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مقالة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صراهلل

الراحل ال�سيد �سعيد العوامي ..

العلم عندما يقرتن بالنبوغ
للقطيف تاريخ حافل من العطاءات  ،ولرجالها تواجد حقيقي يف املحافل اخلليجية
والعربية والدولية .هم رجال أالوقات ال�صعبة  ،وقد دفعوا دائما �ضريبة ال�سبق حيث
التعب والعرق واجلهد الكثيف.
من بني ه ؤ�الء قامة علمية �سامقة  ،تعترب هي أالكرث متيزا يف جمال ال�صيدلة حيث يعد
أ�ول �صيدالين يح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف اململكة بل واخلليج أ�ي�ضا.
مل يكن هذا النجاح وليد م�صادفة بل هو نتيجة جهد و�إخال�ص و�صدق مع الذات ومع
ا آلخرين .يف حياتنا العملية نعرث على عدد من تلك الرموز التي متثل جيل الريادة
والقدوة �سواء يف ا إلجناز أ�و يف الع�صامية حيث االعتماد على اجلهد ال�شخ�صي يف كل
كبرية و�صغرية.
منذ أ�كرث من �سبعني عاما كانت احلياة خمتلفة يف تف�صيالتها  ،معقدة يف ن�سقها
العام  ،ال�شيء الذي ي ؤ�كد لنا جدارة تلك النماذج  ،و�إمكانية نقل خربتها �إىل أ��شخا�ص
يجيئون من بعدهم  ،كي ي�سريوا على الدرب نف�سه .
ولد املرحوم ال�سيد �سعيد ال�سيد جميد العوامي يف القلعة بالقطيف  ،وذلك يف �شهر
فرباير �سنة  1925ميالدية  ،ألبوين من عائلة العوامي والفرج  ،ودخل الكتاب ألنه مل
تكن هناك مدار�س يف هذه املنطقة �سوى كتاب الربيكي  ،وفيها لقن املباديء أالوىل
للدين واللغة العربية واحل�ساب  ،وبعد ذلك أ�فتتح أ�ول م�ستو�صف طبي  ،كان يديره
أ�طباء هنود ال يعرفون اللغة العربية أ�و يعرفونها بالكاد  ،وملا كان ال�سيد �سعيد رحمه
اهلل قد در�س اللغة ا إلجنليزية على يد أ�خيه من أ�مه حممد عبداهلل الفار�س فقد ف�ضل
أ�ن ي�شتغل يف هذا امل�ستو�صف ملدة ق�صرية ال تتجاوز ال�سنة والن�صف  ،ثم ا�ستقال من
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عمله وتعاقد مع �شركة « أ�رامكو « « كا�سوك « �سابقا  ،وهناك التحق مب�ستو�صف ال�شركة
ومنها انتقل �إىل اجلمارك  ،حيث كان ي�شرف على أ�وراق امل�ستخل�صات اجلمركية
اخلا�صة بالب�ضائع ال�شخ�صية  ،وقد ق�ضى يف هذا العمل عامني  ،بعدها ونظرا لتفوقه
يف عمله ر�شح للذهاب �إىل الواليات املتحدة أالمريكية  ،وهدف الرحلة متثل يف تعليم
أالمريكان املوظفني اجلدد بع�ض أ��صول اللغة العربية  ،كي يجيدوا التعامل يف املنطقة
العربية ويتفهموا ظروفها ،ولكن هذا الربنامج مل ي�ستمر حتى النهاية ،فقد أ�لغيت
املهمة ورجع بعد ن�صف عام  ،ال أ�كرث  ،ويف �صيف نف�س ال�سنة ابتعث للجامعة أالمريكية
للح�صول على درا�سة �صيفية �سنة .1951
ويبدو أ�ن التوفيق قد وقف �إىل جانبه متاما  ،ففي هذه الفرتة ر�شح عدد من من�سوبي
ال�شركة للدرا�سة اجلامعية .وقد مت تر�شيح مائة وخم�سني فردا من ال�شركة ،وخ�ضعوا
الختبارات من قبل مندوبني من اجلامعة أالمريكية يف بريوت والكلية أالمريكية يف
حلب .
مت ابتعاث ع�شرين طالب ًا وكان ترتيب ال�سيد ال�سابع ع�شر .يف البداية مت ابتعاثه �إىل كلية
حلب أالمريكية ،وحدث أ�نه جنح يف ال�سنة أالوىل ،وكذا يف ال�سنة الثانية حقق النجاح
ذاته ؛ وملا مل يكن موجودا يف حلب م�ستوى ميثل ال�سنوات التالية من الدرا�سة نقل �إىل
اجلامعة أالمريكية مبقرها ببريوت ،ور�شح للدرا�سة يف جمال الهند�سة.
قبل أ�ن ي�سجل يف ق�سم الهند�سة قرر أ�ن يلتحق بق�سم ال�صيدلة ،وال�سبب هو حبه لعلم
أالدوية فقد كان �شغوفا بهذا العلم اجلديد يف دائرته  ،ومل يجد مانعا لدى ا إلدارة
يف ذلك ،وكان ذلك عام  ،1954ويف ال�صيدلة ظل يدر�س خم�س �سنوات باجلامعة

مقالة

أالمريكية حتى تخرج يف يونيو �سنة  ، 1960حامال �شهادة البكالوريو�س ،وهنا رجع
ثانية �إىل « أ�رامكو» ؛ فكان أ�ول �صيديل �سعودي يح�صل على هذا امل ؤ�هل.
حني نت أ�مل هذه اخلطوة القدرية جند أ�نها لعبت دورا كبريا يف تفرد هذا الرجل الذي
بحث عن ال�صعب  ،وحتمل م�شاق التعرف على علم جديد ليلبي حاجة يف داخله هي
خدمة أ�هله ومواطنيه .
كان والده يعمل يف جتارة أالقم�شة  ،وكان أ�ي�ضا �صاحب أ�مالك وهو ما قد يدفع البع�ض
للراحة لكنه على العك�س كان �شغوفا باملعرفة وحب العلم  .طبيعة احلياة وقتذاك
متيزت بكونها ب�سيطة والنا�س يعرفون بع�ضهم البع�ض معرفة قوية .كانت ال�صالت
مت أ��صلة وال يوجد هناك تفكك يف أال�سر أ�و العائالت .كانت احلياة ب�سيطة .هذا
الزمن متيز بهجرة جمموعات من أالهل واجلرية �إىل البحرين لوجود فر�ص عمل
عديدة  .وا�شتهرت البحرين والقطيف بحرفة الغو�ص يف اخلليج  ،والبحث عن الل ؤ�ل ؤ�.
وهي احلرفة التاريخية التي �صبغت جهود أ�بناء تلك املنطقة مع مهنة ال�صيد وزراعة
النخيل واملحا�صيل أالخرى التي تقيم أالود.
خالل احلرب العاملية الثانية ( 1939ـ ، )1945يف �سنة  1938حتى �سنة  ..1940كانت
أالقوات �شحيحة جدا ،وجرى �صرف بطاقة لكل عائلة ،ت�شمل عدد أ�فراد أال�سرة،
ومبوجبها تقوم احلكومة ب�صرف مواد متوينية وغذائية �شح وجودها يف أال�سواق ،أ�و
ارتفعت أ��سعارها بحيث ي�صعب �شرا ؤ�ها.
فرتة حرجة ومرتبكة جعلته يقدم ا�ستقالته من أ�رامكو أ�واخر �سنة  ،1941واجته للعمل
يف التجارة للبيع وال�شراء .مما روى رحمه اهلل عن هذه الفرتة :أ�ن ال�شاي كان خمتفيا
من أال�سواق املحلية وحدث أ�نه علم بطريقة ما أ�نه موجود يف اجلبيل ،وذهب �إىل
اجلبيل ل�شرائه .ذهب �إىل �صفوى مع �صديق عزيز ا�سمه ح�سن ال�شعلة ،وا�ست أ�جرا
حمارين وذهبا �إىل اجلبيل لنف�س الغر�ض .عط�شا يف الطريق ،واكت�شفا أ�ن املاء الذي
معهما انتهى،وخالل �سريهما وجدا حفرة فيها ماء.فغرف غرفة بيديه و�شرب ،و�شرب
�صاحبه  ،وجلب احلمار ملو�ضع املاء لي�شرب .وبالفعل و�صال للجبيل وح�صال على
ال�شحنة و أ�ر�سالها �إىل القطيف يف ظل ظروف �شديدة ال�صعوبة .
هي �إذن حكايات تعرب عن ال�صعوبة التي اكتنفت تلك املرحلة والتي ت ؤ�كد أ�ن هذا اجليل
الرائد قد وجد عنتا يف احلياة اليومية  ،وكان عليه أ�ن ي�شق ال�صخر ب أ�ظفاره كي يعي�ش
حياة كرمية يف أ�و�ضاع عاملية متوترة  ،وم�شاكل حملية ينوء بها أالقوياء فما بالنا مبن
هم يف بداية الطريق.
ميثل التعليم قيمة أ��صيلة يف حياة الرجل فكما ذكرنا تلقى تعليمه يف الكتاب  ،وحدث
أ�ن حقق متيزا بتعلم اللغة ا إلجنليزية عن طريق التتلمذ على يد أ�خيه ألمه الذي در�س
اللغة االجنليزية يف البحرين ،وكان أ�خوه هذا له مدر�سة قد افتتحها يف القطيف لتعليم
اللغة ا إلجنليزية  ،وهي م�صادفة �ستقوده حتما نحو متيز يف جانب اللغة .
يف امل�ستو�صف الذي عمل به كان العالج هناك ب�سيطا وبدائيا فهناك أال�سربين ،ومزيج
خم�ص�ص لعالج املغ�ص ،ودواء �آخر حلكة اجللد ،و أ�دوية حمدودة جدا .كان هذا �سنة
 . 1939أ�ما عن الراتب فهو مائة وخم�سون روبية .
يف الواليات املتحدة أالمريكية  ،وجد طبيعة الدرا�سة �صعبة للغاية ،وهي بالنظام
أالمريكي أ�ي بال�ساعات ،ويف ال�صيدلة ق�ضي أ�ربع �سنوات كي يح�صل يف النهاية على
�شهادة البكالوريو�س .كانت درا�سة مواد متخ�ص�صة منها الكيمياء ،والفيزياء ،وعلم
أالحياء ،وعلم امليكروبات ،ونظام اجلرعات ،وعلم وظائف أالع�ضاء ،وعلم الت�شريح ،
وغريها.وكان عمره وقتها خم�سة وع�شرون بالتقريب .
خطوة كبرية خطاها وهو يعني يف م�ست�شفى أ�رامكو ،حيث عمل يف امل�ست�شفى حتت رئا�سة
�صيديل أ�مريكي .ويف هذه ا آلونة أ��سندت �إليه ال�صيدلية الرئي�سية يف الظهران ،ثم تبع
ذلك بفرتة �إ�شرافه على �صيدليات أ�بقيق ور أ��س تنورة ،وا إلح�ساء ،وباقي م�ست�شفيات

نظرة مت أ�ملة ل�سرية حياة تفانت
الن�سان ونه�ضة الوطن
يف رفعة إ
أ�رامكو يف املنطقة ،وكان ذلك بعد مرور حوايل �ستة أ��شهر على عودته.
�إن التحليل املو�ضوعي لتلك الفرتة ي�شري �إىل جهد كثيف من الرجل ومرونته كي يتمكن
من حتقيق غايته خلدمة وطنه وجمتمعه يف جمال ال�صيدلة الذي كان غام�ضا ل�شطر
من أ�هل البالد  ،وهو هنا يزج بنف�سه معتمدا على ما ح�صله من علم وفري مع �صقل
اخلربة بعمل يومي جاد  ،ال�شيء الذي ي ؤ�كد أ�ن ال�سيد �سعيد العوامي مل يقت�صر جهده
على التم�سك بالعمل الوظيفي بل على متتعه ب�إرادة �صلبة كي يقبل خماطر العمل يف
مهنة جديدة على ال�سعوديني .
أ
وال�شك أ�ن فرتة �إ�شرافه على هذا احلقل كان م�ستوى الدوية رفيع جدا ،وكانت الكميات
متوفرة ،ويتم التخزين على أ�حدث طراز ،ومع تطور علم أالدوية تطور كذلك كل ما
يقدمونه من خدمات للمواطنني من أ�هل البالد قبل �سنوات الوفرة .
ولرفع م�ستوى كفاءته قام بزيارة الواليات املتحدة أالمريكية خلم�س مرات كان �آخرها
من أ�جل احل�صول على دورة متقدمة يف الكمبيوتر ،وذلك حوايل �سنة  ، 1978ويف كل
زيارة له كان يتعلم �شيئا جديدا.
تنبه ال�سيد �سعيد العوامي ألهمية التدريب يف حياة ا إلن�سان  ،و�ضرورة الت�سلح بعلوم
الع�صر  ،فهو عن�صر أ��صيل للنجاح  ،لذلك �شارك يف دورة أ��سا�سية لربط ال�صيدلة
بالكمبيوتر ،وقد أ�خذ فكرة منا�سبة وقتها ،ومع مرور الوقت وجد أ�ن الكمبيوتر أ��صبح
جزءا أ��سا�سيا يف ال�صيدليات ،وهو يحقق ان�ضباطا تاما يف معرفة الناق�ص من أالدوية،
ويحقق جدولة مالئمة لر�صيد تلك أالدوية بعبواتها املختلفة يف ال�شركات والهيئات
وامل ؤ��س�سات املتخ�ص�صة يف هذا املجال .وقد ا�ستمر عمله لنحو � 25سنة  ،حتى تقاعد
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يف فرباير �سنة .1985
ومن املحطات التي ميكن ر�صدها يف م�سرية ال�سيد �سعيد رحمه اهلل أ�نه عندما عاد من
درا�سته اجلامعية ببريوت ،والتحق بخدمة ال�صيدلية بامل�ست�شفى الحظ أ�ن امل�سئولني
هناك مل يكن لديهم علم كامل أ
بالدوية املوجودة ،ف�صمم ـ وبجهد �شخ�صي خال�ص ـ
أ
قائمة كاملة بكافة أالدوية املوجودة لديهم  ،و�صار هذا جمال مباهاة الطباء وكبار
امل�سئولني لفرتة طويلة �إذ كان العمل الذي أ�جنزه منظما  ،ومفيدا ،و دقيقا  ،و�شامال،
وقد تطور هذا العمل فيما بعد وانتظم ب�صورة تدعو �إىل الفخر.
وي�شار �إىل أ�نه يف أ�ول عمله كانت ال�شركة ت أ�تي أ
بالدوية بكيات �ضخمة مثل امليكركروم
و�صبغة اليود وغريها من مطهرات يف جالونات ،وما حدث هو أ�نه قام بعملية تركيب
وجتهيز وحت�ضري هذه أالدوية من خامات أ�ولية ،ومنها أ�دوية للكحة ،و أ�دوية ثانية لتعب
املعدة ،وثالثة لبع�ض أالمرا�ض اجللدية ،وغريها .كلها أ�دوية أ��صبح ب�إمكانه تركيبها،
وهذا العمل التطوعي الفريد  ،وفر على ال�شركة ماال كثريا ،وقد أ��صبح هناك ق�سم كبري
لرتكيب أالدوية بال�صيدلية .واملت أ�مل ملثل هذه اخلطوات العملية يكت�شف أ�ن أال�صالة
والبحث عن حلول عملية واجلر أ�ة على اتخاذ القرار كلها �سمات ال�شخ�ص الذي ين�صب
هدفه على خدمة وطنه و أ�هل موطنه  ،فلي�س هذا اجلهد �سوى حماولة لالرتقاء بالعمل
ب�شيء من �إعمال العقل والثقة بالنف�س .
أ
لقد كان يعتقد رحمه اهلل أ�ن احلياة تعا�ش كي تخدم النا�س  ،ولديه يقني �ن يف خدمة
ه ؤ�الء النا�س تكت�سب احلياة معناها  ،فلي�س بالبالغة يعي�ش ا إلن�سان  ،وال يوجد على
وجه الب�سيطة من ميكنه انتزاع حقك يف تلك النزعة ا إلن�سانية التي يجبل عليها ال�شخ�ص
املحب مل�سقط ر أ��سه  ،أ
ولهله ،و لوطنه الذي يعتز به أ�ميا اعتزاز .
�شارك العوامي بجهد كبري يف ت أ��سي�س أ�ول جمعية خريية بالقطيف مع �صديقه وعديله
املرحوم عبد الكرمي مهنا أ�بو ال�سعود  ،وذلك �سنة  ، 1949كما تر أ��س املكتبة الوطنية
 ،وكذلك اللجنة أالهلية ثم بعد تقاعده تر أ��س اجلمعية اخلريية قبل أ�ن يتنحى  ،بعد
أ�ن أ�ح�س أ�ن �صحته ال ت�ساعده  ،وكي يعطي الفر�صة لغريه من أ�بناء جلدته  ،كي يقوموا
بخدمة املجتمع� .إ�ضافة �إىل ثقته يف ال�شباب ممن ي�ستفيدون من خربات جيل ا آلباء
الذين تركوا يف عامل العمل التطوعي ب�صمات ال متحى.

تلقي العلم بني حلب وبريوت ثم �سافر �إىل الواليات املتحدة أالمريكية
عدة مرات للتدريب ،وعندما تقاعد كانت الفر�صة مهيئة له كي يزور
البالد ا إل�سكندنافية كلها ،كما زار معظم بلدان ال�شرق أالو�سط ،وبع�ض
دول جنوب �شرق �آ�سيا وبلدان خمتلفة من أ�وروبا.
كانت �سياحته لي�ستمتع مبعرفة العامل ،وفهمه عرب االحتكاك املبا�شر به،
والتعرف عن كثب على أ�بناء تلك املناطق وتفهم عاداتهم وتقاليدهم
مما ولد لديه االحرتام أالكيد لثقافة ا آلخر التي تعني ا إلميان بالتعددية
مع التم�سك بقوة مبا لدينا من تراث عريق ومفيد للب�شرية جمعاء .
هذا ما وفره له ال�سفر الذي وجد فيه �سبع فوائد بل أ�كرث �إذا ما ركز
انتباهه لدرا�سة أ�حوال البالد والعباد ،وفهم اجلوانب امل�شرقة يف فكرة
التوا�صل ا إلن�ساين بني أ�بناء احل�ضارات املختلفة .
كان ال�سيد يحرتم قيمة ال�صداقة  ،ويراها نعمة من املوىل عز وجل ،
كان أ��صدقا ؤ�ه قد رحلوا  ،يرحمهم اهلل ،ومل يعد أ�حد منهم على قيد
احلياة .من أ��صدقائه املرحوم علي ح�سن ال�سنان « أ�بو أ�نور» ،وعلي
ال�شيخ ،ومن�صور ح�سن ن�صراهلل  ،وعبداهلل الغامن،وعبدالكرمي مهنا
أ�بوال�سعود .كانوا أ��صدقاء طفولة ورفاق مالعب ال�صبا  ،رحمهم اهلل

جميعا .
أ
أ
وكان املرحوم قارئا جيدا،فقد كان يقر� كل ما تقع عليه يداه من كتب تراثية� ،و دواوين
�شعر ،وكذا بع�ض الروايات الهادفة.ولديه مكتبة مزدحمة بالكتب من كل اجتاه .فكان
يعتقد أ�ن القراءة �صفة متيز ال�شخ�ص الطموح والذي يتوق �إىل املعرفة بغ�ض النظر
عن �سنه.
يف أ�خريات حياته كان يق�ضي وقته مت أ�مال يف جمال الكون ورهبته  ،قارئا القر�آن
الكرمي  ،و أ�جزاء من التفا�سري  ،والكتب الدينية واملراجع الفقهية كما كان يعود بني
حني و�آخر �إىل قر�آته ال�سابقة والتي قر أ�ها يف �شبابه من كتب أ�دبية،وكان يويل اهتمامه
أ�ي�ضا مبا �سبق و أ�ن قر أ�ه لبع�ض الكتاب العرب ومنهم أ��ساطني الرواية جنيب حمفوظ،
ويو�سف ال�سباعي ،و�إح�سان عبدالقدو�س ،وحممد عبداحلليم عبداهلل،وما جورجي
زيدان وتوفيق احلكيم واملازين والعقاد .
أ
كان وهو يت أ�مل م�سريته يجد أ�ن احلياة مهما طالت ؛فهي ق�صرية  ،هو يت�ملها بقدر
من احلبور  ،وبعد العمر الطويل وجد أ�ن ما يفرحه بحق ويثري البهجة يف قلبه  ،هو ما
يفرح العامل  ،فقد كان ي�شعر أ�نه جزء ب�سيط جدا من هذا الكون الف�سيح الذي خلقه اهلل
�سبحانه وتعاىل حلكمة يعرفها ،وال ندركها ب أ�ب�صارنا او عقولنا.
ال�صيدالين وا إلن�سان أ
والب املحب ،ظل قلبه معلقا مب�سقط ر أ��سه القطيف �إىل �آخر
حلظة يف حياته حني ارتفعت روحه �إىل الرفيق أالعلى يف يونيو2009م  ،فقد كان يراها
من أ�جمل بقاع العامل التي وقعت عليها عيناه  ،وكان يحزن لكل ما مي�س �سالمة الوطن
وكذا الوطن العربي الكبري ويدعو اهلل أ�ن يحفظه من كل �شر.
كان يف نزهاته أالخرية بني ماتبقى من ب�ساتني القطيف ينظر �إىل أال�شجار ويرى يف
أ�وراقها اخل�ضراء نورا م�شعا ي�صله بالدنيا من حوله.وحني مير أالطفال ال�صغار وهم ،
يثريون �صخبا و�ضجيجا يهز ر أ��سه يف امتنان  ،فهو يراهم امتدادا له  .لقد أ�دى ر�سالته،
وطبيعة احلياة أ�ن تتوا�صل امل�سرية من جيل �إىل جيل.
هي �إذن بوابة ال�صيدلة التي تعالج بها الدواء أالج�سام العليلة  ..لكن أ�رواحنا هي
أالخرى بحاجة �إىل عالج من نوع �آخر  :القناعة والر�ضا والت�سامح .علينا أ�ن نتعلم من
ذلك اجليل الرائد الذي قاد م�سرية احلياة و أ�دى أالمانة على أ�كمل وجه ،و أ�ن نقتب�س
ال�صيدلة  ،وتركيب الدواء  ،واجلانب العلمي الذي ات�صف به مل مينع ال�سيد العوامي منه ذلك ال�شعاع الذي ي�ضئ لنا الدرب لتتوا�صل امل�سرية.
من هواية �شديدة اجلمال هي ال�سياحة بني دول العامل ؛ فقد �سافر وعا�ش خالل فرتة
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احلاجة نهاد �صالح آ�ل مري
احلاجة نهاد �صالح آ�ل مري  ,زوجة املهند�س
ح�سني حممد القطيفي  ،ووالدة علي
و أ�حمد وعقيل وابنتها زهراء .

املال من�صور بن أ�حمد املقابي

زوج املرحومة

احلاج من�صور الهزمي

احلاج ح�سني م�سلم الدخيل
( التوبي ) .

القائم على م�سجد �سماحة ال�شيخ
علي بن ال�شيخ من�صور املرهون

 احلاجة �إزهية ح�سن علي املعلموالدة كل من علي و ح�سن عبداهلل املغا�سلة
 -احلاجة فاطمة بنت علي بن جا�سم آ�ل كبي�ش

( أ�م حممد بن رجب) وقد كانت التعازي يف م أ�مت بن رجب
باملنامة .
ر�ضا ال�سنونة

يو�سف عبداهلل الثنيان

ال�شابان املعلمان يو�سف عبداهلل الثنيان ،ور�ضا ال�سنونة،
املعلمان يف مدر�سة ثانوية القرية العليا،وذلك �إثر حادث
مروري أ�ليم يف طريق ذهابهم للمدر�سة يف اليوم العا�شر
من املحرم.
كما أ��صيب يف نف�س احلادث املعلم أ�حمد الف�ضل ب�إ�صابة
بالغة .دعا ؤ�نا له بال�شفاء العاجل.

 -ال�شاب /علي بن املرحوم ح�سن امل ّياد

عن عمر يناهز  44عام �إثر معاناته مع املر�ض وتردي حاله
ال�صحية يف آ
الونة أ
الخرية .
 -احلاجة امل ؤ�منة خديجة �سعيد امليالد

( أ�م عبد ال�صمد و �سماحه ال�شيخ مالك امليالد)

ب أ�حر التعازي لذوي املرحومني ال�سعداء
تتقدم
�سائلني الله العلي القدير �أن يرحمهم و�أن يدخلهم الف�سيح من جناته
و�أن يلهم ذويهم ال�صرب وال�سلوان .

َ
َّ هّ َ َّ َ ْ َ
اجعون
ِإنا لِ ِ
ل و ِإنـا ِإلي ِه ر ِ
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أ�حمد النا�صر يحكي ق�صة حتالف امل�صريف مع املر ِّبي

املرحوم ال�سيد ح�سن أ�بو الرحي

مدار�س اخلط ا ألهلية هي نتاج ال�صداقة احلميمة
مع املرحوم ال�سيد ح�سن �أبو الرحي
حوار� /سلمان العيد

حوار

الهلي مثار جدل طويل ،حول آ
اليزال التعليم أ
اللية وم�ستوى اخلدمة ،وخمرجاتها ..كما ال يتوقف احلديث عن جملة من الق�ضايا التي باتت مرتافقة مع
احلديث عن هذه املدار�س ،لعل أ�برزها و�ضع املعلم ال�سعودي يف هذه املدار�س ،واملقارنة التي ال تكاد تتوقف بني هذه املدار�س التي تقدم اخلدمة مبقابل مادي،
واملدار�س احلكومية التي تقدم خدمة جمانية ،وتكلف الدولة املبالغ الطائلة..
�إن دخول اال�ستثمار نطاق التعليم يعد خطوة هامة يف طريق اخل�صخ�صة و�إتاحة املجال للمناف�سة من أ�جل بناء الوطن واملواطن ،بيد أ�ن هذه املدار�س تقف امام
العديد من املنعطفات وامل�شاكل ،فهي تقدم م�شروعا تعليميا تربويا ،حت�صل على مقابل مادي جراء ذلك ،فهي اثناء نطاق خدمتها تتوقف اما جملة من العقبات،
لي�س اقلها االتهام باجل�شع واال�ستغالل ..
أ
أ
من هنا كان لنا هذا اللقاء مع احد رواد التعليم الهلي يف حمافظة القطيف وهو اال�ستاذ املر ّبي أ�حمد ح�سن النا�صر ،أ�حد م ؤ��س�سي مدار�س اخلط الهلية ،التي
تعد عالمة بارزة يف �سماء التعليم يف املنطقة ال�شرقية ،ويف حمافظة القطيف بوجه خا�ص ..ولهذه املدار�س ق�صة ت�ستحق التوقف ،وهي ق�صة أ�خوين (لوالدين
خمتلفني) كان نتاج تلك أ
الخوة م�شروعا تعليميا ناجحا ،من خاللها نك�شف حقيقة من حقائق التعليم االهلي يف املحافظة..

الهلية ،من أ�وائل املدار�س أ
ـ كانت مدار�س اخلط أ
الهلية يف حمافظة
القطيف ،هل لكم أ�ن تعر�ضوا لنا ق�صة �إن�شاء و�إطالق هذا امل�شروع؟
ـ لقد كانت أ�حد نتائج العالقة املميزة بيني وبني أ�خي املرحوم ح�سن علوي ابوالرحي،
هذه العالقة التي عمرها اكرث من  50عاما ،كنا خاللها أ��صدقاء و أ�خوة ،مل نفرتق أ�بدا،
ال يف �سفر وال يف ح�ضر ،بل حتى يوم انتقل �إىل رحمة اهلل كنت مرافقا له ،و�شهدت تلك
اللحظة التي فارقت جزءا من روحي ،وجزءا من بدين ،لقد كان نتاج هذه أالخوة وهذه
ال�صداقة هذا امل�شروع وهو (مدار�س اخلط أالهلية) ،التي تعد ثاين م�شروع تعليمي
أ�هلي مبحافظة القطيف ،بعد مدار�س التهذيب أالهلية.
ــ وكيف جاءت فكرة �إن�شاء هذا امل�شروع؟
ـ رغم ال�صداقة أ
والخوة التي بيننا ،لكنا كنا خمتلفني يف التوجه احلياتي املهني ،فهو
ـ يرحمه اهلل ـ كان م�صرفيا ،ق�ضى معظم حياته العملية يف البنك كموظف أ�هلي يتقن
لغة أالرقام واحل�سابات والقيود املحا�سبية املختلفة ،ويف املقابل أ�نا كنت موظفا حكوميا
يف �إدارة التعليم ،أ�تعامل مع الطالب واملناهج والواجبات واحل�ص�ص وغري ذلك ،لكن
هاتني ال�صفتني املتباينتني ميكن أ�ن يجمع بينهما جامع واحد ،وهو �إقامة م�شروع
اقت�صادي ربحي ،لكنه تربوي تعليمي� ..إذ كنا ـ نحن ا إلثنني ـ قد أ�و�صلنا أ�والدنا اىل
مدار�س التهذيب أالهلية ،ويف طريقنا اىل منازلنا ثار �س ؤ�ال تداولناه حول»:ملاذا ال
نفتح لنا مدر�سة؟» وماذا �سوف يح�صل لو أ�قمنا م�شروعا م�شابها ملدار�س التهذيب،
وجعلنا أ�والدنا يدر�سون يف مدر�ستنا ،ال يف مدر�سة غرينا ،ف�صار االتفاق أ�ن جنل�س مع
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مدير عام التعليم يف املنطقة ال�شرقية ،وكان حينها ( )1993/1414الدكتور �سعيد
عطية أ�بو عايل ،ف أ�حالنا اىل ق�سم التعليم االهلي فذهبنا �إىل هناك ،و أ�خذنا جمموعة
أ�وراق ،ومن �ضمنها ال�شروط الواجب توافرها يف مالك املدر�سة االهلية ومنها تقدمي
ما يثبت أ�ن املالك مواظب على �صالة اجلماعة ،فما كان م ّنا �إال أ�ن توجهنا اىل املرحوم
ال�شيخ عبد احلميد ّ
اخلطي الذي أ�عطانا ورقة مو ّقعة من قبله تفيد بذلك ،فقمنا بتوفري
كافة ال�شروط واملتطلبات أالخرى أ�ي�ضا وكان الوقت ق�صريا جدا� ،إذ كان لزاما علينا
أ�ن نفتح املدر�سة يف العام الدرا�سي اجلديد وح�صلنا على املوافقة والرتخي�ص خالل
�إجازة ال�صيف ،ف�صرنا نوا�صل الليل بالنهار ،حتى ح�صلنا على منزل م�ست أ�جر تعود
ملكيته �إىل املرحوم عبد اهلل بن حمفوظ القطري وكان منزال كبريا يتكون من أ�ربع
قطع من أالرا�ضي ،و أ�جرينا عليه بع�ض ا إل�صالحات وج ّهزنا املكان ،وو�ضعنا خطة عمل
للم�شروع ،وابتد أ�نا العمل فيه.
ــ وكيف كانت اخلطة وما أ�برز معاملها؟
ـ أ�برز معامل خطتنا يف امل�شروع هو أ�ن نعمل ونتحرك �ضمن حاللنا وملكنا ،فرفعنا
�شعار «ال لال�ستئجار» و�إن ما نحن فيه هو و�ضع م ؤ�قت ،فر�ضته �ضرورة �إطالق امل�شروع،
وال بد من العمل لتوفري موقع للمدار�س ،يكون ملكا لنا ،ويكون قد مت جتهيزه وهند�سته
من أال�صل ألن يكون مدر�سة ،ال أ�ن يكون منزال مت ا�ستئجاره ملدر�سة ،لذلك كان لزاما
علينا تقلي�ص امل�صاريف حتى �إقامة امل�شروع ،فم�شينا مبوجب هذا الهدف ،وبهذه
اخلطة ،وب�إ�صرار تام ،وكان ا إلقبال على مدار�سنا جيدا منذ العام أالول النطالقتها

ومع مرور ال�سنوات �صار هذا املعلم الذي أ�قمناه مبجهوداتنا الذاتية� ،إذ كنا منذ العام
 1414نت�ساءل »:كيف نبي م�شروعا يكلف  20مليون ريال؟» ،ولكن أالمور ـ بف�ضل اهلل
وعنايته ـ ت ّي�سرت فا�شرتينا أ�ر�ضا من املزاد الذي اقيم على خمطط حي ال�شاطي ،وكان
�سعر املرت يف املزاد  30رياال ،ثم ظهرت عقبة أ�ثارها امامنا بع�ض ق�صريي النظر ،وهي
أ�ن املكان بعيد ،و�إن الو�صول �إليه ينطوي على �صعوبة ،خا�صة ومل يكن هناك و�سيلة
للو�صول �إىل املوقع احلايل للمدار�س �سوى �شارع أ�حد ،ثم يف العام  2003كان لنا لقاء
مع معايل وزير الرتبية والتعليم الذي كان ي ؤ�كد على �ضرورة أ�ن تكون املدار�س يف مبان
جم ّهزة لهذا الغر�ض ،بعد ذلك ح�صلنا على قر�ض من وزارة املالية بقيمة  8ماليني
ريال ،ت�سدد على ع�شر �سنوات ،وقد مت االتفاق مع املقاول إلقامة املدار�س ،ومل ي أ�ت
العام � 2006/9/23إال وم�شروعنا قد دخل نطاق اخلدمة ،وقد �صادف االفتتاح يف ذلك
اليوم ذكرى اليوم الوطني للمملكة ،وقد و�صلت �إىل املبنى خدمة الكهرباء يوم اجلمعة،
ويوم ال�سبت قد بد أ�ت الدرا�سة فيه ،وقد كنا نعمل والدرو�س قائمة وهناك بع�ض العمال
يف اخلارج يعملون ويكملون ما تبقى من أ�عمالهم ..وعن �شعار «ال لال�ستئجار» �صار
مبد أ� دائما لدينا ،لي�س على �صعيد املبنى وح�سب ،بل يف كل �شيء من عملنا ،فقررنا
أ�ن منلك ال أ�ن ن�ست أ�جر ،أ�و ن�ستعري ،أ�و نعتمد على جهود غرينا ،فلدينا على �سبيل املثال
 15حافلة كلها تعود ملكيتها للمدر�سة ومالكي املدر�سة ،وحينما أ�ردنا أ�ن ن ؤ�ثث املبنى
ذهبت ( أ�نا واملرحوم) �إىل ال�صني وقمنا ب�شراء أالثاث ،وركزنا على جانب اجلودة
يف املنتج ،وكانت هذه الرحلة قد و ّفرت علينا ما يقارب املليون ريال لو اننا ا�شرتينا
أالثاث من الداخل ،أ�و ا�ست أ�جرنا بع�ض القطع ممن ي ؤ�جرون ذلك .كما أ�ننا ا�شرتينا
ا�سرتاحة كاملة� ،إذ مل تعجبنا فكرة ان ندفع  500أ�و  1000ريال على مزرعة يلعب فيها
أ�والدنا وبناتنا �ساعة من نهار ،ف�صارت لدينا ا�سرتاحة هي حمط رحالنا ليال ونهارا
ويف ا إلجازات ا إل�سبوعية وال�سنوية.
أ
ــ على �ضوء ذلك ن�ستطيع ان نقول �ن عامل ال�صداقة والقرابة كان العامل
احلا�سم يف �إطالق هذا امل�شروع وريادته؟
أ
ـ هذا الكالم �صحيح ،ألننا وبحكم كوننا متفقني على كل �شيء ،حتى يف ال�شياء املختلفني
عليها ،فكان من أ�برز معامل اتفاقنا هو أ�ن ن�سري وفق تلك املباديء التي اتفقنا عليها،
وقررنا امل�سري وفقها ،وال نحيد عنها ،فاملبنى ملك ،واحلافالت ملك ،وكل �شيء ال بد
أ�ن تعود ملكيته لنا ،ال أ�ن نكون أ��سارى لطرف �آخر ،ولعل من أ�هم املباديء التي رفعناها
�شعار لنا ـ بعد مبد أ� عدم اال�ستئجار ـ هو أ�ن يكون هذا امل�شروع تربويا تعليميا بالدرجة
أال�سا�س ،ثم ت أ�تي العوامل التجارية أالخرى الربحية يف املرحلة الثانية.
ــ لعل هذه امل� أس�لة يثريها الكثري من العاملني يف نطاق التعليم أ
الهلي ،لكنها
م�سالة ملتب�سة بحاجة �إىل تو�ضيح ،فهل ميكن لكم اي�ضاح ذلك؟
ـ حينما نقول أ�ن امل�شروع تربوي أ�وال ال نلغي اجلانب الربحي منه ،لكن لو �صار تعار�ض
بني ا إلثنني ف�إننا منيل اىل اجلانب الرتبوي والتعليمي ،فلو حدث أ�ن أ�مرا ما يزيد يف
أ�رباحنا لكنه يخ ّف�ض من م�ستوى اخلدمة التي نقدّمها ،ف�إننا �سوف نرف�ض ذلك مهما
تكن املغريات ..مبعنى �إننا جند ان اجلانب الربحي لن ي أ�تي ب�شكل جيد �إذا كانت
اخلدمة متوا�ضعة ،ولع ّلي الفت نظرك اىل نقطة هامة من �ضمن معامل الثقة أ
واللفة
أ
والخوة التي جمعتني مع املرحوم هي أ�ن لدينا م�شروعات جتارية أ�خرى م�شرتكة ،وذات
عائد مادي جيد ،ومل يحدث أ�ن اختلفنا على املال ،فكانت عرى ال�صداقة متوثقة ،أ�قوى
من أ�ي �شيء �آخر ،لذلك مل يكن هناك أ�ي �شك لدى أ�ي منا يف ا آلخر ،أ
والموال كلها
يف حقيبة واحدة ،و�إذا ما احتاج الواحد منا اىل مبلغ مايل ف�إنه ميد يده اىل حمفظة

حوار

مل تواجهنا عقبات يف الت�أ�سي�س ولكن العقبات ا إلجتماعية هي ا أل�صعب
أ�خيه وي أ�خذ ما حتويه والعك�س �صحيح� ،إننا ال
نفرتق �إال وقت النوم ،و�إين ألجل�س معه ويجل�س
معي أ�كرث مما جنل�س مع عوائلنا و أ�والدنا ،وهو
يعرف أ��سراري أ�كرث من أ�ي �شخ�ص �آخر ،حتى
زوجتي أ�م أ�والدي وهذه العالقة قمنا بنقلها
�إىل ن�سائنا و أ�والدنا .فعلى الرغم من رحيل
املرحوم فالو�ضع مل يتغري ،وما كانت عليه
عائلته يرحمه اهلل يف حياته ،هو نف�سه قائم
ا آلن بعد مماته.
ــ على هذا أ�مل يكن هناك نظام أ�و
الئحة تنظم العالقة بينكما؟
ـ هناك فرق بني عالقتنا ال�شخ�صية التي ال
حدود لها وال قوانني ،وال حواجب وال حواجز،
أ
أ
أ
أ�ما النظام التجاري القائم بيننا وكنا متفقني عليه �ي�ضا وهو �ن ي�خد الواحد من املال
للقرتا�ض وا إل�ستدانة من أ�حد ،و�إن الريال الذي
ما يكفيه ،بحيث ال ي�ضطر يف يوم ما إ
أ
مل ت أ�خذه اليوم ف�سوف ت أ�خذه غدا ،لذلك تو�سعنا يف امل�شروع ،الذي بات يت�لف من
ثالث مدار�س (ابتدائية ،ومتو�سطة ،وثانوية) ،وكل �شيء نحتاجه نقوم ب�شرائه دون ان
نكون رهينة ألي أ�حد.
ــ أ�مل يكن هناك تقا�سم أ
للدوار يف �إدارة هذا امل�شروع؟
ـ هناك تقا�سم أ
للدوار ،واتفاق على أ�ن أ�حتمل انا اجلانب الرتبوي والتعليمي ،وان
مي�سك هو اجلانب املايل ،وذلك بحكم التخ�ص�ص ،الذي �سبق احلديث عنه قبل قليل،
فاالتفاق أ
واللفة وال�صداقة ال تعني أ�ال يكون هناك تقا�سم أ
للدوار ،وهذا بالطبع ال يعني
�إنني ال أ�علم باجلوانب املالية ،أ�و أ�ن املرحوم ال يدرك امل�سائل الرتبوية ،و�إمنا هو مبد�أ
اتفقنا عليه أ�ي�ضا و�سرنا وفقه ،و أ�ن تقا�سم أالدوار مينع التناق�ض ،فال أ�نا اتدخل يف
ال� أش�ن املايل ،وال هو يتدخل يف املهمة املوكلة يل ،وقد جت ّلى هذا أالمر بعد أ�ن تقاعدنا
بالكامل ،و�صرنا متفرغني ألعمالنا اخلا�صة ،فال هو موظف بنك ،وال أ�نا موظف يف
�إدارة التعليم.
ــ لعل � ؤ
س�اال يثار يف هذا املجال ،خا�صة بعد ان عرفنا ان امل�شروع هو مبثابة
نتيجة ان�سجام بني طرفني ،هذا ال� ؤ
س�ال يتمثل حول أ�هم العقبات التي
واجهتكم يف �إن�شاء امل�شروع؟
ـ لو �سمحت يل أ�ود أ�ن أ��شري �إىل ملحوظة هامة يف هذا ال�صدد ،هي أ�ن اتفاقنا أالخوي
كان كفيال بت�سيري دفة خم�سة او �ستة م�شاريع من م�ستوى م�شروعنا ،وهذا االتفاق كان
�سدا منيعا أ�مام كل التحديات التي واجهتنا خ�صو�صا يف مرحلة الت أ��سي�س ،ويف هذا
املجال أ�فيدك أ�ن أ�كرث من �شخ�ص أ�راد التفرقة بيننا وزرع بذور ال�شقاق واخلالف،
فكان ن�صيبه الف�شل ،فالثقة كانت أ��شبه باجلبل الذي ال ت أ�خذ منه الرياح �شيئا ،و�إذا
كانت هناك عقبات يف تلك املرحلة فقد كانت �سهلة للغاية ،وهي ـ يف احلقيقة ـ حمدودة
بحكم أ�ن الوزارة كانت ت�شجع امل�شاريع التعليمية أالهلية ،التي مل تكن بالزخم الذي
نراه اليوم ،وكان التوجه العام للدولة هو ت�شجيع خ�صخ�صة التعليم وفتح املجال امام
امل�ستثمرين يف هذا ال� أش�ن ،خا�صة و أ�نا قد و ّفرنا كافة اال�شرتاطات الالزمة التي طلبتها
الوزارة ،لذلك مل تكن هناك عقبات على ال�صعيد الر�سمي أ�و احل�صول على الرتاخي�ص
الالزمة إلقامة و�إطالق مثل هذا امل�شروع .ورما كان هناك عقبات يف جوانب أ�خرى
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حققنا ن�سبة ال�سعودة املطلوبة ،ولكن قرار ر�سوم العمالة كان مفاجئا ً
غري ر�سمية.
ـ عقبات ر�سمية ،وعقبات غري ر�سمية ،يبدو أ�ن هناك �شيئا من الغمو�ض يف الطرح
ـ �إذا كانت هناك عقبات فتتمثل يف أ�ن املجتمع ـ وبكل أ��سف ـ مل يفهم بعد ر�سالة التعليم
أالهلي ب�شكل �صحيح ،فال زال هناك من يظن أ�ن املدار�س أالهلية لي�ست �إال قنوات للربح،
يتطلع لها رجال أالعمال ،وهناك من ينظر اىل املدار�س أالهلية ب أ�نها مكان للرتفيه،
ولي�ست للرتبية والتعليم ،وتقدمي خدمة �إن�سانية ،فاملدر�سة أالهلية م ؤ��س�سة تخدم املجتمع،
وت�سهم مع املدر�سة احلكومية يف بناء ا إلن�سان.
ــ هل لك أ�ن تو�ضح لنا ما هي ر�سالة التعليم أ
الهلي؟
ـ �إن ر�سالة التعليم االهلي تتمركز على عدة حماور ،الرتبية أ�وال ثم التعليم ثانيا ،ثم
الربحية املادية ثالثا ،ف�إذا جاءت الرتبية جاء التعليم ،و�إذا جاءت الرتبية والتعليم
معا جاءت الربحية ..اما الرتبية فتتمثل يف ال�سلوكيات أ
والخالقيات ،أ�ي هي التي تعني
بالطالب ومواظبته يف خدمة ذاته ،وجمتمعه ،ووطنه ،و أ�هله ،وت�شمل غر�س حب الوطن يف
نف�سه وانفتاح عقله العلمي أ
والدبي ..و أ�ما التعليم فهي معرفة القراءة والكتابة ،فاملدر�سة
مفتاح املعرفة ولي�س كل املعرفة ،ومنها ينطلق االن�سان اىل رحاب العلم واملعرفة والثقافة.
ـ ولكن ما الو�سائل التي تو�صلكم لتحقيق هذا أ
المر؟
ـ هناك العديد من الو�سائل وا إلجراءات التي نقوم بها يف املدار�س أالهلية حتديدا يف مدار�س
اخلط أالهلية والتي تبد أ� اخلطوة أالوىل من �إيجاد الكفاءات من املع ّلمني واملر�شدين الذين
ي�ستطيعون �إي�صال الر�سالة بال�شكل ال�صحيح ،ولعل هذا أالمر من ا�صعب أالمور يف العملية
التعليمية ،فاملدر�سة حتقق النجاح املطلوب �إذا جنحت يف توفري املدر�س الكفء املتميز،
فبعد اختيار املدر�س ت أ�تي اخلطوة أالخرى الالحقة لذلك والتي هي تطوير املع ّلم ،فمن
تطوير املع ّلم يتطور الطالب ،فلدينا ق�سم اطلقنا عليه «ق�سم التدريب والتطوير» مهمته
تنظيم برامج لتطوير املع ّلمني ..ثم ت أ�تي اخلطوة الثالثة وهي �إيجاد البيئة املنا�سبة للتدري�س
التي ت ؤ�دي اىل غر�س املحبة للعلم لدى الطالب ،وحتقق م�س أ�لة املتابعة بني املدر�سة واملنزل،
فمثال لدينا جهاز ينقل لويل أالمر ر�سالة �صباحية يومية تو�ضح له ما �إذا كان ولده قد ت أ�خر
عن الطابور أ�م ال ،وهذا ما يدعم خيار املتابعة املطلوب توافرها بني املنزل واملدر�سة ،وهذا
الذي نراه وا�ضحا يف لقاءات ا آلباء واملع ّلمني حيث ال يقل احل�ضور عن  %60من ا آلباء.
ــ هناك من ينظر اىل املدار�س أ
والتخرج ،و�ضمان
الهلية على أ�نها بوابة للعبور
ّ
عدم الر�سوب ،كما قد يت�ص ّور البع�ض ،ما مدى �صحة هذه املقولة؟
ـ �إننا ن�سعى لتجهيز الطالب لكي يكون عن�صرا �صاحلا يف املجتمع ،أ
ولجل هذا الغر�ض
ن�سري بخطى ثابتة ،هذا الرتبية هي أ��سا�س النجاح والتقدم العلمي ،ف�إذا كانت ن�سبة
الر�سوب يف املدار�س أالهلية قليلة ذلك ألننا يف املدار�س نتوجه �إىل نقاط ال�ضعف ،و�إذا
كان هناك �شيء من هذا القبيل فيوجد لدينا مراكز تقوية ت�ستدعي الطالب يف الفرتة
امل�سائية ويتم توفري مع ّلم لكي يتابعه وي�سد هذا النق�ص ،وميكن أ�ن أ�ح�ضر لك طفال يف
املرحلة االبتدائية وت�شهد أ�نت بنف�سك على امل�ستوى العلمي الذي و�صل �إليه.
ال�شكاالت التي ترد على املدار�س أ
الهلية هي غياب او قلة
ــ لعل من ابرز إ
تواجد املعلّم ال�سعودي ،باملقارنة مع املدار�س احلكومية  ..كيف عاجلتم هذه
الظاهرة؟
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ـ بالن�سبة لنا يف املدرا�س اخلط أالهلية ال نعاين من نق�ص من ن�سبة ال�سعودة ،والتي بلغت
 %40ونتم ّنى أ�ن ت�صل الن�سبة اىل  %100ولدينا عنا�صر و�شباب �سعوديون نعلم من أ�جل
احلفاظ عليهم يف مدار�سنا ،ألننا ال من ّكن املع ّلم من مزاولة التعليم �إال بعد أ�ن يخ�ضع
للتجربة والتدريب ملدة أ��سبوعني وبعد أ�ن يدخل املعمعمة نقوم مبتابعته ،لي�س لتعنيفه ،بل
لتثقيفه ،ونعتقد أ�ن بع�ض النا�س يحتاج ألن يتابعوا يف عملهم ،واملتابعة للتقومي والبناء،
واملح�صلة ل�صالح الوطن� ،إذ نحاول ان ن�سد عوامل النق�ص ونقاط ال�ضعف لدى املع ّلم.
ــ ولكن أ�ال تالحظ أ�ن عزوفا كبريا من قبل املعلّمني ال�سعوديني يف املدار�س
أ
الهلية؟
ـ العزوف وا�ضح ،وامل�شكلة قائمة ،فالكثري من املع ّلمني اجلدد ّ
يف�ضلون املدار�س احلكومية
على املدار�س أالهلية ،ألن رواتب تلك املدار�س أ�على ،وهذه امل�شكلة ينبغي أ�ن حتل ،فقد
كنا مننح املعلم راتبا �شهريا ي�صل اىل  2500ريال �سعودي ،مع الت أ�مني ال�صحي ،ولكن
بعد ذلك ّ
تدخلت الوزارة لدعم املعلم ال�سعودي ،و أ�قرت العقد املوحد التي تطبقه على
املدار�س أالهلية ،حيث تتحمل الدولة جزءا من راتب املعلم ،في�صل راتبه اىل  5000ريال،
وهذه خطوة ايجابية من الدولة ألن الطالب يكلف الدولة  25أ�لف ريال �شهريا ،و�إذا توجه
الطالب اىل املدر�سة أالهلية فقد تقا�سمت املدر�سة والدولة وعائلة الطالب تلك الكلفة ،ومت
تخفيف العبء على الدولة ،وبذلك يكون الدعم من قبل الدولة للمدار�س أالهلية أ�مرا هاما
يف هذا اجلانب ..ون أ�مل أ�ن ن�صل �إىل حل مل�شكلة خروج املع ّلمني ال�سعوديني من املدار�س
أالهلية ،والتي ت�ضع هذه املدار�س يف و�ضع حمرج للغاية ،خا�صة �إذا ّمتت يف منت�صف
املو�سم الدرا�سي ،ففي العام املا�ضي خرج من مدار�سنا  35مدر�سا يف منت�صف املو�سم،
مما أ�وقعنا يف موقف �صعب امام الط ّالب ،الذي عليهم أ�ن ينهوا مناهجهم الدرا�سية يف
وقتها املحدد.
أ
ــ خالل ال�سنوات املا�ضية رفعت املدار�س الهلية ر�سومها ،مما جعلها مق�صدا
فقط وفقط للعوائل ذات امل�ستوى املايل املرتفع ،يف حني أ�ن العوائل أ
القل
م�ستوى تغيب عن املدار�س أ
الهلية ..ماذا تقول عن هذه املالحظة؟
ـ يف احلقيقة أ�ن الر�سوم ال�سنوية التي ت أ�خذها املدار�س أالهلية مل ترتفع منذ أ�ن فتحنا باب
الت�سجيل ،رغم عمليات التطوير التي تبذلها املدار�س خلدمة الطالب ،مثل البيئة املدر�سية
واملتابعة وتعليم اللغة االجنليزية واحلا�سب ا آليل من ال�صفوف الدنيا ،وجتد يف ال�صف
الواحد هناك �سبورة عادية ،و أ�خرى ذكية ،وهناك خمتربات خا�صة لدرا�سة االحياء،
و أ�خرى لدرا�سة الفيزياء ،وثالثة لدرا�سة الكيمياء ،ففي هذه املختربات تتم الدرا�سة
عمليا ،و أ�ي مدر�س يقوم بالتعليم النظري يف املخترب يعطي لفت نظر ،كما أ�ن لدينا قائمة
للتدريب على تنمية القدرات والتح�صيل مبا يخدم املنهج الدرا�سي.
أ
ــ لقد فر�ضت وزارة العمل ر�سوما ا�ضافية على العمالة الوافدة ما ت�ثريها على
املدار�س أ
الهلية؟
ـ حقيقة هذا القرار �سوف ي ؤ�ثر علينا ،رغم اننا قد و ّفرنا ن�سبة ال�سعودة املطلوبة منا ،ولعل
عن�صر املفاج أ�ة يف هذا القرار �ساهم يف و�ضعنا مو�ضع ال نح�سد عليه ،كل ما ن أ�مله هو
�إعادة النظر يف هذا أالمر .

يف الع�شرين من حمرم 1434هـ ودعت القطيف الدكتور عبد الر ؤ�وف عبد الكرمي
اخلمي�س  ,ا�ست�شاري طب العيون بعد معاناة مع املر�ض ورحلة حياة امتدت  65عاما
نخت�صرها يف هذه ال�سطور ونذكر بع�ض املحطات أالكادميية واخلربات العملية
واملزايا ال�شخ�صية.
ولد عام  1948م  ,وح�صل على الثانوية العامة بتفوق عام 1967م  ,حيث ابتعث
لدرا�سة الطب يف �شرياز ,وتخرج عام 1975م .
توظف يف عيادة جامعة البرتول واملعادن .وبعد خدمة لعدة �سنوات ابتعث للتخ�ص�ص
يف طب العيون يف جامعات امريكا وكندا وتخرج من كندا عام 1984م حيث ح�صل
على البورد الكندي.
عمل يف م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون ومن ثم م�ست�شفى ال�شمي�سي يف
الريا�ض .ويف عام 1992هـ انتقل للعمل يف م�ست�شفى القطيف املركزي كا�ست�شاري
لطب العيون حتى تقاعده عام  2010م
تزوج من كرمية املرحوم أال�ستاذ حممد �سعيد امل�سلم و أ�جنب منها حممد و أ��سامة
ورغد وعلي أ�بقاهم اهلل وجعلهم خري خلف.

يف رثاء وت أ�بني الراحل
الدكتور عبد الر ؤ�وف اخلمي�س رحمه اهلل
أ�حمد حممد اخلمي�س
أ�م���ن ج��وى ً أ�ن���ت حم���زونٌ ومنكد ُر
أ�م راعك الفقد حتى رحت ت�سك ُبه
أ�ودى بك الوجدُ مذ فارقته كمد ًا
ٌ
�صابرة
�ضجت لفقدك روحي وهي
َّ
���د ور ٍع
ت��ب��ك��ي ل��ف��ق��د
ك����رمي م���اج ٍ
ٍ
ت��راث��ه ال��نُ��ب ُ��ل وامل���ع ُ
���روف ديدنه
كالغيث تهمي بتحنان ِل��ذي ظمئ
َ
���زم يف توهجها
ق��د كنت
�شعلة ع ٍ
أ
حد
���ص�برت هلل ال ت�����ش��ك��و �إىل � ٍ
تلقى أ
الحبة بالب�شرى وما برحت
ي��اب��ن أ
الم��اج��د م��ا زال���ت م�آثركم
و ُي َ
ع�ش ُب القلب يف �صحراء بلقعه
آ�ل اخلمي�س فما زال���وا أ�ك ُّ
���ف ندى
ٌ
معطرة
ذك����راك ي��ا���س��ي��دي تبقى
يف ذم��ة اهلل ط��ب نف�س ًا وق�� َّر ر�ض ًا
ن�صب
يف جنة اخللد والر�ضوان ال
ٌ

فرط أ
ال�سى َذ ِع ُر
أ�من أ�نت
ياقلب من ِ
ُ
جمر م��ن أ
آ�ه ُ
ت�ستعر
الح�����ش��اء
���ات ٍ
ُ
واجتاحك احلزن ال يبقي وال يد ُر
اجلرح قد تاهت بها ال ِف َك ُر
ت�سمو على
ٍ
ح���از امل���ك���ارم �إرث������ ًا ذك����ره َع ِط ُر
مي�شي على أ
الر�ض هونا ما به َب َط ُر
املطر
ف��م��ذ رح��ل��ت ت����وارى ب��ع��دَ ك
ُ
تنت�صر
ول�ل�ن�����س��ان
للخري ت�سعى
ُ
إ
وال����دَّ اء ينه�ش يف �صمت وينت�شر
تلك الب�شا�شة ف��وق الوجه تبتدر
والثمر
تروي النفو�س فينمو احلب
ُ
تعتمر
ب��المي��ان
ال���روح
وتنت�شي
ُ
ُ
إ
تنهمر
وبالح�سان
باجلود تهمي
ُ
إ
ال تنمحي أ�ب����د ًا ت�سمو وتزدهر
���وم ح ُّبهم َظ َف ُر
و أ�ن��ع��م برفقة ق ٍ
ه�����م وال كد ُر
وال ع����ن����اء وال
ٌّ

حمليات

الدكتور عبد الر ؤ�وف اخلمي�س إ�ىل رحمة الله
يذكره ا�صدقا ؤ�ه ورفاقه ومن عمل
معه بح�سن ا ُ
خل ُلق وا إلخال�ص ويتميز
ب�صفات نف�سية عالية ،من املمكن
اخت�صار �صفاته بكلمة واحدة تنطبق
على �سلوكه  ،هذه الكلمة هي ( الدقة)
لقد كان :
• دقيقا يف اميانه
• دقيقا يف حديثه وحواره
• دقيقا يف تخ�ص�صه
• دقيقا يف اللغة وا�ستعماالتها
• ودقيقا يف التعامل مع أالخرين
رافقته الدقة �إىل الثواين االخرية من
حياته  ,ولعلنا نلقي نظرة على هذا أال�سلوب وال�سلوك أ
والبداع اللذين ال ي�ستوقفان
العابرين ولكنهما يالزمان كل من عرفه من أال�صدقاء أ�و رفاق العمل وي�شمل أ�ي�ضا
رفاق حياته و أ��سرته.
كان ( دقيقا ) يف �إميانه متابعا ملعاين القر�آن الكرمي وعلى معرفة أ
للحكام
والواجبات ال�شرعية  .ان دقة ا إلميان كانت رفيقة ال�سعيد يف رحلته حيث ودع
احلياة وهو مطمئن بهذا ا إلميان .
�إن من �صفاته دقة ا�ستخدام اللغة والكلمات حتى أ�نه يكون م�شغوال يف البحث عن
الكلمة الدقيقة التي ترتجم املعنى لي�صل املعنى �إىل امل�ستمع وا�ضحا جليا .ولقد
�شهدنا مواقف عديدة ت ؤ�كد ظاهرة املراجعة للجمل أ�و مراجعة التقارير العلمية
مت�ضمنة جوالت يف قوامي�س اللغة ومراجع العلم واملعرفة ت أ�كيدا على دقة املعلومة
التي يود تو�صيلها �إىل املتلقي .
لقد كان متقنا للغتني ا إلجنليزية والفار�سية لي�س فقط على م�ستوى املحادثات
العابرة و�إمنا ا�ستخدامه للغة يف الرتجمة الدقيقة مل�صطلحات حديثة ح�ضارية.
لقد كان اختياره لتخ�ص�صه (طب وجراحة العيون) �شاهدا على هذه الدقة حيث
تعامله مع م�ساحة حمددة ودقيقة يف الت�شخي�ص والعالج واجلراحة.
أ
كان دقيقا يف تعامله مع ا آلخرين  ,مع أالهل  ,مع أال�صدقاء مبا يتناغم مع �داء
الواجب االن�ساين ب أ�على امل�ستويات بل كان ي�شكل له ذلك هو�سا و�إبداعا وع�شقا.
احتفل بزواج ولديه حممد و أ��سامة يف فرتة متقاربة وكنا نالحظ تلك الدقة منه يف
حر�صه على ا�ستقبال و�ضيافة املهنئني  ،كان يتابع مبت�سما م�سرورا متفائال ويت أ�كد
أ�نه يفي ب�إكرام ال�ضيوف و�إ�سعاد احل�ضور وم�شاركة اجلميع.
�آخر حديثنا معه كان عرب الهاتف وبقدر ماكنا نوا�سيه وندعو له بال�صحة والعافية
كان أ�كرث دقة يف موا�ساتنا و أ�كرث حنانا وعطفا مع أ�مانيه لنا يف الراحة وال�سعادة
والطم أ�نينة.
هذا الفار�س الذي رحل عنا حمل معه دقة ا إلميان والوفاء واحلر�ص على ا إلبداع يف
جميع جماالت احلياة .لقد تركنا مع الوجع الذي ينتابنا عندما ن�صطدم بالبعرثة
والفو�ضى و�شتات العالقات ا إلن�سانية  ,رحمك اهلل وجزاك اهلل خري اجلزاء عن
أالهل أ
وال�صدقاء والوطن .
أ��صدقاء الفقيد
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تغطية

يف أ�م�سية «الربيع العربي  ..الذات آ
والخر» مبنتدى حوار احل�ضارات

العبا�س :املجتمعات املتحاورة
مت�ساحمة ،وماعداها جمتمعات مري�ضة
كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /حممد أ�بوال�سعود
الربيع العربي حلظة �سيا�سية مراوغة ي�صعب التكهن
مبا �ست ؤ�ول �إليه ،عدا أ�ن هناك قراءات عديدة لها
وملعطياتها ،وهناك عملية ر�صد إليجابياتها و�سلبياتها،
على الواقع العربي ،واقع املواطن واملجتمع وال�سلطات يف
الوطن العربي الكبري ،ولكن هناك جمموعة ت�شظيات
أ�فرزتها أالحداث ك�شفت عن جملة من أالمرا�ض تف�شت
يف الذات العربية ،تتمثل يف أ�ن هناك حالة من الكراهية
�ضد ا آلخر ،تتغذى بجملة خطابات دينية وثقافية
تعمق هذا الداء او هي تعي�ش على هذا الداء ،وحتاول
اال�ستفادة منه.

12

تلك أ�برز معطيات الندوة التي نظمها منتدى حوار
احل�ضارات مبحافظة القطيف الذي يرعاه االعالمي
ف ؤ�اد ن�صراهلل ،وكان �ضيف االم�سية التي اقيمت م�ساء
اخلمي�س ( )2012/12/6الكاتب والناقد حممد العبا�س
وحملت عنوان (الربيع العربي  ..الذات وا آلخر) ..وادار
حواراتها راعي املنتدى االعالمي ف ؤ�اد ن�صراهلل وقال ان
ثمة امرا�ضا متف�شية يف الذات العربية ،ك�شفتها أ�حداث
الربيع العربي� ،صحيح ان هناك حلظة �سيا�سية وحلظة
دميوقراطية ،لكن هناك خطابات موجهة اىل نبذ ا آلخر
واق�صائه والق�ضاء عليه وهناك طق�س عربي ال يقد�س
احلوار ،ويدعو اىل التناحر والكراهية.
وقال العبا�س ان املجتمعات املتحاورة هي جمتمعات
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مت�ساحمة بال�ضرورة ،يف حني املجتمعات غري املتحاورة
هي جمتمعات مري�ضة بحاجة اىل عالج من نوع خا�ص.
ولفت العبا�س اىل اننا يف العامل العربي جند الفتات
تتحدث عن أ�همية احلوار،ولكن بدون ترجمة فعلية،
بينما كنا ن أ�مل يف حوارات حقيقية بعيدة عن ا إلمالءات
وتكون �صادقة بالفعل،
ويرى العبا�س ان هناك تربية دينية وثقافية خاطئة
يتلقاها اجليل احلايل تغيب فيها اجلوانب االن�سانية،
فجاءت احداث الربيع العربي وفج ّرت ما لدينا من
تناق�ضات ،فانك�شفت بع�ض الالفتات امللفقة وظهر ما
كان خمفيا ن كراهية لدينا جتاه بع�ضنا.
وقال ان هناك فرقا بني الدين والتدين ،فالدين دافع

تغطية
م .ف ؤ�اد اجل�شي حممد علي �آل خليفة ال�سيد حممد امل�شعل حممد ال�صويغ من�صور �سالط
عادل اليو�شع
ال�شيخ أ�حمد النا�صر
حيوي بعك�س التدين الذي هو �شكل
ويرى العبا�س أ�ن اللحظة ال�سيا�سية
احلالية مراوغة وغري مفهومة ب�شكل
اجتماعي ي�سعى لال�ستحواذ على اللحظة ال�سيا�سية
الدين ويروج ملجموعة أ�غلفة ت ؤ�كد
عام ،فاي م�شهد �سيا�سي يحدث جتد
«مراوغة»
العربية
ان الدين مبثابة غطاء يخفي الواقع
ان هناك عدم و�ضوح ،فعلى �سبيل
أ
الفعلي للمجتمع ،فتحت هذه االغلفة وخطابات �برز معاملها املثال جتد ان احداث �سوريا فهناك
من يراها ثورة حقيقية ،وهناك
ا�شياء بعيدة عن جوهرالدين.
من يراها فو�ضى حقيقية ،ولكننا
وا�ضاف العبا�س ب أ�ن االن�سان �إذا
مفهوم
الليربالية
ميكن ان نو�صف ما يحدث يف العامل
ا�صيب مبر�ض ما ف�إن الطبيب
ف ؤ�اد ن�صراهلل ي�سلم الدرع أ
لل�ستاذ حممد العبا�س
ي�شخ�صها ويعاجلها ،ولكن كيف اجتماعي مت ا�ستغالله العربي هو حرب خمابرات واحالف
وتكتالت.
يعرف الواحد منا انه م�صاب مبر�ض لن�شر الكراهية يف
ومن احللول التي يراها العبا�س هي
الطائفية والعن�صرية ،فالكل يعتقد
املجتمع
آ
�ضرورة االعرتاف بالخر ،وان يكون
انه معافى من هذه أالمرا�ض ،لكن
هناك ر�صيد فعلي لكل ال�شعارات
االحدات احلرجة ك�شفت بالفعل اننا
التي تطلق وعلى كل فرد منا م�س ؤ�ولية
نحل �شيئا من جينات هذه أالمرا�ض،
لذلك ال ن�ستغرب ان الكراهية هي الطق�س ال�سائد ،وهي يف هذا اجلانب.
اللغة املتبادلة بني كافة أالطراف ،فالربيع العربي كان وبعد اكماله حديث ت�سابق احل�ضور على التداخل واحلوار
فجر النفو�س واظهر ما تك ّنه من مركبات واال�ستف�سار ،فقد حتدث عبدالعظيم �شلي قائال ب أ�نه
مبثابة �صاعق ّ
ي�شعر باالمتعا�ض لوجود حالة من الكراهية يف املجتمع،
التناق�ض والنق�ص.
ويرى أ�ن ال�سبب وراء ذلك هو غياب القيم البنيوية ولكن هل هي وليدة ع�صرها ،وهل هي مقت�صرة على
لل�شخ�صية االن�سانية ،لتحل حملها قيم طائفية وعن�صرية ال�شعوب العربية فكان رد املحا�ضر ب أ�ن الكراهية ال تخت�ص
وفئوية ت�شرنق الفرد ليجد نف�سه يف حالة عداء وكراهية مبجتمع دون ا آلخر ،والكراهيات لي�ست حروب حارات
مع الطرف ا آلخر ،لذلك جتد يف أ�ي حدث يتداعي العقالء �صغرية� ،إمنا هي ق�ضية تاريخية كبرية ولكننا يف العامل
لتهدئة النفو�س ،وما ان يهد أ� احلدث حتى تعود ال ـ «نحن» العربي نفتقر لف�ضيلة الت�سامح ،ف�ضال عن حميطنا
العربي حميط بائ�س ،حتى باتت الليربالية وهي مذهب
وال ـ «هم» هي ال�سائدة على منطق العقالء انف�سهم.
وقال �إن ما يحدث يف وطننا العربي ان كل فئة مبنطق أ�نها اجتماعي م�سبة و�شتيمة.
هي «الفرقة الناجية»بكل معانيها وتدخل جميعها حالة من جانبه ت�ساءل ف ؤ�اد اجل�شي حول ما �إذا كانت احلالة
من املباهلة املفتوحة ،أالمر الذي جعل النا�س تت�ساءل هل الالدينية ميكن ان توقف موج الكراهية قال العبا�س ان
هذا هوالربيع العربي ،فالربيع يزهر ويفتح اجواء نظيفة ال�صراع الفئوي موجود يف جمتمعنا ويف كل جمتمعات
أالر�ض ،ففي العراق مثال وبعد االحتالل االمريكي قامت
وجيلة ،بينما الذي نراه هو العك�س.
وي ؤ�كد العبا�س ان الذات العربية مل تتلق الرتبية اجلديرة اليون�سكو بزيارة هذا البالد �ضمن اطار اهتمامها بالدول
يف املنزل ودور العبادة واملدرا�س كونها حتولت اىل م�صانع التي تعر�ضت اىل الغزو لتفاج أ� ب أ�ن الذي يزعم لنف�سه
للكراهية ،بل انتجت خاليا نائمة ما تلبث أ�ن تنفجر ب أ�نه قومي وبعثي وعربي ووطني عاد اىل خطوط الدفاع
ب�صورة ت ؤ�دى اىل ما ا�صطلح عليه ب ـ «�صدام اجلهاالت» ،أالوىل ف�صار طائفيا وعن�صريا بامتياز.
فالفئة االكرثية ت�ست�ضعف أالقلية ،التي بدورها ت أ�خد من ويف �إجابة على �س ؤ�ال اثاره حممد امل�صلي حول ايجابيات
الربيع العربي قال العبا�س � إ من ايجابيات الربيع العربي
رد الفعل فيحدث الت�صارع والتناحر والتقاتل.
عبد اهلل القديحي
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حممد امل�صلي
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تغطية
علي ف ؤ�اد اجل�شي

د .ح�سن العبا�س

أ�ثري ال�سادة

عبد الباري الدخيل

جالل احلجي

تغطية

هو انك�شاف الذات ،وهذا بداية للتعايف ،ومن اجليد ان مطالبة ومنا�شدة م�شروعة ،و أ�ظن اننا لو طبقنا هذا
يكت�شف الواحد منا ا لديه من مر�ض ،هذه احلقيقة أالمر ف�إن كل دور العبادة �سوف تغلق ،وكل الكتاب �سوف
نراها �إذ ان الطق�س العربي بات مليئا بالكراهية ،وهذا يتوقفون عن كتاباتهم ،ون�صف املجتمع �سوف ينقلون اىل
الذي نراه يف كل مكان ،ويف كل م�شهد اجتماعي وثقايف .ال�سجن ،فالقانون بحاجة اىل جمتمع يفهمه وي�ستوعب
من جانبه ت�ساءل من�صور �سالط حول مدى جدوى اهمية االلتزام به ،و أ�ظن ان كافة دول جمل�س التعاون
�صدور قرارات حكومية حتد من �سلوك الكراهية ويخرج اخلليجي ما�ضية بهذا االجتاه ،ولكن املطلوب من كل
املجتمع من هذا امل أ�زق ،قال العبا�س ان هذا أالمر واحد ان ينزع ال�شر من نف�سه ،ثم يطالب بقانون مينع
�شرور ا آلخرين.
واعرت�ض أ�حد احل�ضور حول اال�شادة
بالليربالية ،وقال ب أ�ن الليربايل اي�ضا
ميار�س الكراهية �ضد الدين واملتدينني،
فرد املحا�ضر ب أ�ن الليربايل مل يفجر
م�سجدا ،ومل يقم بتكفري أ�حد ،ومل يقم
ب أ�ي اعتداء ج�سدي ،وما يحدث ان رموز
الليربالية مل يتقدموا امل�شهد ،و�إمنا الذين
تقدموا هم الذين يجيدون تخليد الذات،
ويحاولون تنمية الكراهية اي�ضا ،لكنهم ـ
مع ذلك ـ أ�قل من الطرف الديني.
ويف تعليق قاله الدكتور ح�سني العبا�س
حول ان الربيع العربي هو ربيع ا إلخوان
امل�سلمني ،فقال املحا�ضر ان هناك عدة
قراءات للربيع العربي ،ولكن الذي ينبغي
التنويه له ان اللحظة ال�سيا�سية مراوغة
ال�شيخ أ�حمد النا�صر
ي�صعب التكهن مبا �ست ؤ�ول �إليه ،وما يعر�ض
مع حممد العبا�س
يف االعالم ينبغي ان يقر أ� بكامل تفا�صيله،
فال�سوريون كانوا أ�ول من �صفق ل�سقوط
ح�سني مبارك ،لكن املوج جاءهم فت ّغريت
نظرتهم للم�شهد،
وت�ساءل حممد التاروتي عن مثال يف العامل
لدولة معينة جتاوزت حدود الكراهية
امللت�صقة بالنف�س الب�شرية اجاب العبا�س
ان الكراهية عطى تاريخي ،واملفكرون
حتدثوا عن ان االن�سان ميلك طاقة قوية
لكره ا آلخر ،فاجلرمية معروفة على مر
حممد ال�صرييف
عبد اهلل الع ّبا�س
وليد ال�سلي�س
�سلمان العيد
التاريخ ب أ�نها تت أ�لف من (جان ،وجمني
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علي أ�بو ال�سعود

عبد العظيم �شلي

عليه ،واداة اجلرمية ،والدافع) ،وكلما تطور املجتمع
وتعقدت االمور ظهرت و�سائل ودوافع جديدة ،ولكن
املطلوب وجود مرونة (�سيا�سية ،واجتماعية ،وثقافية)،
فعلى �سبيل املثال جند يف كندا ان الطالب يف املدرا�س
يدر�سون ان حروبا طالت بالدهم على مر التاريخ

الكراهية طق�س عربي تنف�سه
يف كل مكان ويف كل يوم
أل�سباب دينية ،انهم يقر أ�ون عنها ومل يروها.
وا�ضاف العبا�س ـ يف اجابة ل�س ؤ�ال اثاره ح�سني الدبي�سي ـ
ان الربيع العربي يف حلظة حتركة با�ستمرار ،وان �إبداء
ر أ�ي �صغري يحتاج اىل معلومات كرثية ،ولكن اجد ان
امل�ستقبل �سوف يكون ايجابيا اذا تخلينا عن خطابات
ال�صد واالق�صاء ،وان ي�ستبدل ذلك بخطاب التنوع،
واجد ان اجليل احلايل حمظوظ ألنه يعي�ش حلظات
العوملة.
ؤ
وكان راعي املنتدى ف�اد ن�صراهلل قد حتدث خالل اللقاء
وقال ان الثورات التي ن�شبت يف ال�شرق أالو�سط والتي
تعرف �إعالميا بالربيع العربي حملت معها ا�شكاليات
عديدة وت�سا ؤ�الت مريرة مل يتم ا إلجابة عنها بعد،
فالعامل الغربي والواليات املتحدة االمريكية حاولت قدر
امل�ستطاع تفهمها والتفاعل معها بايجابية مل�صلحتها يف
املقام أالول ،كما ان اغلبية العامل ر أ�ى فيها خروجا عن
امل أ�لوف وقوة �شابة ت�ضخ داء جديدة يف معادلة القوة
العامل املتقدم �شماال وبني العامل النامي جنوبا.
ويرى ن�صر اهلل ان هناك مكا�سب حققها الربيع العربي
تتج�سد يف حالة احليوية التي دبت يف اجل�سد العربي
ال�شائخ ،وجعلت تيارا ت وا�سعة من ال�شباب ت�شارك
يف احلياة ال�سيا�سية بعد طول عزوف ،وهو ما يعني ان
ق�ضية الوطن �صارت يف مقدمة اولويات هذا اجليل من
ال�شباب الذي كان اىل عهد قريب من�صرفا بكليته نحو
همومه ال�شخ�صية ،واحزانه الداخلية ،ورمبا يفكر دائما
يف الهجرة خارج تلك االوطان التي �شمهال ذلك الربيع.

الثقافة الدينية و�أثرها يف بناء العالقة بني الفرق ا إل�سالمية
نظرة عابرة لواقع أ
لل�صالح
المة وحاجات الثقافة الدينية إ
ال �شك أ�ن الثقافة الدينية كما هي يف ت�صورها
وواقعها ا إلن�ساين كانعكا�س أ�و امتداد للدين،
تختلف كثري ًا أ�و قلي ًال عن الدين نف�سه يف
م�صادره و أ��صوله – وهذا أ�م ٌر معروف بطبيعة
احلال  .-وهذا االفرتاق هنا بني الدين نف�سه
ح�سني بزبوز
وت�صوره� ،إمنا هو افرتا ٌق طبيعي يف ظل �ضرورات
االجتهاد الفقهي والديني وحاجاتنا الواقعية
لتف�سري الدين وتف�صيله و�شرح تلك الن�صو�ص الدينية أال�صيلة املتوارثة جي ًال بعد جيل،
بلحاظ تعدد ظروف الواقع جتاه الن�ص وظرف نزوله أ�و �صدوره ،وبلحاظ ما علق ويعلق
بالن�ص با�ستمرار من تلويث ن�صي وتف�سريي على مر الع�صور خ�صو�ص ًا بعد انقطاع الوحي
وغياب �صاحب الر�سالة (�ص) .وهذا أالمر هنا (من التباين احلتمي بني قدا�سة أال�صل
وقدا�سة الفرع) ،رغم و�ضوحه وب�ساطته بل وبداهته هو يف الواقع احلياتي املعا�ش أ�بعد ما
يكون عن الفهم واالحتواء واال�ستيعاب الب�شري العام يف حياة أ�كرث املتدينني امل�سلمني يف
أالمة بل ورموزها غالب ًا ،بل وهو م�صد ٌر لكث ٍري من تلك التناق�ضات وا إل�شكاالت امل�شهودة يف
واقع أالمة و�سلوك أ�فرادها وجماعاتها.
وهنا ت أ�تي قيمة و أ�همية الثقافة الدينية واحلديث عنها يف بعدها كرافد مهم من روافد
ال�سمو أ�و االنحطاط أ
بالخالق وبعالقات أ�بناء أالمة مبختلف مذاهبها ا إل�سالمية .حيث
ي ؤ�دي الغلو هنا من قبل أالفراد و  /أ�و بع�ض الرموز الدينية يف تقدي�س الن�ص التف�سريي
للدين و�إعطائه قدا�سة ومكانة الن�صو�ص الدينية أال�صيلة أ�و م�صادر الت�شريع أالوىل (نتيجة
عوامل م�صلحية أ�حيان ًا ،أ�و معرفية وعاطفية يف أ�حيانٍ أ�خرى) بطبيعة احلال للت�شدد ب�شكل
أ�و ب آ�خر جتاه �آراء املخالفني وجتاه خمتلف االجتهادات أالخرى أ
للفراد واجلماعات داخل
أ
أالمة .ومن هنا تولد تلك ال�صراعات وال�سجاالت والعالقات احلادة بني �تباع املذاهب
والفرق ا إل�سالمية املختلفة بل وبني أ�بناء املذهب الواحد ،وهذا بالطبع ما عا�شت أالمة
ويالته ،وما الزالت تعاين من ويالته بال �شك وتعي�ش �ضرره حتى اليوم.
وهنا تنبعث قيمة و أ�همية دور ووظيفة ا إل�صالح الثقايف الديني يف االرتقاء بواقع أالمة
لو�ضعها على جادة الطريق ال�صحيح يف طرق التفكري ال�سليم والت�سامح والتما�سك ،لتحقق
أالمة بالتايل جمدها املنطلق من وحدتها ومتا�سك مكوناتها املختلفة والذي أ�راده اهلل
�سبحانه وتعاىل ور�سوله الكرمي (�ص) لهذه أالمة �ضمن أ�هداف الدين العليا ،وفق مقت�ضى
وهدفية الن�صو�ص القر�آنية والنبوية ،والتي منها قوله تعاىل( :واعت�صموا بحبل اهلل جميعا
وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم �إذ كنتم أ�عداء ف أ�لف بني قلوبكم ف أ��صبحتم بنعمته
�إخوانا وكنتم على �شفا حفرة من النار ف أ�نقذكم منها كذلك يبني اهلل لكم �آياته لعلكم
تهتدون) �سورة �آل عمران � -آية  ،103واملهمة هنا بال �شك مهمة عظيمة هي مهمة الواعني
من أ�بناء أالمة ،احلري�صني على رفعتها وتنميتها وتقدمها ،واملدركني حلقيقة م�صاحلها
العليا.
أ
ً
أ
أ
أ
طبع ًا ،يعتقد بع�ض �بناء المة وبع�ض رموزها الدينية يف الواقع خط� لل�سف ،كما هو معلوم
من خالل واقع التطرف الديني بكل أ��شكاله و أ�لوانه وانتماءاته ،أ�ن االقتتال بينهم نتيجة
اختالف الر ؤ�ى الثقافية الدينية أ�م ٌر م�شروع .متجاهلني يف احلقيقة �سرية ا إل�سالم أالوىل
العطرة ،و�سماحته يف واقعه ويف ن�صو�صه ال�صريحة والوا�ضحة ،حتى يف معاملة أالعداء
وال�شجر واحلجر واملدر باحل�سنى ،م�صطفني لذلك ن�صو�ص احلرب وال�ضرورات احلياتية
اال�ستثنائية أ�و جمتزئني لبع�ض الن�صو�ص من �سياقاتها أ�و مائلني بها عن معانيها.
ورغم أ�ن املقام هنا لي�س مقام التف�صيل والتو�سع يف ذلك� ،إال أ�ن ما ميكن قوله هنا ب�إيجاز

هو أ�ن �سرية �صاحب الر�سالة (�ص) ،منذ حلف الف�ضول وما قبله� ،إىل حجة الوداع وما
بعدها ،وكل ما يف حياته من وقوف ومواقف �ضد الظلم واالعتداء واجلهل ،ودفع للمظلومية
وحقن للدماء ودعوات حلقنها ،وما أ�كدته حجة الوداع يف بيانها ،وما ر�سخته كل تلك ال�سرية
العطرة أ
والخالق الكرمية املمتدة مع قوله (�ص) (�إمنا بعثت ألمتم مكارم أالخالق) ،وقبول
ا إل�سالم ب آ�لية االجتهاد الديني رغم خامتية وقدا�سة الر�سالة ،وعمله (�ص) بالتغا�ضي عن
أ�عدى أ�عداء أالمة املنافقني واحتوائهم ،وكذا التعاي�ش معهم ومع أ�تباع أالديان أالخرى ،كلها
�شواهد وا�ضحة و أ�كيدة و�صريحة ،على �سماحة ا إل�سالم ومنطقيته من جهة ،و أ�ي�ض ًا على
م�شروعية االختالف يف تفا�صيله وحوله من جهة أ�خرى.
ويف احلقيقة ،فلقد لعبت العوامل امل�صلحية أالنانية الفردية والفئوية الب�شرية ال الدينية،
عرب تاريخنا ا إل�سالمي املمتد ،لعبتها يف قولبة الثقافة ا إل�سالمية بقوالبها ،ليتم التغا�ضي
عن ذلك الت�سامح ولت�صبح ثقافتنا ثقافة اقتتال واحرتاب ونزاع وافرتاق ب�سبب تناق�ض
امل�صالح ،حيث ت أ�تي امل�صالح وتناق�ضاتها لتلعب لعبتها املعهودة يف الثقافة ب أ��شكال فاقعة
أ�حيان ًا أ�و غالب ًا ،فتلوى وجتتز أ� الن�صو�ص وحتور عن موا�ضعها ويتم انتقا ؤ�ها بطرق �شعورية
تارة وال �شعورية تارة أ�خرى ،ثم ينعك�س ذلك كله على �صورة الدين وفهمه وتف�سريه لدى
النا�س ،لتتعمق أ�زمة ا إلن�سان والدين أ
والمة وفهم أالمة لدينها و�صياغتها لثقافتها.
أ
لكن ،تطورت احلياة ا إلن�سانية يف العقود الخرية وظهرت الدولة احلديثة بكل مكوناتها
ومتت �إعادة هيكلة أالمة و�صياغة دوائر امل�صالح يف أ�و�صالها بطرق جديدة خمتلفة كثري ًا
عما كانت عليه ،فلم يعد الفرد اليوم م�ستق ًال أ�و قادر ًا على اال�ستقالل بنف�سه أ�و ب أ�هله
و أ��سرته أ�و بع�شريته أ�و بقبيلته وم�صاحلها كما كان ذلك يف املا�ضي ،فاحلياة اليوم كلها
مرتابطة بقوة .وهذا يدفعنا اليوم بال �شك ،نحو املزيد من أالمل يف قدرة التنوير والعقالنية
على النفاذ �إىل وعي أالمة وفهمها لثقافتها وفكرها ل�صياغة فكر وثقافة دينية نقية توحد
أالمة وتدفعها للرقي والتكامل.
�إننا اليوم ك أ�بناء وطن م�سلم أ��صيل ،أ�مام م�شروع ح�ضاري �إن�ساين وطني مهم ين�سجم ب�شكل
كامل مع الدين وروحه احلقيقية وينبعث من ن�صو�صه الثابتة لي ؤ��س�س إلن�سان �سوي و أ�مة
عظيمة ووطن قوي متما�سك ،بعيد ًا عن أ�هواء و أ�مرا�ض غري أال�سوياء والعابثني من أ�بناء
الب�شر.
والر�سالة هنا كما أ��سلفنا ،ر�سالة املتنورين من أ�بناء أالمة ،الذين يتوجب عليهم توظيف
طاقاتهم الفكرية والذهنية إلعادة نقا�ش ن�صو�ص ال�شريعة وفهمها والنفاذ لروحها لتقدمي
ثقافة �سليمة تنزع ما ل�صق بالدين من ف�ساد اجلهل أ
والهواء والنزعات امل�صلحية أالنانية
املري�ضة فتزيل من الثقافة الدينية لوثة املا�ضي و�آثام االحرتاب والنزاع ،وتن�شد بجهودها
املتوا�صلة واجلادة وامل�ستمرة ا إل�صالح والت�سامح والتنمية ،وتدعو للوحدة والتطوير وتطهري
الثقافة والرتاث ،وبناء أالمة القوية يف ظل احرتام خمتلف مكوناتها ،بل و أ�ي�ض ًا احرتام
غري أ�بنائها على موازين تناف�س �سليمة ،مبا حتمله أالمة حينها من فهم �إن�ساين �سليم جتاه
غريها ،وبقبول عقلي واقعي الختالف االجتهاد يف و�سطها ،و�سعي حثيث للنجاة من الفرقة
والف�شل الداخلي ،خ�صو�ص ًا ذلك الذي ي�سببه ف�ساد الظلم والت�شدد يف ا آلراء وخراب روح
اال�ستبداد التي يرف�ضها ديننا احلنيف وكل ن�صو�صه أال�صيلة ال�سامية ،التي أ�راد اهلل أ�ن
ن�سري عليها و أ�ن نتم�سك بها لنكون دعاة خري و�صالح ورحمة ومنوذج ب�شري راقي لكل
الب�شر ،وال�سالم.
ــــــــــــــــــــ
أ
(*) م�شاركة يف احللقة النقا�شية املنعقدة بتاريخ الحد  1434 / 1 / 18هـ ،مبركز احلوار
الوطني باملنطقة ال�شرقية.

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد (� - ) 23صفر 1434هـ  -يناير 2013م

15

حوار

م�صطفى آ�ل عبيد يف حوار لـ

الغ�ش يعيث ب�سوق املراتب الطبية
ويقدم منتجات متوا�ضعة
حوار� /سلمان العيد

تخ ّرج من مدر�سة والده يف العمل التجاري يف �سوق التجزئة ،كونه من عائلة امتهنت
الن�شاط التجاري ،لكنه اختار موا�صلة الطريق بتخ�ص�ص مغاير و�إن كان قريبا من
الن�شاط التجاري للعائلة ،ف�إذا كان الوالد قد عمل يف جتارة البطانيات واملفار�ش ،ف�إن
الولد قد ا�ضاف على ذلك جتارة املراتب ،واملراتب الطبية بوجه اخل�صو�ص ،انطالقا
من نق�ص كانت تعي�شه اال�سواق قبل ثالثني عاما ،وقبل أ�ن تدخل ال�سوق يف «مط ّبات»
الغ�ش التجاري واملناف�سة غري ال�شريفة ،والو�صول اىل الت�شبع ،وكان له «�شرف» الريادة
يف حمافظة القطيف.
هذه النقالت ،التي ابتد أ�ت من �سوق امليا�س و�سط القطيف ،وانتقلت اىل �شارع أالمام علي،
ومنها اىل �شارع القد�س ،وهو اكرث �شوارع املحافظة ازدهارا من الناحية التجارية ..بني
هذه النقالت هناك مواقف وجتارب وعرب وعرثات ،او�ضحها لنا م�صطفى بن حممد �آل
عبيد� ،صاحب حمالت �آل عبيد للمفار�ش واملراتب الطبية يف احلوار التايل:
ــ كيف ن� أش�ت عالقتكم باملال أ
والعمال؟
ـ ن� أش�ت عالقتي مع هذا العامل من خالل العمل مع الوالد ،حيث كان لديه حمل جتاري يف
القطيف مبنطقة أ�و �سوق م ّيا�س ،وكان الوالد يعمل يف جتارة البطانيات واملفار�ش بالتجزئة
من خالل هذا املحل ،ومنذ �صغري كنت مرافقا لها يف هذا الن�شاط ،ولكني وبحكم كوين
م�سوقا ملنتجات املحل الحظت ان هناك نق�صا حادا يف ال�سوق من املراتب الطبية ،فما
كان م ّنا �إال ان قمنا تطوير حملنا و�إ�ضافة ن�شاط املراتب �إليه فقررنا ـ العائلة و أ�نا ـ فتح
حمل يف �شارع االمام علي ،ثم تطورنا و�صرنا نبحث عن املاركات العاملية ،يف البداية قمنا
بت�سويق ماركة حملية ،يف العام  1995قمنا بافتتاح حملنا ب�شارع القد�س ،يت�ضمن املفار�ش
والبطانيات وكذلك املراتب ،ثم بعد مدة من العمل افتتحنا حمال �آخر وكان متخ�ص�صا
يف املراتب الطبية ،فكنا اول معر�ض يف القطيف يقدم ماركة عاملية.
ـ هل بقيت يف القطيف أ�م انتقلت اىل مناطق اخرى؟
ـ يف البداية تعر�ضت لبع�ض العرثات والعقبات ،لكني جتاوزتها بف�ضل اهلل ،وحاولت أ�ن
افتتح فرعا خارج القطيف ،وقمت بتلك اخلطوة يف اخلرب والثقبة ،لكني مل أ�جنح واكتفيت
مبحالتي يف القطيف ،فلي�س العمل خارج القطيف (يف اخلرب أ�والثقبة) بدليل على النجاح،
فتوقفت عن اخلطوة ،و�صرت أ�تابع عملي عن قرب ،معتمدا على من منحتهم ثقتي ،وهم
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الذين يعملون معهم وهم �إخواين ،ا�ضافة اىل �شخ�ص من اخواننا امل�صريني الذي كان له
دور كبري يف جناحنا.
ــ بالن�سبة للمراتب من أ�ين جتلبونها ،هل هي �صناعة حملية أ�م م�ستوردة،
وهل ت�ساهمون يف �صناعتها انتم؟
ـ ما نقدمه يف ال�سوق يف الوقت احلا�ضر هو م�ستورد نقوم بجلبه من دولة االمارات العربية
املتحدة ،حيث يتم �صناعتها هناك ،مبوجب تفوي�ض من ا�صحاب املاركات العاملية أال�صلية،
وكلها ا�سماء معروفة على امل�ستوى العاملي واملحلي� ،إ�ضافة اىل املنتج الوطني الذي يحمل
ا�سماء من البيئة املحلية ،ولي�ست ماركات عاملية ،و�إن حملت بع�ضها موا�صفات عاملية،
ودخل املنتج ال�صيني لكنه ف�شل ،ألن كل ما جاءنا من ال�صني كانت عينات ذات جودة
متوا�ضعة ،وذلك عائد �إىل أ�ن امل�ستوردين املحليني مل يجلبوا من ال�صني الب�ضاعة اجليدة،
لذلك املنتج ال�صيني مل ي أ�خذ و�ضعه يف �سوقنا املحلية.
ــ وكيف وجدمت ال�صناعة الوطنية يف ظل هذا الو�ضع؟
ـ ما يحدث يف ال�سوق أ�ن هناك �صناعة وطنية ذات م�ستوى عال من اجلودة ،ولها ا�سما ؤ�ها
على ال�صعيد املحلي ،تعمل مبناف�سة �شريعة مع املاركات العاملية ،فهناك على �سبيل املثال
يف �شارع القد�س  9معار�ض تقدم املراتب (مبختلف املاركات أ
وال�سماء) ،وكانت يف وقت
ما معر�ضا واحدا� ،إذ أ�ن هناك اكرث من  20ماركة عاملية ،وال�سوق ما زالت ت�ستقبل الكثري
من هذا املنتج ،فلدينا يف اململكة  30م�صنعا� ،سبعة منها يف املنطقة ال�شرقية ،كما ان
بع�ض امل�صانع يف دبي جاءت وافتتحت لها معار�ض يف اململكة ،وحتديدا يف ا�سواق املنطقة
ال�شرقية ،بعيدا عن الوكالء واملوزعني ،كل هذا يدخل يف نطاق املناف�سة ال�شريفة ،كوننا
جميعا نقدم منتجا جيدا ،والر أ�ي أالول أ
والخري للزبون نف�سه ..لكن امل ؤ�مل أ�ن لدينا مناف�سة
غري �شريفة مع فئات من العمالة الوافدة ،التي تقوم ب�إنتاج مراتب ذات جودة رديئة للغاية،
تقوم بت�صنيعها يف ور�ش ومعامل متوا�ضعة ،ومن ثم متار�س الغ�ش التجاري ،وتقدم منتجا
على أ�نه منتج وطني ،وهو ي�سيء لل�صناعة الوطنية ،ويحدث ت�شوهات يف �سوق املراتب،
وي�ضعف الثقة بني التاجر وامل�ستهلك.
ـ وكيف قمتم بالتعامل مع هذا الو�ضع؟
ـ يف الواقع بالن�سبة لنا ،قررنا االبتعاد عن هذا النوع من املناف�سات ،وذلك من خالل البحث
عن التميز ،ومراعاة حاجة الزبون وم�صلحته ،ففي هذا املجال هناك خم�س درجات من

املنتج ال�صيني ف�شل لتوا�ضع جودته  ..واملحلي ال يزال حمدودا
حوار

املراتب ،ورمبا كانت الطبقة او ال�شريحة املتو�سطة ت�شكل الغالبية من زبائننا ،فنحن
نقدم مراتب للجميع ،مع الرتكيز على الفئة املتو�سطة ،التي تطلب منتجا يتالءم مع
و�ضعها املادي ..فاملراتب ـ كما تعلم ـ تتفاوت ا�سعارها بني  1500ـ  12500أ
والخرية هي
التي ت�ستخدم يف الف�ضاء ،وهي مريحة لكبار ال�سن واملتقاعدين..ويف هذا ال� أش�ن يجدر
بنا القول اننا نحاول ان نقدم للزبون طلبه ،من خالل الن�صيحة ،أ
وال�سعار ،واملواعيد،
والدقة يف املقا�سات ،خ�صو�صا وان بع�ض املراتب ت أ�تي على
مقا�س معني متعارف عليه ،بينما بع�ض املراتب ت أ�تي مبقا�سات
يريدها الزبون ،مما ي�ضطرنا ألن نرفع اىل امل�صنع باملقا�سات
املطلوبة ،وهذه امل�س أ�لة حتل اذا كان املنتج حمليا ،ولكنها تطول
بع�ض الوقت اذا كان املنتج م�ستوردا.
ــ امل تفكر يف افتتاح م�صنع للمراتب؟
ـ فكرت لكني قمت بدرا�سة الو�ضع فوجدت عدم جدواها� ،إذ
أ�ن املنتج كيف يتم ت�صريفه ،خا�صة وان املرتبة لي�ست �سلعة يومية يتم ا�ستهالكها يف
يومها ،و�إمنا هي �سلعة ذات عمر ي�صل اىل ع�شر او ع�شرين عاما .لذا مل اتوجه اىل
ال�صناعة ،واكتفيت باال�سترياد والبيع.
ــ مبا أ�ن �سوقنا مفتوح لكل العينات والنماذج ،هل تعانون من هذا التداخل
مع الزبائن؟
أ
ـ امل�شكلة أ�ن ثقافتنا ـ �و ثقافة بع�ضنا ـ يف املراتب �ضعيفة ،فال�شخ�ص يتزوج وي�صرف
على زواجه من املال مبالغ طائلة ،لكن ال يفكر يف «املرتبة» اال يف أالخري ،في أ�خذ مرتبة
رخي�صة يقوم بتغيريها بعد �ستة ا�شهر من اال�ستعمال ،بينما لو ا�شرتى مرتبة ب�سعر
أ�على قليال ،مع موا�صفات معينة ،حلقق هدفه وهدفنا أ�ي�ضا وهي (لننعم بنوم �صحي
ومريح) ،وامل�س أ�لة ال تعدو ان يبحث عن مرتبة �صحية ،تن�سجم مع و�ضعه املادي،
ــ رمبا أ�ثار هذا أ
المر امامنا مو�ضوع اجلودة ،وال� ؤ
س�ال الذي يثريه أ�ي ان�سان
وهي كيف ا�صل اىل حتقيق هذا الهدف ،و أ�جتنب الغ�ش التجاري؟
ـ حتى يتحقق هذا الهدف املطلوب على امل�ستهلك ال�شراء من حمل معروف وله ا�سمه
و�سمعته ،وانه يجلب املراتب ذات اجلودة العالية� ،سواء املحلية او امل�ستوردة ،وان يبحث
عن املاركات العاملية ،وميكنه اال�ستفادة من االنرتنت يف معرفة املوا�صفات ،التي
مبوجبها يتخذ قراره بال�شراء ،ألن اغلب الغ�ش ال ي أ�تي �إال من خالل تف�ضيل امل�ستهلك
لل�سلعة ذات ال�سعر أالقل الذي يكون على ح�ساب اجلودة ،مع أ�ننا الن�ستطيع ان نذهب
بعيدا يف أال�سعار ألن امل�ستهلك احلايل بات على اطالع ،وال يتخذ قراره بال�شراء من
حمل معني �إال بعد ان اطلع على العديد من املحالت املجاورة ،فيقوم باملقارنة ..وما
ينبغي ان يلتفت �إليه امل�ستهلك هو أ�ن ال�شراء ينبغي ان يتم من املحالت ذات اال�سم
وال�سمعة ،وان يكون التوجه نحو املاركات املعروفة ،ألنها ـ يف الغالب ـ ال متار�س الغ�ش ال
تقدم �سلعة ت�ضر �سمعتها ،اما الت�سوق من �سوق احلراج او من أال�سواق ال�شعبية ،ف�إن
ذلك هو اخلط أ� بعينه ،كون هذه اال�سواق ي�سيطر عليها فئات من العمالة أالجنبية التي
ال تراعي اهلل يف ت�سويق �سلعها.
ـ لعل � ؤ
س�اال يتبادر اىل الذهن يف هذا املجال وهي كيف يكون الغ�ش يف
املرتبة؟
ـ يتم الغ�ش يف املواد امل�ستخدمة يف املراتب ،وت�سوق على انها من ماركات عاملية ،وهي
غري ذلك ،كما ان بع�ض املراتب ت أ�تي اىل الزبون وحتمل يف ذاتها قابلية التلف ،ويظهر
ذلك بعد ا�شهر من اال�ستخدام ،كان تتلف أ�و ت�صبح موطنا للح�شرات (البق) الذي ال
حل لها �إال �إتالف املرتبة والتخل�ص منها.
ــ حتدثتم قبل قليل عن ثقافة التعامل مع املراتب ،هل كل الزبائن

يفتقرون اىل هذه املعرفة ،رغم أ�ن التعامل مع املراتب قدمي؟
ـ هناك �شريحة من امل�ستهلكني تبعث على الراحة يف التعامل معها ،وهناك �شرائح
منهم ال ت�ستطيع التعامل معها ،ألنها ال تعرف انك تقدم لها خدمة معينة ،من نوع
خا�ص ،ولعلنا يف كثري من أالحيان نتعلم من الزبائن أ�نف�سهم ويتم التعامل مبوجب
الطلب أ�و احلالة التي يكون عليها امل�ستهلك ويتحدث عنها ،فتارة يحدث أ�ن هناك خلال
م�صنعيا يف املنتج يلفت نظرنا امل�ستهلك له ،حينها نتعامل مع
املو�ضوع بكل ايجابية دومنا تهرب ،ونكون وا�سطة بني امل�ستهلك
وامل�صنع فيتم ا�ستبدال املرتبة ب أ�خرى ،وتارة يكون اخللل ب�سبب
�سوء ا�ستخدام ،حينها يتم لفت نظره اىل ذلك فيتجاوب من
يتجاوب ويرف�ض من يرف�ض ،وال ي�صح �إال ال�صحيح.
ــ ولكنكم تقدمون �ضمانا ي�صل اىل ع�شر �سنوات؟
ـ ال�ضمان يف املراتب يختلف عنه يف أالجهزة املنزلية
والكهربائية ،فال�ضمان يتم تق�سيمه على مراحل ،ففي ال�سنوات الثالث أالوىل ن�ضمن
املرتبة من أ�ي خلل م�صنعي ،ون�ضمن يف ال�سنوات االخرى �سالمة املنتج وقوته� ،إذ ال
يت�صور ان هناك خلال م�صنعيا يف منتج معني يظهر بعد اكرث من ثالث �سنوات ،فهناك
عيوب ت أ�تي من اال�ستهالك ،ولي�س بال�ضرورة من �سوء اال�ستهالك.
ــ من هم زبائنكم ،هل هم أ
الفراد ام امل ؤ��س�سات؟
ـ أ�برز زبائننا من املواطنني بن�سبة  %95و�إن ما يحدث يف ال�سوق ان هناك حالة ت�شبع
من املنتجات� ،سواء املحلية او امل�ستوردة ،اجليدة التي تنتجها امل�صانع ،او الرديئة التي
تنتجها الور�ش ..وكل من يتطلع للبقاء يف ال�سوق عليه ان يتميز بتقدمي منتج يتفاعل
معه الزبون ،خا�صة وان هناك تطورات عديدة على �صعيد الوعي والثقافة يف هذه
املجاالت.
ؤ
ــ أ�خريا كيف ترون م�شاركة رجال االعمال يف ال�ش�ون االجتماعية؟
ـ أ�جد أ�ن رجال االعمال ال يق�صرون يف هذا اجلانب ،وبالن�سبة لنا لدينا م�ساهمات
يف العديد من الربامج واجلمعيات ،ن أ�مل ان تكون جمزية وم�ساهمة يف حل م�شاكل
جمتمعنا ،لكن هناك عتبا على بع�ض اجلمعيات اخلريية ،التي تطلب دعمنا ،لكنها
وقت ال�شراء ت�شرتي كميات من البطانيات واملراتب من غرينا.

اجلمعيات اخلريية
تطلب دعمنا ،لكنها
ت�شرتي من غرينا
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تغطية

الزهراين مبنتدى حوار احل�ضارات بالقطيف:

احلوار حالة إ�ن�سانية فطرية ال ي�أتي بقرار ر�سمي

كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /حممد أ�بوال�سعود

أ
للر�ض تاريخ عبق و�ضاء باملحامد واملعايل يكتبه أ�نا�س �سكنتهم حمبة الوجود واملوجودات وع�شقوا جمال الكون واملكنونات فتفانوا يف ال�صعود اىل
كمال الع�شق االن�ساين فرتاهم يخطون يف كل االجتهات خطى احلكيم االروع والفهيم االملع حتى ا�شرقت يف نفو�سهم �شم�س االن�سانية وبزغت يف
وجدانهم كواكب احلياتية .اليهم �سوى ان ت�شرق �شم�س االن�سانية يف نفو�س اتعبتها رياح الظلم واال�ستبداد .احد ه ؤ�الء الدكتور معجب الزهراين.
كيف ال؟؟وهوكاتب تب�سنت مبكرا فادرك الذات يف عنفوانها قبل ان تت�صحر او يلم بها جفاف كما ادركته الكتابة واتخذته م�سكنا لها قبل ان يتخذ
اللغة م�سكنا له....كيف ال؟؟؟وهو كاتب تعالق مع الكتابة تعالقا م�شهديا ب�صائريا ي�شكل �سياقازمنيا اخر خمتلفا عن كل ال�سياقات والتمثالت
االن�سانية املختلفة االخرة....كاتب رف�ض اال�ستمرارية الهادئة واخذ يحدو حثيثا نحو التطلع اىل ذلته االن�سانية البحتة....كما كان يرنو اىل حترر
االن�سان من الزمن امل�ستبد ومن االقنعة املا�سخة التي ت�سحق وجوده وت�شل فيه رع�شة امل�ستحيل املتوهجة....هكذا يغدو الكاتب م�شكاة نور يكاد زيت
ي�ضئ ليكفي ال�سائل ذل ال� ؤ
س�ال والتائه �ضالل الطريق.
تلك كنت مقدمة الكاتب حممد ال�شقاق للدكتور معجب
الزهراين الذي أ�كد على أ�همية �شيوع ثقافة احلوار
والفكر احلواري بني أ�بناء املجتمع ال�سعودي ،على غرار
احلالة ال�سائدة يف جمتمع ما قبل النفط ،حيث �سادت
يف أ�جوائه العلمانية الفطرية ،على ان تكون هذه الثقافة
نابعة من املجمتع نف�سه انطلق نحوها بقناعة ألهميتها
يف تنية العلوم أ
والفكار ا إلبداعية والفل�سفية ،ال أ�ن يكون
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مقررا ر�سميا من قبل الدولة.
ودعا �إىل العودة �إىل الثقافة ال�شعبية التي كانت �سائدة
يف فرتات ما قبل النفط حيث أ�ن اخلالفات املجتمعية
كانت حتل بو�سائل متعارف عليها ،بعيدا عن دخول
املقد�س أ�و املعتقد يف تلك اخلالفات التي ال ت�صمد أ�مام
عوامل الوحدة كاللغة والدين.
وقال الزهراين الذي كان يتحدث أ�مام جمع من املثقفني
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ورجال الدين أ
والدباء والفنانني مبقر منتدى حوار
احل�ضارات مبحافظة القطيف الذي يرعاه ا إلعالمي
ف ؤ�اد ن�صراهلل� :إن النخب العارفة يجب أ�ن تتحاور و أ�ن
تتعاون كي يعرب كل منها عن وجهة نظره ب أ�ق�صي حرية
مكنة ،كما أ�ن املعرفة يفرت�ض أ�ن تعقلن أالفكار وتر�شد
الت�صرفات ،كما أ�ن الفنون اجلميلة ت ؤ�ن�سن الكائن احلي،
أ�ن ترهف م�شاعره ،وت�صقل ذوقه ،ولها قدرة عجيبة

�إح�سان ال�سنان

ال�شيخ ح�سني الرم�ضان

جعفر الن�صر

ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص

م .ف ؤ�اد اجل�شي

خالد ن�صر اهلل

على تنمية أالحالم وتربية ا آلمال..
حالة حوارية لكنها مع الذات ،و أ�ما
الفتا �إىل أ�ن من �شروط املعرفة هي جمتمع ما قبل النفط كان يف امل�سرح فاحلوار
ا�ستخدام لغة مفاهيمية وا�ضحة ناجحا يف حواره البتعاد وا�ضح جدا.
ومن�ضبطة قدر ا إلمكان كي ال تورط
أ�ما املعتقدات الكربى وال�صغرى
املقد�س عن اخلالفات
أ
اجلميع يف فو�ضى أالفكار وفو�ضى
ـ والكالم للزهراين ـ فهو �نظمة
معلومات مغلقة ،و أ�فكار �صلبة
العواطف ،ألن الباحث اجلاد هو املعتقدات ال تتحاور..
الذي يفكر قبل أ�ن يتكلم.
ولوال ال�سيا�سة مل جتد تتكرر عرب طقو�س و�شرائع ،وهي يف
ومي ّيز الدكتورالزهراين بني مفهوم
أال�صل ا�ستعارات كربى متت فيما
خ�صومات مذهبية
بني جمتمعات و�شعوب خمتلفة ،ولو
احلوار عن مفاهيم (اجلدل،
مل ت�ستعملها ال�سلطات ال�سيا�سية
والتفاو�ض ،واملرافعة) ،فاجلدل هو
الكالم الذي يدور حول ق�ضية نظرية يطرحها فرقاء ،ك أ�يديولوجيا تخدم م�صاحلها ملا اخت�صم النا�س ب�سببها
يحاول بع�ضهم الدفاع عنها ،وا إلقناع بها ،فيما ي�سعى أ�بدا ،فال أ�حد ي�ستطيع ان يحاور أ�حدا حول معتقداته،
البع�ض ا آلخر �إىل نق�ضها أ�و �إ�سقاطها ،وذلك بو�سائل ولكن ميكن احلوار خارج املعتقد ،فاملعتقدات ال حتاور
بالغية ومنطقية ،ومعيار النجاح يف هذا املقام هو و�إمنا تب�شر ،خا�صة و�إن ا إلن�سان كائن متدين بطبعه.
ك�سب الق�ضية ب أ�ي ثمن ..و أ�ما التفاو�ض فهو �شكل من وخل�ص �إىل القول ب أ�ن احلوار مفهوم مرن ،وغني كرمي،
أ��شكال تبادل أالفكار حول ق�ضية معينة و�ضع خالف ي�س ّمي أ�ي توجه ذهني أ�و علمي ،ألنه يدرك مدى كرثة
من عدة أ�طراف ،يبحثون عن حل لها بعيدا عن منطق حقائق الوجود وتنوع ظواهره وكائناته و أ��شيائه ،وي�س ّلم
القوة والعنف ،العدة اخلطابية هنا منطق احلق ببعديه بن�سبية معانيها وتنوع و�سائل البحث عنها ،ومب�شروعية
القانوين أ
والخالقي ،ومنطق امل�صلحة ومعيار النجاح االختالف حولها ،حتى يت�صل احلوار اخل ّالق بني
هو التوافق على حل ما ،بعد قبول تنازالت معينة ..الباحثني يف خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات باعتباره
وي أ�تي بعد ذلك مفهوم (املرافعة) الذي ي أ�تي يف حال
خ�صومة بني طرفني فيتم اللجوء اىل الق�ضاء ،الذي
ي�ستخدم لغة القانوين لتغليب أ�حد ا آلراء .
على �ضوء ذلك يرى الزهراين أ�ن احلوار لي�س ذلك
كله ،فهو يف امل�ستوى العام �شكل من أ��شكال التبادل
ال�سلمي الهادي للمعلومات واملعارف أ
والفكار ووجهات
النظر حول ق�ضايا مفتوحة ال تثري �صراعا وال تتطلب
ح�سما ،فاحلوار ـ بذلك ـ أ��سا�س املعرفة ومنو الفكر،
لهذا ال�سبب رمبا كان احلوار العلي هو أ�رقى درجات
احلوار ،والباحثون يف العلوم الدقيقة لديه ق�ضايا دقيقة
يتحاورون حولها� ،إنهم يبحثون عن �شكل م�شرتك ولغة
�شرتك ،لذلك يحدث لديهم تقدم م�ضطرد ..واحلال
نف�سه بالن�سبة للفكر الفل�سفي الذي ينو باحلوار ،و�إن مل
يتفق أ�طراف احلوار على نظرية واحدة،
ولفت الزهراين �إن ما بني املبدعني يف خمتلف احلقول
اجلمالية واالجتاهات الفنية حوار �صامت وعميق
وخ ّالق يبحث دائما عما هو أ�جمل دون حمو حلقيقة
ال�شخ�صية املتميزة ،حتى يف ال�شعر جند أ�ن هناك

من�صور �سالط

ح�سن الزاير

ال�شيخ عبد اللطيف العقيل

�سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار يقدم درع املنتدى للدكتور معجب الزهراين

ال�شيخ ال�صفار يقدم �شهادة تقدير ملقدم املحا�ضرة حممد ال�شقاق
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عادل اليو�شع

20

عبد العظيم ال�ضامن

رئي�س التحرير مع �صالح اخلنيزي

الزميل �سلمان العيد ( مدير التحرير )

املجتمع الوطني اجلديد هو الرهان التاريخ
مبتد أ� كل معرفة وكل فل�سفة ،وبذلك يكون
احلوار تبادل معريف
الذي يجب ان نك�سبه ،فمن امل ؤ�كد أ�ن
احلوار �شيئا طبيعيا وفطريا.
يختلف عن اجلدل
تغيريات ثقافية جذرية تعني على العالقات
و أ��شار �إىل أ�ن الذاكرة املحلية حتمل لنا ثالثة
مناذج من املجتمعات (احل�ضرية ،والبدوية،
احلوارية والفكر احلواري ،لذلك جند أ�ن
واملرافعات والتفاو�ض
أ
والريفية) ،فالثقافة احل�ضرية متفاعلة مع
هناك �إح�سا�سا ب�ن النا�س بحاجة ما�سة
كبري
ح�سا�س
�
هناك
إ
للحوار ،ولذلك ظهر توجه ر�سمي وا�ضح
اخلارج ،لذلك تكون هجينة مرنة ومنفتحة،
أ
توج
احلوار
همية
�
ب
للحوار ،جت�سد يف عدة برامج مثل مهرجان
والثقافة الزراعية أ�قل مرونة ألن حياتها
بقرارات ر�سمية
تدور حول أالر�ض  ،اململوكة أ
لل�سرة والقبيلة
اجلنادرية ،ومركزاحلوار الوطني ،ومركز
حوار أالديان .
لكنها تظل قريبة من مقولة «العلمانية
تتناف�س
املتقدمة
الدول
وتطرق الزهراين �إىل مركز احلوار بني
الفطرية» ،أ�ي غلبة املقوالت الدنيوية العفوية
أ
ونحن
التنمية..
جل
�
من
املذاهب الذي �سين� أش� يف الريا�ض ،ولع ّله
على افكارها ومعايريها ،أ�ي ال يدخل املقد�س
املذهبي
للتب�شري
نتناف�ش
يل ّبي حاجة أ�ولية ل�شعوب املنطقة التي
يف خالفاتها ،وهذا ينطبق أ�ي�ضا على الثقافة
يدفعها بع�ض احلمقى يف طريق يعيدنا �إىل
البدوية التي تبدو أ�كرث انطواء على ذاتها،
لكنها ثقافة عملية م�صلحية تتمحور حول الكرم والنجدة منطق احلروب الدينية يف القرون الو�سطى أ�و ع�صور الظالم..
لتجابه حتديات احلياة الطبيعية.
م ؤ�كدا ب أ�ن هناك نزعات حوارية لدى بع�ض امل�س ؤ�ولني ويف بع�ض
ؤ
أ
و أ��ضاف ب أ�ننا لو نظرنا �إىل هذه اجلماعات جند �ن �صراعات امل��س�سات وهناك كتابات حوارية ينجزها بع�ض املثقفني الواعني
كثرية معروفة داخل اجلماعة الواحدة ،أ�و فيما بينها أ�و بني بالتحديات واال�ستحقاقات الراهنة والقادمة ،لكن ماذا عن
جريانها ،لكنها مل تكن قط تتمف�صل على االختالف فيما بني الثقافة احلوارية يف امل ؤ��س�سات االعتبارية كاملدر�سة وامل�سجد؟
املذاهب أ
والعراق ،لذا غالبا ما ت ؤ�ول �إىل ال�صلح وال�سلم ،وال وماذا عن العالقات احلوارية بني أ�نظمة ال تتناف�س على التنمية
غرابة يف أالمر ألن اجلامع بني هذه الثقافات هي العروبة بقدر تناف�سها على الدعوة ملذاهبها والتب�شري ب أ�يديولوجياتها؟
والدين واللغة ،وكلها روابط رمزية عريقة وقوية ،تظل تنتظر وقال ان الو�ضعية �صعبة دومنا �شك ،بل أ�نها مثرية للقلق،
ولكنه لي�س أ�مامنا �سوى املزيد من أالمل واملزيد من العمل ،فال
من يف ّعلها لينتقل الو�ضع اىل مرحلة جديدة.
أ
أ
وبعد هذا التو�صيف ،ينتقل الزهراين �إىل القول �نه بعد ن�شوء �حد �سينوب ع ّنا ويقدّم لنا الفكر الذي نحلم به ون�صبو �إليه
الدولة حدث �إبدال تاريخي غري الو�ضعية متاا ،خا�صة بعد ونحن مرتاحون ،فكل منا ميكن أ�ن ي�سه ب�شيء من تنمية الفكر
اكت�شاف النفط ،الذي أ�دخل اجلميع يف عالقات متنوعة مع العامل احلواري ،ولعل أ�ول و أ�هم �شرط يف هذا ال�سياق يتمثل يف الوعي
اخلارجي ،م ؤ�كدا ان علية التوحيد ال�سيا�سي اعتمدت أ��سا�سا على ب أ�ن منطق العنف بكل ا�شكاله هو العائق أالكرب أ
والخطر أ�مام
مفهوم التوحيد الديني العقدي ،الذي �ش ّكل أ�يديولوجيا حافزة الفكر احلواري والعالقات احلوارية.
للفعل وغاية له يف الوقت ذاته ،كما أ�ن ا�ستمرار م�شروع الدولة وجرى خالل اللقاء جمموعة من املداخالت التي تقدّم
وم�شروعات تنمية املجتمع الوطني اجلديد مل يكن ممكنا دون بها احل�ضور �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار ،ال�سيد
الريع النفطي الذي ظل يتزايد بانتظام وهذا النفط جاء بف�ضل ها�شم ال�شخ�ص،ح�سن الزاير ،من�صور �سالط،علي
العلم احلديد ،ولي�س من منتوجنا الثقايف ،وما جرى أ�ننا ك�سبنا البحراين،عبداللطيف العقيل،با�سم العيثان ،زكي أ�بوال�سعود.
مفهوم الوحدة ،لكننا تراجعنا عن ثقافتنا ال�سابقة ،و�صار لدينا وقد ات�سمت بال�صراحة والدقة ،والت أ�كيد على أ�همية احلوار،
�شيء هو �ضد منطق التاريخ ،القا�ضي بعدم توحيد اجلموع على على أ�ن يكون احلوار �سلوكا عاما لدى اجلميع ،قبل ان يكون
توجه او مذهب واحد ،فالتنوع مطلوب وهو دليل غنى ،لذلك �ضمن م�شروع ر�سمي تدعمه الدولة ،م ؤ�كدين بذلك على
املبادرات أالهلية للحوار.
البد من احلوار .
أ
وم�ضى يقول »:حينما تتكون الدول ،وتت�شكل املجتمعات الوطنية ،وعلى هام�ش املحا�ضرة قدم الفنان ال�ستاذ عبدالعظيم
للجناز.
تن� أش� بال�ضرورة حتديات جديدة ،مل تكن معروفة من قبل ،ال�ضامن عر�ضا تعريفيا عن جائزة القطيف إ
و�إذا �س ّلمنا ان احلفاظ على الكيان ال�سيا�سي اجلديد ،وتنمية
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الفن الت�شكيلي

فل�سفة ري�شة
�إعداد :عال ح�سن املرهون
عندما تر�سم الفر�شاة فل�سفة ت�سمو هذه الفر�شاة على القلم وعندما يجتهد القلم
لي�سطر عزفا لفر�شاة يتهاوى لكن اىل القمم .الفنانة �سيما �آل عبد احلي تراق�صت
فر�شاتها بني املتناق�ضات و أ�بحرت ب أ�لوانها عرب تاريخ ا إلن�سانية حتى ر�ست لوحاتها
على �شاطيء كان �ضريحا أللوانها كي تدفن امل�صاعب وتكت�شف أالمل .الفنانة �سيما
ر�سمت ف أ�بدعت وكتبت لت�سرد لنا ق�صة ما ر�سمت وهي أالقدر لتقدم لنا اللون على
�شكل حرف .فنظرة اىل لوحات �ضريح أاللوان وقراءة ملا خطته يدها حول هذا ال�ضريح
ينقلك ب�سال�سة من بحر خ�ضم متالطم ب أ�مواج التناق�ضات اىل �شاطيء هاديء جميل
رماله بي�ضاء مفرو�ش أ
بالمل.
معر�ض �ضريح أاللوان بقلم الفنانة الت�شكيلية �سيما ال عبد احلي
ق�صة الب�شرية والعامل أال�سبق  ,الكون الكائن ب أ��سره  ,والعنا�صر أالربع  ,الرتاب
والهواء والنار واملاء  ,ا إلختالفات والتناق�ضات  ,العلم والدين اللذان ينظر لهما من
فجر التاريخ على أ�نهما عدوان كالزيت واملاء  ,ال�صراع الدائم بني كل ما يف امل�سمار
ال�صغري والذي قليال ما تت�ساوى كفتاه ......ونحن وجدنا هنا للنظر لهذا التوازن ونحيا
�سعيا وراء حتقيقه و�إرجاح كفة على أ�خرى هو املطلوب.
كيف ونحن نقول أ�ننا ن�سعى للتوازن؟
عندما نرى ال�شر لي�س ألنه موجود بل نحن نراه كي ندرك معنى اخلري .عندما نبكي لي�س
ألجل البكاء بل لن�ستطعم معنى ال�ضحك وهكذا ......كفة امليزان مع أالرجح .ويكفيها
أ�نها �سمحت أ�ن نثقل كاهلها بالقليل أالقبح لنعرف الوزن أالمثل.
أ
خلق اهلل �آدم وحواء ......كانت حواء يف جنب اهلل ......و�إختار ال�شيطان �ن يغوي حواء
ألنه مل يقدر على �آدم ......وتناولت حواء ثالث تفاحات ,ومن اجلنة لي�س �إىل اجلحيم,
بل �إىل أالر�ض .وكانت أ�وراق التني أالمان من اخلوف.
وهنا بد أ� ال�صراع الكبري بني الكثري من املتناق�ضات .احلب والكره ,الوفاء والغدر ,الليل
والنهار ,النور والظلمة ,اجلمال والقبح ,الذكر أ
والنثى ,ال�صدق والكذب  ,احلقيقة
واخليال ,املوت واحلياة ,العذب واملالح ,أال�سود أ
والبي�ض ,وغريها� .صراع ال متناهي
بد أ� بني ا إلن�سان وال�شيطان .ولو نظرنا من جانب أ�خر لوجدنا أ�ن احلياة هي ق�صة
التوازن والتنا�سق بني كل �شيء ويف كل �شيء .وهنا نرى أ�ن العلم والدين ي�سريان يف نف�س
الطريق ولكن بلغتني خمتلفتني ال أ�كرث.
أ�عجبتني عبارة �آلبيريت أ�ني�شتاين
ال�شهرية حني قال ( :اهلل ال يلعب بالكون
لعبة الرند)
أ
أ
وهنا وب�شكل ب�سيط �رى �ن احلياة
كفنجان قهوة ,يحوي ق�صة البد أ�ن
تقر أ� ......وهذه الق�صة تتغري يف
ال�صباح والظهرية والليل ،ال بل وتتغري
ما بني فينة وفينة ,و أ�قل حتى......
يزداد فيها البيا�ض ل�ساعات ,ويقبع
ال�سواد يف قاعها مرات عدة .منا من
ي�صدقها  ,ومنا من ي أ�خذها لعبة .ومنا
من يلج أ� لها باحثا عن أ�مل  ,و�آخر يرى

أ�نها خرافات بل كذبة.
ومع كل هذه ا إلختالفات نحن نكون
ونختلف لنتجان�س  ,ونخطئ كي نعرف
ال�صواب .نتعلم كي نعي  ,ونعي كي ال
نخطئ......
وبال�سواد والبيا�ض كانت لوحاتي حتكي
احلياة ب�شكل ب�سيط ومقنن وتنادي
الفنانة �سيما آ�ل عبد احلي
ا إلن�سان أ�ن بدايته كانت قلبا أ�بي�ض
�صغريا ,ورغم أ�نه أ�خذ يكرب كان البد أ�ن
يحافظ على بيا�ضه .ورغم كل التغريات حوله كان البد أ�ن ال يجعل نقطة واحدة تدخل
من اخلارج حتديدا النقطة ال�سوداء.
أ
أ
كلما كانت نظرة ا إلن�سان �إيجابية أ��صبحت حياته �ف�ضل .كلما نظر للمور ب�صفاء
و أ�ريحية كلما زاد البيا�ض حوله .وحني تكون نظرته �سوداوية يجذب كل �شيء ليزيد
من كهل ال�سواد بداخله.
الطني كان البداية ......ويف الطني أ�ي�ضا تكون النهاية .والرتاب كان القرب.
والقرب هنا يف لوحاتي كان �ضريحا أ
لللوان.
أ�ي �ضريحا للدنيا.
مل أ�ن�س  ......أ�عرف أ�نكم �ستقولون القدر ......و�ستجعلونه ال�شماعة  ,وكم لبا�س عليه
�سنعلق ......حتى أ�ين علقت عليه مئات أاللب�سة يف لوحاتي «معزوفة القدر»� .إال أ�ن
ا إليجابية يف التعامل مع القدر والر�ضاء بق�ضائه يجعل القرب ي�شع بيا�ض ًا.
حكايات وحكايات حتكيها لوحاتي عن حياة مليئة بامل�شاكل واملتاعب وال�صعوبات......
تبحث فيها عن خيط مت�سكه وتتوه يف أ�غوارها لتبد أ� رحلة البحث من جديد .من نف�س
اخليط أ�و من غري طرف.
�إنها لعبة احلياة ......أ
والبدى أ�ن ال يت�سلل �إليها الي أ��س ما دام هنالك أ�مل.
وقيل :أ�نه يجب على ا إلن�سان أ�حيانا أ�ن يحرك اجلبال �سعيا وراء احلقيقة ......فلما
ال �إذن.
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الفنان ح�سني حبيل لـ

حن كثريًا إ�ىل املا�ضي و�أهرب با أللــــــــــــــ
�أ ُّ
حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل

خطواته الفنية أالوىل انطلقت من املنزل  ,وخرب�شات الو�سائل التعليمية  ,وح�ص�ص الرتبية
الفنية  ,ولكنه مالبث أ�ن انطلق نحو ا إلبداع الت�شكيلي من خالل ا�ستلهامه ملناظر أ�عمق
ونقو�ش أ�كرث �إبداعا  ,ومن حياته اليومية و�ضفاف البحر وعامل الفن الوا�سع .
هنا وقفة جميلة مع الفنان ح�سني حبيل يف حوار حول جتربة �إبداعية خمتلفة يف الفن
الت�شكيلي .

الفن الت�شكيلي

حدثنا ب�إيجاز عن بدايتك الت�شكيلية ؟
بدايتي يف الر�سم كانت على مرحلتني املرحلة أالول يف �سن مبكر حيث فمنذ املرحلة
ا إلبتدائية كان يثريين حيث كنت مت أ�م ًال ملا كان ير�سمه الوالد العزيز من و�سائل تعليمية,
وكنت أ�حاول تقليد ماكان ير�سمه  .وكانت ح�صة الفنون من احل�ص�ص املهمة عندي ,
حيث كنت أ�عد لها العدة برغم بدائيتها وتهمي�شها يف ذالك الوقت ومل تتعد ر�سوماتي
حائط املدر�سة وانقطعت احل�صة يف املرحلة الثانوية  ,وانقطعت معها ممار�ستي للر�سم
 ,وان�شغلت مع �صخب احلياة  ,ولكن من وقت آل أ�خر كان ي�شدين ذلك احلنني وكانت
ت�شدين تلك أالعمال الفنية على الكن أ��س وعلى اجلدران ,وكانت يل حماوالت خجولة
حتى بداية املرحلة الثانية ,وهي يف  2009حيث تناولت املو�ضوع ب أ�كرث جدية و أ�خدت
أ�نهل من العلوم يف هدا املجال م ؤ�من ب أ�ن ادا اردت أ�ن تعمل �شئ ًا أ�ن تعمله بكل �إخال�ص
حموال هدا ال�شعور اىل الهو�س الدي أ�عي�شه أالن.
عرف الفنان ح�سني حبيل يف �سطور ؟
ذاكرتي الت�شكيلية
أ�جد يف الر�سم طريقة ألعرب بها مبا يف داخلي  ,و أ�هرب
خالدة مبناظر مغازلة باللون �إىل عامل أ�خر ,بعيداً
عن �صخب احلياة الع�صرية والرتابة .
ال�شم�س لل�ضفاف
أ�حن كثريا اىل املا�ضي و أ�بحث يف خطوطي عن �شيء
اقدمه بطريقة ع�صريه .
أ�رى أ�ن جميع الفنون ق�ضيت جزاء من طفولتي بني بحر �سناب�س وبني البيوت
القدمية يف تاروت  ،من مواليد جزيرة تاروت يف قرية
متداخلة وكل م�شهد
�سناب�س  ,كنت أ�رى مغازلة ال�شم�س للبحر كل �صباح,
م�سرحي فيه لوحة
بحكم موقع منزلنا الكائن على �ضفاف البحر  ,من
فنية
املناظر املخلدة يف ذاكرتي وعند أ�خر أال�سبوع نذهب
اىل بيت جدي الكائن يف تاروت (الديرة)كنت أ�طيل
الت أ�مل يف املباين القدمية والزخرفات التي كانت تنق�ش عليها و أ��ستمتع وانا ام�شي يف
ازقتها القدمية .
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 بر أ�يك هل للفنان الت�شكيلي عالقة بالفنون أالخرى كامل�سرح وال�شعر
وماهي العالقة هل هي عالقة متنافرة أ�م متداخله أ�م ماذا بر أ�يك ؟
ارى أ�ن جميع الفنون متداخلة  ,ممكن من الق�صيدة ان تخرج بعمل فني والعك�س وكذا
وامل�سرح فكل م�شهد فيه هو لوحة فنية  ،بني امل�سرح واللوحة ت�ستخدم نف�س القواعد
اجلمالية ولكن يف العمل الفني ا إلعتماد الكبري على املحاكاة الب�صرية .
 بر أ�يك مااخلطوات أال�سيا�سية لر�سم لوحة ؟
الهدف ثم الفكرة ثم أالداء أ�رى أ�ن عملي دون الثالث نقاط يكون ناق�ص ًا.
 يقال � :إن ألللوان مو�سيقى ومميزات مار أ�يك ؟ وهل ي�سمعها الفنان
الت�شكيلي؟
هي لي�ست مو�سيقى باملعنى اللفظي هيه ايقاعات ب�صرية جتدها يف بع�ض أالعمال وال
يرها وي�سمعها الكثري.
أ
 الفن عامل من نوع �خر  ..كيف تغر�س جوهرة الفن لدى كل فنانومبتد أ�؟
الفن لي�س نبتة تغر�س ,الفن ي أ�تي من الداخل هو مر�آةاية تعك�س مايف داخل هذا الفنان
فكلما زاد بحث و أ�طالع الفنان  ,زادت هده اجلوهرة أ
تلل ؤ�ا  ,ويجب على الفنان ان يثق
مبا �سوف يقدم و يقتنع أ�ن النا�س أ�ذواق وال يبحث عن �إر�ضاء جميع النا�س املهم أ�ن
ير�ضي نف�سة ومن يثق بهم .
 كيف تقيم املعار�ض ال�شخ�صية التي تقام على �صالة نادي الفنونبالقطيف ؟
ال �شك بان �صالة نادي الفنون من أ�عرق و أ�قدم ال�صاالت املوجودة على م�ستوى اململكة .
فقد احتوت الكثري من أال�سماء املهمة التي تركت انطباعا و وقع ال ين�سى  ,وهي قبلة لكل
فنان  ,يحب أ�ن يقدم نف�سه لل�ساحة ب�شكل جيد  ،فبع�ض املعار�ض ال�شخ�صية بطبيعة
احلال البع�ض يخلد يف الذاكره والبع�ض مير مرورا ك�سحابة �صيف .
 كيف تنظر �إىل م�ستقبلك يف عامل الت�شكيل ؟أ
أ�عتقد أ�ين أ��سري �ضمن خطوات من�سقة ,م ؤ�من ب أ�ن ركوب ال�سلم خطوة بخطوة و �جد
نف�سي يف اخلطوات أالوىل ،وال أ�جيد التحدث مبا �سوف افعل قبل أ�ن افعل .
 ماذا عن املدار�س الفنية التي تنتمي اليها ؟بدايتي كانت باملدر�سة الواقعية  ,ك أ�ي ر�سام يريد ان يدخل عامل الر�سم من بابه

أالول  ,ومنه انطلقت اىل التجريد الذي اراه بحرا ار�ضي فيه ذاتي  ,بحر من ال يجيد
ال�سباحه فيه يغرق .
 ماهي كلمتك آالخرية ؟
أ��شكر ا إلعالمية أ�مل ف ؤ�اد ن�صر اهلل على اال�ست�ضافة اجلميلة وامتنى لها دوام النجاح
والت أ�لق  ،و أ��شكر كل �شخ�ص قام بدعمي.

الفن الت�شكيلي

ــــوان بعـيدًا عن الرتابة و�صخب احلياة
ال�سرية الذاتية
ح�سني عبداهلل حبيل  -مواليد 16/06/1402
 ع�ضو يف جماعة الفن الت�شكيلي يف القطيف رئي�س جمل�س �إدارة نادي الفنون يف القطيفامل�شاركات
 املعر�ض احلادي ع�شر اجلماعي وقفة بني �ساحلني معر�ض املعر�ض الثاين ع�شر اجلماعي املعر�ض الثالث ع�شر اجلماعي م�شاركة يف مهرجان ارمكو �صيف 1431هـ م�شاركة م�سابقة ال�سفري 1432 م�شاركة يف معر�ض أ�بي�ض و أ��سود  -امل�شاركة بعدة مهرجنات حملية م�شارك بعدة ور�ش عمل مبا�شرة  -حا�صل على عدة �شهادات �شكر وتقدير م�شارك يف تنظيم عدة معار�ض م�شاركة يف مهرجان اجلنادرية 1433/1432هـ -امل�شاركة يف معر�ض مهرجان جدة غري مل ؤ��س�سة �شوارق.

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد (� - ) 23صفر 1434هـ  -يناير 2013م

23

مقالة

إ�ختفاء واحة

تتميز كل منطقة يف العامل عن غريها مبا حتت�ضنه طبيعتها من حياة حيوانية ونباتية – ويقا�س ال�شاعر علي الفرج:
وعي ا إلن�سان يف منطقة معينة مبدى �إهتمامه ورعايته لهذه املخلوقات التي وهبها اهلل له ،لهذا
ت ؤ��س�س اللجان واملنظمات حلماية البيئة وتنت�شر ثقافة احلفاظ على البيئة يف جميع أ�رجاء وم � � ��ن �� �س� �ع� �ف ��ات ن� �خ� �ل ��ك � � �س� ��ال حبي ف� � � أ�و�� � �س � ��ع خ� ��اف � �ق� ��ي �� �س� �ع� �ف ��ا ونخال
املعمورة تعبريا عن وعي ا إلن�سان و�إهتمامه جتاه البيئة – وي ؤ�يد هذا العمل كل الديانات وكل � �س �م �ع��ت � � �ص� ��داك ي � ��وم وع� �ي ��ت �صوتا ف � �ط� ��اف � � �ص� ��داك يف خ � �ل� ��دي و�صلى
أالعراف بل تذهب بع�ض الديانات �إىل حترمي التعر�ض لبع�ض احليوانات واحل�شرات حتى لو ال�شاعر حممد علي �آل توفيق:
أ�نها أ�حلقت ال�ضرر با إلن�سان أ�و طعامه.
على ال�سواحل الغربية للخليج العربي تقبع واحة يتيمة مند �آالف ال�سنني تتو�سط امل�سافة بني م��ا أ�ج�م��ل العي�ش يف ظ��ل النخيل على خ �� �ض��ر ال �� �ض �ف��اف وخ� � ��ود ذات �إيثار
الب�صرة وعمان ويف�صلها عن واحة أالح�ساء الداخلية  150كم تقريبا .ال نريد أ�ن نتوغل ه � ��ذي امل� ��� �س ��اف ��ات ت �ط��وي �ه��ا خميلتي ل� �ك ��ي حت� ��ط ح� �ي ��ال ال� �ن� �خ ��ل قيثاري
يف القدم لنتحدث عن هذه الواحة فكل من�صف ي ؤ�كد أ�هميتها التاريخية وا إلقت�صادية وكل ح� �ي ��ث ال �ب �� �س ��ات�ي�ن أ
والج � � � � � ��واء حاملة والطري ي�صدح ح��ول اجل��دول اجلاري
ؤ أ
أ
الدرا�سات ت�كد �نها كانت �سلة تطعم من فيها ومن حواليها وت�صدر منتوجاتها للماكن اجلمال املفقود:
أ
أ
أ
البعيدة ،وحتى ال ي�خذ بنا اخليال م�خذه دعونا ن�ستمع لبع�ض �شعراء القطيف املت�خرين مل تعد تلك الواحة اخل�ضراء التي يتغنى بها ال�شعراء وارفة الظالل ،ومل تعد تلك اجلنة
وهم يتحدثون عن هذه الواحة وكيف ي�صفونها لرنى الفارق بني ما كانت عليه القطيف وما التي يطرب على أ�غ�صانها الطري جنان مك�سوة بال�ضياء .ومل تعد تلك الب�ساتني التي ت�صدر
هي عليه ا آلن:
منتجاتها الزراعية للخارج أ�ر�ض خ�ضراء مباركة .كل ما تبقى هو اخلراب واملوت ،خراب
خمائل وجداول جارية :
ال�شاعرعبد الر�سول اجل�شي:

ف � ��ر أ�ت ب �ه��ا ال��وط��ن اخل���ص�ي�ب��ة أ�ر�ضه
وال � �ن � �خ� ��ل وارف � � � � ��ة ال� � �ظ �ل��ال ك أ�نها

ل �ل �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اء ف � �ي ��ه ت� ��دف� ��ق وتفجر
ج �ي �� ��ش ك �ث �ي ��ف ب��ال �ق �ط �ي��ف مع�سكر

ال�شاعر عبا�س خزام:

ك � ��ل درب خم� ��� �ض ��و�� �ض ��ر ف� �ي ��ك حتى
وال �ب �� �س��ات �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ن واخل� �م ��ائ ��ل تبدو
اغ� ��� �ص� �ـ� �ـ ��ن ف � � ��وق اغ �� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ن وثمار

ع� ��ان� ��ق ال� ��� �ص� �ب ��ح ف� �ي ��ك ع� �ب ��ق امل�ساء
وال �ب �� �س��ات �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ن واخل� �م ��ائ ��ل تبدو
ي� ��ان � �ع� ��ات وال �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �خ��ل ف �ي �� ��ض عطاء

ال�شاعر عدنان ابو املكارم:

ف � � ��ال � � ��رام � � � �� � � ��س رو� � � � � �ض � � � � ��ات عبقت
أ�ر� � � � � � � � � � � ��ض خ� � � � �� � � � � �ض � � � ��راء مباركة

ب � � � � � ��روائ � � � � � ��ح ك� � ��امل � � �� � � �س� � ��ك أالذفر
ي� � � �ه � � ��واه � � ��ا ال � � �ق � � �ل� � ��ب م � � �ت� � ��ى تذكر

ال�شاعر عبا�س خزام:

ان ال �ق �ط �ي��ف ري ��ا� ��ض ح�ي�ن تنظرها
فانظر ت��رى ال��رب��وات اخل�ضر �ضاحكة
خ � � �م� � ��ائ� � ��ل وب � � �� � � �س� � ��ات� �ي��ن ل � � �ه� � ��ا عبق
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ودوح � � ��ة ال �� �ش �ع��ر م �ط ��روق ��ا ومبتكرا
وال �ب��ا� �س �ق��ات ت �ن��اج��ي أالجن � ��م الزهرا
يف النف�س ي�سري رقيقا مبهجا عطرا
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أالر�ض وموت النخيل.
�إن ما يحدث من حرب �ضد النخيل يف واحة القطيف ألمر خطري ،و أ�ن �إنح�سار الرقعة
اخل�ضراء و�إ�ستبدالها با إل�سمنت والنفايات لكارثة بيئية �ست ؤ�ثر على التوازن البيئي وال�صحي
واالقت�صادي� .إنه منظر م ؤ�مل جدا أ�ن ي�ستبدل ا إلن�سان ما هو خري له مبا هو �شر له .واقع
خمجل أ�ن ننازع النخل أ�ر�ضها ونحتل مكانها .أ�ن ت�ستباح النخلة وتنتهك حرماتها ألجل بناء
بيت من ا إل�سمنت أ�و أ�ن جترف وحترق لعمري �إن هذا يب�شر مب�ستقبل لنا مظلم .كل العامل
يبني بيوته بني أال�شجار وو�سط الغابات �إال نحن ال نعرف بناء البيوت �إال �إذا حرقنا اخل�ضرة
وطم�سنا معامل احلياة وحولنا النخل اىل �صحراء قاحلة� .إننا من�سك بكلتا يدانا على رقبتنا
لنغلق خرق م�سارب أ�نفا�سنا كي نخنق أ�نف�سنا– �إننا وهلل نختنق -فهل من منقذ؟؟؟
ا إلن�سان يف هذه الواحة كان يطلب من أ�ر�ضها وبحرها القليل ويعطيها الكثري من العناية
و�ساعات العمل ،وا آلن يطلب منها أ�كرث مما حتتمل وال تعطى حتى الندر الي�سريمن ا إلهتمام.
ما �آلت اليه الرقعة اخل�ضراء يف واحة القطيف أ�مر ال ي�صدق وك أ�نه عقاب حل بها من ال�سماء
أ�و حرب �ضرو�س قد وقعت يف الواحة �ضد كل ما هو أ�خ�ضر.
وقد �صور ما �آل اليه الو�ضع يف واحة القطيف ال�شاعر عبا�س اخلزام يف ق�صيدته القرية
احلزينة قائال:

ت� �ل ��ك ال� �ب� ��� �س ��ات�ي�ن ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت لهم
ف� � � ��اذا ب� �ه ��ا ق� � �ف � ��راء أ�� � �ص � �ب� ��ح طريها
ال وك� � ��ر يف اال� � �ش � �ج� ��ار ي� � � � � أ�وي فوقه
ح� �ت ��ى ال� �ع� �ي ��ون ال� �ط ��ام� �ي ��ات مياهها
ن � �ع� ��م م � ��ن اهلل ال� �ع� �ظ� �ي ��م أ�فا�ضها

ك � � � ��ان ال � �ن � �� � �س � �ي� ��م ب � �ه � ��ا مي � � ��ر عليال
م� � �ت� � ��� � �ش � ��ردا ع � � ��ن اف� � �ق� � �ه � ��ا خمذوال
اذ مل ي� �ج ��د رو�� � �ض � ��ا ب� �ه ��ا وخميال
ط � �م � ��رت وك � ��ان � ��ت ك � ��وث � ��را مع�سوال
يف أ�ر�� � �ض� � �ه � ��م ف� ��� �س� �ع ��وا ب � �ه ��ا تنكيال

آ�فاق علمية

ب�إقامة أ�ي م�شروع تنموي ا آلتي:
)1الناحية ا إلق�صادية :يجب أ�ن ت�سري حماية البيئة وامل�صلحة
العامة جنبا جلنب مع التنمية� .إذ يجب مراعاة املقومات
ا إلقت�صادية التي عا�ش عليها النا�س منذ ا آلف ال�سنني
واملحافظة عليها.
 )2الناحية العلمية :التخطيط للم�شاريع التنموية يجب أ�ن
يكون مبني على أ��س�س علمية كما يجب درا�سة التوقعات احلالية
وامل�ستقبلية وهذا يعني رف�ض ا إل�ستغالل الع�شوائي الذي ي ؤ�دي
اىل خلل يف التوازن البيئي.
 )3الناحية اخللقية :حماية البيئة يجب ان يكون ال�شغل ال�شاغل
ألبناء الوطن وواجب وطني يرعاه املثقفني وامل�س ؤ�ولني وينبغي
تدري�س أالطفال كيفية احلفاظ على البيئة إلدراك ما يحيط
بها وبهم من أ�خطار و أ��ضرار.

مظاهر التخريب:
�إن �إحداث تغريات يف املظهر الطبيعي ألي بقعة من أالر�ض وخلق أ�نظمة جديدة غري مدرو�سة
ما يلي بع�ض مظاهر التخريب البيئي الوا�ضحة للعيان يف واحة القطيف:
من �صنع ا إلن�سان – قد ت ؤ�دي اىل حدوث تغريات خطرية يف النظام الطبيعي الذي أ�بدعه
 .1دفن ال�سواحل البحرية :حتتوي ال�سواحل على الكثري من النباتات املهمة و أ
القرم
همها
�
اخلالق ال ميكن �إلغا ؤ�ها وال التعاي�ش معها – وهذا ي ؤ�ثر �سلبا على طبائع الب�شر و�صحتهم
والع�شب البحري والع�شب املالح وهذه النباتات تعترب أ�هم طعام للطيور وفيها يتكاثر ال�سمك
مما ي ؤ�دي اىل خلل يف احلياة النمطية ألجيال احلا�ضر وامل�ستقبل.
والربيان .وقد �صنف �ساحل خليج تاروت من قبل منظمة حياة الطيور الدولية ب أ�نه منطقة
طيور مهمة حيث كان يوجد به  64نوع من الطيور وقد �إختفى معظمها .ويذكر ال�سيد ديك�سون قبل فوات أ
الوان:
يف مذكراته ب أ�ن طري احلباري ميكن �صيده يف جنوب القطيف يف عام 1949م.
نداء اىل كل حمبي الواحة – اىل العمل على عدم �إختفاء الواحة وذلك باحلفاظ على ما تبقى
 .2جرف أالرا�ضي الزراعية و�إختفاء احلزام أالخ�ضر املحيط بالواحة.
من حياة نباتية وحيوانية .وندعو اجلميع كل على قدر طاقته على أ�ن يبذل من وقته وماله
� .3إختفاء العيون الطبيعية و�إنخفا�ض من�سوب املياه.
لتبني احلفاظ على أ�نواع الطيور والنباتات واحليوانات وخا�صة أالنواع املهددة با إلنقرا�ض.
أ
� .4إختفاء الكثري من أ�نواع النباتات والطيور أ
وال�سماك .وكانت �سواحل القطيف تعد من �هم
فلنبد أ� بجهود فردية وذلك ب�إقامة بيئة �صغرية ومنا�سبة يف احلدائق واملنازل لرتبية ما تي�سر
�سواحل املنطقة ال�شرقية ملرور الطيور ال�شتوية �إال ان ردم ال�سواحل ق�ضى على معظم النباتات
من الطيور والنباتات واحل�شرات .وليعلم اجلميع أ�ن �إختفاء أ�ي نوع من أالنواع �سواء كان طري
التي تقتات عليها هذه الطيور املهاجرة.
أ�و حيوان أ�و نبات أ�و ح�شرات ي ؤ�دي حتما اىل خلل بيئي ال يحمد عقباه وي�سارع يف الق�ضاء على
أ
 .5تلوث ال�سواحل بالنفط نتيجة ت�سرب النفط من احلقول وال�سفن وت�ثر الكائنات البحرية
الواحة وعلى جمالها وبالتايل الق�ضاء على �إن�سانها؟؟.
بهذا التلوث ،وميكن مالحظة تواجد خطوط �سوداء داخل بطون أال�سماك وحول هياكلها
كما يجب على املثقفني والواعني تبيان اخلطر التي تواجهه الواحة لدى اجلهات امل�س ؤ�ولة لوقف
العظمية نتيجة لهذا النوع من التلوث.
ا إل�ضرار امل�ستمر للبيئة.
 .6تلوث الهواء بالغازات حيث الدخان الكثيف املنبعث من حرق النفايات والدخان الناجت من
والعمل على �إن�شاء جلان على غرار الربوتوكول امل�صري حلماية الدجاج الفيومي والبنك
حرق الغاز من معامل ف�صل الغاز عن الزيت املنت�شرة يف الواحة.
امل�صري القومي للجينات والذي يتم فيه ت�سجيل ال�سالالت .وقد �إنربى م ؤ�خرا بع�ض من أ�هايل
 .7العبث بالطبيعة الرملية املحيطة بالواحة جراء نقل وت�سوية الرمال ورمي املخلفات ومد
القطيف الواعني الذين يحاولون جهدهم إليقاف خنق واحة القطيف كجمعية ال�صيادين
أ�نابيب النفط والغاز مما أ�دى اىل الق�ضاء على الكثري من احليوانات والنباتات الربية.
وجلنة املطالبة ب�إعادة حدود الواحة وجلان �إحياء العيون وجلان البيئة وغريهم من املهتمني
ال�شرفاء فلهم ال�شكر والتقدير والفخر  ،ولكننا بحاجة اىل املزيد ألن ال�ضرع جف وال قطر.
رئة الواحة يف خطر:
الواحة تختنق فهل من مغيث؟ ومن يختنق خامتته املوت و أ�ختم بكلمات قالها ال�شاعر بدر
أ
أ�وراق أال�شجار هي الرئة التي تتنف�س بها الطبيعة حيث �نها ت�ساهم يف �إمت�صا�ص الغازات
ال�شبيب يف ختام ق�صيدته
ال�سامة وتطلق ما يحتاجه ا إلن�سان من أ�وك�سجني ،وتخفف الوهج وا إلنعكا�س الناجت عن أ��شعة
الرائعة �سقوط النخلة
املراجع:
ال�شم�س وتقلل من ا إلزعاج ،عالوة على ما تقدمه من غذاء وجمال ،ويف أ�نحاء العامل يراعى
 .1ا
االخرية:
ملالمح املميزة مل�شاكل البيئة يف املرحلة احلالية – د .ها�شم نعمة.
عدة نواحي يف تنمية املدن واملناطق ال�سكانية ،ويف بع�ض املدن مينع منعا تاما من زيادة املباين
rt, 1949 .2
أ�يها النخلة يا أ�م أال�صالة
.H.P.P. Dickson, The Arab at the dese
أ
أ
واملن�شئات يف املدن �إال اذا زادت الرقعة اخل�ضراء ،ففي مدينة كري�س�شري�ش النيوزلندية يطبق
.3
�نغام من �ر�ض النخيل – عبا�س مهدي اخلزام – 1423هـ.
أ�يها املو ؤ�دة الثكلى
.4
ا
�شواك
وورود
–
عبا�س
ا
العامة
قانون ب�صرامة مفاده انه يجب ان تكون الرقعة اخل�ضراء يف املدينة  %80من امل�ساحة
خلزام
1414ه
ـ.
تبكي
قاتلها
على
.5
جملة
الواحة
–
العدد
ال�سابع
–
رجب
1417هـ� ،ص151 :
للمدينة .ويوجد بها  740منتزه عام غري احلدائق اخلا�صة رغم أ�ن عدد �سكانها ال يتجاوز 310
 .6جملة
فتن�سيه فعاله
الواحة – العدد التا�سع ع�شر – الربع االخري 2000-م �ص182 :
أ�لف ن�سمة .ولو قارنا الو�ضع يف واحة القطيف ا آلن مع ما هي عليه قبل ثالثني �سنة لوجدنا
أ
�ساحمينا
 .7ا�شراقة �مل – حممد علي نا�صر ال توفيق – �ص.113 :
تقل�ص �شديد للم�ساحة اخل�ضراء وجفاف خميف أ
للر�ض و�إختفاء لكثري من ثمار الفاكهة
F. Newton .8
.Kingdom of Saudi Arabia, by Stephek
مات عذق احلب فينا
واخل�ضروات .ويف ظل ما ي�سمى بالتنمية مل تراعى أ�دنى م�ستويات املباديء أال�سا�سيه للرتبية
هاجر البلبل عن أ�عماقنا
البيئيه وك أ�ن هذه الواحة قابعة يف كوكب �آخر مبعزل عن مبادئ التنمية ومبادئ هند�سة
�شد رحاله.
التخطيط عو�ضا عن املجاالت ا إلن�سانية أالخرى ،و أ�قل ما يجب التفكري فيه عند ال�شروع
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مقالة
ال�شيخ جعفر البناوي
رئي�س حترير جملة الفقاهة

الوحدة يف اخلطاب ا إل�سالمي املعا�صر
2-1
يتفق امل�سلمون بكل م�شاربهم الفكرية واختالفاتهم العقدية على أ�همية الوحدة فيما
بينهم ،ولكنهم يفتقدون �إىل معيار وا�ضح ودقيق بخ�صو�ص �ضابطة هذه الوحدة ...لذا
جند التخبط الوا�ضح يف م�سرية الوحدة بني امل�سلمني على مدى أ�كرث من قرن ،رغم أ�ن
امل ؤ�هالت التي متتلكها أالمة من جهة املكونات الذاتية باعتبارها أ�مة واحدة ،و أ�نها خري
أالمم ،وباعتبارها أ�مة ً
و�سطا ،ومن جهة الروابط اجلامعة بني امل�سلمني ،فكال أالمرين
ي�ساعدان على تو�شيج أ�وا�صر املحبة واملودة والوحدة بني امل�سلمني.
ورب قائل ما دامت أالمة ا إل�سالمية متتلك مكونات حتفظ الوحدة بني امل�سلمني ،فلماذا
هذا التناحر والتطاحن يف و�سطهم؟
نحن يف هذه املقالة �سوف �سوف جنيب عن هذا الت�سا ؤ�ل من خالل ثالثة حماور:
أالول :حول �شرعية الوحدة بني امل�سلمني.
الثاين :فاعلية الوحدة بني امل�سلمني.
الثالث� :ضابطة الوحدة بني امل�سلمني.

أ
الول :حول �شرعية الوحدة بني امل�سلمني
لي�س هناك أ�حد من امل�سلمني من يدعي اخلالف يف �شرعية الوحدة بني امل�سلمني؛ ألن
عدم وجودها يقت�ضي ف�سادًا كب ًريا بني امل�سلمني ،بل فتنة و�شر عظيم.
لذا لن نبذل جهدً ا كب ًريا يف �إثبات م�شروعيتها؛ ألننا ال جند من ينكرها� ،إال ال�شواذ من
هذه أالمة الذين ميزقون وحدة ال�صف ا إل�سالمي ،ويفتعلون الفنت بني امل�سلمني.
من أال�صول التي ميكن أ�ن ت ؤ��س�س ل�شرعية الوحدة بني امل�سلمني:
 -1أ��صالة الوحدة يف أ
المة:
ُون { ، 1وقوله
وذلك مبقت�ضى قوله تعاىل�} :إِنَّ هَ ِذ ِه أُ� َّم ُت ُك ْم أُ� َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َأ� َنا َر ُّب ُك ْم َف ْاع ُبد ِ
تعاىلَ }:و�إِنَّ هَ ِذ ِه أُ� َّم ُت ُك ْم أُ� َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َأ� َنا َر ُّب ُك ْم َفا َّت ُق ِون {  ،2وبناء على هذه أال�صالة ف�إن
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كل ما يق�سم أالمة ،وي�سهم يف �إ�ضعافها ب�إذكاء روح الفرقة هو عمل متناق�ض مع هذا
أال�صل ي�ستلزم احلرمة ،حتى لو حملنا معنى } أُ� َّم ُت ُك ْم { أ�ي دينكم؛ ف�إن الدِّ ين هو
حا�ضن وجامع للم�سلمني ،كما أ�نه يج�سد روح التجاذب والت آ�لف بينهم فقد قال ج ّل
� أش�نه �ِ }:إنمَّ َ ا المْ ُ ْ ؤ� ِم ُنونَ ِ� إخْ َو ٌة {  ،3كما أ�ن اهلل �سبحانه وتعاىل أ�مرنا ب�إقامة الدِّ ين } َأ�نْ
َأ� ِقي ُموا الدِّ ينَ َو اَل َت َت َف َّر ُقوا{  ،4الذي هو �سبب من أ��سباب رفع االختالف واحتاد الكلمة؛
ألن الدِّ ين ي�ضمن اجتماعهم ال�صالح  ،5بل الدِّ ين ي�ضمن اال�ستقرار والت آ�لف مع غري
امل�سلمني كما يف قوله تعاىل } :اَل َي ْن َها ُك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذينَ لمَ ْ ُي َقا ِت ُلو ُك ْم فيِ الدِّ ِين َولمَ ْ
ُيخْ ِر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأ�ن َتبرَ ُّ وهُ ْم َو ُتق ِْ�س ُطوا ِ� إ َل ْيهِ ْم �إِنَّ اللهَّ َ ُي ِح ُّب المْ ُق ِْ�س ِطني {.6
�إذن :فالدِّ ين معني بوجود الوحدة بني امل�سلمني ،وذلك برفع كل ما يعيق أ�و ي�ض ّيق من
م�ساحة أاللفة واملحبة ووحدة ال�صف بينهم.
أ�ما ما يختلف عليه امل�سلمون ا آلن لي�س من� أش�ه أالمور الدِّ ينية؛ ألن امل�سائل الدِّ ينية
امل�شرتكة بني امل�سلمني هي أ�كرث من امل�سائل املختلف عليها.
�إن من� أش� اخلالف بينهم هي امل�صالح الدنيوية التي تدور حول �إثبات الوجود و�صراع
القوى ال�سيا�سية ،فيجعلون من الدِّ ين غطاء لهم ،هذا أ�وال.
ثان ًيا� :إن االختالف يف الق�ضايا الدِّ ينية -فروعها و أ��صولها -ال حتل بفتاوى التكفري
وال بال�سيارات امللغومة وال باالغتياالت وال بالعمليات االنتحارية� ،إمنا حملها امل ؤ�مترات
العلمية الر�شيدة ،التي تخاطب العقل ،وت�ستعني بالدليل ،وت�ستقوي بالربهان واحلجة.
ثال ًثا� :إن االختالف يتغاير مع التنازع املذهب بالقوة والعزة كما قال ج ّل � أش�نهَ } :و َال
ِيح ُك ْم { 7؛ ألن التنازع ي�شي باالق�صاء والهيمنة وال�سيطرة،
َت َنا َز ُعو ْا َف َتف َْ�ش ُلو ْا َوت َْذهَ َب ر ُ
وهذا �سبيل الظاملني واملنحرفني عن جادة ال�شريعة� ،إذ لي�س ألحد احلق يف ال�سيطرة
على ا آلخرين ،مبا يف ذلك أالنبياء والر�سل عليهم ال�سالم؛ ألنهم مكلفون بالدعوة
وتبليغ الر�سالة ،ال ال�سيطرة وا إلكراه ،قال تعاىلَّ } :ل ْ�ستَ َع َل ْيهِ م بمِ ُ َ�ص ْي ِط ٍر {  ،8وقال:
ا�س َحتَّى َي ُكو ُنو ْا ُم ْ ؤ� ِم ِن َني { ،9وقالَ } :ف ِ�إنمَّ َ ا َع َل ْي َك ا ْل َب َال ُغ َو َع َل ْي َنا
} َأ� َف َأ�نتَ ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
اب{.10
الحْ ِ َ�س ُ

مقالة

بينما االختالف -الذي هو طبيعة �إن�سانية -يتوخى منه رفد العالقة بني امل�سلمني
باالطروحات االيجابية ،والقيم املثلى التي ت�سهم يف البناء ،وتف ّعل عالقة أ�بناء أالمة
بع�ضهم ببع�ض.
فالوحدة بني امل�سلمني قادرة أ�ن ت�ستن�شق االختالف بني أ�بنائها؛ ألن دفع االختالف
ورفعه باالن�سجام وقبول أالخر ممكن وغري متعذر أ
بالخ�ص حني يكون االختالف يف
امل�سائل العقلية ،أ�ما التنازع فال ميكن أ�ن تنمو الوحدة يف �إنائه؛ ألنه عادة ما يف�ضي
التنازع �إىل البغي الذي ي�شي بالظلم والعدوان وا إلق�صاء.

ج ّل � أش�نهَ } :و َلن َي ْج َع َل اللهّ ُ ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َلى المْ ُ ْ ؤ� ِم ِن َني َ�س ِبيال{ 21؛ أ
ولن هذه ال�سلطنة
(ال ْ�سلاَ ُم
والهيمنة ت�ستوجب غلبة الكفر على ا إل�سالم ،وهذا ما ال يقره ا إل�سالم؛ ألن ْ ِ إ
َي ْع ُلو َو اَل ُي ْع َلى َع َل ْي ِه).22
كما أ�ن من أ�هم ما ي�سبب هيمنة الكفار على امل�سلمني اختالفهم وتفرقهم ،وما ن�شاهده
اليوم من حماربة امل�سلمني لبع�ضهم البع�ض �شاهد على �ضعفهم من جهة ،وعلى الهيمنة
من جهة أ�خرى.

خال�صة القول:
 -2أ��صالة حرمة الفرقة والفتنة:
يت�ضح مما �سبق أ�ن الوحدة بني امل�سلمني والتعاون فيما بينهم يف �إيجادها هي من
23
والدليل عليهما بديهي من الكتاب وال�سرية ،فمن الكتاب ميكن التم�سك أ
بالدلة الواجبات ال�شرعية التي تقع على كل م�سلم باعتبارها من أالمور التي تهم امل�سلمني ،
ال�صريحة ا آلمرة باالجتماع والناهية عن التفرقة ،كما يف قوله تعاىلَ } :و َال َت ُكو ُنو ْا و أ�ن الفرقة والعداوة بني امل�سلمني هي من املحرمات الكبرية التي ت ؤ�دي بال�ساعي فيها
اب َع ِظي ٌم { ،11اخللود يف النار.
َكا َّل ِذينَ َت َف َّر ُقو ْا َواخْ َت َل ُفو ْا ِمن َب ْعدِ َما َجاءهُ ُم ا ْل َب ِّي َناتُ َو أُ� ْو َلـ ِئ َك َل ُه ْم َع َذ ٌ
فا آلية �صريحة يف النهي عن التفرق الذي ي�شي بالعداوة والكراهية؛ ألن بني التفرق
واالختالف عموم مطلق ،فكل تفرق اختالف ،ولي�س العك�س؛ ألن االختالف قد ال يف�ضي
بالعدوان على خالف التفرق ف�إنه مقرتن بالعداوة واخل�صومة.
وقوله تعاىلَ }:و ْاعت َِ�ص ُمو ْا ِب َح ْب ِل اللهّ ِ َجمِ ي ًعا َو َال َت َف َّر ُقوا ْ{ ،12التي حتث على االحتاد
وتنهى عن التفرق.
الهوام�ش :
أ
أ
آ
كما ي�ستفاد من الدلة العامة يف النهي عن التعاون على ا إلثم والعدوان فقد قال جل
� -1سورة النبياء الية.92 :
ؤ
آ
� أش�نهَ } :و َال َت َعا َو ُنو ْا َع َلى ا ِ إل ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان{  ،13و�إيقاع الفرقة بني امل�سلمني هي من أ�جلى
� -2سورة امل�منون الية.52 :
م�صاديق ا إلثم ،وكذا النهي عن التنازع كما يف قوله تعاىلَ } :و َال َت َنا َز ُعو ْا َف َتف َْ�ش ُلو ْا
� -3سورة احلجرات ا آلية.10 :
ِيح ُك ْم {  ،14وقوله ج ّل � أش�نهَ } :وا ْل ِف ْت َن ُة َأ� َ�ش ُّد ِمنَ ا ْل َقت ِْل{ ،15وقولهَ } :وا ْل ِف ْت َن ُة
� -4سورة ال�شورى ا آلية.13 :
َوت َْذهَ َب ر ُ
16
َأ� ْكبرَ ُ ِمنَ ا ْل َقت ِْل{  ،وال �شك ب أ�ن التنازع هو مقدمة للفرقة ،كما أ�ن الفتنة موجبة ل�شر
 -5تف�سري امليزان لل�سيد الطباطبائي :ج� ،4ص.93
عظيم أ��شد و أ�عظم من القتل.
� -6سورة املمتحنة ا آلية.8 :
أ�ما �سرية امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�آله بني امل�سلمني يف العمل على وحدتهم و�إلفتهم
� -7سورة أالنفال ا آلية.46 :
وجتمعهم دليل وا�ضح على حر�صه يف متتني العالقات بينهم ،وعلى أ�همية الوحدة
� -8سورة الغا�شية ا آلية.22 :
والتم�سك بها حتى ال يت�صدع ّ
�صف امل�سلمني وينهار بنيانهم ،لذا �آثر املواخاة بني
� -9سورة يون�س ا آلية.99 :
ّ
آ
امل�سلمني باعتبارها ت�سهم يف التما�سك واالرتباط فيما بينهم ،فقد قال جل �شانه:
� -10سورة الرعد الية.40 :
آ
آ
} ِ� إنمَّ َ ا المْ ُ ْ ؤ� ِم ُنونَ ِ� إخْ َو ٌة {  ، 17وقد عزز �صلى اهلل عليه و�آله (الرحمة) فيما بني امل�سلمني
� -11سورة �ل عمران لية.115 :
والتي من � أش�نها أ�ن تعزز قيم التعاطف واملوا�ساة والتعاون على اخلري ،فقد قال �سبحانه
� -12سورة �آل عمران ا آلية.103 :
وتعاىل } :محُّ َ َّم ٌد َّر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َوا َّل ِذينَ َم َع ُه َأ� ِ�شدَّاء َع َلى ا ْل ُكفَّا ِر ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم {  ، 18فقد
� -13سورة املائدة ا آلية.2 :
للهّ
روي َعنْ َأ� ِبي المْ َ ْغ َرا ِء َعنْ َأ� ِبي َع ْبدِ ا ِ عليه ال�سالمَ ،ق َالَ « :ي ِح ُّق َع َلى المْ ُ ْ�سلِمِ َني اِال ْج ِت َها ُد
� -14سورة أالنفال ا آلية.46 :
اج ِةَ ،و َت َع ُ
ا�ص ِلَ ،وال َّت َعا ُونُ َع َلى ال َّت َع ُ
اط ُف َب ْع ِ�ضهِ ْم َعلى
� -15سورة البقرة ا آلية.191 :
فيِ ال َّت َو ُ
ا�سا ُة ِ َأل ْه ِل الحْ َ َ
اط ِفَ ،والمْ ُ َ ؤ� َ
ُ
للهّ
َاحمِ نيَُ ،م ْغت َِّم َني لمِ َا
َب ْع ٍ�ض َحتّى َت ُكو ُنوا َك َما َأ� َم َر ُك ُم ا َع َّز َو َج َّلُ } :ر َحما ُء َب ْي َن ُه ْم { ُمترَ ِ
� -16سورة البقرة ا آلية.217 :
للهّ
اب َع ْن ُك ْم ِمنْ َأ� ْم ِر ِه ْمَ ،على َما َم�ضى َع َل ْي ِه َم ْع َ�ش ُر ْ َأال ْن َ�صا ِر َعلى َعهْدِ َر ُ�س ِول ا ِ عليه
� -17سورة احلجرات ا آلية.10 :
َغ َ
19
ال�سالم .
� -18سورة الفتح ا آلية.29 :
 -19الكايف :ج� ،3ص. 449
ال�سالم يعلو وال يعلى عليه
 -20الكايف :ج� ،3ص. 338
 -3أ��صالة إ
�إن من أ�هم ما يعزز كلمة امل�سلمني ويقوي �شوكتهم هو اجتماعهم ووحدتهم ،وهما – أ�ي
� -21سورة الن�ساء ا آلية.141 :
االجتماع والوحدة -يجعل من امل�سلمني يد على غريهم كما عن أ�بي عبداهلل ال�صادق
 -22من ال يح�ضره الفقيه :ج� ،4ص -29 . 334كنز العمال :ج� ،15ص ،32ح.39947
عليه ال�سالم حيث يقول( :المْ ُ ْ ؤ� ِم ُنونَ ِ� إخْ َوةٌَ ،ت َت َكا َف أُ� ِد َما ؤ�ُهُ ْم ،وهُ ْم َي ٌد َعلى َمنْ ِ�س َواهُ ْم،
 -30امل�صدر ال�سابق.
َي ْ�سعى ِب ِذ َّمتِهِ ْم َأ� ْد َناهُ ْم).20
� -31سورة الروم ،ا آلية.22 :
وبهذا حترم ال�شريعة ا إل�سالمية �سلطة غري امل�سلمني على امل�سلمني ،مهما كان نوع
 -32البداية والنهاية البن كثري :ج� ،5ص.67
و�شكل هذه ال�سلطة؛ ألن يف ذلك مهانة وهيمنة وتبعية و�إ�ضعاف لقوة امل�سلمني ،يقول
 -33نهج البالغة� :ص.367
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فتق احلجاب احلاجز
د .ال�سيد أ�مني أ�بوالرحي
�إ�ست�شاري جراحة عامة وجراحة مناظري
ما هو احلجاب احلاجز ؟
هو عبارة عن الع�ضلة التي تف�صل جتويف ال�صدر عن جتويف البطن  ،وهذان التجويفان
يكونان مت�صالن خالل التطور اجلنيني ثم ينف�صالن بوا�سطة هذه الع�ضلة لي�صبح كل
جتويف ب أ�ع�ضاءه منف�صال عن ا آلخر (.ويحدث منو هذه الع�ضلة بني أال�سبوع ال�سابع
�إىل العا�شر من عمر اجلنني أ�ثناء احلمل ) .
ماهو فتق احلجاب احلاجز ؟
قد يحدث أ�ثناء التطور اجلنيني عيب خلقي يف ع�ضلة احلجاب احلاجز أ�و عدم منو
كامل ينتج عنه بقاء فتحة ت�صل بني جتويف ال�صدر والبطن  ،تعرف بالفتق ( ،وهناك
نوعان :
أ
 -١فتق �مامي ويعرف ب�إ�سم مورغاغني وي�شكل  ٪١٥من احلاالت.
 -٢فتق خلفي جانبي يعرف ب�إ�سم بوكدالك وهو أالكرث حدوثا وي�شكل  ٪٨٥من
احلاالت).
أ�و حتدث �إ�صابة للحجاب احلاجز ( �شق ) ب�سبب حوادث ال�سيارات مثال فال يالحظ ،
مما ي ؤ�دي �إىل حدوث الفتق .
ومن خالل هذا الفتق تخرج أالمعاء أ�و املعدة أ�و الطحال أ�و غريها من أ�ع�ضاء البطن
كلها أ�و جزء منها �إىل جتويف ال�صدر فت�ضغط على الرئة وت ؤ�خر منوها وقد ت�سبب

وب�إجناز �سابق من نوعه يف
املنطقة ال�شرقية وب�إ�شراف
الدكتور ال�سيد أ�مني أ�بوالرحي
�إ�ست�شاري جراحة عامة وجراحة
مناظري مت عالج مري�ض يبلغ
من العمر � ١٥سنة يعاين من
نوبات متكررة من ال�سعال و�ضيق
النف�س و�إلتهابات رئوية وبعد
الفح�ص وعمل أال�شعات ( أ��شعة
�إك�س و أ��شعة مقطعية لل�صدر
والبطن ) أ�كت�شف أ�ن لديه ت�شوة خلقي يف احلجاب احلاجز ( فتق يف احلجاب
احلاجز ) مت �إجراء عملية �إ�صالح الفتق باملنظار اجلراحي بنجاح والتي جترى
ألول مرة يف الربج الطبي بالدمام .واملري�ض �إىل اليوم يتمتع ب�صحة جيدة.
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ارتفاع �ضغط ال�شريان الرئوي كما ت�سبب ميالن القلب �إىل اجلهة أالخرى.
هل هذا الفتق �شائع احلدوث ؟
لي�س �شائع بل نادر فن�سبة حدوثه  ١يف كل  ٥٠٠٠ - ٢٢٠٠والدة يف العامل.
ما هي أ�عرا�ض هذا الفتق ؟
أ
�-١ضيق نف�س �شديد عند الطفل بعد الوالدة بقليل يحتاج لعالج عاجل وهو من ��سباب
الوفاة
 -٢ازرقاق لون اجللد و�سرعة التنف�س والنب�ض.
آ
ويف أالكرب عمرا قد يحدث �ضيق النف�س و�سرعته و�الم يف ال�صدر وذلك ب�شكل متكرر.
ويف الفح�ص يكون عدم �سماع �صوت حركة الهواء يف اجلهة املت أ�ثرة من ال�صدر ولكن
ي�سمع �صوت أالمعاء فيه.
كيف يتم ت�شخي�ص هذا الفتق ؟
أ�ثنا احلمل بوا�سطة أال�شعة ال�صوتية وفيما بعد الوالدة بوا�سطة أال�شعة ال�سينية و
أال�شعة املقطعية حيث تظهر فتحة الفتق يف احلجاب احلاجر ووجود أالمعاء أ�و غريها
من أ�ع�ضاء البطن يف جتويف ال�صدر و�صغر الرئة وانحراف القلب �إىل اجلهة أالخرى.
ما هي امل�ضاعفات؟
أ
قد ي ؤ�دي �إىل الوفاة يف الطفال ب�سبب عدم احلركة الطبيعية للحجاب احلاجز و�ضغط
أالمعاء على الرئة وت أ�خري منوها وارتفاع �ضغط ال�شريان الرئوي.
 -كون أالمعاء يف ال�صدر قد ي�سبب قلة و�صول الدم �إليها ب�سبب �ضيق فتحة الفتق

الطبية

و�ضغطها على أالوعية الدموية في�سبب موت خلوي أ
للمعاء وهو خطري بعد العملية مما يقلل ن�سبة ا إل�صابة بامل�ضاعفات.
جد ًا قد ي�سبب الوفاة ويحتاج لتدخل جراحي عاجل لعالجه.
و أ�ثناء العملية يتم أ�وال �إرجاع أالمعاء وغريها من أ�ع�ضاء البطن من
ال�صدر �إىل مكانها الطبيعي وهو البطن وبعد ذلك يتم �إ�صالح الفتق
بالغرز الدائمة وقد تو�ضع �شبكة دائمة �إذا كان حجم الفتق كبريا ( �٥سم
ما هو عالج فتق احلجاب احلاجز ؟
أ
أ
بالن�سبة للطفل الر�ضيع يتم عالجه يف العناية املركزة للر�ضع وو�ضعه حتت �و �كرث ).
جهاز التنف�س ال�صناعي وجتهيزه للعملية اجلراحية ومن ثم �إجرائها.
وبالن�سبة للكبار فبعد الت�شخي�ص ومعاينة املري�ض بوا�سطة اخت�صا�صي وهل لهذه العملية م�ضاعفات ؟
الطبية حتت �إ�شراف
نادرة
كانت
ن
�
و
احلدوث
حمتملة
م�ضاعفات
اجلهاز التنف�سي و�إجراء الفحو�ص جترى له عملية �إ�صالح الفتق و�إرجاع لكل عملية جراحية هناك
إ
د� .شادي أ�بو ال�سعود
احلدوث  ،منها:
أالمعاء و أ�ع�ضاء البطن املوجودة يف جتويف ال�صدر �إىل البطن.
وجترى هذه العملية حتت التخدير العام �إما باجلرح املفتوح ( فتح � -إنقبا�ض جزئي للرئة أ�و عدم �إنب�ساطها أ�و �إلتهابها
ال�صدر أ�و فتح البطن) أ�و باملنظار اجلراحي لل�صدر أ�و باملنظار اجلراحي  -جتمع دموي يف جرح العملية أ�و التهاب اجلرح أ�وال�شبكة أ�و جتمع �سائل
لال�ستف�سار التوا�صل
البطن،
 �إ�صابة بع�ض أالوعية الدموية والنزف الدموي أ�ثناء أ�و بعد العمليةاللكرتوين
على الربيد إ
أ
أ
والف�ضل باملنظار اجلراحي فهو يتميز بالناحية التجميلية (حيث جترى  -م�ضاعفات تتعلق بثاين �ك�سيد الكربون ( اجللطة الهوائية ) قد حتدث alkhatmag@yahoo.com
ؤ
أ
أ
أ
العملية عن طريق  ٥-٣جروح �صغرية ترتاوح بني ن�صف �سم �إىل �سم �ثناء عمليات املنظار اجلراحي �و �إ�صابة المعاء ولكنها قليلة احلدوث و�سيتم عر�ض ال�س�ال على
ذوي االخت�صا�ص املنا�سب
إلدخال الكامريا ( املنظار اجلراحي ) أ
والدوات اجلراحية أالخرى )  ،جد ًا بل نادرة احلدوث .
والرد عليكم
كما يتميز قلة أالمل و�سرعة العودة للن�شاط الطبيعي و�سرعة حركة املري�ض  -تخرث الدم يف أ�وردة ال�ساق و اجللطة الرئوية .

التعر�ض للت�صوير بالرنني املغناطي�سي قد ي ؤ�ثر على الذاكرة
أ�ظهرت درا�سة حديثة أ�ن التعر�ض للمجال املغناطي�سي النا�شئ من الت�صوير بالرنني املغناطي�سي قد يقلل من املهارات العقلية أ
لل�شخا�ص.
وكانت هذه ا آلثار أ�كرث مالحظة يف املهمات التي تتطلب م�ستويات عالية من الذاكرة العاملة والذي قد يكون له ا آلثار للجراحيني والطاقم الطبي أالخر الذين يعملون داخل حميط
الت�صوير بالرنني املغناطي�سي.
وقال الباحثون انه �إىل جانب ا�ستخدام موجات الراديو فان الت�صوير بالرنني املغناطي�سي
ي�ستخدم أ�ي�ضا جماالت مغناطي�سية قوية للح�صول على ال�صور املف�صلة للدماغ واحلبل
ال�شوكي .ويوجد ثالث أ�نواع من املجاالت املغناطي�سية – الثابت واملتحول املنحدر واملوجات
الال�سلكية – والتي ت�ستخدم لت�شكيل ال�صورة با�ستخدام الرنني املغناطي�سي ,وحتى عند
عدم اخذ أ�ي �صورة مغناطي�سية فان املجال املغناطي�سي الثابت يكون موجود دائما.
و أ�كمل الدرا�سة  30متطوع  ,ومت تعري�ضهم للت�صوير بالرنني املغناطي�سي املجال الثابت من
�صفر و  ( 0.5متو�سط ) و  ( 1عايل ) .وكان كل تعر�ض مف�صول عن أالخر ملدة أ��سبوع.
وبعد كل تعر�ض مت أ�عطاء امل�شاركني  12مهمة عقلية موقوتة الختبار أ�نواع املهارات التي قد
ي�ستخدمها كل من أالطباء و أ�خ�صائي الرعاية ال�صحية ا آلخرين داخل حميط الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي.
أ
و أ�ظهرت النتائج أ�ن التعر�ض املتو�سط والعايل للمجال املغناطي�سي الثابت كان له الثر
الوا�ضح على الوظائف العامة كاالنتباه والرتكيز والوعي الب�صري والف�ضائي.
وبعد التعر�ض العايل واملتو�سط للمجال املغناطي�سي فان امل�شاركني اخذوا وقتا اكرب بن�سبة
� %5إىل  %21إلمتام املهمات العقلية املعقدة والتي تعتمد على الذاكرة العاملة.
وقال الباحثون أ�ن ا آلثار وا آللية ال�صحيحة لهذه ا آلثار احلادة والدقيقة بقيت غري وا�ضحة
عمليا .وان زيادة قوة أ�جهزة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي قد زاد من م�ستويات التعر�ض
للمجال املغناطي�سي الثابت لكل كم املر�ضى والطاقم الطبي.
واىل ا آلن فان خماوف أالمان وال�صحة بالن�سبة للمر�ضى قد مت تقييمها ولكن ا آلثار
املحتملة تعترب مهمة أ
للخ�صائيني وعاملي النظافة ومهند�سي أ�جهزة الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي حيث أ�نهم يتعر�ضوا للمجال املغناطي�سي الثابت ب�شكل متكرر.
امل�صدرHealthDay News :
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مقالة
ال�شيخ املهند�س ح�سني البيات

الوطن �أمام املتغريات وامل�ستقبل
تعريفي للوطن هو بقلب ال�صورة يف حتقيق معنى تعريفي مقبول وواقعي وعملي وهو
االنطالق من القاعدة اىل القمة اي التعريف من امل�ساحة ال�شعبية والرتابية والعالقة
بني تلك املكونات لنعطي تعريفيا عمليا مفيدا
ان التعريف الذي ينطلق من القمة ي�ضع �صورة خمتزلة ملجموعة من املفاهيم املحددة
ومن ثم تنطبق على هذا وتبتعد عن ذاك بينما التعريف القاعدي او الواقعي يجمع كل
االفراد لي�ضع الت�صور االبعد وال�صحيح
الوطن عقد اجتماعي بني االفراد بع�ضهم ببع�ض على االحرتام واحلفاظ على بع�ضهم
البع�ض وحماية حدود الفرد القانونية وي�شمله قانون يحمي عدالة االفراد
كل جمتمع ال ي�ستطيع ان يحميك او يقدم لك حقوقك واحرتامك ال ي�ستحق ان تكون فيه
فامري امل ؤ�مني علي بن ابي طالب عليه ال�سالم يقول  :لي�س بلد احق بك من بلد  ،خري
البالد ما حملك  .وهذه ا�شارة جميلة ملا يت�ضمنه مفهوم عدالة وواجب وقدرة الوطن
على حماية ابنائه
ان كلمة االمام علي عليه ال�سالم حتمل املفهوم الواقعي والعادل  ،فهو يفرت�ض يف
الوطن ان يكون حاميا لك وحمرتما لوجودك ومقيما للعدل بالقانون بني افراده
فال معنى لوطن ال يحرتمك وال يحميك وال يحقق العدالة بني افراده وهي كلمة تختزل
ابعد وا�صفى معنى للوطن كما يطرحها امري امل ؤ�منني عليه ال�سالم
ال�شك ان االنتماءات للوطن تتعدد بتعدد االجتهات الوطنية وال�سيا�سية وكيفية الرتابط
بني املكونات االجتماعية للمواطنني ،وهذا وا�ضح يف البلدان العربية باخل�صو�ص وان
كان للدول الغربية �صورة او�سع حيث يكون ملنظومة املفهوم الدميقراطي والعالقة
احلرة بني أالفراد �شكلها الرتابطي
بالطبع العالقات بني االفراد يف املكون الغربي مازال اكرث قوة يف الدول الغربية ذات
الرتاث التاريخي القوي منه يف الدولة الدميقراطية احلديثة وهي امريكا حيث ان
العالقة بني االفراد وبنا ؤ�هم الثقايف مازال طريا وللهجرات اخلارجية اثرها يف عدم
تكون منظومة قوية �سوى االقت�صادية التي حتكم الدولة االمريكة ككل
اما الدول العربية واال�سالمية فلكل دولة نكهة خا�صة تبني عليها عالقاتها الوطنية
باالطار ال�سيا�سي احلاكم اال ان بع�ضها اليوم يت�شكل مبفاهيم جديدة و�سوف ت ؤ�ثر على
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هيلكية الثقافة القادمة للمجتمعات العربية حيث �سي�صبح للتفاهم والعالقات ال�شعبية
اثره على كيفية الرتابط بني االنتماء الوطني واالقليمي والقومي واي�ضا يف التغريات
ال�سي�سا�سية للدول اال�سالمية ترابط خمتلف عما كان �سابقا
أ
مل يعد يف أ�ي دولة عاملية اليوم بحكم الرتابط االلكرتوين والف�ضائي �ي خ�صو�صية
حمددة للدول ذاتها �سواء منها املحافظة ام االكرث انفتاحا مما يعني تكون ثقافات
متعددة وانتماءات خمتلفة حتى بني اال�سرة ال�صغرية ف�ضال عن املجتمعات االو�سع
وهذا يحتم علينا اما العمل على حت�صني املجتمع من املدخالت الفا�سدة كما نت�صور
او العمل على كيفية ادارة تلك املدخالت ومل يعد حجب او حتجيم او منع الفكرة او
الثقافة او املفاهيم املختلفة من امكانية لرف�ضها كما امكننا ذلك �سابقا  ،وما ميكننا
منعه اليوم �سيكون امرا طبيعيا غدا حتى ولو مل يظهر لنا ب�صورة وا�ضحة
لذا ارى ان كل ح�صار لتيار احلرية لن ميكننا التعامل معه ب�شكل جيد اال بوا�سطة العمل
على كيفية ادارة تلك املدخالت بدال من حجبها ومواجهتها وا�سكاتها الن تيارات الفكر
والثقافة واملفاهيم العامة ا�صبحت اكرث قدرة على جر كل تلك املفاهيم من امامها
 2املواطنة واالنتماء يف الدولة احلديثة
اما على ال�صعيد الوطني فنحن بحاجة اىل تقوية عوامل خمتلفة من الراي والراي
االخر ب�شكل يقوي اللبنة االجتماعية فيما ميكننا �صنعه بني الفكر واالرتباط املفهومي
للعالقة خ�صو�صا ما يتعلق باالخوة الوطنية واال�سالمية مبا يرتبط بني االفراد من
م�شرتاكات وما يحمله الفرد من رابطة وطنية او�سع  ،فال يوجد مانع من العالقة بني
الفرد يف قبيلته ووطنه او بني مذهبه ووطنه او بني مفاهيمه الليربالية ووطنه وان كان
لبع�ض االرتباطات ت�صادم مع املفهوم الوطني العام كما بني الليربالية واال�سالم فيما
اذا حددناه بحرية ال�سلوك ال حرية الفكر وان يت�سع �صدر وطني ملن ينتمي له مهما
كان
أ�ي ان للم�شرتكات التي تربط بني افراد واملجتمعات املختلفة يف الوطن االو�سع ترابط
كبري يف م�شرتكاته وعلينا تو�سيع دائرة ثقافتنا اىل قبول لغة املختلف لن أ�تلف ففي مناطق
اعتادات على جمع املختلف منذ �سنني ميكننا ان جنعلها م�صدر الهام للم�شرتكات
ان العالقات التي جمعاتنا مع دول عربية �سابقا هي بحاجة اىل اعادة هيكلية العالقة

مقالة

الثقافية معها بطريقة تكون اقرب لالحتواء ال للت�صادم فاالن�سان يعي�ش با�شد
احلاالت �صعوبة لكنه يبقى يتكيف مع الواقع وال ميكننا اليوم ان ننبذ أ�ي تغيري فيما
هو حولنا فيما اذا �شكلنا �صورتنا مبا ميكننا االرتباط والتفاهم معه
فاملجتمعات تتاثر ببيع�ضها البع�ض وال ميكن ملجتمع مهما كان ان يعي�ش بكيفية
واحدة بينما جمتعات حوله تعي�ش بكيفيات جديدة فهذه بال �شك حتتاج اىل ت�شكيلة
فكرية اكرث انفتاحا يف قبول االخر مهما اختلفت ر ؤ�انا وت�صوراتنا ومفاهيمنا عنه
فال ن�ستطيع ان نبقي العالقة الثقافية مع م�صر اليوم كما هي م�صر �سابقا ونحن
نرى تغريا يف روابط املفاهيم واالن�ساق االجتماعية متغرية فالبد ان يكون هناك
مفهوم اجتماعي ي�ستطيع تقبل التغيري االخر ويكيف املجتمع بتقبل ذلك وهذا مما
ال �شك يف امكانياته لكنه اي�ضا بحاجة اىل مرونة يف كيفية تعامل االعالم والثقافة
باخل�صو�ص مع ذلك
هناك جملة جميلة يطرحها االجتماعيون  :جتدد او تبدد
فانك ان مل جتدد نف�سك وعالقاتك وتطورها مبا يتما�شى مع الواقع االن�ساين
املحيط فانك بال �شك �سوف تقع يف زاوية الن�سيان الن املتجددين �سيبقون و�سوف
يخلقون جوا فكريا وثقافيا اقوى من الواقفني
وبحمد اهلل فان املنظومة اال�سالمية التي نتبنى قادرة على قبول املختلف وقد راينا
يف التاريخ اال�سالمي والعربي كيف عا�شت ثقافات كثرية وا�ستوعبها امل�سلمون ب�شكل
جيد وان كان لها بع�ض امل�صاعب وهذا طبيعي يف اجلديد والتغيري
لدينا مفهوم ا�سالمي عظيم يف �سنن التغيري االن�ساين والذي يعتربه القران نوعا من
االحتكاك الدائم «ولوال دفع النا�س بع�ضهم ببع�ض لهدمت �صوامع وبيع يذكر فيها
ا�سم اهلل « الن التدافع واالحتكاك بني بني الب�شر امر طبيعي وال يوجد احتكاك دون
تغيري  ،الن االحتكاك دون تغيري يعني اما تعادي او تاخي او تعادل  ،فاما حروب
وعداوة واما تعاون واخاء واما اعرتاف أ
بالخر وتقبله  ،ولعل احلروب يف اغلب
أالحيان تنتج تعادال أ�ي اعرتافا مفرو�ضا وتقبال جمربا  ،وما احوج امل�سلمني �إىل لغة
الت آ�خي والتعادل ألنهما اقل فر�ضا وخ�سارة
اذن نحن بحاجة اىل تغيري لبع�ض املفاهيم الداخلية بدال من ان يفر�ض علينا ذلك
التغيري املفهومي ونكون رهينة اليد الفار�ضة وارى ان تنظيم املفاهيم الوطنية لتقبل
كل املتغريات اال ما يدعو اىل تنازل عن حقوق وطنيية او ا�سالمية فانه البد من
التفاهم حولها
ؤ
وطننا بحاجة اىل ر�ية اكرب لعملية التخطيط الوطني لتطوير املجتمع وب�شكل اكرث
كفاءة وابعد هدفا  ،فال ميكننا ان ن�صنع تاريخا دون ان يكون لنا ر ؤ�ية وطنية بعيدة ،
فهناك يف بع�ض ال�شركات اليابانية اهدافا لثالثمائة �سنة قادمة وكيف تريد امل ؤ��س�سة
ان تكون وملاذا ال يكون لنا خطة لذلك  ،فهل قررنا كيف �سنكون بعد خم�سني �سنة وما
هي ال�صورة الكبرية للدولة وكيف �سيكون �شكلها وتنظيمها ؟
هل قررنا ام نكون دولة اقت�صادية او �صناعية او ماذا ؟ وبالطبع فان مثل ذلك �سوف
يحقق لنا ت�صورا قويا للو�ضع القادم فاالقت�صاد والبناء وال�صناعة ال تخلق يف يوم
واحد بل �سنني وطويلة ومتوا�صلة
 3اين املر أ�ة وال�شباب يف وطني ؟؟
هناك ر ؤ�ية مازالت متوا�ضعة عن املر أ�ة ونحن بحاجة اىل اعادة التفكري اجلدي فيها
فان املر أ�ة باململكة مل تعد تلك املر أ�ة التي ال تفقه �سوى لغة الطبخ واخلياطة وتربية
االبناء فانها بحمد اهلل متتلك قدرات تخ�ص�صية كبرية وفكر وقاد وثقافة عالية
تفوق كثري من الرجال وهذا بحاجة اىل تو�سيع ح�ضورها االجتماعي وال�سيا�سي

فالبد من ح�ضورها ك�شخ�صية بكفاءة كاملة يف كل االدارات الر�سمية ومازال
متثيلها بال�شورى بحاجة اىل اعادة نظر فال اقل من ان يكون هناك فر�ض بن�سبة
ح�ضور كمي يزداد كل دورة يف جمل�س ال�شورى وان يكون لها ح�ضورها االجتماعي
الكامل ونحن ل�سنا اقل من املجتمعات املتح�ضرة التي احتوت املر أ�ة ووجودها
اي�ضا الو�ضع القادم لل�شباب بحاجة اىل اعادة نظر فوزارة الريا�ضة وال�شباب مل
تعد تكفي الدارة حاجات ال�شباب فاما ان يكون لهم وزارة م�ستقلة تعنى بهمومهم
واما ان يتو�سع مفهوم وزارة ال�شباب لت�شمل وظائف �شبابية ومهاما جديدة خ�صو�صا
مو�ضوع البطالة والثقافة والفكر واالبداع ال�شبابي فانه ثروة ال ي�ستهان بها
ان املتغريات العاملية ك�سرت حوجز االلتقاء والتفاهم والرتابط الثقايف بني ال�شعوب
وهذا يعني اننا بحاجة اىل ادارة واعية ملفهوم احلرية واملحجوب واملمنوع  ،فما
نقيده او مننعه عن النا�س اليوم �سيتوا�صلون معه عرب قنوات عديدة وكثرية وما
يعترب ممنوعا اليوم لن يكون كذلك غدا
نحن نعاين جميعا من قنوات اعالمية �سيئة اخالقيا وفكريا ولكن ال ميكن للدولة ان
ت�سن قانون ملحا�صرتها الن هناك من م�صادر النفوذ اليها ما ال ميكننا ح�صره ولكن
ميكننا ان نفكر ب�شكل اخر بالعمل �سويا على خلق ثقافة اجتماعية وا�سرية قوية  ،ومل
يعد با�ستطاعتنا منع ابنائنا من ت�صفح مواقع اخالقية �سيئة لكننا ن�ستطيع ان نبني
فيهم القيم واالخالق ونرعاها وب�شكل جيد وما تتحمله اال�سرة اليوم هو اكرث مما
تتحمله الدولة لكن على الثقافة واالعالم تكثري ندوات التثقيف والرتبية والتعليم
الوقائي والبنائي.
املنطلقات املهمة
من منطلق الوطنية احت�ضان اجلميع
من منطلق اال�سالم احرتام اجلميع
من منطلق التقدم بناء االقت�صاد واالبداع
من منطلق االخالق والقيم بناء الثقافة الواعية
من منطلق التكامل ح�ضور املر أ�ة
من منطلق امل�ستقبل ح�ضور ال�شباب
لذا ال بد ان يحمل الوطن كل تياراته ويتحمل ا آلخر بحرية يبني امل�ستقبل بر ؤ�ية
وا�ضحة وادعو ان يكون للمراة وجود حقيقي ولل�شباب قدرة ابداعية وللحرية
املتو�سعة قانون يحكمها وال ميكن ذلك اال بتخطيط ا�سرتاتيجي يقوم به جمموعة
من املتخ�ص�صني يف لقاءات وندوات او�سع وتطرح فيه االوراق العملية والتحليلية
وتناق�ش ب�صراحة تامة.
نحن جميعا يف �سفينة واحدة ويجب ان نتفهم ملا يحقق امنياتنا «فانطلقا حتى اذا
ركبا يف ال�سفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها  »...ومل يقل لتغرق الن غرق
ال�سفينة معناه غرق اجلميع .
ؤ
اخلال�صة :ان علينا مواكبة التغريات العاملية واملحيطة مبا ميكننا بنا�ه لتطوير
املجتمع وتقوية ح�ضوره ال�صناعي واالقت�صادي والثقايف بقبول ا آلخر والتخطيط
اال�سرتاتيجي الواعي  ،والعمل يف تقوية امل�شرتكات بني التيارات واملفاهيم دون
�إق�صاء أ
للخر  ،وخلق ر ؤ�ية وطنية بعيدة وا�ستيعاب كل املكون االجتماعي ورعايته ايا
يكن  ،واهتمام بح�ضور فاعل للمر أ�ة وال�شباب و�إن�شاء وزارات تُعنى بتنمية ح�ضورهم
االجتماعي وتطوير ا إلبداع ال�شبابي.
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�سيمفونية ال�ضوء

كثريا ما ي� أس�ل النا�س عن الفروقات بني الكامريات وعن أ�ي كامريا منا�سبة لهم �سواء كان احلد فني او حتى اقت�صادي واحيانا يود البع�ض التعرف على
اخبار الت�صوير وجديد التكنولوجيا يف هذا العامل ولهذا ر أ�يت انه من املنا�سب أ�ن اعر�ض بع�ض املواقع املفيدة من وقت آلخر والهدف ا�شراك القراء
االعزاء باملواقع التي اخذ منها االخبار � .أس�حتدث عن بع�ض تلك املواقع من وقت آلخر و�ستكون البداية مع موقع يعتربه الكثريون املرجع االول
للم�صورين.

/http://www.dpreview.com

يعترب هذا املوقع املرجع االول لكل امل�صورين خ�صو�صا فيما يتعلق ب أ�خبار الت�صوير او بتقييم املنتجات
لدرجة انه قد يرتفع �سعر منتج معني اذا ما اعطاء هذا املوقع تقييما عاليا .يحتوي هذا املوقع على
موا�صفات أ�غلب (ون�ستطيع ان نقول جميع) انواع الكامريات �سواء املوجودة حاليا أ�و تلك التي توقف
انتاجها مع تقييمات كاملة لها وا�سعارها يف اال�سواق .يحوي املوقع على ق�سما خا�صا للدرا�سات التي
يقوم بها اخلرباء على الكامريات واعطاء تقييماتهم للموديالت ب�شكل فني بعيدا عن التف�ضيالت
العاطفية .اهم خا�صية يف هذا املوقع هو املقارنة حيث انه ب�إمكان املت�صفح اختيار كامريات معينة
ويقوم املوقع بعمل مقارنات تقنية بينها لت�سهيل عملية االختيار للمت�صفح .يحوي املوقع اي�ضا على
قائمة ب أ�ف�ضل الكامريات مبيعا ويتم حتديث القائمة ب�شكل م�ستمر .خا�صية أ�خرى مفيدة يف املوقع
هي خا�صية م�ساعد ال�شراء  Buying Guideحيث يقوم املت�صفح بتعبئة أ�و اختيار املوا�صفات
املطلوبة بخطوات �سهلة ليقوم املوقع يف النهاية باقرتاح النوع واملوديل املنا�سبني.
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يحوي املوقع أ�ي�ضا تقييمات ودرا�سات عن العد�سات
وم ؤ�خرا مت �إ�ضافة خا�صية املقارنة بني العد�سات
بعد أ�ن كانت مقت�صرة على الكامريات و أ��صبح
با إلمكان اي�ضا ا�ستخدام املوقع للم�ساعدة يف عملية
اختيار العد�سة املنا�سبة .يحوي املوقع اي�ضا ق�سم
خا�ص بنتائج العد�سات املختلفة وبعيدا عن التعديل
لتعطي للمت�صفح فكرة عامة عن أ�داء العد�سات.
أ��ضاف املوقع م ؤ�خرا خا�صية جديدة تتيح للم�صور

عمل البوم خا�ص به ليطلع رواد املوقع على أ�عماله
و أ�خذ تعليقاتهم ومالحظاتهم التي بال �شك �ستفيده.
امل�ساحة املجانية املعطاة لكل م�صور هي  200ميجا
ليعطي ما يعادل � 2000صورة تقريبا .يقوم املوقع
مب�سح ال�صور بداية كل �شهر حيث ان الهدف من
امل�ساحة لي�س لتخزين ال�صور بل لال�ستفادة من
اخلرباء .وح�سب ما يذكره املوقع فانه م�ستقبال
�سيكون هناك امكانية �شراء ح�ساب مدفوع ي�ضمن

بقاء ال�صورة ملدة غري حمدودة �ضمن م�ساحة غري
حمدودة اي�ضا.
ي�ضم املوقع اي�ضا منتدى حواري به عدد كبري
من حمرتيف الت�صوير الذين يقومون با إلجابة
عن اال�ستف�سارات بكل أ�ريحية ا�ضافة للنقا�شات
والن�صائح املفيدة .أ�ي�ضا يحوي املوقع على ق�سم
خا�ص باملقاالت املخت�صة بعامل الكامريا.

امل�صور  :بهيج عدنان العوامي
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
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ثقافة

مئة فنان يف افتتاح معر�ض «ر�ساالت» بالربيعية
 /الربيعية  -كوثر أ�حمد
�شارك اكرث من  100فنان يف املعر�ض احل�سيني الفني ال�سابع نزف
على لوحة بعنوان «ر�ساالت» وذلك �ضمن الفعاليات العا�شورائية
التي يتظمها موكب ال�شهداء مبلحق م�سجد العبا�س ببلدة الربيعية
بجزيرة تاروت.
ويهدف املعر�ض الذي افتتحه الفنان الت�شكيلي منري احلجي� ،إىل
�إبراز الثقافة احل�سينية أال�صيلة بلغة عاملية ح�ضارية.
وح�ضر االفتتاح عدد كبري من أ�هايل املنطقة با إل�ضافة للفنانني
وامل�شاركني يف م�سابقة املعر�ض ال�سنوية ،وكان من أ�برز احل�ضور
الفنان عبد العظيم �شلي أ
وال�ستاذ عبد الكرمي الغنام وال�سيد
علوي اخلباز والفنان حممد امل�صلي والفوتوغرايف يا�سر العمران
وغريهم من الفوتوغرافني والت�شكيلني.
و�شمل االفتتاح جولة فنية وقراءة أالعمال ومناق�شات فنية حول
اللوحات املعرو�ضة.
وقال أال�ستاذ عبد الكرمي الغنام وهو أ�حد املنظمني والداعمني
للمعر�ض ب أ�ن هذا العام ظهر املعر�ض ب�شكل جديد خمتلف عن
أالعوام ال�سابقة حيث مت �إلزام امل�شاركني بت�سليم أ�عمال جديدة مل ي�سبق لها العر�ض
مما أ�تاح للمعر�ض رونقا فريدا ما بني املعار�ض والفعاليات املقامة باملنطقة ،با إل�ضافة
ال�ستحداث ق�سم فني ب�صري جديد هذا العام وهو أالفالم الق�صرية.
وقال رئي�س جماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف يا�سر العمران أ�ن املعر�ض ي�ضم أ�غلب
الفنون وبع�ض الفعاليات لذا فهو معر�ض رائع وجميل و أ�ي�ض ًا توقيته يجعله يف طليعة
املعار�ض.
و أ��شار يف تعليقه عن امل�شاركات ال�ضوئية :ب أ�نها جاءت قليلة نوع ًا ما بحكم ما تخ�ضع له
امل�سابقة والتقييم �إال أ�ن م�ستوى امل�شاركات متميز.

الفنان احلجي يفتتح معر�ض «ر�ساالت»
وقال الفنان امل�شارك �سعيد اجلرياين أ�ن املعر�ض خلق
ج ًوا فن ًّيا ممت ًعا للنقا�ش ما بني الفنانني للتعرف على أ��ساليب تنفيد أ�عمالهم ال �سيما
ب أ�ن املعر�ض �سجل عددًا كب ًريا من أال�سماء املهمة من القطيف أ
والح�ساء والبحرين
والعراق..
أ�ما الفنان الت�شكيلي امل�شارك ح�سن أ�بو ح�سينّ ف�إنه يرى ب أ�ن هذا العام أ�كرث تطو ًرا من
أالعوام املا�ضية من حيث ا�ستقطاب الفنانني الكبار يف املنطقة ومن خارجها قائلاً :
ب�شكل عام أ� ّنه معر�ض مميز وقوي ب أ�عماله الفنية ،و أ�نّ أالعمال حديثة الوالدة وجديدة
خا�صة اللوحات الت�شكيلية قوية ومعربة جدً ا.

تكرمي التاروتي ك�أف�ضل مدير م�شروع بال�سعودية
ُكرم ب�شري التاروتي م� ؤ
والعالم ب�شركة مرافق الكهرباء واملياه
س�ول العالقات العامة إ
باجلبيل وينبع كاف�ضل مدير م�شروع يف اململكة العربية ال�سعودية �ضمن اجلوائز التي
أ�عدتها �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية
و�شركة تيم ون أ
ال�ست�شارية إلختيار أ�ف�ضل بيئة عمل �سعودية والتي فازت بها �شركة
مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع � ،إ�ضافة �إىل تكرمي أ�ف�ضل مدير موارد ب�شرية،
و أ�ف�ضل بيئة عمل للمر أ�ة ،و أ�ف�ضل فريق موارد ب�شرية ،و أ�ف�ضل بيئة عمل يف التدريب
والتطوير ،و أ�ف�ضل مدير م�شروع باململكة العربية ال�سعودية.
وجاء فوز التاروتي و�سط مناف�سة �شديدة مع العديد من اخلرباء وامل� ؤ
س�ولني يف
القطاعات العامة واخلا�صة االخرى امل�شاركة بعد تقدميه برنامج تطويري و م�شروع
متكامل لتغيري يف ثقافة موظفي ال�شركة وخطة للتوا�صل �شاملة جلميع املوظفني والتي
ال�ستببيان املقدم من قبل ال�شركة أ
أ
ال�ست�شارية تيم ون والتي �هلت ال�شركة بالفوز باملركز االول هذه ال�سنة..
جعلتهم ي�شاركون ب�إيجابية يف إ

34

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد (� - ) 23صفر 1434هـ  -يناير 2013م

ليلى الزاهر
كان يل بيت جميل  ،يقطن معي الكثري ممن أ�حب  ،يرتاك�ضون حويل  ،يبثون
ال�ضحكات هنا وهناك فيحيلون بيتي جنة جميلة ،
أ�لتحف بدفء م�شاعرهم الرقيقة  ،حبات القلب هم  ،خالط حبهم �شغاف القلب ،
أ�كربهم طبع قبلة على جبيني و أ�م�سك بحقيبته وتركني و�سافر بعيد ًا ،ي�شق طريقه و
يكمل م�شواره العلمي  ،أ�ما وا�سطة العقد فله رواية عجيبة ن�سج أ�حداثها ورحل بعيدا
قبل اكتمال نهايتها .
ولدي احلبيب :
�شعرت بغربة يف و�سط بيتي هذا و أ�نا ُ أ�مللم ذكرياتي احلزينة و أ�جمعها ثم أ��ضعها
يف �صندوق ألحتفظ مبا أ��ستطيع االحتفاظ به  .لكن كنت خائفة من أ�ن ميتلئ هذا
ال�صندوق ح�سرة و عذاب ًا ! كفكفت دموعي و أ�نا أ�عيد ذكرى ميالدك أ��ست�شعرتُ

عـالـمـي

�صهــوة الريح
على
ِ
َبت
ُب َع ْيـدَ ع�شيـ ٍة َكت ْ
معا َ
ق�صـ ٍة َع َجب ـَا
ين َّ
ر أ�ينـا الري َـح حتمِ لـُ ُه
ح�صانـ ًا أ�حمر ًا َل َهبـا
ِومنْ نــو ٍر �ضفائ ُرهَ ا
َوتـَا ٌج َأ� ْبيـَ ٌ�ضَ ... ،و ِ�ص َبـا
ت�شيـ ُر �إىل أ�نام ِلـ ِه
وتن�سى �إ�صبعـ ـ ًا َخ َ�ش َبا
وط ُري النــا ِر ي�س ِب ُقهـَا
مت َّنـى يبل ـ ـ ـ ُغ َأال َر َبا
الفقيـ ـ ــرة :
عتاب رابيـ ٍة
ويف أ� ِ
كوخ َها ا َ
ر أ�ينا َ
خل ِرب ــا
وتق�ص ُد جـَ ْـد َو ًال َل ِغب ًا
ي ؤ�از ُر وجهه ـَـا ال َّل ِغب ـَا
فتجم ُع يف أ��ضال ِع َهــا
خري َر املاءَِ .... ،
واحل َ�ص َبا
تعو ُد �إىل �سكين ِت َها
ت�ضي ُء املوقدَ ال َّت ِع َبـا
وير�ضى أ�ن َ
يعي�ش لظ ًـى
......ع َت َبا
ولوال ُ�صحبـ ـَ ـ ٌة،
َ

الراهبـ ـ ــة :
الليل راهبـ ٌة
بدَ ِير ِ
َأ� َذ َّل ْت قل َبهـَـا َ
احلدِ ب ـَا
جت�س ال�صمـتَ ت�س أ�ل ـُ ـ ُه
ُّ
ومن �آفاقهـَا ُك ِت َبا
َ
َّير طيـ ُـف هـوىً
وحول الد ِ
ُ
يخاف َّ
نب ... ،وار َت َكبـَـا
الذ َ
ُ
تقول  :ال َّديـ ُر  .......والـ ُد ُه... ،
أ
ُ
وتن�سى �نـَّـه ن ِ�سبــا
حتنُّ �إىل َ�سن ـَـا َقب ٍـ�س
ِ
أ
ُت َن ِاجي المـنَ وال َّرهَ بـَا
بهمهـَا َغ�س َـ ٌق
ينوء ِّ
َ�س َرتْ يف قل ِب ـ ِه ِ� إ َرب َــا
ال�سنــا َظم َـ أٌ�
ويف َق ْل ِب َّ
ولوال أ��ض ُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌع َ�ش ِرب َــا
�ضنى
ـيح ً
وت�شكو للم�سـ ِ
ويف أ�جفان َهـا ُ�ص ِلبـ َــا
ال�ساحـ ـ ــرة :
ويف أالرجاء �ساحــرةٌ
َو ِ�ص ٌّل ُي ْر ِع ُ�ش ال َو َ�صبـَ ــا

ثقافة

للفرح بقية

جمال روحك قبل أ�ن ي أ�خذك ربك �إىل جواره  ..لذلك مل أ�ر�سم لك �صور ًا كثرية
واكتفيتُ بنزر ب�سيط منها  ،مازال ذلك اليوم قابع ًا يف خميلتي رجوت اهلل أ�ن تعود
�إىل أ�ح�ضان أ�مك  ،لقد تطاولت يد املوت عليك �سريع ًا  ،فما هي �إال طرفة عني وقلت
وداع ًا أ�مي أ
وللبد .
تبدو يل أ�طيافكم هنا وهناك لكن �سرعان ما تزول  ،م�سجلة حقيقة خميفة مهما
حاول عقلي أ�ن ينكرها تبقى وا�ضحة يف كبد ال�سماء .
أ�جل غادرمت وذهبتم والعود أ�حمد أ�بنائي .
نبهتني تلك الكرة التي قفزت فوق ر أ��سي  .....مازالت هناك حياة ارت�سمت من
جديد يف بيتي اجلميل  ،بقيت وحيدة �إال منك �صغريي أ��صبح يل أ�حفاد وعادت
ال�ضحكات ترت�سم من جديد يف كل مكان وتعطي بيتي �إ�شراقة جديدة  .لقد أ�عطاين
اهلل تعاىل بعد أ�ن أ�خذ مني فغدوتُ ملكة أل�سرة كبرية ممتلئة ب أ�حفاد ُكرث .
�إنها �سنة اهلل يف هذا الكون .
هناك من ميوت ليقرب معه جميع مظاهر الفرح وال�سرور  ،وهناك من يحيا لن�شعر
معه أ�ن للفرح بقية

د� .سمانة حممد امل�صلي
ع ـ عني أ�رى فيها �صفحات حياتي ...
املليئة باملغامرات واللعب تارة ..
أ
بالفرح و بالتعب وبا إلرهاق تارة �خرى ..
أ� ـ أ�يام أ�رى فيها حقائق احلياة ..
أ�رى فيها غدر الزمان...
و أ�رى أ�نا�سا تبدلت أ�حوالهم من حال �إىل حال ..
هكذا هي احلياة ..

أ�مين حممد ال�شما�سي
راقت ِمن دما ِء البـُـو
أ� ْ
ِم َن ْع�شـًـا�ُ .. ،صفْر ًةُ .. ،ك ُتبـ َــا
و ِق ْد ٌر  .. ،ك ُّفه ــا ُق ِط َع ـ ْـت
ني بالدِّ مـا ُع ِ�صبـ َــا
جب ٌ
ٌ
وكهف نا ُب ـ ُه ه ـَ ـ ِـر ٌم و�ش ٌّر حولـ ـَ ـ ُه
ُ�س ِكبـا
غبـا ُر الليـ ِـل نفث ُته ـَـا
عزائ ُـم تن�سـ ـ ـ ـ ُـج ال ُك َربـا
َ
و�ض ٌّب حو َلهـَـا َت ـ ِـر ٌب
غراب يف ا َملـدَ ى َن َعبـَـا
ٌ
أ
ومن ُ�س ٍّم �ظاف ُرهـَـا
مت َّن ْت َتق ِْطـ ـ ـ ُـف ال ِع َنب َــا

ل ـ ليايل متر أ�غم�ض عيني فيها ..
أ�تخيل يف الغد ماذا �ستكون أ�حوايل ..
هل �سيغدر بي الزمان كما فعل بغريي ..
م ـ مر�آة أ�رى فيها ما �سيحدث يف أاليام القادمة ..
ماذا �ستفعل هذه الدنيا ..
أ
أ
أ�ين �ست�ضعني يف العليني �م يف ��سفل �سافلني ..
ي ـ ينبوع علم تعلمته يف ما م�ضى من أ�يام..
بع�ضها أ�ع�ض أ��صابعي ندما ً ملجرد التفكري به..
وبع�ضها أ�متنى أ�ن يعود ثانية ..
�إنـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ــاملي...
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حمليات
مقالة

املثقف بني احلياة واحلكمة

�إن من التحديات احلقيقية التي
تواجه أ�ي مثقف أ�و م�شتغل بالعلم
واملعرفة  .هي كيف يوفق بني
متطلبات العلم واملعرفة  ،من
القراءة العميقة وامل�ستمرة التي
تتطلب ب�شكل أ�و ب آ�خر التفرغ
واالنعزال عن النا�س  ،و�ضعف
حممد حمفوظ
م�شاركته يف املنا�شط االجتماعية
املختلفة .
وبني حياته املادية والعائلية وم�ستلزماتها  ،من تربية أالبناء ومراعاة أالهل  ،واحل�ضور
االجتماعي يف املنا�سبات املتنوعة  ،والعمل والك�سب املادي  .ويف البدء ينبغي بيان  ،أ�ن خروج
املثقف من هذا التحدي بنجاح  ،مبعنى متكنه الفعلي من التن�سيق الدقيق بني متطلبات كال
الطرفني  ،هو الذي يوفر �إليه كل املعطيات النف�سية واالجتماعية ال�ضرورية لالنطالق يف
رحاب العلم وا إلبداع .
ودائما العظمة ا إلن�سانية  ،تتج�سد يف ذلك ا إلن�سان الذي يلبي متطلبات خمتلف جوانب
حياته .
أ�ما التفوق يف حقل أ�و بعد  ،ون�سيان أ�و تنا�سي بقية احلقول أ
والبعاد  ،ال ت ؤ�دي �إىل العظمة
ا إلن�سانية  ،حتى لو و�صل ذلك ا إلن�سان يف ذلك احلقل الواحد �إىل النجاح يف م�ستوياته
الق�صوى  ..من هنا ف أ�ن جناح املثقف احلقيقي يف حياته  ،يتحقق عرب اهتمامه الفعلي ،
وتوفري م�ستلزمات حياته املادية والعلمية معا ..ولعل هذا التحدي  ،هو الذي دفع بنيت�شــه
�إىل أ�ن يقول كلمته امل�شهورة يف كتابه ( هكذا تكلم زراد�شت) حيث يقول فيه ( وحينئذ خيل
�إيل �إن احلياة أ�عز علي على حكمتي ) .
حيث �إن ا إلن�سان يت�ضمن حاجات ورغبات خمتلفة  .و�إن عدم وجود ناظم ينظم هذه الرغبات
واحلاجات ويو�ضح طرق حتقيقها امل�شروعة  ،هو الذي ي ؤ�دي �إىل الفو�ضى يف الكثري من
أالمور واملنا�شط � ،سواء يف املنا�شط ذات الطابع الفردي التي يقوم بها املثقف  ،أ�و املنا�شط
ذات الطابع اجلمعي  ،ال فرق يف هذه امل�س أ�لة  ،حيث أ�ن غياب هذا الناظم املنهجي عند
املثقفني ك أ�فراد  ،كفيل ب�إبقاء هذه احلالة حاكمة يف م�سرية املثقفني كجماعة أ�و نخبة .
بينما تن�سيق احلاجات وتنظيم التطلعات  ،وتوظيفها جميعا ل�صالح التطلع أالعلى أ
وال�سمى
 ،هو الذي يح ّول املرء �إىل طاقة خالقة  ،ال تتبعرث جهودها و�إمكاناتها  ،و�إمنا ترتكز يف ن�سق
واحد يتجه نحو الو�صول �إىل الهدف البعيد .
أ
لهذا ف�إن ال�س ؤ�ال املطروح يف هذا ا إلطار هو كيف نوفق بني �مورنا احلياتية من ك�سب مادي
وتكوين أ��سرة ورعاية أ�بناء  ،وبني حاجة العلم �إىل القراءة والدرا�سة واالهتمام الدائم
واجلدي بكل ماله �صلة بالثقافة أ
والدب .
املثقف والواقع � :إن اال�ستعالء على الواقع ال ي ؤ�دي �إال �إىل ثقافة جتريدية  ،ال متتلك أ�دنى
مقومات الت أ�ثري على الواقع .
كما أ�ن اخل�ضوع �إىل الواقع  ،يجعل الثقافة تابعة للواقع  ،مما يفقدها حالة الفعل ا إليجابي
وا إلبداع  ،ويجعلها أ�قرب �إىل الثقافة الو�صفية  ،التي يكون همها و�صف ما هو كائن وقائم ،
دون العمل على تغيري ال�سيئ من ذلك الكائن والقائم  ،بينما وجود عالقة طبيعية وواعية
بني الواقع والثقافة ي ؤ�دي �إىل �إثراء الثقافة بالكثري من الق�ضايا أ
والمور  .أ�همها الطموح
ا إلن�ساين للثقافة  .فالعالقة بني الثقافة والواقع عالقة �سببية  ،مبعنى �إن الواقع مبفرداته
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املتعددة يرثي الثقافة  ،ومينحها �آفاقا �إن�سانية عديدة .
كما أ�ن الثقافة بعناوينها املعرفية ومفرداتها النظرية ترثي الواقع ومتنحه قيما معيارية
تدفع قوى الواقع �إىل متثلها وجت�سيدها يف الواقع اخلارجي .
لهذا ف�إن املثقف ال�سوي  ،هو الذي ال ينعزل عن الواقع  ،بدعوى طبيعة عمله الثقايف والعلمي
 ،الذي يحتاج �إىل التفرغ التام .
أ
كما أ�ن من اخلط أ� مبكان أ�ن يذوب املثقف يف الواقع  ،لن ذوبانه يف الواقع يح ّوله �إىل رقم
هام�شي  ،ال متكنه من عمل أ�ي �شيء يذكر على �صعيد تعميم املعرفة أ�و التغيري االجتماعي
مبا ين�سجم ومعايري الثقافة العليا  .لهذا ف�إن احتكاك املثقف بالواقع  ،ومناق�شته �إىل ق�ضايا
ه وهمومه  ،ال يعد تراجعا عن الهموم الثقافية اجلادة من قبل املثقف  .بل نحن نعتقد �إن
اهتمام املثقف ب� أش�ن جمتمعه والعمل على معاجلة م�شاكله وهمومه  ،هو اخلطوة ال�ضرورية
إلبداع املثقف وممار�سة دوره امل أ�مول منه  ،وينبغي أ�ن نلحظ يف هذا ا إلطار � ،إن املواجهة
ال�سليمة لهذا التحدي  ،ال تت أ�تى �إال باملزيد من االلت�صاق الواعي بالواقع مبا ي�شعله من أ�ر�ض
خ�صبة للتوفيق بني حكمة املثقف وحاجاته املعرفية من جهة ورغباته احلياتية وحاجاته
املادية من جهة أ�خرى .
فاحلكمة ال تزيد واملعرفة ال ترتاكم عرب االنعزال عن الواقع  ،و�إمنا نحن نعترب الواقع أ�حد
م�صادر املعرفة الذي ال ين�ضب  ،ولهذا جاء يف امل أ�ثور ( من علم عمل  ،ومن عمل علم ) .
فالعمل والواقع ب�شكل عام هو أ�حد م�صادر الوعي واملعرفة .
فقه أ
الولويات  :مبا أ�ن الثقافة والعلم بحر وا�سع  ،تت�ضمنه جمموعة من التخ�ص�صات
واالهتمامات الكثرية  ،بحيث أ�ن ا إلن�سان ال ي�سعفه عمره على ا�ستيعابها وفهم أ��سرارها
وجوهرها  ،لهذا ف�إن حتديد �سلم أالولويات يف حياة املثقف وامل�شتغل ب� ؤش�ون العلم واملعرفة
ي�صبح من ال�ضروريات الق�صوى  ،بحث أ�نه ال ميكن إلن�سان يريد النجاح والتفوق  ،بدون
العناية بهذا الفقه والعمل على تطبيق بنوده على م�سريته .
ألن حتديد �سلم أالولويات والعمل وفقها  ،يجعل املرء يبذل جهوده وطاقاته يف بوتقة واحدة
وي�صبها يف �إطار واحد .
لهذا ف أ�ن التوفيق بني احلياة واحلكمة يف حياة املثقف يتطلب �إخ�ضاع حياته �إىل منظومة من
أالولويات  ،والبدء بتنفيذ أالهم فاملهم .
وبالتايل ف�إن تنفيذ هذا الربنامج احل�ضاري هو الكفيل بتوفري حاجات املثقف املادية
واملعرفية على حد �سواء  .و�إن الناظم واملعيار الفا�صل الذي ينبغي  ،أ�ن ينظم م�سرية �سلم
أالولويات يف حياة املثقف  .هو البدء باال�شتغال اجلاد بكل أالمور و أالعمال  ،التي ت ؤ��س�س
حلياة مادية  -علمية كرمية  ،وال بد من القول يف هذا املجال � ،إن ا إلن�سان ال ميكنه ب أ�ي �شكل
من أال�شكال  ،أ�ن يعي�ش حياة كرمية ببعد واحد فاالنزواء عن النا�س  ،ومالحقة كل � أش�ن
نظري وحده ال يكفي للعي�ش معي�شة كرمية  ،و�إمنا ال بد من مراعاة واحرتام متطلبات احلياة
 ،كما يف الوقت نف�سه ينبغي مراعاة متطلبات احلكمة واملعرفة.
وبالتايل ف�إن التوفيق بني متطلبات احلياة ومتطلبات احلكمة يف حياة املثقف مرهون مبدى
قدرته وجدّيته وتنظيم براجمه اليومية  ،وع�صاميته يف حتدي امل�شاكل وجتاوز العقبات  .كل
هذه أالمور هي الفي�صل  ،الذي ي ؤ�هل املثقف بجدارة �إىل تنظيم أ�موره احلياتية  ،وق�ضاياه
املعرفية والثقافية  ،بحيث تكون جميعا يف �سياق واحد  ،تتكامل فيه امل�سائل العلمية  ،وبهذا
يتحقق ا إلن�سان  ،الذي يعي�ش و�ضعا اقت�صاديا م�ستقر ًا  ،وحالة ثقافية وعلمية متطورة
با�ستمرار وجدية املثقف و�شمولية ر ؤ�يته وواقعيتها  ،هي أالدوات ال�ضرورية التي متكنه من
�إيجاد عالقة تكامل ال تنافر بني احلياة واحلكمة .
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آ�خر الكالم

فاطمتني ...
ال�سيد حممد امل�شعل
القلب قد حفرتَ نهر ًا خط الوجنتني  ..فارت�سمت حنايا
يب طيب َة جئت ُِك مت أ�م ًال باكي ًا ودمو ُع ِ
يا ِط َ
ُ
احلب قد أ��ضنا ُه
ال�شوق وزاد احلننيُ�ِ ..سرتُ
العني حزن ًا ينزف ال�شكوى � إ ِ
احلب يا أ�مل ِ
ليك� ..إنه ُ
راك!؟
راك يا ِطيب أال ِ
عنك منادي ًا داعي ًا متو�س ًال  :أ�ين أ� ِ
هيمان ًا هناك أ�بحثُ ِ
نت نو ٌر -على نور!؟
أ�حنيتُ ر أ��سي مت أ�مل ًا كيف ُيخفى النو ُر بني النو ِر و أ� ِ
�شكواي  :يا �صاحب القب ِة اخل�ضرا ِء أ�يها الرحمة ال�سماوية التي �ش ّع منها النو ُر أ�ين م�شكاة
بثثتُ
ّ
أ
أ
النجف!..؟
منك�سر  :ال ت�سلني يا بني و ا�س�ل �صاحب القبة النوراء يف
حاين
النور!؟ ..وك�ين
ٍ
ِ
ٍ
ب�صوت ٍ
ؤ
أ
وا�شتكي حال أال�سى لمري امل�منني علي(ع)..
علي � :آملتني وعتاب املحبني مل َي َرحمني ّ�س ْر يف البقيع وا�س أ�ل قباب هُ دِّ مت
أل�شتكي و أ��شتكي ..فريد ِّ
كي تعذرين أ�نيّ يف ُظلمة الليل قد أ�خفيتُها!..؟
وكوثر من زهور �شذبت أ�وراقها وفاح منها
ريح ريحان ٍ
هممتُ م�سرع ًا نحو البقيع الغردقِ ف�شممت َ
طهر ..فا�ستن�شقت منها أ�م ًال ر أ�يتُ في ِه أ�ملي..؟
�شذ ًا أ� ِ
يا أ�يها أالطهار �إين �سائ ٌل عن �سنا أالنوار عن موقدها!؟
�صادق ال�صدق أ��صدقني عن ثرى قبتها ..؟
باقر العلم أ�علمني عن جنى رو�ضتها..؟
ويا زين الدعاء أ�دعو يل بر ؤ�يتها ..؟
هناك بكا ًء يرتثي و�آهات ت�شتكي أ�ين امل�ساجد !..؟ أ�ين القباب!..؟ أ�ين القبور ..أ�ين �شواهدها!..؟
احلمام زوا ٌر لها! ..؟
وهل ترى غري
ِ
أ
و�س ْل قرب ابنها احل�سن امل�سوم الكرمي الكرم ..؟
واذهب َ
أ
أ
أ
أ
أ
ف�شممتُ من ُه ريحها و�س�لته؟ �ين �رى نور ال�سما � ..ين قنديلها �..ين املنى ؟
و�إىل متى هذا البعاد يرحمنا! وحلفت عليه ب أ�خيه ظامي الطفوف و أ�خته زينُ الن�سا !؟
فقال يل  :وما ُ
حال احل�سني بكربال َء وزينبا..؟
حلم املاليني و�صولها...
ط أ�ط أ�تُ ر أ��سي خج ًال  :يا �سيدي له قب ًة ذهبي ًة يف م�سجدٍ م�شرقٍ ُ
وزينب كان لها ِقبل ٌة نوراني ٌة أ��ضاءت دم�شق بنورها  ..ومن عامني وهي وحيد ٌة يف غرب ٍة ت�شكي
ٌ
احلال كفيلها..
و�س ْلها وعدها
ف�س أ�لته عن طيبها!..؟ فقال يل  :فاطم ٌة هناك قريب ٌة تنتظر الوع ُد ف�سلم عليها َ
وحنانها وعطفها ودعائها..
وغم ..فقد هرمنا
ناديتها  :أ�ما ُه أ�ين أ� ِ
نت..؟ أ�ين قربك الو�ضاء �ضمينا � إ ِ
هم ٍ
ليك  ..وانزعي منا كل ٍ
ُ
غائب ..أ�وما �آن يا جدتا ُه اللقا ُء لن�ضمك فقد حلف ّنا الزمان
و أ�رهقنا
الفراق و أ�نت بعيد ٌة وابنك ٌ
رداء القتل والظلم والقيد وا إلنك�سا ُر!!..
هويتك التي �شعت يف �ضمائرنا  ..وقد عجنت فينا طينة أالبرا ِر ..
تكالبت الدنيا علينا  ..تمُ يزنا
ِ
بني ال حتزن وقل �صرب ًا جميال ..فقريب ٌة أ�نا بدعائي ولكن ال أ�قوى العويال  ..فكيف أ��ضمكم و�ضلعي
َّ
املك�سور ال يزال مه�شم ًا والوعد يحني عند طالب احلق أ�مينا..؟
وكلما ا�ستوح�شت الطريق �سرتاين هنا ..عند فاطمة  ..ونادها أ�ما ُه ال تقل  ..فاطمتان  ..فهي
وبكفي أ�بي الف�ضل ت�ستجيب الدعا ُء فهي
مالذكم ولها الوفاء والفداء وبعطفها ت�سقي العطا�شى
ّ
أالمان منبع العطاء  ..هي فاطمة احلنان لكل العا�شقني..
آ
«البعد» مرغمة عليه رغم احلنني وامل�سمار جر ٌح ينزف الالم بني طيبة وكربالء ينتظر املوعود
وال�صبح قريب...
طهر الذي اغرورقت عيناه من الظلم ليعيد احلق
املُ ِ
ُ
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الرا�ضي والعقارات و�إدارة أ
بيع و�شراء وت أ�جري أ
المالك
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