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« إن أقدار األوطان ومقدراهتا أغىل من
أن ختتلط هبا وختالطها مصالح ضيقة
زائلة ،فاألوطان ال تبنى وال ُتصان إال
بسواعد أهلها وتكاتفهم وتعاضدهم،
وقد أدى أهلنا األمانة كاملة واستودعونا
رشف الرسالة ».
سمو األم�ي��ر الشيخ صباح األح�م��د اجل��اب��ر الصباح
أمــــير دولــــة الگـويت  -حفظه اهلل ورعاه -
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«إن الوحدة الوطنية متثل سياجا حيمي
الكويت يف مواجهة من ُيعادهيا وحصنا
تلوذ به يف جماهبة الشدائد والتحديات،
وإين بكل الفخر واالعتزاز ألحني
هامتي إج�لا ً
ال وإكبار ًا هلذا الوطن
العظيم ».
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د اجل� ��اب� ��ر ال �ص �ب ��اح
ولـــيّ العـــــــهد  -حفظه اهلل -
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بصــمـــتــنــــا

أيامنا
الوطنية

4

الغرسة ( 96يناير  -فبراير )2019

بقلم  :فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

على ع��ر���ش ال��ذاك��رة� ،أح ��داث ال يليق بها
��س��وى ال���ص��دارة ،م �ن��ذورة للت�ألق ،غ�ير قابلة
ل�لان �ط �ف��اء ،م��رف��وع��ة ع��ال �ي��ا الف� �ت ��ات ِع � � ّزة،
للكرامة والإباء الوطني .
املتوجة امل�شحونة بالتاريخ،
ه��ي ال��ذاك��رة
ّ
يتوهج بها ال��زم��ن تتجدد ب��ه وي�ت�ج��دد بها،
وي �ت ��أك��د ع �ل��ى ال � ��دوام ا��س�ت�ح�ق��اق�ه��ا للت�أمل
والتدبر و اال�ستذكار واالعتبار .
وم �ت �ف��ق عليها
ه��ي ذاك� ��رة م���ش�ع��ة ب��ذات �ه��ا ُ
م�صطفاة ب�شموخ لاللتفاف حولها و�صيانتها
وت��أك�ي��د ح�ضورها �سياج حماية ودرع وقاية
و�إرادة ا�ستحقاق ،ا�ستحقاق وعي ال بد منه
ب��الأزم��ات التي تقلقنا وبالتحوالت الراهنة
يف حميطنا ،وذلك ت�أكيدا لقوة بقاء و�ضرورة
ا�ستقرار وا�ستمرار وثبات و�إثبات .
كربياء الوطن يف الأزمنة ال�صعبة �أمانة بني
�أيدي �أبنائه ،ي�صدون عنه الأ�سئلة الغام�ضة
بالإجابات الوا�ضحة ،ومي�سحون عن وجهه
اجلميل ر�شق الفا�سدين واملف�سدين ويزيلون
ع ��ن ط��ري �ق��ه ح� �ج ��ارة ال �ع��اب �ث�ين واملتعرثين
وي��رف�ع��ون قيمه النبيلة م�ن��ارات يهتدي بها
ال�سائرون.
�إن يف �إج �ل��اء احل �ق��ائ��ق و�إع �ل ��اء القيم
وا�ستنها�ض روح العمل وحتفيز البذل والعطاء
�ضرورات بناء م�س�ؤولة وغايات م�أمولة ُتعلي
البنيان وت�صون الأوطان ،فما بالك وهذه هي
روح الأر�ض منذ قدمي الزمان و�سمات للنا�س
منذ �سالف الع�صر والأوان عندما كان �شظف
5

العي�ش هو ال�سائد والعوز والفقر هو الرائج،
كانت تلك امل�ع��اين الراقية ت�ضرب يف جذور
هويتنا وعنوانا لكل تعامالتنا  -وي��ا جذرنا
احل� ّ�ي ت�شبث وا��ض��رب��ي يف ال�ق��اع ي��ا �أ��ص��ول -
ّ
احلقة التي ورثناها عن
فهذه هي البطولة
ّ
آباء،وحري ِب َنا تنميتها وتنقيتها
الأجداد وال
ونقلهامن جيل �إىل جيل ،قيم الإنتاج والعمل
ال قيم اال�ستهالك والبطر .
�إن ت �غ�ي�رات ال ��زم ��ان ت�ل��ك ال �ت��ي ت�صدمنا
ب �� �ض��راوة م��ن ��س�ق��وط للم�سافات واختالط
للثقافات وانفتاح احل��دود عرب ال�ق��ارات وما
تتطلبه م��ن ح�سن ت�ق��دي��ر وت��دب�ير و تعامل
وتبادل يجب �أال تن�سينا حقائق غالبة ،حقائق
الهوية التي ال ينبغي جتاوزها و�إال وجدنا
�أنف�سنا بال روح وال مالمح فاملجتمعات بال
ر�ؤى معرفية تخ�صها و�أهداف وا�ضحة وبرامج
تتبناها كاملتخبط يف متاهات وكاخلائ�ض يف
الوحول وامل�ستنقعات .
�إن مقولة «ال��ذاك��رة ت�صنعنا» لهي جديرة
بالت�أمل وتنطوي على كثري من امل�صداقية
اجلمعِ ية
ف��ال��ذاك��رة ه��ي ال�ت��ي تبني ال�ه��وي��ة
ّ
وجت �ع��ل م ��ن امل��ا� �ض��ي ج � ��دارا ي���س�ن��د الوطن
ف �م��ا� �ض �ي �ن��ا ك �ن��زن��ا وح ��ا� �ض ��رن ��ا ب�ي�ن �أيدينا
وامل���س�ت�ق�ب��ل يف م��رم��ى خ�ط�ط�ن��ا وبراجمنا
انعكا�س لهذه
وما ر�ؤية (الكويت � )2035إال
ٌ
التطلعات امل�ب��ارك��ة ل�ك��وي��ت م��ا ب�ع��د النفط،
وطموحات امل��رك��ز امل��ايل والتجاري وتطوير
اجل��زر وتروي�ض ِ
ال�صعاب وال�صعود بالوطن
�إىل ذروة املجد.
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عرض كتاب

ملء عين الزمن
رائد وقائد وأمير

ت �ش �ك �ل��ت ش �خ �ص �ي��ة س� �م ��وه ف ��ي س� �ي ��اق من
القابلية القيادية في املجال السياسي منذ
مرحلة الشباب ،زادها اخلوض في معترك
احل�ي��اة السياسية وال�ق�ي��ادي��ة ق��وة ومراس ًا
عر�ض  :طارق الأحمد

على امتداد ال�صفحات املئة
وال�س����تني التي ازدانت ب�ص����ور
تو�ض����يحية و�ش����رح تف�ص����يلي
باللغتني العربي����ة والإجنليزية،
يبحر كتاب (ملء عني الزمن..
رائ����د وقائد و�أمري) يف �س��ي�رة
ح�ض����رة �صاحب ال�س����مو �أمري
البالد ال�ش����يخ �ص����باح الأحمد
اجلابرال�ص����باح ،حفظ����ه اهلل
ورع����اه ،وم�س��ي�رته .وي�س����لط
ال�ضوء عل مواقفه و�شخ�صيته
ومبادراته ،مرك����زا على العمل
الإن�س����اين الرائ����د ال����ذي �أداه
�سموه يف جماالت �شتى.
يف الب����اب الأول م����ن
الكت����اب ال����ذي �أع����ده الدكتور
ح�س����ن عا�ص����ي ،وال����ذي �ض����م
ثالث����ة ف�ص����ول يرك����ز الكات����ب
على مفهوم الإن�س����انية والعمل
الإن�س����اين .ففي الف�صل الأول
يتن����اول معن����ى الإن�س����ان يف
امل�صطلح واملفهوم يف الإ�سالم،

ودالالت معن����ى (الإن�س����انية)
من حيث التعريف وامل�ص����طلح،
ومفه����وم العم����ل الإن�س����اين
يف اللغ����ة واال�ص����طالح ،ويف
دالالته الفل�س����فية وال�سيا�س����ية
واالجتماعي����ة .ث����م يتطرق �إىل
مفه����وم العم����ل الإن�س����اين يف
الإ�سالم ،ويف املحافل الدولية،
وميادين����ه ،ومعاي��ي�ره .ويتناول
ج����ذور العم����ل الإن�س����اين يف
الكوي����ت وتاريخ����ه ،وميادين����ه،
ورواده ،ودور اجلمعي����ات
اخلريي����ة ،و�ص����ندوق التنمي����ة
الكويت����ي ،وجمعي����ة اله��ل�ال
الأحم����ر الكويت����ي ،والهيئ����ة
اخلريية الإ�سالمية العاملية.
ويف الب����اب الث����اين تط����رق
الكتاب من خالل ثالثة ف�صول
�إىل �س��ي�رة �س����مو �أم��ي�ر البالد
وم�س��ي�رته ،و�س����يكولوجيته،
و�شخ�ص����يته ،وتكرميه من قبل
املحاف����ل العاملية .وحني يتناول
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مواق����ف �س����موه ي�ش��ي�ر �إىل
حر�ص����ه على �أن تكون �سيا�سة
الكوي����ت اخلارجية من�س����جمة
م����ع القرارات اجلماعية للدول
العربية واخلليجية خا�صة ،يف
�إط����ار جامع����ة ال����دول العربية
وجمل�����س التعاون لدول اخلليج
العربي����ة ،مبين����ا �أن من �أبرز ما
متيزت به �سيا�س����ته اخلارجية
ع����دم التدخ����ل يف ال�ش�����ؤون
الداخلية لأية دولة ،وا�ستطرادا
رف�����ض كل حماول����ة لتدخ����ل
الدول الأخرى يف �ش�ؤون دولته
الداخلية.
مواقف و�أزمات
ويو�ضح الكاتب �أن مواقف
�س����موه املعتدل����ة عل����ى خمتلف
الأ�صعدة ،و�إ�سهاماته الإيجابية
يف الو�س����اطة ،وم�س����اعيه
احلمي����دة املنطلقة م����ن خلفية
�ص����ادقة وخمل�ص����ة وذكي����ة،
مكنت����ه م����ن النج����اح يف �إيجاد
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احلل����ول للعدي����د م����ن الأزمات
العربي����ة والإقليمي����ة والدولية،
رائ����ده يف ذل����ك حر�ص����ه على
الأم����ن واال�س����تقرار والتوازن،
م����ن خالل م����ا هو مت� ّأ�ص����ل يف
�أعم����اق �س����م ّوه؛ �إذ ارتك����زت
�سيا�س����ته من����ذ �س����نة 1971م
حتى وق����وع الع����دوان العراقي
الآثم على الكويت عام 1990م
على ثواب����ت؛ �أبرزه����ا االلتزام
ب�سيا�سة احلياد الإيجابي وعدم
االنحي����از القائم����ة على رف�ض
�سيا�سة املحاور واال�ستقطابات
الدولي����ة ،واعتب����ار املحافظ����ة
على �أم����ن اخلليج وا�س����تقراره
م�س�����ؤولية �ش����عوب املنطق����ة
ودولها ،ولي�س����ت من م�س�ؤولية
�أي طرف خارجي.
ومل يقت�ص����ر الأم����ر عل����ى
ذل����ك ب����ل �س����عى �س����موه �إىل
�صياغة م�ش����روع وطني ينه�ض
باالقت�ص����اد الكويت����ي ويع����زز

م�س��ي�رة التنمية ال�ش����املة التي
�أعاق نهو�ضها وا�ستمرار دعمها
حمنة الغزو العراقي .و�ش����كلت
ق�ض����ايا التعلي����م وال�ص����حة
والإ�س����كان والبيئ����ة والنف����ط
�أولوي����ات ل����دى �س����مو الأمري،
فو�ضعها على قائمة الدرا�سات
العاجلة والإجنازات ال�س����ريعة،
وح�ش����د م����ن �أجله����ا القدرات
والطاق����ات واملهارات املختلفة،
فكانت امل�ست�ش����فيات واملدار�س
واجلامعات واملراف����ق املتنوعة
واملتع����ددة ،ي�س����تفيد منه����ا
اجلميع ،مواطنون ووافدون.
معامل �شخ�صية
يذكر الكات����ب حني يتطرق
�إىل مع����امل �شخ�ص����ية �س����مو
الأمري �أنه كان للبيئة الأ�س����رية
التي ن�ش�����أ فيه����ا الأ�س����ا�س يف
تكوي����ن �شخ�ص����يته� ،إنه����ا بيئة
�أمريية؛ فقد ن�ش�أ يف ظل العمل
ال�سيا�س����ي وال�ش�����أن الع����ام ،ثم
تلق����ى تربي����ة ال تخرج عن هذا
امل�ضمار ،خ�صو�ص����ا �أن الوالد
راح يع����ده ملهم����ة ال تخرج عن
�س����ياق مهمت����ه عل����ى �ص����عيد
الكوي����ت و�إدارة احلك����م فيه����ا،
كم����ا �أن معا�ش����رته لأقران �آلت
�إليه����م قي����ادة ال�ش�����أن العام يف
ف��ت�رات متعاقب����ة ت ُْظهر طبيعة
انتمائه الداخلي وال�سيكولوجي
�إىل �أ�سرة امتلكت ثقافة احلكم
���ب �أفرادها
والإدارة� ،أ�س����رة تَ َه� ُ
ح�ض����ورا وجهوزي����ة وم����ن ث����م
�إعدادا ملزاولة ال�ش�أن العام ،ملا
يتطلب����ه ذلك من مرا�س ودراية
ومرونة ،وحكمة وذكاء ومعرفة،
ف�ض��ل�ا عن اطالع على جتارب
الأمم وال�ش����عوب املختلف����ة،
ودراية ب�ش�����ؤون الب��ل�اد و�أهلها
وبنيته����ا الطبيعي����ة وقابليته����ا
احلكمية والنظامية.
وانطالقا من ذلك ت�شكلت
�شخ�ص����ية �س����موه يف �سياق من
القابلي����ة القيادي����ة يف املج����ال

ال�سيا�س����ي من����ذ بدايات����ه يف
مرحل����ة ال�ش����باب .وق����د زادها
اخلو�����ض يف مع��ت�رك احلي����اة
ال�سيا�س����ية والقيادي����ة ق����وة
وجتربة ومرا�س����ا ،ف����كان ذلك
كل����ه ميث����ل الإع����داد ال�ص����عب
واملعقد ل�شخ�صية القائد الذي
تنتظره دولة الكويت يف مرحلة
غدا فيها �أمر النهو�ض بالوطن
ُم ِل ّح����ا بعد العديد من الأزمات
التي ع�ص����فت به و�أ�س����همت يف
تقلي�ص دوره �أو النيل منه على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وي�ش��ي�ر الكات����ب �إىل
اجلانبني الإمياين والإن�س����اين
يف �شخ�ص����ية �سمو الأمري ،من
خ��ل�ال الإغ����داق بالعط����اءات
على الدول الفقرية وال�ش����عوب
املحتاج����ة التي ميك����ن للكويت
�أن تخفف من معاناتها ،عربية
كان����ت �أو �أجنبي����ة� ،إ�س��ل�امية
وغري �إ�س��ل�امية ،رائده يف ذلك
ان�س����جامه م����ع نزعة اخلري يف
خاط����ره وجبل����ة الإح�س����ان يف
وجدانه.
ويرى �أن �شخ�ص����ية �س����مو
الأم��ي�ر �ص����قلت منذ ن�ش�����أتها
لتك����ون حاكم����ة منقذة ل�ش����عب
توالت علي����ه �أزمات كادت تنال
من كيانه لوال احلكمة والوحدة
والعالقات التي �أنتجها الذكاء
وال�ص��ب�ر وبُ ْع���� ُد النظر ِ
و�س����عة
الأفق؛ وقد ظهرت مالمح ذلك
يف اجلهود املباركة والعطاءات
اخل��ي�رة وامل�س�����ؤوليات الت����ي
ا�ضطلع بها �سموه طوال عقود
م����ن الزم����ن� ،ش����هدت الب��ل�اد
خالله����ا تقلب����ات كفيل����ة ب�����أن
جتعل من �ص����احبها �شخ�ص����ية
خم�ضرمة �سيا�سيا واقت�صاديا
واجتماعيا ،فلي�����س غريبا بعد

ذلك كله �أن يتوج الأمر ب�إ�سناد
�إم����ارة الكوي����ت �إىل �س����موه،
ليكون الأمري الذي يحب �شعبه
ويحبه �شعبه ،ملا ميثله لديه من
تبجيل واحرتام وتقدير ،وميثله
بدوره لدى ال�شعب من حاكم له
اخل��ب�رة والتجربة ،ينتظر على
يديه اخلري كل اخلري للوطن.
مبادرات �سمو الأمري
يو�ضح الكاتب �أن مبادرات
�س����مو الأمري كانت عملية �أكرث
منها نظرية ،مبعنى �أنه مل يكن
هناك خطة عمل لتلك املبادرات
الإن�سانية ،وطبيعي ذلك ،حيث
�إن اخلط����ة تك����ون لعم����ل ينفذ
الحقا يف �آجال خمتلفة تتطلب
درا�س����ة وتخطيط����ا وج����دوال
زمني����ا وم����ا �إىل ذل����ك .لك����ن
الأعمال الإن�سانية ،خا�صة �إزاء
احل����روب والك����وارث والنكبات
والويالت والأزمات الإن�سانية،
ال ت����دع فر�ص����ة لإج����راءات
روتينية ،و�إمنا تقت�ض����ي مبادرة
طارئ����ة فوري����ة ،مب����ادرة تنقذ
�إن�سانا يحت�ضر و�إغاثة ملهوف
يئ����ن ،و�إي����واء الجئ يحا�ص����ره
الع����راء وم�ش����رد يجتاح����ه
ال�ص����قيع ،و�إطعام طفل وامر�أة
و�ش����يخ ينه�ش اجل����وع �أمعاءهم
وترتعد فرائ�صهم خوفا وهلعا؛
من هنا كانت مبادرات �س����موه
فوري����ة حتت عن����وان الطوارئ،
هبات وم�س����اعدات وعطاءات،
مت تنفيذه����ا ف����ور ما اقت�ض����ت
احلاجة �إليها.
الرمز وال�شخ�ص والذات
وبع����د ا�س����تعرا�ض كل هذه
امل�س��ي�رة واملواق����ف ،يق����ول
الكاتب �إنه من هنا كان توجهنا
�إىل �س����مو الأمري� :سمو الأمري
الرمز ،و�س����مو الأمري احل�ضرة

عطاء إنساني شامخ ينسجم مع نزعة اخلير
ف ��ي خ ��اط ��ره ،وج �ب �ل��ة اإلح �س ��ان ف ��ي وج��دان��ه
7
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وال�شخ�ص والذات؛ �سمو الأمري
الرم����ز مبا يحاكي����ه يف الكويت
�ش����عبا و�إرث����ا وتراث����ا ،ما�ض����يا
وحا�ض����را ،طموح����ا وتطلع����ا،
ومبا يتجلى يف ح�ض����رة �س����موه
م����ن الإخال�ص والوف����اء لذلك
البل����د ،ومن الأمان����ة واالئتمان
عل����ى ذلك الرتاث ،تراث الآباء
والأجداد.
كم����ا نتوج����ه �إىل �س����موه
احل�ض����رة وال�ش����خ�ص والذات،
مبا تلم�س����نا يف تلك احل�ض����رة
والذات من الأ�صالة وال�شهامة
وامل����روءة ،ومن طيب ال�ش����مائل
ونبل ال�س����جايا ،عاطفة وكرما
و�س����خاء وجودا .ومن هنا كان
ح�ضرة �سموه ملء عني الزمن:
رائدا وقائدا و�أمريا ...
م����لء ع��ي�ن الزم����ن...
�شهامة َو ِ�س َعت ال�صحراء مدى
وال�سماء ات�ساعا والكون رحابة
و�آفاقا...
ملء ع��ي�ن الزم����ن ...كرما
وج����ودا ط����اول البح����ر في�ض����ا
���ح َب
واملحي����ط �س����خاء
وال�س� ُ
ُّ
ان�سكابا...
ملء عني الزمن� ...أ�ص����الة
مخَ َ َر من خاللها عباب الزمن،
عل����ه ت��ت�راءى لن����ا فيه����ا �أي����ام
كن����ا فيه����ا (خري �أم����ة �أخرجت
للنا�س) (�آل عمران )11:جمدا
وح�ضارة وتراثا.
رائ����دا ...جال ال�ص����د�أ عن
مفهوم الريادة ،ليعود لها �سناها
و�ألقها ووهجها والربيق...
قائدا ...اح��ت�رف القيادة،
وكان����ت ل�س����موه فيه����ا درو�����س
ِ
وع�َب�رَ  ،لتختل����ج يف قيادت����ه
اخلواطر وتخفق ال�ضمائر...
و�أم��ي�را ...ا�س����توطن امل ُ َه َج
واخلواط����ر ،واعتل����ى عرو�����ش
الأفئ����دة وال�ض����مائر ،قب����ل �أن
يعتلي �س����موه عرو�����ش البالط
وباح����ات الق�ص����ور ومن�ص����ات
املحافل.

من مكتب الشهيد

قالئد التاريخ وذخرية املستقبل

لهم امل�شهد كله ...
�ضو�ؤهم خمتلف  ،باهر اللون ّ
ثري ال�ضياء ...
ينحدرون �إلينا من كل �أنحاء الأفق رافعني رايات الفرح حملقني ب�أجنحة الفخر  ،لهم الع ّز كله ولهم املجد
كله  ،ولهم الكربياء ...
ً
ُ
�أو َقدوا بالدّ م �شعلة اخللود ففا�ض الوطن بالنور واندحر الديجور  ،وارتقوا مثال يُحتذى وراية تقتدى...
هو التاريخ عندما يطبع ب�صمته و ُتدّ وي نربته ...
وللتاريخ �أبواب �أعالها و�أغالها ذلك امل�ض ّرج بروح التفاين
ّ
الندي ...
املطرز بطلعة الفجر
البهي النقي الذي وجلوا عربه �إىل �آف��اق املعايل و�صعدوا بالوطن �إىل هامة احلرية ال�سامقة و�إىل
بابهم
ّ
الكرامة �سمة الأحرار يف كل زمان ومكان ..
الوطن بهم ومعهم ي�صري �أن�ضر و�أجدر وعلى ومي�ضهم النا�صع تبد�أ م�سرية احتفالنا وترت�سخ ذاكرتنا وتزهو
�أيامنا هم �شهداء الوطن ذخرية التاريخ وقالئده...
8
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بقلم :
فاطمة أحمد األمير
الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم

ويف هذه الأيام ال�شاخمة بعبقهم كال�شذى يت�ضوع يف الف�ضاء ،ن�ستذكر هامات الوطن البا�سقة احلا�ضرة
والغائبة ،ن�ستعيد �سرية الرجال الذين ق��ادوا �سفينة الكويت �إىل مرف�أ الأم��ان ،ال�شيخ جابر الأحمد
وال�شيخ �سعد العبداهلل و�أدوار البطولة التي ت�صدّ ت بعزائم ال تلني وال ت�ستكني وواجهوا عوا�صف التحرير
بثبات ويقني ،ومن ذرى الفخر يف �أيام املجد والن�صر ن�ستلهم احلكمة وال�صرب والعمل والأمل من قائد
م�سريتنا وربان �سفينتنا ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ورعاه ومن روحه الفيا�ضة باخلري والإن�سانية والتطلعات البهية ن�صوغ ر�ؤانا ونبني وطننا ونح�شد
للم�ستقبل م�ستلهمني روح كلماته اخلالدة وهي ترتدد عرب املدى «الكويت لي�ست لفئة دون �أخرى ،وال
لطائفة دون غريها� ،إنها للجميع ،عزتنا من عزتها ،وبقا�ؤنا من بقائها ،مرفوعة ر�ؤو�سنا باالنتماء �إليها
ودم يفدي».
�أبناء خمل�صون لها بعمل يبني وجهد يرثي ٍ
دام وطننا �شاخما بقادته وبرجاله وب�أهله ..
وكل عام والوطن الغايل بخري .
9
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متابعة

احل� � �ف � ��ل اخل � �ت � ��ام � ��ي ألك � ��ادمي � � �ي � ��ة امل � �ب � ��دع �ي��ن 2

مشاريع  ..تنافس ..إبداع

�أربع���ون م�ش���اركا من �أبناء
ال�ش���هداء خرج���وا بذخ�ي�رة
قيمي���ة ثري���ة ح�ص���يلة دورات
تدريبي���ة مكثفة �أجلّ���ت �أجمل
ملكاته���م وزودته���م بامله���ارات
الالزمة لولوج ع���وامل الإبداع
املده�ش���ة ،وفق قي���م التحفيز
والإبداع والت�أثري �ضمن �سل�سلة
مراحل بد�أت مبرحلة التعزيز،
فمرحل���ة اخل�ب�رة ث���م مرحلة
التحدي ،وقد ت�صدى للتدريب
نخب���ة م���ن �أب���رز املدرب�ي�ن
العامل�ي�ن يف جم���ال التدريب

ف � ��اط � �م � ��ة األم � � �ي � � ��ر  :اإلب� � � � � � ��داع احل� �ق� �ي� �ق ��ي
ي�ت�خ�ط��ى امل��ؤس �س��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وي�ن�ط�ل��ق من
حت �ف �ي��ز ال � � ��ذات ب� ��اجت� ��اه ال �ت �غ �ي �ي��ر وال �ت �ط��وي��ر
والتنمي���ة
واال�ست�ش���ارات
الب�ش���رية� ،أبرزه���م الدكت���ور
حم���ود الق�ش���عان والدكت���ور
خالد القح�ص والدكتور �أيوب
الأيوب والدكتورة �سعاد البِ�شر،
وذلك �ض���من برنامج �أكادميية
املبدعني الثانية والتي اختتمت
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برناجمه���ا بفك���رة ابتكاري���ة
تت�ضمن م�شاريع �إبداعية يتقدم
بها �أبناء ال�ش���هداء امل�شاركون
يف الأكادميي���ة ليتم عر�ض���ها
وتقييمه���ا يف احلفل اخلتامي
للأكادميي���ة ،وق���د انق�س���م
امل�ش���اركون �إىل �أرب���ع فرق هم

الغرسة ( 96يناير  -فبراير )2019

عل���ى الت���وايل؛ فري���ق �س���ند
ال�ش���هيد ،وفريق �شهيد �سنرت،
وفري���ق دورك ،وفري���ق ر�ؤية،
وعربوا عن �أفكارهم ب�ص���ورة
ت�ش���اركية تت�ض���من �إبداع���ا
و�أث���را ومواملة وا�س���تدامة ،يف
انعكا�س معرب عن ح�ص���يلتهم
م���ن ال���دورات وور����ش العمل
التي ا�ستفادوا منها على مدى
برام���ج الأكادميية ،وكان حفل
اخلتام مبثابة امل�س���رح املت�ألق
ال���ذي ُعر�ض���ت علي���ه ه���ذه
امل�شاريع.

خال�صة الإبداع
برنام���ج حافل بالت�ش���ويق
والتن���وع والف���رح ذاك ال���ذي
اختت���م ب���ه احتف���ال �أكادميية
املبدعني الثانية بح�ضور مدير
عام مكتب ال�ش���هيد الوكيل يف
الديوان الأمريي فاطمة الأمري
حيث �ألقت كلمة �أ�ش���ارت فيها
�إىل �أن «الإب���داع احلقيقي مل
يعد جمرد تفك�ي�ر مبدع� ،إمنا
عمل مبدع يتخطى امل�ؤ�س�سات
التقليدي���ة وينطلق من مرحلة
حتفيز الذات باجت���اه التغيري
والتطوير و�ص���وال �إىل الت�أثري
يف احلي���اة ويف الآخري���ن»
كم���ا تقدمت بال�ش���كر جلميع
العاملني على ه���ذا الربنامج،
لدورهم ولثقتهم ولإ�ص���رارهم
عل���ى تخط���ي ال�ص���عاب ،كما
�أ�ش���ادت ب�أبن���اء ال�ش���هداء
امل�ش���اركني معت�ب�رة �إياه���م
النماذج الطموحة اجلادة التي
ال تر�ضى �سوى بالتميز والت�ألق
واالختالف عن ال�س���ائد واثقة
مبقدرته���م عل���ى تخلي���ق روح
الإب���داع اخلا�ص���ة به���م والتي
حتدث فرقا وال تكون تكرارا.
اختتم احلفل بتكرمي امل�شاركني
وتقدمي الهدايا التذكارية.

أرب� �ع ��ة م� �ش ��اري ��ع أظ� �ه ��رت ق �ي �م��ة ال �ع �م��ل ال �ت �ش ��ارك ��ي وامل �ن��اف �س��ة
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مبادرات

من األبناء إلى ذوي الشهداء

أشواق العرادة

ب����رن����ام����ج «م���ن���ك���م
وإل����ي����ك����م» إض���اف���ة
واع�������������دة ت���ع���ت���م���د
ع��ل��ى ج���ه���ود أب��ن��اء
الشهداء المؤهلين
منهم تبد�أ موا�سم الوفاء فقد �آن �أوان احل�صاد واكتمل َ
اجلني
وطاب القول والعمل ..
الفعل �إذعان للكلمة والكلمة ثمرة الفكر ،وكل هذا املح�صول
الطيب نتاج عقول م�ؤمنة بالإن�سان وق��واه اخلالقة متى ما
�صلبت الإرادة وا�شتد العزم وتهي�أت الأ�سباب ..
فم���ن �أبن���اء ال�ش���هداء مت
رباق���ة
التق���اط اجلواه���ر ال ّ
ليتم �صقلها و�إعدادها لتتويل
مهم���ة تدري���ب ذويه���ا ،هكذا
ب���كل ثق���ة وج���دارة يت�ص���دى
ه����ؤالء الأبن���اء مبا اكت�س���بوه
من درا�س���ة وتوجيه و�إر�ش���اد
ومب���ا ميتلك���ون م���ن مواهب
ذاتية �ضاعفتها الدورات التي
ح�ص���لوا عليها يف الأكادميية
بالإ�ضافة �إىل ت�أهيلهم العلمي
من �إعداد الدورات التدريبية
لذويه���م من �أهايل ال�ش���هداء
�سواء �أرامل �أو �أبناء.
وت�ض���يف مدي���رة �إدارة

اجتاز مكتب رعاية ال�شهداء بنجاح وا�ضح برناجمه النا�ضج
يف �أكادميية املبدعني الأوىل والثانية لي�ستثمر يف �أبنائه من
ذوي ال���ش�ه��داء ،ه�ك��ذا ب��د�أ ال�ل�ق��اء م��ع م��دي��رة �إدارة التوجيه
والرعاية الأ�سرية �أ�شواق العرادة يف حديثها عن �آخر فعاليات
مكتب ال�شهيد يف برنامج «منكم و�إليكم»

أش ��واق ال �ع��رادة  :أب�ن��اء ال�ش�ه��داء ج��واه��ر مكنونة
ي�ج��ب أن ُن�ح�س��ن ال�ت�ق��اط�ه��ا وص�ق�ل�ه��ا وتوظيفها
التوجي���ة والرعاية الأ�س���رية
�أ�ش���واق الع���رادة «�إنن���ا ن�أخذ
ب�أي���دي �أبن���اء ال�ش���هداء نحو
املنج���م ،منجم الإب���داع الذي
ال ين�ض���ب ،ونح���ن على يقني
ب�أنه���م �س���ينقبون ويحف���رون
حت���ي ي�ص���لوا للأملا�س النقي،
هكذا ن���رى دورن���ا يف املكتب
وهذه �أبع���اد ر�ؤيتنا ال�س���امية
يف مكت���ب ال�ش���هيد� ،إنن���ا
نعترب ر�س���التنا يف املكتب مبا
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تت�ض���منه م���ن نبل وقد�س���ية
ا�ستكماال لرت�سيخ وجه وطننا
الإن�س���اين النا�ص���ع ،وت�أكيدا
لق���واه الناعمة الت���ي تتناف�س
ال�ش���عوب الي���وم المتالكه���ا
كعناوي���ن دال���ة عليه���ا وعلى
هويتها ودورها وت�أثريها� ،إنه
هدفنا الإن�س���اين الأ�سمى يف
خل���ق وبل���ورة �أكف���اء من ذوي
ال�ش���هداء تتق���دم يف ميادي���ن
العم���ل الإبداع���ي الوطن���ي
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على خمتل���ف توجهاته وعلى
تنوع قطاعاته ،لن�ست�شعر بهم
ومعه���م �أن غاي���ة ت�ض���حيات
�آبائهم مل تذهب �س���دى و�إننا
جنن���ي معه���م �أطي���ب الثمار
ونقط���ف به���م و معه���م زهور
الإب���داع اليانع���ة « وت�ش�ي�ر
�أ�ش���واق الع���رادة يف معر����ض
�إجابته���ا عن كيفي���ة االختيار
وعدد املدربني ب�أنهم ب�ص���دد
ت�أهي���ل ع�ش���رين مدربا ممن
ترتاوح �أعماره���م ما بني 25
و 45عام���ا بع���د اجتيازه���م
للمقابالت ال�شخ�ص���ية املُعدة
لهذا الغر�ض» .

املهند�س عبدالرحمن ال�سعيدي

امل�ست�شار حممد جا�سم اخلواجة

املدرب في�صل حممد الرمي�ضني

د .حممد حممود ال�شمري

دورة التصــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــر
ب� ��ال � �ه� ��وات� ��ف ال ��ذك� �ي ��ة
ت � �ن � �م � �ي� ��ة وت� � �ط � ��وي � ��ر
ل� �ل ��ذائ� �ق ��ة اجل �م ��ال �ي ��ة

مضامني الدورات تعتمد
ع �ل ��ى ت �خ �ص��ص امل � ��درب
وم��ؤه�لات��ه واحتياجات
امل � � � �ت� � � ��درب وخ� � �ب � ��رات � ��ه

اإلقبال على الدورات
ت� �ص� ��ب ف � � ��ي م �ص �ل �ح��ة
ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ل� �ط ��اق ��ات
ك � � ��ل أب � � �ن � � � ��اء ال � ��وط � ��ن

مشاركة ذوي الشهداء
وإيجابيتهم دليل على
ال��رغ �ب��ة ف��ي التطوير
وال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر ل�ل�أف �ض ��ل

مدربون واعدون
�أربعة من ال�ش���باب امل�ؤهل
م���ن ذوي ال�ش���هداء يت�ص���دون
باقت���دار مله���ام تدريبي���ة يف
مكت���ب ال�ش���هيد ك ٌل ح�س���ب
اختي���اره وتخ�ص�ص���ه وت�أهيله
هم على التوايل؛ عبدالرحمن
ال�س���عيدي وحمم���د اخلواجة،
في�ص���ل الرمي�ضني ود .حممد
ال�شمري �ش���باب م�سلح ب�أ�س�س
معرفي���ة وخ�ب�رات وظيفي���ة
بالإ�ضافة �إىل ملكاتهم الذاتية
التي �أ�ض���فت عليه���ا الدورات
التي �أتاحها لهم مكتب ال�شهيد
كثافة وعمقاً.
دورة يف الت�صوير
املهند����س عبدالرحمن ابن
ال�شهيد حمد �سويد ال�سعيدي،
حا�ص���ل على البكالوريو�س يف
هند�سة البرتول ويعمل يف �شركة
نفط الكويت ،ويهوى الت�صوير
الفوتوغ���رايف والفيديوغ���رايف

وله فيلم منجز حلملة (دورك)
الوطنية وله �أي�ضا عمل خا�ص
يف جمال الت�ص���وير ،وقد قدم
�ض���من برنام���ج التدريب املعد
لذوي ال�شهداء دورة «الت�صوير
بالهوات���ف الذكي���ة « وه���و
خم�ص�ص ملن ترتاوح �أعمارهم
ما ب�ي�ن � 20إىل  45عاما وقد
�أ�ش���ار يف حديث���ه ع���ن الدورة
ب�أنها تنمي املهارات ال�شخ�صية
وتعزز الثقة بالنف�س كما ت�ساعد
على تطوير الذائقة اجلمالية،
وم�ض���مون الربنامج التدريبي
غالبا يعتمد على الفئة العمرية
ونوعي���ة امل���ادة العلمية وحجم
التجاوب بالإ�ض���افة �إىل عامل
الوق���ت ،و�أ�ش���ار �إىل �أهمي���ة
دور مكتب ال�ش���هيد يف �ص���قل
مهاراتهم و�إتاحة الفر�صة لهم
لتنمية خرباتهم .
التعاي�ش مع الأمل
امل�ست�ش���ار حمم���د اب���ن

ال�ش���هيد الدكت���ور جا�س���م
اخلواجة ،اخت�صا�ص���ي نف�سي
يف مركز تقومي وتعليم الطفل،
حا�ص���ل على البكالوريو�س يف
علم النف�س من جامعة الكويت،
وم�ست�ش���ار معتمد يف املخاطر
النف�س���ية وكوت�ش يف العالقات
الزوجي���ة ،ل���ه دورت���ان الأوىل
بعنوان (التغلب على االكتئاب)
والأخ���رى بعن���وان (اختي���ارك
جناح���ك) مقدم���ة لأرام���ل
ال�ش���هداء وي�ش�ي�ر يف معر����ض
�إجابت���ه ع���ن م���دى احتي���اج
�أ�س���ر ال�ش���هداء لهذا النوع من
ال���دورات م���ن �أنه���ا «تنط���وي
على تطوي���ر لل���ذات والتنمية
الب�شرية ،وهي مطلب �أ�سا�سي
لأ�سر ال�شهداء  ،فهم من عاين
من الفقد وتعاي�ش مع الأمل لذا
ال بد من ن�ش���ر الوعي النف�سي
بينه���م واملتابع���ة امل�س���تمرة
حلاالتهم» وعن حجم التجاوب

مع الدورات �أ�ش���ار امل�ست�ش���ار
حممد جا�س���م اخلواج���ة �إىل
�أن التج���اوب يُقا����س باملتابع���ة
امل�س���تمرة فتقدمي الدورة لأول
م���رة يقي����س القب���ول واملتابعة
تقي����س التج���اوب وحتقي���ق
الأه���داف ،و�أ�ض���اف «ب����أن
التج���اوب كان كبريا والتفاعل
مبن���ي عل���ى واق���ع حياته���م
وخرباته���م كما �أن ح�ض���ورهم
الدورة دليل على تقبلهم وعلى
تبادل الدعم وعلى اهتمامهم
بالتطوي���ر الذات���ي امل�س���تمر
وعر�ض اخلربات».
وعن اختيار عناوين برامج
التدريب و�أ�س�س هذا االختيار
�أ�ش���ار �إىل �أنه���ا تعتم���د عل���ى
اخت�ص���ا�ص املدرب وم�ؤهالته
الدرا�سية وعلى احتياج متلقي
ال���دورات وخرباته���م احلياتية
وم�شاعرهم املرتبطة ب�أحداث
احلياة العامة.
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مبادرات

املدرب في�صل حممد الرمي�ضني يف �إحدى الدورات

املهند�س عبدالرحمن ال�سعيدي يف �إحدى الدورات

ال � � ��رم � � �ي � � �ض� �ي ��ن  :دورة «ف� � � � � ��ن ال � � �ت � � �ع � � ��ام � � ��ل م� � � � ��ع اآلخ � � � � � � � ��ري � � � � � � � ��ن» إض � � � � � ��اف � � � � � ��ة ش � �خ � �ص � �ي � ��ة
ل � � �ل � � �م � � �ت � � ��درب ل � � �ل � � �ت � � �ع� � ��رف ع � � �ل � � ��ى أس� � � ��ال� � � �ي� � � ��ب ال � � �ت � � �ع � � ��ام � � � ��ل ف � � � � � ��ي امل � � � � � � ��واق � � � � � � ��ف امل� � �خ� � �ت� � �ل� � �ف � ��ة
ال �س �ع �ي��دي  :ت �ن �م �ي��ة امل� �ه ��ارات ال �ش �خ �ص �ي��ة وال �ث �ق��ة ب��ال �ن �ف��س م ��ن أه � ��داف دورات م �ك �ت��ب الشهيد
اخل��واج��ة « :ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى االك �ت �ئ��اب» و«اخ �ت �ي��ارك جن��اح��ك» دورت ��ان خ��اص�ت��ان ب��أرام��ل الشهداء
د .ال� � �ش� � �م � ��ري  :دور رائ � � � ��د مل� �ك� �ت� ��ب ال � �ش � �ه � �ي� ��د ف� � ��ي ف� � � ��رز امل � � � ��واه � � � ��ب ال� � � � ��واع� � � � ��دة وت� �ن� �م� �ي� �ت� �ه ��ا
واختت���م امل���درب حمم���د
اخلواج���ة حديث���ه بالإ�ش���ادة
مبكت���ب ال�ش���هيد وجمهودات���ه
الإن�سانية واالجتماعية الكبرية
يف خدمة ذوي ال�شهداء .
فن �إدارة الوقت
الدكت���ور حمم���د اب���ن
ال�ش���هيد حم���ود ال�ش���مري،
حا�ص���ل عل���ى الدكت���وراه يف
املحا�س���بة ،موظ���ف حكوم���ي
ومنت���دب للهيئة العامة للتعليم
التطبيق���ي والتدري���ب ،ع���ن
دورته «ف���ن �إدارة الوقت» يرى
�أهميته���ا تنبع م���ن االلتزامات
املتعددة التي حتا�صر الإن�سان
بالإ�ض���افة للتحدي���ات الكبرية
يف �سوق العمل والتطور الدائم
والرغبة يف حت�صيل املزيد من
املكت�سبات ،ويعتقد �أن م�شاركة
ذوي ال�ش���هداء وت�ش���جيعهم
وتفاعله���م دلي���ل �إيجابي على
الرغب���ة يف التطوي���ر والتغ�ي�ر

جانب من احل�ضور

للأح�سن كما لفت �إىل ظاهرة
�إقبال ذوي ال�ش���هداء من ذوي
امل�س���تويات العلمي���ة الرفيع���ة
للقيم���ة املعرفي���ة واملعلوم���ات
واخل�ب�رات الت���ي تتيحها مثل
ه���ذه ال���دورات ،و�أ�ش���ار �إىل
ال���دور الرائ���د ال���ذي يتبن���اه
مكتب ال�شهيد يف فرز املواهب
الواع���دة م���ن �أبناء ال�ش���هداء
والعمل على �ص���قلها وتنميتها
يف جه���د �إن�س���اين راق جدي���ر
بالتقدير واالعتبار.
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فن التعامل مع الآخرين
املدرب في�صل ابن ال�شهيد
حممد الرمي�ضني ،حا�صل على
املاج�س���تري يف �إدارة الأعمال،
تخ�ص����ص نظ���م املعلوم���ات
الإداري���ة وموظ���ف يف القطاع
اخلا����ص بوظائ���ف متعددة يف
خدمة العمالء منذ ثالثة ع�شر
عام���ا ،يرى املدرب في�ص���ل يف
دورة «فن التعامل مع الآخرين»
�إ�ض���افة �شخ�ص���ية للمت���درب
يتع���رف م���ن خالله���ا عل���ى
الأ�س���اليب املختلف���ة للتعامل،
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م���ع تنمية للمهارات يف �ش���تى
جماالت احلي���اة ،وقد وجدت
الدورة �إقباال وجتاوبا من �أبناء
ال�شهداء يف داللة وا�ضحة على
حج���م الفائ���دة املتوخ���اة مما
�سي�شجعه كما يقول لال�ستمرار
يف مث���ل ه���ذه ال���دورات يف
امل�س���تقبل ،كما �أ�ش���ار املدرب
في�ص���ل حممد الرمي�ضني �إىل
�أن خطوات مكتب ال�ش���هيد يف
هذا االجت���اه ت�أتي ت�أكيدا على
�إدراك���ه لأهمية اال�س���تثمار يف
طاقات وقدرات �أبناء ال�شهداء
و�إتاح���ة الفر�ص���ة له���م لتنمية
ملكاتهم و�إمكانياتهم وتوظيفها
التوظي���ف الأمثل ،مبا ُ
ي�ش���كل
�إ�ض���افة قيم���ة و حمم���ودة يف
العالق���ات ب�ي�ن املكت���ب وذوي
ال�ش���هداء يف عالق���ة تبادلي���ة
ت�ص���ب يف م�ص���لحة الوط���ن
التواق جلهود كل �أبنائه.

شعر

الشهيد
�شعر  :خالد �سعود الزيد

َ
القلوب َق ٌ
ِ
الئد
لك يا شهيدُ من

أنت ومن دمائِ َك ِ
شاه ٌد
َض َّح ْي َت َ

َ
كرس القيو َد ُم َق َّي ٌد
لوالك ما
َ

َك�ل َّ
ا وال َ
ٌ
جماهد
اللواء
نرش
َ

تسمو بك البلدانُ وهي عزيز ٌة

فخر إال من عطائِ َك ِ
واج ٌد
ال َ

العرش ُك ّل ٍ
ِ
حتية
رب
َح َّياك ُّ

حمب يف ِ
قيام َك ِ
كم من ٍ
ساج ٌد
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ذاكرة

المقاومة الثقافية الكويتية
ال���������زب���������ي���������ر م��������ه��������داد
تعد املقاومة الكويتية لالحتالل العراقي من �أحدث املقاومات
التي تكللت با�ستقالل الكويت ،وطرد املحتل العراقي الغا�شم،
الذي جثم على �صدور الكويتيني عدة �أ�شهر.
وحمنة الغزو العراقي عا�شها الكثري من املواطنني الكويتيني
الذين ما زالوا على قيد احلياة ،تختزن ذاكرتهم الكثري من
امل�شاهد والذكريات الأليمة لفرتة كاحلة كان لها �أثر عميق
يف املجتمع الكويتي.
ك��ان للغزو ال��ع��راق��ي ت ��أث�ير وخ��ي��م يف ك��ل مظاهر احلياة
االجتماعية والثقافية والعالقات الإن�سانية والتعليم
والأدب واالقت�صاد وغريه� ،إال �أن املقاومة الكويتية ر�سخت

�إن امل��ق��اوم��ة ه��ي رد فعل
اجتماعي �ضد واقع مرفو�ض
وف��اق��د ل��ل�����ش��رع��ي��ة ،ملواجهة
ا�ستبداد ال��غ��زاة واحتاللهم،
فهي يف القانون ال��دويل حق
م�شروع ،و�سبيل للتحرر.
وال��ك��وي��ت��ي��ون ف���ور تعر�ض
وط���ن���ه���م ل���ل���غ���زو ال���ع���راق���ي،
���ش��رع��وا يف �أع��م��ال املقاومة
ب��ك��ل �أ���ش��ك��ال��ه��ا ،ف��ل��م يكتفوا
بحمل ال�سالح ،بل قاوموا بكل
الو�سائل التي �أتيحت لهم ،ويف
كل امليادين الع�سكرية والأدبية
والفنية ،يف�ضحون فيها جرائم
الغزاة ،ويعبئون القوى ملواجهة
االح���ت�ل�ال ،ودح����ره ،وحترير
وط��ن��ه��م ،واع��ي��ن بواقعهم،
م����درك��ي�ن ل��ل��م��خ��اط��ر التي
ت��واج��ه��ه��م� ،آم��ل�ين يف حتقيق
الن�صر ،واثقني من م�شروعية

�أ�س�س الت�ضامن والتكافل القوي الذي يجمع كل املواطنني
الكويتيني بغ�ض النظر عن انتمائهم الطبقي �أو مذهبهم
الديني.
�أ�شار اللفتنانت كولونيل �أحمد رحماين «يف الكويت ،انخرط
اجلميع من الأطفال �إىل كبار ال�سن يف املقاومة .فلم يكن
هناك من الكويتيني دمى ميكن للعراق ا�ستخدامها يف ت�شكيل
حكومة لالحتالل .فقد ك��ان كل مواطن كويتي يف �صف
املقاومة» .وهذا الأم��ر �سحب �أي �شرعية من االحتالل يف
حماولته الت�أثري على الكويتيني وحثهم على التعاون معه،
فلم تكن هناك حكومة تر�ضى �أن تكون عميلة لالحتالل.

م �ق��اوم��ة إع�ل�ام �ي��ة ش��رس��ة اس �ت �م��رت تقصف
طوال شهور االحتالل بدأت داخل الكويت ثم
انتقلت إلى الدمام والرياض والقاهرة ولندن
مقاومتهم.
وتتنوع �صور املقاومة ،ما
بني العمل الع�سكري واملنتج
الفني والإ���ص��دار الإعالمي،
���ش��ارك فيها ق��ام��ات فكرية
وفنية و�أدبية كويتية وعربية،
تفاعل معها الكويتيون والعرب
قاطبة.
جمال الإعالم
كان الإعالم الكويتي فيلقا
حماربا يف امليدان ب�شرا�سة قل
نظريها ،طيلة فرتة االحتالل،
ح��ت��ى ح�����ص��ول ال��ك��وي��ت على
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ا���س��ت��ق�لال��ه��ا .وك���ان���ت ق���وات
االحتالل العراقي مدركة قوته
وت�أثريه يف الر�أي العام الوطني
والعربي وال��دويل ،لذلك كان
�أول ما ا�ستهدفت �إثر اجتياحها
للكويت ،ف�سارعت �إىل ق�صف
مبنى وزارة الإع�لام وحتطيم
املر�سالت الإذاعية.
بادر الإعالميون الكويتيون
�إىل نقل البث الإذاع��ي ملبنى
«�إجل����ي وان» و�أط��ل��ق��وا منه
�إعالنهم «هنا الكويت» جمددا،
فلم تفت�أ ق��وات االح��ت�لال �أن
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اقتحمت املبني ،ف�شرع الفنيون
الكويتيون �إىل جتهيز مكان
ا�ستديو «الد�سمة» ،فنجحوا
جم��ددا يف �إع��ادة البث ،ومنه
�أذاع�����وا �أه���م الأخ���ب���ار حول
ال��ك��وي��ت و�أم�ي�ره���ا ،و�أطلقوا
النداءات التي حتث املواطنني
على ال�صمود.
وتوا�صلت جهود الإعالميني
الكويتيني يف �ضمان ا�ستمرار
البث الإذاعي من خارج الكويت،
على الأرا�ضي ال�سعودية ،وهي
امل��ح��ط��ة ال��ت��ي ع��رف��ت با�سم
«�صوت الكويت» وب��ث ر�سالة
يومية با�سم تلفزيون الكويت،
و�إر�سال يومي من ا�ستديوهات
التلفزيون ال�سعودي بالريا�ض
ع�بر الأق��م��ار ال�صناعية �إىل
دول اخلليج لإع��ادة بثها بعد
الن�شرات الإخبارية .ثم ت�أ�س�س

املركز الإع�لام��ي الكويتي يف
ال��ق��اه��رة ال���ذي ت���وىل �إنتاج
العديد من املطبوعات والوثائق
ال�سمعية والب�صرية واملكتوبة
التي �أثرت الإذاعة الكويتية يف
الدمام.
وك��ذل��ك الأم���ر بخ�صو�ص
وكالة الأنباء الكويتية «كونا»
فعند اعتقال قوات االحتالل
العراقية للعاملني بها ،وتدمري
م��وق��ع��ه��ا ،وا���ص��ل��ت الوكالة
ن�شاطها م��ن خ�ل�ال مكتبها
يف لندن ال��ذي �أ�ضحى مكتبا
رئي�سا ،ومنه كانت تبث الأخبار
الكويتية والن�شرات الإعالمية
وتزويد امل�شرتكني بالأخبار عن
طريق الفاك�س والربقيات.
ه��ذه امل��ق��اوم��ة الإعالمية
ان��خ��رط فيها ع��دد كبري من
املواطنني املتطوعني� ،أطباء
ومهند�سني ومعلمني وطلبة
وغريهم ،من الذين اختاروا
البقاء يف وطنهم ملقاومة قوات
االحتالل ،ف�أ�سهم عدد منهم
يف �إ���ص��دار ن�شرات �إخبارية
مل��لء الفراغ الإع�لام��ي الناجت
عن توقيف ال�صحف الكويتية
ع��ن الإ����ص���دار ،وع��ل��ى الرغم
م��ن م�ستوى ه��ذه الن�شرات،
واع���ت���م���اده���ا ع��ل��ى و�سائل
و�إمكانات متوا�ضعة وحمدودة،
ف�إنها �أب��ان��ت عن روح وطنية
عالية لدى ال�شباب الكويتي.
ن�شرة (ال�صمود ال�شعبي)
حتوز ف�ضل ال�سبق� ،إذ كانت
�أول ن�شرة مقاومة �سرية ت�صدر
يف ال��ك��وي��ت ،ث��م ت�لاه��ا عدد
م��ن ال��ن�����ش��رات ال��ت��ي اتخذت
م�سميات خمتلفة حتيل على
امل���ق���اوم���ة وال��وط��ن��ي��ة ،منها
(ال�صمود ال�شعبي)�( ،أحرار
الكويت)( ،ال��رب��اط يف �سبيل
اهلل)( ،الكويتية)( ،ال�صباح)،

نا�صر العنزي

وغريها ،هذه الن�شرات على
توا�ضعها قامت مقام ال�صحافة
املحلية التي توقف �إ�صدارها
يف الكويت
و�أدت ج��م��ي��ع اجل���ه���ود
امل�شرتكة ل�ل�إع�لام الكويتي
على اختالف و�سائله دورها
يف �إي�صال ال�صوت الكويتي
داخ������ل ال����ب��ل�اد وخ���ارج���ه���ا
وف�����ض��ح مم���ار����س���ات الغزو
وحث املواطنني على ال�صمود
وامل��ق��اوم��ة �إىل �أن �أ�شرقت

�شم�س احلرية من جديد.
جمال الأدب
واق���ع���ة ال���غ���زو العراقي
كان لها �أث��ر �شديد يف نفو�س
املواطنني عموما ،واملثقفني
ب�شكل خ��ا���ص ،فقد �أ�صيبوا
ب�صدمة عنيفة ،فالغزو جاء
على يد جار تربطه بالكويت
عالقات متينة وكثرية ،لغوية
ودينية وح�ضارية وتاريخية
واجتماعية وغريها.
ه��ذه ال�صدمة تولد عنها

األدب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي حت� � � ��ول إل� � � ��ى ص� ��رخ� ��ة
ف� � � ��ي وج� � � � ��ه االح� � � � �ت � �ل � ��ال س� � � � � ��ردا وش� � �ع � ��را

ن�شرة ال�صمود ال�شعبي
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كتاب طلقة يف �صدر ال�شمال
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من��ط �أدب���ي جديد وه��و �أدب
امل��ق��اوم��ة ال���ذي �أغ��ن��ى الأدب
الكويتي .فاملثقف الكويتي،
على الرغم من هول ال�صدمة
التي �أح�س بها ،مل يقف مكتوف
الأي���دي ،بل ان�ضم �إىل �صف
امل��ق��اوم�ين ،مت�سلحا بقلمه،
ومهاراته وقدراته الإبداعية.
�أدب امل��ق��اوم��ة الكويتي
وث���ق ل��ت��ج��ارب ح��ي��ة عاي�شها
الأدب��اء وعانوها ،وع�بروا عن
�أحا�سي�سهم ومكابداتهم من
خ�لال ن�صو�صهم الإبداعية
ال��ن�ثري��ة وال�����ش��ع��ري��ة ،التي
�أ���ص��ب��ح��ت ر���س��ائ��ل للتاريخ،
�ستبقى حتما �إرث���ا للأجيال
الكويتية ال�صاعدة.
تعد املجموعة الق�ص�صية
(طلقة يف �صدر ال�شمال) من
بواكري الأعمال الأدبية التي
كتبت يف بداية ال��غ��زو ،يقول
م�ؤلفها وليد الرجيب( :رغم
�أن الكويتيني كانوا ي�صيحون
اهلل �أكرب ،ف�إن ذلك مل يوقف
اجلنود من قتلهم بدم بارد دون
�أن يردعهم دين).
حت������دث ال����رج����ي����ب عن
ان��ط�لاق امل��ق��اوم��ة يف �إحدى
ق�ص�ص امل��ج��م��وع��ة بحديث
م�سهب وم ��ؤث��ر ،ح�ين تكونت
جم��م��وع��ة م��ق��اوم��ة منظمة
اجلميع فيها يقاتل ،الأطفال
والتالميذ ،من قال �إن العروق
تنزف عبثا فبعد ال�صدمة جاء
رد الفعل و�أ�صبحت العمليات
ال��ع�����س��ك��ري��ة �أك��ث�ر تخطيطا
وتنظيما و�أ�صبحت املقاومة
مهمة اجلميع.
ويف بداية الغزو �أي�ضا كتبت
ثريا البق�صمي ق�صة (�صور
م��ع��ك��و���س��ة) م���ن جمموعتها
(رحيل النوافذ) (مطابع املنار
بالكويت  .)1994حيث �صور

ذاكرة

ال�شاعرة �سعاد ال�صباح

ال�شاعر ال�شهيد فائق عبداجلليل

املقاومة تت�ضح يف ع��دد من
ق�ص�ص امل��ج��م��وع��ة ،حتدثت
الأدي��ب��ة عن ال�شباب ال�صغار
من الفتيان والفتيات الذين
يوزعون املن�شورات ويقومون
بطرقهم اخل��ا���ص��ة مبقاومة
املحتل.
ولعل املنتج ال�شعري كان
�أكرث وفرة وح�ضورا من املنتج
ال�سردي ،فردة فعل ال�شعراء
نحو االحتالل كانت �سريعة.
ال�شاعرة �سعاد ال�صباح
����ص���دم���ه���ا احل������دث ك���ث�ي�را،
ف��ق��د ف��ج��ع��ت يف م�شاعرها
وعواطفها القومية ،وهي ترى
اجل��ار انقلب ع��دوا غا�شما،
ف�ترج��م��ت ذل���ك يف ع���دد من
ق�صائدها املبكرة التي �أبانت
ع��ن تفاعل ق��وي م��ع وطنها،
ق�صائدها ال��وط��ن��ي��ة مفعمة
ب��ع��واط��ف امل��ح��ب��ة اجليا�شة،
فكانت يف �أ�شعارها خري ممثل
للمر�أة الكويتية املقاومة.
ال�شاعر الكويتي القحطاين
ك��ان �إنتاجه ال�شعري مواكبا
ل�ل�اح���ت�ل�ال ال����ع����راق����ي من
يومه الأول� ،شاعر املواقف،
والعواطف ،ذي املعاين القوية،
يكتب الق�صيدة الف�صيحة
والنبطية ،ق�صائده مفعمة
ب��امل�����ش��اع��ر ال��وط��ن��ي��ة ،تدعو

للإ�صرار ،وحتث على املقاومة
ال�ستعادة الوطن املحتل ،وت�شيد
ببطوالت املقاومني وال�شهداء.
ال�شاعر ال�شهيد فائق
حم��م��د ع��ل��ي العيا�ضي ،بد�أ
حياته ر�ساما ثم اجته لكتابة
ال�شعر واكت�سب �شهرة وحمبة
وا���س��ع��ة� ،أ���ص��در ال��ع��دي��د من
املجموعات ال�شعرية بالعامية
والف�صحى ،ويتغنى كثري من
امل��ط��رب�ين ال��ع��رب يف البالد
العربية بق�صائد م��ن �شعره
الغنائي الرقيق.
خ��ل�ال ال���غ���زو العراقي
مت�سك ال�شاعر بوطنه الكويت،
ممتنعا ،راف�ضا اخل���روج من
ِ
عائلته ،فبقى
وطنه �صحبة
ِ
وح��ي��دا يف م��ن��زل��ه ،مقاوما
ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ،ك��ان يقاوم
بقلمه ،يكتب ويذيع الأغاين
الوطنية التي حتث الكويتيني
على امل��ق��اوم��ة وال�����ص��م��ود يف
وج���ه االح���ت�ل�ال ،وق���د لقيت
ق�صائده قبوال وا�سعا ،و�شعبية
منقطعة النظري بني املقاومني،
لطبيعتها وم�ضامينها ،فقد
كانت ق�صرية مفعمة بالرف�ض
واالح��ت��ج��اج �ضد ال��غ��زو .وملا
انك�شف �أم����ره ،وق���ع �أ�سريا
يف �أي����دي اجل��ي�����ش العراقي
ال��غ��ازي يف يناير ،1991ومت
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ال�شاعر الراحل عبداهلل العتيبي

ال � � � � �ت � � � � �ح � � � � � ��م ص � � � � � ��وت
ش� � � � � � � � � ��ادي اخل� � � �ل� � � �ي � � ��ج
ب� �ك� �ل� �م� ��ات ع � �ب ��دال � �ل ��ه
ال �ع �ت �ي �ب��ي وموسيقى
ال � � ��دي � � �ك � � � ��ان وامل� � �ه� � �ن � ��ا
ل � �ي � �ق� ��ذف االح � � �ت �ل ��ال
ب � � ��أص � � ��دق األغ � � ��ان � � ��ي
احل� �م� ��اس � �ي� ��ة امل � ��ؤث � ��رة
اغتياله ،وان�ضاف ا�سمه مبداد
الفخر �إىل قائمة ال�شهداء
الأبرار.
ال�شاعر الراحل عبد اهلل
العتيبي كتب ق�صائد �شجية
م��ن��ذ الأي�����ام الأوىل للغزو،
ق�صائد لقيت قبوال �شعبيا،
وت��رح��ي��ب��ا وا���س��ع��ا م��ن طرف
املغنني ،الذين �شدوا بها يف
املحافل الفنية ،غزارة �إنتاجه
ال�شعري �أ�سهمت ب�شكل قوي
يف ب��ع��ث الأغ��ن��ي��ة الكويتية
الوطنية املقاومة.
جمال الغناء
ان�������ض���م امل���و����س���ي���ق���ي���ون
الكويتيون �إىل ف�صائل املقاومة
ك�سائر املواطنني الكويتيني،
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عبدالعزيز املفرج «�شادي اخلليج»

فنا�ضلوا بالكلمة ،وقاوموا
االح����ت��ل�ال ،و���ش��ج��ع��وا على
مقاومته ،و�ساندوا املحاربني
يف امليدان.
ال��ف��ن��ان الكويتي الكبري
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ف��رج «�شادي
اخلليج» الأ�ستاذ املربي الفا�ضل
معلم الأج��ي��ال ،الوطني ابن
الكويت البار �أدى دورا وطنيا
م�شهودا يف مقاومة الغزو.
ك�����ان ال����راح����ل عبداهلل
العتيبي ي�صوغ كلماته الغنائية
وي�سلمها للملحن غنام الديكان،
فيت�سلمها ����ش���ادي اخلليج
في�صدح بها ب�صوته اجلميل.
غنى الفنان �شادي اخلليج
�ستة �ألبومات من �شعر الراحل
عبداهلل العتيبي وبع�ض �شعراء
ال�����س��ع��ودي��ة ،ووع��ي��ا بواجب
دعم املقاومة ،مت حتويل ريع
الألبومات �إىل �صندوق دعم
املقامة الذي �أحدثته احلكومة
الكويتية يف الطائف.
ف��امل��ط��رب ���ش��ادي اخلليج
رف��ع معنويات الكويتيني ما
منحهم الأمل يف الن�صر ،والثقة
يف الت�ضامن العربي ،والتفاف
املثقفني والفنانني حولهم.
غنى ب�أحلان غامن الديكان
�أج���م���ل �أغ���ان���ي���ه ،م��ن��ه��ا (�أن���ا
الكويت) ،يقول يف مطلعها:

الفنانة �سعاد عبداهلل

�أن��ا للرياح اجلاحمة جلامُ
و�أنابكمنال�صامدينح�سام
�أنا نهمة البحار يف �أهواله
�أنا نخوة البدوي حني ي�ضام
كما غنى (ن�صر الكويت)
يقول مطلعها:
�أعزفعلى�أوتارقلبالكويت
ت�أتي لك الأنغام من كل بيت
ي�أتيك حلن عبقري ال�صدى
ّ
يعطر الدنيا بذكر الكويت
و�أغنية (�صوت ال�شهداء)،
م��ن �أحل����ان غ��ن��ام الديكان،
ويقول فيها:
ي� � � � � � � � � ��ا جن � � � � � � � � � � � � ��وم ه � � � � � ��وت
ف � � � � ��وق �أر� � � � � � � � ��ض اجل � � � � ��دود
وارت� � � � � �ف� � � � � �ع� � � � � �ت � � � � ��م ب� � �ه � ��ا
يف �� � � � � �س� � � � � �م � � � � ��اء اخل� � � � � �ل � � � � ��ود
�أنتم الأوفياء �أيها ال�شهداء
قد وفيتم لها والليايل �شهود
كما �أدى �أغنية (كل العامل)
الرائعة املبنى اجلميلة املعنى
ال��ق��وي��ة الإي���ق���اع ،م��ن تلحني
يو�سف املهنا ،يقول فيها:
يف وج��ه ال�ط��وف��ان الأ�سود
فليتوحد
ك � ��ل ال� � �ع � ��امل
ّ
حتى نحفظ وج��ه الدنيا
وغ �ي��وم ال��رح �م��ة ال تتبدّ د
دون �أن نن�سى الفنان
ع��ب��د اهلل ال��روي�����ش��د ال���ذي
ك���ان �أدا�ؤه رائ��ع��ا يف الليلة
املحمدية ،مب�شاركة الفنانة

الفنان عبداهلل الروي�شد

«ال� �ص� �م ��ود الشعبي»
و«أح � � � � ��رار ال� �ك ��وي ��ت»
و«ال� �ص� �ب� ��اح» ن �ش ��رات
س��ري��ة ك��ان��ت تتسابق
إليصال صوت الكويت
ل� � �ل � ��داخ � ��ل واخل� � � � ��ارج
�سعاد عبداهلل ،وجمموعة من
الفنانني العرب ال�شرفاء� ،أمثال
املطربة امل�صرية �سوزان عطية
والبحريني خالد ال�شيخ.

فكثري من الفنانني العرب،
كمحمد عبده ،وطالل املداح،
و�أن��غ��ام ،وغ�يره��م ،كانت لهم
مواقف بطولية نبيلة �ساندوا
من خاللها ال�شعب الكويتي
يف ن�����ض��ال��ه ���ض��د االحتالل
ال��ع��راق��ي ال��غ��ا���ش��م ،وواجهوا
ب�����ش��دة ك��ل �أ���س��ال��ي��ب �صدام
ل�شراء الذمم و�إر�شاء الأ�صوات
والأق�ل�ام ،لتعبئتها وح�شدها
لت�أييد م�شروعه اال�ستعماري
التو�سعي.
املجال الديني
ق����ام ال��رئ��ي�����س العراقي
ب ��إ���ض��اف��ة ك��ل��م��ة «اهلل �أك�ب�ر»
�إىل ال��ع��ل��م ال��ع��راق��ي و�أطلق
م�سميات دينية على الفيالق
الع�سكرية التي وجهها للغزو،
كفرقة «املدينة املنورة» وفرقة
«توكلنا على اهلل» ،يف حماولة
منه لإ�ضفاء طابع ديني على
ع��م��ل��ي��ة ال���غ���زو ،وا�ستغالل
ال��ع��اط��ف��ة ال��دي��ن��ي��ة للنا�س
ال�����س��ذج ،وا���س��ت��م��ال��ت��ه��م �إىل
�صفه ،وزاد حجم هذا الطابع
الديني يف احلملة الدعائية
ع���ل���ى ال�������س���ع���ودي���ة ع���ن���دم���ا

�شرعت ال��ق��وات الأجنبية يف
االحت�شاد.
ما �أربك العلماء امل�سلمني،
و�أب���رز اختالفهم يف مو�ضوع
ج����واز اال���س��ت��ع��ان��ة بالقوات
الأجنبية ،حتى �أ�صدر ال�شيخ
ابن باز مع �إخوانه كبار العلماء
فتواه بجواز اال�ستعانة بالدول
االجنبية لإخراج الغازي العراقي
من دولة الكويت لإيقاف �شره
وخطره على امل�سلمني ،فكان
ل��ه��ذه ال��ف��ت��وى �أك�ب�ر الأث����ر يف
ت�صحيح الفهومات اخلاطئة،
وتعبئة املواقف واجلهود والقوى
لتحرير الكويت وا�ستعادتها
من ال��ق��وات العراقية الغازية
التي عاثت يف البالد ف�ساداً
و�إجراما.
كما تطوع العديد من �أبناء
الكويت با�ستغالل ف�ضاءات
امل�ساجد ،بتعليق الن�شرات فيها،
وتداولها ،ونقلها وتوزيعها على
املواطنني ،مت�سلحني ب�إميانهم
بعدالة ق�ضيتهم ،غري مبالني
باملخاطر التي كانوا يتعر�ضون
لها والتي كانت ت�صل عقوبتها
�إىل الإعدام.

�إذاعة الكويت ال�سرية املتنقلة

املراجع

•بربارا ميخاالك بيكول�س :الكويت ..و�أدب احلرب وجهة نظر بولندية ،مقال مبجلة العربي ،فرباير 1998
•	 http://www.aljarida.com/ext/articles/print/1461720979218083900/
•	 https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2593669&language=ar
•	 http://www.alanba.com.kw/weekly/literature-and-culture/291520/12-05-2012•م�شاركة املر�أة يف الكفاح كانت املفتاح للتغيري يف املجتمع الكويتي بعد االحتالل ال�صدامي
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السور الرابع

الشهيدة سميرة معرفي...

أيقونة الفداء والتضحية
مــن أجــل الكويــت
ك ��رس ��ت ن �ف �س �ه��ا م �ن ��ذ االح � �ت� ل��ال ال � �ع ��راق ��ي ال � �غ � ��ادر دف � ��اع � � ًا ع� ��ن ال �ك��وي��ت
ف� �ك ��ان ��ت ت� �ق� ��وم ب �ن �ق ��ل األس� �ل� �ح� ��ة وامل� � � � ��ؤن ألف� � � � ��راد امل � �ق � ��اوم � ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وت �ص ��وي ��ر ج �ث��ث ال� �ش� �ه ��داء ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل �ع ��ذب�ي�ن ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى م �ب��ارك
مت ن� �ق� �ل� �ه� ��ا إل � � � ��ى م� �ع� �ت� �ق� ��ل ال� � �ب� � �ص � � ��رة ق � � �ب� � ��ل ب� � � � � ��دء احل� � � � � � ��رب اجل� � ��وي� � ��ة
ل� �ت� �ح ��ري ��ر ال� �ك� ��وي� ��ت ب � �ي� ��وم واح � � ��د وحت � � ��دي � � ��د ًا ف � ��ي  16ي � �ن ��اي ��ر 1991
وك� � � � ��ان ي � �ت� ��م ن� �ق� �ل� �ه� ��ا م� � ��ن م� �ع� �ت� �ق� ��ل إل � � � � ��ى آخ � � � � ��ر إم� � � �ع � � ��ان� � � � ًا ف� � � ��ي إذالل � � �ه � ��ا
م�������ح�������م�������ود م�����ت�����ول�����ي

ً
دفاعا عن تراب الوطن وحريته �إبان كارثة
�سمرية معريف �أيقونة بطلة كويتية عنوانها الفداء والن�ضال والت�ضحية
الغزو العراقي ال�غ��ادر للكويت يف � 2أغ�سط�س  1990لتدون ا�سمها يف �سجالت الن�ضال امل�شرف وتبقى القدوة
الوطنية لن�ساء الكويت يف الت�ضحية وحب الوطن.
م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل
ل�لاح��ت�لال ال��ع��راق��ي كر�ست
�سمرية معريف نف�سها خلدمة
بلدها والدفاع عنه من �أجل
�أن حتيا الكويت و�شعبها فكانت
تقوم بنقل الأ�سلحة وامل�ؤن لأفراد
املقاومة الكويتية وا�ستمرت يف
ن�ضالها �إىل �أن جاء �شهر �أكتوبر
 1990وك���ان ا���س��م��ه��ا ونحو
ثالثني كويتية �أخرى قد و�صل
�إىل اال�ستخبارات العراقية.
لعبت �سمرية معريف ذات

ال��ـ  25ربيعاً دوراً ف��ع��ا ً
ال يف
ت�صوير جثث ال�شهداء الكويتيني
املعذبني يف م�ست�شفى مبارك
ونقل الأ�سلحة والقنابل اليدوية
�إىل �أفراد املقاومة برباطة ج�أ�ش
وجر�أة حت�سد عليها كما عملت
ممر�ضة متطوعة يف م�ست�شفى
مبارك احلكومي.
وكان �أقارب و�أهل �سمرية
قد حذروها كثرياً من مغبة ما
تقوم به خوفاً على حياتها لكنها
كانت تطمئنهم دوماً وتخربهم
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ب�أنها حتمل بطاقات تعريفية
بها ا�سم مزور و�أنه من ال�صعوبة
�أن يتعرف عليها �أفراد القوات
العراقية املحتلة.
لكن الأم مل يهد�أ لها بال
وحاولت م��راراً وت��ك��راراً منع
ابنتها مما تقوم به لكن دون
ج��دوى وك��ان رد �سمرية على
والدتها « �أنا اليوم مو بنتج �أنا
بنت الكويت �...أنا بنت جابر
و�سعد�...أنا يوم ما �أموت يكون
ي��وم مولدي  ...فال تفكرين
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فيني...و�أنا ب�صري �شهيدة حق
وطني».
بد�أت ق�صة اختفاء �سمرية
معريف فج�أة بعد نحو ثالثة �أ�شهر
ون�صف من الغزو وبالتحديد
يف العا�شر من نوفمرب حيث
كانت تعمل ممر�ضة متطوعة
يف م�ست�شفى مبارك احلكومي
حيث انقطعت �أخبارها ب�شكل
تام منذ ذلك اليوم.
وب��ع��د ن��ح��و ث�لاث��ة �أ�شهر
ون�صف من الغزو وبالتحديد

يف العا�شر من نوفمرب غادرت
منزلها للذهاب �إىل م�ست�شفى
مبارك كعادتها كل يوم وكانت
ق��د وع����دت �أم��ه��ا مبكاملتها
هاتفياً بعد الظهر لطم�أنتها
بعد تزايد عمليات مداهمة
منازل الكويتيني من قبل اجلنود
العراقيني لكن الأم انتظرت
املكاملة م��ن دون ج��ـ��دوى وملا
ا�ستبد بها القلق فطلبت ابنتها
يف امل�ساء فر ّد عليها رجل بلهجة
عراقية و�أدرك��ت عندئذ على
الفور �أن ابنتها قد اعتقلت
وانقطعت �أخبارها ب�شكل تام
منذ ذلك اليوم.
وتبني �أن القوات العراقية
نقلت �سمرية م��ن م�ست�شفى
مبارك �إىل خمفر اجلابرية
ومنه �إىل خمفر النزهة حيث
مت التحقيق معها بطريقة
فظة وقا�سية من قبل �ضباط
اال�ستخبارات العراقية للك�شف
عن باقي �أفراد املقاومة الكويتية
لكنها ظلت �صامدة رغم �شدة
التعذيب الذي تعر�ضت له.
وطوال فرتة اعتقال �سمرية
يف الكويت والتي نقلت خاللها
�إىل �أكرث من مكان ما بني نادي
كاظمة وق�صر نايف وامل�شاتل
و�سجن الأح��داث كانت حتذر
زمالءها وزميالتها يف املعتقل
من الإدالء ب�أي معلومات عن
�أفراد املقاومة الكويتية خ�شية
االنتقام منهم وكانت حتثهم
دائماً على ال�صرب.
وحاولت والدتها زيارتها
ول��ك��ن��ه��ا مل ت��ل��ق م��ن الطغاة
العراقيني �إال التعنت ال�شديد
و�شعرت ب�أن عائلتها م�ستهدفة
وخوفاً من �أن يعتقل العراقيون
ابنيها وابنتيها الآخ��ري��ن مل
تقم ب ��أي م�سعى للعثور على
�سمرية ومل ي�صلها �أي خرب

ظ�ل��ت ص��ام��دة رغم
ش� � � ��دة ال� �ت� �ع ��ذي ��ب
ال � � � � ��ذي ت� �ع ��رض ��ت
ل ��ه ب �ع��د اعتقالها
إلج� � �ب � ��اره � ��ا ع �ل��ى
ال � � � �ك � � � �ش � � � ��ف ع � ��ن
ب � � � ��اق � � � ��ي أف � � � � � � ��راد
امل � � � � � � �ق� � � � � � ��اوم� � � � � � ��ة
ال � � � �ك� � � ��وي � � � �ت � � � �ي� � � ��ة

ب� � �ع � ��د ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر
ع � �ث� ��رت ال �ب �ع �ث ��ات
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة خ�ل�ال
زي� ��ارات� �ه� ��ا ل �ل �ع��راق
ع� �ل ��ى رف � � ��ات 236
أس � �ي� ��ر ًا ول � ��م يعثر
ع�ل��ى رف ��ات سميرة
ليغلق ملفها ويتم
اع �ت �ب��اره��ا شهيدة

�سمرية معريف يف طفولتها

عن �سمرية حتى  23دي�سمرب
 1990عندما تلقت مكاملتني:
الأوىل م��ن كويتية متزوجة
م��ن ع��راق��ي كلفتها �سمرية
االت�صال بوالدتها وقد قالت:
«�إنها ب�صحة جيدة وهي تق ّبلك
وت�أمل �أن يُطلق �سراحها خالل
� 48ساعة» واملكاملة الثانية من
�سيدة م�صرية كررت ما قالته
�صاحبة املكاملة الأوىل.
ويف الرابع من يناير ات�صلت
بوالدة �سمرية �سيدة كويتية
وقالت لها« :ل��دي ر�سالة من
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�سمرية مع �ساعتها وهي تطلب
طعام ًا» وق��د ذهبت والدتها
مع �أحد �أقربائها برفقة هذه
ال�سيدة �إىل �سجن الأحداث
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حيث ك��ان��ت �سمرية معتقلة
وا�ستطاعت الأخرية �أن تدخل
ال�سجن و�أن تو�صل رزمة �إىل
�سمرية و�أن تعود بر�سالة منها
تقول فيها لأمها« :هذه ر�سالتي
الأخرية� ،إنهم يريدون نقلنا �إىل
الب�صرة».
وبعد �أي��ام ت�سنى ل�ل�أم �أن
ترى ابنتها من بعيد وهي ت�صعد
�إىل �سيارة مع �سيدة �أخرى
بحرا�سة جنود عراقيني.
وت�أكد بالفعل نقل �سمرية
معريف �إىل معتقل الب�صرة ومنه
�إىل معتقل �آخر يف بغداد وذلك
قبل بدء احلرب اجلوية لتحرير
الكويت بيوم واحد وحتديداً يف
 16يناير .1991
وبعد حرب حترير الكويت
ك��ان��ت �أخ���ب���ار ���س��م�يرة ت�صل
متقطعة �إىل �أهلها حيث علموا
�أنه كان يتم نقلها من معتقل �إىل
�آخر �إمعاناً يف �إذاللها وعلموا
�أنها عملت فرتة يف م�ست�شفى
الر�شيد قبل نقلها �إىل م�ست�شفى
بغداد ثم م�ست�شفى ال�سعدي.
وقامت بعثات كويتية تتبع
وزارة الداخلية بزيارات عدة
للعراق حتت مظلة الأمم املتحدة
للبحث ع��ن م�صري الأ�سرى
الكويتيني حيث عرث على رفات
� 236أ�سرياً من �أ�صل  605ومل
يعرث على الباقي وكانت �سمرية
معريف من �ضمن من مل يعرث
على رفاتهم ليغلق ملفها ويتم
اعتبارها �شهيدة.
وعند �س�ؤال والدة �سمرية
معريف عن م�شاعرها بعد اختفاء
ابنتها كانت ترد دائماً «طريقة
التوا�صل الوحيدة التي بقیت
يل مع �سمرية هي الأحالم...
�أراها كل يوم �أو یومنی يف املنام
يف ثوب �أخ�ضر مت ّد يدها �إيل
ت�س�ألني �أن �أنقذها».

من شهداء العروبة
جانب من معركة امل�سيفرة

قاتل العثمانيني والفرنسيني
وجن � � ��ا م� � ��ن ح � �ك� ��م ب� ��إع� ��دام� ��ه

فؤاد سليم  ..اللبناني
الذي استش��هد مرتين
ع����ب����د ال������ك������رمي امل�����ق�����داد
مل يطق ال�شاب اللبناين ف���ؤاد �سليم ،عند �سماعه �أخبار انطالق اجلهاد �ضد مغت�صبي الوطن� ،أن يوا�صل الركون �إىل حياته
ال��وث�يرة ،يف كنف عائلة ثرية ومتعلمة وم�ستقرة ،ف�ترك الوظيفة وامل���ال ،والتحق بالثوار لي�سطر �صفحات نا�صعة بالعزة
وال�شجاعة والإب���اء يف �ساحات البطولة يف لبنان و�سوريا وفل�سطني والأردن وم�صر ،م��ؤك��داً وح��دة املعركة القومية �ضد الغزاة.
ولد ف�ؤاد يو�سف �سليم يف بلدة «بعقلني» يف ق�ضاء «ال�شوف» اللبناين يف احلادي ع�شر من �أكتوبر لعام  1893يف بيت علم و�أدب ،فقد كان والده
ً
طبيبا م�شهوراً يف تلك املنطقة ،ف�أحلقه باملدر�سة يف مدينة «�صيدا» ثم يف «مدر�سة الق�سي�س طانيو�س �سعد» يف «ال�شويفات»،
وقتذاك
ثم يف املدر�سة «الداوودية» يف ق�ضاء عاليه  ،وبعد �أن نال �شهادة الدرا�سة الثانوية التحق باجلامعة الأمريكية ق�سم الآداب يف بريوت،
لكنه ما لبث �أن تركها ،وتابع درو�سه يف «مدر�سة جرج�س طعمة» يف «املختارة» ،ثم يف الكلية العثمانية الإ�سالمية لل�شيخ �أحمد عبا�س
ً
ً
ً
حاليا لق�ضاء املنت يف جبل لبنان.
معلما يف بلدة «ب�سكنتا» التي تتبع
معلما فيها ،قبل �أن ينتقل ليعمل
الأزهري يف بريوت ،لي�صبح بعدها
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االلتحاق بالثورة
كان يف الرابعة والع�شرين
م��ن ع��م��ره ع��ن��دم��ا انفجرت
الثورة العربية الكربى ،وحني
و�صل خرب دخول جي�ش الأمري
في�صل ب��ن احل�����س�ين مدينة
العقبة يف يوليو  ,1917مل
يطق ف�ؤاد �صرباً فانطلق من
جبل لبنان �إىل جبل العرب يف
«ال�سويداء» ال�سورية ,وهناك
�أعلن عن رغبته يف االلتحاق
بالثورة ،ف�ساعده �أقربا�ؤه من
قرية (املجيمر) يف الو�صول �إىل
�شرقي الأردن ,وف��ور و�صوله
طلب مقابلة الأمري في�صل ،لكن
من حول الأم�ير �شكوا ب�أمره
و�صدوه .و�أمام �إحلاحه ،وبعد
ّ
�أن حت � ّروا عنه �أبلغوا الأمري
بطلبه ،فا�ستدعاه .ويف �أثناء
اللقاء عرف الأمري �أنه �شاب
متعلم فاقرتح عليه �أن ي�سلمه
ال�ش�ؤون الإداري���ة ،لكن ف�ؤاد
اعرت�ض ب�شدة قائ ً
ال« :جئت
ل��ل��ق��ت��ال ي��ا �أم��ي�ر ،ال لأعمل
ب��ال��ورق��ة وال��ق��ل��م!» ،ف�أعجب
الأمري بحما�سه و�أحلقه بالعمل
الع�سكري برتبة مالزم ثان يف
الفرقة التي كان يقودها الأمري
«�شاكر بن زيد».
يف تلك الفرقة �أوكل �إليه
الأم�ير �شاكر مهمة مهاجمة
القوات العثمانية املرابطة على
ج�سور ال�سكة احلديدية املمتدة
«عمان» ملنع
من «معان» �إىل
ّ
الأت��راك من �إم��داد حامياتهم
بامل�ؤن والعتاد ،ف�أظهر ف�ؤاد
حنكة كبرية يف القتال و�إدارة
املعارك ،وجنح يف تلك املهمة
جناحاً الفتاً ،ففرح به الأمري
�شاكر ور ّقاه �إىل رتبة رئي�س.
وعندما تناهت �أخ��ب��اره �إىل
الأم��ي��ر ف��ي�����ص��ل ق��� ّرب���ه منه،
ف�صار من �أبرز ال�ضباط الذين

الأمري في�صل يتو�سط �أركان احلكومة ور�ؤ�ساء الطوائف والأعيان يف حفل تتويجه ملكاً

ت � � � �خ � � � �ل � � � ��ي ع � � � � � � ��ن ح� � � � � � �ي � � � � � ��اة ال � � � ��رف � � � ��اه� � � � �ي � � � ��ة
وال� � � �ت� � � �ح � � ��ق ب� � � ��ال � � � �ث� � � ��ورة ف � � � � � ��ور ان � �ط �ل��اق � �ه � ��ا
ي�شاورهم ويعتمد عليهم يف
املهمات اجل�سام.
اجلرنال  ..والإعدام
بعد انت�صار الثورة وهزمية
العثمانيني ،انتقل الأمري في�صل
ترافقه ال��ق��وات الربيطانية
امل�ساندة �إىل دم�شق ،وا�صطحب
معه ال�ضابط ف�ؤاد �سليم .وفور
ت�شكيله للحكومة هناك يف العام
1918جعله الأم�ي�ر �ضابط ًا
يف جي�ش احلكومة العربية،
ولكن �سرعان ما �أنزلت فرن�سا
ق��وات��ه��ا يف ب��ي�روت واحتلت
املنطقة ال�ساحلية ال�سورية
حتى «الناقورة» ،وراحت تطالب
بو�ضع �سوريا كلها حتت النفوذ
الفرن�سي .ويف تلك الأثناء
ان�سحبت القوات الربيطانية
م��ن دم�شق جتنبا للمواجهة
م��ع الفرن�سيني ال��ذي��ن كانوا
قد وقعوا معهم �سراً اتفاقية
�سايك�س بيكو .وملا كانت الدولة
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ال�سورية �آن��ذاك ت�شمل لبنان
كلّف الأم�ير في�صل ال�ضابط
ف����ؤاد بقيادة الف�صائل التي
كانت تهاجم القوات الفرن�سية
من جبل «عامل» حتى جبال
«ال��ع��ل��وي�ين» ,ف��ق��اد ف�صائل
ال��ث��وار يف «ال��ب��ق��اع» ,و«وادي
التيم» و«را�شيا» و«حا�صبيا»
و«م��رج��ع��ي��ون» ،و���ش� ّك��ل رعباً
للفرن�سيني جعل «اجل�ن�رال
غورو» يكن له حقداً �شخ�صياً
ت��ك�����ش��ف الح���ق���اً يف الإن�����ذار
ال�شهري ال��ذي �سمي با�سمه
«�إنذار غورو».
و�إثر ظهور اتفاقية �سايك�س
بيكو �إىل العلنّ ،
وتك�شف الأطماع
الربيطانية والفرن�سية لكل
ال�سوريني ،انطلقت الدعوات
�إىل �ضرورة جمع املال لت�سليح
اجلي�ش �أمام القوات الفرن�سية
التي م��ا ف��ت��أت ت��ق�ترب ،لكن
كل حم��اوالت تدبري امل��ال �أو
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اقرتا�ضه باءت بالف�شل .ويف
تلك الأثناء نزل اجلرنال غورو
بجي�شه على ال�ساحل ال�سوري،
و�أر����س���ل �إن�����ذاراً �إىل الأمري
في�صل بوجوب ف�ض اجلي�ش
العربي وت�سليم البالد لل�سلطة
الفرن�سية ،ووقف ن�شاط ف�صائل
ف���ؤاد �سليم .وخ�لال اجتماع
للحكومة لتدار�س املوقف رف�ض
وزير احلربية يو�سف العظمة
الإذعان لإمالءات غورو ،وعزم
على مواجهة جي�شه رغم �إدراكه
حلتمية الهزمية ،وقال قولته
ال�شهرية�« :س�أقاتلهم حتى ال
ي�سجل ال��ت��اري��خ �أن��ه��م دخلوا
دم�شق دون مقاومة».
و يف ال��راب��ع والع�شرين
م��ن يوليو لعام 1920بد�أت
ال��ق��وات الفرن�سية هجومها،
فخرج العظمة ملالقاتها يف
«مي�سلون» ،وكان ف�ؤاد يف طليعة
ال�ضباط امل�شاركني يف جي�شه,
ال��ذي مل يتجاوز ثالثة �آالف
مقاتل مل تتعد �أ�سلحتهم البنادق
والقنابل ،مقابل جي�ش فرن�سي
جرار قوامه ت�سعة �آالف جندي
تدعمهم ط��ائ��رات ودبابات

من شهداء العروبة

موكب اجلرنال هرني غورو يف حلب ،بعيد االحتالل يف �أيلول عام .1920

ومدافع .وبعد ا�ست�شهاد العظمة
يف هذه املعركة غري املتكافئة،
وا���ص��ل ف����ؤاد قتاله وتعر�ض
للموت مرات عديدة ولكنه جنا
ب�أعجوبة ،فعاد جمل ً
ال باحلزن
واخليبة .وما كاد اجلرنال غورو
يفر�ض �سلطته على دم�شق حتى
�أ�صدر قراراً ب�إعدام ال�ضابط
ف�ؤاد �سليم لي�شفي غليله من
الرعب الذي �سببه لقواته يف
لبنان وال�ساحل.
مل يجد الثوار بعد ذلك بداً
من املغادرة ،فان�سحب �أغلبهم
�إىل �شرقي الأردن .وبتوجيه من
الأمري في�صل ذهب ف�ؤاد �إىل
فل�سطني ،ثم الأردن لالتفاق مع
ر�ؤ�ساء الع�شائر على الإعداد
لثورة �شاملة �ضد الفرن�سيني
ت�شرتك فيها �سوريا والأردن
وجبل الدروز .ويف الأردن التحق
بالأمري «عبد اهلل» حيث ا�ستلم
من�صب «قائد كتيبة الفر�سان»،

ث��م ت��زع��م ال�ضباط املنتمني
�إىل (حزب اال�ستقالل) الذي
عمل على تنظيم ال�صفوف
ملحاربة امل�ستعمرين .وملا مل يكن
الإجنليز على وفاق مع الأمري
عبداهلل راحوا يبثون الفنت بينه
وبني ع�شائر املنطقة ،فا�ضطر
العقيد ف����ؤاد للم�شاركة يف
�إخماد هذه الفنت بغية التفرغ
للم�ستعمر.
مراوغة الإجنليز
يف ال���ع���ام  1921متكن

اجلرنال غورو

ق � � ��ات � � ��ل ف� � � ��ي ل� � �ب� � �ن � ��ان وس � � � ��وري � � � ��ا واألردن
وم � �ص� ��ر واس� �ت� �ش� �ه ��د ع� �ل ��ى أرض اجل � � ��والن
رف ��ض اق� �ت ��راح ت�س�ل�ي�م��ه ال� �ش ��ؤون اإلداري � ��ة
وقال لألمير :جئت للقتال ال للعمل بالورق
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الإجنليز من �إث��ارة ال�ضغائن
بهدف �إ�ضعاف هيبة احلكم
ب�شخ�ص الأم��ي�ر ع��ب��د اهلل،
فتمرد البع�ض دون �إدراك
ملرامي الإجنليز ،فكان مترد
«كليب ال�شريدي» ،الذي �أ�صيب
ف�ؤاد خالل �إخماده بجرح بليغ
لكنه جنا منه ،ثم كانت «ثورة
ال��ع��دوان» ،التي ت��وىل قمعها
�أي�����ض �اً ،م��ا �أرب���ك خمططات
الإنكليز و�أوغر �صدورهم �ضده،
ف��راح��وا يحيكون الد�سائ�س
للخال�ص منه ،وقد جنحوا يف
ذل��ك للأ�سف �إذ متكنوا من
�إ�صدار �أمر بنقله �إىل الق�صر
وتعيينه مرافقاً للأمري ،ثم مل
يطل الأم���ر حتى �صدر �أمر
بت�سريحه من اجلي�ش ونفيه من
البالد .وحني رف�ض الإذعان
ط ّوق االنكليز الق�صر باجلي�ش،
فا�ضطر لل�سفر �إىل (احلجاز)
ومنها �إىل (م�صر) يف العام
.1924
وخالل �إقامته يف القاهرة
عمل يف ال�صحافة وراح ين�شر
مقاالت يف ال�صحف واملجالت
م��داف��ع � ًا ع��ن ق�ضية �سوريا
وال��ع��رب ,ويهاجم ال�سلطات
الفرن�سية واالجنليزية على
ال�سواء ،فلحقه االجنليز �إىل
ّ
الكف عن
م�صر حلمله على
مهاجمتهم ،لكنه رف�����ض كل
عرو�ضهم املغرية ،بل زاد من
حدة هجومه عليهم ،ما جعلهم
يبحثون ع��ن و���س��ائ��ل �أخرى
للخال�ص منه.
يف ت��ل��ك الأث����ن����اء دعي
�إىل احلجاز لتنظيم اجلي�ش
ال�سعودي ،وفيما كان يُعد العدة
لل�سفر وقعت الثورة ال�سورية
الكربى �سنة  ،1925فاعتذر
عن مهمة احلجاز وراح ي�ستعد

للحاق بالثورة يف �سوريا ،لكن
ال�سلطات االجنليزية يف م�صر
رف�ضت منحه ج��وازاً لل�سفر
�إىل �سوريا ،فما كان منه �إال
�أن رحل على ظهر جمل عن
طريق �سيناء ،واجتاز نهر الأردن
�سباحة ،ودخل الأردن خل�سة,
ومن (ع ّمان) غ��ادر �إىل جبل
العرب فو�صل �إىل «ال�سويداء»
يف �أوا�سط �شهر �أيلول من العام
 1925والتحق فوراً بالثورة.
�أوىل م�شاركاته يف الثورة
كانت يف معركة «امل�سيفرة»
ال�شهرية التي جرت يف ال�ساد�س
ع�شر من �سبتمرب لعام ،1925
وملا قرر الثوار بعدها تطوير
الثورة لت�شمل �سورية كلها ,اندلع
القتال يف (�إقليم البالن) على
ال�سفوح اجلنوبية جلبل ال�شيخ
املت�صلة مع �شمايل اجلوالن،
وطلب ثوار الإقليم ،الذين كان
يقودهم املجاهد «�أ�سعد كنج
�أبو �صالح» ،النجدة من القيادة
العامة للثورة ،فتم االتفاق على
جندة الإقليم بحملة ير�أ�سها
املجاهد «زيد الأطر�ش» �شقيق
الزعيم �سلطان با�شا الأطر�ش,
ويتوىل رئا�سة �أركانها العقيد
ف�ؤاد �سليم.
حني و�صلت احلملة جعلت
قرية «جمدل �شم�س» مقراً لها،
ثم عمد ف�ؤاد �إىل ن�شر قواته يف
«وادي التيم» على جانبي جبل
ال�شيخ بهدف توزيع القوات
الفرن�سية وتبديد فاعليتها.
ومت � ّك��ن م��ن خ�ل�ال هجماته
اخلاطفة واملباغتة من ح�سم
معارك بطولية �أ�سفرت عن
حترير العديد من املناطق ,كما
كان بحكم خربته العلمية العقل
املدبر للمنا�شري الوطنية التي
�أ�صدرتها احلملة ل�شرح �أهداف
ال��ث��ورة حتت ال�شعار الرائع:

هرني غورو ي�ستعر�ض قواته قبيل معركة مي�سلون.

رف ��ض اإلجن �ل �ي��ز في
م �ص��ر م �ن �ح��ه ج� ��وازا
ل�ل�ال �ت �ح��اق ب��ال �ث��ورة
ف � � � �ق � � � �ط � � ��ع س � � �ي � � �ن� � ��اء
ع� � �ل � ��ى ظ� � �ه � ��ر ج �م ��ل
«الدين هلل والوطن للجميع».
�أما �أهم الأعمال التي قام بها
�أث��ن��اء احلملة فكانت تدمري
ج�سر «ال��ب��ارد» �أث��ن��اء ت�سيري
احلملة من «ريف دم�شق» �إىل
«جمدل �شم�س» ،وتدمري ج�سر
«ال��رق��اد» عند اجتماع الثوار
يف «جم��دل �شم�س» ،ون�سف
ج�سر «اخل���ردل���ة» ع��ل��ى نهر
«الليطاين».
ب��ع��د ذل���ك ع��ق��د الثوار
اج��ت��م��اع�اً م��ع زع��م��اء �إقليم
اجل��والن تقرر خالله احتالل
«القنيطرة» ،لكن ف�ؤاد عار�ض
ذل��ك مقرتح ًا �أن يتم العمل
على ن�شوب الثورة يف «لبنان»
�أو ً
ال لت�شتيت ق���وات العدو
و�إ�ضعافها قبل الزحف على
«القنيطرة»� ،إال �أن الأكرثية
كانت مع االحتالل �أوالً ،وهذا
م��ا ك��ان حيث اح��ت��دم القتال
يف م��ع��رك��ة «جم���دل �شم�س»
قرب قرية «�سحيتا» ،فخ�شيت
ال�سلطات الفرن�سية �أن متتد
ف�صبت على
الثورة �إىل لبنان،
ّ
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ال��ث��وار جيو�شها م��ن ال�شام
وبريوت و�صيدا ،واحتلت قريتي
«بقعاتا» و«م�سعدة» ودمرتهما،
وحني اقرتبت من جمدل �شم�س
�أ�شرف ف�ؤاد �سليم على تنظيم
دفاعات الثوار حولها.
�آن�����ذاك اخ��ت��ل��ف الثوار
على ر�أيني ،الأول كان بقيادة
زي��د الأط��ر���ش ،وق�ضى برتك
«جم���دل �شم�س» واملبيت يف
قرية «ح�ضر» ال�ستنفار املنطقة،
والثاين بقيادة ف�ؤاد �سليم الذي
�أ�ص ّر على عدم ترك املجاهدين
يف «جمدل �شم�س» دون حماية،
خوفاً من تعر�ض �أهلها للهالك
يف حال دخول الفرن�سيني �إليها.
وبعد املداولة ذهب ق�سم بقيادة
«زي��د» �إىل «ح�ضر» ،والثاين
بقيادة «ف ��ؤاد» وت�ضمن �أربعة
ع�شر جم��اه��داً ف��ق��ط ظلوا
يف البلدة حلرا�ستها ،وقاموا
مب�ساعدة الأه��ايل بردم ممر
«البويب» الوحيد الذي ي�صل
البلدة مع القرى الأخرى.
ال�شهادة
ع��ن��دم��ا و���ص��ل��ت احلملة
الفرن�سية ب��ق��ي��ادة اجل�ن�رال
«ك��ل��ي��م��ن غ��ران��ك��و» فوجئت
بان�سداد الطريق الذي يتعذر
فتحه ،فقام املجاهدون بفتح
ال��ن��ار على احلملة وح�صلت
م��واج��ه��ات بطولية ا�ستب�سل
ف��ي��ه��ا ال�����ث�����وار ،فتقهقرت
القوات الفرن�سية �إىل الوراء،
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لكن جمموعة املجاهد «زيد
الأطر�ش» كانت لها باملر�صاد �إذ
حا�صرتها من اخللف وراحت
متطرها بالر�صا�ص ،فان�سحبت.
وبعد �أن �أيقن الثوار من الن�صر
امتطى «ف�ؤاد» ح�صانه قا�صداً
رفاقه لتهنئتهم ،ويف تلك الأثناء
�سقطت قذيفة غادرة �أ�صابته
�شظاياها �إ�صابات قاتلة� ،إذ
دخل بع�ضها ر�أ�سه فخر �صريعاً،
وفا�ضت روحه �إىل بارئها يف
اخلام�س من دي�سمرب من العام
.1925
وقد �أثار ا�ست�شهاده احلزن
بني زمالئه الثوار ,ف�أ ّبنه رفيق
درب��ه ال�شهيد القائد «حممد
�سعيد العا�ص» بقوله« :لقد كان
ف�ؤاد من خرية رجال الق�ضية,
نافح عن كيان وطنه ب�سيفه
وقلمه وبدماغه ...كان مثا ً
ال
للت�ضحية ,فقد �ضحى بنف�سه
وبوظيفته ومباله ,وبكل عزيز
لديه يف �سبيل حرية �سورية
خ��ا���ص��ة ,وا���س��ت��ق�لال العرب
عامة ،ويعود �إليه الف�ضل يف
ات�ساع ال��ث��ورة ...لقد فقدنا
قائداً مدرباً حكيماً حمنكاً ,و�إن
الزمان مبثله ل�ضنني».
يذكر �أن ابنته كانت تذهب
يف كل عام من لبنان �إىل دم�شق,
ومنها �إىل اجل��والن ،وبالذات
(�س ِحيْتَا) لت�ضع باقة
�إىل قرية ُ
من الزهور على �شاهدة قربه.
ومل تنقطع عن زيارته �إال بعد
وق��وع القرية حتت االحتالل
ال�صهيوين عام  ,1967وقيام
�سلطات االح��ت�لال بتهجري
�سكانها �إىل قرية «م�سعدة»
املجاورة ,وتدمري تلك القرية
وم�سحها ع��ن وج���ه الأر����ض
ومن �ضمنها قرب ف ��ؤاد �سليم
لي�ست�شهد ثانية ولكن على يد
ال�صهاينة هذه املرة.

من شهداء اإلسالم

أبو دجانة

سماك بن خرشة

صاحب الزند الحديد والقلب السليم
�دي
ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ارق ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ّ
�إنه �سماك بن خر�شة بن لوذان بن عبد ود اخلزرجي الأن�صاري ال�ساعدي ،من رهط �سعد
بن عبادة ر�ضي اهلل عنه ،وكان من �شجعان امل�سلمني و�أبطالهم العظام ،ت�شهد له بذلك
مواقف متعددة ،وغزوات و�سرايا ومعارك زمن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وغريها
بعد وفاته يف حروب الردة ،ولعل �أعظمها و�أ�شهرها ما �سنذكره عنه من بطولة و�شجاعة
وموقف خالد يوم احلديقة ،وم�شاركته يف قتل م�سيلمة الكذاب ،مدعي النبوة �أخزاه اهلل.
وكانت والدته ر�ضي اهلل عنه يف املدينة املنورة ،و�أما وفاته ففي اليمامة عام  632م املوافق
ً
ً
لل�سنة  12للهجرة النبوية �شهيداً
منافحا عن دين الإ�سالم .وكان ر�ضي اهلل عنه ممن
مكافحا
�أ�سلم مبكراً مع قومه الأن�صار ،وقد �آخى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بينه وبني عتبة بن
غزوان ،وح�ضر من الغزوات بدراً و�أحداً وخيرب وحنني ،ثم �شهد حروب الردة ،وله ر�ضي اهلل
عنه يف كل منها ق�ص�ص م�شهودة ،وت�ضحيات م�شهورة فاق فيها �أقرانه من �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .وهو واحد ممن بايع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على املوت.

�إنه �أبو دجانة �صاحب الع�صابة احلمراء،
وما �أدراك ما �صاحب الع�صابة احلمراء،
�إذا لب�سها ف�إنه البد مقاتل ،و�إذا ما قاتل
ف�إنه فاعل بالعدو الأفاعيل ،ويف احلديث
عن م�شيته وتبخرته ولب�سه لع�صابته ،وحمله
لل�سيف الذي �أعطاه له ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف غزوة �أح��د ،ما يغني
وي�شفي ويروي غليل امل�شتاق للحديث عن
ال�شجاعة والبطولة والإقدام يف املواقف
احلا�سمة والظروف ال�صعبة.
من ي�أخذ هذا ال�سيف بحقه
�إن غزوة �أحد من الغزوات احلا�سمة
يف فجر الإ�سالم ،ولقد كانت من املعارك
الفا�صلة بني احل��ق والباطل ال��ذي �أتى
بق�ضه وق�ضي�ضه ،وكربيائه وجاهليته لينتقم
للهزمية النكراء التي ُمني بها يف غزوة بدر

آخى الرسول صلى الله عليه
وس �ل ��م ب �ي �ن��ه وب�ي��ن ع�ق�ب�ـ��ة بن
غ ��زوان  ،وش�ـ�ـ�ه��د ب�ـ�ـ��درا ُ
وأح ��د ًا
ِ
الردة
وخيبر وحنني وح��روب ِ
الكربى ،ولوال ت�أييد اهلل لنبيه �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ثم ثبات طائفة مباركة كرمية
من �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�ضحوا ب�أنف�سهم ،وبذلوا دماءهم ،وقدموا
�أرواحهم فداء لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،لكان لهذه الأمة �ش�أن �آخر .وكان من
هذه الثلة الثابتة ال�صابرة املقاتلة الراغبة يف
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ال�شهادة ،املقبلة على اجلنة بقلوب ميل�ؤها
الإميان �أبو دجانة ر�ضي اهلل عنه .فلقد
�سمع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
من ي�أخذ هذا ال�سيف بحقه – وهو يل ّوح
ب�سيف يف يده – فقام �إليه رجال ف�أم�سكه
عنهم ،و�أحجم �آخرون فلم يتقدموا ،حتى
قام �أب��و دجانة �سماك بن خر�شة فقال:
وما حقه يا ر�سول اهلل؟ قال� :أن ت�ضرب
به العدو حتى ينحني ،قال� :أنا �آخذه يا
ر�سول اهلل بحقه ،ف�أعطاه �إياه .وكان �أبو
دجانة رج ً
ال �شجاعاً يختال عند احلرب
�إذا كانت ،وكان �إذا �أعلم بع�صابة حمراء،
فاعت�صب بها علم النا�س �أنه �سيقاتل ،فلما
�أخذ ال�سيف من يد ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أخرج ع�صابته تلك فع�صب بها
ر�أ�سه ،وجعل يتبخرت بني ال�صفني .قال ابن
�إ�سحاق :فحدثني جعفر بن عبد اهلل بن
�أ�سلم موىل عمر بن اخلطاب ،عن معاوية
بن معبد بن كعب بن مالك �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قال حني ر�أى �أبا
دجانة يتبخرت�« :إنها امل�شية التي يبغ�ضها
اهلل ور�سوله �إال يف هذا املوطن».
ومل��ا حمي الوطي�س وا�شتد القتال،
والتحمت ال�صفوف ،وكان �شعار �أ�صحاب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم �أحد «
�أمت �أمت « .فاقتتل النا�س ،وقاتل �أبو دجانة
قتاالً �شديداً حتى �أمعن يف امل�شركني.
ويف و�صف �شجاعة وبطولة و�إقدام �أبي
دجانة ر�ضي اهلل عنه تروي لنا كتب ال�سرية
ما جاء من حديث الزبري بن العوام البطل
املغوار ابن �صفية عمة ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،يقولَ :و ِجدت يف نف�سي حني

�س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�سيف فمنعنيه و�أعطاه �أبا دجانة وقلت:
�أنا ابن �صفية عمته ومن قري�ش ،وقد قمت
�إليه و�س�ألته �إياه قبله ف�أعطاه �أبا دجانة
وتركني ،واهلل لأنظرن ما ي�صنع ،فاتبعته
ف�أخرج ع�صابة له حمراء فع�صب بها ر�أ�سه،
فقالت الأن�صار� :أخرج �أبو دجانة ع�صابة
املوت ،وهكذا كانت تقول له �إذا تع�صب،
فخرج وهو يقول:
�أن���ا ال���ذي ع��اه��دين خليلي
ونحن بال�سفح ل��دى النخيل
الكيول
�أال �أق���وم ال��ده��ر يف
ّ
�أ�ضرب ب�سيف اهلل والر�سول
فجعل ال يلقى �أحداً �إال قتله ،وكان يف
امل�شركني رجل ال يد ُع جريحاً �إال ذفف عليه،
فجعل كل واحد منهما يدنو من �صاحبه،
فدعوت اهلل �أن يجمع بينهما فالتقيا،
فاختلفا �ضربتني ،ف�ضرب امل�شرك �أبا دجانة
فاتقاه بدرقته فع�ضت ب�سيفه و�ضربه �أبو
دجانة فقتله ،ثم ر�أيته قد حمل ال�سيف على
مفرق ر�أ�س هند بن عتبة ثم عدل ال�سيف
عنها ،فقلت :اهلل ور�سوله �أعلم ،وبيان ذلك
فيما رواه ابن �إ�سحاق قال :قال �أبو دجانة:
ر�أيت �إن�ساناً يخم�ش النا�س خم�شاً �شديداً
– �أي يحم�سهم وي�شجعهم على القتال –

ص��اح��ب ال �ع �ص��اب��ة احل� �م ��راء ،
ُول ��د ف��ي امل��دي �ن��ة  ،واستشهد
ف� � � ��ي ال� � �ي� � �م� � ��ام� � ��ة م� �ك� ��اف� �ح� ��ا
وم � �ن� ��اف � �ح� ��ا ع� � ��ن اإلس� � �ل � ��ام .
ف�صمدت له – �أي ق�صدته – فلما حملت
عليه ال�سيف ولول ف�إذا ام��ر�أة .ف�أكرمت
�سيف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن
�أ�ضرب به امر�أة.
الت�ضحية بالفعل ال بالقول
ومن مواقفه ر�ضي اهلل عنه يف الت�ضحية
والفداء لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف هذه الغزوة ،ما جاء يف تهذيب �سرية
ابن ه�شام لعبد ال�سالم هارون قال :عن
�أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه� ،أن عتبة
بن �أبي وقا�ص رمى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يومئذ ب�سهم فك�سر رباعيته،
وج��رح �شفته ال�سفلى ،و�أن عبد اهلل بن
�شهاب الزهري �شجه يف جبهته ،و�أن ابن
قمئة جرح وجنته ،ووقع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف حفرة من احلفر التي
عمل �أبو عامر ليقع فيها امل�سلمون ،وهم
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ال يعلمون ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،حني غ�شيه القوم ،من رجل
ي�شرتي لنا نف�سه؟ فقام زياد بن ال�سكن
يف نفر خم�سة من الأن�صار ،فقاتلوا دون
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رج ً
ال ثم
رج ً
ال يُقتلون دونه ،و ًت ّر�س دون ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أبو دجانة بنف�سه،
ٍ
منحن عليه ،حتى
يقع النبل يف ظهره وهو
كرث فيه النبل .لقد جعل ر�ضي اهلل عنه من
ظهره تر�ساً ومجِ َ ّناً يحمي ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف هذا املوقف الع�صيب،
وال يبايل مبا ي�صيبه من ال�سهام ،وال فيما
يغر�س يف ظهره من الن�صال ،فداء لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحماية له من
�أذى امل�شركني وكيدهم ،فر�ضي اهلل عنه من
�صحابي خمل�ص ،وجماهد �شر�س ،وفدائي
نبيل كرمي ،يدرك �أهمية حماية القائد،
و�صون القيادة وبخا�صة عندما يكون القائد
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وفاء بوفاء
لقد حفظ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم لأبي دجانة مواقفه ،وقدر �شجاعته
وبذله وت�ضحيته ،ومل يكن ملن كان خلقه
القر�آن �إال �أن يكافئ املح�سن على �إح�سانه،
واملخل�ص على �إخال�صه ،وينزل النا�س
منازلهم ،وي�شد م��ن عزميتهم ،وينمي
ال�سجايا احل�سنة يف نفو�سهم.
فعن ابن �إ�سحاق قال :حدثني عبد اهلل
بن عبد اهلل بن عبا�س عن عكرمة عن ابن
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :ملا رجع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من �أحد �أعطى
فاطمة ابنته �سيفه وقال :يا بنية اغ�سلي
عن هذا الدم ،و�أعطاها علي ر�ضي اهلل عنه
�سيفه وقال :وهذا فاغ�سلي عنه دمه ،فواهلل
لقد �صدقني اليوم ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم :لئن كنت �صدقت القتال
لقد �صدقه �سهل بن حنيف و�أبو دجانة.
ف�أنْ ِع ْم بها من �شهادة من �سيد اخللق لهذا
البطل العظيم ،واملجاهد الكرمي.
يوم اليمامة
لقد �أتينا فيما �سبق على مواقف
وم�شاهد من �شجاعة و�صالبة و�صدق
وت�ضحية هذا ال�صحابي اجلليل يف حياة

من شهداء اإلسالم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وذكر
م�شاركته يف الغزوات ،ولكن هذا الإقدام
وهذه الت�ضحية والبطوالت مل تتوقف بعد
وف��اة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وانتقاله �إىل الرفيق الأعلى ،بل ا�ستمر
هذا البطل املغوار ،وال�صحابي ال�شجاع
يف م�سريته اجلهادية ،ومقارعته للباطل
وال�شرك والكفر مع جيو�ش الفتح ،ويف قتال
املرتدين ،ويف كتب التاريخ حديث و�أخبار
عن جهاده ملدعي النبوة م�سيلمة الكذاب
ومن التف حوله ،وكان على �شاكلته ،ويف
يوم احلديقة ما يغني عن ذكر بطوالته
وم�شاركاته يف هذه احلروب.
ي��ق��ول اب���ن �سعد يف ك��ت��اب��ه طبقات
ال�صحابة عن �أبي دجانة ر�ضي اهلل عنه هو
من ف�ضالء ال�صحابة و�أكابرهم ،ا�ست�شهد
يوم اليمامة بعد ما �أبلى فيها بال ًء عظيماً،
فقد ك��ان لبني حنيفة باليمامة حديقة
يقاتلون من ورائها ،فلم يقدر امل�سلمون على
الدخول �إليهم ،ف�أمرهم �أبو دجانة �أن يلقوه
�إليها ففعلوا ،فانك�سرت رجله فقاتل على
باب احلديقة و�أزاح امل�شركني عنه ،ودخلها
امل�سلمون ،و ُقتل ر�ضي اهلل عنه يومئذ .بعد
�أن �شارك يف قتل م�سيلمة مع عبد اهلل بن
زيد بن عا�صم ووح�شي.
وهكذا ق�ضى �سماك بن خر�شة ر�ضي
اهلل عنه �شهيداً عزيزاً بعد حياة حافلة
باجلهاد والقتال والدفاع عن الإ�سالم وعن
ر�سوله حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ومما يجدر ذكره ونحن نرتحم لهذا

ُعرف رضي الله عنه بسالمة
الصدر وط�ه��ارة القلب  ،وكان
ممن خصهم رسول الله صلى
ال�ل��ه عليه وس�ل��م بنصيب من
غ � � �ن� � ��ائ� � ��م ب � � �ن� � ��ي ال � �ن � �ض � �ي� ��ر
ال�صحابي� ،أن نذكر �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم كان قد خ�صه ورج ً
ال �آخر من
الأن�صار بن�صيب من غنائم بني الن�ضري ،يف
ال�سنة الرابعة من الهجرة ،وذلك �أن غنائم
هذه الغزوة ُجعلت لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم بن�ص الآية الكرمية قوله تعاىل:
«وما �أفاء اهلل على ر�سوله منهم فما �أوجفتم
عليه من خيل وال ركاب ولكن اهلل ي�سلط
ر�سله على من ي�شاء واهلل على كل �شيء
قدير .ما �أفاء اهلل على ر�سوله من �أهل
القرى فلله وللر�سول ولذي القربى واليتامى
وامل�ساكني وابن ال�سبيل كي ال يكون دولة
بني الأغنياء منكم وما �آتاكم الر�سول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل �إن اهلل
�شديد العقاب»( .احل�شر )7-6
فلما كانت غنائم غزوة بني الن�ضري فيئاً
خمت�صاً بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
فقد ق�سمها على املهاجرين الأولني فقط
دون الأن�صار ،ومل ِ
يعط �أحداً منهم �إال �سهل
بن حنيف و�أبا دجانة �سماك بن خر�شة،
وهما ممن �أثنى على قتالهما و�صنيعهما
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يوم �أح��د ،وكانا ممن َذك��را فقراً وحاج ًة
فقُ�سم لهما.
�صفاء و�سالمة �صدر
ومم���ا ُع����رف ع��ن��ه ر���ض��ي اهلل عنه
�إىل جانب ال�شجاعة والبطولة والفداء
والت�ضحية �أنه كان �سليم ال�صدر ،طاهر
القلب على النا�س ال يعرف حقداً وال �ضغينة
وال ح�سداً على �أحد .فقد ورد يف اخلرب ما
قاله زيد بن �أ�سلمُ « :دخل على �أبي دجانة
وهو مري�ض – وكان وجهه يتهلل – فقيل له
ما لوجهك يتهلل؟ فقال :ما من عملي �شيء
�أوثق عندي من اثنتني :كنت ال �أتكلم فيما
ال يعنيني ،والأخرى :فكان قلبي للم�سلمني
�سليماً»� .إن �سالمة ال�صدر �صفة من �صفات
�أهل اجلنة ،وو�سيلة �إىل مرافقة امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و�سلم .فقد روى الرتمذي
و�أبو يعلى والطرباين قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم« :يا بُن َّي �إن قدرت
�أن ت�صبح ومت�سي لي�س يف قلبك غ�ش لأحد
فافعل ،ثم قال :يا بني ذلك من �سنتي ،ومن
�أحب �سنتي فقد �أحبني ،ومن �أحبني كان
معي يف اجلنة».
فما �أحرانا ،و�أحرى ب�شبابنا �أن يكون
لنا �أ�سوة بهذا ال�صحابي اجلليل ،وال�شهيد
ال��ك��رمي ،فنتخذه ق��دوة لنا يف البطولة
والإقدام ،والت�ضحية والفداء ،والبعد عما
ال يعنينا ،وتنقية �صدورنا من الغل واحل�سد
والبغ�ضاء لإخواننا و�أقربائنا و�أ�صحابنا
وجرياننا ،لن�ستحق جماورة نبينا �صلى اهلل
عليه و�سلم يف اجلنة.

من رموز الحرية

نضال مرير في سبيل احلرية

شياوبو  ..رأس الثعبان الذي حاز نوبل للسالم
ع�������ب�������دال�������ه�������ادي خ���ض���ر
يعترب «ليو �شياوبو» من �أب��رز وج��وه املعار�ضة ال�سلمية للنظام ال�شيوعي يف ال�صني ،و�أول رم��ز ب��ارز يعرب عن الن�ضال من �أجل
حقوق الإن�سان فيها .وعلى الرغم من اعتقاله م��رات عديدة وق�ضائه �سنوات طويلة وراء الق�ضبان ،و�سنوات �أخ��رى يف الإقامة
اجل�بري��ة �إال �أن حما�سه مل ي�ضعف ون�ضاله مل ي��ه��د�أ� ،إذ وا���ص��ل مطالباته بتطبيق احل��ري��ات واحل��ق��وق ون�شر الدميقراطية
م��ن خ�لال ك��ت��اب��ات��ه ،ال��ت��ي متكنت ع�بر �شبكة االن�ترن��ت م��ن تخطي احل���دود و�إب����راز ا�سمه يف اخل����ارج ،كما ال��داخ��ل كمنا�ضل
�سلمي ال يت�سلح بغري الفكر والإرادة ،فا�ستحق ج��ائ��زة نوبل لل�سالم التي مل ي�ستطع ت�سلمها ل��وج��وده يف ال�سجن وقتها!

ول���د ���ش��ي��اوب��و يف الثامن
والع�شرين م��ن دي�سمرب لعام
 1955يف مدينة «ت�شانغت�شون»
التابعة ملقاطعة «جيلني» �شمال
�شرقي ال�صني ،ويف عامه الرابع
انتقل مع عائلته �إىل منطقة
الريف الداخلي يف منغوليا حيث
عمل �أبوه ،وعا�ش هناك خم�س
�سنوات قبل �أن يعود والأ�سرة يف
العام  .1974وحني بلغ التا�سعة
ع�شرة عمل يف �شركة �إن�شاءات
يف مقاطعة جيلني .ويف الثانية
والع�شرين من عمره حالفه احلظ
بانطالق الثورة الثقافية ال�صينية
يف العام  ،1977فالتحق بجامعة
«جيلني» وتخ�ص�ص يف درا�سة
الآداب ،ومت ّكن يف تلك الفرتة مع
�ستة من رفاقه الطلبة من ت�شكيل
حلقة �شعر ّية �أطلقوا عليها ا�سم
«القلوب الربيئة».
بعد تخرجه وح�صوله على
بكالوريو�س يف الآداب �سنة
 ،1982مت قبوله كطالب باحث يف
الآداب ال�صين ّية يف جامعة بكني،
فح�صل فيها على املاج�ستري
يف العام  ،1984ولتفوقه مت

أن� �ق ��ذ م� �ئ ��ات ال � �ط� ل��اب م� ��ن م � ��وت م� �ح � ّ�ت ��م في
م�ج��زرة س��اح��ة « ت�ي��ان��امن��ن» ف��ي ال�ع��ام 1989
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تعيينه كمدر�س للآداب ال�صين ّية
فيها قبل ح�صوله على �شهادة
الدكتوراه .ويف تلك الفرتة برز
ك�شاعر ون��اق��د �أدب���ي وكاتب
م��ق��االت نقدية جريئة �أثارت
حفيظة �أ���ص��ح��اب التوجهات
واملذاهب الر�سمية يف الأو�ساط
الثقافية والأدبية والإيديولوجية،
وعزز ذلك ن�شره يف �سنة 1987
كتابه الأ ّول «يف نقد االختيار»،
ولذلك ما �إن ناق�ش يف العام
 1988ر�سالة الدكتوراه حول
اجلماليات واحلرية الإن�سانية،
حتى مت ا�ستدعا�ؤه ك�أ�ستاذ زائر
يف جامعات ه��اواي وكولومبيا
يف ال��والي��ات املتحدة و�أو�سلو
الرنويج ّية.
�أحداث «تيانامنن»
ك���ان احل����زب ال�شيوعي
ال�صيني الأوحد يف تلك الآونة
قد فر�ض �سيطرته املطلقة على
احلياة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والتعليمية ،فتعملق
ال��ف�����س��اد وت��ف�����ش��ت البطالة
و���ش��اع ال��ف��ق��ر وت��غ��ل��غ��ل رجال
اال�ستخبارات يف �أو�ساط الطالب

من رموز الحرية
يف اجل��ام��ع��ات .ونتيجة للذل
والظلم والكبت ،تو ّلد االنفجار
يف اخلام�س ع�شر م��ن �إبريل
لعام 1989على �شكل مظاهرات
�سلمية ان��ط��ل��ق��ت يف �ساحة
«تيانامنن» يف بكني� ،شارك فيها
بداية طالب اجلامعات ،وما لبث
�أن التحق بها العمال وخمتلف
فئات ال�شعب ،وكانت املطالبات
الأبرز للمتظاهرين �إنهاء حكم
احلزب ال�شيوعي ودحر الف�ساد
و�إطالق حرية ال�صحافة.
يف ذلك الوقت كان �شياوبو
يعمل ك�أ�ستاذ زائ��ر يف جامعة
كولومبيا يف نيويورك ،لكن ما �إن
�سمع بخرب «تيانامنن» حتى غادر
نيويورك ،وان�ضم �إىل املظاهرات
ال��ت��ي راح���ت تت�ضخم ب�شكل
مت�سارع .وبعد �أي��ام جل��أ �إىل
�أ�سلوب الإ�ضراب عن الطعام،
فت�ضامن معه يف البداية عدد
حمدود من املتظاهرين ،ثم ما
لبث هذا الأ�سلوب �أن انت�شر
ب�سرعة بني الآالف يف �ساحة
التظاهر.
ك���ان ال�ترك��ي��ز الإع�ل�ام���ي
اخلارجي على تلك الأحداث
كثيفاً ،فحاول م�س�ؤولو احلكومة
�إجراء �إ�صالحات �شكلية لإر�ضاء
املتظاهرين ،لكن �إجراءاتهم
املزيفة مل تقنع �أحداً ،فتوا�صلت
املظاهرات وتعاظمت ،ما حدا
بال�سلطة احلاكمة �إىل �إعالن
الأحكام العرفية يف الع�شرين
من مايو ،واعتبار املتظاهرين
�أدوات حتركها �أيادي «التحرر
الربجوازي»� ،إال �أن هذا مل يكن
كافي ًا لإنهاء املظاهرات التي
ا�ستمرت بدعم �شعبي عارم،
فا�ستقر ر�أي ال�سلطة على
تنظيف ال�ساحة بالقوة.
ويف فجر الرابع من يونيو

جانب من مظاهرات تيانامنن

اع � �ت � �ق� ��ل  5م � � � � ��رات وق� � �ض � ��ى ن � �ح� ��و  14ع� � ��ام � � � ًا خ �ل��ف
ال �ق �ض �ب��ان ووض� �ع ��ت زوج� �ت ��ه حت ��ت اإلق ��ام ��ة اجلبرية
ت��ق��اط��رت ال��دب��اب��ات بكثافة
�إىل ال�ساحة ،وانت�شر اجلنود
مدججني بالذخرية احلية ،فعرف
�شياوبو بعد حديث مع الع�سكر
ب��أن الأوام��ر �صدرت بقتل كل
من �سيبقى يف ال�ساحة ،ف�سارع
خالل قيام اجلنود ب�إزالة عوائق
الطرق التي و�ضعها ال�سكان
ملنع تقدم ال��ق��وات بالتفاو�ض
مع �ضباط يف اجلي�ش ،وجنح
يف ال�سماح ملئات من الطالب
مبغادرة ال�ساحة ب�أمان ،بينما
بقي العدد الأكرب لعدم اقتناعه
ب�صدق نية ال�سلطة يف الإجهاز
على املواطنني ،لكن ما حدث
كان جمزرة حقيقية� ،إذ ُفتحت
النريان على املتظاهرين لتح�صد
�أرواح الآالف من املتجمهرين.
وعلى الرغم من التعتيم الذي
فر�ضته بكني على تلك الأحداث
�إال �أن �أخبارها �شاعت وتخطت
احل����دود .وق��د ك�شفت وثائق
ل��وزارة اخلارجية الربيطانية،
ُرفعت عنها ال�سرية بعد �سنوات
م��ن تلك امل��ج��زرة� ،أن تدخل
اجلي�ش يف قمع املتظاهرين يف
�ساحة تيانامنن �أ�سفر عن مقتل
ع�شرة �آالف �شخ�ص على الأقل.
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وجاء يف الربقية الدبلوما�سية
ال�سرية التي بعث بها ال�سفري
الربيطاين لدى ال�صني �آنذاك
«�آالن دونالد» حلكومة بالده:
« لقد فهم الطالب �أن �أمامهم
�ساعة للمغادرة ،ولكن بعد خم�س
دق��ائ��ق ب���د�أ ال��ه��ج��وم ،وفتحت
ال��ع��رب��ات امل��درع��ة ال��ن��ار على
احل�شد ومرت على �أج�سادهم،
وقد مت �إحراق اجلثث الحقا».
بعد �أيام على تلك املجزرة
اعتقلت احلكومة �شياوبو و�سجنه
مل��دة ع�شرين �شهرا يف �سجن
«كين�شنغ» �سيء ال�صيت بتهمة
التحري�ض على «الثورة امل�ضادة»،
دون �أن ت�صدر بحقه �أي حكم،
وج ّردته من من�صبه التدري�سي
بجامعة بكني .وعلى الرغم من
ذلك رف�ض بعد �إطالق �سراحه
يف العام  1991عر�ض �أ�سرتاليا
للجوء ال�سيا�سي ،واختار البقاء
يف ال�صني وا�ستكمال حربه من
�أج���ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،فالتحق
بتجمع م�ستقل للكتّاب يف مركز
«بني ت�شاينا» ،وا�ستمر يف كتابة
امل��ق��االت امل��ن��اه�����ض��ة والكتب
الفكرية.
ونظراً لتوا�صل مطالباته
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الإ�صالحية مت اعتقاله و�سجنه
جم���ددا مل��دة �ستة �أ���ش��ه��ر من
مايو  1995حتى يناير 1996
بتهمة التورط يف ت�أ�سي�س حركة
الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
وبعد �إطالق �سراحه عقد قرانه
على ال�شاعرة «ليو �شيا» ،لكنه
ما كاد يهن�أ بزواجه حتى عاودت
احلكومة اعتقاله يف العام ذاته
بتهمة انتقاده �سيا�سات الدولة
وتعكري �صفو النظام االجتماعي،
ومت �سجنه يف مع�سكر «�إعادة
ال��ت ��أه��ي��ل م���ن خ��ل�ال العمل
بالأ�شغال ال�شاقة» حتى العام
.1999
ب��ع��د الإف�������راج ع��ن��ه تابع
ن�شاطاته الفكرية وكتابة املقاالت،
لكن نربة مطالباته ازدادت ح ّدة
�إذ تر�أ�س يف عام  2003مركز
القلم ال�صيني امل�ستقل للكتّاب يف
جامعة بكني ،وواظب على ن�شر
مقاالت نقدية منتظمة مناه�ضة
للأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
عرب مواقع �إلكرتونية ت�صدر من
دول �أخ���رى ،فمنحته منظمة
«مرا�سلون بال ح��دود» جائزة
حرية ال�صحافة للعام .2004
وزادت �صيحاته املنادية
بالدميقراطية ارتفاعا خالل
ا�ستعداد بكني ال�ست�ضافة دورة
الأل��ع��اب الأوليمبية يف العام
 ، 2008فجهر ب ��أن احلكومة
نكثت بالوعود التي �أطلقتها
قبل الدورة الريا�ضية ،وق�ضت
على تفا�ؤل بع�ض ال�سيا�سيني
واملحللني الغربيني الذين ظنوا
�أن م��ن��ح ال�����ص�ين ح��ق تنظيم
الدورة �سي�شجع على مزيد من
احلرية ال�سيا�سية و�إحداث بع�ض
التقدم على �صعيد �ضمان حقوق
الإن�سان ،ف�أعيد �إلقاء القب�ض
عليه ،ث��م �أط��ل��ق �سراحه بعد

ب�ضعة �أ�شهر.
ر�أ�س الثعبان
كان من الوا�ضح �إ�صراره
على امل�ضي قدماً لتحقيق هدفه
بالرغم م��ن ك��ل ���ش��يء ،فبعيد
الإفراج عنه بقليل عمد وعدد من
املثقفني �إىل �صياغة ميثاق با�سم
«ميثاق  ،»2008طالب «بدولة
حرة ودميقراطية ود�ستورية»
ومب��زي��د م��ن الإ���ص�لاح��ات مبا
فيها �إنهاء حكم احلزب الواحد،
لكن ما �إن �سمع الرئي�س ال�صيني
�آنذاك «هوجينتاو» ب�أمر امليثاق
حتى �أمر بـ «قطع ر�أ�س الثعبان»،
م�شريا �إىل ت�شيناو ك�أول من و ّقع
الوثيقة ،ف�ألقي القب�ض عليه
يف الثالث والع�شرين من يونيو
لعام  ،2009بتهمة «التحري�ض
على تقوي�ض �سلطة الدولة»،
وحـ ُ ِكم عليه بال�سجن �أحد ع�شر
عام ًا وباحلرمان من حقوقه
ال�سيا�سية ملدة عامني .ولكنه
ظل متفائال ،وقال يف بيان بعد
املحاكمة�« :أ�ؤمن ب�شدة �أن التطور
ال�سيا�سي يف ال�صني لن يتوقف،
فال يوجد قوة قادرة على �إنهاء
املطالبة الإن�سانية باحلرية،
وق��د �أدرك���ت منذ ف�ترة طويلة
�أنه عندما يقف فكر م�ستقل �ضد
دولة ا�ستبدادية غالبا ما تكون
اخل��ط��وة الأوىل نحو احلرية
خطوة �إىل ال�سجن ،وقد خطوت
تلك اخلطوة و�أنا عل يقني من
�أن احلرية احلقيقية اقرتبت
كثرياً».
بعد ذل��ك ب�أ�شهر تداولت
الأخبار ا�سم �شياوبو كمر�شح
قوي لنيل جائزة نوبل لل�سالم،
فهددت ال�صني �أكادميية �أو�سلو
وحكومة الرنويج بتبعات خطرية
تتعلق بالعالقات الثنائية� ،إذا
ما تقرر منحه اجل��ائ��زة ،لكن

�صورة لل�ساحة بعد املواجهات بني اجلي�ش واملتظاهرين

ت�سليم جائزة نوبل ملقعده الفارغ

ف ��از ب �ج��ائ��زة ن��وب��ل ل �ل �س�لام وه ��و ف ��ي ال �س �ج��ن ومنعته
ال � �ص �ي��ن م � ��ن ت �س �ل �م �ه ��ا ف� � ُ�س � � ِّل � �م� ��ت ل � � �ـ «م � �ق � �ع ��د ف � � ��ارغ»
الأك��ادمي��ي��ة مل تخ�ضع لهذا
االب���ت���زاز و�أك����دت ا�ستقاللها
ع���ن احل��ك��وم��ة الرنويجية،
ف�أعلنت يف الثامن من �أكتوبر
لعام  2010منحه جائزة نوبل
لل�سالم «لن�ضاله الطويل وغري
العنيف من �أجل حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية يف ال�صني».
��ج���ر ف�����وزه باجلائزة
ف� ّ
غ�ضب ال�صني ،ف�أ�صدرت وزارة
اخلارجية بيانا و�صف منحه
اجلائزة ب�أنه «�أمر م�شني وم�سيء
جلائزة ال�سالم» ،و�أ���ش��ار �إىل
�أن �شياوبو جمرم حمكوم عليه
بال�سجن م��ن ج��ان��ب الق�ضاء
ال�صيني النتهاك قانون البالد.
وم��ن��ع��ت ال�سلطات ال�صينية
وق��ت��ذاك و�سائل الإع�ل�ام من
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�إجراء �أي حديث معه ،و�أمرتها
بالتعتيم على خرب الفوز ،ويف
حركة متوقعة ،منعته من ح�ضور
حفل ا�ستالم اجلائزة ،وو�ضعت
زوجته حتت الإقامة اجلربية،
فكان رد فعل و�سائل الإعالم
العاملية التي غطت احلفل على
ذلك قوياً� ،إذا قامت بالتقاط
�صور لـ «مقعده الفارغ».
الوفاة
يف الثالث والع�شرين من
مايو لعام � ،2017أي قبل انتهاء
مدة �سجنه بثالثة �أعوام ،انت�شر
خرب �إ�صابة �شياوبو ب�سرطان
الكبد ،فانهالت ال�ضغوط على
بكني لإطالق �سراحه ومتكينه
من العالج� ،إذ دعت احلكومة
الأمريكية بكني �إىل الإفراج عنه،
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وطالب �أع�ضاء يف جمل�س النواب
الأمريكي ب�إطالق ا�سمه على
ال�شارع املار �أمام �سفارة ال�صني
يف وا�شنطن تكرميا ل��ه .ومن
جهتها حثت جمموعة م�ؤلفة من
 134من احلائزين على جائزة
نوبل على الإف���راج عنه ،كما
متكنت حملة عاملية من ت�أمني
� 450ألف توقيع على عري�ضة
مت ت�سليمها �إىل �ست �سفارات
�صينية لإطالق �سراحه ،ناهيك
عن انطالق العديد من امل�سريات
�أم���ام ال�سفارات ال�صينية يف
العامل مطالبة بتحريره.
ويف  26ي��ون��ي��و 2017
�أعلنت ال�سلطات ال�صينية �أنها
منحته الإف��راج امل�شروط بعد
ت�شخي�ص �إ�صابته بال�سرطان
يف مراحله النهائية ،ونقلته �إىل
م�ست�شفى «�شينيانغ» م�شرية
�إىل �أن��ه مري�ض لدرجة حتول
دون �سفره لتلقي ال��ع�لاج يف
اخلارج .وبعد نحو �شهر فقط
�أعلنت ال�صني يف الثالث ع�شر
من يوليو لعام  2017وفاته ،
ف�سارعت جلنة جائزة نوبل �إىل
حتميلها «م�س�ؤولية كربى» عن
وفاته ،يف حني غ ّرد وزير العدل
الأملاين «هيكو ما�س» على تويرت
قائ ً
ال �إن «مقاومته غري العنيفة
جعلته بطال يف املعركة من �أجل
الدميقراطية وحقوق الإن�سان»،
وبدورها علقت الأمينة العامة
ملنظمة العفو الدولية «�سليل
�شيتي» قائلة« :نبكي اليوم �أحد
عمالقة حقوق الإن�سان ،فقد كان
�إن�ساناً يتمتع بذكاء حاد كما كان
�صاحب مبادئ ومفعما بامل�شاعر
الإن�سانية « .وبهذا خبا �صوت
�أبرز منتقدي النظام ال�صيني،
والذي كان �شوكة يف خا�صرته
لعقود.

2018 – 1718

ذگ��رى ثالثمائٹ ع��اں لتأسيس حگں الشيخ صباح األول
ثالثـــــــٹ قرون من التوافق واالســــــتقرار واالزدهــــار (احللقة )4
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 وتطورها التاريخي عرب مئات ال�سنني من حكم �آل ال�صباح الكرام.

األص � � ��دق � � ��اء وال� � �غ � ��رب � ��اء ج ��ذب� �ت� �ه ��م ال� �ق� �ي� ��م اإلي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ل �ل �ش �خ �ص �ي ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة امل � �ت � �م � �ي ��زة.
الكويت  :قرن ون�صف من
الت�أ�سي�س والرت�سيخ 1718
 1866يف احللقات الثالث الأوىل
من �سل�سلة املقاالت هذه حاولنا
ر�سم �أه��م امل��ع��امل التاريخية
التي ميزت الكيان الكويتي يف
نهاية العقد الثاين من القرن
ال��ث��ام��ن ع�شر �إىل منت�صف
ال��ع��ق��د ال�����س��اد���س م��ن القرن
التا�سع ع�شر .وقد برزت عدة
مكونات معنوية لهذا الكيان،

�أه��م��ه��ا ال��دف��اع ب�صالبة عن
ا�ستقالل الأر����ض ،وال�شورى
يف ال���ق���رار ،واالع��ت��م��اد على
النف�س ،والبعد عن الر�ضوخ
لإم��ل�اءات ال��ق��وى الإقليمية،
وال��ع��م��ل اجل����اد ،واملخاطرة
املح�سوبة ،والطموح امل�سنود
بحب اال�ستك�شاف والت�ضحية،
والعدالة والإن�صاف ،والت�سامح
التعاطف مع ال�ضعفاء ،و�سعة
الأفق واالنفتاح ،وال�صدق و�أمانة
التعامل م��ع ك��اف��ة الأط���راف

32

امل�ساملة دون متييز ،والعبقرية
ال��ت��ج��اري��ة ،والتطوير الدائم
للإن�سان والآل��ي��ات واملكان،
واالبتكار يف تقنيات ال�صناعة
البحرية ،والتغلب على حتديات
البيئة املحيطة ،والإق���دام يف
م��واج��ه��ة ق�����س��وت��ه��ا ،وال����والء
للتقاليد الدينية والثقافية
وال�سيا�سية ،وت�ضامن �أهل
الكويت حكاما وحمكومني يف
مواجهة كافة ال�صعاب ،ومد يد
امل�ساعدة للأ�صدقاء واحللفاء
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يف ال�سلم ويف احل��رب .جميع
تلك القيم التزم بها الكويتيون
داخل مدينتهم ،ويف بواديهم،
ويف ق��واف��ل ترحالهم ،وعلى
منت �سفنهم ،ويف غربتهم على
ال�سواحل التي كانوا ير�سون
يف �شواطئها .كما متا�سكوا
يف �سبيل غر�س اجلذور القوية
لوجودهم وجناحهم وهزمية
كافة التحديات واملخاطر التي
كانت حتيط بهم .كل تلك القيم
التي �سبكت منها ال�شخ�صية

الكويتية �آنذاك جذبت �أنظار
الأ�صدقاء والغرباء �إىل الروح
املتميزة التي جعلت من الكويت
بنيانا جتاريا را�سخاً متتد �إليه
ج�سور ال��ت��ج��ارة م��ن �سواحل
ال�����ش��رق الإف��ري��ق��ي واجلنوب
الهندي �إىل �شواطيء املتو�سط،
ومركزاً ن�شطاً ملرور الب�ضائع
وتوزيعها يف م�ساحة جغرافية
�شا�سعة متتد من حلب �شماال
�إىل اليمن جنوبا .وكذلك بينا
الدور الكاريزمي حلكام الكويت
يف تر�سيخ هذه القيم وقيادة
هذا النجاح ،ابتداء من حاكم
الكويت الأول (ال�شيخ �صباح
بن جابر)  -املعروف بال�شيخ
�صباح الأول ،امل�ؤ�س�س الذي
ر�سم بدايات ال�شكل الإداري
وامل�����دين وال���ت���ج���اري لإم����ارة
الكويت ،واحلاكم الثاين (ال�شيخ
عبداهلل بن �صباح)  -املعروف
بال�شيخ عبداهلل الأول ،الذي
ر�سخ بنيان الإمارة وامتداداتها
التجارية وال�سيا�سية الإقليمية،
واحل���اك���م ال��ث��ال��ث (ال�شيخ
جابر بن عبداهلل) -املعروف
بال�شيخ جابر الأول ،وامللقب
بجابر العي�ش ،وال��ذي وظف
مميزاته ال�شخ�صية الفريدة
وحنكته ال�سيا�سية وقوة الكويت
االقت�صادية والبحرية يف تر�سيخ
ن��ف��وذه��ا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي عرب
اخلليج ،واحلاكم الرابع (ال�شيخ
�صباح بن جابر بن عبداهلل)-
املعروف بال�شيخ �صباح الثاين،
والذي �شهدت الكويت يف عهده
ام��ت��دادات جت��اري��ة مل ي�سبق
لها مثيل حيث �شقت ال�سفن
ال�شراعية الكويتية طريقها
�إىل �سواحل �أفريقيا ال�شرقية
وبد�أت بع�ض البواخر التجارية
الأجنبية ترتاد �شواطىء الكويت
يف فرتات متقطعة لأول مرة يف

ال �ق �ن��اع��ي « :ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �ث��ان��ي ل��م يتعد
ع �ل��ى أح� ��د وك� ��ان م �ح �ب��وب��ا م ��ن ج �م �ي��ع األه ��ال ��ي»

الورقة الأخرية من �إحدى املخطوطات املن�سوخة يف الكويت

خريطة ت�سمي البالد  -جمهورية الكويت
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تاريخها.
الكويت يف عهد حاكمها
اخلام�س  :معادلة مهمة يف
املوازين الإقليمية:
بوفاة ال�شيخ �صباح الثاين يف
عام  1866اعتلى �سدة احلكم
ابنه ال�شيخ عبداهلل (واملعروف
تاريخياً بــ «عبداهلل الثاين»)
خام�س حكام الكويت ،والذي
امتدت فرتة حكمه ملدة �ست
وع�شرين �سنة.
يذكر �أبو حاكمة الظروف
التي توىل فيها ال�شيخ عبداهلل
الثاين احلكم فو�صفها ب�أنها
كانت «ف�ترة حرجة يف تاريخ
ال��ك��وي��ت و���ش��رق��ي اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ،ذل����ك �أن القوى
الرئي�سة التي كانت ت�ؤثر يف
�سري الأحداث يف املنطقة ،كانت
�إم��ا كقوى حملية متخا�صمة
مفككة داخلياً� ،أو كانت ت�سعى
لإعادة نفوذها �أو ت�أ�سي�س نفوذ
و�سيطرة مل تكن لها من قبل
ونعني بذلك العثمانيني� ،أو قوة
كانت تقف را�صدة للأحداث
لتحافظ على �إبقاء احلال دون
تغيري ،ونعني بذلك الإجنليز».
(�أبو حاكمة �ص .)247
ولقد لعبت الكويت دوراً
مهماً يف تغليب موازين القوى
ل�صالح طرف �أو �آخر مدعومة
بقوتيها البحرية والربية ،وفقاً
لر�ؤية حاكمها ال�شيخ عبداهلل
الثاين ملا يخدم م�صالح الكويت
على �أف�ضل وجه.
ولقد متيز حاكم الكويت
اخلام�س ب�شخ�صية جذبت �أنظار
امل ��ؤرخ�ين املحليني والرحالة
والدبلوما�سيني الأجانب على
حد �سواء .يف هذا املقام لدينا
عدة روايات يف �صفاته وطبيعة
تعامله مع النا�س كحاكم ،منها
روايات �شفهية منقولة من جيل

لآخ���ر ومنها رواي����ات خطية
ل�شهود عيان.
ت��ق��دم ال��رواي��ة التاريخية
ال�شفهية املتوارثة ر�سما موجزاً
لل�شيخ عبداهلل الثاين� ،إذ ي�صفه
امل�ؤرخ عبدالعزيز الر�شيد «ال
يدل ظاهر عبداهلل على حذق
وال فطنة وال كيا�سة ،ولكنه �إذا
وق��ع يف م����أزق �ضيق ال يلبث
�أن يتخل�ص منه» (.الر�شيد،
�ص  .)109 - 108ويفهم من
ه��ذا �أن ال�شيخ عبداهلل كان
يتمتع بالذكاء ولكنه ال يتباهى
ب���ه .وي��ق�ترب و���ص��ف يو�سف
القناعي من و�صف الر�شيد،
ولكن ب�إ�سهاب �أكرب� ،إذ ي�صفه
«كان عليه الرحمة ح�سن ال�سرية
�ساكن الطبع دم��ث الأخالق
لي�س عليه ���ش��يء م��ن مظهر
الإمارة وعظمتها ،ال مييز عن
�سائر �أه��ل الكويت يف م�أكله
وملب�سه وم�سكنه»( .القناعي،
�ص  .)18ولعل �أحدث و�صف
موثق حلاكم الكويت اخلام�س
ما ذكره الدبلوما�سي الياباين
يو�شيدا ما�ساهارو الذي كان
على م�تن ال��ب��اخ��رة اليابانية
«هيئي» امل�سافرة من بومباي �إىل
�شمال اخلليج العربي يف يونية
 ،1880وك��ان ال�شيخ عبداهلل
الثاين م�سافراً على منت هذه
الباخرة عائداً �إىل الكويت من
بومباي .يقول ما�ساهارو« :كان
ال�شيخ قوي البنية ،يعتمر على
ر�أ�سه غطاء عربياً من�سوجاً من
الك�شمري ومطرزاً بخيوط ذهبية
اللون ،وكان يلب�س عباءة �صفراء
فوق ثوبه ذي الأكمام الوا�سعة.
وك���ان ال�شيخ يتناول طعامه
على �سجادة طلب فر�شها على
�سطحة الباخرة ،وكان ي�صلي يف
نف�س املكان غري مكرتث بتمايل
الباخرة واهتزازها»[ .هو�ساكا

ال � ��رح � ��ال � ��ة ل � ��وش � ��ر « :ال� � �ن� � �س � ��اء ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ات
م� � � � �ش� � � � �ه � � � ��ورات ب� � � �ج � � ��ده � � ��ن واج� � � �ت� � � � �ه � � � ��اده � � � ��ن
وم� � �ه � ��ارت� � �ه � ��ن ف � � ��ي ج � �م � �ي� ��ع أن� � � � � ��واع احل � � � � ��رف»

الباخرة اليابانية  -هيئي  -التي �أقلت ال�شيخ عبداهلل الثاين

�صفحة من مذكرات الدبلوما�س الياباين ما�ساهارو 1880

�شوجي – جملة جامعة كيوتو
لدرا�سات الإ�سالم (بالإجنليزية)
مار�س  - 2011انظر �أي�ضا:
ر�سالة الكويت ( �إ�صدار مركز
البحوث والدرا�سات الكويتية)
العدد ،37يناير .2012
و�إذا و�ضعنا هذه الأو�صاف
�إىل جانب الو�صف الذي كتبه
الرحالة الأمريكي �إيه لو�شر يف
كتابه (النجم والهالل) ال�صادر
باللغة االجنليزية يف،1891
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تت�ضح لنا ج��وان��ب التقارب
والتفاوت بني و�صف الرحالة
الأم��ري��ك��ي ال��ذي زار الكويت
يف مار�س  1868والأو�صاف
الأخ�������رى ل��ل�����ش��ي��خ عبداهلل
الثاين.
يقول لو�شر« :ك��ان ال�شيخ
طويل القامة قوي البنية ،تبدو
عليه مالمح الو�سامة وحليته
بي�ضاء وطويلة ،وقد جاوز عمره
الثمانني عاماً .كانت تعلو وجهه
�أمارات الذكاء وكان جم الأدب
يف حديثه وت�صرفاته ال�شرقية.
وكان يرتدي زياً عربياً رائعاً،
ول��ق��د ت��دل��ت ع��ب��اءة قرمزية
اللون وغنية بالتطريز املذهب
من على كتفيه .وكانت خوامت
الأملا�س ت�شع من يديه ويتمنطق
بخنجر �صغري م�����ش��دود �إىل
و�شاح حريري �أبي�ض ملتف حول
خا�صرتيه ،مقب�ضه من الذهب
اخلال�ص ومطعم بالل�ؤل�ؤ والزمرد
والياقوت( .»...لو�شر – الطبعة
الإجنليزية الأوىل – �ص – 56
انظر �أي�ضا  :الكويت عام 1868
-للرحالة الأمريكي �أ.لو�شر،ترجمة عبداهلل نا�صر ال�صانع
– الكويت .)1958
هذا الو�صف ملظهر ال�شيخ
عبداهلل الثاين ال يتما�شى مع
و�صف الر�شيد والقناعي له،
ولرمبا كان ال�شيخ عبداهلل يريد
الظهور مبظهر احلاكم الرثي
�أم��ام ال��زوار الأجانب للت�أثري
على قبطان الباخرة التي جاءت
بالرحالة لو�شر �إىل الكويت،
وحمله على بذل جهوده لإقناع
ال�شركة املالكة للباخرة ب�إر�سال
بواخرها �إىل الكويت يف رحالت
منتظمة ولي�س رحالت متباعدة
كما �صار عليه احلال بعد تهديد
نامق با�شا ال�سالف الذكر.

ويرجح �أن تكون تلك الباخرة
م�سماة «بنانغ»Penang-
وكانت مملوكة ل�شركة الهند
الربيطانية للمالحة (خالد
العبداملغني« ،بدايات اخلدمة
الربيدية يف الكويت» �ص .)28
وف��ع� ً
لا ق���دم ق��ب��ط��ان تلك
الباخرة وعداً ب�أن ينقل رغبة
ال�شيخ ع��ب��داهلل ال��ث��اين �إىل
�شركة املالحة« ،الأمر الذي ُ�سر
له ال�شيخ «(.لو�شر – .)68
ولعل �سعي ال�شيخ عبداهلل
�إىل ت�شجيع البواخر الأجنبية
لزيارة الكويت يعود �إىل حر�صه
على تعزيز عالقة الكويت مع
ال��ق��وى ال��ت��ج��اري��ة ال��ك�برى يف
املنطقة ،فلقد و�صف لو�شر
�سكان الكويت ب��أن «جميعهم
تقريباً يعملون يف التجارة �أو
بحارة ،يتاجرون مع الب�صرة
وال�ساحل الفار�سي �أو قبائل
ال��ب��ادي��ة ،ويتعاملون بالل�ؤل�ؤ،
والبخور والأ�سلحة والذخائر
والأقم�شة وال�برادع وال�سجاد
و���ص��وف الأغ��ن��ام ووب���ر الإبل
وال�����ص��م��غ ال��ع��رب��ي والقهوة
والتمور»( .لو�شر �ص – 62
.)63
وك��ان ما�ساهارو الياباين
ق��د ذك��ر �أن��ه مت �إن���زال مئات
ال�صناديق املحتوية على القطن
واحلبوب من الباخرة «هيئي»
لدى توقفها يف مياه الكويت.
و�أدرك �أن الكويت ميناء جتاري
هام و�أنها مر�شحة لتكون حمطة
رئي�سة ل�سكة احلديد العربية.
(هو�ساكا �شوجي �ص .)11
ولرمبا �أدى موقع الكويت
االق��ت�����ص��ادي ال��ه��ام وازده���ار
تبادالتها التجارية مع حميطها
الإق��ل��ي��م��ي ��� -ض��م��ن عوامل
�أخرى � -إىل �إ�صدار �أول عملة
نحا�سية كويتية �أم��ر ب�سكها

«ال� � � � � � �ب� � � � � � �ي � � � � � ��زة» أول
ع� � � �م� � � �ل � � ��ة ك � ��وي � � �ت � � �ي � ��ة
س� � �ك � ��ت ف � � ��ي 1886
ف � � � ��ي ع � � �ه � � ��د ال � �ش � �ي� ��خ
ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ال � �ث� ��ان� ��ي

�إعالن �شركة �سفن الهند بريطانية للمالحة بجريدة «بومباي جازيت» عن قيام رحلة
ال�سفية باننغ بتاريخ  3مار�س 1868م ،والتي ذكرها الرحالة لو�شر عندما كان على
متنها التاجر الكويتي وات�صال ال�سفينة بالكويت بالرغم من �أن مل تكن حمطة مذكورة
باجلدول �ضمن حمطات �سريها باخلليج

بن �سلوت -الباحث الهولندي يف تاريخ اخلليج العربي

35

الغرسة ( 96يناير  -فبراير )2019

ال�شيخ عبداهلل الثاين يف عام
 1886وه��ي البيزة الكويتية
ونق�ش على �أحد وجهيها عبارة
«�ضرب يف الكويت �سنة .»1304
ونق�ش على الوجه الآخر توقيع
ال�شيخ «عبداهلل بن �صباح «.
ومت �سك هذه العملة حملياً،
وكانت من فئة البيزة .ولقد
�أ���ص��در بنك الكويت املركزي
عملة تذكارية يف عام 2016
مبنا�سبة مرور  130عاماً على
�سك البيزة الكويتية( .حممد
عبدالهادي جمال –  130عاماً
على �إ�صدار �أول عملة كويتية –
املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ،الكويت � – 2016ص
.)31 – 29
جميع ال��دالئ��ل ت�شري �إىل
حر�ص ال�شيخ عبداهلل الثاين
على منعة الكويت وا�ستقاللها،
م�ستندا اىل التوافق يف عالقاته
م��ع رعيته .فهو يف عالقاته
اخلارجية كان يتعامل مع القوى
الإقليمية معاملة الند للند ،ويف
املدينة والبوادي كان يالطف
رعيته �إىل حد الت�ساوي معهم،
فهو «مل يتعد على �أح��د ومل
يكدر خاطر اجلل�ساء بكلمة
�سواء مدة حياته وكان حمبوباً
لدى جميع الأهايل»( .القناعي
– ���ص  .)18وم��ن هنا ،تتفق
طبيعة ال�شيخ عبداهلل الثاين
مع القالب املتوارث ل�شخ�صية
احلكم واحل��ك��ام يف الكويت،
و�أب��ل��غ دليل على ذل��ك اتفاق
�شخ�صني متباعدين يف املكان
واالهتمامات ولكنهما عا�صرا
حكم ال�شيخ ع��ب��داهلل الثاين
وال��ت��ق��ي��ا يف و����ص���ف حكمه
بعبارة «اجلمهورية» .الأول هو
اجلغرايف �ألك�سندر جون�ستون
الذي ر�سم خريطة نادرة للكويت

يف عام  1874تظهر الكويت
بحدود وا�ضحة تبني متايزها
عن الدولة العثمانية .ويعلق �أ.
د عبداهلل الغنيم على الندرة
املتميزة لهذه اخلريطة ب�أنها
«من �أوائل اخلرائط التي ظهرت
يف القرن التا�سع ع�شر والتي
حتمل ا�سم مدينة الكويت بدالً
من «القرين» كما �أن الدولة
حتمل ا�سم «جمهورية الكويت».
وهذا يرجح علم وا�ضع اخلريطة
ب�أ�سلوب احلكم يف الكويت».
(د .ع��ب��داهلل يو�سف الغنيم،
الكويت ...قراءة يف اخلرائط
ال��ت��اري��خ��ي��ة ط ��� 4ص .)35
وي�ضيف د .خليفة الوقيان �أن
ه��ذه الت�سمية تعك�س اعتقاد
وا�ضع اخلريطة «�أن النظام
ال�سيا�سي الكويتي جمهوري،
ب�سبب ا�شرتاك املواطنني يف
اخ��ت��ي��ار حكامهم والتزامهم
بالت�شاور معهم يف �إدارة البالد».
(د .خليفة الوقيان ،الثقافة يف
الكويت� ،ص .)47
�أم��ا ال�شخ�ص الثاين فهو
م��دح��ت ب��ا���ش��ا وايل بغداد
العثماين الذي و�صف الكويت
«���ش��ي��خ��ه��ا ا���س��م��ه عبداهلل
ال�صباح ....وهم يديرون �أمورهم
ح�سب ال�شرع ،ومنهم حاكمهم
وقا�ضيهم ،فهم �شبه جمهورية».
(يو�سف عبداملعطي ،الكويت
بعيون الآخرين� ،ص .)32
ولقد ورد ذكر الكويت «كنوع
من اجلمهوريات امل�ستقلة �أي�ضاً
يف تقرير القن�صل الفرن�سي يف
الب�صرة عام ( « .1870ب .ج
�سلوت – ن�ش�أة الكويت� ،ص
.)200
امل�شهد الفكري
واالجتماعي :
يف جمال احلركة الفكرية
ا�ستمرت حركة الن�سخ يف عهد

مدحت با�شا

ف � � ��ي ع � �ه � ��د احل � � ��اك � � ��م ال� � � �س� � � ��ادس  :ح � ��وان � �ي � ��ت
ال � � � � �ك � � � � ��وي � � � � ��ت خ� � � �م� � � �س� � � �م� � � ��ائ� � � ��ة وس � � � �ف � � � �ن � � � �ه � � ��ا
أل� � � �ف� � � ��ان ح � �س � ��ب ال � �س � ��ال � �ن � ��ام � ��ة ال � �ع � �ث � �م ��ان � �ي ��ة
ف��ي أواخ ��ر ال�ق��رن  19أس��س أم�ي��ر ال�ك��وي��ت وكالة
ف��ي احمل�م��رة إلدارة ال�ش��ؤون التجارية الكويتية
ال�شيخ عبداهلل الثاين ومن �أهم
ما ن�سخ من م�ؤلفات هو ما �أ�شار
�إليه الباحث خالد �سامل حممد
«ب�أنه م�صنف مالحي جمهول
اال�سم ،قام بن�سخه �شعيب بن
عبدال�سالم يف العام  1292هـ
 1875م»( .انظر د .الوقيان�ص .)73
على �صعيد الت�أليف يربز
ك��ت��اب «�سبائك الع�سجد يف
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�أخبار �أحمد جنل رزق الأ�سعد»
كعنوان وحيد ،ي�شتمل على �سرية
التاجر الكويتي املعروف �آنذاك
�أحمد بن رزق الأ�سعد ف�ض ً
ال
ع��ن ت��راج��م ل��ع��دد م��ن �أعيان
الكويت والبحرين والب�صرة
وجند ،وطبع الكتاب يف بومباي
�سنة  1888م (د.الوقيان –
نف�س املرجع) .كما تربع ال�شيخ
علي بن حممد بن �إبراهيم (من
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�أهايل الكويت) بطبع كتاب «نيل
امل��آرب ب�شرح جميل الطالب»
لل�شيخ عبدالقادر ال�شيباين ومت
الطبع يف م�صر( .د .الوقيان –
�ص .)131
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر ،وردت
�إ�شادة ب�أو�ضاع امل��ر�أة يف عهد
ال�شيخ عبداهلل الثاين يف كتاب
الرحالة لو�شر ال��ذي ذك��ر �أن
«الن�ساء الكويتيات م�شهورات
بجدهن واجتهادهن ومهارتهن
يف جميع �أنواع احلرف اليدوية
مثل احلياكة والغزل والن�سج
وغريها من احلرف»( .لو�شر،
�ص .)63
�أما الق�ضاء يف عهد حاكم
الكويت اخلام�س فلقد ا�ستمر
يف ع��ه��دة ال�شيخ حم��م��د بن
عبداهلل العد�ساين الذي تواله
منذ عام ( .1857القناعي–
�ص .)34
وعموما ،ات�سم عهد ال�شيخ
ع��ب��داهلل ال��ث��اين باال�ستقرار
الداخلي واالزدهار االقت�صادي
ال�����ذي مت��ت��ع��ت ب���ه الكويت
وبح�سن العالقات التي تربطها
م��ع جريانها ال��ع��رب والدولة
العثمانية ،كما �أن��ه��ا جتنبت
الدخول يف حتالف مع بريطانيا،
�إال �أن البالد برزت كقوة ع�سكرية
م�ؤثرة يف جمريات الأحداث يف
منطقة اخلليج العربي�( .أبو
حاكمة �ص .)264 – 263
حاكم الكويت ال�ساد�س :
بعد وف��اة ال�شيخ عبداهلل
الثاين يف ع��ام  1892ا�ستلم
احل��ك��م �أخ���وه ال�شيخ حممد
بن �صباح الذى حكم الكويت
ملدة دامت �ست �سنوات تقريبا
لغاية  .1896و�صفه عبدالعزيز
الر�شيد ب�أنه كان «رقيق القلب
بعيداً عن ال�شر وحمباً لقومه».
(الر�شيد – �ص  .)113وقبل

توليه احلكم كان ال�شيخ حممد
بن �صباح ي�ساعد �أخاه ال�شيخ
عبداهلل يف �إدارة جانب مهم من
�ش�ؤون البالد �إىل جانب �أخويه
ال�شيخ مبارك و ال�شيخ جراح،.
فكان «يبا�شر الأحكام للح�ضر»
(القناعي – �ص .)17
يبدو �أن ال�شيخ حممد بن
�صباح ا�ستمر يف تبني �سيا�سات
�أخيه الراحل ال�شيخ عبداهلل.
فعندما جتددت اال�ضطرابات
يف الإح�ساء يف عام  ،1893كلف
�أخاه ال�شيخ مبارك بالتوجه �إىل
هناك على ر�أ�س قوة برية كبرية
لل�سيطرة على الأو�ضاع�( .أبو
حاكمة �ص  .)263 – 262كما
توىل �أخوه ال�شيخ جراح مالية
البالد ،وقام ب�إعمار الأمالك
الأم�يري��ة الكويتية من نخيل
الفاو فح�صل منها على �إيراد
«ي�سد احلاجة ويزيد» وقام ببناء
العديد من الدكاكني والأ�سواق
ومنها �سوقي اللحم وال�سمك يف
عام ( .1894القناعي – �ص
 .)17وي��ذك��ر الأ���س��ت��اذ طالل
الرمي�ضي ن��ق� ً
لا ع��ن �أع���داد
ال�سالنامة العثمانية (املجلة
العثمانية ال�سنوية) ال�صادرة
من عام � 1891إىل � 1902أن
عدد حوانيت الكويت يف العقد
الأخري من القرن التا�سع ع�شر
كان يبلغ اخلم�سمائة (الرمي�ضي
– مرجع �سابق �ص .)97
و يعك�س ه��ذا ال��ع��دد من
املن�ش�آت التجارية كثافة التعامل
ال��ت��ج��اري ال��ك��وي��ت��ي �آن����ذاك،
ويعزز هذا ما �أورده الأ�ستاذ
الرمي�ضي نق ً
ال عن ال�سالنامة
العثمانية من ازده��ار التجارة
البحرية الكويتية مع بر فار�س
وال�سند والهند وغريها ،ولقد
قدرت �سالنامة والية الب�صرة
عدد ال�سفن الكويتية العاملة

ال� � � �ش � � ��اع � � ��ر ع � � �ب� � ��دال � � �ل� � ��ه ال � � � �ف � � � ��رج ب � � � � � � ��رز ف ��ي
ع � � � �ه� � � ��د ال � � � �ش � � � �ي� � � ��خ م� � � �ح� � � �م � � ��د ب � � � � � � ��ن ص � � � �ب� � � ��اح
بال�سفر ال�شراعي يف عامي
 1892و  1894ب�ألفي �سفينة.
(الرمي�ضي – نف�س املرجع �ص
.)98
الفقرة التالية تر�سم �صورة
دقيقة ملالمح التعامل البحري
ال��ت��ج��اري للكويت م��ع �إحدى
املناطق القريبة منها« :كانت
للكويت عالقات جتارية ممتدة
مع املحمرة (عا�صمة عرب�ستان
�آنذاك) الواقعة على ال�شاطئ
الفار�سي �شمال اخلليج....
وقد �أقام �أمري الكويت ال�شيخ
حممد ال�����ص��ب��اح ...باملحمرة
وكالة لإدارة ال�ش�ؤون التجارية
– ورمب���ا �أق��ي��م��ت ال��وك��ال��ة يف
نهاية عهد ال�شيخ عبداهلل
ال�صباح قبل حكم ال�شيخ حممد
– وذل���ك مب��ا ي��خ��دم م�صلحة
ال��ك��وي��ت ال��ت��ج��اري��ة ....ومن
�أب��رز مهام الوكالة الإ�شراف
على تفريغ وحتميل الب�ضائع
الكويتية املحملة ع��ل��ى منت
ال�سفن البخارية ل�شركة الهند
الربيطانية والتي تنقل بال�سفن
ال�شراعية من الكويت و�إليها.
وقد ا�شتهر الكويتيون بتجارة
اخليول وكان التجار ي�صدرون
خ��ي��ول��ه��م ب��و���س��اط��ة ال�سفن
ال�شراعية م��ن ال��ك��وي��ت �إىل
بومباي ،وعندما بد�أت ال�سفن
التجارية تر�سو مبيناء املحمرة
�أخ��ذوا ينقلون اخليل بال�سفن
ال�شراعية �إىل املحمرة ومنها
بالبواخر» (خالد العبداملغني
«بدايات اخلدمة الربيدية يف
الكويت» �ص .)25 – 24
�أما عن ميول ال�شيخ حممد
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بن �صباح الثقافية فلقد ذكر
القناعي �أنه كان «يحب العلماء
وي�سمع كالمهم»( .القناعي �ص
 .)19وم��ن املظاهر الثقافية
التي برزت يف عهده قيام مال
ع��ب��داهلل ب��ن ح�سني الرتكيت
يف ع��ام  1893بن�سخ كتاب
«العمدة يف الفقه» ،وهي ر�سالة
يف فقه الإم��ام ال�شافعي (د.
الوقيان� ،ص  .)73ومن العلماء
الذين ا�شتهروا يف عهد حاكم
الكويت ال�ساد�س ال�شيخ �أحمد
بن حممد الفار�سي الذي رحل
يف طلب العلم على نفقة �سليمان
البدر القناعي وتعلم يف كوهج
وم�سقط وم�����ص��ر وع���اد �إىل
الكويت بعد �أن �أم�ضى �سبع
�سنوات يف الدرا�سة خارجها.
وو�صفه يو�سف القناعي ب�أنه
كان ح�سن ال�صوت متوغ ً
ال يف
علم الأدب ويحفظ الكثري من
ال�شعر� ،إذا جل�س يف جمل�س كرث
امل�ستمعون ملا ينرث من الأدب
و�إذا وعظ امتلأ امل�سجد من
اخللق ل�سماع وعظه»( .القناعي
�ص .)42
كما برز يف التعليم ال�شيخ
خالد بن عبداهلل العد�ساين
الذي «كان فقيهاً نحوياً ،وله
يد يف ال�شعر �إذا بدت احلاجة
�إليه وعني �إماماً وخطيباً مل�سجد
ال�سوق» (القناعي �ص .)43
ومن �أهم ال�شعراء الذين برزوا
يف ع��ه��د ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
�صباح ال�شاعر عبداهلل الفرج
الذي �أجاد قول ال�شعر النبطي
والزهريي والف�صيح( .القناعي
�ص .)48
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ع��ل��ى وج����ه ال���ع���م���وم ،مل
تتباين �آراء الباحثني يف تقييم
عهد ال�شيخ حممد بن �صباح،
والذي و�صفه �سلوت ب�أنه «من
امل�ستحيل تقريباً �أن نكتب �شيئاً
م�ؤكداً عن فرتة حكمه الق�صرية
فامل�صادر يتناق�ض بع�ضها مع
بع�ض ،وامل�صادر املعا�صرة التي
ميكن �أن يعتمد عليها نادرة».
(ب .ج �سلوت « مبارك ال�صباح
«�ص .)87
ورغ���م ذل���ك ي���ورد �سلوت
بع�ض النقاط التي و�صفها ب
«املهمة» وال��ت��ي ترتبط بعهد
حاكم الكويت ال�ساد�س ،منها
ما �أ�سماه بالعالقة اخلا�صة
بني الكويت وبريطانيا ،واعتمد
���س��ل��وت يف ذل���ك ع��ل��ى تقرير
القن�صل الفرن�سي يف بغداد
حلكومته يف عام  1895م من
�أن حكومة الهند (الربيطانية)
تعامل ال�شيخ حممد كحاكم
م�ستقل ذي �سيادة .كما بني
�سلوت �أن امل�صادر املعا�صرة تدل
على �أن الكويت يف ظل حكم
ال�شيخ حممد «ظلت منف�صلة
مت���ام���اً ع���ن الإم�ب�راط���وري���ة
العثمانية»�( .سلوت ،املرجع
ال�سابق).
وي�ضيف �أب��و حاكمة �أن
«ال��ك��وي��ت يف ع��ه��د حاكمها
ال�������س���اد����س ح���اف���ظ���ت على
حيادها بني القوى املت�صارعة
يف اخلليج ،وبهذا متكنت من
حماية ا�ستقاللها وعدم الدخول
يف م��ع��اه��دات ت��ع��اق��دي��ة مع
جريانها �أو القوى الأخرى مثل
العثمانيني و الربيطانيني»� ( .أبو
حاكمة «تاريخ الكويت احلديث»
� -إجنليزي � -ص .)92

to religious, cultural and political
traditions; solidarity between the
ruler and ruled in confronting all
kinds of difficulties; and extending
a helping hand to friends and allies
in peace time and at war.
All such values were dearly upheld
by the Kuwaitis in their hometown,
the near surroundings and distant
deserts, their travelling caravans,
aboard their sail ships, when they
were estranged in faraway lands,
and on the shores where their sail
ships docked.
They were united in planting roots
of success and defeating surrounding challenges and dangers. The
Kuwaiti character embodying all
such values in its fabric fascinated
both friends and strangers who
were attracted to that distinctive
spirit which turned Kuwait into a
solid commercial base, and a hub
for trade connecting between the
East African coast, the South Indian ports and the Mediterranean
shores.
Moreover, Kuwait was an active
transit centre for stocking merchandise and distributing products over
a vast geographic area stretching
from Aleppo in the north to the Yemen in the south.
The previous episodes also stressed
the charismatic role of Kuwait’s
rulers who contributed to the entrenchment of such values and
provided leadership for the country’s success. With clear vision and
heightened sense of purpose they
enthused the country with energy ,
starting from Shaikh Sabah Bin Jabir
, Kuwait’s first ruler , also known as
Shaikh Sabah I, the nation’s founding father who sketched the early
outlines of Kuwait’s administrative,
civil and commercial structures. His
inspiring leadership continued with
his son Shaikh Abdullah Bin Sabah,

Al-Qinaei : “ Shaikh Abdullah II offended no one and
was immensely liked by all
citizens “
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Kuwait’s second ruler also known as
Shaikh Abdullah I, who established
the structures of emirate together
with its commercial, political, and
regional outreach. Following his
death, the rule passed on to his son
Shaikh Jabir Bin Abdullah, Kuwait’s
third ruler who was famed as Jabir the Generous, as well as Jabir I,
who employed his unique personal
characteristics, distinctive acumen,
and Kuwait’s economic and maritime powers to establish his country’s diplomatic influence throughout the Gulf region. The tradition of
empowering leadership continued
with Shaikh Sabah Bin Jabir Abdullah, Kuwait’s fourth ruler, famed as
Shaikh Sabah II, during whose era
Kuwait witnessed an unprecedented commercial outreach, when Kuwaiti ships sailed towards East African coasts, and a number of foreign
commercial steamers sporadically
frequented Kuwaiti waters for the
first time in the country’s history.
The era of the fifth ruler : Kuwait’s
strategic significance to regional
balance of power.
On the death of Shaikh Sabah II
in 1866, Kuwait was ruled by his
son Shaikh Abdullah (historically
known as “Abdullah II”) whose
reign lasted for a little over two and
half decades.
Abu Hakima believes that the circumstances in which Shaikh Abdullah assumed the rule were regionally unstable, as the main players in
the region were either internally divided and feuding local powers, or
the Ottomans who endeavoured to
re-gain control over lost territory .
On the other hand there stood another power, the British, who monitored events and were keen on
maintaining the status quo (Abu
Hakima, Tarikh p.247).
Kuwait played an important role

B

1718 – 2018
“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (4)
Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen
Foreword
This year marks Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1718. 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 has developed from a small port
into an accomplished state priding itself of its reputable status in the community of world nations.
On this occasion, Al-Hawiya magazine presents its readers with a series of articles, providing an outline of Kuwait¢s
historical phases 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 Kuwait¢s rich past. The articles merely attempt at presenting the overall image of Kuwait¢s emergence
as a rising star in the Gulf and outline its historical development under the rule of the Al-Sabah family.

Both friends and strangers admired the positive values of the distinct Kuwaiti Character
Kuwait: Century and a half of nation building 1718-1866.
In the first three episodes of this
series of articles, I have attempted
to sketch the major historical landmarks that characterized Kuwait
from the end of the second decade
of the Eighteenth Century to the
mid 1860’s. Several major moral
constituents distinguished the Ku-

A

waiti entity, including firm resolve
in the defense of the motherland;
decisions made following consultation (Shura);
Self – reliance and arduous work
; resisting pressures by regional
powers; calculated risk – taking;
ambition supported by the spirit
of discovery; upholding justice and
equality; tolerance and empathy
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for the down-trodden; broad-mindedness , openness, and honesty;
dependable and unbiased transactions with all peaceful parties;
remarkable commercial ingenuity;
constant development of manpower, mechanisms, and creative
marine industry; daring engagement with the challenges of the
surrounding environment ; loyalty

and Al-Qinaei. Perhaps Shaikh
Abdullah wished to impress the
Captain of the steamer that carried
Locher to Kuwait by displaying his
princely wealth in order to convince
him of the business potentials of
calling on Kuwait harbour . Indeed
, the Shaikh requested the Captain
to exert his best efforts to persuade
the steamer owning company to
send its steamships to Kuwait on a
regular basis instead of intermittent
calls as was the case following the
previously mentioned Namiq Pasha’s threats. Indeed, “the Captain
promised to use all his power of
persuasion to cause Kuweit henceforth to be made a regular place of
calling for the Company’s steamers,
which promise visibly brightened
the usually serious countenance
of our host. [Shaikh Abdullah II».
(Locher, p. 68).
Shaikh Abdulla’s endevours to
encourage foreign steamships to
transit in Kuwait may be attributed
to his keeness on enhancing Kuwait’s relations with major regional
trading powers. This fits with Locher’s description of the pre-occupation of Kuwaitis with commerce,
“the male inhabitants of Kuweit
are nearly all either merchants or
sailors, trading with Bassorah, and
the Persian coast, or with the ..
Bedouin tribes of the desert, in the
pearls, frankincense, firearms, ammunition, cloth, saddles, carpets,
etc., for skins, sheep’s wool, camel’s
hair, gum Arabie, coffee, dates, etc.
(Locher, p. 62-63)
Earlier, Japanese diplomat Yoshida
had mentioned that he saw some
hundreds of boxes of cotton and
crops that were unloaded from the
ship “Hiei” when it was anchored in
Kuwait harbour. He therefore concluded that “Kuwait must be an important trading port” , and that “it

The Paisa was the first ever
Kuwaiti currency , minted
in 1886 during the reign
of Shaikh Abdullah II.

Title deed made by Kuwait's judge in 1871

stands to reason that there is a plan
to build the Arabian Railway in this
place’’. (Hosaka Shuji, p.11).
Perhaps Kuwait’s significant economic status and its thriving trade
with its region led to minting of Kuwait’s first copper currency ordered
to be struck in 1886 by Shaikh
Abdullah II. This was of one paisa
denomination coin which carried
on one side Shaikh Abdullah’s inscribed signature, and its other
side had the inscription “minted in
Kuwait in 1304 A.H”.
This coin was struck in Kuwait by
Kuwaiti craftsmen. In 2016, the
Central Bank of Kuwait issued a
commemorative coin celebrating
the 130th anniversary of this landmark economic event in the country’s history (Mohammad A. Jamal,
130 Years on First Kuwaiti Currency
, p.29-31).
Kuwait’s significance to regional
balance of power.
Historical sources reveal that Shaikh
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Abdullah II was devoted to keeping
Kuwait a strong and independent
country backed by harmonious
relations with his subjects. In his
foreign relations, He was a indeed
a strong leader to reckon with. Yet,
he was gentle with his town and
desert subjects and behaved on
equal footing with them. Moreover, throughout his life “he never
offended those attending his Majlis (informal gathering) with vulgar
words and he was liked by all people”. (Al-Qinaei p.18).
It could be said that Shaikh Abdullah’s qualities were in line with
the characteristics of his predecessors who ruled Kuwait. This is aptly
evidenced by the consensus in
judging of his reign by two knowledgeable observers, albeit their
different orientations. Both were
contemporary of Shaikh Abdullah II, yet each independently described his rule as «republican”. The
first being British cartographer Alexander Keith Johnston who drew
a rare map of Kuwait in 1874 which
shows the country with distinct
borders which separated it from
the Ottoman State. The unique
features of this map are analyzed
by Dr. Abdullah Al-Ghunaim who
describes it as “one of the earliest
Nineteenth Century maps which
uses “Koweyt” instead of Al-Qurain
to name the century which it called
“Koweyt Republic”. Professor AlGhunaim infers that this most likely indicated that the cartographer
knew intimately Kuwait’s system of
government’’. (A.Y.Al-Ghunaim, Kuwait: a Reading of Historical Maps,
(Arabic) 4th Edn p.35).
On the other hand, Dr. Khalifah AlWagayan explains that naming Kuwait as a republic “may reflect the
cartographer’s belief that Kuwait’s
political system was republican

D

in tipping the balance of power
in favour of one party or another,
having the support of its naval and
land forces, and having its best interest in mind in line with the vision
of its ruler Shaikh Abdullah II.
The fifth ruler’s character and manner of dealing with his people are
described by several historical reports comprising both oral and
written eye-witness accounts..
They include a statement reported
by the Kuwaiti historian Abdul-Aziz
Al-Rushaid which asserts that ‘’Abdullah’s appearance betrayed no
particular mastery, acumen, or wit.
However, whenever he was faced
any problem, he would quickly and
tactfully get round it”. (Al-Rushaid
p.108-109). It could be understood
from this statement that Shaikh Abdullah was shrewd , but was not inclined to impose himself on others.
Al-Rushaid’s description parallels
that of Al-Qinaei, another Kuwaiti
historian who describes Shaikh Abdullah in little more detail. “He was,
May Allah bless him with mercy,
well mannered, of peaceful disposition, courteous, and did not show
any signs of rulership. In his eating
habits, attire, and living conditions,
he was no different than all the rest
of the people of Kuwait”. (Al-Qinaei
p18). Perhaps the most recent
documented description we have
until now of Kuwait’s fifth ruler is
that which is reported by Yoshida
Masaharu, a Nineteenth Century
Japanese diplomat who travelled
on board of steamship “Hiei” in
June 1880, which also carried one
passenger from Kuwait , Shaikh Abdullah Bin Sabah, who was on his
return voyage to Kuwait following
a visit to Bombay together with his
two children and retinue. Yoshida
writes an interesting description of
Kuwait’s ruler, “The Chief (Shaikh)

C

American Traveler Locher:
The women of Kuweit are
reputed for their industry,
and skills at all sorts of
hand-work

Hiei, Japanese ship carrying Shaikh Abdullah AlSabah to Kuwait- 1880

Page of a manuscript written in Kuwait

The Japanese diplomatic mission to the Gulf 1880
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had a sturdy physique. He wore a
Muslim turban of cashmere embroidered with gold thread on his
head and was clad in a reddish yellow woolen abasu (aba’), a long
robe with broad sleeves and without a collar”.
Following a description of the Shaikh’s children and servants, Yoshida
reports that ‘’the chief occupied
the first class passenger cabin, but
did not sit with others at meals.
Instead, he ordered a carpet to be
put down on the deck, then sat
on it and ate with his fingers from
a dish of rice and meat with curry.
For worship, he prayed, standing
and bowing on the same carpet
in an Islamic way. He did not care
about the roll and pitch of the ship’’.
(Hosaka Shuji, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies (March 2011).
It would be revealing to compare
the above report with that of the
American traveller A. Locher who
visited Kuwait in March 1868 and
described its ruler in his With Star
and Crescent published in 1891.
Locher reports that “the Sheikh was
a tall, muscular man, with handsome features, and flowing silver
beard. He was over eighty years of
age, had a very intelligent face, and
was profusely polite in his speech,
and Eastern manners. He wore a
magnificent silk Arabian costume,
and over his shoulders hung an
“abba”, or mantle, of purple color
richly embroidered with gold. His
hands sparkled with diamond, and
in the white silken scarf round his
waist, was stuck a small dagger,
with a handle of solid gold, set with
pearls, turquoises, rubies, and emeralds”. (Locher, 1st edn. P.56)
It is noteworthy that such a description of Shaikh Abdullah II may
seem incompatible with the descriptions provided by Al-Rushaid

further evidenced by Al-Rumaidi’s
report based on the Salnameh,
which emphasized Kuwait’s flourishing maritime trade with Persia,
the Indus (Sind), India and other
places. The Salnameh estimated
the number of Kuwaiti sail ships engaged in seafaring between 1892
and 1894 at two thousand vessels
(Al-Rumaidi, Ibd p.98).
The following account portrays another aspect of the Kuwait’s maritime commerce with a nearby city
on the Persian coast of the northern Gulf.
“Kuwait was engaged in extensive
trade with Al-Muhammarah (then
Arabistan’s capital) as Kuwait’s ruler,
Shaikh Muhammad bin Sabah had
established an Agency at al-Muhammarah for managing Kuwaiti
commercial business and serving
Kuwait’s trading interests. However, perhaps such agency was established at the end of Shaikh Abdullah Bin Sabah’s reign i.e. just prior
to Shaikh Muhammad’s reign. The
Agency’s main tasks included supervision of loading and unloading
of Kuwait’s merchandise onboard
of British India Company steamers.
Such merchandise was carried [
from Kuwait to al-Muhamarrah and
vice-versa] on board of sail ships.
Kuwaitis were renowned as horse
merchants. They used to export
their horses on sail ships to Bombay, but when steamers began to
anchor in al-Muhamarrah, they sent
their horses on sail ships to that port
and in there they were loaded onto
steamers (Khalid al-Abdul-Mughni,
Bidayat Al-Khidmah Al-Baridiyah
fi-al-Kuwait (Beginnings of Postal
Service in Kuwait ) , p. 24-25).
Culture and politics of the age
Certain scholars reported that
Shaikh Muhammad Bin Sabah had
avid intellectual pursuits and that

In late 19th Century
Kuwait’s ruler established
a Kuwaiti commercial
Agency in al-Muhammarah
Poet Abdullah Al-Faraj
emerged in the era of
Shaikh Muhammad Bin
Sabah
he “liked scholars and was guided
by them». (Al-Qinaei p. 19).
His era’s cultural manifestations include handscripring of “Al-Umdah
fi Al-Fiqh”, (The Leader in Religious
Jurisprudence) a treatise on Muslim Shari’ah teachings, which was
scripted by Abdullah Bin Hussain
Al-Turkeit in 1893 (Al-Wagayan p.
73).
Moreover, Kuwait witnessed the
emergence of religious scholar
Shaikh Ahmad Ibn Muhammad
Al-Farisi who traveled on scholarly
pursuits to well-known seats of
learning at the time such Muscat,
Kohaj, and Egypt. His endeavors
were funded by Sulaiman Al-Bader
Al-Qinaei. After spending seven
years studying abroad, he returned
to Kuwait where he taught and lectured for the rest of his life. Yousuf
Al-Qinaei describes him as «having
a mellifluous voice, was well-versed
in literature, and memorized a
great number of poems. A large audience was attracted to his lectures
as he imparted scholarly knowledge. Whenever he preached, the
mosque would become crowded
with those who were fascinated by
his sermons». (Al-Qinaei p. 42).
On the other hand, a major educational figure of the time was Shaikh
Khalid Bin Abdullah Al-Adsani who
was «a grammarian with an inter)2019  فبراير-  (يناير96 الغرسة
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est in poetry whenever this talent
was called upon. He was appointed as Imam (religious adviser) and
preacher at Al-Souq Mosque” (AlQinaei p. 43).
The poetry scene witnessed the
emergence of Abdullah Al-Faraj
who wrote various kinds of poetry,
including the Nabati (desert poems) Al-Zuhairi (between limerick
and Haikoo), and classical Arabic
poems. (Al-Qinaei p. 48).
The short reign of Shaikh Muhammad Ibn Sabah came to an end in
1896. His era is judged by Slot as
“almost impossible to establish
anything with certainty about Muhammad’s short reign. The sources
are contradictory and reliable contemporary documents are scarce”
(B.J. Slot, Mubarak Al-Sabah, p. 60).
Nevertheless, Slot mentions some
important points, including what
he termed the special relationship between Kuwait and Britain.
His source here is the report dispatched in 1895 by the French
Consul in Baghdad to his government, , in which he stated that the
government of [British] India treated “Muhammad as an independent
sovereign ruler». (Slot, Ibid).
Moreover, Slot explains that the
contemporary sources confirmed
that, under Muhammad, Kuwait
still regarded itself as entirely distinct from the Ottoman Empire.
(Ibid p. 61)
On the other hand, Abu Hakima
adds that Kuwait in the era of its
sixth ruler “retained its neutrality among struggling forces in the
Gulf, and in this manner continued to be an independent country
having no contractual agreements
with either the Ottomans or the
British”. (Abu Hakima, The Modern
History of Kuwait, p. 92).

F

due to its citizens’ participation
in choosing their rulers, and their
commitment to resort to consultation when it came to the management of the country’s affairs”. (K. AlWagayan Al-Thaqafah, p.47).
The second observer was no other
than the Nineteenth Century Ottoman governor of Baghdad, Midhat
Pasha who reported on Kuwait in
his memoirs published in London
1903. He mentions that Kuwait’s
“Shaikh is named Abdullah Al-Sabah… and they (Kuwaitis) manage
their country according religious
guidelines. Their ruler and judge
are selected from among themselves. Thus, they are a quasi-republic” (Yousuf Abdul Mu’ti Kuwait
bi ‘Uyoun Al-Kharin (Kuwait viewed
by outsiders), (Arabic) p.32).
Kuwait was also described as a
«kind of independent republic» in
a report of the French Consul in
Bghdad in January 1870. (See B.J.
Slot, The Origins of Kuwait, p.185).
Intellectual and social scene
On the intellectual front, hand
copying of manuscripts continued
during the reign of Shaikh Abdullah II. A major hand copied book
was referred to by scholar Khalid
Salim Muhammad as “an unknown
navigational guide” hand-copied
by Shuaib Bin Abd Al-Salam in
1875 (Al-Wagayan p. 73). On the
other hand, a most important Arabic book entitled Saba’ik Al-‘Asjad
fi-Akhbar Ahmad Bin Rizq Al-As’ad
(The Gold Bullions on the Biography of Ahmad Bin Rizq Al-As’ad)
was printed in Bombay in 1888,
which is the only published title
written by ‘Uthman Ibn Sanad. It
contains a biography of Ibn Rizq, a
well-known Kuwaiti businessman
then, in addition to biographies of
a number of notables of Kuwait,
Bahrain, Basrah and Najd (Al-Wa-
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During the era of the sixth
ruler : Kuwait had five
hundred shops and two
thousand ships as per the
Ottoman Salnameh
gayan, Ibid).
Moreover, we are told by Dr. Al-Wagayan that during the same period
Shaikh Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim, Kuwaiti notable, sponsored
the printing of Shaikh Abdul-Qadir
Al-Shaibani’s book “Nayl Al-Ma’arib
bi-Sharh Jamil Al-Talib (Attainment of Pursuits by Explaining the
Best scholarly Inquiries) which was
published in Egypt (Al-Wagayan,
p.131).
On the social scene, women played
a proactive role in the economy
during the reign of Shaikh Abdullah II. This was briefly but succinctly reported by Locher who
stated that, “the women of Kuweit
are reputed for their industry, and
skill at all sorts of hand-work such
as knitting, spinning, weaving, etc”.
(Locher, p. 52) .
The Judiciary functions continued
to be performed by Shaikh Muhammad Ibn Abdullah Al-Adsani who
had assumed his duties as Kuwait’s
judge in 1857. (Al Qinaie, p.34).
In general, Shaikh Abdullah II’s
reign was dominated by internal
stability and economic prosperity
• In addition , the country maintained friendly relations with its
Arab neighbours and the Ottoman State. During his era, Kuwait
avoided any kind of alliance with
Britain, and came to the fore as an
influential military power in the
events that dominated the Arabian
Gulf region. (Abu Hakima Tarikh, p.
263-264).
Kuwait’s sixth ruler (1892-1896)
Following the death of Shaikh Ab)2019  فبراير-  (يناير96 الغرسة
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dullah II in 1892, the reign passed
over to his brother Shaikh Muhammad Bin Sabah who ruled Kuwait
for approximately six years. He was
described by Abdul-Aziz Al-Rushaid
as “good-hearted, not aggressive,
and loved his people». (Al-Rushaid,
p. 113). Prior to assuming the reign
of the emirate, Shaikh Muhammad
Bin Sabah assisted his brother Shaikh Abdullah in managing part of
the country’s affairs together with
his brothers Shaikh Mubarak and
Shaikh Jarrah. Shaikh Muhammad
is reported to have been in charge
of “executing verdicts relating to
the town’s people”. (Al-Qinaei p.17)
It seems that Shaikh Muhammad
continued to follow the policies of
his late brother Shaikh Abdullah II
• When disturbances re-errupted
in Al-Ihsa in 1893, he assigned his
brother Shaikh Mubarak to lead a
large land force to take control of
the situation in that region. (Abu
Hakima, Tarikh p. 262-263). During Shaikh Muhammad’s reign, his
brother, Shaikh Jarrah was responsible for Kuwait’s finances. He revived the ruling family owned palm
tree plantations in Al-Fao (South
of Iraq), and made them earn an
income “that met the needs and
even yielded a surplus”. In 1894,
he constructed many shops and
market places in Kuwait (Al-Qinaei, p. 17). Quoting the Ottoman
Salnameh (Annual Records) published between 1891-1902, scholar
Talal Al-Rumaidi mentions that the
number of shops in Kuwait during
the last decade of the 19th century
was approximately five hundred
(Al-Rumaidi, Al-Kuwait wa-AlKhalij Al-‘Arabi fi Al-Sanamah Al‘Uthmanyah, op. cit. p. 97).
Such figure is indicative of the large
volume of commercial transactions
taking place in Kuwait then. This is

مكان
موقع الآثار املكت�شفة يف ال�صبية

آثار الكويت..

شاهدة على حضارةعمرها  7500عام

م��دن�ي��ة امل�ع�ي��د م��وق��ع أث ��ري ج��دي��د ع��ن ال�س��اح��ل ال�ش�م��ال��ي للكويت ويعتبر ب��داي��ة احل �ض��ارة اإلن�س��ان�ي��ة املتطورة
ع������������ب������������داهلل ب����������������دران
على مدار ال�سنوات الع�شر
املا�ضية فاج�أت البعثات الآثارية
التي كانت تنقب يف مواقع عديدة
يف الكويت ،وال�سيما يف منطقة
ال�صبية قرب ال�ساحل ال�شمايل
للكويت ،ال��ع��امل باكت�شافات
مثرية �أحدثت وقعا كبريا لدى
امل��ؤرخ�ين والآث��اري�ين ،وغريت
كثريا من املعتقدات التاريخية
التي كانت را�سخة لديهم .
و�أح��دث تلك االكت�شافات
املذهلة م��ا ك�شف عنه فريق
�آث���ار بولندي كويتي م�شرتك
يعمل منذ �سنوات عدة يف تلك
املواقع ،حينما �أعلنوا عن موقع

التنقيب وامل�سح الأثري �أثناء البحث عن الآثار
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جديد ي�سمى (مدينة املعبد) يف
ال�ساحل ال�شمايل للكويت يبلغ
عمره نحو  7500عام ،رمبا يغري
ماكان را�سخا لدى الباحثني يف
�ش�أن بداية احل�ضارة الإن�سانية
املتطورة.
وجرى الإع�لان عن املوقع
يف �أواخر نوفمرب املا�ضي عندما
كان العلماء والآثاريون ينقبون
يف (م��وق��ع ب��ح��رة  )1الأث���ري
ال��واق��ع يف منطقة ال�صبية،
فوجدوا تلك املدينة التي تتكون
من معبد و�ساحة عامة ،مما
ي�شري �إىل وجود جمتمع متقدم
يف تلك الفرتة الزمنية ،حيث

كانت ح�ضارة ال ُعبيد ،التي ال
يعرف عنها �سوى معلومات قليلة
متناثرة يف م�صادر تاريخية
عدة .وتبني �أن ذلك املوقع ي�ضم
جمموعة من �أوائل امل�ستوطنني
الزراعيني الذين انتقلوا �إىل
املنطقة ،التي �أ�صبحت فيما
بعد تعرف با�سم (�سومر) يف
املنطقة اجلنوبية من بالد ما
بني النهرين القدمية.
و�أعلن فريق علماء الآثار
ال��ذي ت��ر�أ���س��ه ال��دك��ت��ور بيوتر
بيلين�سكي ،من املركز البولندي
لعلم الآثار املتو�سطي PCMA
يف جامعة وار�سو ،و�ضم عاملي
الآث���ار الكويتيني مدير �إدارة
الآث���ار وامل��ت��اح��ف يف املجل�س
الوطني للثقافة والفنون الآداب
الدكتور �سلطان الدوي�ش ورئي�س
ق�سم امل�سح والتنقيب الأثري يف
املجل�س الدكتور حامد املطريي،
�أن امل�ؤ�شرات تظهر �أن الآثار
ت��ع��ود اىل مبنى ذي وظيفة
طقو�سية (دينية) ،ويجمع بني
عنا�صر عدة من ح�ضارة ال ُعبيد
 ،و�أن �إجراء مزيد من البحث
والتنقيب يف املنطقة واملراجع
قد يظهر �أن املباين املكت�شفة
تعد الأق���دم من نوعها ،لي�س
فقط يف الكويت ،ولكن �أي�ضا
يف منطقة اخلليج العربي كلها،
ورمبا يف العامل ب�أ�سره.
واكت�شف الباحثون �أي�ضا
م�ساحة كبرية بني املباين ،رمبا
تكون ميدان �أو �ساحة القرية،
وهو ما ي�شري �إىل وجود تخطيط
للمدينة ،وهذا �أمر يراه الفريق
مثريا للده�شة يف موقع يعود �إىل
ذلك التاريخ املبكر ،كما اكت�شفوا
ع�شرة هياكل �أخرى على الأقل
و� 16ألف قطعة فخار.
ووفق م�صادر تاريخية ف�إن
(ح�ضارة العبيد) �سميت بذلك

ص� � � � �خ � � � ��رة م � � � � ��دي � � � � ��رة م � � � � ��ن اآلث� � � � � � � � � � ��ار امل� � � �ه� � � �م � � ��ة ف ��ي
ال � �ص � �ب � �ي� ��ة ،وه � � � ��ي ت � �ك� ��وي� ��ن ج � �ي� ��ول� ��وج� ��ي ص� �خ ��ري
ع � � �ل� � ��ى ش � � �ك� � ��ل ع � � � ��ش ال� � � � � �غ � � � � ��راب ب � � ��ال� � � �ل � � ��ون ال � �ب � �ن� ��ي

الك�شف عن مدافن تعود �إىل ع�صور �سابقة يف بر ال�صبية

الك�شف عن مدافن تعود �إىل ع�صور �سابقة مبطقة الردحة يف بر ال�صبية
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اال�سم ن�سبة �إىل �أول موقع �أقاموا
فيه يف منطقة داخ��ل جنوبي
العراق حاليا .و�شهدت فرتة
تلك احل�ضارة اخ�تراع عجلة
الفخار وبداية الع�صر النحا�سي،
وات�سمت مب�ستوطنات قروية
كبرية وبيوت م�ستطيلة ال�شكل
ذات غرف كثرية م�صنوعة من
ال��ط�ين امل�شوي (الآج����ر) ،مع
ظهور �أول املعابد العامة وفق
هند�سة معمارية مت�شابهة يف
منطقة ما بني النهرين.
وتظهر ال�سجالت الأثرية �أن
فرتة العبيد و�صلت �إىل نهاية
مفاجئة يف اخل��ل��ي��ج العربي
و�شبه ج��زي��رة ع��م��ان يف عام
 3800قبل امليالد ،وذلك بعد
انخفا�ض م�ستوى مياه اخلليج
وبداية ن�شاط الكثبان ،حيث قاد
ازدياد اجلفاف يف تلك الفرتة
�إىل نهاية حياة ال��ب��داوة �شبه
ال�صحراوية.
قرية بحرة
تعد منطقة (بحرة ) 1التي
جرت فيها االكت�شافات اجلديدة
�أكرب م�ستوطنة تابعة حل�ضارة
ال ُعبيد مت العثور عليها يف �شبه
اجل��زي��رة العربية حتى الآن،
ويعتقد �أن هذه الثقافة الغام�ضة
�أدت �إىل �إن�شاء �أوىل املدن يف
املنطقة ،وكانت مميزة بهيكل
اجتماعي معقد اليزال علماء
الآثار يبحثون فيه حتى الآن.
و�سبق للفريق نف�سه �أن �أعلن
يف ع��ام  2012ع��ن اكت�شافه
لقرية بحرة التي تت�ضمن �آثارا
عديدة تعود �إىل ح�ضارة العبيد،
وهذه القرية تبعد عن �ساحل
البحر نحو �سبعة كيلومرتات.
وت�ضمنت االكت�شافات حينذاك
منازل من ا�ستوطنوا تلك القرية
التي يعتقد �أن ع��دد �سكانها
كان ال يزيد على � 150شخ�صا

مكان
م�ستقرين بها مع احتمال �أنهم
ك��ان��وا م��ن امل��ه��اج��ري��ن ،.كما
ت�ضمنت االكت�شافات جموهرات
كانت تتزين بها ن�ساء تلك القرية،
و�آنية كانت ي�ستخدمها �سكان
القرية يف الطعام وال�شراب.
وكان الكت�شاف تلك القرية
�أهمية كبرية باعتبارها �أول
دليل على ا�ستيطان الإن�سان يف
الكويت ،وكان لتلك امل�ستوطنة
نظام� ،إذ ال ميكن للإن�سان �أن
يبني م�ستوطنة بهذا احلجم من
دون نظام �إداري لها.
واك��ت�����ش��ف ال��ب��اح��ث��ون يف
تلك املنطقة �أي�ضا �أداة تدعى
(ال��رح��ى) ،وه��ي م�صنوعة من
احل��ج��ارة وت�ستخدم جلر�ش
احلبوب التي ت�ستخدم فيما بعد
للطبخ� ،إ�ضافة �إىل العثور على
جمجمة ب�شرية تعود �إىل الألف
الرابعة قبل امليالد .وعرثوا �أي�ضا
على �أقدم منوذج لقارب عرف
يف املنطقة ،وعلى حبة من الل�ؤل�ؤ
مثقوبة ال�ستخدامها يف الزينة،
وعلى عقدين من الأ�صداف رمبا
كانت تلب�سها الن�ساء يف منا�سبات
معينة ،وجمموعة من الفخاريات
امللونة يعود عمرها �إىل خم�سة
�آالف عام قبل امليالد.
ومن االكت�شافات الأثرية
املهمة يف ال�صبية �أي�ضا (�صخرة
مديرة) ،وهي عبارة عن تكوين
ج��ي��ول��وج��ي ���ص��خ��ري ي��ق��ع يف
منطقة (م��دي��رة) على �شكل
ع�ش ال��غ��راب ب��ال��ل��ون البني،
قبل ان تنهار قاعدته وينقلب
على �أحد جانبيه ،لكن ما مييز
تلك ال�صخرة هو ما حتمله من
ر�سوم ومنحوتات قدمية لبع�ض
احليوانات التي متثل جانبا من
احلياة الرعوية التي كانت ت�سكن
تلك املنطقة قدميا.

التنقيب وامل�سح الأثري �أثناء البحث عن الآثار
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مأثــــــورات

عندما تحتفل األغنية

بعيد الكويت الوطني وعيد التحرير
األغنية الوطنية رسالة نغمية تتغلغل في الوجدان ُ
وتشعل احلماس
«ي � ��ا ح� �م� ��اة ال� �ع� ��ري� ��ن» و«أق� �س� �م� ��ت ي� ��ا ك� ��وي� ��ت» و«وط� � � ��ن ال � �ن � �ه ��ار»؛
روائ� � � � ��ع ف� �ن� �ي ��ة خ � ��ال � ��دة ب � ��أص � ��دق ال� �ك� �ل� �م� ��ات وأش� � �ج � ��ى األص � � � � ��وات
يحق لكل مواطن التعبري عما يجي�ش يف خلده من م�شاعر جيا�شه
و�أحا�سي�س عاطفية جتاه ما يدور يف بلده من منا�سبات وطنية ي�ؤ�صلها
يف كلمات و�أحلان وغناء  ،ملا للأغنية من قدرة على النفاذ يف وجدان
املجتمع فتوحي كلماتها بالوالء واالنتماء وحب الوطن ،وتنقل �إىل
م�سامعه ر�سالة نغمية تتغلغل يف وجدانه لتبعث البهجة وال�سرور،
وتتدفق �إيقاعاتها يف دمه هي نب�ضات تثري احلما�س وال�شجاعة
والإقدام ،ونحن يف دولة الكويت نتباهى كغرينا من ال�شعوب احلرة
بالعيد الوطني املجيد وعيد التحرير ،معربين عن تلك امل�شاعر،
ب�إظهار احلب والوالء للوطن الغايل ولأمري البالد ومقامه ال�سامي
 ،وحلكومتنا الر�شيدة بعد حمد اهلل تعاىل الذي وهب لنا يف هذا
الوطن احلرية والأمن واالمان ،انعك�س هذا ال�شعور تلقائيا على �أبنائنا
و�شبابنا على م�شاعرهم وهم يتوارثون هذا احلدث وميار�سونه يف كل
عام  ،وا�ضعني ن�صب �أعينهم ترابا قد احتل و�شهيدا قد �ضحى من
من به علينا بعونه وتوفيقه،
�أجل �أر�ضه وعر�ضه ،وحتريرا من اهلل ّ
وا�ستقالال ميمونا ظفر به الآباء والأجداد ليتوج جمدا وم�ستقبال
زاهرا لأجيال امل�ستقبل.
ولعل الذاكرة تعود بنا �إىل عام 1960م عندما قام عبدالكرمي
قا�سم يف ذلك التاريخ مبحاولته الفا�شلة لغزو دولة الكويت  ،ف�أثار
هذا احل��دث اجللل قريحة ال�شاعر �أحمد العدواين رحمه اهلل
بق�صيدة عنوانها (يا حماة العرين) حلنها الفنان الراحل �أحمد باقر
وغناها الفنان عبدالعزيز املفرج (�شادي اخلليج ) حيث مثلت ل�شباب
جيل ال�ستينيات يف ذلك الوقت و�سيلة تعبويه �صارخة مبطالبتهم
بالتجنيد للذود عن تراب الوطن ،كان على �أثرها �أن ا�ستمرت مقدمتها
املو�سيقية �إىل يومنا احلا�ضر ترتدد على م�سامعنا كمقدمة لن�شرة
الأخبار يف �إذاعة وتلفزيون دولة الكويت  ،وك�أن ل�سان حالها يقول
نحن �شعب مت�سامح �إال �أننا لن نن�سى ،وما �أن جاء اخلمي�س الأ�سود
 2/8/1990حتى اجتاح العراق دولة الكويت باحتالله الغا�شم،
الذي ا�ستمر �سبعة �أ�شهر عانى �شعب الكويت خاللها �أب�شع �أنواع
الظلم واال�ضطهاد  .وقد ظلت الأغنية الوطنية هي الواعز امل�ساند
ل�شباب الكويت يف �شحذ الهمم ورفع املعنويات حيث ظهرت �أغنية
(�أق�سمت يا كويت) لل�شاعر الراحل غازي الق�صيبي حلن وغناء
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د.ح���م���د ال��ه��ب��اد

الفنان حممد عبده تقول كلماتها :
ك���وي���ـ���ت ي���اك���وي���ـ���ت ي�����ـ�����اوردة ���ص��غ��ي��ـ��رة
ق���ـ���د ����ص���ـ���دت ب���ع���ط���ره���ـ���ا ال���ل���ـ���ئ���ـ���ام
وه��ـ��ـ��زم��ـ��ـ��ـ��ت ب��ـ��ع��ـ��ط��ـ��ره��ـ��ـ��ا ال��ـ��ـ��غ��ـ��ـ��ـ��در
وال���ـ���ج���ـ���ـ���ح���ـ���ـ���ود والإج����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����رام
�أق�����س��م��ت ي���اك���وي���ت ب����رب ه����ذا ال��ب��ي��ت
����س�ت�رج���ع�ي�ن م�����ن خ�����ن�����ادق ال����ظ��ل�ام
ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���ؤل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���ؤة رائ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة
ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��روع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�����س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لام
كم �أعطت هذه الأغنية �شعب الكويت برجالها ون�سائها و�أطفالها
�شعورا �صادقا ب�أن العودة قريبة ،و�أنها ل�ؤل�ؤة رائعة كروعة ال�سالم هذا
ما �سطره ال�شاعر غازي الق�صيبي رحمه اهلل و�أجاد تليحنها الفنان
حممد عبده .كما ال يفوتنا ما �سطره الفنان املبدع عبداهلل الروي�شد
يف جمهورية م�صر العربية عندما �شارك يف الليلة املحمدية حيث
�أثار حما�س اجلمهور العربي ب�صوته ال�شجي ليعبئ ال�شارع العربي
بق�ضية الكويت العادلة �.أما بعد التحرير فقد �صدح ال�شاعر بدر
بو ر�سلي بكلماته الرائعة و�أحلان الفنان �سليمان املال وغناء الفنان
عبد الكرمي عبدالقادر ب�أغنية :
وطني ..وطن النهار �إنت النهار يــــــا وطني
�إنت الأم��ل يل هل ..و�إن��ت النهــــــــار يل طل
�آه� ..آه ..يا وطن يا وطن يلي انولدت من جديد
�إنت حميط الأر�ض يا موج البحار وطن النهار
وياك عربت الزمــــن اهلل ا�شكثـــــــر يا كويت
هذه هي الكويت منذ فجر تاريخها  ،ترتقي ب�أفراحها ومعاناتها
على �أنغام نهام وجرة ربابة ت�صارع الأقدار ب�صمتها لرتتقي حتى
غدت �إىل ما هي عليه من تقدم وازدهار ورفعة ي�صفها ال�شاعر
�أحمد العدواين بقوله :
�إن ال���ك���وي���ت لأه��ل��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا وه��ـ��ـ��ـ��ـ��م ل��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ق������ام������ت م�������آث������ره������ا ع���ل���ي���ه���ـ���ـ���م ك���ل���ه���ا
ع���ا����ش���وا خل���دم���ت���ه���ا وم�����ا اح���ت���م���ل���وا الأذى
م�������ن دون�������ه�������ا �إال ل������ي������ذك������وا ح���ق���ل���ه���ا
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فنون

االس � � � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � � � � � ��راق ال � � � � � � � �ف � � � � � � � �ن � � � � � � � ��ي:

حوار الشرق والغرب
�أ�سهم اال�ست�شراق الفني يف � إبراز
�سمات فنية م�ستوحاة من حياة
وب �ي �ئ��ة ال� ��� �ش ��رق ،ل� ��دى ع� ��دد من
�إنتاجات الفنانني الغربيني�.سمات
تو�ضح م��ا ي��زخ��ر ب��ه ال���ش��رق من
تراث وكنوز و�آثار وتقاليد عريقة،
وق ��د جت�ل��ت ح��رك��ة اال�ست�شراق
الفنية هذه ،يف هجرة عدد كبري
من الفنانني والر�سامني وال�شعراء
وال �ك �ت��اب �إىل ب �ل��دان امل �� �ش��رق �أو
ب �ل��دان ��ش�م��ال �إف��ري �ق �ي��ا ،خا�صة
امل �غ��رب واجل ��زائ ��ر ،ت��دف�ع�ه��م �إىل
ذل��ك �إي �ج��اءات �سحرية تثريها
يف ن �ف��و� �س �ه��م خم �ت �ل��ف احلياة
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ،وكذا
الطبيعة اخلالبة الوديعة التي
تتمتع بها تلك البلدان.

ال�ت�ج��ري��د والتكعيبية وال�س��ري��ال�ي��ة تيارات
فنية تتبنى تعقيدات فلسفية م��ع انحسار
ال��روم��ان�س�ي��ة حل�س��اب ال �ن��زع��ات االنفعالية

ع���ب���د اجل����ب����ار ال���غ���راز
وق��د و�صلت هذه الهجرة
الفنية �إىل مرحلة الن�ضج والكمالية
الفنية يف القرن  19م وخمدت
نارها مع ب��زوغ فجر القرن 20
م ،وبال�ضبط �سنة  1910م� ،أي
قبيل اندالع احلرب الكونية الأوىل
ب��أرب��ع �سنوات؛ �إذ فقد العامل،
بفعل ذل��ك ،رومان�سيته احلاملة
بتواري وجمود النزعات والتيارات
الرومان�سية واجلماليات ال�شكلية،
والإب��ه��ارات الب�صرية ال�شاعرية
مع بروز تيارات فنية تعتمد على
ال�شحنات االنفعالية ت�شوبها �أفكار
تتبنى العقالنية وتت�سم بتعقيدات
فل�سفية نظرا لظروف احلرب
والتطورات التي ح�صلت يف امليادين
العلميبة والتكنولوجية.و كنموذج

لهذه التيارات الفنية اجلديدة
جن���د ال��ت��ج��ري��دي��ة والتكعيبية
وال�سريالية.
قلنا �إن ظاهرة اال�ست�شراق
الفني هي ظاهرة مت التمهيد لها
من قبل �أدباء ومفكرين غربيني،
كانوا يتوخون من خالل �إنتاجاتهم
الفنية �أو الأدبية �إنتاج خطاب فني
�أو �أدب��ي ينادون بو�ساطته بعودة
الإن�سان �إىل �أ�صوله الأنرثوبولوجية
دع��وة ي�شوبها حنني الغرب �إىل
ما�ضيه ،كما يو�ضح ع��دد من
امل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن ي�شتغلون يف
ميدان الأنرثوبولوجيا والإثنولوجيا
كلفيﻻ�سرتو�س و�إدغ���ار موران
وروين ج���رار وغ�يره��م .دعوة،
�إذن اعتمدت على �أ�صول فل�سفية
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ي
وعلمية تقول ب�أن الإن�سان َخ ِ رّ ٌ
بطبعه،و من بني ه��ؤالء املنادين
�أدباء ومفكرين نذكر منهم ،على
�سبيل املثال ال احل�صر� ،شاتوبريان
الفرن�سي وجوته الأملاين وبايرون
الإجنليزي.
لقد ا�ستوحى ه�ؤالء الرجال
�أفكارهم وم�شاعرهم من الرتاث
ال�شرقي الذي نقبوا فيه؛ وذلك
بف�ضل نزوحهم ب�أنف�سهم �إىل
ب�ل�اد امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي .فكانت
�أفكارهم ترجمة ملا �شاهدوه من
�أ�صالة العادات والتقاليد وكنوز
ال�تراث ال�شرقي.و هكذا ،فقد
جندهم ق��د اكت�شفوا يف املر�أة
ال�شرقية جت�سيدا حلياة الفطرة
والب�ساطة يف اللبا�س والعي�ش؛ كما
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ر�أو يف جمالها و�أنوثتها انطالقة
وجموح اخليال وفي�ض العواطف
املتدفقة ،فتغنوا بهذا العطاء
الرباين ال�ساحر للألباب ،ف�أفا�ضوا
و�أجادوا الو�صف يف غنجها وفتنتها
وداللها الأخاد من خلف الأ�سوار
والأ�ستار املخملية وداخل ق�صور
الأمراء والتجار والأثرياء.
ونحن� ،إذ ن�سرد هذه املظاهر
وم���ا ينتج عنها م��ن انبهارات
الغرب بال�شرق يف فرتة تاريخية،
ال يعني ذل��ك � أننا ال نبدي �أي
حتفظ يف �أخد كل هذه الإنتاجات
دون �أن منار�س عليها �أي نقد.
فحوار الغرب وال�شرق يف �شكله
الذي نطرحه الآن ،قد �أثار عدة
ت�سا�ؤالت فل�سفية ك�برى وجعل

فنون
متركز الغرب ح��ول ذات��ه لإنتاج
املعارف والفنون حمط انتقادات
ع��م��ي��ق��ة يف ط��رح��ه��ا ،ب�سطت
مفهوم العقل الغربي ك�سل�سلة
ان��ب��ن��اءات وم��ف��ع��والت لثقافات
وح�ضارات كونية لي�ست بغربية
كالبابلية والآ�شورية والفرعونية
والإ�سالمية)...
فبناء على هذا الإطار النقدي،
ميكن القول �أن الت�أثريات املختلفة
لل�شرق على الغرب مل تنتظر حلول
القرن  19م حتى تبد�أ يف ممار�سة
فعلها التاريخي بهجرة الغرب �إىل
ال�شرق ،بل �إن حوار ال�شرق كان
قدميا كما �سلف ال��ذك��ر ،وهنا
مي��ك��ن �أن ن�شري �إىل �أطروحة
جان بيري فرنان يف هذا ال�صدد،
وال��ت��ي ا�شتغلت على اخلطاب
العقالين الإغ��ري��ق��ي ،ف�أعادت،
بفعل نقدها البناء لهذا اخلطاب
م�شروعية احلديث عن الالمفكر
فيه يف ثقافة الغرب اليونانية،
وكذلك الهام�شي الذي كان ي�سبح
يف فلك العقل الأثيني ،ويق�صد
بذلك ثقافات ال�شرق احلا�ضرة /
الغائبة التي كانت تقاوم الإق�صاء
والإل��غ��اء التاريخي ال��ذي كانت
متار�سه النزعة املركزية الأوروبية
عليها.
فحينما نطرح يف هذا املقال،
عملية االحتواء والإدماج الثقايف
الغربي مل�شاريع ثقافات الغري (
واملق�صود هنا ثقافات ال�شرق )
ف�إننا نق�صد بها تبني الغرب لها
بهدف �إق�صائها و�إلغائها وتدويبها
يف ثقافاته املتعددة ،ومنطق حاله
ي�صاغ على �شكل كوجيطو ديكارتية
ثانية من�سوجة على منوال «�أنا
�أفكر �إذن �أنا موجود» «�أنا �أحتوي
و�أدم��ج املغايرة واالختالف �إذن
�أنا موجود».
مي���ك���ن ،يف ه�����ذا النمط
ويف ه��ذا الإط����ار� ،صب حركة
اال�ست�شراق الفني كباقي احلركات
اال�ست�شراقية الأخرى :فانبهارات
الفنانني الر�سامني امل�ست�شرقني

ع � �ل� ��ى غ � � � ��رار (أن � � � ��ا أف � �ك � ��ر إذن أن� � � ��ا م � ��وج � ��ود)
أن� � � � ��ا أح� � � �ت� � � ��وي وأدم � � � � � � ��ج إذن أن � � � � � ��ا م � � ��وج � � ��ود
ب�سحر ال�شرق ما هو �إال جمرد
انفعاالت �أنا�س ما يزالون يتمتعون
باحل�س املرهف الذي فقده الغرب
بفعل بداية ظهور عالقات جديدة
يف الن�سيج الثقايف واالجتماعي
والتعامالت الفردية واجلماعية،
كرد فعل على ما ي�شهده الواقع
االقت�صادي من تغريات بنيوية
(مكننة العالقات االقت�صادية)
ال�شيء الذي جعل حوار الغرب
وال�����ش��رق فنيا ي�سمو ع��ن هذه
ال��ع�لاق��ات وينتح ثقافة حتايث
وحتاكي ثقافة ال�شرق.
فتجليات ال��ع�لاق��ة م��ا بني
ال�شرق والغرب قد بلغت �أق�صاها
مع ظهور ع�صر النه�ضة الأوروبية
يف ال��ق��رن  15م ،خ�صو�صا مع
انتقال االمرباطورية الرومانية �إىل
�إيطاليا ،حيث برزت �سمات ال�شرق
خا�صة يف �شقه العربي الإ�سالمي،
يف الغرب الأوروبي فت�أثرت فنون
ع�صر النه�ضة الإيطايل و�أوروبا
ال�شمالية بتلك ال�سمات ال�شرقية،
ف�ضال عن ت�أثريات الإ�سالم بدولة
الأندل�س ،واطالع الغرب على كتب
�ألف ليلة وليلة وغريها ،وبداية
عملية الهجرة �إىل ال�شرق بو�ساطة
الرحالة وامل�ستك�شفني واملغامرين
الذين �أ�س�سوا ب�شكل فردي وعفوي
حركة ا�ست�شراقية �أمدت امل�ؤرخني،
فيما بعد ،باملادة اخلام و�أعطت
للأدباء واملفكرين الفر�صة للتعرف
على ال�شرق كما �سبق ذكره
ف�أمام هذا ال�سيل العرم من
الأو�صاف ،التي ت�ضمنتها كتابات
م�����ش��اه�ير ال��ك��ت��اب وال�شعراء
الغربيني� ،شد الر�سامون الرحال
�إىل بلدان ال�شرق ،التي �أوقدت يف
خميالتهم �شموع ال�شوق واحلنني
والإ���ش��راق ،مدغدغة �أحالمهم
وملهمة قرائحهم وتعط�شهم �إىل
ملء الثغرات النف�سية والروحية
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ال��ت��ي اج��ت��اح��ت كيانهم ب�سبب
الفراغات التي �أحدثتها التعقيدات
الفكرية واملجتمعية التي تركبت مع
مرور الزمن فيهم.
ف���ك���ان���ت �أج���ن���ح���ة احل����رمي
وح��م��ام��ات ال�����ش��رق ال��ت��ي يت�سع
ف�ضا�ؤها والق�صور واحلدائق الغناء
والب�ساتني املثمرة التي حتيط
بها والتي َد َّونَ��ه��ا الر�سامون يف
ر�سوماتهم ،ما هي ،يف نظر الكاتب
جمال قطب�  ،إال �إحاالت مرجعية
ال�ستح�ضار �أط��ي��اف �شهرزاد
ولياليها وحكاياها املتنا�سلة،
ومنا�سبة �أي�ضا لرتتيب ف�ضاء
احلكايات والأ���س��اط�ير الغربية
وم��غ��ام��رات ال�سندباد البحري
وال�بري ،وفر�صة لإع��ادة ت�شكيل
ع��وامل اجل��ن وال�سحرة واملردة
وامل��غ��ارات الغريبة ،التي حتبل
بالكنوز والدرر النفي�سة ،ت�شمل كل
هذا وذاك باحلركة املرحة واللون
ال�ساخن والأنوار املبتهجة والظالل
والإيقاعات املتناغمة.
ومما يو�ضح مدى قيمة هذه
الروائع اجلمالية والفنية التي
�أبدعها ه����ؤالء الفنانون �أمثال
دوالك��روا ،هو التهافت اجلنوين
للمتاحف واملجمعات والهيئات
والأروق��ة العاملية على اقتنائها.
ي��ح��دث ه���ذا يف ع�����ص��ر ي�شهد
بانتهاء الرومان�سية ،ك�شكل وكقالب
تعبريي فني ور�ؤي��ة حياتية ،يف
ع�صر �أ�صبح فيه الإب��داع الفني
ج���زءاً م��ن الذهنية املغرقة يف
ال��ذات��ي��ة وال��رم��زي��ة والهلو�سات
والهذيانات املر�ضية التي توحيها
بع�ض التنظريات الفل�سفية ،يف
ع�صر مل يعد للجمال ،كقيمة فنية
�إبداعية� ،أية مدلوالت ن�ستلهمها
من الذات امللهمة ومن الوجدان
والعواطف.
فاحلنني ال��ذي �شد الغرب
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�إىل الرومان�سية وم�ساءلة املا�ضي
والتنقيب يف الرتاث وفتح �سجل
�أجم����اد الأج������داد ،ق��د خ��ل��ق يف
النفو�س التعوي�ض عن الت�شتت
وفقدان الثقة بالذات وباملحيط،
وخلق الإح�سا�س بال�ضياع وعدم
االنتماء ،يف عامل ينتج الثورات
وال�ضغوطات النف�سية ،ب�سبب ما
و�صل �إليه الإن�سان ما بعد �صناعي
من ا�ستيالب يف التفكري و�ضجيج
وت�صدع يف الكيان وانحالل وتف�سخ
يف القيم والأخالقيات ،فلم يعد
للعطاء الإن�ساين �أي دور طالئعي
وقيادي يف هذه احلياة.
وقبل ختم ه��ذا امل��ق��ال ،نود
كعرب وكم�سلمني ،طرح الت�سا�ؤالت
التالية� :أل�سنا جديرين باقتناء
هذه التحف الفنية،التي تعر�ض،
�صباح م�ساء ،يف املتاحف والأروقة
العاملية؟ � أال يفكر احت��اد كتاب
العرب ،وكل الإط��ارات الثقافية
واجلمعيات والهيئات الر�سمية
وغري الر�سمية ،يف جمع �شتات
ه��ذه ال��درر النفي�سة يف متحف
عربي �إ�سالمي ت�شرتك فيه كل
ال���دول العربية والإ�سالمية يف
�إن�شائه وت�شييده؛ بحيث �سوف
يحج �إليه كل من �أراد �أن يزوره؟.
وملاذا ال تقوم حمافل فنية لتقييم
ه��ذا الر�صيد الهائل ،يف وقت
ي�شتكي كل واحد منا بفقر كبري
يف ا�ستهالك و�إنتاج ثقافة ب�صرية
ت�شكيلية نحن يف �أم�س احلاجة
�إليها ؟
ث��ق��اف��ة جتعلنا نعيد �إنتاج
م��وروث��ن��ا وخم��زون��ن��ا وذاكرتنا
اجلمعية يف قوالب فنية ،ثقافة
ب�صرية حتمينا من كل اخرتاق
ثقايف ،ثقافة ترد االعتبار لأدوارنا
التاريخية التي ت�أبى �أن تتعامل
معها بانتقاء �إيديولوجي �ضيق� ،أو
تتعامل معها بر�ؤية ذات مرجعية
مر�ضية تنظر دائما �إىل الرتاث
ك����إط���ار ف��ك��ري و���س��ل��وك��ي يجب
االحتماء به فقط �ضد �ضربات
القوالب الإيديولوجية الغربية.

ثقافة
م���ص���ط���ف���ى س��ل��ي��م��ان

الفن
والجمال

درا��س��ة الفنون والآداب ب�أنواعها املختلفة من �أجمل الدرا�سات
و�أمتعها ،وبخا�صة �إذا امتزجت مع علم اجلمال؛ لأنها تتماهى مع
الرحلة �إىل �أعماق النف�س الب�شرية يف جتلياتها الإبداعية .وهي
ظاهرة �إن�سانية ي�شرتك فيها العقل وفاعليات النف�س املبدعة لأي
�أثر فني لإثارة املتعة اجلمالية واحلا�سة اجلمالية للمتلقي .وهذا
ً
ً
متعار�ضا مع العلم
أحيانا
العامل الف�سيح للفنون والآداب يبدو�
ً
أحيانا يتماهى مع روحه ومنهجه.
والعقل العلمي و�

اجل� � �م� � ��ال ي� �ن� �ق� �س ��م إل� � � ��ى ج� � �م � ��ال ال� � �ص � ��ورة
ال� �ظ ��اه ��رة امل� ��درك� ��ة ب �ع�ي�ن ال� � � ��رأس ،وج �م��ال
ال � �ص� ��ورة ال �ب ��اط �ن ��ة امل � ��درك � ��ة ب �ع�ي�ن القلب

وتتنوع جماالت نقد الفنون
والآداب؛ فهناك املنهج الأدبي
اخلال�ص ،واملنهج النف�سي وفق
معطيات علم النف�س ومدار�سه
املختلفة ،وامل��ن��ه��ج التاريخي،
والواقعي االجتماعي ،واملنهج
اجلمايل امل�ستند �إىل مفاهيم
ونظريات علم اجلمال يف درا�سة
الظواهر الفنية عموماً.
وهناك مدار�س نقدية ت�ستقي
منهجها م��ن م��ع��ط��ي��ات حركة
احلداثة ،ومابعد احلداثة ،وتبحث
يف الدالالت احل�سابية الريا�ضية
فتدر�س ال�شجرة اللغوية للن�ص
الأدبي بتفرعاتها املعنوية والرمزية
ودالالت��ه��ا النف�سية والفكرية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية...
كمدر�سة البنيوية ومدار�سها
املتعددة التي يعيب عليها النقاد
والأدب�����اء ،وبخا�صة ال�شعراء،
املنهج الت�شريحي للن�ص املبالَغ
فيه ،كت�شريح الفرا�شة الرقيقة
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الناعمة الأجنحة والبهيجة الألوان
مبنظار �إلكرتوين ِتليِ�سكوبي وك�أنه
مر�صد فلكي ل�سرب �أغوار الف�ضاء
من جنوم وجمرات .فالنقاد هنا
ي�ش ّرحون اجل��م��ال �إىل �أ�شالء
�أكفان .وهكذا ي�ش ّرحون الفرا�شات
وميوت اجلمال!
وهناك مدار�س �أخرى تهتم
بدرا�سة كيمياء الن�ص وعنا�صره
املختلفة م��ن ح��ي��ث (تفاعلها
الكيميائي) ،مبفرداتها وتراكيبها
ورموزها و�إيحاءاتها ،يف خمرب
بواطن الذات املبدعة و�أ�سرارها،
بل و�ألغازها املتفاعلة مع املو�ضوع
اخلارجي.
فالفنان (احلقيقي املبدع)
يف جميع جماالت الفنون الأدبية
والت�شكيلية عندما يبدع �أثراً
م��ا ،فهوكعامل كيمياء �أوفيزياء
�أوري���ا����ض���ي���ات ي���دخ���ل خمربه
الإب���داع���ي وي��ج��ري التجارب
التفاعلية بني ال��ذات واملو�ضوع
(ال���ن�������ص) م�����س��ت��خ��دم �اً امل����واد
�أوالعنا�صر املكونة لبنية الن�ص
ليقدم لنا معادلة متوازنة ت�شكل
�أبعاد الن�ص الإبداعي :ق�صيدة
كانت �أورواية�...أولوحة من �شتى

ثقافة
م��دار���س فن الر�سم� ،أومتثا ًال،
�أوقطعة مو�سيقية...
العالمِ عق ٌل يالحظ ويفرت�ض
وي��ج��رب وي��ك��رر وي��ت��أم��ل علمياً
الظاهرةَ بعيداً عن كل ما �سبق
من مكونات عامل الفنون والفنانني
من كل �أجنا�س الفنون .فمفهوم
اجلمال عند العالمِ غ�يره عند
ال��ف��ن��ان .فاجلمال عند العالمِ
هو�صحة النظرية �أوالقانون.
فجمال قو�س قزح عنده يكمن يف
طبيعة تركيب الألوان يف �أطياف
القو�س املتماوجة وتن�سيقها ،و�سبب
ت�شكيلها .وه��وظ��اه��رة طبيعية
يجب فهمها ب�إخ�ضاع الطبيعة �إىل
الإف�صاح عن �أ�سرارها وظواهرها
املتحدية للعقل .حق ًا لقوانني
العقل جمالها ،وللحقيقة العلمية
ل َّذتُها العقلية.
فقو�س قزح عند الفنان لوحة
جمالية بديعة الت�شكيل التنا�سقي
(والتنا�سق جمال) وهويثري اخليال
واالنفعال اجلمايل ،واملتعة الفنية
�أوال��ت��ذوق اجلمايل ،وقد يبعث
احلنني ع��ن ما�ضي الذكريات
اجلميلة .فالفنان يرى يف متاوج
�ألوان القو�س القزحي �ألوا َن جمال
َم���ن يع�شق ،يف م�لام��ح وردية
ال�شفاه واخلدود ،وظالل العيون،
و�شفق احلياء يف الوجنتني ...وقد
يت�أمل فيه ت�أمالت �شتى بح�سب
تكوينه النف�سي ،والعاطفي ،ومبا
ي�سمه �أبوحيان التوحيدي «الذائقة
اجلمالية» ...فالعالمِ ينطلق من
الت�أمل العقلي ،والفنان من الت�أمل
النف�سي الذاتي الوجداين ،وعند
�آخ���ري���ن م��ن ال��ت ��أم��ل اجلمايل
املح�ض .والفيل�سوف الناقد ينطلق
من علم اجلمال و�أ�صوله النقدية،
و�أفالطون كان فيل�سوفاً وناقداً
جمالياً.
لكن ال�شاعر الإنكليزي جون
كيت�س يهاجم يف ع�صره الدرا�سات
الفل�سفية واجلمالية الباردة ،فريى
�أن الفن اخللاّ ب يف ّ ُر هارباً بلم�سة

م � � ��ا ب� �ي ��ن دراس � � � � � ��ة ك � �ي � �م � �ي� ��اء ال � � � �ن � � � ��ص ،أو
ال� � � � � � ��دالالت ال � �ل � �غ � ��وي � ��ة ل � �ل � �ن� ��ص ت � �ت � �ن ��وع
امل � � � ��دارس ال� �ن� �ق ��دي ��ة وت� �ت� �ع� ��دد م �ن��اه �ج �ه��ا
جمردة من هذه الفل�سفة الباردة،
وهي حتب�س �أجنحة املالك ،وتقهر
كل الأ�سرار بامل�سطرة واخلط،
وتُف ّكك ن�سيج قو�س قزح.
واحلقيقة �أنه ال بد من تذوق
الفن بكل �أ�شكاله والتمتع ب�أ�سراره
عرب ر�ؤية فنية ،وخربة تذوقية،
ومنهج تكاملي دون مبالغات
وحذلقات حتى يك�شف �أ�سراره
اجلميلة الت�شكيلية واملعنوية املنب ّثة
يف لوحة �أومتثال� ،أوق�صيدة .وهذا
ما جن��ده عند �أب��ي نوا�س حني
و�صف جمال وجه ح�سناء ،فكلما
تعمق الت�أمل والتذوق اجلمايل فيه
ت�أ ّلق ُح�سنُه:
يزيدك وجهُ ه ُح�سناً
�إذا م��ا زد َت����ه نظرا
�أم��ا مفهوم اجلمال املح�ض
فيذ ّكرنا بالفيل�سوف الأملاين
( َك�نْ��ط) يف كتابه ال�شهري :نقد
العقل املح�ض .وقد ناق�ش فيه،
من بني ق�ضاياه العديدة ،هذه
امل�س�ألة مت�أثراً بالفيل�سوف الأملاين
بوجمارتن الذي و�ضع يف �أوا�سط
القرن الثامن ع�شر 1735م�صطلح
الفل�سفة اجلمالية �أوعلم اجلمال.
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وكانت لفل�سفته ت�أثري كبري على
َكنط وهيغل و�شوبنهاور .و�أ�صبحت
الفل�سفة اجلمالية عند َكنط من
�أكرب امل�ؤثرات يف ن�شوء مذهب
(الفن للفن)  .وكانت فكرة اجلمال
عند كانط قا�سية؛ فاجلمال عنده
يتجلى يف الأ�شكال التي يختفي
منها كل م�ضمون.
ف��ه��وي��رى اجل��م��ال املح�ض،
مث ً
ال ،يف ت�شكيل فن الأراب�سك
يف ال��ف��ن��ون الإ����س�ل�ام���ي���ة ويف
املو�سيقى اخلال�صة ،ويف �أ�شكال
ال�سحب .لكنه يف موقف �آخر
يتحدث ع��ن «اجل��م��ال اجلليل
ال�سامي ال��ذي يف�سره �إعجابنا
بالأعمال العظيمة مثل الأهرامات
وحقيقة �إيحائها بالبقاء �إىل الأبد،
واجلبال التي تو�صف باجلالل».
�إذاً هناك (م�ضمون -معنى -
باطن) يحتويه (ال�شكل  -الظاهر)
فالأهرامات توحي بالبقاء �إىل
الأبد ! �ألي�س هذا �أكرب م�ضمون
ل�شكل الأهرامات؛ �أي اخللود؟
ثم �ألي�ست اجلبال مع الأهرامات
توحيان مبعنى وم�ضمون اجلالل؟
فاجلميل واجلليل ال�سامي من
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مقومات فل�سفة َكنط اجلمالية.
وت�أثر النقاد بهذه الفل�سفة
اجلمالية الكنطية؛ ففي عام
� 1818أل���ق���ى ف��ك��ت��ور ك����وزان
حما�ضرة يف ال�سوربون �صارت
د�ستور مذهب الفن للفن .وقد
ج��اء فيها � :إن ال�شريعة لأمور
الدين ،والأخالق للأخالق ،والفن
للفن؛ لأن الفن ال يقود �إال �إىل
ذات نف�سه.
ويبدع عبا�س حممود العقاد
يف ه��ذا املجال مبقالة م�ضادة
ملقولة كنط عن الأ�شكال واملعاين
حني يقرر العقاد �أن اجلمال يظهر
حني يتال�شى ال�شكل وهذا اجلمال
هوجمال املعنى ال جمال ال�شكل
فال فرق يف ال�شكل مث ً
ال بني بروز
احلدبة على ظهر الأحدب وبني
بروز النهد ،ولكن احلدبة معيبة
والنهد م�ستج َمل مرغوب وما
ذاك �إال الختالف «املعنى» بينهما
ال الختالف ال�شكل وال�صورة،
ولتباين الوظيفة ال لتباين احلجم
والربوز...
وما من �شكل نراه �إال ويختلف
موقعه يف الذوق بح�سب اختالف
الداللة التي يدل عليها والوظيفة
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ،فمن ذل��ك �أن
ال�ضمور والي َب�س معيبان يف عامة
الأحياء ،غري �أننا ال نعيبهما يف
كلب ال�صيد الهزيل املعقوف الذي
ل�صق ظهره ببطنه ودقت �أطرافه،
وكادت تعرى من اللحم �أع�ضا�ؤه
لأننا �إمنا ننظر �إىل ما وراء ذلك
من خفة احلركة ،و�سهولة العدو،
ور�شاقة اخلطو ،فنغفل عن �شكل
الهيكل العظمي املتمثل لأعيننا
حني ن��رى �أمامنا حركة جميلة
حرة منبعثة بال عناء وال عائق
متل ِ ّب�سة بج�سد ذل��ك احليوان
الذكي ال�سريع ...فالفنان يف نظر
العقاد هوالذي يختار بفطرته
الأ�شكال التي تتال�شى لدى النظر
�إليها لتف�سح املجال لربوز املعنى؛
فعامل الفن هوعامل املعاين املجردة

ال عامل الأ�شكال امللمو�سة.
وهنا ال بد من �إ�ضافة خا�صة؛
فالفن الأ���ص��ي��ل ،ولن�أخذ مثال
يجمل ال�صورة ال�شكلية
ال�شعرّ ِ ،
التي قد نراها عيب ًا �أوقبحاً.
وال�شاهد هنا و�صف الأحدب
البن الرومي:
ق�ص ْ
رت �أخادعه وطال قذا ُله
ُ
َ
�ص �أن يُ �صفعا
فك�أنه
ِّ
مرتب ٌ
وك�أمنا ُ�ص ِف ْ
عت قفاه مرة
ً
فتجمعا
ح�س ثانية لها
ّ
ف�أَ ّ
والأخدعان مثنى الأخدع:
عرقان خف َّيان يف جان َبي العنق.
والقذال ما �أ�شرف على القفا من
عظم الر�أ�س.
فالفن ال�شعري ،بت�صويره
لقبح احلدبة عربالت�صوير احل�سي
التج�سيدي واحلركية واحليوية
وب��ث امل�شاعر النف�سية ،ج َّمل
قب َح احلدبة ،و�أثار فينا الذائقة
اجلمالية �أوامل��ت��ع��ة اجلمالية.
ف��ل��و���ش��اه��دن��ا مت���ث���ا ًال حجرياً
للأحدب �أولوحة ر�سم للأحدب ملَا
ا�ستطاع النحات �أوالر�سام �أن يبثا
يف عملهما «املعنى اخلا�ص» جداً
للأحدب ،ف�سوف ي�أتي عملهما
جامداً بال حياة ،كما يف ال�شعر.
وبالعودة �إىل اجلمال املح�ض
ال�شكالين الظاهري الذي يراه
ك��ن��ط يف ال��ف��ن الإ���س�لام��ي من
خالل فن الأراب�سك فهوال يتوافق
مع الفل�سفة الإ�سالمية ملفهوم
اجلمال؛ فالفن الإ�سالمي زخرفة
تزيينية هند�سية غري مفرغة من
امل�ضمون �أواملعنى الباطني من
خالل مفهوم العقيدة الإ�سالمية
ل��ر�ؤي��ة اجل��م��ال يف املخلوقات
جميعها ويف الكون املت�سع بال
نهاية .فالكون والطبيعة املادية
واحل��ي��ة م��ع��ادل فل�سفي روحي
ملفهوم اجلمال يف الإ�سالم.
وت��ع�بر الأ���ش��ك��ال الهند�سة
والأرق��ام والنور امل�شع (اهلل نور
ال�سموات والأر���ض) ،والزخرفة
النباتية املتناظرة...عن مفاهيم
تعك�س روح العقيدة التوحيدية.

العالم ينطلق من التأمل العقلي ،والفنان
ي�ن�ط�ل��ق م ��ن ال �ت��أم��ل ال �ن �ف �س��ي ال��وج��دان��ي
وحت��ت��ل ال���دائ���رة ق��ي��م��ة كبرية
فهي رمز للكون ،و�ضمنها تتنوع
الأ���ش��ك��ال م��ن مثلث �إىل مربع
وخمم�س وم�سد�س ومثمن ...
ومكعب (الكعبة) وهي رمز املركز
�ضمن دائرة الوجود .وامل�سلمون
الدائرون يف احلج حول الكعبة -
املركز ي�شكلون دائرة �صغرى تنداح
�إىل دوائر مت�سعة ك�أنها الأفالك
الدائرة حول �سر املركز الروحي.
وال���دائ���رة  -ال��ك��ون تن�ش�أ من
النقطة  -العدم ،والنقطة �صفر-
ال�شيء .لكن هذا ال�صفر مينح يف
الريا�ضيات واحل�ساب قيمة وجود
 كينونة لكل عدد .والعدد واحدمنه تنطلق الأعداد .واهلل واحد
�أح��د .وه��والأول والآخ��ر .لذلك
تبد�أ زخارف الأراب�سك الإ�سالمية
من نقطة مركزية تت�سع بتناظر
وتكامل هند�سي بديع .والتناظر
والتكامل جمال .ولهذا اجلمال
معنى فل�سفي روحي ولي�س جمرد
�شكل جمايل حم�ض �أوخال�ص،
كما ه��ي فل�سفة ك��ن��ط .فالفن
الإ�سالمي جتريد له م�ضمون
فل�سفي روحاين كوين.
وللإمام الغزايل ر�أي دقيق يف
اجلمال احل�سي املد َرك بالب�صر
وجمال الباطن املد َرك بالب�صرية
�أي بلغتنا النقدية احلديثة الإدراك
احل�سي للظواهر اجلمالية ،كما
عند كنط.
فجمال الباطن عند الغزايل
ه��و جمال املعنى �أوامل�ضمون.
وهذا ما ر�أيناه عند العقاد .يقول
الغزايل�« :إن اجلمال ينق�سم �إىل
جمال ال�صورة الظاهرة املدركة
بعني ال��ر�أ���س ،وج��م��ال ال�صورة
الباطنة املد َركة بعني القلب ونور
الب�صرية».
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وهذه هي فل�سفة ال�صوفيني
يف نظرتهم �إىل ال��وج��ود ،وهي
�أي�ضاً نظرية (�أفلوطني) اجلمالية،
فعنده �أن ال�شيء اجلميل جميل
ب�سبب ما يكون فيه من روح ومن
معنى يجعالنه و�سيط ًا ي�صل
الإن�سان املت�أمل ب��اهلل؛ ولذلك
كانت الن�شوة عند اال�ستغراق يف
ال�شيء اجلميل قريبة من ن�شوة
احلب التي تدمج نف�س املحب يف
نف�س حبيبه.
�أنا من �أهوى ومن �أهوى �أنا
نحن روح��ان حل ْلنا بدنا
ف ��إذا �أب�صرتني �أب�صرته
و�إذا �أب�صرته �أب�صرتنا
وي��رى اب��ن �سينا �أن الكمال
واجلمال متالزمان ومعهما اخلري
املطلق ويذكر احلديث :اهلل جميل
يحب اجل��م��ال» والآي���ة الكرمية
عن ماهية الذات الإلهية الكاملة
املنزهة عن كل عيب �أونق�ص فاهلل
ت��ع��اىل« :لي�س كمثله �شيء»...
فاجلمال املح�ض عند ابن �سينا
يتجلى يف الكمال ال�سامي فوق
�أي نق�ص.
كنط يف فل�سفته اجلمالية
ينطلق م��ن امل��ف��اه��ي��م العقلية
ال�شكالنية املجردة ،وابن �سينا
ينطلق من الفل�سفة العقالنية
املنبثقة من عقيدة �إميانية عميقة
�سام.
 .فاجلمال كما ٌل وج�لا ٌل ٍ
وهذا يذكرنا بو�صف ح�سان بن
ثابت الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم يف بيتيه البديعني ،مع
روايات خمتلفة بني �أجمل و�أح�سن
و�أكمل :
و�أجمل منك مل تر قط عيني
و�أكمل منك مل تلد الن�ساء
ُخلِ َ
قت مُ �َب�رَ ّ َ ً�أ من كل عيب
ك�أنك قد ُخلقت كما ت�شاء
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ومن يتابع درا�سات فال�سفتنا
الإ�سالميني الفنية واجلمالية
ي�شعر ب ��إع��ج��اب وده�����ش��ة من
�إحاطتهم بدرا�سة م�سائل كثرية يف
تفرعات هذا املو�ضوع ،كفن اخلط
التزييني ،واملو�سيقى وال�شعر،
وعلم اجلمال ،والتذوق اجلمايل،
وال��ل��ذة العقلية والنف�سية عند
معاينة مظاهر اجلمال ،وبخا�صة
عند ابن �سينا والفارابي ِ
والكنْدي،
و�أي�ضاً كتابات �أبي حيان التوحيدي
الذي ُعرِ ف بـ (فيل�سوف الأدباء
و�أدي���ب الفال�سفة) وهومبتدع
امل�صطلح اجلميل ال��دق��ي��ق« :
الذائقة اجلمالية» ،مقابل ما نقوله
اليوم  « :التذوق اجلمايل».
ل��ق��د ك���ان ال��ت��وح��ي��دي �أول
فنان وفيل�سوف ف��ن يف تاريخ
الإب����داع ال��ع��رب��ي .ا�ستطاع �أن
ي��ق��دم فل�سفته اجل��م��ال��ي��ة عن
خربة جمالية �إبداعية ،وا�ستطاع
�أي�ضاً �أن يلخ�ص مفهوم فل�سفة
الفن عند العرب يف القرن الرابع
الهجري .ولدينا الغزايل الذي
خا�ض يف الفل�سفة طوي ً
َ
ال ،قبل
�أن يهجرها ،وكتب يف هذا املجال
بر�ؤية فل�سفية جمالية روحية.
وهناك كتابات و�أ�شعار ال�صوفيني
وبالأخ�ص ابن عربي...
وم��ن يتتبع تناول املفكرين
والأدب���اء والفال�سفة يف تراثنا
ملفاهيم وم�����س��ائ��ل ال��ف��ن وعلم
اجلمال يجد نظرات ثاقبة وعميقة
لها �شخ�صية م�ستقلة ومتمايزة
ع��ن الفكر الفل�سفي اجلمايل
يف الغرب .لكننا نفتقر �إىل كتب
م�ستقلة يف تناول هذه الق�ضية
فهي مبثوثة يف ت�ضاعيف كتبهم
ال�شاملة ملو�ضوعات �شتى .وحتتاج
�إىل جمموعة من االخت�صا�صيني
جلمع وحتقيق وتدقيق هذا الإنتاج
الغني لإ�صداره يف كتب م�ستقلة
 .لتكوين علم فنون ،وعلم جمال
عربي �إ�سالمي م�ستقل ب�شخ�صية
متف ّردة.

أدب

الجنس األدبي الضائع ؟

م������ل������ك������ة ح�����������وري

ل�كل جن��س �أدبي ب�صمته ال�سرية املتماي�زة عن جن�س �أدبي �آخر .ولكل مبدع ينتمي �إىل ه�ذا اجلن�س �أو ذاك �أ�سلوبه يف
التعبير عن م�ضامني جن�سه الأدبي حيث تظه�ر اخل�صائ�ص الفنية واللغوية ,واخليالي�ة والوجدانية لكل جن�س �أدبي.
�إىل جان�ب مالمح �شخ�ص�ية املبدع وبواطنه النف�س�ية والفكرية ور�ؤيت�ه احلياتية من خالل العنا�ص�ر املختلفة املكونة
للن�ص .و�ستناول جن�س �أدب الأطفال ،و�أدب املر�أة.
ً
يف عامل الأجنا�س الأدبية لدينا «�أدب الطفل» مثال .فهل يكتبه الطفل ذاته؟ وماذا �ستكون طبيعته لو كتبه حق ًا �أطفال
موهوبون ،مقابل �أدبهم الذي يكتبه لهم الرجال؟
�أراد ال��روائ��ي الكولومبي
غابرييل غاثيا ماركيز ،وهو من
احلا�صلني على جائزة نوبل،
�أن يكتب للأطفال ،معتقداً
�أن �شهرته العاملية وجائزته
ال�����ش��ه�يرة مي��ك��ن �أن تخ َّوله
الكتابة للأطفال على �أنه �أدب

«ح �ت ��ى ت �ك ��ون ��وا ك �ب ��ار ًا
ك� ��ال� �ع� �ظ� �م� ��اء ،ك� ��ون� ��وا
ص � �غ � ��ار ًا ك ��األط� �ف ��ال»
«ج� � ��ان ج � ��اك روس � ��و»
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�سهل .ف�أراد �أن يكون �أطفال
كولومبيا و�أمريكا الالتينية
جي ً
ال مثقفاً واعياً ،لأنه يعرف
معنى �سحر الق�صة يف تكوين
ال�شخ�صية التي يريدها بعد
جتاربه الإبداعية الطويلة.
ق��ال يف �إح���دى مقابالته
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ال�صحفية  :ملا ف ّكرت بالكتابة
للأطفال كنت �أقر�أ على �أطفايل
ما �أكتبه .فكانوا يقولون يل:
مل��اذا يا �أب��ي تعتقد �أننا على
هذه الدرجة من ال�سذاجة ؟.
ومن يومها �أقلعت عن الكتابة
للأطفال.

لقد ع��رف �أن���ه �سيف�شل
يف �أن يكون طف ً
ال يف الكتابة
للأطفال ،فتفرغ للكبار .وهنا
نتذكر قولة جان جاك رو�سو
ال�شهرية« :حتى تكونوا كباراً
كالعظماء ...ك��ون��وا �صغاراً
كالأطفال» ! لأنه �إذا كتب الكبار
�أدباً لل�صغار بتفكريهم الكبري،
وت�صوراتهم للحياة والعامل
وفق ت�صوراتهم و�إح�سا�ساتهم
وخياالتهم ف�سوف يف�شلون.
يف نهاية عام  1978نظمت
اليون�سكو م�سابقة عاملية عن
ج��ن�����س �أدب ال��ط��ف��ل :كيف
يفكرون من خ�لال كتاباتهم
العفوية� ،أواحلوارات واملقابالت
ال�شفوية مع �صحفيني عامليني.
وعر�ضت النماذج الطفولية
ُ
على خرباء اخت�صا�صيني يف
حتليل ه��ذا اجلن�س الأدبي
ال�شفوي والكتابي.
كانت هناك مناذج مزورة
كتبها الكبار لل�صغار فجاءت
مف�ضوحة .اقر�ؤوا مث ً
ال ما كتبته
الطفلة رجاء البوزيدي�« :إن
الواجب يق�ضي حماية الطفولة
من عوادي االنحالل وق�ساوة
احل��ي��اة ،ووي��ل�ات احل���روب،
(ون��وائ��ب) الدهرالتي تلعب
فيها ال�صراعات العقائدية
وامل��ذه��ب��ي��ة دوراً خطرياً.
فالطفولة حتتاج �إىل ال�سلم
ال��دائ��م والأم���ن واال�ستقرار
والدميقراطية والعدالة وتلك
م�����س��ؤول��ي��ة املجتمع الدويل
بدون متييز وال فروق» .يا له
من طفل كبري!! �أين العفوية
الطفولية واللغة الطفولية
الب�سيطة دون تق ّ ُعر ؟
وقارنوا مع ما قاله طفل
�أف��ري��ق��ي (غ�ي�ر م������ز َّور) من

غـادة ال�سـمان

�أحالم م�ستغامني

األدب ال� �ن� �س ��وي ه� ��و ال� � ��ذي ت �ن �غ �م��س ري �ش �ت��ه
مب� � �ح� � �ب � ��رة دم األن� � � �ث � � ��ى وروح� � � � �ه� � � � � ��ا ،م� � �ع� � �ب � ��ر ًا
ع� � ��ن أن� ��وث � �ت � �ه� ��ا ف� � ��ي رؤي � � � ��ة احل� � �ي � � ��اة وال � � �ن� � ��اس
غ��ان��ا ،م��ع �صحفي �أوروب����ي
فازت مقابلته امل�سجلة �صوتياً
بجائزة« :ا�سمي كويكو وعمري
ت�سع �سنوات� .أعي�ش وحدي،
و�أبيع اللبان يف �ساعات الليل
يف ميدان ال�سينما .كثري من
الأوالد والبنات ي�شرتون مني
قبل الذهاب �إىل ال�سينما .ال
�أذهب �إىل املدر�سة فلي�س معي
نقود� .أمي ماتت �أثناء والدتي،
وال يعرف �أح��د من هو �أبي.
�إحدى الن�ساء �أر�ضعتني حتى
كربت وت�شردت .لي�س عندي
بيت �أنام فيه� .أنام يف حمطة
للبنزين� ...أقا�سي كثرياً .لي�س
عندي �سكر وال �صابون� .أمتنى
من �سنة � 1979أن متنحني
غرفة ،وجتلب املاء للنا�س يف
القرية حتى يغت�سلوا وي�شربوا.
ال ت�صورين حتى ال يرى الرجل
الأبي�ض قذارتي».
هذا –باخت�صار -عن جن�س
�أدبي واحد من الأجنا�س الأدبية.
فماذا عن اجلن�س الآخر� :أدب
املر�أة �أو الن�سائي؟
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قد يقول بع�ضهم �إن الأدب
الن�سوى �أو الن�سائي هو الذي
يعالج ق�ضايا الن�ساء (املر�أة)،
وهمومها يف خمتلف نواحي
احل��ي��اة يف �أي جمتمع مهما
كان حظه من التقدم الثقايف
واحل�����ض��اري ال��ع��ام ول��و كتبه
الرجل .ويقول بع�ضهم الآخر
هو الأدب الذي تنغم�س ري�شته
مبحربة دم الأن��ث��ى وروحها،
معرباً عن �أنثويتها يف ر�ؤية
احل��ي��اة وال��ن��ا���س م��ن خالل
م�شاعر وانفعاالت ذاتية خا�صة
بها ،وم�صوراً �أحا�سي�سها وردود
�أفعالها نحو ق�ضاياها التي
تواجهها يف املجتمع الذكوري
ال��ب��ط��رك��ي ،وكيفية التحرر
النف�سي واالجتماعي ،والفكري،
وال�شخ�صي والقانوين ...من
القيود امل�ضادة النعتاق هذه
الروح الأنثوية يف رحلة البحث
عن الذات؟
يف القرن التا�سع ع�شر عالج
هرنِ ك �إب�سن يف م�سرحيته بيت
الدمية ق�ضايا امل��ر�أة ( نورا)
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املتزوجة التي ت�ضيق ذرع ًا
بقوانني ال��ذك��ورة وقيودها،
فقررت يف نهاية امل�سرحية �أن
تنال حريتها وحتطم قيودها
وترتك زوجها و�أوالدها...نزلت
امل�سرحية �صاعقة على املجتمع
الأوروبي كله حني كانت الروح
الذكورية البطركية ت�سيطر
على هذا املجتمع .متاماً كما
عرفنا ذلك يف جمتمعنا العربي
منذ قرون.
�أم���ا ع��ن م�صطلح �أدب
املر�أة فقد ظهــرت ت�ســميات
عديدة مثل الأدب الن�ســوي
�أو الن�سائي .وفــي ال�ســويد
ظهرت ت�ســمية� :أدب املالئكة
وال�سكاكني .و�أطلق عليه �أنـي�س
من�صور امل��ع��روف مبواقفه
الغريبة من املر�أة� :أدب الأظـافر
الطويلة .كمـا �سـماه �إح�سـان
عبـد القـدو�س� :أدب الـروج و
املـانكري؛ وهي ت�سميات تعك�س
م��واق��ف ذك��وري��ة �ساخرة من
�أدب املر�أة �أو الأدب الن�سوي،
�أو الأنثوي.
الكاتبة اجلزائرية �أحالم
م�ستغامني ال ت�ؤمن مب�صطلح
الأدب الن�سائي و تقول :ال �أ�ؤمـن
بـالأدب الن�سـائي وعندما �أقر�أ
كتاباً ال �أ�س�أل نف�سي بالدرجة
الأوىل هل ال��ذي كتبه رجل
�أم امر�أة.
وتعتبـر الأديبـة ال�سـورية
«غ��ـ��ادة ال�سـمان» �أن جمـرد
اخل��ـ��و���ض فـي ه��ذا املفهـوم
عقيم .فهـي تـرى �أن��ـ��ه من
حيث املبد�أ لي�س هناك ت�صنيف
لأدبني ن�سائي و رجايل.
وم��ن يقر�أ غ��ادة ال�سمان
و�أحالم م�ستغامني يجد الروح
الأنثوية بارزة جداً يف كتاباتهما

أدب
ورواياتهما .وقد يغفل املبدع
عن خ�صائ�ص �إبداعه وتبقى
مهمة االكت�شاف للنقد التحليلي
املو�ضوعي املنهجي امل�ستقل
عن الذات املبدعة.
و����س���وف ن��ع��ر���ض بع�ض
النماذج لتو�ضح النمط الكتابي
لهذا النوع من الأدب� ،إذ يبدو
�أن امل��ر�أة تبقى مالئة الدنيا
و�شاغلة النا�س ،كما قالوا عن
املتنبي!.
لدينا الآن �شاعرة عربية
مبدعة عاجلت ق�ضايا املر�أة –
بروح الأنثى �أو روح الن�ساء يف
عامل الذكورة البطركية العربية
والإ�سالمية ب�شكل عام� .إنها
ال�شاعرة الكويتية د� .سعاد
ال�صباح.
 1يقولونَ:
عظيم..
إثم
ٌ
� ّ َإن الكتاب َة � ٌ
فال تكتبي.
َ
و� ّ َإن ال�صالة �أم��ام احل��روف...
حرام
ٌ
فال تقربي.
ِ
�سم...
و� ّ َإن مدا َد
الق�صائد ٌ
ف� ِ
إياك �أن ت�شربي.
وها �أنذا
ُ
�شربت كثري ًا
قد
أت�سمم بحرب الدواةِ على
فلم �
ْ
مكتبي
وها �أنذا...
كنت كثرياً
قد ُ
جنم حريقاً
ّ
ُ
وا�ضرمت يف ِ
كل ٍ
كبري ًا
ُ
علي
فما
َ
غ�ضب اهلل يوم ًا ّ َ
وال ا�ستا َء مني النبي...
َ
يقولون:
2
َ
ُ
ّ
إن
�
الرجال...
ز
امتيا
م
الكال
َ
ِ
فال تنطقي!!
َ
التغزل ُّ
و� ّ َإن
فن
الرجال...
ِ
فال تع�شقي!!

ق� � �ض� � �ي� � ��ة اإلب� � � � � � � � � � ��داع
النسوي لم تأخذ حقها
من الدراسات النقدية
ال �ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة امل � �ج� ��ردة
وه � ��ي ظ� ��اه � ��رة أدب� �ي ��ة
ن� �ف� �س� �ي� ��ة ف� � �ك � ��ري � ��ة ال
ميكن إغفالها باملطلق
د� .سعاد ال�صباح

ُ
عميق املياهِ
بحر
و� ّ َإن الكتاب َة ٌ
فال تغرقي...
ُ
ع�شقت كثري ًا...
وها �أنذا قد
ُ
�سبحت كثري ًا...
وها �أنذا قد
َ
وق � ��اوم � � ُ�ت ك� � � ّ�ل ال� �ب� �ح � ِ�ار ومل
أغرق...
� ِ
 3يقولونَ:
�إين ك �� �س� ُ
�رت ب �� �ش �ع��ري ج� ��دا َر
الف�ضيل ْه
َ
و� ّ َإن
ال�شعراء
هم
الرجال ُ
ْ
�ف � �س �ت��ول��دُ �� �ش ��اع � ٌ
ف �ك �ي� َ
�رة يف
القبيلهْ؟؟
ُ
الهراء
كل هذا
و�
أ�ضحك من ِ
ْ
ع�صر
أ�سخر ممنْ يريدو َن يف
و� ُ
ِ
الكواكب..
حرب
ِ
ِ
الن�ساء..
َو�أْ َد
ْ
و�أ�س� ُأل نف�سي:
الذكور حال ً
ُ
ال
غناء
ملاذا
يكون ُ
ِ
ِ
الن�ساء رذيل ْه؟
�صوت
وي�صب ُح
ُ
قد ال تكون الق�صيدة من
وحي جتارب ال�شاعرة ذاتها
لكنها ك��ام��ر�أة �أو انثى تنطق
بل�سان الن�ساء جميع ًا فهي
مفرد ب�صيغة اجلمع� ،أو جمع
ب�صيغة املفرد .وهذه املقاطع
من الق�صيدة يفوح منها عبق
الأن��وث��ة وعنفوانها ورف�ضها
القيود الذكورية منذ العنوان:
فيتو على ن��ون الن�سوة .ولو
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ت�أملنا املعجم اللغوي ومقابالته
املت�ضادة لوجدنا معجماً �أنثويا ُ
غ��ال��ب� ًاع��ل��ى معجم الذكورة
وبخا�صة غلب ُة �ضمري املتكلم.
فال ميكن ان ن�ست�سيغ هذا
ال�شعر الأنثوي املتمرد لو جاء
على ل�سان رجل.
ارجع يف تراثنا �إىل �أ�شعار
الن�ساء للمرزباين ،ونزهة
اجلل�ساء يف �أ�شعار الن�ساء
لل�سيوطي جتد ظواهر �شعرية
ن�سوية ال ت�صدر �إال عن امر�أة
�أو �أنثى .واقر�أ بع�ض �أ�شعار
اّ
ولدة الأندل�سية بنت اخلليفة
امل�ستكفي حبيبة ابن زيدون
ف�سوف ت�شعر ب�أنفا�س الأنثى
فيها .تقول مث ً
ال ،وهي �أبيات
م�شهورة ،وقيل كانت تطرزها
�أ�سفل حا�شية ثوبها :
�أنا واهلل �أ�صلح للمعايل
و�أم�شي م�شيتي و�أتيه تيها
�أُمكن عا�شقي من لثم خدي
و�أُعطي قبلتي مَن ي�شتهيها
فهل نتخيل �أن يقول مثل
هذا الكالم �شاعر (رجل) �أ�ؤكد
(رجل)� ،إال �إذا كان مثلياً !!
وكتبت حف�صة الرتكونية
من تركونيا الأندل�سية:
�أزورك �أم تزور ف�إن قلبي
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ُ
�إىل ما �شئته �أبداً
مييل
عذب زاللٌ
وردٌ
ٌ
فثغري مَ ِ
ظل ظليلُ
وفرع ذ�ؤابتي ٌّ
�أي�ضاً هل يقول مثل هذا
البوح �إال �أنثى ؟
ولها �أبيات هجاء يف زوجها
ال تقوله �إال �أنثى .وال �أجر�ؤ
على روايتها هنا مطلقاً.؛ لأنه
بوح �شعري �أنثوي حم�ض حترر
من كل قيد.
والآن هل ي�ستطيع الأديب
الرجل �أن يبدع �أدب��اً ن�سوياً
ونخال يف ح�ضرته �أننا نقر�أ
أدب �أنثى؟ قد ي�ستطيع الكاتب
� َ
(املبدع) �أن يتقم�ص روح الأنثى
ويكتب عن همومها وق�ضاياها
وينجح كما تكتب هي عن ذاتها
وتنجح؟
ً
و�أ�ستطرد هنا قليال لعر�ض
هذ النظرية النقدية الهامة
لعلها تفيدنا يف مو�ضوعنا.
وه����ي ق�����ض��ي��ة ف��ن��ي��ة هامة
تعرف يف النقد الأدبي با�سم:
نظرية نقل القيم �أو التقم�ص
الوجداين .وهي قدرة الفنان
على تقم�ص احلالة تقم�ص ًا
مبدعاً يجعله ينقل �إلينا ب�صدق
ودقة حاالت �أخرى مل يع�شها
م�ستنداً �إىل موهبة ف ّذة ،وقدرة
نف�سية وفنية على الو�صف
والتحليل والغو�ص يف �أعماق
ال�شخ�صية التي يتق ّم�صها حتى
لو كانت �أنثى �أو غري ذلك من
ال�شخ�صيات.
فلقد �أبدع دو�ستويف�سكي
يف رواية اجلرمية والعقاب يف
تقم�ص را�سكولينكوف وو�صف
ب�أ�سلوب مذهل نف�سية وم�شاعر
امل ُ ْقبِل على جرمية القتل ،ثم
�أثناء تنفيذها ،ثم بعد الفراغ
منها .ولذلك كان فرويد يقول

�إن���ه ي��دي��ن لدو�ستويف�سكي
باكت�شاف الكثري من خفايا
�أعماق النف�س الب�شرية .وما
كان دو�ستويف�سكي جمرماً !
وع��ل��ى النقي�ض جن��د يف
ق�صة ال��رج��ل الأرج�����واين لـ
(بيري لوي�س) ظاهرة فا�شلة يف
حماولة التعبري عن �شخ�صية
�أخرى .تدور الق�صة عن فنان
�إغريقي �أراد �أن ير�سم لوحة
مت��ث��ل م�لام��ح ع����ذاب الإل���ه
(بروميثيو�س) ���س��ارق النار
من الآلهة ل�صالح يف الب�شر،
والذي كان مكب ً
ال بال�سال�سل
فوق جبل ،والن�سور تنه�ش كبده
حياً حتى التال�شي ،ثم تنمو
كبد �أخ��رى ،وه��ك��ذا ..عقاباً
له من الآلهة على �إذاعة �سر
النار للب�شر.
ولقد �أح�ضر هذا الفنان
عبداً وكبله بال�سال�سل و�صار
يكويه بالنار ،ليثري الأمل وير�سم
مالمح العذاب الربوميثيو�سي
من خالل ع��ذاب هذا العبد
امل�سكني .و�سمع ال�شعب بهذه
اجلرمية .فزحفت اجلموع �إىل
ق�صر الفنان لتخلي�ص العبد من
هذا العذاب .لكن الفنان خرج
�إىل ال�شرفة ،و�أظهر لوحته
الرائعة ،فهلل ال�شعب للفن،
ون�سي العبد !...
ويعلق الناقد الفرن�سي
جورج ديهاميل يف كتابه :دفاع
عن الأدب قائ ً
ال  :ما �أفقرها
عبقري ًة تلك التي ت�ستثري الأمل
عند الآخرين لتكتب عنه!!.
وي��ع��ن��ي ط��ب��ع�اً �أن م��ث��ل هذا
الأديب ال يقدر على التقم�ص
الوجداين �أو نقل القيم �إىل
خمربه الإبداعي ليبدع عنه
فناً راقياً.

دو�ستويف�سكي

وللراحل الروائي ال�سوري
د.هاين الراهب رواية :خ�ضراء
ك��احل��ق��ول ،ورواي����ة خ�ضراء
تقم�ص فيها
كامل�ستنقعات
ّ
نف�سية ال��زوج��ة ال��ت��ي تكره

57

زوجها.
وكان هاين الراهب حملالً
نف�سياً بارعاً ودقيقاً لعامل املر�أة
الداخلي ،فيما يتعلق مب�شاعر
اجلن�س امل�شروع واحل��ب �أو
ال��ك��ره وال��رف�����ض .وروايته
للأحداث على ل�سان «امر�أة»
�أو «�أنثى» كانت مغامرة روائية
فنية ونف�سية �صعبة جداً ،جنح
فيها هذا الفنان املبدع واملحلل
النف�سي جناحاً باهراً برز على
ل�سان ن�ساء قر�أن «�أنف�سهن» يف
الروايتني واعرتفن للروائي
 يف �أحاديث �صريحة معه –ب�أنه كان ال�صدى لأعماقهن
الأن���ث���وي���ة! .وال �أري�����د نقل
م�شاهد تو�ضح هذه الق�ضية،
و�أن�صح القارئ والقارئة بقراءة
الروايتني قراءة مت�أنية.
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�إن ق�ضية ن�سوية �أو �أنثوية
الأدب �أو(الإبداع الن�سوي) مل
ت��أخ��ذ حظها حتى الآن من
الدرا�سات النقدية التحليلية
املو�ضوعية املجردة وفق منهج
علمي ي�ستق�صي مالمح هذه
ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي ال ميكن �أن
ننكرها �أو ن�سخر منها كما
فعل �أني�س من�صور و�إح�سان
عبد القدو�س.
ور�أي��ي املتوا�ضع �أن هذه
الق�ضية ال�شائكة �إبداعي ًا
وتنظرياً نقدياً ،لي�ست ظاهرة
علمية فيزيائية �أو قانون ًا
ريا�ضي ًا �أو معادلة كيميائية
�صارمة ن�ؤمن بها جميع ًا...
هي ظاهرة �أدبية نف�سية فكرية
ال ميكن �إغفالها باملطلق ،وال
اعتمادها باملطلق .والعربة
باملبدعة م��ن الن�ساء (ومن
الرجال كنزار قباين وهاين
الراهب) حني تعرب عن كينونتها
وم�شاعرها وق�ضاياها العميقة
يف بواطن نف�سها بحرية وعفوية
و�صدق�...أي حني تكتب ك�أنثى
متجردة من اخلوف والرقابة
الذاتية ،واخلارجية .عند ذلك
حتماً �سيكون �أدبها �أنثوياً ،كما
يف ���ص��دق و���ص��راح��ة وج���ر�أة
وفنية �سعاد ال�صباح.
كذلك هو الأمر مع جن�س
�أدب الطفل حني يز ّوره الكبار
عاجزين فني ًا عن التقم�ص
الوجداين لنف�سية الطفولة،
وعاملها ال�ساحر العجيب لنقل
قيم الطفل ور�ؤاه الفريدة
الذكية.
�إن ه��ذي��ن ال��ل��ون�ين من
الأجنا�س الأدبية جن�س �ضائع
يبحث ع��ن م ��ؤل��ف «حقيقي
«�ضائع �أو �شبه �ضائع.

رؤى

ُ
األدب حـيـاة

د .محمد مصطفى الكَ ــ ْنــز
لي�س احلديثُ هاهنا عن اجتاهات الأدب ومذاهبه� ،أو رجاله
ومبادئه ،فلذلك �أهلُه العارفون مب�سالكه ،الب�صريون ب ُدروبه،
ٌ
وتفتي�ش واكتناه ،عن �أدبنا العربي
و�إمنا هو حديث ت�أ ّ ُمل وتد ّبُـر،
طاحما من خالله �إىل تغييـر ال�صورة الرا�سخة يف �أذهان
التليد،
ً
النا�شئة عنه ،وهي �صورةٌ كابي ُة اللون ،خافت ُة احلركة ،لي�صلوه بعد
قطيعة ،ولريوا فيه �صور ًة رائقة ماتعة ،تقع يف وجدانهم املوقع
الذي ينبغي.
ُ
يُ ْحكى �أن رجلاً جاء �إىل �أر�سطو مزه ًّوا برتفه و�أ ّبَـهته ،قائلاً
له� :أال تعرفني؟ فقال له �أر�سطو كلمته اخلالدة( :تَكلَّ ْم حتى
�أراك).
ُ
اجلاحظ �أن معاوية نظر �إىل النَ َّّخار بن �أو�س العذري،
وروى
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ف�صيحا ،وكان النخار يومئذ يف عباءة لي�ست بذاك
وكان خطي ًبا
ً
ً
يف ناحية من جمل�سه ،ف�أنكره معاوية زِ راية به ،فقال  -كامل�ستنكر
  :من هذا؟ فقال النخار :يا �أمري امل�ؤمننيّ � ،إن العباءة ال تُك ِلّمك،ولك ْن يُك ِلّمك َم ْن فيها.
ِ
و�أبل ُغ من مقولة �أر�سطو ومقالة النخار قو ُل اهلل عز وجل:
(الرحمن علم القر�آن خلق الإن�سان علمه البيان).
اخت�ص اهلل الإن�سا َن بالبيان ،كي ت�ستقيم عمارة الأر�ض،
و�إمنا
ّ
وتتحق َق خالفته فيها� ،إن حياة بال بيان هي حياة بال توا�صل
�ضاعت منها
حقيقي ،و�أي معنى حينئذ ملخلوقات �صما َء بكما َء،
ْ
ال�س ْحر� ،أو لذةِ
املر�آةُ التي تعك�س �آمالها و�آالمها ،بل � ّ ُأي معنى ملتعة ِّ
احلكمة اللتني عناهما النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم �( : -إن من
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البيان ل�سحراً ،و�إن من ال�شعر حلكمة).
وملا كان الإن�سان خملو ًقا من عن�صرين مت�ضادين :الطنيِ
والروح ،كانت له حياتان :حياةُ املادة ،وحياةُ الروح ،حياةُ املادة
ِ
ِ
أ�سباب البقاء .وحياة الروح
�
بها
ويلتم�س
اجل�سد،
رغبات
بها
يلبي
َ
ُ
يحقق بها لنف�سه �إن�سانيتها ،ومل�شاعره �أ�شوا َقها و�إ�شراقها .وب�سبب
حب
الطني يجوع ويعط�ش ،وي�شتهي ومير�ض ،وب�سبب ال��روح يُ ّ ُ
ويكره ،يفرح ويحزن ،يتفاءل ويت�شاءم ،ي�سعد وي�شقى .وبانف�صال
الروح عن اجل�سد تتوقف كل هذه العمليات.
�إن حياتنا دوامة من املحن واملنح ،نختلط جمي ًعا يف معرتكها،
�ضاربني مناك َبها ،فتبت ِل ُعنا �صراعاتها ،وتتقا َذفُنا �أمواجها ،تار ًة
يف بحار اللذة ،و�أخ��رى يف بحار الأمل ،ت��ارة يف �صحراء القبح
والدمامة ،و�أخرى يف واحة احل�سن واجلمال ،وما ذاك �إال لأنها
ُ
(ط ِب َع ْت على َك َدر) .
َ
ُ
ّ
�إن الذي يريدها �صف ًوا كمن يتطلب امل�ستحيل ،تَطل َبه الأ�ضدا َد
بع�ضها من بع�ض :
َ
وم���������ق� ِ ّ
��������ب الأي������������������ام �������ض������د ط����ب����اع����ه����ا
��������ل�
ُ
ُ
ُم��������ت��������ط� ِ ّ
�������ب يف امل���������������اء ج�����������������ذو َة ن������ار
�������ل� ٌ

و�أعظ ُم ما ي�صل �إليه املتفائل يف هذه احلياة هو القدرة على
التعامل مع �آالم احلياة ب�صرب  ،باح ًثا عن حلول تخرجه من م�آزقه،
م�ستنف ًرا املخزو َن من طاقته الذي يتفجر حينًا ،ويخبو �أحايني.
وحني يلتم�س الإن�سان الراحة من دوامة املادة ،التي ظلماتها
بع�ضها فوق بع�ض ،يجد نف�سه بحاجة �شديدة �إىل حياة �أخرى
ُ
أدب الذي
ل
ا
أدب،
ل
ا
أو
�
الدين
دوحة
يف
إال
�
ظالل
وال
ظاللها،
�
أ
ي
ُ
يتف ّ
هو ُمنْتَ ٌج ب�شري ال �شك �أنه يقتفي خُ طا الدين الذي هو وحي
�ب والعدل وال�سالم
ري واحل� َّ
�إلهي ،وال غرو �أن جند فيهما :اخل َ
ً
واجلمال ،وهي قي ٌم من �ش�أنها �أن تبني حيا ًة رائعة ،تكون مال ًذا
للهاربني من َ�س ْطوة املادة ،والفا ّرين من قيظها .
روي م�سل ٌم يف �صحيحه من حديث عمرو بن َّ
ال�شرِ يد عن �أبيه،
ركبت
ردفت ر�سو َل اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يو ًما�( ،أي:
قال:
ُ
ُ
ْ
ال�صلت
خلفه على ال َّدا ّبَة) .فقال :هل معك من �شعر �أمية بن �أبي َّ
قلت  :نعم .قالِ :ه ِيه �( .أي :زدين) .ف�أن�شدته بيتًا .فقال:
�شيء؟ ُ
ِه ِيه  .ثم �أن�شدته بيتًا .فقالِ :ه ِيه .حتى �أن�شدته مائة بيت .
الم�ست �أُ ُذ َن النبي �صلى اهلل عليه
�إنها مائة بيت متتابعة
ْ
و�سلم.
لقد كان النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ي�سرتوح بالأدب،
ا�سرتواحه بالعبادة� ،ألي�س هو القائل�( :أرحنا بها يا بالل).
َ
أدب ي�سري يف ركابه،
و�إذا كان الدي ُن يدعو �إىل اخلري ،وال ُ
أدب -على طريف نقي�ض من ال�سيا�سة،
ف�إنهما� -أعني الدي َن وال َ
ولو تُرِ َكت الب�شرية تتالحم من �أق�صاها �إىل �أق�صاها بعي ًدا عن

�أطماع ال�سا�سة وم�ؤامراتهم ،ملا ر�أينا حرو ًبا وال دما ًء وال قتلى.
��ر ْق ت َُ�س ْد ،لكن حياة الأديب
�إن حياة ال�سيا�سي قوامهاَ :ف ِ ّ
إح�سا�س بالإن�سانية �إىل الإح�سا�س
قوامها احلب الذي يتجاوز ال
َ
باجلمادات .يقول ال�شاعر:

�����������������ر ب�����احل�����ج�����ر ال�����ق�����ا������س�����ي ف����� ُ
أل����ث����م����ه
� ُأم�
ُّ
َ
ْ
������ج�������را
������س ُي�����������ش�����ب�����ه احل� َ
لأن ق����ل����ب����ك ق�������ا�� ٍ

بل �إن احلب احلقيقي مي ِ ّثل للأديب املرهف دينًا ،والدين هنا
يعني نظا َم حياة:

ت�����وج�����ه ْ
ُ
�أَ ِدي�
َ�����ت
����������������ن ب�����دي�����ن احل��������ب �أ ّ َن�������������ى
َّ
��������ب دي�������ن�������ي و�إمي�������������اين
������ب�������ه ف���������احل�
رك�������ائ� ُ
ُّ

و�إذا كان من قواعد ال�سيا�سة� :أن �صديق اليوم عد ّ ُو الأم�س،
و�أنه ال �صداقة تدوم وال عداوة تدوم و�إمنا هي م�صالح فح�سب،
ف�إن الأديب تتعدى �إن�سانيتُه الأ�صدقا َء لت�شمل الأعدا َء :

�أَ ْ
�����ه ِ
���ب����ـ����ه����م
������ش����� َب ْ
����ر ُت �أُح� ُّ
�����ت �أع������دائ������ي ف�������ٍ����ص� ْ
�����ك ح� ِ ّ
�إذ ك���������ان ح� ِ ّ
������ظ�������ي م������ن� ِ
������ظ�������ي م���ن���ه���م

أندل�سي ي�صرح �أن لأعدائه ف�ضلاً عليه،
بل �إن �أبا حيا َن ال
َّ
وك�أنه يلفت انتباهنا �إىل �ضرورة النظر �إىل ن�صف الكوب املمتلئ
ال الفارغ:

ٌ
ِع��������دات��������ي ل�����ه�����م ف�����������ض� ٌ
����ل ع�����ل�����ي ِ
وم�������� ّ َن
��������ة
������������������ب اهلل ع������ن������ي الأع����������ادي����������ا
ف����ل���ا �أذه�
َ
َ
�������م ب����ح����ث����وا ع������ن َز ّل��������ت��������ي ف���اج���ت���ن���ب� ُ
��ت���ـ���ه���ا
ه� ُ
ُ
وه�
���������م ن����اف���������س����وين ف����اك����ت���������س����ب����ت امل���ع���ال���ي���ا
ْ

وعلى منواله ين�سج الفيل�سوف والأديب حممد �إقبال :

َ
ي������وق������ظ َ
����������������واك ال�����ه�����ام�����ده
�������م ُق
اخل
���������������ص ُ
ْ
ْ
ي�������������ق
����ن َو ِر
�أن�����������ت ب����������الأع����������داء ذو غ�����������ص� ٍ

و�إذا كان عتاة ال�سا�سة ممن �أوجعوا �آذاننا بكالمهم عن حقوق
الإن�سان قد انحرفت قواع ُدهم �إىل التفرقة بني �أجنا�س الب�شر
على �أ�سا�س اللون �أو العرق �أو املذهب ،ف�إن الأدباء ال يعرفون مثل
هذه الفروق  .يقول �أبو العتاهية :
ُ
وق��������ف��������ت ع������ل������ى ال�������ق�������ب�������ور ف���م���ا
ول�������ق�������د
ُ
�����������ت ب������ي�����ن ال��������ع��������ب��������د وامل����������������وىل
ف������������رق�

ذاكرت يو ًما
روى ابن خلدون عن �أبي القا�سم بن ر�ضوان ،قال:
ُ
ٍ
ِ
�شعيب اجلِ زِ ّنَائي ،ف�أن�شدتُه مطل َع
العبا�س �أحم َد ب َن
�صاح َبنا �أبا
ِ
ق�صيد ِة �أبي الف�ضلِ ابنِ النحوي ،ومل �أنْ�سبْها �إليه:

مل � ْأد ِر ح����ي���ن وق��������ف� ُ
أط����ل����ال
�������ت ب���������ال
ِ
ُ
ِ
ج������دي������ده������ا وال������ب������ايل
ال��������ف��������رق ب���ي���ن
م�������ا

فقال يل على البديهة :هذا ِ�ش ْع ُر ٍ
فقلت له :ومن �أين َ
لك
فقيه.
ُ
ذلك؟ قال :من قوله :ما الفرق� ،إذ هي من عبارات الفقهاء.
فانظر �إىل روعة هذا ال�شاعر ،حني تعاطى الأدب تعاط َيه

األدب ف � ��ي ح �ق �ي �ق �ت ��ه ت ��رج � �ي ��ع ل � �ص � ��دى ال � � �ص � � ��راع األب � � � � ��دي ب �ي��ن ال � �ف � ��ن وال � �ف � �ن ��اء
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رؤى
الفقه ،فه ّذبه ال�شعر مثلما ّ
هذبه
الدين.
األدي� � � � � ��ب روح
والدين
أدب
ل
ا
بني
والعالقة
ُ
���زاع �أو ج���دال ،أمته وضميرها
لي�ست م��ث��ا َر ن� ٍ
فمن يقف على ت��اري��خ الآداب ال� ��وث� ��اب ال ��ذي
الإن�����س��ان��ي��ة ،يتبني ل��ه بو�ضوح
ال��ع�لاق� ُة الوثيقة بينهما ،و�إال ي � � �س � � ��ري عِ � �ب� ��ر
فمن ذا الذي ي�ستطيع �أن
يجحد األج � � � � � � � � �ي � � � � � � � � ��ال
مثلاً �أث َر الدين يف م�آ�سي اليونان
ومالهيها� ،أو �أن يَف ِْ�صل بني مالحم الهند وكتبها املقد�سة؟
ومل يكن �أدبُنا العربي على امتداد تاريخه ِب ْدعا بني الآداب،
رب تعليقها على �أ�ستار الكعبة
فها هي ذي املعلقات � -سوا ٌء �أ�ص َّح خ ُ
�أم مل ي�صح – تبقى �شاهد ًة على تلك العالقة .بل �إن الأدب
ٍ
موقف من الدين.
الإحلادي يف حقيقته ما هو �إال نتيج ُة
و�إذا فت�شنا عن الأ�صل اللغوي لكلمة الأدب ،وجدناه يدور
حول مكارم الأخ�لاق ،حدثتنا بذلك معاجم اللغة ،قال �صاحب
التاج :الأدب :الذي يت�أدب به الأديب من النا�س�ُ ،س ِ ّم َي به؛ لأنه
النا�س �إىل املحامد ،وينهاهم عن املقابح «  .ويف احلديث
ي�ؤدب
َ
ال�شريف�« :أ َّدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي».
�إن البذور الأوىل لكلمة الأدب كانت تعني الدعوة �إىل الطعام،
وذلك بال�ضرورة دا ّ ٌل على الكرم ،والكر ُم �أ�ص ُل الأخ�لاق ،ومنه
ِ
العبد منا ببعيد :
ا�شتُ َقّت امل�أدبة ،وما قو ُل ط َرفة بن
ن�����ح�����ن يف امل�����������ش�����ت�����اة ن�������دع�������و َ
اجل َ
�����ف�����ل�����ى
ال ت����������رى ال ِآد َب ف�����ي�����ن�����ا َي� ْ
�����ن������ َت� ِ
�����ر
�����ق� ُ

وات�سع مفهوم الأدب عند القدماء لي�شمل :اللغة والنحو
وال�صرف واال�شتقاق واملعاين والبيان والبديع والعرو�ض والقافية
اخت�ص بفنون النرث
واخل��ط والإن�شاء ،ثم تطور مفهومه حتى
َّ
وال�شعر.
والأدب الذي هو حياة هو ذلك الأدب اجلميل الذي ي�ستثمر
ِ
ِ
إمكانات املعطل َة،
الطاقات املخبوءةَ يف النف�س ،ويحرك فيها ال
ويبعث يف ال�ضمري �إن�سانيتَه ،ويُ ِ
�صفّي �أعماقنا من الأكدار
والأو�ساخ.
أدب القائ َم على مبادئ ال�شر:
وال �أعني به ذلك ال َ

ٌ
������������������د ع����ل����ي����ن����ا
�����ن �أح�
�أال ال ي������ج������ه������ل� ْ
َ
ف�����ن�����ج�����ه�����ل ف������������وق ج������ه������ل اجل����اه����ل����ي����ن����ا

أدب القائ َم على قاعدة( :وم ْن ال يَ ْظ ِل ِم
وال �أعني به ذلك ال َ
النا�س يُ ْظلَم) .
َ
أدب القائ َم على اال�ستالب:
وال ذلك ال َ

َ
��������و ْت
��������ة �إنْ َغ�
��������ز ّ َي�
وه�������ل �أن���������ا �إال م������ن َغ� ِ
َ
َ
�������ز ّ َي� ُ
�����ر ُ
������و ْي� ُ
�������ة �أ ْر�� ُ������ش� ِ
������د
������ش ْ
�����د َغ� ِ
َغ� َ
������ت و�إن َت ْ

أدب القائ َم على التط ّ ُرف :
وال ذلك ال َ

ْ
����������ر �أخ�����ي�����ن�����ا
َ����������ك
و�أح����������ي����������ا ًن����������ا ع������ل������ى ب
ٍ
�أخ�����������ان�����������ا
�إال
جن�������������د
مل
�إذا
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أدب الذي يُفْ�ضي �إىل اال�ستبداد:
وال �أعني به ال َ

َ
َ
ً
أجن��������ز ْت��������ن��������ا م�������ا َت ِ
������د
ه�������ن�������دا �
ل������ي������ت
������ع ْ
و�� َ
نجَ
ْ
������������د
��������ت �أن������ف�������������س������ن������ا مم����������ا ِ �
��������ش���������ف�
ْ
ْ
������������������������ر ًة واح������������������د ًة
وا����������س���������ت���������ب���������دت م�
َّ
�إمن�������������ا ال�������ع�������اج� ُ
����د
������������ن ال ي
������ز َم�
َ���������س����ت����ب ْ
ْ
ِ

فهل العاجز ه��و م��ن ال ي�ستب ّد� ،أو �أن امل�ستب َّد حقيق ًة هو
العاجز؟
لاً
حجرت وا�س ًعا ،فال�شاعر ال يق�صد
لقد
يقول:
ئ
مت�سا
ولعل
َ
هذا املعنى احلر َّ
الداعي �إىل العن�صرية والطغيان� ،إنه يتكلم عن
يف
َ
ا�ستبداد الهوى ،وهو ا�ستبدا ٌد قد يكون جميلاً يف مو�ضعه ،بل هو
مقبول عند الـمح ِ ّبيـن ،و�أرباب الهوى.
�صدقت .لكن ما بالُك �إذا ُو ِ ّظ��ف هذا الأدب
و�أق��ول له :نعم،
َ
كتب التاريخ �أن هارو َن
توظي ًفا يُف�ضى �إىل اال�ستبداد؛ حيث تَ ْروي ُ
الر�شيد  -وقت �أزمة الربامكة  -كان قد ا�ستمع �إىل هذا ال�شعر،
هب
فلما و�صل املن�شد �إىل قوله�( :إمن��ا العاجز من ال ي�ستبد)ّ ،
واق ًفا ،و�ضرب الأر�ض بع�صاهُ ،مر ّد ًدا�( :إمنا العاجز من ال ي�ستبد)،
ثم �أمر جنوده بقتل الربامكة ،ف�أبادوهم عن �آخرهم .
فهل نلو ُم ال�شاع َر على مقالته؛ �إذ �أطلق ومل يُق ِ ّي ْد� ،أو نلو ُم
املن�شد؛ لأنه �ألقى كالمه على ٍ
قلب مل يَ ِـع املراد� ،أو نلو ُم ال�سلطانَ،
�صادفت َهوى يف نف�سه؟
لأن مقال َة ال�شاعر
ْ
ومن خالل هذا الفهم ميكننا �أن َ
نقف على مراد ال�سمو�أل بن
عادياء حني قال:
����ل �� ُ����س����� ّ َب� ً
��������ومٌ ال ن��������رى ال�����ق�����ت� َ
و�إن�����������ا َل� َ
����ة
��������ق� ْ
ُ
ُ
������ل������ول
و�������س
�������ر
�إذا م��������ا ر� ْأت�
َ
��������������������ه ع��������ام� ٌ
ُ
����ش ْ
����ن����ك����ر �إنْ ِ
ال����ن����ا�����س ق���و َل���ه���م
���ئ���ن���ا ع���ل���ى
ون
ِ
ُ
َ
ُ
��������ول ح�����ي���� َ
َ
ن�����ق�����ول
ن
������رون ال���������ق�
وال ي�������ن�������ك�

ّ
جتارب
وال�شك �أن الأدب معني من العرب والدالالت؛ لأنه ِنتا ُج
َ
ٍ
خربات وت�أ ّ ُم ٍ
عميقة ،وخال�ص ُة
الت مت�سعة� ،إنه �صورة عن �صاحبه،
وهو ِ ّ
املوقع عنه ،وكما يقول �أحمد رامي:
ُ
ع������ي������ون������ه
�����������ب ت�����ف�����������ض�����ح�����ه
�����������ص�
ال�������������� ّ َ
ُّ
ُ
�������������������د �������ش������ج� ُ
ٍ
ِ
�����ون������هْ
������������م ع���������ن َو ْج�
������������ن�
و َت�
ُّ
َ
َ
َ
�������م��������ـ��������ن��������ا ال��������� َه���������وى
�إ ّ َن�������������������������ا ت��������ك�������� ّت� ْ
�������ه دف������ي� ُ
��������������������������د ُاء �أَ ْق�������� َت��������ـ�������� ُل��������ـ� ُ
َّ
�����ن������هْ
وال�

ريها الوثاب ،ونَف ََ�سها
ولذلك كان الأدي� ُ
�ب رو َح ُ�أم ِته ،و�ضم َ
امل َّوار ،الذي ي�سري عرب الأجيال :

ال�������ده�������ر �إال م������ن ُرواة ق�������ص���ائ���دي
وم��������ا
ُ
ُ
ْ
ِ
�إذا ق����ل����ت ����ش���ع���را �أ�����ص����ب����ح ال�����ده�����ر ُم���ن�������ش���دا

الفن
أدب يف حقيقته تَ ْرجي ٌع ل�صدى
أبدي بني ِ ّ
ال�صراع ال ِ ّ
�إن ال َ
ِ
والفناء.

َّ
��������ل �������ص� ٍ
ودَ ْع ك�
غ���ي���ر �����ص����وت����ي ف����إن���ن���ي
�����وت
َ
آخ������������ر ال�������ص���دى
امل����ح����ك����ي وال
���ح
�أن��������ا ال���������ص����ائ� ُ
ُ
ُّ
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إنسانيات

االغتراب

هوية متشظية

د .إب���راه���ي���م ي��اس�ين
�إن الغـــريب بحـــيث مـــا
حــطــت ركــــــائبه ذليــل
وي���د ال��غ��ـ��ري��ب قـ�صرية
ولـ�سانه �أب��ـ��دا كـليـــل
والنا�س ين�صر بع�ضهم
بع�ضا ون��ا���ص��ره قـليل

الهوامل وال�شوامل /التوحيدي

مما ال �شك فيه �أن الإن�سان
املعا�صر يعي�ش يف فرتة زمنية
ومكانية مل ي�سبق له �أن عرف
لها مثيال .فبقدر ما ا�ستمتع
ه��ذا الكائن مبباهج احلياة
بقدر ما عانى ويعاين �أزمات
ت��ع��ددت �أ���ش��ك��ال��ه��ا وتنوعت
�ألوانها .ولعل �أحد �أكرث هذه
الأزم������ات ح����دة ،ه���ي �أزم���ة
االغ�ت�راب �أو الغربة� ،إذ �إن
االغرتاب م�س الكبار وال�صغار،
ال����ذك����ور والإن���������اث ،الغني
والفقري ،الأبي�ض والأ�سود...
وقد تفرع �إىل �أنواع عدة ،فمنه
االغ�تراب الذاتي واالغرتاب
الوجودي واالغرتاب الوظيفي
واالغ�����ت����راب االج���ت���م���اع���ي
واالغرتاب النف�سي واالغرتاب
ال�سيا�سي� ...إال �أنها جميعا

االغ� �ت ��راب ذات� ��ي أو
وج ��ودي أو وظيفي
أو اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي أو
ن �ف �س��ي أو س �ي��اس��ي
ي� �ع� �ب ��ر ع � ��ن م �ع��ان��ي
ع � � � � � ��دم االن � � �ت � � �م � � ��اء
وال � � �ع � � �ج � ��ز وي � � � ��ؤدي
إل��ى تشظي الهوية
61
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إنسانيات
تتقا�سم معاين ال�شعور بعدم
االنتماء والإح�سا�س بالعجز
وفقدان الرغبة يف االت�صال
والرغبة يف العودة �إىل الذات
وال���ه���روب م���ن امل��ج��ت��م��ع بل
والرغبة يف الهروب من الذات
نف�سها والتخلي عن احلياة.
وي��ت��خ��ذ االغ���ت���راب �صورا
و�أ�شكاال ومظاهر لعل �أهمها
انهيار العالقات االجتماعية
ورف�ض قيم الأ�سرة واملجتمع
م��ع ميل �شديد �إىل العزلة
واالن��ف��راد وال�سلبية والتمرد
والع�صيان والالمباالة ،حتى
�أ�صبح ه��ذا الكائن املغرتب
يعاين مما ميكن �أن ن�صطلح
عليه بـ«ت�شظي الهوية».
وال��غ��رب��ة ق��د ينتج عنها
انحراف ي�ؤدي �إىل املخدرات
�أو �إىل التع�صب �أو العنف

االغ � � � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � � ��راب
امل � ��رك � ��ب م� ��زي� ��ج من
(ت �ش �ط��ي ال �ه��وي��ة)
والتشتت الهوياتي
�أو التخريب �أو الإره���اب �أو
االنتحار الرمزي �أو اال�ستالب
الفكري �أو العقدي...
لقد ارتبط االغ�تراب ،يف
ع�صرنا احلا�ضر ،بالأو�ضاع
التي عرفها العامل ،والتي م�ست
خمتلف جوانب حياة الإن�سان
م���ن ���س��ي��ا���س��ي��ة واقت�صادية
وثقافية واجتماعية وعلمية
و�أخ�لاق��ي��ة؛ ومتثلت �أ�سبابها
يف احل��روب التي ال تتوقف،
وال��ه��زات التكنولوجية التي
قلبت حياة الإن�����س��ان ر�أ�سا
ع��ل��ى عقب
�إيجابا تارة
و�����س����ل����ب����ا
�أخ������رى...
وج�����ع�����ل�����ت
الإن�����������س�����ان
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ع��اج��زا ع��ن ت��وق��ع اجلديد،
ف�ضال ع��ن ات�ساع ال��ه��وة بني
�أح��ل�ام الإن�����س��ان و�أه���داف���ه
وط��م��وح��ات��ه م���ن ج��ه��ة وبني
ال����واق����ع م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى،
فالعامل من حول الفرد �صار
�أك�ثر ت�سارعا ب�شكل �أ�شعره
بالعجز عن م�سايرة التطور
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ب���ل وجم����اراة
حاجياته اليومية �أمام ات�ساع
الهوة بني احلاجيات الوهمية
واحلاجيات احلقة ال�ضرورية،
وع��م��ل��ت امل�����ص��ان��ع واملعامل
وال�شركات العمالقة متعددة
اجلن�سيات على حتويل العامل
�إىل ت��ر���س يف عجلة العمل،
وجعلت العامل منف�صال عن
ع��م��ل��ه وم��ن��ت��وج��ه ،وتكفلت
الأجهزة البريوقراطية للدولة
ب��ت��ق��زمي الإن�������س���ان املعا�صر
وحتقريه وتهمي�شه ،و�ساهمت
و���س��ائ��ل الإع��ل�ام واالت�صال
احل��دي��ث��ة ال��ه��ائ��ل��ة يف ت����أزمي
الو�ضع ،حيث عمدت �إىل نقل
العالقات الإن�سانية من العامل
ال��واق��ع��ي احلميمي الدافئ
�إىل العامل االفرتا�ضي البارد
اله�ش ...،لدرجة �أننا ن�ستطيع
القول مع �أح��د الباحثني ب�أن
الإن�����س��ان امل��ع��ا���ص��ر�« ،أ�صبح
منف�صال ،انف�صاال ح��ادا مل
ي�سبق ل��ه م��ث��ي��ل��� ،س��واء عن
الطبيعة� ،أو املجتمع� ،أو الدولة،
وحتى (عن) نف�سه و�أفعاله...
و�أ���ص��ب��ح بالتايل ع��اج��زا عن
حتقيق ذاته ووجوده على نحو
�شرعي �أ�صيل..».
ورغ���م ك�ث�رة م��ن تناولوا
م���و����ض���وع االغ����ت����راب �إم����ا
بالدرا�سة و�إما بالتحليل ف�إن
املو�ضوع �أعمق و�أو�سع من �أن
يحاط به ...وقد ال نحتاج �إىل
الإ�شارة �إىل �أن قدماء فال�سفة
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اليونان تناولوا هذا املو�ضوع
يف درا�ساتهم وم�ؤلفاتهم ،كما
تناوله علماء الإ�سالم و�أدبا�ؤه
و�شعرا�ؤه لريثه عنهم الباحثون
املحدثون واملعا�صرون فف�صلوا
ف��ي��ه ال���ق���ول ،ح��ي��ث تناوله
الفال�سفة والأدب�����اء ودر�سه
ع��ل��م��اء ال��ن��ف�����س واالجتماع
واالقت�صاد وال�سيا�سة والرتبية
ورج��ال ال�صناعة والإدارة...
وت��ن��اول��ت الأب���ح���اث خمتلف
ج��وان��ب��ه؛ ت��ع��ري��ف��ه ،و�أ�سبابه
وظ��واه��ره و�أن��واع��ه وت�أثرياته
على الفرد واملجتمع .ورمبا
لذلك توهم بع�ض الباحثني �أنه
�سمة الع�صر احلديث دون بقية
الع�صور .واحلقيقة �أن املطلع
على كتب املت�صوفة يف الرتاث
الإ�سالمي العربي ،على �سبيل
امل��ث��ال� ،سي�صاب بالده�شة
من غزارة ما خلفوه من مادة
مت�س جوانب النف�س والأخالق
وال�ترب��ي��ة واالج��ت��م��اع ...من
ه��ذا امل��و���ض��وع ،م��ع الإ�شارة
ـ طبعا ـ �إىل �أنهم مل ي�صلوا
�إىل الت�صنيفات والتدقيقات
وال��ت��ف��ري��ع��ات ال��ت��ي �أ�ضافها
امل��ع��ا���ص��رون م���ن الباحثني
وال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن ك��ل يف
جمال تخ�ص�صه العلمي.
وقد ا�ستعمل �أدباء العربية
و�شعرا�ؤها و�أدبا�ؤها م�صطلح
ال��غ��رب��ة ،ك��م��ا ي ��ؤك��د حممود
رج���ب يف ك��ت��اب��ه «االغ��ت�راب
�سرية م�صطلح «يف �سياقني
اثنني :ديني ونف�سي اجتماعي،
ومبعان ال تختلف كثريا عن
املعاين الالتينية ..».م�ضيفا
ب��أن الكلمة مت ا�ستعمالها يف
الرتاث القدمي مبعنيني اثنني
للداللة على« :عنا�صر �إيجابية
(م��ق��ب��ول��ة) وع��ن��ا���ص��ر �سلبية
(مرذولة) يف �آن معا ..».وهو

ما ي��ؤك��ده حديث ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم« :بد�أ
الإ���س�لام غريبا و�سيعود كما
ب��د�أ غريبا فطوبى للغرباء»،
(رواه الإمام م�سلم) .وحديثه
(�صلى اهلل عليه و�سلم)« :كن
يف الدنيا ك�أنك غريب �أو عابر
�سبيل�(.».أخرجه البخاري).
وهو ما ي�ؤكد متيز املغرتبني
ون���درت���ه���م م���ن ج��ه��ة �أوىل،
وعزلتهم و�سلبيتهم من جهة
�أخرى...
وم����ن ه���ذي���ن احلديثني
ال��ن��ب��وي�ين ال�شريفني انطلق
املت�صوفة امل�سلمون لت�أ�سي�س
�أبحاث يف املو�ضوع؛ �إذ جند
ال���ك�ل�اب���اذي امل��ت�����ص��وف ،يف
كتابه «ال��ت��ع��رف ملذهب �أهل
الت�صوف» ،ي�ؤكد ب�أن ال�صوفية
خل��روج��ه��م ع���ن« :الأوط�����ان
�سموا غرباء ،ولكرثة �أ�سفارهم
�سموا �س ّياحني.».
�إننا نود الإ���ش��ارة يف هذا
ال�سياق �إىل �أن ن�ش�أة الت�صوف
يف الإ���س�لام ،باعتباره رديفا
للغربة ،قد ارتبط ب�إدانة ه�ؤالء
املت�صوفة الن��ح��راف الواقع
املجتمعي يف ع�صرهم ،عن
املنهج الو�سطي الذي جاءت به
�شريعة �سيدنا حممد (�صلى
اهلل عليه و�سلم).
فاملت�صوف ال��غ��ري��ب ـ يف
هذا ال�سياق ـ يرف�ض الأو�ضاع
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالجتماعية
واالق��ت�����ص��ادي��ة يف ع�صره،
ويقف ـ يف الآن نف�سه ـ موقفا
ت�صحيحيا من منهج الفقهاء
يف تركيزهم على ال�شكليات
ال��ظ��اه��رة� ،أي فقه الظاهر،
متنا�سني فقه الباطن .هذا من
جهة ،ويتخذ موقف الرف�ض
م��ن منهج الفال�سفة الذين
ركزوا على العقل اال�ستداليل

واملنطق ال�صوري على ح�ساب
الإميان ،وعلماء الكالم الذين
�أثاروا جداالت غري جمدية يف
الفكر الإ�سالمي ...من جهة
�أخرى.
وم��ن ب��اب التمثيل ن�شري
�إىل �أن �أب��ا حيان التوحيدي
(ت  414هـ) ك�أحد كبار �أدباء
احل�ضارة العربية الإ�سالمية
يف ال��ق��رن ال��ه��ج��ري الرابع،
يخ�ص�ص �صفحات م�شرقة
لعلها من بني �أروع ما خطته
يد م�ؤلف عن الغربة والغريب،
وذل�����ك يف ك��ت��اب��ه البديع،
«الإ�شارات الإلهية والأنفا�س
الروحانية» .كما تناول مو�ضوع
الغربة املت�صوف الكبري ابن
عربي احل��امت��ي(ت  638هـ)
يف م�ؤلفاته ،وتناوله بالبحث
غري هذين من الباحثني.
وم������ن ب���ع���ده���م���ا ي����أت���ي
القا�شاين ،ف�أ�ضاف �إ�ضافات
متميزة نود الوقوف عندها ـ
من باب التمثيل ال احل�صر.
فهو يقدم لنا تعريفا للغربة
على �شكل مقامات ومراحل
ي��ق��ط��ع��ه��ا ال��غ��ري��ب ،تذكرنا
مبقامات الت�صوف.
فهو بعد �أن يقدم تعريفا
للغربة يف ق�سم الواليات على
�أن��ه��ا« :غ��رب��ة الهمة املتعلقة
بالذات الأحدية� .أعني :غربة
العارف ،ف�إنه يف �شاهده غريب
وموجوده فـيما يحمله علم �أو
يقوم به ر�سم غريب ..».يعمد
�إىل ت�صنيفها ح�سب املقامات
واملراحل التالية:
 ف�������ص���ورة ال���غ���رب���ة يفالبدايات هي« :الذهاب عن
امل�����أل����وف ،واالغ���ت���راب عن
العادات» .ليرتقى �إىل:
 الأبواب« :باالنقطاع عنمتاع الدنيا وطيباتها ،و�صرف
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استفحال االغتراب
ي ��ؤدي إل��ى التدمير
ال� � � � � � � ��ذات� � � � � � � ��ي ،وق� � � ��د
ي � �ق� ��ود إل � � ��ى ان �ه �ي ��ار
ق� � � � �ي � � � ��م امل � � �ج � � �ت � � �م � ��ع
الهمة عن لذاتها و�شهواتها.».
�أم����ا يف امل��ع��ام�لات فتعني:
«االنفراد بالعزلة ،واخللوة مع
احل��ق ،واالع��ت��زال عن اخللق
لطاعة اهلل وعبادته..».
 �أما الغربة يف الأخالقفتعني« :االن��ق��ط��اع ع��ن �أهل
ال��ب��ط��ال��ة ،واالن����ح����راف عن
���ص��ف��ات ال��ن��ف�����س» ..لت�صبح
ال��غ��رب��ة ���ش��ك�لا م���ن �أ�شكال
ال��ه��روب الإرادي م��ن ك��ل ما
ي�شغل العبد عن ربه.
و�إذا انتقلنا �إىل الع�صر
احلديث ،وحتديدا� ،إىل الفرتة
امل��ع��ا���ص��رة ،ف ��إن��ن��ا جن��د من
الباحثني من يربط االغرتاب
بالر�أ�سمالية ،كف�ؤاد زكريا ،يف
كتابه القيم�« ،آفاق الفل�سفة»..
وم��ن��ه��م م��ن ي��رب��ط��ه بالقمع
وال���ه���وي���ة ،ك��ع��ل��ي وط���ف���ة ،يف
درا�سته؛ «املظاهر االغرتابية
يف ال�شخ�صية العربية بحث
يف �إ�شكالية القمع الرتبوي..».
وه��م��ا وغ�يره��م��ا ،يعتمدون
يف ذل����ك ع��ل��ى ال���درا����س���ات
ال��غ��رب��ي��ة ...وه���ي درا�سات
ي�صعب ح�صرها.
ون��ود الوقوف عند مناذج
من االغرتاب مبينني �أ�شكالها
و�صورها:
ف���االغ�ت�راب االجتماعي
ك����أح���د �أ���ش��ك��ال االغ��ت��راب،
ي��ؤدي �إىل �إ�ضعاف التما�سك
االجتماعي وامل�شاركة املدنية
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الفعالة ،وينقل امل��غ�ترب من
ال��ف��اع��ل��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �إىل
العجز ال�سيا�سي ،ومن الت�أثري
الإيجابي البناء �إىل التعامل
ال�سلبي النكو�صي االرتدادي،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تدهور
العالقات االجتماعية ،حيث
يفتقد املغرتب لذلك االنتماء
ال��ذي يربطه ب�أفراد املجتمع
الآخ����ري����ن ،مم���ا ي��ج��ع��ل من
ال�سهل اجنرافه باجتاه العنف
�أو التطرف �أو العمل ل�صالح
جهات �أخ��رى ب�سبب تذبذب
هويته.
�أم����ا االغ���ت��راب الذاتي
وه��و �أكرثها انت�شارا فيتخذ
�أ�شكاال و�صورا عدة ،تتمثل يف
�إح�سا�س ال�شخ�ص بال�ضياع
وقلة احليلة وانعدام الرغبة
يف التعاون والتفاعل والتوافق
ويف �أحيان كثرية يفقد الرغبة
يف احلياة.
�أم����ا االغ���ت��راب الثقايف
ف��ي��ت��ج��ل��ى يف ك����ل �أ����ش���ك���ال
اال�ستالب الثقايف و�إح�سا�س
الفرد بفقدان الهوية وانف�صاله
ع��ن ثقافة جمتمعه وقيمه،
حيث يعي�ش معزوال منف�صال
ع��ن جمتمعه منبهرا بثقافة
غريبة عنه بعيدة كل البعد عن
القيم التي يعتربها مفرو�ضة
عليه فر�ضا.
وامل�لاح��ظ �أن ال��ف��رد يف
بع�ض املجتمعات العربية يعاين
اغ�تراب��ا �إن �صح �أن ن�سميه:
«االغ��ت�راب امل��رك��ب»� ،إذ هو
مزيج مما هو نف�سي واجتماعي
و�أخالقي و�سيا�سي وثقايف يف
الوقت نف�سه� ...إن��ه ب�صيغة
خمت�صرة نوع مما ا�صطلحنا
عليه «ت�شظي الهوية» ،ومن
باب التو�ضيح نورد �أمثلة ،مما
ت�سهل مالحظته:

إنسانيات
 ظ����اه����رة «الت�شتتالهوياتي» ،حيث جتد املواطن
العربي يجمع يف �شخ�صيته
�شخ�صيات ع��دة ،فهو ي�صلي
وي�صوم مع امل�سلمني ،ويحتفل
ب��ر�أ���س ال�سنة امل��ي�لادي��ة مع
امل�سيحيني ،ورمب���ا يحت�سي
م��ع��ه��م ب��ع�����ض امل�شروبات.
وي��دع��و �إىل ح��ري��ة امل����ر�أة يف
الندوات وامل�ؤمترات ،ويف بيته
يعي�ش وفق التقاليد والعادات
العتيقة.
 وجند مثال ال�شاب الذيل��دي��ه يف ال��ع��امل االفرتا�ضي
خ��م�����س��ة �آالف ���ص��دي��ق يف
الفاي�سبوك ـ مثال ـ ويعجز
ع��ن رب��ط عالقة مع
���ص��دي��ق واح����د يف
ال��واق��ع اخلارجي،
ب����ل رمب�����ا يعجز
ع����ن التوا�صل
م��ع �أف���راد

�أ�سرته.
 وجن���د ال��ع��ام��ل الذييحب �أن يتقا�ضى �أجرته كاملة،
لكنه ال يتقن عمله ،ورمب��ا ال
ينجزه من دون رقيب.
 ونالحظ ذلك النوع منالنكو�ص ال��زم��ن��ي ال���ذي يتم
بالهروب �إما �إىل ما�ض �سحيق
ي�ستحيل �إرج���اع���ه �أو �إىل
م�ستقبل ال ن�ضمن �أننا �سنعي�ش
حني ي�أتي� ،أو نكو�ص مكاين،
فالأفريقي يحلم بال�سفر �إىل
�أوربا والأوربي يحلم باالنتقال
�إىل �أمريكا ...و�أحيانا يكتفي
ه��ؤالء باحللم دون �أن يعملوا
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق تلك
الأه����داف...
ف���ت���ب���ق���ى
ا مل�سا فة
ب�����ي�����ن
ا لو ا قع
وب����ي����ن
احل����ل����م
�شا �سعة ،
وكلما ات�سعت
ازدادت معاناة
احل������������امل،
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وبالتايل ا�شتدت غربته.
واالغ��ت�راب يف ح��د ذاته
م��وق��ف ،م��وق��ف م��ن ال���ذات
وم���ن الآخ����ر ،وم���ن الطبيعة
ب��ل وم��ن ال��ع��امل ب�شكل عام،
وه���و ح��ال��ة نف�سية مر�ضية
اجتماعية �سيا�سية وفكرية،
ت��رت��ب��ط ب��ال��ث��ق��اف��ة والرتبية
وبال�شخ�صية� .إن���ه م�س�ألة
فجوة بني الأح��وال والأجيال
وامل��ق��ام��ات وب�ي�ن الثقافات
والهويات...
ويكمن االغرتاب ال�سيا�سي
يف �إح�����س��ا���س امل��واط��ن بعدم
م�صداقية ال�سيا�سة العامة
للبلد ،وي��ع��م��د �إىل خمالفة
ال���ق���رارات ال�����ص��ادرة عنها،
و�أحيانا يتمرد ب�شكل �سلبي عن
طريق االمتناع عن امل�شاركة
يف العمل ال�سيا�سي لإح�سا�سه
بال جدوى من العمل ال�سيا�سي
�أو ب�����س��ب��ب ف��ق��ده ال��ث��ق��ة يف
امل�س�ؤولني �أو يف امتناعه عن
امل�شاركة يف االنتخابات على
�سبيل املثال� ...أو اال�ستهتار
بالقوانني ،كقانون ال�سري �أو
قوانني املدر�سة ـ مثال ...فنجد
ه����ؤالء ي��ع��ان��ون م��ن االكتئاب
والعزلة وال�شعور بال�ضعف...
فثمة مقايي�س لالغرتاب
ت��ق��ا���س ب��ه��ا درجاته
و���ص��وره و�أ�شكاله
و������ض�����ع�����ف�����ه
و�شدته.
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ونق�صد باالغرتاب املركب،
هذا النموذج الذي تت�شظى فيه
الهوية ،هوية الفرد� ،إذ يجتمع
يف �شخ�صية املغرتب املت�شظي
ـ �إن �صح التعبري ـ مزيج من
الهويات اجلزئية ،وخري مثال
على ذلك ميكن الإ�شارة �إليه
يف ال�شباب يف العامل العربي،
ف�أحدهم يتعاطف مع الق�ضية
الفل�سطينية ويدافع عن الأمة
العربية �أو الإ�سالمية من جهة
ويدافع عن قبيلته �أو مدينته
من جهة �أخ���رى ،ويف الوقت
ال���ذي يعتز فيه بفريق كرة
القدم يف بلد �آخر جتده يحتقر
الآخرين يف موطنه ،وهو يحب
�أن يتغري كل �شيء يف وطنه ويف
العامل ،لكنه ال يحب �أن يتغري
هو ،وينادي بتطبيق القوانني
والعدالة وامل�ساواة واحلرية
واالح�ترام� ،إال �أنه يكون �أول
من يخرق القوانني يف الواقع،
ويدعي حب اهلل تعاىل ولكنه
يع�صيه ...ويحب النجاح لكنه
ال ي��ح��ب ال��ع��م��ل ،واملغرتب
ي��ج��م��ع يف ���ص��ف��ات��ه و�أفعاله
كل املتناق�ضات ...يحب �أن
ينجز الآخ��رون �أعمالهم حني
تتعلق بها م�صاحله ،ويتهاون
يف عمله ولو ت�ضرر من ذلك
غريه ...املواطن املغرتب حني
مي�س يف كرامته جتده مدافعا
عن نف�سه وبكل �شرا�سة ،وهو
يف ق��رارة نف�سه يحتقر ذاته،
وي��رى الآخ��ري��ن �أف�ضل منه،
طبعا بينه وبني نف�سه ...ومييل
�إىل الغلبة وال��ع��ن��ف عو�ض
احلوار والتفاهم ...ويدعو �إىل
الت�سامح حني يكون مع من
هم فوقه ،لكنه يحتقر
وي�������س���ت���ه�ي�ن مبن
ه���م دون����ه،

وحينما يفتقد �إىل االنتماء
مييل �إىل التخريب واملخدرات
وال��ع��دوان واالغ��ت�����ص��اب وكل
�أ�شكال التدمري...
وم���ن ب�ي�ن م���ن �أل���ف���وا يف
مو�ضوع الغربة واالغ�ت�راب،
كتابا م�ستقال ،وهم كرث ـ كما
�سبقت الإ���ش��ارة ـ جند حليم
بركات يخ�ص�ص كتابا قيما،
ع��ن��ون��ه ب« :غ���رب���ة الكاتب
ال��ع��رب��ي» ..حيث ت��ن��اول فيه
ب��ال��درا���س��ة وال��ب��ح��ث جتارب

جمموعة من الأدباء والكتاب
وال���روائ���ي�ي�ن ال���ع���رب الذين
تربطهم ب��ه ع�لاق��ة �صداقة
وم��ودة ،وذل��ك بالوقوف على
م��ا ع��ان��وه م��ن غ��رب��ة وعزلة
و���ض��ي��اع ج�����س��دت��ه حياتهم
ال�شخ�صية حينا ،وم�ؤلفاتهم
الأدب��ي��ة والإب��داع��ي��ة �أحيانا
�أخ���رى ،ف�ضال عما �أح�سوه
من ه�شا�شة وتهمي�ش وتقزمي،
حاولوا �أن يفروا منه باللجوء
�إىل الكتابة والفن والإبداع.
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ومم��ن تناول امل��ؤل��ف حياتهم
وم�ؤلفاتهم بالدرا�سة ال�شاعر
�أدون���ي�������س ،وج��ب�را �إبراهيم
جربا وه�شام �شرابي وجربان
خ��ل��ي��ل ج��ب��ران و���س��ع��د اهلل
ونو�س والطيب �صالح� ...إال
�أن م��ا �أهمنا ك��ث�يرا يف هذه
الدرا�سة هو ت�صنيفه الكتاب
العرب يف عالقتهم بال�سلطة
�إىل �أربعة �أن��واع ،معتمدا يف
الت�صنيف على بعدين اثنني:
م����دى االل����ت����زام بالق�ضايا
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العامة ومدى القبول بالنظم
ال�سيا�سية القائمة ،ون��ود �أن
ن�شري �إىل هذه الأنواع برتكيز
�شديد ن��ظ��را جل��دة الطرح،
حيث ي�ؤكد الباحث ب�أن النوع
الأول هو الكاتب املنعزل ،وهو
غري ملتزم بالق�ضايا العربية
وغري مبال بالنظم ال�سيا�سية،
ف��ه��و «غ�ي�ر مت�صل باحلياة
العربية وب�أنظمتها» ،والثاين
وهو الكاتب املتمرد ،وهو غري
ملتزم كال�سابق لكنه يظهر يف
الوقت ذاته ميال وا�ضحا �إىل
رف�ض القيم واالجتاهات التي
تقوم عليها النظم ال�سيا�سية
واالجتماعية ،يف حني مييل
ال��ن��وع ال��ث��ال��ث وه���و الكاتب
امللتزم �إىل الق�ضايا العربية
وي�ؤيد نظاما �سيا�سيا معينا
�ضد نظام �آخ��ر ،يف حني �أن
ال��ن��وع ال���راب���ع وه���و الكاتب
الثائر امللتزم بالق�ضايا العربية
وال��راف�����ض يف ال��وق��ت نف�سه
للنظم ال�سيا�سية واالجتماعية
ال�سائدة...
وخال�صة احلديث �أنه �إذا
ك��ان ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا مو�ضوع
الغربة واالغرتاب ينتمون �إىل
خمتلف العلوم ،فهي �إ�شارة
�إىل ع��م��ق م ��أ���س��اة الإن�سان
املعا�صر.
فاملغرتب ـ اخت�صارا ـ هو
العامل يف امل�صنع والطالب
يف اجلامعة واملبدع والكاتب
وال�����ش��اع��ر وال���ر����س���ام ...يف
عالقتهم باملتلقي غري املهتم،
وهو ال��زوج يف بيته والزوجة
مع �أف��راد �أ�سرتها وامل�ؤمن يف
جمتمعه (غربة الإ�سالم) وهو
الكتاب على الرفوف يف �أمة
«اق��ر�أ»� ،إنه حقيقة «ت�شطيء
الهوية» �أو حني ت�صبح الغربة
هوية.

رياضة

الرياضة ..الثقافة ..الهوية
حين استعاد رياضيون عرب هويتهم
م����ح����م����د األس����ع����د

قوم ووط�ن ،وكانت منذ �أن �أخ�ذ ال ُ
إغريق
ألعاب الريا�ض�ة
من�ذ �أق�دم الع�ص�ور الزم ال َ
ُ
طاب�ع تعبريها عن ٍ
الألع�اب الأوملبي�ة ع�ن الكنعانيين الع�رب� ،س�كان �ش�رقي البح�ر الأبي��ض املتو�س�ط ،يف زم�ن يرج�ع
�إىل ع�ام  776ق.م ،ميدان� ًا جامع� ًا ل�دول امل�دن اليوناني�ة امل�س�تقلة يتج�اوز تبايناته�ا ،ويت�ض�من كم�ا
كان ل�دى الكنعانيين� ،إىل جان�ب امل�س�ابقات الريا�ض�ية طقو�س� ًا و�ش�عائر ذات طاب�ع ديني-اجتماع�ي
مبفه�وم تل�ك الأي�ام� .أي �أنه�ا كان�ت تعب ً
ريا عن هوي�ة جامعة للم�دن اليوناني�ة كربى تتخط�ى هوياتها
ال�ص�غرى .ومل تخل�ع الريا�ض�ة عنه�ا ه�ذا الطابع الطق�س�ي ،مبعن�ى التعبري عن هوي�ة �ش�عب �أو �أمة يف
الع�ص�ور احلديث�ة .ولع�ل م�ا نراه �أحيان� ًا من ارت�داء الريا�ض�يني لرموز و�ش�عارات وطنية دال�ة �إمنا هو
تعبير عن �ش�عرية يدلل فيها الريا�ض�ي� ،ش��أنه يف ذل�ك �أي فرد �آخر من �ش�عبه �أو فريقه ،ع�ن انتمائه ،بل
واعتزازه بهذا االنتماء وت�أكيده على ح�ض�وره يف املحافل واملنا�س�بات و�ش�تى ميادين الن�ش�اط الإن�ساين.
وق�صة اتخاذ منتخب كرة
القدم الكويتي للجمل �شعاراً
له حني ت�أهل ملباريات ك�أ�س
ال��ع��امل يف ا���س��ب��ان��ي��ا يف عام
 1982ال تن�سى ،وت�ستحق �أن
ت��روى ونحن ب�صدد احلديث
عن عالقة الريا�ضة ،وخا�صة
ك��رة ال��ق��دم ،بالهوية .ولدت
فكرة هذا ال�شعار الذي �أعد
ل��ه ال��راح��ل �سمري اليا�سني
ت�صميماً معبرّ اً �آنذاك و�صدرت
م�سكوكة ذهبية تذكارية حتمل
�صورة اجلمل ،خ�لال خو�ض
املنتخب مباراة الت�أهيل الأوىل
يف �أكتوبر عام  1981مع فريق
نيوزيلندا يف �أوكالند .وخالل
�إجراء تلفزيون الكويت مقابلة
مع ال�شهيد فهد الأحمد جتمع
خلفه عدد من م�شجعي الفريق
النيوزيلندي رافعاً الفتة كتب
عليها «ع��ودوا �إىل جمالكم».

ش � �ع ��ار «ج �م �ل �ن ��ا ي � �ف ��وز » ت �ع �ب �ي��ر واع� � � �ت � � ��زاز ب��ال �ه��وي��ة
ال � � ��وط � � � �ن � � � �ي � � ��ة مل � � �ن � � �ت � � �خ � ��ب ال � � � �ك � � � ��وي � � � ��ت ف � � � � ��ي م� � � � �ب � � � ��اراة
ك � � � � � ��أس ال � � � �ع � � ��ال � � ��م ف � � � ��ي إس � � �ب� � ��ان � � �ي� � ��ا ال � � � � �ع � � � ��ام 1982

ورداً على ه��ذا اال�ستفزاز،
وبعد ف��وز املنتخب الكويتي
على نظريه النيوزيلندي� ،أعلن
اختياره للجمل �شعاراً ،وحتت
هذا ال�شعار ،وب��إدخ��ال جمل
حي يف مقر الفريق يف ا�سبانيا
ّ
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راف��ق��ه طيلة وج���وده هناك،
خا�ض املنتخب مبارياته.
وم���ن امل��ع��ت��ق��د �أن الفتة
النيوزلنديني امل�ستفزة كانت
دافعا ُ ليظهر املنتخب الكويتي
اعتزازه بهويته العربية ،ولي�س
بالتنكر لها ،وات��خ��اذه �صورة
اجلمل رمزاً لهذه الهوية كتب
يف �إطارها الدائري هذه العبارة
املعربة «جملنا يفوز».
الريا�ضة �ضد التمييز
على �أن هذه الريا�ضة �ستلعب
دوراً بارزاً يف ت�أكيد الهوية يف
عدة مناطق من العامل متيزت
بكفاح حترري كان الريا�ضيون
يف خ�ضمه �أحيانا ومت�صدرين
له يف �أحيان �أخ��رى .وحت�ضر
هنا �صورة �شخ�صية من جنوب
�أف��ري��ق��ي��ا� ،شخ�صية «�آل�ب�رت
لوثويل» ،رئي�س امل�ؤمتر الوطني
الأفريقي (،)1967 -1952

�أول �أفريقي يحظى بجائزة
نوبل لل�سالم ،و�صاحب جعل
الن�شاط الريا�ضي والتجمعات
اجلماهريية يف املالعب فر�صة
لك�سر ح�صار نظام التمييز
العن�صري ،وتنظيم اجلماهري
وخلق هوية موحدة ت�ؤلف بني
الفئات االجتماعية ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أ�سي�س النوادي الريا�ضية
التي حتفظ لل�سود يف جنوب
�أفريقيا هويتهم ،وثقافتهم
التي حاول النظام العن�صري
حموها على كل �صعيد ،ف�أر�سى
بذلك الأ���س��ا���س ال��ذي قامت
عليه احلركة الريا�ضية املعادية
للتمييز العن�صري لعزل جنوب
�أفريقيا البي�ضاء عن �ساحة
الريا�ضة العاملية يف �ستينيات
و�سبعينيات القرن املا�ضي.
يقول لوثويل يف كتاب �سرية
حياته �أن عاطفته جتاه لعبة
ك��رة ال��ق��دم ن�ش�أت ح�ين كان
مدر�ساً يف كلية �آدامز يف دوربان
ب�ين العامني ،1935 1920
وي�ضيف «�أ�صبحت من م�شجعي
ك���رة ال��ق��دم بحكم الظروف
ال�سيا�سية ..وما جذبني �إىل
هذه اللعبة ،وما زال يجذبني
حتى الآن ،ه��و فر�صة لقاء
النا�س من خمتلف الطبقات
والفئات ،العليا والدنيا» .وقال
�إنه ر�أى يف هذه الريا�ضة التي
جت��اوزت يف ت�أثريها مالعب
كرة القدم وو�صلت �إىل جماالت
اجتماعية �أخ��رى ما يجمعها
بن�ضاله ال�شخ�صي �ضد الف�صل
العن�صري ،و�سعيه لت�شكيل
ه��وي��ة �أف��ري��ق��ي��ة يف مواجهة
ثقافة الإق�صاء واملحو التي
مار�سها نظام الأقلية البي�ضاء.
وو�صفت �صحافية تكتب يف
�صحيفة «عامل البانتو» (اال�سم
اجلامع لقبائل جنوب �أفريقيا)

ت�ق�ت�ح��م ال��ري��اض��ة بشكل
ال ب��د منه أسئلة الهوية،
وم � �ل � ��اح � � � � �ظ� � � � ��ات ف � ��ري � ��ق
ال � � �ه � ��وك � ��ي اإلي � ��رل � � �ن � ��دي
دل �ي��ل ع�ل��ى ت��وت��ر الهوية
مالعب كرة القدم هناك ب�أنها
«ف�ضاءات ثقافية �أفريقية»،
وق��ال��ت �أن مثل ه��ذه الأر�ض
للقاءات امل�شرتكة «توفر ال�شرط
الوحيد املمكن حلياة جمتمع
حقيقية ،ولعالقات جامعة بني
العائالت والأطفال وخمتلف
الفئات يف املجتمع الواحد..
فهنا يف نادي البانتو الريا�ضي
تلتقي �آالف م�ؤلفة لعقد روابط
وع�لاق��ات ك��ان��ت مفيدة لهم
والتزال حتى اليوم».
بني هويتني
وتنقلنا الريا�ضة يف �إيرلندا
ال�شمالية� ،أو املقاطعة الإيرلندية
التابعة لربيطانيا� ،إىل �صعيد
�آخر من عالقة الريا�ضة بالهوية.
يف ع���ام  ،2005ومبنا�سبة
ال�برن��ام��ج ال��ر���س��م��ي لبطولة
الأمم الأوروبية يف لعبة الهوكي
يف دب��ل��ن��� ،ص��درت ملحوظة
ميكن �أن تكون م�ستغربة عن
رئي�سة فريق الهوكي الن�سائي
الإيرلندي جاء فيها « حني تكون
قادماً من �إيرلندا ال�شمالية متر
�أحياناً بتجربة ت�شو�ش ينتاب
هويتك .نحن ل�سنا �أ�سوياء مثل
الذين يعي�شون يف جمهورية
�إيرلندا؛ هل نحن بريطانيون
�أم �إيرلنديون؟ نحن مبعنى من
املعاين مثل ال منتمني يطلون
من اخلارج على الداخل».
يلقي هذا التعليق ال�ضوء

67

جنوب �أفريقيا اليوم

على ٍ
بعد واحد من �أبعاد ظاهرة
اجتماعية �أكرث تعقيداً ،هي ما
دعاها عامل االجتماع «نوبرت
�إليا�س» «اخللطة الوطنية»،
�أي تلك اخللطة التي ت�شكل
�سمات الهوية الوطنية جلماعة
من اجلماعات� ،أو ما ندعوها
«ال�شخ�صية الوطنية» ،وتتكون
من ع��ادات بيئية واجتماعية
وثقافية تقوم يف عمق بنية
�شخ�صية الفرد.
ولهذه الق�ضية ذات ال�صلة
بالهوية الوطنية رنني خا�ص
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����س��ك��ان �إيرلندا
ال�����ش��م��ال��ي��ة يف ظ���ل الو�ضع
االجتماعي -ال�سيا�سي الراهن،
والعالقة امل�س َّي�سة �إىل درجة
بالغة بني الريا�ضة وال�سيا�سة
يف املنطقة.
وجتد �أ�سئلة مثل «ماهي
جن�سيتي؟» �أو « هذه الريا�ضة
م��اذا تعني بالن�سبة يل؟» �أو
«هل �س�أكون �أقل �إيرلندي ًة �أو
بريطاني ًة �إن لعبت مع فريق
«الآخ����ر»؟ و «�أي���ن م��ك��ان من
هو من �إيرلندا ال�شمالية �أو
مقاطعة �أول�����س�تر؟» ،تعبرياً
عنها يف امل�لاع��ب وخارجها
على حد �سواء .ويكمن ال�س�ؤال
ال�صعب« :من �أنا على �صعيد
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ف��ردي واجتماعي؟» يف قلب
ه��ذا ال��ت��وازن القلق واملتوتر.
ولهذا تقتحم الريا�ضة ب�شكل
الب����د م��ن��ه �أ���س��ئ��ل��ة الهوية،
ويجرب الريا�ضيون القادمون
من �إيرلندا ال�شمالية امل�ؤهلون
لتمثيل جمهورية �إيرلندا (يطلق
عليها �أحيانا ا�سم �إيرلندا فقط)
�أو ميثلون اململكة الربيطانية �أو
�إيرلندا ال�شمالية ،هذا التوتر
والقلق بطرق خمتلفة.
وم���ن امل�لاح��ظ �أن بحث
م��و���ض��وع ال��ري��ا���ض��ة والهوية
ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى اجل���زي���رة
الإيرلندية تركز على �أ�شكال
ال��ف��رق الريا�ضية الذكورية،
و�أهملت جتارب الريا�ضيات يف
اجلزيرة ن�سبياً ،وخا�صة �أولئك
اللواتي ت�شكل الريا�ضة جانباً
مهماً من حياتهن� .إال �أن هناك
من تناول تعقيدات �إن�شاء الهوية
والتعبري عنها و�إعادة �إنتاجها
من زاوية ن�سائية .منطلقاً من
�أن الع��ب��ات الهوكي بخا�صة
ميثلن �صلة ب�ؤرية ناب�ضة باحلياة
بني الريا�ضة و«الأمة» .يف هذا
ال�سياق حظيت العبات مقاطعة
�أول�����س�تر ب��درج��ة م��ن النجاح
ميكن مالحظتها يف م�سابقات
الهوكي الن�سائية طوال ال�سنوات

رياضة
الثماين املا�ضية ،ومت متثيل
الالعبات من �إيرلندا ال�شمالية
يف الفريق الإيرلندي الوطني،
وهو ما قاد العبة مثل «جوديث»
�إىل التعبري عن نوع من توتر
الهوية .تقول «�أنا ال �أرى نف�سي
�إيرلندية بالفعل ،ولكن ال �أرى
نف�سي بريطانية �أي�ضاً» .بينما
ت�شعر «ل���ورا» ب ��أن اللعب من
�أجل �أول�سرت يف م�سابقة داخل
�إي��رل��ن��دا ب�ين امل��ن��اط��ق ي�شبه
«اللعب �ضد الإيرلندي» �أو كما
قالت حرفياً « �أعتقد �أنك حني
تلعب من �أجل �أول�سرت ال تكون
�إيرلندياً� ،أنت تلعب �ضد ما هو
�إيرلندي».
هذا التوتر ،كما يبدو من
ه��ذه املقتطفات ،ي��دل على
ٍ
ا�ستالب للهوية ،وال
ح��دوث
يعدو ما ي�شبه فقدان الوزن
هذا �أن يكون افتقاراً لبو�صلة
�أو منارة هادية ،على الرغم من
�أن كل هذه الأحا�سي�س التي
يعرب عنها ه��ؤالء الريا�ضيون
والريا�ضيات تلمح �إىل وجود
�أر���ض م�شرتكة �أو بر رئي�سي
حا�ضر يف �ضباب �سيا�سي-
اجتماعي يلف هذه اجلزيرة.
فهل �سيقي�ض للريا�ضي
الإيرلندي ال�شمايل �أو الإن�سان
الإي��رل��ن��دي املثقل باجلن�سية
الربيطانية ب�شكل عام الإم�ساك
بحافة الرب الرئي�سي الذي يبدو
�أنه ي�سعى �إليه؟ �أو هل ميكن
ا�سرتداد هوية م�ستلبة؟
هنالك جت��رب��ة ريا�ضية،
لريا�ضيني ع��رب ه��ذه املرة،
حدثت يف خ�ضم حرب حترير
لي�س للهوية ال�شخ�صية فقط،
بل لهوية وطن مت ا�ستالبها؛
جتربة الريا�ضيني اجلزائريني
الذي ا�ستعادوا هويتهم يف �سياق
الثورة اجلزائرية .وه��ذه هي

م � � �ل � � �ح � � �م� � ��ة ف� � � � ��ري� � � � ��ق اجل� � � � � � ��زائ� � � � � � ��ر ال � � � � �ت� � � � ��ي أح� � � ��رج� � � ��ت
ف � � ��رن� � � �س � � ��ا وحت � � � � ��ول � � � � ��ت ل � � �ق � � �ص� � ��ة ب� � � �ط � � ��ول � � ��ة وط � �ن � �ي � ��ة
ت � �ت � �ن � ��اق � �ل � �ه � ��ا األج � � � � �ي � � � � ��ال ف � � � ��ي ال� � � � � � � � ��والء واالن� � � �ت� � � �م � � ��اء

الفريق اجلزائري

قمي�ص للجزائر-غالف كتاب

ق�صتهم اجلديرة ب�أن حتكى.
العودة من منفى الهوية
ذات يوم خاطب ال�شاعر
اجلزائري «مالك حداد» �شاعراً
فرن�سياً زميال له بقوله» اللغة
الفرن�سية منفاي ..يا �أراغون..
لو كنت �أع��رف الغناء لغنيت
بالعربية» .ومع ذلك من يقر�أ
روايات هذا ال�شاعر وق�صائده
يدرك �أنه �صاغ �أغنيات جميلة
حتى يف ذلك املنفى� ،أي �أنه عرب
عن هويته اجلزائرية العربية
ول��و بتلك اللغة التي ال متت
للعربية ب�صلة وك�أنه ا�ستعاد
يف منفاه �سمات �شخ�صيته
الوطنية ،ومل ي�سمح له ب�أن
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ميحو مالحمه.
حال الريا�ضيني اجلزائريني
الذين مل تكن الفرن�سية منفاهم
فقط ،ب��ل ك��ان ك��ل م��ا ي�شكل
«هويتهم» كب�شر وكريا�ضيني
فرن�سي ًا �أي�����ض��ا بحكم واقع
االحتالل الفرن�سي للجزائر،
�أ�شد و�أ�صعب� .أي �أن اال�ستالب
كان تام ًا للهوية وال�شخ�صية
الوطنية .ولكن يف عام ،1958
قي�ض لهذا احل��ال �أن يتغري
جذرياً ،و�أن ي�سرتد ه�ؤالء ما
ُ�سلب منهم؛ الهوية والوطن
معاً .يف ذلك العام كان الفريق
الفرن�سي م��ن �أق����وى الفرق
املر�شحة للفوز بك�أ�س العامل
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يف ال�سويد ،وكان ي�ضم العبني
بارزين� ،إال �أنه خا�ض مباراة
ن�صف النهائي �أم��ام الربازيل
يف غياب �أبرز العبيه ،وانهزم
الفريق الفرن�سي �أمام الربازيل
بخم�سة �أهداف مقابل هدفني.
وح��دث هذا لأن ا�ستعدادات
م����درب ال��ف��ري��ق ا�صطدمت
مبفاج�أة مل تكن يف ح�سبانه.
كان قد ا�ستدعى لالن�ضمام
�إىل ت�شكيلة املنتخب الفرن�سي
�أربعة العبني جزائريني هم،
جنم فريق �سانت ايتيان «ر�شيد
خملويف» و �صخرة دفاع فريق
موناكو «م�صطفى زيتوين»،
ومهاجم فريق موناكو �أي�ض ًا
«عبد العزيز بن تيفور» ،ومهاجم
فريق رمي�س «حممد معو�ش».
وقبل �شهرين من موعد �سفر
املنتخب �إىل ال�سويد اختفى
الالعبون اجلزائريون الأربعة،
ومعهم اختفى  30العباً �آخرين
نا�شطون يف دوري الدرجة
الأوىل الفرن�سي .غادر ه�ؤالء
الالعبون املدن الفرن�سية التي
كانوا يلعبون يف فرقها على
دفعات وع�بروا ح��دود الدول
املجاورة ليجتمعوا يف تون�س.
كانت خطة اختفاء الالعبني
من تدبري جبهة التحرير الوطني
اجلزائرية التي كانت تخو�ض
حرب التحرير على اال�ستعمار
الفرن�سي منذ نوفمرب .1954
وكانت لها خاليا يف فرن�سا جتمع
ا�شرتاكات الالعبني اجلزائريني
دعماً للمقاومة امل�سلحة بن�سبة
 %15م��ن روات��ب��ه��م .وقررت
قيادة اجلبهة ت�شكيل فريق ميثل
اجلزائر يف املباريات الكروية
الدولية ،وكلفت العباً حمرتفاً
معروفاً يف ال��دوري الفرن�سي
هو «حممد بو م��زراق» بجمع
الالعبني اجلزائريني ونقلهم

�إىل تون�س لي�شكلوا الفريق
اجلزائري.
حني كان «بو مزراق» ي�سعى
لإقناع الالعبني بالعودة من
منفى الهوية الفرن�سية �إىل
هويتهم اجلزائرية ،كانت يف
ذهنه م��ب��اراة تاريخية جرت
يف ع��ام  1954ب�ين املنتخب
الفرن�سي ومنتخب عن �شمايل
�أفريقيا �ضم �أب��رز الالعبني
اجلزائريني يف دوري الدرجة
الأوىل الفرن�سي ،ومنهم عبد
ال��رح��م��ن ب��وب��ك��ر وم�صطفى
زيتوين وخمتار عريبي وعبد
العزيز بن تيفور ،ومن املغرب
العربي ب��ن م��ب��ارك وزم�ل�ا�ؤه
عبد الرحمن حمجوب وحممد
عبد الرزاق و�سامل بن ميلود،
وم��ن تون�س قا�سم ح�سونة.
ال�صحف الفرن�سية اهتمت
بهذه امل��ب��اراة على رغ��م �أنها
مل تكن ر�سمية ،و�سارعت �إىل
التكهن بفوز املنتخب الفرن�سي
ال�ساحق على العبني «ال جتمع
بينهم �إال اللغة العربية» على
حد تعبري �صحايف فرن�سي،
ويقودهم العب يبلغ ال�سابعة
والثالثني من عمره ،يف �إ�شارة
�إىل املغربي بن مبارك .لكن
جمريات املباراة كانت خمتلفة
اختالفاً تاماً ،فلم مت�ض �سوى
 25دقيقة �إال وفتح عبد الرزاق
بوابة ت�سجيل �أهداف منتخب
�شمايل �أفريقيا ،و�أ�ضاف بن
م��ب��ارك ه��دف�اً ثانياً قبل �أن
ي�سجل املنتخب الفرن�سي هدفه
الأول ،ولكن عبد الرزاق �سجل
هدف ًا ثالث ًا ،وانتهت املباراة
مع ت�سجيل املنتخب الفرن�سي
لهدف ثان ب�ضربة جزاء ،وفوز
فريق �شمايل �أفريقيا.
ومل ت��ك��ن ه���ذه ه��ي املرة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ان��ه��زم فيها

فريق هوكي ايرلندي

املنتخب الفرن�سي �أمام فريق من
�شمايل �أفريقيا� ،إال �أنها الأ�شهر
على الإطالق لأنها ترافقت مع
حدث كبري هو ان��دالع الثورة
اجلزائرية امل�سلحة.
وقبل يومني من مباراة ودية
حت�ضريية ملباريات ك�أ�س العامل
تلك يف عام  1958بني املنتخب
الفرن�سي واملنتخب ال�سوي�سري،
اختفى �أي�ض ًا ت�سعة العبني
جزائريني فج�أة ،وغادروا عرب
احلدود ال�سوي�سرية �إىل �إيطاليا

ومنها �إىل ت��ون�����س .ومتكنت
جمموعات �أخرى من اللحاق
ب��ه��م ،وليتجمع �أول منتخب
ج��زائ��ري ل��ك��رة ال��ق��دم حتت
�إ�شراف ال�شاب «خمتار عريبي»
مدرب فريق افينيون الفرن�سي.
واعتقلت ال�شرطة الفرن�سية ،يف
حماولة منها لإبقاء الالعبني يف
�سجن الهوية الفرن�سية ،العبني
هما «ح�سن �شاربي» و «حممد
معو�ش» وهما يف طريقهما �إىل
مغادرة الأرا���ض��ي الفرن�سية،

�ألربت لوثويل
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و�سجنا مل��دة ع��ام ك��ام��ل قبل
�أن يطلق �سراحهما ويلتحقا
بزمالئهما يف تون�س.
�أذه����ل اخ��ت��ف��اء الالعبني
اجلزائريني ال�سلطات الفرن�سية
بعد �أن انت�شر ع�بر و�سائط
الإعالم على نطاق وا�سع ،فلم
جتد �أمامها �سوى ال�ضغط على
احتاد الكرة الدويل ملنعه من
االعرتاف بالفريق اجلزائري،
ومنعه من امل�شاركة يف املباريات
الدولية� ،إال �أن هذا ال�ضغط
واملنع مل يوقف انطالقة الفريق
يف م�سرية طويلة من املباريات
يف دول �أف��ري��ق��ي��ة و�آ�سيوية
و�أوربية �شرقية ،يرتدي فيها
العبوه �ألوان العلم اجلزائري،
ويعزف فيها ن�شيد اجلزائر
الوطني ال�شهري ال��ه��ادر قبل
بداية �أي مباراة:

���ازالت امل���اح���ق� ْ
��ات
ق�����س��م� ً�ا ب����ال����ن� ِ
��ات ال���ط���اه� ْ
��رات
وال����دم����اءِ ال���زاك���ي� ِ
ن�����������������ح�����������������ن ث�������������رن�������������ا
ْ
مم�����������ات
ف��������ح��������ي��������اة �أو
وع����������ق����������دن����������ا ال�����������ع�����������ز َم
�أن حت������ي������ا اجل����������زائ����������رْ .

كتب هذا الن�شيد اجلزائري
«مفدي زكريا» وو�ضع �أحلانه
املو�سيقار امل�����ص��ري «حممد
فوزي» .ويجدر بنا يف ختام هذه
الإطاللة الإ�شارة �إىل �صدور
كتاب م�صور يف فرن�سا ()2016
يروي فيه م�ؤلفوه الثالثة ق�صة
ه��ذا ال��ف��ري��ق اجل���زائ���ري� ،أو
ملحمته املميزة يف تاريخ كرة
ال��ق��دم العاملية ح�سب تعبري
كري�س امل�شارك يف الت�أليف .وما
لفت نظر هذا امل�ؤلف �أنه رغب
يف امل�شاركة يف الت�أليف «بعد �أن
اكت�شف ق�صة فريق رائع ترك
�أبطاله وراءهم ال�شهرة واملال
من �أجل امل�ساهمة يف حترير
وطنهم».

نــــص

هويتنا

ذاك
القل��ق الس��ري

للكوي���ت ،والأم���ر املحري �أن
ت�ساءلت كثريا عن الهوية
الأر�ض �ستبقى ولن ي�ستطيع
يف رواياتي ،وذلك عن طريق
�أي ما كان �أخذها ،و�س���نكون
و�ضع �أ�سئلة على �أل�سنة �أبطال
باق�ي�ن فيها ،ولكنها لن تكون
الروايات� ،أ�س���ئلة تنبعث من
با�س���مها الكويت ول���ن نكون
املخاب���ئ ال�س���رية يف عق���ل
كويتي�ي�ن ،وه���و م���ا حاربن���ا
ووجدان الكاتب والتي قد ال
لأجل���ه� ،أن تبقى الكويت و�أن
يعلم دوافع �أ�سبابها املجهولة
نبقى كويتيني:
له ،لكن للكتاب���ة قدرة هائلة
االنتماء يعني هوية يعني
ال حمدودة بتعري���ة املجهول
�أن نكون �أن يكون لنا وطن
واملخف���ي يف طي���ات غمو�ض
ولأج���ل �أن يكون لنا وطن
النف����س الب�ش���رية وك�ش���ف
السالم
شويش
فوزية
كان يج���ب �أن نقات���ل لأج���ل
الغطاء عنها ،وذلك با�ستدراج
هويتنا
الكاتب �إىل منطقة الالوعي
هويتن���ا امل�س���روقة فالأر�ض ما زالت موج���ودة ،ولكنها بال
عنده التي تختزن كل �س���جله الغام�ض ،وتبد�أ بفك رموز و�ألغاز
ما�ضيه اجلنيني البعيد ،وبثه ب�صيغة �شيفرات ملعلومات يلتقطها هوية �ضاعت
كان م���ن امله���م ج���دا �أن يع���ود اال�س���م للأر�ض حت���ى تعود
وعي الكاتب ويتتبعها وين�ش���ئ عليها معماره الأدبي والفني بعد
تفكيك رموزها وفهمها وب�سبب اختالط جيناتي وتعدد دمائها الهوية
هذا االلتبا�س املبهم غري مفهوم
وثقافتها وح�ضاراتها ولغاتها التي كانت حتاول معرفة كينونتها
�أنت حتب الأر�ض هذه هي الأر�ض موجودة مل ت�ؤخذ منك
وهويتها ،جاءتني املعرفة خالل كتابة الرواية ،ففيها تو�ض���حت
ولكن���ك تكت�ش���ف ب�أنك حت���ب االنتماء لهوية ه���ذه الأر�ض،
هويت���ي احلقة وانتمائي احلق الذي ه���و هويتي الكويتية حتى
و�إن تع���ددت جيناتي واخت�ل�اط «دمائي رواي���ة» رجيم الكالم» ولي�ست الأر�ض بذاتها
الهوي���ة �أن تك���ون كويتيا وهذه الأر�ض كويتية ،و�أن ت�ش���عر
بال���ذات تغلب���ت فيها هويتي وانتمائي الكويتي و�س���يطرت على
م�شاعري و�أحا�سي�سي بكل م�شاهد الرواية ،و�ألغت كل ما عداها ،بلذة هذا املعنى وطعم هذا االنتماء
كان جمرد احلديث باللهجة الكويتية مينحنا بهجة التحدي
وكانت هذه امل�ش���اعر قوية مندفعة خا�ص���ة عند الإح�س���ا�س �أن
هذا الوطن �سي�ض���يع منا و�ست�س���رق هويتن���ا وانتما�ؤنا له ،وهو وامل�ؤامرة فما �أ�صعب �أن ت�صادر اللهجة و�صيغة الكالم
وب�س�ي�رة والدي التي كتبتها يف روايتي «اجلميالت الثالث»
ما �س���طرته ب�أحد م�ش���اهدها و�أنا �أحكي عن الغزو ال�ص���دامي

70

الغرسة ( 96يناير  -فبراير )2019

قلت� :أبي تركي بالوالدة� ،سعودي الأ�صل واملن�ش�أ ،كويتي االختيار
ولد يف مدينة ا�سطنبول لأم تركية و�أب �سعودي من مدينة حائل
حتديدا� ،أم�ضى طفولته يف تركيا ودر�س بجامع �سلطان �أحمد،
وغادرها بعمر � 8س���نني بعد �صدور �أمر من الأمري �سعود عبد
العزي���ز الر�ش���يد بعودة ج���دي و�أوالده �إىل حائل ،وهناك تتغري
حياة ال�ص���بي لي�ص���بح مقات ً
ال يف الغزوات ،وبعد �سقوط حائل
ي�صبح مقات ً
ال يف اجلي�ش ال�سعودي ،وبعد فرتة من الزمن يغادر
ال�سعودية بعمر � 18سنة لي�ستقر يف الكويت.
والدي الرتكي بالوالدة ال�س���عودي الأ�ص���ل واملن�ش����أ كويتي
باالختيار ،كان رجال للمتناق�ض���ات املت�ص���احلة واملن�ص���هرة يف
كيان عرف كيفية تدجينها وتروي�ض���ها وجعلها معزوفة مت�سقة
ومتنا�س���قة يف �س���يمفونيته ،لتمنحه الر�ض���ا وال�سالم الداخلي
امل�س���تقر واملمزوج يف هوي���ة كونية لكنها حتمل ب�ص���مة كويتية
وا�ضحة ال�شك فيها ميلك احل�س والتذوق الفني الرهيف الذي
اكت�س���به من طفولته الرتكية ،ويحم�س قهوته بيده ومبحما�س���ه
الطويل وي�صاحبه �صوته بجر �أغاين الربابة احلائلية ،وميار�س
عمله كتاجر كويتي �أ�صيل متفتح وعارف كيف يوازن بني حياته
ورغباته وتطلعاته وما يريده منها
كانت الكويت هي حياته احلقة وموطنه
حريتن���ي كلم���ة موطنه م���ا موطنه احلق يف تع���دد البالد
وهوياتها ولغاتها؟
�أيهما كان موطنه الأ�صلي فيها؟
هل �أراهن على حائل كمقيا�س ملواطنته لكونه عا�ش ومات
بل�سان لهجتها؟
مل يتحدث باللهجة الكويتية ،برغم �أنها كانت موطن �إقامته
الأط���ول عمرا ،واحتف���ظ بلهجته احلائلية حت���ى �آخر نف�س يف
حياته �أم هل رهاين الأكرب �سيكون على ا�سطنبول ،املغرو�سة يف
قلب���ه مثل زهرة العمر اجلميل ،وكانت �آخر ما طلب قبل وفاته
�أن ن�سافر �أنا و�أختاي معه �إليها عند �شفائه؟
ماذا تعني �أمنية املوت هذه؟
هل �أ�ست�شف منها �أنه ف�ضلها كموطن ووطن؟
خا�ص���ة �إذا حكمن���ا �أنه���ا كانت �آخر �أمنيات امل���وت بتجليها
و�صدقها؟
�إذن يف هذه احلالة ماذا �س�أ�س���تخل�ص من قراره وتف�ض���يله
املوت على �أر�ض الكويت ورف�ض���ه اخل���روج منها عندما غزاها
�صدام ح�سني بالرغم من امتالكه لبيت �آخر يف تركيا كان من
ال�س���هل �أن ي�س���كنه ب�أمان ،بعيدا عن خماطر احلرب و�أهوالها
التي ع�شناها معه ب�سبب رف�ضه مغادرتها؟
كان قراره وا�ضحا:
ل���ن �أخ���رج من الكوي���ت و�إن ُكتب علي املوت ،ف�س����أموت يف
�أر�ضها
فك���رت كث�ي�را يف معن���ى كالمه هذا وو�ص���لت �إىل قرار �أن
ُ
الوطن هو مكان مف�ضل لي�ضم ج�سدنا حيا وميتا
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الوط���ن يعني مكانا نرغ���ب �أن نعي�ش على ترابه وندفن فيه
وهو ما يحدد بالفعل حقيقة انتماء هويتنا.
وال �أتخي���ل ول���و للحظة �أن �أدفن خ���ارج الكويت ،فهي وطن
للروح وللج�س���د خري مثوى ،مهما تعددت مزايا جمال الأوطان
الأخرى وطبيعتها الفاتنة ،يبقى قرب يف لهيب �ص���حراء الكويت
ه���و الأح���ب والأقرب والأك�ث�ر انتماء للروح واجل�س���د ،وهو ما
يحدد بو�ضوح معنى االنتماء لهوية وطن
الكتابة لي�س���ت �إال �ش���كال من �أ�ش���كال البحث ع���ن الهوية،
خا�ص���ة يف �ش���كلها الروائي ال���ذي �أكرث ما يتمث���ل فيه حماولة
البحث والك�شف واملعرفة عن معامل الهوية ال�ضائعة �أو امللتب�سة
ما بني هويات متعددة تبعا جلن�سيات خمتلفة.
الرواي���ة لها ق���درة هائلة على ا�س���تبطان املخبوء يف جيوب
العق���ل ال�س���رية ،والعم���ل على حرثها ونب�ش���ها وا�س���تخراجها،
وبالت���ايل ك�ش���فها حتت ن���ور �س���اطع وتقدميها كفك���رة مبلورة
ومق�ش���رة ووا�ضحة� ،أيان ما كانت الفكرة و�أيا ما كان غمو�ضها
و�س���ريتها ،الرواية لها قدرة ا�ستدراجية تعمل بنعومة بحيث ال
ي�شعر الكاتب با�ستدراجها اخلبيث له ،و�سحب ما هو خمبئ يف
طي التواط�ؤ �أو الن�سيان املتعمد �أو الربيء يف غفلته.
وكثريا ما اكت�شف �أن قلق الهوية قد �سيطر على روح الكاتب،
رمب���ا حت���ى من دون ق�ص���د �أو وعي منه وبدون �أن ي�ش���عر جتد
�شخ�ص���ياته تعاين من غياب الهوية �أو ازدواجيتها ،و�أنها تعاين
من انف�ص���اماتها النف�سية التي تت�صارع مع بع�ضها ،الختالفات
االنتم���اءات ،العرقيات ،الثقافات ،الأدي���ان ،العادات والتقاليد
وال�ت�راث واللغات ،كل عامل من هذه يحم���ل بذاته هوية ذاتيه
حتدده وت�شري �إليه ونوعية انتمائه.
ومن هنا ين�ش�أ ال�صراع يف داخل ال�شخ�صية املتعددة الهويات،
وتبد�أ يف طرح الأ�سئلة الوجودية التي تبحث عن نف�سها وكيانها
ال�ضائع يف هذا االختالط املتناق�ض غري املتجان�سة مواده
ال�ص���راع يك���ون ح���ادا كلم���ا زاد التناق�ض ما ب�ي�ن الهويات
املتع���ددة داخ���ل ال�شخ�ص���ية الراف�ض���ة للذوب���ان والت�ص���الح،
خا�ص���ة يف اختالف���ات االنتم���اءات العرقية الت���ي تنطوي على
�ص���راعها داخل ال�شخ�صية وخارجها ،مثال على ذلك �شخ�صية
«يرحب»القبط���ان اليمن���ي امل�س���لم وارتباطه بيهودي���ة من يهود
اليم���ن يف روايتي»حج���ر على حجر»التي ك�ش���فت عن �ص���راع
الهوية امل�س���لمة بعاداتها وتقاليدها وثقافته���ا وتراثها املخزون
واملنط���وي كل���ه يف هويت���ه كم�س���لم ،ويف املقابل حمل���ت هوية
«را�ش���يل» اليهودي���ة كل االختالفات املتناق�ض���ة متاما لب�ص���مة
الهوية امل�سلمة ،هنا هويات �شخ�صيتني متناق�ضتني مت�صارعتني،
كيف ميكن عقد �صلح توافقي معهما؟
وكان احلب وحدهُ قد �أذاب امل�ستحيالت ووفق ما بني ذاك
الذي ال ميكن �أن تُعقد ربطة طرفاه �إال باملحال ،وكان احلب هو
املحال الذي ربط العالقة ب�سماحة التعددية وقبول الآخر.
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دراســــــــة

تصـــــ��ور لكيفيــ��ة

املعرفة والهوية :
ت�شكل املعرفة ال�سائدة يف
ثقافة جمتمع م����ا عماداً قوياً
لبن����اء املفاهيم والقي����م ور�ؤية
الإن�س����ان للحي����اة والع����امل،
وو�س����يلة لتف�س��ي�ر العامل
والواق����ع وم�ش����كالته
وق�ض����اياه .وكلم����ا
كان����ت املعرف����ة
التي ت�سود يف
جمتمع ما

ق ��وة امل�ج�ت�م��ع املعرفية
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ت �ع��زز
ث � � �ق � � �ت� � ��ه واع � � � � � �ت � � � � � ��زازه
ب � �ث � �ق� ��اف � �ت� ��ه وه� ��وي � �ت� ��ه

د.عبداهلل اجلسمي
يف اجل��زء الأول من الورق��ة مت ا�ستعرا�ض بع�ض العنا�ص��ر الأ�سا�سية التي البد من
الأخ��ذ به��ا عند ال�ش��روع يف عملية حتدي��ث الهوية وه��ي  :التحديث الثق��ايف ،اللغة
وطريق��ة التفك�ير ،ويف اجلزء الث��اين و الأخري ن�ستعر�ض عنا�صر �أخ��رى وهي املعرفة
والهوي��ة ،الفرد واجلماعة ،الفن��ون وحتديث اخلطاب الدين��ي ،و�سيعطي ذلك �صورة
عامة عن العنا�صر التي يجب الأخذ بها لتحديث الهوية مبا يتما�شى مع واقعنا.
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حمدودة يكون املجتمع �ضعيفاً
وال ي�س����تطيع التناف�����س م����ع
املجتمع����ات الأخرى املتقدمة.
وق����وة جمتم����ع م����ا املعرفي����ة
واالقت�صادية تعزز بدون �شك
قيمه ومفاهيم����ه وتعطيه قوة
واعت����زاز بالنف�����س وبثقافت����ه
وهويت����ه .فاملعرف����ة يف ع����امل
اليوم ق����وة و�أي جمتمع متقدم
معرفياً وعلمياً �سيكون متقدماً
ثقافي����اً .واملعرف����ة ال تقت�ص����ر
عل����ى فهم الع����امل واحلياة ،بل
فهم الفرد والإن�س����ان لنف�س����ه
وعالقت����ه باملجتم����ع واملحيط
الذي يعي�ش فيه مما البد و�أن
ينعك�س على هويته� ،أي من هو
و�إىل �أي حميط ينتمي ؟
وبالع����ودة ملجتمعات
اخللي����ج العرب����ي ما
قبل النفط �سنجد
ب�أنه����ا تت�س����م
با لب�س����ا طة
و ت�س����و د
فيها

الأمي����ة ب�ش����كل كب��ي�ر وتن����ال
النخب����ة فيها ق�س����طاً حمدوداً
من املعرفة والثقافة .وم�ستوى
املعرفة يعك�س م�ستوى الثقافة
والفك����ر والتفك��ي�ر .فاعتم����اد
الإن�س����ان �س����ابقاً على الطبيعة
جعلها تتحكم يف طريقة حياته
ور�ؤيته للعامل و عالقته ب�أفراد
جماعته �أو جمتمعه �أو الآخرين
فه����و ال ي�س����تطيع الفكاك منها
وال من قوانينها وطقو�سها التي
فر�ض����تها عليه ،كما �أن طبيعة
احلي����اة  ،ذات الطاب����ع احلريف
العمل����ي ،الت����ي كان����ت �س����ائدة
وتوارثها املتوا�ص����ل مل ي�ش����جع
الأفراد �أو املجتمع ب�ش����كل عام
على ال�س����عي للمعرفة النظرية
واكت�س����ابها م����ن �أج����ل تطوي����ر
واقعه����م ال����ذي ال يتحكم����ون
فيه ،ب����ل حتكمه الطبيعة .لكن
التح����والت الت����ي ج����رت بع����د
تدفق الرثوة النفطية وحتديث
املجتمع����ات و�إر�س����اء التعلي����م
امل�ؤ�س�س����ي واالحتكاك الثقايف
والفكري م����ع الآخرين ومن ثم
تط����ور و�س����ائل التكنولوجيا يف
نقل املعرفة والأفكار ،لعب دوراً
�أ�سا�سياً يف تطور معرفة الفرد

ال �ث �ق��اف��ة احلديثة
خ �ل �ص��ت ال � �ف ��رد من
اخل� � �ض � ��وع لسلطة
امل� �ج� �م ��وع ،وفتحت
ل � � � ��ه آف � � � ��اق � � � ��ا رح � �ب� ��ه
ل�لإب��داع والتجديد
واملجتم����ع .فهذا التط����ور فتح
�آفاقاً معرفية مل تكن مطروقة
من قبل �أعيد خاللها النظر يف
تف�سري العامل والواقع واملجتمع
والعالقة ب��ي�ن �أف����راده ،و�أعيد
ت�ش����كيل املجتم����ع م����ن جدي����د
على �أ�س�س مدنية خمتلفة كان
له����ا عميق الأثر على الإن�س����ان
وهويته واملجتمع وثقافته.
فاملعرف����ة احلديث����ة له����ا
طابعها املميز الذي يختلف عن
�أمناط املعرفة ال�س����ابقة والتي
كان معظمه����ا عقائدياً وذاتياً.
فاملعرف����ة الي����وم مو�ض����وعية
وم����ن نت����اج الإن�س����ان وجتاربه
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ومغامرات����ه الفكرية وف�ض����وله
بالبحث يف امل�ش����كالت وحلها.
وتتميز املعرف����ة احلديثة ب�أنها
تعتمد عل����ى �إثارة الت�س����ا�ؤالت
�أو الأ�س����ئلة وحماول����ة الإجابة
عنه����ا ،و�إعادة النظ����ر باملعرفة
ال�س����ابقة والبحث النقدي فيها
و�إع����ادة ت�أ�س����ي�س العق����ل على
�أ�س�����س منهجية .وقد دفع ذلك
�إىل �إثارة الت�س����ا�ؤالت اخلا�صة
بالإن�س����ان مبعنى من هو ؟ وما
عالقت����ه بالآخرين؟ وما موقفه
من العامل ؟ وما معنى احلياة ؟
وكيف يعي�ش حياته؟
وت�س����ا�ؤالت مث����ل تلك البد
و�أن مت�����س الهوي����ة وقيمه����ا و
مفاهيمها وت�صوراتها .فالهوية
�سابقاً قامت على �أ�س�س معرفية
وثقافية ب�سيطة ووعي حمدود
جت����اه الع����امل واحلي����اة ووعي
الإن�س����ان لنف�س����ه و�إبداعات����ه
الت����ي متي����زت بالب�س����اطة� ،أما
ع����امل اليوم فه����و معقد وبلغت
فيه املعرفة ات�س����اعا مل ي�سبقه
مثي����ل وهي بازدياد م�ض����طرد،
وباخت�صار �ش����ديد ف�إن املعرفة
اجلدي����دة تعن����ي عامل����اً جديداً
غ��ي�ر الع����امل ال����ذي �س����بقه يف
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�شتى اجلوانب و�إن�ساناً جديداً
غري الذي �س����بقه ،ويعني �أي�ضاً
ثقاف����ة ور�ؤي����ة وهوي����ة تتج����دد
لتتما�شى مع العامل املتجدد.
الفرد واجلماعة:
من بني الأمور الهامة التي
جاءت بها عملية التحديث بروز
اجلان����ب الفردي على ح�س����اب
اجلماعي .فمنذ ع�صر النه�ضة
�أخذت م�س�����ألة �إعادة االعتبار
للإن�س����ان الف����رد ح ّي����زاً مهماً
من كتاب����ات املفكرين واملثقفني
والفال�سفة واملبدعني� ،إذ د�شن
ذلك حت����والً ثقافياً وح�ض����ارياً
جدي����داً �أع����اد االعتب����ار �إىل
احل�ض����ارة اليونانية التي كانت
ت�س��ي�ر عك�س تيار احل�ض����ارات
الت����ي �س����بقتها وعا�ص����رتها.
فقد مت طم�س الإن�س����ان الفرد
يف �إط����ار اجلماع����ة �أيا ما كان
نوعه����ا� ،أو يف �إط����ار تف�س��ي�ر
ملعتق����دات هم�ش����ت الإن�س����ان
وو�ض����عت ال�س����لطة بي����د فئات
ت�س����لطية �أحكم����ت هيمنته����ا
عليه فكرياً وثقافياً واجتماعياً
و�سيا�س����ياً ،فغ����اب دوره الفعال
يف الإب����داع والإنت����اج املمي����ز
خ�صو�ص����اً يف ف��ت�رة الع�ص����ور

دراســــــــة

ح� � � ّ�ل م� �س ��أل ��ة االن � �ت � �م� ��اء وحت � �ق� ��ق ش� � � ��روط امل� ��واط � �ن� ��ة يقتضي
ال �ت �ح ��ول م ��ن االن� �ت� �م ��اء االج �ت �م ��اع ��ي إل � ��ى االن� �ت� �م ��اء املؤسسي
أي ل� �ل ��وط ��ن وم ��ؤس� �س ��ات ��ه ون� �ظ ��ام ��ه وال� �ث� �ق ��اف ��ة ذات ال �ط��اب��ع
امل��دن��ي ال �ن��اجت��ة ع�ن��ه ش��ري�ط��ة أال ي�ت��م ت�س�ي�ي��س ه ��ذه الثقافة

الو�س����طى .لك����ن التح����والت
اجلدي����دة عمل����ت عل����ى �إحياء
�أو �إع����ادة بع����ث دور الإن�س����ان
وا�س����تقالليته واح��ت�رام كيان����ه
وحقوق����ه الطبيعي����ة .وبذل����ك
قام����ت الثقاف����ة احلديثة على
الفرد ال الطبيع����ة �أو اجلماعة
فتخل�����ص الفرد من اخل�ض����وع
ل�س����لطة املجم����وع وفتح����ت له
�آفاقاً رحبة للإبداع والتجديد.
وقد نتج عن ذلك �إعادة �صياغة
املفاهي����م الثقافي����ة يف عالق����ة
الف����رد باملجم����وع �أو املجتم����ع
جت����اه املزيد من اال�س����تقاللية
واحلرية.
و�إذا عدن����ا �إىل واق����ع
منطقتنا ال�س����ابق �س����نجد ب�أن
روح اجلماعة �أو املجموع �سادت
ب�ش����كل كب��ي�ر يف جمتمع����ات
املنطقة بغ�ض النظر عن البيئة
التي ظهرت فيها .وهناك عدة
�أ�س����باب دفعت ل�س����يادة الروح
اجلماعي����ة ميكن الإ�ش����ارة �إىل
�أبرزها.
كان العتماد الإن�س����ان على
الطبيعة الأثر الأكرب يف الدفع
بانت�ش����ار ال����روح اجلماعي����ة،
ف�شعور الإن�سان بتفوق الطبيعة

عليه واعتماده يف نف�س الوقت
عليه����ا دفع����ه للعم����ل ب�ش����كل
جماعي للتغلب على امل�صاعب
الت����ي يواجهه����ا يف ت�أمني لقمة
يومه �أو درء املخاطر اخلارجية
�أياً ما كان نوعها وم�ص����درها.
وقاد ذلك �إىل �س����يادة امل�ص��ي�ر
امل�ش��ت�رك ال����ذي ال ميي����ز بني
مكون����ات اجلماع����ة �أو املجتمع
املختلف����ة م����ن حي����ث املكان����ة
االقت�ص����ادية �أو االجتماعي����ة
�أو غريه����ا ،و ت�س����لط اجلماعة
على الفرد و�إخ�ضاعه لها ،لأن
�ص����عوبة الواقع املعا�ش مل يكن
مي ّكن الفرد من اال�ستقالل عن
اجلماعة وت�أمني قوته وم�صريه
مبف����رده .وق����د نت����ج ع����ن ذلك
�سيادة طريقة حياة يف املجتمع
ذات طاب����ع جماع����ي ،حتت����وي
ثقافته����ا عل����ى قي����م جماعي����ة
ال م����كان يذك����ر للفردية فيها
وتتج�سد فيها مظاهر اخل�ضوع
لل�سلطة االجتماعية وال جمال
للتعددية ،فالقيم واملمار�س����ات
واح����دة ،ب����ل حتى ال�شخ�ص����ية
ومكوناتها تكاد تكون واحدة يف
املجتمع .وقد عك�س ذلك نف�سه
يف �إط����ار الإبداعات الفنية يف
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تل����ك املجتمع����ات ،فالفنون يف
املجتمع����ات القدمي����ة متي����زت
بطابعه����ا اجلماع����ي من حيث
املعنى والأداء لدرجة �أن معظم
الفنون التي يطل����ق عليها الآن
م�ص����طلح الفنون ال�شعبية هي
جمهول����ة امل�ص����در �أي ال يعرف
م����ن ه����و الفن����ان �أو م����ن ه����م
الفنانون الذين �أبدعوها.
و�إذا كانت الروح اجلماعية
تع��ب�ر ع����ن الواق����ع ال�س����ابق،
فالواق����ع احل����ايل �أ�س����هم يف
تراجعها ب�ش����كل كب��ي�ر وبرزت
النزعة الفردية ب�ش����كل وا�ضح،
�إذ مت قط����ع �ص����لة الإن�س����ان
بالطبيع����ة وج����رت حت����والت
اقت�صادية جذرية خمتلفة متاماً
عما �سبقها ودخلت جمتمعات
املنطق����ة ع����امل امل�ؤ�س�س����ات
احلديثة والتعليمية التي تعتمد
عل����ى مه����ارة الف����رد ومتي����زه
وقدرت����ه العقلي����ة والعلمي����ة،
ونتج عن ذلك ا�س����تقالل الفرد
ب�ش����كل تدريجي ع����ن اجلماعة
يف العدي����د من املج����االت منها
االقت�ص����ادية واالجتماعي����ة.
فق����د مك����ن طاب����ع االقت�ص����اد
اجلديد الفرد من اال�س����تقالل
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عن اجلماع����ة والعي�ش مبفرده
وقام����ت الدول����ة وم�ؤ�س�س����اتها
بحمايت����ه فلم يع����د بحاجة �إىل
املجموع لالعتماد على قو ِت ِه �أو
حمايته .كما لعبت التكنولوجيا
م�ؤخراً دوراً �إ�ضافياً يف تفكيك
اجلان����ب اجلماع����ي ،و�أخ����ذت
مظاه����ر الفردي����ة املفرط����ة
والأنانية بالربوز ب�شكل كبري.
�أم����ام ه����ذا الو�ض����ع هناك
حتدي����ات فعلية تواج����ه عملية
حتديث الهوية يف هذا اجلانب،
فهناك مع�ضلتان �أ�سا�سيتان ال
ميكن حتدي����ث الهوي����ة �إال من
خالل التغل����ب عليهما ،الأوىل
تتعلق بكيفي����ة توظيف الفردية
الت����ي نتج����ت ع����ن التح����والت
ال�ش����املة يف املجتم����ع يف �إطار
جماعي يحد م����ن حتولها �إىل
فردي����ة مطلق����ة .والأخرى هي
الأه����م ،وتتعل����ق بكيفية توحيد
ال�ش����رائح االجتماعية املختلفة
وثقافاته����ا التقليدي����ة املكون����ة
له����ا واخل����روج مبك���� ّون ثق����ايف
جديد يطور بالفعل م�ض����امني
الهوية يف املجتمع من �أ�ص����ولها
ال�سابقة .بعبارة �أخرى ال تزال
هن����اك �ش����رائح خمتلف����ة يف

املجتمعات اخلليجية والعربية
تتم�س����ك بهويته����ا وثقافته����ا
التقليدي����ة ترى نف�س����ها تنتمي
�إىل اجلماعة التي جاءت منها
�س����واء �أكان ذلك بناء على بيئة
�سابقة ،ريفية ،ح�ضرية ،قبلية،
�أم عل����ى جماع����ة عرقية .هذا
بدون �ش����ك ٍ
حتد كبري وال�س�ؤال
هو كيفية اخلروج منه؟
مبعن����ى �أنه البد من �ص����هر
الفئات االجتماعي����ة وثقافاتها
التقليدي����ة يف �إط����ار الدول����ة

احلديثة ،يف ظل ثقافة حقوقية
وقيمي����ة حديثة توحد املجاميع
مبا هو م�شرتك فيما بينها.
�إن اخل����روج م����ن هات��ي�ن
املع�ضلتني ي�أتي �أوالً من الإميان
الفعل����ي ب�أهمي����ة التحدي����ث
الثقايف الذي البد و�أن يت�ضمن
البحث عن ثقافة توحيدية ذات
طابع جدي����د ،ويف نف�س الوقت
ميك����ن �أن ت�س����هم يف احلف����اظ
عل����ى جوان����ب م����ن الثقاف����ات
املختلفة .فمكونات املجتمعات
ال�س����ابقة �أ�صبحت تعي�ش اليوم
يف ظ����ل دول له����ا �أنظمته����ا
واالقت�ص����ادية
ال�سيا�س����ية
املتط����ورة عن ال�س����ابق وخلقت
واقع����اً خمتلف����اً عم����ا �س����بقه،
و�أ�صبحت اجتماعياً تتكون من
جماميع خمتلفة بع�ضها حملي
وبع�ض����ها من اخلارج ،وحدثت
حت����والت يف العدي����د من القيم
االجتماعية ال�سابقة .واملخرج
هنا ي�أت����ي من �أوالً :تبني ثقافة
مدنية� ،أي ثقاف����ة املدينة ،بعد
انقط����اع عالق����ة اجلماع����ات
بالطبيعي����ة وحت����والت املجتمع
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�إىل جمتم����ع م����دين يقوم على
امل�ؤ�س�س����ات وعلى من����ط �إنتاج
ال يعتم����د عل����ى الطبيعة ،على
�أن تك����ون هذه الثقاف����ة تتالءم
م����ع واق����ع جمتمع����ات املنطقة
وحتاف����ظ عل����ى اجلوان����ب
امل�ش����رقة من هويته����ا .وثانياً:
ط����رح م�س�����ألة االنتم����اء يف
املجتمعات احلديثة مبعنى �إىل
م����ن ينتمى الفرد؟ يف ال�س����ابق
كان انتم����اء الف����رد للجماع����ة
التي ن�ش�����أ وترعرع فيها نتيجة
لغياب �أ�ش����كال فعلي����ة للدولة،
وه����ذا ال ميكن �أن ي�س����تمر يف
الواقع اجلديد لأنه �س����يحدث
تفرقة داخل املجتمع وال يحقق
�ش����روط املواطنة احلقة .وحل
م�س�ألة االنتماء يقت�ضي التحول
م����ن االنتم����اء االجتماعي �إىل
االنتم����اء امل�ؤ�س�س����ي �أي للوطن
وم�ؤ�س�س����اته ونظام����ه والثقافة
ذات الطاب����ع امل����دين الناجت����ة
عنه� ،شريطة �أن ال يتم ت�سيي�س
هذه الثقافة ،مبعنى على جميع
الأفراد ومن خمتلف م�شاربهم
العقائدي����ة �أو الثقافي����ة �أو
االجتماعية �أو الفكرية �أن يعوا
ب�أن م����ا يجمعهم ويوحدهم هو
الوطن وم�ؤ�س�س����اته ونظامه ال
العرق �أو الطائفة �أو القبيلة.
كم����ا �أن م�س�����ألة الفردي����ة
ميكن التغل����ب عليها من خالل
عدد من الأمور منها :
• الإن�س����ان كائن اجتماعي
وال ي�س����تطيع �أن يعي�ش مبفرده
مهما كان����ت الظروف ،والعي�ش
يف جمتم����ع م����ا يعن����ي الدخول
يف عالق����ات مع الآخرين وهذه
العالقات �أو الروابط البد و�أن
تنطلق من �أ�س����ا�س �أو مو�ض����وع
مع��ي�ن ،و�إذا كان����ت الرواب����ط
يف ال�س����ابق تنطل����ق من �أ�س�����س
اجتماعي����ة فف����ي جمتمع اليوم
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هناك مو�ضوعات م�شرتكة �إما
عند فئ����ات معين����ة �أو املجتمع
ككل ،وبالتايل يتحول الأمر يف
االنتم����اء االجتماعي للجماعة
�إىل العمل على معاجلة ق�ضايا
ومو�ضوعات م�شرتكة ناجتة عن
واقع املجتمع احلديث والهدف
�إجنازه����ا لتح�س��ي�ن �أو�ض����اع
املجتمع �أو بع�ض فئاته.
• االنتم����اءات ذات الطابع
االجتماعي تعترب فئوية وي�سعى
�أفراده����ا ل�ص����الح اجلماع����ة
اخلا�ص وهذا يتنافى مع وجود
هوي����ة عامة للمجتمع .والبديل
لهذه الإ�ش����كالية ه����و االهتمام
بال�ص����الح الع����ام للمجتم����ع.
وجت����اوز التق�س����يمات الفئوية،
وهذا بالفعل يحقق وجود هوية
م�شرتكة تتجاوز الفئوية �أياً ما
كان �ش����كلها .فال�ص����الح الع����ام
هو ال����ذي يوحد �أفراد املجتمع
لأنه �سرياعي م�صلحة اجلميع
بغ�����ض النظ����ر ع����ن انتماءاتهم
االجتماعي����ة .وال�ص����الح العام
يفتح باب الت�ض����امن والتعا�ضد
والوحدة يف وج����ه الأمور التي
ميكن �أن تهدد املجتمع وكيانه.
ج����ـ  -يج����ب �أن ت�أخ����ذ
م�س�����ألة «امل�ص��ي�ر امل�ش��ت�رك»
�أبع����اداً خمتلف����ة عم����ا قام����ت
علي����ه يف ال�س����ابق ،ف�����إذا كانت
الطبيع����ة فر�ض����ت م�ص��ي�راً
م�ش��ت�ركاً على م����ن كان يعتمد
عليها ،فالواقع اجلديد يفر�ض
صريا م�شرتكاً يف مو�ضوعات
م� ً
مهم����ة وم�ص��ي�رية .فالتفك��ي�ر
يف امل�س����تقبل و بن����اء الدول����ة

دراســــــــة
وتعزي����ز الإنتاج ب�ش����تى �أنواعه
وبن����اء ركائ����ز اقت�ص����ادية قوية
ال�س����تمرارية املجتمع وال�سعي
للتطوي����ر والتجدي����د ومواكب����ة
الع�ص����ر يفر�����ض عل����ى الأفراد
التوح����د والعم����ل امل�ش��ت�رك،
لبناء جمتمعهم ب�شكل جماعي
ل�ضمان م�ستقبلهم امل�شرتك� ،أي
م�صريهم امل�ش��ت�رك ،وجماراة
ما يجري يف العامل.
الفنون والتعبري عن
الهوية :
هنال����ك عالق����ة وثيق����ة
ب��ي�ن الهوية والفنون ال�س����ائدة
يف املجتم����ع �أو التي متار�س����ها
اجلماعات ذات الطابع الثقايف
املتمي����ز ع����ن بع�ض����ها البع�ض.
فالهوية لي�س����ت �ش����يئاً مادياً �أو
متعين����اً ميك����ن �إدراك����ه ب�ش����كل
مبا�ش����ر ،بل هي نت����اج ملنظومة
م����ن املمار�س����ات االجتماعي����ة
التي ترمز لقيم ومفاهيم معينة
ترب����ط بني جماع����ة ما وتعك�س
طريقة احلياة التي تعي�شها مبا
فيه����ا من جتارب جماعية ذات
طابع روحي �أو �صويف (باملعنى
املعا�ص����ر) .وجمموع����ة القي����م
واملفاهيم يتم التعبري عنها من
خالل الأفعال والفنون.
فلو نظرنا �إىل الفنون التي
�سادت يف املجتمعات الإن�سانية
قب����ل دخ����ول الع�ص����ر احلديث
�س����نجدها تتمي����ز بالطاب����ع
اجلماع����ي حي����ث متار�����س
ب�ش����كل جماع����ي وتع��ب�ر ع����ن
ق�ض����ايا اجلماع����ة �أو املجتمع،
وهذا يعك�����س الطاب����ع الثقايف
ال�س����ائد ذا الطاب����ع اجلماعي
وامل�صري امل�شرتك الذي تعي�شه
اجلماع����ة �أو املجتم����ع (ه����ذا
النمط من الفنون كان �س����ائداً
يف جمتمع����ات اخللي����ج العربي
قب����ل تدف����ق ال��ث�روة النفطية،

وكذل����ك الأمر بالن�س����بة ملعظم
بقاع الوط����ن العربي) ومل يكن
هن����اك �ش�����أن ما يذك����ر للطابع
الفني الفردي .لكن الأمر تغيرّ
بع����د دخ����ول الع�ص����ر احلديث
�إذ ا�س����تمر الف����ن يف وظيفت����ه
االجتماعي����ة لف��ت�رة ال ب�أ�����س
به����ا لكن ب����د�أ التح����ول للطابع
الف����ردي يتعزز و�أ�ص����بح الفنان
يع��ب�ر عن م�ش����اعره وق�ض����اياه
اخلا�ص����ة ذات الطاب����ع الذاتي
والرومان�س����ي ويقط����ع �ص����لته
تدريجياً م����ع املجتمع والواقع،
و�أخ����ذت الغالبية م����ن الفنانني
باالبتعاد ب�ش����كل كبري جداً عن
الواق����ع وانتهى الف����ن بالرتكيز
على ال�ش����كل بدل امل�ض����مون �أو
املو�ض����وع .وميث����ل ذلك �أي�ض����اً
انعكا�ساً للثقافة احلديثة التي
قامت على الفرد و�إبداعاته ال
على اجلماعة.
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وبالع����ودة �إىل منطقتن����ا
�س����نجد ب�����أن الفن����ون كان����ت
تع��ب�ر بالفع����ل عن قي����م وواقع
اجلماع����ات الثقافي����ة املختلفة
التي عا�ش����ت وال يزال بع�ض����ها
يحاف����ظ على طريقة حياته يف
املنطق����ة .فالف����ن البحري على
�س����بيل املثال يع��ب�ر بالفعل عن
ال����روح اجلماعية التي �س����ادت
عند البح����ارة �أثناء ال�س����فر �أو
الغو�����ص عل����ى الل�ؤل�����ؤ ،و حاله
ح����ال الفنون املحلي����ة الأخرى،
كان يع��ب�ر ع����ن هوي����ة املجتمع
ب�ش����كل عام .وقد حتول الغناء
�أي�ض����اً من جانب����ه االجتماعي
�إىل الفردي يف جمتمعات ودول
اخلليج حيث كانت البداية �إىل
حد ما موفقه �إذ عربت معظم
الفن����ون التي ظهرت مبا�ش����رة
يف مرحل����ة ما بع����د النفط عن
ال����روح املتج����ددة ملجتمعاته����ا
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والت����ي ت�س����تمد �أ�ص����التها م����ن
ما�ض����يها ،كما كان حال الغناء
يف الكوي����ت مث��ل� ً
ا ،والبحري����ن
وال�س����عودية �س����ابقاً والآن دولة
الإمارات العربية املتحدة.
لكن للأ�س����ف مل يعد الفن
م�ؤخ����راً حملي����اً خال�ص����اً ،ب����ل
اختلط مع العدي����د من الفنون
الواردة م����ن الثقافات الأخرى
ويف خمتل����ف املج����االت مث����ل
العم����ارة والر�س����م واملو�س����يقى
والأدب والنح����ت وغريه����ا،
�أي حل حم����ل الفنون املحلية
تقريباً .وقد �أدى ذلك تدريجياً
�إىل القطيع����ة �ش����به التامة مع
الفنون يف مرحلة ما قبل النفط
التي كانت تعرب عن هوية وروح
املجتمعات اخلليجية .والفنون
الوافدة هي نتاج بيئات ثقافية
خمتلف����ة وتع��ب�ر ع����ن قيمه����ا
الت����ي يختلف الكث��ي�ر فيها عن
واقعنا.
وهذه امل�س�����ألة تعد م�شكلة
فعلي����ة ،فتحدي����ث الهوي����ة �أو
تطورها يقت�ضي �أن يتم تطوير
�أ�س����اليب الفنون املحلية التي
�أنتجتها �شعوبها على مدى مئات
ورمبا الآالف ال�س����نني ،مبعنى
�أن عملي����ة تطوير الفنون يجب
�أن ت�أت����ي من الداخل ال اخلارج
بحي����ث يت�ص����دى له����ا املثقفون
واملبدع����ون احلقيقي����ون .ويف
نف�س الوقت ال ميكن ملجتمع ما
�أن يعزل نف�س����ه عن العامل وما
يجري في����ه� ،إذ ميكن االطالع
عل����ى الفن����ون العاملية مبختلف
�أمناطها والإفادة من �أ�ساليبها
يف التعبري ع����ن القيم الثقافية
التي ت�ش����كل الهوية �أو الهويات
املحلية ،وبالتايل ميكن الإفادة
م����ن ال�ش����كل �أو القال����ب ولكن
امل�ضمون يعك�س الواقع وثقافة
جمتمعاتن����ا .فالف����ن يف نهاي����ة

الأم����ر لغة ممك����ن التعبري من
خالله����ا عما هو م�ش��ت�رك بني
الأفراد وميكن �أن يوحدهم يف
�إط����ار جماعي ويع����زز الرابطة
فيم����ا بينه����م ويعك�����س قيمه����م
وواقعهم الثقايف.
حتديث اخلطاب الديني :
يعد الدين الإ�س��ل�امي �أهم
املكونات الرئي�س����ة للهوية لي�س
يف منطق����ة اخللي����ج العرب����ي
فقط ،ب����ل يف الوط����ن العربي،
وين�س����حب ذل����ك �أي�ض����اً عل����ى
الثقاف����ة .وتقت�ض����ي م�س�����ألة
حتدي����ث الهوي����ة �أو الثقافة �أن
يت����م حتديث اخلط����اب الديني
املكون لها مبا يتما�شى مع روح
الع�ص����ر وتطوراته احل�ضارية.
فلقد �أقام امل�س����لمون ح�ض����ارة
مرتامي����ة الأط����راف كان له����ا
علومه����ا وثقافته����ا وفنونه����ا
و�آدابه����ا وقيمه����ا وغريه����ا
وا�س����تطاعوا تطوي����ر العل����وم
والفكر والإبداع����ات الثقافية.
وحتديث اخلطاب الديني يعني
تخلي�ص����ه من �أ�س����و�أ ظاهرتني
عرقل����ت عملي����ة حتديثه وهما
الإ�سالم ال�سيا�سي والطائفية.
فالإ�سالم ال�سيا�سي يركز على
البعد ال�سيا�س����ي فق����ط للدين
و�أهم����ل اجلوانب الأخرى ذات
البعد احل�ض����اري والإن�س����اين
والثقايف التي يحتويها الإ�سالم.
وق����د نت����ج عن����ه مان����راه حالياً
م����ن ظواهر للعن����ف والتطرف
والإره����اب وهي جميعها بعيدة
كل البعد عن الإ�سالم احلق.
�أم����ا الطائفي����ة فقد عملت
على متزيق املجتمعات العربية
و�ألهت ال�ش����عوب ب�أم����ور ثانوية
وبثت روح الع�ص����بية البغي�ض����ة
والت�ش����رذم يف املجتم����ع ،وكان
له����ا عظيم الأثر عل����ى الهوية،
�إذ عمل����ت عل����ى التفرق����ة بني

ت � � � �ف � � � �ع � � � �ي � � ��ل دور
ال ��دي ��ن ف ��ي البناء
األخ� � � � � �ل � � � � ��اق � � � � � � � � � � ��ي
ل � � � �ل � � � ��إن � � � � � � � � �س � � � � � � � � ��ان
وم� � � � � �س � � � � ��اي � � � � ��رت � � � � ��ه
ل � � �ت � � �ط� � ��ور ال � �ق � �ي� ��م
األخ �ل�اق � �ي ��ة على
امل� �س� �ت ��وى ال �ع��امل��ي
مكون����ات املجتم����ع ومواجه����ة
بع�ض����ها البع�����ض �أحيان����اً،
وطم�س����ت هوي����ة �أو هوي����ات
ال�ش����عوب التي وحدت تاريخياً
مكوناته����ا .والطائفي����ة ج����اءت
بثقاف����ة مغايرة لطاب����ع الثقافة
ال�س����ابق الذي ات�س����م بالطابع
اجلماع����ي القائ����م عل����ى
الت�سامح والتعاي�ش واالعرتاف
بالآخ����ر وغريه����ا� ،إىل ثقاف����ة
فئوي����ة تق����وم عل����ى �إق�ص����اء
الآخ����ر �أو املختل����ف وتق����ود
العقل �إىل التع�ص����ب واالنغالق
والتطرف وغريها من مفاهيم
وقي����م ال تدعو �إىل الوحدة بني
املواطن��ي�ن ،ويف نف�����س الوق����ت
ال تع��ت�رف بالتن����وع والتعددية
والتعاي�ش بني مكونات املجتمع
املختلفة.
�إن ما �س����بق ذكره يجب �أن
ال يق����ف عائق����اً �أم����ام حتديث
اخلط����اب الديني.فمجتمع����ات
م����ا قب����ل النف����ط كان فهمه����ا
وممار�س����تها للدي����ن �أف�ض����ل
بكثري مم����ا هو علي����ه الآن من
بع�����ض الأط����راف الت����ي تدعي
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احلفاظ على الدين .فقد كان
الت�سامح والتعاي�ش واحلرية يف
ممار�س����ة الطقو�س والتما�سك
وامل�ص��ي�ر امل�شرتك...الخ ،لي�س
بني املذاهب الإ�سالمية فقط،
بل بني امل�س����لمني وغريهم من
�أ�ص����حاب الديان����ات الأخ����رى،
وكان ال�شعور باالنتماء الوطني
و الإمي����ان الدين����ي يق����وم على
�أ�س�س �سليمة.
وجتدر الإ�شارة هنا وب�شكل
موج����ز ج����داً� ،إىل الأبعاد التي
ميك����ن �أن يت����م فيه����ا حتدي����ث
اخلط����اب الدين����ي ليتما�ش����ى
م����ع الع�ص����ر ولإعطاء �ص����ورة
ح�ضارية عن الإ�سالم :
• يج����ب �أن يق����وم اخلطاب
الدين����ي عل����ى �أ�س�����س عقالنية
وواقعي����ة بحي����ث يت����م �إزال����ة
ال�ش����وائب الطائفي����ة من����ه
والتف�س��ي�رات الت����ي �أقحم����ت
يف بع�����ض الأحي����ان على بع�ض
الق�ض����ايا الديني����ة ،ويف نف�����س
الوق����ت يق����وم عل����ى رف�����ض
التع�ص����ب وينظ����ر للدين نظرة
متفتح����ة ت�س����ودها الت�س����امح
وقبول الآخر.
•  �إحي����اء االهتم����ام بالعلم
والثقافة والفكر ،فالإ�سالم يحث
على طلب العلم واملعرفة وعمل
كل ما هو ممكن لتح�ص����يلهما.
والتق����دم العلمي يعزز من دون
�ش����ك التقدم الثقايف والفكري
ال����ذي ميه����د بالفع����ل لتجديد
القي����م واملعتق����دات و�إظه����ار
�صبغتها احل�ضارية والإن�سانية
التي تنظمها كقيم وتعاليم.
ج .تفعي����ل دور الدي����ن يف
البن����اء الأخالق����ي للإن�س����ان
وم�س����ايرته لتط����ور القي����م
الأخالقي����ة عل����ى امل�س����توى
العاملي .وهذا يُ�س����هم بال �شك
يف تعزي����ز قي����م الهوي����ة الت����ي
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ا�ستمد جانب منها من الدين،
وبن����اء �شخ�ص����ية الف����رد عل����ى
�أ�س�س �أخالقية معينة تُ�سهم يف
بني����ة املجتم����ع الأخالقية ككل
وتعزز من مدنيته وح�ضاريته.
اخلامتة.
ميث����ل م����ا مت ذكره ب�ش�����أن
التحدي����ث الثق����ايف وم����ن ث����م
الهوي����ة ،حماول����ة لتحدي����د
وب�ش����كل دقيق العنا�صر الهامة
التي حتت����اج بالفعل �إىل العمل
من قب����ل املفكرين وامل�ش����تغلني
يف الفل�س����فة واملثقف��ي�ن م����ن
�أج����ل تطويرها ،و�إحداث نقله
يف اجلانب الثق����ايف والفكري
للمجتم����ع .والهوي����ة ما هي �إال
نت����اج للواق����ع الثق����ايف يف �أي
جمتمع مبا يحتويه من عنا�صر
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية
وفكري����ة ،وطاملا حدثت هناك
تط����ورات يف بني����ة املجتم����ع
التحتي����ة ف�����إن ذل����ك ي�س����تلزم
حتوالت ثقافية ومن ثم تنعك�س
على هوية املجتمع ب�شكل عام.
وم�س�����ألة حتديث الهوية حالياً
تع����د ذات بع����د مف�ص����لي لأن
املرحلة التاريخية احلالية بالغة
الأهمي����ة نتيجة لوجود جيل ما
زال يجمع ما بني �أوجه عديدة
م����ن الق����دمي واجلديد �أي�ض�����أً،
ويف نف�����س الوق����ت ال ب����د م����ن
تثبيت الأ�س�س التي تقوم عليها
عملية التحديث لأنها �س����تكون
الأر�ض����ية التي ميكن اال�ستناد
عليه����ا يف عملي����ة التحدي����ث
احلالي����ة وامل�س����تقبلية .كم����ا
يجب �أال نتهم الآخرين ،وحتت
ادعاءات خمتلفة ،ب�أنهم �س����بب
تراجع هويتنا ،فال�ش����عب احلي
ه����و ال����ذي يت�ص����دى مل�ش����اكله
بنف�س����ه وه����و ال����ذي يحاف����ظ
على كيانه وهو امل�س�����ؤول الأول
والأخري عن �صيانة هويته.

قاموس الهوية
د .ال�����زواوي ب��غ��وره

الهوية
والدين

�إذا كانت الت�سمية تعني حتديدا لهوية الأ�شياء والأفراد ،ف�إننا
نعرف �أن بع�ض الأ�شياء والأفراد حتمل �أ�سماء دينية �صريحة ال
تخطئها العني �أو الأذن .فكثري من الأفراد يحملون �أ�سماء دينية
يهودية وم�سيحية و �إ�سالمية� :آدم ،حواء ،مو�سى ،عي�سى ،مرمي،
حممد ،عبد اهلل ،ال��خ .وكذلك احل��ال بالن�سية لأ�سماء بع�ض
الأماكن :امل�سجد احلرام ،امل�سجد الأق�صى ،كني�سة القيامة،،الخ.
و ال تخلو �أ�شكال التوا�صل بني النا�س من مفردات وعبارات ورموز
دينية( :ال�سالم عليكم)�( ،إن �شاء اهلل)( ،ال حول وال قوة �إال
باهلل)�( ،آمني)،،الخ و جميعها حتيل �إىل قامو�س جماعة دينية
لها هويتها اخلا�صة .و عليه ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو :ما
الهوية الدينية؟ و ما عالقتها بالهوية الثقافية لأمة من الأمم؟

مييل بع�ض الأفراد واجلماعات واحلركات ،ولأ�سباب عديدة ال
ميكن �سربها يف هذه املقالة� ،إىل ت�شكيل هوية دينية متميزة عن الهوية
العامة الوطنية والثقافية واالجتماعية ،وذلك من خالل اعتمادهم
على جملة من الأ�شكال والأ�ساليب يف التوا�صل فيما بينهم ،بحيث
ِّ
امل�شكلة
يبدو جليا �أن العن�صر الديني قد تغلَّب على بقية العنا�صر
للهوية الثقافية ،وبخا�صة على عنا�صر :اللغة ،والتقاليد ،والثقافة،
والدين نف�سه ،وذلك بحكم �أن هذه اجلماعات �أو احلركات تعتمد
على ت�صور معني �أو تف�سري حمدد للدين.
وال ترتبط هذه الهوية الدينية بديانة معينة ،و�إمنا ت�شمل كل
الديانات ال�سماوية والو�ضعية على حد �سواء ،وذلك ب�سبب �أن كل
ديانة تتحول مع الوقت �إىل م�ؤ�س�سة اجتماعية وثقافية ويف بع�ض
الأحيان �إىل م�ؤ�س�سة �سيا�سية تفر�ض جملة من الطقو�س والرموز
والقواعد واللغة التي متيزها عن بقية امل�ؤ�س�سات االجتماعية .وقد
ترتبط هذه الهوية بجماعات �أو حركات دينية تظهر يف مرحلة
معينة ،بحيث تزدهر وتنت�شر ،ثم تخبو وتندثر.
وال تخلو كتب التاريخ يف القدمي واحلديث من حديث عن هذه
اجلماعات واحلركات ،وا�صفة مذاهبها ،و�شعائرها ،و�أعمالها،
وت�صرفاتها ،و(بدعها) �أو كل ما مييزها عن غريها وعن كل ما كان
�سائدا ويلقى الإجماع عند غالبية النا�س يف تلك املرحلة التاريخية
املعينة.
وتعرف املجتمعات املعا�صرة ،رغم مظاهر التحديث والتجديد،
ورغم مظاهر العلمنة املتفاوتة من جمتمع �إىل �آخر ،هذه الهويات
الدينية �سواء يف �شكل �أقليات� ،أو يف �شكل م�ؤ�س�سات� ،أو يف �شكل
حركات دينية .و�إذا كان املجال ال يت�سع يف هذا املقال ،لو�صف مف�صل
لهذه احلركات التي تظهر من خاللها الهوية الدينية ،ف�إننا ن�ستطيع
�أن نتوقف عند بع�ض �سماتها العامة ،ومن �أهمها:
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�أوال ،تتميز الهوية الدينية بطابعها اجلمعي ،وذلك بحكم �أن الدين
حولون
ال يكون دينا �إال �إذا ا�شتمل على عدد من الأفراد الذين يُ ِ ّ
ذلك الدين �إىل م�صدر �أ�سا�سي لقيمهم ور�ؤاهم ،و يجعلونه �أ�سا�سا
لكينونتهم الوجودية ،بحيث يخ�ضعون خمتلف جماالت حياتهم �إىل
املعطى الديني.
ثانياً ،تت�أ�س�س الهوية الدينية على عن�صرين �أ�سا�سيني ومتالزمني
هما :الإميان وما ميكن �أن ن�سميه بفكرة ال�سمو �أو التعايل .ويعترب
العن�صر الأول �أو الإميان قاعدة لكل العنا�صر التي ت�شكل الهوية
الدينية ،وذلك بحكم �أن الت�سليم باحلقيقة الأوىل املتمثلة بالإميان
باهلل وب�شريعته املقد�سة ،يعترب يف الهوية الدينية �أمرا بديهيا ال
يحتاج �إىل برهان� ،أو �أن على كل برهان� ،إن لزم الأمر� ،أن يثبت هذه
احلقيقة الأوىل والأ�سا�سية .و�أما العن�صر الثاين الذي مييز الهوية
الدينية فيتمثل يف فكرة ال�سمو �أو التعايل والتي تعني �أن احلياة
يف هذا العامل لي�ست �إال مقدمة لعامل �آخر ،و�أن احلياة الأر�ضية ال
عبنا عن هذه
معنى لها �إذا مل ترتبط باحلياة ال�سماوية .و�سواء رَّ
الفكرة بال�سمو �أو التعايل �أو باي لفظ �آخر ،ف�إن املق�صود منها هو
رف�ض الر�ؤية الدنيوية للعامل.
ثالثا ،على الرغم من �أن الهوية الدينية تقوم على الإميان� ،إال
�أن حتديات احلياة تفر�ض عليها �إقامة نوع من العالقة مع العقل
الذي يجب عليه �أن يعمل على الإجابة عن جملة امل�شكالت التي
تطرحها احلياة ،و�أن يحقق نوعا من التوازن بني متطلبات الهوية
الدينية و�ضرورات احلياة .ومما ال �شك فيه هو �أن طريقة ا�ستجابة
كل هوية دينية هو الذي مييزها عن
غريها من الهويات الدينية ،وذلك �إما
بتحقيق التوازن لأع�ضائها �أو امل�ؤمنني
بها مع حميطهم وبيئتهم االجتماعية،
�أو دفعهم نحو ال�صدام والعنف �أو نحو
العزلة واالنطواء .واحلق ،ف�إن عالقة
الهوية الدينية بالعقل هو الذي يحدد
م�ستوى هذه الهوية ،وقدرتها على الإقناع
واالنت�شار� ،أو الرف�ض واالنكفاء.
رابعا ،بالنظر �إىل �أن الهوية الدينية
هوية جماعية بالأ�سا�س ،ف�إنها ترتبط
بال�ضرورة بال�سيا�سة �سواء كان ذلك
ب�شكل مبا�شر ومعلن وظاهري� ،أم ب�شكل
غري مبا�شر وم�سترت وباطني .وال�سبب
يف ذلك ،هو �أن الهوية الدينية املتجلية
يف جماعة دينية معينة �أو يف حركة دينية
حمددة تتقدم غالبا مبطالب متعددة
تعتربها حقوقا �أ�صلية ،ومنها على
�سبيل املثال ال احل�صر( :احلق يف لبا�س
معني)( ،احلق يف مقر معني)( ،احلق يف
جريدة معينة)( ،احلق يف تربية معينة)،
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(احلق يف �أعياد معينة)(،احلق يف �شعائر �أو طقو�س معينة) ،وكل هذه
املطالب وغريها ترتبط بال�ش�أن ال�سيا�سي للمجتمع املعني .من هنا
تربز تلك الظاهرة التي توقف عندها كثري من الدار�سني والباحثني
يف العلوم االجتماعية والإن�سانية وو�صفوها بو�صف جامع م�ؤداه:
(ت�سيي�س الدين وتديني ال�سيا�سة).
خام�سا ،ال تواجه الهوية الدينية التحديات التي تفر�ضها عليها
العلمنة فقط ،ولكنها تواجه التحديات التي تفر�ضها العوملة واملتمثلة
يف تعدد الهويات الدينية .و�إذا كانت هذه امل�شكلة مطروحة على
املجتمعات الدميقراطية بحدة ،وذلك بحكم �أن الدميقراطية معنية
بالدرجة الأوىل بتي�سري التعدد واالختالف ،ف�إن واقع التعدد الديني،
ومنه تعدد الهويات الدينية ،وما يتبعه من تعدد يف �أ�شكال االعتقاد
والإميان ،ون�سبية احلقيقة ،واختالف ر�ؤى العامل ،كل ذلك يفر�ض
على الهوية الدينية تغليب قيم الت�سامح والتعاي�ش والعي�ش امل�شرتك،
وا�ستبعاد نهج ال�صدام بني الهويات الدينية الذي ال ي�ؤدي �إال �إىل
ت�شرذم املجتمعات.
�ساد�سا ،مهما كانت امل�شكالت التي تواجه الهوية الدينية �أو
بالأحرى الهويات الدينية ،ف�إنه من املمكن ح�صرها يف م�شكلة واحدة
متمثلة يف كيفية ا�ستجابتها للتغري ،وبخا�صة التغري الذي ي�صيب
الأخالق واملعتقدات .وميكننا القول� ،إن طريقة اال�ستجابة لعامل
التغري ال�سريع واملت�سارع الذي يطبع جمتمعاتنا وتاريخنا املعا�صر هو
الذي يحدد طبيعة الهوية الدينية �سواء من جهة قدرتها على حتقيق
التكيف و َقد ٍَر من الإجماع �أو من جهة مقاومتها للتغري وانكفائها يف
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منوذج تعتقد �أنه منوذج �أ�صلي وحقيقي
وغ�ير قابل للتغري ،ورف�ضها املطلق
لت�صور الدين يف زمن حقوق الإن�سان
الذي ح َّول الدين واالعتقاد من معطى
وراثي ومفرو�ض �إىل معطى اختياري
قائم على ن�سبية الإمي��ان ،واحل��ق يف
اح�ت�رام االخ��ت�لاف والتعدد الديني
�سواء على امل�ستوى الفردي �أو اجلماعي
�أو العاملي.
�سابعا ،على الرغم من �أن الهوية
الدينية تقوم بتحويل العن�صر الديني
�إىل عن�صر ت�أ�سي�سي ومطلق ،ويف بع�ض
الأحيان �إىل عن�صر وحيد ،وهو ما يظهر
جليا عند (اجلماعات املتطرفة) ،ف�إن
ما يجب الت�أكيد عليه هو �أن الدين
ي�شكل عن�صراً �أ�سا�سيا من بني عنا�صر
�أ�سا�سية �أخ��رى يف كل هوية ثقافية
واجتماعية لأمة من الأمم ،وبخا�صة ما
تعلق بعن�صر :اللغة ،والتاريخ ،والتقاليد
العادات ،واملرياث امل�شرتك.

ْ
ُ
َو َط ٌن َي ْستأ ِنف ُه ال َبقاءُ
شعر  :محمد محمد عيسى

وك َ
وثارُ وا َ
مَ َنعُ َ
عل ْ
يك ؟!
َف َت ُلوا ِم ْن َن ْخ ِل َك ِم ْ�ش َن ً
قة،
و�أَعَ ُّدوا ا ْل َف َّخ �إِ ْ
ليك ؟!
عَ �صبُ وا عَ ْي َ
نيك،
ديك �سَ ِب َ
و�أَ ْخ ُفوا َبينْ َ َي َ
يل ْك !!
ال َت ْخ َ
َ
عليك
�ش
ِّ
َ
وذك ُ
قيامك -
رهمْ ِ -ب ِ
ِح َ
ُ
تقوم ،و�أَ َّن َك مَ وَّ ٌال �أَ َب ِد ٌّى
ني
َ
َ
َ
َّ
ي�أْ َبى ِ�إال �أ ْن َي�سمعَ ه ق ْو ٌم �أ ْحرارٌ
ِ�إ َّ
ال ِح َ
ني َي�صريُ ِكيَانا
ِ�إ َّ
مامات
ال �أَ ْن يَلقاهُ َ :ح
ٍ
ُ
وط ُلوعً ا َت�أْ ُ
لف َها
�أَ ْر ٌ
�ض ُح َّر ْة .
ال َت ْخ َ
َ
عليك َ -
ول ْو َح َان ْت
�ش -
وج َك ِم َ
�سَ اعَ ُ
نك
ات ُخ ُر ِ
َ
وم -مَ هْ ما َ�ضعُ ُفوا-
لأ َّن َك ِم ْن َق ٍ
�أَ ْف َذ ٍاذ
ِم ْن َق ْو ٍم
َ
باب
 مَ هْ ما ُخ ِد ُعوا � -أ ْل ٍلمَ ْ َي َ
�ست ِهل ْكها ِف ْك ٌر
�أَ ْو َي َ
�ست ْق ِط ْعها ِغ ٌ
ياب
اب !!
�أَ ْو يمَ َن ْعها ِح َج ْ
ال َت ْخ َ
عل َ
�ش َ -
يك  -لأ َّن َك ُت ْف ِر ُخ
َاح -
 ُك َّل َ�صب ٍَ
بانا ال َي َ
ول ًدا َغ ْ�ض ً
يه
�ستهْ ِو ِ
�إِ َّ
ال �أَ ْر ٌ
�ض ِفيها
�أَ ِم َن َّ
الز ْرعُ
و َِفيها ت�أْمَ ُن ُك ُّل َف َت ٍاة
ي�أْ َن ُ�س ِفيها
ِظ ٌّل بمِ َ َك ْ
ان !!

ال َت ْخ َ
عل َ
�ش َ -
ن�س ٌ
ان
يك  -لأ َّن َك �إِ َ
�ض َهوَ َ
َا�س َك َن ْب ُ
اك وق ْلبُ َك
ِم ْقي ُ
ان َ
َي ْحوي ُب ْل َد َ
الك ْ
ون !
َذ ِّك ْر ُهمْ ِباهلل ..
َذ ِّك ُ
رهمْ �أَ َّن َك مَ ا ِز ْل َت ا ْلب ََط َل
الحْ َ ِامي،
و َب�أَ َّن ُخيُ َ
ول َك لمَ ْ يُ ْق ِع ْد َها جَ ْ
تويعٌ
�أَ ْو َت ْع ِط ٌ
ي�ش.
�أَ ِبل ْغهُ مْ �أَ َّن َك ِم ْن ِ�س ْل َ�س ِال
اد ِة ُّ
ا ْل َق َ
وال�ش ْجعَ ِان ،و�أَ َّن ِ�سهَامَ َك
ال يُ ْث ِنيها َت َق ُادمُ ها ..
ِّ
عل ْمهُ مْ
َيا َكمْ َّ
عل ْمت !
ِّ
يب ،وت�أْ ِو َ
يل
رت َ
عل ْمهُ مْ َت ِ
يب الترَّ ِت ِ
َّ
يل،
الت�أْ ِو ِ
ُ
ا�صي ِم ْنهُ مْ َّ
والدانيِ :
وقل ِل ْل َق ِ
َل ْن يُ ْفلحَ ـ فيِ َب َل ٍد ـ
َب ٌ
لد َج ٍان !!
باق َ
ني ِل ُك ِّل َج ِد ْ
يد
َذ ِّك ْر ُهمْ �أ َّنا ُك َّنا َّ
ال�س ِ
ني ،ا ْل َّ
ا�ص َ
وا ْلعَ َّر ِاف َ
ني
قن ِ
يد ..
ِل ُك ِّل َب ِع ٍ
و�ش ْيخ الحْ َ ِّيَ ،
َذ ِّك ْر ُهمْ ِبالحْ َ ِّي َ
ون ْه
وق ُان ِ
ِ
الت الحْ َ ْر ِب،
ِوب�أَ َّنا َج َّرب َْنا ويْ ِ
ون ْه !!
و َُك َّل ُف ُن ِ
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مَ ا ِز ْل َت َج ِدي ًرا بالمْ َ ْو ِك ْب..
ال�س َ
اء .
ود َّ
اد ِة وا ْلعُ َظمَ ْ
ِببُ ُن ِ
ال�س َ
يد – يا و ََط ِني -
مَ ا ِز ْل َت َّ
علي َج ْنب َ
هت ُّز َ -
َي َ
َيك -
َج ُ
الل َك �إِمَّ ا َي ْ�س ُقط
 ِم ْن ُق َّد ِام َك ُ -ك ُّل َجب َْان !!
َاح -
ِم ْن ِب ِ
يد َك َي ْخ ُرجُ ُ -ك َّل َ�صب ٍ
َ
الح،
�أ ْل ُف َ�ص ٍ
�أَ ْل ُف ِح َ�ص ْ
ان
َفا�سترَ ْ ِجعْ َه ْيب ََت َك الأُولىَ
�س َ
عل ْ
يك .
ال ت�أْ َ
مجَ ْ هُ ٌ
ول مَ ن لمَ ْ َي َ
�ست ْو ِع ْب َذ َات ْك
لمَ
�ست ْدع َق َن َ
ات ْك
مَ ن ْ َي َ ِ
�س َل ُه �أَمجْ ٌاد مجَ ْ هُ ْ
ول
مَ ن َل ْي َ
آباء �أَب َ
ْط ٍال و َُج ُدودْ .
مَ ن َجاءَ ِبال � ٍ
مجَ ْ هُ ٌ
يل
ول ُك ُّل َد ِخ ٍ
َظ َّن ِب�أَ َّن َل َديْ ِه
َ
َ
مف ِاتيحَ ا ْل ُكرَ ِة الأ ْر ِ�ضيَّ ْة
َ
َ
مَ ْن َظ َّن ِب�أ َّن ُح ُد َ
ود الأ ْر ِ�ض
َغ ِبيَّ ْة !!
مجَ ْ هُ ٌ
ول مَ ْن َي َ
�ست ْو ِط ُن َدارًا
ً
لمَ ْ َي ْح ِم ْل ِم ْنها ِ�ص َفةُ ،
وهويَّ ْة
َ
وع َّ
يب،
للت ْج ِر ِ
ِم ْن غيرْ ِ رُ ُج ٍ
�أَو َّ
يب
الت ْن ِق ْ
يع ٍّي فيِ َه َذا ا ْلعالمَ ْ
بي ُك ُّل َط ِب ِ
عَ رَ ٌّ
َ
ُ
ُّ
يل
عَ رَ ِب ٌّي كل �أ ِ�ص ٍ
َّ
ْ
يب !!
لمَ ْ َي ْخ َ�ضعْ َ -ي ْومً ا  -للتق ِر ْ
عَ رَ ِب ٌّي ِد ْفءُ َّ
ال�ش ْم ِ�س،
َ
الز ْرعُ ،
ول ُ
وك ُّل
ون َّ ِ
وف ،ومَ ِنيعْ .
َجوَ ٍاد م� ُأل ٍ
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