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مقال


يف �إطار القراءات املمكنة ملجمل أ�عمال ال�شاعر علي الدميني ميكننا العثور على املو�سوم ب" �صورة جانبية " حيث يبد أ� ال�شاعر ق�صيدته ب�صدمة مفاجئة للقاريء
عدد من املحددات الفكرية  ،واخل�صائ�ص اجلمالية املفتوحة على حقول ال نهائية  ،فهو يبتعد متاما عن ال�صورة النمطية ملن تعود اال�ستهالل املتوقع الظهور يف
من الت أ�ويالت تليق بكاتب من هذا الطراز الرفيع الذي يتداخل فيه مزاج الفنان " عني العد�سة " ب�شكل يحتل الب ؤ�رة متاما  ،فنحن أ�مام هاج�س االنك�شاف حتت
�شم�س تعري أالبدان ويف ذات الوقت فال�شاعر يتخذ نف�سه مر�آة لقومه جميعا دون
مع ان�ضباط املو�سيقي ورهافة الت�شكيلي يف �آ�صرة واحدة ال تنف�صم.
أ�ن يكون نائبا عنهم.
ال�شك أ�ن خطاب ال�شاعر ال ي�صل �إلينا �سافرا بل يتهادى على غيمات �آ�سرة من
عا�شق أ
فالظم أ� يواجهنا منذ أ�ول �سطر �شعري  ،ليتعانق مع الدم الذي هو أ�غلى
للر�ض  ،ومعتز بالرتاث  ،وم�شغول بالتحديث مع امتداد جذوره لت�صل �إىل
القرية اجلنوبية الفريدة التي أ�جنبته  ،وو�ضعته بقوة يف طليعة كتيبة املخل�صني ما ميتلك ا إلن�سان ليكون الت�شكل الفني قادرا على ب�سط الوقائع بكل وجعها
وج�سارتها:
املجيدين لفنون الكتابة.
أ
ظم�ي دمي
ال يقمع ال�شاعر خطابه الفكري أ�و يجمله بحلية لفظية بقدر ما يتوجه إلحياء وحجار ُة الوادي ل�ساين
جماليات فنية م�شغولة برهافة البناء الهيكلي لق�صيدة ت�شتغل على اليومي  ،و أ�رى على زبد املغيب
والهام�شي  ،والعابر  ،فيما تتجاوز الر�صدي لتت�سلل ملناطق خبيئة يف ن�ص يحمل هوا َء فاتنة يرنّ على حواف الك أ� ِ�س
أ�م�شاجا ن�صية �سامقة  ،ي ؤ�به بها للذاكرة الثقافية أ
للمة يف حلظات �سطوعها منك�سراً فتذهب كالودا ِع ل�ش أ�نها
و أ�نا ل�شاين.
امل�ضيء .
هو احل�ضور الذي ال يعرف غياب  ،وهو الغياب الذي ال يعرتف بالتال�شي ؛ �إذ أ�ن
يبدو علي الدميني م�شغوال �إن�شغاال حقيقيا بفكرة الوطن الع�صي على احل�ضور الن�ص يردنا لطفولة الفتى يف واديه حيث بكارة ال�صورة وبراءة الوالدة .رمبا لي�ست
ثم هو يف بعد تال احلا�ضر بقوة يف ت�ضاعيف الن�ص املعا�صر حتى لتخاله أ�قرب �إليه الوالدة الطبيعية أ
للنثى  ،فثمة هواء ي أ�تي من ناحية تعج بالر ؤ�ى وميكن أ�ن نرى
من حبل الوريد  ،لكنه ومع ت أ�مل العالقات الن�صية يبدو مراوغا ومتماهيا مع املر أ�ة يف فتنة الت�شكل وهي تقرتب ثم تبتعد وما تلبث أ�ن حتتل منت الق�صيدة بكل
أ�لقها ومتنعها و�شفافيتها .ينب�ش ال�شاعر عن م�شاعره أالوىل بكل عذوبتها  ،وال
املرجعيات التاريخية للجماعة يف ح�ضورها املثري.
ي�ست�سلم ملا يوحيه معنى املراوغة  ،وانك�سار القامة يف حلظة وداع قا�سية.
أ�لي�س هذا ما توحي به ق�صيدة أ�عدها من أ�جمل ما كتب الدميني � ،صاحب
هذا ت أ�ويل قد يبدو متع�سفا ملدخل الق�صيدة لكننا ميكن أ�ن ننق�ض بع�ض جوانب
التجربة ال�شعرية النا�ضجة والرائدة واملقتحمة ؟ هذا ما نو�شك أ�ن نقاربه يف ن�صه
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امل�شهد الذي بد أ�نا يف الك�شف عن حوا�شيه حني
ننظر لل�صورة اجلانبية ف�إذا بها لي�ست �صورة
موديل  ،وال قوام أ�مر أ�ة وال مالمح فاتنة وال
�سراب بالد الن�ش أ�ة� .إنها حلظة مراوغة ال
ميكن أ�ن حت�صرها اللغة أ�و يكتنزها املعنى
ومن هنا تكون �صورة الدميني ما زالت يف
طور الت�شكل والتقولب أ�و هي أ
بال�صح ع�صية
عن كل حتديد ما�ضوي .

تلك أالنثى التي يعرف علي الدميني أ�نها عزيزة
على احل�ضور وتت أ�بى عن التقولب  ،تعلن عن جوهر
ال مي�س ومالمح ال متحى  .لذا كانت ال�صورة
اجلانبية مالئمة متاما لر ؤ�يتها من الزاوية التي
يك�شف فيها ال�ضوء عن حقيقتها بل مفاتنها  .مهمة
ال�شاعر يف تلك امل�سافة بني ذاكرته وبني ح�ضورها
العلني مراوغة ودالة على امل أ�زق الذي يقع فيه
الع�شاق دائما.

ال يكفي أ�ن نقول أ�ن ال�شاعر ي�ستعد لطرح
أ��سراره أ�و ا إلعالن عن مواجعه أ�و البوح عن
تلك امل�سافة التي تبتعد به عن البالد التي
يع�شقها  ،فال تبادله الع�شق .هذا �سر الوحدة
التي يح�س بها ال�شاعر � ،صحيح أ�نها تقلقه
كثريا لكنه ال يتوقف عندها كلحظة فارقة ألنه
يعلم أ�ن نزع احلجب عن ال�صورة رمبا يك�شف
عن اقرتاب مثري أ�و اندماج حقيقي بدون لعب يف الن�سب أ�و تقريب للم�سافة .هذا
هو ف�ضاء الن�ص الذي يتوفر عليه ال�شاعر حماوال أ�ن يتجاوز حمنة العزلة فتكون
البداية مع الوداع مع أ�نه مل يبد أ� رحلته بعد  .والبد من القول أ�ن خطة الدميني
ال�شعرية تت�ضمن نق�ضا للق�صيدة التقليدية فهو ال ي�ست�سلم أ�بدا لل�سيمرتية
ال�شعرية وتراتب احلقول اجلمالية أ�و هارموين ا إليقاع كوحدات ن�صية �صغرى بل
هو مقتحم للحقول جميعا كي يثري �شغبا جماليا  ،فيه رقة العا�شق وعذوبة �صفاء
النف�س املتعالية عن ال�صغائر وعنفوان الرف�ض املقيم للرا�سخ والناجز والقار .
بطريقة تبتعد عن التنميط وجترتح أ�فقا جماليا مغايرا  .يقرتب ال�شاعر من
تخومه القروية ويت�سلح مبا حتمله من بكارة وقوة خميلة  ،وبالطبع تكون الوحدة
بتوتراتها مدخال للبحث عمن ي ؤ�ن�س النف�س وتقر به العني الناظرة:
وحدي بال أ�رقٍ ي ؤ�ان�سني،
بدون يدٍ ّ
تدل فمي على الذكرى
وت� أس�ل عن مكاين.

حني ي�صبح املجاز قا�صرا عن ت�شكيل ال�صورة
وك�شف املعنى يتداخل الن�سيان مع �إثم الغياب
في�ضطر ال�شاعر للقيام مبغامرة أ�خرى تت�ضمن
الك�شف واملعرفة مع و�شائج من ر ؤ�يا تتج�سد ثم ما
تلبث أ�ن تتبدد.
ال�صحراء وا�سعة  ،فيها معرفة من نوع ما  ،وقيم
تتولد عرب ح�ضارات تناو�ش املكان  ،يظل ال� ؤ
س�ال عالقا يف الذهن عن ال�صفاء الذي
مينحه االت�ساع  ،وعن ال�ضيق الذي ي�ستبد بالنف�س يف أ�وقات هزائمها املريرة.
ال�صحراء توميء �إىل جاهلية من نوع ما  ،والوادي ينعتق من جدب املناطق املثقلة
برمالها امللتهبة ال�ساخنة  .ماذا يكون �شكل املر أ�ة يف تلك اللحظة التي تنك�شف فيها
املواجع ويكرث البوح ؟
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مقال

يلج أ� ال�شاعر أ
للحالم فتنت�شله من حمدودية املكان آلفاق ال نهائية من �صور
و أ�طياف وملحات ال �آفاق منتهية لها  ،أ�ما �صورتها فال تهتز و�إمنا تغم�ض لثوان قبل
أ�ن تدفع بغمو�ضها املثري ليكون اخليال هو م�سرى الكلمات يف حال ت�شكلها �إيقاعا
و أ�لفاظا و أ��سلوبا:
ظم أ�ي دمي
ُ
وخيال م�سراها ل�ساين
أ
لك أ�منا تتن ّزل الحال ُم عاري ًة ك�صورتها،
كن�ص كتابة يف املاءِ،
وغام�ض ًة ّ
هنا تربز الذكرى للعيان  ،ويكون املكان حمطة للتذكر  ،بحثا عن أ�مان مفارق ،عنواناً يقود �إىل فراغ العم ِر
والوحدة تعلن عن موقف �ضعف ال �شك يف ذلك غري أ�ن ال�شاعر ب� ؤ
س�اله عن املكان أ�و "ذهبِ " أالماين،
يتقدم خطوة يف طريق حتديد امل�شوارال�صعب والرحلة املرهقة � .إنه بذلك يرف�ض
ؤ
أ
املوجود ويتمرد على الكائن ويفك �شفرة الزمن حيث يخبيء ما ميتلك من كنوز.
هذا النوع من الغمو�ض يفي�ض بالنب�ة  ،ف�إذا تلك النثى تتنزل ب�صور جديدة
هو يف موقف ال� ؤ
س�ال عن املكان وحتديد الزمن  ،لكي تكون �إحداثياته " الزماكانية وتكتب ن�صها يف املاء  ،وهنا ملحة من تن�ضيد ق�صيدة حممد العلي " ال ماء �إال املاء "
" �صحيحة � .شيء واحد ينفر من التحديد والقولبة هو خيال ال�شاعر وجماز بل ر ؤ�ية ملا كتبه الراحل عبدالعزيز م�شري يف وحدته حيث "موت على املاء " � .إنه
الق�صيدة  ،فهو يع�صف بكل أالطر القدمية بحثا أ�و و�صوال آلفاق ال تعرتف �إرث يتزحزح قليال عن مو�ضعه ويت�شكل يف رحم الثقافة الواحدة واللغة املتجزرة يف
بالتقولب وال ت�ستغرق يف التف�صيالت ال�صغرية التي حتيل حياتنا �إىل �شراذم جد وجدان جيل أالحالم املجه�ضة التي ما زال كتابها يرنون لطاقة نور ممكنة .
�صغرية من الر ؤ�ى املتقطعة :
هي الكتابة التي تتحول مع اخلربة والزمن واملعاناة �إىل عنوان يقود �إىل
ماذا أ�خبئ يف دنان الوقت من أ�طيافها أالوىل،
أ
بيا�ض ،حيث فراغ العمر ي�صل �إىل حمطة تن�ضو المنيات عنها  ،وللمعان الذهب
ري لها من أالو�صاف
وماذا أ��ستع ُ
أ
أ
خدعة للذات و�صدمة للعقول التي �لفت مر�ى الرمال  ،ال غري.
�إن ع ّز املجا ُز
ُ
الن�سيان مرقدَها،
وب ّلل
�إن االنثى التي ي�ستح�ضرها ال�شاعر ال ت�صبح فقط هي الق�صيدة بل ترتفع لت�صبح
وهرولتِ املعاين؟
أ
أ
هي اللغة التي كتب مبدادها الحرف واللفاظ والعبارات املتما�سكة .منطقة



�شك يف �صدر ال�شاعر الذي ي�سميها أ�نثى كي
يحددها فتتحول �إىل مدينة وتتقو�س كوطن
ثم ما تلبث أ�ن تعاود ت أ�بيها ونكو�صها عن
الظهور أالكيد :
أ��سمي ُتها أ�نثى فقام " أ�زي ُزها"
من عتمة أالغ�صانِ ،
يلمع مث َل �ش ّكي يف وجود ال�شيء
أ�و ذكراهُ،
أ�ذكر يوم قادتني لغرب النهرِ،
كان بريقها عيني
ر�صا�صها َد ْيني،
وكان
ُ
مثل هذه التحققات التي تنت�صب يف مقام الو�صف ترتقي �إىل درجة التحدد
التام  ،فهي أ�نثى لها مالحمها  ،و�سماتها  ،و�شكلها بعيدا عن ا إلبهام والغمو�ض.
ولذا كان ال�شك يبدو كلمع خاطف غري قار أ�و بائن  ،وهو يتذكرها تقوده لغروب
النهر  ،فهي و�إن غربته �إال أ�نها أ�طف أ�ت ظم أ�ه الذي بد أ� به الق�صيدة  .فقد حتولت
�إىل الربيق يف عينه املب�صرة  ،ور�صا�صة تدوي يف ال�سكون ليحدث التحور  ،وهو
تعيني يت أ�كد كلما تزلزل القلب من وقع اخلطوات الرتاجيدية يف عامل يحن �إىل
جت�سيد املثال :
وحني �سكنتُ يف الن�سيانِ
�ضاع طريقها مني ،وغ ّربني زماين.
ُ
وح�صان هودجها ح�صاين
ظم أ�ي أ�نا
�ضياع الطريق مل يكن ب�إرادة الفار�س فهنا تالعب يف احلكاية التي فطن
�إليها الدميني وهو مي�ضي يف طريقه الغرتاب أ�بدي يقوده الزمن اخلط أ� واملكان
املراوغ .هاهي الق�صيدة تتحول �إىل مدونة يف مف�صل تاريخي مبثوثة لغته يف ثنايا
الك أ��س الذي يرتوي مبائه ف�إذا الظم أ� يتباعد قليال  .وهي حلظة �صفاء نادرة يف
�سفر الرحلة  ،لذا كان �إخراجها من التابوت اقرتابا من املقد�س  ،عرب زلزلة القلب
واهتزاز اليقني:
ها �إنني أ��صفو،
خرجها من التابوت،
ف أ� ُ
أ�نحت َ
نب�ضها جر�ساً من ال�ساعاتِ
نعناعاً و" َم ّنا"

مقال


يغرتف من الرتاث الديني ر ؤ�ى ولغة ومفردات  .ومييل كي ينحت نب�ضا من
جر�سها ويفوح نعناع القرى اجلنوبية  ،ويت�ساقط " املن " من �آيات من�سوجة برباعة
يف خميلته الرائقة .علي الدميني يوقف �سل�سلة التداعيات بالوقوف هنيهة أ�مام
متوجات مق�صدها أالرتياب حني ت�صفو فيها النف�س التي بدت �شاردة  .هي آالن
مهيئة للقب�ض على ياقوتة ال�شعر يف �صفائها النادر  .الهوى قاتل  ،واجلرح ال يلتئم
 ،هذا ما تظهره ال�صورة عرب رتو�ش أ�خرية ي�ضربها الفنان بفر�شاته على لوحة قما�ش
م�شدود بقوة  ،لها �سمت تاريخي م ؤ�ثر .

�إباء عودة للمناو�شة  .مع املحيط الطبيعي والتاريخي للذات يف تعيينها امل أ�زوم نت أ�كد
من هوية الوجع العربي فهو ينب�سط لي�شمل اخلريطة من اخلليج �إىل املحيط.
وهنا تن�ضبط زوايا التقاط ال�صورة اجلانبية يف زمن يتخطى املوت ويتوجه بكليته
الكت�شاف الذات املتعبة التي مل ترفع بعد راية اال�ست�سالم  ،وال هي ا�ست�سلمت
لعالمات التدين  ،وقد كان كل �شيء ممكنا .لي�ست فرو�سية من الفتي القروي أ�ن
يتجاوز املحنة برتتيل ال�شعر واقفا ب�صالبة على قدميه  ،مع ما ميكن أ�ن ي�شري �إليه
املوقف من قوة �إرادة ونبل ال ميكن تنا�سيه أ�و �إ�سقاطه  .القتل غري ممكن لكنه يلوح
يف أالفق كراية ال تطويها العوا�صف وال حتط بها القلوب الواجفة :
و أ�قول يقتلني هواكِ و أ�نتِ م ّنا
ول�سوف أ�دعوها �إىل وجعي
لن�شربَ ،
لنلعب،
أ�و
َ
لنكتب،
أ�و
َ
العربي
ما َتقدّم من رفاتِ زماننا
ِّ
أ�و ما قد ت أ�خّ ر من عالمات التداين.
ال تر�سم الق�صيدة تقاطيع جغرافية  ،وال ت�شري �إىل نقاط تاريخية توم�ض
بالوقائع امل�سجلة  ،لكنها تتبع ن�سقا تخييليا ورموزا �شعائرية هي بالت أ�كيد نتاج
الوعي وال �شيء أ�كرث فطنة منه .حدقة العني وب ؤ�ب ؤ�ها تنطبع عليها ال�صورة ف�إذا
هي توحي باحلقيقة كاملة ومكتملة املالمح .الوجه أالليف  ،واللذعة أالوىل تتندى
ب أ�لفاظ ت�سقط امل�سافات وتقرب املعاين امل ؤ�جلة واالحالم املتجذرة يف القلب اخلجول.
�إنه الظم أ� يف أ�وقات حتوله مطرا أ�و ريا  ،يحاول الل�سان أ�ن يقول �شيئا خميفا  ،بال
منطوقات متعارف عليها  .هي �إذن لغة ناق�صة ك أ�نها الظم أ� :
ظم أ�ي فمي
وعلى �سواد العني �صور ُتها،
أ� ٌ
م�س ْ�ستُ ،
كفم َ
ليف وجهُها ٍ
أ
ُ
كلذع ٍة �وىل على طرف الل�سانِ .
حلظات ت أ�زم �شديدة  ،ميكن معها أ�ن تتوقف احلياة وتكاد تبطل أ�فعالها أ�و تعجز
حركتها  ،وهنا تكون النجوى  ،وي أ�تي النداء ليخرتق طبقات ال�صمت حيث ال�شاعر
يبد أ� يف ا�ستعادة ر�سمه القدمي لل�صورة وقد أ�و�شكت على التحدد  ،هو نهر وحيد يبدد
الظم أ� � .إنه يف نف�س الوقت نهر قد أ�ب�صر طائرها يحلق يف أالعايل يرف فوق اجل�سر
 .يتوج�س ال�شاعر أ�ن تكون اللوحة قد افتقدت هذا احل�ضور فلكل طائر جناحان
يرفان .هل رف جناحاها وانعك�س على �صفحة النهر؟

 �إنها أ��سئلة م ؤ�جلة تعك�س مقدار القلق وك أ�ن الهيكل ال�صغري ال�ضئيل حتركه
قوى غيبية بعيدة لها مرجعيتها امليتافيزيقية  .فلو أ�نه أ�راه �صورة عنها لكن اقرتب
من �إف�شاء املعنى ؟ هو و�سوا�س يع�ش�ش يف �صدره  ،ويتحول �إىل موقف قلقلة م ؤ�رقة
أ�و عنعنة ال تغتفر :
يا أ�يها النه ُر الوحيد
جناحها
أ�كنتَ تعرفها َل َو أ�ن َ
قد ّ
رف فوق اجل�سرِ،
أ
َ
يف حلظات أالرق املوجع يرتع�ش الف ؤ�اد فيدعوها �إىل نف�س املن�ضدة العتيقة التي لو أ�ين �ري ُتك �صور ًة عنها،
جمع ما�ضيه وحلمها املرتقب .يتبدل املوقف كليا  ،وتربز �شبكة من دالالت ت�ضبط
قد تعني أال�سئلة حلظات من االنك�سار مت�ضي لت ؤ�رق الوجدان  ،وهنا تت�صاعد
ا إليقاع وتربط أ��سباب القول ال�شعري بنتائج ال�سقوط للحظات قبل االنتفا�ض يف
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خفة أال�شياء غري حمتمل خفتها ـ ح�سب تعبري الروائي ميالن كونديرا ـ فمثل
هذه أال�شياء تعلو عن غبار الوقت املموه بذاكرة واهنة .ال�صورة اجلانبية ت�سرتق
النظر مل�ستويات من الر ؤ�ى غري م أ�لوفة .لذا تبدو اخلفة هنا حمتملة  ،فهي تفي�ض
بالعذوبة حيث خرب�شة ال�صغار ،وبراءة الكائنات  ،والر�سم ال�شفيف ملالمح عذبة
نحيلة ت�سمو عن أال�شياء ثقيلة الوطء � .إن القروي اجلنوبي ي�شعر أ
باللفة مع
أال�شياء املمعنة يف ب�ساطتها كعنا�صر الطبيعة حني يعلوها غبار خفيف .ويقدم
على الدميني على احلفر وجلب املاء من بئر الذاكرة .تلك ال�شغوفة بالتف�صيالت
الدقيقة مثل قبالت ال�صبا أالول وارتعا�شة ال�صوت الناحل فتبدو مثل املطر
اخلفيف الذي ي�سقط على مرتفعات لعلها جبال تهامة � .إنها عودة أ
لل�سرار أالوىل
للحياة قبل تعقيدها وت�شابك عنا�صرها و�شحوب ق�سماتها  .التذكر هنا هو حتري�ض
على اخلروج من أ�زمة الواقع وثقله الذي يحبط كل �شيء بهيج يف احلياة التي
حتملنا يف جب الذاكرة القدمية ق�سرا :
أ�تذكر خ ّف َة أال�شيا ِء
خرب�ش َة ال�صغار على النها ِر
ً
ور�س َم مي�سمِ ها رهيفاً ،ناحال ،كال�شع ِر
ال�صبا،
كالقبالت يف �شرخ ِّ
أ�و رع�شة ال�صبوات
أ
وهي ته ّل من مطر الغاين؟

ال�صور اجلمالية التي تخطف القلب وت أ��سر
الوجدان  .أ�نثى متتزج بدم ال�شاعر في�صبح
املقتول قاتال  .والقاتل �ضحية خنجره ،
خا�صة أ�ن الرايات ترفرف يف أ�جواء طق�سية
تثري البهجة أ
والمل  ،يف ذات اللحظة:
أ�َ�سمي ُتها أ�نثى،
أ
فمن ذا ال يرى �نثاه يف دم ِه
ومن ذا ال يرى "راياتِ يحيى"
ال تتواين اللغة عن ر�سم اللوحة وتت�شكل
أالنثى هذه املرة كـ" موديل " ع�صري يف
غاللة تراثية  ،ففي أالمنوذج حياء ورقة
وخفر  .تتوحد أالنثى بالوطن ،ال�سحابة بالكتابة  ،وتبتهج الق�صيدة لتعيد �صياغة
الن�شيد ال�سماوي يف ترتيل جديد :
وهي تخرج من عباءتها البهية؟.
وهي ال�صب ّي ُة والبق ّي ُة،
وال�سحاب ُة والكتاب ُة،
كان ميكن لهذه العنا�صر التي ت أ�بى التحديد أ�ن ت أ�خذنا خارج ال�سياقات
اجلمالية للق�صيدة  ،وح�سبنا أ�ننا ا�ستغرقنا وقتا ممتعا يف مالم�سة مالمح الن�ص
ثم الرغبة يف اقتحامه و�صوال �إىل أ�عماقه  .رمبا متكن منا الظم أ� ف أ�ردانا قتلى،
ورمبا يف حلظات الك�شف متكننا من الت�سلل للخاليا احلية املمزوجة بظم أ� ودم
القروي اجلميل ،فنجونا .
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مقال

يبدو كل ت أ�خر عن �إجناز احللم جتميدا للم�شاعر  ،والق�صيدة ت�ستمد طاقتها
من كونها مفارقة للواقع دون أ�ن تكون متعالية عليه� .إنها الت�صور الفطري للحب
يف زهوته املبكرة قبل أ�ن تلوثه اللغة أ�و حتنطه الكلمات أ�و تودي به حروب خا�سرة
 .وعرب اللغة تنبثق أ��سرار  ،وتتفتق أ�فكار  ،و�إذا أالنثى امر أ�ة جميلة أ�و بالد ن�سكنها
أ�و مدن نرحتل عنها فن�شعر باالغرتاب :
يف كل أالحوال حاولنا االقرتاب من طقو�س ورموز ولغة الن�ص يف ت�شكله
هي زهر ُة الكلماتِ ،
أ
أ
أ� ُ
اجلميل ،يف حماولة للو�صول �إىل جوهره احلي املحفوف باجلمال .لعلنا وفقنا أ�و
ول ما تع ّلمنا من ال�سرار والفكا ِر
أ
أ
أ
أ
ُ
�و �و�شكنا على التوفيق ونحن جنمح مع �طفال الق�صيدة يف " �شقاوتهم" ولقد كان
أ�ول �سور ٍة يف البجد ّيه.
جميال أ�ن ينتهي الن�ص بح�ضور رائع أ
للطفال  ،وهم يفتحون ا�سمها بقمر ي�ضيء
أالر�ض حتتاج �إىل أ��سطورة لتحيا بكل الكربياء الذي تخلعه اللغة عليها .التعب ويعلن عن رهان أ�كيد:
وهنا تكون معاناة ال�شاعر وقلة حيلة ال�سارد  ،ومقتل الفنان الذي ي�صوب العد�سة وهي أ�ُوالنا و أ�خرانا
على املنظر لي أ�خذ نف�س ال�سمات بال انحراف جمايل م ؤ�كد  .يحافظ ال�شاعر على زهو ُر "�شقاوةِ" أالطفال �إن جمحتْ ،
قيمه اجلمالية ومعايريه الفنية ومل�ساته البيانية ويف نف�س الوقت ينخلع من و أ�جم ُل ما ُت�س ّمى "البندقية".
تربة امل أ�لوف واملكرور واملتماهي  .من أال�سطورة تت�شكل لوحة من طرافة أال�شياء ظم أ�ي يدي،
واختالف الن�سب و أ��سرار اللون و�سحر ال�ضوء املخاتل  .من ال�شبابيك تكون ال�صورة وحجار ُة أالطفال تفتح ا�سمها
أ�بهج والندى له رقة ال�شوق يف القلوب الرحيمة ،التي يخط الب�شر �إ�شاراتها بخفاء قمراً على تعبي
وتعلن عن رهاين.
وغمو�ض ورمبا برهبة :.
ري التي ما َّ
خطها ب�ش ٌر
وهي أال�ساط ُ
أ
هي غواية ال�شعر  ،وخماتلة اللغة  ،و أ��سرار ا إلبداع  ،و�سجله ال�سطوري
وال أ��سرى بها �شج ٌر
وما برحتْ ّ
مت�سربال مبالمح الوطن يف جتلياته الفريدة املمكنة عرب �إف�صاح بليغ لكافة
ت�سك على ال�شبابيك الندية.
مكوناته اجلمالية املكتنزةبالرقة والبهجة واجلمال.
ملعا َن ما يطفو من املعنى
على �شفق القبابِ
هذا هو علي الدميني الذي نكت�شف مالحمه �شديدة العذوبة كلما قدمنا
وما يفي�ض عن الهوية.
أ
مقاربة لبع�ض ن�صو�صه امل�شغولة برقة وده�شة ومقدرة .وهي عنا�صر ��سا�سية لكل
 �إن النزعة امل�شهدية يف ق�صيدة علي الدميني متدنا ب أ��سباب جمالية �شفافة وذات فن ين�شد أال�صالة يف ديوان ال�شعر املعا�صر الذي يرنو لوطن ينه�ض ليعانق الفجر
أ�بعاد جمالية أ�خاذة  ،وهو ما يعني قدرة ال�شاعر الدائمة على �إثارة الده�شة عرب آالتي.



حوار /ف ؤ�اد ن�صراهلل
هو عامل يف جمال الريا�ضيات  ،وتربوي ناجح يف جمال تخ�ص�صه  ،ولكنه م ؤ�رق بفكرة نه�ضة أ
المة ،
ورقيها احل�ضاري الذي ينا�سب طاقاتها و�إمكانياتها وقدراتها ال�شابة املتجددة .كان من أ�وائل املعيدين
يف كلية البرتول واملعادن قبل أ�ن تتحول �إىل جامعة �شهرية يف املنطقة العربية كلها .وحني ابتعث �إىل
الواليات املتحدة مل يكتف بدور طالب العلم بل �سعى لتفعيل الروابط الطالبية التي تربط الطالب
ال�سعودي بوطنه ،ومتنع عنه أ�خطار الغربة وفنت االغرتاب.
�إن�سان م ؤ�من مبا ميكن أ�ن يلعبه العلم من دور يف تقدم ال�شعوب  ،ولهذا كان م�شروعه الرتبوي لتفعيل
دور املدر�سة عرب �شراكة جمتمعية يقظة  ،وهو امل�شروع الذي مير حاليا بطور التجريب ،ولكن يقف
خلفه عقل وثاب ميتلك طموحا �ساطعا ال حد له .علمته احلياة قيمة العمل أ
الهلي املنظم  ،و�ضرورة
أ
والقدام وامل�صداقية
الخذ مببد أ� املبادرة الفردية التي ميكنها أ�ن متنح م�شاريعنا �شيئا من اجلر أ�ة إ
ال�سالمية التي يدرك أ�هميتها
التي يدعمها العلم امل�ستند بقوة على مت�سك حقيقي بالهوية العربية إ
و�ضرورتها امللحة يف عامل مت أ�رجح بالقالقل واملحن أ
والزمات  ،ففيه تتالطم كافة التيارات الفكرية من
كل حدب و�صوب.
أ
ؤ
�إنه الدكتور عدنان ال�شخ�ص  ،واحد من �عمدة العلم احلديث يف بالدنا  ،و�صاحب الر�ية الفكرية
الثاقبة للكثري من ق�ضايانا العربية واملحلية املعا�صرة .فهو بهذا التواجد الفعال واحد من أ
الكادمييني
الذي مل متنعهم أ��ستاذيتهم من االرتباط باحل�س املجتمعي الفاعل وامل ؤ�ثر.

الدكتور عدنان ال�شخ�ص يف حوار نادر لـ "اخلط"

قفزت الدموع من أ�عيننا ونحن ن�ستمع �إىل ذلك اخلطاب عرب
العالم العربي يكذب !
الراديو ألنــــنـــا مل نكن نت�صور أ�ن إ

حوار


يف هذا احلوار ن�ست�ضيف أ��ستاذنا الكبري الدكتور عدنان ال�شخ�ص أ��ستاذ
الريا�ضيات بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن �سابقا  ،ليحدثنا عن م�سريته
احلياتية  ،و�سريته أ
الكادميية  ،نبد أ� من حلظة امليالد  .ماذا عنها :متى و أ�ين
أ
ولد عدنان ال�شخ�ص  ،وما هي املكونات الثقافية الوىل التي �ساهمت يف ت�شكيل
فكره وثقافته ؟
ابتد أ�ت حياتي منذ عام  1371هجرية  ،يف اليوم التا�سع والع�شرين من ربيع الثاين من
تلك ال�سنة ولدت  ،يف النجف أال�شرف بالعراق  ،حيث كانت أ��سرتي ا إلح�سائية أال�صل تقيم
يف النجف لطلب العلم .يف هذه البيئة ن�ش أ�ت  .در�ست يف مدار�س النجف  ،وتخرجت من
ثانويتها  ،ثم دخلت جامعة بغداد وتخرجت منها عام  1394هجرية ،وبعد ذلك توجهت
�إىل الدرا�سات العليا  ،يف كلية البرتول واملعادن �آنذاك وقبل أ�ن ت�صبح جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن.
البدايات الثقافية أ�ذكرها جيدا  ،فقد كان ألجواء مدينة النجف أ�ثر كبري يف ت�شكيل
وجداين من ناحية  ،ولتوجهي نحو طلب العلم من ناحية ثانية  ،وتذوق أالدب من ناحية
ثالثة ؛ حيث أ�ن البيئة مليئة بهذه املجال�س  ،فقد كان الت�شجيع ملحا نحو هذه التوجهات
 .يبتد أ� من املنزل ويتم رعايته من قبل البيئة  .يف املنزل كان والدي واحدا ممن يتذوقون

أالدب  ،فقد عرف بنظم ال�شعر  ،وجل�سا ؤ�ه جمموعة من رواد أالدب احلديث يف النجف
وال�ستاذ حممد العلي ،أ
أال�شرف  ،ومنهم ال�سيد م�صطفى جمال الدين  ،أ
وال�ستاذ �صالح
أ
أ
أ
الظاملي .بدايتي يف النجف كانت برعاية الوالد والوالدة فقد جعالين �تذوق الدب و�قبل
يف حما�س على التعلم  ،وال�شك أ�ن هذه التن�شئة املنزلية كان لها أالثر أالكرب يف توجهي
احلا�سم لطلب العلم  ،فلوالها الن�صرفنا �إىل أ�مور أ�خرى.
أ
وجهتني البداية إلح�سا�س قوي ب�ضرورة النهل من كنوز العلم خا�صة و�ن البيت الذي
ن�ش أ�ت فيه هو بيت تقليدي حيث يتواجد فيه أ�كرث من جيل من نف�س العائلة  .ع�شت
يف كنف الوالد  ،وكنا يف بيت جدي ال�سيد باقر ال�شخ�ص رحمة اهلل عليه  ،فكنت أ��شاهد
طالب العلم الذين ي أ�تون للدرا�سة على يد اجلد ،وقد �شاهدت أ�جياال من ه ؤ�الء العلماء
 ،والحظت ما يقوم به اجلد من متابعته لكتبه و أ�بحاثه وحت�ضريه مما جعلني أ�كرب هذه
الروح املعطاءة  .كنت أ�جده يف كل يوم يجل�س للتح�ضري لدر�سه ،مع أ�نه قد ُذكر يل بعد
وفاته ب�سنوات أ�ن بع�ض هذه الدرو�س قد در�سها ألكرث من ع�شر دورات  ،لكن هذا مل مينعه
من أ�ن يح�ضر كل يوم لدر�سه حت�ضريا جيدا  .هذا ا إلح�سا�س القوي بامل�سئولية انتقل
�إلينا ؛ فقد �صرنا ن�شعر بحب جارف للكتاب  ،وحب اال�ستزادة يف طلب العلم واملعرفة.
كنا يف هذه البيئة ن�ستمع �إىل جمال�س العلماء  ،وندوات أالدباء  .كان للوالد �صالت
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حتدثت حقيقة عن بيئة النجف من خالل املنزل
واملدر�سة الثانوية ،وعالقات أ
الب واجلد بالعلماء
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حوار

عري�ضة ب أ�بناء املجتمع النجفي  ،فكثريا ما يكون
االجتماع يف بيتنا  ،ومن خالل وجودنا وقيامنا
بواجبات ال�ضيافة وغري ذلك  ،ن�ستمع �إىل ق�صيدة
وبعد ذلك نن�صت �إىل ناقد  ،ثم بعد ذلك ن�ستمتع
برد على هذه الق�صيدة  ،وكثريا ما كنا ن�ستمع
�إىل الق�صيدة يتلوها رد �شعراء �آخرين (من نظم
ال�ساعة) .وهكذا ،بحيث منت هذه القابلية أالدبية
عند بع�ض أ�فراد أال�سرة .
�ساهمت الوالدة يف النظم  ،بالرغم من كونها
مل ت أ�ت من بيئة أ�دبية  ،لكنها بحكم اقرتابها من
ذلك اجلو ت�شجعت على أ�ن تنظم  ،كذلك حدث
نف�س ال�شيء بالن�سبة يل أ
ولخي ها�شم  ،فقد توجهنا
أ
أ
أ
لتذوق أالدب والكتابة يف هذا املجال� .ذكر �ن �خي
ها�شم �شارك يف م�سابقة على م�ستوى طالب املدار�س
الثانوية بالنجف ،وكان من الفائزين فيها  ،وقد
�شاركت ـ أ�نا ـ يف كتابة الق�صة  .ولذلك نالني �شيء من
التقدير والتنويه من قبل �إدارة املدر�سة التي ر أ�ت أ�ن
الق�صة التي كتبتها ذات م�ستوى أ�دبي رفيع.
أ
�شاهدي من هذه الذكريات أ�ن أ�قول أ�ننا ن�ش�نا يف
بيت يهتم أ
بالدب  ،ويعطي قيمة لطلب العلم  ،وبيئة
ترعى هذا التوجه وحتث عليه .عندما أ��شري �إىل البيئة
فهذا معناه أ�ن احلوافز املبدئية كامل�سابقة أالدبية التي
كانت تقيمها املدار�س الثانوية �شهدت قبوال جمتمعيا
الئقا  ،فقد اهتم بح�ضورها كبار أالدباء وال�شعراء ،
و كان من املحكمني يف هذه امل�سابقة ال�شاعر املعروف
الدكتور ال�سيد م�صطفى جمال الدين  ،وهو �شاعر
كبري و مل مينعه كرب منزلته وارتفاع مقامه أالدبي
أ�ن يرعى الفتيان يف ذاك الوقت؛ فنحن عندما نقول
طالب الثانوية نحدد �شبابا يافعني يف �سن  16أ�و 17
�سنة  ،والدكتور ال يجد غ�ضا�ضة يف االهتمام بهم
ورعاية أ�دبهم � .إنه يقتطع من وقته الثمني لكي
يحكم وينقد ويوجه وي�شارك يف عملية التكرمي  .هذا
ما ق�صدته من وجود بيئة ت�ساهم يف االرتقاء الثقايف
واالهتمام بهذا النوع من الهوايات وتلك النزعات
املبكرة لرعاية ا إلبداعات .
كنا ن�شاهد الرجل الذي يق�ضي �ساعات طويلة يف
مكتبته وهو يحقق حول مو�ضوع معني  ،وقد جاء �إىل
أ
مدر�ستنا لاللتقاء بالطالب  .أ�ذكر أ�ننا جاورنا ال�شيخ ��سد
حيدر الذي اهتم بكتابة م ؤ�لف عن ا إلمام ال�صادق واملذاهب
أالربعة .واهتم الباحث ب أ�ن ي أ�خذ كل ق�ضية ويقارن فيها
بني ر أ�ي ا إلمام ال�صادق ور أ�ي املذاهب أالربعة .هذه م� أس�لة
حتتاج �إىل جهد كبري  ،كما حتتاج �إىل تفرغ  ،ومراجعة
مل�صادر الكتب و أ�مهاتها  .مثل هذه البيئة جعلتنا نقدر
العلماء وندرك قيمة العلم .

مراجعة املناهج  .كان ما مييز املناهج يف تلك
آالونة هو وجود املعلم الكفء  .مل تكن هناك
مناهج تختلف كثريا عما هو موجود يف اململكة
 ،لكن ما كان مييز املدر�سة العراقية هو وجود
املدر�س املتفاين يف تعليم طالبه  ،والذي يهتم
اهتماما �شديدا ب أ�ن يعلم كل طالب من طالب
ال�صف  ،على أ�ن أ��سلوب التعليم كان يت�سم أ�حيانا
باجلفاء  ،وبا�ستخدام ال�شدة والعنف  ،ولكن
ي�صاحب ذلك �إخال�ص �شديد .
أ
أ�تذكر موقفا مر بي  ،و أ�نا يف ال�صف الول
املتو�سط  ،فقد مت حوار بيني وبني أ�حد أال�ساتذة.
دار احلوار حول مو�ضوع خارج �إطار املنهج  ،فيما
يخ�ص بع�ض الق�ضايا التاريخية وغريها  ،وقد
خالفت أال�ستاذ فيما يرى  .مل ي أ�خذ أال�ستاذ
املوقف ب�شكل �سلبي  ،و�إمنا أ�عجب ب أ�مرين.
أالول  :القدرة على معار�ضة أال�ستاذ داخل
ال�صف .الثاين  :أ�ن ميلك الطالب هذه اجلر أ�ة
يف املعار�ضة  .و�شعر أ�ن ما يطرح من ر أ�ي البد
أ�نه قد �صدر من �شخ�ص ينتمي �إىل بيئة مثقفة ،
فطلب مني أ�ن يتعرف على والدي  ،وكان أال�ستاذ
قادما من بلده م�صر ،أ�ي من بيئة خارج �إطار
ن� أش�ت يف بيت تقليدي حيث يتواجد فيه أ�كرث
النجف  .هذا يدل على أ�ن نوعية املعلم كانت
من جيل من نف�س العائلة
م ؤ�ثرة ومهمة يف ت�شكيل وجدان الطالب ويف
االرتقاء مب�ستوى التعليم بالعراق  .ي�ضاف �إىل
ذلك مو�ضوع التقييم الدقيق ؛ فكان يتم تقييم
كان والدي واحدا ممن يتذوقون أ
الدب  ،فقد
الطالب ويعطى عالمته بدقة  .مل يكن هناك
عرف بنظم ال�شعر  ،وجل�سا ؤ�ه جمموعة من
ت�ضخم يف العالمات كما يحدث حاليا .
الدب احلديث يف النجف أ
رواد أ
ال�شرف .
مدار�سنا باململكة جيدة يف نواحي كثرية ولكن
ينق�صها بع�ض أالمور املهمة؛ومنها عدم وجود
تقييم دقيق آلداء الطالب بحيث �صار يت�ساوى
يف املرحلة الثانوية نالني �شيء من التقدير
املح�سن وامل�سيء �إىل حد ما .كان الطالب الذي
والتنويه من قبل �إدارة املدر�سة التي ر أ�ت أ�ن
ي أ�خذ درجة جيد بالعراق جتده يف امل�ستوى اجليد
 ،أ�ما الطالب غري اجليد في أ�خذ عالمة معناها
الق�صة التي كتبتها ذات م�ستوى أ�دبي رفيع!
أ�نه " را�سب " أ�و " مقبول"  .يف مدار�سنا ـ حاليا ـ
ن�شاهد �شيئا من الت�ضخم يف العالمات.
هذا على م�ستوى البيئة املدر�سية  ،أ�ما
أ
والدباء  .كنا نريد أ�ن نتعرف على بيئة النجف
بالن�سبة لوجود التيارات الفكرية التي طر أ�ت
خارج �إطار املنزل واملدر�سة ؟ ثم أ�نك در�ست يف املدار�س
على املجتمع العراقي يف ذلك الوقت ،هذه التيارات الفكرية
العراقية يف تلك الفرتة  .كيف كانت الدرا�سة وما
قادت املجتمع �إىل توجهني .و أ�نا أ�حتدث عن البيئة الدينية
طبيعة املناهج فيها ؟ هل كانت معا�صرة ومواكبة
 .لقد توجهت جماعة أ�وىل منها ب�شكل يعار�ض معار�ضة
ملا يحدث يف الواقع من حتوالت أ�م أ�نها ات�سمت
غري مدرو�سة لكل ما ت أ�تي به هذه التيارات  ،وهناك جماعة
باملحافظة والقولبة والتقليدية ؟ هل أ��ضافت تلك
ثانية تبنت بع�ض هذه التيارات  ،ب�شكل مت�سرع مل يت أ�مل
املناهج �إىل جتربتك ال�شخ�صية ؟
فيها ت أ�مال عميقا  .ن�ستطيع أ�ن ن�ضيف لهتني اجلماعتني
يف تلك الفرتة عا�صرنا حقبة مهمة من تاريخ العراق
جماعة ثالثة تعاملت مع هذه التيارات الفكرية تعامال
 ،وتاريخ العامل العربي ؛ وهي حقبة دخول تيارات فكرية
يحاول أ�ن ي أ�خذ منها املفيد ،ويلفظ غري املفيد  ،فتوجه
طارئة على املجتمع  ،ومنها التيار اال�شرتاكي والتيار
�إليها بالنقد الواقعي.
القومي الذي كانت متوج به ال�ساحة ال�سيا�سية  .أ�ما على
م�ستوى املناهج والدرا�سة فقد كان العراق يعي�ش فيها فرتة
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من أ�برز أ
ال�سماء التي عا�صرتها يف تلك الفرتة ؟
حينما أ�ذكر بع�ض أال�سماء التي عا�صرتها ,فال يجب
أ�ن يتبادر �إىل الذهن أ�نني كنت تلميذا عندهم أ�و أ�نني
حتى التقيت بهم يف جمل�س واحد ,فبع�ضهم التقيت بهم
وا�ستفدت منهم مبا�شرة ,و�آخرين جمعتني بهم جمال�س
كنت فيها م�ستمعا فقط ,وبع�ضهم �إمنا �سمعت عنهم
وعرفت مواقفهم من تالمذتهم .فمن العلماء التقيت
بال�سيد حممد باقر ال�صدر و ا�ستفدت من جمل�سه ,و� أس�لته
مبا�شرة عن عدة م�سائل فكرية وفقهية .وكنا نتطلع �إليه
على أ�نه قادر على �إعطاء حلول �إ�سالمية متميزة لق�ضايا
كثرية و بطريقة �إبداعية .وكان جمل�سه مملوءا بال�شباب
املتطلع للعمل كي يتقدم املجتمع .وكان يتميز بالتوا�ضع
اجلم .والتقيت بال�سيد حممد تقي احلكيم وهو أ��ستاذ
جيل من الطلبة املتنورين ,وكان من املتابعني للق�ضايا
املعا�صرة و ال�ساعني للتعاطي معها و�إيجاد حلول لها.
وكثريا ما كنا نلتقي يف جمل�س الوالد ب�شخ�صيات مميزة
مثل �سماحة ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل "رحمه اهلل"
الذي يتميز ب أ��سلوب جاذب و م ؤ�ثر �إ�ضافة �إىل ثقافته
الوا�سعة و التي مكنته من أ�ن يربز الكثري من مميزات
لل�ستفهام و
الت�شريعات ا إل�سالمية لل�شباب املتطلع إ

فالنجف كانت مليئة بالطاقات املتميزة و املبدعة ,كيف ال
و هي عبارة عن جامعة �ضخمة .وهذا الرتاث انتقل من
جيل آلخر .فاجليل الذي �سبقنا فيه الكثري من الرواد و
املبدعني من أ�مثال ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر الذي أ��س�س
جمعية منتدى الن�شر و كلية الفقه ,و�سعى كي ين�شئ عمال
م ؤ��س�سيا منظما لتخريج اخلطباء و املبلغني القادرين على
التبليغ امل ؤ�ثر مبا يتنا�سب و متطلبات الع�صر وم�ستفيدين
من أال�ساليب احلديثة .وكان هذا اجليل من الرواد
يتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات ,لن أ�خذ مثاال .
لقد كانت النجف ت�ستقبل املفكرين وكبار أالدباء الذين
يزورون العراق  ،وقد زار العراق يف فرتة مبكرة من القرن
الع�شرين بع�ض املفكرين مثل الكاتب امل�صري أ�حمد أ�مني
� ،صاحب كتاب فجر ا إل�سالم و�ضحى ا إل�سالم وغري ذلك ،
وا�ستقبل ا�ستقباال أ�دبيا حافال ،وقيل له أ�ن النجف عا�صمة
للفكر ال�شيعي يف تلك الفرتة  ،و أ�نك قد تعر�ضت للمذاهب
ومل تذكر كلمة �إيجابية عن وجود املذهب ال�شيعي  .قال
لهم ألنني ال أ�عرف �شيئا عن هذا املذهب  ،ومل أ��سمع
عن الكثري من �إجنازاته  ،فانربى يف تلك الفرتة ثالثة
رجال أ�رادوا أ�ن يعرفوا باملذهب  .هذا يعطينا �صورة عن
الت�صدي الواقعي لتلك الق�ضية  ،فالرجال الثالثة مل
ينربوا له بالنقد والتجريح  ،و�إمنا توجهوا للرجل كي
يعرفوا مبذهبهم ووجود طاقات مهمة فيه عرب حماور
رئي�سية  .أ
فالول كتب عن أ�عيان ال�شيعة  ،والثاين كتب
عن ت�صانيف ال�شيعة  ،والثالث كتب عن العلماء أ
والدباء
ال�شيعة ،حتى يع ـ ّرفوا من يريد أ�ن يعرف �شيئا عن املذهب
بطريقة عملية واقعية.
ومن أ�برز أالمثلة على الت�صدي للتيارات الفكرية
الطارئة من علماء النجف هو ال�سيد حممد باقر ال�صدر ،
فقد بحث عن اال�شرتاكية وكتب عن ال�شيوعية كتبا اعتربت
معلما يف ذلك الوقت ،مثل كتابي " فل�سفتنا واقت�صادنا "،
ثم ت�صدى لق�ضايا حديثة  ،ومنها التعامل مع البنوك
على غرار البنك الال ربوي يف ا إل�سالم  ،وت�صدى كثريون
لتلك التيارات بالكتابة عن م�سائل مهمة مثل الرتبية
يف ا إل�سالم ،والنظام ال�سيا�سي يف ا إل�سالم ،أ
والخالق
يف ا إل�سالم  .ت�صدى أ�غلب ه ؤ�الء العلماء بروح واقعية
للتيارات الطارئة فلم يرف�ضوا تلك أالفكار اجلديدة جملة
وتف�صيال  ،و�إمنا حاولوا أ�ن ي�ستقرئوا كيف ي�ستطيعون أ�ن
يتفهموا ا إل�سالم وفكره مبا ميكنهم من ا إلجابة عن هذه
أالطروحات احلديثة كالنظام ال�سيا�سي وفوائد البنوك
 ،وعمل املر أ�ة  ،وفكرة الدميقراطية ،والنظام الرتبوي
 ،وغريها من ق�ضايا ملحة حتتاج �إىل �إ�ضاءات من قبل
علماء تلك الفرتة.

الت�سا ؤ�ل .وممن أ�تذكر ح�ضوره املميز� ,سماحة ال�شيخ
حممد مهدي �شم�س الدين رحمه اهلل .وقد ي�ضيق املجال
ال�ستعرا�ض جميع أال�سماء من العلماء أالفا�ضل الذين
التقيت بهم ,أ�و تعرفت عليهم .ولكن ال بد من ذكر �سماحة
ال�شيخ الدكتور عبدالهادي الف�ضلي الذي كان له عالقة
وثيقة أ
بال�سرة ممتدة ألكرث من جيل ,هذا �إ�ضافة �إىل
بع�ض العلماء من أ��ساتذة الوالد و أ�قرانه وتالمذته.
أ�ما �شريحة أالدباء فقد كان لنا مع بع�ضهم عالقة
مميزة وذلك الهتمام الوالد أ
بالدب و ال�شعر على وجه
اخل�صو�ص .فكان ال يخلو أ��سبوع من لقاء أ�دبي ,ومن أ�برز
ال�شعراء ال�سيد م�صطفى جمال الدين و و أال�ستاذ حممد
العلي أال�ستاذ �صالح الظاملي وكان لل�سيد حممد ح�سن
أالمني ح�ضور م ؤ�ثر ألننا عا�صرناه ملدة طويلة �إ�ضافة ملا
يتمتع به ال�سيد من أ�ريحية وتوا�ضع جذبتنا �إليه ,وكان
ي�شجع املبادرات أالدبية عند ال�شباب وي�ستمع ويوجه
ب�إيجابية .وممن التقيت بهم أال�ستاذ عبد أالمري معال
دعنا نتحدث عن حياتك الدرا�سية فبعد أ�ن
أ
و القا�ص العراقي ال�ستاذ مو�سى كريدي و ال�سيد هاين أ�نهيت املدر�سة الثانوية ان�ضممت جلامعة بغداد.
فح�ص الذي كنا نق�ضي معه �ساعات طويلة ن�ستفيد من وتخرجت منها حامال �شهادة جامعية عن تخ�ص�ص
أ
فكره و �إبداعاته النقدية �إ�ضافة �إىل قدرته الدبية .وهناك الريا�ضيات .ماذا عن تلك الفرتة ؟
الكثري من أال�سماء التي ي�ضيق املجال عن ذكرها جميعا,
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احلقيقة أ�نني كنت أ�تطلع أ�ن أ�قبل يف �إحدى
الكليات املرموقة يف جامعة بغداد  ،مثل كلية
الهند�سة أ�و كلية العلوم ،لرغبتي يف االلتحاق
بالدر�س العلمي وخا�صة الريا�ضيات فقد كان
لدي تفوق وا�ضح يف مادة الريا�ضيات منذ بدء
حياتي الدرا�سية  ،وفعال قبلت يف جامعة بغداد
كلية العلوم ق�سم ريا�ضيات  ،وقد در�ست أ�ربع
�سنوات تخرجت بعدها  ،حا�صال على البكالوريو�س

بانتقايل �إىل بغداد أ��صبح
التحدي وا�ضحا  ،وهو ما مثل يل
حافزا لكي أ�طلع على التيارات

�إطالعا عميقا  ،وبالفعل رحت ادر�س كتبا عن ال�شيوعية
والقومية وغري ذلك  ،كما تبحرت يف الكتب ا إل�سالمية ،
ب�صورة عميقة يف تلك الفرتة.
يف نف�س املرحلة اجلامعية اطلعت على التيارات احلزبية
املوجودة  .رمبا �شاهدتها ومل أ��شارك فيها بال�ضرورة ،
و أ�دركت بع�ض أ�العيب ال�سا�سة ،وحتركاتها املريبة  ،وهذه
النقطة أ��ضافت �إىل ر�صيدي من التجارب احلياتية  ،وهي
أ�مور اقتحمت حياتي ومل أ�كن متمر�سا عليها فيما م�ضى .
ماذا عن أ
الحداث ال�سيا�سية التي عا�صرتها يف
تلك الفرتة يف بغداد؟
أ
أ�تذكر  ،من أ�هم أالحداث حرب �كتوبر على اجلبهتني
امل�صرية وال�سورية �سنة  ، 1973وقد كان النظام العراقي يف
ذلك الوقت غري راغب يف ت أ�ييد احلرب �ضد ا�سرائيل يف
تلك الفرتة  ،وكان يظهر عدم الت أ�ييد  ،وحاولوا أ�ن يدفعوا
الطلبة للتظاهر �ضد احلرب ألنهم اعتربوا أ�ن الق�صد منها
حتريك عملية ال�سالم  ،ولي�س التحرير ،وكانت هذه العبارة
متداولة  .وكان الكثري من الطلبة ممن يخالف هذا الر أ�ي
,و أ�نا منهم ,كنا نرى أ�ن بداية احلرب �صحيحة ،ولكن �إيقاف
احلرب كان حمل ت�سا ؤ�ل .وقد ت�سبب هذا االختالف يف
تقييم احلرب �إرباكا جلموع الطالب؛ فكل تيار �سيا�سي كان
له حتليالته التي تختلف عن التحليالت أالخرى.
كان تيار حزب البعث ال ي ؤ�يد احلرب وهناك تيارات
أ�خرى متعاطفة  ،وكان النظام ال�سيا�سي الذي يقوده أ�حمد
ح�سن البكر قد متكن من ت�سيي�س اجلامعات بطريقة
مدرو�سة  ،من خالل عدم قبول الطالب باجلامعة �إن مل
يكونوا قد انتظموا يف �صفوف احلزب  ،ونحن قـُـبلنا دون
أ�ن يفر�ض علينا االنتماء  ،وجاءت الدفعات التالية لنا
لي�شملهم هذا ال�شرط الواجب حيث ال يقبل باجلامعة
�إال من كان م�سي�سا  ،وحتى داخل اجلامعة ر أ�ينا أ�ن غري
امل�سي�سني م�ضيق عليهم .

من أالحداث املهمة كذلك أ�ننا ع�شنا الفرتة التي �شاهدنا
فيها �صعود النا�صرية  ،وتراجعها  ،خالل فرتة ال�ستينيات
 .أ�تذكر حينما خطب جمال عبدالنا�صر يف �سنة  1967بعد
الهزمية ،خطاب اال�ستقالة  ،و أ�نا طالب بال�صف أالول
الثانوي ،وذلك بعد انك�سار جي�شه يف �سيناء ,قفزت الدموع
من أ�عيننا ونحن ن�ستمع �إىل اخلطاب عرب الراديو  ،ألننا مل
نكن نت�صور أ�ن ا إلعالم العربي كان يكذب يف تلك الفرتة.
حتى تلك اللحظة كنا نت�صور أ�ن االنت�صارات العربية قد
أ
ملت آالفاق  ،و أ�ن عدد الطائرات التي أ��سقطت للعدو
ال�صهيوين أ�كرث من عدد الذباب املوجود يف �سيناء  .حني
خطب عبدالنا�صر واعرتف بالهزمية ت�ساقطت الدموع من
عيوننا  ،ونحن مذهولني  ،فلم نكن نت�صور أ�ن هذا الزعيم
العربي الذي كان خطابه مي�س �شغاف قلوب معظم العرب
يف تلك الفرتة ينك�سر وينهزم أ�مام عدوه مبثل هذه ال�صورة
للن�سان
املحزنة  .هذه واحدة من أالحداث التي ال ميكن إ
أ�ن ين�ساها .
كان كل حدث �سيا�سي يحدث يف واقعنا العربي
يتفاعل معه الطالب من خالل املظاهرات ،أ�و يعربون عن
م�شاعرهم بطرق خمتلفة مثل الكتابة على اجلدران أ�و
توزيع من�شورات ،وهي م� أس�لة مل يكن من ال�سهل م�شاهدتها
يف مكان �آخر غري العا�صمة العراقية.
لنعود �إىل التحاقك بكلية البرتول واملعادن
باململكة.
قبل تخرجي من كلية العلوم ب�سنة جئت يف زيارة خا�صة
�إىل الظهران  ،وذلك كي أ�تعرف على أ�جواء الكلية  ،وبالفعل
أ�عجبت بها  ،ووجدت أ�ن هذه هي �ضالتي يف طلب العلم  ،ويف
احل�صول على م�ستوى علمي راق  ،جيد  ،خا�صة أ�ن ذلك
االلتحاق �سي�ساعدين يف العودة �إىل بلدي  .وفعال كنت قد
خططت ملا بعد التخرج كي أ�لتحق بكلية البرتول واملعادن
رغم أ�ن أ��ساتذتي يف كلية علوم بغداد طلبوا مني البقاء
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مبرتبة ال�شرف  ،وكنت من أ�وائل الطالب الذين
ح�صلوا على عالمات مرتفعة .وعر�ض علي أ�ن
أ�كون معيدا يف نف�س الكلية التي تخرجت منها ،
ولكن رغبتي يف العودة �إىل وطني  ،و أ�ن أ�عي�ش يف بلدي كانت
أ�قوى من كل املغريات  ،فعدت �إىل كلية البرتول واملعادن
وذلك يف عام  1394هجرية .
يف كلية العلوم ببغداد كان اجلو خمتلفا متاما  ،حيث
كانت أالجواء الطالبية خمتلطة بالتيارات ال�سيا�سية
 ،والتوجهات الفكرية� ,إ�ضافة �إىل أ�نني ك�شاب أ�تيت من
بيئة حمافظة متاما هي النجف كنت أ��ست�شعر تغريا يف
أالجواء ،وعلى �سبيل املثال ال يوجد بنت �سافرة مت�شي يف
�شوارع النجف ،ومن ت أ�تي من خارج املدينة وهي غري مغطاة
ال�شعرها تلب�س العباءة عند مدخل مدينة النجف ،وال ميكن
أ�ن تدخل املدينة امر أ�ة غري حمجبة .هذا لي�س قانونا,
فال توجد �شرطة متنع ذلك لكنه العرف العام .من هذه
البيئة انتقلت �إىل بغداد و�إذا بي أ�جد أ�ن أ�كرث من  %60من
الدار�سني يف كلية العلوم من الطالبات  ،والغالبية العظمى
غري حمجبات .كنا يف بداية أالمر �إذا أ�ردنا أ�ن نتحدث مع
بنت زميلة لنا نتحدث والقلب يخفق  ،ونرجتف قليال  .فلم
نعتد بعد على االحتكاك املبا�شر بالبناتٍ  ،و أ�خذنا فرتة حتى
تعودنا على ذلك .و�صرنا نت�صرف ونتعامل مع الطالبات
ب�شكل طبيعي  .فكما تعرف أ�ننا كطالب نحتاج لبع�ضنا
البع�ض  ،فقد ت�ضطرنا الظروف ال�ستعارة دفاتر أ�و ال� ؤ
س�ال
عن جزئية يف املنهج  ،وغري ذلك من أ��شكال التعامل املبا�شر
.
كان يدر�س لنا معلمات �سيدات يف بع�ض أالحيان  ،وبالن�سبة
يل مل يكن هذا �شيئا معتادا  ،ومبرور أاليام �صرت أ�راه �شيئا
طبيعيا ال يلفت النظر .مثل هذه التجارب �صقلت �شخ�صية
ا إلن�سان من عدة نواحي  .الناحية أالوىل أ�ن انتماءنا
للمجتمع العري�ض أ��صبح يتطلب أ�ن يكون للطالب انتماء
فكري  ،وهذا مل يكن ظاهرا يف النجف  ،بانتقالنا �إىل بغداد
�صار االنتماء �ضرورة؛ ألن التحدي أ��صبح وا�ضحا  ،وهو ما
مثل يل حافزا ودافعا كي أ�طلع على هذه التيارات الفكرية
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مل�ساعدتي يف احل�صول على وظيفة معيد يف جامعة بغداد.
تخرجت من كلية علوم بغداد خالل �شهر يونيو �سنة
 1974ميالدية ( 1394هـ )  ،و أ�تيت �إىل الظهران و تقدمت
لوظيفة معيد يف ق�سم الريا�ضيات  ،وقبلت على الفور .ورمبا
كنت أ�ول معيد يقبل يف ق�سم الريا�ضيات بالكلية  .كان رئي�س
الق�سم �شخ�ص أ�جنبي  ،ولكن عميد الكلية كان هو الدكتور
بكر بن عبداهلل بن بكر  .مت �إجراء مقابلة معي  ،و أ�جريت يل
عدة اختبارات  ،و أ�عجب رئي�س الق�سم ب�إنتاجي العلمي  ،وهذا
�سببه أ�ن كلية العلوم بجامعة بغداد كان فيها تركيز وعمق
وجودة يف آالداء  .قد ينق�صها �شيء واحد قيا�سا بكلية البرتول
بالظهران  ،وهو أ�ن التدري�س كان يتم با إلجنليزية يف كلية
بغداد  ،ولكن مل نكن مهيئني كي نحا�ضرباللغة ا إلجنليزية
؛ �إذ مل تكن التهيئة باللغة ا إلجنليزية يف بغداد مب�ستوى
التهيئة يف كلية البرتول بالظهران  .ومت معاجلة هذا أالمر
من خالل �إعطائي دورة مكثفة يف اللغة االنكليزية.
كم كانت مدة هذه الدورة ؟
ال تزيد عن �شهرين فلم أ�كن احتاج �إال للم�سات خفيفة
فقد كان لدي �إملام تام باللغة ا إلجنليزية  ،فالدرا�سة يف ق�سم
الريا�ضيات بجامعة بغداد با إلجنليزية  ،فالكتب �إنكليزية
وال�شرح يتم بنف�س اللغة  ،لكننا مل ندر�س " كور�سات" لغة
�إجنليزية ب�شكل مكثف .فكانت قدراتي التخاطبية لي�ست
بامل�ستوى العايل  ،لكن كنا ن�ستطيع أ�ن نفهم أ�ي حما�ضرة
باللغة االجنليزية يف مادة التخ�ص�ص بل ن�ستطيع أ�ن نكتبها
ب�شكل جيد .فالكور�س الذي أ�خذته يف كلية البرتول هو نوع
من التقوية للقدرات التخاطبية  ،ال أ�كرث.

أالمريكية  ،للح�صول على درجة الدكتوراة  .يف جامعة
بت�سربج والية بن�سلفانيا ـ وهي جامعة عريقة � ،شبه حكومية
 ،فهي لي�ست أ�هلية متاما  ،ولي�ست حكومية متاما ـ در�ست يف
ق�سم الريا�ضيات وهو ق�سم كبري جدا .واحلقيقة أ�نني كنت
قد أ�زمعت الدرا�سة يف جامعة دوك يف والية نورث كارولينا
 ،وقبل بدء الدرا�سة قمت بجولة لبع�ض أال�صدقاء  ،وكانت
مدينة " بت�سربج" من املدن التي ا�سرتحت لها  ،ف أ�حببت أ�ن
أ�بقى يف تلك املدينة  ،و أ�ن أ�در�س يف جامعتها ،وبالفعل منحت
القبول ب�شكل فوري.
در�ست يف تلك اجلامعة منذ �سنة 1397هجرية � ،إىل �سنة
 1404هجرية  ،حوايل �ست �سنوات وب�ضعة أ��شهر  .كان ميكن
أ�ن أ�نهي بعثتي قبل هذه الفرتة غري أ�نني تريثت قليال ،
وذلك أ�نني ف�ضلت أ�ن أ�ح�صل على �شهادة هند�سية � ،إ�ضافة �إىل
�شهادة الدكتوراة يف الريا�ضيات  .أ�ردت أ�ن أ�ح�صل على �شهادة
ماج�ستري يف الهند�سة املدنية  ،وفعال بد أ�ت يف ذلك  ،ودر�ست
�سنة ون�صف  ،با إل�ضافة �إىل درا�سة الدكتوراة يف الريا�ضيات
،واكت�شفت أ�نني لو قررت أ�ن أ�وا�صل الدرا�ستني ف�إن ذلك �سوف
يعيقني كثريا  ،فقطعت درا�سة الهند�سة واكتفيت بدرا�سة
الريا�ضيات .

كثري من املفاهيم الريا�ضية لها تطبيقات
هند�سية  ،وحني أ�در�س لطالبي حتى
آ
الن أ��ست�شهد لهم ببع�ض تلك املفاهيم
في�شعرون ب أ�ن املادة قريبة من واقعهم .

در�ست و أ�نت معيد بجامعة البرتول ؟
نعم  ،حوايل �سنتني ون�صف در�ست ود ّر�ست  ،ولكن بالطبع
مل أ�كن أ�د ّر�س ن�صابا كامال  ،ونتيجة تدري�سي يف عهد متقدم
وجدت أ�ن بع�ض طالبي �صاروا آالن م�سئولني كبارا يف �شركة
" أ�رامكو " وغريها  ،وهم من ال�شباب الذين در�ستهم  ،و أ�نا
معيد.
كان عمري � 22سنة و أ�نا أ�در�س لطالب أ�عمارهم � 18سنة
و أ�كرث ،فقد كان ق�سم الريا�ضيات بحاجة �إىل مدر�سني.
فقد احتاجوا �إىل مدر�س كمبيوتر و�صعب عليهم احل�صول
على مدر�س يف هذا التخ�ص�صُ ,
فطلب مني تدري�س
املادة .يف هذا الوقت كان ق�سم الكمبيوتر �ضمن ق�سم
الريا�ضيات العام  ،ففي معظم جامعات العامل يف
ماذا بعد ح�صولك على درجتك العلمية ؟
ذلك الوقت كان ق�سم الكمبيوتر �ضمن تخ�ص�صات
يف أ�واخر �سنة  1984ميالدية عدت جلامعة البرتول و
ق�سم الريا�ضيات أال�سا�سية ،ثم انف�صل عنه بعد ذلك املعادن ،والتحقت بق�سم الريا�ضيات .وهناك انخرطت يف
و أ��صبح ق�سم الكمبيوتر أ�و�سع من ق�سم الريا�ضيات  ،التدري�س و�إعداد أالبحاث يف اجلامعة  ،وا�ستمريت يف عمل
وي�ضم �شعبا متنوعة أ�كرث تخ�ص�صا.
جاد  ،د ؤ�وب حتى تقاعدت �سنة  2008م.

خ�سرت ما بذلته من جهد يف التجهيز لر�سالة
الهند�سة؟
هي لي�ست خ�سارة كاملة ؛ فا إلن�سان يكت�سب من
التجربة ،ودفعت من عمري �سنة ون�صف أ�خرتني عن زمن
التخرج الواجب  ،لكنني غري نادم ألن كثريا من املفاهيم
الريا�ضية لها تطبيقات هند�سية  ،وحني أ�در�س لطالبي حتى
آالن أ��ست�شهد لهم ببع�ض املفاهيم الهند�سية  ،في�شعرون ب أ�ن
املادة التي تدر�س لهم مادة قريبة من واقعهم  ،وم�شتبكة مع
حاجاتهم  .بالن�سبة يل كانت جتربة جيدة أ��ضافت � إ ّ
ىل  ،ومل
تنق�صني �شيئا.
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متى ح�صلت على درجة املاج�ستري؟
ح�صلت على املاج�ستري �سنة  96هجرية وبقيت
�سنة  ،ثم بعد ذلك ابتعثت �إىل الواليات املتحدة

التدري�س يف اجلامعة من أ�جمل
املهن؛ ف أ�نت ال ت�شعر بامللل نهائيا
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 ،فدائما لديك جمموعة من العقول التي
تنري لها الدرب

’’’

ي�شعر املدر�س با�ستمتاع رائع حني
ي�شاهد والدة حية للفكرة يف أ�ذهان
للجابة
الطلبة ،وكل مرة يكون الو�صول إ
بطريقة خمتلفة يف تفا�صيلها عن املرات
ال�سابقة

،،،

حني ت�ضع يف ذهنك أ�نك تنري الدرب
لعقول الطالب ف�إن هناك �شيئا م ؤ�كدا
هو أ�نك تقوم بعملية بناء مرتب أ
للن�ساق
الفكرية
وماذا عن جتربة التدري�س يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن؟
التدري�س يف اجلامعة يعترب من أ�جمل املهن؛ ألنها من
املهن املتجددة با�ستمرار ،ف أ�نت ال ت�شعر بامللل نهائيا ,فدائما
لديك جمموعة من العقول التي تنري لها الدرب يف املادة التي
تدر�سها لهم .فعال ي�ستمتع املدر�س حني يبد أ� در�سه مبجموعة
من أال�سئلة التي تبدو �صعبة  ،والطلبة غري قادرين على
ا إلجابة عنها  ،ثم ينار أ�مامهم الدرب فيقبلون على تلم�س
احللول .وقتها ي�شعر املدر�س با�ستمتاع رائع ،فلحظة تولد
الفكرة يف ذهن الطالب ,ي�شعر بها أ��ستاذ اجلامعة يف كل
حما�ضرة .هذه متعة ال تعادلها متعة؛ وال ي�شعر أال�ستاذ
بامللل حتى وهو يعيد نف�س الدر�س مرة تلو أ�خرى ألنه يف كل
يف
مرة ي�شاهد والدة حية للفكرة
أ�ذهان الطلبة ،وكل مرة
للجابة
يكون الو�صول إ
بطريقة خمتلفة يف
تفا�صيلها عن املرات
ال�سابقة.
حني
ت�ضع يف

ذهنك أ�نك تنري الدرب لعقول الطالب ف�إن هناك �شيء م ؤ�كد يقول لنف�سه  " :لقد توقفت عن أ�ن ا�ستزيد درا�سة وعلما
 ،هو أ�نك تقوم بعملية بناء مرتب أ
للن�ساق الفكرية ب�صورة " .وجود هذه املر أ�ة يف هذه ال�سن مثل يل �صدمة مده�شة ،
ممتعة ومتجددة .
جديرة بالت أ�مل .أالمثلة التي مرت علي خالل تدري�سي بع�ض
" الكور�سات" يف امل�ساء كثرية ومتنوعة  ،ومنها تو�صلت �إىل �نأ
التعليم يف أ�مريكا يظل �ضرورة تطور وعن�صر حمفز للرتقي
وجتاوز امل�ستقر  ،وهي �صفات توجد يف املجتمعات الفتية التي
يظل التعليم يف أ�مريكا �ضرورة تطور
ال ت�صاب غالبا بال�شيخوخة اجل�سدية وال الكهولة الفكرية.

وعن�صر حمفز للرتقي وجتاوز امل�ستقر
وهي �صفات توجد يف املجتمعات الفتية

،،،

مار�ست عملية التدري�س يف الواليات
املتحدة وكان الطالب أ�كرب مني �سنا

أ�تعتقد أ�ن �صدمة بغداد مل جتعلك ت�شعر بال�صدمة
من جديد حني ذهبت للواليات املتحدة أ
المريكية؟
هذا حتقق يف بع�ض النواحي منها م� أس�لة االختالط التي
تعودت عليها يف بغداد جعلتني أ�تقبل ب�سهولة نف�س أالمر
حني وجدته ب�صورة أ�كرث تعقيدا عنها يف العا�صمة العراقية,
لكنني وجدت أ��شياء جديدة يف وجودي يف أ�مريكا منها احرتام
الثقافة أالمريكية لكل �إن�سان مهما كانت هويته ،وهذا �شيء
لفت نظري كثريا .فهذه القدرة على تقبل آالخر جتعل
املجتمع قابال للتطور.
هل كانت اجلن�سية ال�سعودية معروفة هناك
آ�نذاك؟
نعم  ،كانت معروفة ومو�ضع احرتام وتقدير  ،حتى
أ�ن الت أ��شرية التي كنا نح�صل عليها من الواليات املتحدة
أالمريكية كانت تختلف عن ت أ��شريات غرينا من الطلبة
حيث تقرتب يف امتيازاتها من الت أ��شرية الدبلوما�سية .هذا
من الناحية الر�سمية أ�ما عن الناحية االجتماعية فقد
وجدت أ�ن أالمريكان يقدرون أالطفال كثريا  ،وهذا عك�س ما
يحدث عندنا ف�إذا وجدنا طفال يبكي أ�و ي�صرخ نحاول قدر
ا إلمكان �إ�سكاته  ،حتى ال يزعج من حوله  ،ف�إذا بنا نعاتب من
أالمريكان لي�س على �صراخ الطفل  ،و�إمنا على ما نقوم به من
حماوالت �إ�سكاته  ،مثال.
مثل هذا امل�شاهد وغريها غيرّ ت لدي بع�ض املفاهيم
وحركت بع�ض القناعات  .ومن أال�شياء التي انتبهت �إليها
حبهم اجلم للعمل  ،حيث أ�نني كنت أ�الحظ ن�سبة من يعمل
بجدية قيا�سا �إىل من ال يعمل أ�و يعمل بتكا�سل .وجدت أ�ننا
كعرب ال نعمل بنف�س اجلدية وااللتزام  ،وكنت أ�� أس�ل نف�سي
دائما هذا ال� ؤ
س�ال  " :ما �سبب تقدمهم احل�ضاري؟ " .
البد أ�ن نكون كمراقبني حري�صني على رقي جمتمعنا
ب أ�ن نبحث هذه الق�ضايا  ،فنالحظ عنا�صر القوة يف هذه
املجتمعات أالوربية أ
والمريكية واليابانية كي نحاول نقلها
ملجتمعاتنا .
هم ي�شتغلون بجدية حتى مع انعدام الرقابة عليهم  ،وقد
ا�شتغلت مع طالب أ�مريكان  ،فوجدت أ�نهم لي�سوا أ�كرث تفوقا
منا  ،ت أ�ملتهم فوجدت عندهم ميال قويا للتعلم والعمل
بجدية ـ مع مالحظة وجود تفاوت بينهم كل ح�سب جده

اجلانب آ
الخر يف حياة الدكتور عدنان ال�شخ�ص
مل نتطرق �إليه بعد  .أ�نت أ��ستاذ يف علم الريا�ضيات
لكننا فوجئنا بك تلقي حما�ضرات يف جمال علم النف�س
واالجتماع والثقافة كما وجدناك تقدم أ�طروحات
مهمة يف ق�ضايا املجتمع  .أ�ال حتدثنا عن ت�صورك لهذا
الدور؟
أ
هذا جانب مهم يف احلقيقة  ،و�شعرت ب�هميته منذ اليوم
أالول النخراطي يف التعليم الثانوي  ،وهو االهتمام بال�ش ؤ�ون
العامة خارج حدود الذات ،وخارج حدود القريبني� .إنه االهتمام
باملحيط االجتماعي من خالل العالقات وال�صداقات  ،فكنت
كثريا ما أ�هتم باللقاءات مع أال�صدقاء  ،وحماولة توجيه
أ�قربائنا و أ��صحابنا �إىل ما فيه اخلري آ
للخرين.
أ
أ
يف الواليات املتحدة أالمريكية وجدت �ن هذه المور
متثل �ضرورة  ،ففي تلك الفرتة التي ابتعثنا فيها ابتعث عدد
كبري من أ�بناء اململكة  ،من طالب ما بعد الثانوية الذاهبني
للمرحلة اجلامعية  ،وجدت أ�ن الكثري من ال�شباب عندما
يالقي هذه ال�صدمة احل�ضارية يت أ�ثر ب�شكل �سلبي  ،وهذا
يتطلب أ�ن نحافظ على ه ؤ�الء ال�شباب حتى يرجع كل �إىل بلده
وهو حمافظ على هويته  :الوطنية والعربية وا إل�سالمية ،
و أ�ال يكون ـ ال�سمح اهلل ـ معول هدم ثقايف وفكري يف جمتمعنا.
نعم  ،ليكن ال�شاب رائدا من رواد التطوير والتنوير يف
اجلوانب ا إليجابية  ،ولكن عليه أ�ن ينتبه حتى ال يجلب معه
أ�ية انحرافات مما قد ي�شاهده يف املجتمع أالمريكي املنفتح .
تطلب هذا أ�ن نهتم بتجميع ال�شباب والتعارف فيما بينهم.
وقد ذهبنا �إىل تلك التجمعات ووجدنا بع�ض اجلمعيات التي
تعمل يف نف�س املجال  ،مثل جمعية الطلبة العرب وجمعية
الطالب امل�سلمني  ،وبحكم �سني أالكرب منهم وجدت
نف�سي أ�قف �إىل جانب ه ؤ�الء الطالب وهم يواجهون
م�شاكل أ�كرب من ا�ستطاعتهم  ،وهذا بالطبع يحتاج
�إىل �شيء من التوجيه فكنا نهتم بتوجيه ه ؤ�الء
الطلبة  .أ�ُقحم ال�شخ�ص منا يف بع�ض هذه الق�ضايا
�إقحام ال�ضرورة  ،و�صرت أ�قوم بواجبي يف �إطار الن�صح
وا إلر�شاد  .بعد عودتي �إىل الوطن وجدت أ�ن هذه
ق�ضية مهمة جدا للتوا�صل بني املبعوث وجمتمعه .
 �إذا أ�ردت أ�ن أ�نغلق فقط على عملي وبحثي
وتدري�سي وجامعتي فقد أ�عمق امل�سافة بيني وبني
جمتمعي يف حني يعترب وجود املثقف داخل جمتمعه
و�سيلة من و�سائل تطوير ذلك املجتمع ،ودفعه نحو
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نعرف أ�نكم د ّر�ستم للطالب يف الواليات املتحدة
أ
المريكية  .ما تف�صيالت هذه الفرتة ؟
عندما كنت أ�دْر�س الدكتوراة يف الواليات املتحدة
أالمريكية طلب مني الق�سم أ�ن أ��ساعد يف تدري�س بع�ض "
الكور�سات"  ،وفعال مار�ست عملية التدري�س بعد أ�ن وجدتها
حتقق يل فائدة من ناحيتني  .أ�وال هي عملية �ستزيد دخلي
املادي ألننا نح�صل على راتب جمز ٍ ك أ�جر على ما نقوم به من
أ�عمال  ،وثانيا هي جتربة تو�سع مداركي وت�ضعني يف حالة
دائمة من حيث اختبار قدراتي.
ؤ
كنت أ�در�س غالبا يف فرتة " امل�ساء "  ،وتلك الفرتة ي�مها
املوظفون ممن يريدون احل�صول على �شهادة جامعية  ،من
خالل برنامج التعليم امل�ستمر ،و أ�غلب من كنت أ�در�سهم كانوا
أ�كرب مني �سنا  ،ن�ساء ورجاال  ،فهم موظفون ويعملون ولكن
ل�سبب أ�و آلخر فاتهم ركب التعليم اجلامعي  ،فيقبلون على
الدرا�سة بعد انتهائهم من أ�عمالهم .بع�ض ه ؤ�الء الدار�سني
كنت أ�جد ثقافتهم عالية ووظائفهم جيدة  ،لكنهم يريدون
حت�سني م�ستواهم التعليمي  .أ�تذكر واحدة من الطالبات
كان يبدو عليها أ�ن و�ضعها الوظيفي جيد ,ف� أس�لتها  :ملاذا
التحقت بالتعليم امل�سائي ويف هذا الق�سم بالذات؟ أ�خربتني
أ�نها تخرجت من ق�سم أ�دبي  ،وقد اكت�شفت بعد توظيفها أ�ن
الرتقي �إىل وظائف جيدة يتجه للتخ�ص�صات العلمية  ،فهي
تريد الدرا�سة يف اجلامعة مرة ثانية يف تخ�ص�ص علمي .كانت
تلك ال�سيدة يف حدود �سن � 25إىل � 30سنة  ،ومعنى هذا أ�ن
الطريق أ�مامها مازال ممتدا  ،وهي ترغب يف حت�سني و�ضعها
الوظيفي.
من أالمور التي أ��صابتني ب�صدمة جميلة ومده�شة هو
أ�نني در�ست يف املاج�ستري ،وكانت �إحدى زميالتي عمرها 51
�سنة  ،وابنها يدر�س معها يف نف�س اجلامعة  ،وهي توا�صل
الدرا�سة يف همة وحيوية ون�شاط  ،وهو أ�مر مل يكن
معتادا بالن�سبة يل .
يف بالدنا العربية عندما ي�صل ال�شخ�ص
�إىل �سن الثالثني أ�و اخلام�سة والثالثني

الثقافة أ
المريكيةحترتم كل �إن�سان
مهما كانت هويته

واجتهاده ـ وهذا هو ال�شائع بينهم  .كان هناك بع�ض الطلبة
من الباك�ستانيني والهنود أ�و غريهم من املتفوقني جدا ،
وبع�ضهم آالخر م�ستواه منحدر جدا  ،و نف�س أالمر ي�صدق
على أالمريكان .لكن ما الذي مييز املجتمع أالمريكي ليكون
جمتمعا قويا ،فتيا  ،متطورا ؟
الحظت أ�ن ن�سبة من ي�شتغل بجدية أ�على بكثري من ن�سبة
من ميار�سون العمل بجدية يف البيئات العربية التي عملت
بها .
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هذه احلالة �ست ؤ�دي املدر�سة وظيفتها بكفاءة أ�على
وبجودة م�ضمونة .
قيا�س مدى التقدم الذي �سيحدث للطالب
نتيجة هذا االرتقاء هو مهمتنا يف مرحلة ما بعد
التطبيق  .قدمت هذا امل�شروع �إىل �إدارة التعليم يف
املنطقة ال�شرقية  ،وكان عنوان أالوراق التي تقدمت
بها هو " م�شروع ال�شراكة الفاعلة بني املدر�سة
واملجتمع املحيط لتحقيق اجلودة "  ،وقد وافق
�سعادة مدير عام التعليم على تطبيق امل�شروع يف
بع�ض املدار�س املنتقاة  ،وابتد أ�نا التطبيق والحظنا
بع�ض امل ؤ��شرات ا إليجابية وننتظر �إىل انتهاء العام
الدرا�سي حتى ن�ستطيع أ�ن ن�ستخل�ص أ�هم العنا�صر
التي ميكن أ�ن يتطور من خاللها التعليم بوجود
هذه ال�شركة.

أالمام  ،وهو حق لذلك املجتمع علينا ؛ ألن املجتمع هو الذي ولكنها حتتاج �إىل عنا�صر معينة  ،من أ�هم هذه العنا�صر هو
وفر لنا فر�صة ال�سفر والتخ�ص�ص وهو الذي أ�تاح لنا فر�صة وجود املعلم املنا�سب  ،ووجود ا إلدارة التي تتابع هذا املعلم ،
ا�ستثمار تفوقنا العلمي باجتاه معني ،ومن حق املجتمع ووجود فر�صة للمعلم كي يرتقي من خالل التدريب.
الفعلي أ�ن نعطيه �شيئا من االهتمام .
قررنا أ�ن نعطي آالخرين �شيئا من خربتنا  ،وما ن�ستطيع م�شروع " ال�شراكة املجتمعية " نبحث
أ�ن نعطيه هو يف جمال الرتبية ،ويف جمال التوجيه الطالبي،
وقد توا�صل هذا أالمر بعد عودتي �إىل اململكة  ،من خالل من خالله كيف يكون املجتمع داعما
لقاءاتي املختلفة مع مدار�س طالب الثانويات يف توجيههم للمدر�سة بحيث ت ؤ�دي دورا فيه �شيئا
نحو التخ�ص�ص  ،وكذلك طالب اجلامعات الذين يلتقون يف
من اجلودة
مهرجانات وم ؤ�مترات �سنوية ،وكان دورنا امل�ساعدة يف التغلب
على امل�شكالت التي ميكن أ�ن يواجهها الطالب يف اجلامعة.
هذه امل� أس�لة جعلتني يف بع�ض أالحيان مو�ضع ا�ست�شارة من
قيا�س مدى التقدم الذي �سيحدث
عدد من الطلبة  ،ومن خالل ا�ست�شارة الطلبة يل يلزمني أ�ن
للطالب نتيجة هذا االرتقاء هو مهمتنا
أ�كون متهيئا حتى أ�عطي امل�شورة املنا�سبة.

،،،
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هناك اجلانب املخت�ص ب� أش�ن ت�شكيل م ؤ��س�سة
تعليمية وتدريبة رفيعة امل�ستوى  .ماذا عن
تف�صيالت هذا امل�شروع الطموح ؟
للن�سان من م�شروع تربوي � ،إما
وجدت أ�نه البد إ
ت أ�ليف أ�و تدريب ،أ�وجهد م ؤ��س�سي  ،وت أ�ملت االو�ضاع
حويل فوجدت أ�ن ما ينق�صنا أ�كرث هو أ�ن يكون لدينا
عمل م ؤ��س�سي للنهو�ض مب�ستوى الرتبية يف اململكة،
وحتى النغو�ص كثريا يف التنظري يجب أ�ن يتجه
ا إلن�سان �إىل م�شروع حمدد ،وليكن هذا امل�شروع واقعيا
حتى لو كان �صغريا � ،إال أ�نه يجب أ�ن يكون م�شروعا
ناجحا  ،وبهذا فقد �ساهمت يف �إن�شاء مدار�س أ�هلية،
ووجدت أ�ن عملية تطوير التعليم لي�ست عملية �صعبة،

14

يف مرحلة ما بعد تطبيق م�شروع
ال�شراكة

فكرت قبل حوايل �سنتني يف م�شروع " ال�شراكة
املجتمعية "  ،بني املجتمع واملدر�سة  ،كيف يكون
املجتمع داعما للمدر�سة كي ت ؤ�دي دورها بحيث تقدم
�شيئا من اجلودة ؟ وكيف تن�شر املدر�سة التنوير يف
املجتمع املحيط ؟
  يف ظني أ�ن هذا امل�شروع با إلمكان تطبيقه �ضمن
الظروف احلالية  ،حيث أ�ن تكلفته و أ�عباءه املالية لي�ست
كبرية  .لذلك توجهت كي أ�طبق هذا امل�شروع على بع�ض
املدار�س حتى يكون منوذجا يحتذى من خالل اال�شرتاك
والقرب من املدر�سة  ،وحماولة االرتقاء ب آ�داء املعلم ويف
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املحاور أ
ال�سا�سية لتحقيق تعليم
ناجح من خالل م�شروعي هي :
التقييم الفاعل واالعتماد على
والدارة الواعية
التدريب إ
ما العنا�صر أ
ال�سا�سية مل�شروع ال�شركة الفاعلة كما
حددمتوها ؟
عنا�صر هذا امل�شروع تتلخ�ص يف ثالثة حماور رئي�سية .
املحور أالول هو أ�ن يكون هناك تقييم فاعل  ،مبعنى أ�ن يقيم
�آداء املعلم ب�صورة فاعلة ،وهو ما ي�ستوجب وجود تقييم عادل
جلميع جوانب العملية الرتبوية التي ي ؤ�ديها املعلم .
يجب أ�ن يكون هناك تقييم آلداء الطالب ب�صورة فاعلة،
وهذا يتطلب أ�ال منيع املقايي�س الرتبوية حينما نقيم
الطالب.
املحور الثاين هو االعتماد على التدريب  .فالتدريب على
ر أ��س العمل من أالمور التي نحتاجها  ،واعتربها �شخ�صيا
من أ�هم عنا�صر االرتقاء يف القدرات الب�شرية  ،وقد جربتها
بع�ض ال�شركات  ،وح�صلت على نتائج ممتازة مثل " أ�رامكو" .
وهي �شركة رائدة ا�ستطاعت أ�ن ترتقي ب آ�داء املوظف ال�سعودي
وغريه ،ب�شكل يناف�س �آداء املوظف على امل�ستوى العاملي .
من أ�هم عنا�صر االرتقاء لديهم هو التدريب على
ر أ��س العمل .فلماذا ال يكون لدينا تدريب فاعل على
ر أ��س العمل يف املدار�س ؟
  قد يقال أ�ن هناك تدريب  ،ولكن ينق�صه أ�مران
مهمان .أالمر أالول أ�نه لي�س تدريبا ح�سب احلاجة  ،مبعنى
أ�ن التدريب الناجح ينطلق من تقييم دقيق ؛ وبالتايل ف�إنني
أ�عرف أ�ن هذا املدر�س يحتاج �إىل مثل هذه الدورات يف جماالت
بعينها  ،وتعطى له هذه الدورات بناء على احلاجة  .أالمر
الثاين أ�ن يقدم التدريب بناء على الرغبة ،فما يرغبه املدر�س

من دورات يح�صل عليها .قد يرغب يف دورة وال يح�صل عليها،
وهذا أ�ي�ضا لي�س تدريبا فاعال.
وقد يجرب على دورة ال يرغب فيها ؟
هذا �صحيح فالدورات تن�ش أ� من احتياج املعلم وبناء على
التقييم الدقيق له ؛ وهنا نالحظ ارتباط حقول اخلربة يف
امل ؤ��س�سة التعليمية.
املحور الثالث أ�ن تكون هناك �إدارة فاعلة  ،مما يجعلها قادرة
على أ�ن ت�ستقريء امل ؤ��شرات  ،وتتابع تنفيذ الربامج ب�شكل
متطور وب�صورة م�ستمرة ،وحتى ي�ستطيع املدير قيادة هذه
العملية يجب أ�ن يعطى بع�ض ا إلمكانيات من حيث احلوافز.
النظام احلايل ال يعطي املدير هام�شا يف احلوافز  ،فهو
ي�ستطيع أ�ن يقدم تقريرا �صادقا و أ�مينا لكن يف نهاية العام
ف�إن من يح�صل على درجة عالية أ�و متدنية يح�صل على
حوافز ا إلثابة بينما يجب أ�ن يكون هناك بع�ض احلوافز
بيد املدير  ،والتي يقررها بناء على جهود املدر�س  .املدير
او الرئي�س املبا�شر هو أ�كرث �شخ�ص ميكنه أ�ن يحدد هل هذا
املدر�س ي�ستحق حافزا بناء على �آدائه طول العام من عدمه.

نقوم بعملية �إحياء للمفاهيم الرتبوية
املتطورة ا�ستنادا على عن�صري العلم

هل تعتقد أ�ن هذا امل�شروع �سيحقق النجاح املرجو،
ويتقدم بالعملية التعليمية يف اململكة نحو التطوير
احلقيقي الذي ال ين�شغل باملظهرية واالحتفاء
بال�شكل ؟
أ
أ
أ�عتقد �ننا ن�سري يف الطريق ال�صواب لننا نقوم بعملية
�إحياء للمفاهيم الرتبوية املتطورة ا�ستنادا على عن�صري
العلم واخلربة ،يف تنا�سق فريد وجتان�س مطلوب  .و أ�ظن أ�ننا
�سنحقق نتائج طيبة �إن �شاء اهلل يف نهاية العام.

البحث العلمي يف الدول النامية �ضرورة
تعادل ا�ستمرار احلياة نف�سها

،،،

البد من االنتباه �إىل دور املجتمع
كم ؤ��س�سات و أ�فراد يف حتقيق البنية
العلمية املتطورة ويف مقدمة هذه
امل ؤ��س�سات ي أ�تي دور الدولة

لدي م�شروع كتاب يتعلق
بـ" الريا�ضيات واحلياة " بحيث يقدم
للمواطن العادي مادة معرفية ب�شكل
ممتع ومنا�سب
ا�ستنادا �إىل جمال تخ�ص�صك يف الريا�ضيات مع
�إقبالك على امل�شروع الذي تعكف على �إجنازه يف هذه
املرحلة كيف ترى عطاءاتك يف م�ستقبل أ
اليام ؟
ما أ�رغبه حقيقة هو أ�ن أ�حقق �شيئا من م�شروعاتي
الفكرية امل ؤ�جلة  .لدي آالن أ�كرث من م�شروع فكري وثقايف
 ،ولكن �ضيق الوقت أ�و �سوء تخطيطه مينعني من موا�صلة
العمل ب�صورة حثيثة .
لدي م�شروع كتاب جاهز للن�شر يتعلق مبا ن�سميه ـ نحن
املثقفون ـ ب" الريا�ضيات واحلياة"  ،بحيث يقدم هذا الكتاب
�إىل املواطن العادي  ،غري املتخ�ص�ص ،ولكن من خالل توا�صله
مع مادة الكتاب املعرفية ميكنه أ�ن ي�ستوعب بع�ض تطبيقات
الريا�ضيات يف احلياة ب�شكل ممتع ومنا�سب .
لدي بع�ض امل�شروعات الفكرية املتعلقة بالثقافة  ،أ�و ببع�ض
الق�ضايا املجتمعية ،مما يكون له أ�ثر مبا�شر على جمتمعنا
ال�سعودي بل والعربي  .بع�ض هذه امل�شاريع انطلقت
من م�شاركات وحما�ضرات كنت قد أ�لقيتها هنا
وهناك� .شعرت بعد أ�ن انتهيت من تقدميها للجمهور
للن�سان أ�ن يرثيها  ،فيجعلها على
العري�ض أ�نه ميكن إ
�شكل كتاب  ،وهي حتتاج أ�ي�ضا �إىل وقت حتى ميكننا أ�ن
ننجزها يف أ�قرب وقت �إن �شاء اهلل.

حتدثت مرة عن بع�ض الق�ضايا الفكرية التي ت�شغل
بالكم ومنها ق�ضية البحث العلمي يف البلدان العربية
 .ماذا عنها ؟
البد يف البداية االعرتاف ب أ�ن تقدم أالمم ال ي أ�تي
اعتباطا وال ين�ش أ� من فراغ ،وال يت�شكل نتيجة م�صادفة
�سعيدة  .البحث العلمي يف الدول النامية �ضرورة تعادل
ا�ستمرار احلياة نف�سها  .ويف هذا ال�صدد البد من الرجوع �إىل
تقرير التنمية ا إلجتماعية أ
للمم املتحدة  ،والذي ن�ص على
أ�ن املجتمعات الفقرية أ��سهمت بن�سبة  %3من االقت�صاد العاملي
نتيجة طبيعية للفقر العلمي بها .هذا يردنا بقوة �إىل توا�ضع
املخ�ص�صات املالية يف أ�غلب الدول العربية والتي ال تتعدى
 % 0,3من �إجمايل ميزانياتها  ،وهذا التقتري املادي ي�سهم يف
الت أ�خري العلمي والتباط ؤ� التكنولوجي.
ال�شك أ�ننا نلم�س مثل هذا الرتاجع يف العناية با إلجنازات
العلمية وهو ما يعود �إىل ان�شغال املجتمع وا إلعالم عن دور
العلم يف تطويراحلياة  .البد من االنتباه �إىل دور املجتمع
كم ؤ��س�سات و أ�فراد يف حتقيق البنية العلمية املتما�سكة ،
واملتطورة  ،ويف مقدمة هذه امل ؤ��س�سات ي أ�تي دور الدولة التي
من أ�برز مهامها أال�صيلة ت�سليط ال�ضوء على العلم ودوره يف
تطوير تنمية الكفاءات العلمية.
الدكتور عدنان ال�شخ�ص �شكرالكم على هذا
وال�شك أ�ن هذا يربطنا مبا �سقناه يف حوارنا معكم حول
احلوار املمتع  ،و�شكرا لكم على اال�ست�ضافة
دور الدولة يف جتديد كافة نظم التعليم مع الرتكز على
الكرمية.
دائرة البحث العلمي منذ املراحل االبتدائية ،والطريق
ال�شكر لكم وملجلة " اخلط " التي أ�حمل لها كل
لتحقيق ذلك ينبغي أ�ن يبد أ� با�ستبدال أ��ساليب التعليم
احرتام وتقدير.
الوىل  -ربيع أ
العدد الثاين ع�شر -ال�سنة أ
الول  1433هـ  -املوافق  -فرباير  2012م

حوار

هذا يعطي الرئي�س املبا�شر �سلطة اكرب ليتمكن من
�ضبط العملية التعليمية ؟
�إ�ضافة �إىل ما يحققه هذا النظام من تناف�س �شريف
بني املعلمني أ�نف�سهم يكون مردوده ل�صالح الطالب .فاملدير
املبا�شر البد أ�ن يكون له دور يف منح احلوافز .و أ�تذكر أ�نني
جربت هذا النظام يف مدر�سة أ�هلية  ،وكانت احلوافز ال
تتجاوز  %1من ميزانية املدر�سة  ،لكنها لعبت دورا يف االرتقاء
مب�ستوى �آداء املعلم .
هذه احلوافز غري الزيادات ال�سنوبة  ،وتعطى للمتميزين
وحدهم .مثل هذه احلوافز رغم � آض�لة قيمتها �إال أ�ن اجلميع
كان يتطلع �إليها  ،فبا إل�ضافة لقيمتها املادية كان لها قيمة
معنوية كبرية ؛ ف�إن من يح�صل على هذه اجلائزة أ�و هذا
التمييز أ�و هذا املقدار من املال ا إل�ضايف الذي يعد مكاف أ�ة
�سنوية لتميزه يف أ�مر ما كان ي�شعر معها ب أ�نه قد حاز مكاف أ�ة
معنوية ال تقدر مبال .
فامل�شروع قائم على التقييم الفاعل  ،والتدريب الفاعل
 ،وا إلدارة الفاعلة .بالطبع حتتاج هذه العملية �إىل متويل ،
وقد وجدت ا�ستعدادا طيبا من خالل بع�ض الداعمني من
رجال أالعمال كي يطبق امل�شروع ،وميول لعدد حمدود من
املدار�س  ،حتى نعطي نتائج الدرا�سة �إىل الوزارة  ،و�إىل �إدارة
التعليم  ،وفيها ن�شري �إىل أ�نه با إلمكان القيام بتفعيل حقيقي
ومدرو�س لدور املدر�سة احلكومية  ،كي ت ؤ�دي عمال متميزا ،
وحتقق تعليما متطورا  ،يتجه نحو اجلودة ال�شاملة  ،وهذا
العمل ال يتطلب الكثري من املال.

واخلربة يف تنا�سق فريد وجتان�س مطلوب

التلقينية التقليدية ب أ��ساليب تربوية حديثة ت�شجع التفاعل
اخلالق بني الطالب واملعلم  ،وهو أالمر الذي ترتكز عليه
عملية تنمية روح الفكر والبحث وا إلبداع مع �إف�ساح م�ساحة
منا�سبة للتجريب واالبتكار خا�صة أ�ن طالبنا يتميزون فعال
بالذكاء والذهن املتقد والقابلية للتفاعل مع املادة التعليمية
�إن قدمت لهم ب�شكل منا�سب.
يجب على الدولة ـ �إذن ـ تقدمي برامج حمفزة على التعليم
كما يف جتربة كثريمن الدول التي ر�صدت جوائز للبحث
العلمي  ،ومكنت القطاع اخلا�ص من تقدمي بع�ض امل�ساعدات
التمويلية �إىل جانب ت�شجيع أالبحاث  ،ون�شرها على نطاق
وا�سع  ،وحماولة تطبيق ما ميكن منها لالرتقاء بامل�ستوى
احل�ضاري أ
للمة .
أ
وهو ما ن�سعى لتحقيقه من خالل م�شروعنا الذي ��شرنا
�إليه يف جمال حيوي ومهم هو جمال التعليم .
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حيث وجدتها
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أ
ً
و� ُّ
العذاب ينادي ...
خط حرفا يف
ِ
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أ��شادت مديرة �إدارة امل�سرح
باملجل�س الوطني للثقافة
والفنون آ
والداب بالكويت كاملة
العياد ،وب�إعجاب با�ستخدام
املوروث اخلليجي املدفون،
وبال�سينوغرافيا التي �سادت
املوقف ،جم�سدين الق�صة بجمال
غري معهود وبطريقة القما�ش
الب�سيطة ،م�ضيفة العياد بقولها
 :أ�حيي امل�سرح ال�سعودي و أ�حييهم
على اال�ستلهام يف تراثنا ،الذي
كل ما ابتعدنا عنه تغربنا و�صار
تغريب أ��سا�س العمل ،م�شددة على االنطالق من الرتاث ،و أ�ن
العمل أ��شار اىل عدة أ��شياء الطبعة ،الطاعون ،حتول التجارة
والك�ساد والق�ص�ص ا إلن�سانية ،خمتتمة حديثها بقولها العر�ض
ال�سعودي أ�ثبت أ�نهم على قدر من الثقافة والوعي واملعاجلة
االجتماعية.
تعودنا �سابقا أ�ن نرى عمال �سعوديا يردد خطابا م�سرحيا
معينا ،لكن ما �شوهد يف عر�ض مرمي وتعود احلكاية عمال
مغايرا وخمالفا مل نعرفه ،و أ�ن حالة ال�سينوغرافيا أ�و�صلتنا
اىل الن�ص والكلمة حتى لو مل نعرف اللغة العربية
فيما حتدث مدير �إدارة احتاد املمثلني املحرتفني بتون�س �سليم
ال�صنهاجي عن اال�ستمتاع الذي حظي به من العر�ض ،م�شيدة
بتجربة �سعودية �شاهدها مب�سرح قرطاح قبل � 7سنوات،
معتربا عر�ض مرمي وتعود احلكاية قفزة نوعية للطرح
ال�سعودي ويعنى بامل�سرح كوجود يف اململكة ،فرحت أ�كرث يف
ال�شباب الذي يتوقع له خريا ،منوها أ�ن العر�ض مكنته من
ر ؤ�ية لعبة م�سرحية كل عنا�صرها مكتملة من قما�ش وهو
ما يحب للمخرج واملو�سيقى امل�صاحبة للعمل أ�عطت روح
احلب للعمل ،تفاج أ�ت كثريا بوجود الطفلة «رحمة نا�صر»
ووجودها بامل�ساحة التي معظمها ممثلون ،ذكرتني بلقطات
من أ�عمال «ت�شابلن» مع الطفل ال�صغري ،م�ضيفا أ�ن احل�ضور
لي�س ج�سدا ،بل روح وهي أ�عطت روحا للم�سرحية.
ويتابع ال�صنهاجي قوله � :إن ال�شباب املمثلني و�صلتني منهم
كمتفرج �شحنة للعمل وحب للم�سرح ،مطالبهم باحلذر من
االنطفاء ويكونون �شعلة حتى يوا�صلوا أ�عمالهم ،م�شيدا بدور
للنتاج أ�و التح�ضري ،بل
جمعية الثقافة والفنون التي لي�ست إ
يف الرعاية واملتابعة.
أ
فيما ذكر امل�سرحي البحريني عبد اهلل ال�سويد �ن امل�سرحية
هي تكملة ل�سل�سة من أالعمال امل�سرحية للفرقة ،وان اجل�سد
وحركة يبدع من خاللها املخرج دائما عقيل اخلمي�س،

وا�ستغالله اجليد للقما�ش مع ا إل�ضاءة و أ�ج�سام املمثلني،
م�ضيفا ال�سويد انه متنى لو البكائية يف العمل أ�ن تخف،
متمنيا أ�ي�ضا تكثيف أ�كرث للق�صة ،م ؤ�كدا أ�ن الكاتب يبقى
مبدعا واملخرج يعترب ا�سما مهما يف ا إلخراج يف امل�سرح
ال�سعودي رغم �صغر �سنه ،نرى يف العمل ثمرة نا�ضجة ،قدم
الفريق حلظات ال تن�سى كفريق ي ؤ�ثر يف ال�صالة ،م�شيدا
بالطفلة رحمة ب أ�نها الفراولة يف الن�ص ،يف �ضحكاتها وت أ�لقها،
وتبقى التجربة ال�سعودية تت أ�لق يوما بعد يوم ،متمنيا أ�ن
يرى العمل يف اخلليج.
فيما تفاج أ� امل�سرحي وا إلعالمي امل�صري حممد غ ّبا�ش
بالعمل وامل�ستوى اللذين و�صل �إليهما بال�سينوغرافيا ،تعودنا
�سابقا أ�ن نرى عمال �سعوديا يردد خطابا م�سرحيا معينا،
لكن ما �شوهد يف عر�ض مرمي وتعود احلكاية عمال مغايرا
وخمالفا مل نعرفه ،و أ�ن حالة ال�سينوغرافيا أ�و�صلتنا اىل الن�ص
والكلمة حتى لو مل نعرف اللغة العربية ،احلالة املقدمة من
خالل القما�ش أ�و�صلت املفهوم .و أ��شادت املخرجة امل�سرحية
أالردنية �سناء أ�يوب بالعمل �سينوغرافيا ،وبالطفلة «رحمة
نا�صر» وبامل�ساحة املقدمة لها كـ « أ�نثى» يف العمل امل�سرحي.
يذكر أ�ن العمل تناول فرتة احلرب العاملية الثانية وما كان
لها أ�ثر اقت�صادي مريع على �سكان اخلليج العربي ،عبارة عن
مزيج من الواقع أ
وال�ساطري املحلية املتوارثة على مر أالجيال
املتعاقبة ،من ت أ�ليف يا�سر احل�سن ،واخراج عقيل اخلمي�س،
وم�شاركة «ح�سن يو�سف ،ح�سن العلي ،يحي العلي ،ع�صام
برميان ،رحمه نا�صر ،أ�حمد احلمدان ،مرجتى احلميدي،
مو�سى جعفر ،أ�مني �شبيب ،حممد ال�شويخات» ،و�إ�ضاءة
حممد ال�سبع ،و�إك�س�سوار أ�مين دروي�ش ،و�إدارة امل�سرحية
نا�صر الظافر.
ؤ
حتية جلميع اللجان و امل��س�سات املحلية التي تدعي م�ساندتها
للم�سرح و الفنانني فلهم كل ال�شكر
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ثقـــافــة

�إدراكاً منا ب أ�همية التوا�صل الثقايف امل�ستمر ،وجدنا من أالهمية مبكان تبني فكرة
" ا إل�صدار املت�سل�سل" كو�سيلة نوع ّية م�ضافة �إىل كافة الو�سائل الثقافية أالخرى
التي ن�ضعها على عاتقنا ،والتي من �ش أ�نها أ�ن تعقد ال�صلة الوثيقة مع ذوي
االهتمام الفكري والثقايف واالجتماعي يف احليز الوطني بالدرجة أالوىل ،فهو
رهان ال يخرج عم �إطاره أالدبي  ،علينا دفع �ضريبته ب�شكل دوري وم�ستمر،عرب
(�سل�سلة �آفاق ثقافية) ب�شكل متعاقب ومتنوع ،نطل من خالله عليكم ومتناولني
ألبرز العناوين الثقافية املعا�صرة ،وفق مرتكزات أال�صالة و أ�ن�ساق احلداثة،
لي�صبح ا إلن�سان باعتباره القيمة واملق�صد هو
امل�ستهدف من كل ذلك .
بهذه املقدمة يط ّل علينا مركز �آفاق للدرا�سات
أ
والبحاث عرب( �سل�سلة �آفاق ثقافية) يف
�إ�صدارها أالول بعنوان ":املر أ�ة و� ؤ
س�ال
التحدي القادم" للمفكر حممد املحفوظ ،يف
هذا الكتاب ،يتناول املحفوظ مو�ضوع املر أ�ة يف
�إطار العمل على تطوير و�ضع املر أ�ة امل�سلمة
يف جمتمعاتنا ،و�إخراجها من دهاليز العزلة
والتهمي�ش الذي عا�شته طوال م�سريتها
احلياتية يف خمتلف ال�صعد وامل�ستويات.
وي ؤ�كد الكاتب على أ�ن ذلك التطور مرهون
�إىل حد بعيد بتحرير مبادئ الدين وقيمه من
أ��سر اجلمود والقراءات التاريخية املنطلقة
يف ع�صور التخلف واالنحطاط ،و�إىل تفكيك
ثقافة اال�ستبداد و أ�مناطها املغلقة و�إر�ساء
معاين احلرية وجماالتها.
با إل�ضافة �إىل أ�ن تطوير واقع املر أ�ة بح�سب
مايطرحه ،لي�س من املهام اخلا�صة باملر أ�ة
فح�سب ،بل هي م� ؤ
س�ولية كل الفئات وال�شرائح
يف املجتمع ،يتطلب نه�ضة ثقافية – اجتماعية
تطرد من ف�ضائنا االجتماعي والثقايف كل عوامل
اجلمود و أ��سباب االنحطاط والت أ�خر .منوهاً �إىل أ�ن ذلك لن يكون بدون كفاح
ن�سوي م�ستدمي وامتالك �إرادة �صلبة لتجاوز عقبات تلك املرحلة ،حتى يت�سنى لها
من موقع القدرة واجلدارة حتمل امل� ؤ
س�ولية يف ال�ش ؤ�ون العامة.
الكتاب الذي تناول حمورين رئي�سني أالول ( املر أ�ة والعمل) ،ناق�ش فيه واقع
املر أ�ة يف احلقل -التعليمي والتنموي والثقايف وال�سيا�سي ، -أ�و�ضح �إىل أ�ن العالقة
بني الرجل واملر أ�ة ،عالقة تكاملية ،بحيث أ�ن كل طرف من موقعه االجتماعي

وا إلن�ساين ،ي ؤ�دي وظيفته ويقوم مب� ؤ
س�ولياته .ور أ�ى أ�ن املر أ�ة يف م�شروع �إ�صالح
أ�و�ضاعها للخروج من العزلة والهام�شية ،تتحمل م� ؤ
س�ولية رئي�سية يف هذا
ا إلطار.
أ
أ
أ
وحول م�س�لة الهلية ال�شخ�صية ( الوالية على الذات) ومبد� القوامة الذي
يتخذه بع�ض من الرجال مرجعية يف فر�ض �سيطرتههم وهيمنتهم على املر أ�ة،
بني املحفوظ أ�ن ال�شارع املقد�س أ�ثبت للمر أ�ة الوالية على نف�سها ومالها وعملها
حني تبلغ �سن التكليف وتكون ر�شيدة يف ت�صرفها ،ومل يجعل ألحد عليها والية يف
�شيء �إال يف موردين :
أ�ولهما – أالب واجلد أ
للب يف �ش أ�ن الزواج
�إذا كانت بكرا على القول الراجح عندنا نقابل
قول با�ستقاللها املطلق وعدم واليتهما ،وهو
القول امل�شهور.
وثانيهما -الزوج ،يف خ�صو�ص ما يتعلق
بحقوق الزوجية يف جمال اال�ستمتاع .هذا
يعني يحق لها يف عدا هذين املوردين القيد
لها ،وال والية ألحد عليها يف ممار�سة دورها
الطبيعي ا إلن�ساين.
ويف �سياق املحور الثاين ( :املر أ�ة بني الن�ص
والواقع) يخل�ص املحفوظ �إىل أ�ن وجود واقع
ن�سوي مت أ�خر ،هو وليد الظروف االجتماعية
والثقافية ،ولي�س وليد ا إل�سالم ومفاهيمه
الكربى .لذلك يدعو �إىل �ضرورة �إعادة ر ؤ�يتنا
وموقفنا جتاه املر أ�ة بالعمل على �ضرورة
فك االرتباط بني القيم واملبادئ ا إل�سالمية
الثابتة أ
والعراف والتقاليد االجتماعية التي
ال تن�سجم من قيم الدين ومثله العليا عرب
ممار�سة ثقافة النقد الثقايف واالجتماعي
 ،ل�صياغة واقع جديد للمر أ�ة ،يحرتم
خ�صو�صيتها  ،وال مينعها من القيام أ
بالدوار
والوظائف ا إلن�سانية واحل�ضارية املتعددة.
ؤ
أ
اجلدير بالذكر أ�ن املركز أ��صدر العديد من امل�لفات تهتم بال�ش�ن الثقايف
والفكري ،حتت عناوين خمتلفة ،حتكمها منظومة من القيم كـ" الت�سامح ،والعي�ش
امل�شرتك ،واحرتام آالخر ،و�إر�ساء كل ما من �ش أ�نه الت أ�كيد على مبادئ احلرية
والعدالة وامل�ساواة واحرتام حقوق ا إلن�سان .ولعل من أ�برزها كتاب تناول مو�ضوع
املر أ�ة امل�سلمة " ا إل�سالم واملر أ�ة " للمفكر زكي امليالد.
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بني يديك أ�خي القارئ جتربة أ�حد أ
الطباء البارزين يف اململكة العربية
الن�ساين الذي يبعث
ال�سعودية ،و�سرنى من خالل هذه التجربة ذلك الطموح إ
يف النف�س اجلمال الذي ال ي�شعر به �إال ه ؤ�الء الذين أ�خذوا العهد على أ�نف�سهم
أ�ن يحققوا هدفهم يف هذه احلياة.
"اخلط" التقت بالدكتور جعفر علي آ�ل توفيق وحاورته حول م�سريته
واجنازاته يف جمال تخ�ص�صه ورحلته العلمية املميزة.

د .جعفر آ�ل توفيق لـ "اخلط "

أ�عمل يف اللجنة العاملية لتقييم امل�ست�شفيات حول العامل

تخ�ص�صت يف الطب الباطـن بجامعة انديانا وح�صلت عــــــــ
حوار /ح�سن اخلاطر
ما الذي كنت َ�ش ِغ ًفا به يف �صغرك؟
أ
أ
أ
كنت �شغ ًفا بقراءة كتب التاريخ والدب وال�شعر ،و�نا �حفظ الكثري من الق�صائد ال�شعرية،
أ
والمر الالفت لنظر زمالئي يف املرحلة الثانوية أ�نهم كانوا يده�شون من �ضالعتي يف اللغة العربية
حبذا لو تكلمت لنا قليلاً عن �سريتك؟
جعفر علي �آل توفيق ،من مواليد بلدة القديح مبحافظة القطيف عام 1385هـ ،وقد تعلمت والنحو ب�شكل خا�ص ،مع أ�ن درا�ستي كانت مرتكزة على درا�سة العلوم الطبيعية ،ولعل هذا من
�شغف العلم والبحث العلمي من والدي اخلطيب املال علي (رحمه اهلل) حيث �إنه كان من اخلطباء املفارقات.
املربزين با إل�ضافة �إىل كونه من رواد التعليم قبل وجود املدار�س احلكومية.
وماذا عن بحوثك يف جمال الطب؟
در�ست املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة يف القديح ،وبعد ذلك أ�كملت املرحلة الثانوية بثانوية
بحمد اهلل ن�شرت بحو ًثا كثرية يف جمالت عاملية ،ومن أ�هم هذه البحوث عندما كنت يف ال�سنة
القطيف عام 1404هـ ،ومن أالوائل على م�ستوى املنطقة ال�شرقية ،التحقت بعد التخرج بكلية
الطب والعلوم الطبية بجامعة امللك في�صل بالدمام ف أ�كملت مرحلة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف أالخرية بجامعة أ�نديانا ،بح ًثا بعنوان (البكترييا ناق�صة م�ستقبالت الهيموغلوبني ،وهي بكترييا
غري فاعلة يف النموذج التجريبي حلاالت العدوى الب�شري) ،وقد حاز هذا البحث على املركز
وحظيت بجائزة أالمري حممد بن فهد للتفوق العلمي.
اً
متنقل يف عدة أ�ق�سام :أالول يف البحوث الطبية على م�ستوى جميع أالطباء املوجودين يف اجلامعة ،ون�شر يف جملة علم
بعد ذلك أ�كملت �سنة االمتياز يف م�ست�شفى أ�رامكو ال�سعودية بالظهران
أ
المرا�ض املعدية ،ويهدف هذا البحث �إىل تعرف جني مهم يف البكرتيا ،وبالتايل �إىل �إيجاد لقاحات
الباطنية ،اجلراحة ،أالطفال ،وق�سم الن�ساء والوالدة.
ونظ ًرا حلبي ال�شديد يف �إكمال الدرا�سة فقد أ�نهيت االمتحانات امل ؤ�هلة لاللتحاق باجلامعات عالجية.
كما ن�شرت الكثري من أالبحاث يف جمالت عاملية خمتلفة ،ونتيجة هذه أالبحاث ح�صلت على
أالمريكية والكندية .وقد اجتزت هذه االمتحانات أ�ثناء الدرا�سة وعادة يتم التح�ضري لها ملدة
أ
تقارب ال�سنة بعد �إكمال الدرا�سة اجلامعية ،وبالتايل أ�عطاين هذا النجاح تخطي فرتة ا إلعداد جوائز عديدة من �شركة �رامكو ال�سعودية.
 �إ�ضافة لذلك ،يف عام 2010م� ،ضمن فعاليات جائزة كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحية ،لرواد
لالمتحانات وفتح أ�بواب أ�خرى من الناحية املعرفية.
أ
أ
أ
أ
أ
بعد ذلك التحقت بجامعة �إنديانا بالواليات املتحدة المريكية و�كملت تخ�ص�ص الطب الباطن ،ا إلبداع الطبي ،مت اختياري من �ضمن �ف�ضل ع�شرة �طباء على م�ستوى اململكة يف نطاق البحاث.
وهذه أالبحاث التي تربو على  70بح ًثا علم ًيا من�شورة يف العديد من املجالت الطبية املحلية
ومن ثم الزمالة أالمريكية يف علم أالمرا�ض املعدية وال�سارية واحلميات.
با إل�ضافة �إىل �شهادة طب املناطق اال�ستوائية وال�صحة العامة ،وكذلك زميل الكلية أالمريكية وا إلقليمية والعاملية ،و�إحدى نتائج هذه البحوث أ�ين أ�عمل م�ست�شا ًرا ملنظمة ال�صحة العاملية.
ألمرا�ض ال�صدر.
اجلامعات التي تن�صح بها ،ملن يرغب بدرا�سة الطب؟
يجب على الطالب أ�ن يختار اجلامعة بدقة ،فلي�س كل جامعة يف اخلارج هي جامعة ممتازة كما
ملاذا اخرتت الطب؟
جاء يف كتاب البحار ،هذا احلديث املروي عن الر�سول (�ص)" :العلم علمان :علم أالديان يعتقد البع�ض ،فاجلامعات تتفاوت يف م�ستواها.
وعلم أالبدان" ،لقد تولدت رغبتي يف درا�سة الطب عندما كنت يف املرحلة الثانوية ،وقد اخرتت هذه �إن ما مييز الدرا�سة يف اخلارج هو احل�صول على خربات متعددة وات�ساع يف النظرة املعرفية،
املهنة على �صعوبتها وتعبها؛ ألين وجدت فيها خدمة �إن�سانية أ�قدم فيها العناية واالهتمام با إلن�سان با إل�ضافة �إىل وجود خيارات كثرية بعد التخرج .من جهة أ�خرى ،ف�إن الدرا�سة داخل البلد يعطي
الطبيب فر�صة تعرف أالمرا�ض املنت�شرة يف البلد.
مبا هو �إن�سان " أ�خ لك يف الدين أ�و نظري لك يف اخللق".
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ي�ستطيع أ�ن ي�سهم يف عالج املر�ضى ،أ�ن يقف معهم وامل�ساعدة على نقلهم من منطقة املر�ض
�إىل ال�صحة ،فاملري�ض هو جزء من املجتمع ،روي عن الر�سول أالعظم (�ص)" :مثل امل ؤ�منني
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد
بال�سهر واحلمى".
تعليقك على هرم ما�سلو للحاجات؟
تد ّرج احلاجات هي نظرية فل�سفية قال بها أ�براهام ما�سلو ،وعندما نت أ�مل يف هرم ما�سلو
هرما منطق ًيا وواقع ًيا ي�سعى من خالله ا إلن�سان �إىل حتقيق الذات ،فا إلن�سان
للحاجات جنده ً
ح�س باحلاجة أل�شياء معينة ف�إنه ي�سعى لتحقيق هذه االحتياجات .تتدرج االحتياجات من
�إذا أ� ّ
احلاجات أال�سا�سية لبقاء الفرد من �إ�شباع الرغبات واحلاجات الف�سيولوجية ،ثم أالمن ،ثم
االجتماعيات ،ثم التقدير قبل أ�ن ي�صل �إىل حتقيق الذات.
وهذا الهرم منطقي ،ولكن هناك بع�ض أال�شخا�ص من قد يتجاوز بع�ض هذه أالمور كالتقدير
من ا آلخرين �إىل تقدير الذات.

ــــــلى الزمالة أ
المريكية
ماذا عن م�ستقبل الطب يف الوطن العربي؟
نرجو يف امل�ستقبل القريب أ�ن يتطور الطب يف الوطن العربي حتى يناف�س أ�على اجلامعات
العاملية ،وهناك كفاءات ال نقلل من � أش�نها ،در�ست يف اخلارج يف أ�رقى اجلامعات ورجعت للبلد،
وال غرابة �إذا قلنا� :إن بع�ض هذه الكفاءات ا�ستطاعت عالج بع�ض احلاالت التي مل ت�ستفد من
ذهابها �إىل اخلارج ،فهناك مفهوم خاطئ أ�ن العالج يف اخلارج أ�ف�ضل دائ ًما من العالج داخل
�صحيحا دائ ًما.
اململكة ،وهذا املفهوم لي�س
ً

ماهي عوامل النجاح كما يراها الدكتور جعفر آ�ل توفيق؟
هناك عوامل كثرية للو�صول �إىل النجاح ،ومن أ�هم هذه العوامل :ال�سعي ،والت�ضحية
�سواء بالوقت أ�و املال أ�و أالمور االجتماعية ،الطموح واملثابرة ،ويجب أ�ن يكون الطموح م�ستم ًرا
وال يتوقف عند حدٍّ معينّ  ،كما على ا إلن�سان الناجح أ�ن يتجاوز العقبات التي تعرت�ض طريقه
وال يجعلها �سب ًبا يف عدم الو�صول �إىل الهدف الذي ي�سعى �إليه ،فهذا أ�دي�سون أ�جرى أ�لف
جتربة فا�شلة قبل احل�صول على م�صباح حقيقي ،وقال كلمته ( :أ�جريت أ�لف جتربة فا�شلة
قبل احل�صول على م�صباح حقيقي) ،فا إلن�سان الذي يتعلم من جتاربه بال �شك �إن�سان ناجح،
فالتجربة التي تقربك من الهدف لي�ست جتربة فا�شلة ولي�ست م�ضيعة للوقت ،والواقع بال�ضبط
أ�ن أ�دي�سون مل يف�شل بل جنح ،ويتجلى هذا النجاح ب أ�نه عرف  999طريقة ال ت ؤ�دي �إىل الهدف
املن�شود! ،-فا إلن�سان الذي يتعلم من جتاربه بال �شك �إن�سان ناجح.
ا إلن�سان يجب عليه أ�ن يطور يف جتاربه و أ�ن يفيد منها ،و�إذا ح�صل على نتائج خميبة آ
للمال
فعليه أ�ن يبحث عن اخلط أ� يف جتربته ،فاملنطق يخربنا أ�ننا عندما نفعل نف�س ال�شيء فلن نح�صل
على نتائج مغايرة ،وقد قال أ�ين�شتاين( :اجلنون :أ�ن نفعل ال�شيء نف�سه مرة بعد أ�خرى ونتوقع
نتائج خمتلفة).
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حوار

هل ت�شعر أ�نك حققت هد ًفا يف هذه احلياة؟
امل�ست�شفيات أ
الهلية يغلب عليها النظرة التجارية اً
بدل من أ�ن يكون هدفها
أ
أ
أ
وجناحا يف حياتي ،وهناك ال �شك �هداف �خرى ��سعى
بكل ثقة ومن دون تردد حققت هد ًفا
ً
تقدمي خدمة �إن�سانية؟
لتحقيقها� ،إذ لي�س علينا أ�ن نقف عند حدٍّ معينّ يف العلم :فالعلم ال يقف.
أ
أ
الطب هو خدمة �إن�سانية ،فينبغي جلميع العاملني يف هذا القطاع �ن يجعلوا هدفهم ال�سمى
خدمة ا إلن�سانية و�إزالة معاناة املر�ضى.
هل ت�شعر ب�سعادة جتاه ما تقوم به ،ولو رجع بك الزمن �إىل الوراء فهل �ستختار
نف�س الدور الذي أ�نت فيه؟
ملاذا امل�ست�شفيات أ
الهلية تقدم خدمات أ�ف�ضل من امل�ست�شفيات احلكومية؟
أ
أ
يخدم بني جن�سه ويقدم العالج والمل ،وال �مانع من تقدمي ن�صائح طبية من خالل الهاتف.
أالخطاء ال�شائعة أ�ن من يدفع مبل ًغا يح�صل على خدمة أ�ف�ضل ،واحلال أ�ن اخلدمة الطبية �إ�ضافة �إىل عملي كمق ِّيم للمقاالت الطبية أ
والبحاث قبل ن�شرها يف الكثري من املجالت الطبية
تعتمد على كفاءة العاملني يف هذا املن� أش� ال�صحي أ�و ذاك.
حول العامل ،كما أ�عمل يف اللجنة العاملية لتقييم امل�ست�شفيات حول العامل ،و أ�نا أ��شعر ب�سعادة
كبرية جتاه ما أ�قوم به .كما أ�ين أ�جته يف حتقيق املزيد من أالبحاث يف جماالت أالمرا�ض املعدية
للن�سان؟
ماذا متثل ال�صحة بالن�سبة إ
ومقاومة البكترييا للم�ضادات احليوية وكذلك أ�مرا�ض احلج.
أ
روي عن ا إلمام علي (ع)" :نعمتان جمهولتان :ال�صحة والمان" ،ف�إذا فقد ا إلن�سان نعمة
ج�سام
����و�����س كبا ًرا ت���ع���ب���ت يف م������راده������ا أال ُ
ال�صحة ف�إنه ال ي�ستمتع ب أ�ي �شيءٍ من ملذات الدنيا ،فال�صحة هي أ�غلى ما ميلكه ا إلن�سان ،وهي و�إذا ك����ان����ت ال����ن����ف ُ
التي تعطي قيمة جلميع ملذات احلياة ،يقول ب�شار بن برد يف هذا العنوان:
كلمة أ�خرية يف نهاية اللقاء؟
   ال �شك أ�ن ا إلن�سان ي�صاب ب�إحباط يف فرتات معينة يف حياته ،وال بد من وجود عقبات
�صحة اجل�سد
�إنيِّ و�إن كان جمع املال يعجبني فلي�س يعدل عندي َّ
تعرقل الو�صول �إىل هدفه ،والواجب على ا إلن�سان أ�ن يقفز فوق هذه العقبات ويتح َّرر منها
يف املال ٌ
وال�سقم ين�سيك ذكر املال والولد
زين ويف أالوالد مكرم ٌة
ُّ
باالنطالق �إىل أالمام ،ولو فت�شت يف جميع ق�ص�ص الناجحني لر أ�يت أ�نهم مل ي�صلوا �إىل ما و�صلوا
�س أ�نتقل معك �إىل م�س أ�لة حول ه ؤ�الء املر�ضى الفقراء الذين ال ي�ستطيعون أ�ن �إليه� ،إال بعد أ�ن جتاوزوا العقبات واملعوقات ،ولو أ�نهم ا�ست�سلموا ملا و�صلوا �إىل أ�هدافهم ،فالنجاح
لي�س اً
�سهل كما يت�صور البع�ض بل يحتاج �إىل كدح وتعب ،و أ�نا �شاكر ومقدّر لكم هذا اللقاء.
يح�صلوا على عالجهم-كزراعة ُكل َية مثلاً  -كيف ن�ساعدهم؟
على جميع أ�فراد املجتمع ،من رجال أالعمال ،أ�هل اخلري ،اجلمعيات اخلريية ،وكل من
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احلرية وامل�صلحة

لعلنا ال ن�ضيف �شيئا حني القول  :أ�ن الدين ا إل�سالمي بكل ت�شريعاته ونظمه،
وبالرغم من تقريره للغيب  ،ف�إنه ذو �سمة عقالنية  ،أ�ي أ�نه جاء ليوافق منطق العقل
لل�سالم  ،ال
ا إلن�ساين و أ�حكامه  .لذلك ال جند أ�ن هناك حكم يف الدائرة الت�شريعية إ
ين�سجم وحقائق العقل ا إلن�ساين  .وعامل الغيب يف املنظور ا إل�سالمي ،لي�س نفيا أ�و تغييبا
لعامل ال�شهود والعقل  .و�إمنا بالنظر العقلي امل�ستند على حقائق الوحي يتم اكت�شاف بع�ض
جوانب و أ�بعاد عامل الغيب .

 ،وناط بهذا املعنى مفهوم العدل  ،ب أ�ن جعل بينه وبني امل�شروعية تالزما  ،بحيث �إذا
انتفى املعنى االجتماعي يف الت�صرف الفردي  ،انتفت امل�شروعية و�سقطت  ،وال�سيما عند
تعار�ض احلرية الفردية مع امل�صلحة العامة  ،كما بينا  ،وهذا أ��صل مقطوع به  ،وجممع
عليه  ،حتقيقا للتوازن عمال وواقعا  ،ثم أ�قام احلق واحلرية على أ��سا�س التكليف امل ؤ�يد
بالعقيدة � ،ضمانا للتقيد باملعنى ا إلن�ساين  ،ألنه ي�ستند �إىل أ��صل اعتقادي قبل أ�ن يكون
تدبريا ت�شريعيا أ�و �سيا�سيا حم�ضا.

و�إن احلرية ا إلن�سانية ال تنجز على ال�صعيد العملي � ،إال على قاعدة توفري امل�صالح
التي ي�سعد بها ا إلن�سان ويحيا حياة كرمية  ،ودفع أال�ضرار التي جتلب �إليه ال�شقاء والبعد
على اجلادة واحلياة الكرمية  ( .لذا ال ميكن ت�صور ا إلن�سان حرا يف املفهوم ا إل�سالمي
� ،إال منذ أ�ن أ��صبح يعتقد أ�نه مكلف وم� ؤ
س�ول  .ذلك  ،ألن معنى احلرية الذي نه�ض به
التكليف قد غدا يف أ�غوار النف�س ا إلن�سانية معتقدا  ،ميار�سه على الوجه املر�سوم له
�شرعا  ،امتثاال ألمر اهلل  ،وعن طواعية وكامل ر�ضا  ،أ�و بعبارة أ�خرى � ،إن امل�سلم احلق
ال ي�صدر عنه ت�صرف أ�و ن�شاط حيوي  ،مادي أ�و فكري أ�و وجداين  ،مبقت�ضى ما ر�سم
له ال�شارع فيما خوطب به من تكاليف � ،إال �إذا كان يعتقد ابتداء  ،ويف قرارة نف�سه ،
أ�نه مكلف به �شرعا  ،ال بعامل اال�ستهواء  ،أ�و بت�سليط الغرائز الدنيا أالولية ال�سليقية
التي تغري بالت�صرف املطلق  ،طمعا يف حت�صيل الثمرات القريبة العاجلة  ،أ�و ا�ستجابة
للع�صبية  ،والهوى  ،وهو ما أ��شار �إليه القر�آن الكرمي  ،وحذر منه  ،لف�ساد م آ�الته على
املجتمع الب�شري كله  .بقوله تعاىل { َولَ ِو َاتّ َب َع ال ْ َح ُ ّق َأ ْه َو َاء ُهم لَ َف َس َد ِت ا َّلس َم َاو ُات
ْ
و أْ َ
ال ْر ُض } .
َ

ومن هنا ن�ش أ�ت الوظيفة االجتماعية للحق واحلرية وهذه الوظيفة هي أ��سا�س
التكافل االجتماعي امللزم أ�و جهة التعاون وا�ستخل�ص العلماء من هذا املبد أ� العام الذي
هو قوام احلريات واحلقوق  ،وم ؤ�داه أ�ن حق الغري حمافظ عليه �شرعا وهو حق اهلل
تعاىل يف كل حق فردي  ،مبا يحقق من معنى احلق االجتماعي يف ا إل�سالم  ( " .راجع
الدكتور فتحي الدريني  ،درا�سات وبحوث يف الفكر ا إل�سالمي املعا�صر� ،ص .) 47

وهذه احلرية لي�ست منف�صلة يف حقائقها وجتلياتها املتعددة عن نظام احلقوق
� ،سواء كانت هذه احلقوق خا�صة أ�م عامة  .و�إمنا هي متداخلة مع نظام احلقوق وال
ميكن أ�ن يتم �إجناز احلرية يف الواقع االجتماعي � ،إال ب�صيانة احلقوق  .فحماية احلقوق
و�صيانتها هي بوابة �إجناز احلرية يف الواقع االجتماعي  .وبدون ذلك تبقى احلرية
�شعارات جمردة بعيدة عن حركة ا إلن�سان الفرد واملجتمع .

ومبا أ�ن امل�صلحة العامة من ال�شروط التي تتوقف عليها قدرة الفرد و�إمكانيته من
حتقيق م�صاحله الذاتية املبا�شرة  .لذلك ف�إن �صيانة امل�صالح العامة بكل مقت�ضياتها
ومتطلباتها من �صميم �صيانة ا إلن�سان مل�صاحلة اخلا�صة والذاتية  .وبهذا تت�ضح
العالقة العميقة والوثيقة يف �آن  ،بني رعاية امل�صالح الذاتية ورعاية امل�صالح العامة .
و�إنه ال ميكننا ب أ�ي حال من أالحوال أ�ن ن�صون م�صاحلنا اخلا�صة �إال ب�صيانة م�صاحلنا
العامة  .ألنه وبب�ساطة �شديدة ال تبقى م�صالح خا�صة على ال�صعيد الواقعي معتربة � ،إذا
مت التهاون والت�ضحية بامل�صالح العامة .
ولعل هذا هو م ؤ�دى امل أ�ثور التاريخي القائل ( �إن قوما ركبوا �سفينة  ،ف أ��صاب بع�ضهم
أ�عالها وبع�ضهم أ��سفلها  ،وكان الذين يف أ��سفلها � ،إذا أ�رادوا أ�ن ي�ستقوا  ،مروا على من
فوقهم  ،فقال أ�حدهم  :لو �إنا خرقنا يف ن�صيبنا خرقا  ،ومل ن ؤ�ذ من فوقنا  ،ف�إن أ�خذوا
على يديه جنا وجنوا  ،و�إن تركوه  ،هلك وهلكوا جميعا ) .

من هنا ن�ستطيع القول  :أ�ن حياة ا إلن�سان وفق الر ؤ�ية ا إل�سالمية لي�ست حقا أ�و
" لذا ترى ا إل�سالم قد أ�قام فل�سفته الت�شريعية على أ��سا�س ت�ضمني املعنى ا إلن�ساين ملكا خال�صا له  ،بل هي م�سيجة بحق اهلل تعاىل وحق املجتمع  ،تنفيذا ألمانة التكليف ،
واالجتماعي مفهوم احلرية � ،ضمانا كافيا للحيلولة دون االعت�ساف يف ممار�ستها وتف�سريا ملعنى ا�ستخالفه يف أالر�ض  .ويقول تبارك وتعاىلَ { :و َال َت ْق ُت ُلواْ َأ ُنف َس ُكم }
ْ
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ولقد �صاغ الفقهاء جمموعة من القواعد الفقهية التي تنظم وحتدد وتوازن العالقة
و أ�ولوياتها بني امل�صالح اخلا�صة والعامة  .ومن هذه القواعد  ،ال �ضرر وال �ضرار يف
ا إل�سالم  ،ودرء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح  ،ويتحمل ال�ضرر اخلا�ص يف �سبيل دفع
�ضرر عام  ،وال�ضرر أال�شد يزال أ
بالخف .
وكل هذه احلقوق واحلريات العامة  ،التي هي �ضرورية ألمن وا�ستقرار املجتمعات ،
بحاجة �إىل ركائز و�سياج جمتمعي وقيمي  ،يحمي احلقوق  ،ويعزز فر�ص اال�ستقرار يف
املجتمع  .وهذه الركائز هي :
ؤ
أ
أ
 -1الوفاء بالعهود واملواثيق  ،لن ذلك هو الذي ي�كد الثقة بني �فراد املجتمع ويحفظ
لهم متا�سكهم االجتماعي .
 -2املحافظة على الروابط الروحية واالجتماعية  ،ف�إنها ت�شد أ�وا�صر املجتمع وجتعله
وحدة متما�سكة بعيدة عن أ�ي انقطاع وانف�صام .
 -3النزعة ا إل�صالحية التي تعمل على �إ�صالح ما ف�سد من حياة النا�س  ،وحماربة جتدد
الف�ساد وانطالقه يف املجتمع �سواء يف ذلك ف�ساد العقيدة  ،أ�و ف�ساد ال�سلوك والوجدان
 ،وهذا هو �سر ا إلميان يف حياة امل ؤ�منني عندما ينطلق ا إلميان يف حياتهم ليقوي هذه
الركائز  .فهم يحفظون عهد اهلل يف كل التزاماتهم ومواثيقهم يف العقيدة واحلياة ،
وي�صلون ما أ�مر اهلل به أ�ن يو�صل يف عالقة ا إلميان والقرابة واجلوار وغريها ،
وي�صلحون الف�ساد يف أالر�ض ).

وال ميكننا أ�ن نحدد معطيات االنطالق وممكناته املعا�صرة  ،بدون التعرف العميق
على العامل والع�صر الذي نعي�ش فيه .وذلك ألن تغييب الذات عن الع�صر  ،ال يف�ضي
�إال �إىل الغربة واالنزواء يف كهوف الهام�شية  .فمعرفة الع�صر �شرط ملمار�سة ال�شهود
{ ل ِ َت ُكو ُنوا ُش َه َد َاء َع َلى ا َّلن ِ
اس }  ،ون�صاب بالده�شة و اال�ستغراب من أ�ولئك النفر
الذين يوجدون ألنف�سهم حواجز وهواج�س حتول دون توا�صلهم الفكري واملعريف مع
م�ستجدات احلياة وتطوراتها املتعددة.
بطبيعة احلال كثرية هي العوامل أ
وال�سباب,التي حتول دون �إحداث قفزة نوعية -
جتديدية يف الواقعني العربي وا إل�سالمي .ولكن يبقى اجلمود واحلرفية واليبا�س املعريف
والفكري واملجتمعي ,هي العائق أال�سا�سي الذي مينع التجديد ويحارب �إرها�صاته ويقمع
نواته أالوىل ,ويحتقر كل القوى التي تنادي به .فاجلمود هو العائق ال�صلب ,الذي مينع
كل جتديد ,ويحول دون توا�صل نوعي مع تطورات احلياة .و أ�ي جتاوز لهذا العائق
مبقداره يتحقق التجديد والتوا�صل.

و�إن امل�شروعات الفكرية والثقافية ,التي ال تعطي لهذا العائق أ�همية ,وال تبلور
لذاتها �إ�سرتاتيجية مقاومته وطرده من الن�سيج املجتمعي العربي ,هي يف حقيقة أالمر
تدق �إ�سفينا يف كل جهودها و منا �شطها التجديدية والتوا�صلية .وذلك ألن مكونات
اجلمود� ,ستطل بر أ��سها ملحاربة هذه اجلهود ,ويف أ�ح�سن الفرو�ض �سينق�سم املجتمع
�إىل جمتمعني ,جمتمع يدار بامل ؤ��س�سات التقليدية والعقلية املنطوية واجلامدة والتي
ون َع ْه َد ال َّل ِه ِم ْن بَ ْع ِد ال تفكر �إال يف بقاء أالمور على حالها ,والق�سم آالخر يدار بامل ؤ��س�سات احلديثة وبالعقلية
وتت�ضح هذه الركائز من قول الباري عز وجل { :الَّ ِذ َين يَ ْن ُق ُض َ
الر ِض ُأولَئِ َك ُهم ال ْ َخ ِ
ِ ِِ
ون ما َأمر ال َّل ُه ب ِ ِه َأ ْن يوص َل وي ْف ِس ُد َ ِ أْ َ
اس ُرو َن} .املعا�صرة دون أ�ن يكون هناك تفاعل خالق بني هاتني العقليتني أ�و هاتني امل ؤ��س�ستني.
ُ َ َُ
ُ
ون في ْ
مي َثاقه َويَ ْق َط ُع َ َ َ َ
واليبا�س واجلمود يف املح�صلة أالخرية ,هما امل� ؤ
س�والن عن احلط من �إمكانيات هذين
فالعالقات االجتماعية الداخلية القائمة على الوفاء بالعهود واملواثيق  ،واملزيد النمطني .وبهذا احلط تت�سع دوائر االنف�صام والفجوة يف داخل املجتمع بني هاتني
من أ��شكال الت�ضامن و أ�طر التعاون  ،واحليوية والدينامية يف مالحقة االنحرافات وكل العقليتني.
أ��شكال الف�ساد  .هذه العالقات هي القادرة على احت�ضان وا�ستيعاب كل أ��س�س احلرية و�آفاق
امل�شاركة يف احلياة العامة  .فاملجتمعات ال ت�صون حقوقها  ،وال تنجز حريتها � ،إال �إذا كانت
والبد من القول هنا أ�ن اجلمود حينما ي�صيب جمتمعا ,ال يبقى حبي�س حقل أ�و
حية وحيوية  ،ومتتاز بعالقات ح�سنة و�إيجابية بني خمتلف مكوناتها وتعبرياتها .
جمال ,و�إمنا يت�سرب ويتمدد وي�صبغ ب�صبغته كل امل ؤ��س�سات واملجاالت .وحتى امل ؤ��س�سات
أ �ما املجتمعات املفككة واملبعرثة يف جهودها وطاقاتها  ،واخلاملة جتاه حقوقها الثقافية والعلمية ت�صاب بهذا الداء ,ويبد أ� ينخر يف بنيانها و أ�دائها العلمي والثقايف فتنمو
للراء أ
وحرياتها  ،ف�إنها مهما رفعت من �شعارات لن تتمكن من القب�ض على كل أ��سباب عزتها روح التقدي�س آ
والفهام الب�شرية التي دونها ال�سابقون ,وت�سود العناية باملجاالت
وحريتها  .لهذا ف�إننا مع كل املبادرات واخلطوات التي تعزز وحدة املجتمع وت�ضامنه اللفظية العقيمة على ح�ساب الروح العلمية واملو�ضوعية ,وتتغلب نزعة اال�شتغال
الداخلي  ،و�ضد كل نزعات الت�شظي والفرقة التي قد ت�صيب املجتمعات  ،وت�ضيع عليها بالفرو�ض واالحتماالت البعيدة عن الواقع ,ويتم ا إلعرا�ض عن تنمية الفقه العملي
فر�ص حقيقية ونوعية يف م�ضمار التقدم والتطور  .فاحلقوق مهما كانت �صريحة الذي يحتاجه النا�س يف حياتهم اخلا�صة والعامة .وبهذا تتحول هذه امل ؤ��س�سات من
ووا�ضحة ،ف�إننا لن نح�صل عليها �إال �إذا وفرنا كل أال�سباب الذاتية واملو�ضوعية امل ؤ�دية مركز �إ�شعاع وم�صدر للعلم واملعرفة املبدعة� ,إىل م ؤ��س�سة تغذي واقع اليبا�س واجلمود,
�إىل نيل احلقوق وك�سب احلريات  .وتوفري هذه أال�سباب بكل م�ستوياتها  ،ال ميكن أ�ن وتربر أ��شكالهما ,وتنزع �إىل التقليد وا إلتباع يف كل �شيء.
يتحقق دفعة واحدة ،و�إمنا عرب عمليات الرتاكم والبناء املتوا�صل .ولعل من أ�هم املداخل وهذا ي�ساهم يف املح�صلة النهائية يف ت�صدع البنية االجتماعية بني حديث وقدمي,
لهذه امل� أس�لة ،هي بناء قدرات املجتمع الذاتية يف خمتلف املجاالت .
وما أ��شبه من العناوين التي ت�صنف الب�شر ,وتوجد بينهم �شروخا وانق�سامات دائمة.
أ
وثمة �ضرورة يف هذا ا إلطار ,لبيان حقيقة ��سا�سية واجهت العديد من املجتمعات وهي
 :أ�ن �ضيقها من اليبا�س واجلمود و�آثارهما العميقة ,قد أ�غراها باالنفالت من الذات
أ
لهذا فقد جاء يف احلديث ال�شريف عن ر�سول اهلل ( ( : ) هالك �متي يف ترك احل�ضارية ,واالنطالق يف م�شروع �إدماج وتبعية مع الدول أ�و احل�ضارة الغالبة.
العلم )  .فاملجتمعات ال تبني قدراتها �إال بالعلم واملعرفة  ،لذلك وكما قال ر�سول اهلل
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مقال

( ( :)من أ�راد الدنيا فعليه بالعلم  ،ومن أ�راد آالخرة فعليه بالعلم  ،ومن أ�رادهما فاحلرية ال ميكن أ�ن تنجز وتتج�سد يف الواقع ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي  ،بدون �إزالة
فعليه بالعلم )  .ومن ال�ضروري يف �إطار بناء املجتمع وتطوير قواه الذاتية  ،االهتمام العقبات النف�سية والثقافية وال�سيا�سية التي تكر�س كل القيم امل�ضادة للحرية  .وم�صلحتنا
بالتخطيط واالبتعاد عن كل أ��شكال الع�شوائية وردود أالفعال الغري حم�سوبة التي قد اجلوهرية وا إل�سرتاتيجية كعرب وم�سلمني  ،هو يف انخراطنا يف م�شروع الدميقراطية
وم أ��س�سة حياتنا الثقافية وال�سيا�سية على مقت�ضيات ال�شورى والدميقراطية والتداول.
ت�ضر با�سرتاتيجية بناء قدرات املجتمع الذاتية .
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جتربة مميزة وخمتلفة بحق ،تلك التي كتبتها الفنانة زهرة املرتوك بري�شتها ،جتربة
عميقة تنطوي على رموز إ�ن�سانية �شفيفة.

املر أ�ة ت�شكل العن�رص أ
القوى يف ثنايا لوحاتها  .إ�نهاتكتب قيما ح�ضارية  ،وتعزز

مفاهيم عميقة من خالل ري�شتها التي تتحرى الفكرة قبل اللون.

يف هذا احلوار تتحدث الفنانة زهرة عن جتربتها وعن ر�ؤيتها وفل�سفتها اللونية وق�ضايا

أ�خرى.

الت�شكيلية زهرة املرتوك لـ" اخلط "

الفن الت�شكيلي كال�شجرة ..ال تنمو ب�سرعة  ..ولكنها تعي�ش أ�بد ًا
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل

الفن الت�شكيلي
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كيف جت�سدين ال�شخ�صيات الن�سائية يف لوحاتك؟
بع َد وفاة جدتي مرمي بد أ� ُت أ�نت�شل ما تبقى من
عبقها ،جت�س ُد لوحاتي �شخ�صيات ن�ساء حقيقيات ع�شنَّ
َو عانني م َع جدتي بناتها ،حفيداتها �،صديقاتها َو منها
قمتُ ب�إبراز هوية كل �إمر أ�ة يف بيت جدتي من الكارزما
احلادة لدى القليالت �إىل �ضعف ال�شخ�صية َو ا إلنقيادية
ُ
الن�ساء،حيث َمثلتُ املر أ�ة بال فم أ�و عني أ�و بال
ملعظم
َ
مالمح كناية عن �شدة النق�ص يف ذلك الزمان ! وذلك
من خالال أللوان الرتابية كما كانت جدتي وعبق املا�ضي
من زخرف وتذهيب  ,و أ�نهيت اللوحات بلم�سات م�ضيئة
و أ�لوان ع�صرية وذلك للداللة علينا نحن أالحفاد  ,حيث
جتان�س أاللوان الع�صرية مع أاللوان ال�شعبية كتجان�س
أالحفاد مع اجلدة.

كيف كانت بداياتك الت�شكيلية؟
أ �و َال ال�شكر لبديع ال�سموات و أالر�ض إللهامي جزءا
من هذا االبداع ثم قلب أ�مي فهي من اكت�شفت و ّ
منت
موهبتي منذ أ�ن كنت يف الثانية من عمري 0أ�ما م�شاركاتي
أالوىل فكانت مب�ساعدة عائلتي يف املرحلة ا إلبتدائية
ب أ�رامكو فقط وذلك ألنه التوجد معار�ض أ�وم�سابقات
أ
للطفال متوفرة بغري أ�رامكو ,وبد أ� أ�ول ظهور يل على
ال�ساحة الت�شكيلية مب�ساعدة مدر�سة العلوم يف املرحلة
املتو�سطة حيث كانت تود �إظهار موهبتي على ال�ساحة
وكنت وقتها أ��صغر مت�سابقة يف املعر�ض ،و حزت على
املركز أالول على م�ستوى املنطقة ال�شرقية و امل�ضحك
املبكي يف املرحلتني ا إلبتدائية و املتو�سطة أ�ين مل أ�ح�صل
آ
أ
تعدد اللوان يظهر جمال للوحة بالت�كيد ماهي
على الدرجة النهائية مبادة الرتبية الفنية ب�سبب
آ
الدرجات الع�شوائية التي ُتـوزع علينا وعدم قدرة معلمات فل�سفتك يف التعاطي مع اللوان إلتربز جمال
الرتبية الفنية على اكت�شاف املوهوبات أ�و توجيههن أ�و اللوحة ؟
الي�شرتط تعدد أاللوان يف �إظهار جمال اللوحة بل
حتى االكرتاث !!
أ
أ
أ�ما بالن�سبة للمرحلة الثانوية فكانت لدى أ� .فريـال �غلب الحيان الت�شتت اللوين هو ما يف�سد جماليات
اجلامد قدرة ال ي�ستهان بها يف ا�ستثارة وتوجيه �شغف اللوحة ويهدم م�ضمونها أ�و ق�ضيتها �إن مل ي�سيطر
الطالبات نحو الفن واكت�شاف املوهوبات منهن و أ�حلتقني الفنان ,من ناحية أ�خرى أ�رى أ�ن كل لون يربز جماله
ببع�ض املعار�ض و أالن�شطة  .بعيداً عن الدرا�سة ,قمت فقط عندما نتعامل معه ب�إح�سا�س مرهف حيث أ�رى أ�ن
ب أ�خذ بع�ض الدورات التدريبية على يد الفنانة حميدة اللون مثل نغمات املو�سيقى و أ��صوات الب�شر ,فلكل لون
ال�سنان التي أ�ك�سبتني جتارب أ�كرث و ظهورا أ�قوى على �صوته ,قد حتتوي اال�صوات الدافئة الكثري من أالحمر
باملقابل �سي�ضج أال�صفر ب�صخب أال�صوات احلادة التي
ال�ساحة الت�شكيلية.
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يبقى طنينها لفرتة أ�طول من باقي أاللوان يف الوقت
ذاته �سيمتلىء أالحمر ب أ��صواته ال�شجية و البيا�ض ل�صوت
ال�سماء و أال�سود لتعب أالر�ض و هكذا أ��ستطيع اي�ضا أ�ن
أ�تلذذ مبذاق أ�لواين على طبقي ال�شهي الذي عادة ما
احتفظ به بعد انتهائي من كل لوحة.
ليبك يف الفن الت�شكيلي ؟ ومبا متيزين
ماهي أ��س أ� ِ
نف�سك عن زميالتك وزمالئك الفنانني ؟
ِ
قد يطول احلديث هنا و لكن أ�عمايل تدور بني
املدر�سة الت أ�ثريية ,املتوح�شة واملفاهيمية .وعاد ًة ما
أ�ترك لوحاتي بخيوط تتعلق بق�ضية ما تعوق من
تقدم جمتمعنا و أ�عتقد أ�ن ترك ق�ضية حتتاج �إىل �إعادة
النقا�ش هو مامييز فنان عن �آخر ,و البع�ض يعتقد ان
زهرة تتميز بجر أ�تها اللونية أ�و �ضربات الري�شة  ,احلكم
أالخري للمتلقي.
لك الفن الت�شكيلي ؟
ماالذي حقق ِ
أ
الفن يقخت�صر يل عناء الطريق يف �داء ر�سالتي و
أ�متنى أ�ن ال أ�خذله أ�و أ
بالحرى أ�متنى أ�ن أ�عطي الفن
أ�كرث كي ال أ�خذل ا�سمه موا�صلة البحث تعطيني و أ�رى
أ�ن يف الفن الت�شكيلي مدر�سة لكل الثقافات.
انتباك عند انتهائك من أ�ول معر�ض
ما ال�شعور الذي
ِ
ت�شكيلي �شاركت به ؟
 �إحباط و ندمت عليه كثرياً.

أ�تلذذ مبذاق أ�لواين على طبقي ال�شهي الذي أ�حتفظ به بعد انتهائي من كل لوحة
ماهي أ
ال�سباب؟
أ �و ًال انتظرت املوافقة على معر�ضي ثالث �سنوات وبعد
أ�ن نفذ �صربي حدد يوم االفتتاح قبل أ��سبوع من ا إلختبارات
النهائية و أ�ثناء ك أ��س العامل 2010م ،ومل يقبل أ�حد على
اعرتا�ضي على توقيتهم ,ثانياً طلبوا مني عدم احلظور
يف يوم افتتاح معر�ضي ألن ال�صالة حكومية وبذلك مينع
ا إلختالط ,ثالثاً اليوجد أ�ي �شخ�ص داخل ال�صالة يحفظ
اللوحات من ال�سرقة وعندما طلبت من أ�حد امل� ؤ
س�لني
ال ( هذه لي�ست م� ؤ
بالتواجد رد قائ ً
س�ليتنا ) وعندما أ�تيت
برجل ينوب عني داخل معر�ضي اكت�شفت أ�نه اليوجد أ�ي
�شخ�ص يفتح باب ال�صالة بالنهار ألن العامل امل� ؤ
س�ل عن
املفتاح م�شغول بتغ�سيل �سيارة أ�حد جرياين ( معر�ضي غري
مهم يف نظره) من املهم ان تكون �سيارة جاري نظيفة ليك�سب
مزيداً من املال ب أ�مانة أ�قل.
الكثري من مل ي�ستطع الدخول و الكثري اي�ضاً من
مل يفهم بال�ضبط ملاذا عر�ضت �إثنتي ع�شرة لوحة وملاذا
كانوا بالتوابيت مع االكفان ماعدا واحدة معلقة وواحدة
مغيبة ب�شكل مفاهيمي على احل�صري  ,البع�ض اعتقد أ�نها
(حركة تغيري منط العر�ض) لكن املعر�ض يحتوي على
ثالث فل�سفات و قد ا�شرت �إليهن يف اللقاء�آت التلفزيونية
و ال�صحفية ال�سابقة.

�شخ�صيتك من خالل الفن الت�شكيلي ؟
ِ
وجدتِ
أ �نا أ�رى نف�سي بالفن الت�شكيلي أ�كرث من أ�ي جمال �آخر و
أ�راه متنف�سا جيدا يل و لغريي مبجرد ابتعاده عن م�شاكله.
أ�ين ترتكز هذه امل�شاكل؟ وكيف تقيمني احلركة
الت�شكيلية باملنطقة ال�شرقية ب�صفة عامة والقطيف
ب�صفة خا�صة ؟
القطيف هي املنطقة الوحيدة بال�شرقية التي ت�ضم
هذا العدد الهائل من الفنانني و الفنانات و مب�ستويات
عالية ترتقي للعاملية ,و أ�ما بالن�سبة لباقي مناطق ال�سعودية
فمدينة جدة ال ي�ستهان بها من حيث الفنانني و نوعية
الطرح لديهم ولديهم أ�ي�ضاً م�شاكل ت�شبهنا  ،وترتكز هذه
امل�شاكل مع أال�سف يف االحتكاك الزائد بني الفنانني و
الفنانات التي ت ؤ�جج م�شاعر ا إلحباط أ
,النانية ,اخلوف من
الف�شل أ�و غرية البع�ض ب�سبب متكنه من بيع عدد كبري من
لوحاته وهذا �شائع ..بالرغم من أ�نه توفيق من اهلل و الفنان
ال ميتلك قدرة بيع لوحاته و لكن له ال�صرب يف ال�سعي ,
ومن هذه "احلزازات" تتولد لدينا (ال�شللية) أ�و اجلماعات
املتفرقة.

القطيف ف�صالة واحدة التكفي والكل يعي ذلك ,نحن
بحاجة �إىل �صاالت عر�ض جيدة بدون �شروط تعجيزية أ�و
ماذا تخططني مل�ستقبلك يف الفن الت�شكيلي ؟
أ �ن يحظى جمتمعي ببع�ض التغيري فبناء م�ستقبل جيد م�ستبدة.
اليك اللوحة الت�شكيلية بعد و�ضع لغريي �سيكون أ�جدى من تخطيطي مل�ستقبلي بعيداً عن
ما الذي توحيه ِ
ماذا تودين أ�ن تقويل يف أ�خر اللقاء ؟
مل�ساتك أ
أ
�فراد جمتمعي.
الخرية عليها ؟
ِ
الفن الت�شكيلي كال�شجرة ..ال تنمو ب�سرعة  ..ولكنها
أ
أ
 �متنى ان حتظى القطيف باهتمام �كرث يف جمال الفن
أ�مل .
تعي�ش أ�بداً.
دائما دائما مايطمح املرء إليجاد �شخ�صيته هل خ�صو�صاً �إن أ�غلب الفنانني الت�شكيليني متيزاً هم من �سكان

الفن الت�شكيلي
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بقلم  /مالك آ�ل فتيل

في�سبوك ...أ�م حياة أ�خرى؟
املتحكم بها ،فماهي �إال أ�داة من أ�دواته.
دار حول تعريف التقنية الكثري من النقا�شات الفل�سفية خالل الربع أالخري من
القرن املا�ضي ،وذلك ملا لتعريف التقنية من �إنعكا�سات مبا�شرة على تعريف أ�جزائها
( أ�و تطبيقاتها الفرعية).

آ�فاق علمية
24

يف حماولة لتعميق فهمي ملو�ضوعات التقنية و أ�جزائها ،رغبت مب�شاركتك  -أ�خي
القارئ -يف واحدة من أال�سئلة التي ت�شغلني حول التقنية وبع�ض مظاهرها،
أ��سئلة تتعلق بتو�صيفها وتعريفها ،بغر�ض �إعادة بناء ن�سق –جديد -يحدد ( أ�كرث
ما يحدد) طبيعة وتوجهات أال�سئلة التالية ،التي من خالل �إجاباتها ميكننا
بناء الفكرة العامة حول املو�ضوع والدرا�سات املحيطة به وال�سلوك جتاهه (نقداً
وفع ً
ال).
ؤ
أ
أ
ً
وتي�سريا لهذه املحاولة ،بد�ت ب�س�ال حول �حد الظواهر التقنية املهمة ذات التما�س ما هي التقنية؟
أ�و ماهية التقنية؟ ال� ؤ
س�ال الذي
املبا�شر مع ا إلن�سان ،وهو "الفي�سبوك" ،فمن خالل تعريفنا له ،ميكننا حتديد
�سلوكنا جتاهه ،وتوجيه الدرا�سات حوله ،التي بدورها �ستعمق فهمنا و يرفع �-إن حظي ب�إهتمام جمموعة من الفال�سفة
املعا�صرين ،ومن أ�همهم الفيل�سوف
�صح التعبري -كفاءة ا�ستخدامنا له.
أ
الملاين مارتن هيدجر ،وهابرما�س،
ما هو الفي�سبوك؟
و�إيلول ،ومما الي�سعنا �إغفاله
من وجهة نظر امل�شتغلني بتطوير التطبيقات على ا إلنرتت ،الفي�سبوك :هو الفيل�سوف الفرن�سي باودريالرد.
تطبيق على �شبكة ا إلنرتنت� ،ضخم ي�ضم جمموعة من التطبيقات الفرعية � أس�قت�صر يف هذا املقال على عر�ض
تهدف لتوا�صل وتفاعل امل�ستخدمني .من الوا�ضح أ�ن التعريف هو متييز وظيفي جتربة هيدجر يف مُ�ساءلة التقنية،
للفي�سبوك ،أ
هيدجر
فالهداف متكن من �إنتاج أ�حكام معيارية ،أالمر الذي ميكننا من وذلك ل�سببني :أالول أ�ن هيدجر ذو
حتديده كن�شاط ميكن متييزه وظيفياً.
أ�همية بالغة لكونه أ�ول امل�سائلني ملاهية
ؤ
أ
أ�ما بالن�سبة للم�ستخدم – يل ولك -فهو :موقع �إلكرتوين يوفر �دوات للتوا�صل التقنية (ما �ش أ�ن التقنية ،املدنية التقنية) ،ولكونه كذلك أ�حد امل��س�سني املهمني
ا إلجتماعي مع م�ستخدمني �آخرين .هنا كذلك ،ميكننا حتديده كن�شاط قابل للفل�سفة الوجودية التي ترى ا إلن�سان ككائن موجود وله وجوديته يف احلياة ك أ�هم
للتمييز وظيفياً.
�شيء .ال�سبب الثاين :املقال لن ت�سع حتى لنتائج أ�فكار هيدجر ،فنظرته للتقنية
نالحظ أ�ن التو�صيفني (الوظيفيني) يرتكزان على أ�ن الفي�سبوك ما هو �إال أ�داة تولد مئات أال�سئلة التي حتتاج إلجابة أ�و ت أ�مل.
من �صنع ا إلن�سان ت�ستخدم (هذه أالداة) لغر�ض ( أ�داء غر�ض) حمدد ،يو�صف هذا يرى هيدجر أ�ن التقنية قبل أ�ن تكون ن�شاطاً �إن�سانياً أ�و أ�داة لتحقيق غايات معينة
التعريف على أ�نه تعريف " أ�داتي" نابع يف أال�سا�س من التعريف أالداتي –ال�سابق هي عبارة عن تخزين للطاقة و�صرفها عند احلاجة� ،إ�ستخل�ص هيدجر هذه املقولة
له -للتقنية بوجه عام ،حيث يفرت�ض ا إلن�سان أ�نه �صانع التقنية وحمددها وبالتايل من درا�سته للطاقة الكهربائية والنووية وتقنيات �صناعة الر أ�ي (ما يهمنا) ،وعليه
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يعدها م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

ا إلن�سان يف هذا الوجود �سوى مكوِّنٍ رقمي.
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آ�فاق علمية

ف�إن
ا لتقنية
عالقة وطيدة
لها
تعبري عن كيفية ظهور
بالوجود ،بل هي
�إذاً التقنية عند هيدجر ماهي
الوجود يف أالزمنة احلديثة.
�إال �إ�ستدعاء للوجود ،للح�ضور ،ومن ثم فهي �إ�ستدعاء للطبيعة لكي تخرج
ما بداخلها من طاقة وقوة ،وبعبارة أ�خرى فالتقنية حمر�ضة للطبيعة إل�ستخراج
مابها .ومبا أ�ن التقنية يف عمقها حتري�ض للطبيعة لكي تخرج طاقتها وتخزينها
و�إعادة توزيعها� ،إذاً فالتقنية احلديثة ت�ضع الوجود رهن ا إل�شارة وجتعل منه
خمزوناً للطاقة ،وهنا فقط علينا ا إلنتباه ،أ�ن مفهوم الطاقة الذي يتحدث عنه
هيدجر ين�سحب من الطبيعة �إىل ا إلن�سان ،فهو بدوره مدعو كي ي�سلم ما بداخله
من قوة وطاقة ،ويعلل هيدجر ر أ�يه بدخول ا إلن�سان �ضمن مملكة التقنية كون
ا إلن�سان نف�سه من منظور التقنية ال يعترب �سوى مورد من مواردها.
وعليه ف�إن التقنية -عند هيدجر -حمر�ضة للطبيعة وا إلن�سان ،فهي بالنتيجة
�إجنالء (�إنك�شاف) للوجود يف أالزمنة احلديثة ال �سابق له عند اليونان وال عند
الع�صور الو�سطى ،لذا ميكن القول أ�ن التقنية (ماهيتها) هي خا�صية الع�صور
احلديثة أ
والزمنة املعا�صرة.
مقاربة هيدجر ملاهية التقنية ذات أ�همية عظمى ،ألنها تنظر للتقنية مبنظور غري
للن�سان على أ�نه أ�حد موارد التقنية ،و أ�ن التقنية
أ�داتي ،بل على العك�س ،تنظر إ
للن�سان) .بعبارة
�إنك�شاف (�إختفاء بعده ظهور) لوجود ا إلن�سان (الوجود احلديث إ
أ�خرى ،أ�كرث �صرامة ،أ�ن وجود ا إلن�سان يف هذا الع�صر ا�ستحال �إىل وجود تقني ،وما

بعد هذه املقدمة ،أ�جدين �إكتفيت من �إ�ستحالب الفكرة من �ضرع الفل�سفة ،ميمماً
نحو العنوان ال� ؤ
س�ال "الفي�سبوك" ،ولكن قبل احلديث ( أ�غلبه أ��سئلة) عن
الفي�سبوك -الذي �إخرتته كممثل للتقنية لعدة أ��سباب الي�سعني �سردها -علينا
أ
أ�ن جنلل الفي�سبوك ب�إهاب الهيبة الهيدجرية التي ت�ستحقه ،علينا أ�ن نتذكر �ننا
أ�مام ف�ضاء ما نحن ( أ�نا و أ�نت) فيه �سوى موردين ب�سيطني!!
بعد �إعادة النظر يف واحد من أ�هم وجوه التقنية يف هذه أاليام،
جند أ�ن الفي�سبوك ف�ضاء وا�سع من املوارد (امل�ستخدمني ،بيانات،
ن�صو�ص� ،صور ،فيديو) ،يتم فيه ترقيم جميع املوارد وبناء الروابط
بينها ،با إل�ضافة �إىل توليد روابط جديدة �إلكرتونياً بنا ًء على خوارزميات
حديثة يف �سبيل ت�شجيع امل�ستخدمني على تبني عالقات و�إدراج مواد جديدة ،مما
ميدد الف�ضاء ويعظم عدد املوارد .ومع كل �إدراج وعالقة جديدة تتوهن ال�سيطرة
وتبتعد من مركز امل�ستخدم متحركة �إىل مركز الف�ضاء نف�سه ،مما يح ّول أ��سئلة
كانت غاية يف الب�ساطة �إىل مع�ضالت فل�سفية.
واحدة من أال�سئلة املهمة :هل حياتنا ا إلفرتا�ضية على الفي�سبوك تعترب عي�شاً
باملعنى ا إلن�ساين؟
كثري من الدرا�سات ا إلجتماعية ت ؤ�كد على أ�ن العي�ش ا إلفرتا�ضي يعترب "عي�شاً
�إن�سانياً" وذلك بعدما أ�كدت الفل�سفة على أ�ن الوجود ا إلفرتا�ضي عبارة عن "وجود"
ي�شتم ُل على احلدود الثالثة أال�سا�سية للوجود (الذاتية ،الغريية ،الزمنية).
للن�سان؟ و�إىل أ�ي درجة؟ أ
ولي
و�إذا كان عي�شاً :هل له عالقة بالعي�ش الواقعي إ
�سبب ارتفعت فيه نربة ا إلنتماء �إىل العرق واللون والع�شرية وتفككت الفردية
العقالنية فيه (ح�سب درا�سات)؟ هل �إعتبار أ�ن العي�ش ا إلفرتا�ضي �إمتداد للعي�ش
الواقعي هو أ��سري –هذا ا إلعتبار -للتعريف أالداتي للتقنية؟
أال�سئلة أالهم واملتعلقة مبا تعذر فعله واقعياً :هل ميكننا بناء مدينة أ�فالطون
يف العامل ا إلفرتا�ضي؟ هل ميكننا بناء ج�سم (مدينة �إفرتا�ضية) تتبنى مفاهيم
فكرية حمددة ومن ثم نقل جتربتها �إىل الواقع؟
أ��صدق القارئ القول ،أ�نني ال أ�ملك �إجابات �شافية أ
لل�سئلة املدرجة ومئات أال�سئلة
التي ت�شغلني ،وال أ�ح�سب أ�ين � أس��شفى من داء طرح أال�سئلة ،فهذا الداء املزمن هو
ما دفع ا إلن�سان على مر تاريخه �إىل مالحقة ا إلجابات واحدة تلو أالخرى� .صدقاً:
كل ما �سعيت �إليه هو تعمد نقل العدوى �إليك.
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٭ ما هي الدي�سك؟
 الدي�سك هي جزء من العمود الفقري يوجد بنيالفقرات ليمت�ص ال�صدمات ويعطي العموي الفقري
مرونته وحركته وهي تتكون من حلقة خارجية من
أاللياف بداخلها مادة جيالتينية.
ما هو االنزالق الغ�ضرويف؟
االنزالق الغ�ضرويف يحدث عندما ينزلق اجلزء
اجليالتي ويخرج عرب فتق يف اجلزء الليفي من
الطبية حتت �إ�شراف
الدي�سك .هذا اجلزء اجليالتيني الرخو ينزلق نحو
د� .شادي أ�بو ال�سعود
القنوات الع�صبية وي�ضغط على أ�جزاء من أالع�صاب
وبالتايل ي ؤ�دي �إىل أ�مل يف الظهر ويف الفخذ وال�ساق
وهو ما يعرف عند العامة بعرق الن�سا(بفتح النون).
ما هي أ
ال�سباب التي ت ؤ�دي �إىل االنزالق الغ�ضرويف؟
هناك عوامل كثرية قد ت ؤ�دي �إىل االنزالق الغ�ضرويف منها أالو�ضاع غري ال�صحيحة
عند اجللو�س وامل�شي والعمل كاالنحناء أ�و حمل أالثقال بطريقة خاطئة أ�و زيادة الوزن
أ�و أالعمال التي ت�سبب اجهاداً على أ��سفل الظفر.
ما هي أ�عرا�ض االنزالق الغ�ضرويف؟
ؤ
أ
آ
االنزالق الغ�ضرويف يف الفقرات القطنية ي�دي �إىل �الم يف ��سفل الظهر متتد
�إىل الناحية اخللفية من الورك والفخذ وال�ساق با إل�ضافة �إىل احتمال م�صاحبة ذلك
ي�ضعف يف ع�ضالت القدم وال�ساق أ�و تغري يف االح�سا�س أ�و فقدان القدرة على التحكم
بالبول أ�و الرباز.
كيف يتم الت�شخي�ص؟
يتم الت�شخي�ص بعد فح�ص املري�ض �سريرياً واجراء أ��شعات تخ�ص�صية مثل أال�شعة
ال�سينية و أ��شعة الرنني املغناطي�سي.
كيف يتم عالج هذه احلاالت؟
العالج ينق�سم �إىل ق�سمني :عالج حتفظي وعالج جراحي.
العالج التحفظي يكون ناجحاً لدى كثري من املر�ضى ويتمثل يف الراحة لعدة أ�يام
للالم أ
وا�ستعمال أالدوية امل�ضادة اللتهاب املفا�صل أ
والدوية امل�سكنة آ
والدوية املر�ضية
للع�ضالت وا�ستخدام العالج الطبيعي .كذلك يجب جتنب أ�ية عادات أ�و عوامل ت ؤ�دي
�إىل �إجهاد أ��سفل الظهر.
أ
أ�ما العالج اجلراحي في�ستخدم عندما يف�شل العالج التحفظي يف �إزالة العرا�ض خالل
أ�ربعة �إىل �ستة أ��سابيع.
ما هو العالج اجلراحي؟
أ
هو عملية ا�ستئ�صال اجلزء املنزلق من الدي�سك والذي ي�ضغط على الع�صاب عن
طريق جرح �صغري (� 2إىل �3سم) يف الظهر وبا�ستخدام امليكرو�سكوب ،عادة ما ت�ستغرق
العملية � 45إىل  60دقيقة وتتم حتت تخدير كامل.
هل هناك خطورة من العملية اجلراحية؟ وما هي ن�سبة جناحها؟
ن�سبة جناح العملية تزيد على  ٪95وعادة ما ي�صحو املري�ض من البنج وقد زالت
�آالم الد�سك ،أ�ما أ�مل اجلرح فيكون ب�سيطاً وي�ستمر يوماً أ�و يومني وعادة ما يتمكن
املري�ض من احلركة وامل�شي يف نف�س يوم العملية أ�و اليوم التايل ،ومع التقدم يف جمال
التخدير وجراحة العمود الفقري ف�إن هذه العمليات تعترب �آمنة جداً وهي جراحة
روتينية يف املراكز املتقدمة.
متى ميكن للمري�ض العودة حلياته الطبيعية؟

بعد العملية مبا�شرة
ميكن للمري�ض امل�شي واجللو�س
وال�سفر بالطائرة أ�و ال�سيارة
مل�سافات ق�صرية وميكنه العودة
أ
للعمال املكتبية خالل ثالثة
Nerve
أ��سابيع والعودة ألي أ�عمال
Root
أ�خرى خالل �ستة أ��سابيع.
هل هناك حلول أ�خرى غري
العملية اجلراحية؟
يف بع�ض احلاالت ميكن
�إعطاء �إبرة يف الظهر حتتوي
على مادة م�ضادة لاللتهاب
تعمل عمل الكورتيزون وقد ت ؤ�دي �إىل تخفيف آالالم والتهاب يف الع�صب.
ماذا عن عالج الدي�سك باملنظار واالنزميات؟
يف حاالت قليلة جداً ميكن ا�ستخدام املنظار اجلراحي ال�ستئ�صال اجلزء املنزلق من
الدي�سك وهذا ي ؤ�دي �إىل تقلي�ص اجلرح من �3سم �إىل  1أ�و �2سم ،أ�ما االنزميات وغريها
من املواد فلم يثبت علمياً أ�ن لها دوراً ناجحاً يف هذه احلاالت وعلي العك�س من ذلك قد
ت ؤ�دي �إىل �صعوبة يف العالج الحقاً.
كيف ميكن جتنب االنزالق الغ�ضرويف؟
ميكن جتنبه باتباع أالمور آالتية:
 )1املحافظة على الوزن املثايل.
 )2املداومة على مزاولة التمارين الريا�ضة واملحافظة على لياقة أ��سفل الظهر.
 )3ا�ستخدام الطرق ال�سليمة لرفع أال�شياء والتقاطها وحتريكها.
 )4املحافظة على ا�ستقامة الظهر عند امل�شي واجللو�س.
 )5ا�ستعمال أالجهزة امل�ساندة كاملراتب الطبية وخمدات أ��سفل الظهر.
هل هناك طرق بديلة أ�و �شعبية لعالج هذه احلاالت؟
قد يلج أ� بع�ض املر�ضى �إىل الطب البديل أ�و الطب ال�شعبي مثل احلجامة وا إلبر
ال�صينية والكي وحمامات الرمل ال�ساخن وبع�ض أالع�شاب كاحللبة وغريها .وعلى
الرغم من أ�نها قد ت ؤ�دي �إىل حت�سن م ؤ�قت أ
للمل �إال أ�ن أالبحاث الطبية والعلمية مل
تثبت فعالية هذه الطرق البديلة ومفعولها من الناحية العلمية م�شابه ملفعول أالدوية
امل�سكنة.
�إر�شادات العناية بالظهر ما يجب عمله وما ال يجب عمله
اجللو�س :يجب اجللو�س بطريقة م�ستقيمة مع املحافظة على ا�ستقامة الظهر
وا�ستخدام و�سادة �صغرية خلف الظهر ويجب جتنب اجللو�س على أ�ثاث منخف�ض أ�و
على أالر�ض فرتات طويلة أ�و اجللو�س ب�شكل منحن.
االنحناء :يجب ثني الركبتني واحلفاظ على الظهر م�ستقيماً عند التقاط أال�شياء
من أالر�ض وجتنب أالعمال التي تتطلب االنحناء أ
للمام لفرتات طويلة مثل الكن�س
والزراعة وغري ذلك.
رفع أ
الثقال :يجب املحافظة على ا�ستقامة الظهر عند الرفع واحلمل وجتنب رفع
أال�شياء الثقيلة وحملها على قدر امل�ستطاع.
النوم :يجب ا�ستخدام مرتبة متو�سطة ال�صالبة.
ال�سفر بال�سيارة أ�و الطائرة :يجب املحافظة على ا�ستقامة الظهر وا�ستخدام الو�سادة
الطبية خلف الظهر وحماولة الوقوف وامل�شي كل ن�صف �ساعة.
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�ســـــوء التغذية ...

مظــــاهــرهــا وعــالجــهـــا
ر�ضي من�صور الع�سيف
ماذا ت أ�كل؟
� ؤ
س� ٌال ق�صري ،ولكن �إجابته حتدد العديد من املظاهر
ال�صحية ،فكل طعام نتناوله يحوي العديد من العنا�صر
الغذائية والتي لها ت أ�ثري وا�ضح على �صحتنا .كما أ�ن
ا�ستبعاد أ�و عدم االهتمام بتناول جمموعة غذائية معينة
ي ؤ�دي �إىل ا إل�صابة مبا ن�سميه ( �سوء التغذية) هو م�صطلح
ي�شري �إىل اال�ستهالك غري الكايف ،أ�و الزائدٍ أ�و غري املتوازنٍ
من املواد أ�و املكونات الغذائية .والتي ت�سفر عن ظهور بع�ضاً
من ا�ضطرابات التغذية املختلفة .وهذه اال�ضطرابات قد
تظهر على املدى البعيد.
وهنا أ�ود أ�ن أ�ذكر لكم أ�همية التغذية ال�صحية لبع�ض
أالع�ضاء ،مبيناً لكم بع�ض عالمات �سوء التغذية:
�صحة ال�شعر
قد تالحظ أ�ن �شعرك يت�ساقط  ...وهذا يدل على �سوء
التغذية لديك ،فرمبا تعاين من نق�ص يف بع�ض العنا�صر
الغذائية كاحلديد أ�وفيتامني ( أ�) أ�و فيتامني (ب) ،أ�و نق�ص
يف الربوتني أ�و الطاقة.
أ�هم الن�صائح الغذائية:
• تناول أالغذية الغنية باحلديد ،مثل اللحوم احلمراء،
والدجاج ،أ
وال�سماك ،والكبد ،واخل�ضروات الداكنة.
• تناول أالغذية الغنية بفيتامني ( أ�) مثل الفواكه
واخل�ضروات ال�صفراء اللون ،مثل اجلزر ،والقرع ،واملنجو،
والبطيخ.
• تناول أ�غذية غنية بفيتامني (ب) وهو متوفر يف معظم
أالغذية.
• قلل من تناول أالطعمة الدهنية.
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الطبية

�صحة الب�شرة أ
والمرا�ض اجللدية
" �إن وجود م�شاكل أ
كالكزميا ،التهاب اجللد ،داء ال�صدف،
البثور والب�شرة املدهنة ،اجلافة ،ما هي �إال عالمات جيدة
على أ�نك �إما ال ت أ�كل بال�شكل أالمثل أ�و أ�نك تعر�ض ب�شرتك
�إىل �شيء ال حتبه".
ومن أ�جل الوقاية من هذه امل�شاكل و�إبقاء الب�شرة �سليمة
�صحياً �إليك بع�ض الن�صائح الغذائية:
• احر�ص على أ�ن يكون غذاءك متوازن فال توجد مادة

غذائية حمددة قادرة على جعل جلدك حيوياً.
العني.ومن امل�صادر الغذائية ،الزيوت النباتية ،واخل�ضروات
• احر�ص على تناول �ستة �إىل ثمانية أ�كواب من املاء أ�و الورقية.
ال�سوائل يومياً ،فهو ي�ساعد يف تغذية اجللد وترطيبه • التقليل من الدهون احليوانية امل�شبعة.
من الداخل.
• قلل من تناول القهوة وال�شاي ،فهما ي�ساهمان يف �إدرار �صحة الفم
البول ومن ثم فقد ال�سوائل.
هناك العديد من امل�شاكل ال�صحية التي قد ت�صيب الفم،
• أ�كرث من تناول الفاكهة واخل�ضار الطازجة ،فهما منها:
ؤ
ميدانك بالفيتامينات أ
والمالح املعدنية املهمة ل�سالمة جفاف الفم :هذه امل�شكلة قد ت�ثر على حا�سة التدوق،
و�صعوبة البلع ،وم�شاكل أال�سنان.
الب�شرة.
• قلل من ال�سكر ،واحللويات ،واملقايل ،والوجبات الن�صائح الغذائية ل�سالمة الفم:
• تناول كمية كافية من ال�سوائل.
ال�سريعة ،وامل�شروبات الغازية..
• ابتعد عن امل�شروبات احلاوية على الكافيني.
• ام�ضغ العلكة أ�و احللويات اخلالية من ال�سكر ،كي
�صحة العني
�إن للنظام الغذائي دوراً كبرياً يف حت�سني النظر ،واملحافظة تن�شط تدفق اللعاب.
عليه .حيث أ�ن هناك جمموعة من العنا�صر الغذائية لها • جتنب تناول امل أ�كوالت اجلافة.
عالقة قوية ب�صحة العني.
�إن الت أ�ثر بال�ضوء ،وقلة التدميع وتقرح القرنية والتهاب �صحة اللثة
أ
الع�صب الب�صري ،ما هي �إال أ�عرا�ض يف نق�ص فيتامني( أ�) .تتورم ،وت�صبح �شبه ��سفنجية ،وت�سمى هذه احلالة مبر�ض
أال�سقربوط.
أ
ً
الن�صائح الغذائية ل�سالمة العني
ين�صح غذائيا ل�سالمة اللثة :تناول �غذية غنية بفيتامني
• أ�كرث من أالطعمة الغنية بفيتامني أ� ( )vitamin Aفهي (ج) املتوفرة يف الفواكه احلم�ضية كالربتقال والليمون،
ت�شجع وت�ساعد على الر ؤ�ية ،والر ؤ�ية يف الظالم عن طريق واجلوافة ،والكيوي.
م�ساعدة العني للتكيف مع م�ستويات أ�قل من ال�ضوء .ومن
م�صادر فيتامني( أ�) اجليدة هي اجلزر وامل�شم�ش والبابايا �صحة أ
ال�سنان
أ
أ
آ
تغري لون ال�سنان وت�كلها ،ب�سبب زيادة تناول الطعمة
واحلليب والبي�ض والبندورة.
• أ�كرث من أالطعمة الغنية مبادتي اللوتني ( )luteinالغنية بعن�صر الفلور.
والزيك�سانثني ( )zeaxanthinاملتوفرة يف اخل�ضروات ت�سو�س أال�سنان.
أ
الورقية الداكنة اللون كال�سبانخ وال�سلق ،والربوكلي  ،الن�صائح الغذائية ل�سالمة ال�سنان:
والبازيالء  ،والكيوي  ،والعنب أالحمر  ،والقرع أال�صفر • ،تفادي تناول امل�شروبات الغازية ألنها غنية بالفلور
والربتقال  ،والذرة  ،واملاجنو وال�شمام .وتلعب املادتني الذي يزيل الكال�سيوم من " ميناء " ال�سن.
دورا يف احلفاظ على �صحة العد�سة وال�شبكية و املنطقة • قلل من تناول ال�شاي ،فهو م�صدر غني بعن�صر
الفلور.
الو�سطى من العني.
• تناول أالطعمة الغنية بفيتامني (ج) والتي لها دور • تفادي تناول احللويات وال�سكاكر ،وباخل�صو�ص التي
يف تقليل ال�ضغط داخل العني ،ومن م�صادره الغذائية :تلت�صق أ
بال�سنان.
أ
الفواكه احلم�ضية كالربتقال والليمون ،واجلوافة • ،تناول الفواكه واخل�ضار بكرثة لنها حتتوي على مواد
تخفف من حمو�ضة اللعاب.
والكيوي.
• تناول أالغذية الغنية بفيتامني ( هـ ) فهي ت�ساعد
على منع ا إل�صابة بتكاثر اخلاليا الليفية خلف عد�سة
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�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود

)

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

العداد ال�سابقة عن العد�سات القيا�سية أ
بعد أ�ن حتدثنا يف أ
وال�سا�سية وبعدها انتقلنا للحديث عن العد�سات متغرية البعد الب ؤ�ري نعود
آ
أ
أ
الن لنختم مو�ضوعنا عن العد�سات باحلديث عن �نواع خا�صة من العد�سات تدخل �ضمن النواع ال�سابقة ولكن يف نف�س الوقت متتاز ب�إعطاء
ت أ�ثريات خا�صة بها ال ميكن احل�صول عليها بعد�سات من نوع آ�خر و�سنبد أ� حديثنا ب أ��شهر نوع منها وهو عد�سة التقريب (املاكرو)

عــد�ســات التقريب (املاكــرو):
كثريا ما ت�شد انظارنا تلك ال�صور املقربة جدا حل�شرة على زهرة او ألي كائن حي �صغري – أ�و جزء منه -مل نعتد أ�ن نراه ب�شكل مقرب وغالبا
ما يكون ال�سر يف ال�صورة هو ا�ستخدام عد�سة ماكرو� .صممت هذه العد�سات إلتاحة ت�صوير املوا�ضيع ال�صغرية من م�سافات قريبة و�إظهارها
بحجمها الطبيعي ولكن ب�شكل مقرب جدا مع �ضمان ظهور التفا�صيل الدقيقة بو�ضوح تام .تدخل عد�سات املاكرو �ضمن العد�سات أال�سا�سية
حيث يكون البعد الب ؤ�ري بها ثابتاً .وعلى العك�س من العد�سات الطويلة ،التي تفر�ض وقوف امل�صور على م�سافة بعيدة عن املو�ضوع ،ف�إن
العد�سات املقربة ت�سمح باالقرتاب من املو�ضوع �إىل م�سافة ق�صرية ت�صلى اىل بو�صة واحدة أ�و أ�قل.
ا�ستخداماتها:
يوجد أ�نواع عديدة من عد�سات املاكرو ولكل منها ا�ستخداماته اخلا�صة اعتمادا على جمال البعد الب ؤ�ري اخلا�ص به:
• —65mm-45ت�صوير املنتجات واال�شياء ال�صغرية التي ميكن تناولها عن قرب دون الت�سبب يف ت أ�ثريات غري مرغوبة
• —105mm-90ت�صوير احل�شرات والزهور ،أ
وال�شياء ال�صغرية من م�سافة مريحة
• —200mm-150ت�صوير احل�شرات واحليوانات ال�صغرية او اجزاء �صغرية جدا من املو�ضوع (كالعني مثال)

ويجدر بنا هنا أ�ن نذكر ب أ�ن هذه العد�سات ونظراً العتمادها على فتحات وا�سعة للعد�سة فهي من العد�سات املحببة لدى م�صوري البورتريه حيث انها تعطي حدة عالية
وعزل مميز للخلفية.
أ��شهر هذه العد�ساتCanon EF :
 100mm f/2.8 Macro USMو NIKKOR

�سيمفونية ال�ضوء
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 105mm f/2.8و  Sigma 105mmومن
الغريب يف االمر بانه تقريبا ال يوجد يف
�سوق العد�سات أ�ي نوع �سيء من عد�سات
املاكرو (على النقي�ض من أالنواع أالخرى
التي ت�صل ن�سبة ال�سيء منها �إىل ()90%
وقد يرجع ال�سبب هنا �إىل أ�ن م�صنعي هذا
النوع من العد�سات هم غالبا من املخت�صني
وبالطبع كما ذكرنا �سابقا فان �صناعة
العد�سات ذات البعد الب ؤ�ري الثابت ا�سهل
مبراحل من العد�سات ذات البعد الب ؤ�ري
املتغري .اخلال�صة ب�إمكانك اختيار أ�ي
عد�سة ماكرو وانت مغم�ض العينني �شرط
ان تكون منا�سبة لكامريتك بالطبع.

بعد�سة ن�صر علي آ�ل ربح
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بحيث تكون ال�صورة النهائية على �شكل دائرة وبقية الفرمي عبارة عن منظقة
عد�سة عني ال�سمكة (: )Fish-eye
�سميت هذه العد�سة بهذا اال�سم ألنها تعطي �سوداء وهنا ي�صل البعد الب ؤ�ري اىل  8أ�و 10mm
نتائج �شبه دائرية وك أ�نك تنظر املكان بعني �سمكة
أ
ويرجع البع�ض الت�سمية اىل كون العد�سة بارزة  -الت�ثري الكامل:
أ
بحيث تظهر ال�صورة النهائية على كامل فرمي ال�صورة والبعد الب ؤ�ري هنا -15
للمام وك أ�نها عني �سمكة بالفعل� .صممت هذه
العد�سة لتعطي حقل ر ؤ�ية (.16mm )Angel of View
ي�صل �إىل  180°وهذا يعني أ�ن العد�سة تغطي كامل ن�صف الكرة الذي يقابلها.
وتدخل هذه العد�سة �ضمن العد�سات املت�سعة الزاوية وبالتايل ينطبق عليها كل ا�ستخداماتها:
ما ذكرناه �سابقة من عيوب ومزايا .ونظراً لكون زاوية الر ؤ�ية هنا وا�سعة جدا فان ا�ستخدامات عد�سة عني ال�سمكة حمدودة وقد تنح�صر غالبا يف ت�صوير املن�ش آ�ت
درجة الت�شوه وانحناء اخلطوط امل�ستقيمة كبرية جدا ويعمد امل�صورين أ�حياناً ال�ضخمة ألهداف اعالنية او لت�صوير املناظر الطبيعية بزاوية وا�سعة جدا لتغطية
ال�ستغالل هذا أالمر إلظهار �صور مميزة .وي أ�تي هذا النوع �ضمن احد النوعني اكرب م�ساحة ممكنة وقد يحاول البع�ض ا�ستخدامها يف موا�ضيع أ�خرى للح�صول
 :العد�سات اال�سا�سية ذات البعد الب ؤ�ري الثابت (مثل )Nikon 10.5mm :واي�ضا على �صور غري اعتيادية ملوا�ضيع م أ�لوفة كت�صوير �سيارة من زاوية خمتلفة وب أ�بعاد
توجد أ�نواع يكون بها البعد الب ؤ�ري متغرياً (مثل .)15mm f/4L-Canon EF 8 :غربية .ونظراً لكون �سعر هذا النوع من العد�سات غالٍ جدا من جهة و نظرا لقلة
من جهة اخرى ميكن تق�سيم هذه العد�سة اىل نوعني ح�سب التاثري النهائي لها :دواعي ا�ستخدامها من جهة أ�خرى فال يوجد مربر –غالبا -ل�شرائها.
 -الت أ�ثري الدائري:

مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون
الرجوع أل�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط

http://en.wikipedia.org/wiki/Macrophotography
http://photo.net/learn/macro/
http://hamasat.net/vb/showthread.php?t=77697
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisheye_lens

املراجع
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طموحها
الرتقاء بالوطن ليكون جمتمعا رائدا ب�شبابه ذوي الكفاءات املتميزة .
أ�ن ت�ساهم م�ساهمة جادة يف إ
ر�سالتها
ال�ستثماري لديهم ؛ للم�ساهمة يف تنمية �إقت�صاد الوطن
والرتقاء بالفكر إ
متكني ال�شباب وم�ساندتهم إ
ال�ستثماري من خالل تدريبهم تدريبا مميزا
املجال
يف
املتقدمة
ال�سلوكية
وذلك باك�سابهم املهارات
إ
ب أ�دق أ
الجتاهات احلديثة يف جمال التدريب والتنمية الب�شرية .
ال�ساليب و�إ�ستخدام إ
تلك هي اال�ستاذة فرح آ�ل فرج وهي التي حتمل �شهادة مدرب معتمد يف تخطيط امل�شاريع ال�صغرية
وال�ستثمار ال�صناعي بهيئة آ
بالعتماد والتعاون
المم املتحدة ( ) UN1DOإ
من منظمة التكنولوجيا إ
مع �صندوق املوارد الب�شرية  ,ومدرب معتمد من أ
الكادميية الدولية للتدريب والتطوير بربيطانيا
(� )NTRACإىل غري ذلك من ال�شهادات التي ح�صلت عليها من أ�كادميات عاملية خمتلفة  ,ولديها
خربات وا�سعة يف جمال التدريب من خالل الربامج التدريبية التي قدمتها يف جمال التدريب.
" اخلط " تلتقي بها هنا وحتاورها يف عدد من املو�ضوعات ذات العالقة  ,وتتيح لها املجال ملخاطبة
القارئ ومناق�شة الق�ضايا املحببة �إىل نف�سها .

املدربة فرح �آل فرج لـ" اخلط "

العمل مبجال املوارد الب�شرية هو ع�شقي وتطلعي أ
للف�ضل
يجعلني دائمة البحث عن اجلديد يف عامل التدريب
أ�متنى من غالبية
ال�شركات والقطاع
احلكومي تطبيق
هذه املقايي�س

حوار
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حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل

لك عالقات وا�سعة ب أ�كادمييات
من خالل
�سريتك الذاتية نلحظ ان ِ
ِ
العتمادات وكيف تكونت
على
ح�صلت
كيف
معتمد
كمدرب
دولية
�سريتك الذاتية ؟
حدثينا عن
ِ
إ
لديك هذه العالقات ؟
ِ
 ي�صعب علي احلديث عن نف�سي و�إن كنت � أس�حتدث عن �سريتي الذاتيةأ
أ
أ
أ
أ
ً
ف أ�كرث �شي اعتز وافتخر به أ�نني أ�قوم بالتدريب وا إل�ست�شارات مبجال �إدارة � -تطلع دائما للف�ضل و��سعى للح�صول عليه فكلما قر�ت كتابا �و ح�ضرت
وتخطيط امل�شاريع ال�صغرية والتي تعترب نواة رئي�سية يف منو ا إلقت�صاد برناجما تدريبيا يزداد ف�ضويل نحو معرفة أالكرث وهذا يجعلني دائمة
الوطني وحت�سني الو�ضع املعي�شي أ
للفراد وتوفري فر�ص عمل آ
للخرين البحث عن اجلديد يف عامل التدريب وا إل�ست�شارات و أ�خر ا إل�صدارات من
الكتب والبحوث العلمية وال يخفى على اجلميع أ�ن من يبحث دائماً عن
وهذا بالطبع ي�ساهم يف احلد من م�شكلة البطالة .
أ
اال�ستزادة من املعرفة واملهارات ي�ستطيع تكوين عالقات وا�سعة �سواء �كانت
هذه العالقات على امل�ستوى الفردي أ�و امل ؤ��س�سي تعليمية أ�و تدريبية .
عالقتك بالتدريب ؟
كيف بد أ�ت
ِ
 كان حلما يراودين أ�ن أ�رى امل�شاريع ال�صغرية باملنطقة تقام على أ��سا�س خال�صة القول من يتطلع أللف�ضل دائما يح�صل عليه.
وخطط مدرو�سة وكان إللتحاقي بربنامج تطوير كفاءات رائدات أالعمال
جتربتك يف ت أ��سي�س فرق عمل يف بع�ض ال�شركات ؟
عن
ماذا
ِ
املعتمد من مكتب التكنولوجيا وا إل�ستثمار ال�صناعي مبنظمة أالمم
املتحدة  )) UNIDOدور كبري يف أ�ن أ�توجه نحو التدريب على �إقامة  -ممتعة جدا فالعمل مبجال املوارد الب�شرية هو ع�شقي  .وبالن�سبة ملثل
امل�شاريع ال�صغرية با�سا�س علمي ومدرو�س ومن هنا كانت عالقة أ�كرث من هذه التجارب مع بع�ض ال�شركان فال�سبب الرئي�سي وراء هذا هي املعوقات
التي ت�صادف بع�ض ال�شركات مثل ت�سرب الكفاءات أ�و �صعوبة دمج أالمناط
رائعة عالقتي بالتدريب.
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ال�سماح للمر أ�ة
بامل�شاركة يف
النتخابات البلدية
إ
و جمل�س ال�شورى
يلبي آ�مالها
وتطلعاتها

املختلفة لل�شخ�صيات املتباينة كفريق عمل واحد و كوين
م�ست�شارة مرخ�صة لبع�ض املقايي�س واالختبارات ال�شخ�صية
وال�سلوكية التفكريية ا�ستطعت بتوفيق اهلل أ�ن أ�حلل أال�سباب
الرئي�سية ملثل هذه امل�شاكل بتطبيق هذه املقايي�س يف �آلية
التوظيف والرتقيات فمثل هذه املقايي�س تهدف لو�ضع
ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب  .و أ�متنى من غالبية
ال�شركات أ
وبالخ�ص القطاع احلكومي تطبيق هذه املقايي�س
ألنها ت�ساهم يف رفع �إنتاجية املن�ش آ�ت بن�سبة ال تقل عن % 40
على أ�قل تقدير  .وهي أ�كرث جدوى من الطرق التقليدية
وغالبية الدول املتقدمة ت�ستخدم مثل هذه املقايي�س ملا لها
من اثر كبري وا�ضح وملمو�س.
�شاركت يف العديد من امل ؤ�مترات املحلية والعربية والدولية
م�شاركاتك املتنوعة ؟
جتربتك يف
كيف ت�صفني
ِ
ِ
 أ��ستمتع بامل�شاركات بامل ؤ�مترات واملنتديات فبا إل�ضافة للقيمةالعلمية التي ت�ضيفها لنا ,أ�ي�ضا تتيح لنا فر�صة التعرف على
لللهام كما و أ�ن
ال�شخ�صيات الفاعلة التي تعد جتاربهم م�صدرا إ
�شبكة العالقات التي تتيحها مثل هذه امل�شاركات تعترب �إ�ستثمار
للفرد وب�إخت�صار م�شاركاتي يف الفعاليات املحلية والدولية أ��ضافت
لل�ستثمار يف تطوير
يل الكثري وكانت بالفعل أ�داة حقيقية إ
قدراتي.

كيف هو ح�ضور املر آ�ة ال�سعودية يف الن�شاطات العربية
والدولية ؟
ؤ
 أ��شكرك كثريا على هذا ال�س�ال اجلميل  .رغم ما تتمتع بهاملر أ�ة ال�سعودية من كفاءات عالية وممار�سات متميزة يف خمتلف
املجاالت �إال أ�ن م�شاركة املر�آة ال�سعودية يف الفعاليات الدولية لي�س
بحجم كفاءتها من حيث الكم بالطبع ولي�س النوعية,فال ينق�ص
املر أ�ة ال�سعودية أ�ن يكون لها ح�ضور قوي ووا�سع �إال أ�ن متتلك
ا إل�صرار على أ�ن ت�سجل لها ح�ضورا مبختلف أالن�شطة ليكون
بذلك حم�سوبا للمر أ�ة ال�سعودية ب�صورة عامة ولي�س على النطاق
ال�شخ�صي فقط .
لك ال�سماح للمر آ�ة ال�سعودية بامل�شاركة يف
ماذا يعني ِ
النتخابات البلدية وتعيينها يف جمل�س ال�شورى
إ
�إعتبارا من الدورة القادمة ؟
 بالطبع قرار حكيم يلبي �آمال وتطلعات املر أ�ةال�سعودية التي ت�شكل أ�كرث من  % 50من املواطنني
 .وهذا يحقق ال�شراكة املتوازنة للوطن مبا يعود
باملنفعة على املجتمع ال�سعودي و أ�عترب هذه
اخلطوة عالمة تاريخية فارقة للمر أ�ة ال�سعودية .
كيف تقر أ�ين م�ستقبل املر آ�ة ال�سعودية ؟
 ميكنني قراءة م�ستقبل املر أ�ة ال�سعودية منخالل الن�ساء ال�سعوديات أ�نف�سهن فقد أ��صبح
هذا حمور نقا�ش مهم للمر أ�ة يف بالدي كما
و أ�نه أ��صبح يحظى باهتمام اخلطاب العام أالمر
الذي يجعلنا نقول ب أ�ن امل�ستقبل أ�مامها وا�سع
أالفق.

م�شاركة املر آ�ة
ال�سعودية يف
الفعاليات الدولية
لي�س بحجم كفاءتها

ميكنني قراءة
م�ستقبل املر أ�ة
ال�سعودية من خالل
الن�ساء ال�سعوديات
أ�نف�سهن

حوار
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نحن مع ًا ..لقاء املحرتفني أ
الول بالقطيف

ا�ستعادة الذكريات ،تبادل اخلربات،التـــــــــــ
كعادتهم يف كل عام ،التقى خريجوا جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن لل�سنة الثامنة
على التوايل ،حيث أ�قيم اللقاء يف قاعة امللك عبد اهلل الوطنية يوم اخلمي�س  28ذو
احلجة 1432هـ املوافق  24نوفمرب 2011م.
حمل اللقاء الثامن �شعار "طاقات مهنية" ليتميز على اللقاءات ال�سابقة مب�شاركة
جمموعة من خريجي اجلامعة بتجاربهم املهنية ،افتتح معر�ض التجارب �صباحاً
وا�ستمر ملا بعد الع�صر.
وا�شتمل اللقاء على حفل خطابي قدّم فقراته املهند�س ال�سيد حممد �آل ا�سماعيل،
بد أ�ه يحيى عبد اهلل الب�شراوي بتالوة آليات من القر�آن الكرمي ،ثم أ�لقى املهند�س
أ�مين املزين كلمة �إدارة اللقاء بينّ فيها أ�هداف اللقاء وتط ّور الف ّعاليات يف كل عام،
�شكر فيها كل من �ساهم يف �إجناح اللقاء من رعاة و أ��صحاب التجارب املهنية.
بعدها عر�ض املهند�س و�سام ال�شما�سي �إحدى املنبثقات من اللقاء وهي جلنة
ال�شبكات املهنية ،مو�ضحاً مهامها يف تفعيل ال�شبكات املهنية والتي بدورها ت�ساعد
يف توفري املعلومات حول املجاالت املختلفة عن طريق التوا�صل مع الهيئات العاملية
للن�ضمام لهذه الهيئات مما ين ّمي خرباتهم
املتخ�ص�صة ،وت�شجيع املحرتفني إ
وي�ساعد يف ا إلرتقاء باملجتمع القطيفي علمياً ومهنياً.
من جهته قدم الدكتور ف ؤ�اد ال�سني ر ؤ�يته حول ما يجعل اخلريجني يجتمعون ،فهم
ال يجتمعون من أ�جل الت�سامر والتعارف فقط ،مع �ضرورة هذين أالمرين ،بل أ�ن
الطاقات املجتمعة يف اللقاء جتعل منه حمف ً
ال هاماً يتبادل فيه املجتمعون اخلربات
وي�ساهم يف دعم احلركة العلمية يف املنطقة ،داعياً اجلميع للم�ساهمة يف الن�شاطات
املنطوية حتت اللقاء مثل ال�شبكات املهنية.

و�شارك املهند�س عبداهلل العبندي بورقة بعنوان "مت ّيز �شخ�صياً� ،إظهر ...ال
تختفي!" ،حيث تط ّرق �إىل ال�سبل امل�ساعدة يف �إبراز ال�شخ�ص لعالمته "التجارية"
ال�شخ�صية وكيف أ�ن الكثري منا لديه قدرات ومهارات يف جمال ما ولكن ال يعرف
عن �إبداعه �إال القلة من النا�س ،وقد ات�سم العر�ض بالفكاهة وتفاعل احل�ضور معه.
بعدها مت توزيع الدروع التذكارية للرعاة وهم :نادي م�ضر� ،شركة �إميري�سون� ،شركة
حممد علي العرادي ،مطعم ق�صر النخيل ،جمموعة �شركات عبد اهلل ال�سيهاتي ،كما
قدم درع تذكاري جلمعية م�ضر اخلريية �إزاء جهودها يف �إجناح اللقاء.
وبعد تناول الغداء مت عر�ض فيلم حملي هادف نال ا�ستح�سان احل�ضور.
�إدارة اللقاء أ�جرت حواراً
مفتوحاً مع احل�ضور يف نهاية
اللقاء الذين بدورهم طرحوا
مقرتحاتهم ومرئياتهم حول
اللقاء و�سبل تطويره ،و أ�و�ضح
اجلميع �سعادتهم ورغبتهم يف
ا�ستمرار اللقاء.
وقد أ�فاد املهند�س حممد �آل
غامن أ�ن ا إلدارة تقوم بدرا�سة
�إمكانية �إقامة ندوات ب�شكل
دوري يتم فيها عر�ض التجارب
مف�صل
املهنية والتجارية ب�شكل ّ

كر�سي اقت�صاديات
النخيل والتمور بجامعة امللك في�صل

حمليات
مقال
32

�ضمن الن�شاطات العلمية ملركز التميز البحثي يف النخيل والتمور بجامعة امللك في�صل �صدر قرار معايل مدير اجلامعة
الدكتور يو�سف بن حممد اجلندان ،ب�إن�شاء كر�سي علمي با�سم "كر�سي اقت�صاديات النخيل والتمور وم�شتقاتها" حتت
مظلة املركز ليكون رافدا علميا جديدا من روافد تطوير البحث العلمي والتطوير يف جمال النخيل والتمور التي ت�شكل
أ�حد أ�برز مفا�صل االقت�صاد الزراعي باململكة .و�سوف يعمل الكر�سي على حتقيق منظومة من أالهداف املهمة  ،من أ�برزها
العمل على و�ضع �إ�سرتاتيجية �إنتاجية وت�سويقية للتمور وحتقيق عائد اقت�صادي من خالل ال�سيطرة على تذبذب وانخفا�ض
د .يو�سف بن حممد اجلندان
أ��سعار التمور وحتديد أال�صناف االقت�صادية للتمور ،ودرا�سة وحتليل أال�سواق العاملية للتمور واملوا�صفات القيا�سية يف
للمكانات املتاحة بجامعة امللك في�صل ومراكزها البحثية ومواردها الب�شرية يف
الدول امل�ستوردة لها ،وا�ستثمار أالمثل إ
�إجناز الدرا�سات أ
والبحاث املبتكرة يف جمال اقت�صاديات التمور وم�شتقاتها.
أ
ومن �ضمن االهداف اي�ضا �إجراء الدرا�سات والبحاث النوعية يف خمتلف جماالت اقت�صاديات التمور وم�شتقاتها وحتقيق �شراكة علمية وبحثية مع اجلامعات ومراكز
أالبحاث املحلية والعاملية ،وتقدمي امل�شورة والقيام بالدرا�سات الالزمة؛ لرفع م�ستوى أالداء يف العمليات ا إلنتاجية والت�سويقية للتمور وم�شتقاتها.
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ــــــــــحليق للم�ستقبل!

تكرمي موظفي البلدية

وواف ،ف�ض ً
ال عن ن�شاطات أ�خرى تنال على اهتمام اخلريجني ،مو�ضحاً التحديات
ٍ
التي تواجه ا إلدارة يف التوفيق بني رغبة امل�شاركني يف ا إلبقاء على اجلو الرتفيهي
الب�سيط يف اللقاء ال�سنوي وبني حر�صهم على �إثراء اللقاء بالفعاليات العلمية
والثقافية ،ومع ذلك ا�ستطاعت �إدارة اللقاء التنويع املفيد يف اللقاءات الثمانية
و�ست�ستمر يف تطوير اللقاء ليلبي جميع رغبات الزمالء اخلريجني.
نبذة حول اللقاء  :انطلق اللقاء يف عام  ، 2004يقام اللقاء �سنوياً ب�صورة يوم مفتوح
ي�ضم فعاليات ثقافية وترفيهية تهدف لتقوية

�ضمن برنامج التعاون القائم بني الكلية والقطاعني العام واخلا�ص لتفعيل عملية
تدريب متدربي الكلية ممن أ�نهوا العدد املطلوب من ال�ساعات التدريبية بالكلية
تتلقى بلدية حمافظة القطيف كل ف�صل تدريبي عدداً من املتدربني ليطبقوا ما
اكت�سبوه من مهارات ح�سب تخ�ص�صاتهم وتقديراً جلهود البلدية مت تكرمي عدداً
من موظفيها الذين أ��شرفوا على متدربي الكلية أ�ثناء فرتة التطبيق وذلك من
قبل أال�ستاذ زيد أ�بو زيد نيابة عن عميد الكلية وبح�ضور مدير عام ال�شئون الفنية
بالبلدية املهند�س �شفيق �آل �سيف حيث أ�عرب املكرمون وهم ح�سني �آل �سامل وعلي
�آل حممود و عقيل �آل منر عن عميق �شكرهم لهذا التقدير من قبل الكلية مبدين
ا�ستعدادهم لبذل املزيد من اجلهود يف �سبيل خدمة أ�بناء وطنهم الغايل.

املجل�س البلدي يجتمع مع م�س ؤ�ويل املياه بالقطيف

حمليات

عقد رئي�س و أ�ع�ضاء املجل�س البلدي مبحافظة القطيف مع م�سئويل مديرية
املياه مبحافظة القطيف ظهر يوم االثنني املوافق 1433/2/22هـ بح�ضور �سعادة
مدير �إدارة املياه باملحافظة أال�ستاذ� /سلمان العيد  -وتناول النقا�ش يف االجتماع
التعرف على م�شاريع املديرية باملحافظة وبراجمها امل�ستقبلية وتذليل العوائق
وامل�شاكل املت�صلة بهذه امل�شاريع والتدقيق يف �إجراءات احلفريات يف ال�شوارع التي
يتم حفرها والتن�سيق مع البلدية يف مواقع حفر ال�شوارع قبل قيام البلدية
بتطويرها عرب و�ضع خطة م�شرتكة بينهما
كما متت مناق�شة �إجراءات نقل م�صب الوايتات مبحطة التنقية باجلار ودية
�إىل اجلهة الغربية ومو�ضوع اقتطاع م�سار لربط العوامية بطريق ال�سجن ومن
ثم بطريق احد و�إزالة مباين املحطات املهجورة واخلربة واخلزانات املتهالكة
وت�سوير حمطات ال�ضخ و�إن�شاء مكاتب خدمات للعمالء يف عنك وتاروت
ويف نهاية اللقاء قدم رئي�س املجل�س املهند�س /عبا�س ال�شما�سي  -تقريرا عن
�إجنازات املجل�س البلدي يف دورته ال�سابقة.
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أ�حمد الوزان ووالدته
�إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�شاب أ�حمد
عبداهلل الوزان (27عاماً) مت أ�ثراً بجراحه
التي أ��صيب بها يف حادث يف طريق
اخلفجي.
وكان احلادث قد أ�وقع وفاة االم �شم�سة �سعيد
الغراب يف وقتها ،وخ ّلف م�صابني �آخرين،
بينهم فتاة تلقت العالج يف م�ست�شفى امللك
فهد التخ�ص�صي يف الدمام.
و" اخلط " التي �آملها النب أ� تتقدم أ
لل�ستاذ
عاهلل الوزان " أ�بومازن" يف وفاة زوجته
وابنه و�إىل أال�ستاذ أ�حمد �سعيد الغراب
و أ��شقائه يف وفاة �شقيقتهم وابنها و�إىل
أ��سرتي الوزان والغراب ب أ�حر التعازي
�سائلني اهلل العلي القدير أ�ن ي�سكنهما
الف�سيح من جناته ويلهم أ�هلهما وذويهما
بال�صرب وال�سلوان�،إنه �سميع جميب.
وكانت أال�سرة قد تعر�ضت للحادث يف
طريق النعريية اخلفجي أ�ثناء توجهها
�إىل دولة الكويت ،بعد أ�ن ارتطمت ال�سيارة
التي ت�ستقلها مبركبة أ�خرى يقودها مقيم
ميني.
وقد ُنقل امل�صابون حينها مل�ست�شفى النعريية
لتلقي العالج ومن ثم �إىل م�ست�شفى
القطيف املركزي ،وغادروا جميعاً امل�ست�شفى
عدا ال�شاب أ�حمد الذي بقي يف غيبوبة
ب�سبب نزيف يف الدماغ،
ؤ
أ
ومن ثم تويف �سريرياً �إىل �ن تويف م�خرا.
يذكر أ�ن الفقيد ال�شاب على و�شك التخرج
يف �إحدى اجلامعات أالمريكية ،وكان
يق�ضي �إجازة ق�صرية بني ذويه بالقطيف
،ولكن القدر كان أ��سرع.

عبدالكرمي املطوع

عبداحلميد املطوع

والدة عبداحلميد املطوع �إىل رحمة اهلل
انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل
احلاجة  /زهراء بنت عبداحلي خليفة الرميح ،أ�رملة املرحوم احلاج عبداهلل بن ح�سني املطوع
ووالدة أال�ستاذ عبداحلميد املطوع" أ�بو أ��شرف " أ�حد وجهاء حمافظة القطيف.
و" اخلط " التي �آملها النب أ� تتقدم ب أ�حر التعازي �إىل أ�بناء الفقيدة ال�سعيدة :أال�ستاذ عبداحلميد أ
وال�ستاذ �شاكر
وال�ستاذ عبدالغفار أ
وال�ستاذ علي أ
وال�ستاذ عبدالكرمي أ
أ
وال�ستاذ ح�سني ،و�إىل أ��سرتي املطوع والرميح مبدينة
�سيهات � .أس�ئلني اهلل العلي القدير ان ي�سكنها الف�سيح من جناته و أ�ن يلهم ذويها ال�صرب وال�سلوان.
�إنه �سمعيع جميب.

احلالل يلقى م�صرعه

يف حادثة غرق بنيوزيلندا
�شيعت أ��سرة احلالل والبيات يف مدينة
�سيهات مبحافظة القطيف وجموع من
أ�هايل املحافظة جثمان الطالب علي
ح�سني احلالل « 23عاما» �إىل مثواه
أالخري يف مقربة �سيهات و�سط أ�جواء
�سادها احلزن أ
وال�سى واملوا�ساة.
وقد و�صل جثمان ال�شاب احلالل �إىل
أ�ر�ض الوطن بعد أ�ن لقي م�صرعه يف
حادثة غرق مطلع  ،مبنطقة أ�وكالند
يف نيوزيلندا.
أ
وخيم احلزن على �هايل �سيهات
ملعرفتهم بالفقيد ومدى التزامه
ومتتعه بعالقات طيبة مع اجلميع.
ً
وقال مقربون من العائلة� :إنهم تلقوا ات�صاال من الفقيد قبل �ساعات من و�صول خرب وفاته ،عرب فيه عن حزنه
ووحدته بعد �سفر أ��صدقائه.
م�شريين اىل أ�ن الفقيد من خرية الطالب وي�شهد له اجلميع باخلري وال�صالح وكان مثاال م�شرفا للطالب املجتهد
ومل يعرف عنه �إال اجلد واالجتهاد وحمبته للخري وم�ساعدته لزمالئه من جميع اجلن�سيات.
يذكر أ�نه مت العثور على جثة ال�شاب علي ح�سني احلالل بعد أ�كرث من � 7ساعات من فقده يف البحر ،حيث ا�ستخدمت
ال�سلطات النيوزيلندية مروحيات وغوا�صني يف املوقع للعثور عليه وانت�شاله.
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حوار احل�ضارات
يكرم ف ؤ�اد الدهان
م  :عبا�س ال�شما�سي

م  :جنيب ال�سيهاتي

زيارة املجل�س البلدي لـ بقايا عني الكعيبة
قام رئي�س املجل�س البلدي املهند�س عبا�س ال�شما�سي برفقة ع�ضو املجل�س املهند�س جنيب ال�سيهاتي
وبح�ضو اال�ستاذ وامل ؤ�رخ ح�سني ال�سلهام وبع�ض من أ�هايل اجل�ش بزيارة مبوقع عني الكعيبة الواقعة غرب
اجل�ش والتي مت �إزالتها من قبل جهة غري معروفة حتى االن.
وقد أ�بدى املهند�س ال�شما�سي �إمتعا�ضه من هذا العمل غري امل� ؤ
س�ول و أ�و�صى أ�ن يتم التحقيق ملعرفة
املت�سبب يف هذه احلادثه امل ؤ��سفة كون هذا املوقع من املواقع االثرية التاريخية واملعامل احل�ضارية املعروفة
يف املنطقة منذ ردح من الزمن  ...و أ�و�صى ب أ�ن يتم حماية املوقع وت�سويره بالتن�سيق مع هيئة ال�سياحة
أ
والثار حلمايته من العابثني و�إعادة ترميمه وبناءه كما كان.

عني الكعيبة �سابق ًا

املوقع بعد الهدم

يقيم منتدى حوار احل�ضارات بالقطيف حفال تكرمييا
لرجل الرب وا إلح�سان أال�ستاذ ف ؤ�اد بن علي بن ح�سن الدهان
وذلك م�ساء يوم اخلمي�س ليلة اجلمعة 1433//3/10هـ املوافق2012/2/2م
ال�ساعة 8:30م .
وذكر راعي املنتدى ف ؤ�اد ن�صراهلل ب أ�ن هناك العديد من م ؤ��س�سات املجتع
�ست�شارك يف التكرمي من خالل تقدمي الدروع والهدايا التذكارية0

جا�سم قو أ�حمد اىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل املهند�س جا�سم ح�سن قو أ�حمد
أ
أ
أ�حد أ�عيان حمافظة القطيف.وقد �شيع املرحوم يف م�سقط ر��سه �م احلمام
و�سط حزن �شديد على الفقيد الراحل الذي عرف ب أ�عماله اجلليلة ودعمه
ال�سخي
ملجتمعه ووطنه.و" اخلط
"التي �آملها النب أ� تتقدم
ألهله وحمبيه ب أ�حر
التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير أ�ن ي�سكنه
الف�سيح من جناته �إنه
�سميع جميب

نا�صر ال�شربمي �إىل رحمة اهلل

الوىل  -ربيع أ
العدد الثاين ع�شر -ال�سنة أ
الول  1433هـ  -املوافق  -فرباير  2012م

حمليات
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ودّعت حمافظة ر أ��س تنورة املرحوم أال�ستاذ نا�صر بن �سلمان ال�شربمي الذي تويف �إثر حادث مروري
أ�ليم على طريق القطيف ـ ر أ��س تنورة .وقد �شارك املدير العام للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية
الدكتور عبدالرحمن بن �إبراهيم املدير�س وم�ساعده لل�ش ؤ�ون التعليمية أال�ستاذ حممود بن حممد
الديري وم�ساعده أال�ستاذ فهد بن حممد الغفيلي ومدير �إدارة �ش ؤ�ون املعلمني أال�ستاذ ثابت بن عبداهلل
ال�شريف وحمافظ ر أ��س تنورة أال�ستاذ فيحان بن جروان بن قويد ومدير مكتب الرتبية والتعليم
ؤ
أ
أ
ب�صفوى ال�ستاذ عبداهلل بن �حمد الزهراين ومديرو ا إلدارات احلكومية وامل��س�سات االجتماعية الراحل  /نا�صر ال�شربمي
�إبراهيم ال�شربمي
أ
ومديرو املدار�س وجمع غفري من املعلمني ومن�سوبو مدر�سة أ�بي دجانة االبتدائية يتقدمهم ال�ستاذ را�شد بن �سيف البوعينني.
مقدمني العزاء لرئي�س �شعبة ا إلدارة املدر�سية مبكتب الرتبية والتعليم ب�صفوى أال�ستاذ �إبراهيم بن �سلمان ال�شربمي يف وفاة أ�خيه.
لل�ستاذ �إبراهيم ال�شربمي أ
و" اخلط " التي �آملها النب أ� تتقدم أ
ولرة ال�شربمي ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يدخله الف�سيح من جناته و أ�ن يلهم أ�هله
وذويه ال�صرب وال�سلوان �سميع جميب.
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مق ّومات اخلطوبة الناجحة مبركز البيت ال�سعيد

يف �إطار امل�سلك الوقائي الذي يوليه مركز البيت ال�سعيد عناي ًة فائقة بغية حت�صني
أال�سرة مما قد يُهدّد كيانها  ،أ�ويُ�ضعف دورها ؛ ن ّفذ املركز لقا ًء تفاعلياً يوم الثالثاء
املوافق �/2صفر1433/هـ ( / 27دي�سمرب2011/م ) مع ف�ضيلة ال�شيخ �صالح �آل
�إبراهيم  ،ح�ضره جم ٌع من ال�شباب اخلاطبني أ�و املقبلني على اخلطوبة .
بُدئ الربنامج مبقدمة �س ّلط ال�ضو َء من خاللها مدي ُر اللقاء أال�ستاذ �سعيد �آل
ارهني على تعريف املجتمع املحلي للخطوبة ؛ والتي ت�ستم ّر من فرتة العقد
ال�شرعي حتى �إ�شهار الزواج ليلة الدخلة  ،ث ّم حتدث ب�إيجاز عن أ�همية تلك الفرتة
 ،كونها قنطر ًة للو�صول ّ
لع�ش الزوجية الدائم وتكوين أال�سرة.
أ
ً
ا�س ُتعر�ضت فيما بعد املحاور تباعا  ،فكان املحور الول :اخلاطبون بني الواقعية

واملثالية  ،واملحور الثاين  :حدود العالقة بني ال�شريكني أ�ثناء اخلطوبة  ،واملحور
الثالث :ال�صعوبات وامل�شاكل التي قد تواجه املخطوبني ،و املحور الرابع الثقافة
الزوجية ( أ�هميتها – مفرداتها  -م�صادرها )  ،واملحور اخلام�س  :مق ّومات
اخلطوبة الناجحة.
هذا  ...وقد تداخل امل�شاركون يف الربنامج مبداخالتٍ �شملتْ جميع املحاور ،مبدين
وجهاتِ نظرٍ متنوعة أ�ثرتْ النقا�ش الذي ا�ستمر ل�ساعتني ون�صف ال�ساعة .
نقا�ش ك ّل حمو ٍر جمم ً
ال القول فيه ،
وقد ع ّلق ال�شيخ �صالح �آل �إبراهيم عقب ِ
أ
آ
وم ؤ��ص ً
ال كالمه بالر ؤ�ية ال�شرعية من خالل ا�ستعرا�ض اليات والحاديث التي
تعالج مو�ضوع البحث  ،و�شرح مدلوالتها .
أ
ّ
وفيما يتع ّلق باملحور الرئي�س يف اللقاء املتمثل مبقومات اخلطوبة الناجحة � ،طلق
�آل �إبراهيم تاءاتٍ �ست و�شدّد على أ�هميتها  ،وذكر أ� ّنها ت أ�تي بعد االختيار الناجح
لل�شريك ؛ وكانت التاءات ال�ست على النحو التايل  :التوا�صل – التعارف – الت آ�لف
– التوافق – التفاهم – التعاون  ،ث ّم �شرح املعاين املندرجة حتت ك ّل عنوان ؛ كما
�شدّد على أ�همية الثقافة الزوجية و�ضرورة نهلها من امل�صادر ال�صحيحة املتمثلة يف
القران الكرمي ومرو ّيات املع�صومني –عليهم ال�سالم  ، -با إل�ضافة �إىل ا إلفادة من
العلوم و النظريات احلديثة التي ُتوقفنا على جوانب االختالف بني طبيعة الرجل
�شريك مراعاة طبيعة ال�شريك آالخر .
وطبيعة املر أ�ة ؛ كي يت�سنى لك ّل
ٍ
أ
وبينّ �آل �إبراهيم يف نهاية اللقاء ب�نّ الثقافة الزوجية على أ�هميتها  ،لي�ست كافي ًة
مبفردها للتقليل من وقوع امل�شكالت أ�و احتوائها  ،بل البد أ�نْ ُت�شفع برغبة جادة
ومترين للذات على انتهاج ال�سبيل أالمثل ؛ تالفياً لوقوع امل�شكالت أ�و
وت�صميم
ٍ
احتوائها ومعاجلتها بالطرق ال�سليمة حال وقوعها .
ُختم اللقاء ب�شكر متبادَل بني امل�شاركني واملنظمني  ،والذين اتفقوا على تكثيف
الربامج ذات ال�صبغة الت�شاركية ؛ حيث تتالقح أالفكار  ،وتناق�ش القناعات حول
حماور البحث.
يُذكر أ�نّ اللقاءات أال�سرية التفاعلية التي د أ�ب على عقدها املركز  ،حققت جناحاتٍ
كبرية  ،ي�شهد لها احل�ضور املتم ّيز واملتفاعل من ال�شرائح املختلفة .

برنامج اليوم التقني بالكلية التقنية

حمليات
اململكة
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نفذت وحدة اخلدمات ا إلر�شادية بالكلية التقنية مبحافظة القطيف برنامج اليوم التقني
للمتدربني امل�ستجدين بالق�سم ال�صباحي يف الف�صل التدريبي الثاين للعام 1433/1432هـ الذي
بلغ اجمايل عدد املتدربني به  143متدربا منهم  66تخ�ص�ص حما�سبة و  45دعم فني و 32تقنية
كيميائية 0وقد ت�ضمن الربنامج كلمة مل�شرف ا إلر�شاد بالكلية أال�ستاذ /عبدالواحد �آل يو�سف
ت�ضمنت التعريف مبهام وحدة اخلدمات ا إلر�شادية وحقوق وواجبات املتدربني مع التعريف
بجائزة معايل املحافظ للتفوق والطالب املثايل  ،بعدها قدم رئي�س خدمات املتدربني أال�ستاذ/
من�صور �آل قي�صوم �إي�ضاحا باخلدمات املقدمة من �إدارة خدمات املتدربني ونظام التدريب
بالكلية ثم قدم م�شرف الن�شاط بالكلية أال�ستاذ /جواد �آل حمي�سن �شرحا موجزا عن الن�شاط
أ
والندية بالكلية تالها كلمات تعريفية ب أ�ق�سام الكلية لرئي�س ق�سم التقنية ا إلدارية أال�ستاذ/
أ
آ
عبداهلل �ل فردان وع�ضو ق�سم التقنية الكيميائية ال�ستاذ /حممد اخل�ضري ورئي�س ق�سم
تقنية احلا�سب أال�ستاذ /نعيم ال�شبيني ثم كلمة  ،وقد ت�ضمن برنامج اللقاء حما�ضرة بعنوان
�صناعة مهنة امل�ستقبل قدمها ا إل�ستاذ حممد �سامر الالذقاين من م ؤ��س�سة طيف العربية
للتدريب والتطوير تطرق فيها �إىل أ�ن املتدرب امل�ستجد يحتاج �إىل أالمور التالية) حتديد
عنا�صر القوة وال�ضعف لديه بحيث ي�ستثمر عوامل القوة ويعالج عوامل ال�ضعف و حتديد

وترتيب
االهداف
وتنمية
االولويات
مهارات النجاح الدرا�سي
وتنمية مهارات النجاح
واملهني
ال�شخ�صي
ومهارات عامل العمل )
ثم اختتم اللقاء بكلمة
توجيهية ل�سعادة عميد
الكلية أ� .أ�حمد الثنيان
،وقد تخلل اللقاء
ا�سرتاحة لتناول وجبة
�إفطار  ،مع توزيع عدد من الكتيبات واملطويات التعريفية بالكلية ونظام التدريب و�شرح
التخ�ص�صات وال�سالمة املهنية وقد أ��سهم أ�فراد اجلوالة بالكلية بتنظيم ح�ضور املتدربني
وتوزيع املطويات.

عمو برنارد �شو
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جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مديرا التحرير :
�سلمان العيد  -ح�سن اخلاطر
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
info@alkhat.net
موقع املجلة على الفي�س بوك

http://www.facebook.com/khatmag

http://alkhat.net

للح�صول على العدد االت�صال على
966555810709

آ�خر كالم

"تعرف ب أ�نك عا�شق عندما تبد أ� بالت�صرف �ضد م�صلحتك
ال�شخ�صية"
اهلل يرحمك ويح�سن �إليك يا عم برنارد �شو...
واهلل �إنك أل�صدق القوم ل�سانا....
أ��ستطيع اال�ستنتاج من جتارب �شتى لي�ست بال�ضرورة
تخ�صني؟؟؟؟ ب أ�ن عمو برنارد �شو كان �صادقا كل ال�صدق يف
مقولته أ�ظنه قالها يف �صالته....
مل أ�ر كالع�شاق فئة م�سكينة......
كل ال تكون نعم  ...ما ترف�ضه قطعا للنا�س تقبله حتما للحبيب....
كل ال�شوارع ت ؤ�دي �إىل حيث هو وحيث هي...
بدل أ�ن ت�شرب ال�شاي �صباحا تقع عينك على الكوكا كوال فقط ألن( اللي ا�سم
النبي حار�سه) يحب الكوكا كوال....
أ
من بني كل أاللوان ترتدي لونا ال عالقة له بك ال من بعيد وال من قريب لتبدو �جمل ولكنك يف الواقع تبدو �شيئا العالقة
له ب ( أ�نت).....
كل الكالم ت أ�ت أ�ة وكل اجلمل غري مفيدة وكل النكات �سخيفة وكل ماميكن أ�ن تقول أ�و تفعل هو العك�س منك متاما يف ح�ضرة
املحرو�س.....
أ
يارب كيف لنا �ن نكون مالي�س نحن �إذا قادنا القدر ملكان القمر (...للفت النظر فقط) قد ال يكون املع�شوق قمرا و ال حتى
�شيئا ي�شبه القمر ولكن مبا أ�ننا نت�صرف �ضد م�صلحتنا ال�شخ�صية فرمبا يكون اجلانب املظلم لذاك القمر ...ولكن يف
القلب دائما هناك ( أ�بجورة)....
حتى الرد على الهاتف بدل أ�ن جنمل أال�صوات ونطيل احلديث  ،حناجرنا تبتلع أال�صوات واملليون كلمة ت�صري �سبعة
أ�حرف.....
ال ف�ض فوك ياعمو برنارد " أ�ن تكون عا�شقا يعني أ�ن تكون حتريا خا�صا"
يف جانب �آخر  .....يتحول كل الع�شاق �إىل هيئة من املباحث.....
�إن كنت عا�شقا فحتما حتولت �إىل أ�خطبوط فيدا متتد هنا ويدا تعبث هناك �إن �سنحت لك الفر�صة لتعبث مبا للحبيب
من ممتلكات...
أ
وقرون اال�ست�شعار لديك �ستكون يف �قوى حاالتها و بثها مبا�شر على مدار ال�ساعة ....و�ستعرف ملاذا كانت والدتك العزيزة
تهتم مبالب�س الوالد كثريا كثريا ...و ملاذا كانت ت�ساعده يف ترتيب أ�وراقه وم�ستنتداته  ...وملاذا كانت تخاف على هاتفه من
ال�ضياع ..أ�و أ�ن يعبث به أالطفال ......
أ
أ
�ستعرف أ�ي نوعا من امللح ي�ستعمل ،و أ�ي جوارب يلب�س ،و�ي �شامبو ي�ستحم به ،وب�ي كوب �شرب القهوة ....
وكم �شعرة �سقطت يف امل�شط ليلة أ�م�س وكم �سيجارة تبقى يف علبته وكم تبقى من زجاجة العطر و كم دقيقة ق�ضاها يف
�آخر مكاملة .....وكم ق�صا�صة ورق رمى يف �سلة مهمالته ....وهل كانت الورقة املرمية ناق�صة أ�م كاملة ...فتلك م� أس�لة فيها
نظر...
أ
أ
أ
أ
و�ست�سول لك نف�سك �ن تعد ��سنانه لتعرف مااكتمل منوه ومامل يكتمل .....و�إن �حدهم يحتاج للخلع كما كانت تفعل �مي
� ....آ�آ�آ�آي كم كنت أ�كرهها أ�ن تفعل .....و�ست�ستمتع و أ�نت جتري دورية تفتي�ش يف ثالجته....و يف غرفة الغ�سيل و عند امل�سبح
و حتى عند ال�سرير .......؟؟؟؟؟؟؟
وحتما �سرتى نف�سك ذات يوم تنظر يف مر�آته علها حتمل بقايا من وجهه وت�صرفاته....
و�آخر املطاف �ستنتهي �إىل حقيقة ؟؟؟؟؟
أ�نك حتري فا�شل جدا ف دائما هناك أ��شياء وراء الكوالي�س  ....وحتما ل�ست منها ...
حظا أ�وفر يا عا�شق....
تهاين جواد الرم�ضان
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م ؤ��س�سة أ��صول

ا�سترياد الب�ضائع ال�صينية و عمل الربامج ال�سياحية يف ال�صني
حممد املح�سن

جوال 13631378543 :

خدمة التاجر وال�سائح من أ�ي دولة يف ال�صني
 اال�ستقبال يف املطار حجز الفندق عمل برنامج جتاري أ�و �سياحي ح�سب رغبة الزبونالقامة
 توفري الرتجمة طيلة فرتة إ تقدمي اال�ست�شارات التجارية الختيار ال�سلع وال�سعر تن�سيق املقابالت مع امل�صنعني وامل�صدرين -توفري جميع امل�ستندات الالزمة ل�شحن الب�ضائع �إىل دولة الزبون
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