحمدية وكيف كان
ذل��ك ال�سري ح�سناً وبخُ َطى
ثابتة ،وت�أثر املنهج الدرا�سي
فيها باجتهادات املدر�سني.
ويذكر �أن املواد الدرا�سية فيها
كانت تت�ضمن  :القر�آن الكرمي،

اع���ت���م���دت امل����درس����ة ف����ي مت��وي��ل��ه��ا ع���ل���ى ت���ب���رع���ات جت���ار
الكويت التي استمرت حتى عام  1929وأدخلت ضمن
مناهجها تعليم اللغة االجنليزية واحلساب واجلغرافيا
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واللغة الإجنليزية ،واحل�ساب.
وامل��ادة الأخ�يرة تنق�سم �إىل
ق�����س��م�ين :م�����س��ك الدفاتر،
وح�����س��اب ال��غ��و���ص واجل�ص
والدهن� .إ�ضافة �إىل مواد اللغة
العربية ،وفيها النحو وال�صرف
واملحفوظات والإمالء واخلط،
والفقه وال�سرية النبوية وتاريخ
اخللفاء الرا�شدين واجلغرافيا،
يف حني كانت عملية التدري�س
تعتمد على املعلم نف�سه ،حيث
يختار املو�ضوعات التي يريد
تدري�سها.
ويو�ضح امل�ؤلف �أنه يف عام
1928م ظهر الل�ؤل�ؤ ال�صناعي
يف اليابان ،وك�سدت جتارة
ال��ل���ؤل���ؤ يف الكويت واخلليج
العربي ،و�أفل�س كثري من تجُ ّ ار
الل�ؤل�ؤ ونواخذة الغو�ص ،ومل
تنته تلك ال�سنة حتى حدثت
الأزمة االقت�صادية العاملية عام
1929م ،فت�أثر الكثري من جتار
الكويت منها .وكل ذلك �أثر
على التعليم و�أوقف م�ساعدات
التُجار وم�ساهماتهم املالية
للمدر�سة الأحمدية ،حتى �إنه
مل يبق لدى ال�شيخ يو�سف بن
عي�سى القناعي �سوى �إعانة
املغفور له ال�شيخ �أحمد اجلابر
ال�صباح البالغة  2000روبية
�سنوياً ،فا�ضطر ال�شيخ يو�سف
�إىل االقت�صاد يف الإنفاق على
املدر�سة الأحمدية ،حتى هي�أ
اهلل بعد ذلك �إن�شاء جمل�س
املعارف يف عام 1936م ،لتبد�أ
حقبة جديدة مهمة �أثرت يف
تطور التعليم بدولة الكويت،
ويف تقدم البالد ورقيها.

إصدارات
مراحل بناء املدر�سة
يبحث الكاتب يف مراحل
بناء مدر�سة الأحمدية فيقول
�إن �أول م��ب��ن��ى للمدر�سة
الأحمدية ك��ان املبنى الذي
اق��ت��ط��ع م��ن ���س��اح��ل البحر
بتربع من املغفور له ال�شيخ
�أح���م���د اجل���اب���ر ال�صباح،
وزي��د عليه املبنى اجلنوبي
للمدر�سة الأح��م��دي��ة ،الذي
كان يف الأ�صل مبنى اجلمعية
اخلريية ،وتربعت به �أ�سرة
اخلالد من �أج��ل الأحمدية،
فا�ستغل يف البداية كمدر�سة
حت�ضريية للطالب قبل ت�أ�سي�س
دائرة املعارف ،ثم انتقل �إليه
املفت�ش العام بدائرة املعارف،
لتكون مقرا له ،ويف منت�صف
الأربعينيات من القرن املا�ضي،
ُق ِ ّ�سم املبنى �إىل حجرتني،
ق�سم للمر�سم ،وق�سم للأ�شغال
العامة.
ويف عام 1943م �أ�ضيف
للأحمدية غرفتان درا�سيتان،
ويف عام 1948م قرر جمل�س
امل��ع��ارف تو�سعة الأحمدية
ب�شكل كبري مل��واك��ب��ة تزايد
�أعداد الطلبة ،حيث مت بناء
غرف �سكنية يف الطابق الثاين
للمدر�سني ،وزيد عدد الف�صول
الدرا�سية يف اجلناح الثالث،
وبُ ِ ّدلت الأعمدة اخل�شبية التي
كانت يف ال��ل��واوي��ن ب�أقوا�س
جميلة من الإ�سمنت ،وزينت
���س��اح��ة امل��در���س��ة بحديقة
يف�صلها �سياج داخلي و�سياج
�آخر يف طرف املدر�سة يحميها

ع��������������ام  1936دخ������ل������ت
«األح�������م�������دي�������ة» م���رح���ل���ة
ج����دي����دة ب���إن���ش���اء مجلس
امل���������ع���������ارف ال�������������ذي أس����ه����م
ب��ت��ط��وي��ر التعليم عموم ًا
ف�����������ي دول������������������ة ال������ك������وي������ت

امل����������درس����������ة األح������م������دي������ة
ك��ان��ت م��ق��ر ًا لالحتفاالت
وامل������ن������اس������ب������ات ال����دي����ن����ي����ة
وب��ن��ي��ت م��رت�ين متتاليتني
على أرضيتني مختلفتني،
وأزيلت متام ًا عام 1973م

من البحر .ويف �صيف عام
1956م ُه ِدم مبنى الأحمدية
القدمي لتو�سعة �شارع ال�سيف،
و�أي�ضاً هدم املبنى اجلنوبي
للأحمدية .
ث�����م بُ���ن���ي���ت امل���در����س���ة
الأحمدية الثانية على �أر�ض

يو�سف امل����رزوق ،م��ع �أر�ض
�أخ��رى جنوبها كانت لأ�سرة
امل��ن��دي��ل ،وق��د بناها احلاج
�أحمد البناي يف �صيف عام
1956م ،وانتهى من بنائها يف
�صيف عام 1957م ،وفُتحت
يف العام الدرا�سي / 1958

الف�صول الثالثة
ق�سم امل�ؤلف الكتاب الذي �أم�ضى يف جمعه نحو �أربع
�سنوات وجاء يف نحو � 842صفحة �إىل ثالثة ف�صول ،تطرق
يف الف�صل الأول �إىل فكرة �إن�شاء وبناء املدر�سة الأحمدية
ومرحلة جمع التربعات ،ثم اختيار موقعها وت�ضافر اجلهود
من �أجل الإ�سراع يف بنائها واالحتفال بافتتاحها ،وما جرى
فيه من �إلقاء اخلطب والق�صائد ،ثم املراحل التي م َّرت بها
املدر�سة منذ افتتاحها حتى قيام جمل�س املعارف وبعثات
املدر�سني التي م��رت بها ،وم��ا م�� َّر بها من �أح��داث على
ال�صعيد العلمي� ،إ�ضافة �إىل ما عرف بتقرير التعليم يف
دولة الكويت عام 1952م  ،و تقرير (القباين  /عقراوي)
عن التعليم يف الكويت.
ويف الف�صل الثاين تط َّرق �إىل الأن�شطة املدر�سية امل�سرحية
والثقافية والإذاعية والريا�ضية والك�شفية واملو�سيقية و�أن�شطة
الرتبية الفنية التي �شهدتها املدر�سة  ،وما�صاحبها من
فعاليات �شتى �ساهمت يف بناء ثقافة وفكر و�صحة طالب
املدر�سة .يف حني تناول يف الف�صل الثالث والأخري �أ�سماء
نُ ّظار املدر�سة ومدر�سيها ،ومن ا�ستطاع احل�صول على �سريته
الذاتية منهم ،و�أ�سماء طالبها منذ عام 1921م حتى �أغلقت
يف عام 1973م.
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1957م ،وكان مبناها عبارة
ع��ن م�ستطيل ذي طابقني
مفتوح من جهة الغرب ،ويطل
على فناء وا�سع ،ويف�صله عن
البحر ���ش��ارع ال�سيف ،غري
�أن منطه امل��ع��م��اري مل يكن
مب�ستوى الأحمدية القدمية
بجمال مبناها وروعة ت�صميمه
ومالءمته للبيئة الدرا�سية،
وحت ّول �إىل مبنى تابع لإدارة
الرتبية البدنية والك�شافة حتى
هدم ذلك املبنى يف �أوا�سط
الثمانينات ،فتح ّول اال�سم
�إىل مبنى �آخ���ر يف منطقة
املن�صورية.
مقر للمنا�سبات العامة
كانت مدر�سة الأحمدية
ت�شهد �إقامة االحتفاالت يف
كثري من املنا�سبات الدينية
واالجتماعية ،وتُلقى فيها
الق�صائد وا ُ
خلطب الدينية،
وغريها عندما يزور ال�ضيوف
املدر�سة ّ
ليطلعوا على م�ستوى
التعليم فيها .ومن املنا�سبات
الدينية التي كانت تقام فيها
ذكرى الهجرة النبوية ،وذكرى
املولد النبوي ال�شريف ،وليلة
الإ�سراء واملعراج ،وغزوة بدر
الكربى ،كما �أقيمت احتفاالت
مبنا�سبات اجتماعية �شتى.
وك��ان��ت تلك االحتفاالت
ت�شهد ح�����ض��ورا ك��ب�يرا من
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��ف��اع��ل��ة يف
املجتمع ،وجتمع معهم عددا
غفريا من املواطنني ،ف�ضال
ع��ن �أول���ي���اء �أم����ور الطلبة،
والطلبة �أنف�سهم.

رؤى

التمــــــــايز
الثقـافـــي
واملشرتك
اإلنســـاين
عبد اجلبار الغراز
مما ال �شك فيه � ،أن تكنولوجيا االت�صال
حتتل مركز الريادة يف ت�سهيل عملية دمج
العامل و الت�سريع بوتريته .فب�سببها ت�أثرت
الأمم �سلبا �أو �إيجابا مبا يجري من تطورات
و �أحداث عاملية ،مما جعل تلك الأمم �أكرث
وعيا بقدرتها على الت�أثري يف جمرياته و
تداعياته  .فبف�ضل هذه الو�سائل انكم�ش
العامل و امنحت الفوا�صل بني املحلي و
العاملي .لكن � ،أي�ضا ب�سببها ازداد ات�ساع
الفجوة بني الفقراء و الأغنياء و هيمنت
ثقافة اال�ستهالك و الدعايات الإعالنية .
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رؤى
�سنق�سم هذا املقال �شقني
 .الأول �سنقوم فيه بجولة يف
رح��اب �أفكار باحثني وكتاب
تفاعلوا بال�سلب مع ظاهرة
ال��ع��ومل��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا لعر�ض
ت�����ص��ورات��ه��م جت��اه��ه��ا � .أما
الآخ��ر ف�سنعر�ض فيه �أفكارا
وم��واق��ف تفاعلت بالإيجاب
مع العوملة ،متناولني بالتحليل
كل تلك الت�صورات (ال�سلبية
والإيجابية) ،وتاركني للقارئ
(ة) حرية اتخاذ املوقف الذي
يقتنع به.
ف��م��و���ض��وع ال��ع��ومل��ة ،و�إن
�أُ�ستهلك مبا يكفي� ،إال �أنه يبقى،
كما ي��رى الباحث الإماراتي
عبد اخلالق عبد اهلل� ،إطارا
مرجعيا لكل م�شتغل يف احلقول
االجتماعية والإن�سانية  .ملا
ل��ل��ع��ومل��ة م��ن ت���أث�ير ق���وي يف
جمريات حياتنا املعا�صرة الآنية
وامل�ستقبلية.
و�سائل االت�صال احلديثة
يتفق جميع الكتاب ،الذين
�سنقوم بعر�ض مواقفهم يف هذا
ال�شق الأول من املقال ،على
فكرة واح��دة ،هي �أن ظاهرة
العوملة باتت �شرا ال بد منه.
ذلك �أنه ،نظرا للتطور املهول
الذي ت�شهده و�سائل االت�صال
احلديثة� ،أ�صبح من امل�ستحيل،
يف نظرهم ،التحكم يف تدفق
املعلومات املن�سابة من �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،ب�شكل
جعل التعومل مي�س جميع مناحي
احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافية واالجتماعية ويكر�س،
بفعل ذلك ،واقعا جربيا ال مفر
منه.
م��ن ه�����ؤالء ال��ك��ت��اب جند
امل�������ؤرخ ال��ك��ن��دي ل ���� .س .
���س��ت��اف��ري��ان��و���س ،ال����ذي يرى

ساهمت وسائل التواصل
االجتماعي ف��ي تغيير
أمن��اط التفكير ونشأت
ش��ب��ك��ة ع���امل���ي���ة للحوار
ال�������ت�������ف�������اع�������ل�������ي ق�����������ادت
الرتفاع مستوى الوعي
ال��ع��ومل��ة واق���ع ج��ب��ري ال
مفر منه  ،والتعولم ميس
ج��م��ي��ع م���ن���اح���ي احل���ي���اة
�أنه ،بانتهاج لأ�سلوب تفكيكي
للح�ضارات والثقافات التي
كانت حتظى بعمق تاريخي،
عرب التنظري لأ�سطورة نهاية
الإيديولوجيات الكربى وافتعال
ل��ف��ك��رة ���ص��دام احل�ضارات،
ا���س��ت��ط��اع ال��غ��رب ال�سيطرة
على بقية العامل .وب�سبب هذا
الإجراء التفكيكي اختل ميزان
القوى بني دول ال�شمال ودول
اجل��ن��وب ،،وازداد ح��دة بعد
اندالع الثورة ال�صناعية الثالثة،
ال��ت��ي لعبت فيها ال�شركات
متعددة اجلن�سيات دور الناقل
للتقنيات اجلديدة يف الزراعة
وال�صناعة من العامل الأول �إىل
العامل الثالث .
و ق���د ت���ول���دت ع���ن هذه
ال��ث��ورة ،ح�سب ه��ذا الكاتب،
ثورة خ�ضراء جعلت امل�ؤ�س�سات
الزراعية حتل حمل الزراعة
التقليدية العائلية وتنتج نوعا
جديدا من زراعة ت�ستفيد من
التقنيات احلديثة ،لينت�شر
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ب�سرعة نظام جديد لإنتاج
ال��غ��ذاء �إىل ما وراء البحار،
حيث تناف�س فيه املتناف�سون
للفوز بال�سباق العاملي القائم بني
�إنتاج الغذاء ومنو ال�سكان.
وان��ع��ك�����س��ت ت���داع���ي���ات
انت�شار الثورة الزراعية �سلبا
على و�ضعية �صغار الفالحني،
بخلقها لظروف مناق�ضة يف
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الريف جتلت هذه الأخرية يف
ا�ستفادة كبار الفالحني وحدهم
من الإ�صالح الزراعي ،نظرا
لقدرتهم على حتمل نفقات
التقنية الزراعية اجلديدة.
و دائما من منظور الكاتب
�ستافريانو�س ،ترتب عن هذا
الو�ضع ،ت�شكيل طبقة كبرية
من الفالحني ال�صغار الذين

ال���ع���ال���م ب��س��ب��ب العوملة
ي��ش��ه��د ان���ت���ق���اال نوعيا
من الثقيل إل��ى الناعم
ومن الصلب إلى املتدفق
«احل�������ك�������م ب����ال����ن����ق����اش»
س���������������ل���������������وك وم��������ن��������ه��������ج
دمي������وق������راط������ي ينبني
ب��������������احل��������������وار وح��������ري��������ة
املعلومات والتبادل احلر

�أجربوا على النزوح �إىل املدن
الكربى للعي�ش يف هوام�شها.
فبدال �أن تكون ه��ذه الثورة
اخل�ضراء نعمة على اجلميع،
�أ�صبحت نقمة و�سببا يف تفاقم
التفاوت االقت�صادي والتوترات
االجتماعية ونتاجا ل�سيادة
ال��ع��ن��ف والإره�����اب ومقدمة
ل���ث���ورات ح���م���راء �أت����ت على

الأخ�ضر والياب�س .
وا�ستطاع ال��غ��رب بقيادة
�أمريكية� ،إذن ،بعد �سقوط
جدار برلني وانهيار الأنظمة
ال��ت��ول��ي��ت��اري��ة ،خ��ل��ق نظام
اقت�صادي معومل� ،أراد له �أن
يكون قويا ومتما�سكا ،ل�ضمان
اقت�صاد عاملي متحكم فيه،
منتج لل�سلع واخلدمات وموفر
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لأ�سواق كربى تباع فيها تلك
ال�سلع  .وقد طور لأجل حتقيق
ه��ذه الغاية ،ح�سب الباحث
االمريكي يف علم ال�سيا�سة
ج�����ورج ف���ري���دم���ان ،نظامه
الع�سكري حتى يبقي الطرق
ال��ب��ح��ري��ة م��ف��ت��وح��ة ويحفظ
النظام يف املناطق التي تعرف
توترا ،لت�سهيل رواج ال�سلع بكل
حرية  .وق��د وف��ق الغرب يف
هذه املهمة الن�سجام اقت�صاده
املعومل مع �صناعة جيل جديد
من و�سائل االت�صال احلديثة
لعب فيها الإعالم الرقمي دورا
كبريا .
العوملة والوظيفة
املزدوجة
و لفهم هذا التطور الكبري
احلا�صل يف جمال تكنولوجيا
االت�صال والإعالم ،ي�شرح لنا
الفيل�سوف الهندي �أمارتيا �سن
الوظيفة اجلديدة التي بد�أت
ت�ضطلع بها هاته الو�سائل.
وظيفة كان ظاهرها �صناعة
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الر�أي العام ،وباطنها كان �إنتاج
خطابات حتري�ضية لت�أجيج
م�شاعر النا�س ق�صد اتخاذ
مواقف معادية للثقافات غري
الغربية.
هذا التوظيف الإيديولوجي
لتلك ال��و���س��ائ��ل ���س��اع��د ،يف
نظر �أمارتيا �سن ،على ظهور
ت��ن��ظ��ي��م��ات م��ت��ط��رف��ة تتبني
معتقدات تدعو �إىل التطرف
واالنق�سام والت�شتت وتنهج
�أ�سلوب العنف
ل��ق��د ����س���اع���دت و�سائل
االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة الغرب،
ح�سب الباحث الأمريكي جورج
فريدمان ،على تركيب �صورة
كر�ستها بقوة يف �أذهان النا�س،
مفادها �أن التطرف �أ�صبح
ي�شكل تهديدا فريدا من نوعه،
باتخاذه �شكل �إره��اب يعتمد
العنف الدموي لتحقيق م�أربه
ال�سيا�سي .فب�إعالن احلرب
على ما �سمي �إرهابا ،اعترب
الغرب تلك التنظيمات املتطرفة
التهديد الوحيد ال��ذي تعدى
كل التهديدات الأخرى ،الأمر
الذي جعل حماية نف�سه منها
دافعا �أ�سا�سيا ال�سرتاجتياته
الع�سكرية التي كلفته توفري
موارد هائلة للق�ضاء عليه .
�إن م��ا ر���س��خ��ت��ه و�سائل
االت�صال احلديثة يف الأذهان من
ت�صورات عن الإرهاب والعنف،
يقول فريدمان ،يك�شف الوجه
ال�سيئ للعوملة  .فما ي�شاهد
�صباح م�ساء على القنوات
التلفزية و�شبكات التوا�صل
االجتماعي من ان��دالع نريان
م�شتعلة هنا وهناك حلروب
�أهلية وطائفية وعرقية ،ومن
تزايد مهول يف ن�سب العطالة
وت�سريح العمال وهجوم مدرو�س

رؤى

وخم��ط��ط ل��ه على الطبقات
املتو�سطة وتراجع مهول لدور
ال��دول��ة ،ينم ع��ن ه��ذا الدور
اخلطري املت�صاعد لو�سائل
الإعالم احلديثة.
بعد �أن ا�ستوفينا �أغرا�ض
ال�شق الأول من املقال ،ننتقل
الآن �إىل �شقه الثاين ،الذي
يتفق فيه جميع الكتاب الذين
�سنقوم بعر�ض �أفكارهم ،على
فكرة �أن ظاهرة العوملة ،حتى
و�إن كانت ت�شكل وب��اال على
الأمم وال��ث��ق��اف��ات ،فهي لها
وج���ه م�����ش��رق ���س��اع��دت على
ر�سم مالحمه و�سائل االت�صال
احلديثة .
الدمج العوملي للثقافات
ل���ق���د ����س���رع���ت و�سائل
االت�صال احلديثة ،ح�سب كل
من �ستيفن كوملان وكارين رو�س،
من وثرية التحول االجتماعي.

احلرية هي املشترك اإلنساني بني البشر  ،وهي منحة
من الله ( العقل املطلق ) إلى اإلنسان ( العقل احملدود )
�إذ ا�ستطاعت ،يف ر�أيهما ،تغيري
طريقة تفكري النا�س جتاه قيمهم
وامناط �سلوكهم .وهكذا ،ويف
زمن قيا�سي ق�صري ،اكت�سب
النا�س �آليات ح��وار �أخرجت
معتقداتهم الرا�سخة من بواطن
الالوعي �إىل �أ�سطح الوعي،
فغذا كل �شيء ن�سبيا ،بعد �أن
كان مطلقا .و ثابتا .وقد �ساعد
هذا التغيري النا�س على بناء
هوية ذات��ي��ة م�ستقلة فتحت
امل��ج��ال لهم على م�صراعيه
لالنخراط وامل�شاركة ال�سيا�سية
الإيجابية الوا�سعة والدخول يف
حوارات �سيا�سية كانت بالأم�س
القريب من املحظورات.
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و �سوف لن تفلح و�سائل
االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة ك��ل هذا
الفالح ،يف ر�أي هذين الكاتبني،
لوال ت�ضافر عاملني �أ�سا�سيني:
توفري املعلومة وتي�سري التوا�صل
بتكلفة جد رخ�صية ،لتت�سع
بعدها رقعة ا�ستعمال الإنرتنيت،
مل��ا لهذا الأخ�ي�ر م��ن دور يف
تقوية روابط التوا�صل ما بني
النا�س� .إذ �شكل دعامة كبرية
لكل ن�شاط اجتماعي و�أ�سهم يف
�إثراء حياة الب�شر االجتماعية،
ومل يعد �أحد ينكر الآن العالقة
التي �أ�صبحت تربط الإنرتنيت
باحلياة االجتماعية.
ات�سم احل���وار التفاعلي

الغرسة ( 90أغسطس  -سبتمبر )2017

النا�شئ ،الذي خلقته و�سائل
االت�صال احلديثة ،باحلرية
وب���ال���وع���ي وب���ك���ون���ه ميتلك
القدرة على حت�سني التوا�صل
االجتماعي  .هذه اخل�صائ�ص
التي اجتمعت فيه جعلته حوارا
مر�سخا لل�سلوك الدميقراطي،
عمل على �أن ي�شمل �أطرافا
متعددة من جن�سيات متعددة.
و غ�ي�ر ب��ع��ي��د ع���ن هذا
املوقف ،يرى الكاتب وامل�ؤرخ
التون�سي احلبيب اجلنحاين� ،أن
و�سائل االت�صال اجلماهريية،
بف�ضل الإنرتنيت ،قد �ساهمت
يف ت��وح��ي��د ث��ق��اف��ات الأمم،
وو�صهرها ،على اختالفها ،يف
بوتقة واح��دة ،فتقربت بهذا
الفعل امل�سافات وتوا�صلت
تلك الثقافات فيما بينها يف
ظل نظام عاملي جديد �أحاذي
ال��ق��ط��ب ،تتزعمه الواليات

املتحدة الأمريكية.
تغيري نحو الأف�ضل
هل تعني الأحاذية القطبية
�أن ال��ع��امل مي�شي يف اجتاه
الأمركة ؟
يجيبنا الباحث عبد اخلالق
عبد اهلل ع��ن ه��ذا الت�سا�ؤل
بقوله ب���أن االقت�صاد املعومل
ال يعني بتاتا �أمركة العامل،
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ا�ستفراد
�أمريكا بقيادة العامل  .ذلك
�أن العوملة ،يف ت�صوره ،لي�ست
فر�ضا لقيم وثقافة جمتمع ما
على قيم الثقافات االخرى .وال
طم�سا للهويات وللخ�صو�صيات
احل�ضارية .فهذه الأخرية ،يف
ر�أي��ه ،قائمة ،و�ستظل كذلك
خالل وما بعد العوملة.
يتقاطع� ،إىل حد ما ،ر�أي
ع���امل االج��ت��م��اع الأمريكي
جورج ريتزر مع ر�أي الكاتب
عبد اخلالق عبد اهلل ،حينما
ي��ع��ت�بر �أن ال���ع���امل ،ب�سبب
العوملة ،ي�شهد انتقاال نوعيا
من الثقيل �إىل الناعم ،ومن
ال�صلب �إىل املتدفق)11( .
ذل��ك �أن العوملة متثيل لتغري
بالغ الأهمية طر�أ على التاريخ
الإن�ساين و���س�يرورة تت�ضمن
�سيولة متزايدة وتدفقات للب�شر
والأ�شياء والأماكن واملعلومات،
يف االجتاهات جميعها .
نف�س املوقف يتبناه الكاتب
حممد حمفوظ ،الذي يعترب �أن
العامل دخل عهدا جديدا ي�شهد
انكما�شه ويرفع من م�ستوى
ت��راب��ط��ات الأمم وال�شعوب
والثقافات ،بف�ضل هذه الثورة
العلمية ال��رق��م��ي��ة املبتكرة
لو�سائل ات�صال ومعلوميات
جديدة م�ؤثرة يف بنية املجتمع
العاملي املعا�صر .عهد يقرب

�أجزاء العامل �أكرث مما يباعد
بينها وي�ساهم يف بلورة وعي
عاملي جديد م�ؤثر يف القناعات
ال�سيا�سية .فالعوملة ح�سب هذا
الكاتب ،نتاج هذا الت�ضاعف
املعريف املهول ال��ذي ي�سجله
التاريخ كل عقد من الزمان.
و من زاوية مناه�ضة للعنف
يرى �أمارتيا �سن �أن املبادرات
املدنية تعترب �شيئا ال مندوحة
عنه على امل�ستويني الوطني
والعاملي ،لأنها ت�شكل ميزات
رئي�سية للم�سارات املدنية نحو
بناء �سالم عاملي .وهي ،بهذا
املعنى ترتبط مبا ي�سميه ب»
احلكم بالنقا�ش « ك�سلوك ومنهج
دميقراطني مو�سعني ينبنيان
ب��احل��وار وح��ري��ة املعلومات
وال��ن��ق��ا���ش احل��ر ويتجاوزان
الإط�����ار ال��ك�لا���س��ي��ك��ي الذي
ر�سم لهما املحدد باالقرتاع
واالنتخابات .
و ع��ل��ى ال���ع���م���وم ،تدفع
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال احلديثة
الإع�لام الرقمي ،الذي يبقى
له ،رغم هذا وذاك ،مبادرات
وم�����س��اع حميدة ت�سعى �إىل
دمج اجلماعات املهم�شة التي
مل جت��د م��ن�برا ح��را للتعبري
عن وجهات نظرها عرب نهج
ا�سلوب جديد للم�شاركة ي�أخذ
بعني االعتبار الآراء املهم�شة
�أو الآراء التي تعرب عن وجهة
نظر خمالفة.
فالتقليل م��ن قيمة فئة
وع��دم اح�ترام كيانها يكر�س
فيها ال�شعور بالظلم الذي له
نتائج جد وخيمة على املدى
املتو�سط والبعيد .فالإرهاب،
ح�سب جورج فردمان« ،لي�س
عدوا و�إمنا هو نوع من احلروب
ميكن للعدو تبنيه �أو عدم
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تبنيه».
و ك��ح��ل ل��ه��ذا التقاطب
الطاغي على مواقف كل من
ال�شق الأول وال�شق الثاين من
هذا املقال ،له�ؤالء املتدخلني
الذين �أوردن��اه��م ،ن�ست�شهد،
يف اخل���ت���ام ،مب��وق��ف جميل
جت��اه تداعيات العوملة ،عرب
عنه الباحث حممد حمفوظ،
ب�أ�سلوبه الهادئ والرزين .موقف
يك�شف عن القوة احلقيقية
التي جاء بها الإ�سالم كدين
ت�سامح وت��ع��ادل��ي��ة وو�سطية
ومزاوجة عادلة ومن�صفة بني
اجلوانب الروحية واجلوانب
املادية .يقول الكاتب حممد
حمفوظ � « :إن عملية التزواج
ب�ين ال�ترك��ي��ب والتفكيك يف
الوعي الب�شري ،والتي قادت
�إىل �إدراك امل�شرتك الإن�ساين
املادي ،هي التي �أ�سفرت �أي�ضا
عن �إدراك امل�شرتك الإن�ساين
املعنوي ،وذل��ك انطالقا من
�أنه �إذا كان الوعي الإن�ساين
بعنا�صر البيئة الطبيعية هو
الذي �صاغ و�شكل التطورات
احل�ضارية الكربى يف تاريخ
الب�شرية ،وذلك وفقا مل�ستوى
تطور هذا الوعي ،ف�إن البحث
عن من�ش�أ هذا الوعي وموجهه،
هو ال��ذي �سيقود �إىل �إدراك
امل�شرتك الإن�ساين املعنوي،
ولقد قادت عملية الرتكيب يف
الوعي الإن�ساين �إىل �إدراك �أن
كل هذا الكون ما هو �إال نتاج
لعقل مطلق ميثله اهلل �سبحانه
وتعاىل ،فهو عقل �شامل حميط
غري حمدود»  .كما قادت عملية
التفكيك يف الوعي الإن�ساين
�إىل �إدراك �أن التطور الإن�ساين
ما هو �إال نتاج حمدود ميثله
الإن�سان ،وذلك العقل املحدود
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يكت�سب م��ع��ارف��ه بالرتاكم
وال��ت��وارث واخل�برة واخلط�أ،
فهو عقل جزئي حمدود غري
�شامل وغري حميط .ولقد كان
امل�شرتك الإن�ساين املنا�سب
للقيام بدور الو�سيط بني العقل
املطلق الذي ميثله اهلل �سبحانه
وتعاىل ،والعقل املحدود الذي
ميثله الإن�����س��ان ،يتمثل يف «
قيمة احل��ري��ة يف االختيار،
ف��اهلل خلق لنا عقولنا لكي
ن�ستخدمها ،لكي نختار بها،
والقدرة على االختيار حتمل يف
جوهرها معنى احلرية ،حيث
متثل احلرية قيمة امل�شرتك
الإن�����س��اين امل��ع��ن��وي القابل
لتو�صيف ال��ع�لاق��ة ب�ين اهلل
والإن�سان باعتبار �أن احلرية
ه��ي ال�شرط ال�ل�ازم ل�صحة
�إميان العقل الإن�ساين املحدود
بالعقل الإلهي املطلق ،وال�شرط
ل�شرعية مبد�أي الثواب والعقاب
الإلهيني  .فال جمال حل�ساب
الإن�سان �إال لو امتلك حرية
االختيار بني اخلري وال�شر وبني
اخلط�أ وال�صواب وبني الكفر
والإميان ،وبالتايل فامل�شرتك
الإن�ساين املعنوي ما هو �إال
ناجت عن عملية الرتكيب التي
تقود �إىل العقل املطلق �أو عملية
التفكيك التي تقود �إىل العقل
املحدود ،هو «احلرية الإن�سانية
«تلك القيمة التي لو مت كبتها
وحما�صرتها وتقلي�صها ،لفقد
الإن�سان اجلوهر واملعنى الذي
مينحه التفوق على كافة كائنات
الأر�ض«

معرفة

َ
ُ
ُ
ـحـ ِيــي
ت
ة
ِف
الـم ْعر
َ
ْ
د .حممد م�صطفى َ
الكــنْ ــز
وحدي �أَ ْعرِ ُفه ،على �أنّ كثريين غريي
يَ ْعرِ ُفونه  ،لكنها معرف ٌة دون معرفةَ ،
ونظـ ٌر
علـي ،رحمه اهلل .
دون نظر!! �إنه ال�شي ُخ ّ
ُع ْم ُق نَظراتِه ي�أخ ُذ َك ،في�ستبي ُح ِح َ
ماك،
َّ
َ
ُحا�صرك
يتخط ُف َك  ،فت
و ُمـبْـ َهـ ُم �إ�شاراته
ُ
الظن واليقني ،وبني نظرةٍ و�إ�شارة،
جيو�ش
ّ
وظن ويقني ،يتناثَـ ُر اجل�س ُد
ٍ
وغياب وح�ضورّ ٍ ،
ـب الوجود والعدم .
ُمب َّد ًدا  ،نَـ ْه َ
ا�ستَـ َر ْق ُت النظ َر �إليه -
وما ُ
زلت  -كلما ْ
�أُوق ُن �أن الفرزد َق َعناه  ،حني قال :
وعينانِ قال اهللُ ُ :كونا فكانتا َف ُعوالنِ
بالألباب ما تَ ْف َع ُل ا َ
خل ْم ُر
�إذا نظ َر �إليك ،فك� مَّأنا يُبْ ِحر يف �أعماقك،
فتدك ح�صونَ َ
تَ�� ْغ��ز َ
ّ
ـك ،و�إذا
��واج��ه،
ُوك �أم ُ
نظ ْرتَ �إليه ،فك�أ َّن َ
ـك ت ْع ُرج يف ال�سماء،
تَتناز ُع َك َم��دار ُج الغياب واحل�ضور ،و�إذا
الت َق ْت عيناه بعينيك ،ف�أنـ َّى َ
لك �أن تتل َّقاهما
�ص ِ ّوب النظ َر
فاحا؟ و َم ْن له طاق ٌة �أن يُ َ
كِ ً
�ص ِ ّعده؟! هل تري ُد لعينيه �أ ْن تَ ُف ّكاَ
�إليه� ،أو يُ َ
طال�س َمك؟ �أو تُ ْظهِ را الْـ ُمع َّمى الذي تجَ ْ تهد
يف �إخفائه؟ دارِ عيوبك �إذنّْ ِ ،
وغط �أ�سرا َر َك،
وت�أ َّد ْب !!

ريا ومل � ُأك � ِأعـي ملاذا يت� َّأخر
ُ
كنت �صغ ً
َ
النا�س دون نَظراته ،وملا كربتُ قر�أتُ عن
ُ
وعرفت �أن قراءة
الوجد والذوق والفرا�سة،
ُ
العينني علم
خا�ص ،و�أ َّن من العلوم ما يُ�ؤْ َخذ
ٌّ
باالكت�ساب ،ومنها ما يكو ُن باال�صطفاء .
مل يكن ال�شيخ عل ّ ٌي من �أ�صحاب الألقاب
العلمية ،التي يتباهى بها طلاّ ُب هذه الدنيا،
كثري من ق�ضايا العلم
و�أظنُّه مل يَ َّطلِع على ٍ
التي َ�ش َغ َل العلما ُء بها �أنف�سهم ،و�شغلونا
معهم ،غري �أنه �أُوتي َقبْ َ�س ًة من الإلهام يقر�أ
بها (�شفرة) العيون ،وهي مِ نَح يُ�ؤْ ِثر اهللُ
ٌ
ُ
َ
َ
بها َ
بع�ض عباده دون بع�ض ،فقد ا�صطفى
َ
وح َرمها
ببع�ضها عبدَه ال�صال َح
(الـخ ِ�ضر)َ ،
نب َّيه مو�سى ،عليهما ال�سالم .
ُ
ال�صحب ،لرنثي
أ�ستوقف
عند قربه �
َ
غاب َر الزمن اجلميل ،ونبكي حا�ضر �أيامنا
والذاهب �إليه
ربه يُجاور قرب �أبي،
ُ
ال ّثَ ْكلَى ،ق ُ
ال يـجهله ،فال ّثَـ َرى يَـد ّلُ َك عليه :
يل رَّ َ
لت :مل َ ْن هذا؟ فقال َ
الثى  :ت َر ّح ْم
َف ُق ُ
رب َع ِ
ا�شقِ !!
َعلَيْهِ � ،إ ّن ُه ق ُ
وكلما ُز ْرتُ �أب��ي  -رحمه اهلل  -كان
علي،
من موجبات الب ِ ّ
ِــر زيارةُ قرب ال�شيخ ّ
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�صمت املقابر ،ويرو ُع َك جال ُل
هناك يهول ُ َك
ُ
املوت ،وبني رهبة املكان ،ووح�شة الزمان،
�أُنْ ِ�ش ُد :
ني �أه ُل الع�شق حتى ُقبو ُرهم عليها
م�ساك ُ
راب ال ّ ُذ ّل بني املقابرِ
تُ ُ
مم ْن ال يُ�ؤْبَ ُه
�أما ُمريدو ال�شيخ فكانوا َّ
ني يف
ْ�سي َ
لهم ،من ُفقراء الأز َّق���ة ،والـ َمن ِ ّ
رب لو �أ ْق َ�س َم
دروب احلياة ،و» ُر َّب � ْأ�ش َع َث � ْأغ َ
على اهلل لأب َّره»  .وحني ن�أى ه�ؤالء الرفا ُق
عن �صراعات ال َب َ�شر � ،صار لهم عالـ ُمهم
اخلا�ص  ،يتك ّنَ ُفهم فيه اجلمال ،وتجُ ِلّلُهم
ُّ
ال�سكينة .
وحني عقدوا معاهدة �سالم مع النف�س،
عقد اهللُ بني �أفئدتهم ،و�ضرب عليهم ب�سياج
و�س ٍور
من
ِّ
احلبُ ،
من بَ َرد اليقني  ،ف�أ�صبحوا من الر�ضا
مبكان ،ومن الراحة مبنزلة .
تغيـ ُرهم تعقيداتُ الـ َمدن َّية ،وال
ال ِ ّ
خ�صام دائم
تُ ِ ّلوثُـهم َمقاب ُح احلياة� ،إنهم يف
ٍ
معها ،لأنهم يف ُ�شغل عنها ،واخل�صوم ُة
مع احلياة �شعا ُر ِ ّ
حي ،واللعن ُة
ٍ
كل
وجدان ٍ ّ
كل اللعنة على ح�ضارة املا َّدة ،التي و�أ َد ْت

براءتنا ،لقد لعنها (نيت�شه) من قب ُل ،وتَ َف َل
عليها ،حني قال « :هنا الـمدن َّي ُة العظمى،
وهل لك �أن تَ ْظ َف َر منها ب�شيء ؟ �إ َّن عليك
�أن تفق َد فيها الكثري ،هنا جحي ُم الأفكار،
هنا تَـ ْه ُ
رتئ ك ّ ُل عاطفة �شريفة ،وال يُ ْ�س َم ُح
�إال للعواطف اجلا َّفة ب�أن تُ ْعل َن عن نف�سها
.)1()...
املحب
مي��ا و�صف اب�� ُن اجل���وزي
وق��د ً
َّ
هبوب
احلقيقي ،ب�أن « :ك ّل �شيءٍ عد ّوه :
ُ
ال ّريح تقل ُقه ،ولـمعا ُن الربق ي�ؤر ُقه ،ور�سو ُم
الديار حتر ُقه ،والعذ ُل يُ�ؤلـ ُمه ،والتّذكري
ّ
هرب النّو ُم عنه،
ي�سق ُمه� ،إذا دنا اللي ُل منه
َ
تداوى بال ُقـ ْرب والبعد فما �أنجْ َ َح فيه دواء
« (.)2
ٍ
فرتات متباعدة،
كنت �أزور ال�شي َخ َعـلَى
ُ
كي �أتط َّهـ َر من �شوائب هذه احلياة و�صخبها،
و�أغت�س َل من �أو�ساخها وترابها� ،إنك �إذا
ذهبتَ �إليه َمـ ْهـمو ًماَ ،م َ�س َح على �صدرك،
َ
(�صداعك)
وربَ���تَ على
كتفك ،ف��ي��زو ُل ُ
َ
ُ
َ
املطمئن
��دث��ك ح��دي��ث
النف�سي ،ث��م يُ��ح ِ ّ
ِّ
ّ
َ
فيمنحك (�أق��را���ص) الـمح َّبة،
الرا�سخ،
ُ
َ
َ
وي�سقيك(�شراب) الر�ضا .
جلو�س على الأر�ض ،وهو
والقو ُم عنده
ٌ
وا�سطة ِع ْقدهم ،يُطعم هذا ،وي�سقي ذاك،
���وزّع نظراته
يقت�سم (اللقمة) بينهم ،وي ِ
علي
بالق�سطا�س امل�ستقيم ،مل ي َّد ِع ال�شيخ ّ ٌ
يو ًما �أنه ميتلك احلقيقة املطلقة ،بل كان
ني َو ْجهها
تلم�س َ
مع رفاقه يبحثون عنهاُ ،م ِ ّ
يف الأ�شياء ال�صغرية ،مل يكن ي�شغله ُمن َّم ُق
املقاالت ،وباذِ ُخ اخلطب ،ورا ِئ ُع الكلمات،
بل كان هَ ّ ُم ُه �إ�سعا َد البائ�سني ،و ُمداواة
ال�س َكارى ،وعلى َعتَبات
الـمع َّذبني ،و�إيقاظ َّ
بابه كنَّـا نَ ْقتَ ِط ُ
ف ُزه��و َر الأم��ل ويا�سمني
اليقني ،وال �أن�سى بكاء �أحدهم يو ًما بني يديه
طال ًبا اخلال�ص من َدن�س الدنيا ،تائ ًقا �إىل
فكاك روحه من عبودية ال ّنَ ْف�س ،وحترير
قلبه من قيود الأر�ض !!
علي حاد ًيا لأرواح النا�س،
كان ال�شي ُخ ّ ٌ
قائدًا لقلوبهم  ،ي�شاورونه يف جليل �أمورهم
وحقريها ،ف َي ُف ّ
�ض َمغالي َقها؛ رج ٌل نَ َ�ش َز ْت

أب�������و امل����ع����ال����ي اجل����وي����ن����ي  ،م���س���ت���ودع
األم�������������ان�������������ات وم����������خ����������زن األس��������������������رار،
وم�����������������وئ�����������������ل األآلم واآلم����������������������������ال
خبت
احلب الذي
زوجته ،فيبعثُ بينهما
ْ
َّ
حر�ضهما على البرِ ِ ّ
جذوتُهٌ � ،أب َع َّقه ابنُه ،فيُ ِ ّ
ُ
 ،يوائم بني متخا�صمني ،يَ ِ�صل بني جارين،
كان م�ستودع الأمانات ،وخمزن الأ�سرار� ،أما
قلبه فكان موئل الآالم والآمال ،وم�سرتاح
املتعبني ،وم�سكن الغرباء .
لك َّن َ
بع�ض ُجفاة الأرواح ،امل�أ�سورين يف
زنزانة احلياة ،ممن يحتكرون احلقيقة
لأنف�سهم دون النا�س �أجمعني  -كانوا
ي�سخرون منه ،وال�سخرية من �أهل اخلري
مي  ،ويف الوقت الذي كان ال�شي ُخ
تاريخها قد ٌ
م�شغولاً فيه باهلل ،كان ه�ؤالء م�شغولني به
احلقيقي �أن ين�شغل الإن�سا ُن
!! وال�ضيا ُع
ّ
علي يبني اجل�سور؛
بغريه ،لقد كان ال�شي ُخ ّ
النا�س َ
بع�ضهم ببع�ض ،يف حني كان
لي�صل
َ
ه���ؤالء يبنون ا ُ
ثوب
جل��� ْدران ،وين�سجون َ
القطيعة !!

ق���������راءة ال���ع���ي���ن�ي�ن ع���ل���م خ������اص  ،وم���ن
ال�������ع�������ل�������وم م��������ا ي�������ؤخ�������ذ ب�����االك�����ت�����س�����اب
وم������ن������ه������ا م���������ا ي�������ؤخ�������ذ ب�����االص�����ط�����ف�����اء
ي��ق��ت��ل��ن��ي ع��ق��ل��ي وحت��ي��ي��ه��م أرواح���ه���م،
أش����ق����ى ب���ال���ع���ل���م وي���ن���ع���م���ون باملعرفة
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�إن الرجل يجتهد يف الو�صول �إىل ر ِ ّبـه،
فاجته ْد مِ ثْلَه �أو َد ْعهُ ،وهل ِ ّ
يعذ ُب اهللُ من
باب ر�ضاه� ،أو يَ ْر ُجم من تَ�سلَّق َ�شجرةَ
َق َرع َ
ُح ِ ّبه ؟!!
كنت �أزورهم و�أنا ذلك الرجل املتع ِلّم
ُ
�صاحب الألقاب الكربى ،بينما هم يف
،
ُ
وكنت �إذ ذاك �أحتقر هامتي
ِخ َرقِ هم البالية،
ُ
�أم��ام تلك القمم الباذخة ،ف�أنا يقتلني
أرواحهمْ � ،أ�ش َقى بالعلم،
عقلي ،وهم تحُ ْ ييهم � ُ
وينعمون باملعرفة ،وال�صرا ُع بني العقل
أبدي .
والروح � ّ
ثم يعتد ُل ال�شيخ يف جل�سته ،بعد �أن
ي�شرب (ال�شاي)ُ ،منْ�شدً ا ما يحفظ من
تراث روحي -فك�أنه ّ ُ
ير�ش املاء على َ�ش َررنا،
الـح َّب يف
فيُ ْطفئ فينا َج ْمرةَ الإثم� ،أو يَبْ ُذ ُر ُ
ال�شر  -مازال
َحنايانا ،فيقتل ُع منا ُجرثوم َة
ِّ
يعبق يف ذاكرتي بع�ضه :
وما نح ُن �إال كالكِ تابةِ يف الهوى ُ�سطو ُر
ُ
واحلروف َ
�ضما ِئ ُر ومنه:
يال
َخ ٍ
ني يف الهوى ولك ْن
وما َع َجبِي موتُ المْ ُح ِ ّب َ
جيب ومنه:
بقاءُ العا�شق َ
ني َع ُ
َم َ�شيْناها ُخطا ُك ِت َب ْت علينا و َم ْن ُك ِت َب ْت
علي ،بعد
عليه ُخطا َم�شاها رحل ال�شي ُخ ّ ٌ
�أن �أنْ َهى ر�صيدَه من ا ُ
وبقيت بعده
خلطا،
ُ
�أَ ْ�س ُ
تهلك ما تب َّقـى يل منهاُ ،م ِ ّ
رتقـ ًبا اخلطوة
الأخرية  :متى؟ و�أين؟ وكيف؟!!
اجلويني املل َّق ُب
لقد ملأ �أبو املعايل
ُّ
ب�إمام احلرمني احلياةَ عل ًما وفك ًرا وفق ًها،
ثم يقول وه��و على فرا�ش امل��وت  -وقد
ت�ضاءلت �أمام عينيه ُم�صنَّفاتُه وتَ ْرجيحاتُه،
ْ
َ
َ
ـهاوت ُمناظراتُه و�أ ْقي�ستُه �« : -أ ُموت على
وتَ ْ
َما يمَ ُوت َعلَيْهِ َع َجا ِئ ُز ني�سابور» .
الرازي يف حلظة
ومن قبله باح الإما ُم
ّ
�صدق :
ومل نَ ْ�ستف ْد من بحثِنا ُطو َل ُع ْمرنا �سوى
�أ ْن َج َم ْعنا فيه قِ ي َل و َقالُوا
�إن العلم ي ُ ْحيِـي ،وقد يَ ْقت ُل ،لك َّن الـمعرفة
احل َّقة تحُ ْ يِـي �أبَـدًا !!

قراءة

تنوير يليق

بالشباب

م�صطفى �شريف
�أهدى املفكر اجلزائري الدكتور م�صطفى �شريف،املعروف بتخ�ص�صه يف جمال حوار الثقافات والأديان ،املكتبة العربية جمموعة
متميزة من امل�ؤلفات الفكرية الثمينة� ،إذ يعد من �أبرز املفكرين الذين �سعوا �إىل تر�سيخ قيم احلوار البناء بني الثقافات ،
والأديان ،وهو من �أف�ضل الذين كتبوا عن ثقافة ال�سالم ،والت�سامح يف ديننا الإ�سالمي احلنيف� ،إنه �شخ�صية علمية لها مكانتها
يف دنيا الثقافة ،والفكر الإ�سالمي ،ولها وزنها يف رحاب حركة البحث العلمي ،فقد قام الدكتور م�صطفى �شريف بعدة حوارات
علمية  ،وثقافية معمقة مع كل من البابا يوحنا بول�س الثاين ،وبينيدكتو�س ال�ساد�س ع�شر،و التقى بالبابا فرن�سي�س يف الفاتيكان
بعد ت�سلمه جائزة ثقافة ال�سلم يف �إطار حوار الديانات،و ن�شر تفا�صيل لقائه بالبابا بينيدكتو�س ال�ساد�س ع�شر يف كتاب عنونه
ب«لقاء مع البابا» ،ذكر يف مقدمته �أنه كان �أول مفكر م�سلم يتحاور مع البابا عن الإ�سالم يف مكتبة الفاتيكان ،و�أ�شار �إىل �أن هدفه
من هذا الكتاب هو تقريب وجهات النظر بني الإ�سالم  ،وامل�سيحية ،لتجاوز حلظة �صدام الأديان  ،والثقافات ،وبناء جمتمع �إن�ساين
يقوم على التعاي�ش  ،والت�سامح.

د .حممد �سيف الإ�سالم بـوفـالقـة

ولعل من �أ�شهر كتب الدكتور
م�صطف���ى �شريف كتاب«جاك
بريك�-ش���رق غ���رب» ،ال���ذي
�ألف���ه باال�شرتاك م���ع الكاتب

الفرن�سي جان �سور ،وقد اهتم
يف ه���ذا الكت���اب ب�شخ�صي���ة
املفك���ر جاك ب�ي�رك املعروف
مبواقفه اجلريئة ،وال�شجاعة،
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بالتع���اون مع ج���ان �سور كيف
فهم جاك بريك الإ�سالم،وكيف
�سع���ى �إىل تغيري نظرة الغرب
�إليه،وكيف ناق�ش بعمق املفهوم

ال�صحيح للهوية الإ�سالمية،كما
�أك���د يف هذا الكت���اب على �أن
جاك بريك قدم جهوداً كبرية
طوال م�س�ي�رة حياته من �أجل
التقريب بني ال�شرق  ،والغرب،
والإ�س�ل�ام وامل�سيحي���ة ،وكان
يرم���ي دائم���اً �إىل ت�صوي���ب
ال���ر�ؤى اخلاطئ���ة التي قدمت
عن الإ�سالم.
و يرى الدكت���ور م�صطفى
�شري���ف �أن التعم���ق يف فه���م
�أفكار جاك بريك ي�ساعد على
مواجهة التحديات التي جتابه
العامل حالياً ،وعلى ر�أ�سها الفكر
الأحادي املتطرف،فجاك بريك
ق���ام برتجمة الق���ر�آن الكرمي،
وكان ع�ض���واً يف جمم���ع اللغة
العربي���ة بالقاه���رة ،ودم�شق،
ودر����س املجتمعات الإ�سالمية
من الداخل مركزاً على العنا�صر
الت���ي كونت هوي���ة املجتمعات
العربية ،والإ�سالمية.
وقد نال املفكر اجلزائري
الدكتور م�صطفى �شريف عدة
جوائز عاملية ،تقديراً جلهوده،
ومنجزاته العلمية املتميزة يف
جمال حوار الأديان ،والثقافات،
و م���ن بينه���ا نذك���ر :جائ���زة
اليون�سك���و  -ال�شارقة للثقافة
العربي���ة ،والتي جاء يف بيانها
�أنها ت�سل���م للدكتور م�صطفى
�شريف «نظ���راً لإ�سهامه على
م���دى ثالث�ي�ن �سن���ة يف ترقية
الثقاف���ة العربي���ة الإ�سالمية،
واحلوار ما بني الثقافات».
وقد نوهت مديرة اليون�سكو
باجله���ود الكب�ي�رة التي بذلها
املفك���ر م�صطف���ى �شري���ف،
وو�صفت���ه بالباح���ث الذي«ما
فتئ يعمل ،حيث ما كان الأمر
يتعل���ق بثقافة التفتح  ،ولطاملا
�أ�سهم من خالل م�ؤلفاته يف فهم
العامل العربي ،والإ�سالمي».
ويف بي���ان �أ�صدرت���ه دائرة
الثقاف���ة والإع�ل�ام بال�شارقة

ث����ل����اث���������ة أه��������������������داف حل�����������������وار ال��������ث��������ق��������اف��������ات ه����ي
ال����ت����ع����ارف وال����ت����ب����ادل وإق�����ام�����ة م���ع���اي���ي���ر مشتركة
ذكر الأ�ستاذ عبد اهلل العوي�س
�أن املفك���ر م�صطف���ى �شريف
ه���و «واحد ممن �ساهموا منذ
�أكرث من ثالثني عاماً يف تعزيز
احلوار بني الثقافات ،والتعريف
بالثقافات العربية ،والإ�سالمية
م���ن خالل درو�س���ه ،وم�ؤلفاته
يف العدي���د م���ن جامع���ات
العامل،وي�شه���د ل���ه عمل���ه يف
ال�سلك الدبلوما�سي ،ون�شاطه
كرج���ل �سيا�سة،فق���د كر����س
جانب���اً من م�سريت���ه للتدري�س
العلمي،وب�صفت���ه باحث���اً �أن�ش�أ
وح���دات تعليمي���ة لتدري����س
احل�ضارة ،والثقافات العربية
الإ�سالمية».
كما منحت م�ؤ�س�سة دوت�شي
الإيطالي���ة جائزتها التقديرية
م���ن �أجل ثقاف���ة ال�سلم خالل
�سنة2013 :م للمفكر م�صطفى
�شريف،وذلك عرفانا بجهوده
يف تثمني احلوار بني الثقافات
 ،والديان���ات ،وبعمل���ه ل�صالح
ترقية املعرفة املتبادلة ،وجهوده
يف �إطار البحث عن ثقافة ال�سلم
امل�ستدام بني الثقافات.
ولي����س بالأم���ر الغري���ب
عن املفك���ر الدكتور م�صطفى
�شريف �أن يُتحفنا بكتاب جديد،
ناق�ش فيه ق�ضايا ثقافة ال�سلم،
واحل���وار احل�ضاري مع الآخر
 ،فكتابه الأخ�ي�ر ،املو�سوم بـ:
ال�سل���م ليتعلّم ال�شباب
«ثقافة ّ
ً
احلوار» ،وال�صادر حديثا عن
من�شورات دار هومة للطباعة
والن�ش���ر يف اجلزائ���ر خ�ل�ال

�أواخر �سنة2016 :م ،هو ثمرة
جهود جديرة بكل تقدير ،در�س
في���ه امل�ؤلف مبنهجي���ة علمية
الفتة للنظر ،خمتلف �إ�شكاليات
ثقافة احلوار ،وال�سالم ،حيث
تن���اول املو�ض���وع م���ن وج���وه
خمتلفة،فقد عر�ض بدقة الر�ؤى
الإ�سالمية لثقاف���ة احلوار ،و
ال�سالم ،وات�سم عر�ضه مبقدرة
فائقة،وب�شمولي���ة خمتل���ف
الت�ص ّورات ،والتعريفات ،وهو
ينطلق من الت�أكيد على �ضرورة
�أن يدرك ال�شباب �أن الإ�سالم
ه���و ال�س�ل�ام ،حي���ث يفتت���ح
مقدم���ة كتابه بالق���ول« :على
ال�شباب �أن يعرف �أن الإ�سالم
ه���و ال�سالم،كلم���ة الإ�س�ل�ام
من نف�س ج���ذر كلمة ال�سالم،
تاري���خ الإ�س�ل�ام يُربه���ن �أن���ه
يعطي الأولوية لل�سالم ،القر�آن
الكرمي ،وال�سنة النبوية ال�شريفة
يركزان على ال�سلم من خمتلف
م�ستويات العالقات الإن�سانية،
واالجتماعي���ة  ،ويج���ب عل���ى
كل مثق���ف ،ومفكر ،وعامل �أن
ي�شرح للعامل كله،ثقافة ال�سلم،
�إن �أحد �أ�سم���اء اهلل احل�سنى
ال�سالم ،و�أحد �أهداف ر�سول
اهلل (�صل���ى اهلل علي���ه و�سلم)
ه���و بناء �أم���ة ،وجمتمع يت�سم
بحق���وق وا�ضح���ة مبنية على
ال�سلم  ،وال�سلم احلقيقي مبني
على قواعد وا�ضحة ،بحقوق،
وواجب���ات  ،واحل���ق ال�شرعي
للدف���اع ع���ن امل�صلح���ة العليا
للأم���ة ،ال�سلم ال يعني التخلي

احلقيقة ليست ح��ك��را ع��ل��ى أح���د  ،وال��ع��دل والتعددية
يوجدان في صلب كل ديناميكية حاملة للرقي األصيل
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ع���ن حق���وق الأم���ة ،الواجب
الأ�سم���ى ل���كل مفك���ر م�سل���م
هو تقدمي ال�ص���ورة احلقيقية
للإ�س�ل�ام للع���امل ب�أ�سره ،و�إنه
�أحد مالمح العلم النافع ،تاريخ
الإ�سالم ث���ري ،وغني ،وبع�ض
امل�ص���ادر الأجنبي���ة ،تتجاهل
ه���ذا الربه���ان ،وترك���ز فقط
عل���ى بع����ض الت�صرفات غري
العقالنية ،وبع�ض االنزالقات
املنحرف���ة ،والبعيدة عن ديننا
احلنيف».
ي�شتمل كتاب «ثقافة ال�سلم
ليتعل���م ال�شباب احلوار» ،على
ق�سمني رئي�سني:
الق�س���م الأول مو�سوم ب:
«امل�سلم والآخ���ر»  ،وهو ي�ضم
خم�سة ف�ص���ول رئي�سة ،حيث
تناول يف الف�صل الأول من هذا
الق�سم جملة من الق�ضايا التي
تت�ص���ل بثقافة ال�سلم يف عامل
مت����أزم  ،ومن �أبرز ما نبه �إليه
الدكت���ور م�صطفى �شريف يف
هذا الق�سم �أن حلوار الثقافات
ثالثة �أهداف على الأقل ،هي:
التع���ارف و التب���ادل ،و�إقام���ة
معايري م�شرتكة ،والعدل على
كل امل�ستوي���ات ،وينب���ه �إىل �أن
االنطواء على الذات غريب عن
ثقافتنا ،فيجب �أن ن�شارك يف
البحث عن احل�ضارة ،ويتعني �أن
ي�سرتجع املرء تفتحه على �أكرب
اجلماع���ات ،وينبغي الت�صميم
�أكرث م���ن �أي وقت م�ضى على
التم�س���ك بح���وار الثقاف���ات،
ق�صد ت�شكيل جمتمع املعرفة،
وامل�ساهمة يف ت�شييد ح�ضارة
عاملية جديدة ،فاحلقيقة لي�ست
حك���راً عل���ى �أح���د ،والع���دل،
والتعددية يوج���دان يف �صلب
كل ديناميكي���ة حامل���ة للرقي
الأ�صي���ل ،فال منا����ص للرجل
�صاح���ب النية احل�سنة� ،إال �أن
يتوخ���ى البحث ع���ن املعرفة،
والنقا�ش ما بني الثقافات ،يف

قراءة
�إطار االحرتام املتبادل  ،وذلك
هو امل�ستقبل.
يف الف�صل الثاين من هذا
الق�س���م ال���ذي عنون���ه امل�ؤلف
ب« :الق���ر�آن الك���رمي وال�سنة
النبوية م�صدر ال�سلم احلقيقي
»� ،أكد د .م�صطفى �شريف على
�أن مو�ض���وع ال�سل���م معرو�ض،
ومن�صو�ص عليه بطرائق عدة
يف الق���ر�آن الك���رمي ،وتتمث���ل
امل�س�أل���ة يف الإ�س�ل�ام ،عل���ى
�شكل ازدواجية وحدة /تعددية،
لب
والآخ���ر املختل���ف ه���و يف ّ
اختب���ار احلياة عل���ى الأر�ض،
وبالدرجة الأوىل ف�إن االختالف
هو اختبار طبيعي ،ومن خالل
حتليل القر�آن الكرمي ،نرى �أنه
الوحدة املتجلية يف التنوع� ،أو
التنوع املحلول يف الوحدة ،فهذه
الر�سال���ة املوح���دة متثل خطاً
�أ�سا�سياً لل�شكل ،وامل�ضمون.
وي���رى امل�ؤل���ف �أن���ه م���ن
ال�ض���روري بالن�سب���ة �إىل
ذهني���ة امل�سلم �أن يتم تكوينها،
وتوجيهه���ا ،وتنويره���ا بعم���ق
م���ن طريق بيداغوجية القر�آن
الك���رمي ،وعلى الف���رد امل�سلم
�أن ي���درك �أن مفه���وم ال�سل���م
يتعدى يف الإ�سالم كل املفاهيم
الأخرى� :إن���ه ديني ،و�إن�ساين،
و�سيا�سي ،و�أبعد من ذلك تلتقي
كل �صف���ات امل�ؤم���ن الك���رمي،
وامل�ضي���اف ،والطيب بالداللة
التي ي�ؤديها يف ت�أ�سي�س ال�سلم
م���ع الذات،وم���ع الآخ���ر ،ومع
الع���امل � ،إذ �إن امل�سلم املخل�ص
الذي يقر�أ القر�آن الكرمي يدرك
�أن كل الب�ش���ر ه���م م���ن النوع
نف�سه ،لهم نف�س الأ�صل ،ونف�س
امل�صري :العودة �إىل اهلل الواحد
،خال���ق احلي���اة� ،إذ يخاط���ب
القر�آن الكرمي الب�شرية جمعاء
دون ا�ستثناء ،ومن املنطقي �أن
يكون امل�سلم مت�شبعاً بفكرة �أن
اهلل قد خلق الب�شر متماثلني يف

االخ���ت�ل�اف ه���و اإلخ��ت��ب��ار ال��ط��ب��ي��ع��ي وف���ي حتليل
اخلطاب القرآني هو الوحدة املتجلية في التنوع
�إن�سانيتهم ،وهم ينحدرون من
�أ�صل واحد،و من �أجل م�صري
م�ش�ت�رك ،و هن���ا كان لزام���اً
ا�ستقبال ،واحرتام الآخر دون
قيد� ،أو �شرط.
وي�ش�ي�ر الدكتور م�صطفى
�شري���ف يف الف�صل الثالث من
الق�سم الأول من الكتاب،والذي
جاء بعنوان( :املفكرون امل�سلمون
وخماطر الوجود)� ،إىل �أن كثرياً
من املفكرين امل�سلمني القدامى
انطلقوا من منطلقات خمتلفة
يف بحثه���م ع���ن العالق���ة بني
امل�سلمني  ،وغريهم من الأمم
الأخ���رى ،فبع�ضه���م �أكد على
�ضرورة احلوار م���ع الثقافات
الأخ���رى ،و بع�ضهم �سعى �إىل
اكت�شاف العالقة ما بني الدين
(دينه���م) ،والفل�سف���ة (فل�سفة
الآخ���ر) ،وبالعك����س ،وبع�ضهم
اهتم مب�س�أل���ة العزلة ،والألفة
(التعاي�ش االجتماعي) ،ومدى
ق���درة الو�ص���ول �إىل احلقيقة
العاملي���ة ،وال�صل���ة م���ا ب�ي�ن
خمتلف املجموعات ،والهياكل
االجتماعية ،وما بني اجلماهري
،والنخب� ،إ�ضافة �إىل موا�ضيع
�أخ���رى كث�ي�رة تتعل���ق مب�س�ألة
االختالف...
واملالحظ���ة الت���ي تب�ي�ن
القوا�س���م امل�شرتكة يف طرائق
املعاجلة ،هي �أن �أغلب املفكرين
امل�سلمني الكبار ذكروا مو�ضوع
العالق���ة ما بني الع���وامل ،وما
بني خمتلف ر�ؤى احلياة ،ومتت
معاجلة هذه امل�سائل كموا�ضيع

طبيعية ،ومنطقية ،و�أ�سا�سية،
�إذ عوجلت بطرائق ا�ستقرائية،
وا�ستنباطية ،ح�سب املقاربات،
وقد مت االهتم���ام بامل�س�ألة يف
وقت مبك���ر ،ي�ب�رز �أن جدلية
االنفت���اح ،واالنغالق ،كانت يف
�صلب االن�شغاالت ،فعلى �سبيل
املثال ابن ر�شد ينبه �إىل �ضرورة
ا�ستيعاب م�س�أل���ة العالقة مع
الآخر عل���ى �أ�سا�س �أن ال�سلم،
وال�س�ل�ام بالن�سب���ة البن ر�شد
يتحقق بف�ضل تف�سري الواقع،
حيث لي�س هناك ما هو مقدم
�سلفاً ،بطريقة غري م�شروطة،
وغري عقالنية ،فابن ر�شد يرى
�أن الإن�سان يظل دائماً يف حاجة
�إىل غ�ي�ره الكت�ساب الف�ضيلة،
والإ�س�ل�ام – وف���ق ر�ؤيته  -ال
يقبل فقط ف���ارق االختالف،
و�ضرورة التفكري ،و�إمنا �أي�ضاً
ي���رى في���ه عن�ص���راً رئي�ساً يف
تدبري اخلل���ق ،واالت�صال بني
الأمم الذي يذكره ابن ر�شد ،ال
يكون خا�ضعاً لأي ت�أثري ،و لأي
�ش���كل من �أ�شكال الإكراه ،فهو
يلح على �أنه يجب التجاوب مع
الذات ،ومع العامل ،ومع الآخر
املختلف عن���ا ،فبلوغ احلقيقة
العاملية مير عرب نوع من املثول
�أمام الآخر ،والرتحيب بتفكري
الآخر ،ومب���ا هو عاملي ،الذي
ي�شكل فعل الإن�سانية احلقيقية،
ومن ال يعمل على �إيجاد عالقة
مع الآخر  ،فهو يف قطيعة مع
ما هو مطلوب منه ،وم�أمور به
م���ن تعارف ،وحت���اور ،ووئام ،

ق����ب����ول اآلخ��������ر ف�����ي اإلس�����ل����ام م���ع���ط���ى ج�����وه�����ري ول���ي���س
ُ
ثانويا  ،وق��د ج��اء اإلس�لام لفتح أ ُف��ق العالم وليس سده
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وم�صاحلة.
و الفيل�س���وف امل�سل���م ابن
طفيل على �سبي���ل املثال ،كان
ي�ش�ي�ر �إىل �أن الفكر ميكن �أن
يرتقي �إىل غاية احلقيقة ،دون
�أن يُعر�ض نف�سه لال�ضطراب،
واالعتداء من طرف الآخرين،
وه���ذا ي�ستدعي وج���ود يقظة
وجودية تتحقق بثقافة ال�سلم.
ي�ست�شهد امل�ؤلف يف م�ستهل
الف�صل الرابع من هذا الق�سم،
والذي و�سم���ه ب« :ممار�سات
العي�ش �سوي���اً لل�شباب ،»vمبا
ي�ؤكده جاك بريك يف كثري من
م�ؤلفاته املتميزة من �أن امل�سلمني
ب�صفة عام���ة ،كانوا بالأحرى،
�أكرث �إخال�صاً ،ووفا ًء ملرجعياتهم،
والإ�سالم لع���ب دوراً مهماً يف
ت�سهي���ل االت�ص���ال بالثقافات،
واحل�ضارات الأخرى ،ويعر�ض
امل�ؤل���ف �ص���ورة متناق�ض���ة مع
قيم الإ�س�ل�ام املت�سامح ،حيث
تظهر اليوم انحرافات يف �صورة
حركات متطرفة ت�ستعمل العنف
ب�أ�ش���كال عمياء متناق�ضة بكل
و�ض���وح مع القي���م التي وردت
يف القر�آن الكرمي ،ويف �أحاديث
الر�سول الك���رمي حممد(�صلى
اهلل عليه و�سلم) ،ويعرب امل�ؤلف
عن �أ�سف���ه ال�شديد ملا يقع من
ت�شويه للإ�سالم الدين احلنيف
الذي جاء من �أجل ن�شر ال�سلم،
وال�سالم ،فيقول يف هذا ال�صدد
�« :إن هذه االنحرافات متع�سفة
من ه���ذه الناحية جتاه الدين،
مم���ا ي�شكل �ص���ورة اال�ستيالء
البذيء  ،واملقزز و تكمن امل�شكلة
يف ك���ون الع���امل الإ�سالمي مل
يعرف ال���رد امل�ض���اد بطريقة
متب�ص���رة ،و�شامل���ة مب���ا في���ه
الكفاي���ة ،على هذه الفظاعات
اجلديدة  ،وعلى حركات املوت،
واالنغالق ه���ذه التي تت�صرف
با�سمنا ،ف�إجراءات الرد عليها

بقيت مت�أخرة  ،و�ضعيفة ،وغري
مالئمة».
ويلفت الدكت���ور م�صطفى
�شري���ف االنتب���اه �إىل نقط���ة
مهمة ،وهي �أن انت�شار الإ�سالم
وهيمنته على �أرا�ض �شا�سعة،
وعل���ى �شع���وب ،وثقاف���ات،
وديانات متنوعة ،كان باحلوار
احل�ضاري ،وي�شري امل�ؤلف �إىل
م���ا قام به بع����ض الكتاب ،من
�أجل ت�شويه احلقيقة التي تبقى
مغيبة عن بع����ض املالحظني،
وي�ست�شه���د يف ه���ذا ال�ص���دد
بنظ���رة مو�ضوعي���ة قدمه���ا
الأ�ستاذ (�أندري ميكال) ،حيث
يق���ول( :يج���ب �أن ينظ���ر �إىل
الإ�سالم ،ويو�صف  ،ويفهم من
الداخل-بداهة -ولي�س كقطعة،
�أو حتفة مت جلبها من �أفقنا نحن
الغربيني  ،يف العمق  ،ف�إن جناح
الإ�سالم �آت دون ريب ،مما وجد
كدين جت���اوب ب�صف���ة وا�سعة
م���ع بع����ض رغب���ات ال�شعوب،
بالن�سبة ل�شعوب الإمرباطورية
البيزنطي���ة ،فالأمر كان يتعلق
�آنذاك بتحرير حقيقي).
يف الف�صل الأخري من هذا
الق�سم  ،نبه الدكتور م�صطفى
�شري���ف �إىل �ض���رورة االبتعاد
عن االنطواء ،والذوبان ،فقبول
الآخ���ر املختل���ف عن���ا لي����س
مبعط���ى ثانوي ،ب���ل �إنه �أويل،
وجوهري ،وق���د جاء الإ�سالم
لفتح �أفق العامل ،ولي�س ل�سده
،وم���ن هنا فاجلماع���ات التي
ت�ستعمل العنف ،وتوظف الدين
فهي ت�س�ي�ر �ض���د املرجعيات
امل�ؤ�س�سة.
يف الق�س���م الثاين من هذا
الكت���اب ،ي���ويل امل�ؤلف ق�ضية
الدعاية ل�ص���دام احل�ضارات،
�أهمي���ة ك�ب�رى ،فق���د كر����س
�أغل���ب م�ضامني ه���ذا الق�سم
ملناق�شة الر�ؤى الداعية ل�صدام

ح������وار ال���ث���ق���اف���ات غ���ي���ر م���ك���رس ع���ن���د األق�����وي�����اء،
وص�����������دام احل��������ض��������ارات وال�������دي�������ان�������ات ل����ي����س حال
احل�ضارات ،والثقافات ،ويذهب
الدكت���ور م�صطف���ى �شري���ف
لدى مناق�شته لهذه الإ�شكالية
ال�شائكة� ،إىل �أن احلديث عن
�صدام احل�ضارات  ،هو عالمة
عل���ى ع���دم التب�ص���ر ،فطرح
�ص���دام احل�ض���ارات يلخ����ص
الأحكام امل�سبقة ،واملغالطات
املو�ضوع���ة �ض���د الإ�س�ل�ام،
وي���رى امل�ؤل���ف �أن �صاح���ب
�أطروح���ة �ص���دام احل�ضارات
(�صاموي���ل هنتنغتون) ،يخلط
بني القاعدة ،واال�ستثناء ،ويُعلق
على م���ا ورد يف كتابه املعنون
ب�( :ص���دام احل�ض���ارات)،
بالق���ول  « :بعد قراءة الكتاب
�أ�صب���ت ،منذ البداي���ة ،بخيبة
كبرية ،فطبيعة خطاب امل�ؤلف،
وحججه ،ومراجعه ،ال ت�ستند
�إىل الفكر ،والفل�سفة،واملعرفة
الدقيقة ،ورغم ذلك،فقد �أدى
ه���ذا الكت���اب �إىل العديد من
النقا�ش���ات يف ع���دد كبري من
الأو�س���اط بالوالي���ات املتحدة
الأمريكية و�أوروبا� ،إن ن�صه مثله
مثل كل الن�صو�ص ذات الطابع
التربيري املبن���ي على القدح،
وامل�ؤ�س�س على �أ�سلوب خموف،
ومت�شائ���م ،ي�ستند على �أحكام
م�سبقة ،وعلى حقائق م�ضادة،
عل���ى امل�ستوي���ات التاريخي���ة،
والفل�سفي���ة ،والديني���ة� ،إن���ه
يخلط بني اال�ستثناء ،والقاعدة،
فه���و يزعم �أنه يكتب معطيات

ثقافي���ة معقدة،جيو �سيا�سية،
غ�ي�ر �أنه اهتم به���ا من وجهة
نظر خارجية».
ويرى امل�ؤل���ف �أن النظرية
الت���ي تدع���و �إىل �ص���دام
احل�ض���ارات ،ت�سع���ى �إىل
تق���زمي تط���ور املجموع���ات
الثقافية،وال�سيا�سي���ة �إىل
الدرج���ة الق�ص���وى ،و ال�سيما
الدين الإ�سالمي احلنيف ،كما
�أنها ت�صرف النظر عن الق�ضايا
احلقيقي���ة ،والأ�سباب الفعلية
للحقائ���ق ،وم���ن ب�ي�ن الأفكار
التي طرحها الدكتور م�صطفى
�شريف يف هذا الق�سم ،ت�أكيده
على �أن �إ�شكالية حوار الثقافات
�إ�شكالية معقدة وخطرية،فحوار
الثقاف���ات غ�ي�ر مكر����س عند
الأقوي���اء ،و�ص���دام الثقافات
والأديان لي�س ح ً
ال �أي�ضا ،وعن
تف�سريه لكلمة احلداثة ودالالتها
يف العامل الغربي فهو يرى �أنها
تعني الهيمنة ،وتطبيق النظام
العاملي اجلديد ،وبالن�سبة �إىل
م�صطلح«ح���وار احل�ض���ارات
»فهو يرى �أن امل�صطلح الأن�سب
هو«ح���وار الثقافات »،فالعامل
احلدي���ث يتمي���ز بع���دم وجود
ح�ضارة الي���وم ،ال يف ال�شرق،
وال يف الغ���رب ،و�إمن���ا هن���اك
ثقافات ،و�إنه ملن املتناق�ض �أن
ن�ؤ�س����س �أطروح���ة كاملة على
�صدام احل�ض���ارات ،بينما مل
تعد هناك ح�ضارة حية،وعاملة،

ح������وار ال���ث���ق���اف���ات أن���س���ب م����ن ح������وار احل�����ض�����ارات ،
ف��ال��ع��ال��م احل���دي���ث ي��ت��م��ي��ز ب��ع��دم وج����ود حضارة،
وي�����ج�����ب ال����س����ع����ي ب�������احل�������وار حل������ض������ارة م���ش���ت���رك���ة
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واحلقيق���ة التي ي�سعى امل�ؤلف
�إىل ت�أكيده���ا دائم���اً ،ه���ي �أن
منظومة التفكري الغربية تهدف
�إىل فر����ض من���وذج ح�ض���اري
على العامل العربي الإ�سالمي،
فالنم���وذج الغرب���ي يقوم على
الهيمنة ،وعلى الرغبة يف جعل
كل �شعوب الع���امل تن�صهر يف
منظوم���ة التفك�ي�ر الليربالية،
والعلماني���ة اجلذري���ة ،وي�شري
�إىل �أن���ه ح���ان الوقت للبحث
عن نظام دويل جديد يقوم على
ال�سلم ،والعدالة ،ويرف�ض فكرة
احت���كار التق���دم� ،إ�ضافة �إىل
�أن ظاه���رة �ص���دام الثقافات،
وع���دم قابليته���ا للح���وار،
توظ���ف خللق حال���ة من عدم
االهتمام بامل�شاكل االقت�صادية،
وال�سيا�سية ،و لت�سليط الأ�ضواء
على الأخط���ار الت���ي ت�شكلها
الثقافات ،والديانات الأخرى،
باعتباره���ا م�ص���درا لل�صدام،
ولي�س للتعاي�ش.
وي����رى امل�ؤلف �أن الغرب مل
يك����ف عن �شنّ ح����رب �إعالمية
عل����ى الع����امل الإ�سالم����ي ،ومل
يتوق����ف يوما عن ت�شويه تراثه،
وثقافته،وذهب يف حتليله لهذه
الق�ضي����ة �إىل �أن اجله����ل ه����و
م�صدر امل�شاكل الأ�سا�سية ،وهو
موجود لدى جمي����ع الأطراف،
وبحكم �أن الطبيعة تكره الفراغ،
ف�إن احلركات املتطرفة هي التي
ت�صنع ال�ضجيج ،وينبه الدكتور
م�صطفى �شري����ف �إىل �ضرورة
�إيج����اد بديل �إن�س����اين ،يق�ضي
عل����ى �أزمة الفك����ر ،واحل�ضارة
التي متيز ع����امل اليوم ،فال بد
من التو�صل ع��ب�ر احلوار� ،إىل
�إيج����اد ح�ض����ارة م�شرتك����ة بني
الب�شر ،من منطلق �أنه ال يوجد
جمتم����ع يحتكر وح����ده م�س�ألة
احلقيقة.

تحية ألبطال الكويت
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�اك؟
رأي � � � � ِ�ت احل � �س� ��ن إذ غ � �ط� � ْ
ت� � � � � � � � ��راب م� � � � �ن � � � � ِ�ك ري� � � �ح � � ��ان
�روس ال � � �ش� � ��رق ي� � ��ا ت� ��اج � � ًا
ع�� � � � � َ
ك� � ��وي� � ��ت احل� � � � ��ب إن ن� �ك� �ت ��ب
جل� � � � � � � ��ا ٌر ج� � � � � � � ��ا َر 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
َت� � � � � � َل� � � � � � ّ َق � � � � ��اه ه�� � �ن� � ��ا ُأ ْس� � � � � � � � ٌ�د
ق � �ض� ��وا ب � ��احل � ��رب أو ُأ ِس� � � � ��روا
ك � � �س � � �ع� � ��د ل � � � �س� � � ��ت أن � � � �س� � � ��اه
ش� � � � � � � � � ��رار ًا ك� � � � � ��ان ي � �ش� ��وي � �ه� ��م
أس� � � � � �ي � � � � ��ر ًا ك�� � �ن� � ��ت م� � �ع� � �ت�� ��ز ًا
ب� � �ن� � �ص�� ��ر أف� � � � � � � ��رح ال�� ��دن� � �ي�� ��ا
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�داك؟
س �م �ع��ت ال �ل �ح��ن ف ��ي أص � � ْ
�واك
ل�� ��ذي�� ��ذ س � �ه� ��د م� � ��ن ي� � �ه�� � ْ
ع� �ل ��ا ال � � �ب � � �ل� � ��دان واألف� � �ل � ��اك
ن� �ف� �ي�� ُ�س ال� �ش� �ع���ر م � ��ا و ّ َف � � � ��اك
أزاح ال� � � �ن � � ��ور ع � � ��ن أرج � � � ��اك
ب�� �ط� ��ام� ��ي ج � �ي � �ش� ��ه ال�� ��دك�� ��اك
أت � � � ��ان � � � ��ا م � � ��وق � � ��ن اإلدراك
�روح ك � � �ل � � �ه� � ��م ف � � � � ��داك
ب� � � � � � � � � � � ٍ
دم � � ��اه � � ��م ع � � �ط� � ��رت أش� � � � ��ذاك
�زو م� ��ن ي��ن��س��اك!
أل�� �ي� � َ�ث ال� � �غ � � ِ
�ك ال � �ف � � ّ َت� ��اك
ب � �ج � �م� � ٍ�ر ُل � � ْ�غ � � ُ�م � � َ
ب� � � �ص� � � �ب � � ��ر رب � � � � �ن� � � � ��ا أوالك
�ون واألف� � �ل� ��اك
وض� � � � � ��ا َء ال� � � �ك � � � ُ
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