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واجبن��ا جميعا احلرص على 
الوطني��ة وصيانتها  وحدتنا 
وتعزيزها، فهي عماد اجلبهة 
الواق��ي  ودرعه��ا  الداخلي��ة 

وس��ورها احل�امي.

قد تختلف مش��اربنا وتتنوع 
أصولنا وتتعدد طوائفنا ولكن 
واالنتم��اء  وال��والء  الوط��ن 

واحد هو الكويت. 

س�����م�����و ال�����ش�����ي�����خ ص������ب������اح األح�������م�������د اجل�������اب�������ر ال����ص����ب����اح 
- حفظه اهلل ورعاه -
من خطاب سموه في افتتاح دور االنعقاد الثاني ملجلس األمة 
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بصــمـــتــنــــا

لي�س هناك مفتاٌح �سحرٌي للح�سارات يعادل ال�سالم واال�ستقرار 

و�سيوع االأمن واالأمان، ولي�س هناك باب اأ�سود ينفث الدخان والرماد 

كباب احلرب تلك التي اعتربها بع�س املفكرين اأقدم من احل�سارة 

اأو م�سخة التاريخ الدموية كما يقال، حيث تظل املعارك الكربى 

فاقعة يف التاريخ االإن�ساين، ال تكف عن توليد املعاين والِعرب، وحتى 

لو كانت احلروب عادلة لكنها تبقى موؤ�سرا على �سراع وحتد اإرادات 

تاأتي على اال�ستقرار وتلتهم ال�سباب وتعطل م�سارات احلياة، وتوقف 

النمو احل�ساري املاأمول، وذلك ينطبق على احلروب باأنواعها واإن 

بدرجات متفاوتة  فاحلروب الع�سكرية واحلروب االإعالمية واحلروب 

بُّ يف جمرى ا�سطراب املجتمع  االقت�سادية جميعها يف النهاية َي�سْ

وهدر طاقاته واإمكانياته وقواه اخلالقة وداللة موؤملة على الرتاجع 

وتفتيت القوى. 

التطلع نحوها فهي  التي يجب  الالفتة  ال�سالم هي  اإن ثقافة 

ما ت�سيع االطمئنان واال�ستقرار واالأمن يف املجتمعات وهي �سمانة 

االأ�سجار  وزرع  املكان  واإعمار  والبناء  وللتنمية  لالأجيال  امل�ستقبل 

ب��ذار املحبة يف كل االأركان،  الثمار  وتعليم االأط��ف��ال ون��ر  وقطف 

بال�سرورة  تعني  وال  اإن��ت��اج  وث��ق��اف��ة  ح��ي��اة  ث��ق��اف��ة  ال�����س��الم  فثقافة 

التحدي ودرج��ة اخلطر،  وا�ست�سالم مهما كان حجم  ثقافة خنوع 

والت�ساكن  التاآلف  تنطوي يف اجلوهر على معاين  ال�سالم  وثقافة 

وتدفق  انفتاحه  يعي�س  وه��و  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اإن  وال��ت��ح��اور،  والقبول 

اآخر،  �سيء  اأي  م��ن  اأك��ر  ال�سالم  ثقافة  بتاأ�سيل  معني  معلوماته 

لالنفتاح  معنى  وال  للتوا�سل  معنى  وال  للتعارف  اإذًا  معنى  ف��ال 

اأهمية  ي��وؤد لتعزيز االإدراك وبلورة الوعي ح��ول  اإن مل  على االآخ��ر 

اإىل  تعود ج��ذوره  ال��ذي  الذهبي  امل�سطلح  ذل��ك  ال�سلمي  التعاي�س 

الن�سف االأول من القرن التا�سع ع�سر حيث ورد الأول مرة يف كتاب 

اأول من و�سعه مو�سع  »كالو�سويتز« »يف احل��رب« وك��ان »لينني« هو 

وكان   1915 ال��ع��ام  االأوىل  العاملية  اح��ت��دام احل��رب  اإب���ان  التطبيق 

وتاريخها حتى  احل��رب  فل�سفة  اأعظم مفكر يف  كالو�سويتز  يعترُب 

بح�سب  ال��ردع«  اأو«ا�سرتاتيجية  النووية  اال�سرتاتيجية  منظري  اأن 

ال�سلمي، روحه و�سلوكه« - كانوا  »التعاي�س  طارق ر�سوان يف كتابه 

ي�ست�سهدون به ليدعموا مفهومهم يف »معادلة القوى« وهي املعادلة 

من  يحمله  وم��ا  ال�سلمي  التعاي�س  م�سطلح  ل���والدة  م��ه��دت  ال��ت��ي 

امل�سطلح  واأ�سبح ه��ذا  زم��ن واح��د  ا�سرتاتيجيتني يف  جمابهة بني 

الرباق عالمة فارقة يف اأدبيات العالقات الدولية والعلوم ال�سيا�سية 

اإثر احلرب العاملية الثانية، فالعمل على   1946 وذلك منذ العام 

وجلم  التطّرف  ملواجهة  املثلى  الو�سيلة  ه��و  املفاهيم  ه��ذه  اإ�ساعة 

قعقعة ال�سالح. 

اإن ج�سور الثقافة غالبا ما تكون معبّدة بالفهم والتفهم وُتلي 

ال��روح املقد�سة  اأنقى ما فيه تلك  اأجمل ما يف االإن�سان وت�ستخرج 

واملوكولني بتزكيتها  اأودع��ه��ا اخلالق ج��ّل وع��ال يف خملوقاته  التي 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

الســــــالم 
»قد ال ت�ستعل احلروب لعدة عقود، ورمبا لعدة قرون ومع ذلك تبقى دول العامل دوما على اأهبة اال�ستعداد لها«

ثقافـــة
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ال�سراع  بها عن م�ستنقعات  واالرتفاع  للنفع،  بها  وال�سمو  للخري، 

اآفاقها الرحبة لتحتفي بالكلمة الطيبة تلك  واالح��رتاب لتتفتح 

التي جذرها ثابت وفرعها يف ال�سماء فتزهر حقول االأدب وال�سعر 

و�سمو  الثقافة مبا هي علو  اإن  واالإب���داع،  والفن واجلمال واخللق 

ال��ن��زاع والقتال وجم��ال خ�سب يجمع وال يفرق  واٍق يف وج��ه  درع 

امل��ج��ال االأرح���ب الذي  وي�سل وال يقطع ومي��ن��ح وال مينع ،والأن��ه��ا 

يتفق حوله الب�سر ليتطهروا بنورها حيث ي�سع االألق على النفو�س 

والتنازع، ويتيح لها االرتفاع  والت�ستت  الفرقة  اأدران  فيغ�سلها من 

اإىل ذرى عالية يف اإن�سانيتها ت�سد بها التوح�س والهمجية، والتي 

اأبدعه االإن�سان يف م�سريته  اآثارها املدمرة على كل ما  غالبا ترتك 

التاريخية. 

اإن الثقافة تلك التي تزدهي يف مناخات ال�سالم ال تقت�سر على 

جمتمع دون اآخ��ر وال على طبقة دون اأُخ��رى وال يخت�س بها عرق 

ويحرم منها اآخر بل هي م�ساركة عامة ي�ستفيد منها الكل ومرياث 

االختالفات  م��ع  وح��ت��ى  ه��وي��ت��ه  وي��وؤك��د  املجتمع  ر  ي��ج��ِذّ جمتمعي 

العرقية واالإثنية يظل هذا املرياث الثقايف الداللة وال�سمانة على 

ر�سوخ املجتمعات و�سالمها الداخلي، وهذا يتطلب حر�سا على االأمن 

واالأم���ان الداخلي ذل��ك ال��ذي ال يقل اأهمية ع��ن االأم���ن اخلارجي 

بل قد يتفوق عليه ويتعداه، فال�سرر يف االحرتاب الداخلي يوهن 

املجتمعات ويقو�س اأركانها و�سيبعر ملكاتها وطاقاتها وقد يقودها 

اإىل انهيار االأوط��ان عندما ي�سود العنف ويبداأ الت�سرد  يف النهاية 

َفُتهجر االأوطان اإىل حيث االغرتاب وال�سياع وترع ُذل الغربة. 

اإن التطّرف واالإره��اب والعنف  عرب الزمن من ثوابت التاريخ 

فال تكاد تخلو مرحلة تاريخية من هذه الظواهر ف�سجل الذاكرة 

للهيمنة  واملتطلعني  بالقوة  واملهوو�سني  بالطغاة  يطفح  الب�سرية 

ُبل لتنفيذ خططهم  واحلاملني بالنفوذ م�سرعني الأنف�سهم �ستى ال�ُسّ

وم�ساريعهم �سواء اأخالقية اأو ال اأخالقية يف تاوز للقيم االإن�سانية 

ت�سنعه  املجد  اأن  متوهمني  ال�سامية  ال�سماوية  وال�سرائع  النبيلة 

اأن  الزوابع متنا�سني  واإث��ارة  اخلديعة واملكر واالحتيال وزرع الفنت 

من يزرع الريح ال يح�سد �سوى العا�سفة. 

اإن خ���ربات ال��ت��اري��خ امل��رتاك��م��ة ت��وؤك��د اأن ح��رائ��ق احل���روب غالبا 

يطفوؤها تبادل املنافع وامل�سالح واإعالء امل�سرتكات وتوؤكد يف الوقت 

نف�سه اأن التدافع عملية خالقة واأنه مهما بلغت درجة التماهي اأو 

درجة التباين فاإنها يجب اأال تكون على  ح�ساب اجلوهر االأ�سيل 

حيث يثبت ما هو ع�سّي على االقتالع فمن ينازعك جذورك كمن 

ينازعك وجودك عندئذ ت�سبح العبارة العميقة كلما تراجع الوجود 

احلّي تقدم العدم القاتل  هي الفي�سل، م�ستهينة بكل ثقافة وبكل 

�سالم وبكل قيم نبيلة وال يبقى �سوى اخلراب لتعود الب�سرية بعد كل 

دمار رافعة راية ال�سالم حلم الب�سرية و�سعيها الدائم عرب الع�سور. 
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مؤتمر

صبــاح السامل الصباح

القيادة بروح الجامعة

الراحل  البالد  اأمري  ذكرى  املا�ضي  اأكتوبر  يف  الكويت  ا�ضتذكرت 

ال�ضيخ �ضباح ال�ضامل ال�ضباح - طيب اهلل ثراه - يف موؤمتر خا�ص 

وزير  معايل  ورع���اه  الكويت  جامعة  يف  الآداب  كلية  نظمته 

ال�ضباح. الأحمد  �ضباح  نا�ضر  ال�ضيخ  الأم��ريي  الديوان  �ضوؤون 

عبداهلل املرشد

 ناصر صباح األحمد:
س������م������اح������ة ش�����خ�����ص�����ي�����ت�����ه جت������ل������ت ف���������ي ع�����ب�����ارت�����ه 
اخل���������ال���������دة أن����������ا وش�����ع�����ب�����ي ك��������ل أب��������ون��������ا ج����م����اع����ة

وامل���ؤمت��ر ال��ذي عقد حتت 

�صباح  ال�صيخ  »ع�صر  ع��ن���ان 

ال�صامل ال�صباح 1965-1977« 

على  ال�ص�ء  ت�صليط  ا�صتهدف 

الك�يت  حكام  اأح��د  اإجن���ازات 

اإ�صهاماته  واإب�����راز  ال��ب��ارزي��ن 

اجلليلة يف بناء ك�يت احلا�صر 

جل�صات  ث���اث  ع��ر  وذل���ك   ،

احل�صارية  الإجن��ازات  تناولت 

الإن�����ص��اين يف عهد  وال��ع��ط��اء 

التعليم  جانب  اإىل  له  املغف�ر 

عهده  يف  الدولية  والعاقات 

وما تركه من ب�صمات وا�صحة 

يف ذلك املجال.
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الدي�ان  �ص�ؤون  وزير  وقال 

امل�ؤمتر  يف  كلمته  يف  الأم��ري 

اإنه كانت للمغف�ر له - باإذن اهلل 

ال�صامل  �صباح  ال�صيخ  تعاىل- 

ال�صباح اإ�صهامات كبرة يف حل 

اخلافات والأزمات ال�صيا�صية 

عربيا واإقليميا، من�ها مب�اقف 

الك�يت الإن�صانية يف عهده.

نا�صر  ال�����ص��ي��خ  واأ����ص���اف 

���ص��ب��اح الأح��م��د ال�����ص��ب��اح اأن 

ال�حيدة  الدولة  كانت  الك�يت 

التي خ�ص�صت %6 من دخلها 

الق�مي مل�صاعدة املحتاجني يف 

العامل، وهذا اأبرز عمل اإن�صاين 

يبني �صخ�صية املغف�ر له.

واأو�صح اأن �صخ�صية املغف�ر 

له باإذن اهلل غر الر�صمية تتميز 

بال�صماحة وتتلخ�ص يف مق�لته 

اب�نا  »اأنا و�صعبي كل  امل�صه�رة 

ي�صعى  كان  اإنه  جماعة«، حيث 

وتلبية  ب�صعبه  اله��ت��م��ام  اإىل 

العي�ص  �صبل  وت�فر  مطالبهم 

الرغيد للنه��ص بالك�يت.

الك�يت  جامعة  ملدير  وكان 

الدكت�ر ح�صني الأن�صاري كلمة 

رحب فيها يف البداية باحل�ص�ر 

دول  م��ن  وبال�صي�ف  ال��ك��رمي 

اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ص 

اجلزيل  ب��ال�����ص��ك��ر  م��ت���ج��ه��ا 

والعرفان  ال��ت��ق��دي��ر  وخ��ال�����ص 

ال�صيخة  واإىل  امل�ؤمتر  لراعي 

كرمية  ال�����ص��امل  �صباح  ح�صة 

طيب  ال���راح���ل،  الأم����ر  �صم� 

اهلل ثراه، ال�صيخ �صباح ال�صامل 

املحتفى بذكراه يف امل�ؤمتر.

وقال الأن�صاري اإن ال�ج�د 

التاريخي لأي اأمة اأو اأي �صعب 

ل يتحقق مبجرد اأنه كان يعي�ص 

من  فكم  الزمن،  من  حقبة  يف 

بادت  ثم  وج��دت  و�صع�ب  اأمم 

دون اأن ترتك عامة ذات قيمة 

على  م�ؤكدا  عليها،  تدل  باقية 

�صم�  بذكرى  الحتفاء  �صرورة 

الأم��ر الراحل ال��ذي ت��رك يف 

���ص��رة عطرة  ال���ط��ن  ذاك����رة 

يط�ل  التي  بالإجنازات  حافلة 

ذكرها على ال�صعيد ال�صيا�صي 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي والج���ت���م���اع���ي 

والق���ت�������ص���ادي وال���ع���اق���ات 

والإخاء  بال�د  املفعمة  الدولية 

بني الدول.

واأ����ص���اف اأن����ه م���ن خال 

الك�يت  اأثبتت  العاقات  تلك 

مكانتها ور�صخت دورها ودعائم 

م�صيفا  وعامليا،  عربيا  ه�يتها 

اأن الفقيد، طيب اهلل ثراه، كان 

اأن يك�ن  اإن�صانا قبل  يف حياته 

الك�يتي  ال�صعب  اأحبه  حاكما 

وتاحمه  وت�ا�صعه،  ل�صماحته 

قريبا  وكان  �صعبه  مع  وتفاعله 

ويلبي  بهم�مهم  ي�صعر  منهم 

الأب  مثال  فكان  احتياجاتهم، 

واحلاكم.

الك�يت  جامعة  ب��اأن  واأف��اد 

ع�صر  اإجن����ازات  اأه���م  جت�صد 

اإذ  تعاىل،  باإذن اهلل  له  املغف�ر 

باإن�صاء  اأمريا  مر�ص�ما  اأ�صدر 

اأنها  اإىل  الك�يت، لفتا  جامعة 

بالغا  اأث��را  تركت  طيبة  ب��ادرة 

جامعة  يف  العاملني  نف��ص  يف 

يف  ونحن  ن�صعر  ل��ذا  الك�يت 

نحمل يف  باأننا  الك�يت  جامعة 

ويف  خا�صا  ���ص��ع���را  وج��دان��ن��ا 

كبرين  وتقديراً  حمبة  قل�بنا 

�صباح  ال�صيخ  الراحل  لأمرنا 

ال�صامل ال�صباح رحمه اهلل.

الأن�صاري  الدكت�ر  وق��ال 

اإن امل�ؤمتر يعد فريدا من ن�عه 

د. حسني األنصاري:
ك���������������ان م�����������ث�����������ااًل ل�����ل�����ح�����اك�����م 
م������ن  ل������������ق������������رب������������ه  األب 
ش����ع����ب����ه وت�����ف�����اع�����ل�����ه م���ع���ه���م

اف����ت����ت����اح ج����ام����ع����ة ال���ك���وي���ت 
وم���راب���ط���ة   ،1966 ال�����ع�����ام 
كتيبة من اجليش الكويتي 
على شاطئ قناة السويس، 
وح������ادث������ة ال����ص����ام����ت����ة أب�����رز 
األح������������������������داث ف�����������ي ع������ه������ده

يف تر�صيخ �صخ�صية املغف�ر له 

متت  التي  الإجن���ازات  واإظهار 

يف عهده يف خمتلف الن�احي، 

البح�ث  خ����ال  م���ن  وذل�����ك 

الرثي  واملعر�ص  واملحا�صرات 

امل�����ص��اح��ب ل��ل��م���ؤمت��ر وال���ذي 

يحت�ي على الكتب واملطب�عات 

التاريخية  وال�ص�ر  وال���ث��ائ��ق 

الراحل  ذك����رى  حت��ي��ي  ال��ت��ي 

الكبر وت�صف اإجنازاته بت�ثيق 

وم��ص�عي  ع��ل��م��ي  وحت��ل��ي��ل 

دقيق لفرتة �صهدت على مدار 

ورخاء  من��اء  عاما  ع�صر  اثني 

وتقدما وحركة بناء �صملت كل 

الذكرى  هذه  لتك�ن  املجالت، 

ملهمة ملزيد من العطاء والبناء 

والعمل اجلاد للك�يت.

واأف���اد ب��اأن امل���ؤمت��ر يحقق 

بالت�ا�صل  امل��رج���ة  الأه���داف 

الأحداث  لت�ثيق  املجتمع  مع 

قدر  رفعت  التي  واملنا�صبات 

ال�طن ومكانته احل�صارية بني 

الأمم، لفتا اإىل اأنها مل�صة وفاء 

وتقدير لقائد من عظماء القادة 

والعامل  العزيز  ال�طن  هذا  يف 

ج�لة بني �صجات التاريخ
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تدع�  التي  الأمم  وبني  العربي 

لل�صام والإخاء والتنمية.

معر�ص وجل�ضات

اأما عميدة كلية الآداب يف 

�صعاد  الدكت�رة  الك�يت  جامعة 

كلمتها  يف  فقالت  عبدال�هاب 

ي��ه��دف م��ن خال  امل���ؤمت��ر  اإن 

امل�صاحب  واملعر�ص  اجلل�صات 

على  ال�����ص���ء  ت�صليط  اإىل  ل��ه 

اإجنازات عهد املغف�ر له ال�صيخ 

لإبراز  ال�صباح  ال�صامل  �صباح 

اإ�صهاماته اجلليلة يف بناء ك�يت 

احلا�صر.

قرارين  اأه��م  اإىل  واأ�صارت 

ال�صيخ  اتخذهما  ا�صرتاتيجيني 

�صباح ال�صامل يف عهده اأولهما 

اإن�صاء جامعة الك�يت عام  كان 

1966 م�صجا �صم�ه تطلعاته 
اأبناء  مل�صتقبل  اأراده����ا  ال��ت��ي 

ال�طن للتزود من العلم واملعرفة 

من خال كلمته التاريخية ي�م 

»اأفتتح  بق�له:  اجلامعة  افتتاح 

الك�يت �صرحا �صاخما  جامعة 

يف  التعليم  ه��ام��ة  ف��ي��ه  ت���زود 

بادنا وح�صنا را�صخا ذخرته 

العلم والبحث العلمي يحمي به 

نه�صتنا ويقيها ع�امل التخلف 

اأو اجلم�د بل ون�صعد بها �صلم 

بعد  درجة  العلم  ودرجة  املجد 

درج���ة على دع��ائ��م ق���ي��ة من 

عق�ل و�ص�اعد«.

ال���ق���رار  اأن  واأ�����ص����اف����ت 

الإ�صرتاتيجي الثاين كان اإر�صال 

من  امل��درع��ة  الكتائب  اإح���دى 

على  لرتابط  الك�يتي  اجلي�ص 

�صاطئ قناة ال�ص�ي�ص عام 1967 

امل�صري  الرئي�ص  اإع��ان  عقب 

عبدالنا�صر  ج��م��ال  ال��راح��ل 

املائية يف وجه  املمرات  اإغاق 

املاحة الإ�صرائيلية تاأكيدا على 

واإعانا  العربي  الك�يت  انتماء 

عن اإميانها باحلق الفل�صطيني 

والدفاع عنه.

من جانبه، اأكد رئي�ص ق�صم 

التاريخ يف كلية الآداب الدكت�ر 

التاريخ  اأن  الهاجري  عبداهلل 

ه� مراآة الأمم التي ت�صعى اإىل 

ترجمة اأجماد ما�صيها و�صناعة 

تط�ر م�صتقبلها.

وقال اإن ق�صم التاريخ يحمل 

تاريخ  م�ص�ؤولية املحافظة على 

اإجنازاته  وت������ص��ي��ل  ال��ك���ي��ت 

اأن  م�ؤكدا  الطلبة،  اأبنائنا  اإىل 

زاخر  ال��ك���ي��ت  نه�صة  ت��اري��خ 

ال�صيخ  ت���يل  منذ  ب��الإجن��ازات 

�صباح الأول مقاليد احلكم وما 

رخاء على  الك�يت من  �صهدته 

مر الع�ص�ر.

بانتمائه  واأعرب عن فخره 

اإىل جامعة الك�يت التي اأ�ص�صها 

املغف�ر له ال�صيخ �صباح ال�صامل 

بالرخاء  متيز  ال��ذي  وع�صره 

الهتمام  جانب  اإىل  والعطاء 

بالعلم والعلماء الذي �صاهم يف 

بناء ك�يت احلا�صر.

اأفراح املفلح وم�صاركة مميزعبق التاريخ املبهج
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قرارات تاريخية

امل�ؤمتر  برنامج  �صهد 

تطرقت  ج���ل�������ص���ات،   3
ال���ق���رارات  اإىل  الأوىل 

اتخذها  التي  التاريخية 

فيها  و���ص��ارك��ت  ���ص��م���ه، 

ال�صباح  ميم�نة  الدكت�رة 

ال��ت��ي ت��ن��اول��ت الإجن����ازات 

احل�������ص���اري���ة وال���ع���ط���اء 

الراحل،  لاأمر  الإن�صاين 

واأبرز ما قدمه من قرارات 

تط�ر  يف  �صاهمت  حكيمة 

ال���ك����ي���ت وازده�����اره�����ا. 

اإىل  متطرقا  النجدي  عبداهلل  الدكت�ر  اجلل�صة  يف  و�صارك 

م�صرة الراحل خال فرتة وليته للعهد، وفرتة ما بني تقاليد 

امل�صيخة والد�صت�ر ما بني عامي 1965 و1977، اإ�صافة اإىل 

م�صاركة الدكت�ر اأحمد القناعي التي تطرقت اإىل التعليم يف 

عهد �صم�ه، وما قدمه من اإجنازات تدل على اهتمامه بالتعلم 

ون�صر العلم واملعرفة لأبناء الك�يت وبناتها من اأجل امل�صاهمة 

يف تقدم الك�يت.

عربية  )م�اقف  بعن�ان  كانت  التي  الثانية  اجلل�صة  ويف 

م�صه�د لها( تطرق الدكت�ر بنيان الرتكي اإىل العاقات الك�يتية 

الأفريقية خال فرتة حكم 

الأم���ر ال��راح��ل، يف حني 

م��صى  ال��دك��ت���ر  ت���ن���اول 

كان  التي  الفرتة  الغ�صبان 

فيها �صم�ه رئي�صاً لل�صرطة 

يف الك�يت، و�صارك الدكت�ر 

متحدثاً  القحطاين  حمد 

رحمه  �صم�ه  م���ق��ف  ع��ن 

اهلل من حرب 1967 �صد 

العدوان الإ�صرائيلي، فيما 

بحث الدكت�ر ن�ر احلب�صي 

ال�صع�دية  ال��ع��اق��ات  يف 

�صم�ه  ع�صر  يف  الك�يتية 

و�صن�ات حكمه التي امتدت لنح� 12 عاماً.

يف اجلل�صة الثالثة والأخرة التي عقدت بعن�ان )انتعا�ص 

اقت�صادي وخماطر اإقليمية ( تطرق الدكت�ر عايد اجلريد اإىل 

الق�صايا العربية خال فرتة حكم ال�صيخ �صباح ال�صامل، وما 

اأح��داث خال فرتة حكم �صم�ه، يف حني  ال��دول من  �صهدته 

تناول خالد اخللف اأزمة مركز ال�صامتة احلدودي عام 1973 

التي حدثت بني الك�يت والعراق، وكيفية تعامل �صم�ه معها بكل 

حكمة، فيما ناق�صت اآلء املن�ص�ر انتعا�ص الن�صاط القت�صادي 

يف الك�يت خال فرتة حكم �صم� الأمر الراحل.

ال�صيخة ح�صة ال�صباح اأثناء احلفل

جل�ضات واأبحاث

املغف�ر له يف اإحدى زياراته اخلارجية
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تخصيب 
منابع اإلبداع 

من مكتب الشهيد
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من عواملهم ال�سجية البهية ال�سامية تطلع االأفكار 

العالية، وم��ن بني عيونهم واأياديهم واأنفا�سهم الزاكية 

نلتقط احلروف البا�سقة واالأنغام ال�ساخمة والروؤى النافعة 

الرائقة، هم هكذا منذ اأن بداأنا معهم ونحن ن�ستلهم منهم 

اأجمل امل�ساريع، ونعّد معهم ولهم اأحلى الربامج واأثرى 

اخلطط ون�سوغ معهم كل ما يفيد ويبني وي�سيف، 

مع ذوي ال�سهداء من االأبناء والبنات تتزاحم االأماين 

والتطلعات ون�سيد معهم ولهم برامج ناأمل اأن ت�ساهم يف 

بلورة موهبة اأو ا�ستنها�س اإبداع، اأو تعزيز ملكات موعودة 

اأبنائنا وبناتنا م��ن ذوي ال�سهداء  وخم��ب��وءة يف نفو�س 

امل�سجلني يف مكتب ال�سهيد ،

اأنف�سهم  ِبَنا مع ال�سهداء  اأُنيطت  اإن امل�سوؤولية التي 

اأوال ومع ذويهم ثانيا منذ اأن بداأ املكتب عمله اإىل اليوم 

مم��ا ي��زي��دن��ا اف��ت��خ��ارا واب��ت��ه��اج��ا؛ فنحن نفخر ب��ك��ل ما 

يوؤدي لتاأكيد اأدوار الأبطال من وطننا الغايل قدموا لنا 

در�سا مهيبا ونبيال يف الكرامة وال�سهامة ونكران الذات 

حّد الفناء يف �سبيل االأر�س والعر�س فعلموا التاريخ اأن 

املجد حلظة ثبات ويقني واأن احلب �سهقة الروح حلظة 

التحامها باالأر�س، وتركوا بني اأيدينا هذا الدر�س الرّي 

ننهل منه اأبد الدهر ون�ستنبط منه مقامات العزّ  ما دام 

الزمن ي�سجل بقلمه االأخبار واالأحوال، والتاريخ برمته 

�سناعة احلاذقني ممن خلفوا اأروع االآثار وطبعوا ب�سمة 

ت�سحيتهم اخلا�سة على جدران الوجود ولي�س كال�سهداء 

حذقا ولي�س كمثلهم عطاًء، ولي�ست كب�سمتهم ب�سمة، 

ال�����س��ه��داء ح��ي��ث تعتمل  ف��ه��و م��ع ذوي  اأم���ا ابتهاجنا 

النفو�س فرحا وغبطة ونحن نتوا�سل معهم ونت�سارك 

معهم االآم���ال واالأف��ك��ار وامل�����س��روع��ات،  ونبتكر �سويا كل 

ما يدفعهم لالأمام وي�ساهم يف بلورة اأحالمهم اخلا�سة 

ومواهبهم ال�سخ�سية وي�ساعدهم على تاوز معاناتهم اأو 

حّل م�ساكلهم وتنمية ملكاتهم فكانت »اأكادميية املبدعني« 

اإحدى ثمرات هذه التطلعات وو�سيلتنا العلمية االإبداعية 

الإجن���از ه��ذه االأه����داف و�ساهمت معنا موؤ�س�سة »قمم« 

للتطوير والتدريب لتحقيق ما ن�سبو اإليه، فكانت الربامج 

االإبداعية اخلا�سة لطلبة االأكادميية من اأبناء ال�سهداء 

وذويهم كل ح�سب ملكاته واحتياجاته، وكانت فرتة غنية 

للتعلم والتدريب وامل�ساركة والفعالية وتاوز ال�سلبيات 

وخلق االأج��واء االإيجابية ويف روح املبادرة التي كان لها 

اأبلغ االأثر يف نفو�س املتدربني واملتدربات و�ساهمت ب�سكل 

كبري يف اإثراء �سخ�سياتهم واإغناء مواهبهم . 

ال��وج��وه ال�سابة الن�سرة امل�ستقبل  ن��رى يف ه��ذه  اإن��ن��ا 

الواعد واالأمل امل�سرق وخا�سة وهم ميثلون االمتداد احلّي 

اأبلوا فاأح�سنوا البالء واأعطوا فاأجزلوا  اأُمهات  اأو  الآب��اء 

العطاء وتذروا يف اأعماق االأر�س لريتفع الوطن اإىل ذرى 

املجد، هم م�سابيح الوطن واأن��واره، ومعهم وبهم وعلى 

اإي��ق��اع خطو ت�سحيات ذوي��ه��م العظيمة نبني امل�ساريع 

العظيمة ونحّلق باجلهود كل اجلهود اإىل اآفاق بال حدود 

فمع االإبداع تزهر احلياة ويتعاىل البناء ويتهاوى الف�سل 

ويبداأ العمل، فهذه هي االأيادي الذي تعلمت كيف ت�سند 

الوطن يف ال�سدة والرخاء ويف احلرب وال�سلم ويف احلا�سر 

وامل�ستقبل، طبتم وطاب ذووكم. 

الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير

»خري املطالع تسليم عىل الشهدا  أزىك الصالة عىل أرواحهم أبدا«
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متابعة

أكادميية 

ـــب  ـــت ـــك م

لشــهيد  ا

تستـــنبت

اإلبـــــــداع

اأقامت اإدارة التوجيه والرعاية االأ�سرية باإ�سراف من مدير عام مكتب ال�سهيد فاطمة اأحمد االأمري بالتن�سيق مع موؤ�س�سة قمم لتنظيم 

امل�ساريع التدريبية م�سروع )اأكادميية املبدعني( الذي يوجه اإل�ى اأبناء ال�سهداء ممن ترتاوح اأعمارهم ما بني  20 - 35 �سنة. ويتكون 

م�سروع اأكادميية املبدعني من ع�سر دورات تدريبية يف خمتلف جماالت التنمية والتحفيز املبا�سر والتي ت�سهم يف �سقل وتاأ�سي�س 

املجموعات واالأفراد، يح�سل بها املنت�سبون على دبلوم من معهد اك�سب�سن يوؤهلهم خلو�س غمار التطوير والتنمية الب�سرية.

خا�ص الهوية

ال�صهداء  اأبناء  وقد خ�صع 

للت�صجيل  امل���ت���ق���دم���ني  م����ن 

املقابلة  بالأكادميية لخت������بار 

ال�صخ�صية التي مت من خالها 

قبل  م��ن  �صخ�صياتهم  تقييم 

جلنة اخت�صا�صية يتم بعدها 

تاأهيلهم لدخ�ل الأكادميية، التي 

ال�ر�ص والدورات  تعتمد على 

التي يقدمها نخبة من املدربني 

املعتمدين.

 30 تاأهل ما يقارب  وبعد 

م���ن جم���ت���ازي الخ���ت���ب���ار، مت 

الإع���ان عن انطاق م�صروع 

الأكادميية خال م�ؤمتر �صحايف، 

اأعلنت مدير عام مكتب  حيث 

الأم��ر ومدير  ال�صهيد فاطمة 

اإدارة الت�جيه والرعاية الأ�صرية 

اأ�ص�اق العرادة، ورئي�ص م�ؤ�ص�صة 

الياق�ت عن م�صروع  قمم بدر 

اأهم  املبدعني وع��ن  اأك��ادمي��ي��ة 

التي  اأهدافه ونتائجه املرج�ة 

ت�صب يف م�صلحة اأبناء ال�صهداء 

من املتاأهلني.

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن اأهم 

تتمركز يف  الأكادميية  اأه��داف 

تط�ير املهارات الإبداعية لدى 

الأبناء، و�صقل مهارات التاأثر يف 

الآخرين يف املحيط الجتماعي، 

كما تطمح الأكادميية لتط�ير 

الذاتية  وال���ق���درات  امل���اه��ب 

ال�صتفادة  لتحقيق  وتنميتها 

ال���ق�������ص����ى، وم�����ن مم���ي���زات 

القدرة على  الأكادميية تط�ير 

اإىل م�صاريع  الأف��ك��ار  حت���ي��ل 

حقيقية تع�د بالنفع على الفرد 

واملجتمع. اإن الهدف الأ�صا�صي 

والأ�صمى يكمن يف جعل الأفراد 

متمكنني من العمل اجلماعي واأن 

يع�دوا بالنفع والتاأثر الإيجابي 

على املجتمع.

اأكادميية  ا�صت�صافت  وق��د 

امل��ب��دع��ني نخبة م��ن املبدعني 

املجالت  �صتى  الك�يتيني يف 

التقى  امل���ث���ال،  ���ص��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 

الدكت�ر عمر  الأكادميية  طلبة 

العام  املدير  البناي  عبداخلالق 

ملركز �صباح الأحمد للم�هبة 

والإب�������داع ح��ي��ث وج���ه بع�ص 

ت�صكل  التي  الن�صائح وامل�اعظ 

ع��ت��ب��ة م��ع��رف��ة ل���دخ����ل عامل 

والعلم. فقدم  ب��راءة الخ��رتاع 

البناي ن�صائحه عن  الدكت�ر 

كيفية حت�يل الفكرة اإىل فر�صة 

عمل واقعية وملم��صة خال 

ما يقدمه مركز �صباح الأحمد 

الك�يتية وبيان  لدعم امل�اهب 

اأهمية الخ��رتاع��ات والأفكار 

يتبناها ح�صرة  والتي  اخلاقة 

ف�����اط�����م�����ة األم���������ي���������ر: ال��������وط��������ن ب�����ح�����اج�����ة إل����������ى س��������واع��������د ج����م����ي����ع أب������ن������ائ������ه ول������ن������ا ف��������ي ال�������ش�������ه�������داء أع������ظ������م م����ث����ال

مبادرة وتدريب وتفاعل
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فرح اخلواجة:
امل�����������������������������������ب�����������������������������������ادرة ه���������ي 
اخل�����������������ط�����������������وة األول����������������������ى 
وال���������������������������������ب���������������������������������اق���������������������������������ي 
ت����������وف����������ي����������ق م���������������ن ال��������ل��������ه

أشواق العرادة:
ثالثون طالبًا وطالبة مت 
توسمنا  مم��ن  اخ��ت��ي��اره��م 
ف���ي���ه���م ال���رغ���ب���ة ال���ذات���ي���ة 
والتطوير ال��ت��غ��ي��ي��ر  ف����ي 

اأم���ر الباد  ال�صم�  �صاحب 

امل��ف��دى م��ن خ��ال تخ�صي�ص 

الق�ة  اأرا����صٍ �صناعية خلدمة 

ال�صناعية لأهميتها يف اقت�صاد 

الدول ورفعة �صاأنها.

كما التقت الطلبة املن�صمني 

لاأكادميية مدير ع��ام مكتب 

اأحمد الأمر  ال�صهيد فاطمة 

التي وجهت لهم ع��دة ن�صائح 

ت���رثي م�صرتهم  واإر�����ص����ادات 

العلمية حيث �صرورة اللتزام 

وت���ف��ر ال���ق��ت ال��ك��ايف لتنمية 

الذات لبناء ثروة حقيقية لتنمية 

البلد والنه��ص به، كما اأردفت 

على اأن اأ�صا�ص التط�ير والتقدم 

كفاءات امل�ارد الب�صرية، فال�طن 

اأبنائه الأوفياء  يق�م ب�ص�اعد 

الذين يبذل�ن الغايل والنفي�ص، 

اأعظم مثال  ال�صهداء  ولهم يف 

ال��ن��داء والعمل على  تلبية  يف 

راية احلرية  �صاأنه ورفع  اإعاء 

وال�طنية.

واأ�صافت يف لقائها الدوري 

مع منت�صبي الأكادميية مدير 

اإدارة الت�جيه والرعاية الأ�صرية 

اأن برنامج  اإىل  العرادة  اأ�ص�اق 

الأكادميية خم�ص�ص ملن يطمح 

التغير والتط�ير من ذاته  اإىل 

فمنذ ال�هلة الأوىل من اإعان 

امل�صروع �صهد الرنامج اإقبال ما 

ف�ق املائة من اأبناء ال�صهداء والتي 

تنطبق عليهم �صروط الت�صجيل 

بالأكادميية اإىل اأنه وبعد مرحلة 

اختبار ال�صخ�صية مت ت�صفيتهم 

ليك�ن الناجت ثاثني طالباً وطالبة 

ممن حالفهم احلظ ووفق نتائج 

الأ���ص��اب��ي��ع الأوىل م��ن ح�ص�ر 

مل��ع بع�ص  التدريبية  ال���دورات 

الطلبة املميزين ممن خا�ص�ا  يف 

حياتهم العملية اجتاهات خمتلفة 

عما كانت عليه، وانعك�صت ب�ادر 

الإيجاب على التك�ين ال�صخ�صي 

والعملي مما لفت النتباه واأثار 

الإعجاب.

حتيل دون قدرته على ت��صيل 

جمم�عة من الر�صائل والأفكار 

لطلبته يف الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي. وقد بني اأنه قد ك�صر 

ح��اج��ز الرهبة م�صرت�صا يف 

حديثه وقد جتاوب مع و�صائل 

الإعام يف لقاءات �صحفية عدة 

كما �صي�صارك بحلقة نقا�صية اأمام 

اإيجابية  جم�ع غفرة كنتيجة 

اأكادميية  التدريب يف  ح�صيلة 

املبدعني.

اأردف دكت�ر حما�صبة  وقد 

منتدب يف الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي د. حممد ال�صمري عن 

�صغف لطاملا ا�صتلهمه يكمن يف 

حبه للظه�ر الإعامي وخ��ص 

غمار التحليل الإعامي يف جمال 

اخت�صا�صه، اإل اأنه كان ينق�صه 

ال�صليم الذي  التدريب املهني 

ميكنه من ك�صر حاجز اخلجل، 

ولكنه وبعد اجتياز جمم�عة من 

الدورات التدريبية يف احلديث 

اأمام اجلمه�ر، والقدرة على اتخاذ 

القرارات، والفاعلية يف احلياة 

ا�صتطاع من عر�ص م�صروعه 

اأمام ك�كبة من احل�ص�ر ليحقق 

بذلك هدفه ويحقق  متكناً اأبهر 

ب��ه زم���اءه وال��ع��ام��ل��ني مبكتب 

ال�صهيد ويحظى على فر�صة 

باأن يك�ن عريف حفل تخرجهم 

يف اأكادميية املبدعني.

الإب��داع احلقيقي يكمن  اإن 

ال�ص�ء على م�اقع  ت�صليط  يف 

وال���ق����ة وم�اجهة  ال�����ص��ع��ف 

املخاوف وتذليل ال�صعاب حتى 

يتم حتقيق امل�صتحيل وخ��ص 

ال�صعاب لقطف ثمار اجلهد، 

اإن اأكادميية الإبداع فر�صة حقة 

ا�صتطاع  ولي�صت جم��رد �صعار 

اإن  وب��ج��دارة حتقيق المتياز، 

التجربة  ال�صهيد بهذه  مكتب 

اأن ي�صل  ا���ص��ت��ط��اع  ال��ف��ري��دة 

بالإبداع مل�صت�ى اأكادميية.

ويف لقاء مع اإحدى امل�صاركات 

بالأكادميية اأ�صارت فرح اخل�اجه 

معلمة لغة اجنليزية للمرحلة 

اأن���ه���ا وبعد  اإىل  الب��ت��دائ��ي��ة 

اج��ت��ي��ازه��ا بع�صاً م��ن دورات 

الأك��ادمي��ي��ة متكنت من تقدمي 

طلب تر�صيح لنيل من�صب رئي�ص 

ق�صم رغم ا�صتحقاقها للمن�صب 

اأنها مل متتلك  اإل  اأع���ام،  منذ 

ال��ق��درة على امل�اجهه  وقتها 

ال��ق��رار م�صبقاً، ولكن  وات��خ��اذ 

وبعد اأ�صابيع من التدريب املكثف 

متكنت من ال�صع�ر بالثقة واتخاذ 

قرار ليتم تنفيذه مما عاد عليها 

بالإيجاب على امل�صت�ى العملي. 

ووجهت اخل�اجه ر�صالة مفادها 

اأن اخلط�ة الأوىل لطريق النجاح 

هي املبادرة، اأما ما ياأتي بعدها 

فه� ت�افيق من عند اهلل.

كما اأ�صاف الطالب عبداهلل 

العبدالهادي، طالب دكت�راه يف 

ني�كا�صتل يف ا�صرتاليا  جامعة 

اإىل اأن الدورات التدريبية التي 

خا�صها يف مكتب ال�صهيد �صمن 

برنامج اأكادميية املبدعني مكنته 

من ك�صر حاجز الرهبة والقدرة 

على ال�صرت�صال يف احلديث اأمام 

جمه�ر حيث اإنه يعاين من تاأتاأة 

املبدع�ن من اأبناء ال�صهداء
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نــــص

أرسار .. حفيدة الصحراء
فوزية ال�سوي�ص ال�سامل

اأ�صرار تعر �صحراءها حمملة 

باأخطر تهمة ت�ّجه لإن�صان.

اإىل حّد  اإن�����ص��ان ع�صق وط��ن��ه 

الروح  الف�ا�صل بني  ذابت فيه 

وال�طن.

بني الأنا وامل�اطنة.

امراأة حملت كفنها بيدها وعرت 

احلدود.

من الك�يت اإىل ال�صع�دية.

حتّزمت بدي�صكات املعل�مات 

املدنية، احلاملة لذاكرة وه�ّية 

�صعب باأكمله.

باأكمله حتملها  ذاك���رة �صعب 

امراأة �صغرة ب�صجاعة تهزاأ من 

اخل�ف.

امراأة حتب اإىل حّد اجلن�ن.

حتب وطناً.

حتب اأهلها ونا�صها .

�صماءها. و�صحراءها .

ا�صم  يطلق عليها  ب��اداً  تع�صق 

»الك�يت«.

ل ن�صتطيع اأن نق�ل للعا�صق ملاذا 

ع�صقت؟

ما اأ�صرار ع�صقك لها ؟

اأ�صرار  اإّل.  لن يك�ن اجل���اب 

القبندي

»اأ�صرار« التي حملها حبها لعب�ر 

اإىل اخلفجي  الك�يت  �صحراء 

حم��ّم��ل��ة ب���ح���زام ن��ا���ص��ف لكل 

حياتها ل� اكت�صف الأعداء �صر 

احلزام.

التي ع��رت احلدود  »اأ���ص��رار« 

باأ�صرار �صعب بكامله  حمملة 

مرب�ط ح�ل خ�صرها ، يف �صجل 

على اأرقام مدّونة.

كيف ا�صتطاعت العب�ر ؟

م����ن �صبط  ك���ي���ف مت���ّك���ن���ت 

اأع�صابها؟

كيف مل تخنها هذه الأع�صاب؟

كيف حتّملت م���اج��ه��ة قّ�ات 

امللغم  الكنز  الحتال مع هذا 

ح�ل ج�صدها؟

هل فكرت للحظة. حلظة واحدة 

ف��ق��ط. ل��ث���ان م��ع��دودة فقط.

ماذا �صيح�صل ل� اكت�صف�ا �صر 

احلزام؟

لكنها بب�صاطة مل تفّكر .

امل�صيطرة كانت واحدة  الفكرة 

ل غر.

حب الك�يت .

حبها اإىل درجة العماء.

حّبها با �ص�ؤال. با ذّرة تفكر. 

با مّنة.

حّبها مع حذف خانة الف�صل.

اإّل خّطة واحدة.  لي�ص هناك 

النجاح وال��ص�ل اإىل الهدف.

رمبا هذا الإميان املطلق كان �صر 

التع�يذة والنجاح.

جناح َمن ل يرى العراقيل.

جناح َمْن يرى امل�صعل يف نهاية 

الدرب.

وَمْن يعرف اأّن الراية تخفق يف 

اأعلى يده.

اختاف م�صار اإليه

مار�صات ع�صكرية. وبيانات .

واأخ��ب��ار. وت�ص�ي�ص.  ب��ي��ان��ات. 

واأزيز. وت�ص�ي�ص.

واإ�صبعي على امل�ؤ�ّصر، يحّركه يف 

كل الجتاهات لت�صّيد اأي حمطة 

خارجة عن حمطات العدو.

واأغاٍن.  اأه��ازي��ج.  ولي�ص �ص�ى 

وبيانات .

وفجاأة التقط �ص�ت امراأة.

امراأة ك�يتية تتحّدث مع املذيعة 

ال�صهرة »باربرا والتزر«.

اآلمنا.  اأحزاننا. خ�فنا.  تبثها 

وحدتنا ووح�صتنا. و�صط عامل 

يبدو لنا كاأّنه ن�صينا.

عامل يحتفل ب�صجرة املياد.

ال�صنة  ل��ق��دوم  بال�صتعدادات 

اجلديدة.

اأذي���ال �صنة تنط�ي  ونحن يف 

وتكاد تط�ينا معها.

ي  نحن املن�صي�ن. يف مدينة حمحُ

ا�صمها من على اخلارطة.

اأحياء من دون وج�د .

بانتماء با ه�ية.

ي��ه��رول يف كل  يف ع��امل ح�لنا 

الجت���اه���ات. وي��ت��ح��ّ�ل يف كل 

الأوقات.

يتغّر. يف�ر بالتحّ�لت. ويت�صابق 

للخروج من القمقم.

املن�صي�ن يف املخابئ ل  ونحن 

ن�صارك يف و�صع اللبنات.

لنا ن�صيب يف قطرة من  لي�ص 

فرح الكرنفال.

كان كل �صيء ح�لنا يتغّر .

ب�صرعة رهيبة يتغّر.

ينتظر هذه  ك��اأّن كل �صيء كان 

اللحظة امل�صرية.

هذا ه� امليقات بالذات. هذي 

هي �صاعة ال�صفر.

حلظة ابتاع الك�يت.

كاأّن الك�يت كانت العقبة يف وجه 

املع�صات.

اأو كاأّنها املفتاح لكل امل�صكات.

نحُ�������ص���ّم���ي ه���ذه  واإّل مب������اذا 

التحّ�لت؟

تتفّكك  فجاأة. ومن دون �صبب، 

اإىل  ال�ص�فييتي  دول الحت���اد 

دويات وحتتفل.

اإىل  »ت�صيك��صل�فاكيا« تنق�صم 

دولتني. وحتتفل.

»األبانيا« تخلع النظام ال�صي�عي 

وتتحّرر منه باحتفال.

ينهي �صراعه ومعاركه  »لبنان« 

ويتجه اإىل التعمر والبناء.

»�ص�ر برلني« ينهار، وينهي حياة 

ال�صي�عية لاأبد، ويرق�ص على 

اإيقاعات اأزميل احلجر.
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أرسار .. حفيدة الصحراء
اإي���ران  م��ع  يت�صالح  »ال��ع��راق« 

ويتبادل الأ�صرى ، يفتح �صفحة 

جديدة حتى يتفّرغ لنا .

ل�صرقة  تت�صابق  الأح��داث كلها 

اأ�ص�اء معركتنا.

ونحن تزداد عزلتنا.

وي����زداد ن�صياننا. ونفينا من 

احلياة.

الأقبية املدف�ن�ن  نحن �صاكن� 

ال�صر  حت�����ت الأب����ن����ي����ة يف 

وال�صرّية.

نخ��ص عزلتنا يف خ�ف من حبل 

مقط�ع ، وقد ل نطف� اأبداً.

والعامل ح�لنا يتلّهى يف �صراوة 

الفرح واملياد.

وفجاأة. ومن ل مكان. ويف اأق�صى 

حالت العزلة والياأ�ص.

ياأتي �ص�ت امراأة.

ينبت. ل تدري من اأين.

كاأّنه م�صباح يبّدد العتمة، ويطرد 

م��ن النطفاء  وال��ف��زع  اخل���ف 

والن�صيان.

�ص�ت امراأة يعلن للعامل كلّه اأننا 

هنا. هنا. هنا.

ما زلنا اأحياء. ون�صتحق التفاتكم 

، واإن كنا اآخر هّم لكم، اآخر هّم 

العامل.

�ص�ت امراأة با�صلة، حتمل روحاً 

ل تقهر.

الأ���ص��ئ��ل��ة وتف�صح  جت��ي��ب ع��ن 

املمار�صات ال�ح�صية.

ك��ي��ف تحُ����يف الأط���ف���ال اخل���ّدج 

واملبت�صرون بعد �صرقة الأجهزة 

الطبية منهم.وكيف يحُقتل وي�ؤ�صر 

النا�ص لأتفه الأ�صباب.

كيف يعاين العجزة واملعاق�ن من 

ا�صتاب حق�ق هي لهم.

اأّية امراأة هذه ، التي تبدد روح 

الياأ�ص وتنت�صلني من اخل�ف 

والعدم؟

اأي ماك هذا الذي حّط على 

ظام روحي؟

امراأة تتكلّم من الك�يت؟!!

امل��ح��ت��لّ��ة. املدّججة  ال��ك���ي��ت 

باجلن�د وال�صاح والعتاد وامل�ت 

املجاين. الك�يت التي مل يبق من 

�صكانها اإّل ذّرة تقف على اأنف 

ال�ح�ص.

لي�صت  اأّن��ه��ا  ذّرة. رمب��ا اعتقد 

اأكرث من عط�صة، اأو حّكة تزيلها 

اإىل الأبد.

ولكن �ص�ت امراأة قال العك�ص.

امراأة رمبا ل تبعد عن خمبئي 

عدة اأمتار .

قالت الذي مل اأ�صتطع اأن اأنطقه 

اأو اأحكيه اأو اأق�له .

مراآتي ال�صجاعة قالت عني ما 

لْهحُ . مل اأقحُ

بددت عني ال�ح�صة ، وانت�صلتني 

اأق�����ص��ى حدود  اأق�����ص��ى.  م���ن 

العزلة.

تكاد  حني كان اخل�ف مق�صلة 

جتتث الأرواح.

وحني كان النا�ص جزر ات�صالت 

مقط�عة.

ات�صالتها  »اأ�صرار« تقيم  كانت 

اآلمنا  ال���ط��ن، تنقل  ب��خ��ارج 

اإىل حم���ط���ات  وه���م����م���ن���ا 

 .A.B.C... CNN ال��ع��امل 

وغرهما.

كيف اأدت هذه املهمة؟

كيف ا�صتطاع �ص�تها اأن ينطلق 

من اأ�صر احلنجرة؟

ت ���ص���ت��ه��ا عر 
ّ

ك��ي��ف ط������َر

ال���ف���زع من  ال�����ص��ت��اي��ت دون 

ا�صطياده؟

اأم اأن �ص�تها طار باأجنحة اليقني 

والإميان ومل ير�صده اأحد؟

امراأة من عمري. اإحدى وثاث�ن 

�صنة.

اأكتبه. وحققْت ما  كتبْت ما مل 

مل اأحققه.

امراأة ل ت�صبهني.

اأنا النقي�ص وهي ال�صد.

نقي�صي و�صدي يحررين، يحُعيد 

اإيّل ه�يتي وك��رام��ت��ي. ويثبت 

اأنا  اأح��م��ل  مل���اذا مل  ج����ذوري. 

املدنية.  املعل�مات  دي�صكات 

اأو دي�صكات وزارة اخلارجية، 

البنك  اأو  اأو وزارة الداخلية، 

املركزي؟

ا�صتطاع فعل كل  َمْن  ملاذا هي 

ذلك ومل اأفعله اأنا؟

ل���ي�������ص يل خ���رة  ه����ل لأن�������ه 

باحلا�ص�ب، وبت�صغيل وتعطيل 

اأجهزة الت�صال؟

اإذاً ملاذا مل اأربطها ح�ل ج�صدي 

واأهّربها اإىل اخلارج؟

كانت هناك طرق اأخرى لأقرتب 

من �ص�رتها اأكرث.

واأحاول  الباب.  اأط��رق  ملاذا مل 

تقريب التماثل بيننا؟

ملاذا اأبقاين الفزع والهلع حبي�صة 

القب� ط�ال فرتة الحتال؟

الك�يت  اأر�ص  بينما هي جت�ل 

والعر�ص،متزنرة  ب��ال��ط���ل 

بال�صجاعة وبروح الفار�ص.

ملاذا مل اأركب معها احل�صان؟

���ص��ي��ف��ي يف وجه  اأحُ���ص��ه��ر  ومل 

الظلم؟

كان باإمكاين الن�صمام اإىل اإحدى 

اخلايا التي كانت تعمل بها.

املعا�ص  ت���زي��ع  ب��اإم��ك��اين  ك���ان 

والأم�ال لاأ�صر املقط�عة، وهذا 

اأ�صعف الإميان.

اإي�����اء  ي���دي يف  ل��ه��ا  اأم�����دحُّ  اأو 

الأجانب اأو ما ي�صم�ن ب� »الدروع 

الب�صرية«.

الأرواح املفزوعة  األي�صت هذه 

ت�صتحق مني البذل والعطاء؟

حني جبنتحُ من عق�بة الإعدام. 

مل جتنب هي.

اأماكن  اإىل  ب�صيارتها  نقلتهم 

لها  واأ�صدقاء  اأق��ارب  وم�صاكن 

خارج الك�يت.

خرجت من احلدود. ودخلت اإىل 

احلدود .

خرجت ودخلت. نقلت ب�صراً. 

نقلت دي�صكات. وزعت نق�داً.

مراآتي �صّغرت حجمي اإىل اأقل 

من ال�اقع.

قاومة. يق�ل�ن �صم�دي كان محُ

اأق�ل �صم�دي ل يكفي.

اأن تختبئ مثل جرذ  هل يكفي 

يف غ��ار حتى ت�صبح بطًا يف 

مقاومة؟

النا�ص  ك��ان��ت م��راآت��ي ت�صجع 

لل�صم�د ، لأنه الرف�ص احلقيقي 

َعِلم  وَم���ْن  ق��ل��ت:   . ل��اح��ت��ال 

ب�صم�دي؟

لنذهب معها يف   : اأختي  قالت 

مظاهرة.

واأغلق  ارتع�ص خ�يف. �صبقني. 

الباب .

الأج�صاد،  الر�صا�ص  اأزيزحُ  فّرق 

وفّرق رايات املظاهرة، وبقيت 

»����ص���ن���اء« ���ص��ه��ي��دة حت���ت عني 

ال�صم�ص.

قلت لأختي: ال�صهادة اأو العار؟

قالت: ال�صهادة .

قلت: العار.

ملاذا مل اأخرت ال�صهادة مثلها؟

ال�صهادة بكل ب�صاطة مل  لأّن 

تخرتين.

ال�صهادة فازت بها مراآتي .

مراآتي. يا مراآتي َمْن فينا الأبهى 

والأجمل؟

قالت: اأ�صرار .

قلت: َمْن فينا الأنبل؟

قالت: اأ�صرار.

قلت: َمْن نال املفازة؟

قالت: اأ�صرار.

قلت: واأنا؟

حر فيه فاأر. قالت: جحُ

منذ متى �صكن يف اجلحر هذا 

الفاأر؟

م��ا قبل  اأو  ال�����لدة.  ه��ل بعد 

النطفة  ق��ب��ل  م��ا  اأو  ال������لدة. 

واخللق؟

منذ متى �صكن يف اجلحر فاأر؟

ه��ل ج��اء م��ن اجل��ي��ن��ات والكر 

وم��ص�مات ك�صجل وو�صم خا�ص 

بي؟

هل جاء من طف�لة قلقة غر 

اآمنة. من �صع�ر باليتم املبكر؟

م���ف���ق����د. مفق�د.  اأم�����ن  م���ن 

مفق�د؟

م����ن روح ح�����ص��ا���ص��ة وجلة 

اليقظة  حتتمي خلف مرتا�ص 

واحلرا�صة؟

روح تنام بعي�ن مفت�حة، حلرا�صة 

الغفلة والن�صيان.
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 أص��������ي��������ب ف���������ي ظ���������������روف ال�������ت�������ب�������اس وري���������ب���������ة ح������ي������ث ال���������ظ���������الم ال��������دام��������س 
وال����������ري����������ح ال�������ع�������اص�������ف�������ة، ف���������أس���������رع ب���������ه أص�������ح�������اب�������ه مل����س����ت����ش����ف����ى ال��������ع��������دان 
وه����������م ي����ل����ق����ن����ون����ه ال�������ش�������ه�������ادت�������ني، ح�����ت�����ى ارت������ف������ع������ت روح�������������ه إل����������ى ب�����ارئ�����ه�����ا

الشهيد محمد مرزوق العازمي

الصعود عرب بوابة خاصة

ع�����رف ال�����ض��ه��ي��د حم���م���د ال���ع���ازم���ي ب�����ض��ف��ات ح�����ض��ن��ة واأخ��������الق ط��ي��ب��ة ف���ق���د ع�����رف ب��اب��ت�����ض��ام��ت��ه ال���دائ���م���ة وح��ب��ه 

ل��ل��م��رح وه������دوء ال��ط��ب��ع وات�������ض���ف ب���احل���ن���ان وال�������ض���دق وال����وف����اء وك�����ان حم���ب���ًا ل��ل��خ��ري م������اداً ي����ده مل�����ض��اع��دة ال��ن��ا���ص 

وخ��دم��ت��ه��م وك�����ان ح�����ض��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ك���رمي���ا يف ب����ذل م���ال���ه ول�����ذا اك��ت�����ض��ب حم��ب��ة الآخ����ري����ن وال���ث���ن���اء ع��ل��ي��ه.

الوطن. عن  والدفاع  اهلل  �ضبيل  يف  ال�ضهادة  متمنيا  وقتها  يف  ال�ضالة  على  مواظبًا  كان  فقد  دينه،  اأم��ور  على  حري�ضًا  ال�ضهيد  وكان 

السور الرابع
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دور ال�ضهيد يف اأثناء 

الحتالل الغا�ضم:

كان ال�صهيد حممد العازمي 

الك�يتي  جم��ن��داً يف اجلي�ص 

برتبة وكيل عريف ويف �صباح 

باأمر  الي�م عندما علم  ذل��ك 

الغزو العراقي تاأثر تاأثراً كبراً 

ل��ه��ذا ال���ع���دوان الأك����ر على 

وطنه فلم يرغب يف الطعام اأو 

ال�صراب حزنا على ما حل ببلده 

اأن يفعل  وك��ان حري�صاً على 

�صيئاً مل�اجهة هذا الغزو الآثم 

فلب�ص ال�صهيد لبا�صه الع�صكري 

اإىل مع�صكر اجلي�ان  وت�جه 

اإخ���ان��ه قتالهم  لكي ي�صارك 

�صد الق�ات العراقية ولكنه مل 

يتمكن من الدخ�ل اإىل املع�صكر 

املنزل وكله حرقة  اإىل  فرجع 

لعدم القدرة على امل�صاركة يف 

اأخرى يف  القتال، وحاول مرة 

مكان اآخر وه� مع�صكر الل�اء 

اب���ن عمه  م��ع  ف��ذه��ب   »15«

نا�صر مطلق العازمي اإل�ى ذلك 

املع�صكر ولكن اجلن�د الك�يتيني 

مل ي�صمح�ا لهما بالدخ�ل لعدم 

ال�صهيد  اأوام��ر فحاول  وج���د 

اأن يقنعهم بال�صماح له وانتظر 

يف فرتة الظهرة حتى ال�صاعة 

ال��راب��ع��ة ع�����ص��راً ول��ك��ن دون 

اإىل منزله يف  ج��دوى فرجع 

منطقة �صباح ال�صامل - ولكنه 

اإىل  اأن خ��رج متجهاً  ما لبث 

ال�طني لعل  مع�صكر احلر�ص 

املجال يك�ن فيه اأوفر حظا من 

ي�صمح  اأي�صاً مل  �صابقه ولكنه 

اأن  ب��ال��دخ���ل، فلما وج��د  ل��ه 

الأب�اب كلها قد �صدت يف وجهه 

ت�جه اإىل خمفر منطقة �صباح 

ال�صامل واأبدى ا�صتعداده الكامل 

للمقاومة الع�صكرية فطلب�ا منه 

اأن يرتك رقم هاتفه واأخروه 

اأنهم �صيق�م�ن با�صتدعائه اإن 

العراقيني  الأمر، ولكن  تطلب 

اأن �صيطروا على كل  لبث�ا  ما 

�صيء دون اأن ت�صنح له الفر�صة 

ب��اأي جهة ع�صكرية  باللحاق 

ولكنه مع ذلك مل يقبل البقاء 

له دور  اأن يك�ن  بيته دون  يف 

يف جمال اآخر األ وه� التط�ع 

يف العمل ال�صعبي فان�صم اإىل 

اأنف�صهم  ل��ه �صخروا  اإخ����ان 

الآخ��ري��ن يف منطقة  خلدمة 

�صباح ال�صامل فكان يق�م بت�زيع 

امل�اد الغذائية على الأهايل يف 

منازلهم مع العمل يف اجلمعية 

التعاونية وتنظيف ال�ص�ارع 

واإ�صعاف  املن�ص�رات  وت���زي��ع 

املر�صى وامل�صابني وامل�صاركة 

الك�يتيني  القتلى   يف ت�ص�ير 

العراقية  الق�ات  اأي��دي  على 

قبل دفنهم ليك�ن �صاهداً على 

وح�صيتهم وعدم اإن�صانيتهم.

وقد غادرت اأ�صرة ال�صهيد 

اإىل  الك�يت  العازمي  حممد 

ال�صع�دية خال الأ�صابع الأوىل 

من الغزو، خ�فا على اأعرا�صهم 

اأي���دي  ت��دن�����ص ع��ل��ى  اأن  م���ن 

العراقيني، ولكن ال�صهيد حممد 

ي�صاهم  رف�����ص اخل���روج لكي 

امل�اطنني فظل يف  يف خدمة 

الك�يت حتى اأوائل �صهر ن�فمر 

1990 م حيث ا�صتطاع املغادرة  
ال�صع�دية  العربية  اململكة  اإىل 

اآخ��ر يف مقاومة  ب��دور  ليق�م 

جي�ص املعتدي فلم يكن خروجه 

الك�يت خ�فا على نف�صه  من 

اأو طلبا  الأم���ان  اأو بحثا عن 

للراحة وي�صهد له ما ذكرناه من 

حر�صه ال�صديد على امل�صاركة 

القتالية منذ ال�صاعات الأوىل 

من الغزو ودوره الذي �صنذكره 

اأر�ص  بعد قليل بعد مغادرته 

ال�طن للم�صاركة يف حترير 

الك�يت، ففي وقت مبكر من 

خروجه ان�صم اإىل تنظيم من 

الك�يتية يف منطقة  العنا�صر 

اخلفجي احلدودية مع الك�يت 

الك�يت  اإىل  يخطط للدخ�ل 

من جهة الن�ي�صيب لكن ق�ات 

التحالف يف هذه املنطقة منعتهم 

ال��دخ���ل من ه��ذه اجلهة  من 

اكت�صاف  الك�يت ب�صبب  اإىل 

املنافذ  لتلك  العراقية  الق�ات 

اإىل  واعتقالهم كل من يدخل 

الك�يت ون�صح�ا بالرتيث وعدم 

للتهلكة دون  اأنف�صهم  تعري�ص 

اأثر يف م�اجهة  لهم  اأن يك�ن 

اجلي�ص العراقي، وطلب منهم 

النتظار حتى يفتح باب التط�ع 

وبالفعل بعد فرتة وجيزة فتح 

املعتدين  التط�ع مل�اجهة  باب 

فكان ال�صهيد حممد العازمي 

اأول املتط�عني يف مدينة  من 

ال�صع�دية،  اأم اجلماجم يف 

اأم  ال�صهيد من مدينة  ثم نقل 

الدمام  اإىل منطقة  اجلماجم 

وذلك لتلقي التدريب الع�صكري 

الازم فاأدخل يف دورة ع�صكرية 

مدتها �صهر تلقى فيها اأ�صا�صيات 

خمتلفة يف ال�ص�ؤون الع�صكرية 

وقد ح�صل على �صهادة تخرج 

الدفاع  يف حفل ح�صره وزير 

الأحمد  ن���اف  ال�صيخ  اآن��ذاك 

اجلابر ال�صباح.

وبعد هذه الدورة باأ�صب�ع اأو 

با�صب�عني مل يلبث �صهيدنا اأن 

ا�صتجاب لنداء ال�طن للم�صاركة 

يف دورة اأخرى ملن اجتاز الدورة 

الأول�ى وذلك يف منطقة حفر 

الباطن فذهب اإىل هناك وبعد 

نقل�ا  اأيام من اللتحاق  ثاثة 

العربية  اإىل جمه�رية م�صر 

لدورة تدريبية ع�صكرية مدتها 

خم�ص�ن ي�ما تقريبا تدرب 

اأن����اع خمتلفة من  فيها على 

ال�صاعقة  الأ�صلحة يف وحدة 

تلقيه تدريبًا يف  اإىل  اإ�صافة 

ك���������������������ان ف����������������ي أوائ���������������������ل 
مدينة  ف��ي  امل��ت��ط��وع��ني 
أم اجلماجم السعودية، 
وتلقى تدريبًا عسكريًا 
و»حفر  »ال����دم����ام«  ف���ي 
مصر وف�������ي  ال�����ب�����اط�����ن« 

ال�صهيد يف طف�لته
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�صاح املدرعات.

ال�صهيد حممد  ك��ان  وق��د 

اأقرانه  عل�ى  العازمي متف�قاً 

يف هذه الدورة فقد ح�صل على 

املركز الأول يف جمال الرماية 

اأر. بي. جي« وكان  وبخا�صة 

هذا التقان يف وقت ق�صر مما 

يدل دللة وا�صحة على تفانيه 

يف التدرب وحما�صه البالغ يف 

اإجادة ا�صتخدام ال�صاح وبعد 

انتهاء الدورة غادر م�صر اإىل 

ق��اع��دة ع�صكرية يف منطقة 

ال��ب��اط��ن يف منت�صف  ح��ف��ر 

�صهر يناير 1991 م ، ويف ي�م 

1991/1/17م بداأ التحرك 

التحالف يف  ل��دول  الع�صكري 

عملية حترير الك�يت بال�صربة 

تاريخاً  ال���ذي يعتر  اجل���ي��ة 

الك�يت  اأهل  ذاك��رة  مميزاً يف 

الغامرة  الفرحة  حيث ظهرت 

دخ�������������ل ال��������ك��������وي��������ت ف����ي 
 1991 ي������ن������اي������ر   24
م��������ع ف�������رق�������ة م�������درع�������ات 
ل�����������واء ال�����ف�����ت�����ح ب����ق����ي����ادة 
ال���ع���ق���ي���د ف�������ؤاد احل������داد 
م�����ن ج����ه����ة ال���ن���وي���ص���ي���ب
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1991/1/27/26م ويف  ي�م 

ي�م 1991/2/8م ت�جه�ا اإىل 

ث��م جاءت  الفنطا�ص  منطقة 

بالت�جه  اإىل الفرقة  اأوام���ر 

ال�صامل  اإىل منطقة ���ص��ب��اح 

الق�ات  والقرين لتحل حمل 

القطرية، ثم اأمروا بالت�جه اإىل 

منطقة م�صرف ويف الطريق 

ال��ت��ي كانت  امل��درع��ة  تعطلت 

تقل ال�صهيد حممد مع زمائه 

ال�صريع للملك  على اخل��ط 

ب��ن عبدالعزيز باجلهة  فهد 

املقابلة ملعر�ص م�صرف الدويل، 

وطلب اآمر ال�صرية من حممد 

واأ�صحابه البقاء فيها اإىل حني 

ذهاب الفرقة اإىل امل�قع املحدد 

ثم ير�صل لهم جن��دة ل�صحب 

مدرعتهم.

ال�ضت�ضهاد:

كان حممد العازمي حري�صاً 

على ال�صهادة فكان يطلب من 

له  اأن تدع�  ب��اإحل��اح  وال��دت��ه 

بال�صهادة فلما تعطلت املدرعة 

ال�صم�ص ق��د قاربت  وك��ان��ت 

ال���غ���روب يف ج��� مغر  ع��ل��ى 

وريح �صديدة حاول املجندون 

بينما ذهب  امل��درع��ة  اإ���ص��اح 

اإىل الر جهة  ال�صهيد حممد 

ال�صرقي عله يجد  اجل��ن���ب 

ي�صاعدهم  اأي �صيء  اأو  قطعة 

ع��ل��ى اإ���ص��اح ال��ع��ط��ل ورجع 

اإىل فرقته ولكن من  حممد 

جهة ال�صمال غر اجلهة التي 

ذهب منها وكان قد �صمع اإطاق 

الدويل  املعر�ص  نار من جهة 

لياأخذ �صاحه  الرج�ع  ف��اأراد 

مجموعة  حت����ري����ر  ف�����ي  س����اه����م  ال����������زور«  »م����ي����ن����اء  ف�����ي 
م�������ن امل�����وظ�����ف�����ني امل�����س�����ج�����ون�����ني ث�������م اجت���������ه م�������ع ب���ق���ي���ة 
زم���������الئ���������ه ص������������وب ال�����������وف�����������رة وم��������ك��������ث مل������������دة ي�����وم�����ني

من اليمني خالد ع�اد بن ح�صيان، زيد عاي�ص بن جعيدان، ال�صهيد حممد 

مرزوق بن غربني، حم�صن عمر الرطيب. 

�ص�اء ممن عان�ا داخل الك�يت 

ب��ني ه�ؤلء  اأو خارجها وم��ن 

ال�صهيد حممد العازمي الذي 

كان قد و�صل لت�ه اإىل ال�صع�دية 

قادماً من م�صر يف طريقه اإىل 

الع�صكرية يف حفر  القاعدة 

الباطن وكان لهذه املنا�صبة بالغ 

العملية يف  الناحية  الأث��ر من 

احلما�ص للم�صاركة مع اجلهات 

املختلفة حيث ظهرت اجلدية 

ال��ت��ح��ال��ف يف عملية  ل����دول 

حت��ري��ر ال��ك���ي��ت. وك���ان اآخر 

هذه املحطات لاأدوار املتعددة 

لل�صهيد حممد يف امل�صاركة  

الآثم  العراقي  الغزو  مل�اجهة 

هي امل�صاركة الفعلية يف عملية 

التحرير وذلك عندما دخل اإىل 

الك�يت بتاريخ 1991/1/24م 

مع فرقة املدرعات لل�اء الفتح 

بقيادة العقيد ف�ؤاد احلداد من 

جهة الن�ي�صيب وذلك بعد اأن 

اأدى اجلن�د �صاة الفجر عند 

الك�يتية،  ال�صع�دية  احل��دود 

لل�صهيد  امل�صاركة  وكانت هذه 

اإح�صا�صه  م��ن  نابعة  حممد 

العميق باأنها �صرف له اإذ لي�ص 

للحياة قيمة واملعتدون قابع�ن 

على اأر�ص ال�طن.

وع���ن���دم���ا دخ���ل���ت فرقة 

املدرعات التي �صمت ال�صهيد 

الك�يت واجهتها  اإىل  حممد 

بقايا فيلق من اجلن�د العراقيني 

املئة  ي���ت���ع���دى ع����دده����م  ل 

واخلم�صني مبعن�يات منهارة ما 

لبث�ا اأن �صلم�ا اأنف�صهم للفرقة 

الك�يتية ثم م��روا على ميناء 

ف���ج��دوا جمم�عة من  ال��زور 

العاملني م�صج�نني  امل�ظفني 

فاأطلق�ا �صراحهم ثم اجته�ا اإىل 

منطقة ال�فرة ومكث�ا فيها ي�م 

1991/1/25/24م ثم حترك�ا 
فجر ي�م 1991/1/26م اإىل 

منطقة اأم الهيمان وظل�ا فيها 

اأ�صحابه  ويخر زماءه فراأى 

�صخ�صاً يف الظام مقبا عليهم 

فظن�ه عدوا لهم فطلب�ا منه 

ال�ق�ف ولكن ل�صدة الريح مل 

ي�صمع حممد ال�ص�ت فاأطلق�ا 

الر�صا�ص يف اله�اء فا�صتلقى 

ثم نه�ص متجها  الأر���ص  على 

امل��درع��ة فاأطلق عليه  �ص�ب 

اأ�صحابه النار فاأ�صاب�ه يف كتفه 

الأمين ف�صقط على الأر�ص ظنا 

منهم اأنه من العراقيني فنه�ص 

اأ�صحابه فازدادوا  اإىل  متجها 

اأخرى  به ريبة ف�صرب�ه م��رة 

اأخذ  ثم  الأر���ص  ف�صقط على 

يزحف جتاههم فظن�ه عدوا قد 

اأن  �صحن نف�صه بالألغام يريد 

يفجرهم مع املدرعة فاأطلق�ا 

النار فاأ�صابته ر�صا�صة  عليه 

يف بطنه واأخ��رى ا�صتقرت يف 

قلبه وجاء اإليه اأ�صحابه فعرف�ه 

وكان يف النزع الأخر فاأ�صرع�ا 

به اإىل م�صت�صفى العدان وهم 

ال�����ص��ه��ادت��ني فنطق  يلقن�نه 

ث��م فا�صت روح��ه وهم  بهما 

يف طريقهم اإىل امل�صت�صفى يف 

ال�صاعة ال�صابعة م�صاء تقريباً 

ويف الي�م الثاين من ال�صت�صهاد 

ذهب ابن عمه مطلق العازمي 

مع اآخرين اإىل م�صت�صفى العدان 

لياأخذوه اإىل مقرة الرقة ودفن 

فيها قبل �صاة الع�صر. وبعد 

ثاثة اأيام من دفنه ذهب اأخ�ه 

الأ���ص��غ��ر ف��ه��د م��ع اب���ن عمه 

واأخ��ر والدته  ال�صع�دية  اإىل 

ابنها فبكت حزنا  با�صت�صهاد 

على فراقه ولكنها ما لبثت اأن 

فرحت ل�صت�صهادة.

ال�صهيد رحمة  رح��م اهلل 

وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته.

من كتاب: حيثيات ال�صت�صهاد 

اأحمد احل�صن ود. �صع�د  ج/4 د. 

الع�صف�ر. »بت�صرف«
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من شهداء العروبة

املستعمر ض����د  م����ع����ارك  ف����ي  ال����رج����ال  ق������ادت  أم���ازي���غ���ي���ة 

املغربية عدجو ..

املوت املتدحـرج
عبد الكرمي املقداد

اأث����ار ظ��ه��وره��ا يف امل���ع���ارك ذه����ول ال�����ض��ب��اط ال��ف��رن�����ض��ي��ن، ح��ي��ث مل ت��ك��ت��ف ب��ال��ت��ن��ق��ل ب��خ��ف��ة ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال لإث����ارة 

اإىل  جنبا  وت��ق��ات��ل  ال�����ض��الح  متت�ضق  ك��ان��ت  ب��ل  وال���غ���ذاء،  امل���اء  ن��ق��ل  اأو  ج��ري��ح  ت�ضميد  اأو  �ضهيد  حل��م��ل  اأو  امل��ق��ات��ل��ن،  ح��م��ا���ص 

ال�ضعراء. بها  التباهي  يف  يتناف�ص  وم��ف��خ��رة   ، الكبري  قبل  ال�ضغري  ب��ذك��ره��ا  يلهج  اأ���ض��ط��ورة  غ��دت  حتى  ال��رج��ال  م��ع  جنب 

التي  ال�صاعرة  امل���راأة  اإنها 

كانت ق�صائدها امللتهبة ت�صتقطب 

ال�غى  اإىل �صاحات  ال��رج��ال 

وت�ؤجج حما�صهم بخطاباتها: 

اأه���ن من ال�صت�صام.  )امل���ت 

اإنها احلرب ثم احلرب ولي�ص 

اإل احلرب…اإنها فر�ص عني 

على كل قادر على حمل ال�صاح، 

ام���راأة(، ناهيك  اأو  ك��ان  رج��ا 

عن زغاريدها التي كانت تزكي 

الهمم يف  احل��م��ا���ص وت�صحذ 

�صاحات القتال، اإل اأن احلادث 

ال���ذي جعل �صهرتها تتجاوز 

الآفاق ه� قتلها لأكرث من 40 

جنديا فرن�صيا دفعة واحدة يف 

اإحدى معارك جبل )ب� كافر(.

تلك هي املغربية الأمازيغية 

�ح نايت خ�يا علي(،  )عدج� محُ

التي مل تكن حياتها قبل الث�رة 

باأقل اإثارة منها خالها، بل اأكرث 

البدوية  �صط�عا وغرابة، فهي 

العام  التي ولدت يف  احل�صناء 

)اإكني�ن(  منطقة  يف   1905
ال�صحراوية القبلية ال�اقعة يف 

منظر جانبي جلبل ب�كافر
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اجلن�ب ال�صرقي للمغرب، وهي 

اأجرتها الظروف  التي  الفتاة 

اأن�ثتها  اإخفاء  يف ما بعد على 

مل��دة �صنتني  والت�صرف كرجل 

دون اأن ي�صعر بها اأحد!

بن عدجو وموح

لعائلة  ال�صحراء ولدت  يف 

بدوية امتهنت التنقل بني مكان 

ال��ك��اأ واملاء  واآخ���ر بحثا ع��ن 

الرعي  اأك�صبها  ملا�صيتها. وقد 

م�صافات  الغنم  قطيع  وتتبع 

ط�يلة ج�صدا ف�لذيا وعلمها 

ال�صر واجللد، مثلما منحتها 

الطبيعة ال�صحراوية بف�صاءاتها 

ال�صجاعة  املفت�حة وامل��م��ت��دة 

واجلراأة والعتزاز بالنف�ص. لكن 

�صاءت الأقدار اأن يت�فى اأب�ها 

ثم  العمر،  الثامنة من  وهي يف 

اأمها بعد �صنتني، فتغر حال 

الطفلة و�صيطر عليها احلزن. 

اأخ�يها  اأ�صاها م�افقة  وزاد يف 

الكبرين على تزويجها من رجل 

م�صن وهي مل ت�صل اخلام�صة 

ع�صرة من العمر بعد.

راح�����ت ع���دج���� ت��ف��ك��ر يف 

ال�رطة، ومل  اخل��روج من هذه 

اأم��ام��ه��ا خم��رج��ا �ص�ى  جت���د 

الهروب، لكن اخل�ف من حتر�ص 

الأغراب بها واغت�صابها ل� فعلت 

جعل ذهنها يتفتق ع��ن فكرة 

عجيبة تتمثل يف التح�ل ظاهريا 

اإىل ذكر! ق�ّصت �صعرها ولب�صت 

�صروال وقمي�صا وقبعة وربطة 

عنق اأحد اأخ�يها، واأخذت اأربعني 

دره��م��ا فقط م��ن �صندوق يف 

ك��ان يحت�ي على ثاثة  البيت 

اآلف درهم، وانطلقت هاربة بعد 

�صاة الفجر اإىل منطقة ت�صمى 

)اآيت ب�حدو( حيث قدمت نف�صها 

اأنها رج��ل يدعى )م�ح(،  على 

وعملت يف حرث وزراعة الأر�ص 

عند اإحدى الأ�صر ملدة �صهرين.

انتبهت  خ��ال تلك الفرتة 

اإل ال�صدفة.

ف��ق��د اع���ت���اد )م������ح( على 

الأ�صرة  اإحدى فتيات  جمال�صة 

ال��ت��ي عمل عندها يف الفرتة 

وال��ت���ا���ص��ل معها  الأخ�������رة، 

باأمها  لأوق��ات ط�يلة، ما دف��ع 

اإىل الحتجاج عليها وتنبهها 

التي قد  ال�خيمة  الع�اقب  من 

تنتج عن عاقتها بهذا ال�صاب، 

اأنها  اأمها  اأخ��رت  الفتاة  لكن 

اأمر )م�ح( منذ �صنة،  اكت�صفت 

لكنها تعهدت بعدم اإف�صاء �صره. 

ف�جئت الأ�صرة باخلر، ف�اجهتها 

باحلقيقة فاعرتفت. واإثر ذلك 

ات�صلت الأ�صرة باأ�صرتها ورجال 

اأثن�ا على هذه  الذين  ال��درك، 

اأنها  الفتاة احل�صناء، معترين 

ت�صتحق كل تقدير مادام هدفها 

احلفاظ على ال�صرف، وات�صل�ا 

باأهلها و�صرح�ا لهم الأمر. وهكذا 

عادت اإىل )عدج�( واإىل )اإكن�ن( 

جمددا، لكن بعد اأن متكنت من 

جتنيب نف�صها الزواج من رجل 

م�صن، فانت�صرت حكايتها وراحت 

تروى بكل اإعجاب وتقدير.

اأ�ضطورة املقاومة

اأن تزوجت عدج� من  بعد 

ب����ح( هاجرت  ن��اي��ت  )حل�صن 

اإىل  معه �صمن وف���د ع��دي��دة 

منطقة )اآيت عطا( يف اجلن�ب 

املغربي تلبية لنداء الدفاع عن 

ال�طن يف وجه املحتل الفرن�صي، 

الذي حاول الت�غل يف اجلن�ب 

ال�صرقي املغربي٬ وال�صيطرة 

على جبال )�صاغرو( لإخ�صاع 

قبائل )اآيت عطا(، التي حت�صنت 

بتلك اجلبال و�صكلت �صدا منيعا 

اأمام ت��صعه، حيث دارت معارك 

عديدة بني الطرفني بني الأول 

من يناير عام 1933 واحلادي 

والع�صرين من مار�ص من العام 

ذات��ه، وق��د �صاركت عدج� يف 

امل��ع��ارك كلها، وت�زعت  ه��ذه 

العمل احلربي  م�صاركتها بني 

والعمل الأدبي ك�صاعرة، فمقابل 

ت�صحياتها اجل�صام يف ت�زيع 

امل�ؤن والذخرة على املجاهدين 

منهم يف  امل�صابني  وت�صميد 

�صاحة املعارك، وجهت �صعرها 

ال��ه��م��م، وتعبئة  ل���ص��ت��ن��ه��ا���ص 

القتال، لكن  املقاومني مل�ا�صلة 

الأمر مل يقف عند هذا احلد، 

بل امت�صقت البندقية وانخرطت 

كالرجال يف جبهات القتال.

حت�صن املجاهدون يف جبال 

امل��ع��روف��ة ب�ع�رة  )���ص��اغ��رو( 

م�صالكها وارتفاعها واحت�ائها 

ميت  على الكثر من املغاور، و�صحُ

تلك املعركة التي امتدت لثاثة 

ن�صبة  اأ�صهر مبعركة )ب�كافر( 

ل�صم قمة من قمم جبل �صاغرو، 

امل��ق��اوم )ع�ص�  البطل  بقيادة 

املعركة  وبا�صام(. ومرت هذه 

بثاث مراحل الأوىل من بداية 

يناير وحتى العا�صر من فراير 

ال��ث���ار فيها  بانتهاج  ومت��ي��زت 

أج��ب��ره��ا أخ���واه���ا على 
ال��������������������زواج م���������ن م���س���ن 
ف�������ه�������رب�������ت وت������ن������ك������رت 
ب������������زي رج������������ل س���ن���ت���ني

وشجاعتها  ب��ح��ن��ك��ت��ه��ا 
مت��ك��ن��ت م��ن ق��ت��ل أكثر 
فرنسيا  أرب�����ع�����ني  م�����ن 
ف�������ي واق�������ع�������ة واح���������دة

اأن )م�ح(  اإىل  الن�صاء  اإح��دى 

الأ���ص��ي��اء يف  ك��ان يخفي بع�ص 

جحر جدار، فرت�صدته اإىل اأن 

اكت�صفت اأنها خرق دم املحي�ص، 

اإل بعد  تتاأكد جيدا  ولكنها مل 

اأن اأطلت عليه من �صق يف الباب 

باأن هذا  وه� ي�صتحم فتيقنت 

ال�صاب مل يكن اإل فتاة متنكرة 

بزي رجل، بيد اأن هذه الأ�صرة 

ال��ف��ت��اة واكتفت  مل تف�ص �صر 

بت�صريحها من العمل. بعد ذلك 

ا�صتعملت عدج� حزاما عري�صا 

لرتبطه على �صدرها لإخفاء 

ثدييها، وانتقلت لا�صتغال يف 

منطقة جماورة ت�صمى )تاوريرت 

زك��اغ��ن(، وج��رب��ت خ��ال ذلك 

العديد من الأ�صغال ال�صاقة مبا 

فيها حفر الآبار واحلرث والبناء. 

ولتاأكيد اأنها ذكر كانت يف اأوقات 

فراغها ت�صارك ال�صباب يف لعب 

الكرة، وتذهب لأداء ال�صاة يف 

امل�صجد. وق��د ا�صتمرت على 

هذه احلال يف العمل والتخفي 

ملدة تقارب ال�صنتني مل تقطعها 

بئر ماء ق�صفها الفرن�صي�ن لت�صديد احل�صار
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اأ�صفرت عن  ح��رب ع�صابات 

خ�صائر كثرة للفرن�صيني ح�صب 

ق�ل اأحد قادة اجلي�ص الفرن�صي 

)ج�ن دي�صم(: » يف �صهر يناير 

وحده، فقدنا اأربعة من اأح�صن 

�صباطنا بالإ�صافة اإىل اجلن�د 

وم��ئ��ات اجل��رح��ى واملعط�بني 

املهاجم�ن على غنائم  و�صيطر 

ب��ه��ائ��م حمملة  م��ن��ه��ا  ه���ام���ة، 

بالأ�صلحة وامل�اد الغذائية«.

اأما املرحلة الثانية فامتدت 

الأول من  اإىل  12 فراير  من 

مار�ص، يف حني امتدت الأخرة 

اإىل احلادي  اأول م��ار���ص  م��ن 

والع�صرين منه ومتيزت بف�صل 

ل��ل��ق���ات املحتلة جعلها  ذري���ع 

متار�ص �صيا�صة الأر�ص املحروقة 

وف��ر���ص ح�����ص��ار مطبق على 

الأهايل �صمل الغذاء واملاء اثنني 

وع�صرين ي�ما، واأدى اإىل اجل�ع 

والعط�ص والفتك باملا�صية التي 

كانت امل�صدر الأ�صا�ص لعي�صهم. 

لكن كل ذلك مل يثبط من عزمية 

الذين حت�صن�ا يف  املجاهدين 

ق��م��ة ج��ب��ل ك��اف��ر، ال���ذي حار 

ال��ف��رن�����ص��ي���ن يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

طبيعته ال�صعبة على الرغم من 

ا�صتخدامهم 44 طائرة ومدافع 

ثقيلة خمتلفة واأ�صلحة متط�رة 

وفتاكة.

اقت�صر دور )ع��دج���( يف 

املياه  امل��ع��ارك على جلب  تلك 

وت���زي��ع ال��ذخ��رة وامل����ؤن على 

الثامن  ي���م  املجاهدين حتى 

والع�صرين م��ن ف��راي��ر الذي 

�صهد قن�ص اأحد املقاومني اأ�صهر 

ع�صكري من اجلهة الأخرى وه� 

اجل��رنال )هرني دو ل�صينا�ص 

دو ب�رنازيل( امل�صه�ر ب�»الرجل 

الأحمر«. يف ذلك ال�صباح فقد 

الفرن�صية  ال��ق���ات  ق��ادة  اأح��د 

واأمر  اأع�صابه  اجل��رنال كاترو 

بالق�صف الع�ص�ائي غر املنقطع، 

فا�صت�صهد العديد من املجاهدين، 

الرجال منهم والن�صاء والأطفال، 

وكان �صمنهم زوج عدج� م�ح، 

القذائف  اإح��دى  ال��ذي مزقت 

اأم��ام عينيها، فكانت  اأ���ص��اءه 

نقطة التح�ل الكرى يف حياتها، 

اإذ �صارعت يف انتزاع بندقية من 

ذراع اأحد ال�صهداء والنخراط 

الرجال،  اإىل جانب  القتال  يف 

ا�صتمرت عليه حتى  وه��� م��ا 

ا�صت�صهادها.

وق���د مت��ك��ن��ت ع��دج��� من 

الأ�صلحة  خمتلف  ا�صتعمال 

التي كان ي�صتخدمها املقاتل�ن، 

العديد  ت��ردي  اأن  وا�صتطاعت 

من جن�د املحتل، اإل اأن احلادث 

ا�صمها يرتدد على  الذي جعل 

الأل�صن وجعل �صهرتها تتجاوز 

الآف�����اق ه��� قتلها لأك���رث من 

40ع�صكريا دفعة واحدة. ذلك 
اأن معرفتها الدقيقة ب�صعاب 

وقمم جبل ب�كافر، جعلتها تختار 

لها مكانا منيعا، وملا راأت ذات 

جبل ب� كافر وتبدو �ص�رة ع�ص� قائد املعركة

اس����ت����ش����ه����د زوج������ه������ا أم����������ام ع���ي���ن���ي���ه���ا ف���ام���ت���ش���ق���ت 
ال����ب����ن����دق����ي����ة ول�������م ت���ت���رك���ه���ا ح����ت����ى اس���ت���ش���ه���اده���ا

أث�������ار ق���ت���ال���ه���ا ب����ش����راس����ة وت���ن���ق���ل���ه���ا ب���خ���ف���ة خ���الل 
امل������ع������ارك ذه���������ول ال���ف���رن���س���ي���ني ف����ل����م ي���ص���دق���وا

من شهداء العروبة
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جبل ب�كافر معلم تاريخي و�صياحي رحُ�صمت ف�قه مامح بط�لية خالدة

جانب من اجلبل مع بناء حديث ملبيت الزوار

وجانب من الطرق يف جبل كافر

اجلرنال الفرن�صي ب�رنازيل

�صباح، فرقة خمتلطة من اجلن�د 

الفرن�صيني تت�صلق اإحدى ال�صعاب 

يف اجتاه ح�صن جبلي يتح�ّصن 

فيه بع�ص املقاومني، اأ�صارت اإىل 

يحُحّرك�ا �صاكنا  ب��األ  املقاومني 

حتى ي�صعد اآخر جندي. وما اأن 

تيقنت من اقرتابهم من اإحدى 

القمم، حتى �صارعت يف دحرجة 

�صخ�ر كبرة عليهم هر�صتهم 

كلهم فلم ينج اأي منهم.

منذ ذلك الي�م غدت عدج� 

�ح اأيق�نة اجلهاد يف �صاغرو،  محُ

اأن ت�صاب  ���ص��اء  لكن ق��دره��ا 

بقذيفة اأودت بحياتها يف مار�ص 

تحُ�ارى  واأن  ال�صنة نف�صها،  من 

الرثى يف اجلبل حيث قحُتل زوجها 

اأحُحل�صن  تاركة ولديها )حماد 

وخرة اأحل�صن( اأَيتاما وقد فقدا 

اأب�يهما يف معركة ب�كافر، التي 

تاريخيا ومن�ذجا  غدت رم��زا 

رائعا للمقاومة املغربية �صد 

مت�����ي�����زت ب�����إل�����ق�����اء ال����ش����ع����ر احل�����م�����اس�����ي وإط��������الق 
امل����ع����ارك الس��ت��ن��ه��اض الهمم ال���زغ���اري���د خ����الل 

بلغ  الذي  الفرن�صي،  امل�صتعمر 

عدد قتاه فيها ح�ايل 3500 

ع�صكري من بينهم ح�ايل ع�صرة 

�صباط ومئات من املجندين، 

ال�صهداء  بينما بلغت ح�صيلة 

1300 �صهيد فقط.
���ص��ه��ادة على �صراوة  ويف 

احلرب قال هرني ب�ردو، ع�ص� 

الأكادميية الفرن�صية الذي زار 

املنطقة بعد مرور �صنة على هذه 

اأر�صلت عليهم  الأح��داث »لقد 

ال�صماء  القنابل ليل نهار من 

اثنان  42 ي�ما!  والأر���ص ملدة 

ي���م��ا م��ن احلرمان  واأرب���ع����ن 

والأرق والعط�ص! اإثنان واأربع�ن 

ي�ما ق�ص�ها مع احلي�انات ومع 

اجلثث املتعفنة... فلنق�ص بذلك 

قدرتهم على حتمل ما قا�ص�ه 

من املحن حتما ي�صم� بهم اإىل 

اأعلى الدرجات«.
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ال�صحابي اجلليل �صعد بن معاذ  ه� 

الأ�صهلي  الأو�صي  الأن�صاري  النعمان  بن 

واأمه  اأب� عمرو،  ر�صي اهلل عنه، وكنيته 

كب�صة بنت راف��ع لها �صحبة ر�صي اهلل 

عنها، و�صعد ر�صي اهلل عنه ه� ال�صحابي 

اجلليل الذي متيز بكثر من املميزات عن 

غره من ال�صهداء الأبرار على عهد ر�ص�ل 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، فه� ال�صهيد، 

وه� �صاحب اجلنازة التي حملتها املائكة، 

وه� ر�صي اهلل عنه من احت�صنه ر�ص�ل 

اهلل وجرحه ينزف ف�صالت دم���اوؤه على 

ث���ب ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، 

وقد وحُ�صف من �صيد اخللق بال�صيادة واأمر 

يخرج�ا عن ق�له وراأيه، وبهذا كان اأعظم 

النا�ص بركة على الإ�صام، فلم تذكر كتب 

ال�صرة لغره ر�صي اهلل عنه مثل هذه امليزة 

اإن مما  باإ�صام �صيدهم.  اإ�صام ق�م  من 

ي��صح �ص�رته ر�صي اهلل عنه ويك�صف عن 

ج�انب �صخ�صيته الفذة، و�صجاعته النادرة، 

وم�اقفه التي ل تن�صى، ما رواه عبداهلل بن 

م�صع�د ر�صي اهلل عنه من ق�صة رحلته لأداء 

العمرة قبل الفتح، قال: انطلق �صعد بن معاذ 

اأمية بن خلف، وكان  معتمرا، فنزل على 

اأمية اإذا انطلق اإىل ال�صام فمر باملدينة، نزل 

انتظر حتى  على �صعد، فقال اأمية ل�صعد 

انطلقت  النا�ص  النهار وغفل  انت�صف  اإذا 

النا�ص بالقيام له، وله مميزات اأخرى جميلة 

و�صفات جليلة �صناأتي على ذكرها لهذا 

الدع�ة وامللهم،  العظيم املجاب  ال�صهيد 

اأقر القراآن الكرمي اجتهاده، ووافق  الذي 

الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم على ق�صائه 

اأعظم  وحكمه، وكان ر�صي اهلل عنه من 

النا�ص بركة على الإ�صام. فقد اأ�صلم على 

يد م�صعب بن عمر ملا اأر�صله النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم اإىل املدينة ليعلم امل�صلمني، 

واأنار  فلما �صرح اهلل �صدره لاإ�صام، 

قلبه بالإميان، انطلق اإىل ق�مه بني عبد 

الأ�صهل فقال: كام رجالكم ون�صائكم حرام 

علي حتى ت�صلم�ا.. فاأ�صلم�ا جميعا، ومل 

من شهداء اإلسالم

طـــــــــارق عــــــدّي

سعد بن معاذ
شهيد اهتز له عرش الرحمن

 قال لقومه : كالم رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تسلموا، 
فأسلموا جميعًا وبهذا كان أعظم الناس بركة على اإلسالم
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اس��ت��ش��ه��د - رض�����ي ال���ل���ه ع���ن���ه - 
قريظة  ب��ن��ي  ف��ي  حتكيمه  ب��ع��د 
ح��ي��ث أق����ّر ال��ل��ه ع��ي��ن��ه مب��ا متناه

فطفت بك، فبينا �صعد يط�ف اإذ اأتاه اأب� 

جهل فقال من هذا الذي يط�ف بالكعبة 

اآم���ن���ا؟ ف���ق���ال ����ص���ع���د اأن���ا، ف���ق���ال اأب���� 

اآويتم  وق��د  جهل: تط�ف بالكعبة اآمنا 

حممًدا واأ�صحابه، فقال: نعم فتاحيا 

بينهما، فقال اأمية ل�صعد ر�صي اهلل عنه: ل 

ترفع �ص�تك على اأبي احلكم فاإنه �صيد اأهل 

ال�ادي، فقال له �صعد: واهلل لئن منعتني 

اأط�ف بالبيت لأقطعن متجرك اإىل  اأن 

ال�صام، قال فجعل اأمية يق�ل ل�صعد: ل 

ت��رف��ع ���ص���ت��ك، وج��ع��ل مي�����ص��ك��ه. قال: 

فغ�صب �صعد، فقال: دعنا عنك، فاإين 

�صمعت حم��م��ًدا �صلى اهلل عليه و�صلم 

يزعم اأنه قاتلك، قال: اإياي؟ قال: نعم، قال 

�صعد: واهلل ما يكذب حممد، فرجع اأمية 

اإىل اأم �صف�ان فقال لها: اأما تعلمني ما قال 

يل اأخي اليرثبي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم 

اأنه �صمع حممدا يزعم اأنه قاتلي، قالت: 

ف�اهلل ما يكذب حممد، قال: فلما خرج�ا 

اإىل بدر وجاء ال�صريخ قالت له امراأته: اأما 

ذكرت ما قال لك اأخ�ك اليرثبي؟ فاأراد األ 

يخرج، فقال له اأب� جهل م�صجعاً وحمر�صاً 

على اخلروج وباثا فيه حمية اجلاهلية: اإنك 

من اأ�صراف ال�ادي ف�صر معنا ي�ما اأو ي�مني، 

ف�صار معهم فقتله اهلل تعاىل يف ذلك الي�م 

امل�صه�د من اأيام الإ�صام الذي عزت فيه 

الدع�ة وارتفع ل�اوؤها. لقد تبدت يف هذه 

احلادثة وهذه العمرة ل�صيدنا معاذ –ر�صي 

اهلل عنه- �صجاعة نادرة قل مثيلها، وم�قف 

اإل العظماء  بط�يل رج���يل ل ي�صنعه 

ال�صرك  لراأ�ص  التحدي  الرجال، فيه  من 

وعدو الدع�ة الإ�صامية يف بلد امل�صركني 

ي�مئذ، م�قف فيه تهديد ووعيد على املاأ 

اإن م�صه  التجارة،  امل�ؤونة، وتعطيل  بقطع 

اأنه كان وحيًدا يف الق�م  اأحد ب�ص�ء رغم 

امل�صركني، بل زاد على ذلك بتب�صر بالقتل، 

ثم �ص�ق بعد ذلك اإىل نار وق�دها النا�ص 

واحلجارة، م�قف ل يك�ن اإل من �صخ�ص 

ماأ اهلل قلبه بالإميان، واأحياه بالإ�صام، 

واختاره ليك�ن من خرة الأ�صحاب، واأكرم 

ال�صهداء. وقد �صارك ر�صي اهلل عنه بعد 

ذلك يف الغزوات مع النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم بدًرا واأحًدا واخلندق، يق�ل ابن الأثر 

رحمه اهلل تعاىل: مقامات �صعد يف الإ�صام 

م�صه�دة كبرة، ول� مل يكن له اإل ي�م بدر 

لاإ�صام، فاإن  ون�صراً  وعزاً  لكفاه فخراً 

اإىل  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ملا �صار 

بدر، واأتاه خر نفر قري�ص قام فا�صت�صار 

النا�ص، فقال املقداد فاأح�صن، وكذلك اأب� 

بكر، وعمر، وكان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

النا�ص،  الأن�صار، لأنهم عدد  و�صلم يريد 

فقال �صاحبنا يف هذا املقال �صعد بن معاذ: 

يا ر�ص�ل اهلل؟ قال:  لكاأنك تريدنا  واهلل 

اأجل، قال �صعد: لقد اآمنا بك و�صدقناك، 

و�صهدنا اأن ما جئت به احلق، واأعطيناك 

م�اثيقنا على ال�صمع والطاعة، فام�ص يا 

ر�ص�ل اهلل ملا اأردت، فنحن معك، ف�الذي 

بعثك باحلق، ل� ا�صتعر�صت بنا هذا البحر 

خل�صناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، 

وما نكره اأن تلقى بنا عدونا غًدا، اإنا ل�صر 

عند احلرب، �صدق عند اللقاء، ولعل ربك 

يريك فينا ما تقر به عينك، ف�صر بنا على 

ر الر�ص�ل لق�له، ون�صطه ذلك  بركة اهلل« َف�صحُ

للقاء الكفار فكان ما ه� م�صه�ر من ن�صر 

الذين  امل�صركني  ل�ص�كة  للم�صلمني وك�صر 

جاوؤوا بعددهم وعدتهم، وكبار ط�اغيتهم 

من اأمثال اأبي جهل واأمية وغرهم فغيب�ا 

البئر، و�صمع�ا من ر�ص�ل اهلل  هنالك يف 

�صلى اهلل عليه و�صلم عبارته امل�صه�رة: »لقد 

وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدمت ما 

الأكرث  ال�صفحة  اأما  وعدكم ربكم حقا«. 

واإ���ص��اءًة يف حياة  ن���ًرا  اإ�صراًقا، والأ�صد 

التي جتلت  �صعد ر�صي اهلل عنه، فهي 

مب�اقفه ر�صي اهلل عنه يف غزوة اخلندق 

التي اأ�صيب بها، ثم ما تاها بعد ذلك يف 

غزوة بني قريظة خائني العه�د وناق�صي 

امل�اثيق، فعن عائ�صة اأم امل�ؤمنني ر�صي اهلل 

عنها اأنها كانت يف ح�صن بني حارثة ي�م 

اخلندق، وكانت اأم �صعد معها يف احل�صن، 

قالت عائ�صة: مر �صعد بن معاذ وعليه درع 

مقِلّ�صة )جمتمعة من�صمة( قد خرجت منها 

ذراعه ويف يده حربة وه� يق�ل: لبث قليا 

يلحق الهيجا حمل . . . . ل باأ�ص بامل�ت 

اأم �صعد: احلق يا  اإذا حان الأجل فقالت 

بني، قد واهلل اأخرت، فقالت عائ�صة: يا اأم 

�صعد ل�ددت اأن درع �صعد اأ�صبغ مما هي، 

فخافت ر�صي اهلل عنها عليه حيث اأ�صابه 

ال�صهم بعد ذلك، قال ابن اإ�صحاق: فرماه 

حبان بن الَعِرقة فقطع اأكحله، وقال حني 

رماه: خذها واأنا ابن العرقة، فاأجابه �صعد: 

ق اهلل وجهك يف النار، ثم قال: اللهم اإن  عَرّ

كنت اأبقيت من حرب قري�ص �صيئا فاأبقني 

اأجاهدهم  اأن  اإيل  اأحب  فاإنه ل ق�م  لها، 

من ق�م اآذوا ر�ص�لك وكذب�ه واأخرج�ه، واإن 

كنت و�صعت احلرب بيننا وبينهم فاجعله 

يل �صهادة، ول متتني حتى تقر عيني يف 

اأنه كان  الدع�ة  بني قريظة، و�صبب هذه 

ممن وقف على حقيقة غدرهم وخيانتهم 

لر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وذلك 

يف اأ�صد �صاعات احلظر وال�صيق يف غزوة 

اخلندق، وكان هذا النق�ص من بني قريظة 

للعهد يف هذا الظرف اأ�صق على امل�صلمني 

من هج�م الأحزاب من خارج املدينة، ومما 

يتهدد  ال��ذي كان  ي�ص�ر ج�صامة احلظر 

امل�صلمني،

والفزع الذي اأحدثه نق�ص بني قريظة 

للعهد ما روي من اأن ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل 

اإليه اخلر، بعث  انتهى  عليه و�صلم حني 

�صعد بن معاذ �صيد الأو�ص، و�صعد بن عبادة 

�صيد اخلزرج، ومعهما عبداهلل بن رواحة، 

وخ�ات بن جبر ر�صي اهلل عنهم فقال: 

بلغنا عن  اأح��ق ما  انطلق�ا حتى تنظروا 

ه�ؤلء الق�م اأم ل؟ فاإن كان حقاً فاحلن�ا 

يل حلناً اأعرفه –اأي ل ت�صرح�ا باخلر- 

ول تفت�ا يف اأع�صاء النا�ص، واإن كان�ا على 

ال�فاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للنا�ص، 

فقام�ا حتى اأت�هم، ف�جدوهم على اأخبث 

ما بلغهم عنهم من الغدر بامل�صلمني والتهي�ؤ 

لاإيقاع بهم، فلما رجع�ا اأبلغ�ا ر�ص�ل اهلل 

بالتلميح ل بالت�صريح، يق�ل ابن اإ�صحاق: 

الباء، وا�صتد اخل�ف،  وعظم عند ذلك 
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من شهداء اإلسالم

واأتاهم عدوهم من ف�قهم ومن اأ�صفل منهم، 

حتى ظن امل�ؤمن�ن كل ظن، وجنم النفاق من 

بع�ص املنافقني، وذلك م�صداًقا لق�له تعاىل: 

ْم  ِمنكحُ �ْصَفَل 
َ
اأ َوِمْن  ْم  َفْ�ِقكحُ ن  ِمّ َجاءحُوكحُم  »اإِْذ 

نَاِجَر  لحُ�بحُ احْلَ بْ�َصارحُ َوبَلََغِت الْقحُ
َ
َواإِْذ َزاَغِت اْلأ

حُ�ؤِْمنحُ�َن  حُِلَي امْل نَاِلَك ابْت نحُ�نَا  هحُ ِ الظحُّ
َّ

نحُّ�َن ِباهلل َوتَظحُ

َوزحُلِْزلحُ�ا ِزلَْزاًل �َصِديًدا« الأحزاب )10 - 11( 

اإن هذه احلقيقة امل�ؤملة ال�صديدة اخلطرة 

راآه��ا وعاي�صها ر�صي اهلل عنه هي  التي 

التي حملته يف هذا الي�م على تقرير ذلك 

احلكم ال�صديد املنا�صب للجرمية الفادحة، 

واخليانة الآثمة ي�م حتكيمه يف بني قريظة 

بعد ح�صارهم ونزولهم على حكمه. ومن 

م�صاهد بط�لته وق�ته يف احلق ورج�لته 

وثباته يف ن�صرة  واعتزازه بدينه و�صدقه 

ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، ما رواه 

النا�ص  ا�صتد على  اإ�صحاق قال: فلما  ابن 

الباء بعث ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

اإىل عيينة بن ح�صن واإىل احلارث بن ع�ف 

–وهما قائدا غطفان- فاأعطاهما ثلث ثمار 
املدينة على اأن يرجعا مبن معهما عنه وعن 

اأ�صحابه، فجرى بينه وبينهما ال�صلح حتى 

كتب�ا الكتاب، ومل تقع ال�صهادة ول عزمية 

ال�صلح، فلما اأراد الر�ص�ل اأن يفعل، بعث اإىل 

�صعد بن معاذ �صيد الأو�ص، و�صعد بن عبادة 

�صيد اخلزرج فذكر ذلك لهما، وا�صت�صارهما 

اأمًرا حتبه  يا ر�ص�ل اهلل،  له:  فيه، فقال 

فن�صنعه، اأم �صيئًا اأمرك اهلل به ل بد لنا من 

العمل به؟ اأم �صيئًا ت�صنعه لنا؟ قال: بل �صيء 

اأ�صنعه لكم، فاأك�ِصرحُ به �ص�كتهم عنكم، فقال 

�صعد بن معاذ: يا ر�ص�ل اهلل قد كنا وه�ؤلء 

الق�م على ال�صرك باهلل وعبادة الأوثان، ول 

نعبد اهلل ول نعرفه، وهم ل يطمع�ن اأن 

ياأكل�ا منها مترة اإل قرى اأو بيعا، اأفحني 

اأكرمنا اهلل بالإ�صام وهدانا له واأعزنا بك 

لنا بهذا  اأم�النا )واهلل( ما  وبه، نعطيهم 

ال�صيف  اإل  من حاجة، واهلل ل نعطيهم 

حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم ؛ قال ر�ص�ل 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : فاأنت وذاك. 

فتناول �صعد بن معاذ ال�صحيفة، فمحا ما 

فيها من الكتاب، ثم قال : ليجهدوا علينا. 

الأجيال:  التاريخ وتناقلتها  مهمة حفظها 

)واهلل ما لنا بهذا حاجة(، اهلل اأكر يا لها 

من كلمة �صدت من عزائم، وحفزت من 

همم، وق�ت من اإرادات، وثبتت اأنف�صا يف 

اأ�صعب امل�اقف واأحلك الظروف، نعم اإنه 

ينهها  ول�����م  ب���اك���ي���ة  أم�����ة  ن���دب���ت���ه 
ال��������رس��������ول ص�����ل�����ى ال������ل������ه ع���ل���ي���ه 
وس��������ل��������م وق�������������������ال: ك����������ل ن�������ادب�������ة 
س����ع����د ن�����������ادب�����������ة  إال  ك�����������اذب�����������ة 

ي�م اخلندق وما اأدراك ما اأيام اخلندق، اإنها 

اأيام تق�ل عنها اأم �صلمة ر�صي اهلل عنها: 

�صهدت مع ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

م�صاهد فيها قتال وخ�ف )املري�صيع وخير 

واحلديبية والفتح وحنني( ومل يكن من ذلك 

اأتعب لر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ول 

اأخ�ف عندنا من اخلندق، وح�صبك به من 

ن  ي�م يق�ل اهلل تعاىل فيه:  »اإِْذ َجاءحُوكحُم ِمّ

بْ�َصارحُ 
َ
ْم َواإِْذ َزاَغِت اْلأ �ْصَفَل ِمنكحُ

َ
ْم َوِمْن اأ َفْ�ِقكحُ

 ِ
َّ

ِباهلل نحُّ�َن  َوَتظحُ َناِجَر  احْلَ لحُ�بحُ  الْقحُ َوَبلََغِت 

َوزحُلِْزلحُ�ا  حُ�ؤِْمنحُ�َن  امْل ابْتحُِلَي  نَاِلَك  ، هحُ نحُ�نَا  الظحُّ

ِزلْ��َزاًل �َصِديًدا« ومما يذكر له ر�صي اهلل 

عنه يف هذه الغزوة طلبه من ر�ص�ل اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم اأن ل ياأذن لبني حارثة 

بالرج�ع اإىل بي�تهم بحجة اأنها مك�ص�فة 

للعدو مرتوكة با حماية، وذلك ما اأ�صارت 

النبي  الآي��ة: )وي�صتاأذن فريق منهم  اإليه 

بي�تنا ع�رة وما هي بع�رة(،  اإن  يق�ل�ن 

فاإنه ملا بلغ �صعدا اأن النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم اأذن لهم. جاءه فقال: يا ر�ص�ل اهلل 

واإياهم  اأ�صابنا  اإنا واهلل ما  لهم،  تاأذن  ل 

�صدة اإل �صنع�ا هكذا. فردهم ر�ص�ل اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم، ومل يقبل عذرهم 

القراآن وك�صف  ول حجتهم، وهنا جبههم 

اأمرهم بق�له تعاىل: »اإن يريدون اإل فرارا«، 

فكان ذلك ت�صديقا لق�ل معاذ ر�صي اهلل 

عنه، وتاأييدا مل�قفه احلا�صم ب�صاأن املنافقني 
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مراحل �صراعهم مع امل�صركني، وكان من 

املمكن جًدا ل� اأن ر�ص�ل اهلل اأطلق �صراح 

بني قريظة وتركهم ي�صرون يف اأر�ص اهلل 

ال�ا�صعة كغرهم اأن تحُكرر هذه املحاولت من 

الغدر بامل�صلمني، واأن يحاول كل حاقد اأن 

يلقي ب�صهمه يف جملة ال�صهام، ويجرب حظه 

يف حماولة الق�صاء على امل�صلمني، فاإن اأفلح 

فذاك، واإل فاأر�ص اهلل وا�صعة، ول تكلفه 

بها  ي�صتمطر  اإل كلمات مع�ص�لة  امل�صكلة 

عف� ر�ص�ل اهلل، وي�صتدر بها رحمته، وتنتهي 

اجلرمية، وينج� املجرم، لكن �صيا�صة ر�ص�ل 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم احلكيمة هذه 

املرة اأرادت وبهذه الق�ص�ة على القرظيني 

املجرمني اأن يقطع دابر كل حماولة بالغدر 

بامل�صلمني، واأن ي�صع حًدا لكل جتربة حاقدة 

من فئة م�ت�رة، فهذا احلكم يف بني قريظة 

ه� احلكم ال�صحيح الذي ل ي�صح غره. 

و�صدق القائل:

وو�ضع الندى يف مو�ضع ال�ضيف يف العال

م�ضٌر كو�ضع ال�ضيف يف مو�ضع الندى 

اأحًدا  اأن  والتاريخ  ال�اقع  ولقد �صجل 

يغز  �صاأن بعد هذا احل��دث اجل��اد مل  له 

املن�رة  الدن� من املدينة  ومل يجروؤ على 

والغدر باأهلها. ويف هذا نزل ق�له تعاىل: 

»واأنزل الذين ظاهروهم من اأهل الكتاب من 

�صيا�صيهم وقذف يف قل�بهم الرعب فريقا 

اأر�صهم  واأورثكم  وتاأ�صرون فريقا،  تقتل�ن 

وديارهم واأم�الهم واأر�صا مل تطئ�ها وكان 

اهلل على كل �صيء قديرا« . الأحزاب -26

27 وبعد اأن حكم مبا حكم على بني قريظة، 
واأقر اهلل عينه، واأجاب دعاءه الذي دعا 

به ي�م اأ�صيب، انفجر جرحه، وجتدد نزف 

الدم منه، وكان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

واأب� بكر وعمر وامل�صلم�ن،  يع�ده،  و�صلم 

قالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها: ف�الذي 

نف�صي بيده اإين لأعرف بكاء اأبي بكر من 

بكاء عمر، وقال عمرو بن �صرحبيل: اإن �صعد 

بن معاذ ر�صي اهلل عنه ملا انفجر جرحه، 

احت�صنه ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، 

فجعلت الدماء ت�صيل على ر�ص�ل اهلل، فجاء 

اأب� بكر ال�صديق فقال: وا انك�صار ظهراه، 

فقال له ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 

َمه، فقال عمر: اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن. 

ال�صام نزل على  اأن جريل عليه  وروي 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم معتجًرا بعمامة 

من اإ�صترق، فقال: يا نبي اهلل، من هذا 

له  ال�صماء، واهتز  اأب�اب  له  الذي فتحت 

العر�ص؟ فخرج ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم �صريعا يجر ث�به، ف�جد �صعداً قد 

قحُب�ص. فلما دفنه وان�صرف من جنازته، 

جعلت دم�عه حتادر على حليته ويده يف 

حليته، و�صمع اأمه ر�صي اهلل عنها تندبه 

وهي تق�ل: 

����ض���ع���دا �����ض����ع����د  اأم  وي��������ل 

ب��������������راع��������������ة وجن��������������دا

����ض���ع���دا �����ض����ع����د  اأم  وي��������ل 

�����������ض����������رام����������ة وج�������������دا

فقال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 

كل نادبة كاذبة اإل نادبة �صعد. وههنا يح�صن 

اأن ن�رد بع�ص الأحاديث والأخبار والآثار 

التي وردت يف ف�صله، وعل� مكانته يف الدنيا 

والآخرة: روى الرتمذي ب�صنده عن الراء 

بن عازب ر�صي اهلل عنه قال: اأهدي اإىل 

ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ث�ب حرير، 

فجعل�ا يعجب�ن من لينه، فقال ر�ص�ل اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم: اأتعجب�ن من هذا؟ 

ملناديل �صعد يف اجلنة اأح�صن من هذا. اهلل 

اأكر مل يقل �صلى اهلل عليه و�صلم لثياب 

�صعد اأو ك�ص�ته اأو جبته اأح�صن من هذا بل 

قال ملناديله، واملناديل هي يف العادة اأدنى 

ما يك�ن من الأ�صياء، ولكن مناديل �صعد 

هي بهذا احل�صن الذي يعجب منه �صحابة 

ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فما بالك 

بثيابه وحلله ر�صي اهلل عنه. وقال  اإذن 

اأن�ص: ملا حملت جنازة �صعد بن معاذ قال 

املنافق�ن: ما اأخف جنازته –تعري�ًصا بخفة 

�صاأنه-، وذلك حلكمه يف بني قريظة، فلما 

بلغ ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: 

اإن املائكة كانت حتمله.

 وختاما رحمك اهلل يا �صيدنا �صعد بن 

معاذ فقد اأ�صلمت ف�صدقت وبايعت ف�فيت، 

وعاهدت ف��ررت، ودع���ت اهلل فاأجبت، 

وطلبت ال�صهادة فنلتها وقد حققت اأمنياتك، 

فبت قرير العني يف جنان عر�صها كعر�ص 

ال�صم�ات والأر�ص.

واخل�نة اخلائفني.

 ا�ضت�ضهاده وحلاقه بالرفيق الأعلى 

اأن  وملا اقت�صت حكمة اهلل جل وعا 

اأجل  نهاية، ولكل خمل�ق  يك�ن لكل حي 

حمت�م ل يتخلف، ول يزاغ عنه، فقد حان 

ذلك ووقع ل�صيدنا �صعد بن معاذ ر�صي اهلل 

عنه بعد حتكيمه يف بني قريظة، حيث اأقر 

اهلل عينه مبا متناه لهم ي�م اأ�صيب حيث 

بني  ق��ال: ول متتني حتى تقر عيني يف 

قريظة. وكان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

اأن  اأمر  ال�صهم  اأ�صاب �صعداً  و�صلم حني 

يجعل يف خيمة رفيدة الأ�صلمية يف امل�صجد 

ليع�ده من قريب. وبقي على هذه احلال اإىل 

اأن كان التحكيم. عن اأبي �صعيد اخلدري 

ر�صي اهلل عنه قال: ملا اأر�صل ر�ص�ل اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم اإىل �صعد بن معاذ 

ليح�صر ويحكم يف بني قريظة، فاأقبل على 

حمار، فلما دنا من النبي �صلى اهلل عليه 

اأو قال:  اإىل �صيدكم،  و�صلم قال: ق�م�ا 

ل�صعد بن  »خركم، وقال ر�صي اهلل عنه 

اأبا  يا  النا�ص:  معاذ: احكم فيهم«. فقال 

عمرو، قد ولك ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم اأمر م�اليك لتحكم فيهم، فقال �صعد: 

عليكم بذلك، عهد اهلل وميثاقه، قال�ا: نعم، 

قال: وعلى من ها هنا؟ يف الناحية التي 

فيها ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، ومن 

معه، وه� معِر�ص عن ر�ص�ل اهلل اإجال 

وحياًء منه، فقال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم: نعم احكم، فقال �صعد: اأحكم 

الأم���ال وت�صبى  م  الرجال وتق�َصّ تحُقتل  اأن 

الذراري. فقال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه 

ال�صيخ  امللك. يق�ل  و�صلم: حكمت بحكم 

علي ال�صربجي يف كتابه »مهارات يف ال�صرة 

تعليًقا على هذه احلادثة: لعل  النب�ية« 

قائًا اأن يق�ل: اأما كان هذا احلكم يف بني 

قريظة �صديًدا، وخمالًفا للمعاين الإن�صانية، 

وحق�ق الإن�صان؟ واجل�اب: اأن هذا احلكم 

ه� احلكم احلكيم الذي ل ي�صح �ص�اه، وما 

زال النا�ص يفعل�ن باأعدائهم ما ه� اأ�صد من 

هذا، فقد نق�ص بن� قريظة عه�دهم مع 

امل�صلمني يف اأ�صد �صاعة مرت عليهم ي�م 

اأحلك مرحلة من  الأحزاب، وخان�هم يف 
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من رموز الحرية

كفاح طويل تّوج بانتزاع حقوق العمال

عبدالهادي خضر

سيزار شافيز.. غاندي أمريكا
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ق�ضى ال�ضطر الأكرب من عمره يف كفاح مرير �ضد اأعتى الربجوازيات يف العامل، فتحدى �ضطوة ونفوذ كبار الراأ�ضمالين 

يف اأمريكا، ومتكن بعد ن�ضال مديد من اإجبارهم على اإعطاء عمال املزارع حقوقهم يف الأجر وامل�ضكن وال�ضمان ال�ضحي، 

فا�ضتح��ق ق��ول الرئي���ص الأمريكي ال�ضابق ب��اراك اأوباما فيه: ) اأعط��ى �ضوتا ملن ل �ضوت لهم، حي��ث وقف وقفة رجل 

�ضج��اع م��ن اأج��ل الكرامة يف الوقت الذي ب��دا فيه اأنه مل يكن هناك اأح��د يويل اأي اهتمام على الإط��الق بعمال املزارع 

الغائب��ن ع��ن الأنظار، الذين كان��وا يح�ضدون غذاء بالدن��ا، وهم يعانون الفق��ر واخلداع على اأي��دي اأ�ضحاب املزارع(.

كانت املهمة �صبه م�صتحيلة، 

لكن اإ�صرار املنا�صل احلق�قي 

�صيزار �صافيز على �صرورة 

رفع الظلم عن العمال واإعادة 

حق�قهم املالية والإن�صانية 

ال��ع��دال��ة همه  جعل حتقيق 

و�صغله ال�صاغل ط�ال م�ص�ار 

حياته. لقد كان منهم، وعانى 

ما عان�ه، وذاق مرارة التمييز 

بني العمال الاتينيني والعمال 

الأمريكيني حيث كان العامل 

الأمريكي يتقا�صى نح� ثاثة 

ال�صاعة مقابل  دولرات يف 

ت�صعني �صنتا للعامل الاتيني، 

اأ�صحاب  اإجبار  ناهيك عن 

املزارع العمال الاتينيني على 

دفع دولرين يف الي�م للعي�ص 

يف اأك�اخ من ال�صفيح اأن�صاأوها 

لهم يف املزارع بدون مياه عذبة 

وبا كهرباء.

ف���م���ع ان��������دلع ال����ث�����رة 

 ،1910 املك�صيكية يف ع��ام 

فر العديد من املك�صيكيني 

اإىل ال�ليات املتحدة خ�فا من 

القتل وبحثا عن حياة جديدة. 

الأمريكي  الطلب  تزايد  ومع 

على العمال الزراعيني ازداد 

اأمريكا  تدفق املهاجرين من 

القان�ن  ك��ان  الاتينية. ومل��ا 

العمال مغادرة  يفر�ص على 

الباد حال ت�قفهم عن العمل 

تعاظم ج�صع اأ�صحاب املزارع 

ا�صتغال،  اأب�صع  فا�صتغل�هم 

ماديا ومهنيا واأخاقيا. زد 

على ذلك اأنهم كان�ا حمرومني 

من ت�صكيل النقابات ومن حق 

الت�ص�يت، فا �ص�ت لهم ول 

اأذن ت�صمع �صك�اهم.

احلظ ال�حيد لأولئك اأن 

الظروف اأجرت �صيزر �صافيز 

اأن يك�ن بينهم، ذلك اأنه ولد 

ي�م 31 مار�ص 1927 يف ولية 

اأمريكيني من  اأريزونا لأب�ين 

اأ�صل مك�صيكي كانا ميلكان 

وب��ق��ال��ة، فاأحلقاه  م��زرع��ة 

تعليمه،  مل�ا�صلة  باملدر�صة 

اأماكهما  لكن مع فقدهما 

ومدخراتهما اإبان فرتة الك�صاد 

الكبر انتقل�ا اإىل كاليف�رنيا 

1939، وع��م��ا يف  يف ع��ام 

املزارع، لكن �صيزار رف�ص اأن 

بالعمل، فتخلى  اأم��ه  تلتحق 

باملزارع  التعليم والتحق  عن 

بدل اأمه مل�صاعدة اأهله، ف�صهد 

خال �صن�ات عمله و معا�صرته 

العمال معاناة حقة  لرفاقه 

اأج���ر زهيدة  ل تكافاأ بغر 

ت�����ص��د رم��ق��ا ول ج�عا،  ل 

كما عاين من خال جتربته 

ال�صخ�صية، ال�صرقة التي يق�م 

بها مالك� املزارع لعرق العمال 

والعن�صرية املقيتة التي كان�ا 

يعامل�نهم بها.

حني وعى جيدا وجتاوز 

الع�صرين من عمره اأراد �صافيز 

العمال  حت�صني حياة ه���ؤلء 

الذين انتهكت حق�قهم املدنية 

واأج��روا بفعل احلاجة على 

باأجر منخف�ص جدا،  العمل 

ويف ظ���روف غ��ر اآم��ن��ة، اإل 

نع ورفاقه من ت�صكيل  محُ اأن��ه 

نقابة جتمعهم وتك�ن ناطقة 

العمال  با�صمهم كغرهم من 

الاتينيني، فانت�صب يف  غر 

1952 ملنظمة خدمة  العام 

املجتمع اآما اأن يطرح ق�صية 

العمال من خالها، وراح يدع� 

الأمريكيني من اأ�صل مك�صيكي 

اإىل املنظمة  اإىل النت�صاب 

واكت�صاب حق الت�ص�يت، كما 

اأخذ يج�ل يف اأنحاء كاليف�رنيا 

ويلقي اخلطابات الداعمة 

حلق�ق العمال، لكنه اكت�صف 

اأن املنظمة ل  بعد �صن�ات 

تلبي طم�حاته، فا�صتقال، ثم 

عمد اإىل تاأ�صي�ص تنظيم خا�ص 

بالعمال املزارعني.

اأعلن   ،1962 ويف ع��ام 

عن تاأ�صي�ص جمعية املزارعني 

واأو�صح يف  ال�طنية )نف�ا(، 

بيان تاأ�صي�صها اأن الهدف اأن 

العمال كب�صر: »نحن  يعامل 

ل�صنا حي�انات، ول�صنا عبيدا، 

باأن نعامل كب�صر«.  ونطالب 

ومنذ البداية، عمد اإىل بناء 

ائتاف وا�صع يتك�ن من ن�صطاء 

امل��دن��ي��ة والطاب  احل��ق���ق 

والعمال ورجال الدين، ورفع 

مبداأ )ل للعنف(. انطلق بعد 

ذلك لت�عية العمال وتعريفهم 

بحق�قهم، واعتمد يف ذلك على 

عدد من املتط�عني ووجههم 

للت�ا�صل مع املزارعني يف نح� 

ت�صعني مدينة ل�صرح مفه�م 

الأج����ر وال�صمان ال�صحي 

البطالة. كما كّثف  واإعانات 

ن�صاطه يف املجال الإعامي 

امل��ن�����ص���رات ووزعها  فطبع 

ال�ص�برماركات  على خمتلف 

واملحات، وا�صتطاع اأن يت�ا�صل 

الإذاعة  مع عدد من برامج 

ل�صرح حق�ق العمال.

اع��ت��م��د م���ب���دأ ال��الع��ن��ف ك��م��ن��ه��ج ف���ي مشوار 
ن��ض��ال��ه ض���د ظ��ل��م وج���ش���ع أص���ح���اب امل�����زارع

يق�د م�صرة  يف العام 1966 تطالب بخطة �صمان للعمال
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واأكد ت�صافيز منذ البداية 

الل��ت��زام بعدم  على ���ص��رورة 

ال��ع��ن��ف، ح��ت��ى يف م�اجهة 

العنف الذى ميار�صه اأ�صحاب 

باأن  امل��زارع. »نحن مقتنع�ن 

العنف  اأق����ى م��ن  الاعنف 

واأنه الداعم الأكر لأية ق�صية 

واأخ��اق��ي��ة«. وعاوة  ع��ادل��ة 

اإذا  اأنه  يعلم  على ذلك، كان 

العنف،  ا�صتخدم امل�صرب�ن 

املزارعني وال�صرطة لن  فاإن 

الإ�صراب  اإخماد  يرتددوا يف 

بالعنف.

يف الثامن من �صبتمر من 

العام 1965 بداأت جلنة عمال 

مزارع العنب من الأمريكيني 

ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ني يف )دي���ان����( 

العمل احتجاجا  اإ�صرابا عن 

على ع��دم ارت��ف��اع الأج����ر، 

ف�قف معهم �صافيز مبنظمته 

ب�صغف، وبدعم منه زاد عدد 

مع�صكرات العمال امل�صربة من 

واأربعني  اإىل ثمانية  ع�صرين 

مع�صكرا. اإثر ذلك مت التفاق 

على دمج جمعية �صافيز بلجنة 

عمال كاليف�رنيا واإطاق ا�صم 

احتاد عمال املزارع عل امل�ل�د 

اجلديد. وبعد �صتة اأ�صهر، قاد 

�صافيز م�صرة تاريخية لعمال 

العنب يف كاليف�رنيا  م��زارع 

انطلقت من مدينة )ديان�( 

وقطعت اأربعمئة كيل� مرت حتى 

و�صلت مبنى ولية كاليف�رنيا 

يف )�صاكرامنت�( وكانت اأط�ل 

ال�ليات  م�صرة احتجاج يف 

املتحدة. بداأت امل�صرة يف 17 

املتظاهرين  اآذار، وكان على 

ال��ص�ل اإىل )�صاكرامنت�( يف 

غ�ص�ن خم�صة وع�صرين ي�ماً، 

ال��ذي ي�صادف  الي�م  اأي يف 

اأحد الف�صح يف 10 ني�صان.

كان هدف �صافيز من هذه 

تلبية مطالب العمال، وكانت 

امل�صرة جتتذب يف كل مدينة 

متر بها اأن�صارا جدداً، ف�صا 

ال��ت��غ��ط��ي��ة الإعامية.  ع��ن 

وخ��ال املحطة الأخ��رة من 

الرحلة، اأعلنت �صركة �صخمة 

لل�صناعات اعرتافها مبنظمة 

�صافيز وم�افقتها على زيادة 

قدرها 35 �صنتا يف ال�صاعة، 

للعمال.  وبناء قاعة ت�ظيف 

وكان هذا اأول انت�صار ملم��ص 

للحركة.

اإىل  الأن�صطة  واأدت هذه 

حت��رك��ات مماثلة يف جن�ب 

 ،1966 ت��ك�����ص��ا���ص يف ع���ام 

الفاكهة يف  حيث قام عمال 

مقاطعة �صتار ب�لية تك�صا�ص 

اأو�صنت.  اإىل  مب�صرة مماثلة 

األهمت حركة ت�صافيز  كما 

الأمريكي  الغرب  العمال يف 

الأو�صط يف تاأ�صي�ص احتادين 

تاأ�صي�ص  م�صتقلني، كما مت 

اللجنة املنظمة لتنظيم العمل 

الزراعي يف اأوهاي� يف �صيف 

ت�صافيز  1967، ح���ل  ع��ام 

ت��رك��ي��زه م��ن الإ����ص���راب اإىل 

مقاطعة على نطاق الباد من 

عنب كاليف�رنيا دعما حلق�ق 

العمال الزراعيني. وحث �صبكة 

امل�صتهلكني على  وا�صعة من 

مقاطعة العنب، ومت ال�صغط 

على �صا�صل ال�ص�بر ماركت 

لعدم �صراء العنب، يف حماولة 

للفت النتباه اإىل حمنة العمال 

الزراعيني، وبالتايل ال�صغط 

على اأ�صحاب املزارع للت�قيع 

على عق�د مع م�ظفيهم.

ت���ا���ص��ل الإ����ص���راب ملدة 

خم�ص �صن�ات، واأحدث بلبلة 

يف ال���ب���اد رغ���م حم���اولت 

امل��������زارع ك�صر  اأ����ص���ح���اب 

با�صتدعاء عمال  الإ���ص��راب 

ات�����خ�����ذ م������ن ال����ص����ي����ام وس����ي����ل����ة مل����واج����ه����ة ال���ع���ن���ف 
وال����ت����ش����دد واالح����ت����ج����اج ع���ل���ى ال���ت���م���ي���ي���ز وال���غ���ن

ك�صر �صيامه بح�ص�ر والدته وزوجته وروبرت كينيدي

مع والدته خال م�صرة يف العام 1975

يق�د م�صرة عام 1999

امل�صرة تعميم الن�صال املنظم 

يتم الع��رتاف بحق�ق  حتى 

عمال املزارع، وال�صغط على 

ال�صلطات العامة لكي تتحمل 

م�ص�ؤولياتها يف النزاع اجلاري. 

وق����د ط���ال���ب املتظاهرون 

بالإ�صراب  امل�����ص��رة  خ���ال 

العنب حتى  ع��ن ا�صتهاك 

من رموز الحرية
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الحتفال بذكرى م�لد �صافيز

اأوباما ي�صع ال�رد على �صريح �صافيز

أوب����ام����ا: ش��اف��ي��ز أع���ط���ى ص���وًت���ا مل���ن ال ص����وت لهم 
ووق�������ف وق����ف����ة رج������ل ش����ج����اع م�����ن أج������ل ال���ك���رام���ة

اآخرين من املك�صيك، وماحقة 

امل�صربني بالعتداء عليهم 

ل��ف��ظ��ي��ا وج�����ص��دي��ا ور�صهم 

باملبيدات. وعندما عاد البع�ص 

اإىل العمل، حثهم �صافيز �صرا 

ع��ل��ى الإ����ص���راب م��ن داخل 

امل��زرع��ة، م��ن خ��ال تط�ير 

�صبكة داخلية من املخرين، 

واإقناع العمال الآخرين لدعم 

الحتاد، والنخراط يف التباط�ؤ 

للعمل. كما بداأت  التكتيكي 

العنب  اأي�صا يف منع  احلركة 

من مغادرة مراكز الت�زيع يف 

جميع اأنحاء الباد. وقد وفر 

اأ�صا�صيا  العمل املنظم دعما 

للحركة، حيث متكنت النقابات 

داخل وخارج ال�ليات املتحدة 

اإ�صافة نف�ذ للمقاطعة  من 

وامل�صاعدة يف وقف �صحنات 

العنب.

ا�صتجاب عدد  اأمام ذلك 

امل���زارع،  اأ�صحاب  قليل م��ن 

واأبرم�ا عق�دا �صبه من�صفة 

م��ع ع��م��ال��ه��م. وم���ن جهتها 

عقدت جلنة جمل�ص ال�صي�خ 

املعنية جل�صات ا�صتماع ح�ل 

ال������ص�����راب، وخ�����ال ذلك 

اللجنة روبرت  اأع��رب ع�ص� 

للعمال  كينيدي ع��ن دع��م��ه 

الرغم من  امل�صربني. وعلى 

ذلك ا�صتمرت غالبية العمال 

يدورون يف الدوامة ذاتها من 

عدم الن�صاف، ما حدا بق�صم 

من اأع�صاء احتاد �صافيز اإىل 

اأقل �صلمية  اإىل نهج  الدع�ة 

للعمل املدين، فغ�صب �صافيز 

ورف�ص ب�صدة.

وكرد على املطالبة بت�صعيد 

العنف قرر ت�صافيز ال�صروع يف 

�صيام مفت�ح عن الطعام حتى 

الع�دة اإىل اللتزام مببداأ الا 

وت��ردد �صدى �صيامه  عنف. 

ح��ت��ى و���ص��ل ال��ك��ث��ري��ن من 

اأعلن�ا  الذين  الدين،  رج��ال 

عن دعمهم الكامل له وملبدئه 

ال�صلمي، كما اأر�صل مارتن ل�ثر 

له تق�ل:  كينغ الب��ن برقية 

»ن�صالتنا منف�صلة لكن هدفها 

واحد وه� احلرية والكرامة 

25 ي�ما  والإن�صانية«. وبعد 

اأعلن عن قطع �صيامه يف جتمع 

�صم ال�صينات�ر روبرت كينيدي 

ومت فيه التعهد مب�ا�صلة النهج 

ال�صلمي يف حركة املطالبة 

اإىل دعم  واإ�صافة  باحلق�ق. 

ك��ي��ن��ي��دي ح�صل ع��ل��ى دعم 

الرابطة ال�صيا�صية املك�صيكية 

الياقات  الأم��ري��ك��ي��ة ذات 

البي�صاء، مما منح الحتاد 

نف�ذا �صيا�صيا اإ�صافيا.

رب��ي��ع عام  واأخ������را، يف 

1970، وقع عدد من اأ�صحاب 
امل���زارع ع��ق���دا من�صفة مع 

اأنهى مقاطعة  العمال، مما 

اق��ت�����ص��ادي��ة ط���ي��ل��ة وم�ؤملة، 

وب�����داأوا يبيع�ن ب�صاعتهم 

ب��اأ���ص��ع��ار مم��ي��زة يف جميع 

اأن��ح��اء ال��ب��اد، مم��ا زاد من 

ال�صغط على اأ�صحاب املزارع 

 25 الآخرين. وعندئذ دخل 

مزارعا كبرا يف مفاو�صات 

ووقع�ا عق�دا مماثلة. وبذلك 

اآلف عامل  مت منح ع�صرة 

النقابات  متثيا ر�صميا يف 

واأج�را من�صفة وخطة للتاأمني 

ال�صامة  ال�صحي وح���دود 

املبيدات يف  ا�صتخدام  على 

العام  اأخ���را، ويف  احل��ق���ل. 

1975 مت منح عمال املزارع 
حق تك�ين النقابة واأي�صا احلق 

يف الت�ص�يت.

انت�صر   1988 ال��ع��ام  يف 

املبيدات احل�صرية  ا�صتخدام 

اأ�صحاب  بدون تقنني، فراح 

امل��زارع ي�صتخدم�نها ب�صكل 

اإىل بدء  اإ���ص��اف��ة  م��ف��رط، 

ا�صتخدامهم للم�اد الهرم�نية 

ل��ت�����ص��ري��ع من���� املحا�صيل 

تزايد  اإىل  اأدى  واإكثارها، ما 

الإ����ص���اب���ة مبر�ص  ح�����الت 

ال�صرطان، فاعرت�ص �صافيز 

ال�صتني  الذي كان قد جتاوز 

من العمر على ذلك، وملا مل�ص 

اإىل  جتاهل احتجاجه عمد 

ال�ص�م عن الطعام ، ورف�ص كل 

الت��صات له بالإفطار ووا�صل 

ال�����ص��ي��ام لأك���رث م��ن خم�صة 

، ف�هنت ق�ته  ي�ما  وثاثني 

وتده�رت حالته ال�صحية، ما 

اأدى اإىل وفاته.

والي�م، �صار لعمال املزارع 

ان��ت��خ��اب ممثليهم  احل��ق يف 

باأنف�صهم واملطالبة بتح�صني 

ظ����روف ال��ع��م��ل م���ن داخ���ل 

امل�ؤ�ص�صات الرملانية الأمريكية، 

وه� ما �صجل باأحرف من ن�ر 

يف تاريخ �صافيز وتاريخ اأمريكا 

التي جعلت من عيد  ذاتها، 

مياده عطلة ر�صمية يحتفل 

بها يف ولية كاليف�رنيا، كما 

مت منحه بعد وف��ات��ه و�صام 

احلرية الرئا�صي عام 1994 

من قبل الرئي�ص بيل كلينت�ن، 

اإ�صافة اإىل اإطاق ا�صمه على 

الكثر من ال�ص�ارع واملدار�ص 

اأمريكا وخارجها يف  داخ��ل 

مدن اأمريكا الاتينية.
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حسن حامد

آفــــاق

مستقبل هويتنا
ال��رج��ال، ومل يعلم  اأ���س��د  اأن بطاقة ال�سحب االآيل التي يف جيوبنا، تغني ع��ن مفاحته التي يعجز ع��ن حملها  ق���ارون  مل يعلم 

ال��ه��واء من فوق  ك��ان عبيده يحركون  ال��ذي  اأك��ر راح��ة من عر�سه، وقي�سر  امل��وج��ودة يف �ساالت بيوتنا  اأن االأري��ك��ة  ك�سرى فار�س 

ك��ان ي�سرب املاء  ال���ذي  ال��ت��ي منتلكها، يف ك��ل غ��رف منازلنا، وه��رق��ل  ي��ر املكيفات  ال��ن��ع��ام مل  راأ���س��ه مب��روح��ة م�سنوعة م��ن ري�����س 

ال��ب��ارد م��ن اإن����اء ف��خ��ار وي��ح�����س��ده م��ن ح��ول��ه ع��ل��ى ذل���ك، مل ي�����س��رب م��ن م���ربد امل��ي��اه امل��وج��ود يف ب��ي��وت��ن��ا، ورح��ل��ة احل���ج ال��ت��ي كانت 

اأكر. اأو  ���س��وى �ساعتني  ب��ال��ط��ائ��رات املكيفة  ال��ت��ي ال ت�ستغرق  ك��رح��ل��ة حجنا  اأب����دا  ب��االأ���س��ه��ر ع��ل��ى ظ��ه��ور االإب����ل، لي�ست  مت��ك��ث 
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ت��ط��ب��ي��ق��ات م��ت��ق��دم��ة أظ���ه���رت ش����رك����ات، وأخفت 
ش���������رك���������ات وامل���������ج���������د ل�������ل�������ذك�������اء االص������ط������ن������اع������ي

نعي�ص ح��ي��اة مل يع�صها 

املل�ك ومل يحلم�ا بها، ذلك 

لأن ف�صل اهلل عظيم فيما 

اأتاحه لنا من تقدم علمي ات�صع 

امل��ج��الت، حتى  ك��ل  لي�صمل 

و�صل بنا اإىل ما يطلق عليه 

الث�رة ال�صناعية الرابعة والتي 

تب�صر بتط�ر علمي هائل خال 

القادمة مل  القليلة  ال�صن�ات 

يحدث من قبل على م�صت�ى 

كافة احل�صارات.

وبنظرة �صريعة على ما كان 

وما اأ�صبحنا عليه، جند على 

�صبيل املثال اأن اأكر �صركة يف 

معدات الت�ص�ير وهي �صركة 

ت�صتح�ذ فى  »ك���داك« كانت 

عام 1998م، على 85 % من 

بالعامل،  الف�ت�غرافيا  �ص�ق 

وكان لديها 170 األف م�ظف، 

ومع ظه�ر اله�اتف املحم�لة 

املزودة بكامرات رقمية تكبدت 

خ�صائر كبرة واأ�صبحت مدينة 

للبن�ك بعد الث�رة يف الت�ص�ير 

انتهى ع�صر  الديجيتال وبه 

بالكامل،  ال���رق��ي  الت�ص�ير 

ال�صركة ه�  وما حدث لهذه 

ل�صركات  نف�صه ما �صيحدث 

كثرة خال ال�صن�ات الع�صر 

القادمة، وذلك ب�صبب التط�ر 

الذي يحدث حاليا  الرهيب 

ال�صطناعى  ال����ذك����اء  يف 

للكمبي�تر يف كافة املجالت، 

مبا يعد مب�صتقبل م�صرق جدا 

للبع�ص وحالك ال�ص�اد للبع�ص 

الآخر.

وقد متكن العلماء بالتقنيات 

املتقدمة يف كامرات الت�ص�ير 

ال�صم�ص يف  من ر�صد حالة 

الأواخر من رم�صان،  الع�صر 

بهدف حتديد ليلة القدر، 

وهي تقنيات اأمكن بها التعامل 

مع حالة ال�صماء وهي �صافية 

اأو بها غي�م و�صباب، ومن 

املعل�م اأن ال�صم�ص تك�ن �صباح 

اأ�صعة، وقد  الليلة با  ه��ذه 

عداد  على  العلماء  اعتمد 

حرارة وعداد رط�بة وكامرا 

فلرتية ترى ال�صم�ص من وراء 

احلجب والغي�م والأمطار، 

ك��ام��را رقمية ت�صدر  وه��ي 

32 بيانا حتليليا، حتدد من 
ال�صم�ص  اأ�صعة  ق���ة  خالها 

ب��صاطة تلك  العلماء  ومتكن 

ال�صم�ص  الأجهزة من متابعة 

ي�م  متابعة جيدة، حتى كان 

التا�صع والع�صرين حيث تغر 

كل �صئ، ال�صم�ص احلارة التي 

ل ميكن روؤيتها بالعني املجردة 

اأكرث من 3 ث�ان اأ�صبحت بدون 

اأ�صعة وقد انخفت احلرارة 7 

درجات والرط�بة 27 درجة، 

ليتاأكد العلماء اأنها ليلة القدر، 

� كما جاء يف احلديث  كانت 

ال�صريف � كالقمر اأو كالط�صت، 

ثابتة  ليلة  اأنها  ت��اأك��دوا  كما 

التا�صع  ك��ل ع���ام يف  ت��ت��ك��رر 

والع�صرين من رم�صان ولي�صت 

متغرة، خا�صة واأنها � نظريا � 

ذكرى نزول القراآن، والذكرى 

ل يتغر م�عدها.

اأن تنهي  امل��ت���ق��ع  وم���ن 

تطبيقات الكمبي�تر معظم 

ال�صناعات احلالية، ف�صركة 

اأك�����ر �صركة  اأوب������ر وه����ي 

العامل ما هي  للتك�صيات يف 

اإل عبارة عن تطبيق م�بايل 

متتلك تاك�صيا واحدا، وقد منح 

الذكاء ال�صطناعى الكمبي�تر 

القدرة على فهم العامل اأكرث 

من الإن�صان الذي �صنعه، وقد 

العامل هذا  الكمبي�تر  اأبهر 

ال��ع��ام ح��ني تغلب على بطل 

العامل يف لعبة »ج�« وهي لعبة 

اأكر  �صينية معقدة بدرجة 

ال�صطرجن، ولكل حركة  من 

فيها اأكرث من مائتي احتمال، 

وقد متكن الكمبي�تر اأن يتعلم 

اللعبة بنف�صه دون مرمج.

اأي�صا مل  العام  ويف ه��ذا 

يعد �صباب املحامني بال�ليات 

املتحدة يجدون عما، لأن 

�صركة اأي بي اإم اأعدت برناجما 

لا�صت�صارات القان�نية ا�صمه 

اإم واط�ص�ن« يقدم  »اأي بي 

القان�نية بدقة  ال�صت�صارات 

%، فى   90 تتخطى ن�صبة 

حني اأن دقة املحامني ال�صباب 

%، وه��� ما   70 ل تتجاوز 

اأن ف��ر���ص العمل مع  يعني 

تطبيقات الكمبي�تر اأ�صبحت 

اأننا  اإىل  قليلة، وي�صر ذلك 

اإىل  امل�صتقبل  لن نحتاج يف 

اأكرث من 10 % من املحامني 

امل�ج�دين حاليا، ولن يك�ن�ا 

غر ا�صت�صاريني  فقط، وكذلك 

الأطباء، لأن برنامج اأي بى اإم 

واط�ص�ن، لي�ص متخ�ص�صا فى 

ال�صت�صارات القان�نية فح�صب 

اأي�صا فى  بل ه� متخ�ص�ص 

ال�صت�صارات الطبية، وميكنه 

ال�����ص��رط��ان بدقة  ت�صخي�ص 

العامل  4 م��رات من  اأف�صل 

الب�صري، واملعروف اأن الفي�ص 

التعرف  بتقنية  ب���ك م��زود 

على وج�ه الأ�صخا�ص مبجرد 

و�صعها على الإنرتنت، وذلك 

الإن�صان،  اأك���ر م��ن  ب��درج��ة 

ويت�قع العلماء اأن %70 من 

ال�ظائف احلالية لن تك�ن 

م�ج�دة يف امل�صتقبل، وين�صح 

ي�صاأل�ا  باأن  ال�صباب  العلماء 

�ص�ؤالني مهمني قبل  اأنف�صهم 

اأن يتخ�ص�ص�ا: اأول هل هذا 

التخ�ص�ص �صيك�ن م�ج�دا يف 

امل�صتقبل؟، وال�ص�ؤال الآخر هل 

ميكن تطبيق هذا التخ�ص�ص 

على الهاتف املحم�ل؟.

اأن عام  العلماء  ويت�قع 

ت�صغيل  �صي�صهد  2018م 
القيادة  ���ص��ي��ارة ذات��ي��ة  اأول 

ال�صر  والتي �ص�ف ميكنها 

يف ال�ص�ارع بدون رخ�صة ثم 

بعدها بعامني، �ص�ف يغزو 

ال�صيارات  ال��ن���ع م��ن  ه���ذا 

العامل، مما �صيك�ن له ف�ائد 

جمة، منها اأن الراكب �صيتمتع 

ال�صيارة دون  برحلته داخ��ل 

اأو خ���ف على �صيارته  ت�تر 

يحُطلب منه  اأو حياته، ول��ن 

النتباه جيدا للطريق، كما 

لن يك�ن يف حاجة اإىل �صائق 

اأو ا�صتخراج رخ�صة قيادة 

امل��رور، ولن  اإىل  الذهاب  اأو 

يك�ن العامل يف حاجة اإل اإىل 

5 % من ال�صيارات امل�ج�دة 
حاليا، مم��ا �صيرتتب عليه 

تخفيف حدة الزحام وحتقيق 

معدلت مرتفعة لنظافة املدن، 

كما �ص�ف تت�فر اأماكن كثرة 

ال�صيارة دون مقابل،  لركن 

يقلل من  ب��دوره �ص�ف  وهذا 

ال�صائقني، بل  ف��ر���ص عمل 

القيادة �صتك�ن من  اإن مهنة 

امل�صتقبل،  املندثرة يف  املهن 

كما �ص�ف تقل ن�صبة احل�ادث، 

ف���اإذا كانت ن�صبة احل�ادث 

الناجتة عن الأخطاء الب�صرية 

األف   100 ك��ل  متثل ح��ادث��ة 

ال�صيارات  فاإن ح�ادث  كيل�، 

القيادة �صتك�ن حادثة  ذاتية 

لكل 10 مايني كيل�.
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وتخفي�ص ن�صبة احل�ادث 

اإىل عدم  ال��ن��ا���ص  ���ص��ي��دف��ع 

التاأمني على حياتهم، مما 

�صيرتتب عليه خ�صائر فادحة 

ال��ت��اأم��ني، خا�صة  ل�صركات 

اأعمالها  ت��ط���ر م��ن  اإذا مل 

وبراجمها مقارنة ب�صركات 

فتح لها امل�صتقبل ذراعيه مثل 

ج�جل واأبل وت�صا، لأن هذه 

ال�صركات تعتمد حاليا على 

ال�صيارات ذاتية القيادة، ومن 

اأ�صهرها ال�صيارة اليابانية »تى 

. )T F X( »اإف اإك�ص

اأما على م�صت�ى الكهرباء 

امل�صتخدمة يف  التقنية  ف��اإن 

اخلايا ال�صم�صية �ص�ف تتط�ر 

تط�را كبرا، حيث �صيتم ت�ليد 

املنازل،  الكهرباء ذاتيا داخل 

ومع حدوث هذا التط�ر �صتقل 

تبعا  الكهرباء و�صتقل  اأ�صعار 

لها اأ�صعار ال�ق�د، حيث �صيتم 

العتماد على الطاقة النظيفة 

الفحم  و�صيتم ال�صتغناء عن 

يف اإنتاج الطاقة كما �صي�صاعد 

البحر  ذل��ك يف حتلية مياه 

وت�فر املياه للمناطق الأكرث 

ال�صح  والتي تعاين من  فقرا 

املائي، حيث اإن كل مرت مكعب 

اإىل  املياه املاحلة يحتاج  من 

2وات /ميل كهرباء لتحليته.
وعلى م�صت�ى ال�صحة وعلى 

غرار فيلم »�صتار تريك« ي�جد 

جهاز حاليا ا�صمه تراى ك�ردر 

)tricorder x priz(، هذا 

اجلهاز ياأخذ عيَّنة من نََف�ص 

الإن�صان ومن دمه و�ص�رة من 

قرنية العني، ويخرج نتيجة 54 

حتليا خمتلفا يتنباأ باحلالة 

للفرد، مما يجعل  ال�صحية 

معامل التحاليل والفح��صات 

اأن هناك  اأب�ابها، كما  تغلق 

ا�صمه »وودز«  حالياً  تطبيقاً 

يعرف مزاج الفرد يف حلظة، 

ويت�قع العلماء قريبا اأن العامل 

ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة 
ت������ت������دخ������ل ف���������ي ح�����ي�����اة 
تطيل  وق�����د  اإلن�����س�����ان 
خلقه وت���ق���ب���ح  ع����م����ره 

التطبيقات  ع��ل��ى  �صيعي�ص 

الإلكرتونيةب�صكل تام، و�صتك�ن 

هناك تطبيقات ميكنها ك�صف 

ال�جه،  م��ن م��ام��ح  ال��ك��ذب 

الهاتف  على غرار تطبيقات 

التي تطرد الذباب وت�صتخدم 

كرمي�ت ك�نرتول لكل الأجهزة، 

الذاكرة  اإنعا�ص  وتطبيقات 

وقيا�ص م�صت�يات الكل��صت�رول 

ال��دم وال�صغط وال�صكر  يف 

القلب  وال��ده���ن و���ص��رب��ات 

اأنهم  والنب�ص وغرها، كما 

اأو  النت ك�ينت  اأن  يت�قع�ن 

النت،  العملة امل�ج�دة على 

تخزين  اإىل  النا�ص  �صيلجاأ 

اأك���رث من  م��دخ��رات��ه��م فيها 

الذهب.
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املرسح والتلفزيون
ثنائية الفن والجامل

من مركز ال�سيخ جابر االأحمد الثقايف انطلق االإعالن الر�سمي عن روؤية )كويت جديدة( التي ت�سعى اإىل حتقيق احلياة الكرمية وامل�ستقبل 

امل�سرق لالأجيال احلالية والأبناء الكويت الذين �سيتولون زمام املبادرة يف بناء الدولة الع�سرية احلديثة التي يتطلع اإليها اجلميع.

د. أسامة خالد املسباح

ب��وس��ع��ه إق��ام��ة ع��الق��ات فنية وج��م��ال��ي��ة م��ع مختلف وس��ائ��ل االت��ص��ال اجل��م��اه��ي��ري والثقافي امل��س��رح 

مســرح

منذ مَتّ اخرتاع التلفزي�ن 

املا�صي،  القرن  يف ثاثينات 

ل���ي���ك����ن و���ص��ي��ل��ة ات�صال 

جماهرية ج��دي��دة تختلف 

يف مق�ماتها وركائزها عن 

وال�����ص��ي��ن��م��ا. عمل  امل�����ص��رح 

امل�صرحي�ن على ال�صتفادة 

ال��صيلة مبا يخدم  من هذه 

امل�صرح، وي�صاهم يف تط�يره، 

وت�صجيع ح�ص�ر عرو�صه. 

ن�صاأت عاقة فنية  وبالتايل 

ج��دي��دة ب��ني امل�����ص��رح وهذه 

ال��صيلة الإعامية اجلديدة، 

اأ�صكال ال�صتفادة  فتعددت 

التلفزي�ن.  م��ن  امل�صرحية 

وه� ما ي�صر اإىل اأن امل�صرح 

اأن يقيم عاقات  ب������ص��ع��ه 

م���ع خم��ت��ل��ف و�صائل  ف��ن��ي��ة 

واأدوات الت�صال اجلماهري 

والثقايف. وهي خا�صية جيدة 

ت�ؤكد مرونة امل�صرح، وقابليته 

لا�صتفادة من خمتلف العل�م 

به،  والخ��رتاع��ات املحيطة 

وال��ت��ي متنحه عمقًا كبراً، 
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ودرجة عالية من الت�ا�صل مع 

املتلقي، وه� امل�صاهد.

امل�ضرح والتلفزيون 

عالقة ثنائية

كما ن�صاأت من قبل عاقة 

ب��ني امل�صرح  جيدة وناجحة 

والإذاع���ة، فقد تكررت ذات 

التلفزي�ن،  مع  اأي�صاً  العاقة 

الذي » يعتر الي�م من اأكرث 

اأجهزة الت�صال اجلماهري، 

انت�صاراً وتاأثراً، فه� يخاطب 

بال�ص�ت  العني والأذن معاً، 

وال�ص�رة واحل��رك��ة، والعني 

اأي  جتذبها احلركة اأكرث من 

حا�صة اأخرى، والتلفزي�ن ه� 

و�صيلة الكرتونية لنقل الأخبار 

والأفكار واملعل�مات والثقافة 

والفن�ن والعل�م. وه� جهاز 

عائلي اأو اأ�صري يجمع الأ�صرة، 

الن�م، ويقدم  ويدخل غرفة 

ر�صالته الإعامية، اإىل خليط 

من الثقافات وخمتلف الأعمار، 

التلفزي�ن،  وقد اعتر ظه�ر 

ك��صيلة ات�صال ب�صرية جديدة 

ث�رة كبرة  وا�صعة النت�صار، 

التي  التقنية  ال��ث���رات  م��ن 

اإذ  الع�صرون،  القرن  حققها 

اإن الع��ت��م��اد على ال�ص�رة 

اأهم  �صي�صبح فيما بعد من 

ع�امل الت�صال اجلماهري، 

اإن  وكما يق�ل روبرت وايرن: 

باإمكاننا احل�ص�ل على اأف�صل 

رجل يف العامل من حيث ك�نه 

اآن واحد،  مرا�صًا وكاتباً يف 

ولكن تقريره الإخباري �صي�ؤول 

اإىل ال�صق�ط، ما مل تت�فر له 

ال�ص�رة املنا�صبة«.

�صمن هذه العاقة الفنية، 

ا�صتفاد امل�صرح من التلفزي�ن، 

التلفزي�ن من  كما ا�صتفاد 

اأّما ا�صتفادة امل�صرح  امل�صرح. 

التلفزي�ن فيمكن  من جهاز 

اإجمالها يف اجل�انب الرئي�صة 

التالية:

امل�صرح  اأخ��ب��ار  - تقدمي 

ومتابعة كل ن�صاط م�صرحي 

جديد، والتعريف به، وت�صليط 

ال�ص�ء عليه، ليتعرف امل�صاهد 

للم�صرح ع��ن م��ا ه�  املحب 

العامل  اجل���دي���د يف ه����ذا 

الثقايف.

الإع����ان����ات عن  ب���ث   -

التي  امل�����ص��رح��ي��ة  ال��ع��رو���ص 

ليليًا يف دور العر�ص  تقدم 

اأن  اعتبار  على  امل�صرحي، 

التلفزي�ن و�صيلة اإعان مهمة 

بالن�صبة للم�صاهد. فالإعان 

هنا بال�ص�ت وال�ص�رة الناطقة 

املتحركة، خاف الإعان يف 

ال�صحافة التي يكتفي بال�ص�رة 

ال��ف���ت���غ��راف��ي��ة اجل���ام���دة، 

وخ���اف الإع����ان الإذاع���ي 

الذي يكتفي فقط بال�ص�ت.

العرو�ص  وب���ث  -ت��ق��دمي 

امل�صرحية امل�صجلة، واملخرجة 

تلفزي�نياً ب��صاطة خمرج نقل 

تلفزي�ين. وه��ذا م��ن �صاأنه 

امل�صاهد على حمبة  ت�صجيع 

امل�صرح، والذهاب م�صتقبًا 

اإىل دور العر�ص امل�صرحي 

امل�صرحية  العرو�ص  مل�صاهدة 

اجلديدة.

التلفزي�ن  ����ص���اه���م   -

اإي��ج��اب��ي��ة وكبرة  م�صاهمة 

العرو�ص  ت�ثيق وت�صجيل  يف 

امل�صرحية، لا�صتفادة منها يف 

امل�صتقبل، �ص�اء يف بثها، كما 

ذكرنا وفق ما تقت�صيه اخلريطة 

اأو  ل��ل��ت��ل��ف��زي���ن،  ال��راجم��ي��ة 

اخ�صاع هذه العرو�ص للدرا�صة 

يف البح�ث العلمية. والتعرف 

على تفا�صيل اجل�انب التقنية 

اأزي��اء، واأل���ان، ومكياج،  من: 

واك�ص�ص�ارات، و�صين�غرافيا، 

وم��صيقى، وم�ؤثرات، واأحياناً 

اأو ال�صتفادة من  الإ���ص��اءة. 

هذه العرو�ص امل�صجلة، حينما 

ثانية يف  اإع��ادة عر�صها  يتم 

للتعرف  اأخ����رى  م��ن��ا���ص��ب��ات 

التفا�صيل الإخراجية،  على 

لأنها مدونة وم�ثقة بال�ص�ت 

وال�ص�رة.

- تقدمي الرامج الثقافية 

ل��ه��ا عاقة  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ي��ة 

بامل�صرح، ورواد امل�صرح، وجن�م 

امل�صرح، من كحُتَّاب وخمرجني 

وممثلني، وتقنيني، وكذلك 

حتليل العرو�ص امل�صرحية من 

وجهة نظر نقدية للتعرف على 

اإيجابيات العمل و�صلبياته، 

والك�صف عن اأفكاره واأهدافه 

من ناحية فنية وجمالية.

- مّت تقدمي ن�ع جديد من 

امل�صرح، وه� م�صرح التلفزي�ن، 

اأي الكتابات امل�صرحية التي تتم 

كتابتها وفق معاير التلفزي�ن 

امل�صرح. وكذلك  ذاته، ولي�ص 

اإخراجها وفق معاير الإخراج 

التلفزي�ين ولي�ص الإخراج 

ال�����ص��رف. وقد  امل�����ص��رح��ي 

�صاع هذا الل�ن من العرو�ص 

امل�صرحية التلفزي�نية يف العامل 

يف اخلم�صينات وال�صتينات، 

انت�صر يف تلفزي�نات  فيما 

العربي يف ثمانينات  ال�طن 

القرن الع�صرين.

اأما التلفزي�ن فقد ا�صتفاد 

من امل�صرح فيمايلي:

ال��درام��ا بحد ذاتها..   -

تحُنقل يف  امل�صرحيات  فكانت 

ثم  م���ن��ت��اج،  ال��ب��داي��ات دون 

دخلت مرحلة امل�نتاج، واأخراً 

مَتّ الت��صل اإىل تكنيك الكتابة 

التي  التلفزي�نية  ال��درام��ي��ة 

تختلف عن طبيعة وتكنيك، 

الدراما امل�صرحية.

التلفزي�ن من  ا�صتفاد   -

امل�صرح بنج�مه وفنانيه وفنييه 

ب����ي����ت����ر ب�����������روك أخ�����������رج م����س����رح����ي����ت����ه )امل��������اه��������ا ب�������ارات�������ا( 
ي�����ت�����م  ال  ح���������ت���������ى   1988 ع�����������������ام  ل�������ل�������ت�������ل�������ف�������زي�������ون 
ت���ش���وي���ه���ه���ا م������ن ق����ب����ل م�����خ�����رج ال����ن����ق����ل ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي.

مســرح
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الذين �صاهم�ا يف بناء الدراما 

التلفزي�نية اخلال�صة بعيداً عن 

اأج�اء الدراما امل�صرحية.

- ظه�ر اأ�صاليب الإخراج 

امل��ت��ط���رة حينما  امل�صرحي 

يتم �صناعة عر�ص م�صرحي 

تلفزي�ين.

- ال�صتفادة من جمه�ر 

امل�صرحيات  امل�صرح حل�ص�ر 

التلفزي�نية امل�صجلة داخل 

ا�صت�دي�هات التلفزي�ن.

تتك�صف  ي���م  بعد  وي���م��اً 

العاقة بني امل�صرح والتلفزي�ن 

ب�����ص��ك��ل ج���ي���د، خ��ا���ص��ة مع 

الفنية، وتط�ر  العل�م  تط�ر 

الدرا�صات البحثية التي جتمع 

بني التلفزي�ن ك��صيلة ات�صال 

كاأداة  وامل�����ص��رح  ج��م��اه��ري، 

مهمة من اأدوات الثقافة.

عالقة تاريخية

اإليا�ص،  م���اري  حت��دث��ت 

ق�����ص��اب ح�صن عن  وح��ن��ان 

ن�صاأة هذه العاقة بني امل�صرح 

والتلفزي�ن، و عن اأهمية هذه 

اإعامي  العاقة من جانب 

وف��ن��ي، يف كتابهما، املعجم 

ال���ذي ج��اء فيه:  امل�صرحي 

ك��صيلة  التلفزي�ن  »يلعب 

ات�صال جماهرية دوراً مهما 

التعريف بامل�صرح ون�صر  يف 

بثها على  اأعماله من خال 

اأدت  ال�صا�صة ال�صغرة. وقد 

التلفزي�ن  العاقة بني  هذه 

وامل�صرح اإىل خلق اخت�صا�ص 

الإخراج التلفزي�ين.

ت�صكيل  واإىل  للم�صرح 

خا�صة  وجماليات  تقنيات 

جعلت عمل املخرج التلفزي�ين 

اأحياناً على  للم�صرح يطغى 

عمل املخرج امل�صرحي.

التلفزي�ن مل  يف بدايات 

تكن التقنيات ت�صمح بت�صجيل 

امل�صرحية، ولذلك  الأع��م��ال 

كان البث املبا�صر من �صالت 

امل�صرح ه� الإمكانية ال�حيدة 

ال�صا�صة  لنقل الأعمال على 

ال�صغرة. يف ي�منا هذا �صمح 

بالفيدي� بت�صجيل  الت�ص�ير 

الأعمال ب�صكل متكرر،  وبث 

امل�صجلة  امل�صرحيات  وبطرح 

على �صرائط فيدي� جتاريًا

م����ع����ل����وم����ات����ه  م�������ن   %90 ع�����ل�����ى  ي����ح����ص����ل  اإلن���������س���������ان 
ط�������ري�������ق  ع�������������ن   %8 و  ال�������������ع�������������ني،  ط�����������ري�����������ق  ع�������������ن 
احل�������������������واس ط������������ري������������ق  ع���������������ن   %2 و  ال������������س������������م������������ع، 

ت�����������ب�����������ادل امل��������ن��������اف��������ع ب�����������ني امل�����������س�����������رح وال�������ت�������ل�������ف�������زي�������ون 
م�����س�����ت�����م�����ر  ف����������ه����������و  ي���������ن���������ت���������ه���������ي،  وال  ي����������ت����������وق����������ف  ال 
ب�����اس�����ت�����م�����رار ت������ق������دم وت�������ط�������ور ال����ت����ق����ن����ي����ات واألف�������ك�������ار

س���������اه���������م ال�������ت�������ل�������ف�������زي�������ون ب������إي������ج������اب������ي������ة ف�������اع�������ل�������ة ف����ي 
ت�����وث�����ي�����ق وت����س����ج����ي����ل ال��������ع��������روض امل�����س�����رح�����ي�����ة، وم����ن����ح 
امل�������س�������رح ال�����ت�����ل�����ف�����زي�����ون ال���������درام���������ا ومم�����ث�����ل�����ي ال�������درام�������ا

امل�صرحيات  اإخ��راج  وف��ن 

للتلفزي�ن يتطلب خرة خا�صة 

ب��ني املعرفة بامل�صرح  جتمع 

وبتقنيات التلفزي�ن، وتتطلب 

الت�فيق بني �صكلني خمتلفني 

التلقي والإدراك. ففي  من 

للمتفرج  امل�صرح تك�ن  �صالة 

احلرية يف ت�جيه ب�صره نح� 

ما يرى وانتقاء العامات التي 

تهمه، اأما �صا�صة التلفزي�ن فاإن 

الذي  الكامرا ه�  ا�صتخدام 

ال��روؤي��ة وي�ؤطر  زاوي��ة  يحدد 

ال�ص�رة من خال الرتكيز على 

تفا�صيل معينة والت�ص�ير يف 

لقطات مقربة.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ف���اإن 

ال�����ص���ت يف �صالة  ان��ت��ق��ال 

العمارة  ب�صكل  يتعلق  امل�صرح 

امل�صرحية وبتمديدات ال�ص�ت 

يف ال�صالة، يف ح��ني تك�ن 

هناك �صرورة عند الت�صجيل 

للتلفزي�ن لتاأطر ال�ص�ت من 

خ��ال تركيب ميكروف�نات 

اأو  التلفزي�ين،  للبث  خا�صة 

اإلغاء ال�ص�ت اأثناء الت�صجيل 

واإجراء عملية دوباج لحقة 

نتيجة لذلك فاإن  وم�صتقلة. 

املخرج التلفزي�ين يلعب دوراً 

اإدراك  ت�جيه  يف  م�صتقًا 

املتلقي ويف تركيب املعنى، 

ويف تقدمي قراءة معينة للعمل، 

التلفزي�ين  النقل  ويف جناح 

تقنياً وفنياً اأو ف�صله.

ان�����ط�����اق�����اً م�����ن ه����ذه 

ف����اإن بع�ص  اخل�����ص������ص��ي��ة، 

امل��خ��رج��ني امل�����ص��رح��ي��ني ل 

اأعمالهم  ي�افق�ن على بث 

اأن  التلفزي�ن خ�فًا من  يف 

اأو  ال��ف��ن��ي��ة،  ت��ت��غ��ر قيمتها 

يق�م�ن هم اأنف�صهم باإخراجها 

للتلفزي�ن.
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احل�����ض��ارات،  يف  الأ���ض��اط��ري  وع�ضور  ال��ب��دائ��ي��ة،  العهود  منذ  الب�ضرية،  احل�����ض��ارات  وم�ضرية  اأب���دي.  ب�ضري  حلم  ال�ضعادة 

ال���ك���ربى، وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ب�����ض��ري��ة ب��ق�����ض��اء اإل���ه���ي، اأو ب��ح��م��اق��ة ال��ب�����ض��ر، ه��ي م�����ض��رية ال��ب��ح��ث ع��ن ال�����ض��ع��ادة امل��ف��ق��ودة، 

ح��ق��ًا؟ ال�ضعيد  وم���ن  ال�����ض��ع��ادة؟  م��ف��ه��وم  م��ا  ل��ك��ن  م����وت!!  ودون  ���ض��ق��اء،  دون  اخل��ال��د،  النعيم  ع���امل  يف  بالعي�ص  واحل��ل��م 

البحث عن

السعادة والخلود

م�ضطفى �ضليمان

مدارات
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بح�صب الكت���ب ال�صماوية، 

كان الإن�ص���ان الأول قد وحُهب، 

عر اآدم وح�اء، ال�صعادة الأبدية 

يف دار اخلل�د؛ حيث ل �صقاء يف 

حت�صي���ل متطلبات ا�صتمرارية 

احلياة؛ ف���كل �صيء مت�فر بني 

اأيديهما. ول م����ت هناك، بل 

خل����د. وكان ذل���ك م�صروطاً. 

وميك���ن اأن نق����ل اإن ال�صعادة 

هنا، م���ن ال�جهة الدينية، هي 

طاع���ة امل�صيئ���ة الإلهية. حتى 

جاءت حلظة الغ�صب الإلهي، 

حني خ�صعت اأمنا ح�اء لإغ�اء 

ال�صيط���ان – الأفع���ى؛ فاأكلت 

مة)  م���ن تل���ك ال�صج���رة املحَرّ

�صج���رة معرفة اخلر وال�صر ، 

و�صجرة اخلل�د( واأطعمت اآدَم؛ 

فتم الع�صيان الأول، واخلطيئة 

الأوىل، وحلّ���ت اللعن���ة الإلهية 

على بن���ي الب�ص���ر بالطرد من 

دار ال�صعادة الأبدية اإىل اأر�ص 

الباء والبتاء؛ اأر�ص ال�صقاء، 

وامل�ت، والبعث، واحل�صاب:

»... وي���ا اآدم ا�صك���ْن اأن���ت 

م���ن  ف���كحُا  وزوج���ك اجلن���َة 

حي���ث �صئتم���ا ول تقرب���ا هذه 

ال�صج���رة فتك�ن���ا من الظاملني 

)19( ف��ص��ص لهما ال�صيطان 

ليحُب���دي لهما م���ا وحُوري عنهما 

من �ص�اآتهما وق���ال ما نهاكما 

ربحُّكم���ا ع���ن ه���ذه ال�صجرة اإل 

اأْن تك�ن���ا َملَك���ني اأو تك�نا من 

اخلالدي���ن)20( وقا�َصَمهحُم���ا 

اإين لكما مل���ن النا�صحني)21( 

هم���ا بغ���رور فلم���ا ذاق���ا  فدَلّ

ال�صج���رة بدْت لهم���ا �ص�اآتهما 

وطِفقا يخ�صف���ان عليهما من 

ورق اجلنة وناداهما ربحُّهما اأمل 

اأنَهكحُما عن تلكما ال�صجرة واأقْل 

لكم���ا اإن ال�صيط���ان لكما عدٌوّ 

مبني)22( )�ص�رة الأعراف(.

»... وقلن���ا ي���ا اآدم ا�صك���ن 

اأن���ت وزوجك اجلنة وكحُا منها 

رغ���داً حيث �صئتم���ا ول تقربا 

م���ن  ال�صج���رة فتك�ن���ا  ه���ذه 

الظامل���ني، فاأزّلهم���ا ال�صيطان 

عنها فاأخرجهما مما كانا فيه، 

وقلنا اهبط����ا بع�صكم لبع�ص 

عدو ولك���م يف الأر�ص م�صتقر 

ومت���اع اإىل حني »�ص�رة البقرة 

»35 /

وهك���ذا اأ�صاع اأب���� الب�صر 

واأمه���م ال�صع���ادة الأبدي���ة يف 

دار اخلل�د العليا، وهبطا اإىل 

الأر����ص ليق�م���ا م���ع ن�صلهما 

باإعم���ار الدني���ا، والبحث عن 

املفق����دة، واحلل���م  ال�صع���ادة 

باخلل�د.

مفه����م ال�صعادة اإذاً ، وفق 

الن�ص���اأة الأوىل للب�ص���ر دينياً، 

طاعة امل�صيئة الإلهية، يف تنفيذ 

الأوامر والن�اهي. لذك �صيك�ن 

اختبار الإن�صان يف احلياة الدنيا 

مماث���ًا لختب���اره يف احلي���اة 

الأخرى قبل اخلطيئة الأوىل: 

) فاأم���ا م���ن طغ���ى * واآثر 

احلياة الدني���ا * فاإن اجلحيم 

هي امل���اأوى * واأم���ا من خاف 

مق���ام رّب���ه ونه���ى النف�ص عن 

اله����ى* فاإن اجلنة هي املاأوى 

)�ص�رة النازعات -37 41(

فالنعيم وال�صعادة واخلل�د 

مكاف���اأة اإلهية مل���ن اأطاع ونهى 

النف�ص ع���ن ه�اها. واجلحيم 

والعذاب وال�صقاء عقاب اإلهي 

ملن ع�صى م�صيئ���ة اهلل. ومما 

ل �صك فيه اأن امل�صيئة الإلهية 

م���ف���ه���وم ال����س����ع����ادة أم������ر ش������اق م�����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة 
ف��������ي األدي�������������ان م����ف����ه����وم����ه����ا  ب�����ع�����ك�����س   ، وال�����ف�����ل�����س�����ف�����ي�����ة 

لي�صت �ص���د م�صال���ح الب�صر، 

�ص على  ف���ا ي�جد دين،  يحِرّ

الرذيلة اأو ارتكاب اخلطايا.

وهن���اك، ب�صكل ع���ام، من 

ي���رى اأن ال�صعادة ه���ي الّر�صا 

النف�ص���ي ، اأي القناع���ة. وهي 

ن����ع م���ن ال�صت�ص���ام ل�اق���ع 

املرء، يف�ص���ره بع�صهم بق�صاء 

اهلل وق���دره، وبع�صهم بالر�صا 

النف�صي اخلا�ص، طلباً للراحة 

النف�صية من عبء التفكر ب�اقع 

الب�ؤ����ص واحلرمان اأو الفقر...

الذي يعي�صه الإن�صان.

ونقف عند ق�صيدة م�صه�رة 

من�ص�ب���ة اإىل الإمام ال�صافعي، 

وقي���ل اإنها لي�صت ل���ه. ويهمنا 

والنف�صي  الفك���ري  امل�صم����ن 

منه���ا. وق���د وقفت ملّي���اً عند 

بيتني من الق�صيدة ال�صهرة )دِع 

الأيام( والتي مطلعها:

دع الأي���ام تفعل م���ا ت�صاء

وطْب نف�صاً اإذا حكم الق�صاءحُ

وهذان البيتان هما:

ه الّتاأين ورزقحَُك لي�ص يحُنِق�صحُ

ولي�ص يزيد يف الرزق العناءحُ

اإذا م���ا كن���َت ذا قلب قن�ٍع

فاأنت ومالكحُ الدن�ي��ا �ص�اء.

�صحيح اأن القناعة اأحياناً 

تك�ن ماذاً نف�صياً، اأو فل�صفياً 

غ في���ه الَقن����عحُ قناعتَ���ه.  يحُ�ص���ِ�ّ

فالفيل�ص�ف الي�ناين) دي�جني( 

كانت قناعت���ه فل�صفية عندما 

كان يجل�ص على قارعة الطريق 

مباب�صه الرّث���ة، وكلبحُه با�صٌط 

ذراعيه بالر�صي���ف قربَه. اأمل 

يقل الإ�صكن���در املقدوين حني 

فاً نف�صه اإليه  وق���ف اأمامه معِرّ

باأنه الإ�صكندر فقال له: » واأنا 

دي�ج���ني الكلبي.اغ���رْب ع���ن 

وجه���ي فقد حجب���َت عني ن�ر 

ال�صم����ص«! نع���م، ه���ذه قناعة 
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لّه���ا من فيل�ص�ف.  ِ فل�صفية جنحُ

لكْن ل نرت�صيه���ا لنا، ول لأي 

اإن�ص���ان طم����ح، واإل ت�قف���ت 

احلياة عن البناء والّنماء.

ودهاقنة ال�صيا�صة واحلكم، 

وبع�ص رج���ال الفك���ر والدين 

من فقه���اء ال�صاطني يزّج�ن 

باجلماهر يف كه�ف القناعة 

الت���ي ل خم���رج  ودهاليزه���ا 

منه���ا اإل اإىل... العامل الآخر! 

فالإ�ص���ام دي���ن عم���ل دائب، 

ولي����ص دي���ن ت�ص����حُّف وزهد. 

وه���ذا ل يحت���اج اإىل �ص�اهد 

قراآني���ة اأو اأحادي���ث نب�ي���ة اأو 

اأدل���ة فقهية. وامل�صل���م احلق، 

كاأي اإن�صان عقاين، ي�ؤمن باأن 

الق�ص���اء قدٌر ل مرَدّ له. ولكن 

كي���ف ليحُنِق�ص الت���اأيّن الرزَق؟ 

األي�ص يف هذا تناق�ٌص مع حِثّ 

الإ�صام عل���ى العمل وال�صعي 

يف مناك���ب الأر�ص؟ ثم كيف ل 

يزيد العن���اءحُ يف الرزق؟ فكيف 

ولن ي�صعى اإلي���ك غنًى وفٌر

واأن���ت وزاه���د الدني���ا �ص�اءحُ

فع�ْص تبكي عل���ى فقٍر بئي�ٍص

فلن ينجيك من فقر بك�����اءحُ.

ومن النا�ص من يرى اأن املال 

وال�صهرة هم���ا ال�صعادة. يق�ل 

الإنكليزي �ص�مر�صت  الروائي 

م�م: املال ه� احلا�صة ال�صاد�صة 

الت���ي بدونها ل تعمل احل�ا�ص 

اخلم����ص الأخ���رى. لك���ن هذه 

احلا�صة ال�صاد�ص���ة: املال، قد 

تك�ن �صبباً يف ال�صقاء، عندما 

تتعّطل ، وتعطل بقية احل�ا�ص. 

يتاب���ع �ص�مر�ص���ت م����م: وَمن 

ي�صرِت الي�م �صيئاً ل يحتاج اإليه، 

ف�صياأت���ي عليه ي�م ل ي�صتطيع 

�صراء ما يحتاج اإليه حقاً.

فال�صهرة واملال قد يك�نان 

�صبباً يف الب�ؤ����ص وال�صقاء، بل 

انتح���ار  والنتح���ار. تذك���روا 

ملك���ة الإغ���راء العاملي مارلني 

م�نرو، وانتحار املطربة داليدا، 

ف������ي األس�����اط�����ي�����ر اإلن�����س�����ان�����ي�����ة غ����ن����ى وم�������ع�������اٍن رم����زي����ة 
واملصير وال���وج���ود  واخل���ل���ود  ال��س��ع��ادة  مل��ف��اه��ي��م  مكثفة 

َمع الأق�ات والرثوات ؟  اإذاً جتحُ

األي�ص بالكِدّ والعناء؟ هذه دع�ة 

للجل��ص عل���ى قارعة الطريق 

مثل دي�جني الكلبي ! وانتظار 

انهم���ار الذه���ب والف�ص���ة من 

ال�صماء!

وكيف يك�ن الفقر القن�ع 

مثَل مالك الدنيا �ص�اء ب�ص�اء؟ 

هذه مق�ل���ة فل�صفية روحانية 

في���ة...ول مت���تحُّ  زهدي���ة ت�ص�حُّ

ب�صل���ة ملنطق عل���م الجتماع، 

وق�انني علم القت�صاد.

بفل�صف���ة القناعة الزهدية 

ت�صبح الأم���ة الإ�صامية اأفقر 

اأم���ة على وج���ه الأر�ص. وهذا 

الإ�صامي���ة  لل���روح  مناق����ص 

الث�رية التي هي يف ال�اقع ث�رة 

ح�صارية انقابية على التخلف 

والفق���ر  الفك���ري،  واجلم����د 

امل���ادي والروح���ي. وعلينا اأن 

ن�ؤمن مبق�لة امللي�نر الي�ناين 

اأونا�ص���ي����ص ال���ذي كان يق�ل: 

»مل اأكن منذ طف�لتي اأوؤمن باأن 

1+1 = 2«. وعلين���ا اأن ن�ؤم���ن 
بحكمة املتنبي:

اإذا غام���رَت يف �صرف َمروِم

ف���ا تقن���ع مب���ا دون النج�ِم

عن���دي  م���ن  واأ�صي���ف 

املن�ص�بة  الق�صي���دة  معار�ص���اً 

اإىل ال�صافعي:

دِع الأي���ام يحُجريه���ا الق�ص���اءحُ

وك���ْن جنم���اً يعانق���ه الف�صاءحُ

ول تقن���ْع مب���ا تاأت���ي الليايل

فلي����ص لقان���ٍع فيه���ا ارتق���اءحُ

»اإذا م���ا كنَت ذا قل���ٍب قن�ٍع«

فاأن���ت وم���ا قنع���َت ب���ه هباءحُ

مدارات
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ولكن نت�صاءل: ما طبيعة هذه 

الرغب���ات، اأو ال�صه�ات ؟ واأية 

اأهداف ن�صع���ى اإىل حتقيقها؟ 

تبدو الق�صية �صائكة وفيها مدى 

وا�صع للجدل واخلاف.

الغن���ى،  يتمن���ى  الإن�ص���ان 

ب���ا واجلمال،  ّ وال�صه���رة، وال�صِ

واخلل����د والنعي���م الأب���دي...

امل����ت والفق���ر!...  واأحيان���اً 

فه� عب���د لأماني���ه املتناق�صة 

املت�صارع���ة الت���ي ل تنتهي اإل 

مب�ته. يق�ل ال�صاعر ميخائيل 

نحَُعيم���ة يف ق�صيدت���ه حب���ل 

التمّني:

�صق���اءٌ التمن���ي  نتمن���ى ويف 

ونن���ادي ي���ا ليت كان����ا وكّنا

ون�صل���ي يف �صّرن���ا لاأم���اين

والأماين يف اجلهر ي�صحكن مّنا

ف�صغراً قد كنت اأطلب ل� كنت،

كب���راً، ويل �صف���ات الكبر

وكبراً ل� عدت طفًا �صغراً

وا�صرتّدْت نف�صي نعيَم ال�صغر

وفقراً ل���� كان يل بحر ماٍل

وغنياً ل� كان يل �صعف مايل

واأراين مازل���ت عبد الأماين

اأمتنى ل� كنت يف غر حايل.

واأحب دائم���اً الع�دة اإىل 

الأ�صاط���ر الإن�صاني���ة ففيها 

غن���ى مع���ريف ومع���ان رمزية 

مكثفة لهم�م الإن�صان ال�ج�دية 

امل�صرية، فهي لي�صت جمرد 

هل��صات تعك�ص دونية العقل 

والكاتب الأمريكي ال�صهر ديل 

كارنيجي م�ؤلف الكتب النف�صية 

التي علّمت الب�صر كيف يعي�ص�ن 

�صعداء، وبخا�صة يف كتابه: دع 

القلق وابداأ احلياة.!!

وه���ل احلي���اة الهانئ���ة يف 

ق���ق ال�صعادة ؟ يف  الق�ص�ر حتحُ

تراثنا ق�صة رائعة لزواج معاوية 

ب���ن اأب���ي �صفيان م���ن البدوية 

البْحدلية،  الأعرابية مي�ص����ن 

حي���ث مل ي���رْق له���ا العي�ص يف 

رحاب الق�صر الأم�ي، فحّنت 

اإىل باديتها حيث احلرية. وقالت 

ق�صيدة من اأروع �صعر احلرية 

اأو التحرر من عب�دية املرء احلر 

للق�ص�ر، وكانت الق�صيدة �صبباً 

يف طاقه���ا م���ن معاوية وهي 

حامل بيزيد ومل���ا ولدته اأخذه 

معاوية، ومن اأبياتها:

لَبي���ٌت تخف���ق الأري���اح في���ه

اأحبحُّ اإيل من من ق�صٍر منيِف

ولب����صحُ عب���اءة وتق���ّر عين���ي

اأح���بحُّ اإيَلّ من لب�ص ال�صف�ِف

واأ�ص����اتحُ الري���اح ب���كل ف���ٍجّ

اأح���بحُّ اإيَلّ من نق���ر الدف�ِف

���ّراَق دوين وكل���ٌب ينب���ح الطحُّ

اأح���بحُّ اإيّل م���ن ق���ٍطّ األ�ِف.

اإذاً ، حتديد مفه�م ال�صعادة 

اأمر �صاق من الناحية الفكرية 

والفل�صفي���ة، بعك����ص مفه�مها 

يف الأدي���ان. فهن���اك تعار����ص 

كبر بني الأف���راد، واملفكرين، 

والأدباء، والفا�صفة يف حتديد 

مفه�م ال�صعادة. » وعلى الرغم 

م���ن احل�ص�ر املت�ا�صل تقريباً 

ل���اآراء املتعار�صة، فاإن معظم 

الفا�صف���ة قد مال�ا اإىل قب�ل 

وجه���ة نظ���ر اأفاط����ن ب���اإن 

ال�صعادة يجب اأن تق�م على ن�ع 

معني من التناغم بني الرغبات 

والأهداف «

البدائي لاإن�صانية. ففي تاريخ 

اأ�صاطر  الكرى  احل�صارات 

غنية يف ت�ص�ير عامل اجلحيم 

والنعيم، وال�صق���اء وال�صعادة 

، مب���ا يعك�ص ت�ق���اً دفيناً يف 

اأعماق الب�صر اإىل حلم اخلل�د 

يف دار ال�صعادة الأبدية ، بعيداً 

عما ياقيه من �صقاء يف حياته 

الأر�صية.

ويحدثن���ا ه�مرو�ص عن 

)جزائر ال�صعداء(، فقال اإنها 

تقع عند جم���رى اأوقيان��ص. 

وج���اء يف �صع���ر ه�صي����د اأن 

زي��ص جعلها م�صكناً لأبطال 

الي�نان الذين �صقط�ا ك�صهداء 

اأم���ام طيبة وط���روادة. يق�ل 

فيه���م ه�صي�د: » لق���د لّفهم 

امل����ت باأكفانه ولك���ن زي��ص 

ب���ن كرون��ص وهبه���م احلياة 

واأ�صكنه���م بعيداً ع���ن النا�ص 

يف  ي�صكن����ن  وجعله���م   ،

اأط���راف الع���امل بعي���داً عن 

الآلهة اخلالدة. وفيهم حتّكم 

كرون�����ص، رب الزم���ن، وهم 

يعي�ص����ن بنف����ص مطمئنة يف 

ال�صعداء...«. وناحظ  جزر 

ارتب���اط امل����ت دائم���اً بحلم 

كن���ف  والعي����ص يف  اخلل����د 

ال�صعادة الأبدية.

لذا جن���د م�صاهد العامل 

الآخر، وما فيه من م�ت، وبعث، 

وخل�د ، و�صعادة و�صقاء. ونذكر 

هنا ر�صالة الغفران للمعري. 

َهيد  والت�ابع والزوابع لبن �صحُ

الأندل�صي. ومن الرتاث العاملي 

 الك�ميدي���ا الإلهي���ة لدانت���ي 

والفردو�ص املفق����د مللت�ن... 

اإنها رحلة البحث عن ال�صعادة 

املفق����دة، واخلل����د يف عامل 

امل����ت والفناء الأر�صي، حتى 

ي�م البعث.

مبوته إال  تنتهي  ال  التي  املتناقضة  ألمانيه  عبد  اإلن��س��ان   
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قراءة

الهويـة

Onlife
طارق الأحمد
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على الرغم من الإجنازات املتوا�ضلة التي حققتها الثورة الرابعة التي ي�ضهدها العامل منذ عدة �ضنوات، واملتمثلة يف ع�ضر املعلومات 

توؤرق  تزال  ل  الثورة  هذه  �ضاحبت  التي  الكثرية  الإ�ضكاليات  فاإن  مكان،  كل  يف  تطبيقاتها  وانت�ضار  احلياة،  جمالت  معظم  يف   ،

املرتتبة  الكبرية  والثقافية  بالآثار الجتماعية  املعنين  الأفراد  بال اجلهات احلكومية واخلا�ضة، ف�ضال عن  املجتمعات وت�ضغل 

على هذه الثورة وتطبيقاتها العديدة.

ت�صكيل ه�يتك ال�صخ�صية.

ويف تل���ك الدرا�صة املعن�نة 

)اله�ية: احلياة دائمة الت�صال 

ONLIFE( يرى  )اأوناي���ف 

اأن هن���اك بع����ص  الباح���ث 

املحُع�ص���ات التقليدي���ة ب�ص���اأن 

اله�ية ال�صخ�صية، تتعلق هذه 

املحُع�ص���ات بال�صتمرارية عر 

الزمن اأو ع���ر ال�صيناري�هات 

املحتملة، مث���ل: هل اأنت نف�ص 

ولرمب���ا كان الت�ص���اوؤل عن 

التاأثر الهائل لث�رة املعل�مات 

عل���ى اله�ية من اأك���رث الهم�م 

التي ت����ؤرق املعنيني بتداعيات 

هذه الث�رة واآثارها على ن�صيج 

املجتمعات و�صخ�صية اأفرادها، 

وعلى التك�ين العام لأي جمتمع 

من حيث العرقيات والط�ائف 

اإ�صافة  والأديان والت�جه���ات، 

اإىل اندم���اج الف���رد باملجتم���ع 

اأو ابتع���اده عن���ه وانزوائ���ه يف 

رك���ن خا�ص ب���ه من�صغ���ا ليل 

نه���ار بالتطبيقات العديدة لها 

، كفي�صب�ك وت�يرت واأن�صتغرام 

وتيليغ���رام وي�تي����ب ووات����ص 

اأب.

ل�ت�صيان�  الدكت����ر  وي���رى 

فل�ريدي يف درا�صة خا�صة بهذا 

اأن الذات الجتماعية  ال�صدد 

هي القن���اة الرئي�صية التي من 

خاله���ا متار����ص تكن�ل�جيات 

املعل�مات والت�صالت، وبخا�صة 

و�صائط الإع���ام الجتماعي، 

تاأث���را عميق���ا يف ه�ياتن���ا 

ال�صخ�صية. اإنها تحُغر الظروف 

الجتماعي���ة التي تعي�ص فيها، 

وتحَُعّدل م���ا تتمتع به من �صبكة 

عاق���ات وتدف���ق للمعل�مات، 

وب�ص���كل غ���ر مبا�ص���ر تحُعي���د 

ت�صكيل طبيع���ة ونطاق القي�د 

والقدرات الت���ي حتكم تقدمي 

ذاتك اإىل العامل واإىل نف�صك، 

وم���ن ثم رمبا يج���ري حتديث 

ج���ذري لذات���ك الجتماعي���ة، 

ينعك�ص على ت�ص�راتك الذهنية 

عن ذاتك، وه� ما يف�صي اإىل 

ال�صخ�ص ال���ذي كنته يف العام 

املا�صي؟ هل �ص�ف تك�ن نف�ص 

ال�صخ�ص اإذا كنت قد ن�صاأت يف 

مكان خمتلف؟ َكْم �ص�ف يتبقى 

ر�ص عقلك  من ذات���ك اإذا ما غحُ

يف ج�صد خمتلف؟

النغما�ص يف التطبيقات

وبالن�صبة اإىل �صخ�ص اعتاد 

اجرتار مثل هذه الأ�صئلة، فاإن 

ظاهرة بناء اله�يات ال�صخ�صية 

عل���ى الإنرتن���ت رمب���ا تب���دو 

�َصِتتة، ن�عا  برمته���ا عبثي���ة ومحُ

م���ن »الفل�صفة للمبتدئني«، ول 

ت�صتحق التاأمل اجلاد. ولكن يف 

الع���امل احلقيقي، ف���اإن عملية 

البناء هذه ه���ي واقع ملم��ص 

���ة لع���دد يتزايد  ِلَحّ وق�صي���ة محُ

�صريعا من النا�ص الذين عا�ص�ا 

كل حياتهم الرا�صدة منغم�صني 

بالفع���ل يف ه���ذه التطبيقات ، 

كفي�صب�ك وت�ي���رت واملدونات، 

وغر ذلك .

وه�ؤلء النا�ص يرون الت�صاوؤل 

ال�صخ�صي���ة  ع���ن ه�ياته���م 

عل���ى الإنرتنت اأم���را طبيعيا، 

ويتعامل�ن مع �صخ�صياتهم على 

اأنها قي���د التط�ير، ويجتهدون 

ي�مي���ا لت�صكيله���ا وحتديثه���ا. 

ف���رط يف الن�صغال  اإنه جيل محُ

بالذات، جيل ي�صتخدم في�صب�ك 

والر�صائل  وت�ي���رت و�صكاي���ب، 

تدف���ق  ليب���ث يف  الف�ري���ة 

م�صتم���ر وجهات نظره الذاتية 

واأذواقه ال�صخ�صية، وتفا�صيل 

حيات���ه اخلا�ص���ة حتى جتاربه 

احلميمة.

ظاهرة  االنترنت  عبر  الشخصية  الهويات  بناء   
ال����ت����أم����ل اجل�����اد ع���ب���ث���ي���ة وم���ش���ي���ن���ة وال ت���س���ت���ح���ق 
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مع�ضلة الهوية

اإن الأ�صئل���ة ب�صاأن ه�ياتنا 

ال�صخ�صية، وت�ص�راتنا الذاتية، 

وذواتنا الجتماعية هي بالطبع 

اأ�صئل���ة قدمي���ة ق���دم ال�ص�ؤال 

الفل�صفي :من اأنا؟. لذلك ميكن 

للم���رء اأن يظن اأنه ل ميكن اأن 

يقال �صيء جديد معق�ل ب�صاأن 

هذا امل��ص�ع. لكن هذا ال�صل�ك 

�صيحُعد متجاها متاما للتغرات 

احلالية، كما يق�ل فل�ريدي.

لقد راأينا كيف ت�صبح حياة 

الإن�صان �صريعا م�صاألة جتربة 

حياة مت�صلة دائما )اأون ليف 

onlife(، و تعيد ت�صكيل القي�د 
واملحددات وتحُتيح قدرات جديدة 

يف تط����ر ه�ياتن���ا، واكت�صابها 

ال�اعي، وتعي���د ت�صكيل فهمنا 

للذات.  ال�صخ�صي واجلمع���ي 

وحالي���ا نح���ن نع���رتف ب�صكل 

متزايد باأهمية ظاهرة �صائعة 

غ���ر م�صب�ق���ة، ظاهرة ميكن 

و�صفه���ا باأنه���ا بن���اء اله�يات 

ال�صخ�صية على الإنرتنت. من 

نحن؟ ومن �صن�صبح؟ ومن الذي 

ميكن اأن نك�نه؟ عندما يتزايد 

ما نق�صيه من وقتنا يف الغاف 

املعل�ماتي)الإنف��صفر(؟

ويرى الباحث اأن تكن�ل�جيا 

املعل�م���ات والت�ص���الت اأدت 

اإىل زي���ادة تاأث���ر البقاء، ففي 

البيئ���ات الرقمي���ة يك����ن من 

قراءة
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ال�صه���ل حتديد واإعادة حتديد 

ال�صيء نف�صه على وجه الدقة 

ع���ر الزمن. امل�صكل���ة هي اأن 

الفرتا�صي رمبا يعمل اأو رمبا 

ل يعمل ب�ص���كل منا�صب، رمبا 

َدثا، لكنه  يك����ن قدمي���ا اأو حمحُ

ل يتق���دم يف ال�صن؛ اإنه ي�صر 

قدميا ول يَهَرم. عندما تفكر يف 

ذلك، ل �صيء يتقادم ي�صتطيع 

اأن يتقادم بدرج���ات متفاوتة. 

وعل���ى النقي����ص، ف���اإن الذات 

تتقدم يف ال�صن، وقد يحدث لها 

ذلك بقدر اأقل ق�ص�ة. والتاأثر، 

الذي بداأنا ن�صهده والذي مازلنا 

نتعل���م كيف نتعاي����ص معه، ه� 

عدم الت�صاق الزمني بني الذات 

وم�طنه���ا عل���ى الإنرتنت بني 

اأج���زاء م���ن ال���ذات تتقدم يف 

ال�ص���ن )مث���ل وجه���ي( واأجزاء 

ت�ص���ر قدمي���ة )عل���ى �صبي���ل 

املثال �ص�رة وجهي على رخ�صة 

القي���ادة اخلا�ص���ة ب���ي(. عدم 

التزامن يكت�صب معنى جديدا 

يف ظروف احلياة املت�صلة دائما 

.)onlife اأون ليف(

الذكريات والتفاعالت: 

تثبيت الذات

مما �صك في���ه اأن الذاكرة 

ت�ؤدي دورا بالغ الأهمية يف بناء 

اله�ية ال�صخ�صية. ومن ال�ا�صح 

اأن اأي تكن�ل�جيا يك�ن هدفها 

الأ�صا����ص ه� تدب���ر الذاكرة، 

�ص����ف يك�ن لها تاأثر كبر يف 

كيفية تط�ير الأفراد وت�صكيل 

ه�ياته���م ال�صخ�صية. ولي�صت 

امل�صاأل���ة م�صاأل���ة َك���ْم فح�صب؛ 

ال�صخ�صية،  الذاك���رة  فج����دة 

واإتاحيته���ا، واإمكانية ال��ص�ل 

اإليه���ا، وا�صتدعاوؤها رمبا ي�ؤثر 

بعمق يف َمْن نظن اأنه نحن وَمْن 

ميكن اأن ن�صبح؟!.

ويرى الباحث اأن الذكريات 

في  م����ف����رط   online ال�������  ع���ب���ر   onlife ج���ي���ل   
للتشكيل  ي���وم���ي���ًا  وم���ج���ت���ه���د  ب�����ال�����ذات  االن����ش����غ����ال 
الوجود لتأكيد  مستمرة  عملية  ف��ي  وال��ت��ح��دي��ث 

املتماثل���ة )القابل���ة للتكرار( ل 

ميك���ن اإل اأن تك����ن ذات تاأثر 

الكيفي���ة  ت�صكي���ل  عمي���ق يف 

الت���ي يفه���م به���ا الأ�صخا����ص 

الذين يتعر�ص�ن لها ما�صيهم. 

ويف�ص���رون ما حدث لهم، ومن 

ث���م فهي ذات تاأث���ر عميق يف 

الكيفية التي يفهم�ن بها معنى 

وج�دهم.

قري���ب،  وق���ت  وحت���ى 

كان���ت النظ���رة املتفائل���ة هي 

املعل�م���ات  اأن تكن�ل�جي���ات 

نت الأ�صخا�ص  والت�صالت َمَكّ

من ق�لبة ه�ياتهم ال�صخ�صية، 

لك���ن امل�صتقب���ل يب���دو خمتلفا 

الذكري���ات  ال�ص���يء.  بع����ص 

ل���ة متي���ل اإىل جتمي���د  املحُ�َصَجّ

وتعزي���ز طبيع���ة م��ص�عاته���ا 

وكلم���ا زادت الذكري���ات التي 

نحُراكمها ونحُخرجها، زادت القي�د 

ال�صردية التي ن�صعها على بناء 

ال�صخ�صية.  وتط����ر ه�ياتن���ا 

اإن زي���ادة ذاكرتن���ا تعني اأي�صا 

انخفا�ص درج���ة احلرية التي 

رمبا نتمتع بها يف اإعادة تعريف 

اأنف�صنا، فالن�صيان ه� جزء من 

عملي���ة بناء الذات. رمبا يك�ن 

احلل املحتمل لاأجيال القادمة 

ه���� األ ي�صرف����ا يف اأي �صيء 

مييل اإىل بل�رة طبيعة الذات، 

وي�صروا اأكرث براعة يف التعامل 

�صنة  َ مع مهارات جديدة اأو حمحُ

لبناء الذات.

ويختم فل�ريدي بالق�ل اإن 

التقاط، وتنقيح، وحفظ، واإدارة 

الذكري���ات اخلا�ص���ة ب�صخ�ص 

ال�صخ�ص���ي  م���ا لا�صته���اك 

والع���ام، �ص�ف تتزايد اأهميتها 

لي�ص فقط فيما يخ�ص حماية 

اخل�ص��صية املعل�ماتية، ولكن 

اأي�ص���ا فيما يخ����ص بناء ه�ية 

�صخ�صية ب�ص���كل �صحي اأكرث. 

وينطب���ق ال�ص���يء نف�ص���ه على 

التفاع���ات. اإن جتربة احلياة 

الدائم���ة الت�ص���ال ل تراع���ي 

احل���دود ب���ني البيئ���ة املت�صلة 

بالإنرتنت online والبيئة غر 

املت�صلة offlife املختلفتني.

يتزاي���د  لذل���ك،  ونتيج���ة 

الأكاذي���ب  انخفا����ص نط���اق 

ال�صاذج���ة ع���ن ذات م���ا على 

اأي م�قع م���ن م�اقع الت�ا�صل 

الجتماع���ي يف ه���ذه احلالة، 

ورمب���ا يكم���ن احل���ل يف خلق 

مزيد من القدرات والف�صاءات 

الأكرث اأمنا للتعبر عن الذات 

وبنائها.
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مأثورات

الـــفـــنـــون 

لجميــــلة  ا

يف الرتاث 

اإلسالمي

بخا�صيتني  اجلميلة  الفن�ن  ترتبط 

اأ�صا�صيتني: )الزمان واملكان(، فاخلا�صية 

الأوىل هي العل�م اجلمالية املرتبطة بالزمان 

اأو  والتي متثل فن�ن امل��صيقى والرق�ص 

ال��ذي ي�صم  ال�صعر  الكامية مثل  الفن�ن 

ال�صعر الغنائي وال�صعر الق�ص�صي وال�صعر 

الك�ميدي والرتاجيدي  التمثيلي وال�صعر 

اأو  الزمانية  الن�صب  وغرها. والتي متثل 

الإيقاعية فيها اأ�صا�صا للبناء اجلمايل. اأما 

فن النرث في�صم فن املقال والق�صة الق�صرة 

والرواية وغرها.

العل�م  اأم���ا اخلا�صية الأخ����رى فهي 

اجلمالية املرتبطة باملكان والتي تتمثل 

بفن�ن العمارة والنحت والر�صم والنق�ص على 

الزجاج وغرها.ول �صك اأن الن�صب املكانية 

والزمانية ل تعد منف�صلة ب�صكل قاطع واإمنا 

ذلك ميثل يف مظهرها اخلارجي فقط، فاإن 

اأمعنت النظر لتلك الفن�ن اأوجدت تداخا 

بينها، هذا التداخل مييزه )التذوق الفني( 

فاملتذوق ه� ال�صخ�ص الذي ي�صتطيع اأن يرز 

جماليات الزمان يف امل�قع املكاين وجماليات 

املكان يف امل�قع الزماين، حيث اإن الزمان 

يفيد احلركة، واملكان يفيد ال�صك�ن والربط 

بينهما مبنظار التذوق جتعل الفاح�ص يرى 

ما وراء ال�صك�ن واحلركة من جماليات ل 

ميكن اأن يراها الفاح�ص العادي. ول ميكن 

للمرء ال��ص�ل اىل هذه املرحلة من تلقاء 

نف�صه بل لعلم التذوق واملمار�صة دور اأ�صا�صي 

لل��ص�ل للتذوق الذهني اخلا�صع لاأ�ص�ص 

العمارة  ال�صليمة، ففن�ن  الفنية  واملعاير 

الفن�ن  املثال وه��ي  والنحت على �صبيل 

املرتبطة باملكان. املتذوق ي�صتطيع اأن يرز 

جماليات الن�صب الزمانية من زوايا واأل�ان 

وم�تيفات اإيقاعية يف ت�صكياتها الداخلية 

العادي روؤيته.بل  الإن�صان  ما ل ي�صتطيع 

يتعدى ذلك يف اجتياز حاجز الزمن للنظر 

ن�صاأت فيها  التي  الغابرة  اإىل احل�صارات 

تلك العمارة والآثار املنح�ته اأو الر�ص�مات 

املنق��صة. كذلك اللغة والتي ترتبط بعن�صر 

الزمان، وهي اأط�ع الأدوات حتقيقا لأغرا�ص 

وال�قتية  تتميز بالهتزاز  العملية  الإن�صان 

�صاأنها يف ذلك �صاأن امل��صيقى فال�صاعر 

اإذا  يبني مب�اد  اإمنا  بها �ص�رة  يبني  حني 

ق�رنت بالل�ن واخلط اللذين ي�صتعني بهما 

الر�صام يف اأعماله الفنية ل�جدتها تتطابق 

تطابقا تاما، لذا فالأدب كله وال�صعر ب�صفة 

خا�صة ميكن اعتباره فنا م�لدا فه� من جهة 

م��صيقى يقت�صر اأثرها على النغم واللحن 

باأ�ص�ات متج�صدة يف لغة بعينها  وتتقيد 

وه� من جهة اأخرى ميكن اعتباره �صكا من 

اأن �صمته اجل�هرية  اأ�صكال الت�صال غر 

للخيال.والنرث  اأنه قالب حمرك مثر  هي 

يف اللغة رديف ال�صعر على الرغم من اأنه 

فن وا�صح ل لب�ص فيه لنقل ما يراد نقلة من 

�ص�ر منطقية جمردة فاإنه يبقى رغم ذلك 

حمتفظا بنغماته الت�افقية للم�صاعر.

اأما امل��صيقى فهي ح�صية يف ج�هرها 

د. حمد عبداهلل الهباد
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النغمات،  تاأثرها ح�صب طبقة  ويتفاوت 

وي�صتمد ق�امها �صفته من و�صعها الن�صبي 

يف ال�صلم امل��صيقي. فالإبداع الفني �صمة 

يتلقاها الفرد من م�صدر �صاحب العمل الفني 

�ص�اء بال�صمع اأو العني اأو اللم�ص فيحاكي به 

وجدان املجتمع اللغ�ي والفكري والجتماعي 

والتاريخي. لذا فهذا املقال يرتكز يف طرحه 

على ن�احي اجلمال والإبداع الفني ب�صكل 

عام، لذا اأمرنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي 

اأبدعه اهلل عز وجل  للتمعن بخلق جمايل 

حيث اأمرنا اهلل تعاىل التدبر والنظر فيما 

اأح�صن خلقة، يق�ل عز وجل: ذلك عامل 

الغيب وال�صهادة العزيز الرحيم الذي اأح�صن 

كل �صيء خلقة وبداأ خلق الإن�صان من طني 

ثم جعل ن�صله من �صالة من ماء مهني ثم 

�ص�اه ونفخ فيه من روحه«. فمفه�م الإبداع 

يف كتاب اهلل عز وجل ارتباطه بالعقل الذي 

للتفكر والتدبر فاحتا  خ�صه اهلل تعاىل 

اآفاق املعرفة والإح�صا�ص بالفن�ن اجلماليه 

اأوج��ده��ا اهلل عز وج��ل يف  التي  ال�صامله 

هذه احلياة، والتاأمل مبكن�نات الك�ن وما 

اإدراكها  يحت�يه من قيم جمالية ياحظ 

للب�صرة دور كبر  بالب�صر فقط بل  لي�ص 

اأي�صا فيك�ن نتاجها تروي�ص النف�ص وخ�ص�ع 

العقل. فم�اطن اجلمال  القلب و�صك�ن 

الكرمي �صملت رح��اب احلياة  ال��ق��راآن  يف 

عامة ملا لها من تاأثر مبا�صر على الإن�صان 

وم�صاعره فيدرك عظمة اخلالق وي�صت�صعر 

اإعجازه يف خلقه. ولقد  اإبداعه وعظمة 

تناول م��ص�ع الإبداع اجلمايل يف القراآن 

الكرمي كثر من املفكرين الإ�صاميني قدميا 

وحديثا فمن القدماء : اأب�عبداهلل حممد 

ال�ا�صطي )306 هجرية( يف كتابه )اإعجاز 

القراآن يف نظمه وتاأليفه( ويبدو من اأهمية 

هذا الكتاب اأن قام عبدالقاهر اجلرجاين 

ب�صرحه مرتني، وكذلك اأب� احل�صن علي بن 

عي�صى الرماين )386 هجرية( يف ر�صالته 

)النكت يف اإعجاز القراآن( حيث ذهب اإىل 

اأن القراآن معجز بباغته وه� اأعلى طبقات 

الكام. وو�صع اأب� �صليمان حمد بن حممد 

بن اإبراهيم اخلطابي )388 هجرية( ر�صالة 

)بيان اإعجاز القراآن( وراأى اأن باغة القراآن 

ترجع اإىل جمال األفاظه وح�صن نظمه و�صم� 

معانيه وتاأثره يف النف��ص. اأما يف الع�صر 

اإ�صامي�ن منهم:  احلديث فظهر مفكرون 

م�صطفى �صادق الرافعي من اأبرز منظري 

الإعجاز القراآين يف الع�صر احلديث، وذلك 

نظراً لطبيعة اأبحاثه املميزة يف هذا احلقل، 

فه� بخ��صه لغمار البحث فيما تاأتى له من 

درا�صات قراآنية، ا�صتطاع اأن ياأتي على معظم 

ما يت�صل بظاهرة الإيقاع القراآين، انطاقاً 

ال�ق�ف عند  اإىل  واأ�صرارها،  من حروفه 

نظمه يف �صم�ليته. ويف هذا ال�صاأن يق�ل 

الدكت�ر عدنان زرزور: انطلق الرافعي يف 

حديثه عن الإعجاز من احلروف واأ�ص�اتها، 

ثم من احلركة ال�صرفية واللغ�ية لاألفاظ 

القراآنية امل�صتملة على تلك احلروف، حتى 

اإعجاز  اإن عماد حديثه عن  الق�ل  ليمكن 

بالدرجة الأوىل  النظم امل��صيقي يعتمد 

على الألفاظ اأو على الكلمة القراآنية. اأما 

املفكر الإ�صامي �صبحي ال�صالح يف كتابه 

)مباحث يف عل�م القراآن(، فه� يف مبحث 

القراآن قد عالج م�صائل متن�عة  اإعجاز 

تتعلق باأمر الإيقاع وجماليته، كما اأن تركيز 

الدكت�ر بكري �صيخ اأمني وغره من العلماء 

على الإيقاعية القراآنية، مردها اإىل اإميانهم 

العميق ملا حتدثه من تاأثر يف ال�جدان وما 

اأي�صاً.فاأنت  للم�صاعر  حتدثه من اهتزاز 

ترى اأن ه�ؤلء املفكرين الإ�صاميني تطرق�ا 

اإىل جماليات امل��صيقى والإيقاع يف القراآن 

اأ�صا�صي يف حتريك امل�صاعر  الكرمي كركن 

اللفظية لها من  الإن�صانية، فامل��صيقي 

التاأثرات يف النف�ص الب�صرية ما ل جتده يف 

باقي الفن�ن الأخرى من تاأثر ي�صتطيع العقل 

الب�صري اأن يف�صره ويرجع ذلك اإىل اأن يف 

امل��صيقى انعداماً ل�ص�رة املادة يف م��ص�عها 

فالأ�ص�ات ل هي منظ�رة ول ملم��صة كما يف 

فن�ن النحت والر�صم حتى يك�ن لليد والنظر 

اإدراكها وا�صتيعاب  ق�صط وافر يف �صه�لة 

اأ�ص�لها، لذلك كان طبيعيا اأن ي�صرتك ال�صمع 

الإح�صا�ص والإرادة يف حتليل  والب�صر مع 

الرتاكيب ال�ص�تية حني جت�ص ال�صمع فينتبه 

ال�صع�ر بكيفياته املختلفة  العقل فيحدث 

فحينئذ يتيقن العقل باأنها اإما متاآلفة على 

اأو هي متنافرة، فتنفر النف�ص  هذا ال�جه 

عن �صماعها. وحيث اإن مادة امل��صيقى ه� 

ال�ص�ت فال�ص�ت من بني العل�م الطبيعية 

حيث يحدث عن احلركة واملادة، فاحلركة 

هي انتقال ج�صم ما بدافع ق�ة ما، واملادة 

هي اجل�صم املدف�ع باحلركة، فمتى كان 

اجل�صم من امل�ص�تات فتاأثر باحلركة اهتّز 

له �ص�ت، كما يف اهتزاز مزامر  فيك�ن 

باأن�اع الأ�ص�ات احلادثة منها،  احلنجرة 

اأع�صاء  النطق بها مبع�نة  وه��ذه يتميز 

الفم وجتاويف احللق.واأ�صل الق�ة الدافعة 

لإحداث الأ�ص�ات املكّ�نه للكلمة، ه� دافع 

الرغبة عند الإن�صان يف التفاهم، فيحدث 

عند ت�صادم اله�اء املندفع من ال�صدر باأوتار 

الفم وجتاويف احللق  واأع�صاء  احلنجرة 

ال�صامع كتعبر  اأ���ص���ات متباينة يدركها 

جمايل ملعاين الق�ل. والكلمة يف ذاتها متى 

كان النطق بها بدافع هذه الرغبة دون غاية، 

يتعدى  تاأثرها يف نف�ص املخاطب ل  فاإن 

تنبيه ال�صع�ر فيه اإىل جمرد فهم الغر�ص 

املق�ص�د منها، ويف هذه احلالة تك�ن املنا�صبة 

بني اأزمنة حركاتها اعتيادية كاملاأل�ف يف لغة 

الكام، ولكن متى تنا�صبت تنا�صبا اآخر باأن 

طال زمن اإر�صال احلروف امل�ص�تة يف الكلمة 

واختلفت مقاطعها على متديدات من احلدة 

والغلظ ف�صمعت مر�صلة على نح� يلذ يف 

ال�صماع وتطرب الأذن ل�صماعها، فاإنها بذلك 

تك�ن اأ�صد تنبيها وتاأثرا على املخاطب. ومن 

البديهي اأن اإر�صال الكلمة على هذه ال�ص�رة 

غر العتيادي يلزم فيه ا�صرتاك احل�ص وق�ة 

الت�ص�ر لإيجاد جن�ص الإيقاع امل�زون الذي 

مينع اأجزاءها من التفكك حني املد والطّي 

بالتلحني، ف�ا�صح  والق�صر يف متحركاتها 

بالت�صرف  يتميز  اأ�صل�ب الأحل��ان  اأن  اإذا 

املقب�ل يف اأ�صباب الكلمة باإخراجها ملح�نة 

يف تاأليف �ص�تي يجري م�زونا بطريقة ما. 

العربية ب�جة خا�ص، متتاز بجن�ص  واللغة 

الرتباط اللفظي يف مقاطع الكلمة فيت�فر 

لها بذلك ح�صن نظم ال�صعر ويت�فر لها يف 

�صناعة الأحلان ح�صن ال�صبيكّية بني مقاطع 

الأ�ص�ات من طبع الأ�صل يف اللغة، فيعر�ص 

للنغم على هذا النح� مثل ما يعر�ص لأجزاء 

الق�ل امل�زون.
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رؤية

د. عبد اجلبار الغراز

ال��ث��ق��ايف نتاجا حتميا  ال��ت��ن��وع  يعترب 

ملبداأ احلق يف االختالف ومظهرا من 

م��ظ��اه��ره. ول��ه��ذا ف��ق��د ت��ط��ل��ب االأمر، 

ب��ن��اء عليه، التفكري بجدية يف ر�سم 

اآف��اق جديدة للكونية وللخ�سو�سية، 

اأو كل  ب��ني الثقافات،  درءا لكل مميز 

اإي���دي���ول���وج���ي���ة، م���ن �ساأنها  م����زاي����دات 

التطاول على اخل�سو�سيات ؛ وتعزيزا 

ل��رواب��ط التوا�سل والتفاعل  وتقوية 

ال�����ع�����امل املعا�سر.  ب�����ني ح�����������س�����ارات 

ســـؤال الهويــة
نحو نسق قيمي إنساين
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الك�نية  واحل���دي���ث ع���ن 

واخل�ص��صية ه� اإثارة مل��ص�ع 

اله�يات وطبيعتها واأن�اعها. لكن 

هل ي�صح احلديث عن الك�ين 

دون و���ص��ع �ص�ابط وق�اعد 

ور�صم للحدود بني اخل�ص��صي 

والك�ين، بني املحلي والعاملي؟ 

اإر�صاء  اأ�صا�ص ميكن  اأي  وعلى 

اله�يات، هل على اأ�صا�ص الثبات 

اأم على اأ�صا�ص التغر؟ وباأي معنى 

ميكن فهم ه�ية عربية اإ�صامية 

»متح�لة« و»واعدة« ؟ واإىل اأي 

حد ميكن طرح هذه الأخرة 

كبديل عن هذه »اله�يات« التي 

تنا�صلت بكرثة يف امل�صهد الثقايف 

وال�صيا�صي العربي، منذ مطلع 

الألفية الثالثة، واأ�صبحت تحُْعتََمدحُ 

العربية  للثقافة  كمرجعيات 

الإ�صامية املعا�صرة ؟

�ضوؤال الهوية. . نحو بناء 

ن�ضق قيمي عربي اإ�ضالمي

الإج���اب���ة عن  اأن  ن��ع��ت��ق��د 

الأ���ص��ئ��ل��ة يتطلب طرح  ه���ذه 

الك�نية واخل�ص��صية،  �ص�ؤايل 

كما ي�صتلزم بال�صرورة طرح 

باله�ية  اأخرى مرتبطة  اأ�صئلة 

كتعدد، وبالغرية كاختاف، 

اأب��ع��اده��م��ا الأنطل�جية  يف 

والجتماعية  وال�صيكل�جية 

والثقافية والتاريخية احل�صارية. 

ذلك اأن ال�عي بالذات الفردية 

واجلماعية، ل يعتر فقط جزءا 

الثقافية، بل ه�  من ه�يتهما 

مرتبط ارتباطا ع�ص�يا باله�ية 

الإن�صانية.

الت��صيف  واإق��رارن��ا بهذا 

يجعلنا نفكر، من جهتنا كعرب 

الثقافة  وكم�صلمني، يف ماآلت 

العربية الإ�صامية املعا�صرة 

التي اأ�صبحت تعي�ص، يف اأيامنا 

ه��ذه، حت��دي��ات ح�صارية جد 

�صعبة جتعلها يف مفرتق الطرق 

: فاإما اأن ت�صلك طريق النجاة 

لها ال�صتمرارية  الذي ي�صمن 

ال��صعيات  وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة م��ع 

اجلديدة ال�صعبة التي يفر�صها 

عليها حميطها، اأو تبقى اأ�صرة 

ال�صراعات التي تع�صف بكيانها 

وه�يتها التاريخية، وت�صبح لقمة 

�صائغة يف يد » ل�فتيان ع�ملي 

مت�ح�ص » ل ح��دود لرغباته. 

وطريق النجاة هذا ه� م�صلك 

اإىل معرفة  ي��دف��ع��ه��ا  ح��ت��م��ي 

كيفية تدبر اختافها وتعددها 

ال��ث��ق��ايف و حم��اول��ة ت��ع��زي��ز و 

ال�صل�ك الدميقراطي  تدعيم 

وتر�صيخ قيم امل�اطنة احلقة 

وقيم العرتاف بالآخر املختلف. 

اأ�صبح  اله�ية  ل��ه��ذا، ف�ص�ؤال 

للثقافة  اأ�صا�صيا  ي�صكل مطلبا 

العربية املعا�صرة املراهن على 

اإنه �ص�ؤال  التنمية احل�صارية. 

الك�نية  اخل�ص��صية و���ص���ؤال 

الدائم  الع�ص�ي  ارتباطهما  يف 

والأبدي.

لقد بات من املعل�م اأن ظه�ر 

الألفية الثالثة قد �صاحبه خطاب 

نهاية  ف�ك�ياما املكر�ص ملنطق 

الذي  التاريخ. ذل��ك اخلطاب 

الك�نية، اخلناق  با�صم  �صيق، 

على كل خ�ص��صية ثقافية ؛ مما 

جعل من الك�ين فخا من�ص�با 

ي�صتهدف كل تراث عاملي عميق 

وي�صادر قيمه الإيجابية، ليحل 

قيما ا�صتهاكية حملها.

الذي  اله�ية ه��ذا  و���ص���ؤال 

نبحث فيه، ه� م�صلك �صروري 

لكل من يريد اأن يتلم�ص الطريق 

اإن�صاين.  ن�صق قيمي  بناء  نح� 

فه� اإن كان ل يقف عند حدود 

اإجابات فا�صفة ع�صر الأن�ار 

له، اإل اأنه، ح�صب اإدغار م�ران، 

الأن�صنة،  ل يخرج عن �ص�ؤال 

اأرقى  ليطالب بتحقيق ما ه� 

واأعظم : اإن�صانية الإن�صان، وذلك 

عر تفعيل ن�ع من امل�صاحلة بني 

الك�ين واخل�ص��صي، يف ظل 

َدةٌ  َ�َحّ محُ اإن�صانية عاملية  ثقافة 

منتجة للتن�ع. ذلك اأن الك�ين 

ي�صكل اللحمة امل�حدة لثقافات 

وه�يات العامل، كما يعتر مدبرا 

ملختلفها وم�صرتكها يف زمن 

الع�ملة واقت�صاد ال�ص�ق. 

وع��ل��ي��ه، مي��ك��ن م��ن جانب 

الإ�صامية،  العربية  ثقافتنا 

ت��ك��ال��ب��ت عليها ويات  ال��ت��ي 

الع�ملة القت�صادية،  وم�صائب 

بناء ت�ص�ر جديد  التفكر يف 

لاإن�صان العربي امل�صلم، من اأجل 

اإ�صامية  اإر�صاء ه�ية عربية 

قيم  على  ومنفتحة  متح�لة 

الك�نية ؛ ومتفاعلة  الإن�صان 

مع ا�صرتاتيجيات هذه الأخرة 

امل��ص�عة يف امل�صرتك الإن�صاين. 

املتبع  النهج  فم�ا�صلة نف�ص 

منذ زمان، والإبقاء على نف�ص 

الت�ص�رات القدمية، التي جعلت 

الإ�صامية  العربية  اله�ية  من 

يتغر مع تغر  ثابتا ل  معطى 

الزمان واملكان، ه� اإجراء عقيم 

مل يعد يجدي اأي نفع. 

ماأزق الهوية العربية 

الإ�ضالمية

ال��ه���ي��ات مرجعا  ت��ع��ت��ر 

لاأفكار والتمثات والأحكام 

واملعتقدات، التي متنح الأفراد 

ال�صع�ر بالر�صا  واجلماعات 

والت�ازن وعدم ال�صياع امل�ؤدي 

اإىل الإح�����ص��ا���ص بالغرتاب. 

بنيات متح�لة  لكنها ل تغدو 

اأر�ص التجان�ص  اإذا غادرت  اإل 

تاأ�صي�ص كين�نتها  وا�صتطاعت 

على كل ما ه� خمتلف منفتح 

على عامل املمكنات، متجاوزة 

به الإطار ال�صيق الذي تتحدد 

به اله�يات الثابتة.

اإذا بنينا وفق هذا الت�ص�ر 

الإ�صامية،  العربية  ال���ذات 

باعتبارها وح��دة كلية، فاإنه 

باأي  اإل��ي��ه��ا،  ي�صتحيل النظر 

الأ���ص��ك��ال، كمعطى  �صكل م��ن 

ميتافيزيقي، بل كبناء منفتح 

امل��م��ك��ن��ات وحميل،  ك��ل  ع��ل��ى 

التعدد والكرثة.  بالتايل، على 

بناء معر ع��ن ه�ية مت�صمة 

بطابع تركيب يتحدد داخليا 

اأو  وخ���ارج���ي���ا مب�����ص��ت���ي��ات، 

ب���الأح���رى، مب��ج��الت فرعية 

نف�صية، اجتماعية وثقافية. 

ال��روؤي��ة، ي�صح  ف�فق ه��ذه 

ال�����ذات العربية  اأن  ال���ق����ل 

الإ�صامية �صتتماهى مع الك�ين، 

مبا ه� تعبر عن كلية عاملية، 

لت�صكل معه انبعاثا لأن�صنة عربية 

اإ�صامية معرة عن هذا القا�صم 

امل�صرتك بني كل الب�صر، ومعرة 

اأي�صا عن الإن�صان العربي امل�صلم 

ال�صاملة  يف تعدديته ووحدته 

الإن�����ص��اين، ودال���ة على  للكل 

اإ�صامي قادر  مطمح عربي 

على تدبر الختاف والتعدد 

الأم���ة، لقت�صام اخلرات  يف 

وحتقيق كل عدالة من�صفة قادرة 

على حت�يل ه�ية ديناميكية 

ال�صاكنة  ومتح�لة مفرت�صة، 

اإىل فعل خاق  الأع��م��اق،  يف 

ومبتكر م�لد لان�صجام بني 

عنا�صرها. 

ص��������راع ال�����ه�����وي�����ات، ص��������راع ف��������ارغ ال م���ع���ن���ى ل�������ه، وه����و 
ي�����ج�����ع�����ل م��������ن ك��������ل خ�����ص�����وص�����ي�����ة م������رت������ع������ا الس�����ت�����ع�����الء 
ت������ت������غ������ذى ع�����ل�����ي�����ه ن���������زع���������ات اإلق����������ص����������اء وال�����ت�����ع�����ص�����ب
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أل��غ��ام اخل��ص��وص��ي��ة وال��ك��ون��ي��ة ي��ك��ون بالتماهي  جت����اوز 
م���ع ال��ق��وان��ني ال��ن��اب��ع��ة م���ن ال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة األصلية

وقيا�صا على هذا الفرتا�ص، 

اأن  اأ���ص��ف،  الق�ل وبكل  ميكن 

الإ�صامية، يف  العربية  الذات 

اأيامنا هذه، لي�صت بخر. فقد 

حم��ت الأزم����ات تل� الأزم���ات 

ك��اخ��ت��اف، فبدت  وج����ده���ا 

بكين�نة  ذاتا  للقا�صي والداين 

مذابة يف منط » وج�د م�صرتك 

» يتحكم فيه غ��ره��ا. وهذا 

اأفقدها متيزها وفرادتها  ما 

وخ�ص��صيتها وع��م��ق لديها 

الإح�صا�ص بالدونية والغرتاب. 

فالعاقة التي جتمعها بالغرب 

عاقة تفا�صلية تطبعها الغرابة 

ويغمرها �صراع اله�يات واإق�صاء 

البع�ص للبع�ص. 

اله�يات هذا،  يبدو �صراع 

الثقايف  ال��ذي مي��اأ م�صهدنا 

لل�صفقة  م��ث��را  وال�صيا�صي، 

ال�صديد، لأن��ه �صراع  وللحزن 

ل��ه، يجعل من  ف��ارغ ل معنى 

كل خ�ص��صية مرتعا ل�صتعاء 

تتغذى عليه نزعات الإق�صاء 

الق�ة  واإرادات  وال��ت��ع�����ص��ب 

ا�صتعاء  ال��ق��ي��م��ي.  وال��ت��ح��ل��ل 

يزيد يف ت�صييق الآفاق الرحبة 

ال�اعدة بالعطاء الإن�صاين الذي 

ل ين�صب. 

العربية  ال���ذات  اإن اجت��اه 

الإ�صامية �ص�ب اآخرها الغرب 

اأ�صا�صيات  حتكمه  اأن  يجب 

لتلك  وم��ع��ق���ل��ي��ات ���ص��اب��ط��ة 

املتبادلة  الق�صدية املفرت�صة 

بني كا الطرفني. فالتفاعل 

اأن يك�ن عقيما  اإل  ل ميكن 

غر منتج لكل ت�ا�صل حقيقي، 

اإىل خلق جمال »  ي�صع  اإذا مل 

ينتع�ص فيه كل   « ذات��ي   – بني 

ت�ا�صل ممكن.

الهوية العربية الإ�ضالمية 

و�ضبل النفتاح على 

املمكنات

اأن  وحتى ت�صتطيع ه�يتنا 

اإ�صاميا  تخلق جمتمعا عربيا 

القدرة على  له  جديدا، تك�ن 

تنظيم العاقات ما بني ه�ياته 

ل��ت��ج��اوز مثبطات  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

الذاتي،  وا�صتقاله  نه��صه 

وحتى ت�صتطيع تخطي األغام كل 

من مفه�م اخل�ص��صية ومفه�م 

الك�نية وجتنب انحرافاتهما 

الإيدي�ل�جية، يجب اأن تتماهى 

مع الق�انني الك�نية النابعة من 

القيم الإن�صانية الأ�صيلة. 

لكن هذا التماهي ل يعني 

الذوبان الكلي يف ثقافة الآخر 

التفاعل  ب��ل يعني  ال�����ص��ائ��دة، 

الإيجابي والبناء، دون امل�صا�ص 

باملق�مات احل�صارية والرتاثية 

ل����دى ال�����ص��ع���ب امل���ع���رة عن 

له�ية  ف��ا وج����د  ه���ي��ات��ه��م. 

خارج التاريخ، �ص�اء تعلق الأمر 

اأو  الإ�صامية  العربية  به�ياتنا 

باله�يات الأخرى املتفاعلة معها 

�صلبا اأو اإيجابا. وهذا ما ميكن 

فهمه من خال التعريف لله�ية 

رؤية
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 ال�����ت�����ري�����اق ي�����ك�����ون ف������ي ث����ق����اف����ة احل�����������وار واالن�����س�����ج�����ام 
ل�����ت�����ج�����ن�����ب ك�������������������وارث ع�������امل�������ي�������ة غ�������ي�������ر م�����ت�����ح�����ك�����م ف����ي����ه����ا

الذي ي�ص�قه لنا الباحث عفيف 

الب�ين نقا عن املفكر ندمي 

البيطار من كتابه » حدود اله�ية 

الق�مية »، ومفاده اأن ه�ية كل 

بتاريخها  اأم��ة تك�ن مرتبطة 

ي�����ص��ك��ل��ه��ا. وه���ي بهذا  ال����ذي 

باأر�ص ال�طن،  املعنى �صبيهة 

التفريط  الذي ل ميكن لأحد 

التنازل عنه. فال�لء  اأو  فيه 

لل�طن �صيء مكت�صب يرتبى 

نتيجة  وي��ك���ن  الإن�����ص��ان  عليه 

حتمية لل�لء لله�ية. فالأوطان 

التي  تعرف وتتمايز به�ياتها 

تاريخهم  الفاعل�ن يف  �صنعها 

الجتماعي وال�صيا�صي. 

املواطنة العاملية: حدود 

اخل�ضو�ضي والكوين

يك�صف مفه�م اخل�ص��صية، 

ال�هاب  امل��ف��ك��ر ع��ب��د  ح�صب 

امل�صري، عن ث�ابت اإيدي�ل�جية 

ت�صاهم يف تكري�ص نزعة ثقافية 

اأ�صل�ب  م��رك��زي��ة جت��ع��ل م��ن 

التفا�صل بني ثقافات �صع�ب 

العامل غايتها الأوىل، وتدفع، 

بالتايل، يف اجتاه ت��صيع اله�ة 

ما بني تلك الثقافات، انطاقا 

التي  التقليدية  امل��ع��اي��ر  م��ن 

املفاهيم  تاأ�ص�صت عليها بع�ص 

التي ارتبطت ب�صياقات زمانية 

م��ع��ي��ن��ة وبظروف  وم��ك��ان��ي��ة 

اأوروب����ا مع  تاريخية عا�صتها 

التقدم  م�صتعمراتها، كمفه�م 

ومفه�م التاأخر.

اإن م�ا�صلة ط��رح مفه�م 

اخل�ص��صية بهذا املعنى الذي 

ي�صيق امل�صاحة على الك�ين 

الإن�����ص��اين يفقد  وامل�����ص��رتك 

اإجرائيته وقيمته  هذا الأخر 

العلميتني الكفيلتني بجعله اإطارا 

اأ�صا�صيا م�صاهما مع  مرجعيا 

الك�نية يف مد ج�ص�ر  مفه�م 

ال���ت����ا����ص���ل احل�������ص���اري بني 

املعنى،  العامل. وبهذا  ثقافات 

ل يكتمل املعنى العلمي ملفه�م 

اخل�ص��صية، يف راأي امل�صري، 

اإل اإذا �صكل اإطارا تنظيميا داعيا 

اإىل النفتاح على كل ح�صارات 

العامل، يغرف منها، ولي�ص فقط 

النفتاح على احل�صارة الغربية 

وحدها. فالنفتاح بهذا املعنى 

ل يك�ن مذيبا للخ�ص��صيات 

القدرة على  بل معززا ومق�يا 

الندماج للتماهي مع هذا التن�ع 

الامتناهي والغنى الثقايف الذي 

يطبع ح�صارات العامل. 

كما يك�صف مفه�م الك�نية، 

ح�صب اإدغار م�ران، عن اأ�ص�ص 

قيمية م�صتقاة من ع�صر الأن�ار. 

اأ�ص�ص ح�لتها الع�ملة، اإىل ث�ابت 

اإيدي�ل�جية �صرت العامل اأ�صبه 

ما يك�ن ب�صفينة ف�صائية تتجه 

نح� ك�ارث غر متحكم فيها. 

الأمر من  الذي تطلب  ال�صيء 

احل�صارة الأوروبية املعا�صرة، يف 

نظره، اإنتاج ترياق يك�ن مبثابة 

م�صاد حي�ي واق نابع من ثقافة 

احل�ار والن�صجام، ومن ح�صارة 

عاملية منمية خل�صال احلياة 

لل�صباق  ؛ ت�صع حدا  امل�صرتكة 

تنهل من  الهيمنة. ثقافة  نح� 

العاملية. ذلك  الإن�صية  النزعة 

الثقافة هي م��راآة عاك�صة  اأن 

له�يات اأمم العامل، اإذ ل اأ�صا�ص 

ه�ياتي دون ثقافة ت�صكل قاعدة 

تنظيمية لها ؛ تتاأ�ص�ص عليها تلك 

الأحكام واملعاير وال�ص�ابط 

الإن�صانية  والقيم  ال�صل�كية 

الك�نية املتماهية م��ع القيم 

املحلية. 

نفهم من راأي اإدغار م�ران 

اأنه ينبغي البحث يف م�صت�يات 

للماأل�ف  اأخ��رى مغايرة  نظر 

وم��ا درج��ت عليه اأوروب���ا على 

اخل�ص��ص والغرب على العم�م، 

وطبعت به ثقافات العامل املختلفة 

عنها. م�صت�يات نظر قد تك�صف 

عنها العل�م الإن�صانية م�صتقبا، 

ت��زداد ح��دة مفارقات  عندما 

ع�صر الع�ملة ويطالب ال�صمر 

العاملي ب�صرورة �صن ق�انني 

جديدة عادلة ومن�صفة بق�صد 

اإخ��راج م�اطنة عاملية، مبنية 

على حق�ق �صيا�صية ومدنية 

ك�نية، اإىل حيز ال�ج�د. م�اطنة 

عاملية جتعل من كل اإن�صان )اأي 

اإن�صان( م�اطنا يعي�ص يف عامل 

خال من احل��روب، بكل راحة 

واطمئنان.

الق�ل، فم��ص�ع  وخا�صة 

ينبغي  اله�ية �صائك ومعقد 

تناوله وتدقيقه علميا لإزالة 

به جراء  التي علقت  ال�ص�ائب 

ال��ت���ظ��ي��ف��ات وال�صتعمالت 

اإىل  التي ح�لته  الإيدي�ل�جية 

و�صبابي.  ف�صفا�ص  مفه�م 

البحث فيه ويف كل ما ه�  اإن 

الت�صبث  ثقايف وقيمي بغاية 

ثابتة  ب��اأه��داب ه�ية  والتعلق 

ومغازلة اأطيافها ال�صرمدية قد 

الباحثني، ملدة عق�د  اأخذ من 

الفكري  ط�يلة، كامل جهدهم 

واملنهجي بدون طائل، ومل يخلف 

الإ�صامية  العربية  ملجتمعاتنا 

�ص�ى الدمار واخلراب.

امل�ؤكد  ب��ات من  ل��ذا، فقد 

على كل باحث اخت�صا�صي يف 

جمال الثقافة واله�ية احل�صارية 

التفطن اإىل تداعيات وحتديات 

الثالثة والنكباب على  الألفية 

اله�ية  اأ���ص��ئ��ل��ة  الإج���اب���ة ع��ن 

واأ�ص�صها  ومك�ناتها واأ�ص�لها 

وث�ابتها ومتغراتها وخمتلف 

تعبراتها وجتلياتها ومتثاتها 

العميقة، وكذا حدود التعاي�ص اأو 

ال�صراع بني خمتلف مرجعياتها 

التاريخية.
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حب الوطن والتغني به واحلنن اإليه اأمر فطري ل يخلو منه اأدب من الآداب، ول لغة من اللغات، وقد �ضرب اأدبنا العربي ب�ضهم وافر 

يف هذا املجال، اإذ تغنى ال�ضاعر العربي منذ قدمي الأزمان بوطنه وبلده، وحَنّ اإىل مرابع �ضباه ومالعب اأترابه واأ�ضحابه، و�ضاأعر�ص 

يف هذا املقال لنتف متفرقة مما قيل يف هذا الباب يف كل ع�ضر من ع�ضور اأدبنا العربي، وهي َمْنَب�َه�ٌة على ما وراءها من اأدب و�ضعر 

ي�ضتحق اأن يفرد له كتاب بل كتب.

الوطن يف عيون الشعراء واألدباء

د. حممد ح�ضان الطيان

يف اجلاهلية

وما ال�ق�ف على الأطال – وه� اأ�صل 

اأ�صيل من عم�د الق�صيدة العربية القدمية 

– اإل ن�ع من هذا التعبر عن حمبة ال�طن 
والتغن���ي به، حي���ث يقف ال�صاع���ر على ما 

بقي من ر�ص�م الديار ويعر�ص لذكر الأماكن 

الت���ي عا�ص فيه���ا، ورمبا وق���ف وا�صت�قف 

وبك���ى وا�صتبكى وا�صتذكر الديار وال�صحب 

وم�اقف ال�داع والتحّمل والت�صّر والتجلّد 

والتجّمل... كما فعل امروؤ القي�ص يف معلقته 

حيث قال:

ِقفا َنْبِك ِمْن ِذكَرى حبيٍب ومنِزِل

ُخوِل، فَحْوَمِل وى، بَن الَدّ قِط الِلّ ِب�ضِ

أدب

َح فامِلْقراِة مل َيعُف َر�ْضُمها فُتو�ضِ

مَل��ا َن�ضَجْتها ِم��ن َج��ُن��وٍب و�َضماأِل

��ُحّ ال��ّري��ُح يف َجَنباِتها رخ���اًء َت�����ضُ

با �َضْحَق امُلالِء امُلَذّيِل َك�ضاها ال�ضَّ

اِتها الآراِم يف َعر�ضَ َب��َع��َر  َت���َرى 

���ُه َح���ُبّ ُف��ْل��ُف��ِل  َوق��ي��ع��اِن��ه��ا، ك���اأَنّ

ُلوا َمّ ك��اأيّن َغ��داَة الَبِن، َي��وَم َتَ

لَدى �َضُمراِت احَلِيّ ناِقُف َحنَظِل

ُهْم  ْحبي َعلَيّ َمِطَيّ ُوُقوفًا بها �ضَ

ِل اأَ�ضًى، وجَتَمّ َيقولوَن: ل َتهِلْك 

واأن���ت تعج���ب من حن���ني ال�صع���راء يف 

ب���اد هجروه���ا جلدبه���ا  اإىل  اجلاهلي���ة 

وا�صتحال���ة العي�ص فيه���ا، وانتجع�ا م�اطن 

املاء واحلي���اة، ف�صكن�ا ما ه� اأخ�صب منها 

واأم���رع. يق�ل اجلاح���ظ يف ر�صالة احلنني 

اإىل الأوطان:

وت���رى الأعراب حتنحُّ اإىل البلد اجلْدب، 

لْد، وت�صت�خم  واملحِلّ القفر، واحلج���ر ال�َصّ

يف، حتَّى قال بع�صهم: الِرّ

ي اأم تت�ضرَبّ اأجتلن يف اجلالن 

على �ضيق عي�ٍص والكرمُي �ضبوُر

بٌة فبامل�ضر ُبرغوٌث وُحّمى وح�ضْ

���روُر وُم�����وم وط���اع���وٌن وك�����ُلّ ����ضُ

��ه وب��ال��ب��ي��د ج���وٌع ل ي����زاُل ك��اأَنّ

ُرك������اٌم ب���اأط���راف الإك������ام مي���وُر

وترى احَل�صرَيّ يحُ�لد باأر�ص وباٍء وم�تاٍن 
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وقلَّة ِخ�ْصب، فاإذا وقع بباٍد اأريف من باده، 

وجناٍب اأخ�صب م���ن جنابه، وا�صتفاد غنًى، 

ه. حَنّ اإىل وطنه وم�صتقِرّ

وقيل لبع�ص الأعراب: ما الغبطة؟ قال: 

الكفاي���ة مع ل���زوم الأوط���ان، واجلل��ص مع 

ل يف  الإخ�ان. قيل: فم���ا الّذّلة؟ قال: التنقحُّ

ي عن الأوطان. البلدان، والتنِحّ

يف الإ�ضالم

ولعل هذا اخللق النبيل من اأخاق العرب 

يف حب الديار وع�صق الأوطان يعد من املكارم 

الت���ي جاء الإ�صام م�ؤي���ًدا لها، حاًثّا عليها، 

فقد روي اأن الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم 

قال ي�م خرج من مكة قا�صدا املدينة:

 ِ
َّ

َحبحُّ الِْب���َاِد اإِىَل اهلل
َ
نَِّك َلأ ِ اإِ

َّ
َم���ا َواهلل

َ
»اأ

�يِن ِمنِْك  ْخَرجحُ
َ
ْهلَ���ِك اأ

َ
َنّ اأ

َ
بَْحانَ���هحُ، َولَ���ْ�َل اأ �صحُ

» َما َخَرْجتحُ

ول غرو فقد قالت احلكماء: احلنني من 

رقة القلب، ورقة القلب من الرعاية، والرعاية 

من الرحمة، والرحمة من كرم الفطرة، وكرم 

�صدة  �صدة، وطهارة الِرّ الفطرة من طهارة الِرّ

من كرم املَْحِتد.

يق�ل اأب� عمرو بن العاء�صيد القراء:

مما يدلحُّ على حرية الرجل وكرم غريزته 

حنين���ه اإىل اأوطان���ه، وت�صّ�ق���ه اإىل متق���دم 

اإخ�انه، وبكاوؤه على ما م�صى من زمانه.

ويف �صاكلة هذا يق�ل ال�صاعر:

اأح�����ُبّ ب���الد اهلل م��ا ب��ن ���ض��ارٍة

اإذ ي�ضوب �ضحاُبها اإىل غطفان 

ب���الد ب��ه��ا نيطت ع��ل��َيّ متائمي

واأول اأر����صٍ م�����َصّ جلدي تراُبها

ويق�ل اآخر:

األ ي���ا ح���ّب���ذا وط���ن���ي واأه���ل���ي

حاُب َك��ُر ال�ضَّ و�ضْحبي حن ُي��َدّ

وم����ا ع�����ض��ٌل ب���ب���ارد م�����اِء ُم����زٍن

ع��ل��ى ظ���م���اأٍ ل�����ض��ارب��ه ُي�����ض��اُب

ب��اأ���ض��ه��ى م���ن ل��ق��ائ��ك��م اإل��ي��ن��ا

فكيف ل��ن��ا ب���ه، وم��ت��ى الإي����اُب

يف الع�ضر الأموي

لعل اأ�صه���ر مقط�عة �صعرية يف احلنني 

اإىل الديار قيلت يف الع�صر الأم�ي تلك التي 

قالته���ا مي�ص�ن بنت بح���دل الكلبية ملا زّفت 

اإىل معاوية فت�صَ�ّفت اإىل البادية:

فيه الأرواح  ت��خ��ف��ق  ل��ب��ي��ت 

اأح������ّب اإيّل م���ن ق�����ض��ر منيف

واأ������ض�����وات ال����ري����اح ب���ك���ل ف���ّج

اأح�����ّب اإيّل م���ن ن��ق��ر ال��دف��وف

وك���ل���ب ي��ن��ب��ح ال����ّط����راق عني

األ�����وف اأح�������ّب اإيّل م����ن ه�����ّر 

وب���ك���ر ي��ت��ب��ع الأظ����ع����ان �ضعب

اأح�������ّب اإيّل م����ن ب���غ���ل زف����وف

ول��ب�����ص ع���ب���اءة وت���ق���ّر عيني

فوف ال�ضّ لب�ص  م��ن  اإيّل  اأح����ّب 

وخ�����رق م���ن ب��ن��ي ع��م��ي ك��رمي

اإيّل م���ن ع��ل��ج عليف اأح������ّب 

ه���ذا وقد اأدت كرثة الفت�حات يف عهد 

اخللف���اء الرا�صدي���ن وما بع���ده اإىل انت�صار 

النا�ص يف الأم�صار املختلفة، ونتج عن ذلك 

اأدب و�صعر ح���ن يف ال�صعراء اإىل اأوطانهم، 

وا�صتك�ا من فرقته���ا وفرقة اأحبابهم فيها، 

فه���ذا هدبة بن خ�ص���رم ي�صك� بعَده ويتمنى 

اأن حتمل الرياح اأخبار اأهله وبلده:

��راٌت ��َخّ ي���اَح ُم�����ضَ َل���ْي���َت ال���ِرّ اأََل 

َت�����وؤُوُب اأَو  ُت���ب���اِك���ُر  حِل��اَج��ِت��ن��ا 

َت��ْت��ن��ا اأَ اإِذا  ��م��اُل  ن��ا ال�����ضَّ ف��ُت��ْخ��رِبَ

��ا اجَل��ُن��وُب وُت���ْخ���رِبَ اأَْه��َل��ن��ا َع��َنّ

َب��ْل��وى َن���َزْل���َن���ا داَر  ����ا ق���د  َب����اأََنّ

يُب ُت�ضِ اأَو  ��ُة  املَ��ِن��َيّ فُتْخِطُئنا 

اأم���ا و�ص���اح اليم���ن - ال�صاع���ر اليمني 

امل�صه�ر – فاإن ال�صام على ما فيها من روعة 

وح�صن وجم���ال مل ت�صتطع اأن تن�صيه وطنه 

ومنازل اأهله وِحِبّه :

تطيبا اأن  نف�ضي  بال�ضام  اأب���ت 

ت����ذك����رت امل����ن����ازل واحل��ب��ي��ب��ا

األ ل��ي��ت ال���ري���اح ل��ن��ا ر���ض�����وٌل

جنوبا اأو  ���ض��م��اًل  اإن  اإل��ي��ك��م 

ف��ت��اأت��ي��ك��م مب���ا ق��ل��ن��ا �ض��ريعًا

وي��ب��ل��غ��ن��ا ال����ذي ق��ل��ت��م ق��ري��ب��ا

واإذا اأردت اأن تقف على اأطرف ن�ص يف 

ه���ذا الباب، فاقراأ ق����ل اأحدهم وقد غادر 

وطنه، فاإذا به يذكر حبيبته وه� يف طريقه 

ومل���ا ي�صل اإىل غايته، فيك���ّر راجعا اإليها ل 

يل�ي على �صيء:

بينما نحن م��ن ب��الك��ث بالقاع

ُه��وّي��ا ت��ه��وي  والعي�ص  �ض��راعًا 

خطرت خ��ط��رٌة على القلب من

ذكراك وهنًا فما ا�ضتطعت ُم�ضّيا

قلت:)لبيِك( اإذ عادين لِك ال�ضوُق 

ول���ل���ح���ادي���ن ك����ُ����������ّرا امل��ط��ّي��ا

يف الع�ضر العبا�ضي

مل تنخف�ص وترة التغني بال�طن واحلنني 

اإلي���ه يف الع�صر العبا�صي، بل ازدادت، وبرز 

م�صطل���ح ال�طن على نح� جل���ٍيّ يف اأ�صعار 

ال�صعراء واأق�ال الأدباء.

ولع���ل اأي�صر �صعر  قي���ل يف هذا الع�صر 

فتغنى به النا�ص حتى �صارت به الركبان، وغدا 

مثا من الأمثال ق�ل اأبي متام:

ْل فوؤاَدَك َحْيُث �ضئَت ِمَن الَهَوى َنَقّ

ِل َوّ ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب الأَ اإَلّ  ����ُبّ  َم��ا احْلُ

كم منزٍل يف الأر�ص ياألُفه الفتى

اأب������دًا لأّول م��ن��زِل وح��ن��ي��ُن��ه 

واأم���ا اب���ن الرومي فله اأبي���ات بلغ فيها 

الغاية يف التغني بال�طن، يق�ل فيها:

اأب��ي��ع��ه اآل��ي��ت األ  ويل وط�����������ٌن 

واأل اأرى غ��ريي له الدهَر مالكا

عهدت به �ضرخ ال�ضباب ونعمًة

كنعمة ق��وم اأ�ضبحوا يف ظاللكا

وح��ّب��ب اأوط�������اَن ال��رج��ال اإليهم

هنالكا ال�ضباب  اها  ق�ضّ م���اآرُب 

��َرت��ه��ُم اإذا ذك��������روا اأوط��ان��ه��م ذَكّ

عهوَد ال�ضبا فيها فحّنوا لذلكا

كاأنه حتى  النف�ص  اأِلَفْته  فق�د 

��ٌد اإن ب��ان غ���ودر هالكا لها َج�����ضَ

ول ميكنن���ا اأن نغفل ما قاله �صاعر اآخر 

يف احلنني وال�ص�ق، وغلبة حب ال�طن على 

كل �صيء:

ول���و ف���از ال��غ��ري��ب مب��ل��ك ك�ضرى

ون���ال م��ن ال��ع��ل��ى اأق�����ض��ى م����راِدْه

)2017 ديسمبر   - )نوفمبر   91 الغرسة  53



ل���ب���ات وق��ل��ب�����ه يف ح�������ِرّ ن�����اٍر

ل��رتب��������ة اأه���ل���ه وه�����وا ب�����الِدْه

يف الع�ضر احلديث

�صهد الع�صر احلديث مرحلة ال�صتعمار 

والحت���ال الت���ي �صمل���ت معظ���م الأقطار 

العربية، وم���ا تبعها من ث�رات �صد املحتل، 

ونفٍي وا�صهاٍد واإبعاٍد لكثر من اأرباب الأقام 

احلرة والفكر الأبي.

وم���ا اأكرث ما تغنى ال�صع���راء باأوطانهم، 

وحن����ا اإليها، ول �صيما اأولئ���ك الذين نف�ا 

عنه���ا، وعان����ا م���ن احت���ال امل�صتعمر لها 

وا�صطهادهم فيها.

ولنبداأ باأمر ال�صعراء اأحمد �ص�قي الذي 

نفاه امل�صتعمر الإجنليزي اإىل اإ�صبانية، فنظم 

ق�صيدة رائعة عر فيها عن حبه مل�صر و�ص�قه 

اإليها وحنينه اإىل مرابعها:

اخ��ت��الف ال��ن��ه��ار وال��ل��ي��ل ين�ضي

 اذك���را يل ال�ضبا، واأي���ام اأن�ضي

��ف��ا يل ُم�����الوًة م���ن �ضباب  و���ضِ

�������ورت م������ن ت���������ض����ورات ��������ضُ

ّ ع�ضفت كال�ضبا اللعوب  وم�����صِ

 وم��رت �ضنًة ح��ل��وًة ول��ذة خل�ص 

و�َضال م�ضَر:هل �ضال القلب عنها 

ي؟ ال��زم��ان املوؤ�ضّ اأ�ضا جرَحه  اأو 

وهفا بالفوؤاد يف �ضل�ضبيل ظماأٌ 

ل���ل�������ض���واد م����ن ع����ن ���ض��م�����ص

�ضهَد اهلل، مل يِغْب عن جفوين

ي ّ ُه �ضاعًة ومل يخُل ح�ضِ  �ضخ�ضُ

ولعل م���ن اأ�صهر ه����ؤلء ال�صعراء الذين 

تغن�ا ب�طنهم لبعدهم عنه ال�صاعر ال�صاآمي 

امل�صه�ر خ���ر الدين الزركلي �صاحب كتاب 

الأعام، الذي يق�ل بعد خروجه من دم�صق 

هاربا م���ن طغيان الحتال الفرن�صي الذي 

حكم عليه بالإعدام:

الوطنا  ِف��راِق��ه��ا  ب��ع��َد  ال�ع�ي�ُن 

اأِل���ف���ْت ول �ضكنا ل ���ض�����اك�����ن��ًا 

ري�����������ان���ٌة ب�����ال�����دم��ع اأق��ل��َق��ه��ا

اأن ل ُت�����ِح�����َصّ َك����رِى ول َو�َضنا

ُك�����ِلّ ���ض��اِن��ح��ٍة ك�����ان��ت ت����رى يف 

نًا ، وب��ات��ْت ل ت��رى َح�َضنا ُح�ضْ

��ِع��َدْت ������ٌة ���ضَ وال�����ق�����ل��ُب ل���ول اأَنّ

���َك���ْك���ُت ف��ي��ه اأن���ا اأن�����ك�����رت��ُه َو����ضَ

���ه���ْم َع��ِل��م��وا اأُِح���ُبّ ل�ي�َت ال��ذي��ن 

َوُه�������ُم ُه�����ن��اِل��ك م��ا ل��ق��ي��ُت ُهنا

��ُب��ن��ي ُم��ف��اِرَق��ُه��ْم اأَح�����ضَ م�ا ك�نُت 

ُت���ف���ارَق روِح����ي البدنا �����ى  ح�����َتّ

ي�����ا م�����وط��ن��ًا َع��ب��َث ال���زم���اُن ب��ِه

منا َم��ن ذا ال���ذي اأغ���رى ب��ك الَزّ

اإىل اأن يق�ل:

اأب����داً ٌب  اإّن ال�����َغ�����ري�����َب ُم����َع����َذّ

iiَظَعنا َيْنَعم واإن  َل�����ْم  اإن َح�����َلّ 

ولأ�صتاذن���ا الدكت�ر اأجم���د الطرابل�صي 

- ال���ذي ق�ص���ى �صط���را من عم���ره مدر�صا 

يف جامعات املغرب بع���د اأن كان اأ�صتاذا يف 

كلية الآداب بجامع���ة دم�صق ثم �صار وزيرا 

للمع���ارف – اأبيات يبدي فيه���ا اأنينه لبعده 

عن بلده، ويتح�صر نادما على ما فعل عندما 

غادره، يق�ل فيها:

ن���اأي���ُت ع���ن ال�����دار ل ع���ن ِق��ل��ًى

ف��اأح��ل��ى م���غ���اين ال��ف��ت��ى دارُه

ول��ك��ن��ن��ي ���ض�����������رُت ي��ح��ت��ّث��ن��ي

ط���م���وح ال�������ض���ب���اب واأوط���������ارُه

ت����خ����رّيت ُب����ع����دي ول�����و اأن���ن���ي

ُه����دي����ت مل����ا ك����ن����ُت اأخ�����ت�����ارُه

ول ميك���ن اأن يذكر حب ال�طن وع�صقه 

�صعًرا واأدًبا دون اأن يذكر عا�صق ال�صام الذي 

فارقها ومل تفارقه، وبعد عنها ومل تبعد عنه، 

وع�صقها وع�صقته، اأق�صد نزار قباين، �صاعر 

دم�صق الأ�صيل وه� يق�ل:

اأ���ض�����رح م��ا بي اآه ي��ا ���ض��اُم كيف 

واأن�����ا ف��ي��ك دائ���م���ًا م�ض����كوُن

�ضاحميني اإن مل اأكا�ضفك الع�َص

ف��اأح��ل��ى م��ا يف ال��ه��وى الت�ضمُن

اإليها ب�ض���وقي  جمنونٌة  اأْه���َي 

املجنوُن اأن���ا  اأم  ال�ض����اُم  ه���ذِه 

ل تقويل ن�ضيَت مل اأن�َص �ض�يئا

كيف تن�ض��ى اأه��داَب��ه��َنّ اجلفوُن

���ض�����اُم ي��ا ���ض�����اُم ي��ا اأم����ريَة حبي

كيف ين�ض���ى غ��راَم��ه املجنوُن

ال�ضاِم عن  والر�ض�وُل   
ُ
اهلل ر�ضَي 

اآٍت .. وف��ت��������ٌح م��ب��ُن ف��ن�����ض�����ٌر 

ْ�لحُ  ول ري���ب اأن حب ال�ط���ن عندما يححُ

اإىل ع�ص���ٍق وهياٍم وغزٍل فاإنه يرقى وي�صم�، 

ويخال���ط اأج���زاَء النف����ص لطاف���ًة، واله�اَء 

���ًة، واملاَء عذوبًة، والنغ���َم الأ�صيل اإيقاًعا  رَقّ

وجر�ًصا ، واإذا اأردت على ق�يل دليا فدونك 

ق�صيدة ال�صاع���ر الدكت�ر ع�اد برد العنزي 

يف الك�يت:

ع��ن ه���واِك فما انتهيُت ن��َه���ين 

و���ض��َجّ ب��ي ال��ع��ذوُل فما انثنيُت

وج��ئ��ُت ي���ق���وُدين ظ��م��اأٌ و���ض��وٌق

ول���ول ع�����ض��ُق اأر����ض���ِك م��ا اأت��ي��ُت

واأب��ح��َر يف رب��ا �ضعري ا�ضتياٌق

��ي��ُت ويف ع��ي��ن��ي��ِك ي���ا ح��ب��ي ر���ضَ

كتمُت احل���َبّ يف قلبي وروح��ي

������ْت دم��ع��ت��ي ف��ل��ذا ح��ك��ي��ُت ومَنّ

خ�ضيُت من احل�ضوِد وق��وِل وا�ٍص

��اِد بيُت وه���ل ينجو م��ن احل�����ضّ

ع�ضًقا كفاَك  الو�ضاُة  يَل  يقول 

ف��اأه��ل ال��ع�����ض��ِق م��ه��ج��وٌر وم��ْي��ُت

ف��ق��ل��ٌت ل��ه��م ب�����اأين ن�����ض��ُل ح���ٍرّ

اإذا م���ا خ�����اَن اأق��������واٌم وف��ي��ُت

وح���ّب���ي ُط���ْه���ُر غ���ادي���ٍة ه��ت��وٍن

لها اأخل�ضُت وال��وا���ض��ي ع�ضيُت

ُز ف����وَق ن���ح���ِرِك ك����َلّ ُدٍرّ اأط�������ِرّ

واأن�������ُر ك�����َلّ ورٍد ق���د ج��ن��ي��ُت

��ى ��ه��ُر امل��و���ضَّ ف��اأن��ِت احل����ُبّ وال��ُطّ

وم��ث��ُل ج��م��اِل ط��ه��ِرِك م��ا راأي���ُت

اأه��ِل��ْك ب���داِء احل���ِبّ ح�ضبي ف���اإْن 

ب����اأين ق��د ع�����ض��ق��ُت��ِك ي��ا ك��وي��ُت

أدب

)2017 ديسمبر   - )نوفمبر   91 الغرسة  54



تاريــــخ

مجلة 

ديــــوان 

الثقافة 

العـربية
د. خالد عزب

حينما حلت ذكرى مرور 50 

عاماً على �صدور جملة العربي، 

كنت اأ�صبحت اأحد كتابها، بعدما 

كنت قارئا نهماً لها، عرفني عليها 

اللغة  والدي رحمه اهلل مدر�ص 

الك�يت  الإجنليزية يف مدار�ص 

حينما كنت فتى، وبعدما عدنا 

اإىل م�صر كنت اأدخر جانبا من 

م�صرويف ال�صخ�صي، لأقف عند 

متعهد ال�صحف واملجات منتظرا 

و�ص�لها ملدينتي ال�صغرة لأحظى 

األتهمه �صفحة �صفحة،  بعدد 

تعلمت وعرفت من جملة العربي 

اأ�صبحت �صابا  الكثر، وحينما 

حاولت اأن اأكتب لها، اإىل اأن بداأت 

تن�صر يل على يد �صديقي الدكت�ر 

�صليمان الع�صكري الذي اأتاح يل 

الت�ا�صل مع املجلة، بل  فر�صة 

من باب ال�فاء �صعيت لأن تقيم 

مكتبة الإ�صكندرية احتفاء باأهم 

جملة ثقافية عربية هي جملة 

العربي واأطلقت عليها »دي�ان 

الثقافة العربية«.

ن�ضاأة املجلة العربي

اإىل  ال��ع��رب��ي  تنتمي جملة 

الثقافية، وهي  ن�عية املجات 

التي ت�صهم يف تعميق  املجات 

ال�عي الثقايف للقارئ من ناحية، 

وو�صع هذا القارئ –من ناحية 

م���ازي��ة- يف ح��ال من الت�صال 

ثقافة  ت���ج��ه��ات  ب��ك��ل  ��ال  ال��ف��َعّ

واإب��داع��ات��ه��ا املختلفة،  ع�صره 

املعارف  وه��ي بذلك ت�صل بني 

املختلفة والإبداعات املتباينة التي 

جتاوز التخ�ص�ص مبعناه ال�صيق، 

املعارف املختل�������فة  وت�صل بني 

والإبداعات املتباينة التي جتاوز 

الآداب اإىل الفن�ن. ولعل من اأهم 

املجات الثقافية التي �صدرت يف 

القرن التا�صع ع�صر: جملة »مراآة 

ال�صرق« التي اأ�صدرها اليازجي 

مع اأمني نا�صيف يف ال�صاد�ص من 

اإبريل عام 1882، وجملة »رو�صة 

اأ�صدرها علي  التي  امل��دار���ص« 

مبارك 

ال�صابع  يف 

ع�صر من اإبريل عام 

1887، وجملة البيان التي 
اأ�صدرها عبد اهلل ندمي يف مطلع 

مار�ص عام 1897.

والهدف من اإ�صدار املجات 

الثقافية ه� الق�صاء على ع�صر 

اجلهل واأح�ال التخلف يف ال�طن 

نال من تقدمه  وال��ذي  العربي، 

وت��ط���ره على كافة امل�صت�يات 

واملجالت.

اإ���ص��دار جملة  ول��دت فكرة 

العربي من رحم اجلريدة الر�صمية 

»الك�يت الي�م« التي �صدرت يف 

عام 1954. ففي الن�صف الثاين 

الك�يت  ال�صنة �صهدت  من تلك 

الناحية  نقلة ن�عية ك��رى من 

الإدارية بهدف و�صع اأ�ص�ص بناء 

الدولة احلديثة، خا�صة بعدما 

املتدفق  النفط  غ��دا 

كبراً  م��ال��ي��اً  م������رداً 

ي�صمح ببناء البنى التحتية 

التي  امل�ؤ�ص�صات  واإق��ام��ة 

تخدم املجتمع الك�يتي.

اأ�صدر  الأ�صا�ص  وعلى هذا 

ال�صيخ عبد اهلل ال�صامل ال�صباح 

اأمر دولة الك�يت اآنذاك مر�ص�ماً 

بت�صكيل »اللجنة التنفيذية العليا« 

املبا�صر، وتك�نت  اإ�صرافه  حتت 

من ال�صيخ جابر العلي ال�صباح، 

وال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

العبد  ال�صباح، وال�صيخ خالد 

اهلل ال�صباح، وال�صيد اأحمد عبد 

املالية، وال�صيد  اللطيف مدير 

الن�صف،  اإبراهيم  اللطيف  عبد 

وال�صيد عزت جعفر، وب�صكرتارية 

كل من اأحمد ال�صيد عمر، وحامد 

ي��صف العي�صى.

ففي الثالث ع�صر من دي�صمر 

عام 1954 التقت اأ�صرة حترير 

جريدة الك�يت »الك�يت الي�م«: 
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طلعت الغ�صيني، وب��در خالد 

ال��ب��در، وال�صيد فا�صل خلف؛ 

اإ�صدار  حيث مت بحث م��ص�ع 

ملحق اأدبي تابع لإدارة اجلريدة 

الر�صمية. وظلت فكرة امللحق 

تتفاعل على مرور  الأدب��ي هذه 

الأي��ام وتتط�ر لكن ببطء. ويف 

اخلام�ص من فراير عام 1955 

�صدر قرار من اللجنة التنفيذية 

باإن�صاء دائرة املطب�عات والن�صر 

وتعيني بدر خالد البدر مديراً عاماًّ 

لها، حيث كان له الدور الأكر يف 

اإن�صاء مطبعة »حك�مة الك�يت«، 

تاأ�صي�ص  اأخ��ذ على عاتقه  وق��د 

ا�صتلزمه ذلك  تلك املطبعة مبا 

بعثة  واإر�صال  من �صراء لاآلت 

بالقاهرة  اإىل املطبعة الأمرية 

للتدريب على فن الطباعة. وعقب 

افتتاح املطبعة يف �صهر اأكت�بر عام 

1956 بالتزامن مع انتقال اأحمد 
ال�صقاف من دائرة الأوقاف اإىل 

دائرة املطب�عات والن�صر كنائب 

للمدير عام 1956، وتخ�صي�ص 

ق�صم من املطبعة لطباعة الأل�ان، 

عاد م��ص�ع اإ�صدار جملة اأدبية 

يل�ح يف الأفق، وبداأ امل�ص�ؤول�ن يف 

دائرة املطب�عات يف ا�صت�صارة من 

كان يزور الك�يت من ال�صحافيني، 

والنا�صرين، وم�زعي  والأدب��اء، 

اأن ي��صح�ا لهم  ال�صحف، بعد 

اإ���ص��دار مثل هذه  ال��ه��دف م��ن 

النق�ص  ل��ت��ايف  امل��ج��ل��ة، وه���� 

الظاهر يف ال�صحافة العربية من 

مثل ذلك الن�ع من املجات بعد 

امليدان جمات  اأن اختفت من 

الأدب��ي والعلمي مثل  لها وزنها 

املقتطف، والر�صالة، والثقافة.

ولتنفيذ ذل��ك قامت دائرة 

الدكت�ر  با�صتدعاء  املطب�عات 

اإبراهيم عبده من القاهرة للعمل 

كخبر لهذه الدائرة بهدف اإدخال 

التنظيمات والتعديات املختلفة، 

اأن تقدم  وقد راأت هذه الدائرة 

لإ�صدار جملة �صهرية  م�صروعاً 

عربية.

»الك�يت  ون�����ص��رت ج��ري��دة 

الي�م« يف العدد ال�صبعني ال�صادر 

يف احلادي والع�صرين من اإبريل 

عام 1956، تقريراً جاء فيه اأن 

تن�ي  دائرة املطب�عات والن�صر 

والفن�ن،  ل��اآداب  اإ�صدار جملة 

على ما تق�م  تاأ�صي�صاً  والعل�م، 

املماثلة يف كثر من  الدوائر  به 

امل�صاهمة  بغية  املتح�صرة  الأمم 

يف الن�صاط الفكري العام واإبراز 

امللكات املحلية... وملا كانت دائرة 

املطب�عات والن�صر قد جعلت من 

ر�صالتها ال�صطاع بكل ما من 

الك�يت  يحُْعلي من قدر  اأن  �صاأنه 

وي�صيف اإىل ر�صيد نه�صتها، وملا 

كان يف الك�يت نخبة من ال�صباب 

املثقف �ص�اء من الأهايل اأو من 

العرب القاطنني فيها تت�ص�ف اإىل 

اأدبية، وفنية، وعلمية  �صحيفة 

ت��رز على �صفحاتها كفايتها 

وت�صجل خ�اطرها، ومل��ا كانت 

الدائرة تهدف اأي�صاً اإىل اإ�صراك 

اأئمة الفكر العربي يف �صائر بلدان 

ال��ع��رب��ي يف حتريرها،  ال���ط��ن 

الك�يت ويف  وتزمع ت�زيعها يف 

ال��ب��اد، لذلك فقد كلفت  تلك 

دائرة املطب�عات والن�صر الدكت�ر 

اإبراهيم عبده يف مهمته الأخرة 

الكتاب  ك��ب��ار  مل�صر مب��ف��احت��ة 

والعلماء يف امل�صاهمة يف حترير 

اإ�صدارها قريباً،  املجلة املزمع 

وقد رحب�ا جميعا بالفكرة واأعلن�ا 

ا�صتعدادهم لتقدمي جميع ما 

يطلب اإليهم من م��ص�عات.

كما تذكر ال�صحيفة اأن دائرة 

املطب�عات اأرادت من ذلك اإ�صدار 

جملة اأدبية، واجتماعية، وثقافية 

جامعة ت�صم بني �صفحاتها من 

ع�صارة اأفكار املفكرين، وخا�صة 

جتارب العلماء املرزين، وروائع 

قرائح ال�صعراء املبدعني، ور�صم 

اإطار م�صتمد من اأرقى التجارب 

ال�صحفية يف العامل؛ يق�م على 

التب�صيط والت�ص�يق اللذين ي�صعان 

م��ت��ن��اول الأكرثية  امل��ع��رف��ة يف 

ال�صاحقة من القراء كما روؤي اأن 

املرم�قة  لل�ص�رة مكانتها  تك�ن 

يف املقال. وللم��ص�عات امل�ص�رة 

مقامها الأول يف كل عدد ي�صدر 

من املجلة.

اأن يزور  من ح�صن الطالع 

الك�يت ال�صحفي اللبناين املعروف 

�صليم الل�زي، ويحل �صيفاً على 

ال�صيخ  رئي�ص دائرة املطب�عات 

�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح يف 

�صهر ن�فمر عام 1957، وحني 

علم مب�صروع املجلة زار مدير 

اأن ي�صمم  املطبعة وطلب منه 

له املاكيت الذي تخيله للمجلة، 

ثم زار الرئي�ص يف مكتبه واأبدى 

اأحمد  للتعاون م��ع  ا���ص��ت��ع��داده 

ال�صقاف يف اإ�صدار العدد الأول 

على اأن يت�ىل ال�صقاف بعد ذلك 

الإ�صراف عليها، ومل ي�صاأ الرئي�ص 

الل�زي،  راأي �صليم  اأن يعار�ص 

ال�صقاف  اأحمد  وطلب ح�ص�ر 

ال�ص�ؤون  اإىل مكتبه يف دائ���رة 

الل�زي  وال��ت��ق��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

الفكرة  وال�صقاف معًا ملناق�صة 

بح�ص�ر رئي�ص دائرة املطب�عات 

وال�صيد ن�صف الي��صف الن�صف، 

ودار بينهم ج��دل ح���ل فكرة 

الل�زي من ت�صميم ملاكيت املجلة 

بالإمكانيات املت�فرة يف الك�يت 

اأن  ال�صقاف  اأك��د  اآن��ذاك، حيث 

اأن  ب��ه��ذا الطم�ح يجب  جملة 

لها رجال اخت�صا�صي�ن  يحُجلب 

»فاإما جملة  الك�يت  من خ��ارج 

اأو ل  تتحدث بذكرها الأجيال 

ت��ك���ن«، ويف ال��ي���م ال��ت��ايل غر 

الل�زي راأيه واقرتح على ال�صيخ 

ال�صباح  �صباح الأحمد اجلابر 

رئي�ص دائرة املطب�عات والن�صر 

اآنذاك و�صم� اأمر الباد احلايل 

اأن يحمل اأحمد ال�صقاف م�ص�ؤولية 

اختيار م�ظفي املجلة، ويف اأواخر 

امل�صئ�ل�ن يف  ب��داأ   1957 ع��ام 

التفكر يف  دائ���رة املطب�عات 

اختيار الخت�صا�صيني لإدارة 

راأ���ص��ه��م رئي�ص  امل��ج��ل��ة وع��ل��ى 

التحرير؛ فتقرر يف الرابع ع�صر 

اأن   1957 م��ن دي�صمر ع���ام 

ي�صافر يف ج�لة يف الباد العربية 

املنا�صب  ال�صخ�ص  للبحث عن 

الذي تت�فر فيه ال�صروط الازمة 

تاريــــخ

)2017 ديسمبر   - )نوفمبر   91 الغرسة  56



ملثل هذا امل�صروع الأدبي الكبر، 

اإىل بغداد وقام  وبالفعل �صافر 

الكبر حممد  الأدي����ب  ب��زي��ارة 

بهجة الأثري كبر مفت�صي اللغة 

العربية يف مكتبه، وق��د بارك 

بالكتابة  م�صروع املجلة ووع��د 

اأجلها ثم  لها وال�صتكتاب من 

ق�صد جريدة احلرية فا�صتقبله 

ال�صيد في�صل ح�����ص���ن الذي 

حتم�ص للفكرة وكتب عنه يف الي�م 

ال�صاد�ص ع�صر  ي�م  التايل، ويف 

من دي�صمر عقد اأحمد ال�صقاف 

اجتماعاً مع الدكت�ر ي��صف عز 

الكلية، ويف  الدين وزمائه يف 

امل�صاء عقدوا اجتماعاً يف فندق 

ال�صندباد ح�صره نخبة من اأ�صاتذة 

راأ�صهم الدكت�ر  اجلامعة على 

ال��دوري والدكت�ر  العزيز  عبد 

ال��دي��ن، كما ح�صر  ي��صف عز 

ماأدبة ع�صاء مبنزل القا�صي فالح 

الق�صاب ح�صرها الأديب حارث 

ال���راوي، ودار حديث ح�ل  طه 

م�صروع املجلة، وال�صم املقرتح 

لها فتداول احل�ص�ر ثاثة اأ�صماء 

ال�صقاف،  ت��دور يف ذه��ن  كانت 

وهي: اخلليج العربي، وال�صاطئ 

وال��ع��رب��ي.. كما طرح  العربي، 

خال هذا اللقاء ا�صمان لختيار 

اأح��ده��م��ا لهذه املهمة الأدبية 

الكرى، هما:  الثقافية  العلمية 

العامة ف�ؤاد �صروف والعامة 

اأحمد زكي.

ويف �صباح ي�م الأحد التا�صع 

والع�صرين من دي�صمر عام 1957 

غادر اأحمد ال�صقاف بروت اإىل 

القاهرة، ويف �صباح الي�م التايل، 

ات�صل هاتفًيّا بالدكت�ر اأحمد زكي 

ال�صاعة  له  لقاءه، فحدد  وطلب 

التايل  الي�م  الرابعة من م�صاء 

اإىل  للمقابلة، ثم ت�جه  م�عداً 

معهد املخط�طات العربية والتقى 

الدكت�ر �صاح الدين املنجد وكان 

يف زيارته الدكت�ر حممد ي��صف 

جنم فتناق�صا ح�ل ن�صر وح�صن 

امل��خ��ط���ط��ات م��ص�ع  اخ��ت��ي��ار 

الفكرة، ويف  فاأثنى على  الن�صر 

امل�صاء التقى الدكت�ر �صاح الدين 

ال�صقاف  اأحمد  املنجد وال�صيد 

واتفقا على البدء يف اختيار ما 

اأن يتقدم على غ��ره يف  يجب 

الن�صر.

الثاثاء  ي����م  ويف م�����ص��اء 

احل��ادي والثاثني من دي�صمر 

عام 1957، زار اأحمد ال�صقاف 

الدكت�ر اأحمد زكي يف منزله يف 

بينهما  امل��ع��ادي، وامتد احل���ار 

ملدة �صاعة ون�صف ح�ل م�صروع 

املجلة، كان خالها الدكت�ر اأحمد 

القاهرة  ت��رك  زك��ي متهيباً من 

الك�يت، فطلب  وال�صتقرار يف 

من اأحمد ال�صقاف اأ�صب�عاً للبت 

يف العر�ص الذي قدمه ال�صقاف 

برئا�صة حترير املجلة اجلديدة، 

ويف م�صاء ي�م اخلمي�ص الثاين من 

ال�صقاف  زار   ،1958 يناير عام 

له  اأحمد زك��ي ف�صرح  الدكت�ر 

امل�صروع اأكرث واأكرث، ف�افق على 

اأن يك�ن له احلق يف العتذار يف 

ال�صقاف  ي�صاء، فخرج  اأي وقت 

من منزله جذلً مطمئناً.

ال�صقاف املدة  ا�صتغل  وقد 

اأحمد زكي  الدكت�ر  التي طلبها 

لبحث الأمر، وقام بزيارة املطابع 

الأمرية وفرع مطبعة ديكن�ص�ن 

اللندنية ومطابع اأخبار الي�م، كما 

قام بزيارة دار الهال لبحث �صراء 

اأر�صيف منها وزيارة مطابعها.

ي�م  التا�صعة من م�صاء  ويف 

 ،1958 يناير ع��ام  م��ن  ال��راب��ع 

ج���اء ال���رد ب��امل���اف��ق��ة م��ن قبل 

اأحمد زك��ي، فما كان  الدكت�ر 

اأن قام  اإل  ال�صقاف  ال�صيد  من 

اإىل رئي�ص دائرة  باإر�صال برقية 

املطب�عات والن�صر ال�صيخ �صباح 

ال�صباح واإىل  الأح��م��د اجلابر 

مدير املطب�عات ال�صيد بدر خالد 

البدر املدير، ن�صها:

ال�����ص��ع��ادة رئي�ص  »���ص��اح��ب 

دائرة املطب�عات والن�صر، ال�صيد 

الك�يت، مت  مدير املطب�عات، 

التفاق مع الدكت�ر اأحمد زكي، 

البقية �صيتم اختيارهم قريبًا، 

اأجنزناه،  م�صروع املخط�طات 

التفا�صيل يف كتاب م�ؤرخ 4 منه، 

ال�صقاف«.

الدكت�ر  كما مت التفاق مع 

راتبه  اأن يك�ن  اأحمد زكي على 

اأو ثاثمائة  اآلف روبية  اأربعة 

جنيه اإ�صرتليني، عدا ال�صرائب 

والمتيازات الأخرى.

مطبعة  ال�صقاف  زار  كما 

د.احمد زكي اأول رئي�ص حترير ملجلة "العربي" يقف وراء اأحمد ال�صقاف مع جمع 

من املثقفني العرب عام 1958

و���ص��اه��د م�صنع  اجل��م��ه���ري��ة 

الزنك�غراف و«مكنة املان« الكبرة 

اأربع  اأو  اأربعة كتب  التي تطبع 

�صحف دفعة واحدة، و�صرعتها 

ال�صاعة،  األ��ف ن�صخة يف  مائتا 

وثمنها مائة وع�صرون األف جنيه 

اإ�صرتليني اآنذاك، كما زار مطبعة 

بنك م�صر و�صاهد خط التجليد 

بال�صلك  بالبا�صتيك والتجليد 

الل�لبي.

اأحمد زكي،  الدكت�ر  �صارك 

اأحمد ال�صقاف يف ج�لته، فزاراً 

معا دار الهال واتفقا على �صراء 

باألف جنيه،  اآلف �ص�رة  اأربعة 

ويف الي�م التايل اجتمعا باأحمد 

الذي ر�صحته املطبعة  ال�ردجي 

للمجلة ف�افق  الأمرية كر�صام 

ب��زي��ارة م�صبك  ق��ام  عليه، كما 

ال�صرق ل�صناعة احلروف وم�صنع 

زنك�غراف ط�رو�ص لل�ق�ف على 

اأ�صباب تاأخر و�ص�ل اأكلي�صيهات 

امل�صحف ال�صريف.

ويف ي�م الثاين ع�صر من يناير 

ال�صقاف  اأحمد  1958 زار  عام 

اإح�صان عبد  ك��ًا من الأ�صتاذ 

القدو�ص، الذي اأثنى على امل�صروع 

اأح��م��د زكي،  الدكت�ر  واختيار 

والأ�صتاذ طاهر الطناحي رئي�ص 

حترير الهال.

امل�افق  الأرب���ع���اء  ي���م  ويف 

يناير عام  اخلام�ص ع�صر م��ن 

الأ�صتاذ  ال�صقاف  زار   1958
ح��اف��ظ حم��م���د رئي�ص حترير 

القاهرة والتقى عنده  ج��ري��دة 

الأ�صتاذ عبد ال�ارث كبر �صكرتر 

التحرير، كما قام بزيارة الأ�صتاذ 

م�صطفى اأمني يف دار اأخبار الي�م، 

وكان قد علم برغبة ال�صقاف يف 

التعاقد مع امل�ص�ر اأو�صكار مرتي، 

واملخرج الفني �صليم زبال فعاتبه 

باأن  ال�صقاف  برقة، ف��رد عليه 

م�صر ت�صتطيع اأن  جتد البديل 

ب�صه�لة.
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امل�افق  ي���م اخلمي�ص  ويف 

يناير عام  ال�صاد�ص ع�صر من 

1958 التقى ال�صقاف يف الفندق 
م��ع ك����ٍلّ م��ن الأ���ص��ت��اذ حممد 

الب�صاوي كبر م�صححي جريدة 

اأب���� احل�صن،  ال�صعب وف����زي 

وح�صني و�صيف، وحممد علي اأب� 

كب�صة للعمل م�صححني لتجارب 

الطبع وكلهم يعمل�ن يف جريدة 

ال�صعب، فاتفق معهم على العمل 

يف امل�صروع.

امل�افق  الأرب��ع��اء  ي���م  ويف 

ال�صابع ع�صر م��ن يناير عام 

1958 زار ال�صقاف ك���ًاّ من 
الأ�صتاذ جميل عارف من جملة 

اآخر �صاعة ومعه �صليم زبال، ومت 

التفاق مع �صليم زبال واأو�صكار 

مرتي ب�ص�رة نهائية.

ويف �صباح ي�م الأحد امل�افق 

التا�صع ع�صر من يناير عام 1958 

غادر ال�صقاف –يرافقه كل من 

�صليم زبال واأو�صكار مرتي- اإىل 

بروت. ويف �صباح الي�م التايل 

ق�صد دار العلم للمايني فات�صل 

بالأ�صتاذ  الأ�صتاذ بهيج عثمان 

قدري قلعجي وكان قد اأثنى عليه 

الأ�صاتذة  القاهرة كل من:  يف 

اأحمد حممد نعمان، وعبد اهلل 

الق�صيمي، وح��م��د اجلا�صر، 

وحممد حمم�د الزبري؛ حيث 

وافق ال�صيد قلعجي على ت�يل 

من�صب �صكرتر التحرير.

الأرب���ع���اء  ي�����م  ف��ج��ر  ويف 

الثاين والع�صرين من  امل���اف��ق 

يناير عام 1958، غادر ال�صقاف 

واأطلع  للك�يت،  ب��روت عائداً 

امل�ص�ؤولني - وخا�صة ال�صيخ 

ال�صباح  �صباح الأحمد اجلابر 

– على الت�صالت التي قام بها 
مع من قابلهم، وخا�صة الدكت�ر 

ب��در خالد  اأحمد زك��ي، وكلف 

البدر مدير دائ��رة املطب�عات 

اأح��م��د زكي  بالكتابة للدكت�ر 

لعر�ص وظيفة رئي�ص حترير 

املجلة عليه ر�صمياً، حيث وجه 

اإليه ر�صالة بتاريخ الأول من 

اإليه  1958، وجاء  فراير عام 

بامل�افقة بر�صالة م�ؤرخة  الرد 

يف الثاين ع�صر من فراير عام 

1958، كما مت اختيار �صليم 
واأو�صكار مرتي  زبال خمرجاً، 

م�ص�راً، وحممد ح�صني زكي، 

ال�ردجي، كما  اأحمد  والر�صام 

ع��ني ب��ع��د ذل���ك امل�����ص���ر عبد 

النا�صر �صقرة.

يف تلك الأثناء تخلف ال�صيد 

ال�صقاف  ك��ان من  قلعجي فما 

اإل اأن ا�صتغل فر�صة وج�ده يف 

القاهرة وتعاقد مع ال�صيد عبد 

ال�ارث كبر ل�صكرتارية التحرير، 

الك�يت وعمل مع  اإىل  فح�صر 

املجم�عة ليل نهار.

ال�صقاف بعر�ص  ق��ام  كما 

ال�صمرة  ا�صم الدكت�ر حممد 

على بدر خالد البدر مدير دائرة 

نائباً  للعمل  املطب�عات، وذلك 

لرئي�ص التحرير.

ا�صم املجلة فقد  اأم��ا ع��ن 

اأجرت دائرة املطب�عات م�صابقة 

الأ�صماء ففاز باجلائزة  لأن�صب 

النقدية مقرتح ا�صم »العربي« .

وق����د و���ص��ع��ت اخلط�ط 

العري�صة لهذه املجلة وحتدد 

دورها من خال امل��ص�عات التي 

ن�ص عليها قرار اإن�صائها والذي 

�صدر ك�ثيقة ر�صمية �صادرة 

دائ��رة املطب�عات ون�صرت  عن 

»الك�يت  الر�صمية  باجلريدة 

ال��ي���م« يف ع��دده��ا رق��م 168 

بتاريخ من مار�ص عام 1958/ 

العا�صر من رم�صان عام 1377ه، 

وقد جاء ن�صه:

املطب�عات  دائ����رة  »راأت 

ثقافياً  اأن علينا واجباً  والن�صر 

يجب اأن ت�صطلع به وت�ؤديه ل�صائر 

اأبناء العروبة خدمة ق�مية جمردة 

اأو هدف يف�صد  من كل غر�ص 

معاين اخلدمة الق�مية احلقة، 

وقد ركزت دعائم هذا ال�اجب 

الثقايف يف : اإ�صدار جملة علمية 

ثقافية جامعة  اأدبية اجتماعية 

ت�صم بني �صفحاتها مع ما ت�صم 

ع�صارة اأفكار املفكرين، وخا�صة 

جتارب العلماء املرزين، وروائع 

قرائح ال�صعراء املبدعني، وف�ق 

هذا وذاك تعني عناية خا�صة 

بامل�ا�صيع امل�ص�رة املدرو�صة 

درا�صة علمية عن كل قطر من 

ال�صكان  تتناول  العروبة  اأقطار 

واملحا�صيل وال����رثوات �ص�اء 

اأكانت هذه الرثوات حي�انية اأم 

نباتية اأم معدنية اأم مائية«.

وقد ر�صم لهذه املجلة اإطار 

التجارب  اأرق����ى  م�صتمد م��ن 

العامل قائم على  ال�صحفية يف 

اللذين  والت�ص�يق،  التب�صيط 

امل��ع��رف��ة يف متناول  ي�����ص��ع��ان 

القراء،  ال�صاحقة من  الأكرثية 

ذات���ه ل يف�صدان  ال���ق��ت  ويف 

يتع�صقه اخلا�صة  الذي  ال�صم� 

منهم، كما روؤي اأن تك�ن لل�ص�رة 

امل��رم���ق��ة يف املقال،  مكانتها 

امل�ص�رة مقامها  وللم��ص�عات 

ك��ل ع��دد ي�صدر من  الأول يف 

املجلة. وبعبارة اأخرى فاإن هذه 

املجلة �صتعني بكل ما ميتحُّ اإىل 

الثقافة واملعرفة ب�صلة ول�صيما 

الأم�ر التالية:

· الأدب« بفن�نه املختلفة 
من ق�صة، و�صعر، وتراث اإلخ... 

وباأن�اعه: الأدب العربي القدمي، 

العاملي مل�صر، والأدب  الأدب 

ال��ع��رب��ي احل��دي��ث باجتاهاته 

ومدار�صه املختلفة.

· الفن�ن: اأبحاث عن الفن�ن 
العربي  ال��ن��ط��اق  املختلفة يف 

وغ��ره: امل��صيقى، وال�صينما، 

وامل�صرح، والإذاعة، والر�صم.

امل�صاكل الجتماعية: ن�ع   ·

من املعاجلة امل��ص�عية العلمية 

اجلريئة بقدر الإمكان للم�صاكل 

الجتماعية يف املجتمع العربي.

امل������ص���ع��ات امل�ص�رة:   ·
العربي  اأنحاء ال�طن  ملختلف 

تتناول قبائله ومراعيه، وغاباته، 

الزراعية،  وحي�اناته، وثرواته 

وامل��ائ��ي��ة وجباله،  وامل��ع��دن��ي��ة، 

و�صه�له، ووديانه اإىل غر ذلك 

العربي  القارئ  منا يجب على 

اأن يعرفه.

· العل�م: -1مقالت لأهم ما 
يثر اهتمام العامل الي�م كالذرة 

وال�ص�اريخ، والأقمار ال�صناعية، 

والف�صاء اخلارجي، والأجرام 

الك�نية. 

-2 اأن���ب���اء ع��ل��م��ي��ة لأه���م 

الخ��رتاع��ات والكت�صافات يف 

�صتى ميادين العلم.

نقد الكتب: نقد وتعليق   ·
امل�ؤلفة يف  الكتب  وتقدمي لأهم 

كل �صهر.

· القت�صاد: مقال اقت�صادي 
واحد على الأقل.

· ن�صر ل�حات ف�ت�غرافية: 
اأو مر�ص�مة ت�ص�ر جانبًا من 

احلياة العربية.

ال���ع���دد الأول م���ن جملة 

العربي

اكتمل ال�صتعداد لإ�صدار 

 ،1958 اأواخ��ر ع��ام  املجلة يف 

العدد الأول منها  حيث �صدر 

 /1958 �صهر دي�صمر ع���ام 

جمادى الأوىل عام 1378ه، وقد 

طبع من هذا العدد الأول ح�ايل 

األ��ف ن�صخة وزع��ت يف  ثاثني 

خمتلف اأنحاء ال�طن العربي.

اإىل  ال���ع���دد  ق�����ص��م ه����ذا 

العام،  الق�صم  اأق�����ص��ام:  ت�صعة 

وا�صتطاعات �صحفية م�ص�رة، 

وعل�م، وطب، واأدب، وق�ص�ص، 

وم��ت��ن���ع��ات، واأ����ص���رة، واإذاع���ة 

وم�صرح.

تاريــــخ
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إنسانيـــات

ما لصوٍت 

ُأْغِلَقْت من 

دونه األسامُع 

معنى!!

د. محمد مصطفى الَك�ْن�ز

ع������ل������ى  واإلق���������������������ب���������������������ال  امل������������������وت������������������ى،  أب�������������������������������دان  ت���������س���������ك���������ن  ال  واحل������������������ي������������������اة  ح����������������ي����������������اة،  ال�����������ع�����������ل�����������م 
ن�����������ور وال������������ع������������ل������������م  ش�����������ري�����������ف�����������ة  ف������������������ال������������������روح  ب������������اجل������������س������������د،  ال  ب������������������ال������������������روح  ي�������������ك�������������ون  ال�����������ع�����������ل�����������م 

ما بالحَُك برجل ي�صر يف ال�صحراء وحيًدا ينادي، هل لندائه 

ب بني املقابر؛ حيث )ل حياة ملن ينادي(، اأو  معنى؟ اأو ب�صيٍخ يخطحُ

ب�صاعٍر يحُلقي ق�صيدة، وامل�صتمع�ن ي�صع�ن )اأ�صابعهم يف اآذانهم(؟! 

حينئذ مت�تحُ الكلمات، ومي�تحُ ال�صاعر، ويفقد ال�ص�تحُ معناه.

ومدى   – ال�صام  واإين لأعجبحُ ل�صر �صيدنا ن�ح - عليه 

كه بحمل ر�صالة اخلر واحلق واجلمال، يف حني كان ق�مه  مت�صحُّ

يغلق�ن من دونه الأ�صماع؛ اقراأ معي هذا ال��صف املهيب اجلليل، 

اململ�ء بروح الإ�صرار واملثابرة: »قال ن�ح رِبّ اإين دع�تحُ ق�مي 

واإين كلما دع�تحُهم  ف��راًرا.  اإل  ليًا ونهاًرا فلم يزدهم دعائي 

وا  لتغفر لهم جعل�ا اأ�صابعهم يف اآذانهم وا�صتغ�ص�ا ثيابهم واأ�صرحُّ

وا�صتكروا ا�صتكباًرا. ثم اإين دع�تحُهم جهاًرا. ثم اإين اأعلنتحُ لهم 

واأ�صررتحُ لهم اإ�صراًرا.....«.

كم ه� قا�ٍص على الْ�محُ�صِلح اأن يحُْعِر�ص عنه َمْن ين�صحه، واأق�صى 

ْن مينع اخلر  منه اأن يحُغِلَق ال�صمَع دونه، ولي�ص هناك اأغَب�ى مَمّ

عن نف�صه، ويقف يف وجه من مينحه اإياه.

عليه ال�صام - واأنا واقٌف بني  تذكرتحُ ق�َل �صيدنا ن�ح – 

بي، اأدع�هم اإىل الإن�صات لل�صرح، وراأيتحُ كيف اأن املعِلّم  �َاّ طحُ

، من  ف، ويحُلنيحُ الكاَم، من اأجل اأن يَ�ْصمعه الطابحُ د ويتلَطّ يت�َدّ

العلم وروعته،  واأَلََق  م لهم خر املعرفة وجمالها،  يحُقِدّ اأن  اأجل 

ورغم ذلك يحُعر�ص�ن عنه.

اإن العلم حياة، واحلياة ل ت�صكن اأبدان امل�تى!! ول �صك اأن 

الإقبال على العلم يك�ن بالروح ل باجل�صد؛ فاإن الروح �صريفة 

والعلم ن�ر، ول يليقحُ بالن�ر اإل ال�صريف؛ األ ترى اأن الروَح ت�صعد 

�صتق�ّره  اإىل بارئها، وكفى بذلك �صرًف�ا، بينما يع�دحُ اجل�صدحُ اإىل محُ

من الأر�ص؟!

لكن ما نراه الي�م من طاب املدار�ص واجلامعات انتكا�صة 

عجيبة، لقد ا�صتدار الزمن، و�صار املعلم�ن يرحل�ن اإىل الطاب، 

وقد كان طاب العلم يف ع�ص�ر النه�صة يرحل�ن اإىل العلماء؛ 

من القاهرة اإىل بغداد اإىل الأندل�ص اإىل دم�صق، وغرها من 

ح�ا�صر العلم اآنذاك، ومنهم – دون بل�غ غايته - َمن كان مي�ت 

يف الطريق ، اأو تفرت�صه �صباع الأر�ص ووح��صها، اأو يقع �صيًدا 

اع الطرق، ورغم ذلك مل ينهزم�ا، بل كان�ا ي�ا�صل�ن طريق  َطّ لقحُ
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الطلب، ويكابدون الأه�ال من اأجل العلم.

وهذه الأحداث يجهلها اأكرث طابنا الي�م؛ لأن �صلة اأبنائنا 

ِكَيْت لهم، فما هي  مقط�عة عن جذور اآبائهم واأجدادهم، واإن ححُ

ل على قل�ب لهية، فا تتجاوز  اإل ق�ص�ص من ن�صج اخليال، تتنَزّ

الآذان، وما ل�ص�ٍت اأحُغِلقْت من دونه الأ�صماعحُ معنى!!

لتحُ طابي- اأنظر اإليهم بعينني ممل�ءتني  وما زلتحُ - كلما تاأَمّ

األ�ًما، مت�صائًا: اأه�ؤلء َمْن �صيعيدون بناَء ح�صارتنا؟! كيف ذلك 

عِلّمني- وقد حادوا عن روح ر�صالتهم،  ر للمحُ َطام؟! وتارًة اأنظحُ وهم ححُ

اأه���ؤلء من �صي�صِلّم�ن  العلم يف قل�بهم- قائًا:  وَخَبْت جذوةحُ 

اأبناءنا ِم�ْصعَل املجد؟! كيف ذلك وهم ل يحُ�ؤِرّقهم َهمحُّ املعرفة، ول 

ا لق�صيتي التي  ينا�صل�ن من اأجلها؟! بل اإذا راآين اأحدهم مهتًمّ

ْن عليك، )فاأنت تنفخ يف رماد(، وهكذا  اأنافح دونها، قال يل: هِ�ّ

ثَِبّط!! يتقلَّبحُ من يحمل ر�صالة العلم بني طالب �صائع، ومعِلّم محُ

اإليهم بالبنان  اأ�صاتذة اجلامعات الذين ي�صار  اإن كثًرا من 

اأنه وظيفة ل ر�صالة، مكانة  العلم على  اإىل  اأ�صبح�ا ينظرون 

ها!! بل اإن منهم من ي�صط� على  اجتماعية ل ق�صية يحمل�ن هَمّ

جهد الآخرين، اأو يبتاعه )بثمن بخ�ص(؟ ومنهم اأ�صاتذة يعِلّم�ن 

، ل يقيم جملة واحدة  ث فكاأنه اأعجمٌيّ اأبناءنا العربية، واإذا حتَدّ

ة، فماذا اإذن �صيقدم الأ�صتاذ لطابه؟ وماذا �صيعطي  على اجلاَدّ

الآباء لاأبناء؟ واأ�صل )الع�د اأع�ج(؟ لقد كان الراب�ص�ن على 

ثغ�ر العلم من قبلحُ اإما علماء واإما اأدباء، فاآمنِت الرعيةحُ حينئٍذ 

ة العلم. بنبَ�ّ

والقائم�ن على التعليم الي�م - يف وزارات الرتبية - م�صغ�ل�ن 

بعيًدا عن روح العلم و�صفائه -  خارج اإطار املعرفة احلقة – 

ْت نظرية  ها بع�ًصا، وكلما جَدّ بالنظريات الرتب�ية، التي يلعن بع�صحُ

ة التط�ير والتحديث. جعل�ا اأبناءنا حق�َل جتارب لها، بحَجّ

املرئية  الإع��ام - خا�صة  القائمني على و�صائل  اأن  كما 

العلم  اأما  الت�صلية والرتفيه،  وامل�صم�عة - م�صغ�ل�ن برامج 

والعلماء فاآخر �صيء يفكرون فيه، حتى املعل�مات التي يقدم�نها 

فهي اأ�صبه مبعل�مات املقاهي وال�ص�ارع.

ر عن اأهمية العلم، اإل اأن  اإن جمتمعاتنا رغم حديثها املتكِرّ

ه  الأمر ل يتجاوز ال�صفاهَ، فلم يَنْبحُْت مذاقحُه يف القل�ب، ول َطعمحُ

يف احلل�ق .

ه الأول  اأو اجلامعة وهمحُّ وطالب الي�م ي�صعى اإىل املدر�صة 

نه من العمل، اأو الزواج،  ه� احل�ص�ل على )ال�صهادة( التي متِكّ

اأما العلم فه� اآخر �صيء يفكر فيه؛ اإنه ميِثّل له نَ�َصًبا واإرهاًقا، 

وقد كان ملن قبله لذًة ومتعة .

العلم،  اأف�صد  العمل  الدرا�صية( ب�ص�ق  اإن ربط )ال�صهادة 

ال��راغ��ب يف  لل�صالح والطالح،  ال��در���ص جممًعا  وجعل قاعة 

العلم وغر الراغب فيه، الذي 

يحُْجَر  وال��ذي  ب��اإرادت��ه  يختاره 

عليه، الذي يطلبه لذاته، والذي 

يتخذه مطَيًّة ملن�صب اأو �صلطة، 

تحُْعِدي(،  ال�صفهاء  واإَنّ )خائق 

كما يحُْعدي البعرحُ الأجربحُ باقي 

الإبل!!

واإذا كان الأمر بهذه ال�ص�رة، 

فا ن�صتغرب للحال التي و�صلْت 

اإليها اأحُّمتنا، وقد كان َقَدرحُنا الأ�صلي اأن نك�ن قدوة للب�صرية؛ لأن 

دور امل�صلم احلق ه� قيادة العامل،.

باهتة يف  لها، وحلقات  اأرقاًما ل معنى  اأن �صرنا  ِبْدَع  ول 

�صل�صلة ط�يلة �صعيفة، ل ل�ن لها ، ول طعم ، ول رائحة، ناأتي 

للحياة لناأكل ون�صرب ونله�، ثم نح�صل على )�صهادة( ثم عمل 

ثم زواج ثم اأولد ثم م�ت، اإنها حياة خالية من املعاين الإن�صانية 

التي هي يف الأ�صا�ص خافة اهلل يف الأر�ص، حياة خالية من 

الأهداف والطم�حات، خالية من الأمنيات والآمال، ولقد ذّم 

يعي�ص�ن ول معنى حلياتهم، و�صفهم  الذين  امل�ىل - تعاىل- 

فقال: )يتمتع�ن وياأكل�ن كما تاأكل الأنعام(.

َمْن �صنع�ه، ون�صي مايني  اأ�صماء  التاريخ  لنا  لقد حفظ 

من الب�صر عا�ص�ا وهم اأم�ات، ثم مات�ا دون اأن ينتبه اأحد اإىل 

واأنا�ص كثرون  اأمم و�صع�ب،  الزمن  م�تهم، وكم �صاعت عر 

كان�ا غثاء، لكنه مل ين�ص – مثًا - اأبا حنيفة ومالًكا وال�صافعي 

واأحمد واخلليل و�صيب�يه والرازي والغزايل وغرهم.

اإننا بحاجة اإىل اأن نربط اأبناءنا بعلمائهم، وبرتاث اأجدادهم؛ 

ال��ذي ل يعرف ما�صيه، لن يعرف حا�صره، ولن يعرف  لأن 

ه، فتع�صف به الريح  م�صتقبله، ولن تك�ن له جذور را�صخة ت�صدحُّ

ه. اأنَّى ت�َجّ

اإىل قاعات الدر�ص،  يحُ�صاق الطاب  اأن  َفَعَجٌب  تَْعجْب  واإن 

اإن قاعة  امل�ت(،  اإىل  ي�صاق�ن  )كاأمنا  اإليها دفًعا،  يحُدَفع�ا  واأن 

ِثّل له �صجًنا، يت�قحُ اإىل الفكاك من اأَ�ْصره، وقد كانت  الدر�ص متحُ

قبلحُ رو�صًة من )ريا�ص اجلنة(، وهل يحُْدَفع املرء اإىل اخلر؟! اإن 

البهائم – فح�صب – هي التي تحُْدَفع اإىل اأن تَِرَد املاء ، وتحُْدَفع 

اإىل منابت الكاأ، وتحُْدفع اإىل حظائرها، هي ل تعرف اأين اخلر 

ه اإليه. ، َفتحَُ�َجّ

ت املعلمحُ الطاَب من اأجل اأن  واأ�صدحُّ عجًبا من ذلك اأن يحُ�صِكّ

ي�صتمع�ا اإليه، ويجتهد يف طرق اإ�صكاتهم، وتروي�صهم وتر�صيتهم، 

ومن اأي ال�صبل ي�صل اإىل عق�لهم، ويَتحنَيّ وقت اإن�صاتهم ليعر�ص 

لهم ما عنده، كل هذا من اأجل اأن يعطيهم اخلر والعلم واملعرفة!!! 

على  ال����راب����ض����ون  ك�����ان 
ث���غ���ور ال���ع���ل���م م����ن قبل 
إم����ا ع��ل��م��اء وإم����ا أدب����اء، 
ف���������آم���������ن���������ت ال�������رع�������ي�������ة 
العلم ب���ن���ب���وة  ح���ي���ن���ئ���ذ 

إنسانيـــات
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ل هذا امل�صهد مبفارقاته  وكاأين بال�صاعر اإيليا اأبي ما�صي يحُ�صِكّ

ل القراآنحُ العظيمحُ من قبلحُ م�صهَد �صيدنا ن�ح –  املبكية، كما �َصَكّ

عليه ال�صام - مع ق�مه:

���ن���ا ي����ا رف���ي���ق���ي اأن������ا ل������ل اأن��������َت م����ا وق����ع����تحُ حَلْ

��������َك اأحُْذن�������ا ه�����ذه اأ�������ص������داءحُ روح������ي ف��ل��ت��ك��ْن روححُ

اأحُغ�����ِل�����ق�����ْت م����ن دون�������ه الأ������ص�����م�����اعحُ معنى ل�������ص����ٍت  م����ا 

ورغم اأن طالب الي�م ينال كل �صن�ف الرعاية والهتمام، 

ويق�صي اأغلب ي�مه الدرا�صي يف ج� علمي مريح، اإل اأنه اإذا 

ذهب اإىل البيت، واأراد املذاكرة، انهزم من اأول ج�لة، اإذا �صادفته 

م�صاألٌة �صعبة ا�صرتخى لها، و�صقط اأمامها اأر�ًصا، وخارت عزميتحُه، 

فيغلق دونها الكتاب، ويرتكها با رجعة.

اإن الرتف اإذا مل يحُْح�َصن ا�صتغاله فلن ينتج رجاًل، بل م�ص�ًخا 

َقّ  تْخمٌة بامل�ص�خ، َفححُ �صَ�ّهة، لي�صت الأمة بحاجة اإليها؛ لأنها محُ محُ

 علينا اأن نطِ�ّعه لإعادة ح�صارتنا 
حُ
اأفاء اهلل لهذا اخلر الذي 

ال�صائعة.

لقد ع�صتحُ اأنا واأبناءحُ جيلي دهًرا نت�قحُ اإىل العلم، حني مل يكن 

ر لأبناء الي�م من متاع الدنيا وزهرتها،  ر لنا مثلحُ ما يتي�َصّ يتي�َصّ

وما زلتحُ - ونحن يف طراءة العمر - اأذكر اأوقاَت الطلب، كاأنها 

راأي العني؛ كانت املدر�صة يف بلدة جماورة، نقطع الطريق اإليها 

الأقدام،  النعال، وت�صققت  الأق��دام، حتى اهرتاأت  �صًرا على 

حتت قيظ ال�صم�ص تارة، اأو زمهرير الرد تارة اأخرى، كنا ن�صرحُ 

يف اأ�صراٍب كاأ�صراب الطي�ر املهاجرة، نتجاذب اأطراف احلديث 

حيًنا، ونَتعاطى اأبياَت اأبي القا�صم ال�صاِبّي حيًنا اآخر:

نَ�ى ونَ�صيتحُ احَلذْر اإِذا َما َطمْحتحُ اإىل غايٍة َرِكبتحُ ال�محُ

امل�صتعْر اللهب  كَبّة  �ع�اب ول  ال�ِصّ اأجتنب وع�ر  ومل 

َفْر هِر بَ�ي�َن احلحُ ع�َد اجلباِل يَِع�ْص اأبََد الَدّ ومن يتهيَّ�ْب �صحُ

واإذا جاد علينا الزمان ي�ًما، وركبنا �صيارة، فقد كنا نحُْح�صر 

اأياَم ال�صتاء القار�ص،  اأن�صى املذاكرة  اأَنْ�َص ل  فيها ح�صًرا، واإن 

وقدماي عالقتان يف الأر�ص قد امتزجتا بال�صقيِع املت�صاعِد من 

ج�فها، والق�م ح�يل نياٌم تت�صاعد اأ�ص�اتهم مغرية بالن�م تارة، 

اأحد اجلران مغرًيا مب�صاهدته  التلفاز من بيت  وياأتي �ص�ت 

تارة اأخرى، ويتنامى اإىل �صمعي عر هدوء الليل �ص�ت الغناء 

املنبعث من اأحد اأعرا�ص بلدتنا، مغرًيا اإياي باخلروج وال�صمر 

اأقِلّب دفاتري  واأنا  الإغراءات،  تت�اىل علَيّ  ثالثة، وهكذا  تارة 

دة التي ل حيلة اأمامي اإل  بني امل�صائِل ال�صعبِة، والدرو�ِص املعَقّ

اأن اأفهمها، واإل فال�يلحُ اإذا ما وقفتحُ بني يدي املعلم، وحا�صبني 

األفاظ الرحمة واملغفرة، ماذا  ح�صاًبا �صقطْت من معجمه كل 

ةٌ كما انتف�ص الع�صف�ر بلَّله  اأق�ل له اإذا اعرتتني بني يديه )ِهَزّ

؟ واأيةحُ �صبيٍل �صتنقذين  القطر(، كيف �صاأجن� من ا�صتئ�صاده علَيّ

من اجلحيم املعلَّق على راأ�صي؟ 

ورحم اهلل �صي�خنا واأ�صاتذتنا؛ 

فقد غر�ص�ا فينا حب املعرفة، 

ن��ك���ن رج���اًل،  وعلم�نا كيف 

يعلم�نا ق�اعد  اأن  وكان�ا قبل 

العلم، ي�قظ�ن فينا الإن�صانية، 

ويذكروننا اأننا ب�صر نحيا، لقد 

بل�صًما ي�صفي  كانت ق�ص�تهم 

جراحنا، ول�لهم ما كحُ�نَّا.

واإذا ج��اء وق��ت املذاكرة، 

كان َمنِْطقنا: )تعٌب قليل يحُْعِقبحُ 

�صعادًة كبرة(، فكنا نبذل للعلم 

اأج�صادنا، ومننحه ن�َر اأب�صارنا، ونحني له ظه�رنا، وله تحُْرَى 

اآرائ��ك من اخل�صب  اأو على  الأر���ص،  اأ�صابعحُنا، جال�صني على 

الياب�ص اخل�صن، اإذ مل تكن لنا تلك الفحُرحُ�صحُ ال�ثرة، ول امل�صاجعحُ 

الدافئة، واأمام هذه ال�صع�بات مل ننهزم؛ اإن الهزمية كانت تعني 

لنا امل�ت، بل اإق�صاءنا من ال�ج�د!!

اأما الذين انهزم�ا من اأقراننا، فما زال�ا منهزمني اإىل الآن 

اأمام اأنف�صهم، واأمام جمتمعهم، وكلما �صافرتحُ اإليهم يف اإجازتي، 

هم العاثَر تارة اأخرى،  ب�ن الزمان تارة، ويعيب�ن حَظّ اأجدهم يندحُ

ويلعن�ن القائمني على الباد تارة ثالثة، وه�ؤلء اأغبياء؛ لأنهم 

يظن�ن اأن قَ�ّة خفيَّة �صتاأخذ باأيديهم اإىل القمة، واأن �صيئًا جمه�ًل 

ق اآمالهم، اإنهم يعِلّق�ن حياتهم على َوْهٍم خادع،  �صياأتي ي�ًما ما يحِقّ

و�صراب زائف، نا�صني اأنه يف معرتك احلياة، ل يلتفْت اأحٌد اإىل 

لة، ثم مت�ت مع املرء حاجاته!! اأحد، لكنها الأحام امل�ؤَجّ

القائمون على التعليم 
ال����������ي����������وم م�����ش�����غ�����ول�����ون 
التربوية  ب��ال��ن��ظ��ري��ات 
بعضها  ُي����ل����غ����ي  ال�����ت�����ي 
ب����ع����ض����ًا، وك���ل���م���ا ج���دت 
أبناءنا  ج��ع��ل��وا  ن��ظ��ري��ة 
ح�������ق�������ول جت�������������ارب ل���ه���ا
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قامـوس الهوية

الهويـة 

و االغتـراب

د. الزواوي بغوره

غ������ي������اب االع����������ت����������راف امل����ط����ل����وب 
اآلخ������ري������ن  جت����������اه  ن�����س�����ي�����ان�����ه  أو 
وه����وي����ات����ه����م ي�����ول�����د االغ������ت������راب
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اأم������را�������س يف بع�س  امل����ع����ا�����س����رة م�����ن م�������س���ك���الت و حت�����دي�����ات و  ال����ه����وي����ة  ت����واج����ه����ه  ت���ع���ان���ي���ه و  اأح�������د م�����ا  ي���خ���ف���ى ع���ل���ى  ال 

االأح�������ي�������ان، و م�����ن ه������ذه امل�������س���ك���الت م�����ا ي�����س��ط��ل��ح ع���ل���ي���ه ب�������االغ�������رتاب، ف���م���ا م���ع���ن���ى االغ�����������رتاب، م�����ا ع���الق���ت���ه بالهوية؟

العربية  امل��ع��اج��م  حت��ي��ل 

ال��ق��دمي��ة و احل��دي��ث��ة كلمة 

الغرتاب اإىل الغربة، و الن�ى، 

والبعد، و الذهاب، و النزوح عن 

ال�طن. و يفيد الأ�صل الاتيني 

اأو ال�صتاب  لكلمة الغرتاب 

التح�يل، و   )alienation(

بخا�صة حت�يل �صيء ما لي�صبح 

ملكية �صخ�ص اآخر. كما تعني 

انتقال  الإزال���ة، و  الن��ت��زاع و 

تنتقل ملكية  امللكية. فعندما 

اآخر،  اإىل �صخ�ص  �صخ�ص ما 

امللكية غريبة عن  تلك  ت�صبح 

ال�صخ�ص الأول. كما تدل على 

الأ�صخا�ص  العاقة بني  حالة 

الذين كانت جتمعهم ال�صداقة 

ثم اأ�صبحت فاترة اأو حمدودة 

اأو منقطعة. و اأخرا، فاإن كلمة 

ت��دل على املر�ص  الغ����رتاب 

النف�ص و يلحق  ال��ذي ي�صيب 

ال�عي،  الت�صدع، وغياب  بها 

و ه� ما يعني اكت�صاب الكلمة 

لدللة طبية و نف�صية ل تزال 

ت�صتعمل يف عمليات الت�صخي�ص 

النف�صي.

اللغ�ي  التعدد  لي�ص ه��ذا 

التعدد  اإل وج��ه��ا م��ن وج����ه 

الذي يغلب على ا�صتعمال هذه 

الفل�صفي و  الكلمة يف املجال 

الجتماعي، و بخا�صة عندما 

حت�لت اإىل م�صطلح و مفه�م 

فل�صفي واجتماعي و�صيا�صي 

الفل�صفة احلديثة  تاريخ  ميز 

، و جمم�عة من  املعا�صرة  و 

راأ�صها  الإن�صانية على  العل�م 

علم الجتماع و علم النف�ص،و 

حتديدا التحليل النف�صي.

مغرتب عن العنا�صر الأخرى. و 

يعتر الن�صق الفل�صفي الهيغلي، 

العاقة بني  حم��اول��ة لإع���ادة 

هذه العنا�صر، وذلك من خال 

املنطق اجلديل.

وي�صتعمل مفه�م الغرتاب 

يف جمال علم النف�ص، وحتديدا 

النف�صي. ويعتر  التحليل  يف 

العلماء  اأوائ��ل  اريك فروم من 

الذين اهتم�ا بهذا املفه�م، 

وذلك انطاقا من نظرية فرويد 

ك��ان على  اإذا  اأن��ه  ت��رى  التي 

اأن يختار بني عامل  الإن�صان 

الثقافة،  وب��ني ع��امل  الطبيعة 

اأن ي�صتفيد  فاإنه ل ي�صتطيع 

التي تقدمها  من ال�صمانات 

احل�صارة ما مل يتخل عن اأجزاء 

اأو عنا�صر من طبيعته، وبخا�صة 

تلك العنا�صر املتعلقة بغرائزه 

واأه�ائه)pulsions(. واعتمادا 

على هذه القاعدة العامة، ذهب 

الفكر  ا���ص��ت��ع��م��ل��ه  ف��ق��د 

ال��اه���ت��ي امل�صيحي للدللة 

على النف�صال بني الإن�صان 

احلديث و بني اهلل، وذلك بحكم 

العمليات التي �صهدها املجتمع 

احلديث، و منها عمليتا العلمنة 

و العقلنة اأو ما �صماه ماك�ص فير 

بعمليات نزع الغالة ال�صحرية 

عن العامل. و ا�صتعمل من قبل 

فا�صفة العقد الجتماعي يف 

القرنني ال�صابع ع�صر و الثامن 

اأمثال ه�بز، و ل�ك، و  ع�صر 

رو�ص� ، لاإ�صارة اإىل �صياع و 

فقدان ما �صم�ه باحلرية الأوىل 

اأو الأ�صلية التي كان يتميز بها 

الطبيعية  املرحلة  الإن�صان يف 

مقارنة باملرحلة الجتماعية 

اإىل  ال�صيا�صية، و كذلك  اأو 

و�صعية تنازل الأفراد عن بع�ص 

حق�قهم للجماعة كما يقت�صي 

ذلك العقد الجتماعي.

و لكن الذي �صاغ ال�صتعمال 

امل���ف���ه����م���ي ل����اغ����رتاب ه� 

الأمل��اين هيغل يف  الفيل�ص�ف 

القرن التا�صع ع�صر،و ذلك يف 

كتابه املعروف: فين�مين�ل�جيا 

الروح. و لقد ا�صتخدم كلمتني 

للدللة على الغرتاب. الكلمة 

 )Entfremdung(الأوىل هي

 ، ال�صيء غريبا  اأي ما يجعل 

-Entauss )والأخ��رى هي 

rung(اأي م��ا يجعل ال�صيء 
خارجيا اأو خارجا عن الذات. و 

يكمن الإ�صهام الأ�صا�صي لهيغل 

الروح  يف حديثه ع��ن )ع��امل 

املغرتب عن ذاته( الذي يتميز 

بالنف�صال بني العامل ال�اقعي 

الفعلي و بني عامل العقل اأو املثال 

اأو الفكرة ب��صفها ماهية العامل 

الفرد  ال�اقعي، وبخا�صة بني 

الدولة والرثوة.  و املجتمع و 

فكل عن�صر من هذه العنا�صر 
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اريك فروم يف عدد من اأعماله، 

التحليل  وبخا�صة يف كتابه: 

النف�صي للمجتمع املعا�صر، 

اإي��ج��اد ن���ع من  اإىل ���ص��رورة 

الرتابط بني التحليل املارك�صي 

لاغرتاب الذي يتحدد ب�اقع 

الراأ�صمايل والتحليل  املجتمع 

يعاين احلالت  الذي  النف�صي 

الذاتية لاغرتاب، بحيث خل�ص 

اإىل اأن الغرتاب ه� �صكل من 

التي يتعرف  التجربة  اأ�صكال 

فيها الإن�صان على نف�صه ب��صفه 

غريبا.

اأ�صهمت الفل�صفة  ول��ق��د 

الجتماعية املعا�صرة باعتبارها 

جمال ل يكتفي بطرح الق�صايا 

كما تطرحها الفل�صفة ال�صيا�صية 

والأخاقية التقليدية، واإمنا يهتم 

اأكرث بالعاقة بني الجتماعي 

ال�صراع  وباأ�صكال  وال�صيا�صي، 

باملمار�صات  التي تطبعهما، و 

الجتماعية، وبخا�صة تلك 

بالفئات املهم�صة مع  املت�صلة 

البحث ع��ن حياة اجتماعية 

كرمية. و اإذا كانت هذه الفل�صفة 

ل��ه��ا ج��ذوره��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 

الذي عرف  املجتمع احلديث 

ن�صتطيع  فاإننا  الث�رة،  ظاهرة 

اأن مدر�صة فرانكف�رت  الق�ل 

الفل�صفية  قد �صكلت قاعدتها 

ال�قت  ال��ن��ظ��ري يف  واأف��ق��ه��ا 

نف�صه، وه� ما يظهر يف اأعمال 

الفيل�ص�ف اك�صيل هنيث الذي 

الت�صي�ؤ، مدخل  كتابه:  بني يف 

اإىل النظرية النقدية، جملة من 

العنا�صر ميكن اإيجازها بالق�ل 

اإن مفه�م الغرتاب ي�ؤدي اإىل 

التي تعني  الت�صي�ؤ  حالة من 

اأولها  اأم���ر،  اأربعة  الأقل  على 

اخ���رتاق القيم القت�صادية 

الي�مية، حيث حت�ل  حلياتنا 

اإىل  التعامل بني الأ�صخا�ص 

الفاقدة  الأ�صياء  التعامل بني 

ل��اإح�����ص��ا���ص وال���ع����اط���ف. و 

ت���ؤك��ده الدرا�صات  ثانيها،ما 

اأن  الجتماعية والنف�صية من 

التعبر  اإىل  الأف���راد مييل�ن 

عن م�صاعر و ع�اطف انتهازية 

اإىل درج���ة ت�صديقها فعليا 

وكاأنها ع�اطف وم�صاعر اأ�صيلة 

الأمر  يف �صخ�صيتهم. ويظهر 

الثالث يف ما نقروؤه يف جمال 

فل�صفة الأخاق، وبخا�صة ما 

الفيل�ص�فة الأمريكية  تقدمه 

 Martha( م��ارت��ا ن��صب�م

Nussbaum( ح�ل الأ�صكال 
الأدات��ي مع  للتعامل  الق�ص�ى 

الآخ��ري��ن، بحيث  الأ�صخا�ص 

التعامل م��ع الآخرين  ل يتم 

وفقا ل�صفتهم الإن�صانية، واإمنا 

الإح�صا�ص،  كاأ�صياء خالية من 

اأي ك�صلع. و الأمثلة التجريبية 

على ذلك ظاهرة وبينة، ومنها: 

ال��ب��دائ��ل، وت�صليع  الأم���ه���ات 

العاطفية، والتط�ر  العاقات 

ال�صتثنائي يف �صناعة اجلن�ص. 

ال��راب��ع تك�صف عنه  والأم����ر 

الأبحاث الع�صبية والذهنية 

ونتائجها الجتماعية حيث يتم 

الرتكيز على اجلانب الطبيعي، 

الإن�صانية  الأف��ع��ال  و تف�صر 

وفقا ملعطى الأع�صاب ودورها 

ال��دم��اغ متجاهلة املعرفة  يف 

يتم معاجلة  املكت�صبة، وبذلك 

الذهن الإن�صاين كاآلة و ك�صيء. 

ت�ؤكد هذه املعاين على اختافها 

يف نظر هنيث ما ي�صطلح عليه 

اأو  بغياب الع��رتاف املطل�ب 

اإىل ن�صيان العرتاف املطل�ب 

جتاه الآخرين و ه�ياتهم.

العربي  الفكر  ولقد اهتم 

املعا�صر مبفه�م الغرتاب يف 

عاقته باله�ية، ومن املفكرين 

امل��ص�ع  ال��ذي��ن در���ص���ا ه��ذا 

ن�صر اإىل املفكر امل�صري ح�صن 

الذي وقف عند بع�ص  حنفي 

ال��ه���ي��ة يف عاقتها  دللت 

بالغرتاب، ومنها تاأكيده على 

اأن الغرتاب لي�ص حالة واحدة، 

واإمنا يتميز بحالت وم�صت�يات 

وب��ه��ا تتحد عاقته  ع��دي��دة، 

باله�ية التي تظهر يف انق�صامها 

على ذاتها، ويف حالت ال�صراع 

القائمة  اله�ية  ب��ني  وال��ن��زاع 

اله�ية املطل�بة، وبني هذه  و 

اله�ية املبتغاة و واقع الغرتاب 

الذي ي�صم املجتمعات احلديثة 

�ص�اء على امل�صت�ى القت�صادي 

املادية،اأو  القيم  حيث تطغى 

على امل�صت�ى الجتماعي حيث 

ت�ص�د العاقات الآلية، اأو على 

تنت�صر  الثقايف حيث  امل�صت�ى 

العاقات النفعية على ح�صاب 

العاقات الإن�صانية، و ه� ما 

ي�ؤدي اإىل حالت من اغرتاب 

اأو  اله�ية تتمثل يف ال�صياع 

النط�اء و العزلة، اأو العنف و 

الأمرا�ص  ال�صخط، وخمتلف 

والأزمات النف�صية التي تنعك�ص 

�صلبا على املجتمع.

وع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا يرثه 

مفه�م الغرتاب من م�صكات 

معرفية متعلقة مبدى دقته يف 

ال��صف والتدقيق، وه� يف ذلك 

ل يختلف عن بقية املفاهيم 

التي  الفل�صفية والجتماعية 

تتميز بتعدد املعنى والت�ظيف 

الت�صديد  فاإنه يجب  والتاأويل، 

على اأنه ل ميكن ف�صل مفه�م 

اأخرى  الغ��رتاب عن مفاهيم 

اأو ال�صنمية،  م��ث��ل الت�صي�ؤ 

والأ�صالة واله�ية، والتحرر 

اأن  يعني  وال���ص��ت��ن��ارة. وه��ذا 

التحليل امل��ص�عي والنقدي 

لهذا املفه�م يف عاقته باله�ية 

يحتاج اإىل حتليل ن�صق من 

املفاهيم املرتابطة واملت�صلة 

امل��ف��ه���م. وع��ل��ي��ه، فاإنه  ب��ه��ذا 

مهما كان الختاف يف املعنى 

و الت�ظيف، فاإنه ل ميكن اإل 

باأن مفه�م الغرتاب  الإق��رار 

ب��دوري��ن متكاملني هما  يق�م 

يعني  النقد. وهذا  و  ال��صف 

اأنه على الرغم من الختاف 

التي  املدار�ص  التيارات و  بني 

ت�صتعمل الغرتاب يف حتلياتها، 

فاإن امل�ؤكد ه� الطابع النقدي 

ل���اغ���رتاب ���ص���اء م��ن حيث 

الت�صخي�ص اأو من حيث تقدمي 

ال��ب��دي��ل. وب��ت��ع��ب��ر اآخ����ر، اإن 

ال��ت��اأوي��ات تنح�صر  خمتلف 

الأوىل ت�صخي�ص  يف وظيفتني 

املر�صية الجتماعية  احلالت 

وال��ن��ف�����ص��ي��ة والقت�صادية 

والثقافية، وعلى راأ�صها م��ص�ع 

اغرتاب اله�ية، وتتمثل ال�ظيفة 

الأخ����رى يف حم��اول��ة جتاوز 

تلك احلالة الغرتابية بتقدمي 

بدائل منا�صبة، وبالتايل العمل 

على بناء ه�ية مت�ازنة و فعالة 

واإيجابية.

الهوية  في  ويظهر  ومستويات  حاالت  االغتراب   
ف��ي ان��ق��س��ام��ات��ه��ا ب��ني م��ا ه��و م��ط��ل��وب وم���ا ه��و قائم

قامـوس الهوية
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