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واجبن��ا جميعا احلرص على
وحدتنا الوطني��ة وصيانتها
وتعزيزها ،فهي عماد اجلبهة
الداخلي��ة ودرعه��ا الواق��ي
وســورها احلـامي.
قد تختلف مش��اربنا وتتنوع
أصولناوتتعددطوائفنا ولكن
الوط��ن وال��والء واالنتم��اء
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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ثقافـــة

الســــــالم
«قد ال ت�شتعل احلروب لعدة عقود ،ورمبا لعدة قرون ومع ذلك تبقى دول العامل دوما على �أهبة اال�ستعداد لها»
ٌ
�سحري للح�ضارات يعادل ال�سالم واال�ستقرار
مفتاح
لي�س هناك
ٌ
و�شيوع الأمن والأمان ،ولي�س هناك باب �أ�سود ينفث الدخان والرماد
كباب احلرب تلك التي اعتربها بع�ض املفكرين �أقدم من احل�ضارة
�أو م�ضخة التاريخ الدموية كما يقال ،حيث تظل املعارك الكربى
فاقعة يف التاريخ الإن�ساين ،ال تكف عن توليد املعاين والعِ رب ،وحتى
لو كانت احلروب عادلة لكنها تبقى م�ؤ�شرا على �صراع وحتد �إرادات
ت�أتي على اال�ستقرار وتلتهم ال�شباب وتعطل م�سارات احلياة ،وتوقف
النمو احل�ضاري امل�أمول ،وذلك ينطبق على احلروب ب�أنواعها و�إن
بدرجات متفاوتة فاحلروب الع�سكرية واحلروب الإعالمية واحلروب
االقت�صادية جميعها يف النهاية ي َْ�ص ُّب يف جمرى ا�ضطراب املجتمع
وهدر طاقاته و�إمكانياته وقواه اخلالقة وداللة م�ؤملة على الرتاجع
وتفتيت القوى.
�إن ثقافة ال�سالم هي الالفتة التي يجب التطلع نحوها فهي
ما ت�شيع االطمئنان واال�ستقرار والأمن يف املجتمعات وهي �ضمانة
امل�ستقبل للأجيال وللتنمية والبناء و�إعمار املكان وزرع الأ�شجار
وقطف الثمار وتعليم الأط�ف��ال ون�ثر ب��ذار املحبة يف كل الأركان،
فثقافة ال���س�لام ث�ق��اف��ة ح�ي��اة وث�ق��اف��ة �إن �ت��اج وال تعني بال�ضرورة
ثقافة خنوع وا�ست�سالم مهما كان حجم التحدي ودرج��ة اخلطر،
وثقافة ال�سالم تنطوي يف اجلوهر على معاين الت�آلف والت�ساكن
والقبول وال�ت�ح��اور� ،إن ال�ع��امل ال�ي��وم وه��و يعي�ش انفتاحه وتدفق
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معلوماته معني بت�أ�صيل ثقافة ال�سالم �أك�ثر م��ن �أي �شيء �آخر،
ف�لا معنى �إذ ًا للتعارف وال معنى للتوا�صل وال معنى لالنفتاح
على الآخ��ر �إن مل ي��ؤد لتعزيز الإدراك وبلورة الوعي ح��ول �أهمية
التعاي�ش ال�سلمي ذل��ك امل�صطلح الذهبي ال��ذي تعود ج��ذوره �إىل
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر حيث ورد لأول مرة يف كتاب
«كالو�سويتز» «يف احل��رب» وك��ان «لينني» هو �أول من و�ضعه مو�ضع
التطبيق �إب��ان اح�ت��دام احل��رب العاملية الأوىل ال�ع��ام  1915وكان
يعترب كالو�سويتز �أعظم مفكر يف فل�سفة احل��رب وتاريخها حتى
ُ
�أن منظري اال�سرتاتيجية النووية �أو»ا�سرتاتيجية ال��ردع» بح�سب
طارق ر�ضوان يف كتابه «التعاي�ش ال�سلمي ،روحه و�سلوكه»  -كانوا
ي�ست�شهدون به ليدعموا مفهومهم يف «معادلة القوى» وهي املعادلة
ال�ت��ي م�ه��دت ل ��والدة م�صطلح التعاي�ش ال�سلمي وم��ا يحمله من
جمابهة بني ا�سرتاتيجيتني يف زم��ن واح��د و�أ�صبح ه��ذا امل�صطلح
الرباق عالمة فارقة يف �أدبيات العالقات الدولية والعلوم ال�سيا�سية
وذلك منذ العام � 1946إثر احلرب العاملية الثانية ،فالعمل على
�إ�شاعة ه��ذه املفاهيم ه��و الو�سيلة املثلى ملواجهة التط ّرف وجلم
قعقعة ال�سالح.
جُ
�إن ج�سور الثقافة غالبا ما تكون معبدّ ة بالفهم والتفهم وتلي
�أجمل ما يف الإن�سان وت�ستخرج �أنقى ما فيه تلك ال��روح املقد�سة
التي �أودع�ه��ا اخلالق ج� ّ�ل وع�لا يف خملوقاته واملوكولني بتزكيتها
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للخري ،وال�سمو بها للنفع ،واالرتفاع بها عن م�ستنقعات ال�صراع
واالح�تراب لتتفتح �آفاقها الرحبة لتحتفي بالكلمة الطيبة تلك
التي جذرها ثابت وفرعها يف ال�سماء فتزهر حقول الأدب وال�شعر
والفن واجلمال واخللق والإب ��داع� ،إن الثقافة مبا هي علو و�سمو
واق يف وج��ه ال�ن��زاع والقتال وجم��ال خ�صب يجمع وال يفرق
درع ٍ
وي�صل وال يقطع ومي�ن��ح وال مينع ،ولأن �ه��ا امل�ج��ال الأرح ��ب الذي
يتفق حوله الب�شر ليتطهروا بنورها حيث ي�شع الألق على النفو�س
فيغ�سلها من �أدران الفرقة والت�شتت والتنازع ،ويتيح لها االرتفاع
�إىل ذرى عالية يف �إن�سانيتها ت�صد بها التوح�ش والهمجية ،والتي
غالبا ترتك �آثارها املدمرة على كل ما �أبدعه الإن�سان يف م�سريته
التاريخية.
�إن الثقافة تلك التي تزدهي يف مناخات ال�سالم ال تقت�صر على
جمتمع دون �آخ��ر وال على طبقة دون �أُخ��رى وال يخت�ص بها عرق
ويحرم منها �آخر بل هي م�شاركة عامة ي�ستفيد منها الكل ومرياث
جمتمعي ي �ج� ِ ّ�ذر املجتمع وي ��ؤك��د ه��وي�ت��ه وح�ت��ى م��ع االختالفات
العرقية والإثنية يظل هذا املرياث الثقايف الداللة وال�ضمانة على
ر�سوخ املجتمعات و�سالمها الداخلي ،وهذا يتطلب حر�صا على الأمن
والأم ��ان الداخلي ذل��ك ال��ذي ال يقل �أهمية ع��ن الأم��ن اخلارجي
بل قد يتفوق عليه ويتعداه ،فال�ضرر يف االحرتاب الداخلي يوهن
املجتمعات ويقو�ض �أركانها و�سيبعرث ملكاتها وطاقاتها وقد يقودها
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يف النهاية �إىل انهيار الأوط��ان عندما ي�سود العنف ويبد�أ الت�شرد
َف ُتهجر الأوطان �إىل حيث االغرتاب وال�ضياع وجترع ُذل الغربة.
�إن التط ّرف والإره��اب والعنف عرب الزمن من ثوابت التاريخ
فال تكاد تخلو مرحلة تاريخية من هذه الظواهر ف�سجل الذاكرة
الب�شرية يطفح بالطغاة واملهوو�سني بالقوة واملتطلعني للهيمنة
ال�س ُبل لتنفيذ خططهم
واحلاملني بالنفوذ م�شرعني لأنف�سهم �شتى ُّ
وم�شاريعهم �سواء �أخالقية �أو ال �أخالقية يف جتاوز للقيم الإن�سانية
النبيلة وال�شرائع ال�سماوية ال�سامية متوهمني �أن املجد ت�صنعه
اخلديعة واملكر واالحتيال وزرع الفنت و�إث��ارة الزوابع متنا�سني �أن
من يزرع الريح ال يح�صد �سوى العا�صفة.
�إن خ�ب�رات ال�ت��اري��خ امل�تراك�م��ة ت��ؤك��د �أن ح��رائ��ق احل ��روب غالبا
يطف�ؤها تبادل املنافع وامل�صالح و�إعالء امل�شرتكات وت�ؤكد يف الوقت
نف�سه �أن التدافع عملية خالقة و�أنه مهما بلغت درجة التماهي �أو
درجة التباين ف�إنها يجب �أال تكون على ح�ساب اجلوهر الأ�صيل
ع�صي على االقتالع فمن ينازعك جذورك كمن
حيث يثبت ما هو
ّ
ينازعك وجودك عندئذ ت�صبح العبارة العميقة كلما تراجع الوجود
احلي تقدم العدم القاتل هي الفي�صل ،م�ستهينة بكل ثقافة وبكل
ّ
�سالم وبكل قيم نبيلة وال يبقى �سوى اخلراب لتعود الب�شرية بعد كل
دمار رافعة راية ال�سالم حلم الب�شرية و�سعيها الدائم عرب الع�صور.
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مؤتمر

صبــاح السامل الصباح
القيادة بروح الجامعة
عبداهلل املرشد
ا�ستذكرت الكويت يف �أكتوبر املا�ضي ذكرى �أمري البالد الراحل
ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صباح  -طيب اهلل ثراه  -يف م�ؤمتر خا�ص
نظمته كلية الآداب يف جامعة الكويت ورع���اه معايل وزير
�ش�ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح.

وامل��ؤمت��ر ال��ذي عقد حتت
ع��ن��وان «ع�صر ال�شيخ �صباح
ال�سامل ال�صباح »1965-1977
ا�ستهدف ت�سليط ال�ضوء على
�إجن���ازات �أح��د حكام الكويت
ال��ب��ارزي��ن و�إب�����راز �إ�سهاماته
اجلليلة يف بناء كويت احلا�ضر

 ،وذل���ك ع�بر ث�ل�اث جل�سات
تناولت الإجن��ازات احل�ضارية
وال��ع��ط��اء الإن�����س��اين يف عهد
املغفور له �إىل جانب التعليم
والعالقات الدولية يف عهده
وما تركه من ب�صمات وا�ضحة
يف ذلك املجال.
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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
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وقال وزير �ش�ؤون الديوان
الأم�يري يف كلمته يف امل�ؤمتر
�إنه كانت للمغفور له  -ب�إذن اهلل
تعاىل -ال�شيخ �صباح ال�سامل
ال�صباح �إ�سهامات كبرية يف حل
اخلالفات والأزمات ال�سيا�سية
عربيا و�إقليميا ،منوها مبواقف
الكويت الإن�سانية يف عهده.
و�أ����ض���اف ال�����ش��ي��خ نا�صر
���ص��ب��اح الأح��م��د ال�����ص��ب��اح �أن
الكويت كانت الدولة الوحيدة
التي خ�ص�صت  6%من دخلها
القومي مل�ساعدة املحتاجني يف
العامل ،وهذا �أبرز عمل �إن�ساين
يبني �شخ�صية املغفور له.
و�أو�ضح �أن �شخ�صية املغفور
له ب�إذن اهلل غري الر�سمية تتميز
بال�سماحة وتتلخ�ص يف مقولته
امل�شهورة «�أنا و�شعبي كل ابونا
جماعة» ،حيث �إنه كان ي�سعى
�إىل االه��ت��م��ام ب�شعبه وتلبية
مطالبهم وتوفري �سبل العي�ش
الرغيد للنهو�ض بالكويت.
وكان ملدير جامعة الكويت
الدكتور ح�سني الأن�صاري كلمة
رحب فيها يف البداية باحل�ضور
ال��ك��رمي وبال�ضيوف م��ن دول
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي،
م��ت��وج��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ر اجلزيل
وخ��ال�����ص ال��ت��ق��دي��ر والعرفان
لراعي امل�ؤمتر و�إىل ال�شيخة
ح�صة �صباح ال�����س��امل كرمية
�سمو الأم��ي�ر ال���راح���ل ،طيب
اهلل ثراه ،ال�شيخ �صباح ال�سامل
املحتفى بذكراه يف امل�ؤمتر.
وقال الأن�صاري �إن الوجود
التاريخي لأي �أمة �أو �أي �شعب
ال يتحقق مبجرد �أنه كان يعي�ش
يف حقبة من الزمن ،فكم من
�أمم و�شعوب وج��دت ثم بادت
دون �أن ترتك عالمة ذات قيمة
باقية تدل عليها ،م�ؤكدا على

د .حسني األنصاري:
ك� � � � � � ��ان م � � � � �ث � � � � � ً
�اال ل � �ل � �ح� ��اك� ��م
األب ل � � � � � �ق � � � � ��رب� � � � � ��ه م� � ��ن
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
ال � �ع� ��ام  ،1966وم ��راب �ط ��ة
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
�ضرورة االحتفاء بذكرى �سمو
الأم�ير الراحل ال��ذي ت��رك يف
ذاك����رة ال��وط��ن ���س�يرة عطرة
حافلة بالإجنازات التي يطول
ذكرها على ال�صعيد ال�سيا�سي
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي واالج���ت���م���اع���ي
واالق���ت�������ص���ادي وال���ع�ل�اق���ات
الدولية املفعمة بالود والإخاء
بني الدول.
و�أ����ض���اف �أن����ه م���ن خالل
تلك العالقات �أثبتت الكويت
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جولة بني �سجالت التاريخ

مكانتها ور�سخت دورها ودعائم
هويتها عربيا وعامليا ،م�ضيفا
�أن الفقيد ،طيب اهلل ثراه ،كان
يف حياته �إن�سانا قبل �أن يكون
حاكما �أحبه ال�شعب الكويتي
ل�سماحته وتوا�ضعه ،وتالحمه
وتفاعله مع �شعبه وكان قريبا
منهم ي�شعر بهمومهم ويلبي
احتياجاتهم ،فكان مثال الأب
واحلاكم.
و�أف��اد ب��أن جامعة الكويت
جت�سد �أه���م �إجن����ازات ع�صر
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل� ،إذ
�أ�صدر مر�سوما �أمرييا ب�إن�شاء
جامعة الكويت ،الفتا �إىل �أنها
ب��ادرة طيبة تركت �أث��را بالغا
يف نفو�س العاملني يف جامعة
الكويت ل��ذا ن�شعر ونحن يف
جامعة الكويت ب�أننا نحمل يف
وج��دان��ن��ا ���ش��ع��ورا خا�صا ويف
قلوبنا حمبة وتقديراً كبريين
لأمرينا الراحل ال�شيخ �صباح
ال�سامل ال�صباح رحمه اهلل.
وق��ال الدكتور الأن�صاري
�إن امل�ؤمتر يعد فريدا من نوعه
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يف تر�سيخ �شخ�صية املغفور له
و�إظهار الإجن���ازات التي متت
يف عهده يف خمتلف النواحي،
وذل�����ك م���ن خ��ل�ال البحوث
واملحا�ضرات واملعر�ض الرثي
امل�����ص��اح��ب ل��ل��م ��ؤمت��ر وال���ذي
يحتوي على الكتب واملطبوعات
وال��وث��ائ��ق وال�صور التاريخية
ال��ت��ي حت��ي��ي ذك����رى الراحل
الكبري وت�صف �إجنازاته بتوثيق
وحت��ل��ي��ل ع��ل��م��ي ومو�ضوعي
دقيق لفرتة �شهدت على مدار
اثني ع�شر عاما من��اء ورخاء
وتقدما وحركة بناء �شملت كل
املجاالت ،لتكون هذه الذكرى
ملهمة ملزيد من العطاء والبناء
والعمل اجلاد للكويت.
و�أف���اد ب���أن امل ��ؤمت��ر يحقق
الأه���داف امل��رج��وة بالتوا�صل
مع املجتمع لتوثيق الأحداث
واملنا�سبات التي رفعت قدر
الوطن ومكانته احل�ضارية بني
الأمم ،الفتا �إىل �أنها مل�سة وفاء
وتقدير لقائد من عظماء القادة
يف هذا الوطن العزيز والعامل

عبق التاريخ املبهج

العربي وبني الأمم التي تدعو
لل�سالم والإخاء والتنمية.
معر�ض وجل�سات
�أما عميدة كلية الآداب يف
جامعة الكويت الدكتورة �سعاد
عبدالوهاب فقالت يف كلمتها
�إن امل ��ؤمت��ر ي��ه��دف م��ن خالل
اجلل�سات واملعر�ض امل�صاحب
ل��ه �إىل ت�سليط ال�����ض��وء على
�إجنازات عهد املغفور له ال�شيخ
�صباح ال�سامل ال�صباح لإبراز
�إ�سهاماته اجلليلة يف بناء كويت
احلا�ضر.
و�أ�شارت �إىل �أه��م قرارين
ا�سرتاتيجيني اتخذهما ال�شيخ
�صباح ال�سامل يف عهده �أولهما
كان �إن�شاء جامعة الكويت عام
 1966م�سجال �سموه تطلعاته
ال��ت��ي �أراده����ا مل�ستقبل �أبناء
الوطن للتزود من العلم واملعرفة
من خالل كلمته التاريخية يوم
افتتاح اجلامعة بقوله�« :أفتتح
جامعة الكويت �صرحا �شاخما
ت���زود ف��ي��ه ه��ام��ة التعليم يف
بالدنا وح�صنا را�سخا ذخريته
العلم والبحث العلمي يحمي به

نه�ضتنا ويقيها عوامل التخلف
�أو اجلمود بل ون�صعد بها �سلم
املجد ودرجة العلم درجة بعد
درج���ة على دع��ائ��م ق��وي��ة من
عقول و�سواعد».
و�أ�����ض����اف����ت �أن ال���ق���رار
الإ�سرتاتيجي الثاين كان �إر�سال
�إح���دى الكتائب امل��درع��ة من
اجلي�ش الكويتي لرتابط على
�شاطئ قناة ال�سوي�س عام 1967
عقب �إع�لان الرئي�س امل�صري
ال��راح��ل ج��م��ال عبدالنا�صر
�إغالق املمرات املائية يف وجه
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�أفراح املفلح وم�شاركة مميز

املالحة الإ�سرائيلية ت�أكيدا على
انتماء الكويت العربي و�إعالنا
عن �إميانها باحلق الفل�سطيني
والدفاع عنه.
من جانبه� ،أكد رئي�س ق�سم
التاريخ يف كلية الآداب الدكتور
عبداهلل الهاجري �أن التاريخ
هو مر�آة الأمم التي ت�سعى �إىل
ترجمة �أجماد ما�ضيها و�صناعة
تطور م�ستقبلها.
وقال �إن ق�سم التاريخ يحمل
م�س�ؤولية املحافظة على تاريخ
ال��ك��وي��ت وت��و���ص��ي��ل �إجنازاته

الغرسة ( 91نوفمبر  -ديسمبر )2017

�إىل �أبنائنا الطلبة ،م�ؤكدا �أن
ت��اري��خ نه�ضة ال��ك��وي��ت زاخر
ب��الإجن��ازات منذ ت��ويل ال�شيخ
�صباح الأول مقاليد احلكم وما
�شهدته الكويت من رخاء على
مر الع�صور.
و�أعرب عن فخره بانتمائه
�إىل جامعة الكويت التي �أ�س�سها
املغفور له ال�شيخ �صباح ال�سامل
وع�صره ال��ذي متيز بالرخاء
والعطاء �إىل جانب االهتمام
بالعلم والعلماء الذي �ساهم يف
بناء كويت احلا�ضر.

املغفور له يف �إحدى زياراته اخلارجية

جل�سات و�أبحاث
الأفريقية خالل فرتة حكم
قرارات تاريخية
الأم�ي�ر ال��راح��ل ،يف حني
�شهد برنامج امل�ؤمتر
ت���ن���اول ال��دك��ت��ور مو�سى
 3ج���ل�������س���ات ،تطرقت
الغ�ضبان الفرتة التي كان
الأوىل �إىل ال���ق���رارات
فيها �سموه رئي�ساً لل�شرطة
التاريخية التي اتخذها
يف الكويت ،و�شارك الدكتور
���س��م��وه ،و���ش��ارك��ت فيها
حمد القحطاين متحدثاً
الدكتورة ميمونة ال�صباح
ع��ن م��وق��ف �سموه رحمه
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت الإجن����ازات
اهلل من حرب � 1967ضد
احل�������ض���اري���ة وال���ع���ط���اء
العدوان الإ�سرائيلي ،فيما
الإن�ساين للأمري الراحل،
بحث الدكتور نور احلب�شي
و�أبرز ما قدمه من قرارات
يف ال��ع�لاق��ات ال�سعودية
حكيمة �ساهمت يف تطور
ال�شيخة ح�صة ال�صباح �أثناء احلفل
الكويتية يف ع�صر �سموه
ال���ك���وي���ت وازده�����اره�����ا.
و�شارك يف اجلل�سة الدكتور عبداهلل النجدي متطرقا �إىل و�سنوات حكمه التي امتدت لنحو  12عاماً.
يف اجلل�سة الثالثة والأخرية التي عقدت بعنوان (انتعا�ش
م�سرية الراحل خالل فرتة واليته للعهد ،وفرتة ما بني تقاليد
امل�شيخة والد�ستور ما بني عامي  1965و� ،1977إ�ضافة �إىل اقت�صادي وخماطر �إقليمية ) تطرق الدكتور عايد اجلريد �إىل
م�شاركة الدكتور �أحمد القناعي التي تطرقت �إىل التعليم يف الق�ضايا العربية خالل فرتة حكم ال�شيخ �صباح ال�سامل ،وما
عهد �سموه ،وما قدمه من �إجنازات تدل على اهتمامه بالتعلم �شهدته ال��دول من �أح��داث خالل فرتة حكم �سموه ،يف حني
ون�شر العلم واملعرفة لأبناء الكويت وبناتها من �أجل امل�ساهمة تناول خالد اخللف �أزمة مركز ال�صامتة احلدودي عام 1973
التي حدثت بني الكويت والعراق ،وكيفية تعامل �سموه معها بكل
يف تقدم الكويت.
ويف اجلل�سة الثانية التي كانت بعنوان (مواقف عربية حكمة ،فيما ناق�شت �آالء املن�صور انتعا�ش الن�شاط االقت�صادي
م�شهود لها) تطرق الدكتور بنيان الرتكي �إىل العالقات الكويتية يف الكويت خالل فرتة حكم �سمو الأمري الراحل.
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من مكتب الشهيد

تخصيب
منابع اإلبداع
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بقلم :
فاطمة أحمد األمير
الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

«خري املطالع تسليم عىل الشهدا أزىك الصالة عىل أرواحهم أبدا»
من عواملهم ال�شجية البهية ال�سامية تطلع الأفكار
العالية ،وم��ن بني عيونهم و�أياديهم و�أنفا�سهم الزاكية
نلتقط احلروف البا�سقة والأنغام ال�شاخمة والر�ؤى النافعة
الرائقة ،هم هكذا منذ �أن بد�أنا معهم ونحن ن�ستلهم منهم
�أجمل امل�شاريع ،ونعدّ معهم ولهم �أحلى الربامج و�أثرى
اخلطط ون�صوغ معهم كل ما يفيد ويبني وي�ضيف،
مع ذوي ال�شهداء من الأبناء والبنات تتزاحم الأماين
والتطلعات ون�شيد معهم ولهم برامج ن�أمل �أن ت�ساهم يف
بلورة موهبة �أو ا�ستنها�ض �إبداع� ،أو تعزيز ملكات موعودة
وخم�ب��وءة يف نفو�س �أبنائنا وبناتنا م��ن ذوي ال�شهداء
امل�سجلني يف مكتب ال�شهيد ،
�إن امل�س�ؤولية التي �أُنيطت ِب َنا مع ال�شهداء �أنف�سهم
�أوال ومع ذويهم ثانيا منذ �أن بد�أ املكتب عمله �إىل اليوم
مم��ا ي��زي��دن��ا اف�ت�خ��ارا واب�ت�ه��اج��ا؛ فنحن نفخر ب�ك��ل ما
ي�ؤدي لت�أكيد �أدوار لأبطال من وطننا الغايل قدموا لنا
در�سا مهيبا ونبيال يف الكرامة وال�شهامة ونكران الذات
حدّ الفناء يف �سبيل الأر�ض والعر�ض فعلموا التاريخ �أن
املجد حلظة ثبات ويقني و�أن احلب �شهقة الروح حلظة
ّ
الرثي
التحامها بالأر�ض ،وتركوا بني �أيدينا هذا الدر�س
ننهل منه �أبد الدهر ون�ستنبط منه مقامات العز ّ ما دام
الزمن ي�سجل بقلمه الأخبار والأحوال ،والتاريخ برمته
�صناعة احلاذقني ممن خلفوا �أروع الآثار وطبعوا ب�صمة
ت�ضحيتهم اخلا�صة على جدران الوجود ولي�س كال�شهداء
حذقا ولي�س كمثلهم عطا ًء ،ولي�ست كب�صمتهم ب�صمة،
�أم ��ا ابتهاجنا ف�ه��و م��ع ذوي ال���ش�ه��داء ح�ي��ث تعتمل
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النفو�س فرحا وغبطة ونحن نتوا�صل معهم ونت�شارك
معهم الآم ��ال والأف �ك��ار وامل���ش��روع��ات ،ونبتكر �سويا كل
ما يدفعهم للأمام وي�ساهم يف بلورة �أحالمهم اخلا�صة
ومواهبهم ال�شخ�صية وي�ساعدهم على جتاوز معاناتهم �أو
ّ
حل م�شاكلهم وتنمية ملكاتهم فكانت «�أكادميية املبدعني»
�إحدى ثمرات هذه التطلعات وو�سيلتنا العلمية الإبداعية
لإجن ��از ه��ذه الأه� ��داف و�ساهمت معنا م�ؤ�س�سة «قمم»
للتطوير والتدريب لتحقيق ما ن�صبو �إليه ،فكانت الربامج
الإبداعية اخلا�صة لطلبة الأكادميية من �أبناء ال�شهداء
وذويهم كل ح�سب ملكاته واحتياجاته ،وكانت فرتة غنية
للتعلم والتدريب وامل�شاركة والفعالية وجتاوز ال�سلبيات
وخلق الأج��واء الإيجابية ويف روح املبادرة التي كان لها
�أبلغ الأثر يف نفو�س املتدربني واملتدربات و�ساهمت ب�شكل
كبري يف �إثراء �شخ�صياتهم و�إغناء مواهبهم .
�إن�ن��ا ن��رى يف ه��ذه ال��وج��وه ال�شابة الن�ضرة امل�ستقبل
احلي
الواعد والأمل امل�شرق وخا�صة وهم ميثلون االمتداد
ّ
لآب��اء �أو �أُمهات �أبلوا ف�أح�سنوا البالء و�أعطوا ف�أجزلوا
العطاء وجتذروا يف �أعماق الأر�ض لريتفع الوطن �إىل ذرى
املجد ،هم م�صابيح الوطن و�أن��واره ،ومعهم وبهم وعلى
�إي�ق��اع خطو ت�ضحيات ذوي�ه��م العظيمة نبني امل�شاريع
العظيمة ونح ّلق باجلهود كل اجلهود �إىل �آفاق بال حدود
فمع الإبداع تزهر احلياة ويتعاىل البناء ويتهاوى الف�شل
ويبد�أ العمل ،فهذه هي الأيادي الذي تعلمت كيف ت�سند
الوطن يف ال�شدة والرخاء ويف احلرب وال�سلم ويف احلا�ضر
وامل�ستقبل ،طبتم وطاب ذووكم.
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متابعة

أكادميية
م���ك���ت���ب
الشــهيد
تستـــنبت
اإلب�������داع
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
خا�ص الهوية

�أقامت �إدارة التوجيه والرعاية الأ�سرية ب�إ�شراف من مدير عام مكتب ال�شهيد فاطمة �أحمد الأمري بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة قمم لتنظيم
امل�شاريع التدريبية م�شروع (�أكادميية املبدعني) الذي يوجه �إلـى �أبناء ال�شهداء ممن ترتاوح �أعمارهم ما بني � 35 - 20سنة .ويتكون
م�شروع �أكادميية املبدعني من ع�شر دورات تدريبية يف خمتلف جماالت التنمية والتحفيز املبا�شر والتي ت�سهم يف �صقل وت�أ�سي�س
املجموعات والأفراد ،يح�صل بها املنت�سبون على دبلوم من معهد اك�سب�شن ي�ؤهلهم خلو�ض غمار التطوير والتنمية الب�شرية.
وقد خ�ضع �أبناء ال�شهداء
م����ن امل���ت���ق���دم�ي�ن للت�سجيل
بالأكادميية الختــــــبار املقابلة
ال�شخ�صية التي مت من خاللها
تقييم �شخ�صياتهم م��ن قبل
جلنة اخت�صا�صية يتم بعدها
ت�أهيلهم لدخول الأكادميية ،التي
تعتمد على الور�ش والدورات
التي يقدمها نخبة من املدربني
املعتمدين.
وبعد ت�أهل ما يقارب 30
م���ن جم���ت���ازي االخ���ت���ب���ار ،مت
الإع�ل�ان عن انطالق م�شروع
الأكادميية خالل م�ؤمتر �صحايف،
حيث �أعلنت مدير عام مكتب
ال�شهيد فاطمة الأم�ير ومدير
�إدارة التوجيه والرعاية الأ�سرية
�أ�شواق العرادة ،ورئي�س م�ؤ�س�سة
قمم بدر الياقوت عن م�شروع
�أك��ادمي��ي��ة املبدعني وع��ن �أهم

�أهدافه ونتائجه املرجوة التي
ت�صب يف م�صلحة �أبناء ال�شهداء
من املت�أهلني.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب����أن �أهم
�أه��داف الأكادميية تتمركز يف
تطوير املهارات الإبداعية لدى
الأبناء ،و�صقل مهارات الت�أثري يف
الآخرين يف املحيط االجتماعي،
كما تطمح الأكادميية لتطوير

امل��واه��ب وال���ق���درات الذاتية
وتنميتها لتحقيق اال�ستفادة
ال���ق�������ص���وى ،وم�����ن مم���ي���زات
الأكادميية تطوير القدرة على
حت��وي��ل الأف��ك��ار �إىل م�شاريع
حقيقية تعود بالنفع على الفرد
واملجتمع� .إن الهدف الأ�سا�سي
والأ�سمى يكمن يف جعل الأفراد
متمكنني من العمل اجلماعي و�أن

مبادرة وتدريب وتفاعل
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يعودوا بالنفع والت�أثري الإيجابي
على املجتمع.
وق��د ا�ست�ضافت �أكادميية
امل��ب��دع�ين نخبة م��ن املبدعني
الكويتيني يف �شتى املجاالت
ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ،التقى
طلبة الأكادميية الدكتور عمر
عبداخلالق البناي املدير العام
ملركز �صباح الأحمد للموهبة
والإب�������داع ح��ي��ث وج���ه بع�ض
الن�صائح واملواعظ التي ت�شكل
ع��ت��ب��ة م��ع��رف��ة ل���دخ���ول عامل
ب��راءة االخ�تراع والعلم .فقدم
الدكتور البناي ن�صائحه عن
كيفية حتويل الفكرة �إىل فر�صة
عمل واقعية وملمو�سة خالل
ما يقدمه مركز �صباح الأحمد
لدعم املواهب الكويتية وبيان
�أهمية االخ�تراع��ات والأفكار
اخلالقة والتي يتبناها ح�ضرة

�صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
امل��ف��دى م��ن خ�لال تخ�صي�ص
�أرا� ٍ���ض �صناعية خلدمة القوة
ال�صناعية لأهميتها يف اقت�صاد
الدول ورفعة �ش�أنها.
كما التقت الطلبة املن�ضمني
للأكادميية مدير ع��ام مكتب
ال�شهيد فاطمة �أحمد الأمري
التي وجهت لهم ع��دة ن�صائح
و�إر�����ش����ادات ت�ث�ري م�سريتهم
العلمية حيث �ضرورة االلتزام
وت��وف�ير ال��وق��ت ال��ك��ايف لتنمية
الذات لبناء ثروة حقيقية لتنمية
البلد والنهو�ض به ،كما �أردفت
على �أن �أ�سا�س التطوير والتقدم
كفاءات املوارد الب�شرية ،فالوطن
يقوم ب�سواعد �أبنائه الأوفياء
الذين يبذلون الغايل والنفي�س،
ولهم يف ال�شهداء �أعظم مثال
يف تلبية ال��ن��داء والعمل على
�إعالء �ش�أنه ورفع راية احلرية
والوطنية.
و�أ�ضافت يف لقائها الدوري
مع منت�سبي الأكادميية مدير
�إدارة التوجيه والرعاية الأ�سرية
�أ�شواق العرادة �إىل �أن برنامج
الأكادميية خم�ص�ص ملن يطمح
�إىل التغيري والتطوير من ذاته
فمنذ الوهلة الأوىل من �إعالن
امل�شروع �شهد الربنامج �إقبال ما
فوق املائة من �أبناء ال�شهداء والتي
تنطبق عليهم �شروط الت�سجيل
بالأكادميية �إىل �أنه وبعد مرحلة
اختبار ال�شخ�صية مت ت�صفيتهم
ليكون الناجت ثالثني طالباً وطالبة
ممن حالفهم احلظ ووفق نتائج
الأ���س��اب��ي��ع الأوىل م��ن ح�ضور
ال���دورات التدريبية مل��ع بع�ض
الطلبة املميزين ممن خا�ضوا يف
حياتهم العملية اجتاهات خمتلفة
عما كانت عليه ،وانعك�ست بوادر
الإيجاب على التكوين ال�شخ�صي
والعملي مما لفت االنتباه و�أثار
الإعجاب.

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

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

ويف لقاء مع �إحدى امل�شاركات
بالأكادميية �أ�شارت فرح اخلواجه
معلمة لغة اجنليزية للمرحلة
االب��ت��دائ��ي��ة �إىل �أن���ه���ا وبعد
اج��ت��ي��ازه��ا بع�ضاً م��ن دورات
الأك��ادمي��ي��ة متكنت من تقدمي
طلب تر�شيح لنيل من�صب رئي�س
ق�سم رغم ا�ستحقاقها للمن�صب
منذ �أع��وام� ،إال �أنها مل متتلك
وقتها ال��ق��درة على املواجهه
وات��خ��اذ ال��ق��رار م�سبقاً ،ولكن
وبعد �أ�سابيع من التدريب املكثف
متكنت من ال�شعور بالثقة واتخاذ
قرار ليتم تنفيذه مما عاد عليها

بالإيجاب على امل�ستوى العملي.
ووجهت اخلواجه ر�سالة مفادها
�أن اخلطوة الأوىل لطريق النجاح
هي املبادرة� ،أما ما ي�أتي بعدها
فهو توافيق من عند اهلل.
كما �أ�ضاف الطالب عبداهلل
العبدالهادي ،طالب دكتوراه يف
جامعة نيوكا�ستل يف ا�سرتاليا
�إىل �أن الدورات التدريبية التي
خا�ضها يف مكتب ال�شهيد �ضمن
برنامج �أكادميية املبدعني مكنته
من ك�سر حاجز الرهبة والقدرة
على اال�سرت�سال يف احلديث �أمام
جمهور حيث �إنه يعاين من ت�أت�أة

املبدعون من �أبناء ال�شهداء
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حتيل دون قدرته على تو�صيل
جمموعة من الر�سائل والأفكار
لطلبته يف الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي .وقد بني �أنه قد ك�سر
ح��اج��ز الرهبة م�سرت�سال يف
حديثه وقد جتاوب مع و�سائل
الإعالم يف لقاءات �صحفية عدة
كما �سي�شارك بحلقة نقا�شية �أمام
جموع غفرية كنتيجة �إيجابية
ح�صيلة التدريب يف �أكادميية
املبدعني.
وقد �أردف دكتور حما�سبة
منتدب يف الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي د .حممد ال�شمري عن
�شغف لطاملا ا�ستلهمه يكمن يف
حبه للظهور الإعالمي وخو�ض
غمار التحليل الإعالمي يف جمال
اخت�صا�صه� ،إال �أنه كان ينق�صه
التدريب املهني ال�سليم الذي
ميكنه من ك�سر حاجز اخلجل،
ولكنه وبعد اجتياز جمموعة من
الدورات التدريبية يف احلديث
�أمام اجلمهور ،والقدرة على اتخاذ
القرارات ،والفاعلية يف احلياة
ا�ستطاع من عر�ض م�شروعه
�أمام كوكبة من احل�ضور ليحقق
بذلك هدفه ويحقق متكناً �أبهر
ب��ه زم�ل�اءه وال��ع��ام��ل�ين مبكتب
ال�شهيد ويحظى على فر�صة
ب�أن يكون عريف حفل تخرجهم
يف �أكادميية املبدعني.
�إن الإب��داع احلقيقي يكمن
يف ت�سليط ال�ضوء على مواقع
ال�����ض��ع��ف وال���ق���وة ومواجهة
املخاوف وتذليل ال�صعاب حتى
يتم حتقيق امل�ستحيل وخو�ض
ال�صعاب لقطف ثمار اجلهد،
�إن �أكادميية الإبداع فر�صة حقة
ولي�ست جم��رد �شعار ا�ستطاع
وب��ج��دارة حتقيق االمتياز� ،إن
مكتب ال�شهيد بهذه التجربة
ال��ف��ري��دة ا���س��ت��ط��اع �أن ي�صل
بالإبداع مل�ستوى �أكادميية.

نــــص

أرسار  ..حفيدة الصحراء
فوزية ال�شوي�ش ال�سامل

�أ�سرار تعرب �صحراءها حمملة
توجه لإن�سان.
ب�أخطر تهمة ّ
حد
�إن�����س��ان ع�شق وط��ن��ه �إىل ّ
ذابت فيه الفوا�صل بني الروح
والوطن.
بني الأنا واملواطنة.
امر�أة حملت كفنها بيدها وعربت
احلدود.
من الكويت �إىل ال�سعودية.
حتزّمت بدي�سكات املعلومات
املدنية ،احلاملة لذاكرة وهو ّية
�شعب ب�أكمله.
ذاك���رة �شعب ب�أكمله حتملها
امر�أة �صغرية ب�شجاعة تهز�أ من
اخلوف.
امر�أة حتب �إىل ح ّد اجلنون.
حتب وطناً.
حتب �أهلها ونا�سها .
�سماءها .و�صحراءها .
تع�شق ب�لاداً يطلق عليها ا�سم
«الكويت».
ال ن�ستطيع �أن نقول للعا�شق ملاذا
ع�شقت؟
ما �أ�سرار ع�شقك لها ؟
لن يكون اجل��واب �إ ّال� .أ�سرار
القبندي
«�أ�سرار» التي حملها حبها لعبور
�صحراء الكويت �إىل اخلفجي
حم � ّم��ل��ة ب���ح���زام ن��ا���س��ف لكل
حياتها لو اكت�شف الأعداء �سر
احلزام.
«�أ���س��رار» التي ع�برت احلدود
حمملة ب�أ�سرار �شعب بكامله
مربوط حول خ�صرها  ،يف �سجل
على �أرقام مد ّونة.
كيف ا�ستطاعت العبور ؟
ك���ي���ف مت��� ّك���ن���ت م����ن �ضبط
�أع�صابها؟
كيف مل تخنها هذه الأع�صاب؟
كيف حت ّملت م��واج��ه��ة ق ّوات
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االحتالل مع هذا الكنز امللغم
حول ج�سدها؟
هل فكرت للحظة .حلظة واحدة
ف��ق��ط .ل��ث��وان م��ع��دودة فقط.
ماذا �سيح�صل لو اكت�شفوا �سر
احلزام؟
ّ
لكنها بب�ساطة مل تفكر .
الفكرة امل�سيطرة كانت واحدة
ال غري.
حب الكويت .
حبها �إىل درجة العماء.
ح ّبها بال �س�ؤال .بال ذ ّرة تفكري.
بال منّة.
ح ّبها مع حذف خانة الف�شل.
لي�س هناك �إ ّال ّ
خطة واحدة.
النجاح والو�صول �إىل الهدف.
رمبا هذا الإميان املطلق كان �سر
التعويذة والنجاح.
جناح َمن ال يرى العراقيل.
جناح َم ْن يرى امل�شعل يف نهاية
الدرب.
و َم ْن يعرف �أ ّن الراية تخفق يف
�أعلى يده.
اختالف م�شار �إليه
مار�شات ع�سكرية .وبيانات .
ب��ي��ان��ات .و�أخ��ب��ار .وت�شوي�ش.
و�أزيز .وت�شوي�ش.
و�إ�صبعي على امل� ّؤ�شر ،يح ّركه يف
كل االجتاهات لت�ص ّيد �أي حمطة
خارجة عن حمطات العدو.
ولي�س �سوى �أه��ازي��ج .و� ٍ
أغان.
وبيانات .
وفج�أة التقط �صوت امر�أة.
امر�أة كويتية تتح ّدث مع املذيعة
ال�شهرية «باربرا والتزر».
تبثها �أحزاننا .خوفنا� .آالمنا.
وحدتنا ووح�شتنا .و�سط عامل
يبدو لنا ك�أ ّنه ن�سينا.
عامل يحتفل ب�شجرة امليالد.
باال�ستعدادات ل��ق��دوم ال�سنة
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اجلديدة.
ونحن يف �أذي���ال �سنة تنطوي
وتكاد تطوينا معها.
نحن املن�سيون .يف مدينة حُمي
ا�سمها من على اخلارطة.
�أحياء من دون وجود .
بانتماء بال هوية.
يف ع��امل حولنا ي��ه��رول يف كل
االجت���اه���ات .وي��ت��ح � ّول يف كل
الأوقات.
يتغيرّ  .يفور بالتح ّوالت .ويت�سابق
للخروج من القمقم.
ونحن املن�سيون يف املخابئ ال
ن�شارك يف و�ضع اللبنات.
لي�س لنا ن�صيب يف قطرة من
فرح الكرنفال.
كان كل �شيء حولنا يتغيرّ .
ب�سرعة رهيبة يتغيرّ .
ك��أ ّن كل �شيء كان ينتظر هذه
اللحظة امل�صريية.
هذا هو امليقات بالذات .هذي
هي �ساعة ال�صفر.
حلظة ابتالع الكويت.
ك�أ ّن الكويت كانت العقبة يف وجه
املع�ضالت.
�أو ك�أ ّنها املفتاح لكل امل�شكالت.
��م���ي ه���ذه
و�إ ّال مب������اذا نُ�������س� ّ
التح ّوالت؟
ّ
فج�أة .ومن دون �سبب ،تتفكك
دول االحت���اد ال�سوفييتي �إىل
دويالت وحتتفل.
«ت�شيكو�سلوفاكيا» تنق�سم �إىل
دولتني .وحتتفل.
«�ألبانيا» تخلع النظام ال�شيوعي
وتتح ّرر منه باحتفال.
«لبنان» ينهي �صراعه ومعاركه
ويتجه �إىل التعمري والبناء.
«�سور برلني» ينهار ،وينهي حياة
ال�شيوعية للأبد ،ويرق�ص على
�إيقاعات �أزميل احلجر.

«ال��ع��راق» يت�صالح م��ع �إي���ران
ويتبادل الأ�سرى  ،يفتح �صفحة
جديدة حتى يتف ّرغ لنا .
الأح��داث كلها تت�سابق ل�سرقة
�أ�ضواء معركتنا.
ونحن تزداد عزلتنا.
وي����زداد ن�سياننا .ونفينا من
احلياة.
نحن �ساكنو الأقبية املدفونون
حت�����ت الأب����ن����ي����ة يف ال�سر
وال�سر ّية.
نخو�ض عزلتنا يف خوف من حبل
مقطوع  ،وقد ال نطفو �أبداً.
والعامل حولنا يتل ّهى يف �ضراوة
الفرح وامليالد.
وفج�أة .ومن ال مكان .ويف �أق�صى
حاالت العزلة والي�أ�س.
ي�أتي �صوت امر�أة.
ينبت .ال تدري من �أين.
ك�أ ّنه م�صباح يب ّدد العتمة ،ويطرد
اخل��وف وال��ف��زع م��ن االنطفاء
والن�سيان.
�صوت امر�أة يعلن للعامل كلّه �أننا
هنا .هنا .هنا.
ما زلنا �أحياء .ون�ستحق التفاتكم
 ،و�إن كنا �آخر ه ّم لكم� ،آخر ه ّم
العامل.
�صوت امر�أة با�سلة ،حتمل روحاً
ال تقهر.
جت��ي��ب ع��ن الأ���س��ئ��ل��ة وتف�ضح
املمار�سات الوح�شية.
ك��ي��ف تُ���ويف الأط���ف���ال اخل��� ّدج
واملبت�سرون بعد �سرقة الأجهزة
الطبية منهم.وكيف يُقتل وي�ؤ�سر
النا�س لأتفه الأ�سباب.
كيف يعاين العجزة واملعاقون من
ا�ستالب حقوق هي لهم.
�أ ّية امر�أة هذه  ،التي تبدد روح
الي�أ�س وتنت�شلني من اخلوف
والعدم؟
�أي مالك هذا الذي ّ
حط على
ظالم روحي؟
امر�أة تتكلّم من الكويت؟!!
املدججة
ال��ك��وي��ت امل��ح��ت �لّ��ة.
ّ
باجلنود وال�سالح والعتاد واملوت
املجاين .الكويت التي مل يبق من

�سكانها �إ ّال ذ ّرة تقف على �أنف
الوح�ش.
ذ ّرة .رمب��ا اعتقد �أ ّن��ه��ا لي�ست
�أكرث من عط�سة� ،أو ح ّكة تزيلها
�إىل الأبد.
ولكن �صوت امر�أة قال العك�س.
امر�أة رمبا ال تبعد عن خمبئي
عدة �أمتار .
قالت الذي مل �أ�ستطع �أن �أنطقه
�أو �أحكيه �أو �أقوله .
مر�آتي ال�شجاعة قالت عني ما
مل �أ ُقل ْ ُه .
بددت عني الوح�شة  ،وانت�شلتني
م���ن �أق�����ص��ى� .أق�����ص��ى حدود
العزلة.
حني كان اخلوف مق�صلة تكاد
جتتث الأرواح.
وحني كان النا�س جزر ات�صاالت
مقطوعة.
كانت «�أ�سرار» تقيم ات�صاالتها
ب��خ��ارج ال��وط��ن ،تنقل �آالمنا
وه���م���وم���ن���ا �إىل حم���ط���ات
ال��ع��امل .A.B.C... CNN
وغريهما.
كيف �أدت هذه املهمة؟
كيف ا�ستطاع �صوتها �أن ينطلق
من �أ�سر احلنجرة؟
ك��ي��ف ط ��َّي��َّرّ ت ���ص��وت��ه��ا عرب
ال�����س��ت�لاي��ت دون ال���ف���زع من
ا�صطياده؟
�أم �أن �صوتها طار ب�أجنحة اليقني
والإميان ومل ير�صده �أحد؟
امر�أة من عمري� .إحدى وثالثون
�سنة.
وحققت ما
كتبت ما مل �أكتبه.
ْ
ْ
مل �أحققه.
امر�أة ال ت�شبهني.
�أنا النقي�ض وهي ال�ضد.
نقي�ضي و�ضدي يحررين ،يُعيد
�إ ّ
يل هويتي وك��رام��ت��ي .ويثبت
ج����ذوري .مل���اذا مل �أح��م��ل �أنا
دي�سكات املعلومات املدنية.
�أو دي�سكات وزارة اخلارجية،
�أو وزارة الداخلية� ،أو البنك
املركزي؟
ملاذا هي َم ْن ا�ستطاع فعل كل
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ذلك ومل �أفعله �أنا؟
ه����ل لأن�������ه ل���ي�������س يل خ�ب�رة
باحلا�سوب ،وبت�شغيل وتعطيل
�أجهزة االت�صال؟
�إذاً ملاذا مل �أربطها حول ج�سدي
و�أه ّربها �إىل اخلارج؟
كانت هناك طرق �أخرى لأقرتب
من �صورتها �أكرث.
ملاذا مل �أط��رق الباب .و�أحاول
تقريب التماثل بيننا؟
ملاذا �أبقاين الفزع والهلع حبي�سة
القبو طوال فرتة االحتالل؟
بينما هي جتول �أر�ض الكويت
ب��ال��ط��ول والعر�ض،متزنرة
بال�شجاعة وبروح الفار�س.
ملاذا مل �أركب معها احل�صان؟
ومل �أُ���ش��ه��ر ���س��ي��ف��ي يف وجه
الظلم؟
كان ب�إمكاين االن�ضمام �إىل �إحدى
اخلاليا التي كانت تعمل بها.
ك���ان ب ��إم��ك��اين ت��وزي��ع املعا�ش
والأموال للأ�سر املقطوعة ،وهذا
�أ�ضعف الإميان.
�أو �أم����� ّ ُد ل��ه��ا ي���دي يف �إي����واء
الأجانب �أو ما ي�سمون بـ «الدروع
الب�شرية».
�ألي�ست هذه الأرواح املفزوعة
ت�ستحق مني البذل والعطاء؟
جبنت من عقوبة الإعدام.
حني
ُ
مل جتنب هي.
نقلتهم ب�سيارتها �إىل �أماكن
وم�ساكن �أق��ارب و�أ�صدقاء لها
خارج الكويت.
خرجت من احلدود .ودخلت �إىل
احلدود .
خرجت ودخلت .نقلت ب�شراً.
نقلت دي�سكات .وزعت نقوداً.
مر�آتي �صغّرت حجمي �إىل �أقل
من الواقع.
يقولون �صمودي كان ُمقاومة.
�أقول �صمودي ال يكفي.
هل يكفي �أن تختبئ مثل جرذ
يف غ��ار حتى ت�صبح بط ً
ال يف
مقاومة؟
ك��ان��ت م��ر�آت��ي ت�شجع النا�س
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لل�صمود  ،لأنه الرف�ض احلقيقي
ل�لاح��ت�لال  .ق��ل��ت :و َم��� ْن َع ِلم
ب�صمودي؟
قالت �أختي  :لنذهب معها يف
مظاهرة.
ارتع�ش خويف� .سبقني .و�أغلق
الباب .
ف ّرق �أزي ُز الر�صا�ص الأج�ساد،
وف ّرق رايات املظاهرة ،وبقيت
«����س���ن���اء» ���ش��ه��ي��دة حت���ت عني
ال�شم�س.
قلت لأختي :ال�شهادة �أو العار؟
قالت :ال�شهادة .
قلت :العار.
ملاذا مل �أخرت ال�شهادة مثلها؟
ل ّأن ال�شهادة بكل ب�ساطة مل
تخرتين.
ال�شهادة فازت بها مر�آتي .
مر�آتي .يا مر�آتي َم ْن فينا الأبهى
والأجمل؟
قالت� :أ�سرار .
قلتَ :م ْن فينا الأنبل؟
قالت� :أ�سرار.
قلتَ :م ْن نال املفازة؟
قالت� :أ�سرار.
قلت :و�أنا؟
قالتُ :جحر فيه ف�أر.
منذ متى �سكن يف اجلحر هذا
الف�أر؟
ه��ل بعد ال����والدة� .أو م��ا قبل
ال�����والدة� .أو م��ا ق��ب��ل النطفة
واخللق؟
منذ متى �سكن يف اجلحر ف�أر؟
ه��ل ج��اء م��ن اجل��ي��ن��ات والكر
ومو�سومات ك�سجل وو�شم خا�ص
بي؟
هل جاء من طفولة قلقة غري
�آمنة .من �شعور باليتم املبكر؟
م���ن �أم�����ن م���ف���ق���ود .مفقود.
مفقود؟
م����ن روح ح�����س��ا���س��ة وجلة
حتتمي خلف مرتا�س اليقظة
واحلرا�سة؟
روح تنام بعيون مفتوحة ،حلرا�سة
الغفلة والن�سيان.
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الشهيد محمد مرزوق العازمي
الصعود عرب بوابة خاصة

أص� � �ي� � ��ب ف� � ��ي ظ� � � � ��روف ال� � �ت� � �ب � ��اس وري � � �ب� � ��ة ح � �ي � ��ث ال � � �ظ� �ل ��ام 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 �ي ��ن ،ح � �ت� ��ى ارت � �ف � �ع � ��ت روح � � � ��ه إل � � ��ى ب ��ارئ� �ه ��ا
ع�����رف ال�����ش��ه��ي��د حم���م���د ال���ع���ازم���ي ب�����ص��ف��ات ح�����س��ن��ة و�أخ����ل���اق ط��ي��ب��ة ف���ق���د ع�����رف ب��اب��ت�����س��ام��ت��ه ال���دائ���م���ة وح��ب��ه
ل��ل��م��رح وه������دوء ال��ط��ب��ع وات�������ص���ف ب���احل���ن���ان وال�������ص���دق وال����وف����اء وك�����ان حم���ب� ً
��ا ل��ل��خ�ير م������اداً ي����ده مل�����س��اع��دة ال��ن��ا���س
وخ��دم��ت��ه��م وك�����ان ح�����س��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ك���رمي���ا يف ب����ذل م���ال���ه ول�����ذا اك��ت�����س��ب حم��ب��ة الآخ����ري����ن وال���ث���ن���اء ع��ل��ي��ه.
ً
ً
مواظبا على ال�صالة يف وقتها متمنيا ال�شهادة يف �سبيل اهلل والدفاع عن الوطن.
حري�صا على �أم��ور دينه ،فقد كان
وكان ال�شهيد
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دور ال�شهيد يف �أثناء
االحتالل الغا�شم:
كان ال�شهيد حممد العازمي
جم��ن��داً يف اجلي�ش الكويتي
برتبة وكيل عريف ويف �صباح
ذل��ك اليوم عندما علم ب�أمر
الغزو العراقي ت�أثر ت�أثراً كبرياً
ل��ه��ذا ال���ع���دوان الأك��ب�ر على
وطنه فلم يرغب يف الطعام �أو
ال�شراب حزنا على ما حل ببلده
وك��ان حري�صاً على �أن يفعل
�شيئاً ملواجهة هذا الغزو الآثم
فلب�س ال�شهيد لبا�سه الع�سكري
وتوجه �إىل مع�سكر اجليوان
لكي ي�شارك �إخ��وان��ه قتالهم
�ضد القوات العراقية ولكنه مل
يتمكن من الدخول �إىل املع�سكر
فرجع �إىل املنزل وكله حرقة
لعدم القدرة على امل�شاركة يف
القتال ،وحاول مرة �أخرى يف
مكان �آخر وهو مع�سكر اللواء
« »15ف��ذه��ب م��ع اب���ن عمه
نا�صر مطلق العازمي �إلـى ذلك
املع�سكر ولكن اجلنود الكويتيني
مل ي�سمحوا لهما بالدخول لعدم
وج��ود �أوام��ر فحاول ال�شهيد
�أن يقنعهم بال�سماح له وانتظر
يف فرتة الظهرية حتى ال�ساعة
ال��راب��ع��ة ع�����ص��راً ول��ك��ن دون
ج��دوى فرجع �إىل منزله يف
منطقة �صباح ال�سامل  -ولكنه
ما لبث �أن خ��رج متجهاً �إىل
مع�سكر احلر�س الوطني لعل
املجال يكون فيه �أوفر حظا من
�سابقه ولكنه �أي�ضاً مل ي�سمح
ل��ه ب��ال��دخ��ول ،فلما وج��د �أن
الأبواب كلها قد �سدت يف وجهه
توجه �إىل خمفر منطقة �صباح
ال�سامل و�أبدى ا�ستعداده الكامل
للمقاومة الع�سكرية فطلبوا منه
�أن يرتك رقم هاتفه و�أخربوه
�أنهم �سيقومون با�ستدعائه �إن
تطلب الأمر ،ولكن العراقيني

ال�شهيد يف طفولته

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

ما لبثوا �أن �سيطروا على كل
�شيء دون �أن ت�سنح له الفر�صة
باللحاق ب ��أي جهة ع�سكرية
ولكنه مع ذلك مل يقبل البقاء
يف بيته دون �أن يكون له دور
يف جمال �آخر �أال وهو التطوع
يف العمل ال�شعبي فان�ضم �إىل
�إخ���وان ل��ه �سخروا �أنف�سهم
خلدمة الآخ��ري��ن يف منطقة
�صباح ال�سامل فكان يقوم بتوزيع
املواد الغذائية على الأهايل يف
منازلهم مع العمل يف اجلمعية
التعاونية وتنظيف ال�شوارع
وت��وزي��ع املن�شورات و�إ�سعاف
املر�ضى وامل�صابني وامل�شاركة
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يف ت�صوير القتلى الكويتيني
على �أي��دي القوات العراقية
قبل دفنهم ليكون �شاهداً على
وح�شيتهم وعدم �إن�سانيتهم.
وقد غادرت �أ�سرة ال�شهيد
حممد العازمي الكويت �إىل
ال�سعودية خالل الأ�سابع الأوىل
من الغزو ،خوفا على �أعرا�ضهم
م���ن �أن ت��دن�����س ع��ل��ى �أي���دي
العراقيني ،ولكن ال�شهيد حممد
رف�����ض اخل���روج لكي ي�ساهم
يف خدمة املواطنني فظل يف
الكويت حتى �أوائل �شهر نوفمرب
 1990م حيث ا�ستطاع املغادرة
�إىل اململكة العربية ال�سعودية
ليقوم ب��دور �آخ��ر يف مقاومة
جي�ش املعتدي فلم يكن خروجه
من الكويت خوفا على نف�سه
�أو بحثا عن الأم���ان �أو طلبا
للراحة وي�شهد له ما ذكرناه من
حر�صه ال�شديد على امل�شاركة
القتالية منذ ال�ساعات الأوىل
من الغزو ودوره الذي �سنذكره
بعد قليل بعد مغادرته �أر�ض
الوطن للم�شاركة يف حترير
الكويت ،ففي وقت مبكر من
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خروجه ان�ضم �إىل تنظيم من
العنا�صر الكويتية يف منطقة
اخلفجي احلدودية مع الكويت
يخطط للدخول �إىل الكويت
من جهة النوي�صيب لكن قوات
التحالف يف هذه املنطقة منعتهم
من ال��دخ��ول من ه��ذه اجلهة
�إىل الكويت ب�سبب اكت�شاف
القوات العراقية لتلك املنافذ
واعتقالهم كل من يدخل �إىل
الكويت ون�صحوا بالرتيث وعدم
تعري�ض �أنف�سهم للتهلكة دون
�أن يكون لهم �أثر يف مواجهة
اجلي�ش العراقي ،وطلب منهم
االنتظار حتى يفتح باب التطوع
وبالفعل بعد فرتة وجيزة فتح
باب التطوع ملواجهة املعتدين
فكان ال�شهيد حممد العازمي
من �أول املتطوعني يف مدينة
�أم اجلماجم يف ال�سعودية،
ثم نقل ال�شهيد من مدينة �أم
اجلماجم �إىل منطقة الدمام
وذلك لتلقي التدريب الع�سكري
الالزم ف�أدخل يف دورة ع�سكرية
مدتها �شهر تلقى فيها �أ�سا�سيات
خمتلفة يف ال�ش�ؤون الع�سكرية
وقد ح�صل على �شهادة تخرج
يف حفل ح�ضره وزير الدفاع
�آن��ذاك ال�شيخ ن��واف الأحمد
اجلابر ال�صباح.
وبعد هذه الدورة ب�أ�سبوع �أو
با�سبوعني مل يلبث �شهيدنا �أن
ا�ستجاب لنداء الوطن للم�شاركة
يف دورة �أخرى ملن اجتاز الدورة
الأولـى وذلك يف منطقة حفر
الباطن فذهب �إىل هناك وبعد
ثالثة �أيام من االلتحاق نقلوا
�إىل جمهورية م�صر العربية
لدورة تدريبية ع�سكرية مدتها
خم�سون يوما تقريبا تدرب
فيها على �أن���واع خمتلفة من
الأ�سلحة يف وحدة ال�صاعقة
�إ�ضافة �إىل تلقيه تدريب ًا يف
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�سالح املدرعات.
وق��د ك��ان ال�شهيد حممد
العازمي متفوقاً علـى �أقرانه
يف هذه الدورة فقد ح�صل على
املركز الأول يف جمال الرماية

وبخا�صة �أر .بي .جي» وكان
هذا االتقان يف وقت ق�صري مما
يدل داللة وا�ضحة على تفانيه
يف التدرب وحما�سه البالغ يف
�إجادة ا�ستخدام ال�سالح وبعد

انتهاء الدورة غادر م�صر �إىل
ق��اع��دة ع�سكرية يف منطقة
ح��ف��ر ال��ب��اط��ن يف منت�صف
�شهر يناير  1991م  ،ويف يوم
1991/1/17م بد�أ التحرك

دخ � � � ��ل ال� � �ك� � ��وي� � ��ت ف ��ي
 24ي � �ن� ��اي� ��ر 1991
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

18

الغرسة ( 91نوفمبر  -ديسمبر )2017

الع�سكري ل��دول التحالف يف
عملية حترير الكويت بال�ضربة
اجل��وي��ة ال���ذي يعترب تاريخاً
مميزاً يف ذاك��رة �أهل الكويت
حيث ظهرت الفرحة الغامرة

�سواء ممن عانوا داخل الكويت
�أو خارجها وم��ن ب�ين ه�ؤالء
ال�شهيد حممد العازمي الذي
كان قد و�صل لتوه �إىل ال�سعودية
قادماً من م�صر يف طريقه �إىل
القاعدة الع�سكرية يف حفر
الباطن وكان لهذه املنا�سبة بالغ
الأث��ر من الناحية العملية يف
احلما�س للم�شاركة مع اجلهات
املختلفة حيث ظهرت اجلدية
ل����دول ال��ت��ح��ال��ف يف عملية
حت��ري��ر ال��ك��وي��ت .وك���ان �آخر
هذه املحطات للأدوار املتعددة
لل�شهيد حممد يف امل�شاركة
ملواجهة الغزو العراقي الآثم
هي امل�شاركة الفعلية يف عملية
التحرير وذلك عندما دخل �إىل
الكويت بتاريخ 1991/1/24م
مع فرقة املدرعات للواء الفتح
بقيادة العقيد ف�ؤاد احلداد من
جهة النوي�صيب وذلك بعد �أن
�أدى اجلنود �صالة الفجر عند
احل��دود ال�سعودية الكويتية،
وكانت هذه امل�شاركة لل�شهيد
حممد نابعة م��ن �إح�سا�سه
العميق ب�أنها �شرف له �إذ لي�س
للحياة قيمة واملعتدون قابعون
على �أر�ض الوطن.
وع���ن���دم���ا دخ���ل���ت فرقة
املدرعات التي �ضمت ال�شهيد
حممد �إىل الكويت واجهتها
بقايا فيلق من اجلنود العراقيني
ال ي���ت���ع���دى ع����دده����م املئة
واخلم�سني مبعنويات منهارة ما
لبثوا �أن �سلموا �أنف�سهم للفرقة
الكويتية ثم م��روا على ميناء
ال��زور ف��وج��دوا جمموعة من
املوظفني العاملني م�سجونني
ف�أطلقوا �سراحهم ثم اجتهوا �إىل
منطقة الوفرة ومكثوا فيها يوم
1991/1/25/24م ثم حتركوا
فجر يوم 1991/1/26م �إىل
منطقة �أم الهيمان وظلوا فيها

من اليمني خالد عواد بن ح�سيان ،زيد عاي�ض بن جعيدان ،ال�شهيد حممد
مرزوق بن غربني ،حم�سن عمر الرطيب.

ف ��ي «م� �ي� �ن ��اء ال � � ��زور» س ��اه ��م ف ��ي حت ��ري ��ر مجموعة
م � ��ن امل� ��وظ � �ف� ي��ن امل� �س� �ج� ��ون�ي��ن ث � ��م اجت� � ��ه م � ��ع ب �ق �ي��ة
زم� �ل ��ائ� � ��ه ص� � � ��وب ال � � ��وف � � ��رة وم� � �ك � ��ث مل� � � ��دة ي� ��وم�ي��ن
يوم 1991/1/27/26م ويف
يوم 1991/2/8م توجهوا �إىل
منطقة الفنطا�س ث��م جاءت
�أوام���ر �إىل الفرقة بالتوجه
�إىل منطقة ���ص��ب��اح ال�سامل
والقرين لتحل حمل القوات
القطرية ،ثم �أمروا بالتوجه �إىل
منطقة م�شرف ويف الطريق
تعطلت امل��درع��ة ال��ت��ي كانت
تقل ال�شهيد حممد مع زمالئه
على اخل��ط ال�سريع للملك
فهد ب��ن عبدالعزيز باجلهة
املقابلة ملعر�ض م�شرف الدويل،
وطلب �آمر ال�سرية من حممد
و�أ�صحابه البقاء فيها �إىل حني
ذهاب الفرقة �إىل املوقع املحدد
ثم ير�سل لهم جن��دة ل�سحب
مدرعتهم.
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اال�ست�شهاد:
كان حممد العازمي حري�صاً
على ال�شهادة فكان يطلب من
وال��دت��ه ب ��إحل��اح �أن تدعو له
بال�شهادة فلما تعطلت املدرعة
وك��ان��ت ال�شم�س ق��د قاربت
ع��ل��ى ال���غ���روب يف ج��و مغرب
وريح �شديدة حاول املجندون
�إ���ص�لاح امل��درع��ة بينما ذهب
ال�شهيد حممد �إىل الرب جهة
اجل��ن��وب ال�شرقي عله يجد
قطعة �أو �أي �شيء ي�ساعدهم
ع��ل��ى �إ���ص�لاح ال��ع��ط��ل ورجع
حممد �إىل فرقته ولكن من
جهة ال�شمال غري اجلهة التي
ذهب منها وكان قد �سمع �إطالق
نار من جهة املعر�ض الدويل
ف��أراد الرجوع لي�أخذ �سالحه
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ويخرب زمالءه فر�أى �أ�صحابه
�شخ�صاً يف الظالم مقبال عليهم
فظنوه عدوا لهم فطلبوا منه
الوقوف ولكن ل�شدة الريح مل
ي�سمع حممد ال�صوت ف�أطلقوا
الر�صا�ص يف الهواء فا�ستلقى
على الأر���ض ثم نه�ض متجها
�صوب امل��درع��ة ف�أطلق عليه
�أ�صحابه النار ف�أ�صابوه يف كتفه
الأمين ف�سقط على الأر�ض ظنا
منهم �أنه من العراقيني فنه�ض
متجها �إىل �أ�صحابه فازدادوا
به ريبة ف�ضربوه م��رة �أخرى
ف�سقط على الأر���ض ثم �أخذ
يزحف جتاههم فظنوه عدوا قد
�شحن نف�سه بالألغام يريد �أن
يفجرهم مع املدرعة ف�أطلقوا
عليه النار ف�أ�صابته ر�صا�صة
يف بطنه و�أخ��رى ا�ستقرت يف
قلبه وجاء �إليه �أ�صحابه فعرفوه
وكان يف النزع الأخري ف�أ�سرعوا
به �إىل م�ست�شفى العدان وهم
يلقنونه ال�����ش��ه��ادت�ين فنطق
بهما ث��م فا�ضت روح��ه وهم
يف طريقهم �إىل امل�ست�شفى يف
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء تقريباً
ويف اليوم الثاين من اال�ست�شهاد
ذهب ابن عمه مطلق العازمي
مع �آخرين �إىل م�ست�شفى العدان
لي�أخذوه �إىل مقربة الرقة ودفن
فيها قبل �صالة الع�صر .وبعد
ثالثة �أيام من دفنه ذهب �أخوه
الأ���ص��غ��ر ف��ه��د م��ع اب���ن عمه
�إىل ال�سعودية و�أخ�بر والدته
با�ست�شهاد ابنها فبكت حزنا
على فراقه ولكنها ما لبثت �أن
فرحت ال�ست�شهادة.
رح��م اهلل ال�شهيد رحمة
وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
من كتاب :حيثيات اال�ست�شهاد
ج 4/د� .أحمد احل�سن ود� .سعود
الع�صفور« .بت�صرف»

من شهداء العروبة
منظر جانبي جلبل بوكافر

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

املغربية عدجو ..
املوت املتدحـرج
عبد الكرمي املقداد

�أث����ار ظ��ه��وره��ا يف امل���ع���ارك ذه����ول ال�����ض��ب��اط ال��ف��رن�����س��ي�ين ،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
ح��م��ا���س امل��ق��ات��ل�ين� ،أو حل��م��ل �شهيد �أو ت�ضميد ج��ري��ح �أو ن��ق��ل امل���اء وال���غ���ذاء ،ب��ل ك��ان��ت متت�شق ال�����س�لاح وت��ق��ات��ل جنبا �إىل
جنب م��ع ال��رج��ال حتى غ��دت �أ���س��ط��ورة يلهج ب��ذك��ره��ا ال�صغري قبل الكبري  ،وم��ف��خ��رة يتناف�س يف التباهي بها ال�شعراء.

�إنها امل���ر�أة ال�شاعرة التي
كانت ق�صائدها امللتهبة ت�ستقطب
ال��رج��ال �إىل �ساحات الوغى
وت�ؤجج حما�سهم بخطاباتها:
(امل��وت �أه��ون من اال�ست�سالم.
�إنها احلرب ثم احلرب ولي�س

�إال احلرب…�إنها فر�ض عني
على كل قادر على حمل ال�سالح،
رج�لا ك��ان �أو ام���ر�أة) ،ناهيك
عن زغاريدها التي كانت تزكي
احل��م��ا���س وت�شحذ الهمم يف
�ساحات القتال� ،إال �أن احلادث

20

ال���ذي جعل �شهرتها تتجاوز
الآفاق هو قتلها لأكرث من 40
جنديا فرن�سيا دفعة واحدة يف
�إحدى معارك جبل (بو كافر).
تلك هي املغربية الأمازيغية
(عدجو مُوح نايت خويا علي)،
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التي مل تكن حياتها قبل الثورة
ب�أقل �إثارة منها خاللها ،بل �أكرث
�سطوعا وغرابة ،فهي البدوية
احل�سناء التي ولدت يف العام
 1905يف منطقة (�إكنيون)
ال�صحراوية القبلية الواقعة يف

اجلنوب ال�شرقي للمغرب ،وهي
الفتاة التي �أجربتها الظروف
يف ما بعد على �إخفاء �أنوثتها
والت�صرف كرجل مل��دة �سنتني
دون �أن ي�شعر بها �أحد!
بني عدجو وموح
يف ال�صحراء ولدت لعائلة
بدوية امتهنت التنقل بني مكان
و�آخ���ر بحثا ع��ن ال��ك�ل�أ واملاء
ملا�شيتها .وقد �أك�سبها الرعي
وتتبع قطيع الغنم م�سافات
طويلة ج�سدا فوالذيا وعلمها
ال�صرب واجللد ،مثلما منحتها
الطبيعة ال�صحراوية بف�ضاءاتها
املفتوحة وامل��م��ت��دة ال�شجاعة
واجلر�أة واالعتزاز بالنف�س .لكن
�شاءت الأقدار �أن يتوفى �أبوها
وهي يف الثامنة من العمر ،ثم
�أمها بعد �سنتني ،فتغري حال
الطفلة و�سيطر عليها احلزن.
وزاد يف �أ�ساها موافقة �أخويها
الكبريين على تزويجها من رجل
م�سن وهي مل ت�صل اخلام�سة
ع�شرة من العمر بعد.
راح�����ت ع���دج���و ت��ف��ك��ر يف
اخل��روج من هذه الورطة ،ومل
جت���د �أم��ام��ه��ا خم��رج��ا �سوى
الهروب ،لكن اخلوف من حتر�ش
الأغراب بها واغت�صابها لو فعلت
جعل ذهنها يتفتق ع��ن فكرة
عجيبة تتمثل يف التحول ظاهريا
ق�صت �شعرها ولب�ست
�إىل ذكر! ّ
�سرواال وقمي�صا وقبعة وربطة
عنق �أحد �أخويها ،و�أخذت �أربعني
دره��م��ا فقط م��ن �صندوق يف
البيت ك��ان يحتوي على ثالثة
�آالف درهم ،وانطلقت هاربة بعد
�صالة الفجر �إىل منطقة ت�سمى
(�آيت بوحدو) حيث قدمت نف�سها
على �أنها رج��ل يدعى (موح)،
وعملت يف حرث وزراعة الأر�ض
عند �إحدى الأ�سر ملدة �شهرين.
خ�لال تلك الفرتة انتبهت

بئر ماء ق�صفها الفرن�سيون لت�شديد احل�صار

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�ي�ن

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

�إح��دى الن�ساء �إىل �أن (موح)
ك��ان يخفي بع�ض الأ���ش��ي��اء يف
جحر جدار ،فرت�صدته �إىل �أن
اكت�شفت �أنها خرق دم املحي�ض،
ولكنها مل تت�أكد جيدا �إال بعد
�أن �أطلت عليه من �شق يف الباب
وهو ي�ستحم فتيقنت ب�أن هذا
ال�شاب مل يكن �إال فتاة متنكرة
بزي رجل ،بيد �أن هذه الأ�سرة
مل تف�ش �سر ال��ف��ت��اة واكتفت
بت�سريحها من العمل .بعد ذلك
ا�ستعملت عدجو حزاما عري�ضا
لرتبطه على �صدرها لإخفاء
ثدييها ،وانتقلت لال�شتغال يف
منطقة جماورة ت�سمى (تاوريرت
زك��اغ��ن) ،وج��رب��ت خ�لال ذلك
العديد من الأ�شغال ال�شاقة مبا
فيها حفر الآبار واحلرث والبناء.
ولت�أكيد �أنها ذكر كانت يف �أوقات
فراغها ت�شارك ال�شباب يف لعب
الكرة ،وتذهب لأداء ال�صالة يف
امل�سجد .وق��د ا�ستمرت على
هذه احلال يف العمل والتخفي
ملدة تقارب ال�سنتني مل تقطعها

�إال ال�صدفة.
ف��ق��د اع���ت���اد (م�����وح) على
جمال�سة �إحدى فتيات الأ�سرة
ال��ت��ي عمل عندها يف الفرتة
الأخ���ي���رة ،وال��ت��وا���ص��ل معها
لأوق��ات طويلة ،ما دف��ع ب�أمها
�إىل االحتجاج عليها وتنبهها
من العواقب الوخيمة التي قد
تنتج عن عالقتها بهذا ال�شاب،
لكن الفتاة �أخ�برت �أمها �أنها
اكت�شفت �أمر (موح) منذ �سنة،
لكنها تعهدت بعدم �إف�شاء �سره.
فوجئت الأ�سرة باخلرب ،فواجهتها
باحلقيقة فاعرتفت .و�إثر ذلك
ات�صلت الأ�سرة ب�أ�سرتها ورجال
ال��درك ،الذين �أثنوا على هذه
الفتاة احل�سناء ،معتربين �أنها
ت�ستحق كل تقدير مادام هدفها
احلفاظ على ال�شرف ،وات�صلوا
ب�أهلها و�شرحوا لهم الأمر .وهكذا
عادت �إىل (عدجو) و�إىل (�إكنون)
جمددا ،لكن بعد �أن متكنت من
جتنيب نف�سها الزواج من رجل
م�سن ،فانت�شرت حكايتها وراحت
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تروى بكل �إعجاب وتقدير.
�أ�سطورة املقاومة
بعد �أن تزوجت عدجو من
(حل�سن ن��اي��ت ب���وح) هاجرت
معه �ضمن وف��ود ع��دي��دة �إىل
منطقة (�آيت عطا) يف اجلنوب
املغربي تلبية لنداء الدفاع عن
الوطن يف وجه املحتل الفرن�سي،
الذي حاول التوغل يف اجلنوب
ال�شرقي املغربي ٬وال�سيطرة
على جبال (�صاغرو) لإخ�ضاع
قبائل (�آيت عطا) ،التي حت�صنت
بتلك اجلبال و�شكلت �سدا منيعا
�أمام تو�سعه ،حيث دارت معارك
عديدة بني الطرفني بني الأول
من يناير عام  1933واحلادي
والع�شرين من مار�س من العام
ذات��ه ،وق��د �شاركت عدجو يف
ه��ذه امل��ع��ارك كلها ،وتوزعت
م�شاركتها بني العمل احلربي
والعمل الأدبي ك�شاعرة ،فمقابل
ت�ضحياتها اجل�سام يف توزيع
امل�ؤن والذخرية على املجاهدين
وت�ضميد امل�صابني منهم يف
�ساحة املعارك ،وجهت �شعرها
ال���س��ت��ن��ه��ا���ض ال��ه��م��م ،وتعبئة
املقاومني ملوا�صلة القتال ،لكن
الأمر مل يقف عند هذا احلد،
بل امت�شقت البندقية وانخرطت
كالرجال يف جبهات القتال.
حت�صن املجاهدون يف جبال
(���ص��اغ��رو) امل��ع��روف��ة بوعورة
م�سالكها وارتفاعها واحتوائها
على الكثري من املغاور ،و�سُ ميت
تلك املعركة التي امتدت لثالثة
�أ�شهر مبعركة (بوكافر) ن�سبة
ال�سم قمة من قمم جبل �صاغرو،
بقيادة البطل امل��ق��اوم (ع�سو
وبا�سالم) .ومرت هذه املعركة
بثالث مراحل الأوىل من بداية
يناير وحتى العا�شر من فرباير
ومت��ي��زت بانتهاج ال��ث��وار فيها

من شهداء العروبة

جبل بو كافر وتبدو �صورة ع�سو قائد املعركة

ح��رب ع�صابات �أ�سفرت عن
خ�سائر كثرية للفرن�سيني ح�سب
قول �أحد قادة اجلي�ش الفرن�سي
(جون دي�سم) « :يف �شهر يناير
وحده ،فقدنا �أربعة من �أح�سن
�ضباطنا بالإ�ضافة �إىل اجلنود
وم��ئ��ات اجل��رح��ى واملعطوبني
و�سيطر املهاجمون على غنائم
ه���ام���ة ،م��ن��ه��ا ب��ه��ائ��م حمملة
بالأ�سلحة واملواد الغذائية».
�أما املرحلة الثانية فامتدت
من  12فرباير �إىل الأول من
مار�س ،يف حني امتدت الأخرية
م��ن �أول م��ار���س �إىل احلادي
والع�شرين منه ومتيزت بف�شل
ذري���ع ل��ل��ق��وات املحتلة جعلها
متار�س �سيا�سة الأر�ض املحروقة
وف��ر���ض ح�����ص��ار مطبق على
الأهايل �شمل الغذاء واملاء اثنني
وع�شرين يوما ،و�أدى �إىل اجلوع
والعط�ش والفتك باملا�شية التي

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�ل�ال
امل � �ع � ��ارك ذه� � ��ول ال �ف ��رن �س �ي�ي�ن ف� �ل ��م ي �ص ��دق ��وا
كانت امل�صدر الأ�سا�س لعي�شهم.
لكن كل ذلك مل يثبط من عزمية
املجاهدين الذين حت�صنوا يف
ق��م��ة ج��ب��ل ك��اف��ر ،ال���ذي حار
ال��ف��رن�����س��ي��ون يف ال��ت��ع��ام��ل مع
طبيعته ال�صعبة على الرغم من
ا�ستخدامهم  44طائرة ومدافع
ثقيلة خمتلفة و�أ�سلحة متطورة
وفتاكة.
اقت�صر دور (ع��دج��و) يف
تلك امل��ع��ارك على جلب املياه
وت��وزي��ع ال��ذخ�يرة وامل����ؤن على
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املجاهدين حتى ي��وم الثامن
والع�شرين م��ن ف�براي��ر الذي
�شهد قن�ص �أحد املقاومني �أ�شهر
ع�سكري من اجلهة الأخرى وهو
اجل�نرال (هرني دو ال�سينا�س
دو بورنازيل) امل�شهور بـ«الرجل
الأحمر» .يف ذلك ال�صباح فقد
�أح��د ق��ادة ال��ق��وات الفرن�سية
اجل�نرال كاترو �أع�صابه و�أمر
بالق�صف الع�شوائي غري املنقطع،
فا�ست�شهد العديد من املجاهدين،
الرجال منهم والن�ساء والأطفال،
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وكان �ضمنهم زوج عدجو موح،
ال��ذي مزقت �إح��دى القذائف
�أ���ش�لاءه �أم��ام عينيها ،فكانت
نقطة التحول الكربى يف حياتها،
�إذ �سارعت يف انتزاع بندقية من
ذراع �أحد ال�شهداء واالنخراط
يف القتال �إىل جانب الرجال،
وه��و م��ا ا�ستمرت عليه حتى
ا�ست�شهادها.
وق���د مت��ك��ن��ت ع��دج��و من
ا�ستعمال خمتلف الأ�سلحة
التي كان ي�ستخدمها املقاتلون،
وا�ستطاعت �أن ت��ردي العديد
من جنود املحتل� ،إال �أن احلادث
الذي جعل ا�سمها يرتدد على
الأل�سن وجعل �شهرتها تتجاوز
الآف�����اق ه��و قتلها لأك�ث�ر من
40ع�سكريا دفعة واحدة .ذلك
�أن معرفتها الدقيقة ب�شعاب
وقمم جبل بوكافر ،جعلتها تختار
لها مكانا منيعا ،وملا ر�أت ذات

جانب من اجلبل مع بناء حديث ملبيت الزوار

وجانب من الطرق يف جبل كافر

�صباح ،فرقة خمتلطة من اجلنود
الفرن�سيني تت�سلق �إحدى ال�شعاب
يتح�صن
يف اجتاه ح�صن جبلي
ّ
فيه بع�ض املقاومني� ،أ�شارت �إىل
املقاومني ب��أال يُح ّركوا �ساكنا
حتى ي�صعد �آخر جندي .وما �أن
تيقنت من اقرتابهم من �إحدى
القمم ،حتى �سارعت يف دحرجة
�صخور كبرية عليهم هر�ستهم
كلهم فلم ينج �أي منهم.
منذ ذلك اليوم غدت عدجو
مُوح �أيقونة اجلهاد يف �صاغرو،
لكن ق��دره��ا ���ش��اء �أن ت�صاب
بقذيفة �أودت بحياتها يف مار�س
من ال�سنة نف�سها ،و�أن تُوارى
الرثى يف اجلبل حيث ُقتل زوجها
تاركة ولديها (حماد �أُحل�سن
وخرية �أحل�سن) �أَيتاما وقد فقدا
�أبويهما يف معركة بوكافر ،التي
غدت رم��زا تاريخيا ومنوذجا
رائعا للمقاومة املغربية �ضد

جبل بوكافر معلم تاريخي و�سياحي ُر�سمت فوقه مالمح بطولية خالدة

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

اجلرنال الفرن�سي بورنازيل
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امل�ستعمر الفرن�سي ،الذي بلغ
عدد قتاله فيها حوايل 3500
ع�سكري من بينهم حوايل ع�شرة
�ضباط ومئات من املجندين،
بينما بلغت ح�صيلة ال�شهداء
� 1300شهيد فقط.
ويف ���ش��ه��ادة على �ضراوة
احلرب قال هرني بوردو ،ع�ضو
الأكادميية الفرن�سية الذي زار
املنطقة بعد مرور �سنة على هذه
الأح��داث «لقد �أر�سلت عليهم
القنابل ليل نهار من ال�سماء
والأر���ض ملدة  42يوما! اثنان
و�أرب���ع���ون ي��وم��ا م��ن احلرمان
والأرق والعط�ش! �إثنان و�أربعون
يوما ق�ضوها مع احليوانات ومع
اجلثث املتعفنة ...فلنق�س بذلك
قدرتهم على حتمل ما قا�سوه
من املحن حتمال ي�سمو بهم �إىل
�أعلى الدرجات».

من شهداء اإلسالم

سعد بن معاذ

شهيد اهتز له عرش الرحمن
قال لقومه  :كالم رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تسلموا،
فأسلموا جميع ًا وبهذا كان أعظم الناس بركة على اإلسالم
هو ال�صحابي اجلليل �سعد بن معاذ
بن النعمان الأن�صاري الأو�سي الأ�شهلي
ر�ضي اهلل عنه ،وكنيته �أبو عمرو ،و�أمه
كب�شة بنت راف��ع لها �صحبة ر�ضي اهلل
عنها ،و�سعد ر�ضي اهلل عنه هو ال�صحابي
اجلليل الذي متيز بكثري من املميزات عن
غريه من ال�شهداء الأبرار على عهد ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فهو ال�شهيد،
وهو �صاحب اجلنازة التي حملتها املالئكة،
وهو ر�ضي اهلل عنه من احت�ضنه ر�سول
اهلل وجرحه ينزف ف�سالت دم���ا�ؤه على
ث��وب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وقد ُو�صف من �سيد اخللق بال�سيادة و�أمر

ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ

النا�س بالقيام له ،وله مميزات �أخرى جميلة
و�صفات جليلة �سن�أتي على ذكرها لهذا
ال�شهيد العظيم املجاب الدعوة وامللهم،
الذي �أقر القر�آن الكرمي اجتهاده ،ووافق
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على ق�ضائه
وحكمه ،وكان ر�ضي اهلل عنه من �أعظم
النا�س بركة على الإ�سالم .فقد �أ�سلم على
يد م�صعب بن عمري ملا �أر�سله النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل املدينة ليعلم امل�سلمني،
فلما �شرح اهلل �صدره للإ�سالم ،و�أنار
قلبه بالإميان ،انطلق �إىل قومه بني عبد
الأ�شهل فقال :كالم رجالكم ون�سائكم حرام
علي حتى ت�سلموا ..ف�أ�سلموا جميعا ،ومل
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يخرجوا عن قوله ور�أيه ،وبهذا كان �أعظم
النا�س بركة على الإ�سالم ،فلم تذكر كتب
ال�سرية لغريه ر�ضي اهلل عنه مثل هذه امليزة
من �إ�سالم قوم ب�إ�سالم �سيدهم� .إن مما
يو�ضح �صورته ر�ضي اهلل عنه ويك�شف عن
جوانب �شخ�صيته الفذة ،و�شجاعته النادرة،
ومواقفه التي ال تن�سى ،ما رواه عبداهلل بن
م�سعود ر�ضي اهلل عنه من ق�صة رحلته لأداء
العمرة قبل الفتح ،قال :انطلق �سعد بن معاذ
معتمرا ،فنزل على �أمية بن خلف ،وكان
�أمية �إذا انطلق �إىل ال�شام فمر باملدينة ،نزل
على �سعد ،فقال �أمية ل�سعد انتظر حتى
�إذا انت�صف النهار وغفل النا�س انطلقت

فطفت بك ،فبينا �سعد يطوف �إذ �أتاه �أبو
جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة
�آم���ن���ا؟ ف���ق���ال ����س���ع���د �أن���ا ،ف���ق���ال �أب���و
جهل :تطوف بالكعبة �آمنا وق��د �آويتم
حممدً ا و�أ�صحابه ،فقال :نعم فتالحيا
بينهما ،فقال �أمية ل�سعد ر�ضي اهلل عنه :ال
ترفع �صوتك على �أبي احلكم ف�إنه �سيد �أهل
الوادي ،فقال له �سعد :واهلل لئن منعتني
�أن �أطوف بالبيت لأقطعن متجرك �إىل
ال�شام ،قال فجعل �أمية يقول ل�سعد :ال
ت��رف��ع ���ص��وت��ك ،وج��ع��ل مي�����س��ك��ه .قال:
فغ�ضب �سعد ،فقال :دعنا عنك ،ف�إين
�سمعت حم��م��دً ا �صلى اهلل عليه و�سلم
يزعم �أنه قاتلك ،قال� :إياي؟ قال :نعم ،قال
�سعد :واهلل ما يكذب حممد ،فرجع �أمية
�إىل �أم �صفوان فقال لها� :أما تعلمني ما قال
يل �أخي اليرثبي؟ قالت :وما قال؟ قال :زعم
�أنه �سمع حممدا يزعم �أنه قاتلي ،قالت:
فواهلل ما يكذب حممد ،قال :فلما خرجوا
�إىل بدر وجاء ال�صريخ قالت له امر�أته� :أما
ذكرت ما قال لك �أخوك اليرثبي؟ ف�أراد �أال
يخرج ،فقال له �أبو جهل م�شجعاً وحمر�ضاً
على اخلروج وباثا فيه حمية اجلاهلية� :إنك
من �أ�شراف الوادي ف�سر معنا يوما �أو يومني،
ف�سار معهم فقتله اهلل تعاىل يف ذلك اليوم
امل�شهود من �أيام الإ�سالم الذي عزت فيه
الدعوة وارتفع لوا�ؤها .لقد تبدت يف هذه
احلادثة وهذه العمرة ل�سيدنا معاذ –ر�ضي
اهلل عنه� -شجاعة نادرة قل مثيلها ،وموقف
بطويل رج��ويل ال ي�صنعه �إال العظماء
من الرجال ،فيه التحدي لر�أ�س ال�شرك
وعدو الدعوة الإ�سالمية يف بلد امل�شركني
يومئذ ،موقف فيه تهديد ووعيد على امللأ
بقطع امل�ؤونة ،وتعطيل التجارة� ،إن م�سه
�أحد ب�سوء رغم �أنه كان وحيدًا يف القوم
امل�شركني ،بل زاد على ذلك بتب�شري بالقتل،
ثم �سوق بعد ذلك �إىل نار وقودها النا�س
واحلجارة ،موقف ال يكون �إال من �شخ�ص
ملأ اهلل قلبه بالإميان ،و�أحياه بالإ�سالم،
واختاره ليكون من خرية الأ�صحاب ،و�أكرم
ال�شهداء .وقد �شارك ر�ضي اهلل عنه بعد
ذلك يف الغزوات مع النبي �صلى اهلل عليه

اس �ت �ش �ه��د  -رض� ��ي ال �ل��ه ع �ن��ه -
ب�ع��د حتكيمه ف��ي ب�ن��ي قريظة
ح�ي��ث أق � ّ�ر ال�ل��ه ع�ي�ن��ه مب��ا متناه
و�سلم بد ًرا و�أحدًا واخلندق ،يقول ابن الأثري
رحمه اهلل تعاىل :مقامات �سعد يف الإ�سالم
م�شهودة كبرية ،ولو مل يكن له �إال يوم بدر
لكفاه فخراً وعزاً ون�صراً للإ�سالم ،ف�إن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا �سار �إىل
بدر ،و�أتاه خرب نفري قري�ش قام فا�ست�شار
النا�س ،فقال املقداد ف�أح�سن ،وكذلك �أبو
بكر ،وعمر ،وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يريد الأن�صار ،لأنهم عدد النا�س،
فقال �صاحبنا يف هذا املقال �سعد بن معاذ:
واهلل لك�أنك تريدنا يا ر�سول اهلل؟ قال:
�أجل ،قال �سعد :لقد �آمنا بك و�صدقناك،
و�شهدنا �أن ما جئت به احلق ،و�أعطيناك
مواثيقنا على ال�سمع والطاعة ،فام�ض يا
ر�سول اهلل ملا �أردت ،فنحن معك ،فوالذي
بعثك باحلق ،لو ا�ستعر�ضت بنا هذا البحر
خل�ضناه معك ،ما تخلف منا رجل واحد،
وما نكره �أن تلقى بنا عدونا غدًا� ،إنا ل�صرب
عند احلرب� ،صدق عند اللقاء ،ولعل ربك
يريك فينا ما تقر به عينك ،ف�سر بنا على
بركة اهلل» َف�سُ ر الر�سول لقوله ،ون�شطه ذلك
للقاء الكفار فكان ما هو م�شهور من ن�صر
للم�سلمني وك�سر ل�شوكة امل�شركني الذين
جا�ؤوا بعددهم وعدتهم ،وكبار طواغيتهم
من �أمثال �أبي جهل و�أمية وغريهم فغيبوا
هنالك يف البئر ،و�سمعوا من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم عبارته امل�شهورة« :لقد
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ،فهل وجدمت ما
وعدكم ربكم حقا»� .أما ال�صفحة الأكرث
�إ�شرا ًقا ،والأ�شد ن��و ًرا و�إ���ض��اء ًة يف حياة
�سعد ر�ضي اهلل عنه ،فهي التي جتلت
مبواقفه ر�ضي اهلل عنه يف غزوة اخلندق
التي �أ�صيب بها ،ثم ما تالها بعد ذلك يف
غزوة بني قريظة خائني العهود وناق�ضي
املواثيق ،فعن عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل
عنها �أنها كانت يف ح�صن بني حارثة يوم
اخلندق ،وكانت �أم �سعد معها يف احل�صن،
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قالت عائ�شة :مر �سعد بن معاذ وعليه درع
مق ِلّ�صة (جمتمعة من�ضمة) قد خرجت منها
ذراعه ويف يده حربة وهو يقول :لبث قليال
يلحق الهيجا حمل  . . . .ال ب�أ�س باملوت
�إذا حان الأجل فقالت �أم �سعد :احلق يا
بني ،قد واهلل �أخرت ،فقالت عائ�شة :يا �أم
�سعد لوددت �أن درع �سعد �أ�سبغ مما هي،
فخافت ر�ضي اهلل عنها عليه حيث �أ�صابه
ال�سهم بعد ذلك ،قال ابن �إ�سحاق :فرماه
حبان بن ال َعرِ قة فقطع �أكحله ،وقال حني
رماه :خذها و�أنا ابن العرقة ،ف�أجابه �سعد:
ع َّرق اهلل وجهك يف النار ،ثم قال :اللهم �إن
كنت �أبقيت من حرب قري�ش �شيئا ف�أبقني
لها ،ف�إنه ال قوم �أحب �إيل �أن �أجاهدهم
من قوم �آذوا ر�سولك وكذبوه و�أخرجوه ،و�إن
كنت و�ضعت احلرب بيننا وبينهم فاجعله
يل �شهادة ،وال متتني حتى تقر عيني يف
بني قريظة ،و�سبب هذه الدعوة �أنه كان
ممن وقف على حقيقة غدرهم وخيانتهم
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وذلك
يف �أ�شد �ساعات احلظر وال�ضيق يف غزوة
اخلندق ،وكان هذا النق�ض من بني قريظة
للعهد يف هذا الظرف �أ�شق على امل�سلمني
من هجوم الأحزاب من خارج املدينة ،ومما
ي�صور ج�سامة احلظر ال��ذي كان يتهدد
امل�سلمني،
والفزع الذي �أحدثه نق�ض بني قريظة
للعهد ما روي من �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم حني انتهى �إليه اخلرب ،بعث
�سعد بن معاذ �سيد الأو�س ،و�سعد بن عبادة
�سيد اخلزرج ،ومعهما عبداهلل بن رواحة،
وخوات بن جبري ر�ضي اهلل عنهم فقال:
انطلقوا حتى تنظروا �أح��ق ما بلغنا عن
ه�ؤالء القوم �أم ال؟ ف�إن كان حقاً فاحلنوا
يل حلناً �أعرفه –�أي ال ت�صرحوا باخلرب-
وال تفتوا يف �أع�ضاء النا�س ،و�إن كانوا على
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للنا�س،
فقاموا حتى �أتوهم ،فوجدوهم على �أخبث
ما بلغهم عنهم من الغدر بامل�سلمني والتهي�ؤ
للإيقاع بهم ،فلما رجعوا �أبلغوا ر�سول اهلل
بالتلميح ال بالت�صريح ،يقول ابن �إ�سحاق:
وعظم عند ذلك البالء ،وا�شتد اخلوف،

من شهداء اإلسالم
و�أتاهم عدوهم من فوقهم ومن �أ�سفل منهم،
حتى ظن امل�ؤمنون كل ظن ،وجنم النفاق من
بع�ض املنافقني ،وذلك م�صدا ًقا لقوله تعاىل:
«�إِ ْذ َجاءُو ُكم ِ ّمن َف ْوقِ ُك ْم َومِ ْن �أَ ْ�س َف َل مِ ن ُك ْم
َو�إِ ْذ َز َ
اج َر
اغ ِت َْ أ
لُوب الحْ َ نَ ِ
�صا ُر َوبَل َ َغ ِت الْ ُق ُ
البْ َ
َ
هّ
ُ
َ
ّ
لمُْ
َ
ْ
َوتَ ُظنُّو َن ب ِ
ِالل الظنُونا ُهنَالِك ابْتُل َِي ا �ؤمِ نُو َن
َو ُزلْزِ لُوا زِ لْ َز اًال َ�شدِ يدًا» الأحزاب ()11 - 10
�إن هذه احلقيقة امل�ؤملة ال�شديدة اخلطرية
التي ر�آه��ا وعاي�شها ر�ضي اهلل عنه هي
التي حملته يف هذا اليوم على تقرير ذلك
احلكم ال�شديد املنا�سب للجرمية الفادحة،
واخليانة الآثمة يوم حتكيمه يف بني قريظة
بعد ح�صارهم ونزولهم على حكمه .ومن
م�شاهد بطولته وقوته يف احلق ورجولته
واعتزازه بدينه و�صدقه وثباته يف ن�صرة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ما رواه
ابن �إ�سحاق قال :فلما ا�شتد على النا�س
البالء بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل عيينة بن ح�صن و�إىل احلارث بن عوف
–وهما قائدا غطفان -ف�أعطاهما ثلث ثمار
املدينة على �أن يرجعا مبن معهما عنه وعن
�أ�صحابه ،فجرى بينه وبينهما ال�صلح حتى
كتبوا الكتاب ،ومل تقع ال�شهادة وال عزمية
ال�صلح ،فلما �أراد الر�سول �أن يفعل ،بعث �إىل
�سعد بن معاذ �سيد الأو�س ،و�سعد بن عبادة
�سيد اخلزرج فذكر ذلك لهما ،وا�ست�شارهما
فيه ،فقاال له :يا ر�سول اهلل� ،أم ًرا حتبه

ن��دب �ت��ه أم� ��ة ب��اك �ي��ة ول� ��م ينهها
ال� � ��رس� � ��ول ص� �ل� ��ى ال � �ل� ��ه ع �ل �ي��ه
وس� � �ل� � ��م وق � � � � � ��ال :ك � � ��ل ن � ��ادب� � ��ة
ك� � � ��اذب� � � ��ة إال ن� � � ��ادب� � � ��ة س� �ع ��د
فن�صنعه� ،أم �شيئًا �أمرك اهلل به ال بد لنا من
العمل به؟ �أم �شيئًا ت�صنعه لنا؟ قال :بل �شيء
�أ�صنعه لكم ،ف� ِ
أك�س ُر به �شوكتهم عنكم ،فقال
�سعد بن معاذ :يا ر�سول اهلل قد كنا وه�ؤالء
القوم على ال�شرك باهلل وعبادة الأوثان ،وال
نعبد اهلل وال نعرفه ،وهم ال يطمعون �أن
ي�أكلوا منها مترة �إال قرى �أو بيعا� ،أفحني
�أكرمنا اهلل بالإ�سالم وهدانا له و�أعزنا بك
وبه ،نعطيهم �أموالنا (واهلل) ما لنا بهذا
من حاجة ،واهلل ال نعطيهم �إال ال�سيف
حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم ؛ قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  :ف�أنت وذاك.
فتناول �سعد بن معاذ ال�صحيفة ،فمحا ما
فيها من الكتاب ،ثم قال  :ليجهدوا علينا.
مهمة حفظها التاريخ وتناقلتها الأجيال:
(واهلل ما لنا بهذا حاجة) ،اهلل �أكرب يا لها
من كلمة �شدت من عزائم ،وحفزت من
همم ،وقوت من �إرادات ،وثبتت �أنف�سا يف
�أ�صعب املواقف و�أحلك الظروف ،نعم �إنه
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يوم اخلندق وما �أدراك ما �أيام اخلندق� ،إنها
�أيام تقول عنها �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها:
�شهدت مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
م�شاهد فيها قتال وخوف (املري�سيع وخيرب
واحلديبية والفتح وحنني) ومل يكن من ذلك
�أتعب لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وال
�أخوف عندنا من اخلندق ،وح�سبك به من
يوم يقول اهلل تعاىل فيه�« :إِ ْذ َجاءُو ُكم ِ ّمن
َف ْوقِ ُك ْم َومِ ْن �أَ ْ�س َف َل مِ ن ُك ْم َو�إِ ْذ َز َ
�صا ُر
اغ ِت ْ أ
الَبْ َ
ِاللَ
اجر َو َت ُظ ّنُونَ ب ِهّ
َو َبلَ َغ ِت الْ ُق ُ
لُوب الحْ َ َن ِ َ
ُّ
الظنُونَا  ،هُ نَال َ
ِك ابْتُل َِي المُْ�ؤْمِ نُو َن َو ُزلْزِ لُوا
زِ لْ� َز اًال َ�شدِ يدًا» ومما يذكر له ر�ضي اهلل
عنه يف هذه الغزوة طلبه من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن ال ي�أذن لبني حارثة
بالرجوع �إىل بيوتهم بحجة �أنها مك�شوفة
للعدو مرتوكة بال حماية ،وذلك ما �أ�شارت
�إليه الآي��ة( :وي�ست�أذن فريق منهم النبي
يقولون �إن بيوتنا عورة وما هي بعورة)،
ف�إنه ملا بلغ �سعدا �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أذن لهم .جاءه فقال :يا ر�سول اهلل
ال ت�أذن لهم� ،إنا واهلل ما �أ�صابنا و�إياهم
�شدة �إال �صنعوا هكذا .فردهم ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ومل يقبل عذرهم
وال حجتهم ،وهنا جبههم القر�آن وك�شف
�أمرهم بقوله تعاىل�« :إن يريدون �إال فرارا»،
فكان ذلك ت�صديقا لقول معاذ ر�ضي اهلل
عنه ،وت�أييدا ملوقفه احلا�سم ب�ش�أن املنافقني

واخلونة اخلائفني.
ا�ست�شهاده وحلاقه بالرفيق الأعلى
وملا اقت�ضت حكمة اهلل جل وعال �أن
يكون لكل حي نهاية ،ولكل خملوق �أجل
حمتوم ال يتخلف ،وال يزاغ عنه ،فقد حان
ذلك ووقع ل�سيدنا �سعد بن معاذ ر�ضي اهلل
عنه بعد حتكيمه يف بني قريظة ،حيث �أقر
اهلل عينه مبا متناه لهم يوم �أ�صيب حيث
ق��ال :وال متتني حتى تقر عيني يف بني
قريظة .وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم حني �أ�صاب �سعداً ال�سهم �أمر �أن
يجعل يف خيمة رفيدة الأ�سلمية يف امل�سجد
ليعوده من قريب .وبقي على هذه احلال �إىل
�أن كان التحكيم .عن �أبي �سعيد اخلدري
ر�ضي اهلل عنه قال :ملا �أر�سل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �سعد بن معاذ
ليح�ضر ويحكم يف بني قريظة ،ف�أقبل على
حمار ،فلما دنا من النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال :قوموا �إىل �سيدكم� ،أو قال:
«خريكم ،وقال ر�ضي اهلل عنه ل�سعد بن
معاذ :احكم فيهم» .فقال النا�س :يا �أبا
عمرو ،قد والك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أمر مواليك لتحكم فيهم ،فقال �سعد:
عليكم بذلك ،عهد اهلل وميثاقه ،قالوا :نعم،
قال :وعلى من ها هنا؟ يف الناحية التي
فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن
معه ،وهو معرِ �ض عن ر�سول اهلل �إجالال
وحيا ًء منه ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم :نعم احكم ،فقال �سعد� :أحكم
وتق�سم الأم��وال وت�سبى
�أن تُقتل الرجال
َّ
الذراري .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم :حكمت بحكم امللك .يقول ال�شيخ
علي ال�شربجي يف كتابه «مهارات يف ال�سرية
النبوية» تعلي ًقا على هذه احلادثة :لعل
قائ ً
ال �أن يقول� :أما كان هذا احلكم يف بني
قريظة �شديدًا ،وخمال ًفا للمعاين الإن�سانية،
وحقوق الإن�سان؟ واجلواب� :أن هذا احلكم
هو احلكم احلكيم الذي ال ي�صح �سواه ،وما
زال النا�س يفعلون ب�أعدائهم ما هو �أ�شد من
هذا ،فقد نق�ض بنو قريظة عهودهم مع
امل�سلمني يف �أ�شد �ساعة مرت عليهم يوم
الأحزاب ،وخانوهم يف �أحلك مرحلة من

مراحل �صراعهم مع امل�شركني ،وكان من
املمكن جدًا لو �أن ر�سول اهلل �أطلق �سراح
بني قريظة وتركهم ي�سريون يف �أر�ض اهلل
الوا�سعة كغريهم �أن تُكرر هذه املحاوالت من
الغدر بامل�سلمني ،و�أن يحاول كل حاقد �أن
يلقي ب�سهمه يف جملة ال�سهام ،ويجرب حظه
يف حماولة الق�ضاء على امل�سلمني ،ف�إن �أفلح
فذاك ،و�إال ف�أر�ض اهلل وا�سعة ،وال تكلفه
امل�شكلة �إال كلمات مع�سولة ي�ستمطر بها
عفو ر�سول اهلل ،وي�ستدر بها رحمته ،وتنتهي
اجلرمية ،وينجو املجرم ،لكن �سيا�سة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم احلكيمة هذه
املرة �أرادت وبهذه الق�سوة على القرظيني
املجرمني �أن يقطع دابر كل حماولة بالغدر
بامل�سلمني ،و�أن ي�ضع حدًا لكل جتربة حاقدة
من فئة موتورة ،فهذا احلكم يف بني قريظة
هو احلكم ال�صحيح الذي ال ي�صح غريه.
و�صدق القائل:
وو�ضع الندى يف مو�ضع ال�سيف يف العال
م�ضرٌ كو�ضع ال�سيف يف مو�ضع الندى
ولقد �سجل الواقع والتاريخ �أن �أحدًا
له �ش�أن بعد هذا احل��دث اجل��اد مل يغز
ومل يجر�ؤ على الدنو من املدينة املنورة
والغدر ب�أهلها .ويف هذا نزل قوله تعاىل:
«و�أنزل الذين ظاهروهم من �أهل الكتاب من
�صيا�صيهم وقذف يف قلوبهم الرعب فريقا
تقتلون وت�أ�سرون فريقا ،و�أورثكم �أر�ضهم
وديارهم و�أموالهم و�أر�ضا مل تطئوها وكان
اهلل على كل �شيء قديرا»  .الأحزاب 26-
 27وبعد �أن حكم مبا حكم على بني قريظة،
و�أقر اهلل عينه ،و�أجاب دعاءه الذي دعا
به يوم �أ�صيب ،انفجر جرحه ،وجتدد نزف
الدم منه ،وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يعوده ،و�أبو بكر وعمر وامل�سلمون،
قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها :فوالذي
نف�سي بيده �إين لأعرف بكاء �أبي بكر من
بكاء عمر ،وقال عمرو بن �شرحبيل� :إن �سعد
بن معاذ ر�ضي اهلل عنه ملا انفجر جرحه،
احت�ضنه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
فجعلت الدماء ت�سيل على ر�سول اهلل ،فجاء
�أبو بكر ال�صديق فقال :وا انك�سار ظهراه،
فقال له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
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َمه ،فقال عمر� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
وروي �أن جربيل عليه ال�سالم نزل على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم معتج ًرا بعمامة
من �إ�ستربق ،فقال :يا نبي اهلل ،من هذا
الذي فتحت له �أبواب ال�سماء ،واهتز له
العر�ش؟ فخرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �سريعا يجر ثوبه ،فوجد �سعداً قد
ُقب�ض .فلما دفنه وان�صرف من جنازته،
جعلت دموعه حتادر على حليته ويده يف
حليته ،و�سمع �أمه ر�ضي اهلل عنها تندبه
وهي تقول:
وي��������ل �أم �����س����ع����د ����س���ع���دا
ب��������������راع��������������ة وجن��������������دا
وي��������ل �أم �����س����ع����د ����س���ع���دا
�����������ص����������رام����������ة وج�������������دا
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
كل نادبة كاذبة �إال نادبة �سعد .وههنا يح�سن
�أن نورد بع�ض الأحاديث والأخبار والآثار
التي وردت يف ف�ضله ،وعلو مكانته يف الدنيا
والآخرة :روى الرتمذي ب�سنده عن الرباء
بن عازب ر�ضي اهلل عنه قال� :أهدي �إىل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ثوب حرير،
فجعلوا يعجبون من لينه ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم� :أتعجبون من هذا؟
ملناديل �سعد يف اجلنة �أح�سن من هذا .اهلل
�أكرب مل يقل �صلى اهلل عليه و�سلم لثياب
�سعد �أو ك�سوته �أو جبته �أح�سن من هذا بل
قال ملناديله ،واملناديل هي يف العادة �أدنى
ما يكون من الأ�شياء ،ولكن مناديل �سعد
هي بهذا احل�سن الذي يعجب منه �صحابة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فما بالك
�إذن بثيابه وحلله ر�ضي اهلل عنه .وقال
�أن�س :ملا حملت جنازة �سعد بن معاذ قال
ً
–تعري�ضا بخفة
املنافقون :ما �أخف جنازته
�ش�أنه ،-وذلك حلكمه يف بني قريظة ،فلما
بلغ ذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
�إن املالئكة كانت حتمله.
وختاما رحمك اهلل يا �سيدنا �سعد بن
معاذ فقد �أ�سلمت ف�صدقت وبايعت فوفيت،
وعاهدت ف�بررت ،ودع��وت اهلل ف�أجبت،
وطلبت ال�شهادة فنلتها وقد حققت �أمنياتك،
فبت قرير العني يف جنان عر�ضها كعر�ض
ال�سموات والأر�ض.

من رموز الحرية

كفاح طويل توّ ج بانتزاع حقوق العمال

سيزار شافيز ..غاندي أمريكا
عبدالهادي خضر
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ق�ضى ال�شطر الأكرب من عمره يف كفاح مرير �ضد �أعتى الربجوازيات يف العامل ،فتحدى �سطوة ونفوذ كبار الر�أ�سماليني
يف �أمريكا ،ومتكن بعد ن�ضال مديد من �إجبارهم على �إعطاء عمال املزارع حقوقهم يف الأجر وامل�سكن وال�ضمان ال�صحي،
فا�ستح��ق ق��ول الرئي���س الأمريكي ال�سابق ب��اراك �أوباما فيه� ( :أعط��ى �صوتا ملن ال �صوت لهم ،حي��ث وقف وقفة رجل
�شج��اع م��ن �أج��ل الكرامة يف الوقت الذي ب��دا فيه �أنه مل يكن هناك �أح��د يويل �أي اهتمام على الإط�لاق بعمال املزارع
الغائب�ين ع��ن الأنظار ،الذين كان��وا يح�صدون غذاء بالدن��ا ،وهم يعانون الفق��ر واخلداع على �أي��دي �أ�صحاب املزارع).
كانت املهمة �شبه م�ستحيلة،
لكن �إ�صرار املنا�ضل احلقوقي
�سيزار �شافيز على �ضرورة
رفع الظلم عن العمال و�إعادة
حقوقهم املالية والإن�سانية
جعل حتقيق ال��ع��دال��ة همه
و�شغله ال�شاغل طوال م�شوار
حياته .لقد كان منهم ،وعانى
ما عانوه ،وذاق مرارة التمييز
بني العمال الالتينيني والعمال
الأمريكيني حيث كان العامل
الأمريكي يتقا�ضى نحو ثالثة
دوالرات يف ال�ساعة مقابل
ت�سعني �سنتا للعامل الالتيني،
ناهيك عن �إجبار �أ�صحاب
املزارع العمال الالتينيني على
دفع دوالرين يف اليوم للعي�ش
يف �أكواخ من ال�صفيح �أن�ش�أوها
لهم يف املزارع بدون مياه عذبة
وبال كهرباء.
ف���م���ع ان��������دالع ال����ث����ورة
املك�سيكية يف ع��ام ،1910
فر العديد من املك�سيكيني
�إىل الواليات املتحدة خوفا من
القتل وبحثا عن حياة جديدة.
ومع تزايد الطلب الأمريكي
على العمال الزراعيني ازداد
تدفق املهاجرين من �أمريكا
الالتينية .ومل��ا ك��ان القانون
يفر�ض على العمال مغادرة
البالد حال توقفهم عن العمل
تعاظم ج�شع �أ�صحاب املزارع
فا�ستغلوهم �أب�شع ا�ستغالل،
ماديا ومهنيا و�أخالقيا .زد
على ذلك �أنهم كانوا حمرومني

يقود م�سرية يف العام  1966تطالب بخطة �ضمان للعمال

اع �ت �م��د م �ب��دأ ال�لاع �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
من ت�شكيل النقابات ومن حق
الت�صويت ،فال �صوت لهم وال
�أذن ت�سمع �شكواهم.
احلظ الوحيد لأولئك �أن
الظروف �أجربت �سيزر �شافيز
�أن يكون بينهم ،ذلك �أنه ولد
يوم  31مار�س  1927يف والية
�أريزونا لأبوين �أمريكيني من
�أ�صل مك�سيكي كانا ميلكان
م��زرع��ة وب��ق��ال��ة ،ف�أحلقاه
باملدر�سة ملوا�صلة تعليمه،
لكن مع فقدهما �أمالكهما
ومدخراتهما �إبان فرتة الك�ساد
الكبري انتقلوا �إىل كاليفورنيا
يف ع��ام  ،1939وع��م�لا يف
املزارع ،لكن �سيزار رف�ض �أن
تلتحق �أم��ه بالعمل ،فتخلى
عن التعليم والتحق باملزارع
بدل �أمه مل�ساعدة �أهله ،ف�شهد
خالل �سنوات عمله و معا�شرته
لرفاقه العمال معاناة حقة
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ال تكاف�أ بغري �أج��ور زهيدة
ال ت�����س��د رم��ق��ا وال جوعا،
كما عاين من خالل جتربته
ال�شخ�صية ،ال�سرقة التي يقوم
بها مالكو املزارع لعرق العمال
والعن�صرية املقيتة التي كانوا
يعاملونهم بها.
حني وعى جيدا وجتاوز
الع�شرين من عمره �أراد �شافيز
حت�سني حياة ه ��ؤالء العمال
الذين انتهكت حقوقهم املدنية
و�أج�بروا بفعل احلاجة على
العمل ب�أجر منخف�ض جدا،
ويف ظ���روف غ�ير �آم��ن��ة� ،إال
�أن��ه ُمنع ورفاقه من ت�شكيل
نقابة جتمعهم وتكون ناطقة
با�سمهم كغريهم من العمال
غري الالتينيني ،فانت�سب يف
العام  1952ملنظمة خدمة
املجتمع �آمال �أن يطرح ق�ضية
العمال من خاللها ،وراح يدعو
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الأمريكيني من �أ�صل مك�سيكي
�إىل االنت�ساب �إىل املنظمة
واكت�ساب حق الت�صويت ،كما
�أخذ يجول يف �أنحاء كاليفورنيا
ويلقي اخلطابات الداعمة
حلقوق العمال ،لكنه اكت�شف
بعد �سنوات �أن املنظمة ال
تلبي طموحاته ،فا�ستقال ،ثم
عمد �إىل ت�أ�سي�س تنظيم خا�ص
بالعمال املزارعني.
ويف ع��ام � ،1962أعلن
عن ت�أ�سي�س جمعية املزارعني
الوطنية (نفوا) ،و�أو�ضح يف
بيان ت�أ�سي�سها �أن الهدف �أن
يعامل العمال كب�شر« :نحن
ل�سنا حيوانات ،ول�سنا عبيدا،
ونطالب ب�أن نعامل كب�شر».
ومنذ البداية ،عمد �إىل بناء
ائتالف وا�سع يتكون من ن�شطاء
احل��ق��وق امل��دن��ي��ة والطالب
والعمال ورجال الدين ،ورفع
مبد�أ (ال للعنف) .انطلق بعد
ذلك لتوعية العمال وتعريفهم
بحقوقهم ،واعتمد يف ذلك على
عدد من املتطوعني ووجههم
للتوا�صل مع املزارعني يف نحو
ت�سعني مدينة ل�شرح مفهوم
الأج���ور وال�ضمان ال�صحي
و�إعانات البطالة .كما ك ّثف
ن�شاطه يف املجال الإعالمي
فطبع امل��ن�����ش��ورات ووزعها
على خمتلف ال�سوبرماركات
واملحالت ،وا�ستطاع �أن يتوا�صل
مع عدد من برامج الإذاعة
ل�شرح حقوق العمال.

من رموز الحرية
و�أكد ت�شافيز منذ البداية
على ���ض��رورة االل��ت��زام بعدم
ال��ع��ن��ف ،ح��ت��ى يف مواجهة
العنف الذى ميار�سه �أ�صحاب
امل��زارع« .نحن مقتنعون ب�أن
الالعنف �أق���وى م��ن العنف
و�أنه الداعم الأكرب لأية ق�ضية
ع��ادل��ة و�أخ�لاق��ي��ة» .وعالوة
على ذلك ،كان يعلم �أنه �إذا
ا�ستخدم امل�ضربون العنف،
ف�إن املزارعني وال�شرطة لن
يرتددوا يف �إخماد الإ�ضراب
بالعنف.
يف الثامن من �سبتمرب من
العام  1965بد�أت جلنة عمال
مزارع العنب من الأمريكيني
ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي�ين يف (دي�ل�ان���و)
�إ�ضرابا عن العمل احتجاجا
على ع��دم ارت��ف��اع الأج���ور،
فوقف معهم �شافيز مبنظمته
ب�شغف ،وبدعم منه زاد عدد
مع�سكرات العمال امل�ضربة من
ع�شرين �إىل ثمانية و�أربعني
مع�سكرا� .إثر ذلك مت االتفاق
على دمج جمعية �شافيز بلجنة
عمال كاليفورنيا و�إطالق ا�سم
احتاد عمال املزارع عل املولود
اجلديد .وبعد �ستة �أ�شهر ،قاد
�شافيز م�سرية تاريخية لعمال
م��زارع العنب يف كاليفورنيا
انطلقت من مدينة (ديالنو)
وقطعت �أربعمئة كيلو مرت حتى
و�صلت مبنى والية كاليفورنيا
يف (�ساكرامنتو) وكانت �أطول
م�سرية احتجاج يف الواليات
املتحدة .بد�أت امل�سرية يف 17
�آذار ،وكان على املتظاهرين
الو�صول �إىل (�ساكرامنتو) يف
غ�ضون خم�سة وع�شرين يوماً،
�أي يف اليوم ال��ذي ي�صادف
�أحد الف�صح يف  10ني�سان.
كان هدف �شافيز من هذه

ك�سر �صيامه بح�ضور والدته وزوجته وروبرت كينيدي

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�ب�ن
امل�سرية تعميم الن�ضال املنظم
حتى يتم االع�تراف بحقوق
عمال املزارع ،وال�ضغط على
ال�سلطات العامة لكي تتحمل

م�س�ؤولياتها يف النزاع اجلاري.
وق����د ط���ال���ب املتظاهرون
خ�ل�ال امل�����س�يرة بالإ�ضراب
ع��ن ا�ستهالك العنب حتى

يقود م�سرية عام 1999

مع والدته خالل م�سرية يف العام 1975
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تلبية مطالب العمال ،وكانت
امل�سرية جتتذب يف كل مدينة
متر بها �أن�صارا جدداً ،ف�ضال
ع��ن ال��ت��غ��ط��ي��ة الإعالمية.
وخ�لال املحطة الأخ�يرة من
الرحلة� ،أعلنت �شركة �ضخمة
لل�صناعات اعرتافها مبنظمة
�شافيز وموافقتها على زيادة
قدرها � 35سنتا يف ال�ساعة،
وبناء قاعة توظيف للعمال.
وكان هذا �أول انت�صار ملمو�س
للحركة.
و�أدت هذه الأن�شطة �إىل
حت��رك��ات مماثلة يف جنوب
ت��ك�����س��ا���س يف ع���ام ،1966
حيث قام عمال الفاكهة يف
مقاطعة �ستار بوالية تك�سا�س
مب�سرية مماثلة �إىل �أو�سنت.
كما �ألهمت حركة ت�شافيز
العمال يف الغرب الأمريكي
الأو�سط يف ت�أ�سي�س احتادين
م�ستقلني ،كما مت ت�أ�سي�س
اللجنة املنظمة لتنظيم العمل
الزراعي يف �أوهايو يف �صيف
ع��ام  ،1967ح��ول ت�شافيز
ت��رك��ي��زه م��ن الإ����ض���راب �إىل
مقاطعة على نطاق البالد من
عنب كاليفورنيا دعما حلقوق
العمال الزراعيني .وحث �شبكة
وا�سعة من امل�ستهلكني على
مقاطعة العنب ،ومت ال�ضغط
على �سال�سل ال�سوبر ماركت
لعدم �شراء العنب ،يف حماولة
للفت االنتباه �إىل حمنة العمال
الزراعيني ،وبالتايل ال�ضغط
على �أ�صحاب املزارع للتوقيع
على عقود مع موظفيهم.
ت��وا���ص��ل الإ����ض���راب ملدة
خم�س �سنوات ،و�أحدث بلبلة
يف ال���ب�ل�اد رغ���م حم���اوالت
�أ����ص���ح���اب امل��������زارع ك�سر
الإ���ض��راب با�ستدعاء عمال

�آخرين من املك�سيك ،ومالحقة
امل�ضربني باالعتداء عليهم
ل��ف��ظ��ي��ا وج�����س��دي��ا ور�شهم
باملبيدات .وعندما عاد البع�ض
�إىل العمل ،حثهم �شافيز �سرا
ع��ل��ى الإ����ض���راب م��ن داخل
امل��زرع��ة ،م��ن خ�لال تطوير
�شبكة داخلية من املخربين،
و�إقناع العمال الآخرين لدعم
االحتاد ،واالنخراط يف التباط�ؤ
التكتيكي للعمل .كما بد�أت
احلركة �أي�ضا يف منع العنب
من مغادرة مراكز التوزيع يف
جميع �أنحاء البالد .وقد وفر
العمل املنظم دعما �أ�سا�سيا
للحركة ،حيث متكنت النقابات
داخل وخارج الواليات املتحدة
من �إ�ضافة نفوذ للمقاطعة
وامل�ساعدة يف وقف �شحنات
العنب.
�أمام ذلك ا�ستجاب عدد
قليل م��ن �أ�صحاب امل���زارع،
و�أبرموا عقودا �شبه من�صفة
م��ع ع��م��ال��ه��م .وم���ن جهتها
عقدت جلنة جمل�س ال�شيوخ
املعنية جل�سات ا�ستماع حول
اال������ض�����راب ،وخ��ل��ال ذلك
�أع��رب ع�ضو اللجنة روبرت
كينيدي ع��ن دع��م��ه للعمال
امل�ضربني .وعلى الرغم من
ذلك ا�ستمرت غالبية العمال
يدورون يف الدوامة ذاتها من
عدم االن�صاف ،ما حدا بق�سم
من �أع�ضاء احتاد �شافيز �إىل
الدعوة �إىل نهج �أقل �سلمية
للعمل املدين ،فغ�ضب �شافيز
ورف�ض ب�شدة.
وكرد على املطالبة بت�صعيد
العنف قرر ت�شافيز ال�شروع يف
�صيام مفتوح عن الطعام حتى
العودة �إىل االلتزام مببد�أ الال
عنف .وت��ردد �صدى �صيامه

االحتفال بذكرى مولد �شافيز

�أوباما ي�ضع الورد على �ضريح �شافيز

أوب ��ام ��ا :ش��اف �ي��ز أع �ط��ى ص � ً
�وت ��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
ح��ت��ى و���ص��ل ال��ك��ث�يري��ن من
رج��ال الدين ،الذين �أعلنوا
عن دعمهم الكامل له وملبدئه
ال�سلمي ،كما �أر�سل مارتن لوثر
كينغ االب��ن برقية له تقول:
«ن�ضاالتنا منف�صلة لكن هدفها
واحد وهو احلرية والكرامة
والإن�سانية» .وبعد  25يوما
�أعلن عن قطع �صيامه يف جتمع
�ضم ال�سيناتور روبرت كينيدي
ومت فيه التعهد مبوا�صلة النهج
ال�سلمي يف حركة املطالبة
باحلقوق .و�إ�ضافة �إىل دعم
ك��ي��ن��ي��دي ح�صل ع��ل��ى دعم
الرابطة ال�سيا�سية املك�سيكية
الأم��ري��ك��ي��ة ذات الياقات
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البي�ضاء ،مما منح االحتاد
نفوذا �سيا�سيا �إ�ضافيا.
و�أخ���ي��را ،يف رب��ي��ع عام
 ،1970وقع عدد من �أ�صحاب
امل���زارع ع��ق��ودا من�صفة مع
العمال ،مما �أنهى مقاطعة
اق��ت�����ص��ادي��ة ط��وي��ل��ة وم�ؤملة،
وب�����د�أوا يبيعون ب�ضاعتهم
ب ��أ���س��ع��ار مم��ي��زة يف جميع
�أن��ح��اء ال��ب�لاد ،مم��ا زاد من
ال�ضغط على �أ�صحاب املزارع
الآخرين .وعندئذ دخل 25
مزارعا كبريا يف مفاو�ضات
ووقعوا عقودا مماثلة .وبذلك
مت منح ع�شرة �آالف عامل
متثيال ر�سميا يف النقابات
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و�أجورا من�صفة وخطة للت�أمني
ال�صحي وح���دود ال�سالمة
على ا�ستخدام املبيدات يف
احل��ق��ول� .أخ�ي�را ،ويف العام
 1975مت منح عمال املزارع
حق تكوين النقابة و�أي�ضا احلق
يف الت�صويت.
يف ال��ع��ام  1988انت�شر
ا�ستخدام املبيدات احل�شرية
بدون تقنني ،فراح �أ�صحاب
امل��زارع ي�ستخدمونها ب�شكل
م��ف��رط� ،إ���ض��اف��ة �إىل بدء
ا�ستخدامهم للمواد الهرمونية
ل��ت�����س��ري��ع من���و املحا�صيل
و�إكثارها ،ما �أدى �إىل تزايد
ح�����االت الإ����ص���اب���ة مبر�ض
ال�سرطان ،فاعرت�ض �شافيز
الذي كان قد جتاوز ال�ستني
من العمر على ذلك ،وملا مل�س
جتاهل احتجاجه عمد �إىل
ال�صوم عن الطعام  ،ورف�ض كل
التو�سالت له بالإفطار ووا�صل
ال�����ص��ي��ام لأك�ث�ر م��ن خم�سة
وثالثني يوما  ،فوهنت قوته
وتدهورت حالته ال�صحية ،ما
�أدى �إىل وفاته.
واليوم� ،صار لعمال املزارع
احل��ق يف ان��ت��خ��اب ممثليهم
ب�أنف�سهم واملطالبة بتح�سني
ظ����روف ال��ع��م��ل م���ن داخ���ل
امل�ؤ�س�سات الربملانية الأمريكية،
وهو ما �سجل ب�أحرف من نور
يف تاريخ �شافيز وتاريخ �أمريكا
ذاتها ،التي جعلت من عيد
ميالده عطلة ر�سمية يحتفل
بها يف والية كاليفورنيا ،كما
مت منحه بعد وف��ات��ه و�سام
احلرية الرئا�سي عام 1994
من قبل الرئي�س بيل كلينتون،
�إ�ضافة �إىل �إطالق ا�سمه على
الكثري من ال�شوارع واملدار�س
داخ��ل �أمريكا وخارجها يف
مدن �أمريكا الالتينية.

آفــــاق

مستقبل هويتنا
حسن حامد

مل يعلم ق��ارون �أن بطاقة ال�سحب الآيل التي يف جيوبنا ،تغني ع��ن مفاحته التي يعجز ع��ن حملها �أ��ش��د ال��رج��ال ،ومل يعلم
ك�سرى فار�س �أن الأري�ك��ة امل��وج��ودة يف �صاالت بيوتنا �أك�ثر راح��ة من عر�شه ،وقي�صر ال��ذي ك��ان عبيده يحركون ال�ه��واء من فوق
ر�أ� �س��ه مب��روح��ة م�صنوعة م��ن ري����ش ال�ن�ع��ام مل ي��ر املكيفات ال�ت��ي منتلكها ،يف ك��ل غ��رف منازلنا ،وه��رق��ل ال��ذي ك��ان ي�شرب املاء
ال �ب��ارد م��ن �إن ��اء ف�خ��ار وي�ح���س��ده م��ن ح��ول��ه ع�ل��ى ذل ��ك ،مل ي���ش��رب م��ن مب��رد امل �ي��اه امل��وج��ود يف ب�ي��وت�ن��ا ،ورح �ل��ة احل��ج ال�ت��ي كانت
مت�ك��ث ب��الأ��ش�ه��ر ع�ل��ى ظ�ه��ور الإب� ��ل ،لي�ست �أب ��دا ك��رح�ل��ة حجنا ال�ت��ي ال ت�ستغرق ب��ال�ط��ائ��رات املكيفة ��س��وى �ساعتني �أو �أكرث.
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نعي�ش ح��ي��اة مل يع�شها
امللوك ومل يحلموا بها ،ذلك
لأن ف�ضل اهلل عظيم فيما
�أتاحه لنا من تقدم علمي ات�سع
لي�شمل ك��ل امل��ج��االت ،حتى
و�صل بنا �إىل ما يطلق عليه
الثورة ال�صناعية الرابعة والتي
تب�شر بتطور علمي هائل خالل
ال�سنوات القليلة القادمة مل
يحدث من قبل على م�ستوى
كافة احل�ضارات.
وبنظرة �سريعة على ما كان
وما �أ�صبحنا عليه ،جند على
�سبيل املثال �أن �أكرب �شركة يف
معدات الت�صوير وهي �شركة
«ك��وداك» كانت ت�ستحوذ فى
عام 1998م ،على  % 85من
�سوق الفوتوغرافيا بالعامل،
وكان لديها � 170ألف موظف،
ومع ظهور الهواتف املحمولة
املزودة بكامريات رقمية تكبدت
خ�سائر كبرية و�أ�صبحت مدينة
للبنوك بعد الثورة يف الت�صوير
الديجيتال وبه انتهى ع�صر
الت�صوير ال��ورق��ي بالكامل،
وما حدث لهذه ال�شركة هو
نف�سه ما �سيحدث ل�شركات
كثرية خالل ال�سنوات الع�شر
القادمة ،وذلك ب�سبب التطور
الرهيب الذي يحدث حاليا
يف ال����ذك����اء اال�صطناعى
للكمبيوتر يف كافة املجاالت،
مبا يعد مب�ستقبل م�شرق جدا
للبع�ض وحالك ال�سواد للبع�ض
الآخر.
وقد متكن العلماء بالتقنيات
املتقدمة يف كامريات الت�صوير
من ر�صد حالة ال�شم�س يف
الع�شر الأواخر من رم�ضان،
بهدف حتديد ليلة القدر،
وهي تقنيات �أمكن بها التعامل
مع حالة ال�سماء وهي �صافية
�أو بها غيوم و�ضباب ،ومن

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
املعلوم �أن ال�شم�س تكون �صباح
ه��ذه الليلة بال �أ�شعة ،وقد
اعتمد العلماء على عداد
حرارة وعداد رطوبة وكامريا
فلرتية ترى ال�شم�س من وراء
احلجب والغيوم والأمطار،
وه��ي ك��ام�يرا رقمية ت�صدر
 32بيانا حتليليا ،حتدد من
خاللها ق��وة �أ�شعة ال�شم�س
ومتكن العلماء بو�ساطة تلك
الأجهزة من متابعة ال�شم�س
متابعة جيدة ،حتى كان يوم
التا�سع والع�شرين حيث تغري
كل �شئ ،ال�شم�س احلارة التي
ال ميكن ر�ؤيتها بالعني املجردة
�أكرث من  3ثوان �أ�صبحت بدون
�أ�شعة وقد انخفت احلرارة 7
درجات والرطوبة  27درجة،
ليت�أكد العلماء �أنها ليلة القدر،
كانت ـ كما جاء يف احلديث
ال�شريف ـ كالقمر �أو كالط�ست،
كما ت��أك��دوا �أنها ليلة ثابتة
ت��ت��ك��رر ك��ل ع���ام يف التا�سع
والع�شرين من رم�ضان ولي�ست
متغرية ،خا�صة و�أنها ـ نظريا ـ
ذكرى نزول القر�آن ،والذكرى
ال يتغري موعدها.
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن تنهي
تطبيقات الكمبيوتر معظم
ال�صناعات احلالية ،ف�شركة
�أوب������ر وه����ي �أك��ب��ر �شركة
للتك�سيات يف العامل ما هي
�إال عبارة عن تطبيق موبايل
متتلك تاك�سيا واحدا ،وقد منح
الذكاء اال�صطناعى الكمبيوتر
القدرة على فهم العامل �أكرث
من الإن�سان الذي �صنعه ،وقد
�أبهر الكمبيوتر العامل هذا
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ال��ع��ام ح�ين تغلب على بطل
العامل يف لعبة «جو» وهي لعبة
�صينية معقدة بدرجة �أكرب
من ال�شطرجن ،ولكل حركة
فيها �أكرث من مائتي احتمال،
وقد متكن الكمبيوتر �أن يتعلم
اللعبة بنف�سه دون مربمج.
ويف ه��ذا العام �أي�ضا مل
يعد �شباب املحامني بالواليات
املتحدة يجدون عمال ،لأن
�شركة �أي بي �إم �أعدت برناجما
لال�ست�شارات القانونية ا�سمه
«�أي بي �إم واط�سون» يقدم
اال�ست�شارات القانونية بدقة
تتخطى ن�سبة  ،% 90فى
حني �أن دقة املحامني ال�شباب
ال تتجاوز  ،% 70وه��و ما
يعني �أن ف��ر���ص العمل مع
تطبيقات الكمبيوتر �أ�صبحت
قليلة ،وي�شري ذلك �إىل �أننا
لن نحتاج يف امل�ستقبل �إىل
�أكرث من  % 10من املحامني
املوجودين حاليا ،ولن يكونوا
غري ا�ست�شاريني فقط ،وكذلك
الأطباء ،لأن برنامج �أي بى �إم
واط�سون ،لي�س متخ�ص�صا فى
اال�ست�شارات القانونية فح�سب
بل هو متخ�ص�ص �أي�ضا فى
اال�ست�شارات الطبية ،وميكنه
ت�شخي�ص ال�����س��رط��ان بدقة
�أف�ضل  4م��رات من العامل
الب�شري ،واملعروف �أن الفي�س
ب��وك م��زود بتقنية التعرف
على وجوه الأ�شخا�ص مبجرد
و�ضعها على الإنرتنت ،وذلك
ب��درج��ة �أك�ب�ر م��ن الإن�سان،
ويتوقع العلماء �أن  70%من
الوظائف احلالية لن تكون
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موجودة يف امل�ستقبل ،وين�صح
العلماء ال�شباب ب�أن ي�س�ألوا
�أنف�سهم �س�ؤالني مهمني قبل
�أن يتخ�ص�صوا� :أوال هل هذا
التخ�ص�ص �سيكون موجودا يف
امل�ستقبل؟ ،وال�س�ؤال الآخر هل
ميكن تطبيق هذا التخ�ص�ص
على الهاتف املحمول؟.
ويتوقع العلماء �أن عام
2018م �سي�شهد ت�شغيل
�أول ���س��ي��ارة ذات��ي��ة القيادة
والتي �سوف ميكنها ال�سري
يف ال�شوارع بدون رخ�صة ثم
بعدها بعامني� ،سوف يغزو
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�سيارات
العامل ،مما �سيكون له فوائد
جمة ،منها �أن الراكب �سيتمتع
برحلته داخ��ل ال�سيارة دون
توتر �أو خ��وف على �سيارته
�أو حياته ،ول��ن يُطلب منه
االنتباه جيدا للطريق ،كما
لن يكون يف حاجة �إىل �سائق
�أو ا�ستخراج رخ�صة قيادة
�أو الذهاب �إىل امل��رور ،ولن
يكون العامل يف حاجة �إال �إىل
 % 5من ال�سيارات املوجودة
حاليا ،مم��ا �سيرتتب عليه
تخفيف حدة الزحام وحتقيق
معدالت مرتفعة لنظافة املدن،
كما �سوف تتوفر �أماكن كثرية
لركن ال�سيارة دون مقابل،
وهذا ب��دوره �سوف يقلل من
ف��ر���ص عمل ال�سائقني ،بل
�إن مهنة القيادة �ستكون من
املهن املندثرة يف امل�ستقبل،
كما �سوف تقل ن�سبة احلوادث،
ف����إذا كانت ن�سبة احلوادث
الناجتة عن الأخطاء الب�شرية
متثل ح��ادث��ة ك��ل � 100ألف
كيلو ،ف�إن حوادث ال�سيارات
ذاتية القيادة �ستكون حادثة
لكل  10ماليني كيلو.

وتخفي�ض ن�سبة احلوادث
���س��ي��دف��ع ال��ن��ا���س �إىل عدم
الت�أمني على حياتهم ،مما
�سيرتتب عليه خ�سائر فادحة
ل�شركات ال��ت ��أم�ين ،خا�صة
�إذا مل ت��ط��ور م��ن �أعمالها
وبراجمها مقارنة ب�شركات
فتح لها امل�ستقبل ذراعيه مثل
جوجل و�أبل وت�سال ،لأن هذه
ال�شركات تعتمد حاليا على
ال�سيارات ذاتية القيادة ،ومن
�أ�شهرها ال�سيارة اليابانية «تى
�إف �إك�س» (. )T F X
�أما على م�ستوى الكهرباء
ف ��إن التقنية امل�ستخدمة يف
اخلاليا ال�شم�سية �سوف تتطور
تطورا كبريا ،حيث �سيتم توليد

ال �ت �ق �ن �ي ��ات احل��دي �ث��ة
ت � �ت� ��دخ� ��ل ف� � ��ي ح� �ي� ��اة
اإلن� �س� ��ان وق� ��د تطيل
ع� �م ��ره وت �ق �ب ��ح خلقه
الكهرباء ذاتيا داخل املنازل،
ومع حدوث هذا التطور �ستقل
�أ�سعار الكهرباء و�ستقل تبعا
لها �أ�سعار الوقود ،حيث �سيتم
االعتماد على الطاقة النظيفة
و�سيتم اال�ستغناء عن الفحم
يف �إنتاج الطاقة كما �سي�ساعد
ذل��ك يف حتلية مياه البحر
وتوفري املياه للمناطق الأكرث
فقرا والتي تعاين من ال�شح
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املائي ،حيث �إن كل مرت مكعب
من املياه املاحلة يحتاج �إىل
2وات /ميل كهرباء لتحليته.
وعلى م�ستوى ال�صحة وعلى
غرار فيلم «�ستار تريك» يوجد
جهاز حاليا ا�سمه تراى كوردر
( ،)tricorder x prizهذا
اجلهاز ي�أخذ ع َّينة من نَ َف�س
الإن�سان ومن دمه و�صورة من
قرنية العني ،ويخرج نتيجة 54
حتليال خمتلفا يتنب�أ باحلالة
ال�صحية للفرد ،مما يجعل
معامل التحاليل والفحو�صات
تغلق �أبوابها ،كما �أن هناك
تطبيقاً حالياً ا�سمه «وودز»
يعرف مزاج الفرد يف حلظة،
ويتوقع العلماء قريبا �أن العامل
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�سيعي�ش ع��ل��ى التطبيقات
الإلكرتونيةب�شكل تام ،و�ستكون
هناك تطبيقات ميكنها ك�شف
ال��ك��ذب م��ن م�لام��ح الوجه،
على غرار تطبيقات الهاتف
التي تطرد الذباب وت�ستخدم
كرميوت كونرتول لكل الأجهزة،
وتطبيقات �إنعا�ش الذاكرة
وقيا�س م�ستويات الكلو�ستورول
يف ال��دم وال�ضغط وال�سكر
وال��ده��ون و���ض��رب��ات القلب
والنب�ض وغريها ،كما �أنهم
يتوقعون �أن النت كوينت �أو
العملة املوجودة على النت،
�سيلج�أ النا�س �إىل تخزين
م��دخ��رات��ه��م فيها �أك�ث�ر من
الذهب.

مســرح

املرسح والتلفزيون
ثنائية الفن والجامل

امل �س��رح ب��وس�ع��ه إق��ام��ة ع�لاق��ات فنية وج�م��ال�ي��ة م��ع مختلف وس��ائ��ل االت �ص��ال اجل�م��اه�ي��ري والثقافي
د .أسامة خالد املسباح
من مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف انطلق الإعالن الر�سمي عن ر�ؤية (كويت جديدة) التي ت�سعى �إىل حتقيق احلياة الكرمية وامل�ستقبل
امل�شرق للأجيال احلالية ولأبناء الكويت الذين �سيتولون زمام املبادرة يف بناء الدولة الع�صرية احلديثة التي يتطلع �إليها اجلميع.
منذ َّ
مت اخرتاع التلفزيون
يف ثالثينات القرن املا�ضي،
ل���ي���ك���ون و���س��ي��ل��ة ات�صال
جماهريية ج��دي��دة تختلف
يف مقوماتها وركائزها عن
امل�����س��رح وال�����س��ي��ن��م��ا .عمل

امل�سرحيون على اال�ستفادة
من هذه الو�سيلة مبا يخدم
امل�سرح ،وي�ساهم يف تطويره،
وت�شجيع ح�ضور عرو�ضه.
وبالتايل ن�ش�أت عالقة فنية
ج��دي��دة ب�ين امل�����س��رح وهذه
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الو�سيلة الإعالمية اجلديدة،
فتعددت �أ�شكال اال�ستفادة
امل�سرحية م��ن التلفزيون.
وهو ما ي�شري �إىل �أن امل�سرح
ب��و���س��ع��ه �أن يقيم عالقات
ف��ن��ي��ة م���ع خم��ت��ل��ف و�سائل

الغرسة ( 91نوفمبر  -ديسمبر )2017

و�أدوات االت�صال اجلماهريي
والثقايف .وهي خا�صية جيدة
ت�ؤكد مرونة امل�سرح ،وقابليته
لال�ستفادة من خمتلف العلوم
واالخ�تراع��ات املحيطة به،
وال��ت��ي متنحه عمق ًا كبرياً،

مســرح
ودرجة عالية من التوا�صل مع
املتلقي ،وهو امل�شاهد.
امل�سرح والتلفزيون
عالقة ثنائية
كما ن�ش�أت من قبل عالقة
جيدة وناجحة ب�ين امل�سرح
والإذاع���ة ،فقد تكررت ذات
العالقة �أي�ضاً مع التلفزيون،
الذي « يعترب اليوم من �أكرث
�أجهزة االت�صال اجلماهريي،
انت�شاراً وت�أثرياً ،فهو يخاطب
العني والأذن معاً ،بال�صوت
وال�صورة واحل��رك��ة ،والعني
جتذبها احلركة �أكرث من �أي
حا�سة �أخرى ،والتلفزيون هو
و�سيلة الكرتونية لنقل الأخبار
والأفكار واملعلومات والثقافة
والفنون والعلوم .وهو جهاز
عائلي �أو �أ�سري يجمع الأ�سرة،
ويدخل غرفة النوم ،ويقدم
ر�سالته الإعالمية� ،إىل خليط
من الثقافات وخمتلف الأعمار،
وقد اعترب ظهور التلفزيون،
كو�سيلة ات�صال ب�صرية جديدة
وا�سعة االنت�شار ،ثورة كبرية
م��ن ال��ث��ورات التقنية التي
حققها القرن الع�شرون� ،إذ
�إن االع��ت��م��اد على ال�صورة
�سي�صبح فيما بعد من �أهم
عوامل االت�صال اجلماهريي،
وكما يقول روبرت وايرن� :إن
ب�إمكاننا احل�صول على �أف�ضل
رجل يف العامل من حيث كونه
مرا� ً
سال وكاتباً يف �آن واحد،
ولكن تقريره الإخباري �سي�ؤول
�إىل ال�سقوط ،ما مل تتوفر له
ال�صورة املنا�سبة».
�ضمن هذه العالقة الفنية،
ا�ستفاد امل�سرح من التلفزيون،
كما ا�ستفاد التلفزيون من
امل�سرح� .أ ّما ا�ستفادة امل�سرح

ب� �ي� �ت ��ر ب� � � � ��روك أخ� � � � ��رج م� �س ��رح� �ي� �ت ��ه (امل � � ��اه � � ��ا ب� � ��ارات� � ��ا)
ل � � �ل � � �ت � � �ل � � �ف � � ��زي � � ��ون ع� � � � � � � ��ام  1988ح � � � �ت� � � ��ى ال ي � �ت� ��م
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.
من جهاز التلفزيون فيمكن
�إجمالها يف اجلوانب الرئي�سة
التالية:
 تقدمي �أخ��ب��ار امل�سرحومتابعة كل ن�شاط م�سرحي
جديد ،والتعريف به ،وت�سليط
ال�ضوء عليه ،ليتعرف امل�شاهد
املحب للم�سرح ع��ن م��ا هو
اجل���دي���د يف ه����ذا العامل
الثقايف.
 ب���ث الإع��ل�ان����ات عنال��ع��رو���ض امل�����س��رح��ي��ة التي
تقدم ليلي ًا يف دور العر�ض
امل�سرحي ،على اعتبار �أن
التلفزيون و�سيلة �إعالن مهمة
بالن�سبة للم�شاهد .فالإعالن
هنا بال�صوت وال�صورة الناطقة
املتحركة ،خالف الإعالن يف
ال�صحافة التي يكتفي بال�صورة
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة اجل���ام���دة،
وخ�ل�اف الإع��ل�ان الإذاع���ي
الذي يكتفي فقط بال�صوت.
-ت��ق��دمي وب���ث العرو�ض
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امل�سرحية امل�سجلة ،واملخرجة
تلفزيونياً بو�ساطة خمرج نقل
تلفزيوين .وه��ذا م��ن �ش�أنه
ت�شجيع امل�شاهد على حمبة
امل�سرح ،والذهاب م�ستقب ً
ال
�إىل دور العر�ض امل�سرحي
مل�شاهدة العرو�ض امل�سرحية
اجلديدة.
 ����س���اه���م التلفزيونم�ساهمة �إي��ج��اب��ي��ة وكبرية
يف توثيق وت�سجيل العرو�ض
امل�سرحية ،لال�ستفادة منها يف
امل�ستقبل� ،سواء يف بثها ،كما
ذكرنا وفق ما تقت�ضيه اخلريطة
ال�براجم��ي��ة ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون� ،أو
اخ�ضاع هذه العرو�ض للدرا�سة
يف البحوث العلمية .والتعرف
على تفا�صيل اجلوانب التقنية
من� :أزي��اء ،و�أل��وان ،ومكياج،
واك�س�سوارات ،و�سينوغرافيا،
ومو�سيقى ،وم�ؤثرات ،و�أحياناً
الإ���ض��اءة� .أو اال�ستفادة من
هذه العرو�ض امل�سجلة ،حينما
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يتم �إع��ادة عر�ضها ثانية يف
م��ن��ا���س��ب��ات �أخ����رى للتعرف
على التفا�صيل الإخراجية،
لأنها مدونة وموثقة بال�صوت
وال�صورة.
 تقدمي الربامج الثقافيةوال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا عالقة
بامل�سرح ،ورواد امل�سرح ،وجنوم
امل�سرح ،من ُكتَّاب وخمرجني
وممثلني ،وتقنيني ،وكذلك
حتليل العرو�ض امل�سرحية من
وجهة نظر نقدية للتعرف على
�إيجابيات العمل و�سلبياته،
والك�شف عن �أفكاره و�أهدافه
من ناحية فنية وجمالية.
 ّمت تقدمي نوع جديد من
امل�سرح ،وهو م�سرح التلفزيون،
�أي الكتابات امل�سرحية التي تتم
كتابتها وفق معايري التلفزيون
ذاته ،ولي�س امل�سرح .وكذلك
�إخراجها وفق معايري الإخراج
التلفزيوين ولي�س الإخراج
امل�����س��رح��ي ال�����ص��رف .وقد
�شاع هذا اللون من العرو�ض
امل�سرحية التلفزيونية يف العامل
يف اخلم�سينات وال�ستينات،
فيما انت�شر يف تلفزيونات
الوطن العربي يف ثمانينات
القرن الع�شرين.
�أما التلفزيون فقد ا�ستفاد
من امل�سرح فيمايلي:
 ال��درام��ا بحد ذاتها..فكانت امل�سرحيات تُنقل يف
ال��ب��داي��ات دون م��ون��ت��اج ،ثم
دخلت مرحلة املونتاج ،و�أخرياً
َّ
مت التو�صل �إىل تكنيك الكتابة
ال��درام��ي��ة التلفزيونية التي
تختلف عن طبيعة وتكنيك،
الدراما امل�سرحية.
 ا�ستفاد التلفزيون منامل�سرح بنجومه وفنانيه وفنييه

الذين �ساهموا يف بناء الدراما
التلفزيونية اخلال�صة بعيداً عن
�أجواء الدراما امل�سرحية.
 ظهور �أ�ساليب الإخراجامل�سرحي امل��ت��ط��ورة حينما
يتم �صناعة عر�ض م�سرحي
تلفزيوين.
 اال�ستفادة من جمهورامل�سرح حل�ضور امل�سرحيات
التلفزيونية امل�سجلة داخل
ا�ستوديوهات التلفزيون.
وي��وم�اً بعد ي��وم تتك�شف
العالقة بني امل�سرح والتلفزيون
ب�����ش��ك��ل ج���ي���د ،خ��ا���ص��ة مع
تطور العلوم الفنية ،وتطور
الدرا�سات البحثية التي جتمع
بني التلفزيون كو�سيلة ات�صال
ج��م��اه�يري ،وامل�����س��رح ك�أداة
مهمة من �أدوات الثقافة.
عالقة تاريخية
حت��دث��ت م���اري �إليا�س،
وح��ن��ان ق�����ص��اب ح�سن عن
ن�ش�أة هذه العالقة بني امل�سرح
والتلفزيون ،و عن �أهمية هذه
العالقة من جانب �إعالمي
وف��ن��ي ،يف كتابهما ،املعجم
امل�سرحي ال���ذي ج��اء فيه:
«يلعب التلفزيون كو�سيلة
ات�صال جماهريية دوراً مهما
يف التعريف بامل�سرح ون�شر
�أعماله من خالل بثها على
ال�شا�شة ال�صغرية .وقد �أدت
هذه العالقة بني التلفزيون
وامل�سرح �إىل خلق اخت�صا�ص
الإخراج التلفزيوين.
للم�سرح و�إىل ت�شكيل
تقنيات وجماليات خا�صة
جعلت عمل املخرج التلفزيوين
للم�سرح يطغى �أحياناً على
عمل املخرج امل�سرحي.
يف بدايات التلفزيون مل

اإلن � � � �س� � � ��ان ي � �ح � �ص ��ل ع � �ل � ��ى  %90م � � ��ن م� �ع� �ل ��وم ��ات ��ه
ع � � � � � ��ن ط � � � � ��ري � � � � ��ق ال � � � � � �ع � � �ي� � ��ن ،و  %8ع � � � � � ��ن ط� � ��ري� � ��ق
ال� � � � � �س� � � � � �م � � � � ��ع ،و  %2ع� � � � � � ��ن ط � � � � ��ري � � � � ��ق احل � � � � � � � � ��واس
ت � � � � �ب� � � � ��ادل امل � � � �ن � � ��اف � � ��ع ب � �ي � ��ن امل � � � � �س� � � � ��رح وال � � �ت � � �ل � � �ف� � ��زي� � ��ون
ال ي� � � � �ت � � � ��وق � � � ��ف وال ي � � � �ن � � � �ت � � � �ه� � � ��ي ،ف� � � � �ه � � � ��و م � �س � �ت � �م � ��ر
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
تكن التقنيات ت�سمح بت�سجيل
الأع��م��ال امل�سرحية ،ولذلك
كان البث املبا�شر من �صاالت
امل�سرح هو الإمكانية الوحيدة
لنقل الأعمال على ال�شا�شة
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ال�صغرية .يف يومنا هذا �سمح
الت�صوير بالفيديو بت�سجيل
وبث الأعمال ب�شكل متكرر،
وبطرح امل�سرحيات امل�سجلة
على �شرائط فيديو جتاري ًا
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وف��ن �إخ��راج امل�سرحيات
للتلفزيون يتطلب خربة خا�صة
جتمع ب�ين املعرفة بامل�سرح
وبتقنيات التلفزيون ،وتتطلب
التوفيق بني �شكلني خمتلفني
من التلقي والإدراك .ففي
�صالة امل�سرح تكون للمتفرج
احلرية يف توجيه ب�صره نحو
ما يرى وانتقاء العالمات التي
تهمه� ،أما �شا�شة التلفزيون ف�إن
ا�ستخدام الكامريا هو الذي
يحدد زاوي��ة ال��ر�ؤي��ة وي�ؤطر
ال�صورة من خالل الرتكيز على
تفا�صيل معينة والت�صوير يف
لقطات مقربة.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ف����إن
ان��ت��ق��ال ال�����ص��وت يف �صالة
امل�سرح يتعلق ب�شكل العمارة
امل�سرحية وبتمديدات ال�صوت
يف ال�صالة ،يف ح�ين تكون
هناك �ضرورة عند الت�سجيل
للتلفزيون لت�أطري ال�صوت من
خ�لال تركيب ميكروفونات
خا�صة للبث التلفزيوين� ،أو
�إلغاء ال�صوت �أثناء الت�سجيل
و�إجراء عملية دوبالج الحقة
وم�ستقلة .نتيجة لذلك ف�إن
املخرج التلفزيوين يلعب دوراً
م�ستق ً
ال يف توجيه �إدراك
املتلقي ويف تركيب املعنى،
ويف تقدمي قراءة معينة للعمل،
ويف جناح النقل التلفزيوين
تقنياً وفنياً �أو ف�شله.
ان�����ط��ل��اق�����اً م�����ن ه����ذه
اخل�����ص��و���ص��ي��ة ،ف�����إن بع�ض
امل��خ��رج�ين امل�����س��رح��ي�ين ال
يوافقون على بث �أعمالهم
يف التلفزيون خوف ًا من �أن
ت��ت��غ�ير قيمتها ال��ف��ن��ي��ة� ،أو
يقومون هم �أنف�سهم ب�إخراجها
للتلفزيون.

مدارات

البحث عن
السعادة والخلود

م�صطفى �سليمان
ال�سعادة حلم ب�شري �أب���دي .وم�سرية احل�����ض��ارات الب�شرية ،منذ العهود ال��ب��دائ��ي��ة ،وع�صور الأ���س��اط�ير يف احل�����ض��ارات،
ال���ك�ب�رى ،وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ب�����ش��ري��ة ب��ق�����ض��اء �إل���ه���ي� ،أو ب��ح��م��اق��ة ال��ب�����ش��ر ،ه��ي م�����س�يرة ال��ب��ح��ث ع��ن ال�����س��ع��ادة امل��ف��ق��ودة،
واحل��ل��م بالعي�ش يف ع���امل النعيم اخل��ال��د ،دون ���ش��ق��اء ,ودون م����وت!! ل��ك��ن م��ا م��ف��ه��وم ال�����س��ع��ادة؟ وم���ن ال�سعيد ح��ق� ً�ا؟
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بح�سب الكت���ب ال�سماوية،
كان الإن�س���ان الأول قد ُوهب،
عرب �آدم وحواء ،ال�سعادة الأبدية
يف دار اخللود؛ حيث ال �شقاء يف
حت�صي���ل متطلبات ا�ستمرارية
احلياة؛ ف���كل �شيء متوفر بني
�أيديهما .وال م���وت هناك ،بل
خل���ود .وكان ذل���ك م�شروطاً.
وميك���ن �أن نق���ول �إن ال�سعادة
هنا ،م���ن الوجهة الدينية ،هي
طاع���ة امل�شيئ���ة الإلهية .حتى
جاءت حلظة الغ�ضب الإلهي،
حني خ�ضعت �أمنا حواء لإغواء
ال�شيط���ان – الأفع���ى؛ ف�أكلت
م���ن تل���ك ال�شج���رة املح َّرمة(
�شج���رة معرفة اخلري وال�شر ،
و�شجرة اخللود) و�أطعمت �آد َم؛
فتم الع�صيان الأول ،واخلطيئة
الأوىل ،وحلّ���ت اللعن���ة الإلهية
على بن���ي الب�ش���ر بالطرد من
دار ال�سعادة الأبدية �إىل �أر�ض
البالء واالبتالء؛ �أر�ض ال�شقاء،
واملوت ،والبعث ،واحل�ساب:
« ...وي���ا �آدم ا�سك��� ْن �أن���ت
وزوج���ك اجلن��� َة ف���كُال م���ن
حي���ث �شئتم���ا وال تقرب���ا هذه
ال�شج���رة فتكون���ا من الظاملني
( )19فو�سو�س لهما ال�شيطان
ليُب���دي لهما م���ا ُووري عنهما
من �سو�آتهما وق���ال ما نهاكما
ر ّبُكم���ا ع���ن ه���ذه ال�شجرة �إال
�أ ْن تكون���ا َملَك�ي�ن �أو تكونا من
وقا�س َم ُهم���ا
اخلالدي���ن()20
َ
�إين لكما مل���ن النا�صحني()21
اَّ
فدلهم���ا بغ���رور فلم���ا ذاق���ا
بدت لهم���ا �سو�آتهما
ال�شج���رة ْ
وطفِ قا يخ�صف���ان عليهما من
ورق اجلنة وناداهما ر ّبُهما �أمل
�أن َه ُكما عن تلكما ال�شجرة و�أق ْل
لكم���ا �إن ال�شيط���ان لكما عد ّ ٌو
مبني(�( )22سورة الأعراف).

م �ف �ه ��وم ال � �س � �ع ��ادة أم � ��ر ش � ��اق م� ��ن ال �ن ��اح �ي ��ة ال �ف �ك��ري��ة
وال � �ف � �ل � �س � �ف � �ي� ��ة  ،ب � �ع � �ك� ��س م � �ف � �ه ��وم � �ه ��ا ف � � ��ي األدي� � � � � ��ان
« ...وقلن���ا ي���ا �آدم ا�سك���ن
�أن���ت وزوجك اجلنة وكُال منها
رغ���داً حيث �شئتم���ا وال تقربا
ه���ذه ال�شج���رة فتكون���ا م���ن
الظامل�ي�ن ،ف�أز ّلهم���ا ال�شيطان
عنها ف�أخرجهما مما كانا فيه،
وقلنا اهبط���وا بع�ضكم لبع�ض
عدو ولك���م يف الأر�ض م�ستقر
ومت���اع �إىل حني «�سورة البقرة
»35 /
وهك���ذا �أ�ضاع �أب���و الب�شر
و�أمه���م ال�سع���ادة الأبدي���ة يف
دار اخللود العليا ،وهبطا �إىل
الأر����ض ليقوم���ا م���ع ن�سلهما
ب�إعم���ار الدني���ا ،والبحث عن
ال�سع���ادة املفق���ودة ،واحلل���م
باخللود.
مفه���وم ال�سعادة �إذاً  ،وفق
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الن�ش����أة الأوىل للب�ش���ر دينياً،
طاعة امل�شيئة الإلهية ،يف تنفيذ
الأوامر والنواهي .لذك �سيكون
اختبار الإن�سان يف احلياة الدنيا
ً
مماث�ل�ا الختب���اره يف احلي���اة
الأخرى قبل اخلطيئة الأوىل:
( ف�أم���ا م���ن طغ���ى * و�آثر
احلياة الدني���ا * ف�إن اجلحيم
هي امل����أوى * و�أم���ا من خاف
مق���ام ر ّب���ه ونه���ى النف�س عن
اله���وى* ف�إن اجلنة هي امل�أوى
(�سورة النازعات )41 37-
فالنعيم وال�سعادة واخللود
مكاف����أة �إلهية مل���ن �أطاع ونهى
النف�س ع���ن هواها .واجلحيم
والعذاب وال�شقاء عقاب �إلهي
ملن ع�صى م�شيئ���ة اهلل .ومما
ال �شك فيه �أن امل�شيئة الإلهية
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لي�ست �ض���د م�صال���ح الب�شر،
يحر�ض على
ف�ل�ا يوجد دين،
ِّ
الرذيلة �أو ارتكاب اخلطايا.
وهن���اك ،ب�شكل ع���ام ،من
ي���رى �أن ال�سعادة ه���ي ال ّر�ضا
النف�س���ي � ،أي القناع���ة .وهي
ن���وع م���ن اال�ست�س�ل�ام لواق���ع
املرء ،يف�س���ره بع�ضهم بق�ضاء
اهلل وق���دره ،وبع�ضهم بالر�ضا
النف�سي اخلا�ص ،طلباً للراحة
النف�سية من عبء التفكري بواقع
الب�ؤ����س واحلرمان �أو الفقر...
الذي يعي�شه الإن�سان.
ونقف عند ق�صيدة م�شهورة
من�سوب���ة �إىل الإمام ال�شافعي،
وقي���ل �إنها لي�ست ل���ه .ويهمنا
امل�ضم���ون الفك���ري والنف�سي
منه���ا .وق���د وقفت مل ّي���اً عند
(دع
بيتني من الق�صيدة ال�شهرية ِ
الأيام) والتي مطلعها:
دع الأي���ام تفعل م���ا ت�شاء
ْ
وطب نف�ساً �إذا حكم الق�ضاءُ
وهذان البيتان هما:
�صه ال ّت�أن
ورز ُق َك لي�س يُنقِ ُ
ولي�س يزيد يف الرزق العناءُ
قنوع
�إذا م���ا كن���تَ ذا قلب ٍ
ُ
ومالك الدنـيــا �سواء.
ف�أنت
�صحيح �أن القناعة �أحياناً
تكون مالذاً نف�سياً� ،أو فل�سفياً
�س���وغ في���ه ال َقن���و ُع قناعتَ���ه.
يُ ِ ّ
فالفيل�سوف اليوناين( ديوجني)
كانت قناعت���ه فل�سفية عندما
كان يجل�س على قارعة الطريق
ٌ
با�سط
مبالب�سه الر ّث���ة ،وكلبُه
ذراعيه بالر�صي���ف قربَه� .أمل
يقل الإ�سكن���در املقدوين حني
معرفاً نف�سه �إليه
وق���ف �أمامه ِ ّ
ب�أنه الإ�سكندر فقال له « :و�أنا
الكلبي.اغ���رب ع���ن
ديوج�ي�ن
ْ
وجه���ي فقد حجب���تَ عني نور
ال�شم����س»! نع���م ،ه���ذه قناعة

مدارات
فل�سفية نجُ ِ لّه���ا من فيل�سوف.
لك ْن ال نرت�ضيه���ا لنا ،وال لأي
�إن�س���ان طم���وح ،و�إال توقف���ت
احلياة عن البناء والنّماء.
ودهاقنة ال�سيا�سة واحلكم،
وبع�ض رج���ال الفك���ر والدين
يزجون
من فقه���اء ال�سالطني ّ
باجلماهري يف كهوف القناعة
ودهاليزه���ا الت���ي ال خم���رج
منه���ا �إال �إىل ...العامل الآخر!
فالإ�س�ل�ام دي���ن عم���ل دائب،
ولي����س دي���ن ت�ص��� ّوُف وزهد.
وه���ذا ال يحت���اج �إىل �شواهد
قر�آني���ة �أو �أحادي���ث نبوي���ة �أو
�أدل���ة فقهية .وامل�سل���م احلق،
ك�أي �إن�سان عقالين ،ي�ؤمن ب�أن
الق�ض���اء قد ٌر ال مر َّد له .ولكن
كي���ف اليُنقِ �ص الت����أنيّ الرز َق؟
ٌ
تناق�ض مع ِ ّ
حث
�ألي�س يف هذا
الإ�سالم عل���ى العمل وال�سعي
يف مناك���ب الأر�ض؟ ثم كيف ال
يزيد العن���اءُ يف الرزق؟ فكيف

�ان رم ��زي ��ة
ف � ��ي األس � ��اط � �ي � ��ر اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة غ � �ن ��ى وم � � �ع� � � ٍ
مكثفة مل�ف��اه�ي��م ال �س �ع��ادة واخل �ل��ود وال ��وج��ود واملصير
�إذاً تجُ َمع الأقوات والرثوات ؟
بالكد والعناء؟ هذه دعوة
�ألي�س
ِّ
للجلو�س عل���ى قارعة الطريق
مثل ديوجني الكلبي ! وانتظار
انهم���ار الذه���ب والف�ض���ة من
ال�سماء!
وكيف يكون الفقري القنوع
مث َل مالك الدنيا �سواء ب�سواء؟
هذه مقول���ة فل�سفية روحانية
مت���ت
زهدي���ة ت�ص ّوُفي���ة...وال
ُّ
ب�صل���ة ملنطق عل���م االجتماع،
وقوانني علم االقت�صاد.
بفل�سف���ة القناعة الزهدية
ت�صبح الأم���ة الإ�سالمية �أفقر
�أم���ة على وج���ه الأر�ض .وهذا
مناق����ض لل���روح الإ�سالمي���ة
الثورية التي هي يف الواقع ثورة
ح�ضارية انقالبية على التخلف
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واجلم���ود الفك���ري ،والفق���ر
امل���ادي والروح���ي .وعلينا �أن
ن�ؤمن مبقولة املليونري اليوناين
�أونا�ســـي����س ال���ذي كان يقول:
«مل �أكن منذ طفولتي �أ�ؤمن ب�أن
 .»2 = 1+1وعلين���ا �أن ن�ؤم���ن
بحكمة املتنبي:
روم
�إذا غام���رتَ يف �شرف َم ِ
النجوم
ف�ل�ا تقن���ع مب���ا دون
ِ
و�أ�ضي���ف م���ن عن���دي
معار�ض���اً الق�صي���دة املن�سوبة
�إىل ال�شافعي:
دع الأي���ام يُجريه���ا الق�ض���ا ُء
ِ
وك��� ْن جنم���اً يعانق���ه الف�ضا ُء
وال تقن��� ْع مب���ا ت�أت���ي الليايل
فلي����س
لقان���ع فيه���ا ارتق���اءُ
ٍ
قنوع»
«�إذا م���ا كنتَ ذا ٍ
قل���ب ٍ
ف�أن���ت وم���ا قنع���تَ ب���ه هباءُ
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ري
غنى وف ٌ
ولن ي�سعى �إلي���ك ً
و�أن���ت وزاه���د الدني���ا �سواءُ
ْ
بئي�س
فقر ٍ
فع�ش تبكي عل���ى ٍ
فلن ينجيك من فقر بكـــــاءُ.
ومن النا�س من يرى �أن املال
وال�شهرة هم���ا ال�سعادة .يقول
الروائي الإنكليزي �سومر�ست
موم :املال هو احلا�سة ال�ساد�سة
الت���ي بدونها ال تعمل احلوا�س
اخلم����س الأخ���رى .لك���ن هذه
احلا�سة ال�ساد�س���ة :املال ،قد
تكون �سبباً يف ال�شقاء ،عندما
ّ
تتعطل  ،وتعطل بقية احلوا�س.
يتاب���ع �سومر�س���ت م���وم :و َمن
ي�شرتِ اليوم �شيئاً ال يحتاج �إليه،
ف�سي�أت���ي عليه يوم ال ي�ستطيع
�شراء ما يحتاج �إليه حقاً.
فال�شهرة واملال قد يكونان
�سبباً يف الب�ؤ����س وال�شقاء ،بل
واالنتح���ار .تذك���روا انتح���ار
ملك���ة الإغ���راء العاملي مارلني
مونرو ،وانتحار املطربة داليدا،

والكاتب الأمريكي ال�شهري ديل
كارنيجي م�ؤلف الكتب النف�سية
التي علّمت الب�شر كيف يعي�شون
�سعداء ،وبخا�صة يف كتابه :دع
القلق وابد�أ احلياة!!.
وه���ل احلي���اة الهانئ���ة يف
الق�صور حُتق���ق ال�سعادة ؟ يف
تراثنا ق�صة رائعة لزواج معاوية
ب���ن �أب���ي �سفيان م���ن البدوية
البحدلية،
الأعرابية مي�س���ون
ْ
حي���ث مل ي���ر ْق له���ا العي�ش يف
رحاب الق�صر الأموي ،فحنّت
�إىل باديتها حيث احلرية .وقالت
ق�صيدة من �أروع �شعر احلرية
�أو التحرر من عبودية املرء احلر
للق�صور ،وكانت الق�صيدة �سبباً
يف طالقه���ا م���ن معاوية وهي
حامل بيزيد ومل���ا ولدته �أخذه
معاوية ،ومن �أبياتها:
لَبي���تٌ تخف���ق الأري���اح في���ه
منيف
ق�صر ِ
� ُّ
أحب �إيل من من ٍ
ولب����سُ عب���اءة وتق��� ّر عين���ي
أح���ب �إ َّ
ال�شفوف
يل من لب�س
ِ
� ُّ
ف���ج
و�أ�ص���واتُ الري���اح ب���كل ٍ ّ
أح���ب �إ َّ
الدفوف
يل من نق���ر
ِ
� ُّ
وكل���ب ينب���ح ّ ُ
الط��� ّرا َق دوين
ٌ
يل م���ن ٍ ّ
أح���ب �إ ّ
ألوف.
ق���ط � ِ
� ُّ
�إذاً  ،حتديد مفهوم ال�سعادة
�أمر �شاق من الناحية الفكرية
والفل�سفي���ة ،بعك����س مفهومها
يف الأدي���ان .فهن���اك تعار����ض
كبري بني الأف���راد ،واملفكرين،
والأدباء ،والفال�سفة يف حتديد
مفهوم ال�سعادة « .وعلى الرغم
م���ن احل�ضور املتوا�صل تقريباً
ل�ل��آراء املتعار�ضة ،ف�إن معظم
الفال�سف���ة قد مالوا �إىل قبول
وجه���ة نظ���ر �أفالط���ون ب����إن
ال�سعادة يجب �أن تقوم على نوع
معني من التناغم بني الرغبات
والأهداف »

ولكن نت�ساءل :ما طبيعة هذه
الرغب���ات� ،أو ال�شهوات ؟ و�أية
�أهداف ن�سع���ى �إىل حتقيقها؟
تبدو الق�ضية �شائكة وفيها مدى
وا�سع للجدل واخلالف.
الإن�س���ان يتمن���ى الغن���ى،
وال�صب���ا واجلمال،
وال�شه���رةّ ِ ،
واخلل���ود والنعي���م الأب���دي...
و�أحيان���اً امل���وت والفق���ر!...
فهو عب���د لأماني���ه املتناق�ضة
املت�صارع���ة الت���ي ال تنتهي �إال
مبوته .يقول ال�شاعر ميخائيل
نُ َعيم���ة يف ق�صيدت���ه حب���ل
التمنّي:
نتمن���ى ويف التمن���ي �شق���اءٌ
ونن���ادي ي���ا ليت كان���وا وك ّنا

ون�صل���ي يف �س ّرن���ا للأم���اين
والأماين يف اجلهر ي�ضحكن م ّنا
ف�صغرياً قد كنت �أطلب لو كنت،
كب�ي�راً ،ويل �صف���ات الكبري
ال �صغرياً
وكبرياً لو عدت طف ً
وا�سرتدّتْ نف�سي نعي َم ال�صغري
مال
وفقرياً ل���و كان يل بحر ٍ
وغنياً لو كان يل �ضعف مايل
و�أراين مازل���ت عبد الأماين
�أمتنى لو كنت يف غري حايل.
و�أحب دائم���اً العودة �إىل
الأ�ساط�ي�ر الإن�ساني���ة ففيها
غن���ى مع���ريف ومع���ان رمزية
مكثفة لهموم الإن�سان الوجودية
امل�صريية ،فهي لي�ست جمرد
هلو�سات تعك�س دونية العقل

اإلن�س��ان عبد ألمانيه املتناقضة التي ال تنتهي إال مبوته
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البدائي للإن�سانية .ففي تاريخ
احل�ضارات الكربى �أ�ساطري
غنية يف ت�صوير عامل اجلحيم
والنعيم ،وال�شق���اء وال�سعادة
 ،مب���ا يعك�س توق���اً دفيناً يف
�أعماق الب�شر �إىل حلم اخللود
يف دار ال�سعادة الأبدية  ،بعيداً
عما يالقيه من �شقاء يف حياته
الأر�ضية.
ويحدثن���ا هومريو�س عن
(جزائر ال�سعداء) ،فقال �إنها
تقع عند جم���رى �أوقيانو�س.
وج���اء يف �شع���ر ه�سي���ود �أن
زيو�س جعلها م�سكناً لأبطال
اليونان الذين �سقطوا ك�شهداء
�أم���ام طيبة وط���روادة .يقول
فيه���م ه�سيود « :لق���د لفّهم
امل���وت ب�أكفانه ولك���ن زيو�س
ب���ن كرونو�س وهبه���م احلياة
و�أ�سكنه���م بعيداً ع���ن النا�س
 ،وجعله���م ي�سكن���ون يف
�أط���راف الع���امل بعي���داً عن
الآلهة اخلالدة .وفيهم حت ّكم
كرونو����س ،رب الزم���ن ،وهم
يعي�ش���ون بنف����س مطمئنة يف
جزر ال�سعداء .»...ونالحظ
ارتب���اط امل���وت دائم���اً بحلم
اخلل���ود والعي����ش يف كن���ف
ال�سعادة الأبدية.
لذا جن���د م�شاهد العامل
الآخر ،وما فيه من موت ،وبعث،
وخلود  ،و�سعادة و�شقاء .ونذكر
هنا ر�سالة الغفران للمعري.
والتوابع والزوابع البن �شُ َهيد
الأندل�سي .ومن الرتاث العاملي
الكوميدي���ا الإلهي���ة لدانت���ي
والفردو�س املفق���ود مللتون...
�إنها رحلة البحث عن ال�سعادة
املفق���ودة ،واخلل���ود يف عامل
امل���وت والفناء الأر�ضي ،حتى
يوم البعث.

قراءة

الهويـة

Onlife
طارق الأحمد
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على الرغم من الإجنازات املتوا�صلة التي حققتها الثورة الرابعة التي ي�شهدها العامل منذ عدة �سنوات ،واملتمثلة يف ع�صر املعلومات
 ،يف معظم جماالت احلياة ،وانت�شار تطبيقاتها يف كل مكان ،ف�إن الإ�شكاليات الكثرية التي �صاحبت هذه الثورة ال تزال ت�ؤرق
املجتمعات وت�شغل بال اجلهات احلكومية واخلا�صة ،ف�ضال عن الأفراد املعنيني بالآثار االجتماعية والثقافية الكبرية املرتتبة
على هذه الثورة وتطبيقاتها العديدة.

ولرمب���ا كان الت�س���ا�ؤل عن
الت�أثري الهائل لثورة املعلومات
عل���ى الهوية من �أك�ث�ر الهموم
التي ت����ؤرق املعنيني بتداعيات
هذه الثورة و�آثارها على ن�سيج
املجتمعات و�شخ�صية �أفرادها،
وعلى التكوين العام لأي جمتمع
من حيث العرقيات والطوائف
والأديان والتوجه���ات� ،إ�ضافة
�إىل اندم���اج الف���رد باملجتم���ع
�أو ابتع���اده عن���ه وانزوائ���ه يف
رك���ن خا�ص ب���ه من�شغ�ل�ا ليل
نه���ار بالتطبيقات العديدة لها
 ،كفي�سبوك وتويرت و�أن�ستغرام
وتيليغ���رام ويوتي���وب ووات����س
�أب.
وي���رى الدكت���ور لوت�شيانو
فلوريدي يف درا�سة خا�صة بهذا
ال�صدد �أن الذات االجتماعية
هي القن���اة الرئي�سية التي من
خالله���ا متار����س تكنولوجيات
املعلومات واالت�صاالت ،وبخا�صة
و�سائط الإع�ل�ام االجتماعي،
ت�أث�ي�را عميق���ا يف هوياتن���ا
ال�شخ�صية� .إنها تُغري الظروف
االجتماعي���ة التي تعي�ش فيها،
وتُ َع ّدل م���ا تتمتع به من �شبكة
عالق���ات وتدف���ق للمعلومات،
وب�ش���كل غ�ي�ر مبا�ش���ر تُعي���د
ت�شكيل طبيع���ة ونطاق القيود
والقدرات الت���ي حتكم تقدمي
ذاتك �إىل العامل و�إىل نف�سك،
وم���ن ثم رمبا يج���ري حتديث
ج���ذري لذات���ك االجتماعي���ة،
ينعك�س على ت�صوراتك الذهنية
عن ذاتك ،وهو ما يف�ضي �إىل

بناء الهويات الشخصية عبر االنترنت ظاهرة
ع �ب �ث �ي��ة وم �ش �ي �ن��ة وال ت �س �ت �ح��ق ال� �ت ��أم ��ل اجل� ��اد
ت�شكيل هويتك ال�شخ�صية.
ويف تل���ك الدرا�سة املعنونة
(الهوية :احلياة دائمة االت�صال
(�أونالي���ف  )ONLIFEيرى
الباح���ث �أن هن���اك بع����ض
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املُع�ض�ل�ات التقليدي���ة ب�ش����أن
الهوية ال�شخ�صية ،تتعلق هذه
املُع�ض�ل�ات باال�ستمرارية عرب
الزمن �أو ع�ب�ر ال�سيناريوهات
املحتملة ،مث���ل :هل �أنت نف�س
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ال�شخ�ص ال���ذي كنته يف العام
املا�ضي؟ هل �سوف تكون نف�س
ال�شخ�ص �إذا كنت قد ن�ش�أت يف
مكان خمتلف؟ َك ْم �سوف يتبقى
من ذات���ك �إذا ما ُغر�س عقلك
يف ج�سد خمتلف؟
االنغما�س يف التطبيقات
وبالن�سبة �إىل �شخ�ص اعتاد
اجرتار مثل هذه الأ�سئلة ،ف�إن
ظاهرة بناء الهويات ال�شخ�صية
عل���ى الإنرتن���ت رمب���ا تب���دو
برمته���ا عبثي���ة و ُم َ�شتِتة ،نوعا
م���ن «الفل�سفة للمبتدئني» ،وال
ت�ستحق الت�أمل اجلاد .ولكن يف
الع���امل احلقيقي ،ف����إن عملية
البناء هذه ه���ي واقع ملمو�س
وق�ضي���ة ُمل َِّح���ة لع���دد يتزايد
�سريعا من النا�س الذين عا�شوا
كل حياتهم الرا�شدة منغم�سني
بالفع���ل يف ه���ذه التطبيقات ،
كفي�سبوك وتوي�ت�ر واملدونات،
وغري ذلك .
وه�ؤالء النا�س يرون الت�سا�ؤل
ع���ن هوياته���م ال�شخ�صي���ة
عل���ى الإنرتنت �أم���را طبيعيا،
ويتعاملون مع �شخ�صياتهم على
�أنها قي���د التطوير ،ويجتهدون
يومي���ا لت�شكيله���ا وحتديثه���ا.
�إنه جيل ُمف���رط يف االن�شغال
بالذات ،جيل ي�ستخدم في�سبوك
وتوي�ت�ر و�سكاي���ب ،والر�سائل
الفوري���ة ليب���ث يف تدف���ق
م�ستم���ر وجهات نظره الذاتية
و�أذواقه ال�شخ�صية ،وتفا�صيل
حيات���ه اخلا�ص���ة حتى جتاربه
احلميمة.

قراءة

مع�ضلة الهوية
�إن الأ�سئل���ة ب�ش�أن هوياتنا
ال�شخ�صية ،وت�صوراتنا الذاتية،
وذواتنا االجتماعية هي بالطبع
�أ�سئل���ة قدمي���ة ق���دم ال�س�ؤال
الفل�سفي :من �أنا؟ .لذلك ميكن
للم���رء �أن يظن �أنه ال ميكن �أن
يقال �شيء جديد معقول ب�ش�أن

هذا املو�ضوع .لكن هذا ال�سلوك
�سيُعد متجاهال متاما للتغريات
احلالية ،كما يقول فلوريدي.
لقد ر�أينا كيف ت�صبح حياة
الإن�سان �سريعا م�س�ألة جتربة
حياة مت�صلة دائما (�أون اليف
 ،)onlifeو تعيد ت�شكيل القيود
واملحددات وتُتيح قدرات جديدة
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يف تط���ور هوياتن���ا ،واكت�سابها
الواعي ،وتعي���د ت�شكيل فهمنا
ال�شخ�صي واجلمع���ي للذات.
وحالي���ا نح���ن نع�ت�رف ب�شكل
متزايد ب�أهمية ظاهرة �شائعة
غ�ي�ر م�سبوق���ة ،ظاهرة ميكن
و�صفه���ا ب�أنه���ا بن���اء الهويات
ال�شخ�صية على الإنرتنت .من
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نحن؟ ومن �سن�صبح؟ ومن الذي
ميكن �أن نكونه؟ عندما يتزايد
ما نق�ضيه من وقتنا يف الغالف
املعلوماتي(الإنفو�سفري)؟
ويرى الباحث �أن تكنولوجيا
املعلوم���ات واالت�ص���االت �أدت
�إىل زي���ادة ت�أث�ي�ر البقاء ،ففي
البيئ���ات الرقمي���ة يك���ون من

ال�سه���ل حتديد و�إعادة حتديد
ال�شيء نف�سه على وجه الدقة
ع�ب�ر الزمن .امل�شكل���ة هي �أن
االفرتا�ضي رمبا يعمل �أو رمبا
ال يعمل ب�ش���كل منا�سب ،رمبا
يك���ون قدمي���ا �أو حُمدَثا ،لكنه
ال يتق���دم يف ال�سن؛ �إنه ي�صري
قدميا وال يَه َرم .عندما تفكر يف
ذلك ،ال �شيء يتقادم ي�ستطيع
�أن يتقادم بدرج���ات متفاوتة.
وعل���ى النقي����ض ،ف����إن الذات
تتقدم يف ال�سن ،وقد يحدث لها
ذلك بقدر �أقل ق�سوة .والت�أثري،
الذي بد�أنا ن�شهده والذي مازلنا
نتعل���م كيف نتعاي����ش معه ،هو
عدم االت�ساق الزمني بني الذات
وموطنه���ا عل���ى الإنرتنت بني
�أج���زاء م���ن ال���ذات تتقدم يف
ال�س���ن (مث���ل وجه���ي) و�أجزاء
ت�ص�ي�ر قدمي���ة (عل���ى �سبي���ل
املثال �صورة وجهي على رخ�صة
القي���ادة اخلا�ص���ة ب���ي) .عدم
التزامن يكت�سب معنى جديدا
يف ظروف احلياة املت�صلة دائما
(�أون اليف .)onlife
الذكريات والتفاعالت:
تثبيت الذات
مما �شك في���ه �أن الذاكرة
ت�ؤدي دورا بالغ الأهمية يف بناء
الهوية ال�شخ�صية .ومن الوا�ضح
�أن �أي تكنولوجيا يكون هدفها
الأ�سا����س هو تدب�ي�ر الذاكرة،
�س���وف يكون لها ت�أثري كبري يف
كيفية تطوير الأفراد وت�شكيل
هوياته���م ال�شخ�صية .ولي�ست
امل�س�أل���ة م�س�أل���ة َك��� ْم فح�سب؛
فج���ودة الذاك���رة ال�شخ�صية،
و�إتاحيته���ا ،و�إمكانية الو�صول
�إليه���ا ،وا�ستدعا�ؤها رمبا ي�ؤثر
بعمق يف َم ْن نظن �أنه نحن و َم ْن
ميكن �أن ن�صبح؟!.
ويرى الباحث �أن الذكريات

ج �ي ��ل  onlifeع �ب ��ر ال � �ـ  onlineم� �ف ��رط في
االن� �ش� �غ ��ال ب� ��ال� ��ذات وم �ج �ت �ه��د ي ��وم �ي � ًا للتشكيل
وال�ت�ح��دي��ث ف��ي عملية مستمرة لتأكيد الوجود
املتماثل���ة (القابل���ة للتكرار) ال
ميك���ن �إال �أن تك���ون ذات ت�أثري
عمي���ق يف ت�شكي���ل الكيفي���ة
الت���ي يفه���م به���ا الأ�شخا����ص
الذين يتعر�ضون لها ما�ضيهم.
ويف�س���رون ما حدث لهم ،ومن
ث���م فهي ذات ت�أث�ي�ر عميق يف
الكيفية التي يفهمون بها معنى
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وجودهم.
وحت���ى وق���ت قري���ب،
كان���ت النظ���رة املتفائل���ة هي
�أن تكنولوجي���ات املعلوم���ات
واالت�صاالت َم َّكنت الأ�شخا�ص
من قولبة هوياتهم ال�شخ�صية،
لك���ن امل�ستقب���ل يب���دو خمتلفا
بع����ض ال�ش���يء .الذكري���ات
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امل ُ َ�س َّجل���ة متي���ل �إىل جتمي���د
وتعزي���ز طبيع���ة مو�ضوعاته���ا
وكلم���ا زادت الذكري���ات التي
نُراكمها ونُخرجها ،زادت القيود
ال�سردية التي ن�ضعها على بناء
وتط���ور هوياتن���ا ال�شخ�صية.
�إن زي���ادة ذاكرتن���ا تعني �أي�ضا
انخفا�ض درج���ة احلرية التي
رمبا نتمتع بها يف �إعادة تعريف
�أنف�سنا ،فالن�سيان هو جزء من
عملي���ة بناء الذات .رمبا يكون
احلل املحتمل للأجيال القادمة
ه���و �أال ي�سرف���وا يف �أي �شيء
مييل �إىل بلورة طبيعة الذات،
وي�صريوا �أكرث براعة يف التعامل
م�سنة
مع مهارات جديدة �أو حُ َ
لبناء الذات.
ويختم فلوريدي بالقول �إن
التقاط ،وتنقيح ،وحفظ ،و�إدارة
الذكري���ات اخلا�ص���ة ب�شخ�ص
م���ا لال�سته�ل�اك ال�شخ�ص���ي
والع���ام� ،سوف تتزايد �أهميتها
لي�س فقط فيما يخ�ص حماية
اخل�صو�صية املعلوماتية ،ولكن
�أي�ض���ا فيما يخ����ص بناء هوية
�شخ�صية ب�ش���كل �صحي �أكرث.
وينطب���ق ال�ش���يء نف�س���ه على
التفاع�ل�ات� .إن جتربة احلياة
الدائم���ة االت�ص���ال ال تراع���ي
احل���دود ب�ي�ن البيئ���ة املت�صلة
بالإنرتنت  onlineوالبيئة غري
املت�صلة  offlifeاملختلفتني.
ونتيج���ة لذل���ك ،يتزاي���د
انخفا����ض نط���اق الأكاذي���ب
ال�ساذج���ة ع���ن ذات م���ا على
�أي موقع م���ن مواقع التوا�صل
االجتماع���ي يف ه���ذه احلالة،
ورمب���ا يكم���ن احل���ل يف خلق
مزيد من القدرات والف�ضاءات
الأكرث �أمنا للتعبري عن الذات
وبنائها.

مأثورات

ال���ف���ن���ون
الجميــــلة
يف الرتاث
اإلسالمي
د .حمد عبداهلل الهباد
ترتبط الفنون اجلميلة بخا�صيتني
�أ�سا�سيتني( :الزمان واملكان) ،فاخلا�صية
الأوىل هي العلوم اجلمالية املرتبطة بالزمان
والتي متثل فنون املو�سيقى والرق�ص �أو
الفنون الكالمية مثل ال�شعر ال��ذي ي�ضم
ال�شعر الغنائي وال�شعر الق�ص�صي وال�شعر
التمثيلي وال�شعر الكوميدي والرتاجيدي
وغريها .والتي متثل الن�سب الزمانية �أو
الإيقاعية فيها �أ�سا�سا للبناء اجلمايل� .أما
فن النرث في�ضم فن املقال والق�صة الق�صرية
والرواية وغريها.
�أم���ا اخلا�صية الأخ����رى فهي العلوم
اجلمالية املرتبطة باملكان والتي تتمثل
بفنون العمارة والنحت والر�سم والنق�ش على
الزجاج وغريها.وال �شك �أن الن�سب املكانية
والزمانية ال تعد منف�صلة ب�شكل قاطع و�إمنا
ذلك ميثل يف مظهرها اخلارجي فقط ،ف�إن
�أمعنت النظر لتلك الفنون �أوجدت تداخال
بينها ،هذا التداخل مييزه (التذوق الفني)

فاملتذوق هو ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع �أن يربز
جماليات الزمان يف املوقع املكاين وجماليات
املكان يف املوقع الزماين ،حيث �إن الزمان
يفيد احلركة ،واملكان يفيد ال�سكون والربط
بينهما مبنظار التذوق جتعل الفاح�ص يرى
ما وراء ال�سكون واحلركة من جماليات ال
ميكن �أن يراها الفاح�ص العادي .وال ميكن
للمرء الو�صول اىل هذه املرحلة من تلقاء
نف�سه بل لعلم التذوق واملمار�سة دور �أ�سا�سي
للو�صول للتذوق الذهني اخلا�ضع للأ�س�س
واملعايري الفنية ال�سليمة ،ففنون العمارة
والنحت على �سبيل املثال وه��ي الفنون
املرتبطة باملكان .املتذوق ي�ستطيع �أن يربز
جماليات الن�سب الزمانية من زوايا و�ألوان
وموتيفات �إيقاعية يف ت�شكيالتها الداخلية
ما ال ي�ستطيع الإن�سان العادي ر�ؤيته.بل
يتعدى ذلك يف اجتياز حاجز الزمن للنظر
�إىل احل�ضارات الغابرة التي ن�ش�أت فيها
تلك العمارة والآثار املنحوته �أو الر�سومات

46

الغرسة ( 91نوفمبر  -ديسمبر )2017

املنقو�شة .كذلك اللغة والتي ترتبط بعن�صر
الزمان ،وهي �أطوع الأدوات حتقيقا لأغرا�ض
الإن�سان العملية تتميز باالهتزاز والوقتية
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن املو�سيقى فال�شاعر
حني يبني بها �صورة �إمنا يبني مبواد �إذا
قورنت باللون واخلط اللذين ي�ستعني بهما
الر�سام يف �أعماله الفنية لوجدتها تتطابق
تطابقا تاما ،لذا فالأدب كله وال�شعر ب�صفة
خا�صة ميكن اعتباره فنا مولدا فهو من جهة
مو�سيقى يقت�صر �أثرها على النغم واللحن
وتتقيد ب�أ�صوات متج�سدة يف لغة بعينها
وهو من جهة �أخرى ميكن اعتباره �شكال من
�أ�شكال االت�صال غري �أن �سمته اجلوهرية
هي �أنه قالب حمرك مثري للخيال.والنرث
يف اللغة رديف ال�شعر على الرغم من �أنه
فن وا�ضح ال لب�س فيه لنقل ما يراد نقلة من
�صور منطقية جمردة ف�إنه يبقى رغم ذلك
حمتفظا بنغماته التوافقية للم�شاعر.
�أما املو�سيقى فهي ح�سية يف جوهرها

ويتفاوت ت�أثريها ح�سب طبقة النغمات،
وي�ستمد قوامها �صفته من و�ضعها الن�سبي
يف ال�سلم املو�سيقي .فالإبداع الفني �سمة
يتلقاها الفرد من م�صدر �صاحب العمل الفني
�سواء بال�سمع �أو العني �أو اللم�س فيحاكي به
وجدان املجتمع اللغوي والفكري واالجتماعي
والتاريخي .لذا فهذا املقال يرتكز يف طرحه
على نواحي اجلمال والإبداع الفني ب�شكل
عام ،لذا �أمرنا اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي
للتمعن بخلق جمايل �أبدعه اهلل عز وجل
حيث �أمرنا اهلل تعاىل التدبر والنظر فيما
�أح�سن خلقة ،يقول عز وجل :ذلك عامل
الغيب وال�شهادة العزيز الرحيم الذي �أح�سن
كل �شيء خلقة وبد�أ خلق الإن�سان من طني
ثم جعل ن�سله من �ساللة من ماء مهني ثم
�سواه ونفخ فيه من روحه» .فمفهوم الإبداع
يف كتاب اهلل عز وجل ارتباطه بالعقل الذي
خ�صه اهلل تعاىل للتفكر والتدبر فاحتا
�آفاق املعرفة والإح�سا�س بالفنون اجلماليه
ال�شامله التي �أوج��ده��ا اهلل عز وج��ل يف
هذه احلياة ،والت�أمل مبكنونات الكون وما
يحتويه من قيم جمالية يالحظ �إدراكها
لي�س بالب�صر فقط بل للب�صرية دور كبري
�أي�ضا فيكون نتاجها تروي�ض النف�س وخ�شوع
القلب و�سكون العقل .فمواطن اجلمال
يف ال��ق��ر�آن الكرمي �شملت رح��اب احلياة
عامة ملا لها من ت�أثري مبا�شر على الإن�سان
وم�شاعره فيدرك عظمة اخلالق وي�ست�شعر
�إبداعه وعظمة �إعجازه يف خلقه .ولقد
تناول مو�ضوع الإبداع اجلمايل يف القر�آن
الكرمي كثري من املفكرين الإ�سالميني قدميا
وحديثا فمن القدماء � :أبوعبداهلل حممد
الوا�سطي ( 306هجرية) يف كتابه (�إعجاز
القر�آن يف نظمه وت�أليفه) ويبدو من �أهمية
هذا الكتاب �أن قام عبدالقاهر اجلرجاين
ب�شرحه مرتني ،وكذلك �أبو احل�سن علي بن
عي�سى الرماين ( 386هجرية) يف ر�سالته
(النكت يف �إعجاز القر�آن) حيث ذهب �إىل
�أن القر�آن معجز ببالغته وهو �أعلى طبقات
الكالم .وو�ضع �أبو �سليمان حمد بن حممد
بن �إبراهيم اخلطابي ( 388هجرية) ر�سالة
(بيان �إعجاز القر�آن) ور�أى �أن بالغة القر�آن
ترجع �إىل جمال �ألفاظه وح�سن نظمه و�سمو

معانيه وت�أثريه يف النفو�س� .أما يف الع�صر
احلديث فظهر مفكرون �إ�سالميون منهم:
م�صطفى �صادق الرافعي من �أبرز منظري
الإعجاز القر�آين يف الع�صر احلديث ،وذلك
نظراً لطبيعة �أبحاثه املميزة يف هذا احلقل،
فهو بخو�ضه لغمار البحث فيما ت�أتى له من
درا�سات قر�آنية ،ا�ستطاع �أن ي�أتي على معظم
ما يت�صل بظاهرة الإيقاع القر�آين ،انطالقاً
من حروفه و�أ�سرارها� ،إىل الوقوف عند
نظمه يف �شموليته .ويف هذا ال�ش�أن يقول
الدكتور عدنان زرزور :انطلق الرافعي يف
حديثه عن الإعجاز من احلروف و�أ�صواتها،
ثم من احلركة ال�صرفية واللغوية للألفاظ
القر�آنية امل�شتملة على تلك احلروف ،حتى
ليمكن القول �إن عماد حديثه عن �إعجاز
النظم املو�سيقي يعتمد بالدرجة الأوىل
على الألفاظ �أو على الكلمة القر�آنية� .أما
املفكر الإ�سالمي �صبحي ال�صالح يف كتابه
(مباحث يف علوم القر�آن) ،فهو يف مبحث
�إعجاز القر�آن قد عالج م�سائل متنوعة
تتعلق ب�أمر الإيقاع وجماليته ،كما �أن تركيز
الدكتور بكري �شيخ �أمني وغريه من العلماء
على الإيقاعية القر�آنية ،مردها �إىل �إميانهم
العميق ملا حتدثه من ت�أثري يف الوجدان وما
حتدثه من اهتزاز للم�شاعر �أي�ضاً.ف�أنت
ترى �أن ه�ؤالء املفكرين الإ�سالميني تطرقوا
�إىل جماليات املو�سيقى والإيقاع يف القر�آن
الكرمي كركن �أ�سا�سي يف حتريك امل�شاعر
الإن�سانية ،فاملو�سيقي اللفظية لها من
الت�أثريات يف النف�س الب�شرية ما ال جتده يف
باقي الفنون الأخرى من ت�أثري ي�ستطيع العقل
الب�شري �أن يف�سره ويرجع ذلك �إىل �أن يف
املو�سيقى انعداماً ل�صورة املادة يف مو�ضوعها
فالأ�صوات ال هي منظورة وال ملمو�سة كما يف
فنون النحت والر�سم حتى يكون لليد والنظر
ق�سط وافر يف �سهولة �إدراكها وا�ستيعاب
�أ�صولها ،لذلك كان طبيعيا �أن ي�شرتك ال�سمع
والب�صر مع الإح�سا�س والإرادة يف حتليل
الرتاكيب ال�صوتية حني جت�س ال�سمع فينتبه
العقل فيحدث ال�شعور بكيفياته املختلفة
فحينئذ يتيقن العقل ب�أنها �إما مت�آلفة على
هذا الوجه �أو هي متنافرة ،فتنفر النف�س
عن �سماعها .وحيث �إن مادة املو�سيقى هو
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ال�صوت فال�صوت من بني العلوم الطبيعية
حيث يحدث عن احلركة واملادة ،فاحلركة
هي انتقال ج�سم ما بدافع قوة ما ،واملادة
هي اجل�سم املدفوع باحلركة ،فمتى كان
اجل�سم من امل�صوتات فت�أثر باحلركة اهت ّز
فيكون له �صوت ،كما يف اهتزاز مزامري
احلنجرة ب�أنواع الأ�صوات احلادثة منها،
وه��ذه يتميز النطق بها مبعونة �أع�ضاء
الفم وجتاويف احللق.و�أ�صل القوة الدافعة
لإحداث الأ�صوات املك ّونه للكلمة ،هو دافع
الرغبة عند الإن�سان يف التفاهم ،فيحدث
عند ت�صادم الهواء املندفع من ال�صدر ب�أوتار
احلنجرة و�أع�ضاء الفم وجتاويف احللق
�أ���ص��وات متباينة يدركها ال�سامع كتعبري
جمايل ملعاين القول .والكلمة يف ذاتها متى
كان النطق بها بدافع هذه الرغبة دون غاية،
ف�إن ت�أثريها يف نف�س املخاطب ال يتعدى
تنبيه ال�شعور فيه �إىل جمرد فهم الغر�ض
املق�صود منها ،ويف هذه احلالة تكون املنا�سبة
بني �أزمنة حركاتها اعتيادية كامل�ألوف يف لغة
الكالم ،ولكن متى تنا�سبت تنا�سبا �آخر ب�أن
طال زمن �إر�سال احلروف امل�صوتة يف الكلمة
واختلفت مقاطعها على متديدات من احلدة
والغلظ ف�سمعت مر�سلة على نحو يلذ يف
ال�سماع وتطرب الأذن ل�سماعها ،ف�إنها بذلك
تكون �أ�شد تنبيها وت�أثريا على املخاطب .ومن
البديهي �أن �إر�سال الكلمة على هذه ال�صورة
غري االعتيادي يلزم فيه ا�شرتاك احل�س وقوة
الت�صور لإيجاد جن�س الإيقاع املوزون الذي
والطي
مينع �أجزاءها من التفكك حني املد
ّ
والق�صر يف متحركاتها بالتلحني ،فوا�ضح
�إذا �أن �أ�سلوب الأحل��ان يتميز بالت�صرف
املقبول يف �أ�سباب الكلمة ب�إخراجها ملحونة
يف ت�أليف �صوتي يجري موزونا بطريقة ما.
واللغة العربية بوجة خا�ص ،متتاز بجن�س
االرتباط اللفظي يف مقاطع الكلمة فيتوفر
لها بذلك ح�سن نظم ال�شعر ويتوفر لها يف
�صناعة الأحلان ح�سن ال�سبيك ّية بني مقاطع
الأ�صوات من طبع الأ�صل يف اللغة ،فيعر�ض
للنغم على هذا النحو مثل ما يعر�ض لأجزاء
القول املوزون.

رؤية

ســـؤال الهويــة

نحو نسق قيمي إنساين
د .عبد اجلبار الغراز

يعترب ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��ايف نتاجا حتميا
ملبد�أ احلق يف االختالف ومظهرا من
م �ظ��اه��ره .ول �ه��ذا ف�ق��د ت�ط�ل��ب الأمر،
ب�ن��اء عليه ،التفكري بجدية يف ر�سم
�آف��اق جديدة للكونية وللخ�صو�صية،
درءا لكل مميز ب�ين الثقافات� ،أو كل
م ��زاي ��دات �إي��دي��ول��وج �ي��ة ،م��ن �ش�أنها
التطاول على اخل�صو�صيات ؛ وتعزيزا
وتقوية ل��رواب��ط التوا�صل والتفاعل
ب �ي��ن ح � �� � �ض� ��ارات ال� � �ع � ��امل املعا�صر.
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واحل���دي���ث ع���ن الكونية
واخل�صو�صية هو �إثارة ملو�ضوع
الهويات وطبيعتها و�أنواعها .لكن
هل ي�صح احلديث عن الكوين
دون و���ض��ع �ضوابط وقواعد
ور�سم للحدود بني اخل�صو�صي
والكوين ،بني املحلي والعاملي؟
وعلى �أي �أ�سا�س ميكن �إر�ساء
الهويات ،هل على �أ�سا�س الثبات
�أم على �أ�سا�س التغري؟ وب�أي معنى
ميكن فهم هوية عربية �إ�سالمية
«متحولة» و«واعدة» ؟ و�إىل �أي
حد ميكن طرح هذه الأخرية
كبديل عن هذه «الهويات» التي
تنا�سلت بكرثة يف امل�شهد الثقايف
وال�سيا�سي العربي ،منذ مطلع
الألفية الثالثة ،و�أ�صبحت تُ ْعتَ َم ُد
كمرجعيات للثقافة العربية
الإ�سالمية املعا�صرة ؟
�س�ؤال الهوية . .نحو بناء
ن�سق قيمي عربي �إ�سالمي
ن��ع��ت��ق��د �أن الإج���اب���ة عن
ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة يتطلب طرح
�س�ؤايل الكونية واخل�صو�صية،
كما ي�ستلزم بال�ضرورة طرح
�أ�سئلة �أخرى مرتبطة بالهوية
كتعدد ،وبالغريية كاختالف،
يف �أب��ع��اده��م��ا الأنطلوجية
وال�سيكلوجية واالجتماعية
والثقافية والتاريخية احل�ضارية.
ذلك �أن الوعي بالذات الفردية
واجلماعية ،ال يعترب فقط جزءا
من هويتهما الثقافية ،بل هو
مرتبط ارتباطا ع�ضويا بالهوية
الإن�سانية.
و�إق��رارن��ا بهذا التو�صيف
يجعلنا نفكر ،من جهتنا كعرب
وكم�سلمني ،يف م�آالت الثقافة
العربية الإ�سالمية املعا�صرة
التي �أ�صبحت تعي�ش ،يف �أيامنا
ه��ذه ،حت��دي��ات ح�ضارية جد
�صعبة جتعلها يف مفرتق الطرق

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�ل��اء
ت� � �ت� � �غ � ��ذى ع � �ل � �ي � ��ه ن� � � ��زع� � � ��ات اإلق � � � � �ص � � � ��اء وال � �ت � �ع � �ص� ��ب
 :ف�إما �أن ت�سلك طريق النجاة
الذي ي�ضمن لها اال�ستمرارية
وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة م��ع الو�ضعيات
اجلديدة ال�صعبة التي يفر�ضها
عليها حميطها� ،أو تبقى �أ�سرية
ال�صراعات التي تع�صف بكيانها
وهويتها التاريخية ،وت�صبح لقمة
�صائغة يف يد « لوفتيان عوملي
متوح�ش « ال ح��دود لرغباته.
وطريق النجاة هذا هو م�سلك
ح��ت��م��ي ي��دف��ع��ه��ا �إىل معرفة
كيفية تدبري اختالفها وتعددها
ال��ث��ق��ايف و حم��اول��ة ت��ع��زي��ز و
تدعيم ال�سلوك الدميقراطي
وتر�سيخ قيم املواطنة احلقة
وقيم االعرتاف بالآخر املختلف.
ل��ه��ذا ،ف�س�ؤال الهوية �أ�صبح
ي�شكل مطلبا �أ�سا�سيا للثقافة
العربية املعا�صرة املراهن على
التنمية احل�ضارية� .إنه �س�ؤال
اخل�صو�صية و���س��ؤال الكونية
يف ارتباطهما الع�ضوي الدائم
والأبدي.
لقد بات من املعلوم �أن ظهور
الألفية الثالثة قد �صاحبه خطاب
فوكوياما املكر�س ملنطق نهاية
التاريخ .ذل��ك اخلطاب الذي
�ضيق ،با�سم الكونية ،اخلناق
على كل خ�صو�صية ثقافية ؛ مما
جعل من الكوين فخا من�صوبا
ي�ستهدف كل تراث عاملي عميق
وي�صادر قيمه الإيجابية ،ليحل
قيما ا�ستهالكية حملها.
و���س��ؤال الهوية ه��ذا الذي
نبحث فيه ،هو م�سلك �ضروري
لكل من يريد �أن يتلم�س الطريق
نحو بناء ن�سق قيمي �إن�ساين.
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فهو �إن كان ال يقف عند حدود
�إجابات فال�سفة ع�صر الأنوار
له� ،إال �أنه ،ح�سب �إدغار موران،
ال يخرج عن �س�ؤال الأن�سنة،
ليطالب بتحقيق ما هو �أرقى
و�أعظم � :إن�سانية الإن�سان ،وذلك
عرب تفعيل نوع من امل�صاحلة بني
الكوين واخل�صو�صي ،يف ظل
ثقافة �إن�سانية عاملية م َُو َّح َدةٌ
منتجة للتنوع .ذلك �أن الكوين
ي�شكل اللحمة املوحدة لثقافات
وهويات العامل ،كما يعترب مدبرا
ملختلفها وم�شرتكها يف زمن
العوملة واقت�صاد ال�سوق.
وع��ل��ي��ه ،مي��ك��ن م��ن جانب
ثقافتنا العربية الإ�سالمية،
ال��ت��ي ت��ك��ال��ب��ت عليها ويالت
وم�صائب العوملة االقت�صادية،
التفكري يف بناء ت�صور جديد
للإن�سان العربي امل�سلم ،من �أجل
�إر�ساء هوية عربية �إ�سالمية
متحولة ومنفتحة على قيم
الإن�سان الكونية ؛ ومتفاعلة
مع ا�سرتاتيجيات هذه الأخرية
املو�ضوعة يف امل�شرتك الإن�ساين.
فموا�صلة نف�س النهج املتبع
منذ زمان ،والإبقاء على نف�س
الت�صورات القدمية ،التي جعلت
من الهوية العربية الإ�سالمية
معطى ثابتا ال يتغري مع تغري
الزمان واملكان ،هو �إجراء عقيم
مل يعد يجدي �أي نفع.
م�أزق الهوية العربية
الإ�سالمية
ت��ع��ت�بر ال��ه��وي��ات مرجعا
للأفكار والتمثالت والأحكام
واملعتقدات ،التي متنح الأفراد
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واجلماعات ال�شعور بالر�ضا
والتوازن وعدم ال�ضياع امل�ؤدي
�إىل الإح�����س��ا���س باالغرتاب.
لكنها ال تغدو بنيات متحولة
�إال �إذا غادرت �أر�ض التجان�س
وا�ستطاعت ت�أ�سي�س كينونتها
على كل ما هو خمتلف منفتح
على عامل املمكنات ،متجاوزة
به الإطار ال�ضيق الذي تتحدد
به الهويات الثابتة.
�إذا بنينا وفق هذا الت�صور
ال���ذات العربية الإ�سالمية،
باعتبارها وح��دة كلية ،ف�إنه
ي�ستحيل النظر �إل��ي��ه��ا ،ب�أي
�شكل م��ن الأ���ش��ك��ال ،كمعطى
ميتافيزيقي ،بل كبناء منفتح
ع��ل��ى ك��ل امل��م��ك��ن��ات وحميل،
بالتايل ،على التعدد والكرثة.
بناء معرب ع��ن هوية مت�سمة
بطابع تركيب يتحدد داخليا
وخ���ارج���ي���ا مب�����س��ت��وي��ات� ،أو
ب���الأح���رى ،مب��ج��االت فرعية
نف�سية ،اجتماعية وثقافية.
فوفق ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،ي�صح
ال���ق���ول �أن ال�����ذات العربية
الإ�سالمية �ستتماهى مع الكوين،
مبا هو تعبري عن كلية عاملية،
لت�شكل معه انبعاثا لأن�سنة عربية
�إ�سالمية معربة عن هذا القا�سم
امل�شرتك بني كل الب�شر ،ومعربة
�أي�ضا عن الإن�سان العربي امل�سلم
يف تعدديته ووحدته ال�شاملة
للكل الإن�����س��اين ،ودال���ة على
مطمح عربي �إ�سالمي قادر
على تدبري االختالف والتعدد
يف الأم���ة ،القت�سام اخلريات
وحتقيق كل عدالة من�صفة قادرة
على حتويل هوية ديناميكية
ومتحولة مفرت�ضة ،ال�ساكنة
يف الأع��م��اق� ،إىل فعل خالق
ومبتكر مولد لالن�سجام بني
عنا�صرها.

رؤية

وقيا�سا على هذا االفرتا�ض،
ميكن القول وبكل �أ���س��ف� ،أن
الذات العربية الإ�سالمية ،يف
�أيامنا هذه ،لي�ست بخري .فقد
حم��ت الأزم����ات تلو الأزم���ات
وج���وده���ا ك��اخ��ت�لاف ،فبدت
للقا�صي والداين ذاتا بكينونة
مذابة يف منط « وجود م�شرتك
« يتحكم فيه غ�يره��ا .وهذا
ما �أفقدها متيزها وفرادتها
وخ�صو�صيتها وع��م��ق لديها
الإح�سا�س بالدونية واالغرتاب.
فالعالقة التي جتمعها بالغرب
عالقة تفا�ضلية تطبعها الغرابة
ويغمرها �صراع الهويات و�إق�صاء
البع�ض للبع�ض.
يبدو �صراع الهويات هذا،
ال��ذي مي�ل�أ م�شهدنا الثقايف
وال�سيا�سي ،م��ث�يرا لل�شفقة

جت ��اوز أل �غ��ام اخل�ص��وص�ي��ة وال�ك��ون�ي��ة ي�ك��ون بالتماهي
م��ع ال �ق��وان�ين ال�ن��اب�ع��ة م��ن ال�ق�ي��م اإلن �س��ان �ي��ة األصلية
وللحزن ال�شديد ،لأن��ه �صراع
ف��ارغ ال معنى ل��ه ،يجعل من
كل خ�صو�صية مرتعا ال�ستعالء
تتغذى عليه نزعات الإق�صاء
وال��ت��ع�����ص��ب و�إرادات القوة
وال��ت��ح��ل��ل ال��ق��ي��م��ي .ا�ستعالء
يزيد يف ت�ضييق الآفاق الرحبة
الواعدة بالعطاء الإن�ساين الذي
ال ين�ضب.
�إن اجت��اه ال���ذات العربية
الإ�سالمية �صوب �آخرها الغرب
يجب �أن حتكمه �أ�سا�سيات
وم��ع��ق��ول��ي��ات ���ض��اب��ط��ة لتلك
الق�صدية املفرت�ضة املتبادلة
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بني كال الطرفني .فالتفاعل
ال ميكن �إال �أن يكون عقيما
غري منتج لكل توا�صل حقيقي،
�إذا مل ي�سع �إىل خلق جمال «
بني – ذات��ي « ينتع�ش فيه كل
توا�صل ممكن.
الهوية العربية الإ�سالمية
و�سبل االنفتاح على
املمكنات
وحتى ت�ستطيع هويتنا �أن
تخلق جمتمعا عربيا �إ�سالميا
جديدا ،تكون له القدرة على
تنظيم العالقات ما بني هوياته
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ل��ت��ج��اوز مثبطات
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نهو�ضه وا�ستقالله الذاتي،
وحتى ت�ستطيع تخطي �ألغام كل
من مفهوم اخل�صو�صية ومفهوم
الكونية وجتنب انحرافاتهما
الإيديولوجية ،يجب �أن تتماهى
مع القوانني الكونية النابعة من
القيم الإن�سانية الأ�صيلة.
لكن هذا التماهي ال يعني
الذوبان الكلي يف ثقافة الآخر
ال�����س��ائ��دة ،ب��ل يعني التفاعل
الإيجابي والبناء ،دون امل�سا�س
باملقومات احل�ضارية والرتاثية
ل����دى ال�����ش��ع��وب امل���ع�ب�رة عن
ه��وي��ات��ه��م .ف�لا وج���ود لهوية
خارج التاريخ� ،سواء تعلق الأمر
بهوياتنا العربية الإ�سالمية �أو
بالهويات الأخرى املتفاعلة معها
�سلبا �أو �إيجابا .وهذا ما ميكن
فهمه من خالل التعريف للهوية

الذي ي�سوقه لنا الباحث عفيف
البوين نقال عن املفكر ندمي
البيطار من كتابه « حدود الهوية
القومية « ،ومفاده �أن هوية كل
�أم��ة تكون مرتبطة بتاريخها
ال����ذي ي�����ش��ك��ل��ه��ا .وه���ي بهذا
املعنى �شبيهة ب�أر�ض الوطن،
الذي ال ميكن لأحد التفريط
فيه �أو التنازل عنه .فالوالء
للوطن �شيء مكت�سب يرتبى
عليه الإن�����س��ان وي��ك��ون نتيجة
حتمية للوالء للهوية .فالأوطان
تعرف وتتمايز بهوياتها التي
�صنعها الفاعلون يف تاريخهم
االجتماعي وال�سيا�سي.
املواطنة العاملية :حدود
اخل�صو�صي والكوين
يك�شف مفهوم اخل�صو�صية،
ح�سب امل��ف��ك��ر ع��ب��د الوهاب
امل�سريي ،عن ثوابت �إيديولوجية
ت�ساهم يف تكري�س نزعة ثقافية
م��رك��زي��ة جت��ع��ل م��ن �أ�سلوب
التفا�ضل بني ثقافات �شعوب
العامل غايتها الأوىل ،وتدفع،
بالتايل ،يف اجتاه تو�سيع الهوة
ما بني تلك الثقافات ،انطالقا
م��ن امل��ع��اي�ير التقليدية التي
ت�أ�س�ست عليها بع�ض املفاهيم
التي ارتبطت ب�سياقات زمانية
وم��ك��ان��ي��ة م��ع��ي��ن��ة وبظروف
تاريخية عا�شتها �أوروب����ا مع
م�ستعمراتها ،كمفهوم التقدم
ومفهوم الت�أخر.
�إن موا�صلة ط��رح مفهوم
اخل�صو�صية بهذا املعنى الذي
ي�ضيق امل�ساحة على الكوين
وامل�����ش�ترك الإن�����س��اين يفقد
هذا الأخري �إجرائيته وقيمته
العلميتني الكفيلتني بجعله �إطارا
مرجعيا �أ�سا�سيا م�ساهما مع
مفهوم الكونية يف مد ج�سور
ال���ت���وا����ص���ل احل�������ض���اري بني
ثقافات العامل .وبهذا املعنى،

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
ال يكتمل املعنى العلمي ملفهوم
اخل�صو�صية ،يف ر�أي امل�سريي،
�إال �إذا �شكل �إطارا تنظيميا داعيا
�إىل االنفتاح على كل ح�ضارات
العامل ،يغرف منها ،ولي�س فقط
االنفتاح على احل�ضارة الغربية
وحدها .فاالنفتاح بهذا املعنى
ال يكون مذيبا للخ�صو�صيات
بل معززا ومقويا القدرة على
االندماج للتماهي مع هذا التنوع
الالمتناهي والغنى الثقايف الذي
يطبع ح�ضارات العامل.
كما يك�شف مفهوم الكونية،
ح�سب �إدغار موران ،عن �أ�س�س
قيمية م�ستقاة من ع�صر الأنوار.
�أ�س�س حولتها العوملة� ،إىل ثوابت
�إيديولوجية �صريت العامل �أ�شبه
ما يكون ب�سفينة ف�ضائية تتجه
نحو كوارث غري متحكم فيها.
ال�شيء الذي تطلب الأمر من
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احل�ضارة الأوروبية املعا�صرة ،يف
نظره� ،إنتاج ترياق يكون مبثابة
م�ضاد حيوي واق نابع من ثقافة
احلوار واالن�سجام ،ومن ح�ضارة
عاملية منمية خل�صال احلياة
امل�شرتكة ؛ ت�ضع حدا لل�سباق
نحو الهيمنة .ثقافة تنهل من
النزعة الإن�سية العاملية .ذلك
�أن الثقافة هي م��ر�آة عاك�سة
لهويات �أمم العامل� ،إذ ال �أ�سا�س
هوياتي دون ثقافة ت�شكل قاعدة
تنظيمية لها ؛ تت�أ�س�س عليها تلك
الأحكام واملعايري وال�ضوابط
ال�سلوكية والقيم الإن�سانية
الكونية املتماهية م��ع القيم
املحلية.
نفهم من ر�أي �إدغار موران
�أنه ينبغي البحث يف م�ستويات
نظر �أخ��رى مغايرة للم�ألوف
وم��ا درج��ت عليه �أوروب���ا على
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اخل�صو�ص والغرب على العموم،
وطبعت به ثقافات العامل املختلفة
عنها .م�ستويات نظر قد تك�شف
عنها العلوم الإن�سانية م�ستقبال،
عندما ت��زداد ح��دة مفارقات
ع�صر العوملة ويطالب ال�ضمري
العاملي ب�ضرورة �سن قوانني
جديدة عادلة ومن�صفة بق�صد
�إخ��راج مواطنة عاملية ،مبنية
على حقوق �سيا�سية ومدنية
كونية� ،إىل حيز الوجود .مواطنة
عاملية جتعل من كل �إن�سان (�أي
�إن�سان) مواطنا يعي�ش يف عامل
خال من احل��روب ،بكل راحة
واطمئنان.
وخال�صة القول ،فمو�ضوع
الهوية �شائك ومعقد ينبغي
تناوله وتدقيقه علميا لإزالة
ال�شوائب التي علقت به جراء
ال��ت��وظ��ي��ف��ات واال�ستعماالت
الإيديولوجية التي حولته �إىل
مفهوم ف�ضفا�ض و�ضبابي.
�إن البحث فيه ويف كل ما هو
ثقايف وقيمي بغاية الت�شبث
والتعلق ب ��أه��داب هوية ثابتة
ومغازلة �أطيافها ال�سرمدية قد
�أخذ من الباحثني ،ملدة عقود
طويلة ،كامل جهدهم الفكري
واملنهجي بدون طائل ،ومل يخلف
ملجتمعاتنا العربية الإ�سالمية
�سوى الدمار واخلراب.
ل��ذا ،فقد ب��ات من امل�ؤكد
على كل باحث اخت�صا�صي يف
جمال الثقافة والهوية احل�ضارية
التفطن �إىل تداعيات وحتديات
الألفية الثالثة واالنكباب على
الإج���اب���ة ع��ن �أ���س��ئ��ل��ة الهوية
ومكوناتها و�أ�صولها و�أ�س�سها
وثوابتها ومتغرياتها وخمتلف
تعبرياتها وجتلياتها ومتثالتها
العميقة ،وكذا حدود التعاي�ش �أو
ال�صراع بني خمتلف مرجعياتها
التاريخية.

أدب

الوطن يف عيون الشعراء واألدباء

د .حممد ح�سان الطيان
حب الوطن والتغني به واحلنني �إليه �أمر فطري ال يخلو منه �أدب من الآداب ،وال لغة من اللغات ،وقد �ضرب �أدبنا العربي ب�سهم وافر
َّ
وحن �إىل مرابع �صباه ومالعب �أترابه و�أ�صحابه ،و�س�أعر�ض
يف هذا املجال� ،إذ تغنى ال�شاعر العربي منذ قدمي الأزمان بوطنه وبلده،
يف هذا املقال لنتف متفرقة مما قيل يف هذا الباب يف كل ع�صر من ع�صور �أدبنا العربي ،وهي مَ ْنبَـه ٌ
َـة على ما وراءها من �أدب و�شعر
ي�ستحق �أن يفرد له كتاب بل كتب.

يف اجلاهلية
وما الوقوف على الأطالل – وهو �أ�صل
�أ�صيل من عمود الق�صيدة العربية القدمية
– �إال نوع من هذا التعبري عن حمبة الوطن
والتغن���ي به ،حي���ث يقف ال�شاع���ر على ما
بقي من ر�سوم الديار ويعر�ض لذكر الأماكن
الت���ي عا�ش فيه���ا ،ورمبا وق���ف وا�ستوقف
وبك���ى وا�ستبكى وا�ستذكر الديار وال�صحب
ومواقف الوداع والتح ّمل والت�صبرّ والتجلّد
والتج ّمل ...كما فعل امر�ؤ القي�س يف معلقته
حيث قال:

ومنز ِل
حبيب
كرى
ِقفا َن ْب ِك ِم ْن ِذ َ
ِ
ٍ
قط ِ ّ
اللوى ،ب َ
ني ّ َ
فح ْومَ ِل
ولَ ،
ِب ِ�س ِ
الد ُخ ِ

ُ
راة مل يَ ُ
عف ر َْ�س ُمها
و�ضحَ فاملِ ْق ِ
فت ِ
�وب َ
و�شم� ِأل
لمَ ��ا َن َ
�سج ْتها ِم��ن َج� ُ�ن� ٍ
باتها
رخ� ً
��اء َت��� ُ��س� ُّ�ح ال� ّ�ري� ُ�ح يف َج َن ِ
الء ُ
ال�صبا َ�س ْح َق ُ
امل َذيّ ِل
امل ِ
َك�ساها ّ َ
ر�ص ِاتها
آرام يف َع َ
��رى َب��عَ � َ
َت� َ
�ر ال ِ
�ان��ه��ا ،ك����أ ّ َن� ُ
���ب ُف� ْل� ُ�ف� ِ�ل
��ه َح ُّ
وَق��ي��ع� ِ
َنيَ ،ي��ومَ حَ َ
ت ّ َم ُلوا
ك ��أنيّ َغ��دا َة الب ِ
ناق ُف َح َ
رات َ
َ
نظ ِل
احل ِ ّي ِ
لدى َ�س ُم ِ
وُ ُق ً
لي مَ ِط ّ َيهُ ْم
وفا بها َ
�ص ْحبي َع ّ َ
َ
َ
يَ
وجت ّ َم ِل
�سى،
قولون :ال َت ِ
هل ْك �أَ ً

و�أن���ت تعج���ب من حن�ي�ن ال�شع���راء يف
اجلاهلي���ة �إىل ب�ل�اد هجروه���ا جلدبه���ا
وا�ستحال���ة العي�ش فيه���ا ،وانتجعوا مواطن
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املاء واحلي���اة ،ف�سكنوا ما هو �أخ�صب منها
و�أم���رع .يقول اجلاح���ظ يف ر�سالة احلنني
�إىل الأوطان:
وت���رى الأعراب حت ّ ُن �إىل البلد اجلدْب،
ِّ
ال�صلْد ،وت�ستوخم
واملحل القفر ،واحلج���ر َّ
الريف ،حتَّى قال بع�ضهم:
ِّ
�أجتلني يف اجلالني �أم
تت�صبي
رّ َ
على �ضيق
عي�ش والكرميُ �صبورُ
ٍ
وح�صبةٌ
ٌ
فبامل�صر بُ
وح ّمى
رغوث ُ
ْ
وط���اع���ون وك� ُّ
ٌ
ومُ �����وم
����ل � ُ���ش���رورُ
وب��ال��ب��ي��د ج���وعٌ ال ي� ُ
���زال ك��� ّ َأن��ه
رُ ك������امٌ ب����أط���راف الإك������ام مي���ورُ

وترى ا َ
�ضري يُولد ب�أر�ض وباءٍ
وموتان
ٍ
حل َّ

�صب ،ف�إذا وقع ٍ
ببالد �أريف من بالده،
وقلَّة ِخ ْ
غنى،
ٍ
وجناب �أخ�صب م���ن جنابه ،وا�ستفاد ً
وم�ستقره.
ح َّن �إىل وطنه
ِّ
وقيل لبع�ض الأعراب :ما الغبطة؟ قال:
الكفاي���ة مع ل���زوم الأوط���ان ،واجللو�س مع
الإخوان .قيل :فم���ا ال ّذ ّلة؟ قال :التن ّ ُقل يف
والتنحي عن الأوطان.
البلدان،
ِّ
يف الإ�سالم
ولعل هذا اخللق النبيل من �أخالق العرب
يف حب الديار وع�شق الأوطان يعد من املكارم
الت���ي جاء الإ�سالم م�ؤي���دًا لها ،حا ًّثا عليها،
فقد روي �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
قال يوم خرج من مكة قا�صدا املدينة:
اللَ
ِهّ
الل ِ�إ ّنَ ِك َ ألَ َح ّ ُب الْ ِب�َلِاَ دِ �إِلىَ
«�أَ َم���ا َو هَّ ِ
�سُ بْ َحانَ���هَُ ،ولَ��� ْو اَل �أَ َّن �أَهْ ل َ ِ
���ك �أَ ْخ َرجُونيِ مِ ن ِْك
َما َخ َر ْجتُ »
وال غرو فقد قالت احلكماء :احلنني من
رقة القلب ،ورقة القلب من الرعاية ،والرعاية
من الرحمة ،والرحمة من كرم الفطرة ،وكرم
الر�شدة
الر�شدة ،وطهارة ِ ّ
الفطرة من طهارة ِ ّ
من كرم امل َ ْحتِد.
يقول �أبو عمرو بن العالء�سيد القراء:
مما يد ّ ُل على حرية الرجل وكرم غريزته
شوق���ه �إىل متق���دم
حنين���ه �إىل �أوطان���ه ،وت� ّ
�إخوانه ،وبكا�ؤه على ما م�ضى من زمانه.
ويف �شاكلة هذا يقول ال�شاعر:
�ارة
�أح� ُّ
����ب ب�ل�اد اهلل م��ا ب�ين ���ص� ٍ
�إىل غطفان �إذ ي�صوب �سحابُ ها
�ي متائمي
ب�ل�اد ب��ه��ا نيطت ع��ل� ّ َ
و�أول �أر��ٍ��ض م���� ّ َ�س جلدي ترابُ ها

ويقول �آخر:

��ب���ذا وط���ن���ي و�أه���ل���ي
�أال ي���ا ح� ّ
َ
و�صحبي حني يُ � ّ َ
حاب
ال�ص ُ
�دك� ُ�ر ّ َ
ْ
���زن
وم����ا ع�����س� ٌ�ل ب���ب���ارد م� ِ
����اء مُ � ٍ
ع��ل��ى ظ���م����أٍ ل�����ش��ارب��ه يُ
�����ش��اب
ُ
ب���أ���ش��ه��ى م���ن ل��ق��ائ��ك��م �إل��ي��ن��ا
���اب
فكيف ل��ن��ا ب���ه ،وم��ت��ى الإي� ُ

يف الع�صر الأموي
لعل �أ�شه���ر مقطوعة �شعرية يف احلنني

�إىل الديار قيلت يف الع�صر الأموي تلك التي
قالته���ا مي�سون بنت بح���دل الكلبية ملا ز ّفت
شوفت �إىل البادية:
�إىل معاوية فت� َّ

ل��ب��ي��ت ت��خ��ف��ق الأرواح فيه
�����ب � ّ
إيل م���ن ق�����ص��ر منيف
�أح� ّ
و�أ������ص�����وات ال����ري����اح ب���ك���ل ف���جّ
����ب � ّ
إيل م���ن ن��ق��ر ال��دف��وف
�أح� ّ
ّ
وك���ل���ب ي��ن��ب��ح ال����ط����راق عني
أح�������ب � ّ
����ر �أل�����وف
�
ّ
إيل م����ن ه� ّ
وب���ك���ر ي��ت��ب��ع الأظ����ع����ان �صعب
������ب � ّ
إيل م����ن ب���غ���ل زف����وف
�أح� ّ
وت���ق���ر عيني
ول��ب�����س ع���ب���اءة
ّ
إيل م��ن لب�س ّ
���ب � ّ
ال�شفوف
�أح� ّ
وخ�����رق م���ن ب��ن��ي ع��م��ي ك��رمي
أح������ب � ّ
إيل م���ن ع��ل��ج عليف
�
ّ

ه���ذا وقد �أدت كرثة الفتوحات يف عهد
اخللف���اء الرا�شدي���ن وما بع���ده �إىل انت�شار
النا�س يف الأم�صار املختلفة ،ونتج عن ذلك
�أدب و�شعر ح���ن يف ال�شعراء �إىل �أوطانهم،
وا�شتكوا من فرقته���ا وفرقة �أحبابهم فيها،
فه���ذا هدبة بن خ�ش���رم ي�شكو بعدَه ويتمنى
�أن حتمل الرياح �أخبار �أهله وبلده:

�أَ َ
�خ� ٌ
ال���ري���احَ مُ ��� َ��س� ّ َ
��ي� َ
�رات
ال َل� ْ
��ت ِ ّ
وب
��ر �أَو َت������ؤُ ُ
َ
لحِ
��اك� ُ
��اج ِ��ت��ن��ا ُت���ب� ِ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ف� ُ�ت� ْ
�خ�ِب�رِ َن��ا ال�����ش��م��ال �إِذا �أت� ْ�ت��ن��ا
��خ�ِب�رِ َ �أَهْ َ
��ل��ن��ا عَ �� ّ َن��ا َ
ُ
اجل ُ
وت� ْ
��وب
��ن ُ
بَ�����أَ ّ َن����ا ق���د َن� َ
��ز ْل��� َن���ا دا َر بَ�� ْل��وى
��ي ُ
ُ
يب
��ن ّ َ
��ة �أَو ُت ِ�ص ُ
فت ْخ ِط ُئنا املَ ِ

�أم���ا و�ض���اح اليم���ن  -ال�شاع���ر اليمني
امل�شهور – ف�إن ال�شام على ما فيها من روعة
وح�سن وجم���ال مل ت�ستطع �أن تن�سيه وطنه
ومنازل �أهله ِ
وح ِ ّبه :
�أب���ت بال�شام نف�سي �أن تطيبا
ت����ذك����رت امل����ن����ازل واحل��ب��ي��ب��ا
�أال ل��ي��ت ال���ري���اح ل��ن��ا ر���س��ـ� ٌ
�ول
ً
���ش��م��اال �أو جنوبا
�إل��ي��ك��م �إن
ً
�ســريعا
ف��ت ��أت��ي��ك��م مب���ا ق��ل��ن��ا
وي��ب��ل��غ��ن��ا ال����ذي ق��ل��ت��م ق��ري��ب��ا

و�إذا �أردت �أن تقف على �أطرف ن�ص يف
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ه���ذا الباب ،فاقر�أ ق���ول �أحدهم وقد غادر
وطنه ،ف�إذا به يذكر حبيبته وهو يف طريقه
ومل���ا ي�صل �إىل غايته ،فيك��� ّر راجعا �إليها ال
يلوي على �شيء:
بينما نحن م��ن ب�لاك��ث بالقاع
ً
�ســراعا والعي�س ت��ه��وي ُه��ويّ ��ا
خطرت خ��ط� ٌ
�رة على القلب من
ً
�ضيا
ذكراك
وهنا فما ا�ستطعت مُ ّ
لك ال�شوقُ
قلت(:لبيك) �إذ عادين ِ
ِ
امل��ط��ي��ا
���را
ّ
ول���ل���ح���ادي�ي�ن ك���� ُـ����ـ� ّ

يف الع�صر العبا�سي
مل تنخف�ض وترية التغني بالوطن واحلنني
�إلي���ه يف الع�صر العبا�سي ،بل ازدادت ،وبرز
جل���ي يف �أ�شعار
م�صطل���ح الوطن على نحو
ٍّ
ال�شعراء و�أقوال الأدباء.
ولع���ل �أي�سر �شعر قي���ل يف هذا الع�صر
فتغنى به النا�س حتى �سارت به الركبان ،وغدا
مثال من الأمثال قول �أبي متام:

َ
َن ّ َق ْل ف� َ
�شئت ِم َن الهَوَ ى
ؤاد َك َح ْي ُث
َ
�ب الأ ّ َو ِل
���ب � اّ َإل ِل� ْل� َ
مَ ��ا الحْ ُ � ُّ
�ح� ِ�ب��ي� ِ
منزل يف الأر�ض ي� ُ
ألفه الفتى
كم
ٍ
�زل
وح��ن��ي� ُ�ن��ه �أب������د ًا لأوّ ل م��ن� ِ

و�أم���ا اب���ن الرومي فله �أبي���ات بلغ فيها
الغاية يف التغني بالوطن ،يقول فيها:

ويل وط��ـ��ـ��ـ� ٌ�ن �آل��ي��ت �أال �أب��ي��ع��ه
الدهر مالكا
و�أال �أرى غ�يري له
َ
عهدت به �شرخ ال�شباب ونعمةً
كنعمة ق��وم �أ�صبحوا يف ظاللكا
وح� ّ�ب��ب �أوط���ـ� َ
��ان ال��رج��ال �إليهم
آرب ّ
ق�ضاها ال�شباب هنالكا
م���� ُ
َ
ّ
�إذا ذك��ـ��ـ��روا �أوط��ان��ه��م ذك� َ�رت��ه� ُ�م
ّ
َ
فحنوا لذلكا
عهود ال�صبا فيها
فقـد � ِأل َف ْته النف�س حتى ك�أنه
لها َج��� َ��س� ٌ�د �إن ب��ان غ���ودر هالكا

وال ميكنن���ا �أن نغفل ما قاله �شاعر �آخر
يف احلنني وال�شوق ،وغلبة حب الوطن على
كل �شيء:

ول���و ف���از ال��غ��ري��ب مب��ل��ك ك�سرى
���راد ْه
ون���ال م��ن ال��ع��ل��ى �أق�����ص��ى م� ِ

أدب
ن��ـ��ار
ح���ـ���ر
ل���ب���ات وق��ل��ب��ـ��ه يف
ِّ
ٍ
ب��ل��اد ْه
ل�ترب��ـ��ـ��ة �أه���ل���ه وه�����وا
ِ

يف الع�صر احلديث
�شهد الع�صر احلديث مرحلة اال�ستعمار
واالحت�ل�ال الت���ي �شمل���ت معظ���م الأقطار
العربية ،وم���ا تبعها من ثورات �ضد املحتل،
وا�ضهاد و� ٍ
ٍ
إبعاد لكثري من �أرباب الأقالم
ونفي
ٍ
احلرة والفكر الأبي.
وم���ا �أكرث ما تغنى ال�شع���راء ب�أوطانهم،
وحن���وا �إليها ،وال �سيما �أولئ���ك الذين نفوا
عنه���ا ،وعان���وا م���ن احت�ل�ال امل�ستعمر لها
وا�ضطهادهم فيها.
ولنبد�أ ب�أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي الذي
نفاه امل�ستعمر الإجنليزي �إىل �إ�سبانية ،فنظم
ق�صيدة رائعة عرب فيها عن حبه مل�صر و�شوقه
�إليها وحنينه �إىل مرابعها:
اخ��ت�لاف ال��ن��ه��ار وال��ل��ي��ل ين�سي
اذك���را يل ال�صبا ،و�أي���ام �أن�سي
و���ص��ف��ا يل مُ ��ل��او ًة م���ن �شباب
ِ
�� ُ������ص�������ورت م������ن ت���������ص����ورات
وم��� ِ� ّ�س ع�صفت كال�صبا اللعوب
ً
�سنة ح��ل��و ًة ول��ذة خل�س
وم��رت
م�صر:هل �سال القلب عنها
و�سال
َ
َ
جرحه ال��زم��ان امل� ّؤ�سي؟
�أو �أ�سا
َ
وهفا بالف�ؤاد يف �سل�سبيل ظم�أٌ
ل���ل�������س���واد م����ن ع��ي�ن ���ش��م�����س
َ
يغ ْب عن جفوين
�شهد اهلل ،مل ِ
ً
ُ
ح�سي
�ساعة ومل
�شخ�ص ُه
ُ
يخل ِ ّ

ولعل م���ن �أ�شهر ه����ؤالء ال�شعراء الذين
تغنوا بوطنهم لبعدهم عنه ال�شاعر ال�ش�آمي
امل�شهور خ�ي�ر الدين الزركلي �صاحب كتاب
الأعالم ،الذي يقول بعد خروجه من دم�شق
هاربا م���ن طغيان االحتالل الفرن�سي الذي
حكم عليه بالإعدام:
الـعـيـن ب��ع� َ
ُ
�راق��ه��ا الوطنا
�د ِف� ِ
ْ
���ف���ت وال �سكنا
ال ���س��ـ��اك��ـ��ن� ً�ا � ِأل
ري���ـ���ـ���ان� ٌ
َ
أق��ل��ق��ه��ا
��ة ب��ـ��ال��ـ��دم��ع �
َ�سنا
���رى وال و َ
�ح���� ّ َ�س َك� ِ
�أن ال ُت��ـ� ِ
ك��ـ��ان��ت ت����رى يف ُك� ِ ّ
�ان��ح� ٍ�ة
����ل ���س� ِ

ُح ْ�س ً
نا  ،وب��ات� ْ
�ت ال ت��رى َح َ�سنا
�ب ل���وال �أ ّ َن� ٌ
���ص ِ��ع َ
��د ْت
وال��ـ��ق��ـ��ل� ُ
�����ة َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
�أن��ـ��ك��ـ��رت��ه وَ����ش���ك���ك���ت ف��ي��ه �أن���ا
َ
��م َع� ِ�ل��م��وا
لـيـت ال��ذي��ن �أُ ِح� ُّ
��ب���ه� ْ
�ال��ك م��ا ل��ق��ي� ُ
�ت ُهنا
و َُه���ـ� ُ
��م ُه��ـ��ن� ِ
َ
ُ
�م
مـا
�ارق��هُ � ْ
كـنت �أَح��� َ��س��بُ ��ن��ي مُ ��ف� ِ
ح��ـ� ّ َت��ـ��ى ُت���ف� َ
روح����ي البدنا
��ارق ِ
َ
��ب��ث ال���زم� ُ
ي��ـ��ا م��ـ��وط��ن� ً�ا عَ
��ان ب� ِ�ه
مَ ��ن ذا ال���ذي �أغ���رى ب��ك ّ َ
الزمنا

�إىل �أن يقول:

�ب مُ ����عَ � ّ َ
���ذ ٌب �أب����داً
� ّإن ال��ـ� َ�غ��ـ��ري��ـ� َ
�م يَ ْنعَ م و�إن َ
�إن َح��ـ� ّ َ
iiظعَ نا
�ل َل��ـ� ْ

ولأ�ستاذن���ا الدكتور �أجم���د الطرابل�سي
 ال���ذي ق�ض���ى �شط���را من عم���ره مدر�سايف جامعات املغرب بع���د �أن كان �أ�ستاذا يف
كلية الآداب بجامع���ة دم�شق ثم �صار وزيرا
للمع���ارف – �أبيات يبدي فيه���ا �أنينه لبعده
عن بلده ،ويتح�سر نادما على ما فعل عندما
غادره ،يقول فيها:
ن����أي� ُ
�ى
��ت ع���ن ال�����دار ال ع���ن ِق��ل� ً
ف���أح��ل��ى م���غ���اين ال��ف��ت��ى دارهُ
ُ
���س��ـ��ـ��ـ��رت ي��ح��ت� ّ�ث��ن��ي
ول��ك��ن��ن��ي
ط���م���وح ال�������ش���ب���اب و�أوط���������ارهُ
ت����خ �ّي�رّ ت بُ ����ع����دي ول�����و �أن���ن���ي
ُه����دي����ت مل����ا ك����ن� ُ
���ت �أخ�����ت�����ارهُ

وال ميك���ن �أن يذكر حب الوطن وع�شقه
�شع ًرا و�أد ًبا دون �أن يذكر عا�شق ال�شام الذي
فارقها ومل تفارقه ،وبعد عنها ومل تبعد عنه،
وع�شقها وع�شقته� ،أق�صد نزار قباين� ،شاعر
دم�شق الأ�صيل وهو يقول:
�آه ي��ا ���ش��امُ كيف �أ���ش��ـ��رح م��ا بي
و�أن�����ا ف��ي��ك دائ���م� ً
ُ
م�ســــكون
��ا
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َ
الع�ش
�ساحميني �إن مل �أكا�شفك
ُ
الت�ضمني
ف��أح��ل��ى م��ا يف ال��ه��وى
ٌ
جمنونة ب�شـــوقي �إليها
���ي
� ْأه َ
ُ
املجنون
��ذه ال�شــــامُ �أم �أن���ا
ه� ِ
َ
أن�س �شـيئا
ال تقويل
ن�سيت مل � َ
ُ
كيف تن�ســى �أه��دا َب��ه� ّ َ
اجلفون
�ن
���ش��ـ��امُ ي��ا ���ش��ـ��امُ ي��ا �أم��ي�ر َة حبي
ُ
املجنون
كيف ين�ســـى غ��رامَ ��ه
ُ
ُ
ال�شام
والر�سـول عن
ر�ضي اهلل
َ
ِ
ف��ن�����ص��ـ� ٌ�ر � ٍآت  ..وف��ت��ـ��ـ� ٌ�ح م��ب� ُ
ين

وال ري���ب �أن حب الوط���ن عندما يح ُْو ُل
وغزل ف�إنه يرقى وي�سمو،
وهيام
ع�ش���ق
�إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ويخال���ط �أج���زا َء النف����س لطاف��� ًة ،والهوا َء
إيقاعا
ر َّق��� ًة ،واملا َء عذوب ًة ،والنغ��� َم الأ�صيل � ً
وجر�سا  ،و�إذا �أردت على قويل دليال فدونك
ً
ق�صيدة ال�شاع���ر الدكتور عواد برد العنزي
يف الكويت:
ُ
انتهيت
ه���واك فما
ن � َه��وين ع��ن
ِ

ُ
ُ
انثنيت
ال��ع��ذول فما
�ج ب��ي
و���ض� ّ َ
ٌ
وج��ئ��ت ي���ق���ودُ ين ظ��م���أ و���ش� ٌ
ُ
�وق

��ك م��ا �أت��ي� ُ
�ت
ول���وال ع�����ش� ُ�ق �أر����ض� ِ
ٌ
ا�شتياق
أب��ح��ر يف رب��ا �شعري
و�
َ
�ك ي���ا ح��ب��ي ر� َ��س��ي��تُ
ويف ع��ي��ن��ي� ِ
ُ
كتمت
احل���ب يف قلبي وروح��ي
َّ
َّ
�����ت دم��ع��ت��ي ف��ل��ذا ح��ك��ي� ُ
ومن� ْ
�ت
ُ
وا�ش
خ�شيت من
ِ
احل�سود وق� ِ
�ول ٍ
��اد ُ
بيت
وه���ل ينجو م��ن
احل�����س ِ
ّ
يقول َ
َ
ُ
ً
ع�شقا
كفاك
الو�شاة
يل
ف���أه��ل ال��ع�����ش� ِ�ق م��ه��ج��ورٌ وم� ْ�ي� ُ
�ت
ف��ق��ل� ٌ
��ر
�ت ل��ه��م ب������أين ن�����س� ُ�ل ح� ٍ ّ
ُ
َ
خ�����ان �أق��������وامٌ
وف��ي��ت
�إذا م���ا
�ون
���ر
وح� ّ
��ب���ي ُط���هْ ُ
ٍ
غ���ادي���ة ه��ت� ٍ
أخل�صت وال��وا���ش��ي ع�صيتُ
ُ
لها �
َ
ّ
َ
��ر ِك ك����ل دُ ٍ ّر
�أط� ِ ّ
������ر ُز ف����وق ن���ح� ِ
َ
ُ
و�أن���ث���ر ك� ّ
ورد ق���د ج��ن��ي� ُ
�ت
����ل ٍ
ُّ
���ب
��ه��ر امل��و� ّ َ��ش��ى
أن��ت احل� ُّ
وال��ط ُ
ف��� ِ
ط��ه��ر ِك م��ا ر�أي� ُ
��ت
�ال
وم��ث� ُ�ل ج��م� ِ
ِ
ف���� ْإن �أه� ِ�ل� ْ
��ب ح�سبي
�ك ب� ِ
��داء احل� ِ ّ
�ك ي��ا ك��وي� ُ
�ت
ب�����أين ق��د ع�����ش��ق� ُ�ت� ِ

تاريــــخ

مجلة
ديــــوان
الثقافة
العـربية
د .خالد عزب

حينما حلت ذكرى مرور 50
عاماً على �صدور جملة العربي،
كنت �أ�صبحت �أحد كتابها ،بعدما
كنت قارئا نهماً لها ،عرفني عليها
والدي رحمه اهلل مدر�س اللغة
الإجنليزية يف مدار�س الكويت
حينما كنت فتى ،وبعدما عدنا
�إىل م�صر كنت �أدخر جانبا من
م�صرويف ال�شخ�صي ،لأقف عند
متعهد ال�صحف واملجالت منتظرا
و�صولها ملدينتي ال�صغرية لأحظى
بعدد �ألتهمه �صفحة �صفحة،
تعلمت وعرفت من جملة العربي
الكثري ،وحينما �أ�صبحت �شابا
حاولت �أن �أكتب لها� ،إىل �أن بد�أت
تن�شر يل على يد �صديقي الدكتور
�سليمان الع�سكري الذي �أتاح يل
فر�صة التوا�صل مع املجلة ،بل
من باب الوفاء �سعيت لأن تقيم
مكتبة الإ�سكندرية احتفاء ب�أهم
جملة ثقافية عربية هي جملة
العربي و�أطلقت عليها «ديوان

الثقافة العربية».
ن�ش�أة املجلة العربي
تنتمي جملة ال��ع��رب��ي �إىل
نوعية املجالت الثقافية ،وهي
املجالت التي ت�سهم يف تعميق
الوعي الثقايف للقارئ من ناحية،
وو�ضع هذا القارئ –من ناحية
م��وازي��ة -يف ح��ال من االت�صال
ال��ف � َّع��ال ب��ك��ل ت��وج��ه��ات ثقافة
ع�صره و�إب��داع��ات��ه��ا املختلفة،
وه��ي بذلك ت�صل بني املعارف
املختلفة والإبداعات املتباينة التي
جتاوز التخ�ص�ص مبعناه ال�ضيق،
وت�صل بني املعارف املختلـــــــفة
والإبداعات املتباينة التي جتاوز
الآداب �إىل الفنون .ولعل من �أهم
املجالت الثقافية التي �صدرت يف
القرن التا�سع ع�شر :جملة «مر�آة
ال�شرق» التي �أ�صدرها اليازجي
مع �أمني نا�صيف يف ال�ساد�س من
�إبريل عام  ،1882وجملة «رو�ضة
امل��دار���س» التي �أ�صدرها علي
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مبارك
يف ال�سابع
ع�شر من �إبريل عام
 ،1887وجملة البيان التي
�أ�صدرها عبد اهلل ندمي يف مطلع
مار�س عام .1897
والهدف من �إ�صدار املجالت
الثقافية هو الق�ضاء على ع�صر
اجلهل و�أحوال التخلف يف الوطن
العربي ،وال��ذي نال من تقدمه
وت��ط��وره على كافة امل�ستويات
واملجاالت.
ول��دت فكرة �إ���ص��دار جملة
العربي من رحم اجلريدة الر�سمية
«الكويت اليوم» التي �صدرت يف
عام  .1954ففي الن�صف الثاين
من تلك ال�سنة �شهدت الكويت
نقلة نوعية ك�برى من الناحية
الإدارية بهدف و�ضع �أ�س�س بناء
الدولة احلديثة ،خا�صة بعدما
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غ��دا النفط املتدفق
م�����ورداً م��ال��ي �اً كبرياً
ي�سمح ببناء البنى التحتية
و�إق��ام��ة امل�ؤ�س�سات التي
تخدم املجتمع الكويتي.
وعلى هذا الأ�سا�س �أ�صدر
ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل ال�صباح
�أمري دولة الكويت �آنذاك مر�سوماً
بت�شكيل «اللجنة التنفيذية العليا»
حتت �إ�شرافه املبا�شر ،وتكونت
من ال�شيخ جابر العلي ال�صباح،
وال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح ،وال�شيخ خالد العبد
اهلل ال�صباح ،وال�سيد �أحمد عبد
اللطيف مدير املالية ،وال�سيد
عبد اللطيف �إبراهيم الن�صف،
وال�سيد عزت جعفر ،وب�سكرتارية
كل من �أحمد ال�سيد عمر ،وحامد
يو�سف العي�سى.
ففي الثالث ع�شر من دي�سمرب
عام  1954التقت �أ�سرة حترير
جريدة الكويت «الكويت اليوم»:

تاريــــخ

طلعت الغ�صيني ،وب��در خالد
ال��ب��در ،وال�سيد فا�ضل خلف؛
حيث مت بحث مو�ضوع �إ�صدار
ملحق �أدبي تابع لإدارة اجلريدة
الر�سمية .وظلت فكرة امللحق
الأدب��ي هذه تتفاعل على مرور
الأي��ام وتتطور لكن ببطء .ويف
اخلام�س من فرباير عام 1955
�صدر قرار من اللجنة التنفيذية
ب�إن�شاء دائرة املطبوعات والن�شر
وتعيني بدر خالد البدر مديراً عاماًّ
لها ،حيث كان له الدور الأكرب يف
�إن�شاء مطبعة «حكومة الكويت»،
وق��د �أخ��ذ على عاتقه ت�أ�سي�س
تلك املطبعة مبا ا�ستلزمه ذلك
من �شراء للآالت و�إر�سال بعثة
�إىل املطبعة الأمريية بالقاهرة
للتدريب على فن الطباعة .وعقب
افتتاح املطبعة يف �شهر �أكتوبر عام
 1956بالتزامن مع انتقال �أحمد
ال�سقاف من دائرة الأوقاف �إىل
دائرة املطبوعات والن�شر كنائب
للمدير عام  ،1956وتخ�صي�ص
ق�سم من املطبعة لطباعة الألوان،
عاد مو�ضوع �إ�صدار جملة �أدبية
يلوح يف الأفق ،وبد�أ امل�س�ؤولون يف
دائرة املطبوعات يف ا�ست�شارة من
كان يزور الكويت من ال�صحافيني،
والأدب��اء ،والنا�شرين ،وموزعي
ال�صحف ،بعد �أن يو�ضحوا لهم
ال��ه��دف م��ن �إ���ص��دار مثل هذه
امل��ج��ل��ة ،وه���و ل��ت�لايف النق�ص
الظاهر يف ال�صحافة العربية من
مثل ذلك النوع من املجالت بعد
�أن اختفت من امليدان جمالت

لها وزنها الأدب��ي والعلمي مثل
املقتطف ،والر�سالة ،والثقافة.
ولتنفيذ ذل��ك قامت دائرة
املطبوعات با�ستدعاء الدكتور
�إبراهيم عبده من القاهرة للعمل
كخبري لهذه الدائرة بهدف �إدخال
التنظيمات والتعديالت املختلفة،
وقد ر�أت هذه الدائرة �أن تقدم
م�شروعاً لإ�صدار جملة �شهرية
عربية.
ون�����ش��رت ج��ري��دة «الكويت
اليوم» يف العدد ال�سبعني ال�صادر
يف احلادي والع�شرين من �إبريل
عام  ،1956تقريراً جاء فيه �أن
دائرة املطبوعات والن�شر تنوي
�إ�صدار جملة ل�ل�آداب والفنون،
والعلوم ،ت�أ�سي�ساً على ما تقوم
به الدوائر املماثلة يف كثري من
الأمم املتح�ضرة بغية امل�ساهمة
يف الن�شاط الفكري العام و�إبراز
امللكات املحلية ...وملا كانت دائرة
املطبوعات والن�شر قد جعلت من
ر�سالتها اال�ضطالع بكل ما من
�ش�أنه �أن يُ ْعلي من قدر الكويت
وي�ضيف �إىل ر�صيد نه�ضتها ،وملا
كان يف الكويت نخبة من ال�شباب
املثقف �سواء من الأهايل �أو من
العرب القاطنني فيها تت�شوف �إىل
�صحيفة �أدبية ،وفنية ،وعلمية
ت�برز على �صفحاتها كفايتها
وت�سجل خواطرها ،ومل��ا كانت
الدائرة تهدف �أي�ضاً �إىل �إ�شراك
�أئمة الفكر العربي يف �سائر بلدان
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي يف حتريرها،
وتزمع توزيعها يف الكويت ويف
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تلك ال��ب�لاد ،لذلك فقد كلفت
دائرة املطبوعات والن�شر الدكتور
�إبراهيم عبده يف مهمته الأخرية
مل�صر مب��ف��احت��ة ك��ب��ار الكتاب
والعلماء يف امل�ساهمة يف حترير
املجلة املزمع �إ�صدارها قريباً،
وقد رحبوا جميعا بالفكرة و�أعلنوا
ا�ستعدادهم لتقدمي جميع ما
يطلب �إليهم من مو�ضوعات.
كما تذكر ال�صحيفة �أن دائرة
املطبوعات �أرادت من ذلك �إ�صدار
جملة �أدبية ،واجتماعية ،وثقافية
جامعة ت�ضم بني �صفحاتها من
ع�صارة �أفكار املفكرين ،وخال�صة
جتارب العلماء املربزين ،وروائع
قرائح ال�شعراء املبدعني ،ور�سم
�إطار م�ستمد من �أرقى التجارب
ال�صحفية يف العامل؛ يقوم على
التب�سيط والت�شويق اللذين ي�ضعان
امل��ع��رف��ة يف م��ت��ن��اول الأكرثية
ال�ساحقة من القراء كما ر�ؤي �أن
تكون لل�صورة مكانتها املرموقة
يف املقال .وللمو�ضوعات امل�صورة
مقامها الأول يف كل عدد ي�صدر
من املجلة.
من ح�سن الطالع �أن يزور
الكويت ال�صحفي اللبناين املعروف
�سليم اللوزي ،ويحل �ضيفاً على
رئي�س دائرة املطبوعات ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح يف
�شهر نوفمرب عام  ،1957وحني
علم مب�شروع املجلة زار مدير
املطبعة وطلب منه �أن ي�صمم
له املاكيت الذي تخيله للمجلة،
ثم زار الرئي�س يف مكتبه و�أبدى
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ا���س��ت��ع��داده للتعاون م��ع �أحمد
ال�سقاف يف �إ�صدار العدد الأول
على �أن يتوىل ال�سقاف بعد ذلك
الإ�شراف عليها ،ومل ي�ش�أ الرئي�س
�أن يعار�ض ر�أي �سليم اللوزي،
وطلب ح�ضور �أحمد ال�سقاف
�إىل مكتبه يف دائ���رة ال�ش�ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال��ت��ق��ى اللوزي
وال�سقاف مع ًا ملناق�شة الفكرة
بح�ضور رئي�س دائرة املطبوعات
وال�سيد ن�صف اليو�سف الن�صف،
ودار بينهم ج��دل ح��ول فكرة
اللوزي من ت�صميم ملاكيت املجلة
بالإمكانيات املتوفرة يف الكويت
�آن��ذاك ،حيث �أك��د ال�سقاف �أن
جملة ب��ه��ذا الطموح يجب �أن
يُجلب لها رجال اخت�صا�صيون
من خ��ارج الكويت «ف�إما جملة
تتحدث بذكرها الأجيال �أو ال
ت��ك��ون» ،ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل غري
اللوزي ر�أيه واقرتح على ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
رئي�س دائرة املطبوعات والن�شر
�آنذاك و�سمو �أمري البالد احلايل
�أن يحمل �أحمد ال�سقاف م�س�ؤولية
اختيار موظفي املجلة ،ويف �أواخر
ع��ام  1957ب��د�أ امل�سئولون يف
دائ���رة املطبوعات التفكري يف
اختيار االخت�صا�صيني لإدارة
امل��ج��ل��ة وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م رئي�س
التحرير؛ فتقرر يف الرابع ع�شر
م��ن دي�سمرب ع���ام � 1957أن
ي�سافر يف جولة يف البالد العربية
للبحث عن ال�شخ�ص املنا�سب
الذي تتوفر فيه ال�شروط الالزمة

ملثل هذا امل�شروع الأدبي الكبري،
وبالفعل �سافر �إىل بغداد وقام
ب��زي��ارة الأدي����ب الكبري حممد
بهجة الأثري كبري مفت�شي اللغة
العربية يف مكتبه ،وق��د بارك
م�شروع املجلة ووع��د بالكتابة
لها واال�ستكتاب من �أجلها ثم
ق�صد جريدة احلرية فا�ستقبله
ال�سيد في�صل ح�����س��ون الذي
حتم�س للفكرة وكتب عنه يف اليوم
التايل ،ويف يوم ال�ساد�س ع�شر
من دي�سمرب عقد �أحمد ال�سقاف
اجتماعاً مع الدكتور يو�سف عز
الدين وزمالئه يف الكلية ،ويف
امل�ساء عقدوا اجتماعاً يف فندق
ال�سندباد ح�ضره نخبة من �أ�ساتذة
اجلامعة على ر�أ�سهم الدكتور
عبد العزيز ال��دوري والدكتور
يو�سف عز ال��دي��ن ،كما ح�ضر
م�أدبة ع�شاء مبنزل القا�ضي فالح
الق�صاب ح�ضرها الأديب حارث
طه ال���راوي ،ودار حديث حول
م�شروع املجلة ،واال�سم املقرتح
لها فتداول احل�ضور ثالثة �أ�سماء
كانت ت��دور يف ذه��ن ال�سقاف،
وهي :اخلليج العربي ،وال�شاطئ
العربي ،وال��ع��رب��ي ..كما طرح
خالل هذا اللقاء ا�سمان الختيار
�أح��ده��م��ا لهذه املهمة الأدبية
العلمية الثقافية الكربى ،هما:
العالمة ف�ؤاد �صروف والعالمة
�أحمد زكي.
ويف �صباح يوم الأحد التا�سع
والع�شرين من دي�سمرب عام 1957
غادر �أحمد ال�سقاف بريوت �إىل
القاهرة ،ويف �صباح اليوم التايل،
ات�صل هاتف ًّيا بالدكتور �أحمد زكي
وطلب لقاءه ،فحدد له ال�ساعة
الرابعة من م�ساء اليوم التايل
موعداً للمقابلة ،ثم توجه �إىل
معهد املخطوطات العربية والتقى
الدكتور �صالح الدين املنجد وكان
يف زيارته الدكتور حممد يو�سف

د.احمد زكي �أول رئي�س حترير ملجلة "العربي" يقف وراء �أحمد ال�سقاف مع جمع
من املثقفني العرب عام 1958

جنم فتناق�شا حول ن�شر وح�سن
اخ��ت��ي��ار امل��خ��ط��وط��ات مو�ضوع
الن�شر ف�أثنى على الفكرة ،ويف
امل�ساء التقى الدكتور �صالح الدين
املنجد وال�سيد �أحمد ال�سقاف
واتفقا على البدء يف اختيار ما
يجب �أن يتقدم على غ�يره يف
الن�شر.
ويف م�����س��اء ي���وم الثالثاء
احل��ادي والثالثني من دي�سمرب
عام  ،1957زار �أحمد ال�سقاف
الدكتور �أحمد زكي يف منزله يف
امل��ع��ادي ،وامتد احل��وار بينهما
ملدة �ساعة ون�صف حول م�شروع
املجلة ،كان خاللها الدكتور �أحمد
زك��ي متهيباً من ت��رك القاهرة
واال�ستقرار يف الكويت ،فطلب
من �أحمد ال�سقاف �أ�سبوعاً للبت
يف العر�ض الذي قدمه ال�سقاف
برئا�سة حترير املجلة اجلديدة،
ويف م�ساء يوم اخلمي�س الثاين من
يناير عام  ،1958زار ال�سقاف
الدكتور �أحمد زك��ي ف�شرح له
امل�شروع �أكرث و�أكرث ،فوافق على
�أن يكون له احلق يف االعتذار يف
�أي وقت ي�شاء ،فخرج ال�سقاف
من منزله جذالً مطمئناً.
وقد ا�ستغل ال�سقاف املدة
التي طلبها الدكتور �أحمد زكي
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لبحث الأمر ،وقام بزيارة املطابع
الأمريية وفرع مطبعة ديكن�سون
اللندنية ومطابع �أخبار اليوم ،كما
قام بزيارة دار الهالل لبحث �شراء
�أر�شيف منها وزيارة مطابعها.
ويف التا�سعة من م�ساء يوم
ال��راب��ع م��ن يناير ع��ام ،1958
ج���اء ال���رد ب��امل��واف��ق��ة م��ن قبل
الدكتور �أحمد زك��ي ،فما كان
من ال�سيد ال�سقاف �إال �أن قام
ب�إر�سال برقية �إىل رئي�س دائرة
املطبوعات والن�شر ال�شيخ �صباح
الأح��م��د اجلابر ال�صباح و�إىل
مدير املطبوعات ال�سيد بدر خالد
البدر املدير ،ن�صها:
«���ص��اح��ب ال�����س��ع��ادة رئي�س
دائرة املطبوعات والن�شر ،ال�سيد
مدير املطبوعات ،الكويت ،مت
االتفاق مع الدكتور �أحمد زكي،
البقية �سيتم اختيارهم قريب ًا،
م�شروع املخطوطات �أجنزناه،
التفا�صيل يف كتاب م�ؤرخ  4منه،
ال�سقاف».
كما مت االتفاق مع الدكتور
�أحمد زكي على �أن يكون راتبه
�أربعة �آالف روبية �أو ثالثمائة
جنيه �إ�سرتليني ،عدا ال�ضرائب
واالمتيازات الأخرى.
كما زار ال�سقاف مطبعة
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اجل��م��ه��وري��ة و���ش��اه��د م�صنع
الزنكوغراف و»مكنة املان» الكبرية
التي تطبع �أربعة كتب �أو �أربع
�صحف دفعة واحدة ،و�سرعتها
مائتا �أل��ف ن�سخة يف ال�ساعة،
وثمنها مائة وع�شرون �ألف جنيه
�إ�سرتليني �آنذاك ،كما زار مطبعة
بنك م�صر و�شاهد خط التجليد
بالبال�ستيك والتجليد بال�سلك
اللولبي.
�شارك الدكتور �أحمد زكي،
�أحمد ال�سقاف يف جوالته ،فزاراً
معا دار الهالل واتفقا على �شراء
�أربعة �آالف �صورة ب�ألف جنيه،
ويف اليوم التايل اجتمعا ب�أحمد
الوردجي الذي ر�شحته املطبعة
الأمريية كر�سام للمجلة فوافق
عليه ،كما ق��ام ب��زي��ارة م�سبك
ال�شرق ل�صناعة احلروف وم�صنع
زنكوغراف طورو�س للوقوف على
�أ�سباب ت�أخر و�صول �أكلي�شيهات
امل�صحف ال�شريف.
ويف يوم الثاين ع�شر من يناير
عام  1958زار �أحمد ال�سقاف
ك�ل ً
ا من الأ�ستاذ �إح�سان عبد
القدو�س ،الذي �أثنى على امل�شروع
واختيار الدكتور �أح��م��د زكي،
والأ�ستاذ طاهر الطناحي رئي�س
حترير الهالل.
ويف ي��وم الأرب���ع���اء املوافق
اخلام�س ع�شر م��ن يناير عام
 1958زار ال�سقاف الأ�ستاذ
ح��اف��ظ حم��م��ود رئي�س حترير
ج��ري��دة القاهرة والتقى عنده
الأ�ستاذ عبد الوارث كبري �سكرتري
التحرير ،كما قام بزيارة الأ�ستاذ
م�صطفى �أمني يف دار �أخبار اليوم،
وكان قد علم برغبة ال�سقاف يف
التعاقد مع امل�صور �أو�سكار مرتي،
واملخرج الفني �سليم زبال فعاتبه
برقة ،ف��رد عليه ال�سقاف ب�أن
م�صر ت�ستطيع �أن جتد البديل
ب�سهولة.

تاريــــخ
ويف ي��وم اخلمي�س املوافق
ال�ساد�س ع�شر من يناير عام
 1958التقى ال�سقاف يف الفندق
م��ع ك� ٍ ّ
���ل م��ن الأ���س��ت��اذ حممد
الب�شالوي كبري م�صححي جريدة
ال�شعب وف���وزي �أب���و احل�سن،
وح�سني و�صيف ،وحممد علي �أبو
كب�شة للعمل م�صححني لتجارب
الطبع وكلهم يعملون يف جريدة
ال�شعب ،فاتفق معهم على العمل
يف امل�شروع.
ويف ي��وم الأرب��ع��اء املوافق
ال�سابع ع�شر م��ن يناير عام
 1958زار ال�سقاف ك� ًّ
ل�ا من
الأ�ستاذ جميل عارف من جملة
�آخر �ساعة ومعه �سليم زبال ،ومت
االتفاق مع �سليم زبال و�أو�سكار
مرتي ب�صورة نهائية.
ويف �صباح يوم الأحد املوافق
التا�سع ع�شر من يناير عام 1958
غادر ال�سقاف –يرافقه كل من
�سليم زبال و�أو�سكار مرتي� -إىل
بريوت .ويف �صباح اليوم التايل
ق�صد دار العلم للماليني فات�صل
الأ�ستاذ بهيج عثمان بالأ�ستاذ
قدري قلعجي وكان قد �أثنى عليه
يف القاهرة كل من :الأ�ساتذة
�أحمد حممد نعمان ،وعبد اهلل
الق�صيمي ،وح��م��د اجلا�سر،
وحممد حممود الزبريي؛ حيث
وافق ال�سيد قلعجي على تويل
من�صب �سكرتري التحرير.
ويف ف��ج��ر ي����وم الأرب���ع���اء
امل��واف��ق الثاين والع�شرين من
يناير عام  ،1958غادر ال�سقاف
ب�يروت عائداً للكويت ،و�أطلع
امل�س�ؤولني  -وخا�صة ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
– على االت�صاالت التي قام بها
مع من قابلهم ،وخا�صة الدكتور
�أحمد زك��ي ،وكلف ب��در خالد
البدر مدير دائ��رة املطبوعات
بالكتابة للدكتور �أح��م��د زكي

لعر�ض وظيفة رئي�س حترير
املجلة عليه ر�سمياً ،حيث وجه
�إليه ر�سالة بتاريخ الأول من
فرباير عام  ،1958وجاء �إليه
الرد باملوافقة بر�سالة م�ؤرخة
يف الثاين ع�شر من فرباير عام
 ،1958كما مت اختيار �سليم
زبال خمرجاً ،و�أو�سكار مرتي
م�صوراً ،وحممد ح�سني زكي،
والر�سام �أحمد الوردجي ،كما
ع�ين ب��ع��د ذل���ك امل�����ص��ور عبد
النا�صر �شقرة.
يف تلك الأثناء تخلف ال�سيد
قلعجي فما ك��ان من ال�سقاف
�إال �أن ا�ستغل فر�صة وجوده يف
القاهرة وتعاقد مع ال�سيد عبد
الوارث كبري ل�سكرتارية التحرير،
فح�ضر �إىل الكويت وعمل مع
املجموعة ليل نهار.
كما ق��ام ال�سقاف بعر�ض
ا�سم الدكتور حممد ال�سمرة
على بدر خالد البدر مدير دائرة
املطبوعات ،وذلك للعمل نائباً
لرئي�س التحرير.
�أم��ا ع��ن ا�سم املجلة فقد
�أجرت دائرة املطبوعات م�سابقة
لأن�سب الأ�سماء ففاز باجلائزة
النقدية مقرتح ا�سم «العربي» .
وق����د و���ض��ع��ت اخلطوط
العري�ضة لهذه املجلة وحتدد
دورها من خالل املو�ضوعات التي
ن�ص عليها قرار �إن�شائها والذي
�صدر كوثيقة ر�سمية �صادرة
عن دائ��رة املطبوعات ون�شرت
باجلريدة الر�سمية «الكويت
ال��ي��وم» يف ع��دده��ا رق��م 168
بتاريخ من مار�س عام /1958
العا�شر من رم�ضان عام 1377ه،
وقد جاء ن�صه:
«ر�أت دائ����رة املطبوعات
والن�شر �أن علينا واجباً ثقافياً
يجب �أن ت�ضطلع به وت�ؤديه ل�سائر
�أبناء العروبة خدمة قومية جمردة
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من كل غر�ض �أو هدف يف�سد
معاين اخلدمة القومية احلقة،
وقد ركزت دعائم هذا الواجب
الثقايف يف � :إ�صدار جملة علمية
�أدبية اجتماعية ثقافية جامعة
ت�ضم بني �صفحاتها مع ما ت�ضم
ع�صارة �أفكار املفكرين ،وخال�صة
جتارب العلماء املربزين ،وروائع
قرائح ال�شعراء املبدعني ،وفوق
هذا وذاك تعني عناية خا�صة
باملوا�ضيع امل�صورة املدرو�سة
درا�سة علمية عن كل قطر من
�أقطار العروبة تتناول ال�سكان
واملحا�صيل وال��ث�روات �سواء
�أكانت هذه الرثوات حيوانية �أم
نباتية �أم معدنية �أم مائية».
وقد ر�سم لهذه املجلة �إطار
م�ستمد م��ن �أرق����ى التجارب
ال�صحفية يف العامل قائم على
التب�سيط والت�شويق ،اللذين
ي�����ض��ع��ان امل��ع��رف��ة يف متناول
الأكرثية ال�ساحقة من القراء،
ويف ال��وق��ت ذات���ه ال يف�سدان
ال�سمو الذي يتع�شقه اخلا�صة
منهم ،كما ر�ؤي �أن تكون لل�صورة
مكانتها امل��رم��وق��ة يف املقال،
وللمو�ضوعات امل�صورة مقامها
الأول يف ك��ل ع��دد ي�صدر من
املجلة .وبعبارة �أخرى ف�إن هذه
ميت �إىل
املجلة �ستعني بكل ما ّ ُ
الثقافة واملعرفة ب�صلة وال�سيما
الأمور التالية:
· الأدب» بفنونه املختلفة
من ق�صة ،و�شعر ،وتراث �إلخ...
وب�أنواعه :الأدب العربي القدمي،
الأدب العاملي مل�صر ،والأدب
ال��ع��رب��ي احل��دي��ث باجتاهاته
ومدار�سه املختلفة.
· الفنون� :أبحاث عن الفنون
املختلفة يف ال��ن��ط��اق العربي
وغ�يره :املو�سيقى ،وال�سينما،
وامل�سرح ،والإذاعة ،والر�سم.
· امل�شاكل االجتماعية :نوع

الغرسة ( 91نوفمبر  -ديسمبر )2017

من املعاجلة املو�ضوعية العلمية
اجلريئة بقدر الإمكان للم�شاكل
االجتماعية يف املجتمع العربي.
· امل��و���ض��وع��ات امل�صورة:
ملختلف �أنحاء الوطن العربي
تتناول قبائله ومراعيه ،وغاباته،
وحيواناته ،وثرواته الزراعية،
وامل��ع��دن��ي��ة ،وامل��ائ��ي��ة وجباله،
و�سهوله ،ووديانه �إىل غري ذلك
منا يجب على القارئ العربي
�أن يعرفه.
· العلوم1- :مقاالت لأهم ما
يثري اهتمام العامل اليوم كالذرة
وال�صواريخ ،والأقمار ال�صناعية،
والف�ضاء اخلارجي ،والأجرام
الكونية.
� 2أن���ب���اء ع��ل��م��ي��ة لأه���ماالخ�تراع��ات واالكت�شافات يف
�شتى ميادين العلم.
· نقد الكتب :نقد وتعليق
وتقدمي لأهم الكتب امل�ؤلفة يف
كل �شهر.
· االقت�صاد :مقال اقت�صادي
واحد على الأقل.
· ن�شر لوحات فوتوغرافية:
�أو مر�سومة ت�صور جانب ًا من
احلياة العربية.
ال���ع���دد الأول م���ن جملة
العربي
اكتمل اال�ستعداد لإ�صدار
املجلة يف �أواخ��ر ع��ام ،1958
حيث �صدر العدد الأول منها
�شهر دي�سمرب ع���ام /1958
جمادى الأوىل عام 1378ه ،وقد
طبع من هذا العدد الأول حوايل
ثالثني �أل��ف ن�سخة وزع��ت يف
خمتلف �أنحاء الوطن العربي.
ق�����س��م ه����ذا ال���ع���دد �إىل
ت�سعة �أق�����س��ام :الق�سم العام،
وا�ستطالعات �صحفية م�صورة،
وعلوم ،وطب ،و�أدب ،وق�ص�ص،
وم��ت��ن��وع��ات ،و�أ����س���رة ،و�إذاع���ة
وم�سرح.

إنسانيـــات

ٍ
لصوت
ما
ُأ ْغ ِل َق ْ
ت من
األسامع
دونه
ُ
معنى!!
د .محمد مصطفى َ
الك ْـنـز

ال� � � �ع� � � �ل� � � ��م ح� � � � � �ي � � � � ��اة ،واحل � � � � � �ي � � � � � ��اة ال ت � � �س � � �ك� � ��ن أب � � � � � � � � � ��دان امل � � � � � � � ��وت � � � � � � � ��ى ،واإلق � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � ��ال ع� � �ل � ��ى
ال� � � �ع� � � �ل� � � ��م ي� � � � �ك � � � ��ون ب� � � � � ��ال� � � � � ��روح ال ب � � � ��اجل � � � �س � � � ��د ،ف� � � � � ��ال� � � � � � � ��روح ش� � � � ��ري � � � � �ف� � � � ��ة وال � � � � � �ع � � � � � �ل � � � � ��م ن� � � � ��ور
ما بالُ َك برجل ي�سري يف ال�صحراء وحي ًدا ينادي ،هل لندائه
ب�شيخ ُ
يخطب بني املقابر؛ حيث (ال حياة ملن ينادي)� ،أو
معنى؟ �أو
ٍ
ٍ
ب�شاعر يُلقي ق�صيدة ،وامل�ستمعون ي�ضعون (�أ�صابعهم يف �آذانهم)؟!
ال�صوت معناه.
وميوت ال�شاعر ،ويفقد
متوت الكلمات،
حينئذ
ُ
ُ
ُ
أعجب ل�صرب �سيدنا نوح  -عليه ال�سالم – ومدى
و�إين ل
ُ
مت� ّسُ كه بحمل ر�سالة اخلري واحلق واجلمال ،يف حني كان قومه
يغلقون من دونه الأ�سماع؛ اقر�أ معي هذا الو�صف املهيب اجلليل،
دعوت قومي
رب �إين
ُ
اململوء بروح الإ�صرار واملثابرة« :قال نوح ِ ّ
ليلاً ونها ًرا فلم يزدهم دعائي �إال ف��را ًرا .و�إين كلما دعوتُهم
لتغفر لهم جعلوا �أ�صابعهم يف �آذانهم وا�ستغ�شوا ثيابهم و�أ�ص ّ ُروا
أعلنت لهم
وا�ستكربوا ا�ستكبا ًرا .ثم �إين دعوتُهم جها ًرا .ثم �إين � ُ
أ�سررت لهم �إ�سرا ًرا.».....
و�
ُ
ِ
ْ
كم هو ٍ
قا�س على الـ ُم�صلح �أن يُ ْعرِ �ض عنه َم ْن ين�صحه ،و�أق�سى
مم ْن مينع اخلري
منه �أن يُغ ِل َق ال�سم َع دونه ,ولي�س هناك �أغ َبـى َّ
عن نف�سه ،ويقف يف وجه من مينحه �إياه.
ٌ
واقف بني
تذكرت قو َل �سيدنا نوح – عليه ال�سالم  -و�أنا
ُ
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اَّ
أيت كيف �أن املع ِلّم
طُـلبي� ،أدعوهم �إىل الإن�صات لل�شرح ،ور� ُ
َّ
الطالب ،من
ني الكال َم ،من �أجل �أن يَ ْ�سمعه
يتو َّدد
ويتلطف ،ويُل ُ
ُ
قدم لهم خري املعرفة وجمالها ،و�أَلَ َق العلم وروعته،
�أجل �أن يُ ِ ّ
ورغم ذلك يُعر�ضون عنه.
�إن العلم حياة ،واحلياة ال ت�سكن �أبدان املوتى!! وال �شك �أن
الإقبال على العلم يكون بالروح ال باجل�سد؛ ف�إن الروح �شريفة
والعلم نور ،وال يلي ُق بالنور �إال ال�شريف؛ �أال ترى �أن الرو َح ت�صعد
�إىل بارئها ،وكفى بذلك �شر ًفـا ،بينما يعو ُد اجل�س ُد �إىل ُم�ستقـ ّره
من الأر�ض؟!
لكن ما نراه اليوم من طالب املدار�س واجلامعات انتكا�سة
عجيبة ،لقد ا�ستدار الزمن ،و�صار املعلمون يرحلون �إىل الطالب،
وقد كان طالب العلم يف ع�صور النه�ضة يرحلون �إىل العلماء؛
من القاهرة �إىل بغداد �إىل الأندل�س �إىل دم�شق ،وغريها من
حوا�ضر العلم �آنذاك ،ومنهم – دون بلوغ غايته َ -من كان ميوت
يف الطريق � ،أو تفرت�سه �سباع الأر�ض ووحو�شها� ،أو يقع �صي ًدا
لق َُّطاع الطرق ،ورغم ذلك مل ينهزموا ،بل كانوا يوا�صلون طريق
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إنسانيـــات
الطلب ،ويكابدون الأهوال من �أجل العلم.
وهذه الأحداث يجهلها �أكرث طالبنا اليوم؛ لأن �صلة �أبنائنا
مقطوعة عن جذور �آبائهم و�أجدادهم ،و�إن ُح ِك َي ْت لهم ،فما هي
�إال ق�ص�ص من ن�سج اخليال ،تتن َزّل على قلوب الهية ،فال تتجاوز
ٍ
قت من دونه الأ�سما ُع معنى!!
الآذان ،وما
ل�صوت �أُغ ِل ْ
لت طالبي� -أنظر �إليهم بعينني مملوءتني
زلت  -كلما ت�أ َّم ُ
وما ُ
لاً
�ألـ ًما ،مت�سائ � :أه�ؤالء َم ْن �سيعيدون بنا َء ح�ضارتنا؟! كيف ذلك
وهم ُح َطام؟! وتار ًة � ُ
أنظر لل ُمع ِلّمني -وقد حادوا عن روح ر�سالتهم،
وخَ َب ْت جذوةُ العلم يف قلوبهم -قائلاً � :أه��ؤالء من �سي�س ِلّمون
�أبناءنا ِم ْ�شع َل املجد؟! كيف ذلك وهم ال يُ� ِ ّؤرقهم َه ّ ُم املعرفة ،وال
ينا�ضلون من �أجلها؟! بل �إذا ر�آين �أحدهم مهت ًّما لق�ضيتي التي
هو ْن عليك( ،ف�أنت تنفخ يف رماد) ،وهكذا
�أنافح دونها ،قال يلّ ِ :
يتقلَّ ُب من يحمل ر�سالة العلم بني طالب �ضائع ،ومع ِلّم ُمثَ ِ ّبط!!
ريا من �أ�ساتذة اجلامعات الذين ي�شار �إليهم بالبنان
�إن كث ً
�أ�صبحوا ينظرون �إىل العلم على �أنه وظيفة ال ر�سالة ،مكانة
اجتماعية ال ق�ضية يحملون ه َّمها!! بل �إن منهم من ي�سطو على
جهد الآخرين� ،أو يبتاعه (بثمن بخ�س)؟ ومنهم �أ�ساتذة يع ِلّمون
أعجمي ،ال يقيم جملة واحدة
�أبناءنا العربية ،و�إذا حت َّدث فك�أنه �
ٌّ
على اجلا َّدة ،فماذا �إذن �سيقدم الأ�ستاذ لطالبه؟ وماذا �سيعطي
الآباء للأبناء؟ و�أ�صل (العود �أعوج)؟ لقد كان الراب�ضون على
ثغور العلم من قب ُل �إما علماء و�إما �أدباء ،ف� ِ
ٍ
حينئذ
آمنت الرعي ُة
بنب َّوة العلم.
والقائمون على التعليم اليوم  -يف وزارات الرتبية  -م�شغولون
خارج �إطار املعرفة احلقة – بعي ًدا عن روح العلم و�صفائه -
بع�ضا ،وكلما ج َّد ْت نظرية
بالنظريات الرتبوية ،التي يلعن بع�ضُ ها ً
بحجة التطوير والتحديث.
جعلوا �أبناءنا حقو َل جتارب لهاَّ ،
كما �أن القائمني على و�سائل الإع�لام  -خا�صة املرئية
وامل�سموعة  -م�شغولون بربامج الت�سلية والرتفيه� ،أما العلم
والعلماء ف�آخر �شيء يفكرون فيه ،حتى املعلومات التي يقدمونها
فهي �أ�شبه مبعلومات املقاهي وال�شوارع.
املتكرر عن �أهمية العلم� ،إال �أن
�إن جمتمعاتنا رغم حديثها
ِّ
َ
الأمر ال يتجاوز ال�شفاهَ ،فلم يَنْبُ ْت مذا ُقه يف القلوب ،وال طع ُمه
يف احللوق .
وطالب اليوم ي�سعى �إىل املدر�سة �أو اجلامعة وه ّ ُمه الأول
هو احل�صول على (ال�شهادة) التي ِ ّ
متكنه من العمل� ،أو الزواج،
�ص ًبا و�إرها ًقا،
�أما العلم فهو �آخر �شيء يفكر فيه؛ �إنه مي ِ ّثل له نَ َ
وقد كان ملن قبله لذ ًة ومتعة .
�إن ربط (ال�شهادة الدرا�سية) ب�سوق العمل �أف�سد العلم،
وجعل قاعة ال��در���س جمم ًعا لل�صالح والطالح ،ال��راغ��ب يف
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العلم وغري الراغب فيه ،الذي
ك� ��ان ال ��راب� �ض ��ون على
يختاره ب ��إرادت��ه وال��ذي يُ ْجبرَ
ث �غ ��ور ال �ع �ل��م م ��ن قبل عليه ،الذي يطلبه لذاته ،والذي
إم ��ا ع �ل �م��اء وإم ��ا أدب ��اء ،يتخذه مط َّي ًة ملن�صب �أو �سلطة،
و�إ َّن (خالئق ال�سفهاء تُ ْع ِدي)،
ف� � ��آم � � �ن� � ��ت ال � � ��رع � � �ي � � ��ة
أجرب باقي
كما يُ ْعدي البعريُ ال ُ
ح �ي �ن �ئ��ذ ب �ن �ب ��وة العلم الإبل!!
و�إذا كان الأمر بهذه ال�صورة،
و�صلت
فال ن�ستغرب للحال التي
ْ
�إليها �أُ ّمتنا ،وقد كان َق َد ُرنا الأ�صلي �أن نكون قدوة للب�شرية؛ لأن
دور امل�سلم احلق هو قيادة العامل.،
وال ِب ْد َع �أن �صرنا �أرقا ًما ال معنى لها ،وحلقات باهتة يف
�سل�سلة طويلة �ضعيفة ،ال لون لها  ،وال طعم  ،وال رائحة ،ن�أتي
للحياة لن�أكل ون�شرب ونلهو ،ثم نح�صل على (�شهادة) ثم عمل
ثم زواج ثم �أوالد ثم موت� ،إنها حياة خالية من املعاين الإن�سانية
التي هي يف الأ�سا�س خالفة اهلل يف الأر�ض ،حياة خالية من
الأهداف والطموحات ،خالية من الأمنيات والآمال ،ولقد ذ ّم
املوىل  -تعاىل -الذين يعي�شون وال معنى حلياتهم ،و�صفهم
فقال( :يتمتعون وي�أكلون كما ت�أكل الأنعام).
لقد حفظ لنا التاريخ �أ�سماء َم ْن �صنعوه ،ون�سي ماليني
من الب�شر عا�شوا وهم �أموات ،ثم ماتوا دون �أن ينتبه �أحد �إىل
موتهم ،وكم �ضاعت عرب الزمن �أمم و�شعوب ،و�أنا�س كثريون
كانوا غثاء ،لكنه مل ين�س – مثلاً � -أبا حنيفة ومال ًكا وال�شافعي
و�أحمد واخلليل و�سيبويه والرازي والغزايل وغريهم.
�إننا بحاجة �إىل �أن نربط �أبناءنا بعلمائهم ،وبرتاث �أجدادهم؛
لأن ال��ذي ال يعرف ما�ضيه ،لن يعرف حا�ضره ،ولن يعرف
م�ستقبله ،ولن تكون له جذور را�سخة ت�ش ّ ُده ،فتع�صف به الريح
توجه.
�أ ّنَى َّ
جب َف َع َج ٌب �أن يُ�ساق الطالب �إىل قاعات الدر�س،
و�إن تَ ْع ْ
و�أن يُد َفعوا �إليها دف ًعا( ،ك�أمنا ي�ساقون �إىل املوت)� ،إن قاعة
الدر�س تمُ ِ ّثل له �سجنًا ،يتو ُق �إىل الفكاك من �أَ ْ�سره ،وقد كانت
قب ُل رو�ض ًة من (ريا�ض اجلنة) ،وهل يُ ْد َفع املرء �إىل اخلري؟! �إن
البهائم – فح�سب – هي التي تُ ْد َفع �إىل �أن تَرِ َد املاء  ،وتُ ْد َفع
�إىل منابت الكلأ ،وتُ ْدفع �إىل حظائرها ،هي ال تعرف �أين اخلري
َ ،فت َُو َّجه �إليه.
و�أ�ش ّ ُد عج ًبا من ذلك �أن يُ ِ ّ
الطالب من �أجل �أن
�سكت املعل ُم
َ
ي�ستمعوا �إليه ،ويجتهد يف طرق �إ�سكاتهم ،وتروي�ضهم وتر�ضيتهم،
تحي وقت �إن�صاتهم ليعر�ض
ومن �أي ال�سبل ي�صل �إىل عقولهم ،ويَ نَّ
لهم ما عنده ،كل هذا من �أجل �أن يعطيهم اخلري والعلم واملعرفة!!!
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وك�أين بال�شاعر �إيليا �أبي ما�ضي يُ ِ ّ
�شكل هذا امل�شهد مبفارقاته
املبكية ،كما َ�ش َّكل القر�آ ُن العظي ُم من قب ُل م�شه َد �سيدنا نوح –
عليه ال�سالم  -مع قومه:
���ت لحَ ْ ���ن���ا
ي����ا رف���ي���ق���ي �أن������ا ل�����وال �أن� َ
�������ت م����ا وق����ع� ُ
روح َ
��������ك �أُذْن�������ا
ه�����ذه �أ�������ص������داءُ روح������ي ف��ل��ت��ك�� ْن ُ
ٍ
����ت م����ن دون�������ه الأ������س�����م�����ا ُع معنى
م����ا
ل�������ص���وت �أُغ����� ِل�����ق� ْ
ورغم �أن طالب اليوم ينال كل �صنوف الرعاية واالهتمام،
ويق�ضي �أغلب يومه الدرا�سي يف جو علمي مريح� ،إال �أنه �إذا
ذهب �إىل البيت ،و�أراد املذاكرة ،انهزم من �أول جولة� ،إذا �صادفته
أر�ضا ،وخارت عزميت ُه،
م�س�أل ٌة �صعبة ا�سرتخى لها ،و�سقط �أمامها � ً
فيغلق دونها الكتاب ،ويرتكها بال رجعة.
اً
رجال ،بل م�سوخً ا
�إن الرتف �إذا مل يُ ْح َ�سن ا�ستغالله فلن ينتج
شوهة ،لي�ست الأمة بحاجة �إليها؛ لأنها ُمتْخم ٌة بامل�سوخَ ،ف ُح َّق
ُم� َّ
ُ
نطوعه لإعادة ح�ضارتنا
لهذا اخلري الذي �أفاء اهلل علينا �أن ِ ّ
ال�ضائعة.
ع�شت �أنا و�أبناءُ جيلي ده ًرا نتو ُق �إىل العلم ،حني مل يكن
لقد
ُ
يتي�سر لأبناء اليوم من متاع الدنيا وزهرتها،
يتي�سر لنا مث ُل ما َّ
َّ
أوقات الطلب ،ك�أنها
زلت  -ونحن يف طراءة العمر � -أذكر � َ
وما ُ
ر�أي العني؛ كانت املدر�سة يف بلدة جماورة ،نقطع الطريق �إليها
سريا على الأق��دام ،حتى اهرت�أت النعال ،وت�شققت الأقدام،
� ً
حتت قيظ ال�شم�س تارة� ،أو زمهرير الربد تارة �أخرى ،كنا ن�سريُ
يف � ٍ
أ�سراب ك�أ�سراب الطيور املهاجرة ،نتجاذب �أطراف احلديث
أبيات �أبي القا�سم ال�شا ِ ّبي حينًا �آخر:
حينًا ،ونَتعاطى � َ
ِ
ٍ
�سيت ا َ
حلذ ْر
بت الـ ُمنَـى ونَ ُ
مح ُت �إىل غاية َرك ُ
�إِذا َما َط ْ
ومل �أجتنب وعور ِ ّ
ال�شـعـاب وال ك َّبة اللهب امل�ستع ْر
�ش �أبَ َد ال َّدهرِ بَـيـ َن ا ُ
�صعو َد اجلبالِ يَ ِع ْ
حل َف ْر
ـب ُ
ومن يته ّيَ ْ
و�إذا جاد علينا الزمان يو ًما ،وركبنا �سيارة ،فقد كنا نُ ْح�شر
�س ال �أن�سى املذاكرة �أيا َم ال�شتاء القار�س،
فيها ح�ش ًرا ،و�إن �أَنْ َ
ِ
املت�صاعد من
بال�صقيع
وقدماي عالقتان يف الأر�ض قد امتزجتا
ِ
جوفها ،والقوم حويل نيا ٌم تت�صاعد �أ�صواتهم مغرية بالنوم تارة،
وي�أتي �صوت التلفاز من بيت �أحد اجلريان مغر ًيا مب�شاهدته
تارة �أخرى ،ويتنامى �إىل �سمعي عرب هدوء الليل �صوت الغناء
املنبعث من �أحد �أعرا�س بلدتنا ،مغر ًيا �إياي باخلروج وال�سمر
علي الإغراءات ،و�أنا �أق ِلّب دفاتري
تارة ثالثة ،وهكذا تتواىل َّ
ِ
بني امل�سائلِ
ِ
والدرو�س املع َقّدة التي ال حيلة �أمامي �إال
ال�صعبة،
وقفت بني يدي املعلم ،وحا�سبني
�أن �أفهمها ،و�إال فالوي ُل �إذا ما
ُ
�سقطت من معجمه كل �ألفاظ الرحمة واملغفرة ،ماذا
ح�سا ًبا
ْ
�أقول له �إذا اعرتتني بني يديه ِ
(ه َّزةٌ كما انتف�ض الع�صفور بلَّله
ٍ
�سبيل �ستنقذين
علي؟ و�أي ُة
القطر) ،كيف �س�أجنو من ا�ستئ�ساده َّ
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من اجلحيم املعلَّق على ر�أ�سي؟
القائمون على التعليم
ورحم اهلل �شيوخنا و�أ�ساتذتنا؛
ال� � � �ي � � ��وم م � �ش � �غ � ��ول � ��ون فقد غر�سوا فينا حب املعرفة،
ب��ال�ن�ظ��ري��ات التربوية وعلمونا كيف ن��ك��ون رج� اً
��ال،
وكانوا قبل �أن يعلمونا قواعد
ال � �ت� ��ي ُي� �ل � �غ ��ي بعضها
العلم ،يوقظون فينا الإن�سانية،
ب� �ع� �ض� � ًا ،وك �ل �م ��ا ج ��دت ويذكروننا �أننا ب�شر نحيا ،لقد
بل�سما ي�شفي
ن�ظ��ري��ة ج�ع�ل��وا أبناءنا كانت ق�سوتهم
ً
جراحنا ،ولوالهم ما كُـنَّا.
ح� � �ق � ��ول جت � � � � � ��ارب ل �ه��ا
و�إذا ج��اء وق��ت املذاكرة،
(تعب قليل يُ ْع ِق ُب
كان َمن ِْطقنا:
ٌ
�سعاد ًة كبرية) ،فكنا نبذل للعلم
�أج�سادنا ،ومننحه نو َر �أب�صارنا ،ونحني له ظهورنا ،وله تُبرْ َى
�أ�صاب ُعنا ،جال�سني على الأر���ض� ،أو على �آرائ��ك من اخل�شب
الياب�س اخل�شن� ،إذ مل تكن لنا تلك ال ُف ُر�شُ الوثرية ،وال امل�ضاج ُع
الدافئة ،و�أمام هذه ال�صعوبات مل ننهزم؛ �إن الهزمية كانت تعني
لنا املوت ،بل �إق�صاءنا من الوجود!!
�أما الذين انهزموا من �أقراننا ،فما زالوا منهزمني �إىل الآن
�سافرت �إليهم يف �إجازتي،
�أمام �أنف�سهم ،و�أمام جمتمعهم ،وكلما
ُ
�أجدهم ين ُدبون الزمان تارة ،ويعيبون َّ
حظهم العاث َر تارة �أخرى،
ويلعنون القائمني على البالد تارة ثالثة ،وه�ؤالء �أغبياء؛ لأنهم
اً
جمهول
يظنون �أن ق َّوة خف ّيَة �ست�أخذ ب�أيديهم �إىل القمة ،و�أن �شيئًا
�سي�أتي يو ًما ما ِ
يحقّق �آمالهم� ،إنهم يع ِلّقون حياتهم على َو ْه ٍم خادع،
يلتفت �أح ٌد �إىل
و�سراب زائف ،نا�سني �أنه يف معرتك احلياة ،ال
ْ
�أحد ،لكنها الأحالم امل� َّؤجلة ،ثم متوت مع املرء حاجاته!!
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قامـوس الهوية

الهويـة
و االغتـراب
غ � � �ي � ��اب االع� � � � �ت � � � ��راف امل � �ط � �ل ��وب
أو ن � �س � �ي� ��ان� ��ه جت � � � ��اه اآلخ � ��ري � ��ن
وه ��وي ��ات � �ه ��م ي� ��ول� ��د االغ� � �ت � ��راب
د .الزواوي بغوره
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ال ي �خ �ف��ى ع� �ل ��ى �أح � � ��د م� ��ا ت �ع��ان �ي��ه و ت ��واج� �ه ��ه ال� �ه ��وي ��ة امل� �ع ��ا�� �ص ��رة م� ��ن م �� �ش �ك�ل�ات و حت� ��دي� ��ات و �أم � ��را� � ��ض يف بع�ض
الأح � � �ي� � ��ان ،و م� ��ن ه � ��ذه امل� ��� �ش� �ك�ل�ات م� ��ا ي �� �ص �ط �ل��ح ع �ل �ي��ه ب� � ��االغ �ت ��راب ،ف� �م ��ا م �ع �ن��ى االغ� � �ت � ��راب ،م� ��ا ع�ل�اق� �ت ��ه بالهوية؟
حت��ي��ل امل��ع��اج��م العربية
ال��ق��دمي��ة و احل��دي��ث��ة كلمة
االغرتاب �إىل الغربة ،و النوى،
والبعد ،و الذهاب ،و النزوح عن
الوطن .و يفيد الأ�صل الالتيني
لكلمة االغرتاب �أو اال�ستالب
( )alienationالتحويل ،و
بخا�صة حتويل �شيء ما لي�صبح
ملكية �شخ�ص �آخر .كما تعني
االن��ت��زاع و الإزال���ة ،و انتقال
امللكية .فعندما تنتقل ملكية
�شخ�ص ما �إىل �شخ�ص �آخر،
ت�صبح تلك امللكية غريبة عن
ال�شخ�ص الأول .كما تدل على
حالة العالقة بني الأ�شخا�ص
الذين كانت جتمعهم ال�صداقة
ثم �أ�صبحت فاترة �أو حمدودة
�أو منقطعة .و �أخريا ،ف�إن كلمة
االغ��ت�راب ت��دل على املر�ض
ال��ذي ي�صيب النف�س و يلحق
بها الت�صدع ،وغياب الوعي،
و هو ما يعني اكت�ساب الكلمة
لداللة طبية و نف�سية ال تزال
ت�ستعمل يف عمليات الت�شخي�ص
النف�سي.
لي�س ه��ذا التعدد اللغوي
�إال وج��ه��ا م��ن وج���وه التعدد
الذي يغلب على ا�ستعمال هذه
الكلمة يف املجال الفل�سفي و
االجتماعي ،و بخا�صة عندما
حتولت �إىل م�صطلح و مفهوم
فل�سفي واجتماعي و�سيا�سي
ميز تاريخ الفل�سفة احلديثة
و املعا�صرة  ،و جمموعة من
العلوم الإن�سانية على ر�أ�سها
علم االجتماع و علم النف�س،و
حتديدا التحليل النف�سي.

ف��ق��د ا���س��ت��ع��م��ل��ه الفكر
ال�لاه��وت��ي امل�سيحي للداللة
على االنف�صال بني الإن�سان
احلديث و بني اهلل ،وذلك بحكم
العمليات التي �شهدها املجتمع
احلديث ،و منها عمليتا العلمنة
و العقلنة �أو ما �سماه ماك�س فيرب
بعمليات نزع الغاللة ال�سحرية
عن العامل .و ا�ستعمل من قبل
فال�سفة العقد االجتماعي يف
القرنني ال�سابع ع�شر و الثامن
ع�شر �أمثال هوبز ،و لوك ،و
رو�سو  ،للإ�شارة �إىل �ضياع و
فقدان ما �سموه باحلرية الأوىل
�أو الأ�صلية التي كان يتميز بها
الإن�سان يف املرحلة الطبيعية
مقارنة باملرحلة االجتماعية
�أو ال�سيا�سية ،و كذلك �إىل
و�ضعية تنازل الأفراد عن بع�ض
حقوقهم للجماعة كما يقت�ضي
ذلك العقد االجتماعي.
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و لكن الذي �صاغ اال�ستعمال
امل���ف���ه���وم���ي ل��ل�اغ��ت�راب هو
الفيل�سوف الأمل��اين هيغل يف
القرن التا�سع ع�شر،و ذلك يف
كتابه املعروف :فينومينولوجيا
الروح .و لقد ا�ستخدم كلمتني
للداللة على االغرتاب .الكلمة
الأوىل هي()Entfremdung
�أي ما يجعل ال�شيء غريبا ،
والأخ��رى هي(  ( eEntauss
�)rungأي م��ا يجعل ال�شيء
خارجيا �أو خارجا عن الذات .و
يكمن الإ�سهام الأ�سا�سي لهيغل
يف حديثه ع��ن (ع��امل الروح
املغرتب عن ذاته) الذي يتميز
باالنف�صال بني العامل الواقعي
الفعلي و بني عامل العقل �أو املثال
�أو الفكرة بو�صفها ماهية العامل
الواقعي ،وبخا�صة بني الفرد
و املجتمع و الدولة والرثوة.
فكل عن�صر من هذه العنا�صر
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مغرتب عن العنا�صر الأخرى .و
يعترب الن�سق الفل�سفي الهيغلي،
حم��اول��ة لإع���ادة العالقة بني
هذه العنا�صر ،وذلك من خالل
املنطق اجلديل.
وي�ستعمل مفهوم االغرتاب
يف جمال علم النف�س ،وحتديدا
يف التحليل النف�سي .ويعترب
اريك فروم من �أوائ��ل العلماء
الذين اهتموا بهذا املفهوم،
وذلك انطالقا من نظرية فرويد
التي ت��رى �أن��ه �إذا ك��ان على
الإن�سان �أن يختار بني عامل
الطبيعة وب�ين ع��امل الثقافة،
ف�إنه ال ي�ستطيع �أن ي�ستفيد
من ال�ضمانات التي تقدمها
احل�ضارة ما مل يتخل عن �أجزاء
�أو عنا�صر من طبيعته ،وبخا�صة
تلك العنا�صر املتعلقة بغرائزه
و�أهوائه( .)pulsionsواعتمادا
على هذه القاعدة العامة ،ذهب

قامـوس الهوية
اريك فروم يف عدد من �أعماله،
وبخا�صة يف كتابه :التحليل
النف�سي للمجتمع املعا�صر،
�إىل ���ض��رورة �إي��ج��اد ن��وع من
الرتابط بني التحليل املارك�سي
لالغرتاب الذي يتحدد بواقع
املجتمع الر�أ�سمايل والتحليل
النف�سي الذي يعاين احلاالت
الذاتية لالغرتاب ،بحيث خل�ص
�إىل �أن االغرتاب هو �شكل من
�أ�شكال التجربة التي يتعرف
فيها الإن�سان على نف�سه بو�صفه
غريبا.
ول��ق��د �أ�سهمت الفل�سفة
االجتماعية املعا�صرة باعتبارها
جماال ال يكتفي بطرح الق�ضايا
كما تطرحها الفل�سفة ال�سيا�سية
والأخالقية التقليدية ،و�إمنا يهتم
�أكرث بالعالقة بني االجتماعي
وال�سيا�سي ،وب�أ�شكال ال�صراع
التي تطبعهما ،و باملمار�سات
االجتماعية ،وبخا�صة تلك
املت�صلة بالفئات املهم�شة مع
البحث ع��ن حياة اجتماعية
كرمية .و �إذا كانت هذه الفل�سفة
ل��ه��ا ج��ذوره��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة يف
املجتمع احلديث الذي عرف
ظاهرة الثورة ،ف�إننا ن�ستطيع
القول �أن مدر�سة فرانكفورت
قد �شكلت قاعدتها الفل�سفية
و�أف��ق��ه��ا ال��ن��ظ��ري يف الوقت
نف�سه ،وهو ما يظهر يف �أعمال
الفيل�سوف اك�سيل هنيث الذي
بني يف كتابه :الت�شي�ؤ ،مدخل
�إىل النظرية النقدية ،جملة من
العنا�صر ميكن �إيجازها بالقول
�إن مفهوم االغرتاب ي�ؤدي �إىل
حالة من الت�شي�ؤ التي تعني
على الأقل �أربعة �أم��ور� ،أولها
اخ�ت�راق القيم االقت�صادية

االغتراب حاالت ومستويات ويظهر في الهوية
ف��ي ان�ق�س��ام��ات�ه��ا ب�ين م��ا ه��و م�ط�ل��وب وم��ا ه��و قائم
حلياتنا اليومية ،حيث حتول
التعامل بني الأ�شخا�ص �إىل
التعامل بني الأ�شياء الفاقدة
ل�ل�إح�����س��ا���س وال���ع���واط���ف .و
ثانيها،ما ت ��ؤك��ده الدرا�سات
االجتماعية والنف�سية من �أن
الأف���راد مييلون �إىل التعبري
عن م�شاعر و عواطف انتهازية
�إىل درج���ة ت�صديقها فعليا
وك�أنها عواطف وم�شاعر �أ�صيلة
يف �شخ�صيتهم .ويظهر الأمر
الثالث يف ما نقر�ؤه يف جمال
فل�سفة الأخالق ،وبخا�صة ما
تقدمه الفيل�سوفة الأمريكية
م��ارت��ا نو�صبوم (Martha
 )Nussbaumحول الأ�شكال
الق�صوى للتعامل الأدات��ي مع
الأ�شخا�ص الآخ��ري��ن ،بحيث
ال يتم التعامل م��ع الآخرين
وفقا ل�صفتهم الإن�سانية ،و�إمنا
ك�أ�شياء خالية من الإح�سا�س،
�أي ك�سلع .و الأمثلة التجريبية
على ذلك ظاهرة وبينة ،ومنها:
الأم���ه���ات ال��ب��دائ��ل ،وت�سليع
العالقات العاطفية ،والتطور
اال�ستثنائي يف �صناعة اجلن�س.
والأم����ر ال��راب��ع تك�شف عنه
الأبحاث الع�صبية والذهنية
ونتائجها االجتماعية حيث يتم
الرتكيز على اجلانب الطبيعي،
و تف�سري الأف��ع��ال الإن�سانية
وفقا ملعطى الأع�صاب ودورها
يف ال��دم��اغ متجاهلة املعرفة
املكت�سبة ،وبذلك يتم معاجلة
الذهن الإن�ساين ك�آلة و ك�شيء.
ت�ؤكد هذه املعاين على اختالفها
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يف نظر هنيث ما ي�صطلح عليه
بغياب االع�تراف املطلوب �أو
�إىل ن�سيان االعرتاف املطلوب
جتاه الآخرين و هوياتهم.
ولقد اهتم الفكر العربي
املعا�صر مبفهوم االغرتاب يف
عالقته بالهوية ،ومن املفكرين
ال��ذي��ن در���س��وا ه��ذا املو�ضوع
ن�شري �إىل املفكر امل�صري ح�سن
حنفي الذي وقف عند بع�ض
دالالت ال��ه��وي��ة يف عالقتها
باالغرتاب ،ومنها ت�أكيده على
�أن االغرتاب لي�س حالة واحدة،
و�إمنا يتميز بحاالت وم�ستويات
ع��دي��دة ،وب��ه��ا تتحد عالقته
بالهوية التي تظهر يف انق�سامها
على ذاتها ،ويف حاالت ال�صراع
وال��ن��زاع ب�ين الهوية القائمة
و الهوية املطلوبة ،وبني هذه
الهوية املبتغاة و واقع االغرتاب
الذي ي�سم املجتمعات احلديثة
�سواء على امل�ستوى االقت�صادي
حيث تطغى القيم املادية�،أو
على امل�ستوى االجتماعي حيث
ت�سود العالقات الآلية� ،أو على
امل�ستوى الثقايف حيث تنت�شر
العالقات النفعية على ح�ساب
العالقات الإن�سانية ،و هو ما
ي�ؤدي �إىل حاالت من اغرتاب
الهوية تتمثل يف ال�ضياع �أو
االنطواء و العزلة� ،أو العنف و
ال�سخط ،وخمتلف الأمرا�ض
والأزمات النف�سية التي تنعك�س
�سلبا على املجتمع.
وع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا يرثه
مفهوم االغرتاب من م�شكالت
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معرفية متعلقة مبدى دقته يف
الو�صف والتدقيق ،وهو يف ذلك
ال يختلف عن بقية املفاهيم
الفل�سفية واالجتماعية التي
تتميز بتعدد املعنى والتوظيف
والت�أويل ،ف�إنه يجب الت�شديد
على �أنه ال ميكن ف�صل مفهوم
االغ�تراب عن مفاهيم �أخرى
م��ث��ل الت�شي�ؤ �أو ال�صنمية،
والأ�صالة والهوية ،والتحرر
واال���س��ت��ن��ارة .وه��ذا يعني �أن
التحليل املو�ضوعي والنقدي
لهذا املفهوم يف عالقته بالهوية
يحتاج �إىل حتليل ن�سق من
املفاهيم املرتابطة واملت�صلة
ب��ه��ذا امل��ف��ه��وم .وع��ل��ي��ه ،ف�إنه
مهما كان االختالف يف املعنى
و التوظيف ،ف�إنه ال ميكن �إال
الإق��رار ب�أن مفهوم االغرتاب
يقوم ب��دوري��ن متكاملني هما
الو�صف و النقد .وهذا يعني
�أنه على الرغم من االختالف
بني التيارات و املدار�س التي
ت�ستعمل االغرتاب يف حتليالتها،
ف�إن امل�ؤكد هو الطابع النقدي
ل�ل�اغ�ت�راب ���س��واء م��ن حيث
الت�شخي�ص �أو من حيث تقدمي
ال��ب��دي��ل .وب��ت��ع��ب�ير �آخ����ر� ،إن
خمتلف ال��ت ��أوي�لات تنح�صر
يف وظيفتني الأوىل ت�شخي�ص
احلاالت املر�ضية االجتماعية
وال��ن��ف�����س��ي��ة واالقت�صادية
والثقافية ،وعلى ر�أ�سها مو�ضوع
اغرتاب الهوية ،وتتمثل الوظيفة
الأخ����رى يف حم��اول��ة جتاوز
تلك احلالة االغرتابية بتقدمي
بدائل منا�سبة ،وبالتايل العمل
على بناء هوية متوازنة و فعالة
و�إيجابية.
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