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ي���ا ش��ي��خ ي���ا رح�����ال م���ن دار ل���ي دار
ت��س��ع��ى ب��ل��م ال��ش��م��ل ح��س��ب ال��ع��ق��ي��دة
ق��ط��ع��ت م���ن أج����ل ال���ع���رب ك���م م��ش��وار
دائ���م م��س��ارك ف��ي امل��س��اع��ي احلميدة
س��ي��اس��ت��ك ت��ش��ه��د ل��ه��ا ك���ل األق���ط���ار
ورأي������ك س���دي���د ول����ك م���زاي���ا ع��دي��دة
ي���ا م���ا حت��م��ل��ت امل���ش���اك���ل واألخ���ط���ار
وي���ا م���ا حت��دي��ت ال���ظ���روف ال��ش��دي��دة
م���واق���ف���ك ت��ب��ق��ى م���ع ال���وق���ت ت��ذك��ار
���ر ي���ا ال��� ّل���ي ل���ك م��ط��ال��ع ب��ع��ي��دة
ي���ا ح� ّ

ح� � � � � � �م � � � � � ��ود ال� � � � �ب� � � � �غ� � � � �ي� � � � �ل � � � ��ي
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غالبا ما تقبع الأح��داث الأك�ثر �ألقا ف��وق هامة التاريخ ،بل
هي التي ت�شكل التاريخ وتزينه وتت�صدر م�شاهده و�شواهده ،بينما
الأح��داث التي تبلى �أو ُتن�سى عادة ما تكون خارج وعي التاريخ،
ويف الأعم تكون �أقرب �إىل ثرثرة بال نتائج �أو �أ�ساطري �أقرب �إىل
خرافة ،ففي منحنيات التاريخ العظمى تربز الأحداث العظمى
تلك التي تدخرها ال�شعوب بوعي �أو بال وع��ي كجواهر نفي�سة
لهويتها وم ��ادة الزب��ة لكينونتها ،وم��ن منابع الأح� ��داث امل�ؤثرة
ي�صوغ التاريخ �أ�شرف معانيه و�أنبل عظاته ويُ راكم ذاكرته املقد�سة
التي حتر�ص ال�شعوب على �إ�ضاءتها فهي النور الذي يُ جلي امل�سار
والإرادة التي ُتعبد الطريق ،وهكذا هي �أيام الوطن ال�ث ّ
رة ،ذاكرة
ال��زم��ن احلميم �شواهد املجد تلو املجد ون�برا���س العز تلو العز
وراي��ة الن�صر واال�ستقالل واحل��ر ّي��ة يف اخلام�س والع�شرين من
فرباير ويف ال�ساد�س والع�شرين منه.
ُ
ها هي بوابات الفرح قد �أُ�شرعت ،وها هو نفري احلرية �أطلق،
وها هو ال َع َلم �شاخما بكربيائه يواجه الريح وال ينك�سر وها هي
الذاكرة ُتعيد رواي��ة كفاحها وت�ضحياتها وتطرز بخيوط الأمل
والعمل �آفاق امل�ستقبل .
ي��وق��ع امل �غ �ف��ور ل ��ه ع �ب ��داهلل ال �� �س��امل ب�ق�ل�م��ه ال ��واث ��ق ديباجة
اال�ستقالل وينتهي عهد احلماية الربيطانية منذ العام 1899
وت��دخ��ل ال��دول��ة ال�ف�ت�ي��ة ب�خ�ط��ى ال��زه��و وال �ت �ح��دي ن ��ادي الدول
امل�ستقلة لت�ؤدي دوره��ا �ضمن منظومة ال��دول املتح�ضرة ،دولتنا
التي مل تتخل يوما ع��ن م�س�ؤولية �أو تتن�صل م��ن ا�ستحقاق �أو
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تتنكر لواجب �أو تتجاهل ا�ستغاثة �أو حتيك م��ؤام��رة كانت منذ
البدء دولة �سالم واعتدال ومنح وعطاء ،و�سجل البذل الكويتي
�أح��د مفاخر ال��دول��ة حتي �أع�ط�ي��ت لقب امل��رك��ز الإن���س��اين ومُ نح
ق��ائ��ده��ا و��س��ام ال�ق��ائ��د للعمل الإن���س��اين وم��ا ذل��ك بغريب عليها
فالتاريخ ي�شهد وال��ذاك��رة ُت�سجل ،ويف ه��ذه الأي��ام العطرة تنثال
ال�صور؛ �صور القادة الذين تعاقبوا على حكم ه��ذه الأر���ض منذ
�صباح الأول حتى �صباح اخلام�س ع�شر حكاما اكت�سبوا �شرعيتهم
ع�بر زم��ن طويل م��ن ال�صرب والتحمل وامل��واج�ه��ات امل�ستمرة مع
�صراعات البقاء وال�شقاء و�شظف العي�ش ولعبة التوازنات اخلطرة
تلك التي عربوها بذكاء خ��ارق واجتازوها على ح��واف ال�سيوف
ودخان البنادق و�سنابك اخليل و�إيقاع الأ�شرعة مبع ّية �شعب ح ّر
�آمن بالتحدي و�أدرك �سر البقاء ،ذلك ال�شعب الذي �أجلى جوهره
ليظهر التحاما غري م�سبوق
حمنة الغزو العراقي العام ُ 1990
وا��س�ت���ش�ع��ارا مل���س��ؤول�ي��ة وحت��دي��ا ل �ع��دوان غ ��ادر واج �ه��ه بالإ�صرار
والع�صيان واملقاومة وااللتفاف حول �شرعية ارت�ضاها ومل ي�ساوم
�أو يرتدد فكانت مواقفه البطولية م�صدر �إعجاب العامل كله مما
�أ�سهم يف حترير الوطن وعودة ال�شرعية وا�ستتباب الأمن واندحار
العدوان � .إنه �شعب عا�ش احلرية منذ البداية ن�ش�أ عليها وتنف�س
هواءها وارتوى بعبقها وكيف ال و�صحائف تاريخ الوطن تخربنا
وترا�ض وم�شاركة،
كيف �أن الكويت منذ الن�ش�أة الأوىل فعل توافق
ٍ
وما الد�ستور الذي تنعم به دولة الكويت منذ العام � 1962إال نتاج
لهذه ال�سمة وانعكا�س لها وتعبري عنها وثمرة كفاح رجال �آمنوا
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بالت�شاور والتعاون وتبادل الآراء فعمدوا لتوثيق كل هذه املعاين
وفق د�ستور حديث حفظ للدولة كيانها وحدد �إطارها ور�سم مبواده
حدود العالقات بني احلاكم واملحكوم واحلقوق والواجبات وف�صل
ال�سلطات والتن�سيق بينها جند ذلك مدونا بقلم م��ؤرخ الكويت
الأول عبد العزيز الر�شيد �إذ ي�شري يف كتابه « �أن احلاكم كان ي�ست�شري
وجهاء القوم فيما ينتابه من املهمات وفيما يحفظ البلد من
طوارئ احلدثان ويحميها من هجمات الأعداء ولي�س له الرف�ض
�أو اخليار بعد �أن ي�ستقر ر�أيهم على �أمر لأن ال�سلطة احلقة لهم
و�إمنا يُ عطى ا�سم الرئا�سة عليهم تف�ضال « فدميوقراطية الكويت
�إذ ًا �أ�صيلة ولي�ست طارئة جذورها تعود للن�ش�أة الأوىل كما ال يغيب
عن ال��ذاك��رة رج��ال الكويت الأوائ��ل وجت��اره��ا ممن �شكلوا قناديل
م�ضيئة يف تاريخها و�أ�سهموا يف تطورها اقت�صاديا واجتماعيا
وتعليميا مم��ن ي�ضيق امل�ق��ام ع��ن ح�صرهم ومم��ن خلدتهم كتب
التاريخ وا�ستقروا يف �ضمري الوطن.
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الوطن ال�شعب والقادة ،الرجال والن�ساء ،التاريخ واجلغرافيا،
الأمل والعمل احللم وامل�ستقبل ،الآباء والأبناء الأحفاد والأجداد
وط��ري��ق ال ن�ه��ائ��ي م�سكون ب��ال�ت�ح��دي الأب� ��دي يف ع��ومل��ة ال تفت�أ
جت��دد �أدوات �ه��ا ب�لا توقف ومت��ار���س �إب��داع�ه��ا ب�لا ه ��وادة ،ويف عامل
يتغري ويتبدل بت�سارع وال يكف عن التداخل واالنفتاح كل يوم،
ليكون الوطن الهدف الأ�سمى والفعل الأبقى وغاية ا ُملنى حماطا
بالقلوب الوالهة التي ت��راه مرف�أ الأم��ان ،وبال�شعب ال��و ّ
أبي
يف ال ّ
وبالقيادة املخل�صة ورجالها ال�شجعان الذين �أثبتت مواقفهم
ح�سهم ال�ع��روب��ي ال��وح��دوي ال�ن��اب����ض ون�ظ��رت�ه��م اال�سرتاتيجية
ال�شاخمة ،فمواقف �أمرينا الغايل ال�شيخ �صباح الأحمد حائط
ال�صدّ يف وج��ه ك��ل حم��اوالت التفكيك والتفتيت ومب� ��ؤازرة ويل
العهد الأم�ين ال�شيخ ن��واف الأحمد عبق املحبة وع�ضد الوفاء،
وكل رموز الوطن �شمو�سه و�أقماره وقناديله امل�ضاءة عرب جدران
الزمن.
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زيــــارة

لقاء ا ُ
أللفة بأبناء النخبة
ُ
َ�ش��رف �أبن��اء ال�ش��هداء كعادته��م ال�س��نوية بزيارة
ي
والده��م الكبري �صاح��ب ال�سمو ال�شي��خ �صباح الأحمد
ال�صب��اح حفظ��ه اهلل ورع��اه وذلك يف ق�صر بي��ان  ،كما
يَ�شرف��ون بال�س�لام على �سمو ويل عه��ده الأمني ال�شيخ
نواف الأحمد ال�صباح حفظه اهلل ورعاه.
ُ
وتعد ه��ذه الزيارة تقلي��دا �سنويا يقوم ب��ه الأبناء
امل�سجلون يف مكت��ب ال�شهيد ب�صحبة الوكيلة بالديوان
الأم�يري مديرة ع��ام مكت��ب ال�شهيد ال�سي��دة فاطمة
الأم�ير لل�س�لام عل��ى �سم��وه وليطمئ��ن عل��ى �أحوالهم
وي�ستم��ع �إليهم  ،ذل��ك �أن هذا االهتم��ام وتلك الرعاية
بالرغ��م من �أنها ج��زء �أ�صيل م��ن مر�س��وم �إن�شاء مكتب
ال�شهي��د منذ العام  1991وتعترب ك�أح��د �أهداف ر�سالة
مكتب ال�شهيد ال�سامية �إال �أن هذا اللقاء ال�سنوي ب�سمو
الأمري وويل عهده مبثابة لقاء الأب ب�أوالده حيث يعبق
الود واحلنان الذي ي�سبغه �سمو الأمري و�سمو ويل العهد
على �أبن��اء ال�شهداء فيج��دون ال�صدر احل��اين وكلمات
الت�شجي��ع الوارفة وينعمون بح�ضورهم��ا مبا يغدقانه
عليهم من حمبة ومتابعة ورعاية وتكرمي .
�إن ه��ذه الألفة واحلميمية الت��ي حتققها مثل هذه
الزي��ارات وما يغمره �سموه يف نفو�س الأبناء من م�شاعر
االعت��داد واالعت��زاز به��م وبالت�ضحي��ات الت��ي قدمها
�آبا�ؤهم برهان ًا �ساطع ًا على الأهمية التي ُيوليها �صاحب
ال�سمو حفظه اهلل ورعاه لأبنائه وعلى حجم التقدير
ل�شه��داء الوطن واجلهود الطيبة واملباركة التي يقدمها
مكتب ال�شهيد .
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من مكتب الشهيد

أناشيد األبطال
حمولة من الربق ال ُ يل ّوح بها �سوى الأبطال ...
�شحنة فائ�ضة من الوجد نعرفها جيدا وننتظرها �سويا،
�شالالت من النور الهادر تنهمر علينا من كل مكان،
هكذا يكون االحتفال ،ومن هنا يبد�أ مو�سم املجد ..
للبطولة �سمت خا�ص ورونق باهر ومعان مدخرة للأزمنة
ال�صعبة ..
البطل ه��و امل�ع��ادل املو�ضوعي لل�شجاعة يف مواجهة
اخل��وف ،وللإقدام مقابل النكو�ص وللجر�أة �أم��ام الرتدد،
البطولة قيمة عالية يعلقها الأبطال ب�إرادتهم ال�شاخمة
على �صدر جمتمعهم لتتعلم الأجيال وتتدرب على فعل
ال ي�ستطيعه �إال �صنف خا�ص من الب�شر� ،صنف منذور
الجتياز �صعوبات حادة ومواقف قا�سية يف �سبيل اجلماعة
لدفع �أ�ضرار ج�سيمة وجلب منافع �ضرورية ال تتحقق �إال
بت�ضحيات ِج�سام ت�صل حلدود ا�سرتخا�ص احلياة� ،صنف
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يت�صف ب��الإخ�لا���ص واال� �ص��رار وال�ت��وق والع�شق بذخرية
�إلهية ال ت��رى احل�ي��اة �إال وم�ضة ع � ّز وم��وق��ف ك��رام��ة و�إال
فاملوت �أطيب� ،صنف يُ ْ�ؤ ِمن بالتفاين معتمدا قوة الأمل
حمدقا يف امل�ستقبل م�صر ًا على ترك ب�صمة ت�شري لعمله
و�إنتاجه و�صالبة وجوده ،هم الأبطال �إذ ًا ذخرية الأوطان
وم�ستودع �أنبل القيم ،فال غرو �أن يكون ال�شهداء طالئع
الأبطال بل البطولة احلقة وقد بلغت ذروة عبقريتها ،وال
غرو �أن يكون �شعاع ال�شهادة �ضيا ًء باهرا ي�سد الأف��ق وال
عجب �أن يكون الأبطال هم مادة احتفالنا ال�سنوي ب�أفراح
وطننا الغايل .
ندخل متحف بيت القرين فنجد �شهداء يوم التحرير يف
ال�ساد�س والع�شرين من فرباير للعام  1991يف انتظارنا
رج��ال حت��رك��وا بقوة الغ�ضب و�أب ��وا �إال �أن ي�سجلوا
موقفهم من احتالل وطنهم بالدم ؛ بب�صمة الروح
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بقلم :
فاطمة أحمد األمير
الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

ببيت م��ا زال يخفق ب� ��أرواح الأب�ط��ال ال��ذي��ن م��ا ذل��وا وما
ا�ستكانوا وحتى وطائرات التحالف الدويل لتحرير دولة
الكويت تق�صف العدوان الغا�شم ،رجال تيقنوا �أن اخلنوع
ال يليق بالأفذاذ و�أن الإباء هو مواجهة مبا�شرة مع الظلم
وجها لوجه ،فكانوا يَق�صفون ويُق�صفون والتاريخ ي�سجل
عناد الأبطال ليدخل بيت القرين �إىل التاريخ الوطني
لدولة الكويت ك�أحد رموز املقاومة ال�شاخمة .
ون�ستمر نقلب �سجالت البطولة ونفتح كتب حيثيات
اال�ست�شهاد ذلك املجد الكامن يف ال�صفحات لترتاءى لنا
حياة �أخ��رى م�ن��ذورة للخلود الأب��دي يف مقاومة لرجال
ون�ساء الكويت �أبوا �إال �أن يكونوا عناوين �شرف املرحلة
مفتتحني ب��أف�ع��ال�ه��م و�أق��وال �ه��م دروب الن�صر
رافعني با�ست�شهادهم بيارق الوطن اخلفاقة
م�ؤكدين لنا على الدوام �أن لل�شجاعة بريق ًا
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ال ينطفىء .
هو التاريخ بوابة الزمن امل�شرعة على الدوام ،وها هي
الأح��داث تتواىل وال�سنوات تتابع وال منلك �إال �أن نرتك
الذاكرة تفي�ض مبخزونها لنقول �شك ًرا لكل من وقف مع
دولتنا يف حمنتها و�شكرا لكل الأوفياء من رجال ون�ساء
ال��وط��ن� ،شك ًرا لكل من وع��د و�أوف ��ى� ،شك ًرا لكل من منح
ف�أجزل� ،شك ًرا لكل من حتدث و�صدق� ،شك ًرا لكل من كتب
ف�أث ّر و�شكرا لكل من تفاعل فعَبرَ ّ  ،وما بني مهرجان �شك ًرا
الأول و�شعار الف�ضل لأهل الف�ضل ومهرجان �شك ًرا الثاين
و�شعار كل عطاء دون قامَ َتها ق�صري وكل بذل دون منحها
ي�سري ،يبقى الوطن مزهوا ب�أبنائه وتبقى الكويت عزيزة
ب�أهلها ويظل غمام احلب يهطل وفاء على ثراها وي�ستمر
�شهدا�ؤها تاجا ب�ألوان الطيف النا�صعة ُتزين هامتها ....
وكل عام ووطني وقادته و�شعبه بخري .

الغرسة ( 91نوفمبر  -ديسمبر )2017

متابعة

احتفال مكتب الشهيد السنوي

بالتفـــوق واإلبـــداع
عماد من�صور املن�صور

النبوغ هبة ربانية ،والتفوق �إرادة �إن�سانية ،وعندما يتماهيان
يهطل غيث الإب ��داع ،وينهمر م��اء الإجن��از فتخ�ضر الأر�ض
وتتفتح �أزهار تبهر النظار وتخطف الأب�صار ،وهذا ما حتقق
يف احتفال مكتب ال�شهيد ال�سنوي ب�أبنائه الفائقني حيث
ً
أنوارا و� ً
جتلى التفوق والإبداع � ً
أعماال �أثلجت ال�صدور
ألوانا و�
ً
نربا�سا لكل اجلهود.
و�أفرحت القلوب وتعاىل الفخر
حت��ت رع��اي��ة وح�ضور وزي��ر ��ش��ؤون ال��دي��وان الأم�ي�ري ال�شيخ
علي جراح ال�صباح احتفل مكتب ال�شهيد ب�أبنائه املتفوقني
من ذوي ال�شهداء يف منا�سبته ال�سنوية املتجددة حتت �شعار
(رعاية �أمرينا �سر تفوقنا) وبد�أ احلفل بال�سالم الوطني تاله
�آي��ات مباركة م��ن ال��ذك��ر احلكيم� ،أعقبها كلمة وزي��ر �ش�ؤون
ال��دي��وان الأم�ي��ري ال���ش�ي��خ ع�ل��ي ج ��راح ال���ص�ب��اح �أ� �ش��اد فيها
باملتفوقني و�أثنى على جهودهم و�شكر القائمني على مكتب
تكرمي ال�شهداء ال��ذي��ن ال ي��دخ��رون ج�ه� ً
�دا يف �سبيل تي�سري
وت�سهيل وت�شجيع ودعم كل ما من �ش�أنه خدمة ذوي ال�شهداء
و�أبنائهم.
ومما جاء يف كلمته:
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الشيخ علي جراح الصباح :

زرعتم االجتهاد واملثابرة
فحصدمت العلم والتفوق

ي�س���عدين �أن �ألتقي يف كل
عام مع جمموعة متجددة من
�أبنائن���ا الطلب���ة الفائقني �أبناء
�شهداء الكويت الأبرار� ،ألتقي
بكث�ي�ر م���ن الفرح وال�س���عادة،
و�أبنا�ؤن���ا ق���د حقق���وا النجاح
والتف���وق والتمي���ز على طريق
التح�صي���ل العلم���ي واكت�ساب
املعرف���ة م���ن �أجل بن���اء كويت
امل�ستقبل».
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م� �ه� �م� ��ة س� ��ام � �ي� ��ة وش� � ��رف
ك �ب �ي��ر م ��ا ي �ق ��وم ب ��ه مكتب
الشهيد في تعزيز املسيرة
ال�ع�ل�م�ي��ة ألب �ن��اء الشهداء
وت �ث �ب �ي ��ت خ �ط ��اه ��م على
ط��ري��ق ال �ت �ف��وق وتذليل
ال �ص �ع��اب ال �ت��ي تواجههم
ل � �ي � �م � �ض� ��وا ع � �ل� ��ى خ �ط ��ى
ذويهم في البذل والفداء

�أبنائ���ي الطلب���ة الفائقون
والفائقات!
�إين �إذ �أهنئك���م بتفوقك���م،
ف����إين �أهنئك���م �أي�ض���اً مب���ا
ت�شعرون ب���ه من فخر واعتزاز
ف�أنت���م �أبن���اء �شه���داء الكويت
الأبرار الذين رووا هذه الأر�ض
الطاهرة بزكي دمائهم ف�صنعوا
اخلل���ود لأرواحه���م ووهب���وا
لن���ا حي���اة كرمية ع���زا وفخرا
وف���ازوا باملنزل���ة العظيم���ة،
م�صداق���اً لقول���ه �سبحان���ه
وتع���اىل« :وال حت�س�ب�ن الذين
قتلوا يف �سبي���ل اهلل �أمواتا بل
�أحي���اء عن���د ربه���م يرزقون».
لقد زرعت���م فح�صدمت « .لقد
زرعتم االجتهاد واملثابرة على
طريق العلم فح�صدمت النجاح
والتف���وق و�إن م���ا بذلتموه من
جهد وم���ا حققتموه من �إجناز
لهو �أكرب دليل على ال�سري على
نهج �آبائكم الذي���ن كانوا رمزا
للإخال����ص وال�ص���دق والوالء
والعطاء والفداء».
�سلوك ملمو�س
�أبنائ���ي الطلب���ة الفائقون
والفائقات!
لقد طالبنا �سيدي ح�ضرة

فاطمة األمير:
ن � �ف � �ت � �خ� ��ر ه� � � ��ذا ال � �ع� ��ام
ب ��أك ��ادمي � �ي ��ة امل �ب ��دع�ي�ن
ل �ت��رف��د م �س ��ار ال��رع��اي��ة
ألب � � � � � �ن� � � � � ��اء ال � � �ش � � �ه� � ��داء
وت � ��ؤس � ��س لشخصيات
ت � �ن � �ه � ��ج اإلب� � � � � � ��داع ف ��ي
ال � �ق� ��ول وف � ��ي اإلجن� � ��از.
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�صاح���ب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
قائد الإن�ساني���ة ال�شيخ �صباح
الأحم���د اجلاب���ر ال�صب���اح
حفظ���ه اهلل ورعاه ب�أن نرتجم
�شعار الوالء للوطن �إىل �سلوك
ملمو�س ،و�أن نكون جميعاً على
ر�ؤية واحدة ،يف جت�سيد مفهوم
عمل���ي وا�ضح للوحدة الوطنية
مبا يحفظها وي�صونها.
لقد طالبن���ا �سموه حفظه
اهلل ورعاه ،بالعمل لكي تعتلي
الكوي���ت مكانته���ا ال�سامي���ة،
وجمده���ا ال�سام���ق ،و�إن ذلك
ل���ن يت�أت���ى �إال بتفعي���ل ح���ب
الوط���ن واال�ستع���داد للدف���اع
عن���ه بالتم�س���ك بالوح���دة
الوطني���ة احلا�ضنة لأبناء هذه
الأر����ض الطيب���ة ،و�أن نرتجم
�شع���ار ال���والء للوط���ن �إىل
�سل���وك ملمو�س متام���اً مثلما
فع���ل �آبا�ؤك���م و�أمهاتكم الذين
�ضح���وا ب�أرواحه���م تكري�س���ا
النتمائه���م لوطنه���م ،لتبق���ى
الكوي���ت وطن���ا ح���راً م�ستق ً
ال
مرف���وع الراي���ة ،عزي���زا �أبيا،
وطنا للجميع ،ي�سود بني �أبنائه
�صفاء النفو����س ،وحب العمل،
و�صدق االنتم���اء لهذه الأر�ض

متابعة

الطاهرة.
�أبنائ���ي الطلب���ة الفائقون
والفائقات!
«انها ملهمة �سامية و�شرف
كب�ي�ر �أن عه���د �إىل مكت���ب
ال�شهي���د مبهم���ة رعاي���ة �أبناء
�شهداء الكويت الأبرار وتذليل
كل ال�صعاب لكي ت�سريوا على
امل�سار ال�صحيح يف حت�صيلكم
العلمي وتعزيز م�سريتكم على
طريق اكت�ساب املعرفة لتكونوا
كما كان �آبا�ؤكم جنودا يف خدمة
الكوي���ت مدافعني ع���ن عزتها
وكرامته���ا متم�سك�ي�ن ب�أر�ضها
عنا�ص���ر فاعل���ة تعل���ي �صرح
الكويت على كل �صعيد».
وا�سمح���وا يل يف ه���ذه
املنا�سب���ة الكرمي���ة� ،أن �أعرب
ع���ن خال�ص ال�شك���ر والتقدير
للقائم�ي�ن عل���ى ه���ذه اجلهود
اخلرية ،وعل���ى ر�أ�سهم النائب
الأول لرئي����س ال���وزراء وزي���ر
الدفاع رئي����س جمل�س الأمناء
يف مكت���ب تك���رمي ال�شه���داء
و�أ�سرهم ،ال�شيخ نا�صر �صباح

الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ،عل���ى دعم���ه املتوا�ص���ل
لأن�شط���ة وفعالي���ات مكت���ب
تك���رمي ال�شه���داء و�أ�سره���م،
وجلميع العاملني فيه ،وال�شكر
مو�ص���ول للإخ���وة الأفا�ض���ل
وكالء الديوان الأمريي.
و�إنن���ا لنعاه���د �صاح���ب
ال�سمو على �أن نوا�صل م�سرية
رعاي���ة �أبناء ال�شه���داء وتثبيت
�أقدامه���م على طري���ق التفوق
ليكونوا كما كان �آبا�ؤهم جنودا
يف خدم���ة الكوي���ت مدافع�ي�ن
عن عزتها وكرامتها متم�سكني
ب�أر�ضه���ا وعنا�صر فاعلة تعلي
�صرح الكويت يف كل جمال».
طريق العلم
�أعقب كلم���ة راعي احلفل
حدي���ث للفائق�ي�ن للوكيل���ة يف
الدي���وان الأم�ي�ري مديرة عام
مكتب ال�شهي���د فاطمة الأمري
�شك���رت م���ن خالل���ه راع���ي
احلف���ل ال�شي���خ عل���ي ج���راح
واحل�ض���ور الك���رمي م���ن ذوي
ال�شه���داء و�أع�ض���اء جمل����س
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�أمناء مكت���ب ال�شهيد والطلبة
الفائق�ي�ن و�أ�سهب���ت يف عر�ض
�أه���م و�أحدث �أن�شط���ة املكتب
يف جمال تنمي���ة الإبداع ودور
«�أكادميية املبدعني» ومما جاء
يف كلمتها:
«�أبنائ���ي الطلب���ة الفائقون
والفائقات ،لقا�ؤنا معكم يتجدد
يف كل ع���ام مثلم���ا توا�صلن���ا
معكم دائ���م وم�ستم���ر لتعزيز
م�سريتك���م على طري���ق العلم
واحلي���اة ولت�أكي���د العهد الذي
قطعن���اه على �أنف�سن���ا بتكرمي
ذكرى �شهدائنا الأبرار ورعاية
�أبنائه���م و�أ�سره���م .ف�آبا�ؤك���م
يف جن���ات اخلل���د «�أحياء عند
ربه���م يرزق���ون» ،م���ع النبيني
وال�صديق�ي�ن وح�س���ن �أ�ؤلئ���ك
رفيقاً ،و�أنت���م يف �أعيننا حمبة
ورعاية و�أمانة ت�شرفنا بحملها
تكليف���ا م���ن مق���ام �صاح���ب
ال�سم���و �أم�ي�ر الب�ل�اد املفدى
قائد الإن�ساني���ة ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ورعاه.
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«ومما ي�سعدنا ويكرمنا �أننا
نرى يف كل عام كوكبة متجددة
من طلبتنا الفائقني والفائقات
الذين �سي�س�ي�رون على طريق
العل���م والإبداع والتفوق خدمة
لوطننا الغايل الكويت،
بناء الإبداع
ومما ي�سعد مكتب ال�شهيد
تكرمي ال�شه���داء و�أ�سرهم �أننا
يف ه���ذا العام دخلن���ا م�شروع
�أكادميي���ة املبدع�ي�ن �شعاره���ا
ت�أ�سي����س �شخ�صيات وجماميع
م���ن �أبن���اء �شه���داء الكوي���ت
الأبرار ور�سالته���ا العمل على
بن���اء الإب���داع يف �شخ�صياتهم
وجعله���م ق���دوة م�ؤثري���ن
ومنتج�ي�ن يف املجتمع الكويتي
وكذل���ك م�ساعدته���م عل���ى
حتقيق طموحاتهم وهواياتهم
من خالل دورات من التدريب
العمل���ي والنظ���ري على مدى
اثني ع�ش���ر �أ�سبوع���ا للك�شف
ع���ن مكن���ون الإب���داع العلمي
والعمل���ي يف �شخ�صياته���م
اقتداء وت�أ�سيا بنهج و�إر�شادات

�صاح���ب ال�سم���و ال���ذي دع���ا
�إىل «ت�أ�صي���ل البح���ث العلمي
لتحقي���ق التنمي���ة امل�ستدام���ة
بالوطن العزيز واال�ستفادة من
اخل�ب�رات يف تنفي���ذ امل�شاريع
التي تخ���دم الوطن واملواطنني
واالرتقاء بالو�سائ���ل والآليات
املتبع���ة يف عملي���ة البح���ث
العلمي الت���ي ت�سهم يف نه�ضة
الكويت ودف���ع م�سرية التطور
فيها �إىل الأمام».
الكويت عزيزة
«ابنائ���ي الطلب���ة الفائقون
والفائق���ات �أبن���اء �شه���داء
الكويت الأب���رار �شعارنا دائما
قول �سم���وه حفظه اهلل ورعاه
�إن «الكوي���ت العزي���زة ت�ستحق
�أن نفديها بكل غال من روحنا
ودمن���ا وم���ن عزمن���ا و�إرادتنا
فه���ي يومنا وه���ي �أم�سنا وهي
م�ستقبلنا املعمور بالأمل ب�إذن
اهلل» ،و�أنت���م �أه���ل لهذه املهمة
ولكل مهمة �سامية لأنكم ورثتم
عن �آبائكم ال�ص���دق يف القول
والإخال�ص يف العمل والتفاين

يف خدمة الوط���ن والذود عنه
والعم���ل لرفع���ة �ش�أنه على كل
�صعيد.
�صرح الوطني
«كلم���ة �أطلقه���ا قائ���د
الإن�ساني���ة �سمو �أم�ي�ر البالد
وه���ي �أن «الكوي���ت ال تبن���ى
�إال ب�سواع���د �أبنائه���ا» فكانت
القب����س والنور الذي نهتدي به
لالنط�ل�اق نحو بن���اء الكويت
احلديث���ة بلد الوف���اء والعطاء
وموط���ن الرحم���ة والتكاف���ل
من �أجل �شح���ذ عزمية �أبنائنا
وتعزيز ت�صميمهم على ال�سري
قدم���ا عل���ى طري���ق التف���وق
والنجاح والعمل البناء ليكونوا
كم���ا كان �أبا�ؤه���م جن���ودا يف
خدم���ة الكوي���ت يدافعون عن
عزتها وكرامتها �شعارهم الوالء
للوطن الغايل الكويت عاملني
لإع�ل�اء �صرح���ه يف كل جمال
م���ن جم���االت العل���م والتقدم
وجم�سدين تطلعات �سمو �أمري
البالد من �أج���ل «بناء املواطن
الكويت���ي املت�سل���ح بالإمي���ان
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والعل���م واملعرف���ة املتقدمة ...
وبالقي���م الأخالقي���ة املت�أ�صلة
يف �أعم���اق ثوابتن���ا ومواريثن���ا
الفا�ضلة».
�أهل الف�ضل
ال�س���ادة احل�ض���ور يف هذا
املق���ام ،و�إن كان الف�ض���ل يرد
�إىل �أهل���ه ،ف�إن���ه لي�سعدين �أن
�أتوج���ه با�سم���ي وبا�سم جميع
منت�سبي مكتب تكرمي ال�شهداء
و�أ�سرهم ،بال�شكر اجلزيل �إىل
مع���ايل النائ���ب الأول لرئي�س
ال���وزراء وزير الدف���اع ،رئي�س
جمل�س الأمناء يف مكتب تكرمي
ال�شه���داء و�أ�سره���م ،وراع���ي
�أن�شطة مكتب ال�شهيد ،ال�شيخ
نا�صر �صب���اح الأحمد اجلابر
ال�صب���اح ،و�إىل راع���ي ه���ذا
احلف���ل ،مع���ايل وزي���ر �ش�ؤون
الديوان الأمريي ،نائب رئي�س
جمل�س الأمناء يف مكتب تكرمي
ال�شه���داء و�أ�سره���م ،مع���ايل
ال�شي���خ  /علي جراح ال�صباح،
و�إىل الأخ���وة الأفا�ض���ل وكالء
الدي���وان الأمريي ،و�إىل جميع

الغرسة ( 92فبراير  -مارس )2018

امل�س�ؤولني يف الديوان الأمريي
الذي���ن يقدمون لن���ا كل العون
لإجناح مهماتنا يف تكرمي �أبناء
ال�شهداء ورعايتهم.
بارك اهلل بكم ،و�سدد على
طري���ق اخل�ي�ر خطاك���م ،،،يف
ظ���ل الرعاي���ة الأبوية الكرمية
وال�سامي���ة ،م���ن ل���دن ح�ضرة
�صاح���ب ال�سمو �أم�ي�ر البالد،
و�سم���و ويل العه���د الأم�ي�ن
حفظهم���ا اهلل ورعاهم���ا،
و�أ�سعدن���ا و�أ�سع���د وطنك���م
احلبي���ب الكوي���ت بتفوقك���م
الدائم ،مواطنني �أوفياء ،و�أبناء
بررة ،ي�سريون على نهج �آبائهم
يف الدف���اع ع���ن الوطن وترابه
وكرامته  ،حف���ظ اهلل الكويت
و�أهله���ا من كل �س���وء ومكروه،
ورح���م اهلل �شه���داء الكوي���ت
الأبرار.
واختت���م احلف���ل بتوزي���ع
ال�شه���ادات والهداي���ا عل���ى
الطلبة الفائقني وعلى خريجي
�أكادميي���ة املبدعني م���ن �أبناء
ال�شهداء.

صـــــرح

واقع رتيب ومستقبل واعد ينتظر الدعم

متحف «شهداء القرين»
آثــار الصـرب والغضـب
عمر الدوسري

املجلس الوطني أجرى للمتحف ترميما شامال عام  2001مبيزانية ضخمة
منذ ذل��ك ال��وق��ت ل��م يجر على املتحف أي جتديد س��وى الصيانات الروتينية
خطتي لتطوير امل��وق��ع ت�ق��وم على االرت �ق��اء ب��ه إل��ى م�ص��اف امل�ت��اح��ف العاملية
أع� � � � � � � � ��ددت م � � �ل � � �ف � � � ًا م� � �ت� � �ك� � ��ام� �ل ��ا ل � �ع � �م � �ل � �ي � ��ة ال � � �ت � � �ط� � ��وي� � ��ر واس� � �ت� � �ع� � �ن � ��ت
ب� � � � ��اخ � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��اص� � � � ��ي ف� � � � � � � ��ي م� � � � � � �ج � � � � � ��ال امل � � � � � �ت � � � � � ��اح � � � � � ��ف واآلث� � � � � � � � � � � � ��ار
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�أحمد �شتيوي
تنت�صب بيوت القرين الثالثة� ،شاهدا حيا على حقبة ع�صيبة مرت على الكويت ،وك�شفت لأهلها حقيقة نظرة العامل للبالد و�أهلها
من جهة ،وارتباط �أبناء الكويت بوطنهم وانتمائهم له من جهة �أخرى ،وكذلك غدر من كان جارا �أح�سن �إليه ،فرد الإح�سان باجلحود
والغدر .وبعيدا عن الدخول يف تف�صيالت تلك احلقبة ،ف�إن «الهوية» ومع مو�سم االحتفاالت بالأعياد الوطنية ،زارت املوقع الذي
�أ�صبح معلما من معامل الكويت ،بعد حتويله �إىل متحف ي�ضم البيوت الثالثة ،برغبة �سامية من الأمري الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
رحمه اهلل ،و�أ�صبح مق�صدا للجميع ،ي�ستذكر فيه الكبار تلك احلقبة ،ويتعلم منه ال�صغار حب الوطن والدفاع عنه.
وبعد جولة يف املتحف ببيوته
الثالثة ،واالطالع على حمتوياته،
وما حدث فيه من تغيريات �أو
تطوير ،التقت «الهوية» مع �أمينه
الدكتور عمر الدو�سري للوقوف
على واق��ع املكان ،فك�شف عن
ر�ؤي���ة طموحة ل��دي��ه لالرتقاء
باملتحف �إىل م�ستوى عاملي ،حيث
يعمل على و�ضع خطة متكاملة
لالرتقاء بواقع املتحف ،وا�ستعان
يف �سبيل ذلك باخت�صا�صي يف
جمال املتاحف والآثار� ،أع ّد له
ملفا متكامال خلطة التطوير،
وهو الآن ي�ضع اللم�سات الأخرية
على اخلطة ب�شكل كامل ،لعر�ضها
على امل�س�ؤولني� ،سواء يف املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب،
�أو يف ال��دي��وان الأم�ي�ري� ،آمال
�أن يتم دعم اخلطة الطموحة
التي �ستغري واقع املتحف ب�شكل
جذري ،وفق ر�ؤيته.
واقع املتحف
�أكد الدكتور الدو�سري �أن
املتحف هو الدليل املادي الوحيد
ال��ب��اق��ي ���ش��اه��داً على الغزو،
وهو ما يتطلب املحافظة عليه
وتطويره ب�شكل يعرب عن واقعه
وليكون موقعا حيويا ي�ستقطب
الزوار ب�شكل جاذب ،مبا يج�سد
املعركة واقعا مرئيا ،وه��و ما
حتمله خطته التطويرية.
وقبل الدخول يف تفا�صيل
اخلطة� ،سرد الدو�سري ملحة
تاريخية عن واقع املتحف ،منذ
بدايته حتى يومنا هذا ،م�شريا
�إىل �أن الأم�ير الراحل ال�شيخ

البيت الرئي�سي

�إحدى ال�سيارات التي ا�ستخدمها رجال املقاومة

حتى ال ننسى

ما هو بيت القرين؟ هو منزل يف منطقة القرين مبحافظة
مبارك الكبري ،كان �أحد مراكز املقاومة الكويتية �إبان الغزو
العراقي للكويت ووقعت فيه معركة يف  24فرباير ،1991
ا�ست�شهد على �أث��ره��ا  12م��ن �أف��راد امل�ق��اوم��ة .وق��ام املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحويل املنزل �إىل متحف
لتخليد ذكرى ال�شهداء ،بعدما �أمر الأمري الراحل ال�شيخ جابر
الأحمد رحمه اهلل بتحويل البيت الذي دارت فيه املعركة �إىل
متحف تاريخي.
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جابر الأح��م��د رحمه اهلل زار
املوقع بعد التحرير ،و�أمر بتحويل
البيوت الثالثة ال��ت��ي �شهدت
املعركة �إىل الديوان الأمريي،
وتعوي�ض �أ�صحابها ببيوت بديلة،
وهو الإجراء الذي قام به ،حيث
�سلم الديوان البيوت الثالثة �إىل
�إدارة الآثار واملتاحف يف وزارة
الإعالم ،هذه الإدارة التي انتقلت
فيما بعد �إىل املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب ،وانتقل
املتحف بالتبعية �إىل املجل�س عام
.1993
وي��ق��ول �أم�ي�ن امل��ت��ح��ف �إن
املجل�س ال��وط��ن��ي ر���ص��د عام
 2001ميزانية �ضخمة لإعادة
ترميم بيوت املتحف الثالثة،
و�إع��ادة ترميمها بالكامل ،من
خالل الإجراءات التالية:
· بيت ال��ع��ي��دان :مت و�ضع
دع��ام��ات ح��دي��دي��ة ل��ه حماية
له من انهياره ،و�إغ�لاق بع�ض
الفتحات ،وترميم بع�ض اجلدران
وتقوية بع�ض الفتحات التي
�سببها الق�صف ،حتى ال تتهدم،
ومت �إن�شاء حواجز حديدية يف
الأماكن اخلطرة يف البيت مع
جت��دي��د ال��ل��وح��ات الإر�شادية
حوله.
· ال��ب��ي��ت ال��رئ��ي�����س� :أعيد
ت��رم��ي��م��ه ب��ال��ك��ام��ل ،ح��ي��ث مت
�صبغه ،وو�ضع �إ�ضاءات يف كل
جوانبه ،ولوحات خمتلفة ،ون�صب
ت��ذك��اري��ة ،و�أر���ض��ي��ات و�أث���اث،
وواج��ه��ات و�أ���س��ق��ف زجاجية،
ومت تخ�صي�ص �أركان فيه لبع�ض

صـــــرح
اجلهات.
· ال��ب��ي��ت ال��ث��ال��ث :خ�ضع
لتجديد كامل ،وي�ضم معر�ضا
ل�صور املعركة و�آث��اره��ا و�صور
ال�شهداء فيها ،حيث متت �إعادة
ت�صميم ال��ب��ي��ت م��ن الداخل
بطريقة العر�ض ،و�إن�شاء قاعة
�سينما يف الدور الأر�ضي ،ويف
الدور العلوي �أن�شئت مكتبة ت�ضم
كتبا عن الغزو العراقي ،وبع�ض
الكتب الأخرى عن تاريخ الكويت
باللغتني العربية والإجنليزية.
وذكر الدو�سري �أن عمليات
الرتميم ا�ستمرت �سنتني حتى
عام  ،2003حيث مت االحتفال
بافتتاح املتحف من جديد بحلة
جديدة ،ومنذ ذل��ك الوقت مل
ي�شهد املتحف �أية عملية حتديث.
واجلديد الذي حدث فيه قيام
مكتب ال�شهيد ب�إن�شاء ركن له يف
البيت الرئي�س ،و�ضع فيه �صور كل
�شهداء الغزو العراقي ،ولوحات
ب�أ�سماء �أع�ضاء جلان املقاومة
الكويتية ،وجم�سما لبيت القرين
و���س��ط ال��رك��ن .ول��ف��ت يف هذا
املجال �إىل �أنه زار وكيلة الوزارة
يف الديوان الأمريي مديرة مكتب
ال�شهيد فاطمة الأمري ملناق�شة
عملية تطوير الركن ،والأمر ما
زال قيد املناق�شة.
ولفت �إىل �أن مكتب الإمناء
االجتماعي زار املتحف عام
 ،2016و�أث��ن��اء ال��زي��ارة عر�ض
على م�س�ؤويل املكتب �أن يكون
لهم رك��ن يف املتحف ،ف�أبدوا
رغبتهم يف ذلك ،فتم تخ�صي�ص
مكان يف البيت الرئي�س على
ميني املدخل و�إىل جانب ركن
مكتب ال�شهيد ،وهو م��ازال يف
ط��ور الإن�����ش��اء حاليا ،ويتوقع
�أن يتم افتتاحه يف فرباير مع
االحتفاالت الوطنية.
و�أ�شار �إىل �أن ما يجري الآن
من عمليات �صيانة هي عمليات

اخل � � �ط� � ��ة ت � � �ق� � ��وم ع� � �ل � ��ى إج� � � � � � ��راء ت� � �غ� � �ي� � �ي � ��رات جت� �ع ��ل
امل � � � ��وق � � � ��ع ي� � ل� ��ام� � � ��س واق � � � � � � ��ع امل� � � �ع � � ��رك � � ��ة احل � �ق � �ي � �ق� ��ي

ركن مكتب ال�شهيد يف البيت الرئي�سي

بهو ال�صالة يف البيت الرئي�سي

جانب من ركب مكتب ال�شهيد يف البيت الرئي�سي
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ال�صيانة الدورية الروتينية .وبني
�أن املتحف ي�ستقبل الزوار ب�شكل
يومي ،ولكن الزيارات تكرث يف
�شهر ف�براي��ر م��ع املنا�سبات
الوطنية ،حيث ي�ستقبل املتحف
يف ه���ذا ال�����ش��ه��ر  500زائ���ر
يوميا.
خطط طموحة
وفتح �أمني املتحف الدكتور
عمر الدو�سري ملف التطوير
ال��ذي يعده ،م��ؤك��دا �أن خطته
�ستنقل املتحف �إىل م�ستوى
املتاحف العاملية �إذا ما اعتمدت
بالت�صور الذي �أع��ده وا�ستعان
يف �سبيل ذلك بدكتور جامعي
اخت�صا�صي بت�صميم املتاحف
واملناطق الأثرية.
وقبل ملف التطوير �أ�شار �إىل
�أنه منذ ت�سلم �أمانة املتحف ،منذ
�سنة ون�صف ،عمل على ا�ستدراك
الأمور الإدارية اخلا�صة باملكان،
وال�سيما �أمر نقل ملكية البيوت
�إىل الديوان الأم�يري ،تنفيذا
لتوجيهات الأمري الراحل ال�شيخ
جابر الأحمد رحمه اهلل ،حيث
التزال البيوت ب�أ�سماء �أ�صحابها
حتى اليوم ،على الرغم من كل
املنا�شدات واملرا�سالت التي متت
بني املجل�س الوطني والديوان
الأم���ي��ري ،ف��م��ازال��ت فواتري
الكهرباء ت�صدر ب�أ�سماء �أ�صحاب
البيوت و�أح��ده��م م��ن �شهداء
املعركة ،وهو �أمر م�ستغرب بعد
مرور �أكرث من ربع قرن.
و�أم����ا ع��ن خطته لتطوير
املتحف ،فيقول الدو�سري �إنه
�أعد ملفا لتطوير املوقع �سيعر�ضه
ع��ل��ى الأم��ي�ن ال��ع��ام للمجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب،
وتقوم خطته على تقدمي ر�ؤية
لتطوير املتحف بطريقة جتعله
يالم�س واقع املعركة احلقيقي،
و�إع��ط��اء دور �أك�بر ملجموعات
امل��ق��اوم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة الأخ����رى،

و�إبراز دور الدول التي �شاركت
يف ح��رب التحرير ،مب�شاركة
جهات خا�صة ،لي�صل املتحف
�إىل م�صاف املتاحف املتطورة
على م�ستوى املنطقة.
ويف تفا�صيل اخلطة ،يقول
�إنها تهتم بتفا�صيل �صغرية تكون
منطلقا للتطوير ال�شامل ،بدءا
م��ن حم��ي��ط ال��ب��ي��وت الثالثة،
وانتهاء بتعديالت جذرية تتعلق
مبحتويات البيوت الثالثة من
داخلها .ففي املحيط الذي يتجلى
فيه واقع ما حدث �أثناء املواجهة،
تقوم اخلطة على �إعادة ترميم
الدبابة الواقفة �أم��ام املتحف،
بالتعاون مع اجلهات الع�سكرية
املعنية ،ون�صب جم�سمات ب�شرية
نحا�سية حولها متثل اجلنود
العراقيني الذين هاجموا البيوت،
وب�أيديهم �أ�سلحة ،لتج�سيد املعركة
واقعا كما حدثت ،ليعي�ش الزائر
واقع ما حدث من قبل ،ويقول
الدو�سري �إنه توا�صل مع اجلهات
املعنية يف وزارة الدفاع لتطوير
ال��دب��اب��ة ف ��أك��دوا ا�ستعدادهم
للم�شاركة ،م�شرتطني �إجراء
ك�شف على الدبابة �أوال للت�أكد
من خلوها من الإ�شعاعات ،وهو
ما يتطلب م�شاركة اجلهات ذات
ال�صلة يف ذلك.
وم��ن ال��دب��اب��ة �إىل التنكر
املوجود على اجلانب الآخر من
املتحف ،وال���ذي تهالك بفعل
الظروف املناخية ،حيث تقوم
خطة �أمني املتحف على ترميمه �أو
الإتيان بتنكر م�شابه تكون حالته
�أف�ضل ،ومن ثم و�ضعه يف مكانه
احلقيقي مقابل مدخل املنطقة،
وق�ص خزانه طوليا وا�ستبدال
الزجاج باحلديد ،وحتول عمق
اخل��زان �إىل «بانوراما» بوجود
�أف����راد امل��ق��اوم��ة ال��ذي��ن كانوا
يختبئون داخ��ل اخل���زان �أثناء
ا�ستخدامه يف عمليات نقل

حت� � � ��وي� � � ��ل م� � �ح� � �ي� � ��ط امل � � �ت � � �ح� � ��ف إل� � � � � ��ى «ب� � � ��ان� � � ��ورم� � � ��ا»
جت � � � �س� � � ��د خ� � � � � �ط� � � � � ��وات امل� � � � �ع � � � ��رك � � � ��ة ك � � � �م� � � ��ا ح� � ��دث� � ��ت
الأ�سلحة والأغذية ،وهي خطوة
يرى الدكتور عمر الدو�سري �أنها
�ستنقل املتحف نقلة نوعية يف

عملية التحديث التي يهدف منها
لتقريب املتحف من واقعه الذي
عا�شه �أبطال املقاومة .ت�ضاف

التنكر �سيتحول �إىل بانوراما يف خطة التطوير

�إىل ذلك ال�سيارات املوجودة يف
حميط املتحف بعد �أن تهالكت
هي �أي�ضا ،وحاول قدر الإمكان
املحافظة على �شكلها اخلارجي
وحمايتها من عوامل الطق�س،
وال�سيما الغبار والأت��رب��ة التي
تطمرها يف بع�ض الأحيان ،مما
دفعه لإي��ج��اد فتحات �أ�سفلها
ل��ت�����ص��ري��ف امل��ي��اه م��ن��ه��ا �أثناء
هطول الأمطار �أو لدى غ�سل
ال�سيارات.
ويف خطة تطوير املتحف من
الداخل� ،شرح الدو�سري خطته
التي تقوم بالأ�سا�س على ا�ستغالل
البيت اخللفي «الثالث» وحتويل
املتحف من خالله �إىل بانوراما
حقيقية ،م��ن خ�ل�ال تو�سعة
البيت و�ضم ال�ساحة الأمامية
واجلانبية ،حيث يتم تق�سيم
البيت �إىل ثالثة �أجنحة ،الأول
يف الدور الأر�ضي يج�سد معركة
القرين بتفا�صيلها ،والثاين من
خالل امل�ساحة اجلانبية واخللفية
للبيت ،ويتم حتويلها �إىل معر�ض
متنوع للدول التي �شاركت يف
حرب حترير الكويت ،من خالل

شهداء بيت القرين

الدبابة �شاهدة على �إجرام الغزاة

�سيارتان لرجال املقاومة �أثرت فيهما عوامل الطق�س
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< سيد هادي سيد محمد علوي
ق�����ائ�����د امل���ج���م���وع���ة
< ع���ام���ر ف�����رج ال��ع��ن��زي
< يوسف خضر يوسف علي
< بدر ناصر عبداهلل العيدان
< إبراهيم علي صفر منصور
< عبداهلل عبدالنبي مندني
< خ����ل����ي����ل خ�����ي�����راهلل
ع��ب��دال��ك��رمي ال��ب��ل��وش��ي
< خالد أحمد محمد الكندري
< ح��س�ين ع��ل��ي غ��ل��وم رض��ا
< مبارك علي صفر منصور
< جاسم محمد علي غلوم
< محمد عثمان علي الشايع

صـــــرح
تخ�صي�ص ركن لكل دولة يو�ضع
فيه علمها ،و�صور مل�شاركتها يف
احل��رب ،وما قدمته من دعم،
ليكون املتحف متكامال ،وليقرتب
يف واقعه من جت�سيد فرتة مهمة
من تاريخ الكويت ،وليجد الزائر
من الدول املعنية ما يدل على
م�شاركة دولته يف احلرب ،وهذا
�سيكون عامل جذب كبري� ،أ�ضف
�إىل ذل��ك تو�سعة ال��دور الأول
من البيت ليكون اجلناح الأخري
الذي يعرب عن املقاومة الكويتية،
حيث يتم فتح غرف على بع�ضها
لت�شكل م�ساحة وا�سعة ميكن
ا�ستغاللها يف ت�شكيل متحف
متنوع للمقاومة الكويتية يف
خمتلف امل��ن��اط��ق لتجتمع كل
ال�شواهد على املقاومة الكويتية
يف مكان واحد ،وال�سيما �أن هذه
البيوت ه��ي ال�شاهد الوحيد
املادي املتبقي عن الغزو ووح�شية
الغزاة.
ومن �ضمن خطة التطوير
ال��ت��ي يحملها م��ل��ف الدكتور
الدو�سري ،ملف لإحياء املنطقة،
وذلك بنقل غرفة ال�سينما القائمة
حاليا �إىل مكان �آخر من البيت،
وحتويل مكانها �إىل «كويف» ميكن
ا�ستثماره من �إحدى ال�شركات
لي�شكل م��وردا ماليا للمتحف
ي�ستطيع الإنفاق على نف�سه من
خاللها ،مع ا�ستغالل احلديقة
اخللفية من ال�شركة امل�ستثمرة،
مع ترك �إطار دائري ال�ستغالله
يف زرع الغر�سات ال��ت��ي يقوم
بها الزائرون مع فتح باب من
البيت الأول «بيت العيدان» على
احلديقة لي�شكل �صلة بني مقهى
الكويف واملتحف يف �أوقات الدوام
الر�سمي ،وبعد ال���دوام يعمل
الكويف لزبائنه كاملعتاد.
وي�ضيف �أن ملف التطوير
ال ي��ق��ف ع��ن��د ذل���ك ب��ل �أي�ضا
ي�شمل تطوير البيت الرئي�سي

اس �ت �غ�ل�ال ال �ب �ي��ت اخللفي
وإق ��ام ��ة ج �ن ��اح ل �ك��ل دول ��ة
شاركت في ح��رب التحرير
من الداخل ،ب�إعادة الرتتيب،
حيث يتم تطوير �صالة ا�ستقبال
كبار الزوار ،وحتديث ركن مكتب
ال�شهيد ،مع �إجناز ركن مكتب
الإمناء بال�صورة التي تتنا�سب
مع احلركة ال�شاملة للتطوير التي

ركن مكتب الإمناء مازال قيد التجهيز

مجموعة املسيلة

تكونت جمموعة امل�سيلة  -وهي واحدة من جماميع املقاومة الكويتية �أثناء الغزو العراقي-
من � 31شاب ًا اتخذوا من منطقة القرين مقر ًا لعملياتهم ،بقيادة �سيد هادي �سيد حممد علوي.
وقامت املجموعة بجمع ال�سالح وا�ستخدامه يف حماربة القوات العراقية ،عن طريق قن�ص �أفراد
من اجلي�ش �أو تدمري الآليات الع�سكرية ،وا�ستمرت تلك العمليات حتى نوفمرب  ،1990عندما
قامت القوات العراقية بت�شديد التفتي�ش والرقابة على الأفراد ،فانخرطت املجموعة يف الأعمال
املدنية وخدمة �أهايل املنطقة حتى بدء احلملة اجلوية.
ويف  17يناير  1991قامت املجموعة ب�إخراج ال�سالح مرة �أخرى ،وانتقلت �إىل منزل �آخر يف
نف�س املنطقة ،ولكن يف قطاع �أقل كثافة بال�سكان حفاظ ًا على �أرواح املدنيني ،و كان ذلك يف منزل
بدر العيدان (�أحد �أفراد املجموعة).

�أحد �أركان البيت
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يطمح يف تنفيذها.
وي��ق��ول� :إن��ه �سي�ضع امللف
التطويري بكل تفا�صيله �أمام
�أمني عام املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،و�إذا ما �أخذ
منه ال�ضوء الأخ�ضر لل�سري يف
هذا امللف �سيتوا�صل مع اجلهات
الأخرى التي ميكن �أن يكون لها
دور يف العملية .ومن خالل هذا
اال�ستعرا�ض ميكن �أن نقول �إن
املتحف يقف على باب مرحلة
جديدة يف تاريخه ،تنقله من
واقع تقليدي� ،إىل م�ستوى �أعلى
من التقييم ،وال�سيما �أن اخلطة
�أعدها �صاحبها ب�إحكام ،وا�ستعان
يف ت�صوره باخت�صا�صي يف جمال
املتاحف والآث��ار ال��ذي قدم له
درا���س��ة مكتملة ع��ن خطوات
�إجناز امل�شروع.
وبانتظار املوافقة لتنفيذ
خطته ،ندعو له بالتوفيق ون�أمل
�أن يكون التحقيق املقبل عن
املتحف يف �صورته املن�شودة التي
عاينّاها على الورق ونطمح �أن
ن��راه��ا مرتجمة على الأر�ض،
ونرجو �أال يكون ذلك بعيدا.

كيف حصلت معركة بيت القرين؟

بد�أت �أحداث املعركة �صباح يوم  24فربابر  ،1991عندما قامت جمموعة من اجلي�ش العراقي
واال�ستخبارات العراقية بطرق باب بيت القرين ،بغر�ض تفتي�شه �أو �سرقة حمتوياته .وعندما مل
ي�ستجب �أحد للطرق قام �أحد اجلنود بالقفز فوق �سور املنزل حماوالً الدخول،
ف�أطلق �أحد �أفراد جمموعة امل�سيلة املتواجدين يف املنزل النار عليه ،وكان يف املنزل � 19شخ�صاً
من املجموعة من �أ�صل � 31شخ�صا .ليقوم اجلي�ش العراقي مبحا�صرة املنزل وفتح النار على
�أفراد املقاومة .وكان اجلي�ش العراقي مدعوماً بالدبابات وقذائف �آر بي جي مقابل ت�سليح خفيف
ملجموعة امل�سيلة .ومع هذا ا�ستمرت املعركة حتى ال�ساد�سة م�سا ًء .وانتهت با�ست�شهاد  3من �أفراد
املقاومة و�أ�سر � 9آخرين ،وجدت جثثهم فيما بعد يف �أماكن متفرقة بعد تعذيبهم ،وا�ستطاع  7من
�أفراد املجموعة النجاة.

ما بعد املعركة

تعد معركة بيت القرين ملحمة وطنية تربز دور املقاومة الكويتية �أثناء الغزو العراقي ،حيث
وحدت جميع �أطياف املجتمع الكويتي ب�صورة وطنية .فقام املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب
بتحويل املنزل �إىل متحف لتخليد ذكرى ال�شهداء وهذه امللحمة .و�أثناء زيارته للمتحف يف � 14أبريل
 1994قال قائد قوات التحالف نورمان �شوارزكوف� « :إن تواجدي يف هذا ال�سكن يجعلني �أمتنى
لو ق ّدمنا جميئنا (�أي الهجوم) �أربعة �أيام ،ولو فعلنا ذلك فرمبا مل يكن لهذه امل�أ�ساة �أن تقع».

�صور �شهداء البيت تزين جدرانه من الداخل

جم�سم للبيت الرئي�سي وخلفه �صور ال�شهداء يف ركن مكتب ال�شهيد
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قاعة ال�سينما

فتحة جراء الق�صف يف بيت العيدان

الدو�سري م�ستقبال وفد �إحدى املدار�س التي زارت املتحف

ذاكـــرة

ق � � � � � ��ات � � � � � � � �ل � � � � � � � ��وا
وه� ��م صائمون
وأف � � �ط� � � ��روا م��ع
ال � � � �ن � � � �ب� � � � � �ي� � �ي � ��ن
وال� �ص� ��دي � �ق�ي��ن

شهداء الكويــت فـي مرص..

�شهداء للكويت يف حرب اكتوبر

ملحمة صنعهـــــا األبطــــال
ح�سن عبداهلل

يف حلظة تاريخية خالدة ت�شع نورا وبهاء و�أخوة،امتزج الدم الكويتي فيها بالدم امل�صري  ،وحتولت فيها مياه قناة ال�سوي�س �إىل
اللون الوردي،وعلت احلناجر التي وحدها الإميان باهلل ب�صيحات التكبري ،تلك اللحظة التي �شارك فيها نحو �ألفي ع�سكري كويتي
�إخوانهم امل�صريني يف حربي الأيام ال�ستة واال�ستنزاف ،ثم اقتحام خط بارليف وحتطيم �أ�سطورة ا�سرائيل التي التقهر،وعبور قناة
ال�سوي�س لتحرير �سيناء يف �أكتوبر  . 1973قاتل الكويتيون،وهم �صائمون ،ب�شرا�سة وب�سالة و�سجلوا بطوالت نادرة منذ ال�ساعة الثانية
ظهر يوم � 6أكتوبر العا�شر من رم�ضان ،وكانوا يف طليعة العبور العظيم ،ويف يوم �15أكتوبر امتدت يد الغدر واخل�سة ال�صهيونية
ب�أقذر �أنواع الأ�سلحة املحرمة دوليا لتق�صف الأبطال الكويتيني فيما عرف بالثغرة ،املنطقة التي كان يتمركز فيها لواء الريموك
،لريتقي  37منهم �إىل مقام ال�شهداء �أحياء يرزقون عند ربهم.
هي ملحمة �صنعها مقاتلو اجلي�ش الكويتي ون�سوره يف م�صر البد �أن تروى وت�سطر بحروف من حب ونور.
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ق��ب��ي��ل ان�����دالع ح���رب عام
1967بني م�����ص��ر و�سورية
وا�سرائيل ،وبناء على اتفاقية
الدفاع العربي امل�شرتك قررت
الكويت �إر�سال قوات ع�سكرية
�إىل م�صر ،و�صدر مر�سوم �أمريي
ب�إر�سال لواء الريموك برئا�سة
العميد ال�شيخ �صالح حممد
ال�صباح الذي كان ي�شغل من�صب
نائب رئي�س الأرك���ان �آن���ذاك.
وبقيت ال��ق��وات الكويتية على
�أر�ض املعركة وو�سط جبهة القتال
يف �أحلك و�أح��رج اللحظات يف
التاريخ العربي ،لت�شارك يف حرب
اال�ستنزاف ()1970-1967التي
مهدت النت�صار �أكتوبر املجيد.
قام اجلي�ش الكويتي بدور
كبري يف حرب عام 1967بالدفاع
ع����ن م���دي���ن���ة ال���ع���ري�������ش يف
�سيناء،ومن ثم قيامه يف حرب
اال�ستنزاف بحماية منطقتي
(ف��اي��د) و(ال��ف��ن��ارة) امل�صريتني
 (فايد مدينة �ساحلية تتبعحمافظة الإ�سماعيلية وتطل
على البحريات املرة الرابطة بني
�شمايل وجنوبي قناة ال�سوي�س)
وقد �أ�صبحت فيما بعد احلرب
واحدة من �أ�شهر املدن ال�سياحية
يف م�صر ،حيث تعترب �أقرب
امل�صايف للقاهرة �إذ ال تبعد
عنها �سوى  100كيلومرت فقط-
وظل اجلي�ش الكويتي مرابطا مع
�شقيقه امل�صري والقوات العربية
الأخرى يف عمق جبهة القتال،
ان��ت��ظ��ارا ل�ساعة احل�سم ورد
الكرامة العربية .ويف ال�ساعة
الثانية ظهر يوم �6أكتوبر العا�شر
م��ن رم�����ض��ان تقدمت القوات
امل�سلحة امل�����ص��ري��ة�،إىل جانب
القوات ال�شقيقة ويف املقدمة
منها رج���ال اجلي�ش الكويتي
البوا�سل ،لتعرب قناة ال�سوي�س،
وحتطم خط بارليف املنيع ،وتكبد
قوات االحتالل الإ�سرائيلية �أكرب

�أبناء الكويت يف �صحراء �سيناء على اجلبهة امل�صرية 1973

رجال «ل��واء اليرموك» أوقفوا تغلغل قوات االحتالل في
«ال��دف��رس��وار» ف��رم�ت�ه��م اس��رائ �ي��ل ب��أس�ل�ح��ة م�ح��رم��ة دوليا
هزمية يف تاريخها.
وف����ي����م����اراب����ط����ت ق�����وات
ل���واء ال�يرم��وك الكويتية على
ال�ضفة الغربية لقناة ال�سوي�س
حلماية تقدم واندفاع اجلي�ش
امل�صري،وبعد العبور� ،أر�سلت
الكويت �سربا من طائرات الهوكر
هنرت �إىل قاعدة قوي�سنا اجلوية
يف م�صر �إ�ضافة �إىل طائرتي نقل
من طراز �سي 130-هريكوليز
حتمالن الذخرية وقطع الغيار.
،و ل���واء اجل��ه��راء املقاتل �إىل
اجلبهة ال�سورية ،لت�صبح م�شاركة

يف حرب �أكتوبر على اجلبهتني
امل�صرية وال�سورية ب �3آالف
جندي،وكتيبة دبابات ،وكتيبة
م�شاة و�سريتي مدفعية و�سرية
مغاوير و�سرية دفاع جوي.
ث����م ،وب��ك��ل م����ايف الأخ����وة
العربية من معاين النخوة� ،أعلنت
احلكومة الكويتية �أن �أي تدخل
من �أية قوة عاملية �ضد العرب يف
حربهم مع �إ�سرائيل هو مبثابة
هجوم عليها .و�أر�سلت فريقا طبيا
�إيل كل من م�صر و�سوريا ,ومت
و�ضع امل�ست�شفيات الكويتية يف

رجال القوة الكويتية يف قناة ال�سوي�س 1973
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حالة طوارئ ا�ستعدادا ال�ستقبال
�أي من اجلرحي امل�صريني �أو
ال�سوريني.
وا���س��ت��م��ر ت���ق���دم اجلي�ش
امل�صري وال��ق��وات العربية يف
���س��ي��ن��اء،حم��ق��ق�ين انت�صارات
عظيمة ،فيما رابطت القوات
الكويتية للدفاع عن �سيناء.
وبعد �أن نفذ اجلي�ش امل�صري
مئات «الثغرات» �ضد اجلي�ش
الإ�سرائيلي بنجاح وذل��ك لأن
الثغرة عقيدة قتالية م�شهورة
عند اجلي�ش الإ�سرائيلي واجلي�ش
امل�����ص��ري �أدرك��ه��ا مت��ام �اً ونفذ
ع�شرات الثغرات الع�سكرية بني
النقاط احل�صينة يف عمليات
العبور ،و�صباح يوم � 16أكتوبر
ا���ش��ت��د الق�صف الإ�سرائيلي
وت�سللت قوات االحتالل مدعومة
ب ��أح��دث الأ���س��ل��ح��ة وطائرات
اال���س��ت��ط�لاع الأم��ري��ك��ي��ة� ،إىل
فجوة مابني اجلي�شني الثاين
والثالث ،و�صبت جام ق�صفها
الرهيب بالنابامل املحرم دوليا
على املجموعة القتالية الكويتية
امللحقة باجلي�ش الثالث امليداين،
ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن كتيبة
مبنطقة البحريات املرة ،وكان
من �أهم �أدوارها غلق الثغرة فى
منطقة البحريات �أو الفا�صل
ما بني اجلي�ش الثانى �شمال
منطقة ال��دف��ر���س��وار ،والقيام
بعمليات ع�سكرية ن�شطة جدا
�ساعدت فى توقف عبور القوات
الإ�سرائيلية �إىل ال�ضفة الغربية
لقناة ال�سوي�س ،لكن مفاج�أة
ال��ق�����ص��ف اجل�����وي الهمجي
واخ��ت��راق ال�صفوف،وتوغل
القوات الإ�سرائيلية على اجلبهة
امل�صرية بعد الثغرة ،وا�شتداد
الق�صف الإ�سرائيلي،و�أمام ب�سالة
�أبناء الكويت الأبطال� ،أغارت
طائرات العدو الإ�سرائيلي على
موقع القوات الكويتية املرابطة

ذاكـــرة
وا�ست�شهد  37ع�سكرياً كويتياً
من �ضمنهم ال�شهيد الرائد خالد
اجلريان وال�شهيد املالزم على
الفهد رحمهم اهلل جميعا.
�شهادات خا�صة
وح�سب �شهادة خا�صة للواء
�أرك��ان حرب حممد على بالل
نائب رئي�س �أركان القوات امل�سلحة
امل�صرية ،وقائد القوات امل�صرية
ف��ى ح��رب عا�صفة ال�صحراء
«ح��رب اخلليج الثانية» ،ف�إنه
كان للقوات الكويتية امل�شاركة يف
حرب �أكتوبر دور مميز وخا�ص
بال �شك مع القوات املوجودة
غ���رب ال��ق��ن��ال ،ف��ق��د اتخذت
الكتيبة الكويتية موقعها فى
�إطار اجلي�ش الثالث ،كما قامت
الكويت ب�إر�سال قوة حربية �إىل
اجلبهة ال�سورية حتت ا�سم (قوة
اجل��ه��راء) فى ي��وم � 15أكتوبر
.1973
وعلى ال�صعيد االقت�صادي،
�شاركت الكويت مع جميع الدول
العربية ماعدا دولة العراق مبنع
البرتول عن الدول الغربية ومت
احلظر النفطى وعدم ت�صدير
البرتول للدول الغربية الداعمة
لإ�سرائيل خ�صو�صا �أمريكا.
ونف�س ال�شهادة ي�ؤكدها اللواء
جمال مظلوم املحلل الع�سكرى
واخلبري الإ�سرتاتيجي امل�صري
ال��ذي ي��ق��ول� :شاركت الكويت
بعنا�صرمهمة وفعالة فى اجلبهة
امل�صرية فى �إطار التعاون العربى
الذى جتلى يف �أروع �صوره يف تلك
الفرتة منذ انعقاد قمة اخلرطوم
يف �أغ�����س��ط�����س  1967التي
قررت �إر�سال م�ساعدات مل�صر
لإع��ادة بناء ما دمرته احلرب
يف النك�سة .ع�لاوة على قطع
البرتول عن �إ�سرائيل ،وكانت
هناك قوات برية موجودة قبل
احلرب� ،ساندت م�صر �سيا�سيا
واقت�صاديا وع�سكريا.

أس� �م ��اء ال� �ش� �ه ��داء م �س �ج �ل��ة ف ��ي امل �ت �ح ��ف احل ��رب ��ي وف ��وق
ال�ن�ص��ب ال�ت��ذك��اري��ة ب��ال�ق�ن��اة ومت منحهم أع�ل��ى األوسمة

زيارة ال�شيخ �سعد العبداهلل للجبهة امل�صرية 1972

احتفاء �إعالمي بال�شهداء

�شهادة �أخرى مهمة ي�سجلها
العميد متقاعد باجلي�ش الكويتي
عبداهلل املقلد ،و�أح��د �أبطال
حرب �أكتوبر املجيدة واحلا�صل
على و�سام حور�س لل�شجاعة
من م�صر وو�سام حرب اجلوالن
من �سورية يف احتفالية خا�صة
بحرب �أكتوبر:
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«احلمد هلل �أنني مازلت على
قيد احلياة ،و�أن �أ�شهد االحتفال
بانت�صارات �أكتوبر املجيدة ،فقد
�شاركت يف ح��روب ع��دة ،منها
حرب اال�ستنزاف وح�صلت على
و���س��ام ح��ور���س ال�شجاعة من
القيادة امل�صرية.وو�سام حرب
اجل��والن مل�شاركتي يف القتال،

الغرسة ( 92فبراير  -مارس )2018

فايد املنطقة التي دافع عنها رجال القوة الكويتية

�ضمن �ضباط الكتيبة  ٤٣يف
ق��وات املغاوير والتى �شاركت
�ضمن التعاون العربي ،الذي كان
على �أعلى درج��ة من الرتتيب
والتن�سيق خ�لال تلك املرحلة
املهمة من تاريخ �أمتنا العربية.
�إن التن�سيق بني الكويت وم�صر
متميز دائ��م��ا ،حيث �شاركت
الكويت مع م�صر يف  ٦٧ويف حرب
اال�ستنزاف وحرب �أكتوبر  ٧٣حتى
الن�صر ،وامتزجت دماء �شهداء
الكويت يف هذه احلروب مع دماء
�إخوانهم ال�شهداء امل�صريني،
وكذلك م�شاركة القوات امل�صرية
البا�سلة لإخوانهم يف الكويت
يف ح��رب حترير الكويت عام
.1991
ي�ضيف ال��ع��م��ي��د متقاعد
عبداهلل املقلد :اجلي�ش الكويتي
ك���ان ل���ه دور ك��ب�ير يف حرب
اال�ستنزاف يف منطقتي (فايد)
و(الفنارة) امل�صريتني بالقرب
من قناة ال�سوي�س �إ�ضافة �إىل
دوره خالل م�شاركته عام 67
يف العري�ش للدفاع عن �أر�ض
�سيناء».
لقد �شاركت الكويت بفاعلية

�أ�سماء �شهداء الكويت يف م�صر وتاريخ ومكان اال�ست�شهاد:

يف �صناعة ن�صر �أكتوبر العظيم
من خالل ملحمة �أداها لواء كامل
من اجلي�ش الكويتي هو لواء(
الريموك) الذي امتزجت دماء
رجاله بدماء اجلنود امل�صريني
يف املعركة ,كما �شارك اجلنود
الكويتيون يف ق�صف خط بارليف,
ومل تكن م�شاركة القوات الكويتية
الع�سكرية فقط يف حرب �أكتوبر
و�إمنا كان قد �سبق لها امل�شاركة
يف حرب يونيو واال�ستنزاف.
وقد مت منح �شهداء الكويت
يف م�����ص��ر �أع���ل���ى الأو����س���م���ة
،و�سجلت �أ�سما�ؤهم يف قاعة
املتحف احلربي امل�صري(قاعة
ال�������ش���ه���داء) ���ض��م��ن ال���رج���ال
ال��ذي��ن ب��ذل��وا �أرواح���ه���م فداء
مل�صر وللروح العربية ،ونق�شت
�أ�سما�ؤهم فوق الن�صب التذكاري
لل�شهداء باال�سماعيلية ،ووجه
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
�أجهزة الدولة �إىل تكرمي �شهداء
الكويت يف جميع املنا�سبات
واملحافل  ،وهوتكرمي م�ستحق
ل�شهداء دولة مل تتوقف عن بذل
غاليها ونفي�سها من �أجل �أمتها
العربية.

 - 1جندي ع�صام �سليمان قا�سم ال�سيد
 - 2جندي زريق زيدان هر�شان الر�شيدي
 - 3جندي حممد فار�س حممد العجمي
 - 4جندي مقعد جليعي�ص منري العتيبي
 - 5نقيب علي �أحمد ح�سن الن�صار
 - 6رقيب علي حممد �سلطان حمد
 - 7عريف ن�صار نا�صر دلوم الر�شيدي
 - 8عريف فرحان حمود حممد الر�شيدي
 - 9وكيل عريف فالح عبداهلل ال�سعيد
 - 10وكيل عريف م�سلط حممد فالح املطريي
 - 11وكيل عريف �سعيد �سعد �سعيد الر�شيدي
 - 12جندي حممد مطلق ملحق العتيبي
 - 13جندي منيف دومي دخيل اهلل
 - 14جندي دغيرث في�صل القحطاين
 - 15جندي نويران رجا داب�س	
 - 16جندي مفرح دخيل جماهد العنزي
 - 17جندي �سعود براك جنا العنزي
 - 18جندي ع�شوي فرحان �سمحان العنزي
 - 19جندي خنيفر حمود عايد ال�شمري
 - 20جندي نايف حمود مبارك ال�شمري
 - 21جندي مطر عبدالرحمن من�شد العتيبي
 - 22جندي �سعود عوي�ض حممد احلربي
 - 23جندي جنم هجر�س هالل �سامل
 -24جندي عيد هادي جلوي العنزي
 - 25رائد خالد عبداهلل اجلريان
 - 26مالزم �أول عبداهلل حممد ن�صار ال�شمري
 - 27مالزم علي �صالح �سليمان الفهد
 - 28وكيل �أول م�ضحي خلف جعيالن الف�ضلي
 - 29رقيب حممد �سعد مناور
 - 30وكيل عريف غتار زبن �ضايف املطريي
 - 31رقيب دبي حمد جادر ال�شمري
 - 32عريف فرا�س فار�س �سطام العنزي
 - 33وكيل عريف عاي�ض حجاج �شعف العنزي
 - 34وكيل عريف علي مذكر معال احلربي
 - 35وكيل عريف �ساير �سعود فرحان ال�شمري
 - 36وكيل عريف متيم حممد �سعيد
 - 37جندي مطلق علي دليان ال�شراري
 - 38جندي مبارك مفلح في�صل الدو�سري
 - 39جندي مهني عمران �سامل عبيد با�شكيل
 - 40جندي مهني �أحمد �شحاته �أحمد
 - 41جندي مهني ر�ضا علي ال�شيخ ابراهيم
 - 42جندي �سعد منري كويد العتيبي
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1968 - 04 - 12
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 26
1970 - 06 - 26
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 04 - 10
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 04 - 10
1970 - 04 - 30
1970 - 05 - 30
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1970 - 06 - 17
1971 - 12 - 06
1971 - 12 - 23
1973 - 10 - 20
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 10
1973 - 10 - 20
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 22
1973 - 10 - 20
1973 - 10 - 22
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 21
1973 - 10 - 22

قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س
قناة ال�سوي�س

السور الرابع

الشهيد

مصطفى حسني أحمد القطان ...

عب آفاق
رْ
املعايل

ي�صلي ويبكي
يت�صل ب�أهله يو�صي ويبكي..
وك�أنه على موعد مع اليقني
�أغم�ض عينيه ،و�أ�سلم نف�سه للمجد �صائغ ًا حياته
الأخرى والتي ما زالت م�ستمرة ..حياة اليدركها الفناء..
تتحدى املوت وتهز�أ به..
ت�صادق مع الكربياء ،فلم يعرتف باخلنوع ..تال�شى
َ
ح�ضر بقوة و�شعّ ببهاء وتواجد يف كل
واختفى ولكنه
مكان..
هكذا هم الأبطال..
وهكذا ت�صاغ القيم العالية..
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ع� � �م � ��ل ش � � �ع� � ��ار ال� � � �ه � �ل ��ال األح� � � �م � � ��ر ووض� � � �ع � � ��ه ع� � �ل � ��ى س� � � �ي � � ��ارة (ن � � �ص� � ��ف ن � �ق� ��ل)
ل �ل �ت �م ��وي ��ه واس �ت �ع �م �ل �ه ��ا ف� ��ي ن� �ق ��ل امل� ��رض� ��ى واجل � ��رح � ��ى ف� ��ي ف� �ت� ��رة م� �ن ��ع ال� �ت� �ج ��وال
�شجاع  ,حركي ,كتوم ,ودود,
عطوف .كان طالباً يف املعهد
التجاري .وكانت حما�سته يف
مقاومة املحتل ال ح��دود لها,
لذا كان حري�صاً على التواجد
وامل�شاركة يف كل العمليات التي
من �ش�أنها �إحداث �أبلغ الإ�صابات
يف جنود االحتالل.
عمل يف الهالل الأحمر مع
�شقيقه عبد الأمري و�صديقهما
حبيب حيدر القطان كجزء من
العمل التطوعي خ�لال فرتة
الغزو العراقي الغا�شم ,ي�ساعد
اجلرحى ,وي�سعف امل�صابني,
ويحمل جثث القتلى ,وكان
معهم وقتئذ الدكتور �إبراهيم
بهبهاين.
وكانوا ي�ستقلون �سيارة «ن�صف
نقل» عمل لها م�صطفى �شعار
الهالل الأحمر وو�ضعه عليها,
كما عمل لرفاقه الذين معه
هويات ل�شخ�صيات وهمية
لت�سهيل مهمة انتقالهم وعدم
ك�شف �أ�سمائهم احلقيقية
�أمام جنود االحتالل وهذا
الأمر �سهل خروجهم حتى
يف �أثناء فرتة منع التجوال.

م� � �ق � ��ات � ��ل ش� � � � ��رس م ��ع
م �ج �م��وع��ة م ��ن رف��اق��ه،
أب � � ��رزه � � ��م ع� �ب� ��دال� �ل� ��ه
دش�ت��ي وع�ل��ي البلوشي
وح�ب�ي��ب ح�ي��در وحسني
امل� � �ش� � ��اري وع� �ب ��دال� �ل ��ه
ح��اج �ي��ه وم �ح �م��د داود
احل�صول على الدواء
ك���ان ال����دواء �شحيحاً يف
�أث���ن���اء ال��غ��زو ال��ع��راق��ي على
الكويت وخا�صة املتعلق بعالج
امل�صابني ,ومل��ا ك��ان م�صطفى
ورفاقه ينتحلون �صفة �صحية
ط��ارئ��ة ك���ان ح�صولهم على
الدواء الالزم للجروح و�آثارها
متي�سراً لهم ,وك��ان الدكتور
�إبراهيم بهبهاين ي�سهل لهم
�صرف الدواء ,فا�ستغلوا ذلك
يف عملياتهم القتالية ف�ض ً
ال عن
قيامهم بتوزيعه على املحتاجني
م��ن ال�����ص��ام��دي��ن ع��ل��ى �أر����ض
الكويت.

25

وقد توقفت عملية �صرف
الأدوي����ة باعتقال ال�سلطات
ال��ع��راق��ي��ة ل��ل��دك��ت��ور �إبراهيم
بهبهاين �إذ خ��اف م�صطفى
ورف��اق��ه افت�ضاح �أم��ره��م لأن
من ميلك �صرف ال��دواء البد
�أن يكون طبيباً.
وي��ع��د م�صطفى القطان
�أحد �أقطاب جمموعة املقاومة
الكويتية املعروفة با�سم 25
فرباير ,بل يذكر حبيب حيدر
القطان �أنه امل�ؤ�س�س احلقيقي
للمجموعة التي قامت ب�سل�سلة
من العمليات منذ بداية الغزو
ال��ع��راق��ي �إىل ي��وم التحرير,
ي�شاطره يف الت�أ�سي�س �شقيقه
الأكرب عبد الأمري.
�أما ال�شاهد �إبراهيم حممد
د�شتي فيقول �إن قائد املجموعة
هو خالد عبد احلميد احلجي
الذي ا�ضطرته الظروف للخروج
من الكويت ,فاختارت املجموعة
العقيد عبد املح�سن �سرحان
العنزي قائداً لها ,و�شكلت جلنة
تن�سيق تدير �أم��ور املجموعة,
بعدها مت التنظيم وتق�سيم
املجموعة �إىل �أق�سام وخاليا
�صغرية ,وك��ان م�صطفى �أحد
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العنا�صر الفاعلة يف كثري من
العمليات التي مت تنفيذها �ضد
القوات العراقية الغازية.
وان��ط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة 25
فرباير من منزل اللواء عبد
احل��م��ي��د احل���ج���ي ,وك����ان يف
امل��ن��زل �أ�سلحة ا�ستخدمتها
�أفراد املجموعة يف الكثري من
عملياتهم القتالية �ضد جنود
االحتالل العراقي ,حيث �أمر
املقدم خالد احلجي ب�إخراج
ال�سالح من املنزل وتوزيعه على
�أف���راد املجموعة ,ف�ض ً
ال عن
تعليمات اللواء عبد احلميد
احلجي وال�شيخ �سامل ال�صباح
ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ص��ب يف ذات
االجتاه.
رفاقه يف املجموعة
م��ن رف��اق��ه يف املجموعة
حممد عبد اهلل د�شتي ,وعلي
البلو�شي ,و�إب��راه��ي��م د�شتي,
وحبيب حيدر �شهوار ,وح�سني
امل�شاري ,وم�صطفى القطان ,و
حممد وداود عبد اهلل حاجيه,
ويذكر داود �أن من بني �أفرادها
�أحد ال�ضباط ال يعرف ا�سمه
كان ير�سم لهم بع�ض اخلطط
ملهاجمة جنود االحتالل.

السور الرابع
ويذكر ال�شاهد ح�سني علي
ح�سن م�شاري �أن هناك عالقة
حميمة بني م�صطفى وحممد
ع��ب��د اهلل ح��اج��ي��ه ,ف�لا يرى
م�صطفى �إال ومعه حممد ,لذا
نظن �أن �أغلب العمليات التي
نفذتها جمموعة  25فرباير
قد ا�شرتكا فيها معاً.
ويف كل عملية قتالية تنفذ
�ضد قوات االحتالل يربز فيها
م�صطفى كمقاتل �شر�س يتميز
بالن�شاط واحليوية� ,إذ يحب
التواجد يف جميع املواقع.
وق�����د �����ش����ارك ال�شهيد
رفاقه يف عملية اقتحام مبنى
اال�ستخبارات العراقية الكائن
يف ���ش��ارع ع��م��ان ,و�أ�سفرت
العملية ع��ن �إحل���اق خ�سائر
فادحة بقوات العدو.
ك��م��ا ����ش���ارك يف عملية
�ضاحية �صباح ال�سامل  ,فقد
قذف �أرت��ال القوات العراقية
بالقنابل اليدوية ووجه نريان
�سالحه �إليها عند ج�سر �صباح
ال�سامل مقابل منطقة م�شرف,
وك���ان ع���دد ���ش��ب��اب املقاومة
الذين �شاركوا يف العملية نحو
الع�شرين.
ي��ذك��ر خ��ال��د احل��ج��ي �أن
ال�شهيد كان ع�ضواً فاع ً
ال يف
املجموعة ,وك��ان يقوم بتغيري
ال���ه���وي���ات ورخ�������ص القيادة
لل�ضباط الكويتيني وب�صفة
خا�صة �أ�صحاب الرتب الكبرية
منهم.
و�����س����اع����د ال���ك���ث�ي�ر من
الع�سكريني يف عبور احلدود
الكويتية �إىل اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة �أو ع���ن طريق
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
لالن�ضمام �إىل �صفوف اجلي�ش

ف �خ ��خ ال� �س� �ي ��ارة ورب ��ط
ق� ��ذي � �ف� ��ة ص� ��اروخ � �ي� ��ة
أس �ف �ل �ه��ا ،س �ق �ط��ت قبل
ن � �ق � �ط � ��ة ال� �ت� �ف� �ت� �ي� ��ش
ب�ق�ل�ي��ل ف��ان�ك�ش��ف األم��ر
الكويتي يف اخلارج.
ويذكر ف�ؤاد �أنه دخل على
�شقيقه م�صطفى ليلة وهو
ي�صلي و يبكي ,وملا �س�أله عن
�سبب بكائه طلب منه �أن ي�أخذ
احلذر و�أو�صاه خرياً بالوالدة,
وقد �صدق �إح�سا�سه فقد اعتقل
يف اليوم التايل.
التح�ضري لعملية خطرة
ك��ل �أف����راد جم��م��وع��ة 25
فرباير قد جتهزوا لعملية كربى
�ضد ق��وات االحتالل ,واملكان
املختار هو منطقة جليب ال�شيوخ
املكتظة بال�سكان والتي كانت
تعج باجلنود العراقيني ,وكان
ل��دى املجموعة جهاز توقيت
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االنفجار وقذيفة مدفعية كانوا
قد �أعدوها و�سيلة لإحداث �أبلغ
الأثر بالقوات الغازية وحاولوا
�إخفاءها بربطها يف �أ�سفل �سيارة
ف�ؤاد �شقيق م�صطفى ,كما كانت
ال�سيارة برمتها مفخخة.
ويف �������ص������ب������اح ي������وم
 1990/10/11م خرج م�صطفى
وهو يرتدي بدلة عمل حمراء
اللون مع �صديقه حممد عبد
اهلل حاجيه لنقل �أ�سلحة �إىل
�أ�صدقائهم يف املقاومة الكويتية
بعد �أن �أو�صى حممد زوجته
بتجهيز طعام الغداء له ولرفاقه
لأنهم �سوف يعودون ظهراً .كانت
ال�سيارة التي كانا ي�ستقالنها هي
�سيارة ف�ؤاد �شقيق م�صطفى ,ويف
�أثناء �سريها توقفت عند نقطة
تفتي�ش عراقية يف منطقة جليب
ال�شيوخ فقام �أفراد من جنود
االح��ت�لال بتفتي�شها فوجدوا
�أ�سلحة يف �صندوقها اخللفي
فتم اعتقالهما ,ويف رواية �أخرى
�أن القذيفة ال�صاروخية للدبابة
التي ربطوها ب�أ�سفل ال�سيارة
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قد انفلت رباطها �أثناء عبورهم
لإحدى املوانع الإ�سفلتية قبل
نقطة التفتي�ش القريبة منهم
ف�سقطت على الأر�ض فافت�ضح
�أم���ره���م ,وه���ذه ال���رواي���ة هي
الأثبت نظراً لتواترها عن معظم
ال�شهود.
ات�صال م�صطفى
وي��ذك��ر ف�����ؤاد �أن �شقيقه
م�صطفى ات�صل بهم يف �أحد
الأيام ثم �أخربه وهو يبكي �أنه
�سوف يرجع �إىل املنزل ,وطلب
منه �أن يبلغ الوالدة بهذا اخلرب
مع رجاء �أن ال تبكي عليه ,بعدها
انقطع اخل��ط ال��ه��ات��ف��ي ,ومل
ي�سمع �صوته �أبداً وكانت قوات
االحتالل قد نقلت م�صطفى �إىل
معتقلها يف امل�شاتل الزراعية
التابعة للهيئة العامة للزراعة
والرثوة ال�سمكية و�أذاقته �صنوفاً
من العذاب يف حماولة لتح�صيل
معلومات عن جمموعته ,لكنه
ظ��ل �صابراً حمت�سب ًا ,ويقال
�إنهم �صبوا على ج�سده الطاهر
البنزين ثم حرقوه ,لكن ذلك مل
يثبت يقيناً ,فلم ي�ستدل على
وجود جثمانه.
وهكذا غيَب الغزاة م�صطفى
ح�سني �أحمد القطان ,ومل يُعرف
م�صريه ,وقد حكمت املحكمة
بدولة الكويت مب��وت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتباراً من يوم
 2007/1/8م.
رحم اهلل ال�شهيد م�صطفى
و�أ�سكنه ف�سيح جنانه ,و�ألهم
�أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
وال�سلوان.
< د .سعود محمد العصفور،
شهداء الكويت ،بطوالتهم وتضحياتهم
ج  - 13بتصرف.

من شهداء العروبة
�إن��ه بطل (ح��وران) ال�سورية،
ال���ذي ك���ان �أ���س��ط��ورة �ألهمت
�شجاعته الكثريين ،و�شهد
له بها كل من التقاه .وهو من
قال عنه لورن�س العرب�« :إن
ن�سيت ك��ل ���ش��يء فلن �أن�سى
(طالل) الذي كان قلعة بذاته
ومل �أر �أحدا ب�شجاعته» .فقد
ل��ق��ن العثمانيني درو���س��ا يف
اال�ستب�سال واملقاومة �آملتهم
كثريا �إىل حد ارتكاب مذبحة
بحق �أبناء قريته انتقاما منه.
كما ك��ان ا�ست�شهاده يف �شهر
�سبتمرب من العام � 1918سببا
مهما يف �إبادة اجلي�ش العثماين
ال���راب���ع ال����ذي ك����ان ي��ق��وده
جمال با�شا ،وم��ن ث��م دخول
ال��ق��وات العربية �إىل دم�شق،
و�إع�لان ا�ستقاللها يف ما بعد.

ل � ��ورن � ��س ال� � �ع � ��رب :ل � ��م أر أح � � ��دا ب �ش �ج��اع �ت��ه

طالل حريذين  ..سيد السهل

ق� �ت ��ل  25م � ��ن ج� �ي ��ش ال �ع �ث �م ��ان �ي�ي�ن ف � �ص� ��در ق � � ��رار ب� ��إع� ��دام� ��ه وج � ��ائ � ��زة مل � ��ن ي �ل �ق ��ي ال� �ق� �ب ��ض عليه
عبد الكرمي املقداد
ه�����و ط���ل��ال ب�����ن مرعي
احلريذين الواب�صي البلوي.
ول��د ع��ام  1855يف قرية من
ق��رى حمافظة درع��ا ال�سورية
تدعى (طف�س) ،وتبعد  12كيلو
�شمال غرب مدينة درعا .وتعود
�أ�سرته يف الأ�سا�س �إىل جزيرة
ال��ع��رب ،ال��ت��ي ه��اج��رت منها
يف ح��وايل � 1710إىل الأردن
و���س��وري��ا .وق��د ا�شتهر والده

ال�شيخ مرعي بالق�ضاء ،وكان
له وزنه يف حل اخلالفات بني
ع�شائر املنطقة.
ك�أبيه ع��رف ال�شيخ طالل
بالق�ضاء وف�ض النزاعات بني
ال��ن��ا���س ،وك���ان بيته مفتوحا
على ال��دوام للجميع يلج�أ �إليه
الكثريون حلل خالفاتهم .كما
عرف بالكرم وال�شجاعة والدفاع
عن املظلوم ،واالعتداد بهويته
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العربية والوطنية .وكان فار�سا
م��غ��وارا ،ا�شتهر بدقة رمايته
وقدرته على قن�ص الطري من
كبد ال�سماء .ومل يكن غريبا عليه
وعلى �أمثاله الت�صدي للظلم
العثماين ال��ذي م��ار���س �أب�شع
�ألوانه على �أبناء وطنه.
ثار البطل الذي عرف بلقب
(�سيد ال�سهل الأخ�ضر) على
ظلم الأت�����راك ،وك���ان م�صدر
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ذعر تف�شى يف �أو�ساط اجلنود
العثمانيني .و�سبقت ثورته على
الأتراك ثورة ال�شريف ح�سني.
وق��د متيزت الفرتة التي بد�أ
جهاده خاللها بالق�سوة من قبل
العثمانيني ،حيث مرت �سنوات
قاحلة على حوران تلتها موجات
اجلراد ،لكن م�ستودعات الأتراك
بقيت تغ�ص باحلبوب املنهوبة من
�أه��ايل ح��وران ،بينما الأهايل

من شهداء العروبة
�أنف�سهم ال يجدون ما ي�أكلون.
ومم��ا زاد م��ن نقمته على
العثمانيني ال�سيا�سة التي اتبعها
(االحت���ادي���ون) ،القائمة على
البط�ش والقتل ونهب املحا�صيل
ال��زراع��ي��ة ،ناهيك ع��ن ظهور
النزعة (الطورانية) وا�شتداد
�أثرها �ضمن املجتمع من خالل
ق��وان�ين ف��ر���ض اللغة الرتكية
يف املدار�س احلكومية ونظام
الق�ضاء والإدارة املحلية.
�أث���ار ذل��ك حمية املجاهد
«طالل» ف�أخذ على عاتقه مهمة
الت�صدي لل�صلف العثماين،
وراح يهاجم املخافر الرتكية،
ويح�شد املجاهدين ويكثف من
االجتماعات ال�سرية العتماد
خطط الت�صدي العتداءاتهم،
فازدادت املعارك وكرثت خ�سائر
اجلي�ش العثماين ،حيث متكن
ل��وح��ده م��ن قتل نحو خم�سة
وع�شرين جنديا ،ناهيك عن
ا�ستيالئه على كميات كبرية من
ال�سالح وزعها على جماعته.
ول����ذل����ك ا����ش���ت���دت مالحقة
العثمانيني ل���ه ،وان��ت��ه��ى بهم
احلال �إىل �إ�صدار �أمر غيابي
ب�إعدامه ،كما �أعلنوا عن جائزة
ملن يلقي القب�ض عليه .وراحوا
يبثون اجلوا�سي�س ،وير�صدون
الطرق للإيقاع به .كما ن�صبوا
له الكثري من الكمائن التي جناه
اهلل منها جميعها .وللتخل�ص من
مالحقاته التي مل تكن تهد�أ رحل
�إىل قرية (ت�سيل) ،فقرية (نوى)،
ثم �إىل جبل الدروز حيث ا�ستقر
يف قرية (�أم ال��رم��ان) لفرتة،
لكنه �سرعان ما عاود ن�شاطه
يف املقاومة.
الثورة الكربى
كانت العالقات بني ال�شريف
احل�سني بن علي وبني زعماء
حوران عالقات تاريخية ،بد�أت

ا�ستعرا�ض قوات الثورة العربية الكربى يف مع�سكر القويرة

قوات مدرعة وح�شد عربي يف (الأزرق)

ن � �س� ��ف خ� � ��ط س � �ك� ��ة ال � �ق � �ط� ��ار وه � � � ��دم (ج� �س ��ر
ال � �ي� ��رم� ��وك) واس� �ت� ��ول� ��ى ع� �ل ��ى (ج� �س ��ر ع � ��رار)
قبل ال��ث��ورة العربية الكربى،
وبالتحديد يف نهاية عام .1912
فقد كانت الزعامات احلورانية
ترى يف ال�شريف الرجل امل�ؤهل
لقيادة الأمة و�إنقاذها من الظلم
اال�ستبدادي الذي ميار�سه حزب
االحت��اد وال�ترق��ي على البالد
ال�شامية ،وكان ال�شريف يرى يف
ه�ؤالء القادة الإخال�ص للوطن
والأمة والدين ،واحتفظ بذاكرته
له�ؤالء الزعماء من �سهل حوران
من خ�لال مكاتبتهم ل��ه ،ومن
اللقاء الذي جمعهم يف مدينة
(ج���دة) يف نف�س ال��ع��ام ،ومن
بني ه���ؤالء الزعماء ( :طالل
مرعي ح��ري��ذي��ن ،و�إ�سماعيل
احل���ري���ري ،و�سليم ال�صالح،
ومطلق املذيب).
وما �أن ن�شبت الثورة العربية
الكربى ،التي �أعلنها ال�شريف
ح�سني بن علي �ضد الأتراك
با�سم العرب جميعا حتى هلل لها
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البطل طالل و�أعلن االن�ضمام
�إليها .وعندما اقرتبت اجليو�ش
من (العقبة) ،التحق بها على
ر�أ�س �ستني �شخ�صاً من منطقة
حوران .وحني و�صل قائد جي�ش
الثورة الأمري في�صل بن احل�سني
(في�صل الأول) �إىل منطقة
(الأزرق) ،توجه �إليه طالل ،ومت
خالل ذلك اللقاء تعيينه قائداً
للجيو�ش ال�شمالية.
�آن��������ذاك ب������د�أ ال�ضابط
ال�بري��ط��اين ت��وم��ا���س �إدوارد
لورن�س� ،ضابط االت�صال بني
ال�شريف ح�سني والإجنليز ،الذي
ا�شتهر بدوره يف م�ساعدة القوات
العربية خ�لال الثورة العربية
وعرف وقتها بـ (لورن�س العرب)،
بد�أ التعاون والتن�سيق مع ال�شيخ
طالل من �أجل طرد الأتراك من
«درعا» .وبعد �أن ف�شل لورن�س
يف ن�سف خ��ط �سكة القطار
غرب درعا تطوع البطل طالل
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للمهمة ،فن�سفه قاطعا كل ات�صال
بني اجلي�ش الرتكي املرابط يف
فل�سطني ،وقاعدته يف دم�شق.
ف��ف��ي ي����وم مم��ط��ر التقى
«لورن�س» مع ال�شيخ ورجاله،
و�سار معه �إىل (تل عرار) املحاذي
ل��ل��خ��ط احل���دي���دي ،وجتمعت
ال���ق���وات يف (الأزرق) لقطع
اخلطوط احلديدية التي تلتقي
يف درعا مع خط (املفرق) وخط
(تل ع��رار) وخط (املزيريب).
وبعد العودة من (الأزرق) ،توجه
حريذين �إىل (ج�سر الريموك)
فهدمه ،وقتل كل من كان عليه
من اجلنود الأتراك .ثم م�ضى
مع �أ�صحابه الثوار �إىل ج�سر
(عرار) ،فا�ستوىل عليه.
وبعد �أي��ام توجه وجماعته
�إىل قرية (ال�شيخ �سعد) ،حيث
انق�ضوا على العدو و�شتتوا �شمله،
و�أ�سروا العديد من جنوده .وقبل
ي��وم من دخ��ول الأم�ير في�صل
�إىل درعا هجم «حريذين» مع
فر�سانه على مدينة (ازرع) التي
كانت حتتوي على م�ستودعات
احلبوب ،ومتكن من ال�سيطرة
عليها و�أج�بر العثمانيني على
مغادرتها.
ب���ال���ت���وازي م���ع ذل����ك كان
ال��ق��ائ��دان ال�شيخ ف���واز با�شا
الربكات الزعبي ،و(ع��ودة �أبو
ت��اي��ه) ق��د ح���ررا ب��ل��دة (خربة
غزالة) و�أ�سرا مائتي جندي.
يف تلك الفرتة �شعرت القوات
العثمانية بحجم خ�سائرها
الكبرية ،التي حلقت بها جراء
عمليات (ازرع) و(خربة غزالة)
و(ال�شيخ م�سكني) و(ال�شيخ
�سعد) .وبدت على تلك القوات
معنويات منخف�ضة ،وبخا�صة بعد
�أن �أ�سر منها ( )530عن�صرا،
بينهم (� )30ضابطا معظمهم

من النم�ساويني والأملان .فتقهقر
اجلي�ش الرابع بقيادة «جمال
ب��ا���ش��ا» ،وب���د�أ االن�سحاب من
حوران.
املذبحة
حينذاك حتركت قوة كبرية
من العثمانيني من مدينة (ال�سلط)
باجتاه ال�شمال لالن�سحاب باجتاه
دم�شق ،ودخلت (مزيريب) ،ويف
� ٢٨أيلول  ١٩١٨توقفت تلك القوة
يف بلدة (طف�س) .هناك ،ونتيجة
احل��ق��د ع��ل��ى ط�ل�ال حريذين
ال��ذي �أذاق��ه��م م���رارة الهزمية
واخل�سارة� ،أمر القائد العثماين
قواته ب�ضرب البلدة باملدافع
الثقيلة والر�شا�شات ،و�إ�ضرام
النريان يف بيوتها لتكون عربة
لغريها من مدن وبلدات حوران،
فكانت مذبحة رهيبة قتل فيها
�أكرث من ت�سعني �شخ�صا �أكرثهم
من الن�ساء والأط��ف��ال .وبلغت
بهم الوح�شية �أنهم كانوا يبقرون
بطون احلوامل باحلراب.
و���ص��ل اخل�ب�ر �إىل طالل
ال��ذي كان وقتها مع ال�شريف
في�صل ولورن�س العرب برفقة
(فواز الربكات الزعبي) و(عودة
التايه) ،فتوجه واملجاهدون فواز
والتايه ولورن�س بقواتهم جتاه
جتمع القوات العثمانية .وعندما
و�صلوا �إىل (طف�س) و�شاهدوا
�آثار املجزرة الرهيبة بلغ الغ�ضب
عندهم منتهاه.
عن ذلك قال «لورن�س» يف
كتابه (�أعمدة احلكمة ال�سبعة):
«وم��ا كدنا نطل على القرية
حتى ت�أكدت لنا �صحة ذلك من
ر�ؤي���ة ال��ن�يران واحل��رائ��ق ومن
�سماع الطلقات ال��ن��اري��ة بني
الفينة والأخ���رى ،وم��ا هي �إال
حلظات حتى بد�أت تتجه نحونا
جماعات بائ�سة م��ن ال�شيوخ

في�صل الأول و�سط اجلال�سني و�إىل ي�ساره لورن�س العرب

ال � � �ت � � �ق� � ��ى ال� � � �ش � � ��ري � � ��ف ح � � �س� �ي ��ن ف � � � ��ي ج� � ��دة
وان� � �ض � ��م ل � �ل � �ث� ��ورة ال � �ك � �ب� ��رى وع � � ّي � �ن� ��ه األم� �ي� ��ر
ف � �ي � �ص � ��ل ق � � � ��ائ � � � ��د ًا ل � �ل � �ج � �ي � ��وش ال � �ش � �م� ��ال � �ي� ��ة
والن�ساء والأط��ف��ال ل�تروي لنا
الكثري عن فظائع املجتاحني
الذين �أحرقوا القرية وفتكوا
بكل حي متكنوا منه ،ومن مكان
عال �شاهدنا العدو يتجمع خلف
البيوت ويتجه نحو قرية (ال�شيخ
م�سكني) فما �أن �أ�صبح خارج
القرية حتى فتحنا عليه نريان
مدفعيتنا ،و�أمطرناه بوابل من
الر�صا�ص والقنابل و�شتتنا �شمله،
ثم �ساد املكان جو من ال�سكون
الرهيب .فتقدمنا بحذر يف حني
كان الدخان يت�صاعد يف القرية
وبني الأع�شاب وقعت �أنظارنا
على ما تق�شعر له الأبدان هوالً:
قتلى وجرحى من ن�ساء ورجال
و�شيوخ و�أطفال -خراب ودماء
�أهوال وفظائع».
عندما ر�أى ط�لال ما حل
ب�أبناء بلدته ،امتلأ غ�ضبا و�أملا
و�أحجم عن الكالم .و�أثناء تلك
اللحظات الرهيبة ،ان�سل من بني
احل�شد ،وامتطى فر�سه و�ضغط
على عنانه بقوة ،فراح يعدو به
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كال�سهم �إىل جهة العدو .فوجئ
الكل وراح يراقبه بذهول و�سط
�صمت ال ي�سمع فيه غري وقع
�سنابك فر�سه .وما �إن اقرتب
من العدو حتى �صاح �صيحة
احلرب ،ففوجئ العدو به ،وراح
اجلنود ي�صيحون بعد �أن عرفوه:
طالل..طالل .وقبل �أن يلتحم
بهم �صدرت لهم الأوامر ب�إطالق
الر�صا�ص ،فت�ساقط عليه زخ من
ر�صا�ص العدو مزق �أح�شاءه فخر
�صريعاً مع فر�سه.
عندما ر�أى «عوده �أبو تايه»
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هذه امل�أ�ساة �صاح�« :سيدفعون
غالياً ثمن قتلك يا طالل» .وقاد
ق��وة ال��ث��وار يف هجوم �صاعق
ب��اجت��اه ال��ع��دو ،فالتحم ب��ه يف
قتال �شر�س .ومتكن مبناورة
بارعة �أن يجره �إىل �أر�ض وعرة،
وي�شتت قواته �إىل ثالثة �أجزاء
مت �سحقها الواحد بعد الآخر.
والح��ق الثوار اجلنود الفارين
حتى قرية (الغارية الغربية)
و�أخ��ذوا يفتكون بهم بال�سالح
الأبي�ض .وقيل �إن عودة �أبو تايه
قتل �أكرث من خم�سمائة من جنود
اجلي�ش ال��راب��ع ث����أراً ل�صديقه
طالل.
وقد كان ا�س�شهاد حريذين
من الأ�سباب التي �أدت �إىل دخول
قوات اجلي�ش العربي �إىل مدينة
دم�شق ب�صحبة الأمري في�صل بن
احل�سني يف مطلع �أكتوبر من
عام  ،1918فان�سحب اجلي�ش
العثماين منها ومن جميع مدن
�سوريا .ويف الثامن من مار�س
عام� 1920أعلن امل�ؤمتر ال�سوري
العام ا�ستقالل �سورية العربية
حت��ت ا���س��م اململكة ال�سورية
العربية وتتويج الأم�ير في�صل
ملكاً عليها.
طلة اخلري
خلد ال�شاعر «عبد الكرمي
كيوان» الذكرى الرابعة وال�سبعني
ال�ست�شهاد البطل املجاهد «طالل
حريذين» بق�صيدة طويلة جاء
فيها:
أهال (طالل �أبا من�صور) يا ً
«� ً
رع�شا
من ال�ضياء وراح الدمع ينبجـــــ�س
أخ�ضرا ً
ً
عطرا
ك�أمنا الأر�ض ماجت �
و��ض��رع�ه��ا ال ��در ال غ��ور وال حب�س
و�أ�شقر النور قد جاب الذرى و�سرى
يف مقلة احلب واجتاح املدى عر�س
يا طلة اخلري يف �ساحي ويف وطني
ك �م��ا ت �ف �ج��ر � �ص �ب��ح ل �ي �ل��ه دم�س»

من شهداء اإلسالم

الشهيد
سعد بن الربيع

عبق من رحيق الجنة
ـدي
ط ـ ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ّ

مقالنا يف ه��ذا ال��ع��دد ع��ن �صحابي
قبي بدري ومن �شهداء
�أن�صاري خزرجي ُع ّ
غزوة �أحد ،مناقبه كثرية ،ومواقفه حممودة،
و�أق��وال��ه م ��أث��ورة ،وفعاله كرمية عظيمة
م�شهورة ،وكفى به �أنه �أن�صاري خزرجي،
و�أنعم و�أك��رم بالأن�صار من قوم قال اهلل
فيهم ( :والذين تبوءوا الدار والإميان من
قبلهم يحبون من هاجر �إليهم وال يجدون
يف �صدورهم حاجة مما �أوتوا وي�ؤثرون على
�أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ومن يوق

�شح نف�سه ف�أولئك هم املفلحون )� .سورة
احل�شر 9 – 8
ٍ
قوم �أثنى اهلل عليهم
من
ب�سعد
فح�سبك
ٍ
هذا الثناء ،وامتدحهم هذا املدح اجلميل،
وختم لهم بهذه اخلامتة ال�سعيدة .قوم
�سكنوا طيبة املنورة ،و�سكن الإميان قلوبهم
فاتخذها دا ًرا له ،كما اتخذوا طيبة مدينة
لهم وعمر قلوبهم احلب ملن هاجر �إليهم،
و�آثروا �إخوانهم من املهاجرين على �أنف�سهم
بدورهم و�أر�ضهم وزروعهم و�أموالهم ،ومل
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يكن ذلك كله عن �سعة وغنى وكرثة مال
ومتاع ،بل هو �إيثار وعطاء وكرم كان عن
فقر وحاجة يف بع�ض الأح��ي��ان ،وهو ما
ذكرته الآية ( :ولو كان بهم خ�صا�صة ) �أي
فقر وحاجة .وهذا الكرم هو �ش�أن من وقاه
اهلل �آفة البخل وداء ال�شح  ،فكانوا بذلك
كما و�صفتهم الآية الكرمية من املفلحني.
و�شهيدنا ر�ضي اهلل عنه يف هذا املقال هو
من ه�ؤالء القوم ،بل من �ساداتهم و�أعيانهم،
ولذلك اختاروه ليكون النقيب عنهم يوم

بيعة العقبة .
�إنه ال�صحابي اجلليل �أحد النقباء الذين
ح�ضروا البيعة الأوىل والثانية ،وكان نقيبا
عن بني احلارث بن اخلزرج هو وعبد اهلل
بن رواحة ر�ضي اهلل عنهما ،وعلى ذلك
�أجمع �أهل ال�سري ،وهو قول عروة وابن
�شهاب ،ومو�سى بن عقبة .وكان من القلة
القليلة التي حت�سن الكتابة يف ذلك الزمان،
وقتل يوم �أحد �شهيداً.
وقد تبدى لنا نبله و�سطعت مروءته من
اليوم الأول لدخول ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم املدينة املنورة ،فكان ر�ضي اهلل
عنه �أحد الذين تعلقوا بخطام الناقة التي
حملت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف
هجرته حني مر بحيهم ،وا�ستحثوه على
�أن ينزل ب�ضيافتهم ،فكان جواب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :دعوها ف�إنها
م�أمورة) «يعني ناقتة»
وكان هذا �ش�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم
وهذا قوله كلما مر بدار قوم من الأن�صار،
حتى بركت بنف�سها يف املكان املعروف ،حيث
م�سجده �صلى اهلل عليه و�سلم .
و�أم��ا امل�شهد الثاين العظيم والرائع
م��ن مواقفه ر�ضي اهلل عنه ف��ذاك يوم
�آخى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بني
املهاجرين والأن�صار ،تلك امل�ؤاخاة التي
كانت على غري ن�سب ودم ،ولكنها �أخوة
�إ�سالم و�أخوة �إميان� ،إنها �أخوة مل تعرف
الب�شرية لها مثاالً ال من قبل وال من بعد،
وال �أرى �أن التاريخ �سيجود ب� ٍأخ مثل �سعد
بن الربيع ر�ضي اهلل عنه يف متثله وتنفيذه
وقيامه بحقوق الأخ���وة ومعاين الأخوة
وم�شاعرها.
وهاكم الق�صة ب�أحداثها و�آثارها وما
ا�ستنبطه وا�ستخل�صه الدار�سون والباحثون
منها.
روى البخاري يف البيوع (  )2048عن
عبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنه قال:
( ملا قدمنا املدينة �آخى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم بيني وبني �سعد بن الربيع،
فقال �سعد بن الربيع� :إين �أكرث الأن�صار
ماالً ،ف�أق�سم لك ن�صف مايل ،وانظر �أي

ع � ��رض ع �ل ��ى ع �ب ��دال ��رح �م ��ن بن
عوف رضي الله عنه أن يناصفه
ف � ��ي أه � �ل� ��ه وم � ��ال � ��ه وه � � � ��ذا إي� �ث ��ار
وت �ض �ح �ي ��ة ل � ��م ي � �ع ��رف ال� �ت ��اري ��خ
ً
مثيال
ال�ق��دمي وال احل��دي��ث لهما
زوجتي هويت نزلت لك عنها ف�إذا حلّت
ّ
تزوجتها .فقال عبد الرحمن له بارك اهلل
لك يف �أهلك ومالك) ويف رواية �أخرى عند
غريه زاد ( :دلوين على ال�سوق).
هكذا هو مبد�أ الت�آخي ال��ذي �أقامه
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بني
�أ�صحابه ،وهذا هو الفهم العميق والدقيق
للت�آخي كما فهم �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل
عنه� ،إنه ق�سمة وبذل وعطاء و�إيثار ،ومل
يكن جمرد �شعار يرفع �أو كلمة جتري على
الأل�سنة دون �إعمال لها وقيام بحقوقها.
�إمن��ا كانت واقعا عمليا مار�سوه يف
حياتهم ،وعرب عن مدى �صدقهم ووالئهم
يف �أخوتهم العامة التي �أن�ش�أتها العقيدة
ال�صحيحة ،و�أخوتهم اخلا�صة التي عقدها
لهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله:
(امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضا).
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :مثل امل�ؤمنني
يف ت��واده��م وتراحمهم وتعاطفهم كمثل
اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى
له �سائر الأع�ضاء بال�سهر واحلمى).
لقد ظهرت يف �سعد ر�ضي اهلل عنه
يف هذه امل�ؤاخاة �صفات الأخوة يف �أ�سمى
تطبيقاتها ،والإيثار يف �أبهى �صوره و�أجمل
معانيه ،وك��ذل��ك اجل��ود وال��ك��رم والبذل
والعطاء ،و�أك���رم بها من �شمائل ترتفع
ب�صاحبها �إىل �أعلى الدرجات ،فكيف بها
�إذا �أ�ضيفت لها مرتبة ال�شهادة يف �سبيل
اهلل ،وبذل النف�س يف الدفاع عن الر�سالة
الإلهية وعن نبي الرحمة .ويف هذا املوقف
فوائد جميلة ومعاين رائ��ع��ة ،ال بد من
الوقوف عليها ،و�إعطائها حقها من الت�أمل
والتفكري.
جاء يف مو�سوعة املفاهيم الرتبوية يف
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�أ�سر الآل والأ�صحاب التي �أ�صدرتها اللجنة
اال�ست�شارية العليا للعمل على ا�ستكمال
تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية تعليق
جميل على هذه الق�صة يقول� :إن �إعجاب
املرء ب�سماحة �سيدنا �سعد بن الربيع ال
يعدله �إعجاب� ،إال �إعجاب بنبل �سيدنا عبد
الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنهما ،ف�سيدنا
�سعد ر�ضي اهلل عنه عر�ض على �سيدنا عبد
الرحمن ر�ضي اهلل عنه �أن ينا�صفه �أهله
وماله ،وهذا �إيثار ما بعده �إيثار وت�ضحية
مل يعرف التاريخ القدمي وال احلديث لها
مثيال ،وم�ؤان�سة وموا�ساة تتبدى يف تلك
الأخ��وة التي متت بني كل من املهاجرين
والأن�صار ،فملأت املجتمع اجلديد ب�أروع
الأمثال ،هذا املجتمع الذي ارتقى �أهله
�إىل دي��ن اهلل وح���ده ،ه��ذا ال��دي��ن الذي
ّ
ن�ش�أهم على �أن يقولوا ويفعلوا ،وعلمهم
الإميان والعمل جميعا ،حتى �أ�ضحوا �أبعد
ما يكونون عن ال�شعارات التي ال تتجاوز
�أط��راف الأل�سنة ،وكان املجتمع كله على
النحو الذي حكاه اهلل عز وجل عنهم يف
قوله �سبحانه�( :إمنا كان قول امل�ؤمنني �إذا
دع��وا �إىل اهلل ور�سوله ليحكم بينهم �أن
يقولوا �سمعنا و�أطعنا و�أولئك هم املفلحون)
النور الآية 51
و�سيدنا عبد الرحمن بن عوف ر�ضي
اهلل عنه مل ي�ستغل حفاوة �سعد بن الربيع
به ليعي�ش ك ً
ال عليه ،بل قال ( :دلني على
ال�سوق) ،و�أخذ ي�سعى ويكد يف �سبيل العي�ش
الكرمي ،واللقمة احلالل ،واحلياة العزيزة
البعيدة عن الت�سول وال�س�ؤال ،وعن الفوز
بالعطايا والهبات من غري جهد مبذول
ون�شاط مبارك ،وعرق طاهر  ،وتاجر وزاحم
اليهود يف �سوقهم ،فبزّهم يف ميدانهم،
حتى ا�ستطاع بعد �أيام قليلة من هجرته �أن
يك�سب ما يكف به نف�سه ،روى البخاري يف
�صحيحه يف كتاب بدء اخللق باب مناقب
الأن�صار� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ر�آه بعد �أيام وعليه و�ضر من �صفرة،
فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َ :ميْ َه ْم يا
عبد الرحمن .قال :يا ر�سول اهلل تزوجت
امر�أة من الأن�صار ،قال :وما �سقت فيها؟
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فقال :وزن نواة من ذهب ،فقال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم� :أومل ولو ب�شاة.
نعم �إن علو الهمة من �أخالق الإ�سالم
وعالمة على �صدق الإمي���ان ،وقبح اهلل
وجوه �أقوام انت�سبوا للإ�سالم ف�أكلوه و�أكلوا
به حتى �أ�ضاعوا كرامة احلق و�أ�سا�ؤوا لهذا
الدين فا�شرتوا دنياهم ب�آخرتهم.
ولقد خلد القر�آن الكرمي هذه الوقفة
الرائعة ,و�أمثالها بني املهاجرين والأن�صار,
وما فيها من �صدق الإخاء ,و�صدق الوفاء,
فقال تعاىل( :للفقراء املهاجرين الذين
�أخرجوا من ديارهم و �أموالهم يبتغون ف�ضال
من اهلل ور�ضوانا ,وين�صرون اهلل ور�سوله
�أولئك هم ال�صادقون ,والذين تبو�ؤوا الدار
والإميان من قبلهم يحبون من هاجر �إليهم
وال يجدون يف �صدورهم حاجة مما �أوتوا
وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة
ومن يوق �شح نف�سه ف�أولئك هم املفلحون).
احل�شر 9-8
يقول ال�شيخ �أبو احل�سن الندوي رحمه
اهلل تعاىل يف كتابه ال�سرية النبوية :كان
هذا الإخاء �أ�سا�سا لإخاء �إن�ساين عاملي
فريد من نوعه ،ومقدمة لنه�ضة �أمة ذات
دعوة ور�سالة ،تنطلق ل�صياغة عامل جديد،
قائم على عقائد �صحيحة معينة ،و�أهداف
�صاحلة منقذة للعامل من ال�شقاء والتناحر
واالن��ت��ح��ار ،وك���ان ه��ذا الإخ���اء املحدود
بني املهاجرين والأن�صار طليعة و�شريطة

ك� �ـ � ـ� �ـ ��ان ف � ��ي م� ��وق� ��ع امل� �س� �ت� �ش ��ار
ال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري ل � � ��رس � � ��ول ال � �ل � ��ه
ص� � �ل � ��ى ال � � �ل� � ��ه ع � �ل � �ي� ��ه وس � �ل � ��م
وم � �ح� ��ل ث� �ق� �ت ��ه وم � ��وض � ��ع س ��ره
ال�ستئناف حياة جديدة للعامل والإن�سانية،
لذلك خاطب اهلل هذه احلفنة الب�شرية يف
مدينة �صغرية بقوله�( :إال تفعلوه تكن فتنة
يف الأر�ض وف�ساد كبري) .الأنفال
لوال هذه امل�شاعر الأخوية ال�صادقة،
واحلب املتبادل ،والتوفيق من اهلل تعاىل ،ثم
املتابعة والإ�شراف النبوي املبارك ملا متكنت
هذه الأمة من �إقامة ح�ضارة عاملية نعمت
بها الإن�سانية قروناً عديدة و�ستنعم بها
من جديد �إن �شاء اهلل تعاىل عندما يعود
امل�سلمون �إىل ال�سيادة والريادة وي�أخذون
ب�أ�صول هذا الدين العظيم ،وعندها �سيعم
الإخاء الب�شري ,والتعاون العاملي ,والروح
الإ�سالمية الراقية ,وعندها �سيتخل�ص
العامل من فل�سفة �شريرة مدمرة �سموها
(�صراع احل�ضارات) فل�سفة عززت الأنانية,
ون�شرت البغ�ضاء ,و�أ�ضرت بالأمم وال�شعوب
�أميا �إ�ضرار ,ف�أهلكت احلرث والن�سل .ولكن
البد لليل �أن ينجلي وال بد للقيد �أن ينك�سر,
لأن املحبة �أقوى من البغ�ضاء ,وال�سالم �أنفع
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للب�شرية من احل��رب ,والتعاون والت�آخي
�أف�ضل للأمة ,و�أجلب لل�سعادة والهناءة التي
ي�سعى �إليها اجلميع.
كما كان �سعد ر�ضي اهلل عنه مو�ضع
ثقة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ,الذي
ي�ؤمتن على الأ�سرار الع�سكرية والأخبار
املهمة ,وهو ممن يُ�ستطل ُع ر�أيه ,وي�ستفاد من
فكره النري وحكمته ,وقد روت كتب ال�سرية
�أن العبا�س بن عبد املطلب عم الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �أر�سل ر�سالة �سرية �إىل ابن
�أخيه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مع
رجل من بني غفار ,يحيطه علما بتحركات
قري�ش ,وكانت الر�سالة بالغة اخلطورة  -بني
يدي غزوة �أحد  -مما ا�ستدعى ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أن يتحرك �إىل قباء
ليلقى مبعوث عمه بعيدا عن �أعني اليهود
واملنافقني واجلوا�سي�س ,فقر�أ عليه الر�سالة
�ي بن كعب ر�ضي اهلل عنه ,وا�ستكتمه
�أُبَ� ّ ُ
على ما فيها من �أخ��ب��ار ومعلومات ,ثم
ق�صد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
منزل �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل عنه,
وكان كاتبا ,ف�أخربه بكتاب العبا�س ر�ضي
اهلل عنه ,فقال �سعد :واهلل �إين لأرجو �أن
يكون يف ذلك خري .يقول الدكتور فاروق
بطل يف كتابه موكب النبوة اخلالد ,هذا
اخلرب �إن دل على �شيء ,ف�إمنا يدل على
�أن �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل عنه كان يف
موقع امل�ست�شار الع�سكري لر�سول اهلل �صلى

اهلل عليه و�سلم ,وكان حمل ثقته ,ومو�ضع
�سره �صلى اهلل عليه و�سلم .
نعم �إنه كان امل�ست�شار الأمني لرجاحة
عقله ,وال�صاحب ال�صدوق حلفظ ال�سر,
ومن الثلة القليلة التي كانت حت�سن الكتابة
يف �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم.
�سعد بن الربيع واليوم امل�شهود
يوم �أحد يوم تبدت فيه بطولة �سعد
ر�ضي اهلل عنه ،وظهرت فيه �شجاعته
و�إق��دام��ه وب�سالته ،ي��وم �أح���د ه��و يوم
دفاعا عن
�سعد الذي فعل فيه الأفاعيل
ً
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم فر
النا�س ،وثبتت القلة وكان �سعد من �أبرزهم
و�أ�شجعهم ،و�أنبلهم و�أ�صدقهم ،ي��وم مل
تهمه فيه نف�سه ،وال حياته ،وال بناته ،بل
كان همه الوفاء بالبيعة التي قطعها على
نف�سه وعن قومه قبل �سنوات من هذا اليوم
امل�شهود ،كان همه �أن يَ�سل َ َم الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ،و�أن ينت�شر الدين ،و�أن
تنت�شل الب�شرية من عبادة الأوثان والر�ضوخ
لال�ستبداد والطغيان.
روى ابن الأثري يف كتابه �أ�سد الغابة
عند ترجمته ل�سعد بن الربيع ر�ضي اهلل
عنه قال :عن مالك بن �أن�س عن يحيى بن
�سعيد قال :ملا كان يوم �أحد ،قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يومئذ :من ي�أتيني
بخرب �سعد بن الربيع ،ف�إين ر�أيت الأ�سنة
أبي� :أنا يا ر�سول
قد �أ�شرعت �إليه؟ فقال � ّ
اهلل ,فذهب يطوف يف القتلى ،فقال له
�سعد وبه رمق ،ما �ش�أنك؟ قال� :إن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقرئك ال�سالم
وقد بعثني لآتيه بخربك ،قال :فاذهب �إليه
ف�أقرئه مني ال�سالم ،و�أخربه �أين قد طعنت
اثنتي ع�شرة طعنة ،و�إين قد �أنفذت مقاتلي،
ويف رواية و�أخرب قومك �أنهم ال عذر لهم �إن
قتل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أحد
منهم حي ،وقال له :قل لقومك يقول لكم
�سعد بن الربيع :اهلل اهلل وما عاهدمت عليه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ليلة العقبة،
ل�ص �إىل
فواهلل مالكم عند اهلل عذر� ،إن ُخ َ
أبي :فلم
نبيكم وفيكم عني تطرف ،قال � ّ

�أبرح حتى مات .فرجعت �إىل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ف�أخربته .فقال �صلى اهلل
عليه و�سلم :رحمه اهلل ن�صح هلل ور�سوله
ح ًيا وميتَا .ودفن هو وخارجة ابن زيد بن
�أبي زهري يف قرب واحد.
�إن من يقر�أ هذه الق�صة وهذه الأخبار
يف ا�ست�شهاد �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل عنه
يحق له �أن ينعته بال�شهيد ال�صادق الويف
املخل�ص ،و�أن ي�صفه بال�شهيد الكبري الذي
يذكر البيعة وم�ستلزماتها ،ويذكر العهد
والوفاء به ،والثبات على احلق ،ويحث على
التم�سك به ،وهو بني املوت واحلياة ،ويف
�أ�صعب الظروف و�أ�شد املواقف ،فاجلراح
جرحا
تنزف ،والدماء ت�سيل� ،إنها مل تكن
ً
وال جرحني وال ثالثة �إنها اثنتا ع�شرة� ،إما
طعنة برمح �أو �ضربة ب�سيف ،وهي يف الوقت
نف�سه ،طعنات نافذة ،وجراح غائرة فائرة،
�أ�صابت مقت ً
ال ال مفر منه ،ومع ذلك فهو
ير�سل التحية لنبيه ،ويذكر قومه و�أ�صحابه
وير�سل ر�سالة �شديدة اللهجة ،وا�ضحة
العبارات ،يو�صيهم بها بالدفاع عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويبلغهم �أنه ال
ل�ص �إىل ر�سول اهلل وفيهم
عذر لهم �إن ُخ َ
عني تطرف� ،أو عرق ينب�ض.
هلل درك �أي��ه��ا ال�صحابي اجلليل،
والنقيب النقي التقي الذي مل تن�سه اجلراح
القاتلة ،املهمة ال�سامية التي يحملها،
والأمانة العظيمة التي حتملها يوم العقبة
الأوىل والثانية ،وكم كان قومك ورهطك
وع�شريتك موفقني وفاحلني يوم اختاروك
لتكون نقيبهم وممثلهم بني يدي ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم .وكم نحن يف هذه
الظروف ال�صعبة والأهوال املدلهمة بحاجة
�إىل مثل ه��ؤالء النقباء ،وه ��ؤالء النواب،
وه�ؤالء املمثلني لل�شعب ،ممن يكون احلق
رائدهم ،وال�صدق خلقهم ،واحلفاظ على
الأمانة ديدنهم ،والوفاء بالوعد ،والرب مبا
�أق�سموا عليه �شغلهم ال�شاغل وهدفهم الذي
ال يغيب عنهم.
�شهادة تقدير وو�سام ا�ستح�سان
�إن ما �أجاب به ر�سول اهلل �صلى اهلل
أبي بن كعب عندما جاءه بخرب
عليه و�سلم � ّ

33

الغرسة ( 92فبراير  -مارس )2018

ا�ست�شهاد �سعد( :رحمه اهلل لقد ن�صح هلل
ور�سوله ح ًيا وميتًا) هو �شهادة تقدير وثناء
يو�ضع على �صدر �سعد بن الربيع وهو يزف
يف موكب ال�شهداء ،وفيه �إ�شارة و�إ�شادة
خمل�صا يف
خمل�صا يف �إ�سالمه،
ب�أنه كان
ً
ً
خمل�صا يف جهاده ،و�أنه ثبت على
دعوته،
ً
ذلك طيلة حياته �إىل �أن لقي ربه.
و�أما و�سام اال�ستح�سان الآخر ،فهو ما
ذكر من تقدير �سعد واحرتامه و�شكره حتى
بعد ا�ست�شهاده ،من اخلليفتني الرا�شدين
�أبي بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنهما .فقد دخلت على ال�صديق ذات
يوم �أم �سعد بنت �سعد بن الربيع ر�ضي اهلل
عنه فقام لها �أبو بكر واحتفى بها وو�ضع
لها رداءه لتجل�س عليه ،فدخل عليه عمر بن
اخلطاب وهو على هذه احلال ف�س�أله عنها
ومن تكون هذه املر�أة (البنت) املحتفى بها؟
فقال له �أبو بكر :هذه ابنة من هو خري مني
ومنك ،فقال عمر :ومن هو يا خليفة ر�سول
اهلل فقال �أبو بكر هي ابنة رجل تبو�أ مقعده
من اجلنة ،وبقيت �أنا و�أنت ،هذه ابنة �سعد
بن الربيع ،فرحب عمر بها وعرف لها مع
�أبي بكر قدرها ومقامها.
وهذا هو �ش�أن املجتمع امل�سلم ،يعرف
لل�شهداء حقهم وي��ق��در مقامهم ومقام
�أبنائهم و�أحفادهم� ،أمل يقل اهلل تبارك
وتعاىل يف كتابه الكرمي يف �سورة الكهف
على ل�سان اخل�ضر عليه ال�سالم( :وكان
�أبوهما �صاحلا).
ومم���ا يُ�����روى يف ك��ت��ب ال�����س�يرة من
خ�صائ�صه ر�ضي اهلل عنه �أنه خلّف بنتني
وهما �أول من طبق ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فيهما الآي��ة الكرمية (ف�إن
كن ن�ساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك)
ف�أعطاهما الثلثني ،فكان ذلك �أول بيانه
للآية ،وبذلك ُعلم مراد اهلل منها �أنه �أراد
فوق اثنتني اثنتني فما فوقهما.
فرحمك اهلل يا بن الربيع من نقيب
و�شهيد ،و�صحابي جليل كرمي �شجاع ,و ّفى
ببيعته و�أدى واجبه فكان ر�ضي اهلل عنه
حمل ثناء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وتقدير �صاحبيه له من بعده.

من رموز الحرية

ناصر اجلزائر ضد احتالل فرنسا لها

فرانز فانون

نصري املستضعفني يف األرض

وق � � � � � � � � � � � � � ��ف ض � � ��د
الفاشية النازية
وال � � � �ت � � � �م � � � �ي � � � �ي� � � ��ز
ال � � � �ع � � � �ن � � � �ص � � � ��ري
ون� ��اص� ��ر ال �ع��ال��م
ال � � � �ث� � � ��ال� � � ��ث ض ��د
ه �ي �م �ن��ة ال �غ ��رب
عبدالهادي خضر
ا�شته��ر املنا�ض��ل واملفك��ر
الأمم��ي فران��ز فان��ون
بلقب ن�ص�ير امل�ست�ضعفني
واملعذبني يف العامل ،بعدما
كر���س حيات��ه الق�ص�يرة
ّ
وقلمه للوقوف �إىل جانبهم
�ضد العن�صري��ة والتمييز
والن�ضال من �أجل احلرية.
ولذلك مل يكن م�ستغربا �أن
يرتدد ا�سمه يف كل حمفل
�سيا�س��ي وجتم��ع ث��وري،
�سواء يف اجلزائر �أو يف عدد
كبري م��ن بل��دان �أفريقية
و�أوروبا و�أمريكا الالتينية،
و�أن يخ�ص���ص �أكثـ��ر م��ن
كات��ب وفيل�س��وف درا�سات
ع��ن حياته وفكره ،ناهيك
عن الأف�لام العديدة التي
ر�ص��دت م�س�يرة حيات��ه.
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ع��رف فانون مبنا�صرته
الثورة اجلزائرية �ضد احتالل
فرن�سا لها .وق��د تعدى يف
ذلك حدود القول والكتابة �إىل
توليّ مهمات تنظيمية مبا�شرة،
و�أخرى دبلوما�سية وع�سكرية،
ما حدا بال�سلطات الفرن�سية
�إىل �إ�صدار قرار بطرده من
فرن�سا ،وكذلك من اجلزائر
كونها كانت حتت االحتالل
الفرن�سي ،ف�سافر �إىل تون�س
حيث وا�صل ن�شاطه املزدوج
كمنا�ضل �سيا�سي وكطبيب
نف�سي .وبدءا من عام 1959
عينته جبهة التحرير الوطني
اجلزائرية ك�سفري متنقل ميثل
احلكومة امل�ؤقتة للجمهورية
اجل���زائ���ري���ة ،م��ا م � ّك��ن��ه من
زيارة عدد من البلدان ولقاء
م�س�ؤوليها و�إلقاء املحا�ضرات
عن حمنة االحتالل الفرن�سي
للجزائر ،وعن خماطر الظلم
والعن�صرية والتمييز عموما.
واحل���ق �أن حياته كانت
�سل�سلة مت�صلة من التحدي
وم����ق����ارع����ة اال����ض���ط���ه���اد
والعن�صرية� ،إذ انخرط يف
الن�ضال من �أجل احلرية منذ
�صغره ،فوقف �ضد الفا�شية
و�ضد النازية ،وف�ضح التمييز
العن�صري الذي كانت متار�سه
بالده ،كما نا�صر دول العامل
الثالث �ضد هيمنة الغرب.
ومثلما نا�ضل ع�سكريا وفكريا
لتحرير ب�لاده من االحتالل
الأملاين ،نا�ضل لتحرير اجلزائر
من اال�ستعمار الفرن�سي.
كان يع�شق احلرية ويقد�س
ال��ع��دال��ة وي��ق��ف �إىل جانب
امل�ضطهدين �أينما كانوا ،ولأي
دي��ن �أو ع��رق انت�سبوا ،وهو
�صاحب العبارة ال�شهرية :

متحدثا يف م�ؤمتر �أكرا بغانا عام 1958

انضم إلى جبهة التحرير اجلزائرية وناضل
ض��د اس �ت �ع �م��ار ب�ل��اده ل �ل �ج��زائ��ر ح �ت��ى وفاته
«لوين لون الأخ ّوة وديني دين
الإن�سانية» .وقد ذاع �صيته
يف ال��ع��امل �آن�����ذاك كن�صري
للإن�سانية ،وكان يعد بالكثري
ل���وال �أن ���ش��اء ال��ق��در وقف
م�سريته مبكرا� ،إذ �أ�صيب
باملر�ض وتويف عن عمر �ستة
وثالثني عاما.
املولد والن�ش�أة
ول����د ف���ران���ز ف���ان���ون يف
الع�شرين من يوليو /تـمـوز عـام
 1925يف جزيرة املارتينيك
لأ�سرة زجن ّية مك ّونة من ثمانية
�أف����راد ،وك���ان اخلام�س بني
�إخوته .ونظرا حلال �أ�سرته
املي�سورة متكن من االلتحاق
مبدر�سة ال�شاعـر واملفـ ّكر
املعروف «�إمييه �سيزار» م� ّؤ�س�س
«ح��رك��ة ال��زن��وج��ة العامل ّية»،
الذي كان �أ�ستاذه يف املدر�سة،
فت�شرب منه �أفكار التح ّرر
وحماربة التمييز والعن�صرية
وال��دف��اع عن حقوقه كفرد،
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من خالل الدفاع عن حقوق
اجلماعة� ،أي حقوق الزنوج
يف املارتينيك ،وعلى ر�أ�سها
مطلب امل�ساواة مع الفرن�س ّيني
البي�ض ،الذين احتكروا ّ
كل
�شيء و�سيطروا على خمتلف
مناحي احل��ي��اة يف اجلزيرة
التابعة لل�سيادة الفرن�س ّية .
يف �سن ال�سابعة ع�شرة
ت��ط��وع ف���ان���ون يف �صفوف
(فرن�سا احلرة) �ضد االحتالل
الأمل��اين ،على الرغم من �أن
ق�سما من امللونني اعترب �أن
هذه احلرب تهم البي�ض فقط.
وق��د رد ف��ان��ون على ه�ؤالء
قائال« :كلما تعر�ضت كرامة
وحرية الإن�سان للخطر ،فنحن
معنيون بها ،كلنا بي�ضا و�سودا
و�صفرا» .مل يخرب �أحدا من
�أهله مبا عزم عليه ،وا�ستغل
ان�شغال الأ�سرة بحفل عر�س
�أخيه الأكرب ،و�سافر بحرا حتى
و�صل �إح��دى اجل��زر التابعة
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للتاج الربيطاين ،ثم انخرط
يف �صفوف ال��ق��وات التابعة
للجرنال ديغول .و�أثناء تلك
احلرب التي �أ�صيب خاللها
ب��ع��دد م���ن اجل�����راح فوجئ
بعن�صرية الفرن�سيني البي�ض
�ضد الزنوج ،على الرغم من
�أنهم كانوا ينا�ضلون معهم جنبا
�إىل جنب �ضد هتلر والنازية،
فاغتاظ من نظرتهم لل�سود
ك��ع��رق �أدن���ى ،وب���د�أت بوادر
ن�ضاله لتحرير الإن�سان من
كل الأ�صفاد والأغالل.
بعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية ،وحترير فرن�سا من
االحتالل الأملاين �سافر �إىل
مدينة ليون والتحق باملدر�سة
ال��ط��ب��ي��ة ،ث���م ت��خ�����ص�����ص يف
ال��ط��ب النف�سي .لكن حبه
لالطالع واملعرفة مل ي�شبعه
منحة درا�سة الطب ،ما جعله
يدر�س الفل�سفة وعلم النف�س
�أي�ضا .وبعد التخرج عمل يف
م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية
امل�سمى «دي �سانت �ألبان».
وظهر اهتمامه يف تلك الفرتة
مبعاجلة الأفارقة واجلزائريني
ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ع��ي�����ش��ون يف
ال�ضواحي البائ�سة املحيطة
مبدينة ليون ومعظم املدن
الفرن�سية الأخرى .وكان ه�ؤالء
يجيئون �إليه لكي يخل�صهم من
مر�ض نف�سي ال يعرفون �سره
وال كنهه .ولكنه هو عرف ذلك
بعد فرتة من الت�أمل والدرا�سة
العميقة� :إنه مر�ض االقتالع
من اجلذور �أو البعد الق�سري
عن الوطن.
وملا كانت اجلزائر �آنذاك
تابعة لفرن�سا بحكم االحتالل
وال��و���ص��اي��ة فقد مت يف عام
 1953تعيينه طبيبا نف�سيا يف

من رموز الحرية
م�ست�شفى الأمرا�ض الع�صبية
فى مدينة «البليدة» اجلزائرية.
هناك� ،صدم فانون وهو يرى
املر�ضى مقيدين بال�سال�سل
ب���اع���ت���ب���ار �أن����ه����م جمانني
ي�شكلون خطرا على النا�س.
لكنه ،وبالتعاون مع الأطباء
وامل��م� ّر���ض�ين يف امل�ست�شفى
غيرّ �أ�ساليب العالج وط ّورها،
وان��ط�لاق�اً م��ن اقتناعه ب�أن
الهيمنة هي العامل الأ�سا�س
يف اال�ضطرابات النف�سية،
و���ض��ع ه�����ؤالء يف حميطهم
االجتماعي بدل حجزهم يف
غ� ٍ
�رف �ض ّيقة ،ومنع العالج
بال�صدمات الكهربائ ّية.
وم����ن خ��ل�ال احتكاكه
املبا�شر مع املر�ضى اكت�شف
�سريعا �أن القمع اال�ستعماري
كان �أحد �أهم �أ�سباب �إ�صابة
بع�ض اجلزائريني باجلنون.
كما تو�صل �إىل نتيجة �أنه
ب���دون و���ض��ع ح��د للتع�سف
الفرن�سي ال ميكن م���داواة
ه�ؤالء املر�ضى .وكم �أده�شته
معاملة اجلزائريني له ك�إن�سان
�أوال و�أخريا دون االلتفات �إىل
لونه �أو عرقه �أو جن�سيته.
كما مل�س تقديرهم جلهوده
وللخدمات التي كان يقدمها،
يف الوقت الذي كانت تتزايد
فيه نقمته على �أ�ساليب الظلم
والإذالل الذي متار�سه بلده
فرن�سا على اجلزائريني.
�إثر ذلك وجـ َّه عام 1956
ر���س��ال��ة �إىل امل��ف��و���ض العام
الفرن�سي «روب�ير ال كو�ست»
امل��داف��ع عن �سيا�سة العنف
والتعذيب يف اجلزائر يعلن
فيها ا�ستقالته من من�صبه
كطبيب يف م�ست�شفى البليدة
ويدين ال�سيا�سة الفرن�سية التي

ممثال حلركة التحرير اجلزائرية يف الكونغو عام 1960

م � � � � ��ن أش� � � � �ه � � � ��ر أق � � � � � � ��وال � � � � � � ��ه« :ل � � � � ��ون � � � � ��ي ل � � ��ون
األخ � � � � � � � � ��وّ ة ودي � � � �ن� � � ��ي دي � � � � ��ن اإلن � � �س � ��ان � � �ي � ��ة»
حولت عدم امل�ساواة والقتل
�إىل مبادئ قانونية ،موجهة
���ض��د امل��واط��ن�ين الأ�صليني
يف اجلزائر وجاء يف ر�سالة
اال�ستقالة قوله« :طيلة ثالث
�سنوات و�ضعت كامل طاقتي
يف خدمة هذا البلد و�أهله،
ومل �أوف��ر �شيئاً من جهودي
وال حما�سي للعمل .ومل �أ�ضع
ذ ّرة واح���دة م��ن ن�شاطي يف
غري الهدف امل�أمول :انبثاق
عامل �أف�ضل .ولكن ماذا ميكن
حلما�سة املرء وتفانيه �أن يفعال
�إذا كان واقع احلياة اليومية هو
ن�سيج من الأكاذيب ،واخل�سة،
واالح��ت��ق��ار ل�ل�إن�����س��ان؟ لقد
خ�ضع �ضمريي لنقا�شات ال
ت�سامح �إزاءها ،وكانت نتيجتها
الت�صميم على عدم الي�أ�س من
الإن�سان� ،أي من نف�سي .ولهذا
فقد قررت �أنني ال �أ�ستطيع
اال�ستمرار يف حت ّمل امل�س�ؤولية
مهما كان الثمن ،حتت حجة
زائفة مفادها �أنه ما من �شيء
ميكن القيام به».
بعد ذلك ،ويف العام ذاته
ان�ضم فانون �إىل جبهة التحرير
اجلزائرية ،وراح ي�شتغل مع
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كتاب �أقنعة �سوداء ب�شرة بي�ضاء

منا�ضلي اجلبهة يف كل املهام
التي تفر�ضها ظروف الكفاح
عليهم من العناية باجلرحى
�إىل حمل ال�سالح �إىل �إيواء
ال��ق��ادة �أث��ن��اء تنقالتهم .وما
�أن افت�ضح �أم����ره لل�سلطة
اال�ستعمارية حتى مت طرده
من اجلزائر ،فعاد �إىل باري�س
ملوا�صلة ن�ضاله ل�صالح ال�شعب
اجلزائري .ولكن بعد ف�شله يف
حتري�ض الر�أي العام الفرن�سي
�ضد ا�ستعمار اجلزائر انتقل
�إىل تون�س ،ووا�صل ن�شاطه
امل����زدوج كمنا�ضل �سيا�سي
وكطبيب نف�سي .وقد �أ�س�س يف
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مدينة «منوبة» مركزا ملعاجلة
الأمرا�ض الع�صبية النف�سية.
ويف ذات الوقت التحق بق�سم
ال�صحافة اخلا�صة بجبهة
التحرير الوطني اجلزائرية.
وراح يكتب ب�شكل منتظم
يف ج��ري��دة امل��ج��اه��د ،ل�سان
جبهة التحرير قبل اال�ستقالل
وبعده ،ثم تر�أ�س حترير الطبعة
الفرن�سية من اجلريدة .بيد
�أن ن�ضاله مل يقت�صر على
الكتابة والعمل الفكري ،بل
ام��ت� ّ�د �أي�����ض�اً �إىل الأن�شطة
التنظيمية املبا�شرة ،واملهام
الدبلوما�سية والع�سكرية ذات
احل�سا�سية الفائقة.
وب����دءا م��ن ع���ام 1959
عينته جبهة التحرير الوطني
ك�سفري متنقل ميثل احلكومة
امل�ؤقتة للجمهورية اجلزائرية،
ومنحته جوازا تون�سيا با�سم
عمر �إبراهيم فانون ،فمثل
اجلبهة يف �أك�ثر م��ن حمفل
دويل ،و�شكل حلقة ات�صال
بينها وب�ي�ن ق���وى التحرير
يف غ��رب �أفريقيا ،كما راح
يكرث م��ن ال��رح�لات و�إلقاء
املحا�ضرات يف �أماكن �شتى.
فانون مفكرا
يف عام � ،1952صدر له
كتاب «�أقنعة ���س��وداء ،ب�شرة
بي�ضاء» ،وهو �أطروحته لنيل
درجة الدكتوراه .وجاء الكتاب
مبثابة دعوة لتحرير الرجل
الأ�سود من اال�ستالب الذي
جعله �أ���س�ير ثنائ ّية ال�س ّيد
والعبد .ثنائ ّية منعته من ر�ؤية
وجوده ككائن م�ستقل فاعل،
بل �أجربته على فهم م�صريه
عرب عني الآخر الأبي�ض ،ما
يعوق �أي عمل ّية حترر فعل ّية.
وا�ستطاع بكتابه هذا �أن يف ّكك

العن�صري
بنية ظاهرة التمييز
ّ
بو�صفها م�شكلة غري �أخالق ّية
وغري �إن�سان ّية.
ويف ك���ت���اب���ه «اخلم�س
�سنوات و الثورة اجلزائرية»
�أو «اال�ستعمار الذي يحت�ضر»،
وال����ذي ن�����ش��ره ع���ام 1959
تناول التبدالت التي قادت
�إىل جناح الثورة يف اجلزائر،
وحتدث عن الثقافة اجلزائرية
واال���ض��ط��ه��اد ال���ذي مار�سه
اال�ستعمار الفرن�سي على
احلياة اجلزائرية مبناحيها
املختلفة.
�أما �أ�شهر كتبه فهو كتاب
«مـعـذبو الأر�ض» ،الذي �أماله
على زوجته وهو على فرا�ش
امل���وت ،و���ص��در ع��ام 1961
مبقدمة كتبها املفكر �سارتر.
ورك��ز فيه على ال��ت�لازم بني
اال���ض��ط��ه��اد اال�ستعماري
والظواهر املر�ضية النف�سية،
فاال�ستعماري يختزل امل�ستعمر
�إىل ذات من �شر مطلق ،كائن
متوح�ش يحتاج لبنية ومعونة
م��ن االح��ت�لال الأج��ن��ب��ي؛ و
هذه العقلية تربر الوظائف
اال�ستعمارية .و ي�صف املحليني
من زاوي��ة نظر اال�ستعماري
ب�أنهم ال يتقبلون الأخ�لاق و
يعك�سون لي�س فقط غياب
القيم ولكن �أي�ضا نفي القيم،
ويف عقلية اال�ستعماري �إن
ال��ق��ط��اع امل��ح��ل��ي ه��و قطاع
عبيد.
بعد وفاته مت ن�شر كتابه
«نحو الثورة الإفريقية» وهو
جتميع مل��ق��االت وخطابات
و�أحاديث ور�سائل له بني عامي
 1952و .1961ومن �أقواله
التي وردت يف كتبه�« :أنا ل�ست
على وجه الأر�ض لكي �أدافع

عن ال�سود فقط ،و�إمن��ا عن
كل مظلوم وم�ضطهد» .و«على
�شعوب ال��ع��امل الثالث التي
تركتها الدول الغربية وحكمت
عليها بالتقهقر �إىل الوراء� ،أو
على الأقل باجلمود يف مكانها،
�أن تتطور على �أ�سا�س االكتفاء
الذاتي اجلماعي .وتُخطئ تلك
ال�شعوب �إن هي ا�ستنجدت
ب��ال��ب�لاد ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة� .إنها

قوية بحقها وبعدالة مواقفها،
وع��ل��ي��ه��ا �أن ت�����ش��رح للبالد
الر�أ�سمالية وجوب الكف عن
ت�صوير �شعوب العامل الثالث
يف �صورة موجة تهدد بابتالع
�أوروبا كلها».
رحيله
كان فرانز فانون يف اجلبهة
اجلزائر ّية الغربية للقتال يف
مدينة وج��دة  ،وبينما كان

�ضريح فانون

متثال ن�صفي تكرميا لفانون

فندق فانون يف اجلزائر

37

الغرسة ( 92فبراير  -مارس )2018

خارجا من الثكنة وما ّرا ب�إحدى
جندي
ط��رق املدينة ،رفقة
ّ
جزائري على منت �سيارة جيب
ع�سكرية ،انفجرت قنبلة حتت
ال�سيارة ت�س ّببت له بجروح
بليغة يف ظ��ه��ره ،و�أفقدته
الوعي متاما .ونظرا لعدم
تو ّفر العالج املنا�سب له يف
اجلبهة ،مت نقله �إىل الواليات
لكن
املتحدة الأمريك ّية للعالجّ ،
الأطباء الأمريك ّيني اكت�شفوا
�إ���ص��اب��ت��ه مب��ر���ض �سرطان
ال��د ّم «اللوكيميا» ،ومل يكن
ب�إمكانهم فعـل الكثري ،فبقي
فانون يعاين من مر�ضه يف
امل�ست�شفى �إىل �أن ت��ويف يف
الـ�سـاد�س من دي�سمرب عام
 1961يف وا�شنطن ،وعمره
ملا يتجاوز 36عاما.
وبناء عل و�صيته ،تو ّلت
قيادة جبهة التحرير الوطني
اجلزائرية نقل جثمان الفقيد
�إىل اجلزائر ،حيث �أقيمت له
جنازة ع�سكريةّ ،
ولف �ضريحه
اجلزائري ،ودفن مبدينة
بالعلم
ّ
«ال��ط��ارف» �شرق اجلزائر.
وعند ت�شييع جنازته �صرح
ممثل عن احلكومة اجلزائرية
امل�ؤقتة «كرمي بلقا�سم» ،قائال
 « :فرانز فانون ! مثالك يبقى
دائما حيا من وا�سرتح يف �سالم
! فاجلزائر لن تن�ساك �أبدا!».
وفعال مل تن�س اجلزائر ن�ضاله
فقامت ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات
با�سمه ،وحتول �شيئا ف�شيئا
�إىل رمز �أعطى ا�سمه ل�شارع
ولثانوية ومل�ست�شفى قدمي .
وق��د رث��اه ج��ان ب��ول �سارتر
وبع�ض املثقفني الفرن�سيني
الآخرين رث��اء ح��ارا ،وحتول
�إىل �أ�سطورة �ألهمت الكثري من
حركات التحرر يف العامل.

مؤتمر

مــــــؤتـــمـــر عالقات ُعــــمان بـدول احمليط الهندي واخلليـج

رســوخ الهويـــة الخليـــ
عبداهلل بدران

على مدار ثالثة �أي��ام يف دي�سمرب املا�ضي ،كانت الكويت على موعد مع م�ؤمتر تاريخي دويل رعاه ح�ضرة �صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،و�سلط ال�ضوء على حقبة زمنية قلما توجهت �إليها
الأنظار ونادرا ما تناولتها الأبحاث ،على الرغم من �أهمية الأحداث التي �شهدتها والوقائع التي حدثت خاللها.
وامل�ؤمتر الذي عقد حتت عنوان (عالقات عمان بدول املحيط الهندي واخلليج خالل الفرتة من القرن ال�سابع ع�شر
�إىل القرن التا�سع ع�شر) نظمته هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية يف �سلطنة عمان بالتعاون مع املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب ،و�شارك فيه نخبة من الأ�ساتذة والباحثني واملثقفني ميثلون  ١٥دولة ،ناق�شوا خاللها ٤٥
ورقة عمل تطرقت �إىل خم�سة حماور متنوعة

ال�شيخ علي جراح ال�صباح وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي متحدثا خالل امل�ؤمتر

امل��ح��ور الأول ا�ستهدف
درا�سة دور التجار ال ُعمانيني
وامل�سلمني يف �إقامة عالقات
جتارية و�سيا�سية وح�ضارية
ومنها ن�شر الإ�سالم يف دول
امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي ،يف حني
�سلط املحور الثاين ال�ضوء
على دور ال��ظ��روف املناخية
واجلغرافية يف تعميق التوا�صل
بني ال ُعمانيني ودول املحيط

الشيخ علي جراح الصباح:
رع� � � ��اي� � � ��ة س� � �م � ��و األم� � �ي � ��ر
ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل � ��ه ل �ل �م��ؤمت��ر
دل � �ي � ��ل ج � �ل ��ي ل�ل�اه �ت �م ��ام
ال� � � � � � ��ذي ي � ��ول � � �ي � ��ه س � �م� ��وه
إلرث ال� �ت ��اري ��خ امل �ت �ج��ذر
مل�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج العربي
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الدكتور حمد بن حممد ال�ضوياين رئي�س هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية يف �سلطنة عمان

د .حمد ضوياني:
أن � � � � � �ت � � � � � �ج � � � � ��ت س � � �ل � � �ط � � �ن � ��ة
ع � � �م � ��ان ع � �ب � ��ر ت ��اري� �خ� �ه ��ا
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ف� � �ك � ��ر ًا وث �ق ��اف ��ة
وض ��رب ��ت أروع األم �ث �ل��ة
ف � � � � � � � � � � � ��ي ال � � � � � �ت � � � � � �س� � � � � ��ام� � � � � ��ح
واح � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � ��رام ال � � �غ � � �ي � � ��ر
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الهندي واخلليج ،وحتديد دور
حركة القبائل ال ُعمانية و�أثرها
على الرتابط الأ�سري والعادات
والتقاليد ب�ين دول اخلليج
�إ�ضافة �إىل الأ�صول ال�سكانية،
ودرا���س��ة �أث��ر الهجرات على
طبيعة العالقات والتنوع بني
الأقوام ال�سكانية.
ويف امل�����ح�����ور ال���ث���ال���ث
املخ�ص�ص لل�ش�أنني االقت�صادي

ــــــجيـة

شغف اإلن�س��ان بالعلم
وت� �ع� �ل� �ق ��ه ب��احل �ق �ي �ق��ة
ي � � �س � � �ت� � ��دع� � ��ي ع� �ق� ��د
م �ث��ل ه� ��ذه امل ��ؤمت ��رات
الس �ت �ج�ل�اء األح � ��داث
واحل �ق��ائ��ق التاريخية
واالجتماعي ناق�ش امل�ؤمتر دور
التجار والعلماء ال ُعمانيني يف
ن�شر الإ�سالم والثقافة العربية
يف دول املحيط الهندي ،و�أثر
ال��ت��ف��اع��ل االق��ت�����ص��ادي بني
ال ُعمانيني ودول املحيط الهندي
واخلليج.
وتناول املحور الرابع دور
الأن�شطة العلمية والثقافية،
ومنها حركة الت�أليف ونظام
التعليم وو�سائله وم�ؤ�س�ساته
يف ُعمان ودول املحيط الهندي
واخلليج ،و�أث��ر اللغة العربية
على اللغات يف دول املحيط
الهندي وعالقاتها باللغات
امل���ح���ل���ي���ة ،يف ح��ي�ن تطرق
املحور اخلام�س �إىل الوثائق
واملخطوطات والآثار من حيث
�أهمية الوثائق يف جمال حفظ
و�صيانة وت�أمني الذاكرة الوطنية
لدول املحيط الهندي واخلليج،

ال�شيخ علي جراح ال�صباح يفتتح املعر�ض الثقايف امل�صاحب للم�ؤمتر

ال�شيخ علي جراح ال�صباح خالل جتواله يف العر�ض الثقايف امل�صاحب للم�ؤمتر

عر�ض الفيلم الوثائقي املت�ضمن العالقات العمانية الكويتية
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وحتليل تفاعل الدور الأوروبي
وت�أثريه على مكونات الوثائق
واملخطوطات يف دول املحيط
الهندي واخلليج� ،إىل جانب
حتديد �أهمية املخطوطات
يف حفظ اجلوانب التاريخية
والفقهية والأدبية واللغوية،
ودرا���س��ة نتائج ما مت ر�صده
من خالل الوثائق والآثار من
�أثر للعمارة ال ُعمانية الإ�سالمية
يف امل�ساجد والأ�سوار والقالع
واحل�صون والق�صور واملنازل،
وغ�ي�ره���ا يف دول املحيط
الهندي.
تعزيز الهوية اخلليجية
ويف كلمة ال��رع��اي��ة قال
وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ علي ج��راح ال�صباح
�إن رعاية �سمو �أم�ير البالد
هذا امل�ؤمتر هي التفاتة كرمية
تو�ضح ب�شكل جلي وبارز مدى

مؤتمر
االهتمام الذي يوليه � -سموه
 رعاه اهلل للإرث التاريخياملتجذر ل�سكان منطقة اخلليج
العربي والعالقات القدمية
بدول الإقليم بكل م�ضامينها
ال�سيا�سية ،واالجتماعية،
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،والإن�سانية
والعمرانية.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر يرتجم
���ص��ور ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني
البلدين ال�شقيقني مبينا �أن
تبنى املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب فعاليات هذا
امل�ؤمتر و�أن�شطته امل�صاحبة
وا�ست�ضافته على �أر�ض الكويت
ي���أت��ي �إمي���ان���ا م��ن��ه ب�أهمية
ا�ستجالء احلقائق التاريخية
لكونها عمال ذهنيا ال يتوقف،
ا�ستنادا �إىل �أن العديد من
الأح���داث التاريخية تتطلب
املزيد من التحقيق والدر�س
مع مرور الوقت وتقدم الزمن،
وذلك ب�سبب �شغف الإن�سان
بالعلم وتعلقه باحلقيقة .
وذك��ر �أن ملنطقة اخلليج
العربي تاريخا عريقا �ضاربا يف
القدم بف�ضل املوقع اجلغرايف
اال�سرتاتيجي ال��ذي حتظى
ب��ه حيث �إن��ه��ا ت�شكل حلقة
و�صل وق��اط��رة ع�لاق��ات بني
قارات �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا،
ف�ضال عن احل�ضارات القدمية
واحل��دي��ث��ة التي ت��وال��ت على
�أر�ضها وتفاعل �سكانها مع
املحيط الإقليمي والدويل عرب
العديد من الأن�شطة والتفاعل
احل�������ض���اري م���ع ال�شعوب
الأخرى.
و�أ�شار ال�شيخ علي جراح
ال�صباح �إىل �أهمية مثل هذه
امل�����ؤمت����رات يف ا�ستح�ضار
الأهمية اال�سرتاتيجية ملوقع
منطقة اخلليج الإقليمي� ،إذ

امل� ��ؤمت� ��ر ف ��رص ��ة للبحث
في إع��ادة تشكيل منظور
ج ��دي ��د مل �ن �ط �ق��ة اخلليج
ال �ع��رب��ي ض�م��ن عالقاتها
اإلق�ل�ي�م�ي��ة مل ��ا حت �ظ��ى به
م ��ن إرث ح � �ض ��اري وق ��وة
اقتصادية وت��اري��خ راسخ

ث � � �ل� � ��اث م � � ��ائ� � � ��ة وث � �ي � �ق� ��ة
وخ� � � �م� � � �س � � ��ة وع� � � � �ش � � � ��رون
م � �خ � �ط� ��وط � � ًا وع � � � � ��دد م��ن
ال �ص��ور واخل��رائ��ط حتكي
ت� � ��اري� � ��خ ع� � �م � ��ان امل� ��وغ� ��ل
ف � ��ي ال � �ق � ��دم ف � ��ي م �ع��رض
وث ��ائ �ق ��ي خ� ��اص باملؤمتر

م�شاركة ر�سمية و�شعبية

يجب ان تكون قاعدة �أولية
لإعادة فهم العالقات ال�سيا�سية
والتاريخية بني دول املحيط
الإقليمي ال��ذي نتحرك فيه
اليوم ،وفر�صة لإعادة ت�شكيل
منظور جديد لأهمية املنطقة
مع العامل �أجمع ،ا�ستنادا �إىل
ما حتظى به من �إرث ح�ضاري
وقوه اقت�صادية ،وتاريخ را�سخ
بني ح�ضارات الأمم الأخرى.
ولفت �إىل �أن م�س�ألة تعزيز
الهوية الوطنية لدى ال�شعوب ال
تت�أتى �إال بتقدمي �صورة تاريخية
وعلمية واقعية عن ما�ضيهم
وعن حركة الإن�سان يف املنطقة
عرب الأزمان واحلقب التاريخية
املختلفة ،ليكت�شف �إن�سان اليوم
املكانة املهيبة التي كان �أ�سالفه
يتمتعون بها بني �شعوب املنطقة
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يف خمتلف املجاالت  .الهوية
والفكر احل�ضاري وقال رئي�س
هيئة ال��وث��ائ��ق واملحفوظات
الوطنية ب�سلطنة عمان د .حمد
�ضوياين يف كلمته �إن �سلطنة
ُعمان �أنتجت عرب تاريخها
الكبري فكراً وثقافة ،و�ضربت
�أروع الأم��ث��ل��ة يف الت�سامح
واحرتام الغري ،و�ساهمت يف
دعم ر�سالة الإ�سالم منذ عهد
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
وبزغ فيها علماء �أنتجوا علماً
يف خمتلف املجاالت .
و�أ�ضاف �أن العمانيني نبغوا
يف علم الفلك ال��ذي ك��ان له
دور كبري يف ب��ن��اء �أ�ساطيل
بحرية �شقت عباب البحار
واكت�شفت ط��رق� ًا وم�سارات
ب��ح��ري��ة ���س��اه��م��ت يف تطور
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التبادل التجاري عرب القارات،
وكان لهذه احلنكة البحرية دور
رائد يف التوا�صل مع خمتلف
ح�ضارات العامل وبث ر�سالة
الإ���س�لام التي تر�سي عليها
�سلطنة ُعمان دعائم نه�ضتها
احلديثة وانفتاحها اخلارجي
مع دول العامل.
وذك����ر �أن �إي��ل��اء الإرث
التاريخي واحل�ضاري عناية
خا�صة ينبع من الإدراك القائم
على �ضرورة املحافظة عليه ،ملا
ي�شكله من �إ�سهام بالغ لأهميته
يف تاريخ ال�سلطنة الذي �أجنزه
الإن�سان العماين يف خمتلف
جماالت احلياة و�إ�سهامه يف
البناء احل�ضاري الإن�ساين
ل��ت�����ش��ك��ل ت��ل��ك الإجن�������ازات
العمانية ت��اري��خ� ًا ح�ضاري ًا
تليداً حتكي �شواهده و�آثاره
و�سجالته ومبانيه ق�صة تاريخ
حافل بالبطوالت والإجنازات
احل�ضارية.
وق��ال �ضوياين �إن �إثارة
االهتمام بالوثائق واحلفاظ
على ت���راث الأم���ة ي�سهم يف
ت�شجيع البحث الدائم يف غمار
التاريخ وتعزيز الثقة بامل�ستقبل،
و�إن الأمة التي ي�ستهني �أبنا�ؤها
مبا�ضيها ويزهدون من �أخبارها
هي �أمة ال ي�ؤمن حا�ضرها وال
ت�صان كرامتها �إذ ال مناعة
للحمتها وال ع�صمة لعزتها
الوطنية ،م�ضيفا �أن��ه �إدراكاً
لذلك فعمان من الدول الأكرث
اه��ت��م��ام� ًا بتاريخها التليد،
�إمياناً منها ب�أهمية احلفاظ
على هويتها الوطنية وكيانها
احل�ضاري املتميز .
معر�ض وثائقي
�أقيم على هام�ش امل�ؤمتر
معر�ض وثائقي �ضم �أكرث من
 300وثيقة و 25خمطوط ًا

تبادل الهدايا التذكارية مع راعي احلفل

وعددا من ال�صور واخلرائط،
�إ���ض��اف��ة �إىل جم��م��وع��ة من
املخطوطات العمانية القدمية
تتناول حقباً زمنية وتاريخية
خمتلفة ،تعك�س بدورها جوانب
م�ضيئة من احل�ضارة العمانية
العريقة يف خمتلف املجاالت.
وت��ن��اول امل��ع��ر���ض فرتات
تاريخية خمتلفة ،مق�سمة على
عدة �أركان هي (ركن العالقات
العمانية الكويتية) ،و(عمان
ع�ب�ر ال���ت���اري���خ) ،و(ال���وج���ود

العماين يف �شرق �إفريقيا)
و(العالقات الدولية بني عمان
ودول املحيط الهندي وبقية
دول ال���ع���امل) ،و(العمالت
والطوابع الربيدية التي وثقت
بع�ض الأحداث واملعامل البارزة
يف تاريخ ال�سلطنة) و(اخلرائط
والر�سومات) ،و(املخطوطات)
التي تعرف الباحثني بالوثيقة
العمانية على طبيعتها وجمالية
خطوطها ونقو�شها والتمعن
يف �شكل اخلط ونوعية الورق
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واحلرب امل�ستخدم حينها ،و(ركن
هيئة ال��وث��ائ��ق واملحفوظات
ال���وط���ن���ي���ة) ،و(�إ������ص�����دارات
الهيئة) ،و(ع��م��ان التنموية)
الذي �سلط ال�ضوء على املوقع
اجل���غ���رايف ال����ذي تتميز به
�سلطنة عمان ومعامل النه�ضة
العمانية احلديثة وامل�شاريع
التنموية واملقومات ال�سياحية
ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا ال�سلطنة،
�إىل جانب ع��دد من ال�صور
ملختلف الأن�شطة الزراعية
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واالقت�صادية واالجتماعية،
والفنون ال�شعبية.
وك��ان��ت جل�سات نقا�شية
�ضمن فعاليات امل�ؤمتر �شملت
حلقات و�أوراق عمل خمتلفة،
وق��دم��ت فيه  ٤٥ورق��ة عمل
مق�سمة على مدار ثالثة �أيام
ناق�شت حم��اوره الرئي�سية.
وم���ن الأوراق امل��ه��م��ة بحث
الدكتور بنيان �سعود تركي،
�أ�ستاذ التاريخ احلديث يف ق�سم
التاريخ بكلية الآداب يف جامعة
الكويت بعنوان «نواخذة الكويت
يف م�سقط و���ش��رق �أفريقيا
 ..من��اذج خم��ت��ارة (1896-
1918م) ،فيما قدم الدكتور
ع��ب��داحل��م��ي��د عبداجلليل
�شلبي �أ�ستاذ التاريخ احلديث
واملعا�صر ورئي�س ق�سم التاريخ
بجامعة الأزهر فرع املن�صورة
بجمهورية م�صر العربية ورقة
بعنوان « توجهات ال�سيا�سة
اخلارجية ل ُ ُعمان جتاه اخلليج
واملحيط الهندي يف الن�صف
الأول م���ن ال���ق���رن التا�سع
ع�شر».

مأثورات

الفنون الشعبية واألعياد الوطنية يف
دولــــة الكـويــت
د .حمد عبداهلل الهباد

حتتل الفنون ال�شعبية �أهمية
كبرية يف وج���دان املجتمع ملا
متثله من رمز تاريخي واجتماعي
يحدد هويته ويعك�س ارتباط
املواطن بجملة من القيم الأ�صيلة
التي ن�ش�أت يف ثنايا �أحا�سي�سة
وم�شاعرة منذ ال�صغر وحتى بلغ
�أ�شده فتج�سدت تلك الفنون يف
الأزياء التي يلب�سها واحلركات
التعبريية التي ي�ؤديها واللهجة
التي ينطقها يف �أغانيه و�أهازيجه
وجتلت يف الأنغام والإيقاعات
التي ميار�سها حتى �أ�صبحت
ج����زءاً م��ن ك��ي��ان��ه الوجداين
تعك�س قيمة االنتماء الوطني
واالعتزاز به والذود عنه ،تلك
ه��ي ق��ي��م��ة ال��ف��ن��ون ال�شعبية
وارتباطها باالوطان والإن�سان،
فهي لي�ست ترفا اجتماعيا،

ت� �ك� �م ��ن أه� �م� �ي ��ة ال� �ف� �ن� ��ون ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ف � ��ي أن �ه ��ا
ج� � ��زء م� ��ن ك� �ي� ��ان ال � �ف� ��رد ال� ��وج� ��دان � ��ي وت �ع �ك��س
ق� �ي� �م ��ة االن � �ت � �م� ��اء ال� ��وط � �ن� ��ي واالع� � � � � �ت � � � � ��زاز ب��ه
�أو و�سيلة من و�سائل للت�سلية،
بل هي تنبع من ج��ذور الأمم
لت�ؤ�صل ح�ضارة وطاقة تاريخية
متد الفرد ب�شحنة من الوالء
واالن��ت��م��اء وحتفر يف وجدانه
املواطنة ال�صاحلة والت�ضحية
والفداء ،كما تعك�س �صفحات
تاريخية تذكر مبن بذل الغايل
والنفي�س ل��ل��ذود ع��ن �أر�ضه
وعر�ضه فداء لوطنه .والإن�سان
العربي منذ فجر التاريخ جعل
ال��غ��ن��اء واحل��رك��ات التعبريية
والأزياء والآالت الإيقاعية و�سيلة
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لبث احلما�س ب�ين املحاربني
وت�شجيعهم على القتال والذود
عن �أوطانهم و�شرفها.وال �شك
�أن فنون العر�ضة يف دولة الكويت
واململكة العربية ال�سعودية �أو مبا
ت�سمى يف دولة الإمارت العربية
بالعيالة �أو الرزيف �إ�ضافة �إىل
م�صطلحات م��ن فنون الغناء
الأخ��رى يف باقي دول جمل�س
التعاون اخلليجي التي تبعث
يف النف�س احلما�س واال�ستعداد
للحرب والإق��دام تنبع من تلك
الأ�صالة العربية التي توارثها
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الإن�سان اخلليجي جيال بعد
جيل لت�صل �إلينا بعد ا�ستقرار
احلياة االجتماعية وال�سيا�سية
يف منطقة اجل��زي��رة العربية
وع��م الأم���ن والأم����ان لتتحول
هذه الفنون العريقة �إىل رمز
للأعياد الوطنية واملنا�سبات
الر�سمية .وتعك�س وحدة العادات
والتقاليد لأب��ن��اء دول جمل�س
التعاون اخلليجي .والعر�ضة
رغم امل�ستجدات احل�ضارية التي
طر�أت على املجتمعات اخلليجية
يف �إطار التقدم� ،إال �أنها حافظت
على �سماتها و�أ�صالتها دون
تغيري ،فال�سيوف مازالت باقية
كرمز تاريخي يعك�س ن�ضال
الآباء والأجداد.
والأزياء املزرك�شة واملطرزة
باخليوط الذهبية والف�ضية

«ال � � � �ع � � � �ي � � � ��ال� � � ��ة» «ال� � � � �ع� � � � ��رض� � � � ��ة» أو «ال� � � � � � ��رزي� � � � � � ��ف» م � � �س � � � �م � � � �ي � � ��ات ل � � � � �ف � � � � � ٍ�ن ش� � � �ع� � � �ب � � ��ي واح � � � � � ��د
مي� � �ي� � ��ز دول اخل� � �ل� � �ي� � ��ج ال� � �ع� � ��رب� � �ي� � ��ة وي� � �ت� � �ج� � �ل � ��ى ف� � � ��ي امل � � �ن� � � ��اس � � � �ب� � � ��ات واألع � � � � � � �ي� � � � � � ��اد ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة
وامل�شاركة الوجدانية اجلماعية
وال�شعور امل�شرتك لذا عهدت
دول��ة الكويت منذ اال�ستقالل
ب�أن ت�سطر �أفراحها على �شارع
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ح��ي��ث يقف
اجلمهور على �أط���راف �شارع
اخلليج وهم يحملون الأعالم
يتفرجون على عر�ض م�ؤ�س�سات
الدولة الع�سكرية من مو�سيقى
اجلي�ش وال�����ش��رط��ة واحلر�س
الوطني وم��ع كرنفال وزارات
ال���دول���ة م��ث��ل وزارة الرتبية
وال�صحة وغريهما� ..إ�ضافة
�إىل ا�ستعرا�ض الطريان احلربي،
الأمر الذي يجعل امل�شاهد ي�شعر
بالفخر واالع���ت���زاز النتمائه
لهذا الوطن الغايل.ناهيك عن
ا�ستعرا�ض القوة البحرية على
�سواحل اخلليج العربي املقابلة
ل�شاطئ الكويت.

ال��ف�����ض��ف��ا���ض��ة ذات الأك���م���ام
الطويلة يطلق عليها (املرودن
) �أو (املردون ) بح�سب طبيعة
اللهجة .ال تزال ت�ستخدم �أثناء
االحتفاالت الوطنية با�ستخدام
ال��ع��ر���ض��ة .وتخت�ص العر�ضة
ب�إيقاعاتها املتميزة ،وتعترب
العر�ضة مت�شابهه الأداء والأحلان
والإيقاعات يف منطقة اخلليج
واململكة العربية ال�سعودية عدا
املنطقة اجلنوبية التي متتاز
ب�إيقاعات ورق�صات خا�صة.
التعبري الوطني
اجلماعي
ال تكتمل الأف��راح الوطنية
�أو ال�شعبية �إال �إذا حتقق
عن�صر التعبري اجلماعي فهذه
اخلا�صية هي �سمة �أ�سا�سية
من �سمات االحتفاالت العامة
التي جت�سد الوحدة الوطنية
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2018 – 1718

ذگ ��رى ث�لاث�م��ائ��ٹ ع ��اں ل�ت��أس�ي��س ح�گ��ں ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األول
ثالثـــــــٹ قرون من التوافق واالســــــتقرار واالزدهــــار ()1
د .طارق عبداهلل فخرالدين
ت �� �ش �ه��د ال �ك ��وي ��ت ه� ��ذا ال� �ع ��ام ذك � ��رى م � ��رور ث�ل�اث �م��ائ��ة � �س �ن��ة ع �ل��ى ان �ط�ل�اق ��ة ح �ك��م �أ� � �س� ��رة �آل ال �� �ص �ب��اح يف ع� ��ام ( )1718املتميز
ب �ث �ب��ات��ه امل���س�ت�م��ر م �ن��ذ ذل� ��ك ال �ت��اري��خ م ��ن خ �ل�ال ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة وال� �ت ��واف ��ق ال���ش�ع�ب��ي و� �ص�ل�اب��ة اجل �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،مدعومة
ب��امل �ب��ادرات وال�سيا�سات احلكيمة ال�ت��ي ب �ل��ورت ال�ه��وي��ة الكويتية املتميزة وح��اف�ظ��ت عليها �ضد الأط �م��اع اخل��ارج �ي��ة ،وط ��ورت بلدة
ال �ك��وي��ت م��ن م�ي�ن��اء ��ص�غ�ير �إىل �أن جعلتها دول ��ة حت�ت��ل م�ك��ان�ت�ه��ا يف م���ص��اف ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ت�ت���ص��در �سمعتها امل �ح��اف��ل الدولية.
وب�ه��ذه املنا�سبة ت�ق��دم جملة «ال�ه��وي��ة» لقرائها �سل�سلة م��ن امل �ق��االت ت�شمل � �س��رد ًا خمت�صر ًا للمــــراحل التاريخية ال�ت��ي م��رت بها
ال�ب�لاد ع�بر ال �ق��رون ال�ث�لاث��ة الفائتة ( .)2018 – 1718ون��ود التنويه ب��أن��ه ن�ظ��را للم�ساحة امل �ح��دودة املخ�ص�صة ل�ه��ذه املقاالت،
ف��إن�ه��ا ال ت�شمل ك��اف��ة التفا�صيل وال�ق���ض��اي��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي ي��زخ��ر ب�ه��ا م��ا��ض��ي ال �ب�لاد ،ذل��ك �أن �ه��ا ت�سعى �إىل ت�ق��دمي �أه ��م مالمح
ال�صورة الكلية امل�شرقة لبزوغ جنم الكويت يف �سماء اخلليج و تطورها التاريخي عرب مئات ال�سنني من حكم �آل ال�صباح الكرام .
� - 1أول ت�سعة عقود من
بروز الكويت ومتيزها
مدخل
منذ م��ا يزيد على ثالثة

قرون� ،أكدت م�صادر التاريخ
– مب��ا فيها اخل��رائ��ط وكتب
الرحالة وامل�ؤرخني – وجود بلدة
قائمة على الطرف ال�شمايل
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الغربي ملنطقة اخلليج العربي
حتمل ا�سم «الكويت» .وي�صف
�أ .د .عبداهلل يو�سف الغنيم
هذه املنطقة ب�أنها عرفت «�أوالً

الغرسة ( 92فبراير  -مارس )2018

با�سم كاظمة �إىل �أواخر القرن
ال�سابع ع�شر ثم �أطلق عليها
ا�سم الكويت �أو القرين منذ
�أوائل القرن الثامن ع�شر»

دام ح� �ك� ��م ص � �ب� ��اح األول 44
ع� ��ام� � ًا ،وك � ��ان ي �س �ت �ن��د إل� ��ى مبدأ
الشوري مع وج��ود قضاء مستقل
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ب � ��ن ص � �ب� ��اح احل ��اك ��م
ال � �ث � ��ان � ��ي ل � �ل � �ك� ��وي� ��ت ،واس� �ت� �م� ��ر
ح�ك�م��ه  51ع��ام � ًا ،وك ��ان متصفا
ب ��ال� �ش� �ج ��اع ��ة وال� � �ك � ��رم واحل� �ل ��م

ولكن مو�ضوع ن�ش�أة الكويت
وتكوينها التاريخي ال يندرج
يف �إط���ار ه��ذه ال�سل�سلة من
املقاالت ،ولذلك �سنتجاوزه،
�إذ �إن ما يعنينا هنا هو ر�صد
ن�شوء كيان الكويت ال�سيا�سي
واالقت�صادي املتميز وامل�ؤكد
ابتدا�ؤه مع اختيار ال�شيخ �صباح
بن جابر حاكماً على الكويت
يف عام 1718م ،وهو التاريخ
املعتمد يف كتاب «�صور تاريخية

حلكام دول اخلليج العربي»
ال��ذي �أ���ص��دره مركز الوثائق
التاريخية ومكتبات الديوان
الأم�ي�ري ب��دول��ة الكويت من
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�إعداد وجمع وتعليق ال�شيخة
منى اجلابر العبداهلل اجلابر
ال�صباح.
وقد نوه هذا الكتاب ب�أن
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امل�صادر التاريخية تبني لنا «�أن
الكويت ت�أ�س�ست عام ،1613
ولكن تلك امل�صادر مل تقدم
لنا �شيئ ًا عن حكامها الذين
حكموها قبل  1718م .ذلك
التاريخ الذي مت فيه توثيق �أ�سماء
حكام الكويت و�أعمالهم بدءاً من
ال�شيخ �صباح بن جابر امل�سمى
يف امل�صادر احلديثة (�صباح
الأول)» .كما �أنني اعتمدت
يف ه��ذا البحث على �شجرة
حكام الكويت بتواريخها ،وهي
املعتمدة من الديوان الأمريي
بدولة الكويت ووردت يف الكتاب
امل��ذك��ور ،وال��ت��ي ر�سخت بدء
حكم �أ�سرة �آل ال�صباح للكويت
يف عام 1718م ،وهذا التاريخ
قريب جداً من عام  1716الذي
اختار فيه العتوب �أول رئي�س
لهم حلكم الكويت ح�سب رواية

فران�سي�س واردن – امل�س�ؤول يف
حكومة الهند الربيطانية.
 احل��اك��م الأول :ال�شيخ�صباح بن جابر (�صباح الأول)
م�ؤ�س�س تقاليد احلكم القائم
على العدل وال�شورى حيث تتفق
امل�صادر التاريخية احلديثة على
ظروف انتخاب الكويتيني لل�شيخ
�صباح الأول حاكماً لهم يف عام
1718م ،ولعل �أكرثها تف�صي ً
ال
هو ما �أورده �سيف ال�شمالن:
«بعد ما كربت الكويت ،و�صارت
�شبه ق��ري��ة ،وخ��ال��ط �سكانها
جمع من املهاجرين �إليها ،ر�أوا
من ال�ضروري �أن ين�صبوا رج ً
ال
منهم يكون �أمرياً عليهم حلل
امل�شكالت وف�ض اخلالفات،
والنظر يف �أم��ور البلدة ونحو
ذل��ك .فوقع اختيارهم على
�صباح الأول ج��د �أ���س��رة �آل
ال�صباح» .ويكمل ال�شمالن:
«ي��ق��ال �إن �سبب اختيارهم
ل�صباح هو �أن��ه كانت لوالده
الزعامة على قومه منذ �أن
كانوا يف جند» ،و�« :إن �صباحاً
كان طوال �أيام ال�سنة مقيماً يف
الكويت �أو حولها لأن عمله يف
الرب� .أما الأكرثية فعملهم يف
البحر كاملالحة و�صيد ال�سمك
وا�ستخراج الل�ؤل�ؤ ونحو ذلك
فيتغيبون ع��ن الكويت مدة.
ولهذا ال�سبب اختاروا �صباحاً
حاكماً عليهم وقد وافقهم �صباح
على ذل��ك بعدما �أخ��ذ منهم
العهد على ال�سمع والطاعة
باحلق فوافقوه».
دام حكم ال�شيخ �صباح
الأول مدة  44عاماً حيث تويف
�سنة  .1762وقد و�صف ال�شيخ
يو�سف بن عي�سى القناعي �سرية
�أول حاكم للكويت بقوله« :و�أما
�سريته فهي باتفاق الرواة حميدة
مر�ضية وي�ؤيد ذلك �أن اجلماعة

س� ��ور ال �ك ��وي ��ت األول ب �ن��ي ف ��ي ع �ه��د عبدالله
األول ،م ��ع اس� �ت� �م ��رار ازده � � ��ار ال �ك ��وي ��ت جت��اري��ا
وث � �ق � ��اف � �ي � � ًا ح � �ت� ��ى غ� � � ��دت احمل� � �ط � ��ة ال ��رئ � �ي � �س ��ة
إلرس� � ��ال واس �ت �ق �ب ��ال ب ��ري ��د ال� �ص� �ح ��راء ال �س��ري��ع
ما اختارته وقدمته �إال لأنـــه
�أمثلهم عق ً
ال و�أح�سنهم �سيــــرة
و�أقربهم التباع احلق».
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر و�صف
�سيف ال�شمــالن طبيعة العالقة
بني حكام الكويت من �شيوخ �آل
ال�صباح و�شعبهم بقوله« :مل
يتميز �صباح الأول وال احلكام
الذين جاءوا من بعده ...عن
�أه��ل الكويت – تقريباً – يف
�شيء ب��ل ك��ان��وا �أ�شبه ب�أمري
ع�شرية ال فارق بينه وبني �أفراد
ع�شريته .كان احلاكم يف املهم
من �أمور البلدة ي�ست�شري الأعيان
وال يقطع �أمراً دون ا�ست�شارتهم
و�أخذ ر�أيهم فيه».
وهكذا ميكن اال�ستنتاج �أن
حكم ال�شيخ �صباح الأول الذي
امتد زهاء  44عاماً (– 1718
 )1762كان ي�ستند �إىل مبد�أ
ال�����ش��ورى و�إىل وج���ود ق�ضاء
م�ستقل� ،إذ كان ال�شيخ حممد
بن فريوز يتوىل الق�ضاء حتى
وفاته يف عام  1722ومل تذكر
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امل�صادر ا�سم القا�ضي الذي
خلفه.
كما حافظ ال�شيخ �صباح
الأول على عالقات طيبة مع
جريان الكويت .ويف هذا كتب
هارولد ديك�سون ،ال��ذي كان
قريباً من الأ�سرة احلاكمة يف
الكويت ويبدو �أنه ا�ستقى منها
رواياته عن تاريخ الكويت�« ،أن
وج��ه��اء الأ���س��ر امل��ه��اج��رة �إىل
الكويت وعلى ر�أ�سها �آل ال�صباح
و�آل خليفة قرروا �إر�سال مبعوث
منهم �إىل وايل الب�صرة الرتكي
لإب�لاغ��ه ب�أنهم ا�ستقروا يف
الكويت ابتغاء الرزق و�أنهم ال
ي�ضمرون ال�شر لأي جهة .وكان
هذا املبعوث هو ال�شيخ �صباح
الذي جنح يف هذه املهمة بحكم
�سنه وخربته وح�سن طالعه».
بروز الكيان الكويتي
امل�ستقل
مت��ي��زت ال��ك��وي��ت يف عهد
ال�شيخ �صباح الأول بكيانها
امل�ستقل البعيد عن �سيطرة
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الدولة العثمانية منذ ن�ش�أتها،
ويدل على ذلك فرار فران�س
ك��ان�تر م��ق��ي��م ���ش��رك��ة الهند
ال�شرقية الهولندية من الب�صرة
خ�شية مقا�ضاته ب�ش�أن اتهامات
باالختال�س وجلوئه �إىل القرين
يف عام  1749و�إر�ساله ر�سالة
منها �إىل حلب .ويذكر ب.ج.
���س��ل��وت�« :أن ه����روب كانرت
�إىل ال��ق��ري��ن ي��ظ��ه��ر بجالء
�صفة �أ�سا�سية للكويت ،فقد
كان و�ضعها ال�سيا�سي خارج
نفوذ احلكومة العثمانية يف
الب�صرة ،وه��ك��ذا فقد كانت
مالذاً للأ�شخا�ص والتجارة على
حد �سواء عندما ك��ان هناك
خطر من القالقل يف الب�صرة
ل�سبب �أو لآخر .فهذه املدينة
التجارية ال�صغرية الواقعة يف
ال�صحراء ولدت وا�ستمرت يف
النمو لأن��ه��ا بكل ي�سر كانت
خارج منطقة العراق العثماين
امل�ضطربة».
تر�سيخ التجارة الربية
والبحرية
خالل حكم ال�شيخ �صباح
الأول من��ت جت����ارة الكويت
الربية والبحرية ب�شكل كبري،
حيث تعزز و�ضعها كمحطة
للقوافل امل�سافرة ب�ين حلب
و�شرقي اجلزيرة العربية� ،إذ
«كانت القوافل املارة بالكويت
حت��م��ل م��ع��ه��ا ب�����ض��ائ��ع الهند
التي كانت ت�صل الكويت على
ال�سفن الكويتية ،وبالإ�ضافة
�إىل الب�ضائع ،كانت حتمل معها
كذلك امل�سافرين �إىل حلب،
ممن يكونون قد و�صلوا �شمال
اخلليج ال��ع��رب��ي ق��ادم�ين من
الهند �أو جنوبي اخلليج».
كما ر�سم لنا البارون تيدو
فريدريك فان كنيبهاوزن ،كبري
مقيمي �شركة الهند ال�شرقية

الهولندية يف اخلليج العربي
مالمح القرين (الكويت) يف
ت��ق��ري��ره ال���ذي كتبه يف عام
 1756وو�صف فيه الن�شاط
االق��ت�����ص��ادي لأه��ل��ه��ا القرين
وقوتهم وذكر �أن لديهم «حوايل
� 300سفينة لكن كلها تقريباً
�صغرية �إذ ي�ستخدمونها فقط يف
الغو�ص من �أجل الل�ؤل�ؤ .وخالل
الرياح املو�سمية ال�سيئة يكون
الغو�ص من �أجل الل�ؤل�ؤ و�صيد
ال�سمك مهنهم الوحيدة ،ولديهم
 4000رجل م�سلحني بال�سيوف
والدروع والرماح ولي�س لديهم
�أي �أ�سلحة نارية تقريباً» .ويف
تقرير �آخر يعود �إىل عام 1758
ذك��ر كنيبهاوزن وج��ود منجم
كربيت بالقرب م��ن القرين،
و�أر�سل �إىل هولندا عينة تزن
 300رطل من الكربيت اخلام
الذي عرث عليه يف القرين وذلك
بغر�ض ت�سويقه .وكانت عالقات
كنيبهاوزن مع الكويت جيدة،
ولقد �أر�سل قارباً هولندياً يف
ع��ام  1758من جزيرة خرج
ال��ت��ي ك���ان يحكمها (جنوب
عبدان يف املياه الإيرانية) �إىل
الكويت لنقل �شيخها (الأرجح
�أن��ه ك��ان ال�شيخ مبارك �أحد
�أب��ن��اء ال�شيخ �صباح الأول)
�إىل اجل��زي��رة وذل��ك لاللتقاء
ببعثة اجنليزية �ضمت الدكتور
�إدوارد �إيفز كانت ترغب يف
ال�سفر براً من القرين بو�ساطة
القافلة �إىل مدينة حلب .وقابل
ال�شيخ �أع�ضاء البعثة و�أبدى
ا�ستعداده لرتتيب رحلتهم مع
قافلة متجهة من القرين �إىل
حلب ‘ وطلب لقاء ذلك مبلغاً
ا�ستكرثه كنيبهاوزن ،فتم �إلغاء
الفكرة .وتعليقا على ذلك يقول
�سلوت �إن «�شيوخ الكويت كانوا
يتنقلون با�ستمرار وي�سافرون

بجمالهم �إىل �سوريا».
وك��ان كنيبهاوزن ق��د بني
لأف��راد البعثة الإجنليزية �أن
�سفرهم بالقافلة �إىل حلب
عن طريق الكويت ي�ستغرق ما
بني خم�سة وع�شرين يوماً �إىل
ثالثني ي��وم�اً وب��ذل��ك ميكنهم
اخت�صار مدة الرحلة ما بني
�أ�سبوعني �إىل �أربعة عما لو
�أرادوا ال�سفر عن طريق الب�صرة
وب��غ��داد و���ص��و ً
ال �إىل الطريق
ال�صحراوي ،و�أن طريق القافلة
املتجهة من القرين �إىل حلب
م�أمون وي�ستطيع �أي �أوروبي �أن
ي�سلكه ب�أمان.
ولقد �أفادت الكويت ب�شكل
كبري من جتارة القوافل الربية
«نظراً لتحول الكثري من ال�سفن
الهولندية وغريها �إىل ميناء
الكويت لتفريغ �شحنتها فيها
ولي�س يف الب�صرة» متجنبة
بذلك دفع ال�ضرائب الكبرية
التي كانت تفر�ضها ال�سلطات
العثمانية .وكانت هذه الب�ضائع
ت�صدر �إىل ال�شام و�أوروبا.
ا�ستمرار ثقافة اجلذور
وتطور املهن البحرية
وهكذا يف خالل �أق��ل من
ن�صف ق��رن من حكم ال�شيخ
�صباح الأول للكويت ،تر�سخت
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كار�سنت نيبور

حركة التجارة فيها وازدهرت
البلدة ازدهاراً كبرياً مما جعلها
حمط �أنظار القوى التجارية
الأوروبية يف اخلليج يف الن�صف
الأول من القرن الثامن ع�شر
ومنها هولندا و�إجنلرتا ،كما
�أنها كونت قوة مدافعة حلماية
كيانها� ،إىل جانب �إقامة عالقات
�سلمية مع جريانها مع مبادلتهم
امل�صالح التجارية  .ولقد واكب
ن�ش�أة ه��ذا الكيان ال�سيا�سي
وال��ت��ج��اري املتميز ا�ستمرار
االهتمام بالثقافة املت�أ�صلة يف
الرتاث العربي الإ�سالمي ،ومن
�أبرز جتلياتها ن�سخ املخطوطات
الرتاثية مثل «الر�سالة الفقهية»
للقريواين ن�سخها عبداهلل بن
ع��ل��ي ب��ن �سعيد ب��ن ب��ح��ر يف
 1726وهو الذي ن�سخ �أي�ضاً
«كتاب الأربعني» للنووي يف عام
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.1743
وي�صف د .يعقوب احلجي
م��رح��ل��ة ال��ت ��أ���س��ي�����س بن�شوء
«ال���ك���وي���ت احل��دي��ث��ة ككيان
�سيا�سي قائم بذاته حتت حكم
�آل ال�صباح» الذين «بد�ؤوا يف
رع��اي��ة ه��ذه البلدة و�سكانها
وت�شجيع �أ�ساليب املعي�شة التي
اعتمد عليها ال�سكان ،فتطورت
حرفة الغو�ص على الل�ؤل�ؤ نظراً
لأهميتها االقت�صادية �آنذاك،
كما تطورت �صناعة ال�سفن
كذلك ،وب��د�أ ازده���ار القرين
التجاري يربز حتت حكم �آل
ال�صباح الذين حر�صوا على
تنمية التجارة ون�شر العدل
بني النا�س واحلفاظ على هذا
الكيان من الأخطار».
 احلاكم الثاين :ال�شيخعبداهلل بن �صباح (عبداهلل
الأول)� :آفاق جديدة الزدهار
الكويت
بعد وفاة احلاكم امل�ؤ�س�س
ال�شيخ �صباح بن جابر (�صباح
الأول) يف ع��ام  1762خلفه
ابنه ال�شيخ عبداهلل بن �صباح
(عبداهلل الأول) وال��ذي حكم
الكويت  51عام ًا حتى �سنة
 ،1813وحر�ص خالل عهده
ال��ط��وي��ل على �إدام����ة تقاليد
احلكم التي ت�أ�س�ست يف زمن
وال���ده  .ولقد و�صفه امل�ؤرخ
عبدالعزيز الر�شيد ب�أنه «كان
�شجاعاً ع��اد ً
ال كرمياً
ال عاق ً
حليماً».
بعد م�ضي ث�لاث �سنوات
على ب��دء حكمه� ،أي يف عام
 ،1765م���ر ب��اخل��ل��ي��ج عامل
اخلرائط وامل�ستك�شف الأملاين
املولد كار�سنت نيبور والذي
كان يف خدمة ملك الدمنارك
ولكنه مل يزر الكويت .ويبدو
�أنه جمع بع�ض املعلومات عن

ال��ك��وي��ت ب��ن��اء على التقارير
التي و�صلته ممن التقاهم يف
املنطقة ،ورج��ع �إليها لو�صف
�سكان جزيرة فيلكا ،حيث ذكر
�أنهم يعي�شون على �صيد الل�ؤل�ؤ.
كما و�صف مدينة الكويت ب�أنها
«مدينة ومرف�أ ....و�أنها متتلك
� 800سفينة وي�شتغل �سكانها
�أ�سا�ساً بالغو�ص على الل�ؤل�ؤ قرب
�شواطئ البحرين وي�صيدون
ال�سمك ،ويقدر عدد �سكانها
بــ  10,000ن�سمة .ويف ف�صل
احلرارة يبقى جزء كبري منهم
يف منطقة املغا�صات بالقرب
من البحرين وي�سافر �آخرون
باجلمال يف القوافل �إىل دم�شق
وحلب و�أماكن �أخرى».
وت���ب�ي�ن �أع�������داد ال�سفن
وال�سكان الواردة يف تقرير نيبور
زيادة ملحوظة مقارنة بالأرقام
التي وردت يف تقرير كنيبهاوزن
قبل ذلك بع�شر �سنوات مما
يدل على النمو ال�سريع الذي
حققته الكويت يف �أواخر عهد
ال�شيخ �صباح الأول و�أوائل عهد
ابنه ال�شيخ عبداهلل الأول .
�صناعة الرثوة وتنميتها
ولقد تنامى اقت�صاد الكويت
يف عهد ال�شيخ �صباح الأول �إىل
حد بعيد حيث «تقدمت الكويت
يف �أيامه وامتدت جتارتها �إىل
الهند واملليبار (ماالبار) واليمن
والعراق».
وي��ك��م��ل ه����ذه ال�صورة
الباحث الدكتور يعقوب احلجي
بقوله:
«وما �أن انتهى القرن الثامن
ع�شر �إال و�سفن القرين قد
و�صلت �ساحل الهند الغربي،
وبذا �أ�صبحت حت�ضر ب�ضائع
ال��ه��ن��د م��ن ه��ن��ال��ك مبا�شرة
دومن����ا و���س��ي��ط وه����و ميناء
م�سقط �آن��ذاك .ولقد �ساعد

خطاب كنيبهاوزن ونائبه فان در هول�ست يف  11نوفمرب  ،1758ويحتوي على اقرتاح
باالجتار يف الكربيت مع القرين ،وهو �أول �إ�شارة لن�شاط جتاري للأوربيني يف الكويت

متتعت الكويت ككيان
س� �ي� ��اس� ��ي ب ��اس� �ت� �ق�ل�ال
ع� ��ن ن� �ف ��وذ احل �ك ��وم ��ة
ال� � �ع� � �ث� � �م � ��ان� � �ي � ��ة ك� �م ��ا
اح� �ت� �ف� �ظ ��ت ب� �ع�ل�اق ��ات
ط� �ي� �ب ��ة م � ��ع ج� �ي ��ران� �ه ��ا
يف هذا تطور �صناعة ال�سفن يف
القرين تطوراً كبرياً مكنها من
�صنع �سفن «البتاتيل» الكبرية
و«البغال» ال�ضخمة التي بلغت
حمولة بع�ضها  400طن .ولقد
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�أ�صبحت جت��ارة الكويت هذه
مناف�سة لتجارة الب�صرة ،ف�إذا
ح��دث �أن ا�ضمحلت التجارة
يف الب�صرة ف�إنها كانت تنتع�ش
يف الكويت �أو القرين .فحني
كانت الر�سوم على الواردات يف
الب�صرة كبرية (ت�صل �إىل 8,5%
�أو �أكرث) كانت يف القرين ي�سرية
ج��داً �أو غري موجودة ،ولهذا
جل�أ بع�ض جتار الب�صرة (وقد
كانت حتت حكم العثمانيني
�آن��ذاك) �إىل �إن��زال ب�ضاعتهم
امل�ستوردة من الهند �أو م�سقط
يف بندر القرين ومنها تنقل عرب
ال�صحراء يف القوافل �إىل بغداد
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وحلب وباقي ديار الإمرباطورية
العثمانية».
ولعل احلدث الأهم الذي
�ساهم يف منو جت��ارة الكويت
وات�ساعها هو ح�صار الفر�س
ل��ل��ب�����ص��رة يف ع�����ام 1775
وا�ستيال�ؤهم عليها يف عام
 1776مم��ا ن�ش�أ عنه جلوء
الكثريين م��ن جت��ار الب�صرة
�إىل الكويت بق�صد ممار�سة
ن�شاطهم التجاري فيها.
وقد �أفادت الكويت جتارياً
طيلة فرتة احل�صار واالحتالل
الفار�سي للب�صرة (– 1775
� )1779إذ نتج عنهما نقل وكالة
�شركة الهند ال�شرقية الإجنليزية
مقرها يف اخلليج من الب�صرة
�إىل الكويت  .كما «�أ�صبحت
الكويت حمطة رئي�سة للقوافل
الناقلة للب�ضائع � ...إىل حلب...
مما �أدى �إىل تكد�س ثروات
طائلة» لدى عتوب اخلليج».
�إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،فلقد
�أ�صبحت الكويت منذ عام 1775
املحطة الرئي�سة ال�ستقبال
و�إر�سال الربيد الإجنليزي بني
اخلليج وحلب .وكان هذا الربيد
ي�سمى «بريد ال�صحراء ال�سريع»
الذي كانت تتواله �شركة الهند
ال�شرقية الإجنليزية ومل تكن
�أهميته منح�صرة يف الربيد
ال�صادر من الهند والوارد �إليها
من اجنلرتا فح�سب ،بل �إنه كان
يخدم �أي�ضاً �أغرا�ضاً جتارية.
ولقد �أبدى الإجنليز اهتماماً
كبرياً مبيناء الكويت ف�أر�سلوا يف
نوفمرب  1777ال�سفينة (�إيغل)
التابعة ل�شركة الهند ال�شرقية
الإجنليزية لإعداد تقرير عنه.
وجاء يف ذلك التقرير �أن ميناء
الكويت «�صالح لر�سو ال�سفن،
و�أن امل��دي��ن��ة م�����س��ورة ،و�أنها
ت�ستقبل القوافل التي تتمتع

فيها بالأمان».
ويف عهد ال�شيخ عبداهلل
الأول برز يف الكويت جتار جنوا
ثروة طائلة مثل ال�شيخ �أحمد
بن رزق ال��ذي ا�شتهر بتجارة
الل�ؤل�ؤ ،و�صارت له مكانة عالية
عند الأمراء ورجال احلكومة
العثمانية وكان يجمع بني املال
والأدب والكرم.
الثبات على املبد�أ و�صالبة
العزمية
ي�سجل ال��ت��اري��خ �أن ثراء
الكويت وازدهارها جلب �إليها
�أنظار الطامعني من جريانها
ومنهم بنو كعب ال��ذي��ن كان
وال�ؤهم يت�أرجح بني العثمانيني
وال��ف��ر���س ،ف��ق��رروا مهاجمة
الكويت بال�سفن ال�ضخمة التي
ميلكونها� ،إال �أن مهارة الكويتيني
و�شجاعتهم يف املعركة البحرية
دارت بني الطرفني عام 1782
بالقرب من جزيرة فيلكا والتي
�سميت مبعركة الرقة مكنتهم من
التغلب على بني كعب و�إحراق
�سفنهم ال�ضخمة على الرغم من
�صغر ال�سفن الكويتية ،و�ضعف
ت�سليحها.
ولأجل الدفاع عن الكويت
وم�صاحلها بنى ال�شيخ عبداهلل
الأول ق���وة ب��ح��ري��ة حلماية
الأ�سطول التجاري الكويتي،
وك����ان ل��ه��ذه ال��ق��وة ت�أثريها
احلا�سم يف التوازنات واملعارك
التي كانت تدور يف مياه اخلليج
العربي.
كما قام ببناء �أول �سور حول
مدينة الكويت حلمايتها من
ال��غ��زوات القادمة من ناحية
ال�����ص��ح��راء ،و�أورد امل�س�ؤول
ال�بري��ط��اين يف �شركة الهند
ال�����ش��رق��ي��ة ه���ارف���ورد جونز
بريدجز و�صفاً لهذا ال�سور لدى

اجلزء اخللفي من الورقة العا�شرة من تقرير كنيبهاوزن عام  1756ويظهر فيها ا�سم
مبارك بن �صباح بو�ضوح يف منت�صف ال�صفحة

زيارته للكويت يف عام .1793
وامللفت لالنتباه �أن الكويت يف
عهد ال�شيخ عبداهلل الأول كانت
ترد على جميع االعتداءات التي
تعر�ضت لها �سواء كانت مبعارك
برية �أو بحرية مما يدل على
قوتها احلربية �آنذاك.
ولقد حافظت الكويت دائماً
على ا�ستقاللها كما �أنها برهنت
على منعتها جت��اه ال�ضغوط
العثمانية ،كما ح�صل عندما
�أ�صر ال�شيخ عبداهلل على حماية
بع�ض الالجئني الفارين �إىل
الكويت بعد متردهم الفا�شل
على با�شا بغداد العثماين الذي
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ح ��رص ح �ك��ام الكويت
ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة ال �ت �ج��ارة
ونشر العدل واحلفاظ
على الكيان السياسي
ل�ل�ك��وي��ت م��ن األخطار

طالب ب��دوره ال�شيخ عبداهلل
بت�سليمهم �إليه ،كما �أر�سل املقيم
الإجنليزي لوكالة �شركة الهند
ال�شرقية يف الب�صرة ر�سالة
�إىل ال�شيخ ع��ب��داهلل يخربه
فيها ب�أن البا�شا ينوي الهجوم
على الكويت �إذا رف�ضت ت�سليم
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الالجئني  .ولكن �شيخ الكويت
ق��ال يف جوابه على الر�سالة
�إنه على ا�ستعداد لقتال البا�شا
يف �سبيل حماية �ضيوفه �إذا
مل يكن هناك �سبيل �آخر غري
احلرب.
ويحلل د� .أبو حاكمة �أبعاد
هذا املوقف ال�صلب الذي اتخذه
ال�شيخ عبداهلل الأول بقوله�« :إن
عزم �شيخ الكويت  ...يدل داللة
وا�ضحة على �أنه كان مبقدوره
�أن يجمع قوة تكفي لردع �أي
معتد على �أرا�ضيه .لقد �سبق
�أن بينا كيف �أنه حتدى بني كعب
وال�شيخ ن�صر �شيخ بو�شهر يف
�سنة  1782وكيف �أن �أ�سطوله
قاد الهجوم على البحرين والتي
كانت حتت �سيطرة الفر�س يف
تلك ال�سنة نف�سها».
نزاهة الق�ضاء وتقدير
العلماء
�إىل جانب القوة الع�سكرية
واالقت�صادية للكويت يف عهد
حاكمها الثاين ال�شيخ عبداهلل
بن �صباح ،مت تر�سيخ الق�ضاء
ال��ذي ت��واىل عليه �أرب��ع��ة من
الق�ضاة ال�شرعيني ابتداء من
ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن
العد�ساين ()1782 – 1756
ال��ذي ت��وىل من�صب القا�ضي
قبل وفاة ال�شيخ �صباح الأول
بحوايل �ست �سنوات ،وتاله يف
الق�ضاء كل من ال�شيخ حممد
بن حممد العد�ساين (– 1782
 )1793وال�شيخ حممد �صالح
العد�ساين ()1810 – 1793
ثم ال�شيخ علي بن �شارخ (1810
– .)1813
ولقد متتع ه��ؤالء الق�ضاة
مب��ك��ان��ة ك��ب�يرة يف املجتمع
الكويتي .وي�ست�شهد الدكتور
خليفة الوقيان بق�صة تدل على
احرتام الق�ضاة  .فعندما عر�ض

ال�شيخ عبداهلل الأول الق�ضاء
على ال�شيخ علي ال�شارخ ،قال
لل�شيخ عبداهلل�« :إن��ه من�صب
خطري من �أهم �شروطه �إقامة
احلدود و�أخ�شى �أن تُغل يدي عن
تنفيذها �سيما على الوجهاء».
�إال �أن حاكم الكويت هون الأمر
عليه حيث قال�« :إين �س�أطلق
يدك يف القيام بالواجب ولو
على نف�سي ،فقبل».
�أما مظاهر الن�شاط الثقايف
يف عهد ال�شيخ عبداهلل الأول
فلقد ا�ستمرت م�ستندة �إىل
الثقافة الدينية ،و�شهدت بدايات
لل�شعر التقليدي الف�صيح وكتابة
ال�سرية بالنرث امل�سجوع .ويذكر
الدكتور الوقيان �أن��ه مت ن�سخ
خمطوطة «التي�سري على مذهب
ال�شافعي» على يد عثمان بن
علي بن حممد بن �سري القناعي
يف ع��ام  ،1798و�أن ال�شيخ
يو�سف بن عي�سى القناعي عرث
للنا�سخ «عثمان» املذكور «على
كتاب �صغري .....فيه ق�صائد
وق�صة احل�شر وحكايات خرافية
 ....وفيه تاريخ الكتاب وهو
.»1798
ك��م��ا اه��ت��م �أه���ل الكويت
بالعلم وكرموا العلماء الذين
زاروا بالدهم ،ومنهم ال�شيخ
ع��ب��دال��رح��م��ن اب���ن عبداهلل
ال�سويدي ،وه��و فقيه رحالة
وم��ؤرخ من بغداد زار الكويت
يف عام  ،1772و�أقام فيها ملدة
�شهر وو�صفها «الكويت بلدة على
�ساحل البحر دخلتها و�أكرمني
�أهلها �إكراماً عظيماً ،وهم �أهل
�صالح وعفة وديانة ،وفيها �أربعة
ع�شر جامعاً وفيها م�سجدان،
ويف �أوقات ال�صلوات اخلم�س
متلأ من امل�صلني� .أقمت فيها
�شهراً مل �أُ�س�أل عن بيع و�شراء

ال�شيخ يو�سف بن عي�سى القناعي

هارفورد جونز بريدجز

ونحوهما ،بل �أُ�س�أل عن �صيام
و�صالة و�صدقة .وكذلك ن�سا�ؤها
ذوات ديانة يف الغاية» .
كما ا�شتهر واحد من �أبرز
علماء الكويت وهو ال�شيخ عثمان
ب��ن �سند ()1827 – 1766
املولود يف جزيرة فيلكا وتلقى
تعليمه الأويل فيها والذي انتقل
فيما بعد �إىل مدينة الكويت
ودر�س على يد علمائها ومنهم
ال�شيخ عبداهلل ال�شارخ كما
ارحت��ل �إىل الب�صرة يف �سنة
 1802وبعد ذل��ك �إىل بغداد
والإح�ساء ومكة وحلب ودم�شق
ابتغاء العلم.
وعدد له الدكتور الوقيان
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اثني ع�شر م�ؤلف ًا يف ال�سرية
والرتاجم ونحو اللغة وذكر �أنه
اعترب «من كبار العلماء ونوابغ
البلغاء وفحول ال�شعراء».
و�أورد د .الوقيان �أن عثمان
ابن �سند كان «يحظى بتقدير
احلاكم «الثاين» ال�شيخ عبداهلل
ب��ن �صباح وي��ق��ال �إن ال�شيخ
عبداهلل زار �أ�سرة ال�سند يف
فيلكا ،وق�ضى يف �ضيافتهم
ليلة ،ويف ال�صباح ا�صطحب معه
عثمان بن �سند يف رحلة بحرية
باجتاه «خور عبداهلل» �شمايل
اخلليج العربي».
احلاكم الوالد وزعيم
عتوب اخلليج
يف ع����ام  1793و�صف
هارفورد جونز بريدجز ال�شيخ
ع��ب��داهلل ب��ن �صباح وعالقته
ب�شعبه «�إن �شيخ القرين رجل
مهيب ،كبري ال�سن ،ذو �شخ�صية
قيادية ويحبه �شعبه حبا جما،
وينظرون �إليه كوالد �أكرث من
نظرتهم �إليه كحاكم» .
وال �شك يف �أن هذا التالحم
ب�ين احل��اك��م واملحكوم �أوجد
ال��روح الإيجابية التي جعلت
الكويت تتبو�أ مكانة رفيعة بني
م��دن اخلليج العربي ح�سب
تقرير مالكوم ال���ذي و�صف
حاكم الكويت ب�أنه كان زعيماً
للعتوب يف ال�شمال واجلنوب.
وهذا مكن ال�شيخ عبداهلل
الأول من تعزيز دور الكويت
يف املنطقة واكت�ساب احرتام
ج�يران��ه��ا ،وجن���ح يف توطيد
قرارها امل�ستقل ،وتر�سيخ �أمن
ب�لاده وا�ستقرارها وتو�سعة
اقت�صادها وجعل الكويت مالذا
�آمنا لكل من يطلب حمايتها
والإقامة فيها ملمار�سة مهنته �أو
جتارته يف بيئة �آمنة وواعدة.
< يتبع العدد التايل

Sabah I reigned for 44 years. His rule
was based on wide consultation and
independent judiciary.
Abdullah Bin Sabah became Kuwait’s
second ruler. His reign lasted for 51
years. He was described as brave,
generous, and compassionate.

“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (1)
Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen

Foreword
This year marks Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1817. It has
maintained its steadfastness since that time through prudent leadership, popular consensus and solidarity
on home front, supported by wise initiatives and policies that crystallized the distinctive Kuwaiti identity and
preserved it against external ambitions. Throughout the centuries, Kuwait town was developed from a small
port into an accomplished state priding itself of its reputable status in the community of world nations.
On this occasion, the Al-Hawiya magazine presents its readers with a series of articles, providing an outline of
the historical phases that the country has undergone over the past three centuries (1718 - 2018).
It should be noted that due to the limited space assigned for these articles, they do not cover all historical details
and issues of the rich past of Kuwait. The articles merely attempt at presenting the overall image of Kuwait’s
emergence as a rising star in the Gulf and its historical development under the rule of the Al-Sabah family.
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of the population however worked
at sea as seafarers, fishermen, and
pearl divers; consequently they
were absent from Kuwait for long
periods and that is why they chose
Sabah as their ruler. He agreed to
assume the reign following their
pledge and consent to obey his
decisions should they be just and
rightful”.
The rule of Shaikh Sabah I lasted for 44 years, and ended on his
death in 1762. Shaikh Yusuf bin
‘Issa Al-Qina‘i describes the reign
of Kuwait’s first ruler as follows: “It
is agreed by narrators that his reign
was praiseworthy and popular. This
account is supported the fact that
his people have chosen him for the
reign because of his sound judgement, favourable character, and
righteousness”.
On the other hand, Al-Shamlan describes the nature of the
Al-Sabah rulers of Kuwait as: “Neither Sabah I nor the Al Sabah rulers who succeeded him could be
seen to have been different from
their people in any way, for they
were greatly similar to clan chieftains who were equal to any of
their fellow clan member. The ruler
consulted with the town’s notables
on major matters, and would take
any decision without seeking their
consultation and asking for their
opinion”.
Thus, it could be inferred that
during the reign of Shaikh Sabah I,
which lasted about 44 years (1718
- 1762), the governance was based
on the principle of shura (consultation), which was supported by an
independent judiciary that was administered by Shaikh Muhammad
Bin Fairuz who practiced his duties
as judge of Kuwait until his death
in 1722. Historical sources do not

mention the name of the judge
who succeeded him.
Shaikh Sabah I also maintained
good relations with Kuwait's neighbors. Harold Dickson, who was
close to the ruling family of Kuwait
from whom he seems to have derived his accounts of Kuwait’s history, mentions that the notables of
the families who migrated to Kuwait, headed by the Al Sabah and
the Al Khalifa, decided to send an
envoy to the Turkish governor of
Basra to inform him that they had
settled in Kuwait “to try to eke out
a living there and they meant no
harm to anyone. The man selected
for this mission was called Sabah.
Having age, experience and what
the Arabs call Hadh [good fortune]
he was successful”.
Emergence of the independent
Kuwaiti entity
During the reign of Shaikh
Sabah I, Kuwait was characterized
by its independent entity which
was since its inception outside the
domain of the Ottoman Empire.
This is evidenced by the escape
of Frans Canter, Principal Resident
of the Dutch East India Company
from Basra for fear of being prosecuted for embezzlement. Canter
took refuge in Al-Grain in 1749
wherefrom he dispatched a letter
to Aleppo. B. J. Slot comments that
“Canter’s flight to Grain is a typical
manifestation of a basic characteristic of Kuwait. Its essential function
in the life of the Gulf at that time
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was that it was an area outside the
sphere of the Ottoman Government of Basra. In this way it could
serve as a refuge for both persons
and trade when, for one reason or
another, there was a risk of trouble
in Basra. This little desert trading
town was born and continued to
grow because of the simple fact of
its being outside the troubled area
of Ottoman of Iraq.”
Consolidation of inland and
maritime trade
During the reign of Shaikh
Sabah I, Kuwait's land and sea
trade grew considerably, reinforcing its status as a hub for caravans
traveling between Aleppo and the
eastern parts of the Arabian Peninsula where “Kuwait became an important port of call for desert caravans to and from Aleppo. These
caravans carried goods imported
by Kuwaiti vessels from India and
passengers who wanted to travel from the Arabian Gulf, via the
desert to Aleppo in Syria”.
On the other hand, Baron Tiddo Frederick Van Knipphausen,
Chief Resident of the Dutch India
East Company in the Arabian Gulf,
wrote a report in 1756 describing
the economic activities of the people of Al-Grain (Kuwait) and their
strength. He states that they
had “some 300 vessels but almost
all of them are small because they
employ them only for pearl diving.
During the bad monsoon, pearl
diving and fishing are their only
occupations. They amount to 4,000
men all armed with swords, shields
and lances. They have almost no
firearms”. In another report dating back to 1758, Knipphausen
mentioned the existence of a
sulfur mine in “Green” [Grain]. He
sent to the Netherlands a sample

C

1- The first nine decades of the
emergence and rise of the State
of Kuwait
Preface
More than three centuries ago,
historical sources including maps,
travel books and historians - have
confirmed the existence of a town
on the northwestern tip of the Arabian Gulf region called “Kuwait”. Dr.
Abdullah Yousuf al-Ghunaim states
that this area was “first known as
Kadhima until the late 17th century, after which it was also referred
to as “Kuwait” or “Grain”.
But no detailed discussion of
the early origins of Kuwait shall
be covered by this series of articles, as the primary concern here
is to deal with the emergence of
Kuwait’s distinct political and economic entity, which is certain to
have started with the election of
Shaikh Sabah Bin Jaber as ruler of
Kuwait in 1718. This date has been
established according to Historical
Photographs of the Rulers of the Gulf
States, a book published by the AlDiwan Al-Amiri Historical Research
and Libraries Centre of the State
of Kuwait, and collected and authored by Shaikha Mona Al-Jaber
Al-Abdullah Al-Jaber Al-Sabah.
This book notes that: “Historical sources indicate that Kuwait
emerged in 1613. However, these
sources mention nothing about
the rulers of Kuwait who governed
it prior to 1718, the year which
marked the start of documentation
of Kuwait’s rulers and their achievements, beginning with Sheikh
Sabah Bin Jabir who is referred to in
modern sources as Sabah the First”.
This research relies the approved
Rulers Tree by the Amiri Diwan,
cited in the aforementioned book,
which establishes the year 1718 as

B

the beginning of the rule of Kuwait
by the Al-Sabah family. This date is
very close to 1716, when Al-Utub
families selected their first chief to
rule Kuwait, according to Francis
Warden, an official of the British
Government of India.
- The first ruler: Shaikh Sabah
Bin Jaber (Sabah I) the founder of
traditions of governance based on
justice and consultation (Shura)
Modern historical sources agree
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on the circumstances in which
the Kuwaitis have elected Shaikh
Sabah I in 1718 as Kuwait’s ruler.
Perhaps the most detailed account
is that of Saif al-Shamlan: “After the
expansion of Kuwait into a quasivillage, it attracted migrant groups
who became part of its population. Therefore, Kuwaitis deemed
it necessary to appoint a man of
their own who would lead them,
solve problems, resolve their differences, manage the affairs of
the town, and assume other such
responsibilities. Thus, they selected Sabah I, grandfather of the Al
Sabah family. Al-Shamlan goes on
to explain: “It is said that their reason for choosing Sabah was due to
the fact that his father was leader of
his people since they were in Najd”
area of Central Arabia, and that:
“Sabah stayed in Kuwait or around
it throughout the year because his
business was inland. The majority

Carsten Niebuhr

Kuwait. He apparently collected
information about Kuwait based
on reports he had received from
those he met in the region. Thus,
he provided an account on Failaka
Island population whom he said
that they lived on pearl-diving.
He also described Kuwait: “This
town is reputed to own 800 ships.
Its inhabitants occupy themselves
chiefly with pearl-diving on the
Bahrain banks and with fishery.
The number of its inhabitants is
commonly estimated as 10,000. In
the hottest season … a large part
of them stay in the region of Bahrain and many others travel with
camels for the caravans to Damascus, Aleppo and other places”.
The number of ships and population mentioned by Niebuhr reveal
a remarkable increase compared
to those reported by Kniphausen
ten years earlier. This is indicative
of the fast growth experienced
by Kuwait during the late years of
Shaikh Sabah I rule and the early
years of the reign of his son Shaikh
Abdullah I.
*Creation and development of
wealth
The economy grew considerably during the reign of Shaikh

Sabah I, as described by Al-Qina‘i:
“Kuwait developed considerably in
his days and its trade extended to
India, Malabar, Yemen and Iraq”.
This picture is complemented
by Dr. Al-Hijji: “Having occupied
such strategic locations and overcome the stiff competition of
their rivals, the ‘Utub established
their maritime sway over the Gulf,
emerging as rivals to Muscat in the
regional carrying trade and, by the
end of the18th century, reaching
and trading with the north-west
coast of India. None of this could
have been achieved had the ‘Utub
continued to sail in the small vessels recorded for earlier decades.
Indeed, it is around this time that
one sees the development of
maritime technology among the
‘Utub, including the building of
battils and baghlahs – large cargo
dhows – of around 400 tons. The
commercial prosperity of the ‘Utub
of Kuwait soon came to rival even
that of the port of Basra, then under Ottoman Turkish rule, where
high customs duties – sometimes
as high as 8.5 percent – drove a
number of merchants to set themselves up in Kuwait/al-Qurain,
which was close enough to Basra
to allow for the overland carriage
of goods between the two, and
where customs duties were low or
even non-existent”.
Perhaps the most important
event that contributed to the
growth and expansion of Kuwait's
trade was the Persian siege of
Basra in 1775 and its consequent
occupation it in 1776, which resulted in shifting considerable
commercial resources from Basra
to Kuwait. Abu-Hakima describes
this scene: “The circumstances of
the siege and occupation of Basra
)2018  مارس-  (فبراير92 الغرسة
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by the Persians had a far-reaching
influence on Kuwait and Zubāra. In
the first place, direct relations were
established between Kuwait and
the English East India Company’s
representatives in the Gulf. Kuwait
became important as a centre for
nearly all caravans carrying goods
between Basra and Aleppo from
1775 to 1779. Because of the enmity existing between the British and
the Persians, goods coming from
India which could have been sent
to Abū Shahr for conveyance to
Aleppo via Basra, were instead unloaded at Zubāra and Kuwait. This
led to the accumulation of wealth
at the two ‘Utbi towns”.
In addition, since 1775, Kuwait
acted the main station for receiving and sending English mail between the Gulf and Aleppo. This
mail was called Arab desert express, which was operated by the
English East India Company. Its significance was not confined to mail
from India, for it was also used for
commercial purposes.
Moreover, the English East India
Company expressed great interest
in the Kuwait’s harbour. In November 1777, it sent its ship Egal to report on it. The harbour was found
suitable for anchorage, and the
town “has a slight Wall calculated
for Musquetry. However, it serves
for the caravans for Aleppo and
Bagdat to assemble with some security and free from Persian extortions”.
During the reign of Shaikh Abdullah I, there were prominent
merchs who had accumulated considerable personal wealth, such as
Shaikh Ahmad Bin Rizk, who was
famous for pearl trade. He enjoyed
high esteem with the tribal leaders
and Ottoman government officials,

E

weighing 300 pounds of Grain sulfur for marketing purposes. Knipphausen had always remained on
good terms with Kuwait. In 1758,
he sent a Dutch vessel from the
Island of Kharj which he governed
(south of Abadan in Iranian waters)
to Kuwait to transport its shaikh
(probably Shaikh Mubarak, one of
Shaikh Sabah I sons) to the Island
to meet an English mission which
included Dr. Edward Ives. The mission planned to travel overland
by caravan from Grain to Aleppo.
The Shaikh met with the members
of the mission and expressed his
readiness to arrange their trip with
a convoy heading from Grain to
Aleppo. For this service, he asked
a fee which was forgotten. Commenting on this episode, Slot mentions that “Shaikhs of Kuwait are
quite mobile individuals, travelling
to Syria with their camels”.
Knipphausen had explained to
the English mission that their caravan journey to Aleppo via Kuwait
“could be covered in twenty-five
to thirty days thus saving two and
four weeks as compared with the
time required by boat to Basra
and Baghdad. Moreover, it was revealed to the English mission that
by accompanying the Crane caravan they should be able to avoid
many dangers and expenses” Kuwait must have benefited greatly
from the trade in sea-borne and
overland carried goods. Abu-Hakima states that the “Operation of
the desert-route no doubt had its
effect on Kuwaiti trade and together with the sea-borne cargoes, was
vital to the expansion of Kuwait
as a power in the region” Goods
destined to the surrounding areas
in the region-and beyond- were
unloaded in Kuwait rather than

D

Kuwait city’s first wall
was built during the
reign of Abdullah I. The
city’s trade and culture
continued to flourish,
as it became the main
hub for the “Desert Mail
Express”.
Basra-in order to avoid customs
payment. Abu-Hakima judges
that “the growth of Kuwait in the
Eighteenth Century was a result
of that enormous trade in the Gulf
in which Kuwait played an active
role”.
* Continued traditional culture
and development of maritime professions
Thus, in less than half a century
of Shaikh Sabah I rule, Kuwait’s
trade was well established and the
town had flourished, making it the
focus of European trading powers
in the Gulf in the first half of the
eighteenth century, including the
Netherlands and England. Moreover, Kuwait had formed its defensive force, established peaceful
relations with its neighbours and
exchanged commerce with them.
The emergence of this remarkable
political and commercial entity coincided with the continuation of
cultural manifestations which are
inherent in the Arab-Islamic heritage. Among this era’s most promi)2018  مارس-  (فبراير92 الغرسة
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nent works was the copying of the
traditional manuscripts such as AlRisabah Al-Fiqhiyah [Jurisprudence
Treatise] by Al-Qairawani which
was copied by Abdullah Bin Ali
Bin Saeed Bin Bahar in 1726. This
latter also copied in 1743 Kitab Al‘Arab‘in [Book of Fourty Hadith] by
Al-Nawawi.
Dr. Yacoub Al-Hijj describes this
phase of establishing of modern
Kuwait under the Rule of the Al
Sabah with whose “participation
and protection, the economic activities of the area began to flourish: pearl diving, shipbuilding and
commerce all developed under
the rulership of one of the ‘Utbi
families, the Al-Sabah, who effectively established a system of justice and fair dealing in a secure
environment, giving merchants
the confidence to undertake commercial risks and enjoy the fruits of
business”.
· Second Ruler: Shaikh Abdullah Bin Sabah (Abdullah I): New
prospects for Kuwait’s prosperity,
financial and moral power
After the death of the founding ruler Shaikh Sabah Bin Jabir I in
1762, he was succeeded by his son
Shaikh Abdullah Bin Sabah (Abdullah I), who ruled
Kuwait for 51 years until his
death in 1813. He was keen to sustain the traditions of governance
founded in the era of his father,
and was described by historian
Abdul-Aziz Al-Rushaid as “courageous, fair, prudent, generous and
compassionate”.
In 1765, three years after the
start of his rule, the German-born
cartographer and explorer Carsten
Niebuhr, who was in the service
of the King of Denmark, passed
through the Gulf but did not visit

hands free to dispense your duties,
even if it is required that I should
be personally penalized. Thus, AlSharikh accepted the position”.
On the other hand, the manifestations of cultural activities under
the reign of Shaikh Abdullah I have
continued to be rooted in religious
culture, with the emergence of
classical poetry and rhymed prose
biographies. Dr. Al-Waqayan states
that the manuscript of Al-Tayseer
‘Ala Madh hab Al-Shafe‘i [Facilitating the Shafi‘i Doctrine] was copied by ‘Uthman Ibn ‘Ali Bin Muhammad Bin Sari Al-Qina‘i in 1798, and
that Shaikh Yusuf bin ‘Isa Al-Qina‘i
mentioned that he found a small
book copied by the same transcriber containing a number of
poems and the dooms day story
as well as some fairy tales of which
the writing date was 1798”.
Moreover, the people of Kuwait
took keen interest in scholarship
and honored the scholars who visited their country, including Shaikh
Abdul-Rahman Ibn ‘Abdullah AlSuwaidi, a jurist traveler and historian from Baghdad who visited
Kuwait in 1772 where he described
his stay of one month: “Kuwait is a
town on the coast ... whose people
were greatly hospitable and generous to me. They are characterized
by their integrity, decency, and
devoutness. Kuwait has fourteen
mosques and two prayer halls;
all of them are filled with worshipers during the five daily prayers.
I stayed for a month during which
I was not asked about sale or purchase transactions and the like,
but I was specifically asked about
fasting, prayer, and charity. Moreover, I have noticed that the women
of Kuwait are extra-ordinarily religious”.

Folio 10 verso of the Kniphausen report of 1756.
The name Mobarek Eben Saback is Clearly
recognizable halfway down the page.

The rulers of Kuwait
encouraged expansion
of trade, domination of
justice, and defended
Kuwait against external
dangers.
The era of Shaikh Abdullah I
also produced one of the most
prominent Kuwaiti scholars, being
Shaikh ‘Uthman Bin Sanad (17661827), who was born on Failaka
Island, and later moved to Kuwait
town and where he was taught by
its scholars, including Shaikh Abdullah Al-Sharikh. He also traveled
to Basra in 1802 and later to Baghdad, Al-Ihsa, Mecca, Aleppo and
Damascus, where he completed
his education.
Dr. Al-Waqayan enumerates
twelve works by Bin Sanad including biographies and Arabic grammar books. He also states that
Bin Sanad was considered to be
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“a leading scholar, accomplished
writer and a great poet”.
Dr. Al-Waqayan also reports
that ‘Uthman Ibn Sanad was much
“appreciated by Kuwait’s Second
Ruler Shaikh Abdullah Bin Sabah. It
is said that Shaikh Abdullah visited
the Sanad family in Failaka, where
he was their guest overnight, and
next morning he asked Bin Sanad
to join him on a cruise to Khor
Abdullah in the northern Arabian
Gulf”.
* Paternalistic Ruler and leader
of the Gulf
In 1793, Harford Jones Bridges
described Shaikh Abdullah Bin
Sabah and his relationship with
his people: “The Shaikh of Grain
was most venerable old man, of
commanding figure, and almost
adored by the inhabitants of the
town, for he was more to them as
a father than a governor”.
With self-confidence and creative energy, Kuwait has assumed
a high position among the cities
of the Arabian Gulf, according to
Malcolm's report who described
Kuwait as the head of the ‘Utub in
the Gulf.
This enabled Shaikh Abdullah
I to strengthen Kuwait's role in
the region and gain the respect
of its neighbors. He succeeded in
consolidating his country’s independent decision, establishing her
security and stability, expanding
her economy and making Kuwait
a safe-haven for those who sought
protection and residence in order
to practice their profession and
commerce in a secure and promising environment.
-To be continued in the next
issue.
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and was described as having combined wealth with literary pursuits
and generosity.
*Loyalty to Principles and uncompromising determination
It is historically reported that
the Kuwait’s wealth and prosperity
was coveted by its jealous neighbours, particularly the powerful
Bani Ka‘ab tribe who alternated
their loyalty between the Persians
and the Ottomans.They decided
to invade Kuwait using their large
ships, but the skills and courage
of Kuwaitis in the naval battle that
took place between both sides in
1782 near the island of Failaka,
known as Al-Riqqah Battle, enabled them to overcome the Bani
Ka‘ab and burn their large ships
despite Kuwait’s small vessels and
their inferior arming.
This was one of the events that
made Shaikh Abdullah I decide to
build a naval force to protect the
Kuwaiti merchant fleet. Kuwait’s
naval force had a decisive influence on the balance of power and
battles that were taking place in
the Arabian Gulf waters.
He also built the first wall
around Kuwait town to protect it
from invasions coming from the
desert. Sir Harford Jones Brydges
a British official of the English East
India Company described this wall
during his visit to Kuwait in 1793. It
is remarkable that during the reign
of Shaikh Abdullah I, Kuwait managed to repel all attacks against
it whether in land or at sea. This
clearly indicates its military power
in those days.
Kuwait has always maintained
its independence and has remained able to resist Ottoman
pressures. A point in case is when
Shaikh Abdullah I insisted on pro-

F

Letter by Kniphausen and his deputy Van der Hulst
of November 11, 1758, containing a proposal for
trade in sulphur with Grain, the first mention of
trading activity of Europeans in Kuwait.

Kuwait was outside
the Ottoman domain
and always maintained
friendly relations with its
neighbours.
tecting a number of refugees fleeing to Kuwait after their abortive
rebellion against the Ottoman
Pasha of Baghdad, who in turn
demanded that Shaikh Abdullah I
hand them over to him. The British
resident of the English East India
Company in Basra also sent an letter to the Shaikh Abdullah informing him that the Pasha intends to
attack Kuwait if it refused to hand
over the refugees. However, the
Shaikh of Kuwait replied that he
was ready to fight the Pasha in order to protect his guests if the latter were to attack Kuwait.
Dr. Abu-Hakima evaluates this
firm response of Shaikh Abdullah
I as: “The determined behavior of
)2018  مارس-  (فبراير92 الغرسة
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the Shaikh of Kuwait shows plainly that the power he could exert
against any meditated attack on
his territory was strong enough to
repel any aggressor. It has already
been seen how he defied the Banī
Ka’b and Shaikh Nasr of Abū Shahr
in 1782, and how his fleet led the
attack on Bahrain [which was under Persian
* Integrity of the judiciary and
appreciation of the scholars
Besides Kuwait’s economic
strength and military power during the reign of its second ruler,
Shaikh Abdullah Bin Sabah, his
era witnessed the consolidation
of the estate of the judiciary. During his long reign, four successive
Shari‘ah judges assumed Kuwait’s
judgeship: Shaikh Muhammad
Bin ‘Abdul-Rahman Al-‘Adsani
(1756 - 1782), who became judge
prior to the death of Shaikh Sabah
I by about six years. He was succeeded by Shaikh Muhammad
Bin Muhammad al-‘Adsani (17821793); Shaikh Muhammad Saleh
al-‘Adsani (1793-1810) and Shaikh
‘Ali Bin Sharikh (1810-1813).
These judges have enjoyed
great respect by the Kuwaiti society. Dr. Khalifa al-Waqayan cites a
story that reveals the high esteem
given to the judges of Kuwait.
When Shaikh Abdullah I offered
the position of judge to Shaikh
‘Ali Al-Sharikh, the latter replied to
Shaikh Abdullah I: “This is a highly sensitive position, one whose
most important conditions is the
unhindered administration of justice, and I am afraid that my hands
would be tied at it, especially
when it comes to the notables”. It
is reported that the ruler of Kuwait
made this task easy by assuring
the would be judge “I shall set your

غناء

يا دارنا يا دار..
ام كلثوم خالل ا�ستقبالها يف مطار الكويت

األغاين الوطنية بحنجرة ذهبية
أم كلثــــــوم ....في أحضــــان الكـــــــــويت

حلت ضيفة عليها ثالث مرات بدأتها في  1959وآخرها في 1968
محمود متولي

ت� �ع ��د دول � � ��ة ال� �ك ��وی ��ت م� ��ن �أب� � � � ��رز ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �ت ��ى غ� �ن ��ى ل� �ه ��ا �أ� � �س� ��اط �ی�ن ال� �غ� �ن ��اء امل � �� � �ص� ��ري ،خ ��ا�� �ص ��ة �أن
��ش�ع��ب ال �ك��وی��ت ك ��ان ی�ق��ف دائ �م��ا ف��ى ال�ط�ل�ی�ع��ة م��ع ك��ل ن���ض��ال ك ��ان ی �ق��وم ب��ه اال���ش�ع��ب ال �ع��رب��ى ف��ى ك��ل م �ك��ان ،من
اخل �ل �ی��ج �إىل امل �ح �ی��ط  ،م � ��ؤك� ��دا ب ��ذل ��ك �أخ �ل�اق� ��ه ال �ع��رب �ی��ة ال� �ت ��ى ج� ��رت ف ��ى دم ��ائ ��ه م �ن��ذ �أی � � ��ام ال �ف �ت��ح الأويل.
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وب���ع���د ا���س��ت��ق�لال��ه��ا عن
بریطانیا عام ، 1961د�أبت
الكویت على �إقامة احتفاالت
يف هذه املنا�سبة الوطنية كان
یدعى فیها كبار مطربى م�صر،
لی�س فقط لتقدمی �أغانیهم
العاطفیة بل وتقدمی �أغنیات
وطنیة للكویت ،وكان على ر�أ�س
ه�ؤالء كوكب ال�شرق �أم كلثوم
التى ارتبطت بالكویت بعالقة
رمبا مل یحققها مطرب عربى
�آخر ،ومكانة متمیزة يف قلوب
�أه��ل الكویت الذین اقرتبوا
منها ،وتعلقوا بها ،وبادلتهم
حبا بحب.
زارت «ثومة» الكویت ثالث
مرات  ،وكانت فى كل مرة حمل
حفاوة ر�سمیة و�شعبیة و�أهلیة،
وتعلق الكویتیون بها كما مل
یتعلقوا بفنان مثلها ،حتى
�أن كثریا من الكویتینی كانوا
يح�ضرون حفالتها ال�شهریة
فى م�صر بعد �أن جنحت عرب
حنجرتها الذهبية يف توحيد
قلوب العرب جميعا من املحيط
�إىل اخلليج بعد �أن تغنت لهم
ب�أعذب الكلمات والأحلان.
كانت �أوىل حفالت �أم كلثوم
فى الكویت قبل اال�ستقالل،
حیث اتفقت مع «كامل �سلیم»
�أحد التجار الكویتینی ،على
�إق���ام���ة ث�ل�اث ح��ف�لات على
م�سرح �سینما احل��م��راء فى
 16ینایر عام ، 1959مقابل
�سبعة �آالف جنیه عن كل حفلة،
وا�شرتطت فى العقد �أن تتوىل
بنف�سها الإ�شراف على م�سرح
�سینما احل��م��راء ،و�إب���داء �أى
مالحظات علیه ،وعلى الطرف
الثانى « كامل �سلیم» �أن ینفذ
كل ما تطلبه كما �أن لها مطلق

ف��ى أول ح�ف��ل غ�ن��ت «يا
دارن��ا ي��ا دار «م��ن كلمات
أحمد العدواني وأحلان
ري � � � � � � ��اض ال � �س � �ن � �ب� ��اط� ��ى
مب �ن��اس �ب��ة ع �ي��د جلوس
أم� � �ي � ��ر ال � � �ب �ل ��اد ال �ش �ي ��خ
ع � � �ب � � ��دال � � �ل � � ��ه ال � � �س � ��ال � ��م
أش � � � � � � � � � ��ادت ب� ��ال � �ن � �ه � �ض� ��ة
العمرانية التي تشهدها
الكويت آن��ذاك ورأت أن
املرأة الكويتية في غاية
ال � ��ذك � ��اء وت � �ق � �ب ��ل على
ال� �ع� �ل ��م ب �ش �ك ��ل عجيب
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احلریة فى اختیار ما تغنیه
ویومها قدمت باقة من �أجمل
�أغنیاتها العاطفیة منها «عودت
عیني» ،و «�شم�س الأ�صیل»،
و«هجرتك» وغریها.
وبعد اال�ستقالل قامت �أم
كلثوم برحلتها الثانية للكويت
التي بد�أت اال�ستعداد لها قبل
ال��زي��ارة ب�شهور ع��دة  ،حیث
ك��ان��ت ���ص��ور ك��وك��ب ال�شرق
تت�صدر ال�صفحات الأوىل يف
كثری من اجلرائد الكویتیة،
تعلن عن میعاد حفالتها الثالث
يف �شهر فربایر ع��ام 1963
،مبنا�سبة عید جلو�س �سمو
�أمری البالد املغفور له ال�شیخ
ع��ب��داهلل ال�����س��امل ال�صباح،
و�أی�ضا ملنا�سبة اال�ستقالل،
وف��ى �أول حفل غنت كوكب
ال�شرق �أغنیتها الوطنیة لدولة
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الكویت «یا دارنا یا دار « من
كلمات �أحمد العدواين ،و�أحلان
ریا�ض ال�سنباطى والتى یقول
مطلعها:
یا دارنا یا دار َ /یا منبت ْ الأحرار
یا جنم ًة لل�سنا /على جبنی املني
ال�سحر ْملا دنا  /غنى لها الأ�شعار
�إىل�أنت�صللتحیةالكویتقائلة:
ق � � ��ال � � ��وا ال� � �ك � ��وی � ��ت ا�ستقل
وب � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دره ق � � � � � � � � ��د ك � � �م � � ��ل
الیوم نلنا الأمل ودانت الأقدار»
وفى عام � 1966سجلت �أم
كلثوم للإذاعة الكویتیة ت�سجیال
خا�صا لأغنیة وطنیة �أخرى
من كلمات �أحمد العدوانى
و�أحل���ان ری��ا���ض ال�سنباطي،
بعنوان « �أر�ض اجلدود» ،وهى
�أغنیة وطنیة جمیلة �صاغها
العدوانى ب�أ�سلوبه ال�سل�س،
ور�سم من خاللها �صورة رائعة

غناء
ل�شعب الكویت و�أ�صالته ببدوه
وح�ضره ،برجالها ون�سائها
وبكل فئاتها.
وك��ان��ت ال���زي���ارة الثالثة
والأهم لأم كلثوم للكويت فى 25
فربایر عام  1968عقب نك�سة
 5یونیو عام  1967فى �إطار
جولة عربیة عاملیة قامت بها
لدعم املجهود احلربي ،وذلك
بدعوة من اجلمعیة الثقافیة
االجتماعیة الن�سائیة وقوبلت
یومها برتحاب مل ی�سبق له
مثیل على كل الأ�صعدة.
و�صلت �أم كلثوم ال�ساعة
ال��ع��ا���ش��رة م�����س��اء �إىل مطار
الكويت وك��ان يف ا�ستقبالها
ال�شيخ دعيج ال�سلمان ال�صباح
وال�سيدة عقيلته ،و�سميح �أنور
���س��ف�ير م�����ص��ر يف الكويت،
و�سعدون جا�سم وكيل وزارة
الإعالم ولولوة القطامي رئي�سة
اجلمعية الثقافية االجتماعية
الن�سائية .التي وجهت الدعوة
لكوكب ال�شرق لتحيي حفلتها
يف الكويت مل�صلحة املجهود
احلربي.
وكانت �أم كلثوم فى غایة
ال�سعادة وال�سرور وهى تلتقي
نخبة م��ن ���س��ی��دات الكویت
الالتي یع�شقن �أ�صالة غنائها،
وعذوبة �صوته.
�أم�����ض��ت �أم ك��ل��ث��وم يوما
يف ق�صر ال�ضيافة وخرجت
منه يف نزهة بال�سيارة �إىل
مدينة الأح��م��دي ثم �شرفت
بلقاء �أم�ير البالد املغفور له
ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صباح
ك��م��ا زارت جامعة الكويت
باخلالدية و�أحيت حفلتها يف
�سينما الأندل�س التي ت�ستوعب
 1950مقعدا حجزت بالكامل

االمري الراحل ال�شيخ �صباح ال�سامل م�ستقبال �أم كلثوم

�أم كلثوم ت�شدو ب�إحدى �أغنياتها على م�سرح الأندل�س

غ � � � �ن � � ��ت ف � � � � ��ي م � � � � �س � � � ��رح األن � � � � � ��دل � � � � � ��س ب � � � � ��دع � � � � ��وة م ��ن
اجل � � �م � � �ع � � �ي � ��ة ال � � �ن � � �س� � ��ائ � � �ي� � ��ة وج � � �م � � �ع � � ��ت  100أل � � ��ف
دي � � � � �ن� � � � ��ار ل � � �ص � ��ال � ��ح امل � � �ج � � �ه � � ��ود احل � � � ��رب� � � ��ي ف � � � ��ي م �ص ��ر
وو�صل �سعر التذكرة �إىل �ألف
دينار وذلك بح�ضور العديد من
ال�شخ�صیات العامة و�سیدات
املجتمع وغنت كوكب ال�شرق
خالل احلفل ق�صيدة «الأطالل
« و «فات امليعاد» وغريهما من
روائع كوكب ال�شرق التي نالت
ا�ستح�سان احل�ضور.
وب��ل��غ ري���ع احل��ف��ل الذي
ذهب ل�صالح املت�ضررين من
حرب  1967نحو 100.000
دينار.
ويف معظم ال�صور التي
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وثقت تلك الزيارة تظهر �سعادة
�أم كلثوم و�ضحكها مبلء الوجه
مع العديد من �سيدات املجتمع
الكويتيات تعك�س حالة ال�سعادة
والفرح على وجوه من ثبتتهم
ال�صورة معاً ،و�إىل الأبد.
وحظيت �أم كلثوم خالل
زي��ارت��ه��ا ب��اه��ت��م��ام ك��ب�ير من
���س��ي��دات ومثقفات املجتمع
الكويتي ،حيث ارتبطت معهن
بعالقات �صداقة متينة كونتها
عرب زيارات �سابقة.
و �أثناء زيارتها التي رافقها
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فيها بع�ض الفنانني امل�صريني
منهم ف�ؤاد املهند�س و�شويكار
و�صاحبتها كامريات التليفزيون
العربي «امل�����ص��ري» لتغطية
الزيارة زارت �أم كلثوم بع�ض
معامل الكويت وا�ستمعت جلميع
الفنون الغنائية كما ا�ست�ضافتها
العديد من العائالت الكويتية
ورق�صت على فن ال�سامري
الكويتي الذي يعد �أحد مالمح
الفلكلور ال��ق��دمي يف اخلليج
العربي كما �أجرى معها تلفزيون
الكويت مقابلة بتاريخ � 28أبريل
1968م.
ويف حوار لإذاعة الكويت
�س�ألت �أم كلثوم عن انطباعها
عن امل��ر�أة الكويتية فقالت :
«املر�أة الكويتية يف غاية الذكاء،
والذي الحظته �أنا يف الكويت
�أن التي فاتها جمال العلم يف
الأول تعو�ضه يف مدار�س ليلية.
هن مقبالت على العلم ب�شكل
عجيب».
كما �أ�شادت بالتطور الكبري
ال����ذي ���ش��ه��دت��ه ال��ك��وي��ت يف
النه�ضة العمرانية بني زيارتها
الأوىل عام  1963وزيارتها
الأخرية بعد ذلك بـ � 5أعوام.
وتظهر �إحدى ال�صور التي
التقطت لأم كلثوم مرتدية
اجلالبية الكويتية املطرزة
بالذهب يف حفلة خا�صة مع
منى طالب وو�ضحة احلمرا.
وت����داول م��غ��ردون �صورة
قدمية جتمع كوكب ال�شرق
الفنانة �أم كلثوم وال�شاعرة
الكويتية رفعة الر�شيدي التي
كانت ترتدي اخلمار الأ�سود
والربقع .التقطت خالل الزيارة
الأخرية لأم كلثوم.

مسرح

القيم يف
مرسح الطفولة الكويتي

مل�س��رح ال�ط�ف��ول��ة دور ف��ي تشكيل ال�ق�ي��م و ُي �ع��د حلقة مهمة م��ن ح�ل�ق��ات رع��اي��ة ال�ط�ف��ول��ة وتنشئتها
الزبير مهداد

�إذا ك� ��ان امل �� �س��رح ب �ت �ن��وع��ه م ��ن ال �ف �ن��ون امل �ه �م��ة ،ف� � ��إن م �� �س��رح ال �ط �ف��ل م �ن��ه ع �ل��ى درج � ��ة �أه � ��م م ��ن ع� ��دة جوانب؛
لأن ت �ن �� �ش �ئ��ة ال �ط �ف��ل ع �م �ل �ي��ة م �ه �م��ة م � ��ؤث� ��رة يف ب ��اق ��ي م� ��راح� ��ل احل � �ي� ��اة .وال �ت �ف �ك�ي�ر يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ال�سيا�سي
واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي واحل� � ��� � �ض � ��اري ل� �ل� �ب�ل�اد ي �ح �ت ��م ع �ل �ي �ن��ا ال �ت �خ �ط �ي��ط وال� �ت� �ف� �ك�ي�ر ف �ي �م ��ا ي � �ق� ��دم ل �ن��ا� �ش �ئ��ة ال � �ي� ��وم.
م�سرح الطفل م�سرح موجه
للنا�شئة ذو م�سعى تربوي يهدف
خلدمة ال�صغار عرب خمتلف
مراحل منوهم وتطورهم ،فهو
امل�سرح الذي يقوم على االحرتاف
من �أجل الأطفال فقط ،ويهدف
�إىل خلق نظام وتقليد امل�شاهدة
والذهاب �إىل امل�سرح يف حياة
الطفل ،وحتتم �آداب اال�شتغال
به االلتزام بال�شروط ومراعاة
اخل�صو�صيات الفنية واجلمالية
التي يجب �أن ت�ساير م�ستوى
العمر عند الطفل ،بحكم تداخل
ما هو �إبداعي مبا هو تربوي يف
هذا املجال ،لتفادي الت�أثريات
ال�سلبية لبع�ض الهفوات التي
ميكن �أن تت�سرب عرب الن�ص
�أو �أداء املمثلني �أو الديكورات
والإ�ضاءة ،فت�أثري امل�سرح على
الأطفال قوي جدا ،حيث �إنهم
ي�شرعون مبجرد مغادرة قاعة
العر�ض يف تكوين ت�صوراتهم التي
تعمل على تكوين �شخ�صياتهم،
وت�ساهم يف توجيه طاقاتهم.
وت��ع��ود ال��ب��داي��ات الأوىل
مل�سرح الطفل يف الكويت �إىل
�أوائ���ل ال�ستينيات م��ن القرن

املا�ضي ،كنتيجة طبيعية لربوز
االهتمام لدى املربني وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية ب�أهمية فنون وثقافة
ال��ط��ف��ل يف ت��ن�����ش��ئ��ت��ه وتلبية
مطالب منوه العقلية والنف�سية
واالجتماعية ،فظهرت بع�ض
البواكري امل�سرحية الطفولية
التي اعتنت باجلانب الرتبوي،
ما مهد النطالقة حقيقية مل�سرح
الطفولة خ�لال ال�سبعينيات،
بف�ضل اجلهود الطيبة النا�ضجة
التي بذلها رواد هذا الفن �أمثال
من�صور املن�صور و�صقر الر�شود
وحمفوظ عبد الرحمن وعواطف
البدر وغريهم.
وق��دم��ت يف ال��ك��وي��ت منذ
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي
م�سرحيات كثرية منها ما هو
كويتي �إنتاجا ومتثيال ،ومنها ما
هو من بالد �أخرى .كلها حر�صت
على التوافق مع العقيدة وغر�س
الأخالق الفا�ضلة وتوثيق الن�سيج
االجتماعي الروحي وتر�سيخ حب
العمل وتقدير العلم وغري ذلك
من القيم البانية التي تتمحور
حول عالقات جميلة بني النا�س.
م��ا يك�شف ع��ن وع��ي منتجي
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امل�سرحيات من كتاب وخمرجني
ب�أهمية ه��ذا الفن النبيل يف
ت�شكيل نظام القيم ال��ذي هو
حلقة هامة من حلقات رعاية
الطفولة وتن�شئتها ،و�إدماجها
يف املجتمع ،لأن نظام القيم
املرتبط باملعايري االجتماعية
ي�شكل الإطار املرجعي لل�سلوك
الفردي واجلماعي.
وهناك م�سرحيات كويتية
كثرية عر�ضت على الأطفال،
نختار منها على �سبيل املثال
ال احل�صر:
 .1ال�����س��ن��دب��اد البحري
(� )1978أل���ف���ه���ا حمفوظ
عبدالرحمن
� .2سندريال ( )1983ت�أليف
م�شرتك بني ال�سيد حمفوظ
وعواطف البدر
 .3ال��واوي وبنات ال�شاوي
(� )1989صنفها ف��ائ��ق عبد
اجلليل
 .4عالء الدين ( )1992من
ت�أليف عالء جابر
� .5شجرة العجائب ()2015
�صنفها عثمان ال�شطي
 .6حكاية �سنفور ()2015
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�ألفها حممد �إياد
م��ن ه��ذه امل�سرحيات ما
�أدرك جن��اح��ا ك��ب�يرا ،وحقق
انت�شارا وا�سعا ،فبع�ضها عر�ض
ع��دة �شهور متتالية ،م��ا يدل
على جناحها وق��ب��ول جمهور
امل�شاهدين ل��ه��ا ،كم�سرحية
ال�سندباد البحري التي عر�ضت
�أكرث من �أربعة �أ�شهر ،وم�سرحية
�سندريال التي توا�صل عر�ضها
�ستة �أ���ش��ه��ر .وبف�ضل الدعم
الذي لقيه هذا الفن من خالل
املهرجانات التي يقيمها املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب
الكويتي ،عرف م�سرح الطفل
يف الكويت طفرة مهمة ،ومت
�إنتاج عدد كبري من امل�سرحيات
الرتبوية الهادفة.
يويل م�سرح الطفل �أهمية
خ��ا���ص��ة للقيم ع��ل��ى م�ستوى
الت�أليف وعلى م�ستوى الإخراج.
اعتبارا لأهمية القيم ،لأن الن�شء
ي�ضبط �سلوكه على �ضوء القيم،
فكلما كانت هذه القي ُم وا�ضح ًة،
كان ممكنا تو ّ ُق ُع نوع ال�سلوك
والتنب�ؤ به ،لك َّن الإن�سان اليو َم
قد فقد �إىل حد م��ا ،القدرةَ

مسرح
ِ
واالعتقاد
على توكيد � ِأية قيمة
ب�أهمي ِتها .لذلك ت�سعى الفنون
الرتبوية �إىل تعزيز مكانة القيم،
ِ
جلعلِ
الداخلية
دوافع النا�شئ
ِ
ووعي ِِه و� ِ
أ�سا�س
إدراكه ال
أخالقيَ � ،
ِّ
َ
ِ
و�ضابط
ال�سلوكية
ا�ستجابته
االجتماعي.
تفاع ِله
ِّ
وح�ضور القيم الإن�سانية يف
هذه امل�سرحيات مل يكن على
درجة واحدة ،بل كان متفاوتا
بني م�سرحية و�أخرى.
القيم االجتماعية
ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة التي
تعنى بالنواحي االجتماعية
للفرد ،وبانخراطه يف حميطه
االجتماعي ،كانت مهيمنة ب�شكل
وا�سع يف كل امل�سرحيات ،وحر�ص
�أغلب الكتاب على دعمها.
فم�سرحية �سندريال حتر�ص
على لفت نظر الأط��ف��ال �إىل
قيمة اخل�ي�ر ،ون�����ش��ره وحبه،
العطاء ،و�أهمية م�ساعدة الفقري
وامل��ح��ت��اج ،والأم��ان��ة .يف حني
ركزت م�سرحية الواوي وبنات
ال�شاوي على قيمة الإيثار ،حب
العمل الذي ي�ضمن ا�ستقاللية
الفرد املالية وعدم اعتماده على
غريه.
وح�����ض��ور ه���ذه امل�ضامني
ب���ارزة يف اخل��ط��اب امل�سرحي
لهذين العملني ،ال يعني �أن
امل�سرحيات الأخ��رى ال تخدم
هذه الغاية ،فطبيعة امل�سرح التي
ت�ستدعي االنخراط فيه تفاعال
اجتماعيا بني املمثلني ،هو فعل
يعر�ض �صورة فعلية حقيقية
لآداب التعامل م��ع الآخرين
والإح�سان يف التعامل ،ومبادلة
م�شاعر الألفة واملودة ما ي�ساهم
ب�شكل قوي يف حتقيق التكيف
االجتماعي للفرد ،فم�سرحيات
مثل حكايات �سنفور على الرغم

�شجرة العجائب ()2015

ال� � � �ق� � � �ي � � ��م ال � � �ع � � �ل � � �م � � �ي � ��ة وق� � � � �ي � � � ��م امل � � � ��واط � � � � �ن � � � ��ة ب � � � � ��رزت
ب� � � ��وض� � � ��وح ف� � � ��ي م � �س� ��رح � �ي � �ت� ��ي ال � � �س � � �ن� � ��دب� � ��اد وش� � �ج � ��رة
ال � � � �ع � � � �ج � � � ��ائ � � � ��ب ألج � � � � � � � ��ل وط � � � � � � � ��ن أف� � � � � �ض � � � � ��ل وأج � � � �م � � � ��ل
مما يبدو عليها ظاهريا من
جترد من هذه القيم ،فهي تربز
قيمة ال�صداقة واحرتام الكبري،
و�أهمية التعاون ومزايا حفظ
الأ�سرار .ومتتدح االحتياط من
الغرباء .وغري ذلك من �شروط
ال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي الذي
ي�ستبطن الثقافة االجتماعية
العربية ،وهو ما تربزه بو�ضوح
مبا�شر �أو بطريقة غري مبا�شرة
كل امل�سرحيات تقريبا.
القيم العلمية
القيم العلمية التي تعلي
الأمناط ال�سلوكية الإيجابية نحو
املعرفة والعلم ،حاولت بع�ض
الأعمال مقاربتها .ف�إذا كانت
م�سرحية ال�سندباد البحري
ت�شخ�ص ق�صة ���ش��اب مبهور
بالرغبة يف ا�ستك�شاف العوامل
الأخرى ،واملغامرة بالرحلة ولو
يف ظروف �صعبة وغري �آمنة،
لأجل اكت�شاف اجلديد وتو�سيع
معرفته بالعامل الذي يكتنفه؛
ف�إن م�سرحية عالء الدين التي
تتكئ على ق�صة تراثية �أي�ضا
تبهر الن�شء بالعامل الغرائبي
للجن وال�سحر ،حورها الكاتب
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لت�صبح م�سرحية تعلي كثريا
من قيمة العلم الب�شري و�أهمية
االك��ت�����ش��اف��ات واالخ�ت�راع���ات
التي �أث��رت احلياة الإن�سانية
وط��ورت ق��درات النا�س وحلت
م�شاكلهم� ،إىل درجة �أن املارد
يح�س بتفاهته �أمام طفلني قارنا
بني �إجنازه والإجناز الب�شري.
ما يجعل عالء الدين و�أخته يف
النهاية يعربان عن الرغبة يف
دخول املدر�سة التي هي قنطرة
تو�صل �إىل العلوم واملعارف
احلقة املفيدة.
يف حني جند يف م�سرحية
حكاية �سنفور �أحد �شخو�صها
(بابا �سنفور) يدعي القدرة على
معرفة الغيب باال�ستعانة بالبلورة
ال�سحرية ،ه��ذه البلورة التي
تغري �شخو�صا �أخرى ويحاولون
امتالكها بطرق احتيالية وت�آمرية
مت���ت م�����س��رح��ت��ه��ا ب�إحكام.
لتنتهي بت�صريح بابا �سنفور
�أن اخرتاع البلورة ال�سحرية ال
�أهمية له ،كما ال �أهمية لأي
اخ�ت�راع �آخ���ر .ه��ذه املعاجلة
مت���رر ر���س��ال��ة �سلبية تخ�ص
النظرة نحو العلوم وامل�ستقبل،
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وك��ان ممكنا معاجلتها ب�شكل
�آخ��ر ،ب�إبراز الرغبة الب�شرية
يف معرفة كنه الغيب ،و�أهمية
العلم يف التخطيط للم�ستقبل
وال��ت��ن��ب ��ؤ مب�����آل االخ�ت�راع���ات
وتطورات احلياة الب�شرية من
خالل امل�ؤ�شرات التي يتتبعها
وير�صدها.
القيم البيئية
مو�ضوع البيئة �أي�ضا له
ح�ضور باهت يف جل امل�سرحيات،
ف��ه��ي و�إن ت�����ص��دت ملو�ضوع
التلوث الأخ�لاق��ي ،وحر�صت
ع��ل��ى �صيانة ك��ي��ان املجتمع،
ف���إن التلوث البيئي و�سالمة
املوارد الطبيعية مل ت�شغل بال
امل�ؤلفني كثريا .فمفهوم الأخالق
يف جمتمعنا م��ا زال قا�صرا
على املفهوم التقليدي الذي
يحارب �سلوك الكذب وال�سرقة
واالح��ت��ي��ال وي�شجع ال�صدق
والأمانة� ،إال �أنه بعد التهديدات
التي �أ�ضحت تواجهها البيئة
يف ع�صرنا �أ�صبح هذا املفهوم
ي�شمل �ضبط ال�سلوك وتر�شيده
وع��دم الت�صرفات التي مت�س
البيئة الطبيعية ،حتى �أن دوال
كثرية ومنها الكويت قد �أدخلت
برامج نظامية يف الرتبية البيئية
باملراحل التعليمية املتنوعة من
�أج���ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة
املحلية ومقوماتها ،حتى ت�سهم
يف احلد من تدهور البيئة.
م�سرحية �ساندريال خلقت
ت��ع��اط��ف��ا وج��دان��ي��ا ق��وي��ا بني
الأطفال واحليوانات ،ورققت
قلوبهم عليها ،فنجحت يف لفت
�أنظارهم �إىل �أهمية الرفق بهم
و�إىل ا�شرتاك الإن�سان واحليوان
يف كثري من امل�شاعر النبيلة.
وكذلك م�سرحية الواوي وبنات
ال�شاوي ،التي ت�ضمنت �أغنية

(غ��ن��ي��م��ات��ي وك��ن��ت �أرع���اه���م)
الطفولية اللطيفة ،التي كثريا
ما ترددت على �أل�سنة الأطفال
ل�سنني عديدة .دون �أن نن�سى
م�سرحية ال�سندباد البحري
�أي�����ض��ا ،ال��ت��ي ت�ضمنت �أغنية
�أخرى (و�ش تعرف ع النعامة)
ه��ذه الأغنية التي علقت يف
�أذهان الأطفال ورددوها طويال،
بل �إن انت�شارها تعدى حدود
ال��ك��وي��ت �إىل �أط��ف��ال ال���دول
امل��ج��اورة ،ما ي��دل على قوتها
ومالءمتها للأطفال وقبولهم
مو�ضوعها الذي يحبب للأطفال
هذا الطائر ال�صحراوي العربي
اللطيف.
قيم املواطنة
قيم املواطنة جامعة لكل
القيم النبيلة ،فمن �أب��رز قيم
املواطنة امل�ساواة �أمام القانون
يف احلقوق والواجبات� ،إ�ضافة
�إىل قيم امل�����ش��ارك��ة واحلرية
وامل�س�ؤولية االجتماعية .وال
تكتمل املواطنة ما مل ي�صحبها
ح��ب ال��وط��ن ،وخ��دم��ة �إمنائه
و�إع���م���اره وت��ق��دم��ه وحمايته،
وال�شعور العميق باالنتماء �إليه،
والت�ضامن م��ع املنت�سبني له
وم�ساندتهم .فمفهوم املواطنة
ي�ستوعب ك��ل القيم واملبادئ
والأخ�ل�اق النبيلة ،واملواطنة
ذهنية و�سلوك وثقافة ،وحقوق
وواجبات ،واحرتام متبادل بني
املواطنني ،وتقا�سم يف القيم
وال��ع��ادات والتقاليد والهوية
اجل��م��اع��ي��ة ،ويف ظ��ل تكافل
اجتماعي ،وتعا�ضد ،وفر�ص
متكافئة يف التعليم والعمل
واملعاملة وامل�شاركة.
من هذه الزاوية ميكن اعتبار
م�سرحية ال�سندباد البحري
تخدم هذا اجلانب ،ت�أ�سي�سا
على عالقة ال�سندباد بوطنه

�سندريال ()1983

ال�سندباد البحري ()1978

االه � �ت � �م� ��ام ب ��ال �ت ��رف �ي ��ه وال �ت �س �ل �ي ��ة ي� �ج ��ب أال ي � �ك ��ون ع� �ل ��ى ح � �س ��اب ت �ن �م �ي��ة ال �ق �ي��م
وتعلقه به وت�شوقه للعودة �إليه،
وهو ما ترتجمه ب�صدق �أغنية
(ب�لادن��ا ح��ل��وة) التي ا�ستمتع
الأط��ف��ال بحفظها وترديدها
كثريا.
�أما م�سرحية �شجرة العجائب
فيمكن اع��ت��ب��اره��ا م�سرحية
وطنية بامتياز ،حيث ج�سدت
يف جمملها �أهمية روح االنتماء
�إىل الوطن والوحدة الوطنية
بعيدا عن كل ما يعكر �صفوها
لبناء وطن �أف�ضل و�أجمل .هذا
العمل الذي �أو�صل �إىل الأطفال
فكرة مفادها �أن لكل فرد يف
الوطن دورا مهما يقوم به ،وعلى
اجلميع �أال يقللوا من �شـ�أن ما
يقومون به ما ي�ساهم يف بناء
الوطن.
وت��دور �أح���داث امل�سرحية
حول �شجرة تثمر �ألوانا ودمى
تعي�ش يف وئ���ام حت��ت �سلطة
حكيم ال�شجرة ،الذي يخبئ يف
بيته �سرا يكتمه عن اجلميع،
�إال �أن املهرج ال��رث املالب�س،
واللون الأ�سود يغادران ال�شجرة
لإح�سا�سهما بالنبذ ،ويتوجهان
�إىل مملكة ال�����ش��وك ال��ت��ي ال
ي��ع��ل��م��ان خم��ط��ط��ه��ا ملحاربة
ال�شجرة وتدمريها ،وحني يلتقي
اللون الأ�سود واملهرج بزعيمة
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مم��ل��ك��ة ال�����ش��وك ت�أ�سرهما،
وحينئذ يح�سان ب�أهميتهما
و�إم��ك��ان �إ�سهامهما يف �إنقاذ
�شجرتهما التي متثل الوطن،
فيعودان �إليها وي�ؤديان دورهما
فينقذان �شجرتهما .فيجمع
احلكيم �أبناء ال�شجرة لإعادة
البناء ويف�صح لهم عن ال�سر
مو�ضحا لهم �أن زعيمة مملكة
ال�شر �سبق لها الهجوم على
ال�شجرة ،وكان املهرج �صغريا،
ف�أ�صابته ب�شوكة ه��ي �سبب
�إح�سا�سه بالنبذ ،فيخو�ض �أبناء
ال�شجرة جمتمعني خلف زعيمهم
معركتهم الفا�صلة يف مواجهة
مملكة ال�شر ويهزمونها ،وينزع
املهرج ال�شوكة ويتخل�ص من
لعنتها ليعم ال�سالم والفرح.
فقيم مثل التعاون واالحتاد
والإ�صرار على النجاح ،والعمل
البناء ،وم�ساعدة املحتاجني،
وغ�ي�ره���ا م���ن ال���ق���ي���م ،التي
ميكن جتزئتها �ضمن املجال
االجتماعي �أو الأخ�لاق��ي �أو
غريهما ،تلتئم وتنتظم �ضمن
قيم املواطنة اجلامعة.
�أهمية دعم املجل�س
الوطني للثقافية
ن�ستنتج مما �سبق �أن القيم
االجتماعية كان لها ح�ضور بارز
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يف م�سرح الأط��ف��ال الكويتي،
فجل امل�سرحيات ت�ضمنت هذه
القيم ،يف حني �أن القيم الأخرى
كالعلمية والبيئية واملواطنة
ظل ح�ضورها باهتا ،با�ستثناء
امل�سرحيات التي �أعدت خالل
الت�سعينيات من القرن املا�ضي
وما بعدها.
وي���ب���دو �أن امل�سرحيات
الأوىل مل تكن تقيم اهتماما
وا�ضحاً ومنظماً مبجال تنمية
القيم ،لأن اهتمامها بالرتفيه
والت�سلية كان مهيمنا ،وت�ضمني
القيم االجتماعية كان عر�ضيا
وجتزيئيا .يف حني �أن امل�سرحيات
الأخرية كانت لها عناية بتقدمي
القيم يف �إطار �شمويل يتج�سد
يف املواطنة يجعلها �أكرث و�ضوحا
و�أقوى �أثرا و�أجلب للفائدة.
�إن امل�سرح الذي ير�سخ قيم
املواطنة ي�سهم يف تكوين ر�أي عام
ووعي معريف ،وتخليق ال�سلوك
وتر�سيخ الهوية الوطنية .و�أمتنا
يف ظل الظروف الدقيقة احلالية،
يف ح��اج��ة �إىل تطوير القيم
النبيلة ،واملجتمع يف حاجة �إىل
كل الفنون والآداب والفعاليات
التي تعزز االتفاق حول هوية
وطنية واح��دة واالع��ت��زاز بها،
وباملواطنة واالنتماء للوطن.

مدارات

ثنائية صورة اآلخر يف
اآلداب واألساطري

م�صطفى �سليمان
الأدب امل���ق���ارن جم���ال ح��ي��وي م��ن جم���االت الآداب الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا دور �أ���س��ا���س��ي يف ت��ك��وي��ن ر�ؤي����ة ���ش��ع� ٍ�ب م��ا عن
�شعب �آخ���ر م��ن ال��ن��اح��ي��ة احل�����ض��اري��ة ال��ع��ام��ة؛ ال��ث��ق��اف� ِ�ة ب��امل��ف��ه��وم ال�����ش��م��ويل ،وطبيعة ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ،وال�سلوك
ً
تبعا مل ��ؤث��رات عديدة.
الأخ�لاق��ي ،واملعتقدات ال��دي��ن��ي��ة ...وق��د تكون ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �سلبية ،وق��د تكون �إيجابية ،وذل��ك

ومن جماالت هذه امل�ؤثرات:
الأ�����س����اط��ي�ر ،واخل�����راف�����ات،
والآداب ،والفنون الت�شكيلية،
والو�سائل الإعالمية يف ع�صرنا:
املرئية وامل��ق��روءة وامل�سموعة،
وو�سائل التوا�صل االجتماعي
على �أنواعها .فعلماء (درا�سة
الإن�سان ،الإنرثوبولوجيا) ،يهتمون
ب��الأ���س��اط�ير واخل���راف���ات لأي
�شعب ،ويف �أي ع�صر ،ومقارنتها
مبثيالتها لدى ال�شعوب الأخرى؛
لتكوين ر�ؤية وا�ضحة عن طبيعة
تفكري هذه ال�شعوب ،ونظرتها
للكون والطبيعة وما وراء الطبيعة
واحلياة الإن�سانية ال�شاملة.
ع�����ش��ت��ار ،ه��ي �إل��ه��ة احلب

ال � � �ع � � �ب� � ��رة امل� �س� �ت� �خ� �ل� �ص ��ة
م � ��ن دراس � � � � ��ة األس ��اط� �ي ��ر
وت �ن��اق �ض��ات �ه��ا ب �ي�ن شعب
وآخ� � � � � � � � ��ر ت � � ��أك� � � �ي � � ��د ع � �ل ��ى
أه�م�ي��ة اح �ت ��رام اإلنسان
كإنسان بغض النظر عن
ع ��رق ��ه ودي� �ن ��ه ومذهبه
واجلن�س واجلمال والت�ضحية يف
احلرب عند البابليني ،وهي الإلهة
«عينانا» (�إنانا)عند ال�سومريني،
و���ش��ع��وب ب�ل�اد م��اب�ين النهرين
و�سوريا القدمية .وهي ع�شتار
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عند الأكاديني ،وعثار عند �شعوب
�شبه اجلزيرة العربية ،وع�شرتوت
عند الكنعانيني والفينيقيني .وهي
جنمة امل�ساء وال�صباح (كوكب
الزهرة) .وقد ورد ا�سمها �أ�ستري
يف ال���ت���وراة ،و�أف����رودي����ت عند
الإغريق ،وفينو�س عند الرومان...
�أما كونها �إلهة احلب واجلن�س،
فقد جمعت بني اجلن�س الإباحي
والإجرام الدموي� .إ�ضافة �إىل �أنها
�إلهة الأنوثة !! واخل�صوبة.
ولهذا كرث ع�شاقها ومعابدها
و�أ���س��اط�يره��ا يف احل�ضارات
وجت�سدت يف
القدمية العريقة،
ّ
النق�ش والنحت ب�أبهى �صورة،
و�س ِ ّطرت فيها املالحم والأنا�شيد
ُ
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املقد�سة .وكانت �أي�ضاً م�صدر لعنة
يف بع�ض املالحم كما يف ملحمة
جلجام�ش ،البطل الأ�سطوري
ال�شهري الذي رف�ض الزواج منها؛
رمبا خوفاً من فتنتها .فمن �أ�شعاره
الأ�سطورية« :ما �أنت �إال موقد
�سرعان ما تخمد نا ُره يف الربد
�صده ري ٌح
� /أنت باب ال ينفع يف ِ ّ
عا�صفة � /أنت ق�صر يتحطم يف
داخله الأبطال!! ».
ً
وكانت ع�شتار �أي�ضا مو�ضع
تناق�ض بني الت�أليه واخليانة.
يتابع جلجام�شّ �« :أي عا�شق من
ع�شاقك � ِ
أحببت �إىل الأب��د ؟ /
تعايل �أُ�س ّمي لك ع�شاقك� :أحببتِ
ِ
حفرت
الأ�سد الكامل القوة ،ولك ْن

حفر ِ � /
أحببت راعي
له �سبع ٍ
القطيع الذي كان يذبح لك اجلداء
كل ي��وم ،ولك ْن م�سخته ذئباً /
فلو �أحببتني ف�إنك �ستجعلينني
مثلهم»!.
ويف �إح��دى الأ�ساطري �أنها
ت��زوج��ت الإل����ه مت���وز ث��م ُق ِتل؛
ف��ا���س��ت��ب��د ب��ه��ا احل����زن وق���ررت
الهبوط �إىل عامل املوتى (وهناك
�أ���س��ط��ورة با�سم ه��ب��وط �إنانا،
عينانا) لتبحث عن مت��وز .عند
ذل��ك انقطع ن�سل الب�شر على
الأر�ض �إثر غيابها� ،ألي�ست هي
�إل��ه��ة اجلن�س واخل�صوبة ؟ ثم
قررت �آلهة ال�سماء �إخالء �سبيل
ع�شتار من عامل املوتى ال�سفلي؛
فعادت �إىل الأر�ض ،ومعها متوز -
�أدوني�س الذي بُعث حياً .و�أ�سطورة
بعث متوز – �أدوني�س كانت من
الأ�ساطري املقد�سة يف ال�شرق
ال��ق��دمي :ب�لاد م��ا ب�ين النهرين
والفينيقيني ،وه���ي رم���ز بعث
احلياة ربيعاً بعد موتها �شتا ًء.
وتذكرنا ب�أ�سطورة طائر الفينيق
الذي يحرتق وهو حي ،ومن رماد
احرتاقه يُب َعث طائراً حي ًا من
جديد .ثم يعود �إىل االحرتاق،
والرماد ،واالنبعاث ،وهكذا...
يف الكتاب املقد�س ويف ر�ؤيا
يوحنا الالهوتي لعنات ت�صب �ص ّباً
على ع�شتار وعلى املر�أة -املدينة:
« ...بابل العظيمة �أم الزواين
ورجا�سات الأر�ض ...ور�أيت املر�أة
�سكرى من دم القدي�سني ومن
دماء �شهداء ي�سوع...واملر�أة التي
ر�أيت هي املدينة العظيمة التي لها
ُملْك على ملوك الأر�ض ....لأنه
ِ
غ�ضب زناها قد �شرب
من خمرِ
جميع الأمم ،وملوك الأر�ض زنَوا
معها»...
ع�شتار ،ع�شتاروت ،فينو�س،
�أفروديت ،عينانا � -إنانا �إلخ...
امل��ر�أة الأ�سطورية ،حتولت �إىل

دراس � ��ة األس��اط �ي��ر واخل ��راف ��ات ت�ع�ط��ي رؤي� ��ة واضحة
ع��ن ال �ش �ع��وب ون�ظ��رت�ه��ا ل�ل�ك��ون وال�ط�ب�ي�ع��ة واإلن �س��ان
ام��ر�أة عادية يف �آدابنا وفنوننا؛
�إنها فاكهة حم َّرمة ،ملعونة...
لكنها م�شتهاة ! متثال جمال يُعبَد.
يقول ب�شارة اخلوري:
منك للجمال مثاالً
رف��ع��وا ِ
وانحنَوا ُخ ّ�شعاً على قد َم ِ
يك
ومن ق�صيدة يل بعنوان املر�أة
وبخور الدراوي�ش:
«وج�سـ َد منك الرجـالْ
َّ
متاثيـ َل تُ ْعبـ ُد،
«ع ْ�شرتوتَ ،
من «�
َ
أفروديت «�إىل َ
ِ
اخل�����ص��ـ��وب��ة  ,با�سـم
ب���رم���ز
اجلمـالْ
ولكـنَّهمَّ ,
روح ِـك,
ه�شـموا منك َ
واجل�سـ َد املُ�سـتَبا ْح
ِ
قدميـك،
علـى
ُ
ُ
ِ
تَ َكـ َّومت اجل َّبـة الزاهـدةْ،
ِ
وكـبرْ ُ العبـاء ِة ,
ِ
املـلوك ,
وال�صوجلـانُ ,وتـا ُج
فعنـد انطفـاء القنـاديـلِ ،
ِ
ك � ّ ُل ال��رج��ـ��الِ
لديـك��� ،س��ـ��وا ٌء...
�سوا ْء».

65

هذه بع�ض جتليات �أ�سطورة
من الأ�ساطري يف وجدان وتراث
ثنائية الآخ��ر ،من �شعوب �شتى
يف �أقاليم جغرافية ،وح�ضارات
متنوعة.
ويف ع�صرنا احلديث تتجلى
بع�ض �صور ثنائية الآخر ،للطرفني،
مبظاهر ال تخلو م��ن �سلبيات
كثرية خطرية ال ت�ساهم يف تر�سيخ
العالقات الإن�سانية بني ال�شعوب؛
�إذ جند هذا عند بع�ض ال ُكتّاب
الإيرانيني املعا�صرين مثل (�صادق
هدايت) يف كتابه� :صورة العربي
يف الأدب الإيراين ،ال�صادر عن
دار قدمو�س  -دم�شق ،برتجمه
�صخر احلاج ح�سني.
فالعربي ،عند �صادق ،هو �ش ّر
خال�ص ،و�آية على القبح الكامل؛
فهو احلايف ،القذر ،املوبوء ،الب�شع،
ّ
املتعط�ش
�صاحب اجللد الأ�سود،
للدماء ،القا�سي ،املتوح�ش ،الكريه،
ال�شيطان ،الل�ص� ،آك��ل النمور
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وال�سحايل ،املغت�صب،اجلمل،
ووائ��د البنات اخل��ادع ،اجل�شع،
الوح�ش ،البغي�ض ،الكاره للآخرين،
البدائي ،الهمجي ،املثري للقرف
واال�شمئزاز!!....
هذه نزعة قومية ،تع�صبية،
دي��ن��ي��ة .ف��امل ��ؤل��ف يف ك��ث�ير من
املواقف يرى يف الغزو الإ�سالمي
�ح��راً للح�ضارة والثقافة
ت�����ص� ّ ُ
الفار�سية القدمية .وهو يرى �أن
العرب مل يقدموا �شيئاً حل�ضارة
الفر�س.
وعلينا �أن نتذكر �أن قاتل عمر
ر�ضي اهلل عنه...فار�سي ،وهو
يحظى عند معظم الإيرانيني
بتقدير عظيم يثري ك��ث�يراً من
الت�سا�ؤالت حول ت�أثري الإ�سالم
يف الفر�س ت�أثرياً ينزع من النفو�س
ال��ن��زع��ات ال��ق��وم��ي��ة املتع�صبة
باعتبار الإ���س�لام دين ًا �إن�ساني ًا
ال تع�صب فيه ،والعرقية ،وال
قومية عن�صرية كالفا�شية والنازية
وال�صهيونية ،ولي�س يف �أ�صوله
العقائدية نزعات دينية متع�صبة
تلغي الآخر وبخا�صة من الأديان
ال�سماوية.
ه��ذا املوقف التع�صبي من
(املتفر�سني
بع�ض الإي��ران��ي�ين
ِّ
�إن �صح التعبري) �ضد العرب
وامل�سلمني فيه من اجلهل ما فيه
مبا ال ي�ستدعي الرد .علماً ب�أن
�صح
الإيرانيني امل�سلمني ممن ّ
�إميانهم ،ك��ان لهم دور ب��ارز يف
احل�ضارة العربية الإ�سالمية ال
يُن َكر .لكن هذا املوقف التع�صبي
ينفخ يف ن��ار النزعة ال�شعوبية
التي قدحت نارها يف الع�صر
الأم���وي ،وت�� ّأج��ج��ت جحيماً يف
الع�صر العبا�سي ،وهي تعود اليوم
ب�صور �شتى :قومية ،ومذهبية،
و�إعالمية متطرفة ...مبا يخالف
روح الإ�سالم ال�سمحاء.
و�أح��ب �أن �أق��ف فقط عند

مدارات
ق�ضية واحدة تُربز جهل وحتامل
امل����ؤل���ف ����ص���ادق ه���داي���ت ،يف
التح�صيل الثقايف ال�شامل ،وهي
ق�ضية (و�أد البنات) عند العرب
يف الع�صر اجلاهلي.
ففي اليونان القدمية ،كان
و�أد البنات �شائعاً يف «اجلاهلية
اليونانية «! وقد حتدث عن هذه
ال��ع��ادة ودع��ا �إليها الفيل�سوف
�أر�سطو؛ املعلم الأول !! وع�صره
– كما هو معروف  -هو الع�صر
الذهبي للح�ضارة اليونانية.
فقد كان الأقدمون ،من يونان
ورومان ،يعمدون �إىل التخل�ص من
الأطفال وال ّ ُر َّ
�ضع ب�أحد �أمرين
العر�ض �أو الطرح ؛ فالعر�ض كان
بو�ضع الأوالد يف مكان ي�ستطيع
َمن ي��و ّ ُد من النا�س  -لرغبة �أو
رحمة � -أن يلتقطهم .و�أما الطرح
فيعني �إلقاءهم يف مكان بعيد،
يكونون فيه عر�ضة لل�ضواري
�أو ال��ع��وام��ل الطبيعية .فماذا
كان «املعلم الأول» يرى يف هذه
الق�ضية؟:
«وب�ش�أن املواليد ،وطرحهم �أو
تغذيتهم ،ي�ستح�سن �أن ي�سن قانون
مينع عيالة امل�شوهني «؟! ،وليعدل
ع��ن ط��رح الأوالد لكرثتهم؛ �إذ
حظره النظام الأخالقي .فال بد
�أن يو�ضع حد لتكاثر الن�سل».
ه��ك��ذا �إذن ،وب��ك��ل و�ضوح:
امنعوا عيالة الأطفال امل�شوهني
! �أي الدعوة �إىل �إعدامهم بعدم
عيالتهم ،ليموتوا جوعاً« ،فال بد
من و�ضع حد لتكاثر الن�سل «!.
�أال ميكن �أن نقول �إن �أر�سطو
هو «النازي الأول» ؟ فلقد ت�أثر
هتلر «ال��ن��ازي الثاين «بفل�سفة
القوة وال�سوبرمان عند الفيل�سوف
«نيت�شه» الذي كان يرى �ضرورة
�أن تتجاوز احلياة ك� َّل �ضعيف؛
لأن��ه ع��بء على احلياة ،ويجب
�أن نتذكر �أن «نيت�شه «نف�سه كان

م�صاباً بال�صرع والزهري ،فابتدع
نظرية ال�سوبرمان املتفوق ! �ألي�س
كل ذي عاهة ج ّبار؟؟؟
وق����د ذك����ر وان���ت���ق���د عامل
االقت�صاد واالج��ت��م��اع ال�شهري
م��ال��ت��و���س الإن��ك��ل��ي��زي 1766-
 ،1843امل�شهور بنظرياته يف
الدرا�سات ال�سكانية الب�شرية،
َ
موقف �أر�سطو ،وغريه ،من �سيا�سة
حتديد الن�سل يف احل�ضارات
القدمية ب�أ�ساليب خمتلفة.
و���ش��ب��ي��ه مب���وق���ف الكاتب
الإيراين �صادق هدايت القومي
التع�صبي ،مواقف كثرية يف الرواية
العاملية ال�شهرية :اخليميائي،
لباولو كويلو احلائز على جائزة
نوبل يف الآداب.
ففي رحلة البطل -الراعي
الإ�سباين �إىل �أه��رام��ات م�صر
عرب ال�شرق للبحث عن احلجر
ال�����س��ح��ري ل��ت��ح��وي��ل امل���ع���ادن
اخل�سي�سة �إىل ذه��ب ،و�إك�سري
احل��ي��اة ،تنفيذاً لنبوءة تلقاها،
يحط رح��ال ال�سفر يف طنجة
باملغرب ،حيث جند العربي امل�سلم
ي�سرق الراعي الإ�سباين نقوده
ويختفي .وو�صف العربي امل�سلم
هنا :ل�ص ،خم���ادع ،حم��ت��ال...
وامل�سلمون ي��خ��رون يف ال�شارع
�ساجدين مبجرد �سماع الأذان
(رغم �أنه ذكر �أن امل�سجد قريب
من مكان ال�سجود) !!
ويتعرف الراعي الإ�سباين
على تاجر م�سلم مغربي يتقن
الأملانية والفرن�سية والإ�سبانية
(لأن طنجة مدينة �سياحية عاملية)
وم��ع ذل��ك ال ينظف الغبار عن
�أوانيه الزجاجية ال�شرقية الفاخرة
يروج
لل�سياح ،وال يعرف كيف ِ ّ
ب�ضاعته برتتيبها يف الواجهة،
حتى جاء هذا الراعي الإ�سباين
وع��م��ل ع���ن���ده :وع �لّ��م��ه كيفية
التن�سيق والعر�ض...فازدهرت
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أرسطومابني«املعلماألول»
و«ال � �ن� ��ازي األول» وط ��رح
وع� � ��رض امل� ��وال� �ي� ��د اجل� ��دد
وم � �ن� ��ع ع� �ي ��ال ��ة امل� �ش ��وه�ي�ن
ب�ضاعته !!
ويف رواية :مو�سم الهجرة �إىل
ال�شمال للطيب �صالح ،نتعرف
على العقلية الغربية اال�ستعمارية
العن�صرية؛ ففي لقاء بني البطل
م�صطفى �سعيد -ال�سوداين-
يف لندن وبني �أ�ستاذه يف جامعة
�أًك�سفورد ،كان الأ�ستاذ يقول له:
«�إنك يا م�سرت �سعيد خري مثال
على �أن مهمتنا احل�ضارية يف
�أفريقيا عدمية اجل��دوى؛ ف�أنت
بعد كل املجهودات التي بذلناها
يف تثقيفك ك�أنك تخرج من الغابة
لأول مرة «!
وماذا عن ال�صورة الأخرى:
�صورة الغربي عند العربي يف
جم��االت كثرية من احلياة بدءاً
من ذاكرة املوروث ال�شعبي ،وكتب
التاريخ والأ�شعار واملذكرات ،مثل
كتاب االعتبار ،لأ�سامة بن منقذ.
ويف العديد من و�سائل الإعالم
احلديثة (ال�سوداء) ،ويف بع�ض
الروايات العربية املعا�صرة كرواية
(ف ّيا�ض) خلريي الذهبي �إلخ...
يف �أذه���ان وخميلة بع�ضنا
تطالعنا �صورة الغربي امللحد،
ال�س َكري ،املغت�صب
الكافر ،الإباحيّ ِ ،
للأطفال ،والن�ساء ،والقاتل بدافع
اجلنون �أو املر�ض الع�صابي ،كما
ن�شاهد هذه الوقائع با�ستمرار
كجرائم القتل اجلماعي املهوو�س،
كحادثة �إط�لاق النار الع�شوائي
يف املدار�س وال�شوارع وقاعات
املو�سيقا ،كاحلادثة الأخ�يرة يف
ال���س فيجا�س يف �أم�يرك��ا حيث
ُقتل �أك�ثر من خم�سني حمتف ً
ال
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وجرح مئتان...
ُ
ه��ذه الأح����داث الإجرامية
ال��غ��رب��ي��ة جت��ع��ل بع�ضنا يعمم
الظاهرة على املجتمع الغربي
ك��ل��ه .ونن�سى – نحن العرب-
االخرتاعات ،واحلرية الفكرية،
وال���ث���ق���اف���ة ،والدميقراطية،
والعدالة ،والنزعات الإن�سانية
(ا�ستقبال املهاجرين والالجئني
العامليني وتقدمي خمتلف �أنواع
الدعم لهم)...
�إن الإره��اب ال��دويل العابر
للحدود وال���ق���ارات ،والتطرف
الإج���رام���ي يف داخ���ل كثري من
ال���دول ،مثل (م��ي��امن��ار) ،وقتل
وحرق امل�سلمني ،وذبح امل�سيحيني
الأقباط ،وامل�سلمني ،والأجانب،
ب�سكني الإره�����اب الداع�شي،
وال��ن��زع��ات ال��ق��وم��ي��ة اليمينية
واملذهبية املتع�صبة ...،كل ذلك
م��ن �ش�أنه �أن ي��د ّم��ر العالقات
الإن�����س��ان��ي��ة ،وي�����ش � ّوه ال�صورة
احل�����ض��اري��ة الإن�����س��ان��ي��ة التي
جهدت كل الفل�سفات واملذاهب
الأخالقية ،والأدي��ان ال�سماوية
وغ�ي�ر ال�����س��م��اوي��ة يف ت�أ�سي�س
املجتمع الإن�ساين القائم على
اح�ترام الإن�سان ك�إن�سان ،دون
النظر �إىل عرقه �أو قوميته� ،أو
دينه �أو مذهبه...
وما �أعظم الآية الكرمية« :يا
�أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر
و�أنثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل
�أت��ق��اك��م �إن اهلل عليم خبري»:
احلجرات 13 -
ه��ذه الآي��ة الكرمية د�ستور
ح�����ض��اري ���ش��ام��ل ب��ل��ي��غ ،وهي
تخاطب (ك��ل النا�س) لت�أ�سي�س
احل�ضارة الب�شرية على �أ�س�س
املحبة والإخاء والإن�سانية...
ل��ك�� ْنُ « ،ق��� ِت���ل الإن�����س��ان ما
�أكفره» ....وما �أجهله !!

رؤى

الهوية الثقافية
وإبداالتها
عبد اجلبار الغراز
�س�أنطلق يف �شرح بع�ض
�إبداالت الهوية الثقافية بطرح
الأ�سئلة التالية :
م ��ا ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن الهوية
الثقافية وامل� ��وروث ال�ث�ق��ايف ؟
وهل جناعة و�إجرائية مفهوم

الهوية الثقافية قادرتان على
خ �ل �خ �ل��ة ي �ق �ي �ن �ي��ات وروا�� �س ��ب
امل � � � ��وروث ال� �ث� �ق ��ايف ،ال� �ت ��ي قد
�أل�ف�ه��ا الإن �� �س��ان وارت� ��اح ل�ه��ا ؟
وهل ي�صح احلديث عن هوية
ثقافية مهتمة بالأ�س�س الفكرية
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والثقافية البانية مليكانيزمات
ال�ت�ف�ك�ير ال �ع �ق�لاين ال�سليم،
ومبتعدة عن انتهاج �أ�ساليب
االختزال واالنتقاء ،التي تقود
�إىل تبني من��اذج هوياتية غري
مدرو�سة ؟
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يكمن اجل���واب ع��ن هذه
الأ�سئلة يف مناق�شة �إبداالت
ال��ه��وي��ة الثقافية .لكن هذه
املناق�شة لن تفي باملطلوب �إال
�إذا انطلقت من زاويتي نظر
منهجية ومو�ضوعية.

رؤى
ف��ال��زاوي��ة الأوىل نو�ضح
من خاللها �أن مفهوم الهوية
الثقافية يعترب من الق�ضايا
ال�شائكة ال��ت��ي ت�ستلزم من
ك��ل ب��اح��ث� ،إع���ادة النظر يف
املعطيات الثقافية والفكرية
وخمتلف الأفعال وردود الأفعال
املتفاعلة� ،سلبا �أو �إيجابا معها؛
بعد �أن �أ�صبح ،بف�ضل �شيوع
و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وا���س��ع ال���ت���داول واالنت�شار
(خا�صة على ال�ساحة العربية
والإ�سالمية ) .ال�شيء الذي بات
معه التفكري يف نحته من جديد؛
ب�شكل يجعله مفهوما وا�ضح
املعامل ال ت�شوبه ال�شوائب.
�أما الزاوية الأخرى فرن�صد
عربها هذا املفهوم معتربين �إياه
مفهوما مت�صفاً بالديناميكية
وب��امل��رون��ة ،لكونه ي�سعى �إىل
اخرتاق احلدود الثقافية ،دون
امل�سا�س مبقومات الت�أ�صيل
الثقايف؛ وله� ،إىل جانب ذلك،
قدرة �إب�ستمولوجية ،يف حقل
العلوم الإن�سانية ،على ا�ستيعاب
م�ضامني املتغريات والتحديات
اجلديدة على ال�ساحة العاملية،
و�أث����ر ه���ذه الأخ��ي�رة البادي
على خمتلف مظاهر حياتنا
الثقافية والفكرية واالجتماعية
وال�سيا�سية.
يزخر وج��ودن��ا الإن�ساين
بتعدد ال��ه��وي��ات والثقافات.
وهذا الغنى الثقايف الهوياتي
نابع من تعدد �آخر حا�صل على
م�ستوى الر�ؤية الفل�سفية للعامل.
ذل���ك �أن ال��ث��ق��اف��ة داخ���ل كل
جمتمع تبني كتلة من امل�سلمات
واالفرتا�ضات يختارها املجتمع
لأف��راده وجماعاته على �أنها
وقائع �سو�سيوثقافية ،و ّلدت

ال �ت �ف ��اع ��ل ال �ث �ق ��اف ��ي ال ي � �ك ��ون ح �ق �ي �ق �ي � ًا إال إذا ك ��ان
م �ث �م��ر ًا ،وال ي �ك��ون ك��ذل��ك إال إذا س�ع��ى ل�ت��أس�ي��س فعل
ح � �ض ��اري م �ت �م��اه وج� ��وب � � ًا م ��ع أف � �ع ��ال ح �ض ��اري ��ة أخ ��رى
جمموعة �أف��ك��ار ومعتقدات
ت�أ�س�ست و�شكلت مقا�صد ذلك
املجتمع حلل �إ�شكالية عالقة
الإن�سان بوجوده االجتماعي؛
حيث ي�ضع الفرد نف�سه ،ب�شكل
واع و�إرادي� ،ضمن �أحد عنا�صر
هذا املركب االجتماعي.
ف�إذا �سلمنا بهذا االعتبار
و�أ�ضفنا �إليه اعتباراً �آخر يرى
�أن املوروث الثقايف هو ثمرة كل
جمهود �إن�ساين على امل�ستويني
املادي والروحي املت�صل ات�صاال
جدليا بالتاريخ واحل�ضارة ،جاز
لنا ط��رح الأف��ك��ار واملواقف
والت�صورات التالية :
 �أن الهوية الثقافية ت�شكل ح�سب الباحث علي وطفة منظومة م��ع��اي�ير حمددةمل�ستوى معني من ثقافة الأفراد
واجل��م��اع��ات داخ��ل املجتمع،
فبها تُ ْع َرف وتُ َع َّرف.
 و�أنها ،تت�سم بالغنى علىامل�ستويني الداليل واملرجعي ،يف
ارتباطها باملوروث الثقايف.
و�أنها ،مفهوم بنيوي بالغ
الرتكيب يت�أ�س�س ويبنى يف كل
وقت وحني؛ يف �إطار عالقات
تاريخية واجتماعية وثقافية.
ولهذا فال ينبغي ،انطالقا من
طبيعته الرتكيبية هاته ،اعتباره
معطى جاهزا وناجزا ،يقدم

نف�سه للباحثني والدار�سني
ب�سهولة وي�سر.
 و�أنها� ،أخريا ،مفهوم يحيل�إىل امل�شرتك الثقايف واملجتمعي
امل��وح��د ل�ل�أم��ة؛ لي�شمل كل
الأمناط ال�سلوكية والقيمية وكل
امل�ؤهالت الفردية واجلماعية
وامل�سلكيات املكت�سبة ،بفعل
ان��خ��راط ال��ن��ا���س يف جتارب
حياتية مليئة بكل ما ا�ستجد
من معطيات املحيط العاملي
املتغري با�ستمرار.
وع��ل��ي��ه ،وان�����س��ج��ام��ا مع
الت�صورات� ،سالفة الذكر ،ميكن
بناء ت�صور جديد لكل هوية
ثقافية ،انطالقا من ر�صد ذلك
التفاعل اجلديل بينها و بني
امل��وروث الثقايف املنفتح على
كل معطى جديد.
فالتفاعل الثقايف ال يكون
حقيقيا �إال �إذا كان مثمرا .وال
يكون كذلك �إال �إذا �سعى �إىل
ت�أ�سي�س فعل ح�ضاري متماهٍ
وجوبا مع �أفعال ح�ضارية �أخرى،
أفعال
مماثلة كانت �أو خمتلفةٍ � ..
ح�ضارية تت�أ�س�س جراءها ،مع
مرور الزمن والأحقاب ،بنيات
ثقافية �إن�سانية ذات جذع
م�شرتك واحد.
الهوية الثقافية ،بناء على
ما تقدم �شرحه وتف�سريه ،هي

ال� �ع ��ومل ��ة ت �ق �ي��م ال �ك �م ��ائ ��ن ل �ل �م �ج �ت �م �ع��ات ذات العمق
ال �ت��اري �خ��ي ،واالح � �ت� ��راس م�ن�ه��ا ي�ع�ت�ب��ر م ��ن األول ��وي ��ات
68
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كيان خا�ضع ل�سريورة متحركة
يف جميع االجت��اه��ات لك�سب
روابط وعالقات جديدة تغنيها
عن التقوقع ومالزمة ثقافتها
املحلية ..هوية غري �ساكنة،
جتعل من التغيري قدرها الذي
ال مفر منه ،الذي �سي�ؤدي بها
حتما �إىل �أن ت�شهد يف بنيتها
ال��داخ��ل��ي��ة حت���والت عميقة.
وهذه ال�سريورة هي ما ي�ضمن
لها ،يف نظر عدد من علماء
الإن�ثروب��ول��وج��ي��ا ،ن��وع��ا من
اال�ستمرارية واالنبناء املتجدد
يف الزمان ويف املكان ،ك�سمة
طبيعية جتعلها هوية ثقافية
ديناميكية� .إنها ،بهذا املعنى،
حركة م�ستمرة ،عرف التاريخ
ب�سببها منعطفات حا�سمة
من دورة احل�ضارة� .أو بتعبري
مالك بن نبي ،هي نظرية يف
ال�سلوك �أكرث من �أنها نظرية
يف املعرفة؛ بحيث يكون التماثل
�أو االختالف يف �سلوك الأفراد
واجل���م���اع���ات م���ن نتاجاتها
ولي�س من نتاجات التعليم� .أو
�إنها حالة نف�سية واجتماعية
مميزة للح�ضارة وحمركة لقوى
وق��درات الفرد واملجتمع� ،أو
جمموعة قواعد �أخالقية وقيم
اجتماعية م�ؤثرة يف البنيات
الال�شعورية للمجتمع.
قد يفيد القول بديناميكية
الهوية ،جعل هذه الأخرية جمرد
وحدة ظاهرها التما�سك والقوة
وباطنها االن�شطار والتفكك.
فكيف تحُ ْ مى كل هوية ثقافية
من التفكك واالن�شطار ؟ يجيبنا
الباحث علي وطفة ،من خالل
�إب��رازه �أن للأ�سر دوراً كبرياً
يتجلى يف زرع احلب واحلنان
يف نفو�س الأطفال .وهذا ،يف

نظره يكفي لكي يجعل الهويات
متما�سكة متا�سكا قويا.
ل��ك��ن امل�����س��ت��ط��ل��ع لعملية
االن��ب��ن��اء ال��ت��ي تعرفها بع�ض
الهويات (من جملتهم الهويات
العربية والإ�سالمية ) �سوف
يرى �أن هذه الأخرية �أ�صبحت
مهددة بالن�سف ب�سبب اجتياح
ال��ع��ومل��ة .فاملفكر علي حرب
له ر�أي��ه يف هذا ال�صدد� ..إذ
يعترب �أن خطر العوملة يكمن يف
التوظيف الإيديولوجي لعنا�صر
ا�ستاتيكية مرتبطة باملوروث
الثقايف من �أجل تعميق الهوة
بني الإن�سان وكيانه الروحي
واحل�ضاري.
جن��د م��وق��ف ع��ل��ي حرب
معقو ً
ال :فالعوملة ،كما �سبق
�أن ذكرنا يف �إح��دى مقاالتنا
ال�سابقة (ال��ت��م��اي��ز الثقايف
وامل�����ش�ترك الإن�����س��اين) تقيم
الكمائن للمجتمعات التي لها
عمق تاريخي ،واالحرتا�س منها
يعترب من الأولويات .ذلك �أن
ما ن�شاهده ونتلم�سه ونعاي�شه
الآن م��ن تف�سخ للمنظومات
القيمية والرتبوية و�إحالل قيم
ثقافية م�ستوردة بدلها ،تبثها
الف�ضائيات العاملية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،ل�شاهد
على ذلك.
ومناق�شة الهوية الثقافية
يف عالقتها باملوروث الثقايف،
يجرنا حتما �إىل تناول �إبدال
�آخ���ر للهوية  :يتعلق الأمر
مبفهوم الهوية القومية� .إن
ر�صد هذا الأخري ر�صدا علميا
دقيقا ال يتحقق ،يف ر�أي ندمي
البيطار� ،إال ب�شرح متايزين
يتخلالنه :
الأول ميتافيزيقي لأنه

ال � � �ه� � ��وي� � ��ات ال � �ق� ��وم � �ي� ��ة ك� � �ي � ��ان � ��ات م � �ت � �ح ��ول ��ة م �ت �غ �ي ��رة
ع �ب ��ر ال � �ت ��اري ��خ ت �ل �ع��ب ع� ��وام� ��ل االح � �ت � �ك ��اك ال �ث �ق��اف��ي
واحل� ��روب وال �ه �ج��رات دور ًا ف��ي تشكلها وديناميكيتها
يف�صل اجل��وه��ر ع��ن وقائعه
ال���ت���اري���خ���ي���ة؛ �إذ ي�����رى يف
ال�شخ�صية الثقافية جوهرا
�أو تركيبة نف�سية -عقليه
ثابتة ينبغي االن��ط�لاق منها
ب�صرف النظر عن الأو�ضاع
ال��ت��ي �أنتجتها،االجتماعية،
االق��ت�����ص��ادي��ة ،التاريخية،
والفكرية.
والآخ�����ر �سو�سيولوجي،
لأن��ه ي��رى يف الهوية القومية
ط��رق تفكري و�شعور و�سلوك
متماثلة ومهيمنة ن�سبياً ،وتتغري
مع حركة التاريخ وحتوالتها
اجلذرية.
الهوية القومية ،بهذا املعنى
الذي �شرحه ندمي البيطار ،هي
هوية ن�سبية وتاريخية يحققها
�شعب ما عن طريق تفاعل �أو
عالقته اجلدلية مع التاريخ،
ولي�ست موروثة من جوهر ثابت
مت�أ�صل فيه� .إﻧﻬا ،بح�سبه،
لي�ست ردا فطريا وغريزيا،
ب��ل ه��ي نتيجة ا�ستجابات
نعانيها ع��ن ط��ري��ق الن�ش�أة
االجتماعية.
وبالفعل ،فقد ابتعد الفكر
االجتماعي احلديث ،يف العقود
القليلة املا�ضية عن املفهوم
امليتافيزيقي للهوية القومية،
بعد ان اعترب �أن خ�صو�صيات �أي
�شعب هي نتائج عوامل التاريخ
الديناميكية ،من احتكاك ثقايف،
وحروب ،وهجرة ،واخرتاعات،
و�أزمات ،و�صراعات اجتماعية،
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و�سيا�سية وت�صورات �إيديولوجية
وغريها من العوامل املتحولة
ع�بر ال��ت��اري��خ ،وال��ت��ي جعلت
من الهويات كيانات متحولة
ومتغرية.
ن�����س��ت��خ��ل�����ص م���ن موقف
البيطار هذا� ،أن الأبعاد املحلية
للهوية ال��ق��وم��ي��ة ،جت��ع��ل من
الهوية القومية جمرد �سمات
م��ادي��ة وروح��ي��ة ل��دى جماعة
ثقافية ما ،تنفرد وتتميز بها عن
باقي جماعات �آخرى ،مما قد
ي�ضفي عليها الطابع التجزيئي.
لكن الذي يجعلها هوية ذات
�أبعاد �إن�سانية وكونية هو طابعها
الرتكيبي الذي تتحدد يف �إطاره
القيم واملبادئ الإن�سانية الكونية
املتعارف عليها .فداخل هذا
الإطار يتوحد املحلي والقومي
مع كل م�شرتك �إن�ساين.
كما قد نفهم من ت�صوره
ه��ذا� ،أن الهويات القومية ال
تنبني �إال على قاعدة التعدد
وال��ك�ثرة .وه���ذا �إب����دال �آخر
للهوية الثقافية ال��ذي ي�ؤ�شر
على وجود هوية ثقافية عاملية
موحدة تنت�سب �إىل الإن�سان،
والإن�سان ينت�سب �إليها ،ويدل
ع��ل��ى �أن ال��ه��وي��ة الإن�سانية
متماهية مع و�ضعها وغرييتها
الب�شريتني .فمن هذا املنتهى
تبتدئ فكرة احل�ضارة العاملية،
ال��ت��ي ال تثمر وال ت��زه��ر �إال
م��ن حيث اعتبارها ت�شكيلة
لتحالفات ثقافية حمتفظة
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بن�سبها اخل�صو�صية غري القابلة
للذوبان يف كيان ثقايف معني
ميثل التفوق الثقايف �إبداال �آخر
من �إب��داالت الهوية الثقافية.
ويظهر ذلك جليا ووا�ضحا من
خ�لال ا�سرتتيجيات العوملة
على امل��دى املتو�سط والبعيد
 :فالعوملة من خ�لال و�سائل
الإعالم والإ�شهار واملاركوتينغ،
تكر�س ع���ودة ذل��ك الإن�سان
الطبيعي الذي ال يعرف حدودا
وال قيما �أخالقية وال �ضوابط
ونوازع �إن�سانية� ..إن�سان ال هوية
له �إال ما ا�ستمده من حلظات
عي�ش ا�ستهالكية حم�ضة .وهذا
الو�ضع الب�شري الذي خلقته
العوملة يجعل من التفوق الثقايف
التي متثلها املركزية الغربية
�إ�شكالية دائمة وقائمة ،تقف
باملر�صاد لكل حماولة للتحرر
الثقايف .مركزية انبنت على
متركز الذات الغربي ة oL eg
 centrismeالتي �سعى عدد
من �إثنولوجني الغرب تفكيك
خطابها و�أولهم لفي �سرتو�س.
�صحيح �أن����ه ق��د �أ�صبح
للنا�س يف هذا الكوكب ،ب�سبب
�إبحارهم يف العامل الأزرق عامل
الإنرتنيت ،هويات �إن�سانية،
تولدت عنها لغة عاملية م�شرتكة
ت�سعى �إىل نقل ثقافات ال�شعوب،
لكنها تبقى هويات �إن�سانية
افرتا�ضية .وهذا ي�ضعنا �أمام
�إبدال �آخر ،جد عوي�ص للهوية
الثقافية .فهل ت�سري العوملة
بهذا العامل يف اجتاه الق�ضاء
على االختالف واملغايرة  :كما
�أ�شار �إىل ذلك الفيل�سوف جان
بودريار ؟
ه��ذا مو�ضوع �آخ��ر ،ارت�أينا �أن
نرجئ اخلو�ض فيه يف مقال الحق..

عرض كتاب

متاهات
العالــم
الرقمي
د .إبراهيم ياسني

يف كتابها القيم« :م�صيدة الت�شتت ـ كيف تركز يف فو�ضى
العامل الرقمي» ،تقف الباحثة فرن�سي�س بووث �أ�ستاذة العلوم
االجتماعية وال�سيا�سية بجامعة كمربيدج ،على جممل عوامل
الت�شتت و�ضعف الرتكيز التي يعاين منها مواطنو عامل اليوم وذلك
ب�سبب تعدد وتنوع وتطور و�سائل و�أجهزة االت�صال التي عرفوها.

وقد �أكدت الباحثة �أنه قد
ح��ان ال��وق��ت» ال�ستعادة بع�ض
من هذا االنتباه مرة �أخرى لكي
مننحه لبع�ضنا بع�ضا ،ولكي
نخ�ص�صه لتلك امل�شروعات التي
متثل لنا الأهمية الكربى».
وت�ضيف ب�أننا« :م��ن يدمر
عالقاتنا ويزيد من م�ستويات
توترنا وي��غ�ير ،بكل م��ا حتمله
الكلمة م��ن م��ع��ان ،م��ن طريقة
عمل �أدمغتنا».
وتنتقد الكاتبة احلالة التي
تالحظها يف القطار ويف املنزل
ويف كل الأمكنة حني يبقى اجلميع
حمدقني يف ال�شا�شات وال يتحدث
�أحد �إىل الآخر ،ويظلون مت�صلني
بالعديد من الأ�سالك.
وح�ين نعتقد ب�أننا قادرون
على �إجناز �أ�شياء كثرية يف الوقت
ذات��ه ف�إننا نف�شل يف �إجن��از �أي
�شيء.
�إن ال��رواب��ط الع�صبية �أو

اإلح �ص��اء امل�ع�ل��وم��ات��ي أوق ��ف ت�خ��زي��ن املعلومات
ف��ي ال�ع�ق��ول وغ��دا اجلميع ع��ال��ة على «غوغل»
امل�����س��ارات اجل��دي��دة ال��ت��ي يتم
�إن�شا�ؤها بكل قوة داخل �أدمغتنا
مع الإنرتنت واملتعلقة بـ«تفقد
الربيد الإلكرتوين» ،مثال ،جتعلنا
حت��ت رحمة �شكل م��ن �أ�شكال
الإدم���ان نعجز عن جتاهله �أو
مقاومته .ه��ذا ف�ضال ع��ن �أن
امل�سارات الرقمية اجلديدة ت�ؤدي
�إىل �إهمال امل�سارات ال�سابقة
ك��م�����س��ار ال����ق����راءة واملطالعة
والتوا�صل...
�إن ظاهرة الت�شتت الرقمي
�أو ما ي�سمى باالنتباه امل�شرتك
بني عدة و�سائل ت�صيبنا بالإرهاق
ال�شديد مم��ا يفقدنا القدرة
على الرتكيز �أثناء �إجناز املهام.
والتوا�صل الإلكرتوين امل�ستمر
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ي�شكل عبئا على املراهقني� ،إذ
يجعلهم عاجزين عن التفكري من
جهة ويحرمهم من التوا�صل مع
�أ�سرهم من جهة �أخرى.
وتلخ�ص النتيجة بالقول� :إن
«االعتقاد ال�شائع بقدرة املراهقني
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والبالغني على حد �سواء على
القيام بعدة مهام يف الوقت نف�سه
هو اعتقاد خاطئ».
�إن الأ�شخا�ص امل�شتتني رقميا
حينما ي�صل بهم هذا الت�شتت �إىل
درجة �أن يهيموا على وجوههم
يف ال�شوارع �أو يح�سوا بالدوار
�أو ي�صطدموا ب�أعمدة الإنارة �أو
�إ�شارات امل��رور ،حينئذ يتحول:
«م��ن �سلوك مزعج �إىل �سلوك
حمفوف باملخاطر وال �سيما عند
القيادة»
ويحدث هذا يف الوقت الذي
يحتاج فيه العامل �إىل �أ�شخا�ص
متعقلني ال ين�شغلون عن التفكري،
يف حياتهم من �أجل التنمية وحل
امل�شاكل.
�إن الأول���وي���ة ال��ت��ي ينبغي
الرتكيز عليها ،يف نظر الباحثة،
هي امتالك الأف��ك��ار اخلالقة،
وهي الذكاء واالبتكار والأفكار
النرية« ،ولي�س تفقدك لربيدك

الإل��ك�تروين»� .إن امل�ؤلفة تعترب
جتولك وهاتفك يف يدك مبثابة
تقبلك لأن تكون «حتت الطلب».
وت�ؤكد ب�أننا« :نق�ضي معظم الوقت
يف �أي مكان بجزء �صغري من
عقولنا بدال من �أن نركز».
�إن م��ا يحدث م��ع الت�شتت
ال��رق��م��ي ه��و �أن��ن��ا « :ال نحدد
�أهدافنا ب�أنف�سنا ،بل يتم �إجبار
منط تفكرينا على �سلوك م�سار
معني ،ويتحدد هذا امل�سار وفقا ملا
يطلبه منا من نتوا�صل معهم داخل
الأماكن التي نذهب �إليها ب�شكل
تلقائي مثل الربيد الإلكرتوين
وتويرت وفي�س بوك».
وهذا الت�شتت الرقمي يدمر
قدراتنا الإنتاجية.
وقد قدمت امل�ؤلفة عر�ضا
لبع�ض املهارات التي فقدناها
ب�سبب االنتباه املنق�سم �أو الت�شتت
الرقمي ،مثل القراءة واالختالء
بالذات والذاكرة والنوم والتنقل
والإب������داع والإ���ص��غ��اء والتعلم
وال��ع�لاق��ات ،حم��اول��ة الوقوف
عند كل مهارة من هذه املهارات
بالتحليل وال�شرح والتو�ضيح .حيث
�إننا ننتقل من القراءة العميقة �إىل
جمرد الت�صفح ،ونعو�ض االختالء
بالذات بالن�شر ،وعو�ض �أن نبني
ذاكرة داخلية قوية ف�إننا نعتمد
على الذاكرة اخلارجية (جوجل
مثال) ،ف�ضال عن �أث��ر الأجهزة
الإلكرتونية على النوم الذي مل
نعد ن�ستفيد منه ،وحتولت عملية
التنقل من فر�ص للتفكري والت�أمل
والتعارف واملناق�شات �إىل �أوقات
للت�شتت الذهني...
وتعمد الباحثة �إىل تلخي�ص
امل�شتتات الأربعة التي ي�صعب
جتاهلها يف الربيد الإلكرتوين
والهواتف الذكية ومواقع التوا�صل
االجتماعي والإنرتنت.وت�ؤكد �أن
�أ�سباب جلوئنا �إىل تلك املن�صات
الرقمية يتمثل يف ال�ضجر والغرور
وال�سعي للح�صول على القبول
االج��ت��م��اع��ي واخل����وف واملتعة

أالع� � � � �ي� � � � ��ب ال � �ع � �ق � ��ل
ت��دف �ع �ن��ا إل� ��ى م�ل�ازم��ة
امل� �ش� �ت� �ت ��ات ال ��رق �م �ي ��ة
وال��ع��ادة والإدم���ان .وحت��اول �أن
ت��و���ض��ح ك��ل نقطة ع��ل��ى حدة،
م�ضيفة ب�أن من بني« :مفارقات
الإنرتنت الكبرية وهم الت�صفح
ال�سريع.».
مع هذه الوفرة يف املعلومات
فقد توقفنا عن تخزين املعلومات
يف عقولنا ،ف�أ�صبحنا عالة على
جوجل ،وعو�ضنا تذكر الأ�شياء
بالبحث ال�سريع.
�إن الربيد الإل��ك�تروين كما
ت�ؤكد الباحثة ـ يعد و�سيلة ت�شتيت
هائلة حيث يحيد بنا عن عملنا
ويفقدنا �أوقاتنا وطاقتنا .و�أمام
هذا الإع�صار املعلوماتي نبدو
ك�أننا ن�سينا زر الإغالق ،وخ�ضعنا
ملا ميكن ت�سميته «�سلوك التفقد
الإجباري».
وت�صور الأ�ستاذة بووث حالة
مدمن الرقميات يف ن�ص بديع،
حيث ت��ق��ول� »:إذا كانت هناك
ر�سالة جديدة ،ال ن�ستطيع مقاومة
تفقدها .وهذا هو رد فعل ال�سعي
للمتعة؛ فالر�سالة تعطينا مكانة،
وت��زي��د م��ن غ��رورن��ا ب�أنف�سنا،
�شخ�ص ما يحبني! ر�سالة واردة
! يجب �أن �أراها الآن!».
ومن خالل الدرا�سات التي
مت �إجنازها بهذا ال�صدد تبني �أن
البع�ض يتفقد بريده الإلكرتوين
م��رة ك��ل خم�س ع�شرة دقيقة
ويتلقى ر�سالة تقاطعه كل �سبع
دقائق.
وتت�ساءل الباحثة بعد هذا
العر�ض« :ما نوع الثقافة التي
يبنيها ذل��ك؟ م��ا ن��وع التدريب
العقلي ال��ذي يقوم ب���ه؟»� .إنه
حتى عندما ال ت��رن هواتفنا،
ف�إننا نكون يف و�ضع ا�ستعداد
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منتظرين مكاملة من هنا �أو مكاملة
من هناك ،و�أحيانا نتخيل �أن
هواتفنا ترن فنتح�س�س جيوبنا
وحقائبنا ،وهو ما ميكن ت�سميته
ب «الرنني الوهمي» .وقد ن�صاب
مبا ي�صطلح عليه ب»متالزمة
الإم�ساك بالهاتف يف اليد» وهي
بداية «الو�سوا�س القهري».
ويف ن�ص رائع تو�ضح الكاتبة
ب�أنه« :ي�شغلنا ق�ضاء الكثري من
الوقت يف بناء وحت�سني هويتنا
الإلكرتونية ،عن ق�ضاء الوقت يف
العمل على بع�ض مكونات �أنف�سنا،
التي قد تكون بحاجة لتح�سينها،
لي�س فقط من �أجل الن�شر عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي».
ي��ب��دو مفهوم «اخل���وف من
التفويت» مفهوما جديدا مرتبطا
بهذه املواقع ،حيث يرتبط بالرغبة
يف ع��دم تفويت �أي��ة جزئية �أو
معلومة .ففي الوقت الذي تكون
فيه �صداقتنا احلقة مهملة منيل
�إىل ربط عالقات �صداقة وهمية
مع �أنا�س ال نعرفهم وال يعرفوننا،
ورغم ذلك ف�إننا نتتبع ملفاتهم
ونتابع حتديثاتهم تاركني �أعمالنا
مهملة ...متنا�سني �أننا يف حاجة
�إىل الألفة وال��ق��رب .والإدمان
ال��ذي ق��د نعاين منه لي�س من
ال�ضروري �أن يكون باديا ليكون
مدمرا.
م���ن خ��ل�ال جم��م��وع��ة من
الأ�سئلة ح��ول الهاتف النقال،
من قبيل :كم عدد املرات التي
تغلقه فيها نهائيا ؟ كم عدد املرات
التي «يناديك» فيها ليخربك ب�آخر
التحديثات والر�سائل واملكاملات؟
هل تتوجه �إليه مبا�شرة عندما
يفعل ذلك ؟ كم عدد املرات التي
جت��د فيها نف�سك منكبا عليه
تكتب؟ �أي التطبيقات �أو الربامج
ت�ستخدمها يف معظم الأوقات
؟ وغريها من الأ�سئلة ،حتاول
امل�ؤلفة الوقوف على درجة �إدمان
الهاتف النقال على اعتبار �أنه
�أول العينة املنتقاة للدرا�سة ،ثم
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تنتقل بعد ذلك �إىل بقية الأجهزة،
احلا�سب ال�شخ�صي ...مع تنويع
يف الأ�سئلة .يكمن الهدف من
ه��ذه الأ�سئلة يف الوقوف على
درجة �إدمان امل�ستعمل ،وقد بينت
النتائج ثالثة �أ�صناف :الإدمان
اخلطري والإدمان املعتدل وغري
امل�����س��ت��ع��م��ل .و�أب������رزت �صفات
وخ�صائ�ص ك��ل ن���وع؛ �ضعيف
ومتو�سط وخطري ،مع اقرتاح
«يومية الت�شتت الرقمي» ،رغبة
منها يف تقدمي الدعم للتخل�ص من
هذا الت�شتت الرقمي وذلك من
خالل تدوين كل حالة يف مذكرة
يومية للوقوف على العدد والنوع،
وهذا الإدراك �سي�سمح لنا بالقيام
بثورة �ضد ما ي�ستنزف �أوقاتنا
وي�شتت جهودنا.
وحتت عنوان «�أالعيب العقل»
تقف الباحثة عند الأ�سباب التي
تدفعنا �إىل مالزمة امل�شتتات
الرقمية من قبيل ال�شعور ب�أننا
مهمون وب�أننا م�شغولون ،و�ضمنيا
نفر من الفراغ املوجود يف حياتنا،
وقد يكون ب�سبب �شكل من �أ�شكال
اخلوف .وقد �شبه بع�ض علماء
النف�س �إدم��ان الإنرتنت ب�إدمان
املخدرات والو�سوا�س القهري،
لدرجة �أن دولة ككوريا اجلنوبية
فتحت ع��ي��ادات ل��ع�لاج �إدم���ان
الإنرتنت.
بعد ذلك ا�ستعانت امل�ؤلفة
بجدول ا�ستطالع به جمموعة
�أ�سئلة مل�ساعدة ال��ق��ارئ على
ال��وق��وف ع��ن��د درج���ة �إدمانه،
وتقرتح ت�سع خطوات للرتكيز،
مركزة على �ضرورته وفائدته.
�إن��ك حني تركز ف�إنك تبدع
بحرية وتنجز كميات كبرية من
العمل ،والرتكيز �أ�صال مهارة
منتلكها� ،إنها ذلك املكان الهادئ
واملثمر ،حيث ال يوجد فر�صة
لت�شتيتنا.
وتدعو امل�ؤلفة قارئ الكتاب
�إىل �أن يعرث على نقطة تركيزه
القوية ،وتقدم مقارنة بني عمل

عرض كتاب
العقل يف كلتا احل��ال��ت�ين ،بني
الرتكيز وبني الت�شتت ،م�ضيفة
ب�أننا عندما ن�شعر بامللل �أو حني
ن��واج��ه عمال �صعبا ،ف��إن��ه من
ال�سهل �أن يتم ت�شتيتنا لتقرتح
�إطفاء م�شتت رقمي واحد ملدة
خم�س ع�شرة دقيقة كبداية ثم
نركز على ما نفعله ،ثم يف اليوم
التايل ن�ضيف م�شتتا رقميا �آخر،
وهكذا مع الزيادة يف املدة الزمنية
تدريجيا.
ب��ع��د ذل����ك ت�����ض��ي��ف ب�����أن:
«معرفتك كيف يبدو ال�شعور
بالرتكيز ،ومعرفة �أنك ت�ستطيع
الرتكيز حتى ولو لفرتة ق�صرية
هي بداية رائعة.
«ال حتاول �إطفاء كل �أجهزتك
الرقمية ل�ساعات ب�شكل مفاجئ
�إذا كنت تعتمد عليها ب�شكل كبري؛
حيث �إن��ه من املرجح �أن تعاين
�أعرا�ض انتكا�سة �إذا ما فعلت
ذلك».
وتقرتح ربط الرتكيز بالأوقات
التي تكون فيها معدالت الإنتاجية
يف �أق�صاها من خالل تعرفك على
�أمناط طاقتك الإبداعية.
وتن�صح ب ��أن تتجنب« :بكل
الطرق املمكنة ،الت�شتت الرقمي
خالل الفرتات التي تكون فيها
معدالت قدرتك الإنتاجية يف
�أق�صاها.»...
لتنجز فيها خمتلف املهام
ذات ال��ن��ف��ع ال��ك��ب�ير ك���الإب���داع
والكتابة وخلق الأف��ك��ار ...يف
مقابل املهام التي ميكن ت�أجيلها
�إىل �أوقات الطاقة املتدنية كتفقد
الربيد الإلكرتوين و�إعداد كوب
�شاي...
وتدعو �إىل �ضرورة حتديد
نقاط ال�ضعف وحتديد �أوقات
الت�شتت الرقمي مع الوقوف على
ن��وع امل��زاج ال��ذي تكون فيه مع
الت�شتت الرقمي ،وكدعم ،تقرتح
تدريبا ميكن تلخي�صه يف:
 فكر يف ال�شيء الذي تريدالرتكيز على فعله ،وحدد وقتا

�ستبد�أ فيه ،و�أخ�بر اجلميع ال
يزعجونك ،و�أطفئ جميع امل�شتتات
الرقمية ،وابد�أ املهمة ،و�إنه املهمة
يف �ساعة �إذا ا�ستطعت ،وتفقد
مقدار ما �أنهيته ،وحدد موعدا
للمرة القادمة ،و�أعد الت�شغيل،
وان�ضم م��رة �أخ��رى �إىل العامل
الرقمي.
ومن باب التو�ضيح �أوردت
جتربة «ديفيد �سرتاير» الأ�ستاذ
بجامعة يوتا ،والذي قام برحلة
على القارب يف عام  2010م�ؤلفة
من عدد من علماء الأع�صاب،
وجم��م��وع��ة �أخ����رى م��ن خرباء
عقليني ،وقد قاموا برحلة مدتها
ثالثة �أي��ام منف�صلني فيها عن
هواتفهم النقالة والإنرتنت:
«ومبرور الأيام قاموا بالتفكري يف
كم كبري من الأفكار اخلالقة».
و�أوردت امل�ؤلفة مناذج ل�شركات
عاملية تبنت التحكم يف الربيد
الإلكرتوين لعمالها ،بل �إن بع�ضها
جعلت مل�صمميها ومربجميها
�أوقاتا مينع فيها االت�صال بهم،
وت��ت�راوح ب�ين �ساعتني وثالث
�ساعات ،ويعمد �آخ��رون وقتها
�إىل ا�ستقبال الر�سائل نيابة عنهم،
وذلك بهدف تقوية الإنتاج.
وملقاومة الت�شتت الرقمي
تقرتح  15حال ميكن تلخ�صيها
يف:
 ك���ن م��دف��وع��ا باملوعدال��ن��ه��ائ��ي ،و���ض��ع عينيك على
اجلائزة ،واملهمة الأكرث �أهمية،
و�أ���س��ن��د امل��ه��ام امل�شتتة رقميا
لآخرين ،واحذف مهمة ،والنتائج
فح�سب ،و �أغلق الدائرة ،و �أوقف
ال�����س��اع��ة ،وتفقد مر�شحاتك،
واخف�ض م�ستوى توقعاتك ،و
ت�صنيف املهمة ،وراقب ال�ساعة،
وحتديد الأهداف ،والدعم الفني،
و�إعادة ال�شحن.
�إن������ك ح��ي�ن حت�����دد �سبب
حاجتك �إىل الوقت يعطيك قوة
الإرادة ملقاومة الت�شتت ،وامل�شكلة
تكمن يف �أن اخل�سارة ال تقت�صر

72

التطهير التكنولوجي»
وص � � � � �ف � � � � ��ة ج � � � ��اه � � � ��زة
الس�ت�ع��ادة ق��وة التركيز
على الوقت فقط ،بل �إن بع�ض
التقديرات ترى �أن الأ�شخا�ص
امل�شتتني رقميا يخ�سرون ع�شر
نقاط من معدل ذكائهم ،ف�ضال
عما ي�صيب ذاكرتهم من وهن،
وذلك ب�سبب االنتباه املنق�سم.
يف مقابل ذل��ك ،حني تركز
على امل�شروعات «بدون �أن ت�سمح
لأي �شيء مبقاطعتك� .ستبد�أ
يومك بالإنتاجية ب��دال من �أن
تبد�أه بالت�شتت».
لقد مت اق�تراح ما ا�صطلح
عليه «بالتطهري التكنولوجي» �أو
م�ضاد عالج الإدمان التكنولوجي،
وذلك بقطع االت�صال الرقمي من
�أجل امل�صلحة.
وع��ددت الباحثة جمموعة
من �صفات الأ�شخا�ص املركزين،
كتحقيقهم لنتائج رائعة ،و�إجنازهم
ق��درا كبريا من العمل دون �أن
ي�ضطروا �إىل الت�أخر عن موعد
مغادرة العمل ،وتذكر خرباتهم...
وتتناول امل�شتتات يف املكتب ثم يف
العمل من البيت ،مبينة عوامل
الت�شتت الرقمي ومقدمة بع�ض
احللول للتخل�ص منها.
وت���ن���اول���ت ب��ع�����ض الطرق
للتخل�ص من الت�شتت الذي ي�سببه
لنا الآخرون ،مع الت�أكيد على �أن
الأمر لن يكون �سهال ،لذا تدعو
�إىل الرفق بالنف�س حني نف�شل
يف املهمة يف البداية .وتو�ضح
�أن �سبب �إدماننا التكنولوجيا
يعود �إىل املكافئات ال�صغرية التي
نح�صل عليها من خالل جرعة
الدوبامني.
وتقرتح خم�سة �أ�ساليب لزيادة
ق��وة الرتكيز ،ميكن تلخي�صها
يف:
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ـ البدء بخطوات �صغرية.
ـ اختيار �شخ�ص لديه تركيز
قوي واتخاذه مثال اعلى.
ـ ابد�أ مبهام ت�ستمتع بها.
ـ حدد الأهداف.
ـ ال ت�صعب الأم����ر على
نف�سك.مطالبة القارئ بال�ضغط
على نف�سه ،وتقرتح ما �أ�سمته
بالتطهري التكنولوجي وذلك
ب�إطفاء جميع الأجهزة ،خا�صة
يف العطل كمنا�سبة ،لال�ستمتاع
بعطلة رق��م��ي��ة ،م��ع اال�ستعانة
بتحديد الأهداف وو�ضعها ن�صب
العني كعامل حتفيز.
وت�ؤكد ب�أننا  »:نحتاج جميعا
� »:إىل ا�سرتجاع تركيزنا ب�شكل
م�ستمر ،والطريقة التي تفعل بها
ذلك تعود �إليك».
بعد التطهري التكنولوجي
تقرتح �إع���ادة الت�شغيل ،وذلك
بالت�أمل من خالل تركيز عقولنا
على �أج�سامنا بالريا�ضة �أو امل�شي
مما يزودك بالطاقة ،فحني نركز
عقولنا على ما تفعله �أج�سامنا
ف�إنها تنف�صل عن كل �شيء ،الأمر
الذي يعيد �شحننا.
كما ميكننا �أن نح�صل على
هدوء العقل من خالل اليوجا �أو
الت�أمل �أو اال�سرتخاء...
وتعدد فوائد ا�ستعادة الرتكيز
يف �أنك �ستجد الطم�أنينة وحتظى
بنوم �أف�ضل وتكون �أكرث �إبداعا
وحت�����ص��ل ع��ل��ى �أف���ك���ار �أف�ضل
و�ستتح�سن عالقاتك ،وتتجنب
ال�سلبيات.
�إن اخلطري يف الأمر هو �أنه:
«�إذا مل نحدد �أي��ن نريد تركيز
انتباهنا ،ف�سيقرر الآخرون ذلك
لنا ب�سرعة ،و�سيتدفق علينا كم
هائل من املعلومات كان يف انتظار
توجيه �أفكارنا ،وا�ستهالك وقتنا؛
مبجرد �ضبطنا ل��ل�تردد» .هذا
ف�ضال عن فوائد �أخرى �شخ�صية
ومهنية...
فهل من معترب ؟!

إنسانيات

ازده� � � � � � � � � � � ��ار ث � �ق � ��اف � ��ة
ال� � � � � � � �ك � � � � � � ��راه� � � � � � � �ي � � � � � � ��ة
ع� � � � �ل � � � ��ى ص � � �ف � � �ح� � ��ات
ال� �س ��وش� �ي ��ال م �ي��دي��ا
وم � ��واق � ��ع ال �ت ��واص ��ل
االج� � � � �ت� � � � �م � � � ��اع � � � ��ي..
ليست مجرد تفريغ
ل �ش �ح �ن ��ات ال �غ �ض��ب
م ��ن ف �ش��ل األنظمة
واحل � � � � � � � �ك � � � � � � ��وم � � � � � � ��ات

االغتيــال األخالقي
حسن حامد

ه���ل ���ص��ح��ي��ح �أن����ه ك��ل��م��ا زاد
ارتباطنا مب�ستحدثات الع�صر
من �إلكرتونيات وثورة معلومات
وتكنولوجيا متقدمة� ،ساهمنا
يف اغتيال مفاهيم احلرية
وال��ت��ح��رر وال��ك��رام��ة وال��وط��ن
وامل��واط��ن��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة،
ب��و���ص��ف��ه��ا م��ف��اه��ي��م ال��ق��وة
ٌ
أخالقية للحياة؟ ،و�إذا كانت
ال
�صناعة التاريخ فعال �أخالقيا
يف املقام الأول ،فهل �صحيح �أن
ع�صرنا احلديث ف�شل يف �أن
يعرب عن نف�سه ،عرب املمار�سة
النظرية والعملية �أخالقيا،
يف ظل �سيادة احلياة املادية
وط��غ��ي��ان ال��ق��ي��م احل�����س��ي��ة،
ب��دال م��ن القيم املعنوية؟.

عالمة ا�ستفهام بدت ت�شغل
بال الكثريين ممن ي�ؤمنون ب�أن
القيمة احلقة للإن�سان ال ت�أتي
من خارجه ،و�إمن��ا هي �شعاع
نور يولد ويكرب داخله ،في�ضيئ
جوانب احلياة ب�أكملها ،ويجعلها
�أكرث منطقية ،و�أكرث تهي�ؤاً للنمو
وال��ت��ق��دم واال���س��ت��م��رار ،وهي
طاقة �إيجابية توفر له الأجواء
التي ت�سود فيها القيم واملبادئ
واملكارم الأخالقية ،ويعلو فيها
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�صوت االل��ت��زام واال�ستقامة،
وترفرف يف �أرجائها �إ�شراقات
الروح والنف�س ،تلك التي هداها
اهلل �سبحانه ـ عرب جميع الأديان
ال�سماوية ـ �إىل اخلري و�ألهمها
تقواها ،ولي�س هناك �أبدع مما
حدده القر�آن الكرمي من هذه
املكارم.
ل���ق���د و����ض���ع���ت الأدي�������ان
ال�����س��م��اوي��ة للمجتمع ـ �أي
جمتمع ـ القاعدة الأخالقية
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التي متكنه من التغلب على
االنتكا�سات ال��ت��ي ميكن �أن
ي�صاب بها الأفراد يف ميادين
احلياة املختلفة ،كنتيجة طبيعية
لغلبة ال�سمة املادية ،ومتكنه
م��ن حتمل �أ�صعب الظروف
دون �أن يف�سدوا �أو ينحرفوا
�أو يتحللوا من ثوابت اخلري
داخلهم ،ومتثل هذه القاعدة
الر�صيد االحتياطي الذي يقاوم
االن��ح�لال واالن��ح��راف وكافة

إنسانيات
�أنواع اخللل يف احلياة.
ومثال حني ي�صاب املجتمع
ب�ضائقة اقت�صادية ـ ومعظم
املجتمعات تعاين هذه ال�ضائقة
حاليا ـ ف�إن القاعدة الأخالقية
تدفعهم �إىل حتمل ومعاجلة
النواجت ال�سلبية لهذه ال�ضائقة،
مثل �إغ��اث��ة امللهوف و�إطعام
اجلائع وم�ساعدة املدين املع�سر
وع��دم التكالب على الك�سب
احلرام بالرغم من �شدة الفاقة،
�إىل جانب التما�سك املجتمعي
وع����دم ال��ر���ض��وخ واخل�ضوع
مل��ق��ت�����ض��ي��ات ه����ذه الظروف
ال�صعبة.
نتائج خطرية
وق���د ان��ت��ب��ه ال��ب��ع�����ض �إىل
النتائج اخلطرية التي ميكن
�أن ت�ساعدهم على حتقيق
م�صاحلهم ل��و �أن��ه��م �صوبوا
طلقاتهم ال��ن��اري��ة للنيل من
تلك القاعدة الأخالقية ،يف
جمتمع ما ،ف�أ�صابوها يف مقتل،
فعملوا بكل الو�سائل على �أن
يجعلوها يف امل��رت��ب��ة الدنيا
من اهتماماته ،مدركني حجم
الفائدة لو دفعوا النا�س دفعا
وهم يعي�شون �ضائقة العي�ش
وال�شح يف متطلبات احلياة،
دون �سند خلقي يحميهم من
ال�����س��ق��وط يف امل��غ��ري��ات� ،أو
ال�صمود �أمام �أ�سباب االنحدار،
�أو القدرة الإميانية على مواجهة
التحلل.
وال ي���ح���دث االغ���ت���ي���ال
الأخ�ل�اق���ي ب�����س��ب��ب املعاناة
االقت�صادية فح�سب ،بل �إن
الوفرة االقت�صادية يف بع�ض
املجتمعات كانت �سببا يف ذلك،
خا�صة يف املجتمعات التي
اكت�شف البرتول على �أر�ضها،
حيث ك��ان اكت�شافه �سببا يف

ال � �ف � �س � ��اد األخ� �ل ��اق � � ��ي ه� � ��و اجل� � �ي� � ��ل اخل � ��ام � ��س
م � � � ��ن احل� � � � � � � � ��روب  ..ي� � �س� � �ت� � �ه� � ��دف ت � �ف � �ت � �ي� ��ت
ال � � � ��دول ومت � ��زي � ��ق ك� �ي ��ان� �ه ��ا وت� �غ� �ي� �ي ��ر أف � �ك� ��اره� ��ا
ت��غ��ي�ير ال��ك��ث�ير م��ن النفو�س
واخ��ت��ف��اء ال��ك��ث�ير م��ن مكارم
الأخالق ،مما غري الطباع وبدل
الأخالق و�أن�سى بع�ض النا�س
دينهم وجهادهم وتقاليدهم
التي ورثوها ،ومل يورث لدى
البع�ض �إال الك�سل واخلنوع ،ومل
يطبع بع�ض النفو�س �إال باخلبث
والرياء ،وقد ت�أمل الكثريون ملا
�أ�صاب تلك النفو�س من جراء
الذهب الأ���س��ود ،خا�صة بعد
�أن توافدت على كل دولة ظهر
النفط على �أر���ض��ه��ا ،ح�شود
ال��غ��رب��اء م��ن الأج��ان��ب تبغي
امت�صا�ص رحيقها وخرياتها.
وك���ان ه��ن��اك م��ن ي��رى �أن
ال�شعوب التي ظهر النفط يف
بالدها ،ظلت �سائحة ب�أخالقها
مع ان�سياح النفط ،وي�أ�سفون
على الأج��داد البحارة الذين
جابوا بقاع الأر�ض ،بحثا عن
اخل��ي��رات ب��ال��ت��ع��ب واجلهد
والعرق والكفاح ،و�آمنوا ب�أن ما
جاءهم من غري عناء �أورثهم
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ال�شقاء ،و�أن الرثوة التي تنبع
م�صادفة من حتت الأر���ض ال
تلبث �أن تبتلعها الأر���ض ،لأن
م�ستقبل الإن�سان وتقدمه ال
ي�أتيان من امل�صادفات ،و�إمنا
م��ن ال��ب��ح��وث واالكت�شافات
والدخول يف �سباق م�ستمر مع
الزمن ،مع احلفاظ على القيم
الأخالقية.
زعزعة الثقة
وق������د �أدى االغ���ت���ي���ال
الأخ�لاق��ي� ،سواء كان ب�سبب
الرتدي االقت�صادي �أو الوفرة
امل��ال��ي��ة� ،إىل ازده����ار ثقافة
الكراهية ،وم�سبباتها والرتويج
لها ،ف�ضال عن زعزعة الثقة يف
احلكومات ،ويف قدرتها على
حتقيق عدالة و�أمان املجتمعات،
كما �أدى �إىل انت�شار ال�شائعات
ومفاهيم عدم نزاهة امل�س�ؤولني،
واختالق الق�ص�ص والروايات
التي ت�شوه الوقائع ،وتذهب
بعقول الأفراد واخليال ال�شعبي
بعيدا عن جمريات الأمور ،مما
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يزيد من حجم عدد اجلرائم
واملخالفات التي تهز الر�أي
العام ،وتربك �أجهزة التحقيق
والف�صل يف املنازعات ،وتلحق
الأذى بالأبرياء وتنال من �سمعة
ال�شرفاء.
ولعل من �أبرز املظاهر الدالة
على �سيادة ثقافة الكراهية ،ما
نراه من انت�شار العنف اللفظي
ب�شكل وا���س��ع على املن�صات
االجتماعية لل�سو�شيال ميديا
ومواقع التوا�صل االجتماعي،
وال يلتفت �أح��د �إىل ذلك وال
ي ��أخ��ذه م��أخ��ذ اجل��د ،ب��ل يتم
التعامل معه بو�صفه جمرد
�سعي من بع�ض امل�ستخدمني
ل��ت��ف��ري��غ ���ش��ح��ن��ات الغ�ضب
واالنفعال من جراء الأحداث
واجلرائم وال�شائعات واملفاهيم
ال�سلبية ،ظنا منهم �أنهم غري
م�س�ؤولني عن تلك املن�صات وما
حتمله �أو ت�صدره من �شحنات
غ�ضب.
وقد ي�صل العنف اللفظي
�أحيانا يف بع�ض املجتمعات
�إىل التهديد بالقتل ،وقد ر�صد
الإع�ل�ام يف الع�صر احلديث
بع�ض تلك التهديدات التي مت
توجيهها �إىل الكثري من النماذج
امل�ستهدفة ،خا�صة ر�ؤ�ساء الدول
وموظفي الرئا�سة ومر�شحي
الرئا�سة واملوظفني يف هيئات
تنفيذ ال��ق��ان��ون ،وال�شهود
يف ال��ق�����ض��اي��ا ،والأ�شخا�ص
املعر�ضني لالغتيال ،وبع�ض
ال�صحفيني وال�شخ�صيات
العامة والنا�شطني ال�سيا�سيني،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأ�شخا�ص
يف بع�ض اجلماعات املحمية
دوليا ،مثل جماعات امل�شردين
والالجئني ،وغ�ير ه���ؤالء من
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن حلقتهم
تهديدات متعددة قائمة على

بع�ض النزاعات وال�صراعات
واخلالفات ال�شخ�صية.
النزعات الفطرية
ويقرر علماء البيئة والنف�س
واالجتماع �أن املجتمعات �إذا
و�صلت �إىل هذه الدرجة من
الف�ساد �أو ال�سقوط الأخالقي،
ف��إن النتيجة احلتمية لذلك،
هي �أن هذا ال�سقوط ي�ستقر
يف ن��ف��و���س الأف�����راد وي�صبح
م��ن ال��ن��زع��ات ال��ف��ط��ري��ة ،وال
يفلح معه التعليم الذي ميثل
ال�����س��ن��د احل��ق��ي��ق��ي يف خلق
احل�س الأخالقي لدى الفرد،
مما يرتتب عليه نتائج كارثية
على املجتمعات ،من �أهمها
�أن الإع�لام ين�شغل مبالحقة
ومتابعة اجلرائم على كرثتها،
وبهذا االن�شغال ينعدم دوره يف
حماية املجتمعات واحلفاظ
على �أمنها.
ففي جمتمع مثل الواليات
املتحدة الأمريكية ،بل يف معظم
املجتمعات الغربية ،تت�صدر
�أخبار اجلرائم وتفا�صيل ارتكابها
والتحقيقات املو�سعة حولها،
مو�ضوعات وق�ص�ص ن�شرات
الأخبار والربامج احلوارية يف
القنوات التلفزيونية املحلية،
والقنوات الف�ضائية املوجهة
�إىل املجتمعات اخلارجية ،ويف
كل مرة تعر�ض فيها اجلرمية،
ال تخلو التغطية الإخبارية
من تعريف جمهور امل�شاهدين
بنوعية اخلارجني على القانون،
وال���ظ���روف ال��ت��ي �أدت �إىل
انحرافهم� ،إ�ضافة �إىل ت�ضخيم
اجلهود التي تبذلها الأجهزة
الأمنية يف مواجهتهم ،مما قد
ي�أتي بنتيجة عك�سية ويرتتب
عليه �إحداث نوع من التعاطف
مع ه���ؤالء املجرمني ،خا�صة

ان �ع��زال ال �ف��رد وان�س�ح��اب��ه داخ ��ل امل�ج�ت�م��ع ال�ع��رب��ي ..
نتيجة اإلح�س��اس ب��أن��ه مقموع أم��ام أخ�ل�اق السلطة

يف حالة �إلقاء ال�ضوء على ما
ي��ح��دث م��ن جت�����اوزات وقت
القب�ض على ه�ؤالء اخلارجني
على القانون ،وف�ضح نقاط
اال�ستبداد يف النظام الأمني،
والبكاء على نقاط ال�ضعف يف
النظام الق�ضائي.
ويف ح�����ال�����ة ت���ع���اط���ف
امل�شاهدين �أمام ما قد يحدث
من قمع للإن�سان وحرمانه متعة
اال�ستمتاع بحريته ،ترتاجع
ن�سبة الإفادة من م�شاركة النا�س
يف �أعمال املراقبة واملالحقة
والتبليغ عن املخالفات القانونية
واجلرائم التي قد تقع ،وترتفع
ن�سبة التخمني والت�شكيك
يف الإج�����راءات ال��ت��ي تتبعها
امل�ؤ�س�سات والأجهزة القانونية
وجهات التحقيق ،مما يقلل
ب��دوره من فاعلية ال��ردع ملن
ت�سول له نف�سه ارتكاب جرمية
ما.
الت�ضا�ؤل والتال�شي
ه��ذا �أي�����ض��ا ب���دوره يحرم
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املجتمعات من عن�صر �إثراء
مهم جدا ،هو م�شاركة الفرد،
حيث ينتج عن ذلك الرغبة يف
العزلة واالن�سحاب من الف�ضاء
العمومي للمجتمع ،وقد ي�شعر
ه��ذا الإن�����س��ان ال��ت��ي تتلب�سه
حالة العزلة واالن�سحاب من
امل�شاركة الإيجابية يف املجتمع،
ب�أنه مت�ضائل ومتال�ش وال قيمة
ل���دوره �أو ر�أي���ه ،مم��ا ينعك�س
�سلبا على احلياة داخ��ل تلك
املجتمعات ب�شكل عام ،حيث
تنعدم م�شاركة امل��واط��ن من
�أي نوع يف �أي جمال� ،سيا�سيا
واجتماعيا وثقافيا ومعنويا
وغ�ير ذل��ك ،وحيث ي��رى هذا
املواطن نف�سه كائنا مقموعا ال
�سبيل �أمامه ملقاومة ال�سلطة
ال�سيا�سية �إال بتنفيذ مبادئها
الأخ�لاق��ي��ة ،املفرو�ضة عليه
ج�برا ،وه��و ي��ؤم��ن يف الوقت
نف�سه �أن تلك املبادئ ما هي
�إال ع��اه��ات �أخ�لاق��ي��ة وعلل
اجتماعية ،ولعلنا جند ذلك
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وا�ضحا يف بع�ض جمتمعاتنا
العربية.
وهكذا تزداد النتائج املرتتبة
على االغتيال الأخالقي �شيئا
ف�شئيا ،وال تتوقف تلك الزيادة
حتى لو انق�شع غبار املعركة
وب��ردت �سخونة الذخرية ،بل
جتد املجتمعات نف�سها وك�أنها
�سفينة الهالك التي تقودها
الأم���واج العاتية ،رغما عنها
�إىل حتفها ،حيث ال م�صري
ينتظرها �إال التمزق والتفتت
واملحو والهالك.
و�إذا كانت �أدبيات التاريخ
تقرر �أننا نعي�ش الآن يف ع�صر
اجل��ي��ل ال��راب��ع م��ن احلروب،
وقد كان اجليل الأول نوعا من
احلروب التي تدور بني اجليو�ش
النظامية ،واجليل الثاين عبارة
عن احلروب التي كانت تدور
با�ستخدام اجليو�ش املدفعية،
وجتلى ذلك يف احلرب العاملية
الأوىل ،واجليل الثالث عبارة
عن احلروب التي كانت تدور
با�ستخدام �أجهزة الت�شوي�ش
وامل��ن��اورات ،وق��د جتلى ذلك
يف احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية
واحل���رب ال��ب��اردة ،ث��م اجليل
الرابع من احل��روب ـ احلايل
ـ وال��ذي يعتمد على الو�سائل
التكنولوجية لتفتيت الدول،
واعتماد الو�سائل الفنية بدرجة
�أك�بر م��ن النظم الع�سكرية،
ف�إن اجليل اخلام�س ـ والقادم
ـ من احل��روب� ،سوف يعتمد
اعتمادا كامال على االغتيال
الأخالقي للدول ،والذي يعني
يف املقام الأول تفتيت ومتزيق
كيان الدولة ،بتحوير فكرها
وتغيري قناعاتها والق�ضاء على
�أحالمها.

لغـــــــة

ٌ
ُ
ع
ق
ي
د
ة
َّ
و
ه
ـــــــــ
و
يــــة
د .محمد مصطفى َ
الك ْـنـز
كثريًا ما ي�س� ُأل طالبي :ملاذا ّ َ
نتعلم اللغة العربية؟
ُ
نتكلمُ ها يف حوارنا؛ يف البيت وال�سوق وال�شارع ،فما الداعي �إىل �إرهاقنا ُّ
ن�ستعمل الف�صحى يف حياتنا اليوميّ ـة ،وال ّ
بتعلم
يقولون� :إننا ال
َ
ُ
�ألفاظها ،ودرا�سة قواعدها؟ ما َلنا واملبتد�أ؛ رُ فع �أو ُن�صب �أو ُج ّـر؟ وما �ش� ُأنـنا بالفاعل �أو املفعول به؟ ما امل�شكلة �إذا رَف ْعنا �أو َن َ�ص ْبنا �أو َجر ْرنا،
�ضيقون علينا ؟ … �إىل غري ذلك من الأ�سئلة التي يبحثون عن �إجابات حقيقية عنها.
كما يروق لنا؟ ملاذا ُت ِ ّ

أ�سا�س َفـ ْهـم
و�أقول :العربي ُة � ُ
ديننا ،و�آي�� ُة عروبتنا ،وعالمة
هُو ّيـتنا ،وبرها ُن وجودنا امل�ستق ّل
يف ه��ذا ال��ع��الَ��ـ��م ،فمن ال لغ َة
ل��ه ال عقيدة وا�ضحة ل��ه ،وال
هوية خا�صة به؛ لأن اللغة مر�آة
الفكر ،بها تتك ّون ثقافاتُ الأمم،
ني مالمح ما�ضيها
وبها ت�ستب ُ
وحا�ضرها وم�ستقبلها ،ومن
يفتقد هذه اخل�صو�صية فال كيان
له بني الب�شر .و�إنه من العيب �أن
نرى العالَـم حولنا يهت ّ ُم بلغاته،
ُ
ويحافظ عليها ،ويفتخر بها،
ويجتهد يف ن�شرها ،ويف �إن�شاء

ل� ��و ض ��اع ��ت عربيتنا
لضاع تراثنا واندثرت
ع� ��روب � �ت � �ن� ��ا وامن � �ح� ��ت
م�لام��ح ث�ق��اف�ت�ن��ا وصار
ال م� �ع� �ن� ��ى ل� �ه ��وي� �ت� �ن ��ا
ق��ن��وات تلفازية و�إذاع��ي��ة ّ ُ
تبث
قواعدها ،ونحن على النقي�ض
من ذلك متا ًما ،هل ر�أيتم من
يتكلّمون الإجنليزية �أو الفرن�سية
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�أو غريهما مثلاً ي�سخرون من
لغتهم� ،أو ينتق�صون منها ؟!
�إن ه��ذا الإح�سا�س الذي
يتنامى يف نفو�س �أبناء العربية
 للأ�سف  -قد غ ّذاه اال�ستعمار،وذي����ولُ����ه م���ن امل�ست�شرقني
وامل�ستغربني ،وتبعهم -للأ�سف
� ً
ري من بني جلدتنا عرب
أي�ضا -كث ٌ
و�سائل �إعالمنا؛ عن ق�صد �أو غري
ق�صد؛ خا�صة الو�سائل املرئية؛
�إذ راحوا ي�ستهزئون من مدر�سي
اللغة العربية ،ويُظهرونهم يف
�صور كاريكاتورية ،تدعو �إىل
ال�ضحك؛ �سواء يف حديثهم �أو
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لبا�سهم؛ َحد َ
َث هذا  -للأ�سف -
مرا ًرا يف الدراما العربية ،بدعوى
الكوميديا.
ُ
ّ
واحل����ق ال���ذي ال َمـ ْعـدَى
عنه �أن��ه ل��و �ضاعتْ عربيتنا،
ل�ضاع تراثُنا ،واندثرتْ عروبتنا،
وامنحتْ مالم ُح ثقافتنا ،و�صار ال
معنى ل ُهو ّيَـتنا ،وجاءتْ �أجيا ٌل ال
تعرف من العربية �شي ًئا ،ك ّ ُل ما
يف الأمر �أن �سبب هذا الإح�سا�س
الكامن يف نفو�س �أبنائنا هو
العرب عن
نتيجة ت� ّ ُأخرنا نحن
َ
اللحاق بر ْكب التق ُدّم ،فرتاجعتْ
معنا عربيتُنا ،ولو �أننا تَق َّدمنا

لتق َدّمتْ هي معنا.
مم ال�سابقة
وق��د كانت الأ ُ
وال �سيما يف ع��ه��د اخللفاء
الرا�شدين ،والع�صرين الأمويّ
والعبا�سي  -جتته ُد يف َتعلّ ُم
ّ
َ
ً
العربية ،حتى تنال وظيفة داخل
ال��دول��ة الإ�سالمية ،ك��ان تعلّ ُم
العربية وقتئذ حل ًما عظي ًما لأبناء
الفر�س والروم والهند واحلب�شة
وغريهم من �أمم الأر�ض.
وامل��ت �� ِ ّأم��ـ � ُل لآي����ات القر�آن
وا�ضحا
�اح��ا
ً
الكرمي يجد �إحل� ً
على �أنّ ال��ق��ر�آن بل�سان عربي
مبني ،و�إ���ش��ارات كثرية �إىل �أنّ
�إدراك العربية طريق مبا�شر
لفهم عقيدة الإ���س�لام ،وبناء
العقل الواعي ،وتر�سيخ الهو ّية
اخلا�صة لأمتنا؛ ومن ذلك:
ّ
قوله تعاىل�« :إ ّنا �أنزلناه قر�آنًا
عرب ًّيـا لعلَّكم تعقلون» �(.سورة
يو�سف� ،آية.)2 :
وقوله تعاىل« :وكذلك �أنزلناه
قر�آ ًنا عرب ًّيا»�( .سورة طه� ،آية
.)113
ً
وقوله تعاىل « :قر�آنا عرب ًّيـا
غري ذي ع��وج لعلهم يتقون ».
(�سورة الزمر� ،آية.)28 :
وقوله تعاىل « :كتاب ُف ِ ّ�صلتْ
�آياته قر�آنًـا عرب ًّيـا لقوم يعلمون».
(�سورة ُف ِ ّ�صلتْ � ،آية .)3 :
وقوله تعاىل�« :إن��ا جعلناه
قر�آ ًنـا عرب ًّيا لعلكم تعقلون ».
(�سورة الزخرف� ،آية .)3
الذكـرْ
�إىل غري ذلك من �آيات ِ ّ
احلكيم.
واختيار ا ِ
هلل  -ع َّز وج َّل -
ً
العربي َة �أن تكونَ لغة للقر�آن
الكرمي لي�س َ
�ض ْر ًبا من العبث؛
َ
العبث على اهلل  -تعاىل -
لأن
محُ ال ،و�إمنا ملا حتملُه هذه اللغ ُة
ٍ
ٍ
هائلة ،ولي�س هناك
طاقات
من
ُ
�شيءٌ ت�سمو به العربية �أعظ َم من
االختيار الذي �شرفها اهللُ
هذا
ِ
َّ

ال �ل �غ ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ذات
إم� � �ك � ��ان� � �ي � ��ات واس � �ع� ��ة
جت �ع �ل �ه ��ا ل� �غ ��ة ك��ون �ي��ة
ت �ن��اس��ب ج �م �ي��ع البشر
ل ��ذا ال ن�ع�ج��ب أن برع
ف � �ي � �ه� ��ا غ � �ي � ��ر ال � �ع � ��رب
كسيبويه واجلرجاني
واب ��ن ج�ن��ي والبخاري
به؛ فما �أك َ
رث ِ
لغات �أهل الأر�ض
وق��تَ ن��زول ال��ق��ر�آن ،لكن اهلل
اختار العربية من بينها.
وه��ذا يعني �أنّ يف العربية
ٍ
إمكانات وا�سعة جتعلها لغة كونية
�
تُنا�سب جميع الب�شر؛ لذا ال نعجب
�أن نرى غري العرب بارعني يف
العربية ،حتى �صاروا �أئمة فيها؛
ف�سيبويه ذو الأ�صول الفار�سية
يُع ّ ُد �إمام النحاة ،وعبد القاهر
اجلرجاين ذو الأ�صول الفار�سية
� ً
أي�ضا يُع ّ ُد �إمام البالغيني ،وابن
جني ذو الأ�صول الرومية يُعد
العا�شق الأكرب للعربية ،والبخاري
املولود يف بالد ما وراء النهر
ِ
املحدّثني ،وغري ذلك
يُع ّ ُد �إمام
�أئمة كثريون ،كتبوا يف العربية،
ونبغوا فيها.
ً
وان��ط�لاق��ا م��ن ه��ذا نقول:
لفهم ال�شرع ،ويف
العربية طري ٌق ِ
مقدمة ال�شرع ت�أتي العقيدة ،ومن
ال َقدَم را�سخة له يف العربية،
ال ق��دم ل��ه يف �إدراك مرامي
ال����َّ�ش� ْرع و َم�نَ��ازع��ه ،وال��ذي يل ُج
ِ
الوقوف
��واب ال�شريعةِ دون
�أب� َ
ِ
و�ضوابطها
على قواعدِ العربية
ٌ
هالك ال حمالة،
أ�سرارها -
و� ِ
و ُم ٌ
هلك من يتبعه.
وم��ن هنا نفهم ال��� ِ�ّ�س��ـ� َّر يف
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للمف�سر �أن
ا���ش�تراط العلماء
ِّ
يكون عاملًا بالعربية ،وا�شرتاط
ذلك � ً
أي�ضا للأ�صويل وللفقيه،
حتى جعلوا من �شروط املجتهد
الذي يبلغ ُرتب َة االجتهاد �أن يكون
عاملًا بالعربية ،ومن العجب �أنهم
َ
حفظ
مل ي�شرتطوا لكل ه�ؤالء
القر�آن الكرمي !!
�إن مالمح الثقافة الإ�سالمية
عمو ًما هي يف حقيقتها نتاج
لطبيعة العربية وخ�صائ�صها.
ي��ق��ول الإم����ام �أب���و املعايل
اجلويني املل َّقب ب�إمام احلرمني
يف كتابه الربهان�« :إن ال�شريع َة
ع��رب��ي � ٌة ،ول���ن ي�ستكم َل امل���ر ُء
اال�ستقال َل بالنظر فيها ما مل
يكن ر ّيَا َن من النحو واللغة» .
وي��ق��ول الإم�����ام �أب����و عمر
اجلرمي« :مكثتُ �أُفتي فِ ـ ْقـ ًها من
كتاب �سيبويه �أربع َ
ني �سن ًة »..
ولعلكم تت�ساءلون :كيف يُفتي
الإم��ا ُم �أبو عمر اجلرمي فق ًها
خال�ص لقواعد
نحو
من ِ
ٍ
كتاب ٍ
العربية؟
َ
ُ
ّ
و�أقول :ال تعجبوا ،فقد �ألف
ميا وحدي ًثا
ري من العلماء قد ً
كث ٌ
كت ًبا ا�ستطاعوا �أن ي�ستنبطوا
فيها فق ًها من خالل النحو ،ومن
إ�سنوي
أبرزهم جما ُل الدين ال
ُّ
� ِ
َ
ّ
ال�شافعي ال��ذي �ألف
الفقي ُه
ُّ
كتا ًبا بعنوان (الكوكب الدري يف
ا�ستنباط الأحكام الفقهية من
ابن
القواعد النحوية) ،وللإمام ِ
كتاب يف هذا
الْـمِ ـبْـ َرد احلنبلي
ٌ
املجال بعنوان( :نزهة املجال�س
يف الطرف والنفائ�س) ،وللإمام
ج�لال الدين الطويف احلنبلي
كتاب يف هذا املجال � ً
أي�ضا بعنوان
ٌ
(ال�صعقة الغ�ضبية يف الرد على
منكري العربية).
وم��ن �شاء �أن ي��رى حقيقة
ذلك ،فلينظر يف كتب ال�شافعية؛
وال�شرح الكبري
كالوجيز للغزايل،
ِ
ِ
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للرافعي ،والرو�ضةِ
واملجموع
ِ
ل��ل��ن��ووي ،ول��ي��ن��ظ��ر �إىل كتب
واملقنع والكايف
احلنابلة؛ كاملغني
ِ
البن قدامة ،ولينظر �إىل
وكلّ ُها ِ
كتب املالكية كالذخري ِة للقرايف
واجلواهر الثمينة البن �شا�س،
ِ
ولينظر �إىل كتب الأحناف؛
الكبري ملحمدِ ِبن احل�سن
كاجلامع
ِ
ِ
يره��ا  -يجدها
ال�شيباين وغ� ِ
مملوء ًة لغة ونح ًوا و�صر ًفا.
والناظر �إىل كتب التف�سري
وكتب ال��ق��راءات وكتب �أ�صول
الفقه ،على اختالفها يجدها
ُمـتْـ َرع ًة مب�سائل العربية؛ انظروا
م��ث�ًل�اً �إىل بع�ض مباحث علم
�أ�صول الفقه؛ مثل مبحث اللغات،
�أو مبحث امل�شرتك اللفظي،
�أو مبحث ح��روف امل��ع��اين� ،أو
مبحث الأوام���ر وال��ن��واه��ي� ،أو
مبحث �صيغ العموم �أو غريها،
تخ�ص
جت��دوه��ا كلها مباحث
ُّ
ق�ضايا العربية.
�إننا ال نعدو احلقيقة �إذا
املف�سرين والأ�صوليني
قلنا� :إن
ّ
والق ّرا َء والفقها َء مي ُدّون �أيديَهم
جمي ًعا طالبني عطا َء العربية،
وكلّ ُهم يجل�سون على مائدتها
ينتظرون َ
في�ضها و�إح�سانها.
ُ
وال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن العربية
وال�شريعة عالق ُة تكا ُمل وتعا ُون،
عالق ٌة عنوانها (العقيدة والهوية)؛
وقد روي �أنه اختلف ذات مرة
الإما ُم الفراءُ وهو من كبار النحاة
مع القا�ضي الفقيه �أبي يو�سف،
وهو من كبار فقهاء الأحناف؛
فانت�صر الف ّراء للنحو ،وانت�صر
�أبو يو�سف للفقه.
فقال الفراء� :إن نح َونا �أ�صلٌ
لفقهكم .فقال �أبو يو�سف :ف�إين
�سائلك �س� اًؤال من الفقه ،على �أن
جتيبني من العربية .فقال له
الفراءِ :
هات ما عندك.
فقال القا�ضي �أبو يو�سف� :إ ّن

لغـــــــة
َم ْن �سها يف �سهوه ال �شيء عليه
يف الفقه ،فهل يف نحوكم ذلك؟
فقال الفراء :نعم؛ يف نحونا
�أن الت�صغري ال يُ�ص َّغر ،وعليه فمن
�سها يف �سهوه فال �شيء عليه؛
لأن ال�سهو ت�صغري ،والت�صغري
فتعجب �أبو يو�سف،
ال ي�صغر.
َّ
واعرتف للفراء بف�ضل العربية.
واجتمع ذات مرة القا�ضي
�أب��و يو�سف هذا مع الك�سائي؛
وهو من كبار النحاة � ً
أي�ضا ،يف
ح�ضر ِة اخلليفةِ هارو َن الر�شيد؛
ف�س�أل الك�سائ ّ ُي �أبا يو�سف؛ ماذا
رجل قال المر�أتهِ �( :
أنت
تقو ُل يف ٍ
ِ
دخلت الدا َر) ،فقال �أبو
طال ٌق �إ ْن
يو�سفُ :ط ِلّقت ام��ر�أتُ��ه .فقال
الك�سائي� :أخط�أتَ  ،وال�صواب:
�إذا ق��ال�( :إنْ) بك�سر الهمزة،
ف�لا يق ُع ال��ط�لاق؛ لأن��ه علَّقه
على �شرط ،و�إن قال�( :أنْ) بفتح
الهمزة ،فقد ُط ِلّقت؛ لأنه �أثبتَ
لها الدخول .فانظروا �إىل عظمة
النحو ودوره يف ا�ستنباط الأحكام
الفقهية.
كذلك من جهل الفر َق بني
الفاعل واملفعول؛ كيف له �أن
يقر�أ قوله تعاىل�“ :إنمّ ا يخ�شى
َ
اهلل من عباده العلماءُ”؟ (�سورة
فاطر� ،آية� .)28 :إننا �إذا � ْ
أ�سقطنا
ِ
احلركات الإعرابية من كلمتي:
(اهلل والعلماء) ،لن يكون ب�إمكاننا
واملخ�شي
�أ ْن نُف ّرق بني اخلا�شي
ّ
ً
ُ
البع�ض خط�أ �أن
؟ ورمبا يظنّ
ّ
اهلل  -عز وج�ل  -يخ�شى من
العلماء ،وحا�شا له ذلك !!
ومن جهل قواعد الإجابة عن
ال�س�ؤال املبدوء بالهمزة املنفية،
يقع يف املحظور ،وه��و الكفر؛
ومثال ذلك قوله تعاىل« :و�إذ �أخذ
ر ّبُـك من بني �آدم من ظهورهم
ذر ّيَـتَــهم و�أ�ش َهدَهم على �أنف�سهم
�أل�ستُ بربكم قالوا بلى» (�سورة
الأعراف� ،آية.)١٧٢ :

وي���روى ع��ن اب��ن َع� ّب��ا���س -
ر�ضي اهلل عنه � -أن��ه ق��ال :لو
قالوا( :نعم) ،لكفروا .يريد �أ ّن
النفي �إذا �أُجيب بـ (نعم) ،كان
َ
ت�صدي ًقا له؛ �أي :للنفي ،فك�أنهم
�أق � ّ ُروا ب�أنه لي�س بر ِ ّبهم ،وهذا
كفر  .والبن عادل الدم�شقي -
ٌ
رحمه اهلل ٌ -
لطيف �أداره
بحث
حول هذه امل�س�ألة يف تف�سريه
اللباب .
ول��ذل��ك ق���ال ج��م��اع��ة من
الفقهاء :لو ُ�سئل رج� ٌل� :ألي�س
َ
عليك �أل� ٌ
��ف؟ فقال( :بلى)
يل
لزمته ،و�إذا قال( :نعم) ال تلزمه؛
لأن (بلى) جواب للإثبات ،و(نعم)
جواب للنفي .
ومن جهل قواعد العطف،
ج َّر خط�أً قولَه تعاىل( :ور�سوله)
يف �آية �سورة التوبة� ...« :أ ّن اهلل
ب��ريء من امل�شركني ور�سوله»
(�سورة التوبة� ،آية.)3 :
وتو�ضي ُح ذلك �أن من عطف
(ر�سوله) على (امل�شركني) يف
الآية ال�سابقة ،فقد �أحال املعنى
وغ�َّي�َّرّ ه ،ول��و تع َّمده كفر؛ لأن
العطف باجلر يقت�ضي براءةَ اهلل
من ر�سوله .ويف تف�سري هذه الآية
�أفا�ض الإما ُم القرطبي  -رحمه
اهلل  -يف تف�سريه (اجلامع) يف
احلديث عن ثواب �إعراب القر�آن
الكرمي.
ويُر َوى �أن �أعراب ًّيا يف زمان
عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل
عنه  -جاء يلتم�س ُمع ِلّـ ًما يُع ِلّمه
القر�آن؛ فقال :من يُ ْقـرئني مما
�أُن���زل على حممد� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ؟ فوجد ُمع ِلّ ًما،
ف�أقر�أه �سورة (التوبة) وكان مما
تاله عليه قوله تعاىل�( :أ ّن اهلل
ب��ريء من امل�شركني ور�سوله)
بجر (ر�سوله) .فقال الأعرابي:
ِّ
�أو قد برئ اهلل من ر�سوله؟ ف�إن
يكن اهللُ برئ من ر�سوله ،ف�أنا
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ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن العربية
وال � �ش� ��ري� � �ع � ��ة ع�ل�اق ��ة
ت � � �ك� � ��ام� � ��ل وت � � � � �ع� � � � ��اون
وي � �ت � �ض � ��ح ذل � � � � ��ك ف ��ي
ك�ت��ب ال� �ق ��راءات وكتب
التفسيروأصولالفقه
�أبر�أ منه؛ �أي :من ر�سوله !!
ف��ب��ل��غ ع��م�� َر م��ق��ال � ُة ذلك
الأعرابي ،فدعاه ،وقال له� :أترب�أ
من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
فق�ص عليه الأعراب ّ ُي ما
و�سلم؟
َّ
ك��ان من ُمع ِلّمه ،وذك��ر ما كان
من َر ِ ّده عليه .فقال عمر :لي�س
هكذا القراءة .قال :فكيف هي
يا �أمري امل�ؤمنني؟ قال�( :أن َ
اهلل
امل�شركني ور�سولُه)؛ �أي:
بريء من ِ
برفع (ر�سوله).
ثم �أمر عمر بن اخلطاب -
ر�ضي اهلل عنه � -أال يُ َ
النا�س
قرئ
َ
�إال عا ٌ
مل بالعربية .
وتوجي ُه رفع «ور�سوله» يف
الآية ال�سابقة �إما على العطف
على املو�ضع ،و�إما على ال�ضمري
امل��رف��وع يف «ب����ريء»؛ لأن���ه قد
طال الكالم ،و�إما على االبتداء،
واخل�ب�ر حم���ذوف؛ والتقدير:
ور�سولُه بريء منهم.
وق������ر�أ الإم��������ا ُم احل�سن:
(ور�سولَه) بالن�صب ،وهو معطوف
على ا�سم اهلل ،ع َّز وج َّل.
��ف��رق ب�ين نون
وال���ذي ال يُ ِ ّ
الن�سوة ،ونون الأفعال اخلم�سة،
لن يعرف املراد من قوله تعاىل:
(�إال �أن يَ ْع ُفونَ) من قوله« :و�إ ْن
ـم�سوهنّ
طلقتموهنّ من قبل �أن تَ ّ
ُ
فن�صف
وقد فر�ضت ُ ْم له ّن فري�ض ًة
ما فر�ضتم �إال �أن يعفون �أو يعفو
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ال��ذي بيده عقدةُ النكاح و�أ ْن
تعفوا �أقرب للتقوى �( »...سورة
البقرة� ،آية .)237
فالنون يف قوله( :يعفون)
نون ال ِ ّن�سوة ،ولي�ست نون الرفع،
وهي يف حم ّل رفع فاعل ،والواو
�أ�صلية ،ولي�ست واو اجلماعة،
مبني ،ولي�س مع َر ًبا
والفعل هنا
ٌّ
إعراب الأفعال اخلم�سة ،وعليه
� َ
ال�صريف له( :يَ ْف ُعلْنَ)،
الوزن
ف�إ ّن
َّ
وحني �إعرابه نقول :فعل ُم�ضارع
بني على ال�سكون؛ ال ِ ّت�صاله
َم ٌّ
ّ
حمل ن�صب بـ
بنون ال ِ ّن�سوة ،يف ِ
ري ُم ّتَ�صل
(�أنْ) ،ونون الن�سوة �ضم ٌ
ّ
حمل رفع
بني على الفتح يف
ِ
َم ٌّ
فاعل.
ومن ذلك � ً
أي�ضا قوله تعاىل:
ٍ
بكلمات
« و�إذ ابتلى �إبراهي َم ر ّبُـه
ف�أ ّ
متهنّ »�( .سورة البقرة� ،آية:
� .)124إذا مل ننتبه �إىل حركات
الإع���راب يف كلمتي (�إبراهيم
ور ّبـه) ،فلن نعرف من هو املُبتلِي
ومن هو املُبتلَى� .أما �إذا ت�أملناها،
ف�سوف يكون التحليل النحوي
والداليل كما يلي:
(�إبراهي َم) :من�صوب ،وهو
مفعول به ُم��ق � َّدم؛ وعليه فهو
املُبتلَى.
و(ر ّبُ�هُ) :مرفوع ،وهو فاعل
م�ؤخر؛ وعليه فهو املُبتلِي .
من ذلك نتب ّيـن جل ًّيـا معنى
�أن العربية عقيدةٌ وهـو ّيـة؛ حيث
تكم ُن �سالمة العقيدة يف �أثر
العربية يف معرفة مراد اهلل تعاىل،
وتكمن خ�صو�صي ُة الهـو ّيـة يف دور
العربية يف الوقوف على الوجوه
املو�صلة �إىل
الداللية ال�صحيحة ِ ّ
خ�صو�صية الثقافة.
وبعد هذا التطواف املوجز،
�أعتقد �أن �إجابة ال�س�ؤال الذي
�ص َّد ْرتُ به املقالة( :ملاذا نتعلم
العربية؟)  -قد ا ّتَ َ
�ض َحت الآن.

قاموس الهوية

الهوية والتاريخ
ك���ل ح��دي��ث ع���ن ال��ه��وي��ة���� ،س���واء ت��ع��ل��ق الأم�����ر ب��ال��ه��وي��ة ال�����ش��خ�����ص��ي��ة� ،أو ال��ه��وي��ة اجل��م��اع��ي��ة� ،أو ال��ه��وي��ة
ال��وط��ن��ي��ة �إال وك���ان عن�صر ال��ت��اري��خ ح��ا���ض��را ف��ي��ه ب�����ش��دة� ،إم���ا يف �شكل ���س�يرة ذات��ي��ة �أو م�����س��ار علمي ومهني
للهوية ال�شخ�صية� ،أو يف �شكل ت��اري��خ �أم���ة �أو وط���ن ل��ه م��راح��ل��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ب ��أح��داث��ه��ا ورم��وزه��ا
وع�ب�ره���ا ،ويُ ���ع�ِّب�ِّرّ ع���ن ال��ه��وي��ة اجل��م��اع��ي��ة �أو ال��وط��ن��ي��ة �أو ال��ق��وم��ي��ة ومت��ي��زه��ا ع���ن غ�يره��ا م���ن ال��ه��وي��ات.

وال يختلف �شخ�صان يف
�أهمية تعليم التاريخ الوطني،
بقدر ما يختلفان يف كيفية تعليم
هذا التاريخ ،لأن الطريقة حتدد،
ب�شكل من الأ�شكال ،نوع الهوية
التي نريد بناءها .وعليه ،ف�إنه
بقدر ما تبدو العالقة متالزمة
ب�ين ال��ه��وي��ة وال��ت��اري��خ ،بحيث
ي�صبح التاريخ عن�صرا مكونا
لهذه الهوية ،ويقوم بدور تكويني
لها ،ف�إن الأمر يحتاج �إىل معرفة
هذه العالقة وكيفية بنائها.
و�إذا كانت الهوية تقال على
الهوية ال�شخ�صية �أو الفردية،
وعلى الهوية اجلماعية والهوية
الوطنية ،ف�إن ما يجب الإ�شارة
�إليه هو �أن الهوية ال�شخ�صية

الزواوي بغوره

ك � ��ل ت � ��اري � ��خ ي �ش �ت �م��ل
على محاسن ومساوئ
وه � � � � ��ذا م � � ��ا ي� �ت� �ط� �ل ��ب
ن � ��وع� � � ًا م � ��ن ال �ت �ق �ي �ي��م
ال �ن �ق��دي ع �ن��د كتابته
يف ع��رف علماء النف�س حتيل
�إىل الوعي ،وت�أكيد الذات ،و�إىل
ال�سمات الدائمة واملميزة ل�شخ�ص
معني مقارنة ب�شخ�ص �آخر .ولكن
هذا ال�شخ�ص املتميز هو �شخ�ص
اجتماعي كذلك .ولقد بينت
الدرا�سات االجتماعية ،وعلى
ر�أ�سها درا�سات و�أبحاث جورج
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ميد ،هذا البعد االجتماعي يف
الهوية ال�شخ�صية ،وك�شفت �أن
يف ك��ل ف��رد �أو �شخ�ص جانبا
اجتماعيا يتحدد بعنا�صر كثرية
واع��ي��ة وغ�ي�ر واع���ي���ة ،ومنها
الأع��راف ،والتقاليد ،وال�شعور
باالنتماء واالنت�ساب �إىل وطن
�أو �أمة �أو �ساللة �أو قوم.
وب��ال��ن��ظ��ر �إىل م��ا تعرفه
املجتمعات احلديثة على وجه
التحديد ،من تغريات �سريعة،
وحت����والت دائ��م��ة ،ف����إن كثريا
م��ن علماء االجتماع والنف�س
واالنرثبولوجيا يرون �أن الهوية
هي ح�صيلة عملية بناء ،بحيث
تبدو الهوية اجلماعية �أو الوطنية
وك�أنها واق��ع مو�ضوعي يتكون
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من خمتلف الوقائع التاريخية
والرمزية للجماعة كاحلروب،
واملعارك ،والإجنازات احل�ضارية،
والإب��داع��ات الفنية والثقافية،
واملحن ،والأزمات ،واالنت�صارات،
و�أ�شكال الت�ضامن املختلفة.
وم���ن ب�ين �أه����م العنا�صر
الرمزية والواقعية التي ت�شكل
الهوية ال�شخ�صية واجلماعية
وال��وط��ن��ي��ة ع��ن�����ص��را الذاكرة
والتاريخ .و�إذا كنا قد بينا عالقة
الهوية بالذاكرة يف مقالنا(انظر
الهوية ،الغر�سة الثامنة وال�سبعون
� ،أغ�سط�س�-سبتمرب � ،2014ص
 ،)26-27ف�إن من املهم �أن نبني
يف هذا املقال العالقة بني الهوية
والتاريخ.

وتبدو هذه العالقة جلية يف
�سلوك وت�صرفات الأ�شخا�ص
الذين يحيلون ب�شكل عفوي �إىل
م�سارهم ال�شخ�صي يف كثري من
مواقفهم و�أحاديثهم ،وه��و ما
ميكن مالحظته كذلك يف تعبري
الهوية اجلماعية �أو الوطنية
الذي يُروى من خالل االحتفاء
باملنا�سبات امل��م��ي��زة مل�سارها
ال��ت��اري��خ��ي ،كاحتفاء الكويت
بعيدي اال�ستقالل والتحرير يومي
 /25/26/2من كل عام .ولكن
ما يبدو يف الظاهر وك�أنه �شيء
عفوي هو يف احلقيقة يخ�ضع
لعمليات بناء واعية ،تظهر يف
خمتلف اال�سرتاتيجيات التي
تطبقها امل�ؤ�س�سات التي تنتمي
�إليها هذه الهوية .وي�أتي على
ر�أ�س هذه امل�ؤ�س�سات ،م�ؤ�س�سة
اجل��ي�����ش ،وال�ترب��ي��ة والتعليم،
والثقافة والإعالم.
ومما ال�شك فيه� ،أن م�ؤ�س�سة
ال�ترب��ي��ة والتعليم تعترب خري
و�سيلة لتعليم الهوية الوطنية
من خالل تعليم التاريخ الوطني
الذي يتم بطرق تربوية خمتلفة
تتفق والتوجهات العامة للدولة �أو
النظام ال�سيا�سي القائم .وتت�سم
هذه الطرق والربامج واملناهج
بالتعدد والتغري والتطوير ،وذلك
بح�سب الأهداف املرجوة منها،
وبخا�صة ذلك الهدف املتمثل يف
بناء مواطن يتمتع بهوية متكاملة
وم���ت���وازن���ة وف��اع��ل��ة ويت�صف
بامل�شاركة الإي��ج��اب��ي��ة .وتلعب
املدر�سة ،على وجه التحديد،
دورا حموريا يف ه��ذه العملية
التي جتمع بني تكوين الهوية
ال�شخ�صية والهوية اجلماعية
من خالل تعليم التاريخ الوطني
مب��راح��ل��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ،رغ���م ما
يطرحه هذا التعليم من م�شكالت
خا�صة بنوعية وطريقة تعليم

ت � �ع � �ل � �ي � ��م ال � � �ت� � ��اري� � ��خ
ي �ل �ع ��ب دور ًا أس ��اس� �ي� � ًا
ف� ��ي ت �ش �ك �ي��ل ال �ه ��وي ��ة
الشخصية واجلماعية
م� � �ه� � �م� � ��ة ال� � � �ت � � ��اري � � ��خ
ه� � � � � � ��ي احل � � �ق � � �ي � � �ق� � ��ة
وم� � �ه� � �م � ��ة ال� � � ��ذاك� � � ��رة
ه � ��ي ال� � ��وف� � ��اء وي� �ج ��ب
أال ن� �ف� �ص� ��ل ب �ي �ن �ه �م��ا
التاريخ الوطني ،ونوعية الت�صور
التاريخي املقدم.
م��ن ه��ن��ا تكت�سي املناهج
التعليمية يف تدري�س التاريخ
الوطني �أهمية ق�صوى ،وبخا�صة
م���ن ج��ه��ة ع���ر����ض احلقائق
والأحداث التاريخية ،وحتليلها،
وتقييمها ،لأن��ه من املعلوم �أن
كل تاريخ ي�شتمل على حما�سن
وم�ساوئ مبا �أنه تاريخ من فعل
الإن�سان ،وهو ما يتطلب نوعا
من التقييم النقدي .لذا وجب �أن
تخ�ضع عملية الكتابة التاريخية
للتدقيق العلمي ،وبخا�صة �أن كل
تعليم للتاريخ الوطني يقدم خطابا
معينا هدفه بناء دعائم و�أ�س�س
للت�ضامن والتكاتف والت�آزر،
وذلك من خالل م�ضمون تاريخي
معني مييز اجلماعة الوطنية
ع��ن غ�يره��ا م��ن اجلماعات.
وه��ذا يعني �أن تعليم التاريخ
يخ�ضع لعمليات ت�أويلية للأحداث
والوقائع والرموز الوطنية.
وعلى الرغم مما تطرحه
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ه��ذه العمليات م��ن م�شكالت
معرفية و�إي��دي��ول��وج��ي��ة ،ف�إن
ال�شيء امل�ؤكد والثابت هو �أن
تعليم التاريخ يلعب دورا �أ�سا�سيا،
���س��واء ك��ان ذل��ك ب�شكل �سلبي
�أو �إيجابي ،يف ت�شكيل الهوية
ال�شخ�صية واجل��م��اع��ي��ة ،و�أن
ثمة ترابطا ت�ؤكده الكثري من
البحوث امليدانية ب�ين نوعية
املعارف العلمية ،ومنها املعارف
التاريخية ،والنظام االجتماعي،
وبخا�صة �أن التاريخ الوطني
ي�سمح بالتعرف على الثقافة
الوطنية وما تتمتع به من تقاليد
و�أع��راف ،ومن لغة ودين ،ومن
منجزات ح�ضارية متيزها عن
غريها من التواريخ والثقافات،
وت�سمح بالتايل ب�إجراء مقارنات
بالتواريخ الوطنية الأخرى ،ولو
كان ذلك بطريقة غري مبا�شرة
وغري واعية.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ف ��إن ما
يجب التنبيه �إليه هو �أنه عند
حديثنا عن التاريخ يف عالقته
بالهوية ال�شخ�صية واجلماعية
والوطنية ال يجب بالطبع �أن
يغيب عن بالنا عالقته بالذاكرة
الفردية واجلماعية ،وذلك نظرا
للعالقة الوطيدة بني الذاكرة
وال��ت��اري��خ .وميكننا القول ب�أن
الذاكرة ت�شكل �أر�ضية التاريخ ،وال
ميكن له �أن ينف�صل عنها ،وكل ما
ي�ستطيع القيام به جتاهها هو �أن
ينظمها و�أن يرتجم معناها ،وذلك
بالنظر �إىل كونها حتفظ العالقة
التمثيلية للحا�ضر باملا�ضي،
على الرغم من االخ��ت�لاف يف
مهمتهما ،وذلك بحكم �أن مهمة
التاريخ هي احلقيقة ،و�أما مهمة
الذاكرة فتتمثل يف الوفاء .ومن
اجللي والوا�ضح �أنه ال ميكن �أن
نف�صل بني احلقيقة والوفاء،
لأن��ه ال ج��دوى من حقيقة بال
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وفاء� ،أو وفاء بال حقيقة ،ولأن
الن�سيان ي�شكل حتديا حقيقيا
للتاريخ والذاكرة على حد �سواء.
وال �شك �أن هنالك �صعوبات
جمة بني (واجب الذاكرة) وكتابة
التاريخ ،وذلك لأن الذاكرة حتتاج
�إىل �أن تنقل �إىل الأجيال ،وال
يتم ذل��ك �إال بكتابة تاريخية
من جهة ،وبتدري�سها يف جمال
الرتبية واالحتفاء بها يف املجال
العام من جهة �أخرى .ولكن ،ويف
مطلق الأح���وال ،ف��إن ما يجب
االحتكام �إليه هو اال�ستناد �إىل
املعرفة واالع�تراف باحلقيقة.
واخلطوة الأوىل يف هذه العملية
املعقدة واحل�سا�سة هي الفهم
�أوال وكتابة التاريخ مبو�ضوعية
قدر الإمكان.
ول��ق��د ن��اق�����ش الفيل�سوف
الفرن�سي بول ريكور يف كتابيه:
ال��ذاك��رة ،ال��ت��اري��خ ،الن�سيان:،
والذات عينها كالآخر ،اجلوانب
املختلفة لهذه العملية املعقدة،
وق��دم مفهوما مركزيا يف هذا
املو�ضوع �أال وهو مفهوم الهوية
ال�سردية الذي يحتاج �إىل درا�سة
خا�صة ال يت�سع لها املجال يف
هذا املقال ،ومع ذلك يتوجب
علينا �أن ن�شري �إىل �سمة �أ�سا�سية
من �سمات هذا املفهوم وهي �أن
الإن�سان مييل وي�سعى دائما �إىل
�سرد حياته ،مثلما تعمل الأمم
وال�شعوب والأق���وام �إىل �سرد
تاريخ ،وق�ص�ص ،ومن خالل فعل
ال�سرد �أو كما ع�بر ع��ن ذلك
ب�صيغة املتكلم�( :أن��ا �أحكي)،
و(�أنا �أروي) ،و(�أنا �أ�سرد) ،والتي
نقر�ؤها يف ال�سري الذاتية لبع�ض
ال�شخ�صيات الوطنية والعلمية
والفنية ،مثلما نقر�ؤها يف املالحم
الوطنية ،والروايات التاريخية
التي تعرب عن الهوية اجلماعية
والوطنية على حد �سواء.

يسمو فوق الضجيج واملخاطر عالي املقام
س����وره س��ل�ام ع����ذب م��ت��وج ب��االب��ت��س��ام
There, above noise and danger, Sweet Peace is crown’d with smiles
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