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بصــمـــتــنــــابصــمـــتــنــــا

يقال »التاريخ ال يخطئ«، ولكن ح�سابات ال�سا�سة 

قد تخطئ فتهلكهم النتائج التي تتدرج �سغرا اأو 

كربا، فمنها ما ي�سمحل مع الزمن، ومنها ما يبقى 

�ساخ�سا �ساهقا مدى احلياة، والهزائم غالبا مّرة 

وقاتلة عندما ت�سرب  تكون قاهرة  ولكنها  قا�سية، 

للهزمية  يكون  تقتلعها، هنا  اأو  فتزعزعها  املبادئ 

التال�سي  نحو  م���روع  و�سقوط  امل��ح��و  ي�سبه  معنى 

والزوال مع و�سمة العار االأبدية.

اأُغ�سط�س لعام  واإذا تاأملنا �سفحات الثاين من 

1990 ذكرى الغزو العراقي لدولة الكويت ي�سفعنا 
العالقات  �سابقة يف  اأول  اأم��ام  املريع  امل�سهد  ذل��ك 

العربية العربية حيث النوايا املبيتة والتعامي عن 

احلقائق القانونية والدولية والتجاوز على اأقد�س 

القيم التي يت�سارك فيها �سعبان عربيان. 

واليوم وبعد مرور ت�سعة وع�سرين عاما على هذه 

العروبة  قيم  هي  فها  القا�سمة  العربية  الفاجعة 

جتددها ال�سرورة، لتاأكيد الهوية اجلامعة �سيانة 

لكرامة االأمة واحلفاظ على متا�سكها يف وجه جار 

نفوذ  و���س��راع  ل��ل��ح��دود  ع��اب��رة  و�سيا�سات  مرتب�س 

و�سطوة تطرف وما يفرزه من  وا�ستحواذ وهيمنة 

اإرهاب ظاهر وخفّي خبيث وغام�س، لذا فالظروف 

االإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ع�����س��ي��ب��ة ت��ت��ط��ل��ب ���س��ي��ا���س��ات جتاوز 

ا�ستقرار منطقتنا  واملواءمة ومبا يحمي  للتكيف 

واأمنها وي�سون اقت�سادها.

اإن دولة الكويت وقد ارتقت فوق رماد حريقها 

وج����رح ال���غ���در ب��ه��ا ُت��ل��ق ع��ال��ي��ا وه����ي مت���د يدها 

للم�سافحة والتعاون وامل�سالح امل�سرتكة وقد تاأكد 

وت��وث��ق وت��ث��ب��ت ث��وب��ه��ا ال��وط��ن��ي ال�����س��ام��ل بحدوده 

ووجوده و�سرعيته. 

لقد تركت دولة الكويت جتاه �سقيقتها العراق 

مرات عدة، كان اآخرها زيارة �سمو اأمري البالد ال�سيخ 

املا�سي  يونيو  ال�سباح يف  اجل��اب��ر  االأح��م��د  �سباح 

متجاوزة  البلدين  ع��الق��ات  ت�سنت  وق��د   ،2019
�سفحات  اأن�سع  وك��ان  البغي�س،  املا�سي  �سفحات 

العام  العراق(  )اإعمار  موؤمتر  انعقاد  التجاوز  هذا 

2018 يف مظهر م�سرق وداللة عروبية على انتماء 
ي�ستحيل ف�سمه وو�سل ي�سر ا�ستمرار قطعه.

التي  امل�سرتكة  القيم  ن�ستنه�س  ون��ح��ن  ال��ي��وم 

ال�سراب.  ن��ح��ل��ق م���ع  ب��اأن��ن��ا ال  مل���درك���ون  جت��م��ع��ن��ا، 

ف��ن��ظ��ام��ن��ا ال���ع���رب���ي ب���رم���ت���ه ف����ى م����رم����ى اخلطر 

هدف  العربي  عاملنا  وجت��زئ��ة  تفتيت  وخمططات 

ك��ب��ري م��ن اأه����داف اأع��دائ��ن��ا ي��ت��ح��رق��ون لتحقيقه، 

وندرك اأي�سا اأن خطابنا القومي العربي كان يف يوم 

ما اأحد امل��ربرات التي مت مبوجبها حماولة اإعدام 

دولة عربية وحموها من اخلريطة لذا فنحن اليوم 

روؤية  العربي يف  ال��وع��ي  لتحديث  نكون  م��ا  اأح���وج 

ونواجه  ون�ستقوي،  ن�ستظل  بها  واقعية  جتديدية 

على  واال�ستيالء  ك��اأم��ة  وج��ودن��ا  تهديد  خطر  بها 

اإن بناء الثقة بني  اأوطاننا ونهب م��واردن��ا،  ث��روات 

وحاجة  اأخالقية  و���س��رورة  حيوي  مطلب  اأقطارنا 

اأم��ن��ي��ة وت��ول��ن��ا ل��ب��ن��اء وت��ن��م��ي��ة اأق���ط���ارن���ا خطوة 

ويعرقلها  الواقعية  جتانبها  اأح��الم  على  متقدمة 

ال��ت��ب��اي��ن وال��ت��ب��اع��د وق���د ف��ط��ن امل��ف��ك��ر البحريني 

د.حممد جابر االأن�ساري لهذه املع�سلة بقولة »من 

يعجز ع��ن ب��ن��اء وط��ن��ه ال�سغري غ��ري م��وؤه��ل لبناء 

وطنه الكبري« فلعل اللبنة العربية الداخلية االأوىل 

هي االأ�سا�س للبناء العربي الكبري، فلنح�سن الظن 

ببع�سنا ولنت�سارك يف رفع �سرح عروبتنا. 

fayzaalmane@yahoo.com

بقلم : فايزة مانع املانع
يمضي األثر وال تنقضي الِعَبْر
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متابعةمتابعة

قصر السالم
متحف يحكي الحضارات التي 

سكنت الكويت وأهميتها الجغرافية

ويف حفل التد�شني الذي 

العهد  ���ش��م��و ويل  ح�����ش��ره 

ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر 

ال�شباح ورئي�س جمل�س الأمة 

الغامن و�شمو رئي�س  م��رزوق 

ال�شيخ جابر  الوزراء  جمل�س 

املبارك احلمد ال�شباح وكبار 

امل�شوؤولني بالدولة، األقى وزير 

�شوؤون الديوان الأمريي ال�شيخ 

علي جراح ال�شباح كلمة قال 

فيها : اإن لق�شر ال�شالم قيمة 

تاريخية ووطنية كبرية يف 

نفو�س حكام الكويت و�شعبها، 

اإن�شائه  ت��اري��خ  حيث يرجع 

اأثناء  ال�شتينيات  اإىل حقبة 

حكم ال�شيخ عبداهلل ال�شامل 

ال�����ش��ب��اح، ط��ي��ب اهلل ث���راه، 

وعرف با�شم ق�شر ال�شيافة 

حيث كان خم�ش�شا ل�شتقبال 

امللوك والروؤ�شاء وكبار الزوار 

اأكرث من  اإىل  وو�شل عددها 

)166( زيارة، فهو اأحد اأهم 

املعامل يف الدولة ملا �شهده من 

اأحداث ديبلوما�شية بارزة.

واأ�شاف اإن فكرة حتويله 

اإىل م��ت��ح��ف ج�����اءت عام 

)2013( ليوثق تاريخ هذا 

الق�شر، وليكون متحفا يوثق 

الكويت عرب حكامه،  تاريخ 

ومتحفا يحكي احل�شارات 

التي �شكنت يف هذه الأر�س 

واأهميتها اجلغرافية، وبادر 

بتعليمات  الأم��ريي  ال��دي��وان 

تاأهيل هذا  �شامية لإع���ادة 

ال��ذي ظل  التاريخي  املعلم 

���ش��ام��دا يف وج��ه الحتالل 

عبداهلل بدران

ع������ل������ي ج���������������راح ال��������ص��������ب��������اح: إع������������������ادة إع������م������ار 
ال����ق����ص����ر اس����ت����م����رت س�����ت س�����ن�����وات م�����ن ال���ع���م���ل 
ال����������دؤوب ل���ي���ك���ون امل���ت���ح���ف ال����رس����م����ي ل���ل���دول���ة

  بعد �ست �سنوات من التخطيط الدقيق والعمل الدوؤوب وت�سافر 

اجلهود، انطلق )ق�سر ال�سالم( يف م�سار تاريخي جديد، ليتحول 

من مكان عامر ال�ستقبال امللوك والروؤ�ساء وكبار الزوار اإىل متحف 

حكامها،  عرب  الكويت  تاريخ  ويوثق  العربي،  اخلليج  على  يطل 

ويحكي احل�سارات التي �سكنت هذه البالد واأهميتها اجلغرافية. 

ود�سن املتحف يف حلته اجلديدة برعاية وح�سور �ساحب ال�سمو اأمري  البالد ال�سيخ �سباح االأحمد 

اجلابر ال�سباح الذي جال يف املتحف واطلع  على ما احتواه من مقتنيات ووثائق تاريخية.
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الغا�شم للكويت عام )1990( 

والتخريب والدمار الذي ح�شل 

الق�شر  ل��ه، حيث مت ترميم 

واإعادة الت�شطيبات املعمارية 

و�شمان �شالمته الإن�شائية كما 

كانت وبنف�س املواد والأ�شكال 

والأبعاد الأ�شلية، ليعيد اإىل 

الواجهة اأحد املعامل التاريخية 

التي �شهدت مرحلة مهمة 

ال�شيا�شي،  الكويت  تاريخ  يف 

لت�شبح لدينا اأيقونة وعالمة 

بارزة متثل الدولة على مدى 

الع�شور، و�شاهدا على اأهمية 

امل��ع��م��اري ذي  ال�شرح  ه��ذا 

الطابع الهند�شي الفريد من 

نوعه غري امل�شبوق.

اإعمار  اإع��ادة  اأن  واأو�شح 

الأخذ بالعتبار عدم تغيري 

مالمح الق�شر اخلارجية.

املتميز  الإجن��از    وبهذا 

تخطو الكويت خطوة جديدة 

اأهداف  على طريق حتقيق 

2035 التي  التنمية  خطة 

بناء  اأه��م ركائزها  م��ن  ك��ان 

الكويتي واحلفاظ  الإن�شان 

على هويته الوطنية من خالل 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��اري��خ هذا 

الوطن العزيز.

اإىل متحف  الق�شر وحتويله 

ا�شتمرت �شت �شنوات من 

العمل امل�شني والدوؤوب ليكون 

هو املتحف الر�شمي للدولة.

درة جمالية

ال�شالم  ق�����ش��ر  ب��ق��ي     

العام  مهجورا ومن�شيا حتى 

2013 عندما تقدمت رئي�س 
التاريخية  ال��وث��ائ��ق  م��رك��ز 

الديوان  ومتاحف ومكتبات 

الأمريي ال�شيخة منى اجلابر 

ال��ع��ب��داهلل ب��اق��راح لإع���ادة 

اإىل متحف  ترميمه وحتويله 

الكويت  لتاريخ  متخ�ش�س 

العريق الذي ميتد لأكرث من 

300 �شنة.
ولقى هذا القراح املميز 

�صرح تاريخي 

قال رئي�س ال�شوؤون املالية 

الأمريي  بالديوان  والإداري��ة 

التنفيذية  ورئ��ي�����س اللجنة 

امل���راك���ز  لإن�������ش���اء واإدارة 

الثقافية عبدالعزيز ا�شحق 

اإن متحف ق�شر ال�شالم يعد 

�شرحا لتوثيق تاريخ الكويت 

ب��اأ���ش��ل��وب ح��دي��ث ومبتكر، 

معماريا  ح�شاريا  ومعلما 

فريدا من نوعه يحفظ ويوثق 

قبول وت�شجيعا من �شمو اأمري 

ال��ب��الد ورغ��ب��ة �شامية منه 

ال�شرح. وبعمل  لإن�شاء هذا 

الديوان الأمريي  دوؤوب من 

مت اإجناز ذلك املتحف الذي 

يعد يف حلته اجلديدة معلما 

ي��ت�����ش��م باجلمال  ع��م��ران��ي��ا 

والروعة، واجلمع بني الأ�شالة 

املعا�شرة. 

الق�شر على      وميتد 

م�شاحة 32 األف مر مربع، 

ي�شتمالن  ويتكون من دورين 

تبداأ  اأق�شام رئي�شية،  على 

تاريخ  بق�شم قاعات حتكي 

تاريخ  م��ن خ���الل  ال��ك��وي��ت 

حكامها ال� 15 ومراحل تطور 

ك��ل حاكم،  احل��ي��اة يف عهد 

الكويت عرب حكامها  تاريخ 

بها،  التي مرت  واحل�شارات 

م��ف��اه��ي��م العتزاز  وي��ع��ّم��ق 

بالوطن.

واأو�شح اأن املتحف �شمم 

ليتنا�شب مع اجليل احلديث 

اأ�شاليب  اأح��دث  با�شتخدام 

العر�س التكنولوجي، لي�شبح 

الكويت  تاريخ  متحفا يقدم 

التي مرت بها  واحل�شارات 

للزائر ب�شكل اإبداعي مبتكر ل 

مع ا�شتخدام اأحدث اأ�شاليب 

العر�س التكنولوجية يف م�شهد 

بديع يجمع بني عراقة املا�شي 

وتطور احلا�شر وامل�شتقبل.

الثاين  الق�ش���م  اأم�����������ا 

في�شتمل على قاعة تاريخ 

اإن�شائه،  ال�شالم منذ  ق�شر 

الثالث  الق�شم  ي�شم  فيما 

التي  م��ت��ح��ف احل�������ش���ارات 

�شكنت اأر�س الكويت. ويحتوي 

ا�شتقبال  اأي�شا على قاعات 

ال�شيوف و���ش��رداب ي�شتمل 

على متاجر الهدايا التذكارية 

للزوار ومبنى مواقف �شيارات 

م�شتحدث مكون من ثالثة 

الأر���س حتى ل  اأدوار حتت 

يحجب روؤية املارة للق�شر، مع 

يخلو من متعة الإبهار. وميثل 

الق�شر قيمة تاريخية ووطنية 

كبرية يف نفو�س حكام الكويت 

و�شعبها الويف، ومت ت�شميمه 

اإعماره �شمن مفهوم  واإعادة 

واأف��ك��ار جديدة، ذات توجه 

تاريخية تربز  واأب��ع��اد  ثقايف 

اأهميته من خالل حتويله اإىل 

متحف ي�شاهي اأرقى املتاحف 

العاملية جودة وحمتوى وباأعلى 

املقايي�س.

متابعةمتابعة

ال��ق��ص��ر مي��ت��د ع��ل��ى مساحة 
32 أل���ف م��ت��ر م��رب��ع وج���اءت 
ف�������ك�������رة حت������وي������ل������ه مل���ت���ح���ف 
ب���������اق���������ت���������راح م����������ن رئ�����ي�����س�����ة 
التاريخة  ال����وث����ائ����ق  م���رك���ز 
ف�������ي ال���������دي���������وان األم������ي������ري 
ال�����ش�����ي�����خ�����ة م������ن������ى اجل������اب������ر

ع��������ب��������دال��������ع��������زي��������ز إس����������������ح����������������اق:  امل��������ت��������ح��������ف ُص����������م����������م ل�������ي�������ت�������ن�������اس�������ب م������������ع اجل����������ي����������ل احل��������دي��������ث 
ب����������اس����������ت����������خ����������دام أح���������������������دث أس����������ال����������ي����������ب ال�������������ع�������������رض ال��������ت��������ك��������ن��������ول��������وج��������ي وم���������ت���������ع���������ة اإلب�����������ه�����������ار
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ال�شاحات  اإىل  واأ����ش���ار 

التي  ل��ل��ق�����ش��ر  اخل���ارج���ي���ة 

ت�شتمل على حدائق ونوافري 

جتميلية، اإ�شافة اإىل مواقف 

ال�شخ�شيات  �شيارات لكبار 

وق��ب��ة زج��اج��ي��ة جتميلية، 

العر�س  اأن و�شائل  م�شيفا  

يف القاعات املختلفة للمتحف 

تت�شمن نحو 98 فيلما ونحو 

270 من الأعمال املطبوعة 
وجم�شمات  )الغرافيك�س( 

خمتلفة يبلغ ع��دده��ا نحو 

59 وخمتلف اأن���واع و�شائل 
التي تزيد  عر�س املقتنيات 

عن ال� 70 وت�شتخدم اأحدث 

التقنيات التكنولوجية لتو�شيل 

املعلومات التاريخية باللغتني 

العربية والإجنليزية لزوار 

املتحف.

تاريخ الق�صر

ال�شالم يف  اأن�شئ ق�شر 

اأواخ����ر اخلم�شينيات حني 

ك��ان الأم���ري ال��راح��ل ال�شيخ 

ال�شامل يبحث عن  عبداهلل 

ت�شميم لق�شر يكون �شكنا 

خا�شا له ولعائلته فتوجه اإىل 

م�شر باحثا عن مهند�س يقدم 

له ت�شميما ير�شي خميلته، 

مدحت  باملهند�س  فالتقى 

العبد الذي قدم له ت�شميما 

فريدا من نوعه لق�شر دائري 

ال�شكل.

وبعد ب�شع �شنوات وحتديدا 

يف العام 1960 مت ال�شروع يف 

بناء الهيكل الأ�شا�شي للق�شر 

الذي اأتى متزامنا مع ا�شتقالل 

 1961 ال���ع���ام  ال��ك��وي��ت يف 

وحاجتها املا�شة لوجود ق�شر 

لل�شيافة لزوار الدولة ولإقامة 

الج��ت��م��اع��ات واملباحثات 

الكويت  التي كانت  الدولية 

ط��رف��ا رئي�شا فيها لإب���رام 

اتفاقيات  واإجراء  املعاهدات 

ال�شالم بني دول املنطقة.

ومت نقل ملكية الق�شر اإىل 

الدولة وا�شتكمال اأعمال البناء 

لتحويله من ق�شر �شكني اإىل 

ق�شر �شيافة باإ�شراف املغفور 

له الأمري الراحل ال�شيخ جابر 

الأحمد اجلابر ال�شباح، الذي 

كان وقتئذ وزيرا للمالية.

وا�شتقبل الق�شر اأول زواره 

لتتواىل بعدها   1964 ع��ام 

الزيارات وال�شيوف من ملوك 

واأباطرة العامل لي�شل عددهم 

اإىل 166 زائرا.

 وا�شتمر ق�شر ال�شالم يف 

عمله با�شتقبال �شيوف الكويت 

حتى عام 1990 عندما حلت 

كارثة الغزو العراقي الغا�شم 

ال��ك��وي��ت، فتم تدمريه  على 

ونهب حمتوياته ودخل يف عامل 

الن�شيان ل�شيما بعد بناء ق�شر 

بيان الذي اأخذ دوره ومهامه 

يف ا�شتقبال �شيوف البالد.

متابعةمتابعة
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من مكتب الشهيدمن مكتب الشهيد

تجليات الشهداء

الأنه ثابت كاليقني …

را�سخ كاجلبال ..

�سامخ كالنجوم ..

اأقالم  اأخرجته التجربة من رمادها ح�سورا قويا، ووج��ودا متعاظما واألقا مت�ساعدا .. فتحركت 

اأن��ه وطن ال مي��وت، واأن م�سادمة احلق باطلة واأن الكذب على التاريخ  التاريخ ت�سجل يف �سفحاتها 

خ�سائر موؤكدة.

هو الوطن البهّي بهم، امل�سمخ بكربيائهم، ال�سا�سع باأرواحهم املمتدة من املاء اإىل املاء ومن الرمل اإىل 

الرمل ومن اأدنى مكان يف االأر�س اإىل اأعلى مكان يف ال�سماء، قناديل الوطن واأَلّقِه، وجنوم جمده وعناوين 

كرامته يوم اأن كان اخليار موجعا بني اأن نكون اأو ال نكون، فكان الّدم امل�سفوح هو اجلواب القاطع عن 

�سوؤال قاتل، هو يومهم اإذًا، اأ�سروا على احلياة فرتاجع املوت ليتجلى اخللود اإ�سراقا اأبديا يزين هامة 

الوطن وي�سيء بنور �سهدائه قامة التاريخ التي لن تنحني اأبدا.

هم ال�سهداء وال غري ال�سهداء عندما يكون االنت�ساب للمفاخر واملاآثر و�سناعة املجد وقيم ال�سرف .. 

نح�سي �سهداءنا كل عام ون�ستعر�س اأ�سماءهم وبطوالتهم فهم �سور الوطن املتاألق عند ا�ستداد اخلطوب 

وهم املعنى املوؤثر ملثال العطاء االأ�سمى حيث ال تراجع وال تردد وال م�ساومة على حقوق االأوطان فاأرواحهم 

اخلفاقة عرب  االأفق ُتنبىء »فاإماحياة ت�سر ال�سديق، واإما ممات يغيظ الِعدا«. 

هم ولي�س غريهم يتزاحمون على بوابات التاريخ عند زوايا الذاكرة احلادة واالأزمنة ال�سعبة لي�سعلوا 

اإىل االأذه���ان قيمة االإخ��ال���س الذهبية تلك الرافعة املظفرة ملجد االأوطان  فتيل احلما�س وليعيدوا 

وقوتها.

هذا يومهم اإذًا حيث يطيب القول والعمل، فعلى �سدى التفاين االأ�سمى نعزف اإيقاع املحبة والتقدير 

باأنوارهم والف�ساء كل  ويقظة الذاكرة االأبدية ل�سمو�س وطننا وجنومه واأقماره ف�سماء الكويت ت�سُع 

الف�ساء ي�سرق مبلحمة الثاين من اأغ�سط�س لعام 1990، ملحمة اخللود ..

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

احتفال

دار  اأقامتها  التي  الغبقة   

 « قاعة  وا�شت�شافتها  ال�شفاء 

�شلوى �شباح الأحمد« �شهدت 

الأ�شماء  م��ن  كثيفا  ح�شورا 

رئي�س  مثل  املعروفة  الن�شائية 

للجمعيات  الكويتي  الحت���اد 

�شعد  فادية  ال�شيخة  الن�شائية 

وع�شو  ال�شباح،  اهلل  العبد 

»دار  م�شت�شفى  اإدارة  جمل�س 

اليو�شف،  ن��رج�����س  ال�����ش��ف��اء« 

ورئي�شة جلنة املراأة الدبلوما�شية 

قريغيزيا  جمهورية  �شفرية 

»�شمر غول« وع�شوات اللجنة 

ال�شهيد  مكتب  من  وممثالت 

واأ�شر ال�شهيدات.

التي  الحتفالية  بداية  يف 

اتخذت من ت�شحيات �شهيدات 

ال��ك��وي��ت ���ش��ع��اراً ل��ه��ا »امل����راأة 

قالت  العطاء«  رم��ز  ال�شهيدة 

م�شت�شفى  اإدارة  ع�شو جمل�س 

الحتفالية  اليو�شفي  نرج�س 

اإعالن  ذكري  مع  تزامنا  تاأتي 

جابر  ال�شيخ  ال��راح��ل  الأم��ري 

الكويتية  امل���راأة  منح  الأح��م��د 

 مكتب الشهيد أعد فيلم »بصمة كويتي« يتناول بعض األسرار التي تذاع ألول مرة عن شهيدات الكويت

  بالتعاون بني م�ست�سفى »دار ال�سفاء« و«مكتب ال�سهيد« و«جلنة املراأة الدبلوما�سية« ا�ست�سافت قاعة �سلوى �سباح االأحمد غبقة 

اأ�سر �سهيدات  العطاء« حيث مت تكرمي  ال�سهيدة رمز  امل��راأة  والتي حملت �سعار«  ال�سفاء«  »دار  اأقامتها  التي  الكويتية«  امل��راأة  »ي��وم 

الكويت، كما ت�سمنت االحتفالية عر�س فيلم » ب�سمة كويتي« من اإعداد »مكتب ال�سهيد« عن �سهيدات الكويت اللواتي مت تكرمي 

اأ�سرهن خالل الغبقة.

حممد اأنور:

في احتفالية »دار الشفاء« و»مكتب الشهيد« بيوم المرأة الكويتية

 المرأة الشهيدة رمز العطاء
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كاملة،  ال�شيا�شية  حقوقها 

املراأة  دور  باأهمية  منه  اإميانا 

يف عملية التنمية ومتكينها من 

يف  ال��ق��رار  �شنع  يف  امل�شاركة 

الكويت.

خالل  اليو�شفي  واأك����دت 

الكويتية  امل�����راأة  اأن  كلمتها 

احلافل  تاريخها  خالل  اأثبتت 

الريادي  دوره���ا  ب��الإجن��ازات 

التنمية  م�����ش��رية  يف  ال��ف��اع��ل 

ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا ال���ب���الد يف 

العام  ال�����ش��اأن  جم���الت  �شتى 

والقت�شادي  والج��ت��م��اع��ي 

وال�شيا�شي، واأ�شارت اليو�شفي 

الفاعل  ال���دور  ه��ذا  اأن  اإىل 

ثمرة  ك���ان  الكويتية  ل��ل��م��راأة 

ا�شتمرت  ط��وي��ل��ة  م�����ش��رية 

ع�شرات ال�شنني من املطالبات 

واأ�شادت  الن�شائية،  واجلهود 

املنظومة  ب����دور  ال��ي��و���ش��ف��ي 

يف  والجتماعية  الت�شريعية 

الكويت، والتي اأتاحت الفر�شة 

الكفاءات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأم���ام 

الن�شائية يف البالد لتتبواأ اأعلى 

املراكز حمليا واإقليميا. 

حفل  اإن  اليو�شفي  وقالت 

�شهيدات  لتكرمي  ياأتي  اليوم 

عنهن  ع��رف  اللواتي  الكويت 

ال�����ش��ج��اع��ة وال���ب�������ش���ال���ة يف 

والدفاع  للمحتل،  الت�شدي 

عن الوطن ومقاومة الحتالل 

م���ن خ����الل الن�����ش��م��ام اإىل 

وكذلك  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  امل��ق��اوم��ة 

مناه�شة  م�����ش��ريات  تنظيم 

اليو�شفي  واأك���دت  لالحتالل، 

على اأن الأمانة والواجب يحتم 

الأجيال  تعريف  اجلميع  على 

قدمته  مبا  والقادمة  احلالية 

بالت�شحية  الكويت  �شهيدات 

ب��اأرواح��ه��ن، م��ن اأج���ل حترير 

ال�شرية  ب�شرد  الغالية  بلدنا 

ليكونوا  وب��ط��ولت��ه��ن  الطيبة 

خري قدوة لهذه الأجيال ال�شابة 

والنتماء  ال��ولء  بذور  وغر�س 

للكويت العزيزة، على غرار ما 

فعلته �شهيدات الكويت.

ت�صحيات املراأة الكويتية:

رئي�شة  اأع��رب��ت  ب��دوره��ا 

للجمعيات  الكويتي  الحت���اد 

الن�شائية ال�شيخة فادية ال�شعد 

باملراأة  واعتزازها  فخرها  عن 

�شتى  يف  وري��ادت��ه��ا  الكويتية 

العظيم يف  ودوره��ا  املجالت، 

مقاومة املحتل حتى حترير كل 

واأبدت  الكويت،  تراب  يف  ذرة 

ع�شوات  لتعريف  �شعادتها 

الدبلوما�شية  امل�����راأة  جل��ن��ة 

ال�شفراء  زوج����ات  ل��ع�����ش��وات 

بالدور  وال���ع���رب  الأج����ان����ب 

البطويل للكويتية والت�شحيات 

التي قدمتها املراأة الكويتية يف 

�شاحة املعركة يف �شبيل حترير 

اأر�س الوطن.

بال�شكر  ال�شعد  وتوجهت 

ال�شفاء  دار  م�شت�شفى  لإدارة 

ال�شهيدات،  ذكرى  اإحياء  على 

الكويت جبلت على  اأن  موؤكدة 

العمل التطوعي والإن�شاين يف 

ظل قيادة �شمو اأمري الإن�شانية 

اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ 

ال�شباح، ودعت ال�شعد للكويت 

بدوام  و�شعبا  وحكومة  اأم��رياً 

الأمن والأمان والعزة.

عطاء �صهيدات الكويت:

مبارك  �شليمة  األقت  كما 

امليداين  العمل  اإدارة  مديرة 

نيابة  كلمة  ال�شهيد  مبكتب 

الأمريي  بالديوان  الوكيل  عن 

فيها:  ق��ال��ت  الأم���ري،  فاطمة 

الكويتية  امل��راأة  يوم  »مبنا�شبة 

رمز  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ولتخليدها 

املنا�شبة  ه���ذه  ويف  ال��ع��ط��اء، 

حدثا  ت�شتذكر  الكويت  ف���اإن 

احلديث  تاريخها  يف  مف�شليا 

عندما تعر�شت يف الثاين من 

 1990 ال��ع��ام  م��ن  اأغ�شط�س 

لع��ت��داء غ��ا���ش��م غ���ادر فهب 

الكويتيون بجميع فئاتهم �شيبا 

الغزو  ذل��ك  ملواجهة  و�شبانا، 

الكويت  بع�شق  عامرة  ب�شدور 

وموؤمنة بن�شر اهلل غري عابئني 

بعدة العدو وعديده«.

مواقف بطولية ل�صهيدات 

الكويت:

قائلة:  م��ب��ارك  واأ���ش��اف��ت 

الحتالل  ف��رة  �شهدت  “لقد 
البطولية  املواقف  من  الكثري 

ون�شاء  رج���ال  �شطرها  ال��ت��ي 

الذود عن  الكويت يف  وفتيات 

ثرى الوطن وكيانه، وكثرية هي 

احلكايات التي توثق بطولتهم 

التي  ب��دم��ائ��ه��م  وال��ت�����ش��ح��ي��ة 

ودفاعا  للوطن  ف��داء  اأري��ق��ت 

يزال  ول  وكرامته،  عن حريته 

ويتحدثون  يذكرون  الكويتيون 

حكايات  ع���ن  ال��ف��خ��ر  ب��ك��ل 

والفداء،  والبطولة  الت�شحية 

مثل:  ال�شهيدات  قدمتها  التي 

العامر  ووفاء  القبندي  اأ�شرار 

ح�شن  و�شعاد  الفودري  و�شناء 

العيدان  واإنعام  بهبهاين  وليلى 

و�شمرية معريف وغالية الركيت 

ودع�������د احل����ري����ري، ه����وؤلء 

�شطرن  ال�شهيدات  واأخواتهن 

اأ�شمى اآيات البطولة يف الدفاع 

عن الوطن ومقاومة الحتالل، 

وان�شمت ن�شاء وفتيات الكويت 

اإىل املقاومة الكويتية و�شاركن 

الحتالل  ق����وات  حت���دي  يف 

ويف تنظيم م�شريات مناه�شة 

اأثبتت للمحتل �شجاعة وب�شالة 

املراأة الكويتية يف الت�شدي له 

والإ���ش��رار على ط��رده و�شول 

ونيل  ال��ك��وي��ت  حت��ري��ر  اإىل 

ال�شهادة«.

ملحمة  ان  مبارك  واأك��دت 

الغزو  م���ن  ال��ك��وي��ت  حت��ري��ر 

العراقي الغا�شم �شكلت مف�شال 

م�شرييا للكويت واأهلها وتوثيقا 

تاريخها،  م��ن  مهمة  حلقبة 

وكانت منطلقا لر�شالة �شامية 

و�شهيدات  ���ش��ه��داء  ك��ت��ب��ه��ا 

الزكية  ب��دم��ائ��ه��م  ال��ك��وي��ت 

وم�شمونها  ال�شهادة  عنوانها 

والفداء  الت�شحية  �شور  اأروع 

من اأجل الوطن.

وتابعت: »وملا كانت ال�شهادة 

فاإن  الت�شحية  درجات  اأ�شمى 

الوطن  اأج��ل  م��ن  ال�شت�شهاد 

اإن�شانية  قيمة  ذا  بعدا  يحمل 

عالية وهذا ما ج�شده �شهداء 

حملت  اإذ  الكويت  و�شهيدات 

عمقا  اأكرث  اأبعادا  ت�شحياتهم 

ع��ن��دم��ا ام��ت��زج��ت دم���اوؤه���م 

براب الوطن دفاعا عنه وعن 

�شرعيته.

2274 �صهيداً و�صهيدة:
�شجل  “لقد  وق����ال����ت: 

ت��اري��خ ال��ك��وي��ت خ���الل فرة 

ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ب��اأح��رف من 

كويتيني  ���ش��ه��داء  ارت��ق��اء  ن��ور 

عدد  وبلغ  كويتيات  و�شهيدات 

تكرمي اأ�صر 9 �صهيدات

دروع  عائالتهن  ت�شلمت   

تكرميية وهن:

	•اأ�����ص����رار ال��ق��ب��ن��دي
	•اإن����ع����ام ال���ع���ي���دان
	•������ص�����ع�����اد ح�������ص���ن
	•�����ص����م����رة م���ع���ريف
	•����ص���ن���اء ال����ف����ودري
	•غ���ال���ي���ة ال��رك��ي��ب
	•ل���ي���ل���ى ب��ه��ب��ه��اين
	•وف����������اء ال����ع����ام����ر

	•دع������د احل����ري����ري 
)ل�����ب�����ن�����ان�����ي�����ة(

تسع  ع�����ائ�����ات  ت����ك����رمي 
ش�����������ه�����������ي�����������دات ض�����ح�����ن 
ب����أرواح����ه����ن دف����اع����ا عن 
ثمانية  ال��ك��وي��ت  ت����راب 
الكويت  بنات  من  منهن 
باإلضافة إلى اللبنانية 
دع�����������������������د احل��������������ري��������������ري

ومئتني  األ��ف��ا  الكويت  �شهداء 

وكان  �شهيدا،  و�شبعني  واأربعة 

الكويتيات  ال�شهيدات  ع��دد 

���ش��ب��ع��ا و���ش��ت��ني ���ش��ه��ي��دة اإىل 

جانب اإحدى وع�شرين �شهيدة 

من جن�شيات خمتلفة، اأبني اإل 

اأن يحملن �شرف الولء للكويت 

والدفاع عنها، وكان من بينهن 

ث���م���اين ���ش��ه��ي��دات م���ن فئة 

قانونية،  ب�شورة غري  املقيمني 

البحرين  م���ن  و���ش��ه��ي��دت��ان 

من  ك��ل  م��ن  واح���دة  و�شهيدة 

م�شر والأردن والهند.

 در�س ال�شهيدات لالأجيال 

القادمة:

املراأة  اأن  م��ب��ارك  واأك���دت 

الكويتية رمز للعطاء، و�شهيدات 

من  تاريخها  دخ��ل��ن  ال��ك��وي��ت 

اأ���ش��م��ى واأرق����ى اأب��واب��ه فكان 

لالأجيال  در�شا  ا�شت�شهادهن 

على  وال��غ��رية  الوطن  حب  يف 

�شرف الأر�س والعر�س، ولبد 

لنا يف هذا املقام من اأن نرفع 

اأ�شمى اآيات الحرام والتقدير 

الأبرار  الكويت  �شهداء  لأ�شر 

الإخال�س  ل��واء  رفعوا  الذين 

وطنهم  اأج��ل  م��ن  والت�شحية 

لها  ندين  ت�شحيات  الكويت 

ب��وج��ودن��ا ال��ي��وم يف وط��ن حر 

م�شتقل.

كلمتها  م���ب���ارك  واأن���ه���ت 

ن�شف  املراأة  اأن  على  بالتاأكيد 

املجتمع، ولها م�شاهمات عديدة 

واأكربها دورها يف حترير بلدنا 

الغا�شم  العدوان  اأثناء  الكويت 

ووقوفها جنبا اإىل جنب الرجل 

ال�شهيد، واأ�شافت: ياأتي اليوم 

ال�شهيدات  لأه����ايل  ت��ك��رمي��ا 

وتعزيزا ملكانهن و�شعورنا الآن 

اأن  بالأمن والأم��ان، لفتة اإىل 

�شهيدة،   92 ال�شهيدات  عدد 

اللواتي  املخلدات  وال�شهيدات 

قاوموا العدو بال�شالح والعتاد 

عددهم  للتعذيب  وتعر�شوا 

و�شهيدة  كويتيات   8 منهم   9
لبنانية اجلن�شية.

احتفال

ف�������ي�������ل�������م »ب��������ص��������م��������ة ك���������وي���������ت���������ي« م�����������ن إع����������������������داد م����ك����ت����ب 
م�������رة ألول  ت������������������ذاع  أس����������������������������رارًا  ي������ت������ض������م������ن  ال������ش������ه������ي������د 

فيلم  عر�ض  احلفل  تخلل 

من »ب�صمة كويتي« من اإعداد 

مكتب ال�صهيد، ي�صتعر�ض دور 

حترير  يف  الن�صائية  املقاومة 

العراقي،  الغزو  اأثناء  البالد 

ال�صوء  الفيلم  األ��ق��ى  حيث 

على م�صرة ال�صهيدات الت�صع 

منذ  تكرميهن  مت  ال��ل��وات��ي 

وحتى  املقاومة  اإىل  االن�صمام 

الفيلم  وت�صمن  ال�����ص��ه��ادة، 

بع�ض ال�صهادات ال�صوتية لل�صهيدات تذاع الأول مرة.

تناول الفيلم املظاهرة الن�صائية يوم الثامن من اأغ�صط�ض عام 1990 بعد اأيام 

الأول  �صوتي  ت�صجيل  بث  ومت  الكويت،  لدولة  الغا�صم  العراقي  الغزو  من  قليلة 

مرة ب�صوت ال�صهيدة اأ�صرار القبندي تندد فيه بالغزو الغا�صم وما يحدث الأبناء 

الكويت من قتل واأ�صر.

ان�صمام  �صعاد ح�صن حتكي فيه عن  ال�صهيدة  والدة  الفيلم  كما حتدثت يف 

ليلة  عن  املقاومة  اأع�صاء  اأحد  د�صتي  اإبراهيم  حتدث  كما  للمقاومة،  ابنتها 

اعتقال �صعاد يف فرباير 1991، واأذاع الفيلم وثيقة �صوتية ب�صوت �صعاد موجهة 

اإىل زوجها االأ�صر خالل فرة الغزو.

اأحد  اأنها  اإىل  د�صتي  اأ�صار  حيث  العامر  وفاء  ال�صهيدة  �صرة  الفيلم  وتناول 

الرموز الوطنية التي خلد الوطن م�صرتها الأجيال الكويت القادمة، من خالل 

ال�صهيدة  الت�صحية بروحها دفاعا عن تراب الكويت، ويف الفيلم حتدث �صقيق 

اللبنانية دعد احلريري فاأ�صار اإىل اأنها قررت اال�صراك يف املقاومة الكويتية مع 

�صديقتها اإنعام العيدان فكانتا تقدمان الدعم اللوجي�صتي الأفراد املقاومة، واأن 

اأ�صرتها مل تعار�ض بل رحبت باالن�صمام اإىل املقاومة الكويتية.

ال�صهيدة  والدة  تظهر  ال�صهيد  مكتب  اأعده  الذي  الفيلم  من  اأخر  م�صهد  ويف 

عالج  يف  امل�صاعدة  خالل  للمقاومة  ابنتها  ان�صمام  عن  متحدثة  معريف  �صمرة 

امل�صابني واجلرحى يف م�صت�صفى مبارك، ومت اإلقاء القب�ض عليها من قبل جنود 

االحتالل عند بنك الدم يف فرباير 1991.

احتفال
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كانت وما زالت وستظل ...

الكويت
بـالد العـــرب.. 
كــــل العــــــرب

 12
الكويت لدولة  العراقي  الغزو  شهداء  من 

م�������ن ال�������ش�������ه�������داء ال�����ع�����رب

%

ك����������������������وي����������������������ت وال����������������������ع����������������������رب 

االأه�����������������������������������������ل وال�����������ن�����������������������س�����������ب

والهدب ال���ع���ني  ح��ول��ه��ا  ك���اأن���ه���م 

الأنه لي�س زمنًا عابرًا، وال ميكن اأن يكون عابرًا، اإنه زمن الت�سق 

ب���ال���وج���دان وت����رك ن��دب��ه مب��ث��اب��ة در�����س ع���روب���ي ث��م��ني ال ميكن 

فالعروبة  والتدبر،  للتاأمل  عرب  اإن��ه  جت���اوزه،  اأو  فيه  التفريط 

اإط���ارن���ا ال��ث��ق��ايف ال���وج���ودي االأ���س��ي��ل، ع��ن��وان ان��ت��م��ائ��ن��ا، وبناء 

والتدبري  ال��ت��ق��دي��ر  و���س��وء  ال��غ��در  بب�ساعة  يت�سدع  مواطنتنا 

ليتلفت الكويتيون بق�سهم وق�سي�سهم وقد اأ�سيبوا يف مو�سع 

القلب الذي ما فتئ ينب�س عربيًا منذ اأن كان وكانت الكويت، 

ومنذ اأن خط االأجداد املادة االأوىل يف د�ستور الوطن.

مكتب الشهيدمكتب الشهيدمن مكتب الشهيد

�صيادة  ذات  عربية  دول��ة  »الكويت 

تامة، و�صعبها جزء من االأمة العربية..«

وكي ل نكون خلف التاريخ بل نتقدم به ومعه 

نحو امل�شتقبل، فال ميكن اأن نتجاهل �شمو�شاً 

واأقماراً عربية هبت لتم�شح عن وجه العروبة 

اآثار اخليانة ومالمح الغدر والتجني  النا�شع 

الأكاذيب لتربير جرميته لي�شت بحق  وتلفيق 

جارة م�شاملة فح�شب بل بحق العروبة كهوية 

وانتماء واآمال واأحالم وتاريخ م�شرك ودفعت 

اأرواحها ثمناً ملبادئها ومواقفها.

اإن عروبتنا التزام ، التزام تاريخي وثقايف 

واأخالقي، ول ينبغي اإل اأن نتعامل معها مبا 

يليق بها من كربياء.

اأدوار وبطوالت
با�شم اهلل، ثم ب�شلة الرحم العربي، وبقوة 

القيم واملبادئ واخللق النبيل وبقلوب ال�شرفاء 

العرب  ه���وؤلء  اخ��ت��ار  والن�شاء  ال��رج��ال  م��ن 

الأحرار اإل اأن يكونوا يف �شف احلق ويواجهوا 

الظلم والعدوان غري اآبهني ببط�س املحتل واآلته 

الع�شكرية، فان�شم بع�شهم للمقاومة الكويتية 

واختار البع�س الآخر مواجهة الحتالل بالعمل 

املدين ومد يد العون وامل�شاعدة لل�شكان من 

كويتيني ومقيمني.

رجال ون�شاء �شطروا باأرواحهم وبطولتهم 

ولاللتزام  ال��ع��رب��ي  ل��الن��ت��م��اء  احل���ق  امل��ع��ن��ى 

الأخ��الق��ي ول��الإمي��ان املطلق باحلق ال��ذي ل 

ميكن اإنكاره اأو اإهداره

�صهداء �صعوديون
 26 ال�شعودية  العربية  اململكة  ق��دم��ت 

باملقاومة  ا�شرك  من  هنا  و�شنح�شر  �شهيداً 

املقاومة  جم��م��وع��ات  م��ع  واأ���ش��ه��م  امل�شلحة 

الكويتية بالقيام بعمليات ع�شكرية، فال�شهيد 

الدهيم�شي  مر�شي  منري  بن  بندر  ال�شعودي 

اأثناء  الكويتية  العراقية  احل��دود  على  ق�شى 

تبادل للنريان بني كويتيني وعراقيني، وال�شهيد 

اأثناء  اعتقل  الظفريي  قويعان  خلف  النوري 

دخوله لدولة الكويت وغيب اإىل اأن اكت�شفت 

رفاته عام 2004، وال�شهيد خالد عبداهلل فرج 

احلميدي الدو�شري اعتقل عند نقطة تفتي�س 

يف منطقة خيطان بتاريخ 10/9/1990 اأما 

ال�شهيد رفاعي عبداهلل �شاري املطريي فقتل 

بقذيفة اأ�شابت مدرعته اأثناء مقاومته للقوات 

الغازية، اأما ال�شهيد عاي�س عبدالرحمن را�شد 

وهي  ال�شوابر  �شمن جمموعة  فكان  ال�شعد 

امل�شلحة  الكويتية  املقاومة  اإحدى جمموعات 

قوات  �شد  بطولية  ب��اأع��م��ال  ق��ام��ت  وال��ت��ي 

الحتالل اإبان �شهود الغزو وقد اعتقل اأبطالها 

اإعدامهم رميا  جمعيهم يف 3/2/1991 ومت 

بالر�شا�س يف �شرداب جممع ال�شوابر بتاريخ 

فالح  ال�شهيد  هناك  اأي�شاً   ،11/2/1991
كان  والذي  الظفريي  الطلحي  معا�شي  �شاير 

اأثناء  ناري  وا�شت�شهد بطلق   25 اللواء  �شمن 

رحيل  فهيد  ا�شت�شهد  فيما  للذخائر  اإي�شاله 

متعب الظفريي يف قاعدة علي ال�شامل اجلوية 

اأثناء ق�شف العدو للمقاومني يف القاعدة.

الدم عربي
ال�شهداء  حيثيات  ا�شتق�شاء  يف  ون�شتمر 

الحتالل  مقاومة  يف  اأ�شهموا  ممن  العرب 

العراقي لدولة الكويت يف الثاين من اأغ�شط�س 

لعام 1990، لنكت�شف اأنه حتى العراق العربي 

قدم �شهداء من �شرفاء �شعبه ممن وقفوا مع 

الع�شكرية  الغزو  اآل��ة  مواجهة  يف  الكويتيني 

عبدالرزاق  اإبراهيم  العراقي  فهذا  اجلبارة، 

ال�شوابر وهذا  ناطر �شهيداً �شمن جمموعة 

عبداهلل عنيد عفات حمدي الذي �شقط يف 

كمني ن�شبته ا�شتخبارات القوات الغازية اأثناء 

اأفراد  اإىل  املطار  من  الأ�شلحة  بنقل  قيامه 

حممد  حمد  علي  ال�شهيد  واأي�شاً  املقاومة، 

اأثناء حماولة  ناري  بطلق  الذي ق�شى  �شعيد 

تطارده،  ك��ان��ت  ع�شكرية  �شيارة  يف  ف���راره 

الذي  العنزي  خنيف�س  حممد  فهد  واأخ���رياً 

ا�شت�شهد بحادث �شيارة اأيام الحتالل.

النب�ض عربي
ومن�شي مع ال�شهداء العرب لنجد اثنني من 

�شباب الأردن �شمن الفاعلني الأ�شا�شيني يف 

جمموعة 25 فرباير وهما ال�شهيدان اأ�شرف 

حممود نافع عبداهلل و�شامر حممود اإبراهيم 

جمموعة  عن  ومعروف  دقر،  اأبو  عبدالفتاح 

املقاومة  اأن��ه��ا م��ن جم��م��وع��ات  ف��رباي��ر   25
الكويتية امل�شلحة والتي قامت باأعمال بطولية 

اأ�شهرها التفجريات يف  �شد قوات الحتالل 

فندق هيلتون ويف جممع الرحاب، بالإ�شافة 

وقد  وتوزيعها،  الأ�شلحة  بنقل  قيامهما  اإىل 

يف  واأع��دم��ا   ،1991 يناير  يف  اعتقالهما  مت 

اخلام�س من فرباير 1991.

ال�شهيد  اأي�شاً  الأردن��ي��ني  ال�شهداء  وم��ن 

اأحمد م�شطفى ال�شامل الذي ا�شت�شهد بطلق 

�شباب  م��ن  م��ع جمموعة  قيامه  اأث��ن��اء  ن��اري 

يف  عراقية  مقرات  على  بالهجوم  املقاومة 

ال�شهيد ب�شام حممد  منطقة خيطان، واأي�شاً 

�شادق عبدالكرمي �شدقة الذي ق�شى بعملية 

ال�شامل،  �شباح  منطقة  على خمفر  انتحارية 
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عبداملجيد  كامل  رامي  الأردين  ال�شهيد  اأما 

يف  للذخرية  م�شتودع  انفجار  فقتل يف  بلوط 

منطقة اجلليعة بينما ا�شت�شهد مواطنه رائد 

حممد �شعيد �شربي احلاج ح�شني بطلق ناري 

اأثناء ا�شتباكه مع اجلنود العراقيني دفاعاً عن 

وال�شهيد  الرو�شة،  منطقة  يف  كويتية  عائلة 

عبدالرحمن نايف عبدالرحمن حطاب ق�شى 

يف مبنى الرئا�شة العامة لأركان اجلي�س الكويتي 

حيث كان يعمل، فيما ا�شت�شهد حممد اأديب 

حممد ح�شن جراد �شمن جمموعة ال�شوابر 

املقاومة حيث مت اإعدامه مع اأفراد املجموعة 

يف قبو املجمع عام 1991 اأما حورية اأحمد 

ا�شت�شهدا  فقد  اأح��ج��از  اأم��ني  وم��راد حممد 

الغازية.  القوات  قبل  من  ملركبيتهما  بق�شف 

كما ا�شت�شهد ال�شاب الفل�شطيني منري حممد 

اأثناء  بحياته  اأودى  مزروع  بلغم  عبدالرحمن 

امل�شاعدة.

احلريري  اأني�س  عمر  دعد  اللبنانية  اأم��ا 

فقد كانت �شمن جمموعة ال�شيد حممود ر�شا 

املقاومة يف الرميثية وقب�س عليها واأودعت يف 

العراق واأخرياً  اإىل  معتقل امل�شاتل ثم رحلت 

عرث على رفاتها يف منطقة ال�شماوة.

ومن م�شر العربية ال�شهيد اأحمد حممود 

�شجون  عدة  تنقل يف  الذي  احلطاب  حممد 

الب�شرة  �شجني  اإيل  نقل  ثم  الكويت  داخ��ل 

فبغداد وانقطعت اأخباره عن اأهله حتى العثور 

على رفاته يف مقربة جماعية قرب ال�شماوة. 

وال�شهيدة اأنعام �شعيد علي املزاتي التي ق�شت 

ال�شهيد  اأ�شيب  بينما  الق�شف اجلوي  نتيجة 

امل�شري جمال حممود اإ�شماعيل بقذيفة اأثناء 

مر�شي  حممود  عبداهلل  وتويف  الواجب  اأداء 

حر�س  بقوة  عمله  اأثناء  ن��اري  بطلق  العدوي 

احلدود.

رحم اهلل جميع ال�شهداء واأ�شكنهم ف�شيح 

جناته

جدول يو�شح عدد ال�شهداء العرب اإبان احتالل دولة الكويت
لعام 1990

عدد الشهداءاسم الدولة العربيةالرقم
26 شهيداامل�����م�����ل�����ك�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�����س�����ع�����ودي�����ة1

16 شهداءامل�����م�����ل�����ك�����ة األردن����������ي����������ة ال����ه����اش����م����ي����ة2

7 شهداءج�������م�������ه�������وري�������ة م�������ص�������ر ال�����ع�����رب�����ي�����ة3
5 شهداءج������������م������������ه������������وري������������ة ال��������������ع��������������راق4
4 شهداءاجل�����م�����ه�����وري�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�����س�����وري�����ة5
4 شهداءاجل���������م���������ه���������وري���������ة ال������ل������ب������ن������ان������ي������ة6
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شهيد واحداجل���������م���������ه���������وري���������ة ال��������س��������ودان��������ي��������ة11

ال����ش����ه����داء ال����س����ع����ودي����ون: ع���اي���ش ع���ب���دال���رح���م���ن راش������د ال���س���ع���د ضمن 
»م��ج��م��وع��ة ال��ص��واب��ر« وف��ال��ح س��اي��ر م��ع��اش��ي ال��ظ��ف��ي��ري م��ن ال���ل���واء 35، 
وفهيد رحيل متعب الظفيري ضمن شهدا ء قاعدة علي السالم اجلوية

جدول يو�شح اأ�شماء ال�شهداء العرب امل�شجلني يف دولة الكويت

أسماء الشهداءاسم الدولةم
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 1

ال�������س�������ع�������ودي�������ة
 - الظفيري  قويعان  النوري خلف   - العازمي  أحمد حسني مطلق 
عبداهلل  محمد  تركي   - العنزي  الدهيمشي  مرضي  منير  بن  بندر 
العنزي - خامت غزاي عمير السويدي الشمري - خالد عبداهلل فرج 
احلميدي الدوسري - رفاعي عبداهلل ضاوي املطيري - رميض مناور 
سجاء الفريدي احلربي - زاكي عايض املزيني العتيبي - زايد منيب 
مسفر املطيري - زيد سعدي زيد ضيف اهلل الشمري - سالم عامر 
راشد الدوسري - سحمي محمد شرمي السبيعي - سعد سعيد سعد 
عارف   - الصلبي  عايد  بنيان  غنيم  بن  سلمان   - املطيري  السعيد 
 - السعد  راش���د  ع��اي��ش عبدالرحمن   - الضويحي  ي��وس��ف  إب��راه��ي��م 
عبدالعزيز إبراهيم سليمان البديوي - علي أمان بطي - علّي زعل 
 - الظفيري  الطلحي  فالح ساير معاشي   - الظفيري  ع��واد عجاج 
- محمد  الظفيري  متعب  رحيل  فهد  الظفيري  راك��ان  فهد عقيل 

عتيق اهلل عاتق املطيري - مسفر شبيب محمد الدوسري

امل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة 2
ال������ه������اش������م������ي������ة

 - السالم  - أحمد مصطفى أحمد مصطفى  أحمد شحادة أحمد 
العبداهلل - بسام  ف��وزي فايز  أش��رف محمود نافع عبداهلل - أمجد 
محمد صادق محمد عبدالكرمي صدقة - حورية أحمد - رامي كامل 
عبداملجيد بلوط - رائد محمد سعيد صبري احلاج حسني - رضا 
علي الشيخ إبراهيم أبو عيد - سامر محمود إبراهيم عبدالفتاح أبو 
دقر - عبدالرحمن نايف عبدالرحمن حطاب - عصام سليمان قاسم 
السيد - كاملة يونس املوصلي - محمد أديب محمد حسن جرار - 
مراد محمد أمني أحجاز أحمد - وليد عبدالرحمن مصطفى أمني

ج�������م�������ه�������وري�������ة 3
م����ص����ر ال���ع���رب���ي���ة

أح��م��د م��ح��م��د أح��م��د مصطفى ف��ه��م��ي - أح��م��د م��ح��م��د احلطاب 
- إن���ع���ام س��ع��ي��د ع��ل��ي امل���زات���ي - ج��م��ال م��ح��م��ود إس��م��اع��ي��ل - عادل 
 - ال��ع��دوي  م��رس��ي  ع��ب��داهلل محمود   - ال��ف��ول��ي  عبداحملسن محمد 

محمود عبدالسالم عبد ربه

إب��راه��ي��م ع���ب���دال���رزاق ن��اط��ر - ع��ب��داحل��م��ي��د ع����ودة ي��اس��ني الرفاعي ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق4
- فهد  ع��ب��داهلل عنيد عفات حميدي - علي حمد محمد سعيد   -

محمد خنيفس العنزي

اجل������م������ه������وري������ة 5
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة

خالد أحمد جواد الدرويش - عطية عطشان فزاع علي - محمد عماد 
محمد طارق املوصلي - ياسر محمد واصف محمود عبدالعزيز

اللبنانية6 دع����د ع��م��ر أن���ي���س احل����ري����ري - ص��ب��ح��ي خ��ل��ي��ل ن��ص��وح��ي ح���ي���در - اجلمهورية 
عبدالعزيز محمد محمود - محمد محمود علي إسماعيل

عفاف محمد علي اجلشي - منى محمد علي اجلشي - نذير محمد مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن7
علي اجلشي

م��ح��م��د ب���ن خ��ال��د ب���ن م��ح��م��د ال��ف��ي��الن��ي - م��ح��م��د ي��وس��ف سعيد س���ل���ط���ن���ة ع���م���ان8
البلوشي 

منير محمد عبدالرحمندول����������ة ف��ل��س��ط��ن9

عمران سالم عبيداجلمهورية اليمن���ي��ة10

أزهري محمد علي الصغيراجلمهورية السودانية11

ال������ش������ه������ي������د ال�������ع�������راق�������ي 
إب����راه����ي����م ع����ب����دال����رزاق 
األردني  والشهيد  ناطر 
محمد أديب جراد ضمن 
»م��ج��م��وع��ة ال���ص���واب���ر«

ال���ش���ه���ي���دان األردن�����ي�����ان 
س���ام���ر م��ح��م��ود أب����و دقر 
وأشرف محمود نافع من 
مجموعة »25 فبراير«

عائلة  عن  دفاعه  أثناء 
ك������وي������ت������ي������ة اس�����ت�����ش�����ه�����د 
ب���ط���ل���ق ن��������اري األردن��������ي 
رائ��������������د م�����ح�����م�����د س���ع���ي���د 
ف�����ي م���ن���ط���ق���ة ال����روض����ة

الشهيدة اللبنانية دعد 
احل����ري����ري ك���ان���ت ضمن 
م����ج����م����وع����ات امل����ق����اوم����ة 
الرميثية م��ن��ط��ق��ة  ف���ي 

مكتب الشهيدمكتب الشهيد
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قراءةقراءةمن مكتب الشهيد

رئا�شة  خالل  خا�شة  الكويت 

���ش��دام ح�����ش��ني امل��م��ت��دة من 

واآخرهما   ،2002-1979
ك��ي��ف ت��ع��ام��ل ال��ك��وي��ت��ي��ون مع 

التي  ح�شني  �شدام  تطاولت 

يف  ال�شفاقة  حد  اإىل  و�شلت 

الكويت  لغزو  اجلنوين  ق��راره 

لكي   ،1990 اأغ�شط�س  يف 

كزعيم  التاريخ  اأب��واب  يدخل 

حقق اأحالمه يف �شم الكويت 

التا�شعة  املحافظة  باعتبارها 

ع�شرة.

اأح����داث  اإىل  وي�����ش��ري     

منها  ال�شدد  ب��ه��ذا  تاريخية 

�شدرت  ع��راق��ي��ة  م��ط��ال��ب��ات 

العهد  يف  ال�شيا�شيني  ع��ن 

الها�شمي، لكنها كانت متنيات 

والكتب  امل���ق���الت  وت��ل��ك 

الفرة  تلك  عن  �شدرت  التي 

كثرية  ج��وان��ب  اإىل  ت��ط��رق��ت 

للغزو، وحاولت حتليل اأ�شبابه 

ولفتت  واآث��اره،  نتائجه  وتبيان 

وقعت  م��ه��م��ة  اأح������داث  اإىل 

الكتاب  لكن  وب��ع��ده.  خ��الل��ه 

الذي اأ�شدره ال�شفري عبداهلل 

ب�شارة حديثا بعنوان )الغزو يف 

الزمن العاب�س .. الكويت قبل 

الكتب  من  يعد  وبعده(  الغزو 

املهمة والنادرة يف هذا ال�شاأن؛ 

اأهمها  ع��دة  اأم���ور  اإىل  نظرا 

قرب ال�شفري ب�شارة من �شناع 

لالأحداث  ومعاي�شته  القرار، 

ب�شورة  ال��غ��زو  �شبقت  ال��ت��ي 

التي  ول���الأح���داث  م��ب��ا���ش��رة، 

وقعت اأثناءه وبعده، اإ�شافة اإىل 

اأم��ور عدة  اإىل  الكتاب  تطرق 

مل تتناولها الكتب ال�شابقة ومل 

تكن تعلم تفا�شيل حدوثها.

يبينه  الأم�����ر  وه����ذا      

م������������ن ال��������ك��������ت��������ب ال����������������ن����������������ادرة وامل�������ه�������م�������ة 
ل������ق������رب م����ؤل����ف����ه����ا م�������ن ُص�������ن�������اع ال������ق������رار 
وم������ع������اي������ش������ت������ه امل��������ب��������اش��������رة ل��������أح��������داث

الغزو في 
الزمـــــــــن 
العـابـــس 
الكويت قبل الغزو وبعده

من  الثاين  يف  الكويت  على  الغا�صم  العراقي  الغزو  حدث  اأن  منذ 

واالأبحاث  املقاالت  من  االآالف  ن�صرت   1990 عام  من  اأغ�صط�ض 

والدرا�صات والكتب التي تطرقت اإىل ذلك احلدث الكارثي الذي 

ل مرحلة فا�صلة يف تاريخ الكويت، وزلزل كيان االأمة العربية،  مثَّ

واأحدث فيها �صرخا ما زالت اآثاره وتداعياته جلية للعيان.

طارق األحمد

الكاتب عبداهلل ب�شارة

متهيده  يف  ب�����ش��ارة  ال�����ش��ف��ري 

كتابه  اإن  يقول  ح��ني  للكتاب 

لأحداث  مهمني  جانبني  يوثق 

الكويت،  عا�شتها  ت��اري��خ��ي��ة 

مع  العراقي  التعاطي  اأولهما 

للح�شول  خ��ط��ة  منها  اأك���رث 

على هذه التمنيات وحتقيقها 

بالقوة املفرطة.

�صهية التو�صع و�صياع 

االحتكام

وتك�شف وثائق الغزو التي 

الوليات  �شلطات  ن�شرتها 

املتحدة اأن الرئي�س العراقي كان 

حيث  التاريخ،  بحكم  مهوو�شا 

�شخ�شية  باأنه  ي�شجل  اأن  اأراد 

اأطماع  ���ش��دت  ع��ادي��ة  غ��ري 

اإيران يف حرب امتدت ثماين 

حتجيم  من  ومتكنت  �شنوات 

من  احتلته  ما  وحترير  اإي��ران 

اأرا�س عراقية، وفوق ذلك فاإن 

هذه ال�شخ�شية النادرة اأجنزت 

حلم ال�شيا�شيني العراقيني.

ويكمل ال�شفري ب�شارة ذلك 

التحليل بالقول اإن عقل �شدام 

ح�شني اختل مع �شهية التو�شع، 

منطق  اإىل  الح��ت��ك��ام  و���ش��اع 

الواقع وجتاهل اأن الكويت، ل 

�شيما مع دورها خالل احلرب 

دولة  الإي��ران��ي��ة،   - العراقية 

العراق  مدن  معظم  يف  توجد 

ويف منتدياته وموؤ�ش�شاته حاملة 

�شورة نقية و�شجال نا�شعا يف 

دعم العراق يف حربه مع اإيران 

الدبلوما�شي  ال�����ش��ل��وك  ويف 

وال��ع��ط��اء الق��ت�����ش��ادي ويف 

وحقوق  ال��ث��ق��ايف  الن���ف���ت���اح 

الإن�شان، مع ح�شابات اأجراها 

ال�شتكانة  فيها  ت�شور  �شدام 

لأحالمه،  والعاملية  العربية 

فقد كان يعي�س يف مناخ طغت 

وعظمة  النت�شار  ن�شوة  عليه 

املجد و�شلطان التكرب.

ويرى املوؤلف اأن الن�شيحة 

غ��اب��ت ع��ن ���ش��دام خ��وف��ا من 

غابت  ك��م��ا  م���وؤك���د،  ط��ي�����س 

التي  ال�شالبة  حقائق  عنه 

الكويتية  الدولة  عليها  ترتكز 

ب�شرعيتها  ا���ش��ت��خ��ف��اف  م��ع 

وحدتها  وم��ت��ان��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ال��وط��ن��ي��ة وع���م���ق ج���ذوره���ا 

بنظامها  ���ش��ع��ب��ه��ا  ومت�����ش��ك 

املبايعة  م���وؤمت���ر  يف  جت�����ش��د 

اأكتوبر  يف  جدة  يف  التاريخية 

الكويتيون  1990، حيث جدد 
مبايعتهم ومت�شكهم والتزامهم 

ال�شيا�شي  بالنظام  فقط  لي�س 

برابهم  واإمن������ا  ال�����ش��رع��ي 

وحدود جغرافيتهم بال تنازل، 

مع ت�شميم على املقاومة حتى 

ال���ذي حتقق عرب  ال��ت��ح��ري��ر، 

الرئي�س  حتدى  دويل  ائتالف 

جرميته  يف  ح�����ش��ني  ����ش���دام 

فرباير  يف  التحرير  وج��اء   ..

.1991
الف�صول الثمانية 

ثمانية  ال��ك��ت��اب  ت�شمن 

اأول���ه���ا عنوان  ح��م��ل  ف�����ش��ول 

حلدودها  ال��ك��وي��ت  )ح��م��اي��ة 

املطالبات  اأم������ام  وث��ب��ات��ه��ا 

العراقية( وت�شمن املو�شوعات 

التالية: حتر�شات امللك غازي، 

وانقالب ر�شيد عايل الكيالين، 

يوليو   14 يف  امللكية  ونهاية 

ال�شتقالل،  واإع���الن   ،1958
البعث،  وحكم  قا�شم  و�شقوط 

واتفاقية العراف يف بغداد، 

واأمن الكويت يف ح�شن العرب، 

م�شاعي  الت�شويف يف  واأوجاع 

الر�شيم، ومع الرئي�س الثالث 

عبدالرحمن عارف.

فكان  الثاين  الف�شل  اأم��ا 

يوليو  البعث  )انقالب  بعنوان 

من  ع�����ددا  و����ش���م   )1968
�شدام  اأه��م��ه��ا:  امل��و���ش��وع��ات 

الغالظة،  ودبلوما�شية  ح�شني 

و����ش���راع اإي������ران وال���ع���راق، 

الزحف  يف  ال��ع��راق  وم�شروع 

امل����ربم����ج، وف����ن����ون ����ش���دام 

 ،1963 اتفاقية  من  للتخل�س 

ال�����ش��ي��خ �شعد  وزي�����ارة ���ش��م��و 

وحت�شريات   ،1977 ب��غ��داد 

ال��غ��زو وب��ن��اء مم��رات��ه، وزيارة 

�شمو ال�شيخ �شعد بغداد مايو 

جابر  ال�شيخ  و�شمو   ،1989
الأح���م���د يف ب���غ���داد، وزي���ارة 

نائب  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ 

رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 

ال�شيا�شي التاريخي، واعتزازه 

التي  الكويتية  ال��دول��ة  بواقع 

�شنعها هذا ال�شعب، و�شيدها 

بهمة  ب���ح���ري  م��ي��ن��اء  ح����ول 

وطنية وت�شميم وكفاح بحري، 

الهمة  وب���ه���ذه  ����ش���ح���راوي، 

خرجت الكويت كيانا م�شتقال 

يعي�س فيه �شعب يكافح ق�شوة 

وقبلي  بحري  بتاآلف  احل��ي��اة 

تطور اإىل جمتمع ميلك مهارة 

بحرية وا�شحة يف بناء ال�شفن 

�شرق  اإىل  وقيادتها  واإدارت��ه��ا 

اأفريقيا والهند، ومل يفكر هذا 

الق�شوة  ف��رة  خ��الل  ال�شعب 

�شمال  التوجه  من  واخل�شونة 

نحو الب�شرة اململوءة باإغراءات 

العي�س املريح، بل �شرب اأبناوؤه 

بقناعة  املتوفر  مع  وتعاي�شوا 

املتفائل.

املوقف  ال��ك��ت��اب  وي�شجل 

ال���وط���ن���ي ال��غ��ا���ش��ب ال���ذي 

ث����م����ان����ي����ة ف�����ص�����ول في 
لتاريخ  م��وث��ق��ة  رواي����ة 
امل����ط����ال����ب����ات اخل����اس����رة 
منذ  ال���ك���وي���ت  ب����دول����ة 
ع�����ه�����د امل�����ل�����ك�����ي�����ة ح���ت���ى 
ع�����ه�����د ص�����������دام ح���س���ن

املقاومة الكويتية

قائد قوات التحالف اجلرنال نورمان �شوارتزكوف
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بغداد، ومقرحات الكويت يف 

مار�س 1990 والرد العراقي، 

والطريق  والقرو�س،  والعراق 

اإىل قمة بغداد.

ويف الف�شل الثالث املعنون 

)قمة بغداد والأ�شرار الطائرة( 

تطرق املوؤلف اإىل اأجواء القمة 

يف بغداد، وا�شراتيجية �شدام 

زائريه،  مع  وح��وارات��ه  ح�شني 

ولقاء �شدام و�شفرية الوليات 

يف  ج��دة  ومباحثات  املتحدة، 

حني  يف  1990م.  يوليو   31
تطرق الف�شل الرابع الذي كان 

اإىل  امل�شوؤوم(  )الغزو  بعنوان 

العودة  اأربعة مو�شوعات هي: 

العربية  والقمة  الريا�س،  اإىل 

التحرير،  ومنطلق  التاريخية، 

وال�شرعية   .. ج��دة  وم��وؤمت��ر 

الد�شتورية.

اأما الف�شل اخلام�س الذي 

ج���اء ب��ع��ن��وان )م���وؤمت���ر جدة 

 )1990 اأكتوبر   – وم��داولت��ه 

نحو  التاريخي  امل�شار  فتناول 

�شدام  واأوه������ام  ال��ت��ح��ري��ر، 

التحرير،  اإف�شال  يف  وقياداته 

ال�شحراء،  عا�شفة  وانطالق 

جتنب  يف  م��و���ش��ك��و  ودور 

�شفوان،  وحمادثات  احل��رب، 

ووق���ف اإط����الق ال��ن��ار وث���ورة 

الكويتية  واملقاومة  اجلنوب، 

اإىل  اإ�شافة  العراقي،  للغزو 

واملفقودين،  الأ�شرى  مو�شوع 

وا�شطرابه،  �شدام  واأ�شرطة 

ال�شيخ  �شمو  مع  الكويت  ويف 

�شباح، و�شمو ال�شيخ جابر يف 

ح�شن الوطن.

ال�شاد�س  ال��ف�����ش��ل  ويف 

عنوان  حت��ت  امل��وؤل��ف  ت�شاءل 

ال�شالح(:  نزع  وجلنة  )�شدام 

 2003 ح�����رب  ك���ان���ت  ه����ل 

يف  ح�شني؟  ل�شدام  م��ف��اج��اأة 

ال�شابع  الف�شل  ت�شمن  حني 

الذي كان بعنوان )�شيكولوجية 

ونهايته(  ح�����ش��ني  �����ش����دام 

منها:  املو�شوعات  من  ع��ددا 

خطة  يف  البعث  ارجت��ال��ي��ات 

ال�شلوك والفكر  الكويتي، ويف 

والجتماعي،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

ا�شتخل�شت حمتوياته من عرب 

الت�شرد والعدوان واآلم الظلم، 

ويرافق مع هذا ال�شعور نزعة 

قوية للنقد الذاتي، موجه نحو 

الر�شمي وال�شعبي  ال�شرخاء 

الأمنية  للمنظومة  وارتياحها 

بها  مت�شكت  ال��ت��ي  الكويتية 

عام  ا�شتقاللها  منذ  الكويتي 

اأن  اكت�شفوا  ح��ني  1961م، 
بد  ول  مكتملة  غري  احلماية 

اأمنيا  الكويت طوقا  ت�شيغ  اأن 

�شلبا.

ا�صتيعاب العرب

ي��ت��ن��اول ه����ذا الإ����ش���دار 

مرحلة الغزو الغا�شم واجلانبني 

و“مالنا  منها،  واملزعج  املفرح 

يف هذه التجربة وما علينا من 

لن�شتوعب  ذل��ك  وك��ل  ق�شور، 

ونغلق  العقبات،  ونزيل  العرب 

احلماية  ج��دار  يف  الفراغات 

والوقاية”.

كما   – ال��ك��ت��اب  وي���ق���دم  

ي��ق��ول امل��وؤل��ف يف خ��امت��ت��ه - 

مل�شار  تاريخيا  موجزا  م�شارا 

العالقات بني العراق والكويت، 

وتعرجات هذا امل�شار الذي مل 

الأطماع  خ��ط��وط  م��ن  ي��خ��رج 

واإمنا  ال��ك��وي��ت،  يف  العراقية 

وتبدلت  متوجاتها،  ي�شخ�س 

الآليات التي ي�شتعملها العراق 

لتغليف اأطماعه، ويتابع تقلبات 

املربرات التي تت�شكل من عدة 

منطلقات، من قومية عروبية، 

اإىل  ب����احل����دود،  ت���ع���رف  ل 

مهمة تاأمني الأرا�شي العربية 

متردات  م��ن  عنها  وال���دف���اع 

اإيران، اإىل عدم امل�شادقة على 

البلدين  بني  املتبادلة  الوثائق 

وفيها حتديد خطوط احلدود 

�شرورة  ذل��ك  وف���وق  بينهما، 

العراق  حل��اج��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 

ملنفذ بحري يطل على اخلليج 

الأمن  وينقله �شريكا يف نظام 

اخلليجي.

ومتوجات  وتقلبات  الحتالل، 

الدعاءات العراقية، وحماكمة 

ورواي���ات �شدام عن  ���ش��دام، 

اأما  التحقيق.  خالل  الكويت 

عنوان  فحمل  الثامن  الف�شل 

بعد  ال�شيا�شية  الكويت  )حياة 

تقرير  اإىل  وتطرق  التحرير( 

الغزو،  ع���ن  الأم�����ة  جم��ل�����س 

واإعالن دم�شق.

  مواقف متخاذلة

ت����ن����اول ال���ك���ت���اب ع����ددا 

اتخذتها  ال���ذي  امل��واق��ف  م��ن 

الغا�شم  ال��غ��زو  جت���اه  ال����دول 

فيها،  العام  ال��راأي  واجتاهات 

الكويتيون  تابعها  اأم��ور  وه��ي 

ي�شتذكرون  و�شيظلون  بدقة، 

كانت  التي  الب�شرية  الأم���واج 

ح�شني  ���ش��دام  ل�شالح  تهدر 

خميمات  “من  وع����دوان����ه، 

�شارخة  اأ�شوات  اإىل  لجئني 

وعويل  الأردن،  ����ش���وارع  يف 

الأتباع يف اليمن، ويف عوا�شم 

والنفاق  وال��وه��ن  ال�شتكانة 

املختلفة”.

وي��ق��ول امل��وؤل��ف ع��ن ذلك: 

املتخاذلة،  املواقف  متابعة  مع 

يتمحور اجلهد الكويتي ال�شعبي 

ل�شياغة نهج متجدد يف الذهن 

ح�������ق�������ائ�������ق ال������ص������اب������ة 
ترتكز  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
عليها الدولة الكويتية 
األطماع ك��ل  أس��ق��ط��ت 

عودة ال�شيخ جابر ال�شباح اإىل الكويت

برمياكوف فريق اأول ركن خالد بن �شلطان اأثناء حرب اخلليج

إنسانياتمن مكتب الشهيد

إجراء تحليل »دي أن أي« 
للرفات لمطابقتها مع 
البصمة الوراثية لعوائل 
المفقودين في تلك الفترة

من  الكثر  لعائالت  االأمل  متنح  خطوة  يف   

املفقودين الكويتيني بعد مرور اأكرث من 28 

من  الكويت  حترير  حرب  انتهاء  على  �صنة 

وتعيد  1990م  اأغ�صط�ض  يف  العراقي  الغزو 

هذه الق�صية االإن�صانية اإىل �صدارة امل�صهد 

اأعلنت  جم��دداً  وال��دويل  املحلي  ال�صيا�صي 

اللجنة الثالثية املعنية بحل ق�صية اأ�صرى 

ومرتهني الكويت  التابعة لل�صليب االأحمر  

كويتيني   اأ�صرى  رفات  على  العثور  موؤخراً 

جنوبي  ال�صماوة  ق�صاء  املثنى  منطقة  يف 

االجتياح  خالل  فقدوا  قد  كانوا  العراق، 

القرن  ت�صعينيات  مطلع  للكويت  العراقي 

املا�صي.

وقالت اللجنة الثالثية املعنية بحل ق�صية 

اأ�صرى ومرتهني الكويت اإن الرفات ُيظن اأنها 

تعود ملواطنني كويتيني من املدنيني واأ�صرى 

احلرب. 

حممود متويل

العثور على رفات أسرى 
كويتيين في العراق

ف�����ي إط�������ار امل����س����اع����ي ال���دول���ي���ة 
إلس���������دال ال����س����ت����ار  ع���ل���ى ه���ذه 
ال���������ق���������ض���������ي���������ة اإلن���������س���������ان���������ي���������ة

يعيد األمل لعوائلهم 
من  ـــًا  ـــام ع  28 بــعــد 
ــــر  ــــري ــــح ــــت حـــــــــــرب ال

يعيد األمل لعوائلهم 
من  ـــًا  ـــام ع  28 بــعــد 
ــــر  ــــري ــــح ــــت حـــــــــــرب ال

قراءة
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الرفات  ا�شتخرجت  وق��د 

لدى  واأودع����ت  ك��ام��ل،  ب�شكل 

دائرة الطب العديل يف بغداد 

اخلريطة  ا�شتخراج  اأج��ل  من 

اجلينية »دي اأن اأي« ملطابقتها 

الوراثية  الب�شمة  م��ع  لحقا 

تلك  امل��ف��ق��ودي��ن يف  ل��ع��وائ��ل 

الفرة.

اأن  ال��ل��ج��ن��ة  واأو����ش���ح���ت 

بالأدلة  اخل��ا���ش��ة  التحاليل 

العدد  �شتك�شف  اجل��ن��ائ��ي��ة 

التي  ل���ل���رف���ات  ال��ت��ق��ري��ب��ي 

تقدم  و���ش��وف  ا���ش��ت��خ��رج��ت، 

معلومات عن جن�شياتهم.

عن  اللجنة ممثلني  وت�شم 

والوليات  وال�شعودية  الكويت 

وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة 

والعراق  جانب،  من  وفرن�شا 

من جانب اآخر.

الكت�شاف  ه���ذا  وي���اأت���ي 

به  تقوم  م�شرك  نتيجة جهد 

والعراقية  الكويتية  ال�شلطات 

لل�شليب  ال��دول��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 

جمع  على  وتعتمد  الأح��م��ر، 

املعلومات وحتليلها، اأو التو�شل 

اإىل �شهود جدد، اأو باحل�شول 

ال�شناعية  الأقمار  �شور  على 

عمل  ت�شهيل  �شاأنها  من  التي 

الفرق امليدانية على الأر�س.

وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ط��ور بعد 

مرور اأقل من 24 �شاعة على 

الزيارة التاريخية التي قام بها 

�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح 

يونيو   19 يف  للعراق  الأحمد 

الثانية من  املا�شي والتي تعد 

نوعها للعراق منذ تويل �شموه 

واملفقودين  الأ���ش��رى  م�شاألة 

فيها  مب��ا  املمتلكات  واإع����ادة 

داعية  الوطنية  املحفوظات 

ومبتكر  جديد  نهج  اتباع  اإىل 

يكفل الدفع بهذه امللفات اإىل 

ل  الق�شية  اأن  ليوؤكد  الأم���ام 

تزال حية رغم مرور كل هذه 

ال�شنوات الطويلة على جرمية 

الحتالل ال�شدامي للكويت.

ال���ك���وي���ت عرب   واأك�������دت 

الأمم  ل��دى  ال��دائ��م  مندوبها 

من�شور  ال�����ش��ف��ري  امل��ت��ح��دة 

موا�شلة  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ت��ي��ب��ي 

اأو  كلل  دون  الدولية  اجلهود 

عن  الك�شف  متابعة  يف  ملل 

رغم  الأب��رار  �شهدائها  م�شري 

عليهم  العثور  فر�س  ت�شاوؤل 

اأع�شاء  حر�س  مقدرة  اأحياء 

على  املتوا�شل  الأم��ن  جمل�س 

مدى تلك ال�شنوات على اإبقاء 

حا�شرا  الإن�شاين  امللف  هذا 

على جدول اأعماله.

الأمم  بعثة  الكويت  ودعت 

العراق  يف  للم�شاعدة  املتحدة 

وليتها  تنفيذ  موا�شلة  اإىل 

م�شاألة  مبتابعة  يتعلق  فيما 

واإع���ادة  واملفقودين  الأ���ش��رى 

املمتلكات مبا فيها املحفوظات 

نهج  اتباع  اإىل  الوطنية داعية 

الدفع  يكفل  ومبتكر  ج��دي��د 

بهذه امللفات اإىل الأمام ليوؤكد 

حية  ت����زال  ل  ال��ق�����ش��ي��ة  اأن 

ال�شنوات  هذه  كل  مرور  رغم 

الطويلة على جرمية الحتالل 

ال�شدامي للكويت.

املرة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

على  فيها  التي عرث  الأخ��رية 

كانت  كويتيني  مواطنني  رفات 

عام 2005، يف حني عرث على 

الرفات  م��ن  اآخ���ر جم��م��وع��ة 

اخلا�شة بعراقيني عام 2011 

عدد  اأن  الكويت  اأعلنت  فيما 

مفقوديها منذ عام 1990 يبلغ 

320 مفقوداً.

مار�س  يف  ت��راأ���س  اإذ  احل��ك��م 

2012 وفد الكويت يف اجتماع 
القمة العربية التي عقدت يف 

بغداد.

الأخرية  ال�شهور  و�شهدت 

حتركات دولية وعربية وحملية 

وذوي  لأه��ايل  ومب�شرة  لفتة 

لإعادة  الكويتيني  املفقودين 

اإحياء هذه الق�شية الإن�شانية 

ف��ق��د ح�����س جم��ل�����س الأم����ن 

موا�شلة  على  العراق  الدويل، 

�شعيه  يف  الإيجابية«  »اجلهود 

املفقودين  م�شائل  ح��ل  اإىل 

رعايا  من  وغريهم  الكويتيني 

عام  منذ  الأخ����رى،  ال��ب��ل��دان 

.1991
ونوه جمل�س الأمن اإىل اأنه  

و1991،   1990 خالل عامي 

الكويتيني  م���ن   605 وق����ع 

الأ�شر  يف  اأخ��رى  دول  ورعايا 

وبقي  العراقية،  القوات  لدى 

عام  حتى  جمهولً  م�شريهم 

2004 حني جرى التعرف على 
هوؤلء،  رف��ات  من   236 بقايا 

حيال  تقدم  اأي  يح�شل  ومل 

الآخرين  ال�369  املفقودين 

رفاتهم  اكت�شاف  يتم  اأن  قبل 

جنوبي العراق.

اأن  على  املجل�س  و���ش��دد 

واملمتلكات  املفقودين  ق�شية 

الكويتية يف العراق ل تزال حية 

ال��دويل  معرباً  امل�شتوى  على 

للجهود  ال��ك��ام��ل  دع��م��ه  ع��ن 

الرامية اإىل حل امل�شائل املعلقة 

الكويتيني  بالرعايا  املت�شلة 

ورعايا البلدان الأخرى واإعادة 

يف  مب��ا  الكويتية،  املمتلكات 

ذلك املحفوظات الوطنية.

»مثابرة  امل��ج��ل�����س  واأّي�����د 

يف  الثالثية  اللجنة  اأع�����ش��اء 

جهودهم من اأجل العثور على 

الكويتيني«  املفقودين  رف��ات 

�شالح  برهم  مببادرة  م�شيداُ 

املمتلكات  من  �شحنة  بت�شليم 

الكويتية خالل زيارته للكويت 

يف دي�شمرب عام 2018.

الذين  والكويتيني والإيرانيني، 

 � العراقية  احل��رب  يف  فقدوا 

الإي��ران��ي��ة، ويف ح��رب حترير 

الكويت، اأو ما يتعلق مبفقودات 

واملمتلكات  الوطني  الأر�شيف 

الكويتية .

البحث م�صتمر

ب���دوره ق��ال ق��ائ��د �شرطة 

الب�شرة ر�شيد فليح وهو ع�شو 

املفقودين  ع��ن  البحث  جلنة 

الكويتيني والعراقيني  اإنه “مت 

العثور على رفات 300 اأ�شري 

ع�شرة  اخلم�س  خ��الل  كويتي 

ت�شليمها  وجرى  املا�شية  �شنة 

اأن عدد  الكويت مو�شحاً  اإىل 

املفقودين الكويتيني يف العراق 

يبلغ 613 �شخ�شاً

واأ�شار فليح اإىل اأن عمليات 

الأ�شرى  رف���ات  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

اأن  مبيناً  م�شتمرة  الكويتيني 

يف  الكويتيني  املفقودين  عدد 

النظام  قتلهم  الذين  ال��ع��راق 

 613 يبلغ  ال�شابق  ال��ع��راق��ي 

�شخ�شاً.

نهج جديد

دعت  ق��د  الكويت  وك��ان��ت 

بعثة الأمم املتحدة للم�شاعدة 

يف العراق اإىل موا�شلة تنفيذ 

مبتابعة  يتعلق  فيما  وليتها 

إنسانيات

لجنة الصليب األحمر: 
ـــل األدلـــــــة  ـــي ـــال ـــح ت
ســــتكشف  الجنائية 
ـــدد الــتــقــريــبــي  ـــع ال
ومعلومات  للرفات 
عــــن جــنــســيــاتــهــم

مجلس األمن :
ــن الــكــويــتــيــيــن في  ــودي ــق ــف ــم قــضــيــة ال
ــة ونـــدعـــم الــجــهــود  ــي ـــراق ال تــــزال ح ـــع ال
الكويتية الــمــمــتــلــكــات  إلعـــــادة  ــة  ــي ــرام ال

البصرة:  شرطة  قائد 
ــر  ــي أس  300 رفــــــات 
التعرف  تم  كويتي 
ــــ15  ال خـــالل  عليها 
سنة الماضية وجرى 
للكويت تسليمها 

مكافاآت

ال���دف���اع  وزارة  وك���ان���ت 

الدعوة  ج����ددت  ال��ع��راق��ي��ة 

للمواطنني العراقيني، لالإبالغ 

عن رفات املفقودين الكويتيني، 

املنهوبة  الكويتية  املمتلكات  اأو 

ب���اأي  الإدلء  اإىل  داع���ي���ة 

معلومات عن رفات العراقيني 

ر�شيد فليح

إنسانيات
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السور الرابعالسور الرابع

بكل أفرادها 
أسرة كويتية في مواجهة االحتالل

اأفرادها يف  اأ�سرة وطنية جمبولة على الوفاء ، تاأبى ال�سيم وترف�س اخلنوع جتند جميع 

مقاومة العدو، مل يهابوا �سجنًا اأو موتًا وتركوا كل من موقعه وح�سب قدرته فكان لهذه 

االأ�سرة الن�سيب االأكرب من اأو�سمة املجد والفخر، وهذه االأو�سمة الغالية غالبًا ال ي�ستحقها 

اإال ال�ساخمون يف املحبة الرا�سخون يف الوفاء.. فكانت هذه االأو�سمة من ن�سيبهم .. وهذه 

حكاية كل منهم.. 

ظهر دور ال�شهيد اإبراهيم 

من اأول يوم من اأيام الغزو ففي 

1990/8/2م  ي��وم اخلمي�س 

العدان  مب�شت�شفى  ال��ت��ح��ق 

للم�شاهمة يف اإ�شعاف اجلرحى 

ونقل امل�شابني وك��ذل��ك نقل 

التموين كالأرز وال�شكر ب�شيارته 

اخلا�شة اإىل املنازل بالإ�شافة 

اإىل نقل املاء يف �شهريج املاء 

 ، القرين   من بركة كانت يف 

واآخرين  اإخ��وان��ه  و���ش��ارك مع 

ت��ن��ظ��ي��م م��ظ��اه��رة كبرية  يف 

ال�شباحية  امتدت من منطقة 

اإىل منطقة الرقة، ثم تطورت 

طبيعة املقاومة بان�شمامه اإىل 

اإحدى جمموعات املقاومة التي 

عرفت با�شم »جمموعة الفهود« 

ن�شبة اإىل ال�شهيد فهد الأحمد 

اجلابر ال�شباح وهذه املجموعة 

اإبراهيم  اإىل  بالإ�شافة  ت�شم 

اأخ��ي��ه بدر  ك��اًل م��ن  البلو�شي 

البلو�شي وعادل غلوم وجميد 

علم دار وحميد علم دار وعلي 

اأنا رحت ل تبكني من وراي.

اإبراهيم يف عملية  �شارك 

البحث  كبرية كانت �شبباً يف 

عنه واعتقاله، ثم اإعدامه وذلك 

عندما هاجم يف عملية جريئة 

جمموعة من الآليات العراقية 

على ج�شر منطقة الظهر �شرق 

قتياًل  الفنطا�س فاأردى رائداً 

من اجلنود  وع���دداً  و�شباطاً 

اإبراهيم  ال��ع��راق��ي��ني، ورج���ع 

العملية يف منت�شف  يوم هذه 

وا�شتغرق يف  املنزل  اإىل  الليل 

النوم من التعب وطول ال�شهر 

الأول. ويف  بالدور  يف غرفته 

ال�شاعة الواحدة ظهراً تقريباً 

 3 ال��ع��راق��ي��ون قطعة  حا�شر 

الرقة وح�شر ما  من منطقة 

يقارب ثالثمئة جندي عراقي 

اإبراهيم وقاموا  داهموا منزل 

والتفتي�س عنه لكنهم  بالبحث 

التي كان  الغرفة  مل يدخلوا 

نائمًا فيها. و�شاألوا  اإبراهيم 

اأن  فاأنكر  وال��ده عبداهلل عنه 

اإبراهيم  ا�شمه  ول��د  له  يكون 

وملا هموا باخلروج راأى اأحدهم 

جواز اإبراهيم مذكوراً به ا�شمه 

الكامل فرجعوا واأعادوا البحث 

عنه وك�شروا باب غرفة اإبراهيم 

واأيقظوه ركال باأقدامهم.

وك���ان ال�شابط العراقي 

بخاطبه »اأنت كفء لكي تتجراأ 

تتمالك  ف��ل��م  رائ�����داً«  وت��ق��ت��ل 

والدته نف�شها من حزنها على 

ولدها فردت عليه »اأنه لو مل 

يكن كفئاً ملا قتله« فاأنزلوه من 

غرفته وهم ي�شربونه واأخرجوه 

املنزل وكتفوه وو�شعوا  خارج 

واقتادوه  احلبل على رقبته 

 1990/9/10 يوم  اأ�شرياً يف 

اأو 1990/9/13م.

وظل اإبراهيم يف العتقال 

يعاين من التعذيب املروع فقد 

ب��ال��ة احلفر  ح��ف��روا رج��ل��ي��ه 

»درل« وكتبوا ا�شم طاغيتهم 

بالة احلرق على ظهره ف�شال 

عن ال�شرب املربح يف ج�شده 

1990/9/23م،  يوم  كله ويف 

اإيل مكان قريب من  اأخ���ذوه 

منزله بالرقة وزطلوا عليه النار 

راأ�شه وتركوه جثة هامدة  يف 

يف ال�شاعة اخلام�شة والن�شف 

�شباحاً، وراأى جثته امل�شلون 

الفجر  اخل��ارج��ون من �شالة 

من امل�شجد القريب من منزله 

بامل�شت�شفي فجاءت  فات�شلوا 

اإىل  �شيارة الإ�شعاف ونقلته 

امل�شت�شفى واأخرب بع�س البنات 

اأباه  امل�شت�شفى  العامالت يف 

اإبراهيم  ابنه  وراأى  الذي قدم 

الآخ��ر جنم ويف  ابنه  وكذلك 

التايل  من ال�شت�شهاد  اليوم 

1990/9/24م نقل اإبراهيم 
اإىل املقربة اجلعفرية  �شباحاً 

يف منطقة ال�شليبيخات وغ�شل 

ودفن فيها.

ك��ان لأ���ش��رة عبداهلل  لقد 

البلو�شي دور كبري يف مواجهة 

الغا�شم فقد  العراقي  اجلي�س 

الأ�شلحة  ت�شهم يف نقل  كانت 

اآخ�����ر وقد  اإىل  م���ك���ان  م���ن 

اإخوانها  بناته  اإح��دى  �شاركت 

ب�شنع القنابل يف منزلهم. لقد 

الأ�شرة �شهيدين  قدمت هذه 

اإبراهيم وجن��م والبن  وهما 

اأ�شرياً يف  الثالث بدر ما زال 

يد العراقيني.

ال�صهيد جنم البلو�صي

ُعرف ال�شهيد جنم بهدوء 

القلب واحلنان  الطبع ونقاء 

وحب اخلري للنا�س.

وم��ن هواياته: �شيد الرب 

ال��ب��ح��ر وميكانيكا  و���ش��ي��د 

الغزو  ي���وم  ال�����ش��ي��ارات ويف 

الآثم: 

ال�شهيد جنم �شاهراً  كان 

على �شاطئ البحر مع زوجته 

ليلة  الوحيد �شعود يف  وابنه 

الغزو العراقي وبينما هم كذلك 

ج��اءت دوري��ة كويتية وطلبت 

بيان  املكان دون  منهم مغادرة 

اإىل املنزل  ال�شبب ف��ذه��ب��وا 

جميد علم دار وعي�شى د�شتي 

واأح��م��د ح��م��زة وعبدالكرمي 

انق�شمت  واآخرين ثم  العنزي 

اإىل ق�شمني  ه��ذه املجموعة 

اأحدهما بقيادة جميد علم دار 

والثانية بقيادة ع��ادل غلوم، 

لهذا  تابعاً  اإبراهيم  حيث كان 

واأفراد هذه املجموعة  الق�شم 

اأ���ش��دق��اء �شمر  ع��ب��ارة ع��ن 

وترفيه منذ فرة ما قبل الغزو، 

الغزو تغري منط  ولكن خالل 

اأنف�شهم  لقاءاتهم ف�شكلوا من 

خلية تخطط ل�شرب الأهداف 

العراقية واتخذت  الع�شكرية 

القرين جتتمع  لها مركزاً يف 

للهجوم على  فيه وتنطلق منه 

الأهداف يف مواجهة املعتدين 

ع�شكرياً.

ال�شهيد  اأع��م��ال  ت��ع��ددت 

املعتدين  اإبراهيم يف مواجهة 

ك��ان ل يبايل  ع�شكرياً حيث 

�شيئا يف مواجهتهم �شجاعاً 

واأول  مقداما يف مقاومتهم 

عملية ع�شكرية �شارك فيها هي 

مهاجمة بع�س اجلنود العراقيني 

يف جمعية هدية التعاونية حيث 

جنحت جمموعته يف قتل اأربعة 

بينهم  من جنود الحتالل من 

اأ�شلحتهم  واأخ�����ذوا  ���ش��اب��ط 

غنيمة، و���ش��ارك يف عمليات 

اأخرى وبالإ�شافة اإىل املقاومة 

امل�شركة كانت له اأعمال فردية 

مثل حمله لل�شالح، فاإذا وجد 

العراقيني  فر�شة هجم على 

ال�شالح  وكذلك دوره يف نقل 

الكويت املختلفة  من مناطق 

اإىل مراكز تخزين الأ�شلحة يف 

القرين وكانت والدته  منطقة 

ت�شرك اأحياناً يف نقل الأ�شلحة 

معه كنوع من التمويه على نقاط 

التفتي�س وقد ا�شتخدم غرفته يف 

املنزل ل�شناعة قنابل املولوتوف 

لرميها على العراقيني.

اإبراهيم هكذا دوؤوبا  وظل 

يف مقاومة املحتل يخرج من 

منزله �شباحاً ول يرجع اإل يف 

�شاعة متاأخرة من الليل واأحياناً 

يغيب عن بيته يوماً اأو اأكرث.

اال�صت�صهاد:

جاء اليوم الذي كان يتمناه 

اإبراهيم األ وهو ال�شهادة فقد 

كان يتوقع ا�شت�شهاده على اأيدي 

الغا�شبني وعندما كان يطلب 

البع�س ع��دم امل�شي يف  منه 

طريق مقاومة العراقيني يرف�س 

ذل��ك وي��ق��ول: اأن��ا اأم��وت لهذا 

الراب يقتلوين اأو اقتلهم »وكان 

يقول لوالدته اإذا يوم �شفتيني 

رحت ما رديت ل تبكني خال�س 

البلوشي  ع��ب��دال��ل��ه  إب��راه��ي��م 
شهيدًا

جن�������م ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال����ب����ل����وش����ي 
شهيدًا

ب���������در ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال����ب����ل����وش����ي
أسيرًا

اب�����ن�����ة ع����ب����دال����ل����ه ال���ب���ل���وش���ي 
ت��ش��ارك أخ��وت��ه��ا ف��ي صناعة 
للمقاومة مت���ه���ي���دًا  ال��ق��ن��اب��ل 

إبراهيم البلوشي:
أم��������������������������وت ألج�����������ل 
ه����������ذا ال���������ت���������راب..
ي�����������ق�����������ت�����������ل�����������ون�����������ي 
أق���ت���ل���ه���������������������������������������������������م  أو 

جن�������م ال����ب����ل����وش����ي:
سيارته  اس��ت��خ��دم   
ف�����ي ق���ن���ص ج���ن���ود 
االح������������ت������������ال ف����ي 
التفتيش  ن����ق����اط 
ومن فوق اجلسور
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الباكر م��ن يوم  ويف ال�شباح 

اخلمي�س 1990/8/2 م علموا 

باأمر الغزو فقرر جنم باعتباره 

ع�شكريًا اللتحاق بقاعدته 

الوطن  الع�شكرية وتلبية نداء 

فلب�س مالب�شه الع�شكرية وتوجه 

يف ال�شاعة التا�شعة �شباحاً اإىل 

القاعدة الع�شكرية البحرية يف 

منطقة اجلليعة ودخل املع�شكر 

وبا�شر عمله وهو توزيع الذخرية 

الهجوم  على املدافعني ولكن 

العراقي كان اأكرب مما يتحمل 

اأيديهم  القاعدة يف  و�شقطت 

الكويتي من  ال�شابط  فطلب 

القاعدة لأنه  اجلنود مغادرة 

ل ط��ائ��ل م��ن وراء املقاومة. 

بيته  اإىل  فخرج جنم وتوجه 

ي�شت�شلم  اأن  يقبل  مل  لكنه 

ال��ذي حل بوطنه  الغزو  لهذا 

ال�شيق  وظهرت عليه مظاهر 

والغ�شب فاأ�شبح ع�شبي املزاج 

�شريع النفعال مع اأنه معروف 

بهدوئه.

دوره يف مقاومة املعتدي:

قرر م مقاومة املعتدين مبا 

اإمكانات معرباً عن  ميلك من 

القناعة بكالم مقت�شاه  هذه 

اأنه ل ميكن ال�شكوت على هذا 

الحتالل ولب��د من مقاومته 

وق��ت��ل ج��ن��وده ولي�س اخلوف 

الأب��ن��اء ع���ذراً يف ترك  على 

يليق مبن احتل  املقاومة ول 

وطنه اأن يغادره ويركه يف اأيدي 

»ال�شعاليك« مل يكن جنم يف�شل 

العمل املنظم الذي ي�شم اأعداداً 

كبرية معتقداً اأن ق�شاء الوقت 

يف التخطيط والنقا�س واحلوار 

واأن هذا  الوقت  لهذا  م�شيعة 

العدد الكبري مدعاة لنك�شاف 

اأم����ره وف�����ش��ح اأ����ش���راره ولذا 

اإل اجتماعاً  فاإنه مل يح�شر 

واحداً لأبناء مقاومة جمموعة 

الفهود وظل �شاكتاً ل ي�شارك 

يف احلوار والنقا�س ومل يعجبه 

هذا الأ�شلوب يف املواجهة ولذا 

ملا دعي اإىل اجتماع اآخر اعتذر 

لتجمع جمموعة  م��رك��زاً  ك��ان 

القب�س  باأمر  الفهود لإخباره 

على اإبراهيم لياأخذوا حذرهم 

من العراقيني. ولكن العراقيني 

و�شعوا هذا املنزل حتت املراقبة 

ال�شديدة وتر�شدوا ملن يح�شر 

اإىل هذا املنزل فلما قدما اإىل 

منزل جميد علم دار حا�شروا 

املنزل وقب�شوا على جنم وبدر 

وعلى جميد علم دار وابنيه.

وواج���ه جن��م �شنوفا من 

التعذيب املروع خالل اعتقاله 

بالفاأ�س  راأ���ش��ه  فقد ���ش��رب 

باآلة اخلرق،  وخ��رق��وا رجليه 

باملن�شار   »درل« ثم قطعوهما 

اقتيد جنم يف 1990/9/23م 

بالقرب من منزل  اإىل �شاحة 

ال��رق��ة يف  وال����ده يف منطقة 

ال�شاعة اخلام�شة والن�شف 

�شباحاً واأعدم رمياً بالر�شا�س 

ث��م نقلت �شيارة  راأ���ش��ه.  يف 

اأخيه  الإ���ش��ع��اف جثته وجثة 

اإىل  اأعدم معه  الذي  اإبراهيم 

م�شت�شفى العدان. واأخرب الأب 

اإىل  اأبنيه فح�شر  با�شت�شهاد 

يتمالك نف�شه  امل�شت�شفى فلم 

و�شقط مغ�شياً عليه وحمل اإىل 

غرفة الإنعا�س وظل فيها ثالثة 

اأيام حتى متاثل لل�شفاء ويف يوم 

1990/9/24 م نقل جثمان 
جنم من امل�شت�شفى اإىل املقربة 

ال�شليبخات يف  اجلعفرية يف 

وقام  الثامنة �شباحاً  ال�شاعة 

الأك��رب حممد  اأخ��وه  بتغ�شيله 

الثالث ثم ووري  اأخ��وات��ه  مع 

جثمانه الرثى.

رحم اهلل ال�شهيدان اإبراهيم 

وجنم رحمة وا�شعة واأ�شكنهما 

ف�شيح جناته.

د. اأحمد احل�شن ،حيثيات 

ال�شت�شهاد اجلزء الرابع، �شهداء 

الكويت بطولتهم وت�شحياتهم. 

»بت�شرف«

عن عدم احل�شور.

اأن تغادر  اأ�شر جنم  وق��د 

زوجته وابنه الكويت خوفاً من 

اأن ي�شيبهما اأذى ب�شببه وظل 

�شامداً يف اأر�س الوطن.

قام جنم ببع�س الأعمال 

اأولً  الأع���داء متثلت  ملقاومة 

الإن�����ش��اين ومن  الن�شاط  يف 

ذلك اأنه كان يردد كثرياً على 

ال��ع��دان لإ�شعاف  م�شت�شفى 

امل�شابني وم�شاعدة املر�شى 

وقد حاول اأي�شاً ت�شوير من�شور 

وتوزيعه حول كيفية احلماية 

الكيماوية  الأ�شلحة  من خطر 

ولكن العراقيني راأوه وهو يهم 

بت�شوير هذا املن�شور يف اأحد 

حمالت الت�شوير املهجورة يف 

منطقة الرقة فهرب ولكنه مل 

ي�شتطع التخل�س منهم اإل بعد 

جهد وقد اأ�شيب بجروح عديدة 

من جراء هذه املطاردة.

ن�صاطه الع�صكري

ح�����ش��ل جن���م ع��ل��ى كمية 

من الأ�شلحة من اأحد خمازن 

الأ���ش��ل��ح��ة وا���ش��ت��خ��دم��ه��ا يف 

العراقيني ومن ذلك  مواجهة 

اأنه كان يركب دراجة نارية مع 

اأخ لزوجته ا�شمه اأحمد اأحدهما 

ال��دراج��ة والآخ��ر يرمي  يقود 

العراقيني وكانا يبحثان عن 

اأماكن جتمع جنود الحتالل اأو 

مرور اآلياتهم الع�شكرية خا�شة 

فوق اجل�شور ورميهم بالر�شا�س 

القنابل عليهم وقد  اإلقاء  اأو 

اأو �شتة  جنحا يف قتل خم�شة 

من اجلنود العراقيني فوق ج�شر 

منطقة الظهر.

وكان جنم ي�شتخدم اأحيانا 

���ش��ي��ارت��ه يف تنقالته لقن�س 

���ش��واء يف نقاط  ال��ع��راق��ي��ني 

التفتي�س اأو مهاجمتهم يف منطقة 

الرقة بالقرب من م�شارب املياه 

اأ�شطح بع�س  وق��د ا�شتخدم 

املنازل جمال لرمي العراقيني 

فكان كثرياً ما يخرج يف �شاعة 

متاأخرة من الليل ول يرجع اإل 

الرغم  الفجر على  ب��زوغ  مع 

من اأن اخلروج يف هذه الفرة 

خطر ب�شبب حظر التجول وقام 

جنم بتعليم بع�س ال�شبان كيفية 

ال�شالح ملعرفته يف  ا�شتعمال 

هذا املجال باعتباره ع�شكرياً.

اال�صت�صهاد:

ح�شر جنم واأخوه بدر اإىل 

منزلهما بعد ثالث �شاعات من 

اعتقال اأخيهما اإبراهيم وتوجها 

اإىل منزل جميد  بعد علمهما 

علم دار يف غرب الفنطا�س الذي 

إبراهيم البلوشي:
منطقة  ج��س��ر  ع��ل��ى 
ال������������ظ������������ه������������ر ش������������رق 
أردى  ال�����ف�����ن�����ط�����اس 
رائ���������������دًا وض�����اب�����ط�����ًا، 
فكانت هذه العملية 
س���������ب���������ب���������ًا ل�����ل�����ب�����ح�����ث 
ع������ن������ه واع�����ت�����ق�����ال�����ه 
ث�������������������م إع����������������دام����������������ه

جن�������م ال����ب����ل����وش����ي:
بعض  ب��ت��ع��ل��ي��م  ق������ام 
ش��������ب��������اب امل������ق������اوم������ة 
ك���ي���ف���ي���ة اس����ت����خ����دام 
األس�����ل�����ح�����ة إض����اف����ة 
إل������������������������ى ن��������ش��������اط��������ه 
اإلن�����������س�����������ان�����������ي ف�����ي 
م��س��ت��ش��ف��ى ال���ع���دان 
املنشورات  وت���وزي���ع 

من شهداء العروبة

اأ�صهر  من  عي�صى  امل��اظ  عبدالف�صيل  ال�صوداين  ال�صهيد  يعترب 

اأ�ص�صت  كطليعة  ال�صوداين،  التاريخ  بهم  يحتفي  الذين  ال�صباط 

 ،1924 العام  الربيطاين يف  املناه�صة لال�صتعمار  الوطنية  احلركة 

ي�صتمد  ومل  االأبي�ض«.  اللواء  »جمعية  ا�صم  عليها  اأطلق  والتي 

لت�صكيل  والتنظر  ال�صيا�صة  العمل يف  التاريخي من  املاظ موقعه 

امل�صتعمر يف  واجه  املقاومة فقط، بل من كونه بطاًل ميدانيًا  نواة 

اأر�ض املعركة، وجندل املئات من �صباطه وجنوده يف واقعة اأثبتتها 

عرف  وقد  ال�صوداين.  التاريخ  وخلدها  الربيطانية  ال�صجالت 

زمالئه  بني  يعرف  كان  اأنه  حد  اإىل  النادرة  بال�صجاعة  ال�صهيد 

ومعارفه بلقب »املاظ قلب االأ�صد«.

ج����������اب����������ه ف����������رق����������ة ع�����س�����ك�����ري�����ة 
إجن���ل���ي���زي���ة ط�������وال ي������وم ك���ام���ل

عبــد الفضيــل الماظ .. 
قلب األســد السوداني

املولد والن�صاأةع����ب����د ال������ك������رمي امل�����ق�����داد

ال�شهيد يف م�شر يف  ُول��د 

العام 1895 لأب �شوداين من 

قبيلة »النوير« التي كانت ت�شكن 

اأعايل النيل يف جنوب ال�شودان، 

التابعة  »املورو«  واأم من قبيلة 

الغربية ال�شتوائية.  للمنطقة 

كان والده »املاظ عي�شى« جندياً 

يف اإحدى الكتائب امل�شرية يف 

عهد احلماية الربيطانية مل�شر. 

ويف العام 1898 مت �شم كتيبته 

اإىل احلملة التي قادها اللورد 

الربيطاين »هربرت كت�شرن« من 

م�شر ملحاربة الدولة املهدية يف 

ال�شودان، ف�شحب الوالد اأ�شرته 

مع احلملة ومل يكن ابنه الوحيد 

عبدالف�شيل وقتها قد جتاوز 

الثالثة من العمر. 

يف ال�شودان، وبعد م�شاركته 

يف معركة »كرري«، التي اأ�شفرت 

املهدية  ع���ن ه��زمي��ة ج��ي�����س 

اأم درمان  واحتالل عا�شمتهم 

1898، دخ��ل الأب  العام  يف 

املدينة وا�شتقر وعائلته يف حي 

لبثت  »الفتيحاب«. وهناك ما 

زوجته اأن توفيت بعد معاناتها 

اأ�شابها، وتفاقم  م��ن مر�س 

خالل ارحتالها مع احلملة اإىل 

ج�شر النيل الأزرق

السور الرابع
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الطفل  فاآلت رعاية  ال�شودان، 

التي  اإىل خالته  عبدالف�شيل 

ل��ه، و�شاعدت على  اأح�شنت 

اإحلاقه بخلوة »الفكي الأ�شيد« 

الدينية التعليمية. 

لكن، ونتيجة لعمل اأبيه يف 

اجلي�س، �شرعان ما غادر معه 

وتنقل يف عدة مدن �شودانية 

 1908 العام  ا�شتقر يف  حتى 

يف مدينة »واو« مبنطقة بحر 

ال��غ��زال. وه��ن��اك اأدخ��ل��ه اأبوه 

املعلم  »الكّتاب«. وحني لحظ 

ق��وة �شخ�شيته وذك���اءه عّينه 

عريفاً للطالب. ويف العام الذي 

التحق بق�شم احل���دادة  ت��اله 

مبدر�شة ال�شناعات. 

الفرة ظهر ولعه  يف تلك 

اإىل  يت�شلل  بالع�شكرية، فكان 

الغابة املحيطة مبدينة »واو« 

مل�شاهدة التدريبات الع�شكرية 

للجنود، وم��ن ثم يقوم بجمع 

اأ�شدقائه ال�شغار لتقليد ما كان 

ي�شاهده. وحني تفتحت مداركه 

ي��غ��ت��اظ م��ن ت�شرفات  ���ش��ار 

واأوامرهم،  الع�شاكر الإجنليز 

لوالده  روؤيته  واأك��رث ما كرهه 

وهو يردد اأمامهم كلمة »حا�شر« 

التي راأى فيها مهانة وهزمية.

وحني بلغ ال�شاد�شة ع�شرة 

من العمر �شاء القدر اأن يحرمه 

من �شنده الوحيد، اإذ تويف اأبوه 

1911. ومب�شاعدة  اأوائ��ل  يف 

اأ�شدقاء والده مت جتنيده  من 

اأبيه  يف اجلي�س، ويف ف��رق��ة 

الع�شكرية ذات��ه��ا، حيث ُعنّي 

اأمني«.  بوظيفة »كاتب بلوك 

وبعد فرة وجيزة لحظ خاللها 

امل�شوؤولون عنه دقته يف اإجناز 

اأعمال  اإليه من  ما كان يوكل 

ب�شرعة وحرفية، فتمت ترقيته 

اإىل رتبة »�شول«.  ويف اإبريل 

من العام 1914 نُقل اإىل الفرقة 

بلدة »راجا« يف  الع�شكرية يف 

ال�����ش��ودان. وبناء على  جنوب 

تو�شية من قائده الإجنليزي 

الذي اأعجب ب�شجاعته و�شغفه 

بالع�شكرية مت اإحلاقه باملدر�شة 

 ،1916 ال��ع��ام  احل��رب��ي��ة يف 

فتخرج فيها يف الأول من مايو 

عام 1917 برتبة مالزم اأول. 

اإىل  بعد تخرجه مت نقله 

»ت���ل���ودي« يف جنوب  م��دي��ن��ة 

»ك��ردف��ان« حيث ق�شى فيها 

�شبع �شنوات. ويف العام 1923 

مت نقله اإىل حامية اخلرطوم. 

وت�شنى له اآنذاك زيارة م�شر، 

ت�شهد ا�شطرابات  التي كانت 

�شيا�شية ب�شبب اغتيال »ال�شري 

العام  ���ش��ت��اك« احل���اك���م  يل 

القاهرة، الأمر  لل�شودان يف 

اأحيا كراهيته لالإجنليز  الذي 

وحتّكمهم ال�شلف مبقدرات 

البالد، وفر�شهم ما ل يطاق 

من ال�شرائب على اأهلها.

الن�شال والتحدي

اإىل اخلرطوم  اإن عاد  ما 

ال�شعب �شد  حتى مل�س غليان 

يتوا�شل مع  الإجنليز، ف��راح 

لتكوين  الفاعلة  ال�شخ�شيات 

للمقاومة، ووجد �شالته  نواة 

ال��ل��واء الأبي�س«  يف »جمعية 

التي كان قد بداأ يف تاأ�شي�شها 

الأم���ني« و»علي  »عبيد ح��اج 

اأغلب  وك���ان  ال��ل��ط��ي��ف«  ع��ب��د 

منت�شبيها من املدنيني، فراح 

الع�شكري من  يو�شع جناحها 

م��ع زمالئه  ت��وا���ش��ل��ه  خ���الل 

اأ�شهر قليلة،  ال�شباط. وبعد 

واإثر قرار اجنلرا طرد اجلي�س 

امل�شري من ال�شودان خالل اأربع 

وع�شرين �شاعة، واإجالء جميع 

املوظفني املدنيني امل�شريني، ثار 

ال�شودانيون وخرجوا مبظاهرات 

عارمة يف م��دن عديدة منها 

القرار  اخلرطوم. وك��ان ذلك 

خرقاً وا�شحاً لتفاقية احلكم 

امل�شري  الثنائي الربيطاين – 

لل�شودان ميّكن الإجنليز من 

ال�شودان.  الإن��ف��راد يف حكم 

تلك املظاهرات كانت جتوب 

ال�شوارع هاتفة بحياة م�شر 

و�شقوط الإجنليز. وما زاد يف 

الو�شع ت�شدي الإدارة  ت��اأزم 

لتلك  ال�شتعمارية الربيطانية 

الحتجاجات بالعنف واإلقائها 

القب�س على قادتها.

كان لذلك رد فعل عنيف 

يف نفو�س ال�شباط ال�شودانيني 

يتبعون اجلي�س  ك��ان��وا  لأن��ه��م 

امل�شري، وكان عبد الف�شيل يف 

مقدمتهم. وعلى الفور اجتمع 

ال�شباط  ب��ع��دد م��ن زم��الئ��ه 

املوىل،  ف�شل  ومنهم ح�شن 

ش���������ارك ف������ي ت����ك����وي����ن ن���������واة امل�����ق�����اوم�����ة امل�����دن�����ي�����ة ضد 
عسكريًا ج���اب���ه���ه  م����ن  أوائ��������ل  م����ن  وك�������ان  االس���ت���ع���م���ار 

عبدالف�شيل املاظ

مركز ال�شهيد عبدالف�شيل املاظ

ن�شب تذكاري لل�شهيد املاظ

وثابت عبد الرحيم، وعلي البنا، 

وحممد �شليمان، واتفق معهم 

على اخلروج من اخلرطوم اإىل 

»اخلرطوم بحري« على ال�شفة 

النيل الأزرق،  لنهر  ال�شمالية 

لالن�شمام اإىل اجلي�س امل�شري 

اأن جمع  املرابط هناك. وما 

ال�شباط واجلنود  من  ع��دداً 

و�شل اإىل حدود ال�شتني حتى 

انطلق يف حوايل ال�شاعة الثالثة 

والن�شف بعد ظهر ال�شابع ع�شر 

من نوفمرب. ويف طريقه اقتحم 

املدر�شة  ال��ذخ��رية يف  خم��زن 

اأربعة مدافع  واأخ��ذ  احلربية 

»ماك�شيم فكرز« وكل الذخرية 

وحّملها يف عربة خيل. لكن 

اأن �شاهدهم  الظروف  �شاءت 

اأح�����د ���ش��ب��اط امل���خ���اب���رات 

باإخبار  الإجن��ل��ي��زي��ة، ف�شارع 

القيادة الع�شكرية.

معركة اأ�شطورية

يف حدود ال�شاد�شة م�شاء، 

النيل  وق��ب��ل و�شولهم ج�شر 

الرابط بني اخلرطوم  الأزرق 

ب��ح��ري بقليل،  واخل����رط����وم 

ق���وة م��ن اجلي�س  واج��ه��ت��ه��م 

الإجن��ل��ي��زي ت��ت��ك��ون م��ن نحو 

850 جندياً و�شابطاً، ولردعهم 
واإجبارهم على العودة ا�شتقبلهم 

الر�شا�س.  باإطالق  الإجنليز 

الف�شيل  اأم��ر عبد  ذل��ك  عند 

اإىل  بالنزول ب�شرعة  ج��ن��وده 

ج��داول املطر املحفورة على 

بها،  حافة الطريق لالحتماء 

النار،  الأم��ر بفتح  اأعطى  ثم 

القوة  الر�شا�س على  فانطلق 

الإجنليزية ليح�شد منها اأكرث 

من مئة ع�شكري يف دقائق. 

واأم���ام ه��ول امل��ف��اج��اأة راحت 

القوة الجنليزية تطلق نريانها 

ع�شوائياً لعدم توقعها اأن ت�شل 

اإىل حد  بال�شودانيني  اجل��راأة 

اإطالق النار. 

امل��ع��رك��ة حتى  ا���ش��ت��م��رت 

الثامن والع�شرين  حدود فجر 

من نوفمرب. وحني اأدرك جنود 

ال�شودانية قرب نفاد  الفرقة 

وا���ش��ت��ح��ال��ة وجود  ذخ��ريت��ه��م 

ل��ه��م تفرقوا،  دع���م خ��ارج��ي 

اإىل  ل��ك��ن عبدالف�شيل جل���اأ 

النهر  حميط مبنى م�شت�شفى 

القريب من منطقة  الع�شكري 

القتال، واملحاط باأ�شجار كثيفة، 

النخالت  اإح��دى  اإىل  و�شعد 

املعمرة، فربط و�شطه بحزام 

اإطالق  حول �شاقها وا�شتاأنف 

ال��ن��ار م��ن ر���ش��ا���س م��ن طراز 

»ماك�شيم« كان يذّخره له كلما 

فرغ اجلنديان »ال�شول عردي 

بابريكو« و »ال�شاوي�س فومو 

ُع��ج��ان«. وح��ني ح�شرت قوة 

للفرقة  اأخ��رى دعماً  اإ�شافية 

الجنليزية واقربت قليالُ، دخل 

اإىل مبنى امل�شت�شفى واأخذ من 

التابع لها ما  ال�شالح  خمزن 

ا�شتطاع حمله من ذخرية واعتلى 

مبنى امل�شت�شفى، ووا�شل القتال 

واإ�شرار. وا�شتمر يف  بعزمية 

النهار من  انبلج  قتاله حتى 

اأن يتمكن الإجنليز منه  دون 

ب�شبب كثافة الأ�شجار املحيطة 

باملبنى. 

وع��ن��دم��ا ع��ج��زت مدافع 

»ماك�شيم« و»اللوي�س« التي كان 

ي�شتخدمها الإجنليز عن النيل 

اأح�شروا  م��ن عبدالف�شيل، 

مدفعاً من عيار »4.5 بو�شة« 

واأطلقوا منه ثالثني قذيفة كانت 

كفيلة بتدمري مبنى امل�شت�شفى 

اإىل  اأن اطماأنوا  كاماًل. وبعد 

الر�شا�س من  انقطاع �شوت 

ت��ق��دم��وا بحذر،  جهة املبنى 

وراحوا يعاينون ما تبقى منه، 

فعرثوا على جثث اأربعة ع�شر 

�شهيداً، ثم فوجئوا بعبدالف�شيل 

جال�شاً اإىل جانب بقايا جدار، 

وقد احت�شن مدفعه، فراجعوا 

ظناً منهم اأنه مازال حياً، لكن 

حني دققوا يف هيئته لحظوا 

باأنه قد  فتاأكدوا  التام  �شكونه 

ف��ارق احلياة، وفرحوا مبوت 

من ح�شد منهم اأكرث من مئة 

وخم�شني ع�شكرياً بني �شابط 

اأنه  وجندي، لكنهم مل يدركوا 

�شيغدو اأيقونة وطنية تتغنى بها 

كل جنبات ال�شودان.

وتو�شح املراجع اأنه مت دفن 

الفاروق يف  البطل يف مقربة 

ال�شبعينيات  اخل��رط��وم. ويف 

اأقيم  امل��ا���ش��ي  ال���ق���رن  م���ن 

ت��ذك��اري يف �شارع  ل��ه ن�شب 

جامعة اخلرطوم قرب وزارة 

ال�شحة تخليداً لبطولته. كما 

مت تقليد زوجة ال�شهيد و�شام 

ال�شجاعة، ومت حتويل ا�شم 

للعيون  م�شت�شفى اخل��رط��وم 

اإىل م�شت�شفى  ا�شت�شهد  حيث 

يحمل ا�شمه. وقد كتب ال�شاعر 

مبارك ب�شري ق�شيدة تتغنى 

ببطولته منها:

»ونغني لك يا وطني كما غنى 

اخلليل

 مثلما غنت مهرية ..

تلهب الفر�سان جياًل بعد جيل

ون��غ��ن��ي حل���ري���ق امل����ك يف قلب 

الدخيل

للج�سارة حينما ا�ست�سهد يف 

مدفعه عبد الف�سيل«.

ع�������ج�������زوا ع�������ن ق���ن���ص���ه 
ط�������������وال س��������اع��������ات م���ن 
ال�������ق�������ت�������ال امل������ت������واص������ل 
بثاثن  املبنى  ف��دك��وا 
ق�������ذي�������ف�������ة م�����دف�����ع�����ي�����ة 

من شهداء العروبةمن شهداء العروبة
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الفطرة،  الرحمة، ودين  الإ�شالم دين 

ل�شوؤون  رب��اين، كامل �شامل منظم  دي��ن 

العباد، الدنيوية والأخروية، يراعي طاقاتهم 

وقدراتهم واإمكاناتهم وكفاءاتهم اجل�شدية 

والعقلية، املادية واملعنوية، ومن قواعد هذه 

التي فطر  الفطرة  واأ�ش�س هذه  الرحمة، 

الأر�س  اأقام  التي  النا�س عليها، والعدالة 

وال�شماء عليها، قوله جل وعال يف القراآن 

الكرمي يف �شورة البقرة: )ل يكلف اهلل نف�شاً 

اإل و�شعها لها ماك�شبت وعليها ما اكت�شبت 

ربنا ل توؤاخذنا اإن ن�شينا اأو اأخطاأنا ربنا ول 

حتمل علينا اإ�شراً كما حملته على الذين 

من قبلنا ربنا ول حتملنا ما ل طاقة لنا به 

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اأنت مولنا 

الكافرين(. ومتاهياً  القوم  فان�شرنا على 

وان�شجاماً مع هذه الآية الكرمية جاء قوله 

تعاىل يف �شورة الفتح اأية: 17: ) لي�س على 

الأعمى حرج ول على الأعرج حرج ول على 

املري�س حرج ومن يطع اهلل ور�شوله يدخله 

جنات جتري من حتتها الأنهار ومن يتوّل 

األيما( فذكر اهلل تعاىل يف  يعذبه عذاباً 

هذه الآية الكرمية الأعذار املقبولة يف ترك 

اجلهاد كالعمى والعرج واملر�س، ونالحظ 

اأن منها ما هو دائم م�شتمر غالباً كالعمى 

فاإذا  والعرج، ومنها ما هو موؤقت طارئ 

زال زال العذر.

وبني �شبحانه فيها اأنه ل اإثم على هوؤلء 

يف ترك اجلهاد،  واإمنا يكون الإثم على من 

كان �شليماً �شحيحاً معافًى قادراً.

وهذا من رحمة اهلل بعباده، وراأفته بهم 

من اأن يكلفهم فوق طاقتهم.

ولكن كان يف اجليل الأول الفريد، من 

حملة هذا الدين، من �شحابة ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم، من �شمت به نف�شه، 

وعلت به همته، فاأبى اإل اجلهاد يف �شبيل 

اإعاقته الظاهرة،  اهلل، على الرغم من 

وعرجه ال�شديد مع اإعفاء اهلل جل وعال له 

من هذه املهمة بن�س الكتاب الكرمي. 

اإنه ال�شحابي اجلليل وال�شيد املقدام 

اجلواد، ال�شهيد املبارك عمرو بن اجلموح 

بن زيد بن حرام بن كعب بن �شلمه الأن�شاري 

اخلزرجي الذي �شهد العقبة، واأراد اخلروج 

اأجرها  نال  اأولده، ولعله  اإىل بدر فمنعه 

اأحدا  وال��ع��زم، وق��د ح�شر  النية  ب�شدق 

وا�شت�شهد فيها، ودفن يف قرب واحد هو 

وعبد اهلل بن عمرو بن حرام والد جابر 

بن عبد اهلل، وذلك باأمر ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد كانا �شهرين متحابني 

مت�شافيني وزوجته ر�شي اهلل عنها هند بنت 

عمرو عمة جابر بن عبد اهلل، وقد اأ�شلمت 

قبله واأخفت اإ�شالمها عنه، وله من البنني 

اأربعة مثل الأ�شد ي�شهدون مع ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم امل�شاهد وهم: خالد، 

واأبو اأمين، ومعوذ، ومعاذ - قال جرير بن 

حازم عن ابن ا�شحاق معاذ بن عمرو بن 

اجلموح �شارك ابنا عفراء يف قتل اأبي جهل 

من شهداء اإلسالم

شهيد أقسم على الله فأبره

عمرو  بن الجموح 
الشديدة إعاقته  م��ن  بالرغم  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه  صلى  ال��ل��ه  رس���ول  م��ع  اجل��ه��اد  على  أص���ّر 

ط���������ارق ع������دّي

- وقد كان لهم ر�شي اهلل عنهم حنكة وحيلة 

جميلة يف ق�شية اإ�شالمه تدل على حبهم 

لأبيهم ورغبتهم يف اإ�شالمه وحر�شهم على 

دعوته، وتنفريه من وثنيته وجاهليته.

ق�صة اإ�صالمه

لقد جنح �شفري ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم م�شعب بن عمري ر�شي اهلل عنه 

يف مهمته يف دعوة النا�س اإىل الإ�شالم يف 

املدينة، قبل و�شول ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم اإليها، وكان فيمن اأ�شلم حينئذ 

اأبناء عمرو بن اجلموح ر�شي اهلل عنهم.

وك��ذل��ك اأم��ه��م ه��ن��د ب��ن��ت ع��م��رو بن 

اإ�شالمهم  ك��ان��وا يخفون  ح���رام، ولكنهم 

يعلمون من �شدته وحدته،  ملا  اأبيهم،  عن 

وتعلقه بوثنيته وجاهليته، و�شنمه مناف، 

اإىل جانب حر�شهم ال�شديد على اإ�شالمه 

ورغبتهم يف اإخراجه من الكفر اإىل الإميان، 

وبخا�شة بعد ما اآمن غالب اأ�شراف املدينة، 

ومن جانب اآخر فقد كان عمرو يف الوقت 

نف�شه يخ�شى على اأولده الإ�شالم، والدخول 

يف الدين اجلديد، فنادى اأمهم يوماً قائاًل: 

احذري يا هند على اأبنائك من هذا الرجل 

- يعني م�شعب بن عمري ر�شي اهلل عنه - 

فقالت هل لك اأن ت�شمع اإىل ولدك معاذ، 

ا�شمع،  اأ�شلم ؟! قالت: بل  َو قد  اأَ  ق��ال: 

اأ�شمعني بع�س  له:  فلما دخل معاذ، قال 

مايقول هذا الرجل، فقراأ عليه ابنه �شورة 

الفاحتة: احلمد هلل رب العاملني.... حتى 

الكالم وما  اأح�شن هذا  اآخرها فقال: ما 

اأجمله، اأَكُلّ كالمه مثل هذا ؟ قالوا: نعم، 

فقال: ادعو يل الرجل يعني م�شعباً ر�شي 

اهلل عنه فقراأ عليه من �شورة يو�شف، فلما 

مل�شوا عنده ارتياحاً وا�شتح�شاناً ملا �شمع، 

ل�شت بفاعل حتى  دعوه لالإ�شالم، فقال: 

اأ�شت�شري »مناف« فاأنظر ماذا يقول. �شبحان 

اهلل ! وماذا ع�شى اأن يقول �شنم من خ�شب 

ل ي�شمع ول ينطق،  ولكنها طبائع الوثنية 

اجلاهلية التي اأ�شربوها يف قلوبهم، فقام 

اإىل �شنمه فلما �شاأله ما تقول فيما يقول 

هذا الرجل، فلم يجبه ومل يرد عليه، قال: 

اأعلم اأنك غ�شبت غ�شبا �شديدا، لأن هذا 

الداعية اجلديد ما جاء اإل لي�شلبك مكانك 

ومنزلتك فينا، ولكني �شاأتركك لأيام حتى 

اأن  اأبناوؤه  اأدرك  يهداأ غ�شبك. عند ذلك 

اإىل  بداأ ي�شري يف نف�شه، فعمدوا  ال�شك 

ال�شنم  اإمي��ان��ه بهذا  حيلة ينتزعون بها 

اإنتزاعاً حكيماً ر�شيدا.

يون�س  الق�شة كما جاءت عن  وهاكم 

بن بكري عن ابن ا�شحاق قال: كان عمرو 

بن اجلموح �شيداً من �شادات بني �شلمة، 

اأ�شرافهم وكان قد اتخذ يف  من  و�شريفاً 

ل��ه: مناف،  من خ�شب يقال  داره �شنماً 

يعظمه ويطهره ويطيبه، فلما اأ�شلم فتيان 

ابنه معاذ بن عمرو،  بني �شلمة، وفيهم 

بالليل  ومعاذ بن جبل، فكانوا يدخلون 

على �شنم عمرو فيحملونه فيطرحونه يف 

بع�س حفر بني �شلمة، وفيها اأقذار النا�س 

منكباً على راأ�شه، فاإذا اأ�شبح عمرو قال: 

ويلكم، من عدا على اإلهنا هذه الليلة؟ ثم 

يغدو فيلتم�شه، فاإذا وجده غ�شله وطيبه، 

ثم يقول: واهلل لو اأعلم من فعل بك هذا 

الثانية �شنعوا  الليلة  لأخزينَّه، فاإذا كانت 

به كما كان يف الليلة ال�شابقة، فلما تكرر 

ب�شيفه فعلقه  ليال جاء  الأم��ر لعدة  ذلك 

عليه، ثم قال: اإين واهلل ل اأعلم من �شنع 

بك ذلك، فاإن كان فيك خري فامتنع، فهذا 

ال�شيف معك، فلما اأم�شى، عدا عليه الفتية 

واأخذوا ال�شيف من عنقه، ثم عمدوا اإىل 

كلب ميت فقرنوه مع ال�شنم بحبل واألقوه 

يف بئر من اآبار بني �شلمة التي تلقى فيها 

اأب�شره على هذه  الأق��ذار واجليف، فلما 

قبل اإ�شالمه زعيما من زعماء يرثب، كرمياً 

جواداً، بل من خرية اأجوادها، وهذا ما �شهد 

به ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم،  له 

فو�شفه باأنه �شيد بني �شلمة.

روى ال�شعبي اأن نفراً من الأن�شار من 

بني �شلمة، اأتوا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم، فقال: من �شيدكم ؟ فقالوا: اجَلُدّ 

بن قي�س على بخل فيه، فقال ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم: واأي داء اأدوى من 

البخل !!  بل �شيدكم اجَلعُد الأبي�س عمرو 

بن اجلموح، ويف ذلك يقول �شاعرهم: 

 وقال ر�صول اهلل واحلق قوله

ملن قال منا َمن ُت�صمون �صيدا

فقالوا له َجُدّ بن قي�ض على التي

اأ�صودا نبخله فيها واإن ك��ان 

فتى ما تخّطى خطوة لدنية

وال َم��َدّ يف يوم اإىل �صوءة يدا

د عمرو بن اجلموح جلودِه ف�صَوّ

اأن ُي�َصَودا وُحَقّ لعمرو بالندى 

اإذا جاءه ال�صوؤال اأذه��ب ماله

وق���ال خ���ذوه اإن���ه ع��ائ��د غدا

اإنه نعم ال�شيد ونعم اجلواد، رجل �َشَوّده 

ر�شول اهلل �شلى هلل عليه و�شلم، و�شهد له 

بذلك �شيد اخللق اخلبري بالرجال، من جاء 

بال�شريعة ال�شمحة ليتمم مكارم الأخالق.

جهاده وا�صت�صهاده

قال اأ�شحاب ال�شري: ملا ندب ر�شول اهلل 

احلالة، اأب�شر ر�شده، فكلمه بع�س من اأ�شلم 

من قومه، فاأ�شلم وح�شن اإ�شالمه، وملا عرف 

من اهلل ما عرف، اأن�شد يعيب �شنمه ذلك، 

وما اأب�شره من اأمره، وي�شكر اهلل الذي اأنقذه 

من العمى وال�شالل:

براأ�صه الثعلبان  يبول  اأَرّب 

لقد ذّل من بالت عليه الثعالب

ويقول يف اأخرى: 

اإل��ه��ًا مل تك��ن ت��اهلل ل��و كنت 

اأن��ت وكلب و�صط بئر يف قرن

فاحلمد هلل العلي ذي امِل��َ

َين الواهب ال��رزق ودّي��ان الِدّ

ومن �شعره ر�شي اهلل عنه الذي ي�شف 

فيه فرحه بدخوله يف الإ�شالم، ويذكر فيه 

توبته وجناته من النريان:

اإىل اهلل مم���ا م�صى اأت�����وب 

واأث����ن����ي ع��ل��ي��ه ب��ن��ع��م��ائ��ِه

اخلاطئني ع���دد  ف�صبحانه 

وق���ط���ر ال�����ص��م��اء وم������درارِه                                               

ه���داين وق��د كنت يف ظلمة

ح��ل��ي��ف م���ن���اة واأح�����ج�����ارِه

رجل الريا�صة والكرم

كان عمرو بن اجلموح ر�شي اهلل عنه 

اخلروج  وح��اول  العقبة،  شهد 
إل���ى ب����در، واس��ت��ش��ه��د ف��ي ُأحد

من شهداء اإلسالم
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�شلى اهلل عليه و�شلم النا�س اإىل بدر، عزم 

عمرو ر�شي اهلل عنه على اخلروج معهم، 

فمنعه بنوه، باأمر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

باملدينة على  و�شلم ل�شدة عرجه، فبقي 

م�ش�س و�شيق وحرج �شديد اأن يرى نف�شه 

مع القاعدين من الن�شاء، والولدان وال�شيوخ، 

فلما كان يوم اأحد وجحافل امل�شركني من 

املنورة،  املدينة  اإىل  قري�س حتث اخلطى 

لتثاأر لقتالها وكرامتها وكربيائها يوم بدر، 

وبينما كان ر�شول اهلل ي�شحذ الهمم، ويعد 

العدة ويجمع ال�شحابة ل�شد العدوان، ورد 

الغزاة، كان عمرو بن اجلموح يدير حواراً 

ماتعاً و�شديداً مع اأبنائه الذين اأرادوا حب�شه 

عن اجلهاد يف هذا اليوم كما منعوه يوم بدر، 

وباحلجة نف�شها، فقال لهم: لقد منعتموين 

اخلروج اإىل بدر، فال متنعوين اخلروج اإىل 

اأحد، فقالوا: اإن اهلل قد عذرك، ول ي�شلح 

اأمثالك للكر والفر.

فاأتى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

اأن يحب�شوين عن  بَِنّي يريدون  اإن  فقال: 

الوجه، واخل��روج معك فيه، فواهلل  هذا 

اإين لأرجو اأن اأطاأ بعرجتي هذه يف اجلنة، 

فقال له ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  و�شلم: 

اأن��ت فقد ع��ذرك اهلل تعاىل، فال  اأّم��ا   (

جهاد عليك(.

ولكن ملا راأى ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم رغبة عارمة يف نف�س عمرو 

خلو�س املعركة، ونيل ال�شهادة، قال: ) واهلل 

لكاأين اأنظر اإليك مت�شي برجلك يف اجلنة 

وهي �شحيحة ( ثم التفت اإىل بنيه وقال: 

اأن يرزقه  األ متنعوه لعل اهلل  )ماعليكم 

ال�شهادة(. فلما �شمع عمرو ذلك من ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، خرج ر�شي اهلل 

عنه فرحاً م�شروراً م�شتقبل القبلة يقول: 

)اللهم ل تردين اإىل اأهلي خائبا(

اأح��م��د يف م�شنده:  الإم����ام  واأخ����رج 

)احلديث رقم 299  ج 5 ( 

اأتى عمرو بن اجلموح ر�شي اهلل عنه 

اإىل ر���ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

فقال: 

يار�شول اهلل اأراأيت اإن قاتلت يف �شبيل 

اهلل حتى اأقتل، اأم�شي برجلي هذه �شحيحة 

اإىل اجلنة ؟ فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل 

ونزفت منه الدماء، وتناثرت الأ�شالء، وبعد 

ا�شت�شهاده ر�شي اهلل عنه، ح�شرت اأر�س 

املعركة زوجه هند بنت عمرو، وعمة جابر 

بن عبد اهلل، فحملته، وحملت اأخاها عبد 

اهلل بن عمرو بن حرام تريد املدينة، ولكن 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم نهى عن 

املعركة،  اأر�س  اإىل  القتلى  واأمر برد  ذلك 

فدفنا يف قرب واحد، وقال: والذي نف�شي 

 – راأيته يطاأ يف اجلنة بعرجته  بيده لقد 

يعني �شحيحة �شليمة - . 

وكان ر�شي اهلل عنه ممن حمل على 

امل�شركني هو وابنه خالد، حني كان ما كان 

الوليد وهو يومئٍذ  التفاف خالد بن  من 

الفر�شان من  ال�شرك مع كتيبة من  على 

خلف جبل الرماة فانك�شف جي�س امل�شلمني، 

وتَ�َشع�َشعت �شفوفهم، فكان عمرو ر�شي 

اهلل عنه ممن ثبت حول ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم مدافعاً �شديداً ثابتاً حتى 

واب��ن��ه ر�شي اهلل عنهما،  ا�شت�شهد ه��و 

وهكذا ا�شتجاب اهلل دعاءه  فلم يعد اإىل 

اأهله من اأُُحٍد خائباً ول خا�شراً، واإمنا عاد 

وكما اأراد وا�شتهى ومتنى �شعيداً فرحاً مبا 

اآتاه اهلل من ف�شله، م�شداقاً لقوله تعاىل: 

)ولحت�شنب الذين قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتاً 

اأحياء عند ربهم يرزقون، فرحني مبا  بل 

اآتاهم اهلل من ف�شله... (

ونختم احلديث بذكر كرامة عظيمة 

جميلة له ر�شي اهلل عنه، فعن عبد الرحمن 

اأن عمرو بن  بلغه  اأنه  اأبي �شع�شعة،  بن 

الأن�شاريني  اجلموح وعبد اهلل بن عمرو 

ثم ال�شلميني، كانا قد حفر ال�شيل قربهما، 

وكان قربهما مما يلي ال�شيل، وكان قربهما 

واحدا، وهما ممن ا�شت�شهد يوم اأحد، فحفر 

عنهما ليغريا من مكانهما، فوجدا مل يتغريا، 

اأحدهما قد  بالأم�س، وكان  كاأنهما ماتا 

جرح فو�شع يده على جرحه، فدفن وهو 

كذلك، فاأميطت يده عن جرحه ثم اأر�شلت، 

فرجعت كما كانت.

 وكان بني اأحد وبني يوم ُحِفر عنهما 

�شت واأربعون �شنة.

رحم اهلل �شهداء اأمة الإ�شالم، وجعلهم 

م�شابيح هدى، ومنائر هداية، على طريق 

العزة والكرامة لالأمة.

عليه و�شلم: نعم. فقتلوه يوم اأحد هو وابن 

اأخيه وموىل لهم. فمر ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم بهم وهو يتفقد القتلى، فاأمر 

اأن يجعلوا يف قرب واحد.

القيم رحمه اهلل تعاىل يف  ابن  يقول 

كتابه زاد املعاد: يف هذا اخلرب دليل على 

اأن من عذره اهلل يف التخلف عن اجلهاد 

ملر�س اأو عرج، يجوز له اخلروج اإليه، واإن 

مل يجب عليه، كما خرج عمرو بن اجلموح 

ر�شي اهلل عنه وهو اأعرج.

وهذا مما يدخل يف باب الأخذ بالعزمية 

مع وجود الرخ�شة. وهلل دره ر�شي اهلل عنه 

من �شاحب عزمية، ورب �شجاعة، �شارت به 

اإىل جنة عر�شها ال�شماوات والأر�س. كما 

فيه دليل على رغبته بال�شهادة، و�شدقه يف 

طلبها، وقد اأكرمه اهلل بذلك، وهذا م�شداق 

ق��ول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 

)من طلب ال�شهادة ب�شدق بلغه اهلل منازل 

ال�شهداء، ولو مات على فرا�شه(. فما بالك 

مبن �شعى اإليها �شعيها، واقتحم معامعها، 

اأثخنته اجلراح،  وخا�س غمارها، حتى 

من رموز الحريةمن شهداء اإلسالم

ُدف������������ن م��������ع ص������ه������ره ف��������ي ق���ب���ر 
ب����أم����ر م����ن رس�������ول الله  واح�������د 
ص������ل������ى ال�������ل�������ه ع�����ل�����ي�����ه وس�����ل�����م

ن������اه������ض احل�����������رب وال���������رق 
وناصر اإلنسان والطبيعة

ثـــــورو.. 
ــة  ــاط ــس ــب أيـــقـــونـــة ال
ـــي ـــروح ــــالم ال ــــس وال

ع�������ب�������دال�������ه�������ادي خ���ض���ر

ديفيد  »هرني  االأمريكي  والكاتب  الفيل�صوف  حياة  �صرة  عك�صت 

القرن  منذ  االإن�صاين  بوهجها  ت�صع  فتاأت  ما  فذة  �صخ�صية  ثورو« 

االإن�صان  حرية  مع  ب�صالبة  ن�صاأته  منذ  وقف  فقد  ع�صر.  التا�صع 

و�صرورة حفظ حياته وكرامته، ونا�صل �صد العبودية والعن�صرية، 

امل�صاركني  اأوائل  وكان من  املك�صيك،  االأمريكية على  ورف�ض احلرب 

التي  املدنية  احلكومة  اإج����راءات  ملقاومة  امل��دين  الع�صيان  يف 

للتجهيز  املواطنني  على  ال�صرائب  وتفر�ض  ال��رق،  ت�صرعن  كانت 

االأ�صجار  بقطع  الطبيعة  على  وتعتدي  احلربية،  للحمالت 

والتجاري. ال�صكاين  التو�صع  بذريعة  الربية  احليوانات  وقتل 

األمريكية  احلكومة  ل��ّق��ب 
ب���������� »ح�������ك�������وم�������ة ال�����ع�����ب�����ي�����د« 
وق������ال: ك��ي��ف ل���ب���اد سدس 
س������ك������ان������ه������ا م����������ن ال�����ع�����ب�����ي�����د 
احل��������ري��������ة؟! ت��������ّدع��������ي  أن 
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وُعرف اأي�شا كعامل طبيعة 

مهدت بحوثه حول الأ�شجار 

ل���ظ���ه���ور حقل  وال���ن���ب���ات���ات 

اأ�شبح معروًفا با�شم  معريف 

البيئة،  اأو علم  »الإيكولوجيا« 

ل غنى عنه  و�شارت م�شتنداً 

املناخي. وكان  التغري  لدرا�شة 

اإن�شاء  اإىل  ال��داع��ني  اأول  من 

حمميات للطبيعة واحليوانات 

اأ���ش��د املدافعني  ال��ربي��ة، وم��ن 

عن معاملة كل الكائنات احلية 

اأخالقية واح��دة. كما  معاملة 

ال�شديد للحياة  ا�شتهر بحّبه 

ياأكل  ل  نباتياً  الب�شيطة فكان 

اللحم، ول يحت�شي اخلمر، ول 

ي�شرب التبغ، ومل يحمل بندقية 

يف حياته اأبداً.

الن�صاأة

ال��ث��اين ع�شر من  ول��د يف 

لعائلة   1817 العام  مت��وز يف 

مي�شورة تعي�س يف بلدة كونكورد 

التي تبعد حوايل  الأمريكية 

ع�شرين مياًل غ��رب بو�شطن 

وتتبع ولية ما�شا�شو�شت�س. كان 

ثورو«  الأ�شكتلندي »جون  اأبوه 

�شاحب م�شنع لأقالم ر�شا�س، 

الفرن�شية »�شينثيا«  اأم��ه  اأم��ا 

فكانت ع�شواً موؤ�ش�شاً للجمعية 

الن�شائية ملكافحة الرق. ونتيجة 

اأب��وي��ه واهتمامهما  لن��ف��ت��اح 

بالقراءة تكّونت لدى الأ�شرة 

اأب���رز الأعمال  مكتبة �شمت 

الكال�شيكية. وقد حر�شا على 

اأبنائهما تربية �شاحلة  تربية 

عمادها العلم والأخالق.

البيئة الأ�شرية  يف ه��ذه 

ت�شّرب ثورو الربية الأخالقية 

ال�شارمة، والتحق باملدر�شة 

العامة يف كونكورد ملتابعة تعليمه 

الأويل، ثم وا�شله يف اأكادميية 

كونكورد اخلا�شة. وقد ت�شنى له 

خالل هذه الفرة الطالع على 

اآف��اق معرفية عديدة وّفرتها 

م��ا مّكنه  الأ���ش��رة،  ل��ه مكتبة 

واآرائه  م��ن �شياغة توجهاته 

امل�شتعملة يف  الر�شا�س  اأقالم 

اأمريكا. 

ت�شريع  ب�شدة  ثورو  عار�س 

ل��ل��رق والعبودية  احل��ك��وم��ة 

واأ�شماها حكومة العبيد، وكتب 

يف اإحدى مقالته يقول: »هذه 

احل��ك��وم��ة لي�شت حكومتي، 

ل ميكنني الع����راف بذلك 

اإن من واجب  حلظة واح��دة. 

ال�شر  اأن يقاوم ه��ذا  املواطن 

يف احلكومة اإىل حد ع�شيانها 

عمداً وعلناً. واأعتقد اأن الوقت 

مالئم لل�شرفاء من اأبناء ال�شعب 

اأن  يتمردوا ويثوروا، يجب  اأن 

يكف النا�س عن امتالك العبيد، 

واإل كيف لبالد �شد�س �شكانها 

من العبيد اأن تدعي باأنها اأر�س 

للحرية؟!« وقد ن�شط يف تلك 

الفرة يف م�شاعدة الكثري من 

العبيد يف الهروب اإىل كندا عرب 

�شكة حديد حتت الأر�س. 

ويف �شاأن الإ�شالح والعبودية 

كتب قائاًل: »من الناحية العملية، 

امل��ع��ار���ش��ون لالإ�شالح  لي�س 

األف  يف ما�شات�شو�شت�س مئة 

�شيا�شي يف اجل��ن��وب، بل هم 

األ��ف تاجر وم���زارع هنا،  مئة 

اأكرث  التجارة والزراعة  هم  هُمّ

من الإن�شانية، ولي�شوا م�شتعدين 

لإن�شاف العبيد واملك�شيك، مهما 

ن  كلف الأمر. هناك الألوف مَمّ

يعار�شون الرَقّ واحلرب، لكنهم 

بالفعل ل يحركون �شاكناً لو�شع 

حٍدّ لهما«.

وحني �شنت اأمريكا احلرب 

املك�شيك رف�شها ب�شدة،  على 

وعار�س دفع �شريبة فر�شتها 

لتمويل  الأفراد  احلكومة على 

انتقد  ك��م��ا  ت��ل��ك احل������رب. 

الإجراءات التي اتبعتها احلكومة 

ال��غ��اب��ات وقطع  يف تقلي�س 

الأ�شجار وقتل احليوانات الربية 

والتجاري  ال�شكاين  للتو�شع 

بذريعة الّتقّدم والنه�شة. وحّذر 

من تعري�س الطبيعة للخطر 

ع��������اش ف������ي ك��������وخ ف������ي ال�����غ�����اب�����ة س����ن����ت����ن ي���أك���ل 
مم����������ا ي����������������زرع ول�������������م ي������ح������م������ل ب������ن������دق������ي������ة ق����ط

دع���ت���ه ق���ري���ب���ت���ه حن 
ي���ت���ص���ال���ح  أن  م��������رض 
م��������ع ال�������ل�������ه ف�������أج�������اب: 
»ل��������������م أع�����������������رف أن�����ن�����ا 
ت����خ����اص����م����ن����ا ي������وم������ًا«

الكوخ يف فرة عي�شه فيه

الكوخ بعد حتوله اىل مزار لل�شواح

من رموز الحريةمن رموز الحرية

واإبعاد ال�شعب عنها. كما انتقد 

الت�شويق الطاغي وهيمنة املال 

على املجتمع وتزايد ال�شغوطات 

على الب�شر وفقدان التوازن يف 

الب�شر  اأن  راأى  حياتهم، حيث 

اأ�شبحوا اأدوات لأدواتهم. 

العزلة .. وال�شجن

اأمام هذا ال�شغط الروحي 

�شعر بحاجة ملحة اإىل التخل�س 

التي تدور  العبثية  من احلياة 

حوله فطلب من �شديقه الكاتب 

الأمريكي »رالف  والفيل�شوف 

له  ال�شماح  اإمري�شون«  وال��دو 

با�شتخدام قطعة من الأر�س 

التي ميلكها على �شاطئ بحرية 

له بذلك،  اأذن  ومل��ا  )وال���دن(، 

بناء كوخ من غرفة  اإىل  عمد 

واح��دة، وحظرية دجاج، وزرع 

قطعة اأر�س لياأكل من ح�شادها، 

وع��ا���س هناك على بعد ميل 

ون�شف من »كونكورد« وميل 

من اأّي جار.

ا�شتمر يف العي�س يف اأح�شان 

الطبيعة بني الأ�شجار والطيور 

يوليو  واحليوانات عامني، من 

1845 اإىل �شبتمرب 1847، 
اإجراء  وا�شتطاع خ��الل ذل��ك 

العديد من الأبحاث عن الأزهار 

والأ�شجار واحليوانات الربية 

كان لها وما زال فائدة كربى يف 

درا�شة البيئة والتغري املناخي. 

وكان من اأول الداعني اإىل اإن�شاء 

حمميات للطبيعة واحليوانات 

اأ���ش��د املدافعني  ال��ربي��ة، وم��ن 

عن معاملة كل الكائنات احلية 

معاملة اأخالقية واحدة. 

ويف اأحد اأيام عام 1846، 

واأث��ن��اء خروجه من عزلته يف 

الغابة جللب بع�س امل�شتلزمات 

ال�شرطة القب�س عليه  األقت 

بتهمة عدم دفعه �شريبة الأفراد 

التي كانت جتبى لتمويل احلرب 

�شد املك�شيك، وكانت تلك اأول 

حالة ع�شيان مدين يف التاريخ 

ال�شجن حاول  الأمريكي. ويف 

»اأ�شبوع  الكتب منها  من  عدداً 

ك��ون��ك��ورد«، و »نهر  على نهر 

مريمياك« و»والدن«. وبعد عودة 

�شديقه رجع اإىل منزل والديه، 

وبات يك�شب رزقه املتوا�شع عن 

طريق ن�شر املقالت يف ال�شحف 

واإلقاء املحا�شرات،  واملجالت 

وامل�شاعدة اأحياناً يف العمل يف 

معمل الأقالم، بيد اأنه مل يتخل 

عن نزهته يف  غابات كونكورد 

بعد ظهر كل يوم. 

عن ثورو كتب �شديقه رالف 

اإمي��ر���ش��ون مقالة طويلة جاء 

فيها: »مل يتعرث قط ومل يف�شل 

يف اأي جمال من جمالت العمل، 

لكنه يقّد�س عزلته، ويف�شل اأن 

تبقى حرة على الدوام. ظهر اإىل 

الوجود ك�شخ�شية معر�شة، 

ال��دوام. مبقدرة  حمتجة على 

فذة، ي�شتطيع اأن يعي�س يف اأي 

ركن من هذا العامل. مل يتزوج، 

عا�س حياته وحيداً. مل يذهب 

الكني�شة،  اإىل  على الإط���الق 

يرف�س دفع �شريبة للدولة، ل 

ياأكل اللحم، ل ي�شرب اخلمر، 

ومل يحمل البندقية اأبداً. كان 

اإنها  معرباً وممثاًل للحقيقة. 

بالقرب منه.  اأن ت�شري  لبهجة 

اأو  الأر���س كثعلب،  اإن��ه يعرف 

كطائر«.

الوفاة

بعد مر�س وجيز تويف ثورو 

يف ال�شاد�س من مايو يف العام 

1862 وهو يف الرابعة والأربعني 
العديد من  ت��ارك��اً  من عمره، 

واأثناء  املنتهية.  الأعمال غري 

اإح��دى قريباته  �شاألته  مر�شه 

اأن يت�شالح مع اهلل ، فاأجاب: 

اأننا تخا�شمنا  اأعرف  اأكن  »مل 

ذات يوم«. تويف ثورو لكن اأفكاره 

اأثرت  األهمت الأج��ي��ال، كما 

دعوته لإن�شاء »حمميات وطنية« 

ث��ي��ودور روزفلت،  الرئي�س  يف 

اأك��رث من 230  ال��ذي خ�ش�س 

مليون فدان لذلك.

�شريح ثورو يف كونكوردكتاب العي�س يف الغابة

متثال ثورو بالقرب من كوخه املجدد

اأن يدفع  ال�شرطة  اأف��راد  اأحد 

ال�شريبة عنه لإطالق �شراحه اإل 

اأنه رف�س ب�شدة لقتناعه باأنها 

�شت�شتخدم يف احلرب الأمريكية 

املك�شيكية. وعندما زاره �شديقه 

الكاتب »اإمير�شون« يف ال�شجن 

قال له: »هرني.. ماذا تفعل يف 

ث��ورو: والدو!  اأج��اب  ال�شجن؟ 

ماذا تفعل اأنت خارج ال�شجن!« 

يف اإ�شارة اإىل �شرورة اأن يع�شي 

ال�شريبة ويكون معه  اأمر دفع 

يف ال�شجن. وقد رف�س اأن يدفع 

اأحد عنه ال�شريبة، اإل اأن عمته 

قامت ب�شدادها دون علمه، 

فغادر ال�شجن بعد فرة ب�شيطة 

الذي  مرغماً. وه��و احل���ادث 

ال�شهري  اأ�شبح مو�شوع مقاله 

ب��ا���ش��م »الع�شيان  امل���ع���روف 

املدين«.

بعد الإف��راج عنه عاد اإىل 

كوخه وعا�س حتى �شبتمرب من 

العام 1847. وقد كتب يف تلك 

الفرة، اإ�شافة اإىل اأبحاثه حول 

الأ�شجار والنباتات واحليوانات 

كتابه ال�شهري »والدن اأو العي�س 

يف الغابة«، الذي �شمنه اأفكاره 

ال��روح والبيئة  الفل�شفية عن 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي، والتي  وال��ف��ك��ر 

اأّث����رت ب�شدة يف الأمريكيني 

ال�شنني.  م��ر  وغ��ريه��م ع��ل��ى 

اإىل اخلال�س  وقد دعا قراءه 

املال والبتعاد عن  من هيمنة 

�شغوط ال�شوق واأخطار الت�شيوؤ، 

والتمتع بعي�س حياة ب�شيطة 

الطبيعة وخالية  من�شجمة مع 

من التعقيدات.

بعد مغادرته كوخه، عا�س 

»اإمر�شون«  يف منزل �شديقه 

عامني كان خاللهما �شديقه يف 

جولة اأوروبية. ون�شر اإبان ذلك 

واهتماماته يف �شن مبكرة. 

ولذلك تو�شعت اهتماماته حني 

توجه لدرا�شة العلوم والفل�شفة 

يف جامعة هارفرد، فدر�س الأدب 

اليوناين والالتيني والفل�شفات 

ال�شرقية والتاريخ  والديانات 

الطبيعي والريا�شيات.

ت��خ��رج يف كلية هارفارد 

1837مفكًرا يجيد  العام  يف 

اإىل  لغات. وح��ني ع��اد  خم�س 

كونكورد مت تعيينه كمدر�س يف 

مدر�شتها العامة، لكنه ا�شتقال 

اأ���ش��ب��وع��ني فقط ب�شبب  بعد 

خالف مع م�شرفه حول كيفية 

تاأديب الأطفال، اإذ رف�س �شرب 

ال��ط��الب ومعاملتهم بق�شوة. 

وب��ع��د ذل��ك اأ���ش�����س م��ع اأخيه 

»ج��ون« مدر�شة خا�شة، لكنه 

اإىل غلقها بعد ثالث  ا�شطر 

اأخيه،  �شنوات ب�شبب مر�س 

ب��اأن املدر�شة �شارت  و�شعوره 

عبئاً ثقياًل عليه مبفرده. ولذلك 

للعمل يف م�شنع  باأبيه  التحق 

اأقالم الر�شا�س، ومتكن خالل 

تلك الفرة من حت�شني نوعية 

اأق���الم الر�شا�س با�شتخدام 

اأقالم  اأملانية، ف�شارت  تقنية 

العائلية يف �شدارة  »ث����ورو« 
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2018 – 1718

د. طارق عبداهلل فخرالدين

�سهدت الكويت يف عام 2018  ذكرى مرور ثالثمائة �سنة على انطالقة حكم اأ�سرة اآل ال�سباح ابتداء من عام )1718( الذي متيز بثباته 

امل�ستمر منذ ذلك التاريخ من خالل القيادة الر�سيدة والتوافق ال�سعبي و�سالبة اجلبهة الداخلية، مدعومة باملبادرات وال�سيا�سات 

احلكيمة التي بلورت الهوية الكويتية املتميزة وحافظت عليها �سد االأطماع اخلارجية، وطورت بلدة الكويت ال�سغرية من ميناء �سغري 

اإىل اأن جعلتها دولة تتل مكانتها يف م�ساف البلدان التي تت�سدر �سمعتها املحافل الدولية.

وبهذه املنا�سبة تقدم جملة "الهوية" لقرائها �سل�سلة من املقاالت ت�سمل �سردًا خمت�سرًا للم����راحل التاريخية التي مرت بها البالد عرب 

القرون الثالثة الفائتة )1718 – 2018(. ونود التنويه باأنه نظرًا للم�ساحة املحدودة املخ�س�سة لهذه املقاالت، فاإنها ال ت�سمل كافة 

التفا�سيل والق�سايا التاريخية التي يزخر بها ما�سي البالد، ذلك اأنها ت�سعى اإىل تقدمي اأهم مالمح ال�سورة الكلية امل�سرقة لبزوغ جنم 

الكويت يف �سماء اخلليج وتطورها التاريخي عرب مئات ال�سنني من حكم اآل ال�سباح الكرام.

تتناول هذه احللقة  ال�ساد�سة  اأهم مالمح تاريخ الكويت يف عهد حاكمها الثامن ال�سيخ جابر بن مبارك ال�سباح )اأو جابر الثاين ( الذي 

حكم البالد اأريعة ع�سر �سهرا و ب�سعة اأيام )من 28 نوفمرب 1915م اإىل 5 فربارير 1917 م(. 

حاكم الكويت الثامن: ال�سيخ جابر املبارك )1915 - 1917( 

 ا�صتمرار االزدهار يف احلرب 

العاملية االأوىل

ت�شنم ال�شيخ جابر بن مبارك 

الإم��ارة بعد  بن �شباح كر�شي 

ال�شيخ مبارك بن  وال��ده  وف��اة 

1915، يف  �شباح يف نوفمرب 

زمن �شهدت فيه الكويت ظروفاً 

اإقليمية ودولية عا�شفة اأوجدتها 

التي  العاملية الأوىل  احل��رب 

ا�شتعلت يف نوفمرب 1914. وكان 

اجلي�س الربيطاين قد هاجم 

العثمانية يف اخلليج  ال��ق��وات 

بهدف طردها من العراق منذ 

ب��داي��ة احل����رب، ح��ي��ث قامت 

البحرية الربيطانية بق�شف قلعة 

العرب  الفاو عند ملتقى �شط 

ومياه اخلليج العربي ومت اإخراج 

احلامية الركية منها متهيداً 

القوات الربيطانية يف  لإن��زال 

العراق، ولكن الإجنليز واجهوا 

األول صباح  الشيخ  حگں  لتأسيس  ع��اں  ثاثمائٹ  ذگ��رى 
ثاث�������ٹ قرون من التوافق واالس������تقرار واالزده����ار )احللقة 6(

حيوية  م����س����ان����دة  ق����دم����ت  ال����ك����وي����ت  دي�����ك�����س�����ون:  
ل����ب����ري����ط����ان����ي����ا ف�������ي احل������������رب ال�����ع�����امل�����ي�����ة األول����������ى  
مقاومة �شر�شة مما جعل قواتهم 

الإمدادات  اإىل  بحاجة ما�شة 

والتعزيزات واملوؤن.

ول��ق��د وق��ف��ت ال��ك��وي��ت مع 

هذه  يف  وحلفائها  بريطانيا 

اإىل مهاجمة  وب��ادرت  احل��رب 

القوات الركية حتى قبل و�شول 

ال�شيخ جابر ين مبارك ال�شباحالقوات الربيطانية اإىل املنطقة. 

م�شار ال�شفن التجارية الكويتية

اللورد ت�شالرز هاردينغ- حاكم الهند

الكولونيل ديك�شون،  لنا  ويقدم 

وكان �شاهد عيان �شورة لذلك 

امل�شهد:

"لدى ن�شوب احل���رب مع 
األقى   ،1914 تركيا يف ع��ام 

»ال�شيخ« مبارك بثقله مرة اأخرى 

اإىل جانب احللفاء، على الرغم 

الت�شرف عر�شه  اأن هذا  من 

ملخاطر مبا�شرة مع الأتراك، لأن 

القوات الربيطانية مل تكن قد 

و�شلت بعد اإىل بالد الرافدين. 

ولقد قام يف وقت مبكر بتنفيذ 

مهام ال�شتيالء على املراكز 

الع�شكرية الركية  احل��دودي��ة 

واأم ق�شر وكذلك  يف �شفوان 

الع�شكرية الركية يف  النقطة 

بوبيان. كما مت  جنوب جزيرة 

من  الب�شرة  بتهديد  تكليفه 

الرب، و ال�شتيالء عليها  جهة 

اأرواح  اأمكن ذل��ك وحماية  اإن 

وممتلكات كافة الأجانب فيها. 

اأنه مل ينجح  الرغم من  وعلى 

اأن  اإل  الب�شرة،   يف اح��ت��الل 

القوة  تواجده يف نواحيها مع 

القبلية الكبرية التي كانت حتت 

اإىل توجيه النتباه  اأدى  اإمرته 

اإليه مما كان له اأكرب الأثر يف 

اآرثر  ال�شري  م�شاعدة اجلرنال 

اإنزالهم  ب��اري��ت وجي�شه عند 

الواقعة  مقابل مدينة عبادان 

ال��ع��رب وتقدمهم   ���ش��ط  ع��ل��ى 

�شوب الب�شرة �شالكني الطريق 

اليمنى  الواقعة على ال�شفة 

الكولونيل  وي��ذك��ر  لل�شط". 

ديك�شون اأنه كان ملحقاً ب�ش���الح 

الفر�شان اخلفيف يف تلك القوة 

-H.R.P. Dic  الربيطانية.

 son; Kuwait And Her
))Neighbuors،p.150

وت�شع الدكتورة ميلكوميان 

الكويت مع بريطانيا  حتالف 

الأوىل يف  العاملية  يف احل��رب 

اإطار تطابق امل�شالح واملوقف 

اللورد  اأقلت  التي  ن��ورث��ربوك 

هاردينغ نائب ملكة بريطانيا يف 

الكويت يف  زيارته  الهند، لدى 

اآخر يناير 1915 للوقوف على 

الكويت  التي تقدمها  امل�شاندة 

الربيطانية يف احلرب  للقوات 

ول�شكر ال�شيخ مبارك على دعمه 

املوؤيد  موقفه  على  وتكرميه 

للمجهود احلربي الربيطاين 

بريطانياً  و�شامًا  قلده  حيث 

ال�شابق، �س  رفيعًا. )امل�شدر 

.)53 - 52
كما اأناب ال�شيخ مبارك بن 

�شباح ابنه ال�شيخ جابر لرئا�شة 

وف��د كويتي للح�شور ب�شفة 

ال�شبيحية  مراقب يف موؤمتر 

الذي عقد يف الكويت يف عام 

1914 بني ال��دول��ة العثمانية 
ابن  الأم���ري عبدالعزيز  وب��ني 

�شعود �شلطان جند. )عبداهلل 

احلامت؛ من هنا بداأت الكويت، 

�س 44(.

 يف احلرب االأوىل. .. الكويت 

م��رك��زًا لتموين املنطقة  

العربية 

كانت الكويت طيلة فرة 

العاملية الأوىل مركزاً  احلرب 

ل��الإم��دادات والتموين  رئ�شياً 

الوقت،  للمنطقة،  ويف نف�س 

التموينية  الإم��دادات  توا�شلت 

من الكويت اإىل املناطق العربية 

اخلا�شعة للنفوذ الركي حيث 

كانت قوافل اجلمال املحملة 

بالب�شائع تتجه من الكويت عرب 

اإىل �شوريا حاملة  ال�شحراء 

ول����الأت����راك خمتلف  لأه��ل��ه��ا 

اأم�س  التي كانوا يف  الب�شائع 

الكويت  "وكاأن  اإليها،  احلاجة 

بعملها ذاك قد ك�شرت حلقة 

احل�شار الربي والبحري الذي 

كان يفر�شه احللفاء على الدولة 

العثمانية. والغريب اأن الإجنليز 

مل يبادروا باحتجاج علني لدى 

امل�شرك �شد تركيا، حيث اأنه 

ال�شيخ  "عباأ  فور بدء احل��رب 

مبارك قواته وو�شعها يف حالة 

لإعطاء  دائ����م،  منعاً  ت��اأه��ب 

ل��الأت��راك لحتالل  اأي فر�شة 

ي�شارك  اأنه مل  اأرا�شيه. ورغم 

الدائرة،  امل��ع��ارك  بفاعلية يف 

فاإن وجود قواته يف هذه احلالة 

من التاأهب كان مفيداً يف بداية 

احلرب". )يلينا ميلكوميان، 

الكويت  ت��اري��خ  درا����ش���ات يف 

احلديث واملعا�شر، �س 39(.

 مهام ال�صيخ جابر بن مبارك 

ال�صباح الدبلوما�صية نيابة 

عن والده

يف تلك الأوقات ال�شتثنائية 

توىل ال�شيخ جابر بن مبارك بن 

الكويت مت�شلحاً  �شباح حكم 

باخلربة ال�شيا�شية والدبلوما�شية 

التي اكت�شبها من والده ال�شيخ 

اإذ كان ينوب عنه يف  مبارك، 

عدد من املهام الر�شمية، حيث 

كان ال�شيخ جابر  ي�شتقبل الزوار 

يف دائ��رة م�شتقلة  خ�ش�شت 

ال�شيف يف ظل  ل��ه يف ق�شر 

حكم والده. )الكويت: الديوان 

الأمريي؛ ق�شر ال�شيف العامر. 

.. ملحة تاريخية ومعمارية،  �س 

.)17
وك����ان ال�����ش��ي��خ ج��اب��ر بن 

مبارك ميثل والده يف الرحيب 

بامل�شوؤولني الأجانب لدى و�شولهم 

اإىل الكويت مثل ا�شتقباله لطاقم 

الباخرة احلربية الرو�شية فارياغ 

التي زارت الكويت يف دي�شمرب 

1901، وال���ط���راد الرو�شي 
اأ�شكولد الذي و�شل الكويت يف 

دي�شمرب 1902. )وليام في�شي 

الكويت يف  وجيليان غ��ران��ت: 

عيون اأوائل امل�شورين، �س 33، 

34(. وكذلك ال�شفينة الربيطانية 

ال��������ش��������ي��������خ ج���������اب���������ر ت���������ش���������رب ال������دب������ل������وم������اس������ي������ة 
م������������ن وال�����������������������ده ال��������ش��������ي��������خ م������������ب������������ارك ال�������ص�������ب�������اح
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بتلك  يتعلق  ال�شيخ جابر فيما 

التجارة". )اأبو حاكمة ؛ تاريخ،  

�س 34(.

ويعزو املوؤرخ الدكتور اأحمد 

اأبو حاكمة هذا الردد الإجنليزي 

اإىل اأن ال�شيخ جابر بن مبارك 

قد اأعلن ر�شمياً وقوف الكويت 

اإىل جانب بريطانيا يف احلرب. 

)امل�شدر ال�شابق(.

وكانت الكويت قد اكت�شبت 

�شمعة مرموقة كمحطة جتارية 

متر عربها قوافل اجلمال منذ 

القدم، �شاعدها يف ذلك كونها 

ميناًء مهما يف املنطقة وحمطة 

التجارة البحرية  ب��ني  للربط 

والتجارة الربية، فهي ت�شرف 

على مفرق طرق جتارية وتخدم 

القوافل القادمة والذاهبة جنوباً 

وق��واف��ل احلجاج،  و���ش��م��الً،  

العراق  اإىل  والقوافل املتجهة 

واإىل حلب وداخ���ل اجلزيرة 

العربية. وقد ا�شتمرت القوافل 

ت�شري بني الكويت وحلب، وبني 

الكويت واجلزيرة العربية خالل 

العاملية  معظم �شني احل��رب 

ك��ان م��ن املعتاد  الأوىل، كما 

الكويت  اإىل  اأن جت��يء �شنوياً 

)20( قافلة جمال من جنوب 

جند، وقافلتان من جبل �شمر". 

)د. عادل حممد العبد املغني؛ 

القت�شاد الكويتي القدمي، �س 

.)169
اإىل  القوافل املتجهة  اأم��ا 

حلب فكانت تنق�شم اإىل ثالثة 

اأنواع:

الأوىل عرفت بقافلة  •	  

والتي  التامة  اجلمال اخلفيفة 

كانت تنطلق من جنوب الكويت 

اإىل حلب والغر�س منها تزويد 

تلك املدينة باجلمال الالزمة 

للقوافل امل�شافرة من حلب اإىل 

اجلنوب.

 	•والثانية هي قافلة التجار 

الهند ول  على �شوريا فال من 

من اأوروبا ياأتي اإليها اإل نزر ل 

تاريخ  الرمق".)الر�شيد؛  ي�شد 

الكويت، �س 199(.

ا�شتفادت  وبطبيعة احلال 

ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة م��ن هذا 

الكويتي،  ال��ت��ج��اري  الن�شاط 

وهو الأمر الذي مل يكن مريحاً 

ول��ق��د اعتمد  ل��ل��ربي��ط��ان��ي��ني. 

ن�����ش��اط جت����ارة ال���ق���واف���ل يف 

اأ�شا�شاً  الأوىل  العاملية  احلرب 

على ن�شاط الأ�شطول البحري 

الكويتي الذي ازدهر بدوره من 

جانبني: الأول، الن�شاط التجاري 

املتنامي واملتمثل يف حركة نقل 

الب�شائع من �شبه القارة الهندية 

وموانئ �شرق اإفريقيا اإىل ميناء 

توزيعها على  ثم  الكويت، ومن 

قوافل اجلمال التجارية، والثاين 

ازده�����ار ���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ف��ن يف 

الكويت للوفاء مبتطلبات النقل 

امل��ت��زاي��دة. وتو�شعت  البحري 

هذه ال�شناعة اإىل احلد الذي 

جعل الكويتيني يلجاأون اإىل بناء 

�شفن كبرية ب�شورة م�شتعجلة يف 

الوزان،  بالهند. )في�شل  ملبار 

جتارة النقل البحري يف الكويت 

من خالل اأ�شرة حمد عبداهلل 

ال�شقر، �س 9(.

وكانت بريطانيا قد �شيطرت 

البواخر التجارية  على كافة 

العاملة يف منطقة اخلليج العربي 

وا�شتخدمتها ل�شالح املجهود 

"وهكذا انقطعت  احل���رب���ي، 

التجارية عن موانئ  البواخر 

اخلليج كلها. فهب الأ�شطول 

الكويتي لتموين اخلليج كله 

وكذلك العراق واإيران. ويف هذه 

الأثناء تكاثر الطلب على ال�شفن، 

الأكرب يف  الدور  للكويت  وكان 

ال�شراعية  لل�شفن  �شناعتها 

ل�شد النق�س يف النقل البحري 

واملنطقة  اخل���ل���ي���ج  أن����ق����ذت  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال���ت���ج���ارة 
ال����ع����رب����ي����ة م������ن امل�����ج�����اع�����ة ف������ي احل����������رب األول��������ى

ق���اض���ي   :1916 ف�����ي 
ه�������������������ن�������������������دي ي��������ص��������ف 
أك������������������داس ال�����ب�����ض�����ائ�����ع 
الكويت  ج����م����ارك  ف����ي 

�شورة برقية واردة

غالف كتاب كري�شيتجي - اأر�س النخيل

والتجارة البحرية. وهذا الدور 

هو الذي اأنقذ اخلليج واجلزيرة 

العربية من املجاعة". )امل�شدر 

ال�شابق(.

�شاحل  كري�شيتجي:   •	  

الكويت يعج ببناء ال�شفن

وكان اأحد زوار الكويت يف 

ال�شيخ جابر بن  عهد حاكمها 

مبارك ال�شباح، القا�شي الهندي 

املتقاعد �شي. اإم. كري�شتيجي، 

الذي و�شل اإىل البالد يف اأثناء 

احلرب الأوىل قد و�شف ميناء 

و���ش��اح��ل��ه��ا املزدحم  ال��ك��وي��ت 

بال�شفن ح�شب م�شاهداته يف 

اأواخر عام 1916م:  "�شاهدنا 

امل��ر���ش��ى يختني بخاريني  يف 

ميلكهما ال�شيخ. .. وكان امليناء 

مزدحماً بعدد كبري من ال�شفن 

الكبرية  ال�شراعية املختلفة، 

منها وال�شغرية، وامل�شنوعة 

ت�شتهر يف  ال��ت��ي  ال��ك��وي��ت  يف 

اأنحاء اخلليج ب�شناعة  �شائر 

ال�شفن املمتازة. كما اأن ال�شاطئ 

ال�شفن  بالعديد من  ك��ان يعج 

ك��ان يجري  ال��ت��ي  ال�شراعية 

بناوؤها،  وكذلك ال�شفن اجلديدة 

اجلاهزة لالإبحار".

C.M. Cursetjee; 
Land Of The Date ، 
Bombay 1918، p. 131(

الكويت  م��ي��ن��اء  وو����ش���ف 

اأعماقه ذات  باأنه مت�شع ولكن 

ت��راوح من  م�شتويات خمتلفة 

اأربع قامات اإىل ت�شع قامات اأو 

ال�شابق(. كما  اأك��رث. )امل�شدر 

ذكر اأن ال�شفينة التي كانت تقله 

قد ا�شتدارت لدى و�شولها اإىل 

مياه الكويت حول راأ�س العجوزة 

ودخ��ل��ت ميناء يتمتع بحماية 

طبيعية، حيث ر�شت يف وقت 

مبكر من بعد الظهر يف مقابل 

مدينة الكويت، اأمام املوقع الذي 

حتتله قلعة ال�شيخ )رمبا يق�شد 

ن�شاأتها وتطورها، �س 39(.

ولبد لنا اأن نتذكر كذلك اأن 

الكويت جنت ذلك الإيراد رغم 

العاملية الأوىل  ظروف احلرب 

ال�شعبة، حيث كان ال�شيخ جابر 

بن مبارك ال�شباح حري�شاً على 

�شال�شة تدفق التجارة الكويتية 

يف كل الجت��اه��ات، ومن ذلك 

الهند  اأن��ه تدخل لدى حكومة 

اإثر فر�شها بع�س  الربيطانية 

الب�شائع  القيود على �شحن 

والأموال الكويتية يف الهند يف 

1916، وا�شتجابة لطلب  عام 

ال�شلطات  ال�شيخ جابر قررت 

الربيطانية يف الهند رفع جميع 

القيود عن الأموال التي ت�شحن 

من املوانئ الهندية اإىل الكويت، 

الكويت  واكتفت بعر�س وكيل 

ال�شديراوي،  يف بومبي �شامل 

التي يرغب  الأم���وال  يت�شمن 

اأن ي�شحنوها.  الكويت  جت��ار 

للثقافة  ال��وط��ن��ي  )امل��ج��ل�����س 

والفنون والآداب؛ ندوة العالقات 

الكويتية - الهندية،  »الكويت:  

2015« �س 10(.
	•غ���رت���رود ب����ل:  جن��اح   

باهر ملوؤمتر بع�ض الزعماء 

العرب  

ول�����رمب�����ا ج��������اءت ه����ذه 

ال�شتجابة الربيطانية لطلب 

حاكم الكويت الربيطاين للكويت 

ل�شعي اجنلرا ل�شمان  نتيجة 

ا�شتمرار تاأييد احلكام العرب يف 

منطقة اخلليج واجلزيرة العربية 

التي كانت قبائلها تدين بالولء 

ال�شيخ جابر بن  لقادتها وهم 

الكويت، والأمري  مبارك حاكم 

عبدالعزيز بن �شعود حاكم جند،  

وال�شيخ خزعل بن مرداو حاكم 

ق��ام الإجنليز  ل��ذا  عرب�شتان. 

بدعوة الزعماء الثالثة اإ�شافة 

اإىل  القبائل  اإىل بع�س وجهاء 

ال�شيخ جابر املبارك يرحب بطاقم باخرة رو�شية يف عام 1901 م

الذين يريدون نقل الب�شائع من 

انتظار  الكويت دون  اإىل  حلب 

و�شول اأو �شفر القافلة الأخرى 

الكربى.

 	•اأما الثالثة فلقد عرفت 
بقافلة حلب - الكويت الكربى 

وكانت ت�شافر مرتني يف ال�شنة 

بني حلب والكويت. )امل�شدر 

ال�شابق، �س 169 - 170(

	•ال��ك��وي��ت تنقذ ال�صرق   

العربي من املجاعة

من البديهي اعتماد التجار 

الكويتيني ب�شكل كبري على كفاءة 

للقوافل لنقل  النظام الدقيق 

التي كانت ت�شلهم  ب�شائعهم 

ل�شد  بها  والجت��اه  وبحراً  ب��راً 

التموينية للمنطقة  احلاجات 

التي كانت تعاين من  العربية 

ويالت احلرب العاملية الأوىل. 

الكويتي عبد  امل���وؤرخ  وي�شف 

ازدهار  الر�شيد م�شهد  العزيز 

الكويت يف عهد  ال��ت��ج��ارة يف 

ال�شيخ جابر املبارك بالعبارات 

التالية:

"كان ح��ك��م ج���اب���ر على 
الكويتيني �شعيداً واأيامه مباركة 

الأرب���اح الطائلة  انهالت فيها 

اإىل  عليهم، و�شريوا جتارتهم 

ال�شا�شع من الأم�شار اإىل جند 

ال�شام والعراق  واإىل  واحلجاز 

بل واإىل الآ�شتانة اأي�شاً، �شارت 

الوقت  اإىل تلك اجل��ه��ات يف 

البحري  الذي �شرب احل�شار 

ال�شيف(، والتي برزت  ق�شر 

ب��ني �شف ط��وي��ل من  ب�شموخ 

ال�شاحل  املباين املقامة على 

الرملي". )امل�شدر ال�شابق، �س 

.)128
وكان مدير اجلمرك البحري 

ال�شيد  اآن�����ذاك  ال��ك��وي��ت  يف 

العبداجلليل قد  عبداللطيف 

ا�شتقبل الرحالة كري�شيتجي 

ومرافقيه واأكرم وفادتهم واأعد 

برناجمًا حافاًل لتجوالهم يف 

اأن��ح��اء امل��دي��ن��ة وزي����ارة ق�شر 

الكويت  ال�شيف ملقابلة حاكم 

اآنذاك ال�شيخ جابر بن مبارك، 

مما خلق انطباعاً اإيجابياً لدى 

انعك�س يف الف�شل  ال��رح��ال��ة 

الكويت يف كتابه  ال���وارد ع��ن 

املذكور وترجمة عنوانه:  "اأر�س 

النخيل".

ا�����ش����ط����ح����ب ال�������ش���ي���د 

العبداجلليل �شيفه كري�شتيجي 

يف جولة يف م�شتودع اجلمرك 

الرحالة  الذي و�شفه  الكويتي 

الهندي باأنه مبنى �شا�شع وغري 

متنا�شق ويعج ببالت الب�شائع 

ال�شالل  واأك���دا����س  وح��زم��ه��ا، 

وال�شناديق والعلب من خمتلف 

الأن��واع والأحجام". )امل�شدر 

133(. وهذا  ال�����ش��اب��ق، ���س 

لنا �شورة حية  ير�شم  الو�شف 

عن ازدحام امل�شتودع اجلمركي 

بكميات الب�شائع املختلفة التي 

الكويت عن طريق  ت��رد  كانت 

البحر اآنذاك.

واجلدير بالذكر اأن الإيرادات 

اجلمركية يف الكويت خالل 

1916/1917 وه���ي ال�شنة 
ال�شيخ جابر  التي حكم فيها 

 31،213 بلغت  م��ب��ارك،   ب��ن 

اإجمايل  %5 من  بواقع  روبية 

 471،713 البالغ   ال���واردات 

ال�شادرات  واإج��م��ايل  روب��ي��ة، 

البالغ 152،530 روبية - وكان 

ال��روب��ي��ة مقابل  �شعر حت��وي��ل 

135.5 روبية  ي�شاوي  الدولر 

مقابل كل 100 دولر اآنذاك -. 

)د. عبداهلل حمارب و د. �شعيد 

الكويتية  حمفوظ؛ اجل��م��ارك 

)2019 سبتمبر   - )أغسطس   98 الغرسة  38)2019 سبتمبر   - )أغسطس   98 الغرسة  39



موؤمتر )اأو دربار( عقد يف الكويت 

1916، يف  يف �شهر نوفمرب 

وقت كانت احلرب العاملية على 

اأ�شدها. ولقد ا�شت�شاف ال�شيخ 

املوؤمتر  جابر بن مبارك ه��ذا 

الذي اجتمع يف ق�شر ال�شيف، 

وال�شري  اأمراء اخلليج  بح�شور 

بري�شي كوك�س،  كبري امل�شوؤولني 

يف  الربيطانيني  ال�شيا�شيني 

اخلليج، الذي دعاهم اإىل جمع 

الكلمة لكي يتمكنوا من الوقوف 

�شد اأعدائهم. وخالل املوؤمتر، 

قام ال�شري بري�شي كوك�س بتقليد 

الأو�شمة  الزعماء اخلليجيني 

والنيا�شني )ق�شر ال�شيف، �س 

39(. ولح��ق��اً و�شف بري�شي  
كوك�س املوؤمتر باأنه "من الأحداث 

التي ل تن�شى والتي �شوف تبقى 

التاريخ". ولقد  حية يف ذاكرة 

اأعقاب  جاء هذا الجتماع يف 

ال�شري  التي وقعها  التفاقيات 

بري�شي كوك�س مع حكام اخلليج 

العربية يف دي�شمرب  واجلزيرة 

1915،  وت���اأك���ي���داً لتحقيق 
التي قطعتها بريطانيا  الوعود 

لهم يف حال م�شاندتهم لها يف 

احلرب.

) John Townsend، 

Proconsul to the Mi -

dle East، Sir Percy Cox 
and the end of the E -

pire ، New York:  I. B. 

Tauris 2010، P. 97(.  

كما ذكرت ال�شيدة غرترود 

بل،  وهي خبرية بريطانية يف 

�شوؤون ال�شرق الأو�شط وعرفت 

ق��رب يف احلرب  املنطقة عن 

اأن جهود  ال��ع��امل��ي��ة الأوىل،  

املوؤمتر  بري�شي كوك�س لإجناح 

"كانت باهرة". )امل�شدر ال�شابق، 
�س 98(.

التايل ملوؤمتر  ال�شهر  ويف 

اأوف������ت احلكومة  ال���ك���وي���ت، 

الربيطانية عهداً كانت قطعته 

حلاكم الكويت،  وذلك بافتتاح 

الكويت  التلغراف يف  مكتب 

ر�شمياً لأول مرة يف 4 دي�شمرب 

1916. وكان مقر هذا املكتب يف 
دار العتماد الربيطاين،  واأتاح 

الكويت  خدماته جلميع �شكان 

على حد �شواء وب�شعر زهيد 

الباحثني  اأح��د  ن�شبياً. ويقول 

"التلغراف قدم  اأن  الكويتيني 

خدمة كبرية للمجتمع الذي 

كان يف اأم�س احلاجة لالت�شال 

العبداملغني؛  ال�شريع". )خالد 

"مائة عام على افتتاح مكتب 
التلغراف يف الكويت 1916 – 

2016"، »ر�شالة الكويت« العدد 
57، يناير 2017، �س 13(.

ا�صتعانة ال�صيخ جابر املبارك 

مبجل�ض امل�صت�صارين ولقاوؤه 

اليومي ب�صعبه  

ي�شطر التاريخ جناح ال�شيخ 

جابر بن مبارك يف احلفاظ 

للكويت  على عالقات متوازنة 

مع حليفتها بريطانيا وا�شتمالة 

م�شاعر القبائل والقوى املختلفة 

املنطقة، وكذلك ال�شتعانة  يف 

مبجل�س م�شت�شارين ي�شتمزج 

���ش��وؤون احلكم، كما  راأي��ه��م يف 

يوميا  الأه��ايل  يقابل  اأن��ه كان 

للف�شل يف ق�شاياهم يف مبنيني 

خم�ش�شني لهذا الغر�س.

ولقد اأ�شار كري�شتيجي اإىل 

الإداري كان  نوع من الرتيب 

ال�شيخ جابر يف  اإل��ي��ه  ي�شتند 

اأمور احلكم، حيث ذكر الرحالة 

الهندي اأن ال�شيد عبداللطيف 

العبد اجلليل كان م�شوؤولً عن 

البحري وع�شواً يف  اجلمرك 

جمل�س م�شت�شاري الإم����ارة. 

 .) 133 ) كري�شيتجي،  ���س 

كذلك ذكر كري�شتيجي اأنه قابل 

الكويت يف قاعة بق�شر  حاكم 

ال�شيف يت�شاور فيها ال�شيخ مع 

السير بيرسي كوكس:  لن ينسى التاريخ »دربار« الكويت

ك��ي��رس��ت��ج��ي أده����ش����ه األم������ن ف����ي ال����ك����وي����ت: ال���ص���راف���ون 
ي��ت��رك��ون أم��وال��ه��م ف���ي ال��س��اح��ة  ع��ن��د ذه��اب��ه��م لبيوتهم

غرترود بل يف العراق يف احلرب الأوىل

امل�����������������ب�����������������ارك  ج�����������������اب�����������������ر  ال��������������ش��������������ي��������������خ  اس����������������ت����������������ع����������������ان   
مب��������ج��������ل��������س امل���������س���������ت���������ش���������اري���������ن ل��������������ش��������������ؤون اإلم�����������������������ارة

ح����������اك����������م ال����������ك����������وي����������ت ف��������ص��������ل ف������������ي ق��������ض��������اي��������ا ش����ع����ب����ه

الإمارة.  م�شت�شاريه يف �شوؤون 

)كري�شتيجي،  �س 139(. ومن 

جانب اآخر ركز كري�شيتجي على 

ال�شيخ جابر املبارك  اهتمام 

باللتقاء امل�شتمر باأهل الكويت 

ي��وم��ي��ة،  حيث جذب  ب�شورة 

الهندي مبنيان  القا�شي  انتباه 

متواجدان على جانبي �شاحة 

املدينة،  كبرية يف و�شط �شوق 

الكويت يجل�س  اأن حاكم  ذكر 

يف اأحدهما �شباحا ويف املبنى 

الآخ���ر بعد الظهر وي�شتقبل 

الأهايل للف�شل يف ق�شاياهم. 

)كري�شيتجي،  �س 134(. 

ك��ري���ش��ت��ي��ج��ي كان  ول���ع���ل 

ي�شري اإىل الك�شكني  ال�شمايل 

واجلنوبي اللذين بناهما ال�شيخ 

مبارك حيث كان يقابل فيهما 

اأبناء �شعبه للف�شل يف الق�شايا 

املعرو�شة اأمامه ب�شكل يومي.

 	•الكويت بلد االأمان واملودة 

بني احلاكم واملحكوم

بالأمن  اأعجب كري�شيتجي 

ال��ك��وي��ت، حيث  ال�����ش��ائ��د يف 

ا�شطحبه  م�شيفه  اأن  ذك���ر 

يتواجد يف طرفها  اإىل �شاحة 

بع�س   " ال��غ��رب��ي  اجل��ن��وب��ي 

ال�شرافني العرب، وقد جل�شوا 

قبالة ع��دة �شناديق خمتلفة 

الأحجام،  رقيقة ال�شنع، ومالأى 

امل��ع��دن��ي��ة، بدائية  ب��ال��ع��م��الت 

ال�شنع، وكانت ف�شالت تلك 

النوع  واأقفالها من  ال�شناديق 

الذي ي�شهل على الل�س املحرف 

فتحه بي�شر بالغ على حد تعبري 

واأ�شاف كري�شيتجي  الرحالة. 

اأن م�شيفه ال�شيد عبداللطيف 

العبداجلليل اأده�شه عندما قال 

الكويت معروفون  �شكان  اإن 

ب��الأم��ان��ة ال��ت��ام��ة، ل��درج��ة اأن 

�شرافيها يركون تلك ال�شناديق 

مبحتوياتها الثمينة  يف اأماكنها 

اإىل  ال�شاحة لدى ذهابهم  يف 

بيوتهم لياًل، واأنه مل يتم الإبالغ 

عن اأية حالة �شرقة رغم ذلك. 

وعرب  كري�شيتجي عن اعتقاده 

ال�شرافني بدورهم  باأن هوؤلء 

يتميزون بنزاهة التعامل والأمانة 

املطلقة. )امل�شدر ال�شابق، �س 

.)134
ال�شيخ جابر  ك��ان  ومثلما 

امل��ب��ارك حري�شاً على �شيادة 

الأمان يف اأنحاء الكويت، فاإنه 

كان اأي�شاً حري�شاً على رفاهية 

�شعبه حيث قال عنه عبدالعزيز 

الر�شيد باأنه كان ينفق الأموال 

النا�س  م��ن خزائنه مل�شاعدة 

"وبذلك غر�س حمبته يف القلوب 
فاأثمرت �شجرتها الإخال�س له 

والتفاين يف خدمته" )الر�شيد،  

�س 198(. كما و�شفه باأنه يف 

ظروف احلرب القا�شية التفت 

اإىل هموم النا�س وكان "ي�شعى 

راحتهم  يف  احلثيث  ال�شعي 

ويحوطهم مبا كان يحوط نف�شه 

وذوي���ه، وم��ن ج��راء ذل��ك تعلق 

باآبائهم  الكويتيون تعلقهم  به 

ال�شابق،   امل�شفقني". )امل�شدر 

�س 199(.

وذكر الر�شيد اأن اأول باكورة 

اأعمال ال�شيخ جابر بن مبارك 

الكويتيني من �شريبة  اإعفاوؤه 

الثلث على العقارات. .. واإرجاع 

اأهلها"  اإىل  البيوت املغ�شوبة 

)امل�شدر ال�شابق،  �س 198(. 

امل��وؤرخ �شيف مرزوق  واأم��ا 

باأنه  و�شفه  فلقد  ال�شمالن 

عادًل".  متوا�شعاً  "حليماً  كان 

)ال�شمالن، �س 181(.

وبدوره و�شف كري�شيتجي 

ال��ذي ا�شتقبله  ال�شيخ جابر 

باأنه   ال�شيف  بحفاوة يف ق�شر 

على هيئته، ذا  "حمافظاً  كان 

مالمح جيدة وتعابري وجهه تنم 

التاأثر، وت�شع من نظراته  عن 

عالمات الذكاء". )كري�شيتجي، 

�س 139(.

اإت�س.  الكولونيل  ويلخ�س 

ب��ي دي��ك�����ش��ون �شخ�شية  اآر. 

حاكم الكويت الثامن بالعبارات 

التالية:

"كان ال�شيخ ج��اب��ر �شاباً 
لطيف املع�شر يتمتع بالكيا�شة، 

وك���ان دم��ث��اً ل��ني اجل��ان��ب مما 

اأك�شبه �شعبية لزمت فرة حكمه 

ال�شنة  التي ج��اوزت  الق�شرية 

بقليل". )ديك�شون، �س 153(.

ال�شيخ  ف���رة ح��ك��م  ك��ان��ت 

جابر بن مبارك ق�شرية مل تدم 

�شوى �شنة و�شهرين وب�شعة اأيام، 

حيث مر�س يف نهايتها، ووفقاً 

لأحد امل�شادر "رف�س اأن يقوم 

الدكاترة الأوروبية بعالجه مبن 

فيهم طبيب الإر�شالية الأمريكية 

ال��دك��ت��ور مالريي"، فتويف يف 

اخلام�س من فرباير 1917. )و. 

ناثانيل هويل؛ قرن يف الكويت: 

ت��اري��خ اجلالية الأمريكية يف 

البالد، �س 76(.

ال��رغ��م م��ن ق�شر  وع��ل��ى 

ك��ان عهده غنياً  ف��رة حكمه 

بالأحداث املهمة، مثل ا�شتمرار 

دعم الكويت للمجهود احلربي 

الربيطاين، وانتعا�س �شناعة 

ال�شراعية، والزدهار  ال�شفن 

ال���ك���ب���ري حل���رك���ة ال���ت���ج���ارة، 

املواطنني  وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى 

باإلغاء بع�س ال�شرائب وخف�س 

البع�س الآخر، "واحلفاظ على 

البوابة  باعتبارها  الكويت  دور 

العربي، مما و�شع  العمق  اإىل 

حداً فا�شاًل لوهم عزلة الكويت 

العربية  املناطق  املتنامية عن 

النائية". )امل�شدر ال�شابق(.

اإعالن عن اأ�شعار الربقيات بني الكويت واملنطقة

عبداللطيف العبداجلليل مع اإبنيه- ت�شوير الرحالة كري�شيتجي

الزعماء العرب يف موؤمتر الكويت يف عام 1916

ال�����ع�����رب  ال������زع������م������اء  وح���������د   1916 ال�����ك�����وي�����ت  م������ؤمت������ر 

ال�شري بري�شي كوك�س
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“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (Episode6)

Foreword
The year 2018 marked Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1718, 
which has maintained its perseverance ever since, 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 has developed from a small port town  
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 Kuwaits 
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 Kuwaits rich past. The articles merely attempt to present the overall image of Kuwaits emergence as 
a rising star in the Gulf and outline its historical development under the rule of the Al-Sabah family.  
The present episode (6) briefly portrays the main features of Kuwait’s history during the era of its eighth ruler 
Shaikh Jabir Bin Mubarak Al-Sabah whose the rule lasted for 14 months and a few days(28 November 1915 - 5 
February 1917 ).
Kuwait’s Eighth  Ruler: Sheikh Jabir Al-Mubarak  Al-Sabah (1915 - 1917 ) 

Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen

A

Kuwait’s Prosperity in World War I
Shaikh Jabir Bin Mubarak ascended 
to the emirate’s rule following the 
death of his father Shaikh Mubarak 
Bin Sabah in November 1915. At 
the time, Kuwait was experiencing 
difficult regional and international 
circumstances created by World 
War I which erupted in November 

1914. On the onset of the war, Turk-
ish forces in the Gulf were attacked 
by the British Army which sought 

to derive away the Turks from 
Iraq. Thus, the British navy bom-
barded Al-Fao Fortress situated at 
the mouth of Shatt Al-Arab on the 
northern Arabian Gulf, ousting the 
Turkish garrison from there to pre-
pare for the British army landing in 
Iraq. 
But the British were faced with 

1718 – 2018

Shaikh Jabir imbibed 
diplomacy from his father 
Shaikh Mubarak Al-Sabah

fierce resistance which rendered 
them in dire need for supplies and 
provisions. 
Kuwait had sided with Britain and 
its allies during the war, and acted 
against Turkish forces even before 
the arrival of the British army to the 
Gulf. Colonel Dickson, an eye wit-
ness to the scene, draws the follow-
ing vivid image:
“On the outbreak of war with Tur-
key in 1914 Mubarak at once threw 
in his lot with the allies, though the 
act put him in immediate jeopardy 
with the Turks, for no British force 
had yet reached Mesopotamia. He 
was early given the task of seizing 
the Turkish frontier military posts 
of Safwan and Umm Qasr, as well 
as that situated on the south side 
of Bubiyan Island. He was further 
instructed to threaten Basra from 
the land side and, if possible, take 
it and protect the lives and prop-
erties of all foreigners there. Al-
though he did not succeed in oc-
cupying Basra his presence with a 
large Badawin force in the hinter-
land created a most useful diver-
sion and was of material assistance 
to General Sir Arthur Barrett and 
his army (I.E.F.”D”) when they land-
ed opposite Abadan on the Shatt 
al Arab and advanced on Basra via 
the right-bank route.”
(H.R.P. Dickson; Kuwait And  Her 
Neighbours, p.150)
It should be mentioned that colo-
nel Dickson was with that British 
force, as he was attached to the 
light Indian Cavalry. (Ibid.)
Kuwait’s alliance with Britain in the 
First World War is described by Dr. 
Melkomian as a natural result of 
their common interest and joint 
stance against Turkey, as Shaikh 
Mubarak was prompt to act on the 
outbreak of the war and mobilized 
his forces which were on full and 

in the ensuing  battles, yet mobi-
lizing his forces into full alert was 
quite useful on the onset of the 
war”. (Yelina Melkomian; Dirasat fi 
Tarikh Al-Kuwait Al-Hdith wa-al-
Mu’assir, p. 39).
Shaikh Jabir Bin Mubarak’s diplomatic 
missions on his father’s behalf.
Shaikh Jabir was set to rule Kuwait 
in such exceptional times, armed 
with the political and diplomatic 
expertise which he gained from his 
father Shaikh Mubarak who depu-
tized him during his lifetime to 
handle a number of official tasks. 
Moreover, during the reign of his 
father, an independent department 
was assigned to Shaikh Jabir in Sief 
Palace where he could receive his 
visitors (Kuwait: Al-Diwan Al-Amiri; 
Qasr Al-Sief Al-‘Amer, Lamhah 
Tarikhiyah wa Mi’mariyah, p. 17).
Shaikh Jabir had also represented 
his father in welcoming foreign offi-
cials on their arrival to Kuwait such 
as the crew of the Russian warship 
the Variag which visited Kuwait 
in December 1901, and Russian 
cruiser. the Askold which called on 
Kuwait in December 1902. (William 
Facey and Gillian Grant; Al-Kuwait 
fi ‘Uyoun Awa’il Al-Musawirin, p.33 
& 34).   
Shaikh Jabir also welcomed Lord 
Hardinge, Vice Roy of India, who 
visited Kuwait  in  late January 
1915 to review Kuwait’s support to 
Britain during the war and to con-
vey his country’s appreciation of 
Shaikh Mubarak’s backing , whom 
he decorated with a high ranking 
British medal.
Moreover Shaikh Jabir had repre-
sented his father at the Subaihi-
yah Conference of 1914 where he 
headed a Kuwaiti delegation at 
that event which took place be-
tween the Ottoman State and Amir 
Abdul-Aziz Ibn Saud, Sultan of 

Shaikh Jabir Bin Mubarak Al-Sabah

Kuwaiti commercial shipping route

Lord Charles Hardinge Vice Roy of India

B

Dickson : Kuwait provided 
vital support to Britain in 
World War I

constant alert, ready to deprive 
the Turks of any chance to occupy 
Kuwait’s territory. Despite the fact 
that he did not take effective part 
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Sh. Jabir B.Mubarak welcomes a Russian warship 
crew in Kuwait-1916

Land of the Date by C.M.Cursetjee

Najd (Abdullah Al-Hatim; Min Huna 
Bada’at Al-Kuwait , p. 44).
Kuwait as Center for Supplies for  the  
Arab Region 
Throughout the First World War, 
Kuwait  continued to  provide the 
Arabian countries of the Middle 
East with supplies and provisions 
which flowed into the Turkish dom-
inated Arab regions.  Loaded camel 
caravans left Kuwait and crossed  
the  Arabian desert  to Syria, car-
rying various types of  the much 
needed  merchandise by the Le-
vantines and Turks alike. Historian 
Abu Hakima describes this scene 
as “as breach by Kuwait of the land 
and sea siege imposed by the Allies 
against the Ottoman State.” He adds 
that “strangely enough, the British 
did not lodge any public complaint 
with Shaikh Jabir  against Kuwait’s 
supply trade.” (Abu Hakima; Tarikh, 
p. 34). Abu Hakima attributes this 
British hesitation to the fact that 
Shaikh Jabir had officially declared 
Kuwait’s support  for Britain in the 
war.” (Ibid).
Since times of old Kuwait was 
famed for being a commercial hub 
for camel caravans. Being a major 
port in the region and a center 
connecting sea with desert trade, it 
has played a vital role in furthering 
commerce in the Middle East. Ku-
wait was at a cross roads of trade 
routes whereby it serviced all types 
of caravans including inbound, 
outbound, Haj, Iraq and Arabian 
hinterland caravans. The caravans  
between Kuwait and the Syrian city 
of Aleppo, as well as those connect-
ing Kuwait to the Arabian  Peninsu-
la continued their  trips unabated 
throughout most of World War I 
years which lasted well into 1918. It 
was customary for Kuwait to receive 
annually some (20) camel caravans 
from southern Najd, and two from 

“Merchants Caravan”, serving those 
who wished to carry their merchan-
dise from Aleppo to Kuwait without 
waiting for the arrival or departure 
of the “Grand Caravan”. 
 • The third was known as  the “Alep-
po- Kuwait Grand Caravan”, which 
travelled twice a year between 
both cities. (Ibid, p. 169-170).
Kuwait saves the Arabian East from 
famine 
It was inevitable that Kuwaiti mer-
chants should largely depend on 
the efficient and well organized 
caravan system for carrying their 
merchandise which they received 
by ship or overland, and redirect 
their trade to meet the supply 
needs of the war- infested Arab re-
gions. 
Kuwait’s commercially prosper-
ous scene during Shaikh Jabir 
Al-Mubarak’s era is described by 
Kuwaiti historian  ‘Abdul- ‘Aziz Al-
Rushaid  in the following words:  
“Jabir’s reign was full of happiness 
and blessings for the Kuwaitis as 
they earned great profits, and their 
trade reached far and wide to Najd, 
Al-Hijaz, Al- Sham [ the Levant ], 
Iraq and as far as Constantinople. 
They carried their trade to these 
places at a time when Syria was 
under siege from sea, thus it re-
ceived but very little merchandise 
from India and Europe in quantities 
that  barely  satisfied its needs”. (Al- 
Rushaid; Tarikh Al- Kuwait, p.199).
Naturally, the Ottoman State had 
benefitted from the active Kuwaiti 
commerce, but this situation was 
not welcome by the British.
During  the First World War the 
caravan trade basically relied on 
supplies from the active Kuwaiti 
sea- going fleet of dhows, which in 
turn flourished on two counts: the 
increasing sea-born trade of  goods 
carried to Kuwait from the Indian 

D

 Kuwait’s active trade in 
WWI saved the Gulf and 
Arab region from famine

Kuwait Conference in 1916 
unified the Arab Chiefs.

Jabal Shammar in Arabia.  (Dr. Adil 
M. Al- Abdul- Mughni;  Al- Iqtisad 
Al- Kuwaiti Al- Qadim, p.169).
There were three kinds of the Alep-
po going caravans:
• The first was known as the “Com-
plete Light Camel Caravan”, which 
left from the south of Kuwait to 
Aleppo mainly  to supply the Syrian 
city with camels needed for travel-
ing from Aleppo to the south.
 • The second was known as the 

C

Sub- continent and East African 
ports, and their subsequent distri-
bution via overland camel caravan 
routes. 
The second factor was the up-
surge in local ship building indus-
try which flourished in Kuwait as 
a result of the rising demand on 
seafaring. This industry became so 
active to the extent that Kuwaitis 
resorted to the Malabar coast  in 
India for building large sail ships on 
urgent basis in order to meet the 
escalating demand on them.(Faisal 
Al- Wazzan; Tijarat Al- Naql Al- Bahri 
fi Al-Kuwait min Khilal Usrat Hamad 
Abdullah Al- Sager, p. 9). 
In the four years of World War I, 
Britain took over all the commer-
cial steamer ships  operating in the 
Arabian Gulf Area and put them in 
the service of its war needs, and 
by this action “commercial steam-
ers no longer frequented the Gulf 
ports.  Consequently , the Kuwaiti 
sail  ship fleet came forward and 
managed to secure supplies for 
the entire Gulf region in addition 
to Iraq and Iran. Meanwhile,  de-
mand on sail ships was rocketing 
, and Kuwait played the major role 
in building the needed sail  ships  
to make up for the shortage in sea- 
freight and sea trade requirements. 
It is this [Kuwait’s] role that saved 
the Gulf region and the Arabian 
Peninsula from famine. (Ibid).
Cursetjee: Kuwait’s strand busy with 
shipbuilding
Cursetjee, a retired Indian judge 
who visited Kuwait during World 
War I, described a crowded Kuwait 
port which he saw it in late 1916,  “ 
two steam- launches owned by the 
sheik lay at anchor, and the harbour 
was alive with a great variety of lo-
cal boats… Kuwait is famous all 
over the Gulf for its excellent boat-
building and the strand was crowd-

ed with a great number of boats 
a-building and new boats ready to 
put to sea “. (C.M. Cursetjee; Land of 
the Date, Bombay 1918, p. 131). He 
also described the harbour of Ku-
wait as “a spacious… piece of water, 
but with unequal depths from four 
fathoms to nine or more.” (Ibid). 
Cursetjee described his ship’s entry 
into Kuwait bay as a unique experi-
ence : “rounding Ras- Al-Ajuza we 
entered the fine well-protected 
natural harbour and came to an-
chor soon afternoon opposite the 
town of Koweyt  where stands the 
Sheik’s castle,(perhaps meaning 
the Sief Palace), prominent among 
the long stretch of buildings which 
line the sandy strand”. (Ibid, p.128).
Cursetjee and his companions 
were received by Mr. Abdul-Latif 
Al- Abdul-Jalil, Commissioner of 
Kuwait’s Sea Customs at the time, 
who hosted them and arranged for 
their tour in town, which included 
a visit to the Sief Palace where they 
met the then Kuwait’s ruler Shaikh 
Jabir Bin Mubarak. Mr. Al-Abdul-
Jalil’s hospitality left an indelible 
impression which is evident in Mr. 
Cursetjee’s chapter on Kuwait in his 
book Land of the Date.  The visitors 
were given a guided tour by their 
host in Kuwait’s sea customs house 
which the Indian judge described 
as “ an extensive irregular building 
so far as I could see, here heaped, 
there strewn with bales, bundles, 
baskets, boxes and cases of all sorts 
and sizes ” ( Ibid, p.133 ). This pas-
sage gives us a vivid description 
of a customs house crowded with 
piles of various merchandise which 
was imported into Kuwait via sea- 
route.
The figures reported on Kuwait’s 
customs revenues in 1916/ 1917, 
the year that witnessed Shaikh Ja-
bir Bin Mubarak’s reign, amounted 

 Sir Percy Cox : Kuwait 
“ durbar” shall be 
remembered by History

Indian judge in  1916  
describes piles of goods in 
Kuwait customs

An incoming telegram

Arab Chiefs at Kuwait Durbar in 1916

Telegram rates between Kuwait and the region in 
1916
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Sir Percy Cox
Abdul-Latif Al-Abdul-Jalil with two of his sond- Photo 

taken by Cursetjee in1916

Gertrude Bell in Iraq 
in WWI

to 31,213 Rupees, at 5% of the total 
Imports of 471,713 Rupees and to-
tal Exports of 152,530 Rupees - the 
Rupees exchange rate against the 
Dollar was at 135.5 Rupees against 
one hundred Dollars. (Dr. Abdullah 
Muharib and Dr. Saeed Mahfouz; 
Al- Jamarik Al- Kuwaityah, Nash’ 
atuha wa- Tatawuruha, p. 39). 
Perhaps it should be remembered 
that Kuwait earned such revenue 
despite the tough circumstances 
of World War I, as Shaikh Jabir Bin 
Mubarak made great efforts to as-
sure the easy flow of Kuwait’s trade 
in all directions. Within this context, 
he intervened when the govern-
ment of British India imposed some 
restrictions on shipping Kuwait 
bound merchandise from India in 
1916. In response to Shaikh Jabir’s 
request, the British Indian authori-
ties decided to lift all restrictions on 
merchandise shipped from Indian 
ports to Kuwait, as it was satisfied 
with the presentation made by Mr. 
Salim Al- Sedairawi, Kuwait’s agent 
in Bombay, who submitted a list of 
Indian goods sought to be shipped 
by Kuwaiti merchants. ( Kuwait  : 
National Council for Culture, Arts 
and Letters ; Nadwat Al-‘Ilaqat  Al-
Kuwaitiyah  Al-Hindyah [ Kuwait 
2015 ],p. 10).
Gertrude Bell : Kuwait conference was 
“ a fine durbar of Arab chiefs”
It could be surmised that the above 
described  British response to Shai-
kh Jabir’s request has come  a re-
sult of the British Government’s en-
deavours to ensure the continued 
support of the Arab rulers in the 
Gulf and Arabian Peninsula region, 
whose tribes were loyal to their 
chiefs including Shaikh Jabir Bin 
Mubarak, Kuwait’s ruler, Amir Ab-
dul- Aziz Bin Saud, Sultan of Najd, 
and Shaikh Khaz’al Bin  Mirdaw, 
ruler of ‘Arabistan. Towards this 

The “ Kuwait durbar ”  came in the 
wake of agreements concluded be-
tween Sir Percy Cox and the rulers 
of the Gulf and Arabian Peninsula 
in December 1915. It was also an 
opportunity for Britain  to reassure 
its Arab allies  that it will honour 
promises made to the Arabian Gulf 
and Peninsula rulers in return for 
their support in the war. (Ibid).
Following the conference, the Brit-
ish Government fulfilled a promise  
it had previously made to Kuwait 
as it officially opened a telegraph 
office which operated for the first 
time in the country on December 
4, 1916. It was located within the 
British Political Agency’s building, 
and offered its service to anyone 
who needed it at relatively cheap 
rates.  That  telegraph office is seen 
by a Kuwaiti scholar as “render-
ing a valuable service to [ Kuwaiti 
] society which was in great need 
of means of fast communication”.
( Khalid Al- Abdul-Mughni; “Mi’at 
‘Am ‘ala Iftitah  Maktab Al-Teleghraf  
fi Al-Kuwait 1916-2016”, [Risalat Al- 
Kuwait], No.57, Jan.2017, p.13).
Shaikh Jabir Al – Mubarak’s Councilors 
and daily audience with his people 
History reports Shaikh Jabir Bin 
Mubarak’s remarkable success in 
maintaining Kuwait’s balanced ties 
with its British ally, and securing 
friendly relations with the various 
tribes and forces of the region in 
a  precarious regional and inter-
national scene. He also sought ad-
vice on government affairs from 
his state councilors , in addition 
to holding daily audience with his 
subjects  in the Kishk buildings to 
rule on their grievances. Within this 
perspective ,  C.M. Cursetjee refers 
to a certain administrative arrange-
ment on which Shaikh Jabir had re-
lied for governance. 
In this  regard the Indian traveler 

F

Shaikh Jabir Al-Mubarak 
consulted his councilors 
on state matters

Kuwait’s ruler handled 
people’s cases in public 
audience.

E

mentions that Mr. Abdul- Latif Al- 
Abdul Jalil, was customs commis-
sioner  and  “Councilor of  state”. 
(Cursetjee;p.133). Cursetjee also 
mentions that he met with the rul-
er of Kuwait  in a chamber at Sief 
Plalace “ where the Sheik deliber-
ates on business of State with his 
councilors”. (Ibid, p.139). He also 
refers to two buildings located on 
both sides of an open space in the 
middle of the bazar “ where the 
chief of Koweyt daily takes his seat 
to administer justice, in the fore-
noon in one house and in the af-
ternoon in the other”. (Ibid, p. 134). 
Perhaps  the Indian judge is refer-
ring to the northern and southern 
Kishk buildings which were built by 
Shaikh Mubarak, where he received 
people on daily basis and ruled on 
cases brought to his attention.
Kuwait : A  place of safety and affection 
between the ruler and ruled
Cursetjee admired the security and 
order which dominated Kuwait 
1916. He mentions that his host 
had accompanied him to an open 
space where he saw a number of 
Arab “money-changers, each seat-
ed in front of  an arrangement of 
several boxes of various sizes and 
of a very fragile make full of coins, 
with locks and hinges of so primi-
tive a pattern that the professional 
thief could pick them with the ut-
most ease. Mr. Abdul-Latif aston-
ished us by averring that so perfect 
was the honesty of the dwellers 
of Koweyt, that these local bank-
ers when retiring for the night left 
these treasure chests where they 
stood in the open and never a case 
of theft has been known. But I just 
trust that these fortunate bankers 
of Koweyt are reciprocally above-
board in their dealing with these 
good people”. (Ibid, p. 134). 
On the other hand , various his-

torical reports indicate that  Shaikh 
Jabir Al- Mubarak was  devoted to 
his people’s welfare. He was said 
to have doled out money from his 
coffers to the needy, which earned 
him the infinite love of the Kuwaiti 
people  as well as their unquestion-
able loyalty and devotion to him” 
(Al- Rushaid; p.198). 
Moreover, it is reported that Shaikh 
Jabir was sensitive and consider-
ate of his people’s hardships in 
the First World War, as he spared 
no efforts to alleviate their suffer-
ing, and gave them as he gave to 
himself and his family. This sym-
pathetic attitude on his part made 
him increasingly popular with the 
Kuwaitis. (Ibid,p.199). Historian Al-
Rushaid also mentions that among 
his early acts as ruler, Shaikh Jabir 
relieved the Kuwaiti people from 
the 33% tax on real estates, and 
returned the confiscated houses to 
their rightful owners. (Ibid,p. 198). 
On the other hand, Shaikh Jabir is 

described by Historian Saif Mar-
zouq Al- Shamlan as “compassion-
ate ,modest, and just ”. (Al- Sham-
lan; Safahat Min Tarikh Al-Kuwait, 
p.181). In his turn, C.M Cursetjee 
who mentions that Shaikh Jabir 
granted him and his companions 
a gracious audience in the Sief Pal-
ace, describes the ruler of Kuwait 
as follows : “ He is a well- preserved, 
fine looking man of about 50 or a 
little over, with rather a sad , but 
highly intelligent  countenance”. 
(Cursetjee, p. 139 ). On his part, 
Colonel H.R.P. Dickson sums up 
Shaikh Jabir Al- Mubarak’s person-
ality as follows: “Shaikh Jabir was a 
debonair and pleasant young man, 
whose mildness and affability were 
to make him a popular ruler during 
his short reign of little more than a 
year”. (Dickson, p. 153). 
Shaikh Jabir Bin Mubarak Al-Sabah  
ruled but for a short time which 
lasted one year, two months, and 
some days. He was struck by illness 
at the end of his rule, where ac-
cording to one source, “he refused 
that European doctors treat him, 
including Dr. Mylrea, the Ameri-
can Mission Hospital’s physician”.  
Thus he died on February 5, 1971.
( W. Nathaniel Howell, A Century of 
American Community in Kuwait  [ 
Arabic Edition,] p. 76). Despite his 
short rule, Shaikh Jabir’s reign was 
teaming with major achievements, 
such as continued support to Brit-
ish war efforts, upsurge in  Kuwait’s 
trade and sail ship building, reliev-
ing his subjects from some taxes 
and reducing others, in addition to 
“maintaining Kuwait as the gate-
way to the Arabian hinterland, thus 
bringing to an end the illusion that 
Kuwait was growingly becoming 
isolated from the remote Arabian 
regions.” (Ibid).

Cursetjee impressed by 
Kuwait’s safety: Bankers 
leave their treasures in the 
open on going home

end, Sir Percy Cox , Chief British 
Political Officer in the Gulf, invited 
the three Gulf leaders in addition 
to some tribal chiefs to meet at 
Kuwait conference ( or “durbar” ) in 
November 1916. At the durbar , Sir 
Percy Cox stressed the importance 
of unity against the common en-
emy, and decorated the Gulf lead-
ers with British orders of honour. 
(Qasr Al- Sief, p.39). Subsequently, 
Cox stated  that the  event  was 
dominated by “much enthusiasm 
and the scene was a most edify-
ing and memorable one, news 
of which will travel far and wide”. 
On the other hand, following the 
event , Miss Gertrude Bell, a British 
expert on the Middle East who had 
closely known the region during 
the  First World War, stated that “ 
Sir Percy Cox has been handling a 
fine  durbar of Arab chiefs”. ( John 
Townsend; Proconsul to the Middle 
East, Sir Percy Cox and the end of 
the Empire, New York : I.B. Tauris, 
2010, p.97-98)
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رؤىرؤى

معظم احلروب التي ا�ستعلت يف العامل كان مبعثها املوؤامرات والفنت 

اإحياء وتاأجيج واإ�سعال نار ال�سراعات  ال�سيا�سية التي ا�ستغلت على 

بني الهويات الدينية اأو العرقية اأو الطائفية، وقامت ب�سب الزيت على 

جمرها اخلامد للو�سول اإىل تقيق ماأرب ملكت�سبات خمتلفة، وهذا 

ما ح�سل يف احلرب االأهلية اللبنانية التي ا�ستمرت �سنوات من 1975 

اإىل 1990 اأكلت االأخ�سر والياب�س 15 �سنة دمرت لبنان وح�سدت اأرواح 

مواطنيه حيث راح فيها 120 األف �سخ�س، وت�سرد 76000 �سخ�س، 

ونزوح  ما يقارب املليون.

ف��وزي��ة ش��وي��ش السالم

الهويات  اأ�شباب حتولت  فيه 

اإىل العنف القاتل، حيث يرى: 

“اأن الهوية �شديق مزيف، تبداأ 
بالك�شف عن تطلع م�شروع 

وت�شبح فجاأة اأداة حرب.”وذلك 

اأن ع��ام��ل اخل���وف اجلمعي 

التامة هو املحور  الإب��ادة  من 

الأ���ش��ا���ش��ي لولدة  وامل��ح��رك 

القاتلة واجلماعات  الهويات 

اجلريحة، ويقلب الو�شع الآمن 

من حالة جمموعات متعاي�شة 

ب�شالم مع الآخر اإىل جماعة 

راف�شة لالآخر اإىل حد القتتال 

والإب�����ادة، فكل ال�شراعات 

العامل  املا�شية واحلالية يف 

متاأتية من الإ�شكالية الناجتة 

عن الهويات املختلفة التي تثري 

اأحقاداً جمتمعية ب�شبب النظرة 

الدونية املحتقرة لالأقليات 

املهم�شة التي غالبا ما تكون من 

م�شببات الحراب والفرا�س 

وهي خمزن لذخرية النفجار 

عند اأول خط متا�س معها.

وه��ذا مقتطف يبني فيه 

التي  للهوية  تعريفه وروؤي��ت��ه 

يتطلع اإليها: »ل اأحلم بعامل ل 

مكان للدين فيه، واإمنا بعامل 

تنف�شل فيه احلاجة الروحانية 

عن احلاجة اإىل النتماء. بعامل 

الإن�شان،  فيه  ي�شت�شعر  ل 

مع بقائه متعلقا مبعتقداته 

وع��ب��ادت��ه وقيمه الأخالقية 

امل�شتلهمة من كتاب مقد�س، 

اإىل  اإىل الن�شمام  باحلاجة 

اأخ��وت��ه يف ال��دي��ن. ب��ع��امل ل 

الدين و�شيجة  ي�شتخدم فيه 

بني اإثنيات متحاربة. واإذا كنا 

اأن ي�شتمر  نريد حقا جتنب 

هذا اخلليط بتغذية التع�شب، 

الإثينية،  والرعب، واحل��روب 

يجب التمكن من اإ�شباع الهوية 

بطريقة اأخرى«.

الهويات  ما جاء ذكره يف 

واأع��ن��ي الختالفات  القاتلة 

الدينية والعرقية واملذهبية 

وما زالت من اأهم اأ�شباب قيام 

احلروب يف العامل، مل تنطبق 

على الهوية الكويتية واملنتمني 

العراق  ل��ه��ا، فعندما غ��زت 

الكويت، توحدت النتماءات 

املتعددة  جتاه الغزو العراقي، 

م��ك��ون��ات��ه��ا يف نهر  وذاب�����ت 

الكويت  األ وه��و حب  واح��د 

والدفاع عنها، وتنا�شى اجلميع 

انتماءاتهم وتوحدوا  خالفات 

يف حب الكويت، واخلوف عليها 

والدفاع عنها.

ماذا يعني هذا؟

للهوية  اأن هناك خا�شية 

الكويتية خمتلفة يف خ�شائ�شها، 

اأن اجلميع مت�شاوون  وه��ي 

اأمام  يف احلقوق والواجبات 

الكل ميتلك كامل  الد�شتور، 

احلقوق  مهما كانت الختالفات 

والنتماءات، الد�شتور الكويتي 

مل مييز فئة على ح�شاب فئة 

اأخ���رى، وه���ذا اأم���ر يف غاية 

الأهمية حيُث يفر�س على 

اجلميع روح املواطنة والنتماء 

ال��درج��ة الأوىل، ثم  لها يف 

بعد ذلك يكون لالختالفات 

الدور الأقل من درجة ال�شعور 

ال��ذي ي�شبغ  باملواطنة، وه��و 

الكويتية ويظهر على  الهوية 

امل��واط��ن��ني عند  ت�����ش��رف��ات 

اأو  بالكويت  اأي خطر يحوق 

عند اأي فزعة تتطلبها الروح 

الوطنية لديهم، وهو ما ح�شل 

عند الغزو العراقي الذي اأظهر 

اأخ��رى تظهر عند  روح هوية 

اخل���وف وال�شعور باخلطر، 

وهي هوية البقاء والدفاع عن 

البقاء، ون�شيان جميع  ه��ذا 

اختالفات النتماءات.

التي تن�شم  الهوية  ه��ذه 

الروح  لوائها هي هوية  حتت 

اأكرب  الكويتية وهي  الوطنية 

من باقي الهويات وهذه الهوية 

مده�شة يف قوتها و�شيطرتها 

ال��ت��ي ت��ف��ر���ش��ه��ا يف ح���الت 

اخلطر والفزعات التي تتطلب 

وجودها، وهي ما جتعل الهوية 

الكويتية حالة خا�شة جدا 

مده�شة ورائ��ع��ة ومتما�شكة 

يف كتلة وطنية متعالية فوق 

كل الختالفات، ي�شعب على 

الآخرين فك متا�شكها مهما 

التي  ا�شتغلوا على نواق�شها 

يتخيلون يف اأوقات اخلالفات 

ق��ادرون على زعزعتها،  اأنهم 

ي��درك��ون خا�شية  لكنهم ل 

الهوية الكويتية العجيبة، التي 

يكفي اأن ينظر املرء اإىل لئحة 

ليدرك  الوطن  اأ�شماء �شهداء 

الهوية  ن�شيج هذه  ف�شيف�شاء 

التي  التعريفات  املتجاوز لكل 

���ش��روط قيامها  تبنى ع��ل��ى 

الهويات املدمرة القاتلة. 

ورمبا كانت الهوية الإن�شانية 

التي تتجاوز ذاتها وخالفاتها 

لتظهر وقت املحن وعند احلاجة 

اإليها هي الأف�شل والأ�شلح 

الكويتية ذات  الهوية  لتعريف 

اخل�شو�شية املختلفة.

هذا مقتطف من روايتي 

ال��ك��الم« يبني حالة  »رج��ي��م 

الكويتية عندما غزت  الهوية 

ال��ع��راق ال��ك��وي��ت»:  بقيت يف 

بقاء  البقاء،  عماء عن �شبب 

من مل ي�شتطع اأن يغادر، ومل 

القرار،  لتوليد  يعرف طريقة 

من اأدرك فجاأة اأن ل مكان يف 

اأك��رث من هذا  العامل يخ�شه 

املكان، واأن هذا املكان هو كل 

�شيء له يف الدنيا. هذا املكان 

ال��ذي حت��ول بغم�شة عني.. 

ال��وج��ود، بل هو  اأغلى ما يف 

الوجود بذاته. فجاأة اأدرك ما 

معنى كلمة »وطن«. 

ما قيمة هذا الوطن؟

ما ذا يعني هذا الوطن؟

تاأتي اإىل الدنيا جتد هذا 

الدنيا، موجود  تغادر  الوطن، 

الوطن، وجود كتح�شيل  هذا 

حا�شل. مل نفكر فيه، مل نحلم 

كاأنه موجود  فيه، هو موجود 

لالأبد. فجاأة تكت�شف اأن هذا 

الوجود غري موجود.

اأخ.. ك��ف ع��ل��ى الوجه، 

ال��وع��ي، ولكمة  �شفعة على 

اأدرك  الأوىل  للمرة  للخد، 

بفجائعية ماذا يعني يل هذا 

الوطن.

اأنا،  اأن��ه  اأدرك  م��رة  لأول 

دمي، ع�شبي، اأولدي، اأ�شرتي، 

ذاكرتي، واأنني اأع�شقه اإىل هذا 

بهواه  واأن��ن��ي مري�شة  احل��د، 

يتيمة  واأنني  اإىل هذا احلد، 

اأمي،  ومفطومة م��ن ح�شن 

اإىل هذا  الدنيا �شغرية  واأن 

احلد.

اأم ل ت�شوى  والدنيا دون 

�شيئا.     

الخصوصية 
الكويتية 

هوية تتجاوز ذاتها

التعددات الطائفية يف لبنان 

من ال�شنة وامل�شيحيني والدروز 

وال�شيعة، اأ�شعلت نار انتماءات 

الهويات الطائفية فيما بينهم، 

يف بداياتها لأ�شباب �شيا�شية 

واقت�شادية خمتلفة لعبت على 

وتر الهويات املختلفة لت�شعل نار 

ال�شراعات بينها، قادتها اإىل 

التحول من الأ�شباب الرئي�شة 

اإىل خالفات على معتقدات 

مزيف،  صديق  الهوية 
ت������ب������دأ ب����ال����ك����ش����ف ع���ن 
تطلع مشروع، وتصبح 
ح��������رب  أداة  ف���������ج���������أة 
»أمن معلوف«

الهويات وعن�شريتها.

البو�شنة  وم��ث��ل��ه��ا ح���رب 

ك��ان �شببها  التي  والهر�شك 

الطائفية  العرقية  اخلالفات 

بني الأحزاب، امتدت اإىل قرابة 

حوايل ثالث �شنوات وثمانية 

�شهور، راح �شحيتها 38200 

األف م�شلم بو�شني، و57700 

ك��ان��ت  متثل ماأ�شاة  ج��ن��دي، 

الإبادة  املا�شي حلرب  القرن 

واملذابح الرهيبة والغت�شابات 

التي مل ي�شهد التاريخ مثلها من 

امل�شلمون  قبل، كان �شحيتها 

يف البو�شنة.

ال��ه��وي��ة مت��ت��ل��ك مفهوما 

متعددا له خ�شائ�س كثرية مثل 

الأدي��ان والعقائد والعرقيات 

وال���ت���اري���خ واملكان  وال��ل��غ��ة 

والنتماءات القبلية واحلزبية 

واأه��داف م�شركة،  والفكرية 

واأمور كثرية.

»والتعريف الإن�شاين للهوية 

ت��راك��م��ي��ة يف م�شتوى  ب��اأن��ه��ا 

الأزم��ن��ة والأمكنة والتفاعل 

احل�شاري التثاقفي«.

القاتلة«  كتاب »الهويات 

للكاتب اللبناين الفرن�شي اأمني 

معلوف، كتب عن هذه الهويات 

التي تتحول اإىل هويات قاتلة 

العن�شرية والتع�شب  ب�شبب 

دي��ن��ي��ة وعرقية  لن��ت��م��اءات 

خمتلفة يكفي لإذكاء �شعلتها 

�شرارة كي تتحول اإىل انفجار  

كارثي كابو�شي �شامل يقوده 

العنف غ��ري العقالين الذي 

يحول الهويات اإىل اأن ت�شبح 

قاتلة، وه��و ما عا�شه خالل 

احلرب اللبنانية وكتب حتليلها 

يف هذا الكتاب املهم الذي بني 

ال�����������������������������������غ�����������������������������������زو
 أظهر روح الهوية
ال�������������وط�������������ن�������������ي�������������ة 
ال����������ك����������وي����������ت����������ي����������ة
ال������ت������ي ه�������ي أك����ب����ر 
م����ن ك����ل ال���ه���وي���ات 
األخرى الفرعية 

ي��ك��ف��ي ال��ن��ظ��ر إلى 
الئ���������ح���������ة أس�������م�������اء 
ش��������ه��������داء ال�����وط�����ن 
فسيفساء  ل��ن��درك 
ن�����س�����ي�����ج ال�����ه�����وي�����ة 
املتجاوز  الكويتية 
ل���ك���ل ال���ت���ع���ري���ف���ات
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أماكنأماكن

اإن����ه����ا واح������ة ق�شدتها 

لها يف  الأن��ظ��ار،  القلوُب قبل 

البعيد ج����ذور، ويف  ال��ت��اري��خ 

القرن املن�شرم حكاية ت�شبه 

تُ�شّوُر  الأل��وان  باقة متنا�شقة 

لالأعني لوحًة من لوحات الوطن 

اخلالدة، ل�شُت اأن�شى اأبداً تلك 

وبعد م�شافات يف ال�شحراء 

نعم هنا �شت�شتن�شق رائحة املاء 

وظله، بعد كيلو مرين فقط 

ال�شمال  بئر برقان باجتاه  من 

ال�شرقي، ويف منت�شف امل�شافة 

تلوح لك عن  اإىل )جبل وارة( 

ميينك جعيدان، اأنت يف طريق 

�شيقة لل�شيارات جتمع الذاهبني 

والعائدين يف حارة واحدة، يف 

الب�شر  م��ِدّ  النهار وعلى  اأول 

ح للماء ينحدر  وبعد جتّمع ُم�شَطّ

امل�شلك مييناً جتاه �شروق  بك 

ال�شم�س، �شت�شيق الطريق بك 

اأك��رث فاأكرث لكنها �شتت�شع يف 

ع�����ل�����ي س������وي������دان

أحياها األمير الراحل..الشيخ جابر األحمد الصباح 

جِعيدان.. أميرة الماء
ُخ اإليها اأمواٌه ُمغِدقٌة من جوف املكان، بئر عميقة.. جلبْت مياُهها الباردُة خطواِت العابرين، واآخريَن اأم�سوا قاطننَي فيها، وراحلنَي  بحرية وا�سعة ُت�سَ

�س بعد رحلتهم تت اأ�سعة ال�سم�س..  قيا والظَلّ وال�ُمتنَفّ عن ديارهم ب�سبب اجلدب وجدوا يف رحابها ال�ُسّ

ع االأعمال النفطية خلت منطقة جعيدان من القاطنني فيها، فكان الأمري  كل ذلك فيما م�سى من التاريخ، ويف خم�سينيات القرن املا�سي وبعد تو�ُسّ

رب التاريخي واملاأثر املرتبط مبعامل املكان؛ فقد اأحيا املنطقة  الكويت الراحل ال�سيخ جابر االأحمد ال�سباح رحمه اهلل اليد احلانية على هذا ال�َسّ

برتميم جدار هذه البئر العتيقة واألب�س االأر�س ثوبًا جديدًا باإن�ساء حممية زراعية فريدة اآنذاك ُعرفت ب� )مزرعة جعيدان(. 

الأيام التي جمعتني باأ�شجارها 

اإن  النادرة،  الوارفة وحلظاتها 

كنَت متجهاً نحو اجلنوب الغربي 

من الكويت عرب طريق )ال�َمقَوع( 

الأح��م��دي وبعد  اأع��ل��ى مدينة 

مرورك ب�)وارة(، اأو كنت قادماً 

اإىل الكويت من اجلزيرة العربية 

قلبك وعينيك، و�شرى بنف�شك 

ما خبَّاأْت لك الأ�شوار وما حملْت 

اإليك الأ�شجار. هكذا عندما 

اإىل قدميِه جند  بالزمن  نعود 

كَلّ �شيء له قيمة مميزة وله لون 

اآخر، رغم نُدرة الآبار يف الأنحاء 

لكنك هنا يف رحاب اأمرية املاء؛ 

امل�شافات لن  ُط��ِويَ��ْت لك  فلو 

اإن  ال��ب��ي��داء  اأول  امل���اء يف  ت��َر 

ق�شدت الغرب اإل على م�شارف 

التفَتّ نحو  )ال�ّشبيحية(، ولو 

ال�شرقي من مكانك  ال�شمال 

يف جعيدان فلن ت�شل اإىل اآبار 

اإل يف قلب الأحمدي،  ُمغدقة 

اإذن اأنت تقف الآن على بحرية 

من املاء الوفري ق�شدها الآلُف 

التاريخ، و�شيحكي  قبلك عرب 

اإىل ما �شاء اهلل،  النا�ُس  عنها 

املزرعة  ي����ردد ح��ار���س  ل���ن  

�شريحب بك ويفتح لك البوابة، 

بعد دخولك وف��ور نزولك من 

ال�����ش��ي��ارة �شت�شرب م��ن جرة 

)الزير(  العذب  املاء  كبرية من 

تروي منه عط�شك، يف واجهة 

املكان بيت متوا�شع من الأحجار 

القدمية تقطنه عائلة �شغرية 

الأ�شجار  ُمهمتها رعاية  كانت 

العناية باملكان، هذا  ومتابعة 

البيت ال�شغري مبني على النمط 

القدمي يحتفظ باأروقته امل�شممة 

ال��ه��واء م��ن نوافذه  ل�شتقبال 

لتاأمني الربودة يف ف�شل ال�شيف، 

ُمهَيّاأة لتكون  واأمامه م�شاحة 

جمل�شًا ه��ادئ��ًا تعلوه عري�شة 

النخل، وللبيت  ُمظلَّلة بع�شف 

درج تُتيح م�شاحته لرجل واحد 

اأن ميَرّ اإىل �شطح املنزل، هناك 

الغبار  باإزالة  يف الأعلى يقوم 

ال�شتاء ليكون  والأت��رب��ة قبيل 

ال�شطح القناةَ الأوىل ل�شتقبال 

اإىل  ��ة مطر فياأُخذها  زَخّ اأول 

جمرًى خا�سٍ به ثم اإىل خزان 

من املاء حتت الأر�س تُ�شتخدم 

مياهه العذبة لل�شرب والطعام 

وغري ذلك.

يا �شيدي فاأنت يف  متّهل 

اأول هذه الرحلة اجلميلة، بعد 

اأن عربت واجهة الدخول و�شار 

امليمنة، من حولك  البيت عن 

م�شاحة كبرية من اأ�شجار الأثل 

وال�شف�شاف والِكينا التي حتيط 

اأ�شبه  اإنها  الداخل  بال�شور من 

تليها طريق  مب�شاٍدّ لالأتربة، 

حتيط بال�شور على مدار املزرعة 

اأ�شتح�شر  الآن  كاأنني  كلها، 

تلك ال�شورة عام 1974م لهذه 

املحمية الفريدة من نوعها يف 

التجوال  الأي���ام؛ ميكنك  تلك 

واإن �شئَت  الأق��دام  على  م�شياً 

ب�شيارتك.

م املزرعة عن ميينك  تُق�َشّ

و�ِشمالك اإىل ما يُ�شبه احلدائق 

ال�شغرية، اإن كنت يف �شيارتك 

فعليك الآن اأن تخفف ال�شرعة 

اأمامك لوحة  الأبطاأ لأن  اإىل 

اإر�شاد تُ�شري اإىل وجود غزلن 

تقفز من خلفك واأمامك، وبعد 

تلهو يف  اأران���َب  قليل �شتلمح 

الأنحاء، وحيوانات اأخرى تلفت 

اأنظارك، وطاملا ترافقك ال�شم�س 

فلن تغيب اأ�شوات الطيور التي ل 

يهداأُ تغريدها يف جعيدان وتلك 

التي متُرّ ُمهاجرة يف مو�شمها، 

كل �شيء هنا يدعوك اأن تُوقف 

ل على قدميك؛  �شيارتك وترَجّ

بعد اأن جتتاز هذه املنطقة من 

املزرعة �شرى م�شاحاٍت وا�شعًة 

خم�ش�شة لزراعة اخل�شراوات 

ب��اأن��واع��ه��ا وح�شب موا�شمها 

تعلوها اأ�شجار مثمرة؛ حني تغفو 

الأر�س على خزان طبيعي من 

املاء ويلُفّ املكاَن هذا الكُمّ من 

الأ�شجار وت�شم الربُة عنا�شَر 

بالنبات �شتتذوق يف  العناية 

ف�شل ال�شيف ويف برودة املكان 

ّقي )البطيخ( الأ�شفر  وظله الِرّ

والأح��م��ر وح��ني ت��اأت��ي هنا يف 

َم اإليك  ال�شتاء لن تتفاجاأ اأن يُقَدّ

طبٌق من احلم�شيات )اليو�شف 

اأفندي( واأ�شياء اأخرى.

جعيدان ا�شم ارتبط بالتاريخ 

واق���رن باحلا�شر و�شكن يف 

ذاكرة كل من مَرّ بها، و�شجلت 

الأي��اُم بحروف خالدة كلماٍت 

ندّيًة لكل من غر�س فيها �شجرة 

َ فيها حجراً. اأو رمَمّ

اإن كنت من املتاأملني �شيمر 

بك الوقت �شريعاً ومل تُنِه جولتك 

يف مزرعة جعيدان و�شتبقى يف 

لزيارة  لتعود جم��دداً  ذاكرتك 

اأمرية املاء.

نبذة تاريخية

- جاء يف الآث��ار اأن جعدة 

بن كعب قبيلة كبرية من �شمن 

من �شكن فلج واليمامة ومن 

دي��اره��م »م��ل��ح«. وح��ني نبحث 

عن »ملح« فاإنها ل تبعد عن 

»جعيدان«؛ فموقع »جعيدان« 

اليوم من �شمن منطقة ملح، 

اأما »جعدة« املن�شوبة اإىل هوازن 

اأي�شاً ف�شكنت هذه املنطقة منذ 

اآبار  وت��رك��ت ع��دة  بعيد،  اأم��د 

اأي�شا يف وارة  اأخ��رى حفرتها 

والأحمدي.

- ج��ع��ي��دان ل��ه��ا ذك���ر يف 

ال��ت��اري��خ احل��دي��ث، ح��ي��ث اإن 

ب��ن �شعود  امل��ل��ك عبدالعزيز 

الكويت لتحرير بالد  ملا غادر 

اآب��ار اجلعيدان  اأج���داده كانت 

بها  التي مر  الأوىل  املياه  هي 

وا�شتقى وقوُمه يف رحلتهم عام 

1902م.
ال���ذك���ر الآخ������ر لهذه   -

الآبار، اأن ال�شيخ جابر الأحمد 

ال�شباح رحمه اهلل اأمري الكويت 

ك��ان حمافظاً  الأ�شبق عندما 

ملنطقة الأحمدي يف منت�شف 

اخلم�شينات من القرن الع�شرين 

كان قد اأحيا تلك املنطقة وبئرها 

الكبرية، حيث اأن�شاأ مزرعة هناك 

الفرة،  كانت منوذجاً يف تلك 

ُعرفت ب� )مزرعة جعيدان(. 

جعيدان بعد حترير الكويت

جليب جعيدان
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فكـــرفكـــر

ال���������������ت���������������ط���������������رف 

L’extrémisme/ E -

tremism من املفاهيم التي 
اأثارت جدل وا�شعا، يف جمالت 

اإىل جانب مفاهيم  متعددة، 

العن�شرية  اأخ���رى م��ن قبيل 

والتهجري والإبادة... والغريب 

ي��رت��ب��ط بهذه  اأن���ه  الأم����ر  يف 

املفاهيم جميعا ويف �شياقات 

اإذ تربطه خيوط؛  خمتلفة، 

بالتع�شب  واأخ��رى  بالغلو  مرة 

وثالثة بالإرهاب... وهو مفهوم 

يثري الكثري م��ن احل�شا�شية 

بحكم ارتباطه با�شتعمال العنف 

والتخريب والقتل والتدمري. 

وه��و كبقية املفاهيم، يتخذ 

اأ�شكال و�شورا؛ فهو تطرف 

ديني اأو عقائدي اأو �شيا�شي اأو 

فكري... وي�شتند اإىل مربرات 

التع�شب، والكراهية،  ع��دة: 

اإىل جماعة معينة،  والنتماء 

ونبذ الآخر واإق�شاوؤه، والراأي 

ال��واح��د، واحلقيقة املطلقة، 

وغريها....

الباحثني  واإذا كان بع�س 

ي�شريون اإىل اأن التطرف �شفة 

بالغري، فالأمر نف�شه  تل�شق 

الإره����اب، فهل  ينطبق على 

اأو  � عن فرقة  � مثال  �شمعنا 

جماعة �شمت نف�شها جماعة 

اإرهابية؟

العربية  اللغة  يف معاجم 

التطرف  ي��ع��ن��ي  احل���دي���ث���ة 

الدينية  اأو  ال�شيا�شية  املغالة 

اأو املذهبية اأو الفكرية، ويعني 

الغلو والإفراط والبتعاد عن 

الو�شطية... وميكن تلخي�س 

املعاين جميعا يف معنى  تلك 

جتاوز حدود العتدال وحدود 

العقل، واإن كان البع�س يعتقد 

باأن العتدال اأمر ن�شبي يختلف 

اأخ���رى ومن  اإىل  م��ن ثقافة 

فاإن  اآخر،  اإىل  تاريخي  �شياق 

احلقيقة هي اأن العتدال اأمر 

ل يختلف عليه اثنان اختالفا 

حادا قطعيا.

� على  الفرن�شية  اللغة  يف 

التطرف  � يعد  امل��ث��ال  �شبيل 

م�شطلحا ي�شتخدم لو�شف 

اأو م��وق��ف �شيا�شي  ع��ق��ي��دة 

اأو ديني،  اأو عقائدي فكري 

ويرف�س اأتباعه اأي اعتدال يف 

ما ميليه عليهم املبداأ.

والتطرف ينتع�س حينما 

يغيب احلوار والتوا�شل، وينفتح 

املذموم،  اخل���الف، اخل��الف 

وحينما يغيب العراف بالآخر 

وبالختالف والتنوع والتعدد. 

والتطرف م�شطلح قد يتخذ 

�شكل اأفكار اأو اأفعال اأو اأقوال 

املتطرف  اأم��ا  اع��ت��ق��ادات،  اأو 

ووجدانيا  نف�شيا  فيت�شف 

بالندفاع العاطفي والعدوانية 

واحلقد والكراهية، وعقليا 

بالنغالق الفكري والت�شدد 

ورف�س احلوار ونبذ الآخر... 

والتطرف اأخ التع�شب ونقي�س 

العتدال.  

اأما اأ�شباب التطرف فتتعدد 

اإىل نف�شية كالإحباط  وتتنوع 

اأو  ال��ظ��ه��ور،  والف�شل وح��ب 

اجتماعية كالتفكك الأ�شري 

واملجتمعي واحلرمان، اأو فكرية 

وذلك كاجلهل وقلة العلم و�شيق 

الروؤية، اأو تربوية من باب �شوء 

التوجيه، اأو اقت�شادية كالفقر، 

اأو �شيا�شية كالتهمي�س وموالة 

اأخ���رى... وي�شرك  فئة دون 

املتطرفون باختالف عقائدهم 

ال���راأي  وتوجهاتهم يف تبني 

العنف  وا���ش��ت��ع��م��ال  ال��واح��د 

يف م��واج��ه��ة الآخ����ر )ع���دو، 

اإرهابي، �شيعي، �شني،  كافر، 

خ���ارج���ي...( وال��رك��ي��ز على 

ع��وام��ل الخ��ت��الف اأك���رث من 

الدين  عوامل الئتالف، ويف 

يركزون على اجلزئيات غافلني 

اأي  الكليات،  اأو متغافلني عن 

الأ�ش�س العامة امل�شركة، فهم 

يبحثون عما مييزهم عن الآخر، 

واإن مل يجدوه اختلقوه.

اأن املتطرفني  واحلقيقة 

بال�شرورة حمدودي  لي�شوا 

العلم، اإذ جند من بينهم فقهاء 

ورهبانا وق�شاو�شة ومفكرين 

واأدباء وفنانني... ويف خمتلف 

الديانات واملذاهب والتيارات، 

وعنف املتطرف يربز يف احلوار 

والقول والفعل وال�شلوك...

اإن ما يثري اهتمامنا يف هذا 

التطرف.  املو�شوع هو جذور 

ال������ت������ط������ّرف جت�����������اوز ح�������دود 
العقل  وح������دود  االع����ت����دال 
الوسطية  ع����ن  واالب����ت����ع����اد 

 دكتور إبراهيم ياسن/ املغرب

ويف هذا ال�شياق يطرح الباحث 

يف جامعة هارفارد »كا�س ر. 

�شين�شتاين« يف كتابه »الطريق 

العقول  � احتاد  التطرف  اإىل 

وان��ق�����ش��ام��ه��ا«.. وج��ه��ة نظر 

لوبون  براأي غو�شتاف  تذكرنا 

حول �شيكولوجية اجلماهري.. 

ح��ي��ث ت��اأث��ري اجل��م��اع��ة على 

الأف���راد. ف�شين�شتاين يربط 

التطرف باجلماعة، م�شتعينا 

مب�شطلح حموري يف درا�شته، 

وهو »ال�شتقطاب«، وملخ�شه 

ينتهي  اأفراد  اأية جمموعة  اأن 

اأن: »يفكروا  اإىل  الأم��ر  بهم 

اأ�شياء مل يكن  اأن يفعلوا  يف 

اأن يفكروا  لأع�شاء اجلماعة 

فيها اأبدا اأو يفعلوها اأبدا من 

تلقاء اأنف�شهم. 

وي�شدق ذلك على جماعات 

املراهقني، الذين يكونون راغبني 

التي من  ارتكاب املخاطر  يف 

�شاأن الأفراد اأن يتجنبوها.«.. 

مبعنى اأن من طبيعة اجلماعة 

اأن متيل اإىل التطرف، اأن متيل 

اإىل اأق�شى الفكر والفعل حتى 

اأف��راده��ا يرف�شون  ك��ان  واإن 

ذلك يف حال كانوا منفردين. 

الباحث من ذلك  ي�شتثني  ول 

اأن  اأية جماعة. وهو ما يعني 

اجلماعة متيل عادة اإىل عقلية 

القطيع حيث ت�شهل قيادتها 

وا�شتمالتها، وال�شر يكمن يف 

اأن الت�شابه يف التفكري هو عادة 

ما يولد هذا التطرف.

يقول الباحث: »والتيمة اأي: 

التي جتمع  الفكرة املحورية 

هذه الظواهر تيمة ب�شيطة، 

مفادها اأنه: عندما يجد الأفراد 

اأنف�شهم يف ج��م��اع��ات ذات 

املت�شابه،  التفكري  اأمن��اط من 

فاإن من املرجح يف هذه احلالة 

بالذات اأن ينتقلوا اإىل احلدود 

الق�شوى للتطرف.«..

وال�شتقطاب اجلماعي اأو 

ا�شتقطاب املجموعة كم�شطلح 

يف علم النف�س الجتماعي ي�شري 

اإىل اأن عددا من الأفراد مبجرد 

اأن ي�شكلوا جماعة فاإنها متيل 

ق��رارات ومواقف  اتخاذ  اإىل 

م���ن ميولت  ت��ط��رف��ا  اأك�����رث 

اأف��راده��ا متفرقني. ويحدث 

اأن  ه��ذا ال�شتقطاب مبجرد 

تتبنى جماعة من الأفراد راأيا 

واحدا اأو موقفا واحدا اأو تلتف 

اأو �شخ�س  حول فكرة واحدة 

واح���د، وذل��ك ب�شكل مبا�شر 

اأو عرب اأ�شكال اأخرى متعددة 

وذلك من قبيل و�شائل التوا�شل 

الجتماعي، على �شبيل املثال، 

اأن يحدث النعزال  �شريطة 

الذاتي للجماعة..  

وي�شيف الباحث، مو�شحا، 

باأنه من الو�شائل الواقعية خللق 

»اأو طائفة  جماعة متطرفة 

ن����وع، ف�شل  اأي  م���ن  دي��ن��ي��ة 

اأو ع��زل الأع�����ش��اء ع��ن بقية 

املجتمع. وبالإمكان اأن يحدث 

الف�شل على نحو مادي  هذا 

اأو �شيكولوجي، وذل���ك عن 

بال�شك  اإح�شا�س  طريق خلق 

اأع�شاء  فيمن ه��م م��ن غ��ري 

ي�شتمر  اجل��م��اع��ة«.. وح���ني 

اأف���راد اجلماعة  ب��ني  ال��ك��الم 

بعيدا عن اجلماعات الأخرى 

ي�شهل حينئذ ال�شتقطاب، كما 

يوؤكد املوؤلف، لينتهي اإىل نتيجة 

ال��ق��وة واخلطورة:  يف غ��اي��ة 

»ف��الإره��اب��ي��ون ي�شنعون، ول 

الغالب على  اأن  يولدون، كما 

ال�شبكات الإرهابية اأنها تعمل 

هذه الطريقة نف�شها.«. ويحدث 

ال�شتقطاب يف الآراء واملواقف، 

وتلجاأ بع�س الدول واجلهات اإىل 

ت�شجيع التبليغ عن ال�شتقطاب 

يف اأوقات احلروب لتفكيك هذه 

املجموعات قبل اأن تبداأ العمل 

التدمريي، يف حني  امليداين 

تعمد دول اأخرى اإىل جماعات 

متطرفة لأغرا�س �شيا�شية، اأو 

لتحقيق مكا�شب اقت�شادية لها 

اأو لبع�س املوالني لها. ويتم ذلك 

يف بع�س الأحيان بطرق غري 

مبا�شرة من خالل تر�شيخ التميز 

بني فئات املجتمع، اأو عرب �شن 

قوانني جمحفة جائرة،... وتتم 

اأخرى بطرق مبا�شرة،  اأحيانا 

تتم ال�شتعانة بو�شائل  حيث 

الإع��الم يف تر�شيخ معلومات 

النا�س  وم���ع���ارف يف ع��ق��ول 

اإىل ن�شر ر�شائل  باللجوء  اأو 

وخطابات التحري�س والكراهية 

والنبذ والإق�شاء، داخل البلد 

الباحث  اأو خارجه. ويتطرق 

اإىل ح�����الت خ��ل��ق ظ���روف 

ا�شتقطاب اجلماعة يف جمالت 

القانون وال�شيا�شة يف الوليات 

اأورد  اإذ  املتحدة الأمريكية، 

حالت لأحكام ق�شائية متفاوتة 

الأح����ك����ام ح�����ش��ب اختالف 

الق�شاة واملحلفني،  جماعات 

ب����ذور حالت  م��ت��وق��ف��ا ع��ن��د 

تنتج  اأن  التي ميكن  التطرف 

عن هذه احلالت.

اإن امل�شكل الذي قد تتعر�س 

له جماعة من اجلماعات هي 

ظاهرة اخل��روج، حني يخرج 

اأحد الأفراد املعتدلني، »يزداد 

اإىل  احتمال حتول اجلماعة 

املزيد من التطرف.«.. وهو ما 

التي  الطاحنة  املعارك  يف�شر 

اأع�����ش��اء جماعة  حت��دث ب��ني 

اأ�شابها التمزق.

الباحث نتيجة  كما ق��دم 

يتم  اأنه عندما  مزعجة وهي 

ت�شحيح املعتقدات الزائفة 

لالأفراد فاإنهم ي�شبحون اأ�شد 

الأمر  لها..  التزاما واإخال�شا 

الذي يجعل من ال�شعوبة اإعادة 

هوؤلء اإىل جادة ال�شواب.

املوؤلف، مت�شائال:  ويوؤكد 

»هل حتدث ظاهرة ال�شاللت 

املتفاقمة  ال��ت��داع��ي��ات  اأو 

كالفن  الثقافية،  للمنتجات 

مثال، واملو�شيقى، والأف���الم 

يقينا  والأدب؟  ال�شينمائية، 

اأنها حتدث، كما اأن مبقدورها 

اإيجاد حركات  تت�شبب يف  اأن 

اأحد.«.  بها  يتنباأ  متطرفة ل 

ويقف عند اأهمية ودور العوامل 

العاطفية يف نظريات املوؤامرة 

ولي�س جمرد املعلومات..

ك��ان �شين�شتاين قد  واإذا 

تناول مو�شوع التطرف وحلل 

خمتلف جوانبه مف�شال اأ�شبابه 

ودوافعه، فاإن باحثا اآخر وهو 

اإيريك هوبزباوم قد و�شع كتابا 

األف  �شخما جت���اوز حجمه 

�شفحة، حتت عنوان »ع�شر 

الع�شرون  ال��ق��رن  التطرفات 

الوجيز، 1914 � 1991«. وهو 

�شل�شلة من عمل مو�شوعي، 

الثورة ثم ع�شر  ب��داأه بع�شر 

راأ�س املال وع�شر الإمرباطورية 

واأخريا ع�شر التطرفات، وهو 

يحتاج اإىل مقال مف�شل.  

ا�شتنتاجه  اإن م��ا مي��ك��ن 

م���ن حت��ل��ي��الت �شين�شتاين 

اأن����ه، مل��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف يف 

العربي  العامل عامة والعامل 

خا�شة، ينبغي على الأفراد 

واجلماعات والدول العراف 

بالتنوع والتعدد والختالف، 

وتقبل الآخر والإميان بن�شبية 

احلقيقة، ونقتدي يف هذا املقام 

بالقاعدة الأ�شولية عند الفقهاء 

وعلى راأ�شهم الإمام حممد بن 

اإدري�س ال�شافعي: »راأيي �شواب 

يحتمل اخل��ط��اأ وراأي غريي 

خطاأ يحتمل ال�شواب.«.

ن���ف���س���ي���ة أو اج���ت���م���اع���ي���ة أو  ال�����ت�����ط�����ّرف ق�����د ت����ك����ون  أس�����ب�����اب 
وينتعش   ، ت���رب���وي���ة  أو  اق���ت���ص���ادي���ة  أو  س��ي��اس��ي��ة  أو  ف��ك��ري��ة 
ال�������ت�������ط�������ّرف ب�������االن�������غ�������اق ورف������������ض ال�������ت�������واص�������ل واحل������������وار 

عنف مستتر

)2019 سبتمبر   - )أغسطس   98 الغرسة  52)2019 سبتمبر   - )أغسطس   98 الغرسة  53



مأثوراتمأثورات

الشعبية  الحكاية 
هوية عابرة للحدود 

وجدناه من عالقة حميمة بني 

حكاية �شندريال ال�شهرية يف 

تنقلها بني الهويات ال�شرق اآ�شيوية 

واخلليجية والأوروب��ي��ة. تروي 

يتيمة  هذه احلكاية ق�شة فتاة 

تعي�س يف ظروف بائ�شة ثم تتغري 

وتنقلب هذا الظروف فتتزوج 

الفتاة اأمرياً اأو ملكا بعد �شل�شلة 

اأحداث ذات طابع اأ�شطوري، ومن 

امل�شهور اأن اأ�شل الق�شة غربي، 

انت�شرت �شرقاً  ال��غ��رب  وم��ن 

اأن درا�شات متعددة  اإل  وغرباً، 

اأقدم ن�شخة  اأن  امل�شادر تظهر 

م��ن ه��ذه احلكاية ه��ي ن�شخة 

ل��دى اجلغرايف  يونانية وردت 

م��ن ال��ق��رن ال�شابع  “�شرابو” 
قبل امليالد. و�شندريال يف هذه 

يونانية م�شتعبدة  الن�شخة فتاة 

تتزوج ملك  “رودوب�س”  تدعى 

م�شر. الهوية الإيطالية كانت هي 

الأوىل التي ظهرت فيها �شندريال 

با�شيلي”  “جامبات�شتا  على يد 

1634. والن�شخة  ال��ع��ام  يف 

انت�شاراً يف  املعروفة والأو���ش��ع 

اللغة الإنكليزية ماأخوذة عن اللغة 

الفرن�شية التي ن�شرها »ت�شارل�س 

بريول« يف العام 1697. وبالطبع، 

الق�شة  م��ع تغري ه��وي��ة بطلة 

اأي�شاً. فهي  ا�شمها  كان يتغري 

يف ال�شني ت�شمى »ي ي�شيان« 

املن�شورة يف عدة لغات حملية 

860 ميالدية.  العام  هناك يف 

وجند يف هذه الن�شخة ال�شينية 

اأمراً لفتاً للنظر وهو اأن اأحداثها 

اأح���داث  اإىل ح��د كبري  مت��اث��ل 

اأن ن�شميها �شندريال  ما ميكن 

امل��ع��روف��ة با�شمها  اخلليجية 

»ن��ورة«، ومتاثل تقريباً  املحلي 

مع بع�س الفروقات �شخ�شيتها 

الفيتنامية امل�شماة »تام«. 

يف الق�شة ال�شينية ت�شادق 

»ي ي�شيان« �شمكة متثل جت�شداً 

لأمها املتوفاة، وتقتل زوجة اأبيها 

وابنتيها هذه ال�شمكة، فتحتفظ 

�شندريال ال�شينية بعظامها التي 

هي عظام �شحرية ت�شاعدها 

م��الب�����س فاخرة  ارت����داء  ع��ل��ى 

الربيع، ويف  حل�شور مهرجان 

دائ��رة الهتمام  ومع تو�شع 

بهذا النوع من احلكايات تتنوع 

تارة  دائرة ت�شنيفه، فهو  اأي�شاً 

ي��وث��ق حياة  ف��ك��ري  »م�����وروث 

ال�شعوب وعاداتها وتقاليدها 

ويربز بيئتها الجتماعية واأحوال 

عي�شها يف املا�شي« كما ترى 

الكاتبة الكويتية »بزة الباطني« يف 

حديثها خالل املوؤمتر اخلليجي 

ل���ل���راث والتاريخ  اخل��ام�����س 

ال�شفهي يف اأكتوبر 2017، وهو 

تارة »حكايات ترجع اإىل اأ�شول 

الأجيال  عاملية م�شركة ورثتها 

عن الأمم القدمية.. وترجع اأي�شاً 

اإىل عوامل حملية اإقليمية من اأثر 

البيئة املكانية والزمانية« كما يرد 

الفل�شطيني  للمركز  يف درا�شة 

ل��الإع��الم )2010/10/26(. 

على اأن الالفت للنظر احلديث 

امل�شتجد عن مالمح هوية �شعب 

من ال�شعوب يف احلكاية ال�شعبية 

كما تظهر هذا درا�شة ن�شرها 

موقع املركز الدميوقراطي العربي 

للباحثتني د. �شعاد  اللكروين 

منطقة  ب��ن  ذات��ه��ا  الشعبية  احلكاية  تتنوع 
وأخ�������رى وك���أن���ه���ا ت��ك��ت��س��ب م���ام���ح وه���وي���ات 
م��خ��ت��ل��ف��ة ح��س��ب م��ت��غ��ي��رات ال����زم����ان وامل���ك���ان

محمد األسعد

�شريف و د. م�شعودة مر�شلي 

حتت عنوان »مالمح الهوية يف 

ال�شعبية اجلزائرية«  احلكاية 

)28 اإبريل 2019(. 

واإذا كان جانب بروز الهوية 

املحلية اأو الإقليمية يف احلكاية 

ال�شعبية هو الأكرث بروزاً عادة، 

القارئ  ي��الح��ظ��ه  اأن  ومي��ك��ن 

يقراأ  مبا�شرة بال و�شاطة حني 

اأو����ش���اف الأر������س والأح�����وال 

الجتماعية واملعتقدات .. اإلخ، 

للحدود  اأن جانب جتاوزها  اإل 

من بلد اإىل اآخر، وعودتها اإىل 

اأ�شول عاملية، يظل بحاجة اإىل 

يت�شنى  اأو�شع وبحث ل  اط��الع 

الثقافات  يلم بعدد من  اإل ملن 

اإىل ثقافته اخلا�شة  بالإ�شافة 

ببلده. وقد اأتاحت لنا الظروف، 

ورمبا امل�شادفات اأحياناً، فر�س 

التعرف على هذه ال�شفحة التي 

تكاد تكون جمهولة لدى غالبية 

القراء، الخت�شا�شي منهم وغري 

الخت�شا�شي بالآداب ال�شعبية. 

واأول ه��ذه امل�شادفات ما 

اأبيها  املهرجان تطاردها زوجة 

وت�شطرها للهرب، وتفقد خالل 

وي��ع��رث الأمري  ذل��ك �شندلها، 

عليه بعد ذلك، ثم تاأتي النهاية 

الفتاة  الأم��ري  املعروفة ويتزوج 

اليتيمة.  

نورة و�صميجة

هوية �شندريال اخلليجية 

كما تظهر يف ن�شخة هي الأكرث 

�شهرة على �شواطئ اخلليج يف 

بلد، ه��ي هوية فتاة  م��ن  اأك��رث 

تدعى نورة وحتمل حكايتها ا�شم 

»�شميجة«. تعي�س نورة مع زوجة 

اأبيها القا�شية وبناتها املدلالت 

ووالدها ال�شياد امل�شغول بك�شب 

الأ�شماك. ويجلب  رزقه ب�شيد 

ي��وم �شمكة كبرية،  اأبوها ذات 

اأن  اأبيها  فتطلب منها زوج��ة 

البحر.  تاأخذها وتنظفها مبياه 

ب�شق بطن  ن���ورة  وح��ني ه��ّم��ت 

ال�شمكة خاطبتها قائلة »هّديني 

ال�شغار  ف�����اأولدي  واأغ��ن��ي��ك، 

الفتاة  اإيّل«، ويرّق قلب  بحاجة 

لل�شمكة على الرغم من خوفها 

اأبيها، فتتوقف بعد  من زوج��ة 

تاأتيها ب�شمكة  باأن  اأن وعدتها 

اأخرى. وبّرت ال�شمكة بوعدها، 

اأن تغو�س  للفتاة قبل  ثم قالت 

يف املاء »اإذا احتجت �شيئاً تعايل 

اإىل �شيف البحر ونادي.. يا ميه 

الفتاة  يا �شميجة..«. فكانت 

تنادي  البحر  اإىل  كلما ذهبت 

ال�شمكة، فتاأتي وحت�شر  اأمها 

ف��ت��اأك��ل وت�شمن  ال��ط��ع��ام،  ل��ه��ا 

اأقام  يوم  وت��زداد جمال. وذات 

اإليه  ال�شلطان حفال كبرياً دعا 

ال��ع��ائ��الت وبناتها لتختار  ك��ل 

ال�شلطانة زوجة لبنها. وذهبت 

اإىل احلفل  وبناتها  الأب  زوجة 

تاأخذ معها  اأن  اأن رف�شت  بعد 

نورة، وخلطت لها العد�س واملا�س 

والرز واأمرتها اأن تف�شل بع�شه 

عن بع�س، واأن حتمل احل�شيلة 

البحر. وهناك  وتغ�شلها مبياه 

الفتاة من  ال�شاطئ بكت  على 

القهر، وتذكرت ال�شمكة، فنادتها، 

فجاءت ب�شرعة وعرفت رغبتها 

يف ح�شور احل��ف��ل، فغ�شلتها 

واألب�شتها ف�شتانًا من  وزينتها 

حرير، وحذاًء مذهباً، واأعطتها 

ماء ورد وزعفران، وطلبت منها 

ال�شيوف وعلى  اأن تر�شه على 

ال�شلطان، واأعطتها كي�س  ابن 

ملح وكي�س تراب وطلبت منها 

اأن تقذف به زوجة اأبيها وبناتها، 

وجلبت �شمكة مل�شتها فانقلبت 

اإىل ق�شر  الفتاة  ركبتها  فر�شاً 

ال�شلطان. ودخلت نورة احلفل، 

بها  واأع��ج��ب  الأن��ظ��ار،  وبهرت 

ك��ل ما  ال�شلطان، وفعلت  اب��ن 

طلبته منها ال�شمكة. وقبل نهاية 

احلفل خرجت م�شرعة وامتطت 

البيت قبل  اإىل  لتعود  الفر�س 

وبناتها. ويف  اأبيها  عودة زوجة 

لت�شرب  الفر�س  الطريق مالت 

من عني ماء ف�شقط من الفتاة 

مع�شدها الذهبي يف املاء. ويف 

اليوم التايل يعرث ابن ال�شلطان 

على املع�شد ويطلب من اأبيه اأن 

يزوجه �شاحبة املع�شد. وكما يف 

ن�شخ الق�شة كلها تقريباً يبحث 

البيوت واحلارات  احلرا�س يف 

عن �شاحبته، فال يجدون من 

يالئم املع�شد ع�شدها �شوى 

نورة. فيقرر ابن ال�شلطان الزواج 

منها، وتف�شل كل حماولت زوجة 

اأبيها يف عرقلة زواجها بف�شل 

تدخل ال�شمكة يف كل مرة. 

بني فل�صطني واجلزائر

يف نطاق وط��ن واح��د مثل 

الوطن العربي جند متاثال اأي�شاً 

بني احلكايات ال�شعبية، فتماثل 

حكاية »ع�شبة خ�ّشار« اجلزائرية 

حكاية »جبينة« الفل�شطينية يف 

تفا�شيلها العامة ب�شكل مده�س. 

وتكاد اإحداهما اأن تكون تنويعاً 

على الأخرى. يف احلكايتني تولد 

فتاة جميلة يف منطقة ريفية، 

فيعم اخل��ري وتفي�س الطبيعة 

بخرياتها، ولكن تدب الغرية يف 

الفتاة  الفتيات من  بقية  نفو�س 

اجلميلة، وير�شمن خطة تكاد 

تكون واح���دة للخال�س منها. 

ا�شتدراجها  تقوم اخلطة على 

اإىل نزهة يف الغابة. يف احلكاية 

اجلزائرية توؤخذ »ع�شبة خ�ّشار« 

اإىل �شجرة �شدر وت�شبك جدائلها 

باأغ�شانها، وترك وحيدة، ويف 

الفل�شطينية توؤخذ  احل��ك��اي��ة 

»جبينة« اإىل الغابة للتقاط ثمار 

ال�شجرة.  ف��وق  وت��رك  ال���دوم، 

وياأتي خال�س ع�شبة خ�شار عن 

طريق نار تراها من بعيد تدعوها 

الغولة  ن��ار  بها  ف���اإذا  لتقرب 

والغول، وهنا ت�شرع فر�شع من 

ثدي الغولة لتحظى بالأمان كما 

يحدث يف كل احلكايات ال�شعبية، 

وتعي�س يف هذه البيئة اإىل اأن مير 

بها راع من رعاة بالدها فيتعرف 

اأما  اأهلها.  اإىل  عليها ويعيدها 

خال�س جبينة فياأتي عن طريق 

فار�س مير ب�شجرة الدوم وينزلها 

عن ال�شجرة وياأخذها اإىل بالده، 

وهناك تتزوج قبل اأن تعود اإىل 

اأهلها. 

وعلى �شعيد الوطن الواحد 

يلفت النظر تنوع احلكاية ذاتها 

واأخ����رى، وكاأنها  ب��ني منطقة 

تكت�شب مالمح وهويات متنوعة 

ح�شب متغريات املكان والزمان. 

اإل اأنها حتافظ على ملمح عام 

يدل على البيئة التي ولدت فيها 

احلكاية. فالبحر مثال يلعب 

كما راأينا يف حكاية  دوراً مهماً 

البلدان  »�شميجة« يف حكايات 

لها  الريفية  والبيئة  ال�شاحلية، 

دوره��ا كما يف حكاية »ع�شبة 

��ار« و»ج��ب��ي��ن��ة«. و�شنجد  خ�����شّ

ح��ك��اي��ات اأخ������رى ت��ت��خ��ذ من 

البحارة �شخ�شيات رئي�شية، ومن 

الرحالت البحرية اأجواءها، كما 

يف رحالت ال�شندباد ال�شبع يف 

األف ليلة وليلة، حيث تاأخذ الهوية 

مالحمها يف كل حكاية وتتنوع 

ح�شب البلدان التي يغامر ويرحل 

اإليها ال�شندباد، فنجد يف بع�شها 

ما ميثل احلياة يف اجلزر وعادات 

اأهلها، بل وجند يف بع�شها ما 

الهند وعاداتها وخا�شة  ميثل 

ع��ادة دف��ن ال��زوج��ة مع زوجها 

املتوفى امل�شماة »�شاتي«. 

ال�شرق  اإىل  انتقلنا  اإذا 

الأق�شى جند عقائد تلك البلدان 

ال�شعبية هوية  متنح احلكاية 

ممّيزة تختلف عن هوياتها يف 

بلدان ت�شودها معتقدات خمتلفة. 

وحكاية �شندريال الفيتنامية مثال 

امل�شماة  ال�شخ�شية  بارز. فهذه 

»ت���ام«، لديها �شمكة �شحرية 

ن�شخة  كما يف  اأي�شاً  ت�شاعدها 

احلكاية اخلليجية، ولكن ح�شب 

معتقدات ذلك البلد تعود هذه 

ال�شمكة وتتج�شد على هيئة طائر 

تارة وعلى هيئة تفاحة ذهبية 

تارة اأخرى بعد اأن تقتلها زوجة 

الأب، اأي اأن عقيدة التنا�شخ يف 

تلك البالد متنح احلكاية هوية 

خمتلفة. 

ولعل اأبلغ ما يعرب عن تدخل 

املعتقدات يف �شياغة هويات 

احلكايات ال�شعبية تلك احلكايات 

التي تن�شاأ يف الأو�شاط البدوية. 

البدوية دوراً  القيم  تلعب  فهنا 

كبريا يف ر�شم مالمح احلكاية، 

�شواء بدخول عن�شر الفرو�شية 

اأو الكرم اأو العنا�شر الأ�شطورية 

التي تثريها طبيعة ال�شحراء 

واأخيلتها.

ال تزال احلكاية ال�سعبية، والتي تروى عن طريق الن�ساء يف اأغلب االأحيان، تتل مكانة متميزة يف الثقافة ال�سائعة يف اأكرث من بلد عربي، وتكر�س 

جهودًا متنوعة هنا وهناك، فردية وجمعية، من اأجل جمعها من األ�سنة الرواة، وتوثيقها وطباعتها يف كتب وو�سعها يف متناول الباحثني، اأو اإقامة 

مراكز اأبحاث اخت�سا�سية باأن�سطة من هذا النوع، كما هو حال مركز الرتاث ال�سعبي ملجل�س التعاون لدول اخلليج على �سبيل املثال ال احل�سر. 

ال����ش����ه����ي����رة على  ح����اف����ظ����ت ح����ك����اي����ة س�����ن�����دري�����ا 
ج����وه����ره����ا ب����ال����رغ����م م�����ن ت���ن���ق���ل���ه���ا ب�����ن ال����ه����وي����ات 
ال������ش������رق آس�����ي�����وي�����ة واخل����ل����ي����ج����ي����ة واألوروب��������ي��������ة
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فلسفةفلسفة

 الإن�شان كائن رمزي يتفاعل 

الوقت  الكون ويت�شكل يف  مع 

واإذا  نف�شه على نحو رم��زي، 

كانت الهوية تت�شكل فعليا على 

نحو رمزي فاإن تدمري الهويات 

ميكن اأن يتم بفعاليات رمزية. 

الهوية  اأن  اأي�شا  وه��ذا يعني 

تبنى رمزيا وتهزم رمزيا اأي�شا، 

اأنها تت�شدع ثم تنك�شر  اأي: 

الرمزية،  ال�شدمات  على وقع 

تت�شكل  التي  بالدرجة نف�شها 

العنف  فيها على ترجيعات 

بتنويعاته وجتلياته  ال��رم��زي 

املختلفة. فالرموز يف حقيقة 

الأمر تعمل على ت�شكيل الهوية 

بطريقة توؤكدها كذات مفر�شة 

اأو كهوية ثابتة من جهة، ومن ثم 

ميكنها اأن تعمل على تفكيكها 

اإخراجها  وت���دم���ريه���ا ع���رب 

الذاتية  بالقيمة  ال�شعور  من 

والوجودية من جهة اأخرى. 

التي تربط بني   والعالقة 

العنف الرمزي وت�شكالت الهوية 

عالقات تتجاوز حدود املاألوف 

يف طبيعة العالقة بني الأ�شياء، 

الرمزي  ال��ع��ن��ف  يتغلغل  اإذ 

العمق  اإىل  ال�شحرية  باأدواته 

للهوية فيعمل على  الوجودي 

ت�شكيلها اأو تدمريها وفقا لن�شق 

من الآليات والديناميات التي 

الهوية يف  العالقة بني  حتكم 

ال�شميم وبني الرموز يف القاع 

والأع��م��اق. فالهوية ل تعدو 

اأكرث  الأمر  نهاية  اأن تكون يف 

اأ�شقطتها  ت�شبعات رمزية  من 

الثقافية يف بوتقة  الفعاليات 

العالقة بني الأنا والآخ��ر بني 

املتكاثف يف  وال��وج��ود  ال��ذات 

ت�شكيالت رمزية. 

ف��ال��رم��ز ينطوي يف ذاته 

ثناياه  وي��ح��م��ل يف  ق���وة  ع��ل��ى 

القدرة على  اإذ ميتلك  عنفا، 

اأع��م��اق النف�س  التغلغل يف 

الإن�شانية فيعمل على هند�شتها 

وت�شكيلها. ول ميكن للرمز 

القوة  اأن ينف�شل عن جوهر 

القدرة  بو�شفه طاقة متتلك 

على التاأثري والفعل والت�شكيل. 

ويكاد ال�شلوك الإن�شاين يكون 

ل�����ش��ريورات رمزية  جت�شيدا 

ال��ه��وي��ة والأن����ا  ب��ه��ا  ت�شبعت 

والذوات الجتماعية بكيفيات 

تاأخذ طابع احلتميات ال�شلوكية 

الرا�شخة يف الطباع الب�شرية. 

الأف���راد ل يعدو  و�شلوك 

التي  الرمزية  الأن�شاق  حدود 

وهذه  عقولهم  بها  ت�شبعت 

الأن�شاق تاأخذ �شورة حتميات 

وجدانية تفر�س على النا�س ما 

هم عليه من ا�شتجابات تتعلق 

والوجود. لقد  والعامل  بالكون 

الكون طابعا  ت�شور الإن�شان 

ارت�شم على �شورة  رمزيا ثم 

الطاقة الرمزية لهذه الأن�شاق 

وتهبه  ت�شكله  التي  الرمزية 

�شورته الذاتية ومتنحه قدرته 

على ا�شتكناه العامل رمزيا وفقا 

لل�شورة الرمزية التي ت�شكل بها 

وتعنّي يف حدودها. 

العنف الرمزي وجروح 

الهوية: 

الرمزية  الفعالية  ت�شتمد 

لة للهوية وجودها من  املُ�َشكِّ

ت��اأك��ي��د وحدة  اإىل  احل���اج���ة 

وا�شتمراريتها  ال�شخ�شية 

الإن�شانية. وهذه  و�شريورتها 

احل��اج��ة �شرورية وذل��ك لأن 

الهوية معر�شة للخطر  وحدة 

تاأثري  دائ��م��ة حت��ت  ب�����ش��ورة 

عوامل الن�شطار والنكما�س 

والتجزوؤ والتفكك والإح�شا�س 

بالدونية وهذا ما يطلق عليه 

التفكك  قلق  النف�س  علماء 

 Angoisse de( والن�شطار

morcellement (. فالفرد 
رغم �شعوره بوحدته ومتا�شكه 

لي�س واح��دا على مّر  وتفرده 

الزمن، فقد ل تكون اأفعاله يف 

حلظة ما من حلظات حياته 

بالأنا  لل�شعور  تعبريا خال�شا 

الهوية وذل��ك عندما  ووح��دة 

ناأخذ بعني العتبار و�شعيات 

املعاناة والإكراه التي يكابدها 

ك��ل حالة من  م��ع  التكيف  يف 

حالت الوجود وال�شتمرار. 

والفرد يكّون جوهر هويته 

وي�شكلها يف خمتلف مراحل 

التن�شئة الجتماعية حتت تاأثري 

فعالية رمزية مكثفة تنطلق من 

ت�شكيالت ثقافية �شائدة يف 

الو�شط الجتماعي الذي يعي�س 

فيه. وهنا يف دائرة هذا احلقل 

الرمزي ترت�شم اأمناط التجاوب 

مع التحديات يف �شياق درامي 

يف خمتلف امل�شتويات احلياتية: 

من اأكون اأو من اأنا بالتحديد؟ ما 

معتقداتي وولءاتي الأ�شا�شية؟ 

حيث يرت�شم يف هذا الن�شق من 

الأ�شئلة احلقل الرمزي امل�شكل 

للهوية والأنا. 

ال���ف���رد ي�شكل  ا���ش��م  اإن 

فعالية رمزية موؤثرة لأن ال�شم 

غالبا يحدد جن�س الفرد وفقا 

لأغلب الثقافات، كما يرمز اإىل 

�شفات ومعاين يختزنها الفرد 

ل�شعوريا يف خمتلف مراحل 

النف�شي والجتماعي،  تكونه 

وهذا ما يعرب عنه القول الدارج 

يف الثقافة ال�شعبية: )لكل من 

ا�شمه ن�شيب(. وه��ذا يعني 

الدال على اجلن�س  اأن ال�شم 

ير�شخ رمزيا يف الوعي الفردي 

الهوية ومركزيتها. ومن  ن��واة 

ال�شياق معرفة  املهم يف هذا 

ال��ذي ميار�شه  الكبري  ال���دور 

الن�شق الرمزي يف عالقته مع 

التحديات التي يواجهها الفرد 

اليومية  عرب م�شارات احلياة 

عرب الزمن. فالفرد ير�شم نف�شه 

ويحددها عرب جتاربه احلية 

يف احلياة كعالمات را�شخة 

اأ�شا�شية توجه  ونقاط ع��اّلم 

م�شار حياته نف�شيا ورمزيا، 

وهنا فاإن كل املعايري والدللت 

وت��ق��اوم الظروف  التي تثبت 

الزمنية ت�شكل حمورا اأ�شا�شيا 

للهوية حيث يرمز الثبات اإىل 

انت�شار الأنا والذات يف مواجهة 

هويته  جوهر  ُي��ك��ون  ال��ف��رد 
ويشكلها في مختلف مراحل 
ال����ت����ن����ش����ئ����ة االج����ت����م����اع����ي����ة 
حت�����������ت ت��������أث��������ي��������ر ف�����ع�����ال�����ي�����ة 
من  تنطلق  مكثفة  رم��زي��ة 
سائدة  ث��ق��اف��ي��ة  ت��ش��ك��ي��ات 
ف�����ي ال�����وس�����ط االج���ت���م���اع���ي 
ال�������������������������ذي ي���������ع���������ي���������ش ف�����ي�����ه

االنكسار الرمزي للهوية
د. علي أسعد وطفة  / جامعة الكويت

املوت والعدم. 

 وعندما يريد الفرد اأن يعزز 

�شعور الهوية والإح�شا�س بالأنا 

يعمل على تزكية قيم اأخالقية 

مرجعية ت�شكل م�شدرا لل�شلوك 

القيم  ل��دي��ه. وه���ذه  وال��ف��ع��ل 

تعطي �شلوكه طابع امل�شروعية 

ال�شخ�شية  توؤكد وح��دة  التي 

ومتا�شكها، وم��ن هنا ميكننا 

اكت�شاف  اأن عملية  اأن ندرك 

الهوية وتنميتها ترتبط جوهريا 

بالعقائد الدينية والفل�شفية كاأن 

يكون املرء م�شلما اأو م�شيحيا 

اأو عقالنيا اأو ملحدا. 

العنف الرمزي واملرجعيات 

الثقافية. 

الثقافية  نعني باملرجعيات 

للهوية منظومة م��ن املعايري 

والقيم وامل�شاعر الأ�شا�شية 

والت�شورات التي ت�شمح للفرد 

باأن يت�شكل واأن ي�شعر بتما�شك 

هويته واأن يتخذ و�شعية حمددة 

ال���ذي يعي�س فيه  ال��ع��امل  يف 

الت�شورات  وف��ق خمطط من 

وامل�شاعر واملعايري التي تت�شم 

بالو�شوح والوحدة والتكامل، 

وهذه الت�شورات ت�شكل بدورها 

الثقافية والربوية  املحددات 

التي متكن الفرد من اأن ير�شم 

ن�شقا من امل�شارات التي ت�شمح 

له بعملية التكيف وال�شتمرار 

بو�شفه ذاتا وهوية مع خمتلف 

م��ث��ريات وفعاليات وظروف 

الإن�شاين  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��و���ش��ط 

والجتماعي والثقايف الذي 

يحت�شنه. وه��ذه املرجعيات 

ت�شمح للفرد على �شبيل املثال 

اأن يقدم اإجابات وا�شحة حول 

ب��ه يف  ق�شايا حيوية ترتبط 

عالقاته بالو�شط والآخر حيث 

اإىل  امل��رء بال�شتناد  يفر�س 

�شروط وجوده خمططا وا�شح 

للحياة والوجود ير�شم  املعامل 

من خالله خمتلف املعايري التي 

يعتمدها يف وجوده وا�شتمراره 

وتكيفه حيث تكون هذه املعايري 

ب���ارزة يف م�شار  نقاط ع��الم 

التكيف وال�شتمرار والوجود من 

مثل: ما الأ�شياء التي تخ�شني 

اأن���ت؟ من  التي تخ�شك  وم��ا 

اأعدائي؟ كيف  خ�شومي ومن 

الذي  الأم��ن  اأفر�س نوعا من 

يتعلق بوجودي وكينونتي؟ مع من 

اأت�شامن واإىل من اأجلاأ �شاعة 

ال�شلوك  اأمن���اط  م��ا  اخل��ط��ر؟ 

امل�شروعة وغري امل�شروعة التي 

الأمور  اأوؤدي��ه��ا؟ ما  اأن  ميكن 

املرغوبة واملرفو�شة التي ميكن 

اأن اأقوم بها؟ ما الأ�شياء املهمة 

التي  الأم��ور  املهمة؟ ما  وغري 

ميكن اأن تثمن عاليا وما تلك 

التي تكون هام�شية؟ ما املقد�س 

وما املدن�س يف احلياة؟ ما الغاية 

وما الو�شيلة يف الوجود؟ هذه 

وحدود  ت�شكل م�شاراً  الأ�شئلة 

بالهوية  املرجعيات اخلا�شة 

التي ت�شكل نواة الوجود والهوية 

ب��الأن��ا والتمايز  والإح�����ش��ا���س 

والتكوين. 

ويف هذا اخل�شو�س ميكن 

القول باأن اأي خلل اأو �شرر اأو 

تدمري ي�شيب هذه املرجعيات 

اإىل عملية  بال�شرورة  �شيوؤدي 

يتم  للهوية ذاتها. وهذا  هدم 

حتت تاأثري جمموعة من العوامل 

وال��ت��اأث��ريات املق�شودة وغري 

املق�شودة التي ت�شكل نوعا من 

العنف الرمزي املدمر للهوية. 

فاأي تبخي�س وا�شت�شغار واإ�شعار 

اأحكام �شلبية  واأي��ة  بالدونية 

تبا�شر ه��ذه املكونات  رمزية 

اأن  للهوية ميكنها  الأ�شا�شية 

ت�شكل خ��ط��را على مكونات 

ال��ه��وي��ة ووح��دت��ه��ا. والأمثلة 

العنف  ال��ن��وع م��ن  على ه��ذا 

الرمزي تتعدد وتتنوع بتعدد 

النف�شية  وت��ن��وع الديناميات 

الجتماعية. 

باأن  ال��ق��ول ه��ن��ا  ومي��ك��ن 

العنف  ل��ه��ذا  الأول  ال�شكل 

ي��ت��ج��ل��ى يف اخللل  ال���رم���زي 

الذي يعري الو�شط العاطفي 

للفرد،  والن��ف��ع��ايل املرجعي 

وهذا ميكن مالحظته يف هذا 

اأفرزته احلداثة  ال��ذي  اخللل 

تناول  اإىل  اأدت  التي  الغربية 

الرمزية لالأديان  امل��رت��ك��زات 

ال�شماوية، وهذا بدوره �شكل 

فو�شى قيمية كبرية يف جمال 

الدينية.  بالهوية  الإح�شا�س 

اليوم يعي�شون يف  فاملوؤمنون 

عامل انقلب فيه ن�شق الأ�شباب 

العلمية مكان  ال�شببية  فحلت 

الإلهية، وحلت فكرة  ال�شببية 

العناية  العلمي مكان  التقدم 

الكمال  الإلهية، وتركت فكرة 

الإلهي مكانها لالأخالق العملية 

ب�شورة عفوية م�شتقلة عن اأية 

م�شادة  “بروباغاندا”  دعاية 

للدين، وي�شكل هذا النقالب 

الرمزي مرتعا لعملية تدمري 

التقليدية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

مرجعياتها القائمة على اأن�شاق 

املثقلة  الدينية  الت�شورات  من 

بالرموز. 

ال��ع��امل املعا�شر  وي�شهد 

اأ���ش��ك��ال خمتلفة من  ت��ن��ام��ي 

العنف الرمزي الذي ي�شتهدف 

ال��ه��وي��ة واأ�ش�شها  مرجعيات 

املركزية، وهذه الأ�شكال لي�شت 

نوعا من التب�شري الكال�شيكي 

الذي يت�شف بالعدوانية ويفر�س 

نف�شه بقوة املوؤ�ش�شات الكربى 

مثل هذا الذي مار�شته الكنائ�س 

التب�شريية. 

ان�صطارات الهوية 

يتكاثف ال�شتالب الرمزي 

للهوية يف املجتمعات التقليدية 

املعا�شرة ول�شيما يف جمتمعاتنا 

وياأخذ   ، املعا�شرة  العربية 

هذا النك�شار �شيغا متعددة 

يف م�شتوى الفرد ويف م�شتوى 

املجتمع. وما نراه اليوم يك�شف 

ع��ن ان��ف��ج��ارات م��ت��وات��رة يف 

الهويات الوطنية يف عدد كبري 

العربية. فالهويات  الدول  من 

اإىل هويات  تت�شظى  الوطنية 

واإثنية وعرقية مغلقة  طائفية 

اأي�شا يف �شوريا  ومت�شادمة 

وال��ع��راق وم�شر وال�شودان 

العربية.  البلدان  وغريها من 

ويف دائ����رة ه���ذا الن�شطار 

جند هو�شا تدمرييا للرمز يف 

الهويات  الت�شادم بني  معارك 

املن�شطرة. فكل هوية طائفية 

اأو م�شتقرة  اأو عرقية وليدة 

اأن�����ش��اق رمزية  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق 

يف تثبيت هويتها ويف ك�شر 

الت�شورات  الهويات املجاورة: 

تر�شخها كل  ال��ت��ي  ال�شلبية 

اأو عرقية �شد  هوية طائفية 

الأخرى والت�شورات الإيجابية 

التي تر�شمها كل طائفة عن 

ذاتها يف تداعيات اإثبات الهوية 

وتر�شيم حدودها. وغالبا ما 

نواجه هويات منك�شرة جزئيا اأو 

كليا م�شتلبة بهذا القدر اأو ذاك 

وهذا ال�شتالب ي�شمل الأبعاد 

العاملية والإقليمية واملحلية. 

ومن ال�شرورة مبكان اأي�شا 

اإىل  ال�شياق  الإ�شارة يف هذا 

للهوية  ال���ف���ردي  ال���ش��ت��الب 

فالربية ال�شائدة ت�شكل بوتقة 

التي  ال�شلبية  الت�شورات  من 

اأف��راد املجتمع  يتنمذج عليها 

ول�شيما من الطبقات الفقرية 

واملهم�شة يف خمتلف جوانب 

احلياة الربوية وال�شيا�شية 

والجتماعية. وميكن القول يف 

النهاية اإن هذه املقالة ميكنها 

اأن ت�شكل منطلقا لدرا�شات 

اأمبريقية حول فاعلية الطاقة 

الهويات  انتهاك  الرمزية يف 

الفردية واجلمعية يف جمتمعاتنا 

العربية املعا�شرة وا�شتالبها.

العنف  م���ن  مختلفة  أش���ك���ال  ت��ن��ام��ي  امل��ع��اص��ر  ال��ع��ال��م  ي��ش��ه��د 
املركزية وأسسها  الهوية  مرجعيات  يستهدف  الذي  الرمزي 
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قيـــاسقيـــاس

اختياراُت العقل

د. محمد مصطفى الَك��ْن��ز

كنُت من اأ�شّد املوؤمنني باأّن زينة املرء يف عقله، ثم �شاألُت نف�شي 

ذات يوم: ما �شماُت هذا العقل الذي يُزّين �شاحبه؟ 

مبا  موؤمٌن  بعقله،  را���سٍ  اإن�شان  كل  اأّن  ال�شوؤال  هذا  وَمبَْعُث 

ٌك به، حتى الأغبياء معجبون بطرائق  يراه، موؤيٌِّد ملا يعتنقه، ُمتم�شِّ

ا�شتنباطهم وحتليلهم وفهمهم للحياة!! 

ثم اإّن الأمر عند النا�س ل يتوقف عند حّد الر�شا باختيارات 

عقولهم، والإمياِن بقدراتهم اخلارقة على اإدراك حقائق الأ�شياء!! 

بل يتجاوز ذلك اإىل ت�شفيه اختيارات الآخرين، واتِّ�هامهم بالغباء، 

اأْن جند  الآراء  فيها  تتنّوع  كل ق�شية  اأمام  املعتاد  حتى �شار من 

ويرى  باطل،  على  غبيًّا  الآخ��ر  يرى  �شنف  وك��ّل  �شنفني،  النا�َس 

د املقولة نف�شها التي يردِّدها  نف�شه ذكيًّا على حّق، وكّل �شنف يُردِّ

الآخر : »زينة املرء يف عقله«. 

و�َشَدَق املوىل عّز وجّل: »كلُّ حزٍب مبا لديهم فرحون« !! 

اإل  اأّرقني، ومل تنحّل ُعْقدتُه  اأع�شل هذا الإ�شكاُل حتى  وقد 

املرء يف عقله«، والبحِث عن �شيء  القدمي  »زينة  اإمياين  بنق�س 

يكون هو احلاكم على حقائق  اأن  ي�شتحّق  العقل،  وراء هذا  اآخر 

اإدراِك العقل  اأبو حامد الغزايل: »لعّل وراء  اأو كما قال  الأ�شياء، 

َب العقَل يف ُحكمه«. حاكًما اآخر، اإذا جتلّى كذَّ

الب�شرية،  نور  اإل  هو  ما  العقل  وراء  هو  الذي  احلاكم  وهذا 

وهذا النور مما ل يُدَرك بالعلم، ول يُقا�س بالربهان، كما ل ينه�س 

اللفظ بو�شفه، كل ما ميكن اأن يقال يف تقريبه: اإنه اأثر من اآثار 

توفيق اهلل لعبده. وما اأجمَل عبارةَ اأبي حامد الغزايل: »نوٌر يقذفه 

اهلل تعاىل يف ال�شدر، وذلك النور هو مفتاح اأكرث املعارف«.

ولهذا ال�شبب كانت نعمُة نور الب�شرية اأجّل واأعظم من نعمة 

من  الوحيد  العا�شم  املوىل هو  توفيق  لأن  الذكاء؛  ومنحة  العقل 

الزلل، وهلل درُّ احلكيم: 

ل��ل��ف��ت��ى اهلل  م������ن  ع����������وٌن  ي�����ك�����ْن  مل  اإذا 

ف����������������اأّوُل م������ا ي����ج����ن����ي ع����ل����ي����ه اج����ت����ه����اده

ول�شّك اأّن َمْن خال عن توفيق موله �شقط �شقوًطا ل ينتع�س 

بعده اأبًدا.

ولي�س من التجّني على العقل اأْن نُن�زله هذه املرتبة؛ فقد اأثبتت 

له  دلياًل  ويكون  ال�شقاء،  دروَب  ب�شاحبه  ي�شلك  قد  اأنه  التجربُة 

نحو املهالك.

مني  ولذلك فاإنني ل اأعجب حني اأرى عقالء كباًرا واأذكياء ُمقدَّ

- ل اأعجب حني اأراهم يتبنَّْون اأفكاًرا منتك�شة، اأو اآراء ت�شرعي 

العجب والده�شة.

فيزياء  اأو عامل  لبقرة،  ي�شجد  ذّرة  اأرى عامل  اأعجب حني  ل 

ينكر وجود اهلل!!

اإذ ل عالقة طردّية بني العقل واملعتقد الديني اأو الفكري !!

ًجا باحُلجج والرباهني  كما ل اأعجب حني اأرى رجل دين ُمدجَّ

يُوؤّيد طاغية !!

اأو اأ�شتاًذا جامعيًّا كبرًيا ي�شري يف ركاب الظلمة والفا�شدين!!

اأو اأديًبا ُمثّقًفا يرق�س مل�شتبّد !!

اإذ ل عالقة طردّية بني العلم واملذهب ال�شيا�شي !!

وقد قال احلكماء: اإّن احلاذق يف �شناعة ل يلزم منه اأن يكون 

حاذًقا يف كل �شناعة، كما اأّن اجلاهل ب�شناعة ل يلزم منه اجلهل 

بكل �شناعة.  

ورحم اهلل اأبا حامد الغزايل: »من ظّن اأن الك�شف موقوٌف على 

رة، فقد �شّيق رحمة اهلل الوا�شعة ».  الأدّلة املحرَّ

وقد حفظ لنا التاريخ - واأّيده الواقع - اأ�شماء عباقرة اأذكياء، 

وهم يف الوقت نف�شه زنادقة ملحدون !!

َوَكلَُه اهلل لختيارات عقله وذكائه وا�شتنباطه،  �شّتان بني من 

وبني من اأنار ب�شريته بتوفيق منه ور�شا!!

قال تعاىل: »وَزيََّن لهم ال�شيطاُن اأعمالهم ف�شّدهم عن ال�شبيل 

وكانوا م�شتب�شرين«.

اأذكياء  عقالء  كانوا  اأي:  م�شتب�شرين(  )كانوا  رون:  املف�شِّ قال 

متمّكنني من النظر!!

وما اأهلك اإبلي�َس اإل اعتماُده على نظره العقلي املجّرد، األي�س 

القيا�ُس الذي انطلق منه اأ�شا�ُشه عمُل العقل؟!

»قال اأنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني«.

اإن قيا�شه العقلي اأوقعه يف �شبهة اأن الأ�شرف ل يجوز اأن يُوؤَمر 

بال�شجود لالأَْدَون!!

الفا�شد  العقلي  القيا�س  هذا  اأن  ال��رازي  الفخر  اأو�شح  وقد 

ُم�شرٌق  ُعلوّي  الطني؛ فهي »جوهر  النار على  �شاأن  اإعالء  ُم��وؤّداه 

لطيف، وهو - اأي الطني - ُمظلٌم �ُشفليٌّ كثيف، وهي قوية التاأثري 

والفعل، وهو قابٌل منفِعٌل، والفعل اأ�شرف من النفعال !! ». 

اهلل  وكله  وحني  الطني،  راأى  وهكذا  النار،  اإبلي�س  راأى  هكذا 

تعاىل اإىل اختياره، واأخاله عن توفيقه، كان من اأمره ما كان !!

ُق�شارى القول اأنه لي�س كّل من له عنٌي له ب�شر، ول كّل من له 

اأُُذٌن له �شمع، ول كّل من له قلٌب له اإدراك !!

قال تعاىل: »لهم قلوٌب ل يفقهون بها ولهم اأعنٌي ل يُب�شرون 

بها ولهم اآذاٌن ل ي�شمعون بها«. 

وقال: »اأفلم ي�شريوا يف الأر�س فتكوَن لهم قلوٌب يعقلون بها 

اأو اآذاٌن ي�شمعون بها فاإنها ل تعمى الأب�شار ولكن تعمى القلوُب 

التي يف ال�شدور«. 

اإن العقل وحده ل يع�شم من الزلل، ومن ركن اإىل ذكائه فهو 

غبّي، كما اأّن العلم وحده ل يع�شم من الزلل، ومن ركن اإىل علمه 

فهو جاهل.

اإن الذكاء والعلم لبد اأن ي�شو�شهما نوُر الب�شرية، واأن يحوطهما 

توفيُق اهلل، واأل يخلَُوا عن الأمان النف�شي، الأمان الذي ي�شعر معه 

الأمان  الإن�شان،  اإن�شانية  به  وتتجلّى  الداخلي،  بال�شالم  �شاحبه 

ُمّو والرفُّع  الذي يك�شف عن جمال النف�س الب�شرية، ويُحّقق ال�شُّ

عن قاذورات املاّدة؛ وهذا ما عناه اأبو حامد الغزايل بقوله: »كّل 

علٍم ل اأماَن معه فلي�س بعلم يقينّي«. 

لَل، ول تُخِلنا  ْم عقولَنا من الزَّ اللهم اأَِن�ْر ب�شائَرنا للحّق، واع�شِ

عن توفيقك ور�شاك، يا مولي !!
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الهوية  ب��ني  ال��ع��الق��ة  م��ا 

واخل�شو�شية؟ وهل كل هوية 

بال�شرورة اخل�شو�شية،  تعني 

اأن ثمة اختالفات معتربة  اأم 

املقالة  بينهما؟ ل تزعم هذه 

ال�شافية  ت���ق���دمي الإج����اب����ة 

والكافية ع��ن ه��ذه الأ�شئلة، 

اإىل تقدمي  اأكرث  واإمن��ا تهدف 

ت�����ش��ور وا���ش��ح ح��ول��ه��ا بقدر 

الإمكان.  ولعل الذي ا�شتوجب 

الأ�شئلة، وغريها  ط��رح ه��ذه 

يت�شع املجال لطرحها  مما ل 

ومناق�شتها، هوما نالحظه على 

اأحاديثنا اليومية من ا�شتعمال 

ب���ارز لكلمة )اخل�شو�شية(، 

و)�شرورة احرام اخل�شو�شية 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة(، وغ���ريه���ا من 

للكلمة،  امل�شتعملة  التعبريات 

واأك��رث من ذل��ك، ما ن��راه من 

مطالب اجتماعية و�شيا�شية 

ت��اأخ��ذ �شيغة قانونية، ويتم 

ب���: )احل���ق يف  التعبري عنها 

اخل�شو�شية(، ورف�س كل ما 

يوؤدي اإىل )انتهاك اخل�شو�شية(، 

�شواء تعلق الأمر بال�شخ�س، اأو 

باملعلومات واملعطيات، وبخا�شة 

بامل�شائل  الأم��ر  يتعلق  عندما 

الأمنية والرقابية عندما تطرح 

م�شاألة اخل�شو�شية بحدة. ومن 

هذه الأ�شئلة، على �شبيل املثال 

ل احل�شر، هل يحق مراقبة 

ال��ه��وات��ف، وال�شبكة  خطوط 

العنكبوتية وغريها من و�شائل 

التوا�شل الج��ت��م��اع��ي؟  ول 

يقت�شر مو�شوع اخل�شو�شية 

على احلياة ال�شخ�شية واليومية 

الهيئات الإداري���ة  اأو  للنا�س، 

والتنظيمية للدول واحلكومات، 

واإمنا ميتد اإىل الفكر، بحيث 

يعترب مو�شوعا فكريا اأ�شا�شيا، 

اأ�شكال خمتلفة منها يف  اأخذ 

العالقة  املنطق، وبخا�شة يف 

اأو  ب���ني اخل���ا����س وال����ع����ام، 

اخلا�س والكوين، ويف الفل�شفة 

ال�شيا�شية والأخالقية حيث 

ت��ط��رح م�����ش��األ��ة خ�شو�شية 

قاموس الهويةقاموس الهوية

الهـــويـــــة 
و الخصوصية

ب��غ��وره ال�����زواوي  د. 
املجتمعات والثقافات والقيم 

ال�شيا�شية والأخالقية اخلا�شة 

الإن�شانية  القيم  مقابل  يف 

ال��ك��ون��ي��ة. ولقد  اأو  ال��ك��ل��ي��ة 

العربي املعا�شر  الفكر  ط��رح 

م�شاألة اخل�شو�شية احل�شارية 

النه�شة  والثقافية منذ بداية 

العربية احلديثة يف نهاية القرن 

القرن  الثامن ع�شر وب��داي��ة 

يومنا هذا،  اإىل  التا�شع ع�شر 

بحيث ميكننا اأن ن�شنف الفكر 

العربي املعا�شر تيارين فاعلني 

اجتماعيا وثقافيا و�شيا�شيا 

تيار اخل�شو�شية وتيار  وهما 

الكونية وبينهما تيارات حتاول 

اأو اجلمع بني هذين  التوفيق 

واإذا كان  العامني.  التوجهني 

للنظر يف  يت�شع  امل��ج��ال، ل 

اخلصوصية  ت��ت��ض��م��ن 
ف����������������ك����������������رة احل�������������ري�������������ة 
وال��������������������ب��������������������ع��������������������د ع���������ن 
اخلارجية  اإلك����راه����ات 

املهمة  امل�����ش��ت��وي��ات  ك��ل ه���ذه 

والأ�شا�شية، فاإنه من ال�شروري 

اأن ن�شري على الأقل اإىل املعامل 

الكربى للخ�شو�شية يف عالقتها 

بالهوية، ومن اأهمها:

1. تت�شمن اخل�شو�شية 
فكرة احلرية، واأن يكون الفرد 

حرا يف اختياراته، واأن ي�شتبعد 

الإكراهات  الإم��ك��ان كل  ق��در 

اخلارجية، واأن ي�شمن لنف�شه 

اأكرب م�شاحة ممكنة من التحرك 

اأو متطفل.  احلر، دون رقيب 

وعليه، فاإن اخل�شو�شية ت�شري 

اأو  اإىل: )ف�شاء حم��دد،  اأك��رث 

اأن يكون  نطاق معني، يجب 

خ��ا���ش��ا وح�����را(. وه���ي بهذا 

املعنى مالزمة للهوية، مبا اأنها 

اإل  ت�شرك معها يف احلرية، 

اأن��ه��ا تختلف عنها م��ن حيث 

التاأكيد على ما هو حق خمتلف 

ل ت�شارك فيه مع غريها من 

الهويات اإل مبوافقتها ور�شاها 

وقبولها. ولذا ن�شتطيع القول اإن 

اخل�شو�شية بهذا املعنى تعترب 

بالهوية  جمال �شِيّقا مقارنة 

التي تعترب جمال وا�شعا، وذلك 

بحكم اأن الهوية تت�شمن ما هو 

ظاهر ومرئي وم�شرك بني 

اأو  اجلميع �شواء قبلنا بذلك 

اأن كل هوية  نقبل، وبحكم  مل 

الهوية اجلماعية  اإىل  ت�شري 

التي تقت�شي قدرا  امل�شركة 

من التبادل والتوا�شل، يف حني 

الرغم  اأن اخل�شو�شية، وعلى 

من كونها حُتمل على اخلا�س 

اأي خ�شو�شية  وال����ف����ردي، 

���ش��خ�����س م���ع���ني، ف��اإن��ه��ا قد 

حُتمل على خ�شو�شية عامة 

الثقافية  كقولنا اخل�شو�شية 

اأو اخل�شو�شية الجتماعية، 

ولكنها يف احلالتني، تبدو اأكرث 

الهوية،  حتديدا وت�شييقا من 

وبخا�شة الهوية اجلماعية.

2. تبدو اخل�شو�شية اأكرث 
ميال للجانب الفردي اأكرث منها 

للجانب اجلماعي، فهي تنتمي 

اإىل احلقوق الفردية اأكرث من 

احل��ق��وق اجلماعية، وتطرح 

اأخالقية جدالية،  م�شكالت 

لأن���ه���ا يف احل��ق��ي��ق��ة، تطرح 

م�شكلة اأولية ومعقدة متمثلة يف 

عالقة الفرد باملجتمع، اأكرث من 

عالقة املجتمعات والثقافات 

فيما بينها، رغم اإ�شاراتنا اإىل 

العامل  تيار فكري يف  وج��ود 

العربي يدعو اإىل اخل�شو�شية 

اأكرب  الفكرية والثقافية، ولعل 

ممثل لهذا التيار هو اأنور عبد 

امللك، وبخا�شة يف كتابيه: تغيري 

العامل: وريح ال�شرق، كما يعترب 

ال�شيا�شي مبختلف  الإ���ش��الم 

اأ�شكاله من اأن�شار اخل�شو�شية. 

التمييز  وه��ذا يعني ���ش��رورة 

بني اخل�شو�شية بو�شفها حقاً، 

وتطالب املجتمع بجملة من 

وب��ني اخل�شو�شية  احل��ق��وق، 

بو�شفها ق�شية فكرية ونظرية 

للنقا�س  واإيديولوجية، تخ�شع 

داخل جمتمع اأو ثقافة معينة يف 

عالقتها بغريها من املجتمعات 

والثقافات الأخرى، وتاأخذ �شكل 

حق م�شرك، ولعل عنوان كتاب 

طه عبد الرحمن: احلق العربي 

يف الختالف الفل�شفي، يحمل 

دللة خا�شة يف هذا ال�شياق، 

اإىل اخل�شو�شية مبا  وي�شري 

ه��ي قيمة م�شركة جلماعة 

ثقافية، ولي�س اإىل اخل�شو�شية 

بو�شفها حق الفرد يف حريته 

اخلا�شة.

3.  تظهر ق�شية اخل�شو�شية 
يف النقا�س ال�شيا�شي والأخالقي 

التمييز بني املجال  يف �شورة 

العام واملجال اخلا�س الذي 

مي��ي��ز  املجتمعات احلديثة 

القدمية.  باملجتمعات  مقارنة 

اإذا  ال�شواب،  وقد ل جنانب 

التمييز بني  اإن ه���ذا  ق��ل��ن��ا، 

ك��ان نتيجة لظهور  املجالني 

الفرد وقيمه، والذي رافق ظهور 

الليربالية منذ نهاية  النزعة 

القرن الثامن ع�شر اإىل يومنا. 

وميكننا اأن ن�شتدل بذلك، مبا 

ذهب اإليه جون �شتيوارت مل يف 

كتابه: احلرية. يقول : ال�شبب 

للب�شر،  ال��ذي يجيز  الوحيد 

اأن  اأو جماعي،  ف��ردي  ب�شكل 

يدخلوا يف حرية الت�شرف لأي 

اأقرانهم هو حماية  عدد من 

ال�����ذات، وذل����ك لأن الهدف 

اأجله ميكن  الذي من  الوحيد 

ا�شتعمال القوة با�شتحقاق مع 

اأي ع�شو من جمتمع متح�شر، 

و�شد اإرادته اخلا�شة، هو منع 

وق���وع ���ش��رر على الآخرين، 

ال�شخ�شية، مادية  فم�شلحته 

لي�شت  اأخ��الق��ي��ة،  اأو  ك��ان��ت 

ي��ب��دو وا�شحا  م���ربرا كافيا. 

اأكرث  اأن اخل�شو�شية معنية 

باحلرية ال�شخ�شية، واأن هذه 

احلرية يحكمها معيار واحد األ 

وهو منع ال�شرر الذي حتدثه 

احل��ري��ة يف الآخ���ر، وم��ا عدا 

فاإننا،  ذلك فهو حقا. وعليه، 

ن�شتطيع القول اإن اخل�شو�شية 

يف عالقتها بالهوية ال�شخ�شية 

اأو اجلماعية عالقة متبادلة، اإذ 

لوجود لهوية بال خ�شو�شية، 

اأن���ه ل وج���ود لهوية بال  كما 

حرية، ولكن طبيعة العالقة التي 

تن�شجها اخل�شو�شية باحلرية 

باملجال اخلا�س  اأك��رث  ترتبط 

الذي يكون  العام  منه باملجال 

مدار الهويات الذاتية اأو الفردية 

والهويات اجلماعية، وبخا�شة 

بالن�شبة للفكر الليربايل اجلديد 

الذي ينت�شر لنظرية العراف 

بالهويات الثقافية.

4. اإذا كانت اخل�شو�شية 
مت��ث��ل ق��ي��م��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 

املجتمعات احلديثة واملعا�شرة 

 مركزيا يف 
ً
رغم تفاوتها، ومبداأ

ع�����اق�����ة م����ت����ب����ادل����ة بن 
واخلصوصية  ال���ه���وي���ة 
احلرية ف��ي  ويشتركان 

الليربالية رغم تعدد  النظرية 

اأ�شكالها، فاإن لها بعدا وجوديا 

املعا�شر.   الفل�شفي  الفكر  يف 

اأننا ل  البعد يف  ويتمثل هذا 

احلياة  نت�شور  اأن  ن�شتطيع 

بال خ�شو�شية، وذل��ك بحكم 

عالقتها: بالإبداع بجميع �شوره، 

النف�شية، وقدرتنا  وال�شحة 

على احلب والعطاء، وتكوين 

العالقات الجتماعية، وتعزيز 

الثقة، واحلميمية وال�شداقة. 

5. ب���َيّ���ن���ت ال���درا����ش���ات 
النف�شية والجتماعية جمموعة 

توؤديها  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  م��ن 

اأنها  اأه��م��ه��ا:   اخل�شو�شية 

ال�شخ�شي،  تُوِلّد ال�شتقالل 

ذواتنا،  بتقييم  لنا  وت�شمح 

و�شياغة اختياراتنا، وقدرتنا 

ن��ت�����ش��ارك الأ�شرار  اأن  ع��ل��ى 

واحلميمية، والن��خ��راط يف 

عالقات اجتماعية حمدودة 

ول��ك��ن يف مقابل  وحم��م��ي��ة. 

فاإن  الإيجابية،  املميزات  هذه 

التي  �شلبياتها  للخ�شو�شية 

يجب الإ�شارة اإليها، ومنها اأن 

اإىل  اخل�شو�شية قد تتحول 

ح��ج��اب لإخ��ف��اء ال�شطهاد 

الجتماعي والعائلي، واملثال 

الرجال  على ذل��ك، ا�شطهاد 

للن�شاء بدعوى اخل�شو�شية، 

الك�شف عن  وا�شتعمالها ملنع 

وبا�شم  املجرمني والإرهابيني، 

اخل�شو�شية قد تعيق ال�شلطات 

اأو  املعلومات،  انتقال  حرية 

املعلومات امل�شللة من  تقدمي 

املوؤ�ش�شات.  اأو  الأف���راد  قبل 

وكل هذا يوؤدي بنا اإىل القول 

تبدو قيمة  اإن اخل�شو�شية 

اأ�شا�شية من قيم الهوية، وترتبط 

ال�شخ�شية،  بحريتنا  اأك���رث 

وب�شرورة حمايتها من التدخل 

اخلارجي، مع  ت�شليمنا بطابعها 

اجلدايل.
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ْوَطاُن  شعر/ محمد عيسىِهَي اأْلَ

ِفُلَنا ِهَي ااْلأَْوَطاُن حَمْ

َو�َصاَرُة َبْدِئَنا، 

ِديِد َهْيَئِتَنا، َوَمْدَخُلَنا اإِىَل حَتْ

َوَمْطَلُبَنا َوَغاَيُتَنا،

ْبَهى،  َنا ااْلأَ َدُر ِعِزّ َوَم�صْ

وَمْرِجُعَنا، 

َوَنْحُن ِبُدوِنَها َنْحَيا ِبَغْرِ َحَياْة .

ِهَي ااْلأَْحالُم َوامْلَْرَفا،

َفى، وِر َوامْلَ�صْ َوَباُب الُنّ

ْغَواْر! ى يِف ِجَعاِب اْلَفاِر�ِض امْلِ َواآِخُر َما َتَبَقّ

ِهَي ااْلأَ�ْصَراُر،

َواالأَ�ْصَواُر،

َوااْلأَ�ْصَتاْر.

ِمّ َبْل اأَْدَفا !! ُن ااْلأُ َوِح�صْ

ُدّ َيَدْيِه َنْحَوَك يِف اْلبَعاْد، ُل َمْن مَيُ َواأََوّ

ِتي َتْرَعى ُحُدوَدَك ُتَك اَلّ ُهِوَيّ

واْلِقَياْد.

ِتيْه َوَطاَقُتَنا اإِىَل َما َلْي�َض يِف اإِْمَكاِنَنا َناأْ

ِرّ ُنْخِفيْه َوُحْلٌم َعْن ُعُيوِن ال�َصّ

ُه َوَنْحِميْه َفَنْحُر�صُ

ِلَنْعرُبَ ِبااْلأََماِن اإِىَل ااْلأََماْن !

ِلَم َراَيَة االأَْحَراِر ِلالأَْحَراْر َوُن�صْ

َيّ ْم�صِ ِلَيْبَقى َوْجُهَنا ال�َصّ

واْلَقَمِرَيّ

َفى ! َبْل اأَ�صْ

ِهَي ااْلأَْوَطاُن ِلالأَْحَباِب َنْحِمُلَها.

َوَنْحِمُلَها اإِىَل ااْلأَْبَناِء..

َنْحِمُلَها اإِىَل االأَْوَفى!!
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