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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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رئي�س التحرير

احلاج حممد الفار�س:

ف ؤ�اد ن�صراهلل

ق�صة الع�صامي الذي جمع ا آلثار

الرجال مواقف  ،ولكل موقف يف حياة أال�شخا�ص دالالته  ،فما بالنا لو كانت تلك املواقف من من �سمو أالمري �سعود ابن جلوي -يرحمه اهلل -رئي�س ًا لبلدية القطيف عام 1363هـ وا�ستمر
النوع الذي يعلمنا ويدفع بنا درجات يف مدارج التطور  ،أ
فالمم نتاج عمل �شاق ملثل هذا النمط فيها حتى عام 1375هـ ثم أ��صبح عمدة القلعة ورئي�س ًا لعمد قرى القطيف منذ عام 1374هـ،
أ�ي أ�ثناء رئا�سته للبلدية �إىل عام 1388هـ حيث تقاعد عن العمل.
من الرجال  ،ممن ميتلكون قوة ا إلرادة  ،وج�سارة القلب  ،وتفتح العقل.
عرفت القطيف احلاج حممد بن �صالح بن ح�سن الفار�س  ،وبدون أ�ي تردد هو أ�حد أ�بناء
هذه املنطقة امل ؤ�ثرين واملتحققني على مدى �سنوات طويلة  ،كما أ�نه واحد من ال�شخ�صيات
التي قدمت جهدها وهو ما مت تدوينه يف تاريخ املنطقة ،لي�س فقط لعطائه الوافر ،و�سخائه ،
وميزاته ا إلن�سانية فح�سب  ،بل ملا منح من �صفاء وذكاء خال�ص جت�سد يف م�سريته املتيزة.
ال �شك انه رجل ذو مواقف م�ضيئة ألبناء املنطقة ،وله من الف�ضل والعطاء الوطني وا إلجتماعي
 ،با إل�ضافة لالخت�صا�صه بالعمل املتحفي وحر�صه على جمع �آثار املنطقة مهما كلفه أالمر من
جهد ومال.
أ
أ
هو من مواليد القلعة بالقطيف �سنة 1318هـ .ترجع ��صوله �إىل ��سرة عريقة لها جذور عربية
را�سخة �سكنت القطيف منذ عدة قرون ،وقد أ��صبح للعائلة �ش أ�ن كبري بني البيوتات بالقطيف.
وقد تولت أال�سرة من�صب ًا مرموق ًا يف املنطقة ،وكان املرحوم احلاج علي بن ح�سن الفار�س -
عم فقيدنا الراحل الكرمي  -وكي ًال للحكومة على أ�مالكها يف القطيف ،ومت�ضمنا جلمارك
القطيف واجلبيل والعقري بال�شراكة مع املرحوم علي بن من�صور �إخوان ،وكالهما من أ�عيان
القطيف.
وبعد وفاة أالخري انفرد أالول ب�ضمان اجلمارك ووكالة احلكومة على أ�مالكها يف القطيف،
و أ��صبح الفقيد مبثابة أ�مني �سر لعمه وهو يف اخلام�سة ع�شرة من عمره ،وهو �سن �صغري يدل
على النجابة والذكاء الوا�ضح ،والقدرة الوا�ضحة على حتمل امل�سئولية.
ويذكر املرحوم �صالح الذكري يف ذاكرته ال�ضوئية أ�ن احلاج حممد الفار�س عندما تويف عمه
يف عام 1341هـ ا�ستمر يف العمل بتوجيه مبا�شر من جاللة امللك عبد العزيز -طيب اهلل ثراه-
وتوىل �إبان عمله منا�صب متعددة ،أ�ولها وظيفة أ�مني عام �صندوق املالية واجلمارك وكاتب
العدل با إل�ضافة �إىل القيام مقام مدير أالمالك ومدير املالية يف حال غيابهما ،ثم عني ب أ�مر
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عندما يكون الوطن �صورة أ�و وثيقة والتاريخ �سيف وحمربة!
اجلدير بالذكر أ�نه  -أ�ثناء عمله ك أ�مني لل�صندوق -كانت تربطه عالقة �صداقة بال�شاعر
املعروف خالد الفرج الذي كان مدير ًا للمالية ،ثم أ�ول رئي�س لبلدية القطيف.
�إ�ضافة �إىل كونه �شخ�صية متميزة بعطائها ال�سخي ودفاعها عن حقوق املجتمع  ،يف ظل ما
متتع به من �صفات أ�همها نكران ذاته يف أ�حلك الظروف .
أ
وقد عرفت �شخ�صية الفقيد با إلجناز واحل�سم يف خمتلف المور  ،فقد عرف عنه اجلدية يف
العمل  ،والرغبة يف خدمة ب�سطاء النا�س � ،سواء من يعرفهم أ�و من يجهلهم؛ فاجلميع عنده
�سواء ؛ ألن العطاء �سمة أ��صيلة يف نف�سه .كما أ�نه كان ي�ستقبل زواره فيكرم وفادتهم دون
متلمل أ�و � أس�م حيث يرى أ�ن ذلك هو ال�شيء الطبيعي الذي عليه أ�ن يت�صف به ؛ فخدمة النا�س
ومبا�شرة �ش ؤ�ونهم تعمق �صالت الرتاحم والتوا�صل والتكافل احلقيقي بني أ�فراد املجتمع
الواحد مهما اختلفت املنا�صب أ�و تنوعت أالدوار أ�و تباينت الطموحات .
على امل�ستوى العائلي كان الفقيد منوذجا كرميا يف املحبة والعطف والر أ�فة بالكبري قبل
ال�صغري.
ؤ
أ
متثل �سخا�ه يف مد يد العون لكل من ا�ست�شعر �ضعفه �و احتياجه للم�ساعدة وامل�ساندة ،هذه
امل�ساندة التي �شملت اجلميع  :كبارا و�صغارا  ،أ�قارب ومن ال ميتون له ب�صفة القربى.
والحبة أ
فالكل أ�هل  ،ولقد �شمل أالهل أ
وال�صدقاء بعطائه املعنوي وعطائه املادي  ،وكان
عنوان ًا للكرم.وكل من عا�صر هذا الرجل،مل�س فيه العطاء ،وال�سخاء والكرم.
ف�إذا بنا نك�شف عرب ر�صد أ�مني ك َّل معاين الوفاء ،وف�ضائل االمتنان لهذا اجليل الذي قدم
عطاءه دون انتظار كلمة �شكر أ�و عبارة تقريظ.
عرف عن احلاج حممد بن �صالح بن ح�سن الفار�س �إ�سداء الن�صح آ
للخرين وم�ساعداتهم
يف خمتلف �ش ؤ�ون حياتهم  ،وظل ميار�س نف�س الدور يف العطاء الوافر خلالل تقلده بع�ض
املنا�صب ؛ فقد كان ذا �صفات �إن�سانية رائعة من بينها التفاعل مع جمتمعه ،والرغبة يف
ِّ
حل م�شكالتهم و�إيجاد احللول.
كلما كانت م�شاعرنا �صافية ونقية و�شفافة ي�صعب أ�ن نرتجم ذلك �إىل كلمات؛ فاللغة
مهما كانت �صادقة  -ال ت�سعفنا ،كثري ًا ،يف التعبري عن م�شاعرنا العميقة جتاهه وما له
من ف�ضل _خ�صو�صا  -يف جمال تراث املنطقة و�آثارهاالتاريخية.
�صفحات نا�صعة وم�شرقة نب�سطها أ�مامكم رمبا لن�ستعيد الوجه ال�سمح والروح املحلقة
الفذة البن القطيف البار احلاج حممد بن �صالح بن ح�سن الفار�س ،الذي أ��ضاء �سماء
القطيف بفي�ض عطائه وكرمي خ�صاله.
آ
كلنا يعرف جهده يف جمال ا آلثار والرتاث؛ فقد حفظ تراث القطيف و�ثارها ،ووثائقها ،
وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل جمعها يف متحف فريد على م�ستوى اخلليج العربي ؛ فقد
للجيال الالحقة  ،و�إحياء بع�ض ال�صور أ
كان يرى أ�ن عليه م�سئولية حفظ التاريخ أ
والمكنة
ملدن ومناطق بحيث يتمكن اجليل اجلديد من التعرف على التاريخ احلقيقي ألجدادهم ،
حتى ال يطوى هذا التاريخ ويتعر�ض لالندثار .
أ
لقد كر�س حياته لهذا الهدف النبيل  ،وخالط الدباء والعلماء ،وكبار ال�شخ�صات ،بل

وبع�ض الزعماء يف دول اخلليج  ،ف أ�فادهم و أ�فادوه  ،بالرغم من أ�ن الهواية حتولت �إىل حرفة
مبا ي�ستدعي التدوين والتحقيق وتر�سيخ القيمة ملا وراء اجلمع امليداين الذي ا�شتغل عليه �سنني
طوال .لقد حظيت جهوده بالتقدير واالحرتام  ،ذلك أ�نه من خالل عملية اجلمع هذه متكن
من ا�ستيعاب تاريخ املنطقة.
أ
آ
كان يجمع بني دقة امل ؤ�رخ ويقظة عامل الثار و�سعة �صدر الديب  ،فمعه يتمكن املرء من مل�س
التاريخ بيده والتعرف عليه عرب نقود م�صكوكة أ�و قطعة ن�سيج غاية يف القدم أ�و عرب ر�سائل
ممهورة ب أ�ختام من بيدهم احلل والعقد.
كان احلاج حممد الفار�س ميتلك قلوب املريدين مبا يلقي من �شعر وما ي�سرده من ق�ص�ص ،
وما جتود به معارفه من نقد فني للعديد من أ�هازيج اخلليج التي مل تكن تلقى االهتمام كما
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جمع بني دقة امل ؤ�رخ ويقظة عامل آ
الثار و�سعة �صدر أ
الديب
واملده�ش يف أالمر أ�ن املتحف قد �ضم الكثري من العنا�صر الرتاثية التي كان ميكن لها
أ�ن تتبدد او تندثر  ،فهناك أالبواب أالثرية التي كانت موجودة يف قلعة القطيف وم�سج ًال
عليها تاريخ �صنعها ،كما توجد جمموعة من النقود الذهبية ،تعترب فريدة من نوعها.
وفيها امل�سكوكات الذهبية من أ�يام أالمام احل�سني بن علي عليه ال�سالم  ،و توجد بع�ض
املخطوطات العربية القدمية التي تروي تاريخ القطيف وتاروت ودارين ،وغريها من
أ�ماكن احل�ضارات القدمية .
أ
أ
آ
كما ي�ضم املتحف بع�ض ال�سيوف الذهبية وعددا من الثارتنتمي ليام التراك ،وكذلك
أ�يام الربتغاليني  ،أ�غلبها يروي ق�صة تاريخ القطيف الرثي ب أ�حداثه .
وفيما يخت�ص بالقيمة التاريخية فهناك تراوح بني النفي�س الغايل لقيمته املعنوية والثمني
ملردوده املادي  ،فمتحفه به نقود أ�ثرية يعود تاريخها �إىل ما قبل ا إل�سالم ،بع�ضها من
الذهب اخلال�ص أ�و الف�ضة أال�صلية  ،كما توجد دنانري تعود �إىل عهد اخلليفة أالموي
عبد امللك بن مروان ،وثمة عمالت معدنية أ�خرى تعود للع�صر العبا�سي الفاطمي،
و أ�وان من عهد الفينيقيني  ،وعلى أالرجح قد وجدت يف جزيرة تاروت  ،و�سيوف قدمية
بع�ضها مطلي بالذهب وحوافه من الف�ضة  ،ناهيك عن مقتنيات متعددة منها  :وثائق
وخمطوطات بالزخارف  ،و�صور تاريخية  ،ومنحوتات خ�شبية  ،وبنادق قدمية  ،ودالل،
و أ�وان  ،و�سالل  ،و أ�بواب قدمية  ،ومتاثيل برونزية  ،وكثري من املقتنيات القدمية ذات
الطابع أالثري .
كل ذلك كان الفار�س يثمنه ثم يقتنيه وي�صنفه وقد عكف على هذا االمر �سنوات
هو احلال يف ع�صرنا هذا.
ويبدو أ�ن طبيعة الرجل وجر أ�ته وا�ستعداده للمغامرة كلها �سمات قد ت�شكلت على مهل  ،ومثلت طويلة بحب وكرم و أ�ريحية منقطعة النظري ،كما حوى املتحف عدد ًا كبري ًا من قطع أالثاث
نقطة م�ضيئة يف تاريخه حيث كان يهفو لزيارة الدول ذات التاريخ القدمي لينهل من علمها ما القدمية منها ال�صناديق ذات أالدراج ال�سرية ودواليب املالب�س الفخمة  ،أ
وال�سرة التي انتهى
يعينه على معرفة تاريخ بالده بقدر من الفطنة والذكاء و�إعمال العقل.
كان ي�سافر �إىل أ�بعد مكان ميكن ت�صوره من أ�جل اقتناء ما يفيد م�شروعه � ،إ�ضافة �إىل
�إح�سا�سه القوي مبا ميكن أ�ن يجعل التاريخ مرئيا بجمع وحفظ وعر�ض الر�سائل والوثائق
والتحف وا آلثار قبل أ�ن يتم �إن�شاء كليات جامعية متخ�ص�صة يف الدولة  ،وهو ما يعني أ�ن هذا
الرجل كان ميتلك من احل�س امل�ستقبلي ما جعله يفطن ألهمية حفظ ما لدينا من تراث ألن
هذا هو عن�صر من العنا�صر املهمة يف تعميق روح االنتماء للوطن ومعرفة تاريخه وبالتايل
التم�سك به والدفاع عنه �ضد أ�ي حماولة ل�ضياع الهوية .وليت أ�بناءه �ساروا على نف�س النهج
يف حفظ الرتاث وا آلثار.
بد أ� احلاج الفار�س هوايته ب�شكل مكثف عقب احلرب العاملية الثانية  ،وذلك بعد أ�ن قر أ� يف
�إحدى ال�صحف ال�سيارة أ�نه قد مت بيع طابعني أ�ثريني عرث عليهما يف كني�سة « أ�يا �صوفيا»
بخم�سة �آالف لرية ذهبية  ،أالمر الذي أ�ده�شه وقرر بعدها أ�ن ي�ضع جهده يف عملية جمع ما
خف وزنه وغال ثمنه لكنه عرب �سل�سلة من �صفقات ال�شراء أ�كت�شف أ�ن امل� أس�لة لي�ست هي الربح
فقط بل جمع و�صون وحفظ الرتاث ليكون �شاهدا على ع�صور م�ضت  ،وهو ال�شيء الذي حر�ص
عليه حتى وفاته.
ؤ
لقد حتولت الهواية �إىل حرفة وظل هاج�س حفظ ما يو�شك على االندثار هو امل�ثر عرب رحالت
�إىل أ�كرث من دولة  ،يذهب �إليها مكت�شفا ما بها ومقتنيا ما يراه منا�سبا لي�ضمه �إىل متحفه
 ،لقد �سافر �إىل الهند وتركيا وم�صر  ،وغري ذلك من دول  .و أ�درك بح�سه الوطني القوي
أ�ن ما يقوم به أ�مر يف غاية أالهمية  ،لذلك مل يفرت حما�سه بل و�صل �إىل درجة اليقني أ�ن ا�ستخدامها ا آلن وباتت قطعة من املا�ضي.
ما يقوم به من �سفر والتعرف على أ�قوام ب أ�ل�سن خمتلفة ومعرفة الطبائع وال�سلوك هو �شيء لقد عا�ش الفقيد حممد الفار�س حياة حافلة باحلركة والن�شاط وتنف�س التاريخ حتى �صار
مكمل مل�شروعه الب�سيط الذي حتول مع الوقت �إىل حمطة مهمة للزائرين الذين يريدون معرفة عالمة عليه .أ�لف رحمة على روحه العبقة بالتاريخ وحب أالر�ض  ،لعل أالجيال اجلديدة تقتب�س
�شيئا من �سريته ود أ�به و�إخال�صه للفكرة التي عا�ش حمققا �إياها  ..الوطن يف �صورة أ�و وثيقة
�صفحات من تاريخ قدمي لوطنهم  ،ال يوجد �شاهد مادي عليه �إال يف أ��ضيق احلدود .
�صار متحفه بعد ذلك حمط أ�نظار الزائرين واملتخ�ص�صني يف هذا ال�ش أ�ن وزاره �صحفيون  ،والتاريخ يف �سيف وحمربة!
وكتاب من منطقة اخلليج وغريها  ،كما كتبت عنه جملة « العربي « الكويتية  ،مما أ�تاح ولعلنا ا آلن جند يف �شخ�صية ال�سيد ح�سني ال�سيد علي العوامي�،صاحب متحف القطيف
الفر�صة لكثريين كي يقبلوا على م�شروعه ال�شخ�صي لريوا من خالله وعرب ما جمعه بع�ض احل�ضاري مثاال ثريا للمرحوم احلاج حممد الفار�س،يف جمعه تراث املنطقة وتاريخها املجيد
يف متحفه احل�ضاري.
املظاهر املادية حل�ضارة هجر والقطيف .
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حمليات

مدير عام الرتبية والتعليم ي�شيد بدار احلكمة ويعتمد مبنى منوذجيا ً لها
ا�شاد الدكتور عبد الرحمن املديري�س مبدر�سة دار احلكمة بالقطيف وت أ�لقها املتوا�صل
وهن أ� ادارتها ومن�سوبيها من املعلمني والطالب حل�صولهم على املركز أالول يف
التح�صيلي على م�ستوي مدرا�س اململكة ،وقد كان يف ا�ستقباله مدير املدر�سة أ� .فتحي
اخلنيزي ووكيل املدر�سة أ�.ع�صام ال�شما�سي واملر�شد الطالبي أ��.شكري ال�شما�سي وقد
جتول الدكتور املديري�س باملدر�سة وح�ضر بع�ض احل�ص�ص الدرا�سية كما تطرق لعدة
قرارات اتخذت بحق املدر�سة منها «اعتماد مبنئ منوذجي بحي النا�صرة» واعتماد
«معمل للحا�سب االيل ملعمل احلا�سب احلايل»
وكذلك دعم أالن�شطة الطالبية وتطرق للجودة يف العمل و�إالداء و�إبراز املواهب أ
والفكار
احلديثة وموا�صلة امل�سرية الناجحة وان النجاح ال يعرف عوائق والفرد الناجح من
يتجاوز تلك العوائق ومثال ذلك مدر�سة دار احلكمة الثانوية حيث تخطت ذلك.
وقد عرب اال�ستاذ اخلنيزي عن �شكره وامتناه ملدرير التعليم �سعادة الدكتور عبد
الرحمن املديري�س على هذه الزيارة واعتماد املبنى النوذجي للمدر�سة مما ي�ساهم
يف املزيد من التقدم العلمي لدار احلكمة والتي متيزت بح�صولها على اعلى املراكز
العلمية والطلبة املتفوقني.
جدير بالذكر أ�ن ثانوية دار احلكمة توجت م�ساء أالحد  18من املحرم بح�صولها على
درع «جائزة القيا�س للتقومي» خالل امل ؤ�متر االول للمركز الوطني للقيا�س والتقومي ،ومت
ت�سليم اجلائزة من قبل الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العايل بالنيابةعن خادم
امللك في�صل للم ؤ�مترات انرتكونتننتال بالريا�ض وت�سلم اجلائزة فتحي باقر اخلنيزي
احلرميني ال�شريفيني امللك عبد اهلل ووزير الرتبية والتعليم �سمو أالمري في�صل بن
مدير املدر�سة مب�شاركة ع�صام ال�شما�سي وكيل املدر�سة و�شكري ال�شما�سي املر�شد
عبداهلل حل�صولها على املركز أالول يف التح�صيلي على مدار�س اململكة وذلك بقاعة
الطالبي باملدر�سة �ضمن خم�س مدار�س للبنني وخم�س للبنات مت تكرميهم.

تربية القطيف تكرم  142من كوكبة العلم واملعرفة
العالمي للحفل  /أ� .خالد من�صور ال�سنان
املن�سق إ
بح�ضور مدير مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة القطيف أال�ستاذ
عبدالكرمي بن عبداهلل العل ِّيط وعدد من امل�شرفني من ا إلدارة
العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية ومدراء املدار�س ونخبة
من املعلمني و أ�ولياء امور الطلبة املحتفى بهم ووجهاء املنطقة من
رجال أ�عمال وم�شايخ تقدمهم �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار ،
ومب�شاركة التلفزيون ال�سعودي بقناتيه أالوىل والثقافية وال�صحف
املحلية وجهات حكومية أ�خرى  .ك ّرم أال�ستاذ العليط بالنيابة عن
حمافظ القطيف ممثلة يف جلنة املنا�سبات التعليمية والعالقات
العامة �صباح الثالثاء  16ربيع ا آلخر  1434هـ بقاعة امللك عبداهلل
الوطنية لالحتفاالت  142طالب ًا من املتفوقني للعام الدرا�سي
 1434/1433هـ والذين ح�صلوا على تقدير ممتاز وبن�سبة .%100
حيث بد أ� احلفل بتالوة من الذكر احلكيم ومن ثم كلمة ملدير
مكتب القطيف رحب فيها باحل�ضور وعبرّ عن �سعادته بهذا التكرمي منوه ًا عن ثمرة جهود
الطلبة املتفوقني وموجه ًا �شكره للجميع وكذلك املتابعة امل�ستمرة التي يوليها مدير الرتبية
والتعليم د .عبد الرحمن املدير�س اعقبها عر�ض اوبريت التفوق العلمي من خالل فقرات
فلكلورية حتاكي تراث القطيف وثمرة العلم والتع ّلم  ،تلتها كلمة الطالب املتفوقني.
ومن بعدها ك ّرم العل ّيط اجلهات الداعمة ثم الكوكبة املبدعني مقدم ًا لهم الدروع التذكارية
و�شهادات ال�شكر بهذا ا إلجناز  ،م�شيد ًا باجلهود التي تبدلها وزارة الرتبية والتعليم لتطوير

خمرجات الرتبية والتعليم وت�شجيعها ألبنائها املميزين من ذوي املوهبة العالية و�سعي القيادة
احلكيمة للملك عبداهلل يف تطوير العلم ونه�ضة امل�سرية التعليمية وتقدمي طاقات ميثلون ثروة
غالية للوطن.
من جهته أ�كد أ� .ح�سني ال�صرييف م� ؤس�ول احلفل أ�ن اجلائزة ما هي �إال ثمرة احل�صاد للجد
واالجتهاد والتي ت أ�تي �ضمن اخلطط أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية ملكتب القطيف والدور الكبري
والبارز الذي تقوم به لتعزيز مفهوم التفوق والتح�صيل العلمي من خالل التميز يف ا آلداء ،
وختم كلمته موجه ًا ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف اجناح احلفل.
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حمليات

د .أ�بوعايل مبنتدى الثالثاء:

جمتمع املعرفة ميثل ع�صراً جديداً بديال لع�صر احلداثة

أ�لقى مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية «�سابقا» الدكتور �سعيد عطية أ�بو
عايل حما�ضرة»التعليم احلر :الطريق �إىل جمتمع املعرفة» وذلك مبنتدى الثالثاء
الثقايف بالقطيف.
قال الدكتور أ�بوعايل عن جمتمع املعرفة � :إن هذا امل�صطلح يرتددعلى ل�سان كثري من
القادة ال�سيا�سيني وخرباء االقت�صاد وعلماء الرتبية وعلماء االجتماع؛ ولكن الكثريين
يخلطون بني هذا امل�صطلح وبني م�صطلح جمتمع املعلومات؛ وذلك ألنه أ�ي جمتمع
املعرفة م�صطلح جديد.

وعن ماهية «جمتمع املعرفة» ا�شار الدكتور �سعيد أ�بوعايل �إىل أ�نه هو املجتمع
الذي يقوم على (العلم) ،باكت�سابه وحتليل عنا�صره ،ونقد مفاهيمه ،وا إل�ضافة
�إليه مما ي ؤ�دي �إىل تو�سيعه وحتديثه وتبادل معطياته مع ا آلخرين من أ�جل
م�صلحة ا إلن�سان .والعلم عندما يكون هدفه منفعة ا إلن�سان ف�إن أالخالق ت�ش ِّكل
العن�صر الذي يدفع ا إلن�سان �إىل املعرفة وهي عماد الن�شاط ا إلن�ساين يف جماالت
ا إلدارة ،والتعلم ،والتعليم ،والتفكري .والبناء االجتماعي على هذا أال�سا�س ينتج
لنا جمتمع ًا جديد ًا يتميز با إل�ستنارة وحرية التفكري وهو ما نطلق عليه جمتمع
املعرفة.
و أ��ضاف أ�ن (جمتمع املعرفة) ميثل ع�صر ًا جديد ًا من ع�صور التطور والتقدم
ا إلنـ�ساين ،مو�ضحا �إنه بديل لع�صر احلداثة؛ ولكنه يبقى  -بنا ًء على مقايي�س
العقل ا إلن�ساين  -امتداد ًا لع�صر ال�صناعة ،لذا ف�إن جمتمع املعرفة يف النهاية
هو كائن متجدد متحرك ال ي�ست�سلم للتوقف ،و أ�نه يقوم على ثالثة أ�عمدة هامة هي:
الدين ،واملعلومات والتقنية ،واالقت�صاد.
أ
وفد �شهدت املحا�ضرة مداخالت لكل من :ال�ستاذ عبد القادر الزين ،ال�شيخ ح�سني
أ
الزاير،ال�ستاذ ال�سيد حممد الدعلوج ،ا إلعالمية فاطمة
القري�ش ،أال�ستاذ ح�سن
أ
القحطاين،ال�ستاذ زكي البحارنة.

الدرورة مبنتدى القطيف الثقايف:

ح�ضارة القطيف منذ ت�سعة �آالف �سنة
أ�قام منتدى القطيف الثقايف بحي احل�سني بالقطيف ندوة بعنوان « الرتاث والبيئة
البحرية يف القطيف» للباحث وامل ؤ�رخ أال�ستاذ علي الدرورة والذي �صدرت له أ�كرث من
مائه م ؤ� َلف يف االدب والرتاث.
وقد ا�ستهلت الندوة بكلمة للمهند�س عبا�س ال�شما�سي ا�ستعر�ض فيها أ�همية القطيف
احل�ضارية وموقعها اال�سرتاتيجي اجلذاب يوم كانت ملتقى لل�سفن والقوافل التجارية
وحمطة لال�سترياد والت�صدير وم�صدر ًا من م�صادر الل ؤ�ل ؤ� الطبيعي ف�ض ًال عن ح�ضارتها
الزراعية ووجود النفط يف بواطن أ�ر�ضها م�شري�آ �إىل عدم نيلها االهتمام الالزم من
قبل الدار�سني والباحثني حيث بقيت رهينة لذاكرة أالجيال ودعا �إىل تكثيف البحث يف
هذا املجال والكتابة واحلذو حذو امل ؤ�رخ أ
والديب املرحوم أال�ستاذ حممد �سعيد امل�سلم
أ
وال�ستاذ علي الدرورة وغريهم ممن انتهج مبد أ� البحث العلمي والتاريخي الر�صني يف
أ
ك�شف املوروثات احل�ضارية والتاريخية والثقافية لهذه املنطقة املوغلة يف القدم وال�صيلة
يف التاريخ ثم قدم املهند�س ال�شما�سي أال�ستاذ علي الدرورة والذي ابتد أ� حما�ضرته
با إل�شارة �إىل أ�ن االن�سان كان موجود ًا يف هذه املنطقة مند ت�سعة �آالف �سنة ولي�س من
خم�سة �آالف �سنة كما ي�شاع ويقال ،وكان يهن أ� يف عي�ش رغيد واعتمد على الزراعة وارتبط
فيها اال�ستاذ حممد ال�شما�سي و الدكتور نبيل اخلنيزي و أال�ستاذ ح�سني احلايك والدكتور
بال�صيد البحري ،و أ�ما مالحي ًا فالقطيف من أ�غنى املواقع البحرية �إذ أ�ن القطيف التي
وال�ستاذ ح�سن الزاير أ
عبدالعزيز اجلامع أ
وال�ستاذة ندى الزهريي واملهند�س عبد املجيد
فتحت ذراعيها للبحر عرب التاريخ تكونت لدى �إن�سانها يف املا�ضي البعيد ثقافة مالحية والذي
�إ�سماعيل أ
وال�ستاذ با�سم ال�ضامن واملهند�س ح�سني اجلامع وكلها أ�كدت على أ�همية و�ضرورة
بدوره وظف تلك اخلربة أ
للجيال التي تلته.
ثم بد أ�ت فرتة املداخالت التي أ�دارها ع�ضو املنتدى اال�ستاذ جهاد اخلنيزي وا�شرتك احلفاظ على الرتاث والبيئة البحرية و�سن الت�شريعات الالزمة حلمايتها واحلفاظ عليها من
العبث لتظل رافد ًا للحياة والنماء أ
للجيال القادمة.
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د .امل�صطفى  :امل�شروع �سي�ساهم يف حل جانب من أ�زمة ال�سكن يف املحافظة

القطيف – ماجد ال�شربكة
ك�شف املتحدث الر�سمي يف وزارة ا إل�سكان املهند�س
حممد الزميع  ،عن م�شروع تعمل الوزارة على �إجنازه
يف الوقت الراهن لبناء  1400وحدة �سكنية يف حمافظة
القطيف على م�ساحة مليون و 91أ�لفا و 703أ�متار مربعة،
تتنوع بني فلل و�شقق ومرافق عامة ،يتوقع االنتهاء
منها يف غ�ضون ال�سنوات الثالث املقبلة .وذكر أ�ن
الوزارة �ستبني هذه الوحدات على املواقع التي ت�سلمتها
لهذا الغر�ض يف حمافظة القطيف ،مبين ًا أ�ن امل�شروع
�سيت�ضمن مرافق عامة وخدمية ت�شمل خم�سة م�ساجد
ومدر�ستني �إىل جانب ت�سع حدائق .وك�شف عن اتخاذ
الوزارة جلميع ا إلجراءات إلطالق امل�شروع ،مبا يف ذلك
اختبارات الرتبة واجليوفيزيائية والتخطيط والت�صميم،
فيما يجري حالي ًا اعتماد املخططات من اجلهات ذات
العالقة و�إعداد امل�ستندات الالزمة لطرح امل�شروع.
و أ�كد رئي�س املجل�س البلدي ال�سابق يف حمافظة القطيف
الدكتور ريا�ض امل�صطفى ،أ�ن امل�شروع �سي�ساهم يف
حل جانب من أ�زمة ال�سكن يف املحافظة ،وكبح جماح
أ��سعار أالرا�ضي ،راجي ًا من البلدية واملجل�س البلدي
ا إل�سراع يف تنفيذ وتطوير خمططات املنح وبخا�صة
�ضاحية امللك فهد ،للم�ساهة يف فتح �آفاق جديدة أ�مام

حمليات

 1400وحدة �سكنية للقطيف خالل ال�سنوات الثالث املقبلة

د .ريا�ض امل�صطفى

ت�صميم تخيلي للم�شروع على املوقع الذي �سيتم البناء عليه

االمتداد العمراين ،وذلك حلل م�شكلة ال�سكن ،وبخا�صة
لفئة ال�شباب الذين يواجهون �صعوبة يف �شراء املنازل
أ�و بنائها ب�سبب �شح أالرا�ضي وارتفاع أال�سعار .وقال
امل�صطفى نتوجه بال�شكر لوزير ال�ش ؤ�ون البلدية والقروية
أالمري الدكتور من�صور بن متعب بن عبدالعزيز ،على

لل�سكان ،مبين ًا أ�ن ذلك
ا إل�سراع يف ت�سليم أالرا�ضي إ
ي أ�تي نتاج ًا للزيارات التن�سيقية املتكررة التي قمنا بها
والتي لقيت �صدى طيبا واهتمام ًا من الوزير ،كما نتوجه
بال�شكر اجلزيل لوزير ا إل�سكان الدكتور �شوي�ش بن �سعود
ال�ضويحي.

د .ندى الناجي ..طبيبة �سعودية تتطوع لفقراء بنجالدي�ش
لكل ان�سان حلم وكل منا يعمل لتحقيق ذلك احللم وهذا ما فعلته ندى عادل الناجي بعد تخرجها مبا�شرة حيث كان حلمها عالج الفقراء لذا
وبعد تخرجها مبا�شرة بحثت عن أ�كرث الدول فقر ًا لتقوم بتحقيق حلمها فيها ووقع االختيار على بنجالد�ش وحتديدا يف م�ست�شفى للرعاية أالولية
يف منطقة نائية يف اجلنوب وجنحت بالتغلب على كل ال�صعوبات التي واجهتها يف رحلتها ميا يف ذلك حاجز اللغة خ�صو�صا بانه مل يكن معها
مرتجم ي�ساعدها يف رحلتها.
ويف حديث خا�ص ملجلة اخلط قالت ندى « أ�كرث ما ي ؤ�ملني هو ان ميوت
االطفال فقط النهم ال ميلكون ثمن العالج» وتذكر ان من االمور التي
�ساهمت يف زيادة عزمها وا�صرارها إلكمال هذه الرحلة هي ق�صة طفل
عمره �ستة أ��شهر تويف امام عني والده الذي كان عاجزا عن عالجه وكل
ما كان بحاجته هو نقله اىل م�ست�شفى اخر غري الذي عملت فيه أ
ولل�سف

فان الطفل تويف يف الطريق.
ً
وقالت ندى ب أ�نها كانت تعاين حوايل  15مري�ضا يوميا ل�ضمان ان يكون الفح�ص دقيقا ومن ثم ت�صف العالج
املنا�سب .وت ؤ�كد ندى ب أ�ن هذه الرحلة التطوعية غريت حياتها بالكامل وزادت من طموحاتها على الرغم
من ال�صعوبات الكبرية التي واجهتها مو�ضحة بانها �سعيدة جدا بكل ما تعلمته واي�ضا ما نقلته عن نف�سها
ووطنها لكل من التقت بهم.
من اجلدير بالذكر بان الدكتورة ندى هي أ�حد االع�ضاء الن�شيطني يف جماعة ا�صدقاء الطفل الذين قاموا
بعدة ن�شاطات كان من اهمها جتديد غرفة االلعاب مب�ست�شفى القطيف املركزي

جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 26جمادى أ
الوىل 1434هـ  -أ�بريل 2013م



حمليات

العقيد احلر�شان :القطيف �أقل املحافظات يف احلوادث املميتة

�شدد مدير �إدارة املرور مبحافظة القطيف العقيد حممد احلر�شان يف افتتاح معر�ض
وفعاليات أ��سبوع املرور اخلليجي الـ  29الذي أ�قيم حتت �شعار «غايتنا �سالمتك» يف جممع
املجيدية التعليمي يف القطيف على أ�ن ن�سبة احلوادث يف حمافظة القطيف تعترب أالقل
يف املنطقة ال�شرقية ،ما ي�شري �إىل التزام ال�سائقني بالتعليمات املرورية التي ت ؤ�دي بطبيعة
احلال �إىل تقلي�ص احلوادث املرورية.
و�شمل املعر�ض الذي افتتحه حمافظ القطيف خالد ال�صفيان على م�شهد مرئي بعنوان
«�إرهاب ال�شوارع» ،م�شهد متثيلي عبارة عن نقطة تفتي�ش برعاية ك�شافة الرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب بالقطيف ،حوار بني مفحطني ،تكرمي اجلهات امل�شاركة يف تنظيم
الفعالية.
و أ��شار مدير �إدارة املرور بالقطيف �إىل أ�ن �إدارته جندت كافة ا إلمكانيات وا�ستعدت منذ
وقت مبكر إلجناح فعاليات هذه املنا�سبة واال�ستفادة من املنا�شط املختلفة لتفعيل �شعار
أال�سبوع مبا يحقق رفع م�ستوى ال�سالمة املرورية لكافة �شرائح املجتمع.
وقال حمافظ القطيف خالد ال�صفيان� :إن املعر�ض حمل �سمات توعوية جيدة ،كما اطلعنا
على اجلهود الكبرية التي تبذلها �إدارة مرور حمافظة القطيف.
من جانبه قال رئي�س جلنة املنا�سبات التعليمية والعالقات العامة مبكتب الرتبية والتعليم
بالقطيف ح�سني ال�صرييف �إن �إقامة فعاليات أ��سبوع املرور اخلليجي ي�ساعد كثري ًا يف حتقيق

املن�شود و�إي�صال الر�سالة التوعوية �إىل كافة ال�شرائح امل�ستهدفة مبا ي�ساهم يف رفع م�ستوى
التوعية املرورية لدى م�ستخدمي الطريق.
يذكر ان اجلهات املنظمة للفعالية التي أ�قيمت يف جممع املجيدية التعليمي يف القطيف مرور
حمافظة القطيف بالتعاون مع ق�سم الن�شاط مبكتب الرتبية والتعليم بالقطيف ،ومب�شاركة
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب بالقطيف ،واملعهد الثانوي ال�صناعي.

وفد جائزة ا إلجناز يزور حمافظ القطيف

ا ألوجام ا إلبتدائية
تطلق م�شروع مكتبة ال�صفوف ا ألولية
نداء ال �سيف  -القطيف

ا�ستقبل حمافط القطيف �سعادة أال�ستاذ خالد عبدالعزيز ال�صفيان مبكتبه وفد جائزة
للجناز يتقدمهم أال�ستاذ علوي اخلباز رئي�س جلنة التنمية ا إلجتماعية بالقطيف
القطيف إ
أ
والمني العام للجائزة املهند�س عبدال�شهيد ال�سني.
ورحب املحافظ بالوفد الكرمي و�شكرهم على زيارتهم وا�ستمع �إىل �شرح موجز عن �آلية
التنظيم يف اجلائزة و�إجراءات العمل فيها ،وعن كيفية ت�شكيل جلنة التحكيم ودور
اللجان وعمل املتطوعني ،وعن م�شاركة العن�صر الن�سائي يف التطوع و أ�ي�ضا عن مراحل
للداريني
ال�سباق للح�صول على اجلائزة ،وعن الدورات التدريبية التي تقدمها اجلائزة إ
واملتطوعني لديها وذلك من أ�جل �صقل مواهبهم كل يف جماله ،كما ا�ستمع �إىل �شرح موجز
عن م�ستجدات الن�سخة الرابعة.
و أ�عرب �سعادة املحافظ يف معر�ض كالمه لوفد اجلائزة عن �سعادته البالغة مبا حققته
اجلائزة من جناح يف الن�سخ ال�سابقة و أ�كد على أ�همية تكرمي املبدعني وابرازهم وتبني
و�صقل مواهبهم ودعهم من أ�جل النهو�ض باملجتمع نحو أالف�ضل.
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أ�طلقت مدر�سة أالوجام االبتدائية مبحافظة القطيف م�شروع �إن�شاء وتفعيل
مكتبة ال�صفوف أالولية لتنمية القراءة عند الطلبة.
ويهدف امل�شروع �إىل تنمية ميول الطلبة واجتاهاتهم نحو القراءة وربطهم
بالكتاب واملكتبة وامل�ساهمة يف تطوير احلد أالدنى من مهاراتهم وت�شجيع املعلمني
على االهتمام بغر�س القراءة وجعلها كعادة يف حياتهم وتوعية ولفت نظر املجتمع
املحلي ألهميتها.
و أ�و�ضح أال�ستاذ مو�سى
حميد �آل ها�شم أ�ن امل�شروع
هو عبارة عن ا�ستحداث
وتوفري مكتبة لكل ف�صل من
ال�صفوف أالولية باملدر�سة
والتي ت�شمل �ستة ف�صول
وتزويدها مبجموعة من
الق�ص�ص املنا�سبة لهذه
املرحلة.
و أ�و�ضح أ�ن هذا امل�شروع يف مرحلته أالوىل ي�ستهدف جميع طالب ال�صفوف
أالولية البالغ عددهم  168طالبا ب�إ�شراف ودعم من مدير املدر�سة أال�ستاذ عبد
الواحد عبداهلل عجيان ومب�شاركة وتنفيذ جميع رواد ال�صفوف أالولية فيها.

ت�أ�سي�س �أول جماعة للر�سم الرقمي يف اململكة
تغطية :فرا�س ابوال�سعود
مت م ؤ�خرا ت أ��سي�س جماعة فنية متخ�ص�صة يف الر�سم الرقمي كفرع
من جماعة الت�شكيل يف القطيف التابعة لنادي الفنون .ير أ��س هذه
اجلماعة الفنان مراد ابو ال�سعود والفنان وائل اخلمي�س كنائب له
واجلدير بالذكر بان هدة اخلطوة تعترب االوىل على م�ستوى اململكة
كجماعة ر�سمية متخ�ص�صة يف الر�سم الرقمي.
على الرغم من ان هذه اجلماعة جديدة االن ان ألع�ضائها م�شاركات رئي�س اجلماعة الفنان مراد ابوال�سعود
عديدة وقد بد أ� ن�شاط اغلبهم يف عامل االنرتنت ومن اجلدير بالذكر بان كل من رئي�س اجلماعة «مراد ابوال�سعود»
ونائبه «وائل اخلمي�س» هما م�شريف ق�سم الر�سم يف منتدى هم�سات الثقايف وقاما أ
بال�شراف على ن�سختني من
معر�ض هم�سات رقمية املخت�ص يف هذا الر�سم وناال اعجاب الزوار وكانت فكرة املعر�ض جديدة على م�ستوى
اململكة .ويف الن�سخة الثانية من املعر�ض الذي كان مرافقا ملهرجان الرتاث التا�سع ع�شر بخريية القطيف كان
هناك عر�ض حي للر�سم الرقمي
قدمه اع�ضاء اجلماعة.
عامل الر�سم الرقمي لي�س باجلديد
ولكن اجلديد هنا هو تكوين جماعة
خا�صة به .رابط للقاء رئي�س اجلماعة
مراد ابوال�سعود مع تلفزيون .
MBC: http://goo.gl/zkn2c

الفنان ال�ضامن
مندوبا ً معتمداً ملنظمة ال�سالم الدولية

مت تعيني الفنان عبد العظيم حممد ال�ضامن من اململكة العربية ال�سعودية  ،مندوب ًا وممث ًال معتمد ًا للعمل
التطوعي وا إلداري ملنظمة ال�سالم وال�صداقة الدولية ومقرها مملكة الدمنارك  ،تفوي�ض ر�سمي معتمد خا�ص
لل�سهام مع
مبندوبينا حول العامل �صادر عن منظمة ال�سالم وال�صداقة الدولية مبملكة الدمنارك وذلك إ
املنظمة يف التوا�صل الدائم وا إل�شراف واملتابعة لربامج املنظمة ا إلن�سانية واخلريية وا إلجتماعية التي تقوم
بتنفيذها املنظمة ورعايتها  ،وذلك من أ�جل ن�شر اخلري واملحبة وال�سالم بني جميع �شعوب العامل  ،ودعم
العمل ال�شبابي اخلريي وا إلن�ساين الذي ي�سهم بدور كبري يف م�ساعدة التخل�ص من الفقر واجلهل واملر�ض
وي�ساعد على ن�شر اخلري والتعاون واملحبة وال�سالم العاملي للب�شرية جمعا.

( فرحة يتيم )

برعاية عبداللطيف النمر
كعادته يف اخلري و�صنعه رعى ال�شيخ عبد اللطيف
النمرحفال با�سم «فرحة يتيم» مبركز �سايتك باخلرب حيث
ت�ضمن العديد من الفقرات :
كلمة لل�شيخ عبد اللطيف النمر  -ن�شيد فرحة يتيم
 م�سرحية أللطفال  -ر�سم على الوجه � -شخ�صيات
كرتونية  -مر�سم لالطفال  -حناء للبنات  -توزيع هدايا
أ
للطفال االيتام.
أ
أ
أ
وقدم فيه المل والبوة و�شعلة احلياة ليتام املنطقة
ال�شرقية وا�ست�ضاف فيه جمموعة من رجال و�سيدات
أالعمال و فنانني وفنانات ,وقد كان املهرجان ر�سالة
أ
لليتام .

مدار�س رند العاملية
حت�صل على االعتماد االكادميي
احتفلت مدار�س رند العاملية م ؤ�خرا
مبنا�سبة ح�صولها على االعتماد
االكادميي للجودة ال�شاملة من
امل ؤ��س�سة التعليمية املعروفة على
نطاق وا�سع يف الواليات املتحده
د .تي�سري اخلنيزي
االمريكية با�سم AdvancEd
والقليل من املدار�س يف اململكة قد ح�صلت على هذه
ال�شهادة ويذكر يف هذا ال�صدد ب أ�ن امل ؤ��س�س لهذه املدار�س
ومديرها العام الدكتور تي�سري باقر اخلنيزي.
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طالب القطيف ينظمون حما�ضرة للتعريف بالنبي بكاليفورنيا
حممود املزعل  -امريكا
نظم مركز الر�سول أالعظم مبدينة �شيكو بوالية كاليفورنيا
أالمريكية حما�ضرة بعنوان «النبي حممد وال�شريعة ا إل�سالمية»
وذلك بتقدمي ال�سيد م�صطفى القزويني.
و أ�قيمت املحا�ضرة يف أ�حدى قاعات جامعة كاليفورنيا يف �شيكو
فيما ح�ضرها ح�شد يقدر بـ � 200شخ�ص من خمتلف أالعمار.
وكان املبتعثون يف �شيكو قد أ�علنوا عن املحا�ضرة عرب توزيع
الورود يف أالماكن العامة مرفقة بحديث نبوي �شريف و�إعالن
يحتوي تفا�صيل املحا�ضرة وذلك تعاونا مع مع فعالية كرنفال
«حممد نبي الرحمة» والذي �شهد توزيع قرابة  40أ�لف وردة
مب�شاركة  1000طالب يف خمتلف الواليات أالمريكية .وحتدث
ال�سيد م�صطفى القزويني يف حما�ضرته التي ا�ستمرت حوايل
�ساعة وربع حول نظرة ال�شعب أالمريكي لل�شريعة ا إل�سالمية وتو�ضيح بع�ض ال�شبهات
حولها ،فيما خ�ص�صت الن�صف �ساعة أالخرية أ
لل�سئلة.
و أ�كد أ�ن ر�سالة النبي تعتمد على الرحمة وال�سالم للب�شرية جمعاء ،ومبينا �شناعة القتل
يف ال�شريعة ا إل�سالمية.وتطرق ال�سيد يف املحا�ضرة للحرية وحقوق ا إلن�سان التي يكفلها

الدين ا إل�سالمي ،م�شددا على أ�همية حفظ وحماية العقل والنف�س يف ا إل�سالم.
يذكر أ�ن مركز الر�سول أالعظم الثقايف عبارة عن جتمع ي�شرف عليه أ�بناء القطيف
ون�ش أ� قبل �سنتنيُ ،يعنى ب�إحياء املنا�سبات الدينية والثقافية يف �شمال كاليفورنيا ،فيما
تعد هذه املحا�ضرة الثالثة التي ينظمها املركز مب�شاركة ال�سيد القزويني وحيث أ�قيمت
هذه املرة يف أ��ضخم قاعات اجلامعة.

�سناب�س 30 :عار�ضة �سعودية

يف ختام مهرجان عرو�س 2013
فاطمة عبدرب النبي  -تاروت

اختتم مهرجان عرو�س 2013
املقام مبدينه �سناب�س بعر�ض
أ�زياء لف�ساتني الزفاف تقدم
لعر�ض أ�كرث من �سبع مراكز
جتميل و�شارك يف العر�ض 30
عار�ضة �سعودية لتقدمي أ�حدث
�صيحات املو�ضة للعام من
ف�ساتني ومكياج وت�صفيفات
ال�شعر.
واقيمت العرو�ض ملدة ثالث ايام
�شملت ف�ساتني اخلطوبة وال�سهرة واجللوات
وختامها الزفاف.
قدمن فيها م�صمات االزياء كحميدة
اجلارودي أ�حدث ت�صميماتها يف جمال
أالزياء وزينب اجلرب وندى غريب يف جمال
التجميل واماين أ�مان لت�صفيفات ال�شعر
واملكياج اي�ضا وغريهن من م�صممات
أالزياء وخبريات التجميل.
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وهدف املهرجان �إىل ابراز طاقات
وابداعات املر أ�ة ال�سعودية يف جمال ت�صميم
أالزياء والتجميل.
يذكر أ�ن مهرجان العرو�س تفرد ملدة ثالث
�سنوات على التوايل عن بقية املهرجانات
يف اململكة من ناحية العار�ضات ال�سعوديات
وخبريات التجميل وم�صممات االزياء
ويعترب املهرجان ملتقى �سنوي لهن لتقدمي
أ�حدث ما.
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�أ�صدقاء الفقيد الو�صيبعي
يقيمون جمل�س ت�أبني يف االح�ساء
يف وقفة وفاءٍ مميزة تعك�س مدى اللحمة ومدى
التقدير واملحبة ،أ�قام أ��صدقاء الفقيد املرحوم
أ��سعد الو�صيبعي -الذي تويف اثر حادث وقع له
م ؤ�خرا -جمل�س عزاء.
وتوافد أالحبة من كل مناطق اململكة التي يعملون
فيها من اجلبيل والدمام والظهران واخلرب
وينبع والريا�ض من زمالئه يف جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن واجتمعوا يف االح�ساء .وكان على
ر أ��س احلا�ضرين من أالهل �شقيق املرحوم اال�ستاذ
حممد الو�صيبعي.
املرحوم أ��سعد الو�صيبعي
وحظي املجل�س بح�ضور نخبة من أ��ساتذة اجلامعة
معلنني ت أ�ثرهم لهذا الفقد أالليم .وقدم الدكتور با�سم
املطر جمل�سا حث فيه على ال�صرب والت أ��سي وال�سلوان .و أ�لقى أال�ستاذ أ�نور امل�سبح الكلمة
الرئي�سية يف الت أ�بني حيث حتدث أال�ستاذ أ�مني اجلابر  -رفيق درب املرحوم  -عن �سرية
أ��سعد رحمه اهلل وم�سريته وبع�ض املحطات املميزة يف حياته وم�شواره العلمي والعملي.
وكانت مفاج أ�ة اللقاء حيث أ�بدع املخرج خليل املويل ب�إنتاج عر�ض فيديو ق�صري �سلط من
خالله ال�ضوء على زاوية وحقبة زمنية حيث كان ي�شارك أ��سعد يف أ�ن�شطة طالب جامعة
البرتول و�إعداد اللقاءات الثقافية املفيدة والنافعة ،ولقد حرك هذا الفيلم امل�شاعر وفتح
املجال ملن أ�حب املداخلة.
أ
وتداخل عدد من أالخوة ببع�ض املداخالت الدبية ومت ت�سليط ال�ضوء على بع�ض اجلوانب
املميزة يف حياة الفقيد  .الدكتور ثامر العيثان والدكتور باقر الرم�ضان اختتما هذه
املداخالت باقرتاح �إخراج كتاب يحمل بني طياته نتاج أالخ أ��سعد الو�صيبعي الكتابي
ليخلد بذلك ا�سمه وجزء ًا �سريته.

املرحوم احلاج
عبد الكرمي ال�سنان
زوج املرحومة احلاجة
بتول أ�بو ال�سعود

املرحوم احلاج
العبد الكرمي ح�سني ن�صر آ�ل ن�صر

إىل رمحة اهلل

العوامي أ�م ال�سيد حممد
وال�سيد مهدي وال�سيد م�صطفى
أ�بناء احلاج علوي ال�سيد باقر
العوامي.
 -2احلاجة بدرية جا�سم
العبدالرزاق والدة كل من :علي
و أ�مين وحممد ومهدي وم�صطفى
ور�ضا أ�بناء احلاج ح�سن
ال�صفار.
 -3احلاجة �سلمى حممد �صالح
املاحوزي والدة كل من� :شاكر
وهاين وعامر أ�بناء احلاج
عبدالر�سول احمد ر�ضي العلقم،
 -4احلاج حممد مهدي املهر.
 -5جليلة ح�سن علي الدهان
زوجة ر ؤ�وف جواد الدهان.
 -6انتقلت �إىل رحمة اهلل
احلاجة بتول ح�سن أ�بو ال�سعود
أ�رملة املرحوم احلاج عبد الكرمي
ال�سنان والدة كل من فايز ،نور ،
طارق  ،نورية  ،فائزة� ،صفاء.
 -7احلاج عبدالكرمي قا�سم
ال�سمر والد كل من :ن�ضال وح�سن
وح�سني وحممد� ،إخوانه كل من:
�سعيد وعلي وف ؤ�اد .
 -8احلاج عبد الكرمي ح�سني
ن�صر �آل ن�صر والد كل من عبد
ال�شهيد  ،عبد العزيز ،عبد املنعم
حجي ،عبد الغفور ،عبد النا�صر.
 -9احلاجة فهيمة حممد اليو�شع
أ�م ه�شام  ،حممد ،أ�مل  ،هنادي،

�إ�سراء  ،زوجة مهدي �سعيد
اجلامد.
أ�م احلمام:
 -1احلاجة �سكنة احمد عبدالعال
والدة كل من :عبداهلل وجعفر
وح�سني احمد �سلمان م�سبح.
 -2احلاج اال�ستاذ علي أ�حمد
املرهون ابو احمد.
 -3احلاج حممد باقر �آل عليقم
ابو جا�سم.
عنك العليوات:
 -1ال�شابة رملة حبيب علي
الف�ضل.
اجلارودية:
 -1احلاج ح�سن حممد حمزة
اجلارودي ابو عبد احلميد
القديح:
 -2احلاجة نعيمة ح�سن ابو�شاهني
أ�م عبداهلل زوجة ال�سيد حيدر
اخل�ضراوي.
احللة:
-1ال�شاب مو�سى عي�سى ابراهيم
اخلمي�س.
تاروت:
 -1احلاج مهدي علي اجلميعان
أ�بو علي.
 -2ال�شابة عاتقة ح�سن أ�حمد
�صالح اجلنبي.
اجل�ش:
 -1احلاجة �سلمى �صالح قني�ص
أ�م أ�حمد جواد العواد.

وف ّيات

وال�سيد رجاء أ�بناء ال�سيد مهدي
اخلويلدية:
أ
آ
 -1احلاجة بنني علي عبداهلل �ل زواد (من �هايل القطيف).
املحرو�س� 87 ،سنة والدة كل من:
اال�ستاذ عبداجلليل وعلي ابناء الربيعية:
 -1احلاج حممد عبداهلل
احمد القا�سم.
ؤ
ؤ
ر�ضي امل�من والد كل من :ف�اد
�سيهات:
 -1احلاجة زهراء �سامل وانور و�شكري من م�سجد الفتح
ال�سيهاتي� 91سنة حرم احلاج :بالربيعية.
ابراهيم من�صور ال�سيهاتي املالحة:
والدة كل من :علي وحممد -1احلاجعبدالر�سولمكيدروي�ش
وال�شيخ عبدالقادر وهاين والد كل من :علي وعي�سى.
وتوفيق وح�سن،احلاجة تقية العوامية:
ن�صر م�شيخ�ص والدة كل من -1 :احلاجة مرمي حممد علي
ال�شيخ كرم ونوف حممد ال�صالح مطيلعي والد كل من ح�سني
و�شقيقة الدكتور عبدالواحد وعبداهلل أ�بناء علي �آل عمار.
وال�شيخ عبدالعظيم ن�صر  -2احلاج عبداهلل (عبدالر�سول)
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م�شيخ�ص .
 -2احلاج عبداهلل بن عبداهلل �سنة والد كل من :ح�سني وحممد
عي�سى زواد  62عام ًا والد كل من :وحيدر وجعفر.
 -3ال�شاب طاهر �سعيد ابو فور
ح�سني وحممد وماجد و أ�مين.
 -3احلاجة كاظمية علي خليفة � 40سنة.
أ
زين الدين � 60سنة ام حممد  -4احلاج زكي �حمد العا�شور
وعلي وعبداجلليل ابناء احلاج مقتوال ومدفون يف مزرعة بعد
أ�ربعة أ�يام من فقده .
معتوق ح�سن �آل حمفوظ.
 -4احلاج يو�سف احمد علي �صفوى:
البا�شا  52عام ًا والد كل من -1 :احلاجة مرمي ح�سني العقيلي
أ�م أ�حمد العقيلي.
يعقوب وحممد وح�سني وعلي،
 -5ال�شاب زكي عبداهلل املطرود  -2احلاحة �آمنة احلاج علي �آل
�سبيت أ�م علي عبداهلل العي�سى.
أ�بو و�سام .
 -6املرحوم �شقيق فتحي وحممد القطيف:
و�صادق املطرود ،و�شقيق علوي  -1ال�سيدة بتول علوي علوي

املرحوم احلاج أ
ال�ستاذ
املرحوم احلاج
علي أ�حمد املرهون
عبد الكرمي ال�سمر

املرحوم ال�شاب
زكي عبداهلل املطرود

املرحوم احلاج
زكي أ�حمد العا�شور

عبد الر�سول العلقم
زوج املرحومة �سلمى حممد �صالح املاحوزي

مهدي �سعيد اجلامد
زوج املرحومة فهيمة حممد اليو�شع

ح�سن مهدي ال�صفار
زوج املرحومةاحلاجة بدرية العبدالرزاق

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 للِ ِ وإنـا إليه ر ِ

ِ

ِ

ِ ِ
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ح�سني العبد اجلبار لـــ

م�ستقبل القطيف رهن ب إ�خال�ص

�أهلها وجهودهم املتوا�صلة
حوار /ف ؤ�اد ن�صر اهلل� -سلمان العيد
كان ح�سني العبداجلبار ع�صاميا بحق وحقيقة� ،إذ التحق بالتجارة وامل�شاريع وهو على �صفوف الدرا�سة ،فكان ي�ستيقظ يف الرابعة فجرا ،ويبد أ� عمله التجاري
فيجلب الوقود اىل حمطات العبداجلبار املنت�شرة يف كافة ربوع املحافظة ،ذلك قبل ان يذهب اىل املدر�سة التي مل مينعه ن�شاطه التجاري من موا�صلة حت�صيله
العلمي واحل�صول على الدبلوم التجاري ،لكن ألنه كان مو�ضع ثقة والده الذي اعتمد عليه يف �إدارة امل ؤ��س�سات ،وحينما تعر�ضت امل ؤ��س�سات اىل أ�زمة مالية كان قد
حتمل امل�س ؤ�ولية وا�ستطاع بتوفيق اهلل ب أ�ن يتجاوزها ،بل ويطورها ويزيد عليها ..ف أ��ضاف اىل حمطات البنزين حمالت لال�صباغ ،وم ؤ��س�سة للمقاوالت ،توجها
مب�شروع روابي القطيف ومكتب اال�ستقدام ..وبني هذه امل�شاريع املتميزة ،هناك م�شاركة يف الن�شاط العام ،والعمل غري الربحي ،فهو ع�ضو يف املجل�س املحلي،
وهو ع�ضو م ؤ��س�س يف جمل�س اعمال فرع غرفةال�شرقية بالقطيف  ..عن هذه التجارب واملواقف كان لنا مع ح�سني العبد اجلبار هذا احلوار..
ـــ حدثنا عن ن� أش�تك أ
الوىل وبدايات عملك مع
الوالد رحمه اهلل يف ن�شاطه التجاري؟
والدتي كانت يف القلعة بالقطيف يف العام  1377يف بيت
ي�ضم أ�ربع ا�سر(الوالد وعمي وعدد من ابناء العم ) ،كلها
كانت يف منزل واحد يف ظل رعاية واهتمام ومتابعة اجلد
احلاج من�صور (رحمه اهلل) ،واعتقد أ�نه �صاحب الف�ضل
علي (ف�ضال عن والدي و أ��صحاب جدي ووالدي ومنهم
العم �سليمان الفار�س رحمه اهلل) ،وقد تربينا ـ جميعا مبن
فيهم أ�نا ـ على يد اجلد احلاج من�صور ،وكنت يف فرتات
من حياتي خ�صو�صا يف مرحلة الطفولة واملراهقة مرافقا
له يف جميع تنقالته يف القطيف ،وخارجها .و أ�جد ان اجلد
كان �سببا يف انطالقتي يف احلياة االجتماعية ،فمنذ أ�ن
كان عمري  12عاما و أ�نا اح�ضر لقاءاته ا إلجتماعية
بالبيت ..يف املقابل كنت مع الوالد يف الن�شاط التجاري،
فالوالد كان امل ؤ��س�س لن�شاطنا التجاري و أ�نا ـ بف�ضل اهلل
ـ قد �ساهمت يف حتقيق انطالقة م ؤ��س�ساتنا املتخ�ص�صة
يف التجارة واملقاوالت ،ف أ��ستطيع القول ب أ�ن اجلانب
االجتماعي غر�سه يف نف�سي اجلد ،أ�ما احل�س التجاري
والن�شاط اال�ستثماري والبحث عن اجلديد يف هذا املجال
يعود �إىل الوالد ،الذي ولد رجل أ�عمال ،و�إىل أ�ن انتقل �إىل
رحمة اهلل كانت مهنته التجارة.
أ
أ
ويف احلقيقة كانت تلك الفرتة من �جمل �يام حياتي،
فكان منزلنا ا�شبه مبدر�سة وجمعية ،فكان املنزل مفتوحا
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يق�صده العلماء والوجهاء والعديد من فعاليات املجتمع ،ا إللتحاق بالوظائف احلكومية.
وكذا بع�ض امل� ؤس�ولني احلكوميني ،وا�ستمر الو�ضع حتى
أ
بعد وفاته وكانت عادة اجتماعية �سار عليها الوالد .وبعد ــ وكيف ن�ش�ت الروح التجارية لديكم؟
وفاته اكملت امل�سرية ا إلجتماعية حيث كانت العديد من ـ كما �سبق القول ب أ�نني ولدت يف عائلة جتارية واجتماعية
امل�شاكل يتم حلها من خالل هذا املجل�س ،وكان الوالد ـ يف الوقت نف�سه ،اجلد من�صور رحمه اهلل كان تاجر اقم�شة
وقبله اجلد ـ ذا عالقات اجتماعية وا�سعة ،ف�ضال عن ي�ستوردها من الهند والوالد كان ي�ستورد الكاز (الكريو�سني
عالقاته مع امل� ؤس�ولني يف احلكومة ،وكنت مرافقا لهما منذ للوقود) ،وهو الذي افتتح حمطات الوقود ،وكنت أ�ديرها
�صغري ولهذا ال�سبب ك�سبت اخلربة وتع ّرفت على عدد من بنف�سي ،كما انني توجهت للعمل يف التجارة واملقاوالت
ال�شخ�صيات الفاعلة يف القطيف وخارج القطيف.
�إذ يف العام  1403كنت م�ستقال و�صارت لدي م ؤ��س�ستي
اما بالن�سبة للدرا�سة فقد التحقت يف البداية باملدر�سة اخلا�صة للمقاوالت ،وقد تعر�ض الوالد الزمة مالية حادة
أالوىل التي �صارت مدر�سة احل�سني بن علي «ع» ،ثم قمت مبعاجلتها بالتعاون مع أ�خوي �سعيد و أ�ديب حيث باقي
انتقلت اىل مدر�سة ال�شاطي ثم املدر�سة النموذجية االخوة مازالوا على مقاعد الدرا�سة ،ومت ذلك يف فرتة
املتو�سطة ،بعدها التحقت بالثانوية التجارية وح�صلت على قيا�سية ،وكان ذلك بتوفيق اهلل ثم بتعاوننا جميعا .ف�صار
دبلوم جتارة ،عام  1399وبعد التخرج عملت يف القطاع ن�شاطي التجاري يف حمطات البنزين ،واملقاوالت ،ا�ضفنا
اخلا�ص ،وكان ذلك بتوجيه من الوالد الذي كان يرف�ض لهما ن�شاط جتارة مواد البناء أ
وال�صباغ.
االلتحاق بالعمل ،اعتقادا منه يرحمه اهلل ب أ�نني �صغري
يف ال�سن ،لكني حاولت أ�ن أ�ك�سب اخلربة ممن �سبقوين ،ـــ بعد وفاة الوالد كيف �صار الو�ضع؟
فعملت مع مقاول بارامكو ثم عملت مع الوالد .أ
ولن �شهادة ـ �إن وفاة الوالد كانت مبثابة �صدمة كبرية يل بحكم
الدبلوم التجاري يف ذلك الوقت تتيح فر�ص العمل أ�كرث عالقتي ال�شخ�صية به ،فهو مل يكن والدا يل فقط بل كان
من ال�شهادات أالخرى ،وهي بالت أ�كيد تختلف عن درا�ستها يل �صديقا و أ�خا ،حتى يف وقت وفاته كان كثري من النا�س
يف الوقت احلا�ضر ح�صلت على وظيفة حكومية وعينت القادمني للتعزية مل يعرفوا أ�نه والدي وكانوا يعتقدون أ�نه
أ�مني مكتبة يف (كلية العلوم بالدمام) وب�سبب العمل احلر أ�خي ،وكان يعتمد علي كليا فمنذ نعومة اظفاري فقد كنت
مل أ�با�شر حتى يومنا هذا العمل ،ولذلك مل يكن �شرف أ�در�س واخرج للعمل يف الرابعة فجرا وعمري  13عاما

جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 26جمادى أ
الوىل 1434هـ  -أ�بريل 2013م

حوار

واجلب البنزين ثم اذهب اىل املدر�سة ،وخالل أالزمة

املالية قمت بت�سريح عدد كبري من العمال واال�ستفادة من • ن� أش�ت يف مدر�سة جدي و أ�بي وزاولت
رواتبهم ل�سداد بع�ض الديون لبنك الريا�ض ،لذلك اعتمد ن�شاط أ
العمال وعمري  12عام ًا

علي  ،وا�ستطعنا جتاوز أالزمة مع جهود ا إلخوة وكان اخي
أ�ديب هو املال�صق يل حتى هذا اليوم ..وجاءت �صدمتي
بوفاة الوالد ألنها جاءت �صعبة يف وقت �صعب ألنه انتقل
�إىل رحمة اهلل يف حادث �شنيع راح �ضحيته مع وعمي مريزا
وجدتي أ�م الوالد ،وزوجة عمي ،وكنت حينها مري�ضا أ�عالج
من جلطة انتابتني وعافاين اهلل منها� ..إن وفاة الوالد أ�ثرت
علي كثريا و أ�دخلتني يف دوامة �إدارة العائلة وامل ؤ��س�سة يف
وقت واحد ،وقد كان لدي  250موظفا ولكن بتعاون ا إلخوة
(�سعيد ،أ�ديب ،عبداحلميد ،حممد ،جعفر ،عبدالغفور)
الذين أ�دخلتهم معي ك�شركاء ،منذ حياة الوالد ،وبعد وفاته
أ�حببت ان ي�شق كل واحد طريقه بنف�سه ،فقمت بتوزيع
اجلهد و�صار كل اثنني لديهم م ؤ��س�سة ون�شاط ،ف أ�نا و أ�ديب
لدينا مكتب اال�ستقدام وروابي القطيف ،وهو م�شروع
قمنا بافتتاحه بعد وفاة الوالد� ،إ�ضافة �إىل أ�ن�شطة خارج
اململكة ..وباقي أالن�شطة �صارت بيد أالخوة مثل حمطات
البنزين ،وم ؤ��س�سة أال�صباع والدهانات الذي �شهدت تو�سعا
ملحوظا اذ مت افتتاح فروع أ
لل�صباغ يف االح�ساء واخلفجي
وكنا نريد افتتاح فرع يف بي�شة ولكن مل نقدم على هذه
اخلطوة.
ـ م�شروع روابي القطيف متميز ،خ�صو�صا يف
البداية ،كيف كان الو�ضع بعد �إنطالق هذا
امل�شروع؟
ـ كان م�شروع روابي القطيف متميزا ،كنا نريده يف البداية
م�شروعا لبيع مواد البناء أ
وال�صباغ� ،إذ كانت لدينا وكالة
لتوزيع أ��صباغ �سيجما ،و أ��صباغ رغدان وكنت وكيال
معتمدا مبحافظة القطيف ،ولكن بعد ذلك ركزنا على
التحف،و�صار حمل الروابي هو املحل الوحيد على م�ستوى
املنطقة ال�شرقية  ،على العموم قمنا بافتتاح روابي القطيف
كما هو ا آلن و�صار ن�شاطنا مق�صورا عليه وعلى اال�ستقدام
ثم املقاوالت الزراعية ،بعد أ�ن بقيت أال�صباغ وحمطات
البنزين بيد ا إلخوة وفقهم اهلل .ويف الوقت احلا�ضر لدينا
خطة لتطويره يف القريب العاجل.

• ق�سمت م�شاريع الوالد على �إخواين
لرغبتي يف اتاحة الفر�صة للجميع
• املجل�س املحلي وغرفة ال�شرقية ال
ميلكان الع�صا ال�سحرية
• روابي القطيف �سي�شهد تطورا ملحوظا
يف القريب العاجل
• أ�زمة مالية ح ّلت بنا جتاوزناها بتوفيق
اهلل ثم بالتعاون واالجتهاد
ــــ لكم جتربة متميزة يف املجل�س املحلي ،حدثنا
عن هذه التجربة؟
ـ قبل �سبع �سنوات جاءين ات�صال من املحافظة يخربين
بتعييني ع�ضوا يف املجل�س املحلي وا�ستف�سرت عن املهام،
وعرفت أ�نه ن�شاط خدمي لتطوير املحافظة ،واقرتاح
امل�شروعات التي ت�شرف عليها وعلى تنفيذها الدولة،
وكلفت برئا�سة جلنة اخلدمات العامة وكان قبلي ابراهيم
بن ح�سن �آل ا�سماعيل الذي ا�ستقال لظروف �سفره �إىل
اخلارج ،فا�ستلمت اللجنة مع جلنة متابعة امل�شاريع ،وكان
حمال ثقيال ..وقد ر�سخت ع�ضوية املجل�س املحلي لدي
حقيقة كنت اعتقد بها �سابقا أ�ن البلد حمتاجة �إىل جهد
د ؤ�وب وموا�صلة الطرح والتعاون من قبل اجلميع.
ــ ماذا ا�ضاف املجل�س اىل املحافظة؟
أ
ـ املواطنون يطلبون أ��شياء ،ويظنون ب�ننا منلك ع�صا
�سحرية ،بينما مهمتنا تتمثل يف القيام ب�إعداد درا�سات
ملقرتحات امل�شاريع لرتفع ملجل�س املنطقة ويقوم بدرا�ستها
ويعطي أالولوية ،وما �ساعدنا هو أ�ن عالقتنا مع املحافظ
وامل� ؤس�ولني كانت أ�كرث من جيدة فكانوا خري داعم لنا،

ولعل أ�هم امل�شاريع التي متت من مقرتحات املجل�س املحلي
م�ست�شفى الوالدة والطرق وهناك م�شاريع اعتمدت،
وهناك العديد من امل�شاريع بحاجة �إىل جهد حتى ترى
النور ،لقد عملت يف دورتني الدورة أالوىل ت�ضم نادر
الزاير وعبداملح�سن القحطاين ،على الزواد �سعد الرحيل
اخلالدي ،أ�ما الدورة الثانية فت�ضم  ،نادر الزاير� ،سعيد
اخلباز ،عبداجلبار بومرة� ،سعوداخلالدي ،جا�سم قوا
احمد رحمه اهلل (مكان ابراهيم ا�سماعيل الذي ا�ستقال)
وعلى بدر املها�شريالذي جاء بعد وفاة االخ وال�صديق
املهند�س جا�سم رحمه اهلل تعاىل.
ــ ماذا عن جتربتكم يف ع�ضوية جمل�س أ�عمال
غرفة ال�شرقية كيف ت�صفون هذه التجربة؟
ـ التحقت بع�ضوية جمل�س أ�عمال فرع غرفة ال�شرقية
بالقطيف ففي الدورة االوىل �ضمت عبد العزيز املحرو�س
رئي�سا ،وفالح املليحي نائبا للرئي�س ،نادر الزاير ،د .ريا�ض
امل�صطفى ،احمد ال�صادق� ،سلمان اخلالدي ،عبدالر�سول
�شهاب ،حممد النمر ،حممد ح�سن الفرج .يف البداية كنا
نريد ان ن ؤ��س�س مبنى م�ستقال وكان البحث عن مكان،
وكانت هناك بع�ض أالمور كنا ندر�سها ونتباحث حولها،
ووفقنا ل�شراء ار�ض ليقام عليها فرع الغرفة ..ويف الدورة
الثانية ما زلنا ن�سعى لتنمية الن�شاط التجاري يف املحافظة،
برئا�سة ع�ضو جمل�س ادارة الغرفة باملنطقة ال�شرقية
�سلمان اجل�شي.
ـــ ما ر ؤ�يتكم لقطيف الغد؟
أ
ـ القطيف ت�سري �إىل و�ضع أ�ف�ضل بجهود �بنائها وتعاونهم،
مبقدورنا أ�ن نحقق العديد من االجنازات اذا �صلحت
النوايا ،وحدث التعاون ،وما نراه أ�ن هناك تعاونا وجتاوبا
من قبل امل� ؤس�ولني� ،إذا جاءتهم املعاملة من املجل�س
البلدي ،واملجل�س املحلي ،أ�و من غرفة ال�شرقية ،وكلنا أ�مل
يف املحافظ اجلديد أال�ستاذ خالد ال�صفيان الذي رحب
كثريا و�سوف يكون �ضيف لقاء الثالثاء قريبا ان�شاء اهلل
للقاء املواطنني .من هنا املرجو من أالخوة املواطنني أ�ال
يبخلوا باقرتاحاتهم ومالحظاتهم على املجال�س ،البلدي
واملحلي و أ�عمال الغرفة.
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ثقافة

جديد الكاتب ح�سن آ�ل حمادة:

ت�أمالت يف دالالت و�صايا ج ّدتي الها�شمية
بقلم :أ� /موراد الطيب غريبي
(*) كاتب و باحث-من اجلزائر

ح�سن آ�ل حمادة

ال منا�ص من أ�ن الو�صية فهمها الب�سيط ،أ�نها أ�مانة رمزية بالغة أالهمية و عميقة املعنى
توحي بحقائق اخلربة و دقائق احلب و �آفاق امل� ؤس�ولية و ا�ستمرار الر�سالة بني أالجيال،
وعرف ثقايف
وفق هذا الت�صور تعاهدت جمتمعاتنا على ثقافة الو�صية ك أ��سا�س �شرعي ُ
اجتماعي يعك�س َن ْظ ْم أالمور يف جمالنا العربي و اال�سالمي ،وحتى املجتمعات الدينية
أالخرى و غري الدينية عرفت ثقافة الو�صية� ،إما على أ��سا�س و�صايا احلكماء أ�و االنبياء
كو�صايا امل�سيح (ع) أ�و نبي اهلل مو�سى (ع) و و�صايا لقمان احلكيم (ع) وهناك و�صايا
الزعماء و املفكرين عرب التاريخ ا إلن�ساين...كانت وال تزال ثقافة الو�صية حا�ضرة بني
ال�شعوب و املجتمعات كحا�ضنة للخربة و الوعي و النباهة و احلكمة يف حياة النا�س،
ألنها بب�ساطة اخت�صار للتجارب و نتائجها و تنوير أ
للجيال و تر�شيد للزمن االجتماعي
عرب التاريخ...
لعل �شخ�صية (املر أ�ة /اجلدة ) الت�صقت بها ثقافة الو�صية ،رمبا ألن موقعيتها يف البيت
العائلي الكبري متثل امل�ست�شار أالقرب و أالكرث ت�ساحما و انفتاحا و أالقرب من تفا�صيل
امل�شاريع و أالحداث يف يوميات العائلة ،كما أ�نها متثل الو�سيط أالمثل يف التفاعل مع
القائد العام للعائلة املتمثل يف اجلد ،فاجلدّة مدر�سة حياة حية �شكلت مرجعية فكرية
و عملية تاريخية �شاملة ،خ�صو�صا يف ظل الزمن االجتماعي الب�سيط ،اذ اجلدّة يف
للن�سان هي ذلك الرمز و ال�شخ�ص املعترب املفعم بالعاطفة و احلنان
العقل الوجداين إ
وال�سمح الكرمي و املعطاء هي تلك الذاكرة الن�سبية ملا قبل وعي االن�سان و احلا�ضن
امل�شارك أ
للم يف طفولة االن�سان ...والو�صية يف �شخ�صية اجلدة كانت وال تزال عنوان
ح�ضور التاريخ بحموالته أال�صيلة يف احلا�ضر لرفد م�شاريع االن�سان يف احلياة بخربات
متعددة و عميقة.
على �ضوء هذه املقاربات و ح�سب فن أالدب ال�شعبي جاءت ن�صو�ص أال�ستاذ ح�سن �آل
حمادة يف كتابه « :من و�صايا جدّتي الها�شمية» لتعك�س �صورة ثقافية جميلة عرفتها
جمتمعاتنا ،رغم ان هذه الن�صو�ص حملت هذا العنوان ملق�صد عظيم يحاكي حقيقته،
حيث أ��شار الكاتب املميز اال�ستاذ ح�سن �آل حمادة يف فاحتة كتابه ،للتوق الذي يربز
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لدى كل واحد منا لق�ص�ص و ن�صائح اجلدّات احلكيمات رغم حاالت أالمية عند الكثري
منهن قائال »:و أ�ن هذا التوق جعلني أ��ستخدم رمز اجلدّة منذ فرتة مبكرة يف مقاالتي
وكتاباتي ،خا�صة حني كنت أ�ته ّكم يف مترير فكرة معينة ،ومع ا�ستخدامي للـ <>في�س
بوك  ،كتبت بع�ض العبارات حتت عنوان و�صايا جدتي الها�شمية ،ألم ِّرر مقوالتي التي
أ�تب ّناها يف الثقافة واحلياة»( . )1هذا املنهج الرائع يف م�شروع التثقيف و الرت�شيد يعترب
واحد من �إبداعات أال�ستاذ ال�صديق ح�سن حفظه اهلل و رعاه ،ف أ��سلوبه أالدبي ميزته
أال�سا�سية هي الر�سالية يف الطرح و التحليل و التعقيب ،حيث أالخالقية العالية تكون
غالبة على م�سارات أالفكار و أالن�ساق أالدبية التي جندها ترتاوح يف ن�صو�ص أال�ستاذ
�آل حمادة ،فح�ضور املخيال ال�شعبي و املعرفة العلمية و الثقافة الدينية و احلداثة
االجتماعية ،كلها ت�شكل ف�سيف�ساء جميلة النحدارات أالفكار و �سيولها اجلارفة للقحط
الفكري و الفني و اخلمول العلمي التجديدي و التخلف االجتماعي ،على هذا النحو �سار
الكاتب �آل حمادة من خالل تركيب ثالث أ�دوار يف أ�دائه أالدبي ،دور عامل االجتماع
الرتبوي و دور أالديب الرمزي و املثقف الديني ،ليعك�س فنا أ�دبيا يكاد ينقر�ض يف حقل
أالدب العربي واال�سالمي.
و أالجمل يف خما�ضات هذا ا إلبداع أالدبي لل�صديق أال�ستاذ ح�سن �آل حمادة ،أ�ن
العنوان جاء من وحي تلك الذكريات الرائعة و املده�شة التي احتفظ بها وجدانه
جلدّته ،وا�سمها (ها�شمية �آل حمزة) ،وهي امر أ�ة ب�سيطة وغري متع ّلمة ،عا�شت يف
عاما تقري ًبا ،وقد و ّفق ألن ي�ستمع لبع�ض
قرية التوبي يف القطيف ،وتوفيت فيها قبل ً 28
أ�حاديثها الب�سيطة ،عند زيارته لها برفقة والدته ،حيث ال تزال ذاكرته تزخم بالعديد
من املواقف العميقة ،كا�ستوائها ذات يوم على قدميها قائلة>< :دخل الوقت>> ،أ�ي
�إن موعد أالذان قد أ�و�شك! ثم اجتهت لت�سبغ الو�ضوء ،ا�ستعدادًا ألداء ال�صالة ،من ّوهً ا
ب أ�ن الغريب يف أالمر أ�نها ال ت�ستخدم �ساعة ملعرفة الوقت! وعلم حني كرب أ�ن القريبني
منها يتعجبون من ذلك.
يف رحاب و�صايا جدّ ة ح�سن اجلميل:
أ
آ
تنطلق اجلدّة يف و�صايا إلبنها حبيبها ح�سن اجلميل ،من �ول �ية نزلت من الذكر
احلكيم ح�سب روايات امل�سلمني ،لتعك�س تلك العالقة الوطيدة التي كانت لدى أ��سالفنا
مع �آيات القر�آن ،حيث ن�ستوحي ما للقر�آن من حاكمية يف �صياغة احلكمة احلياتية لدى
اجلدّة و نظرتها للمرجع و أال�صل أالول و امل�صحح لكل اال�شكاالت ،فاجلدّة الها�شمية
عربت من ت�شخي�ص العالقة بالقر�آن نحو ت�صحيحها ببناء ال�صداقة معه بالتدبر و
الوعي لدرو�سه و ق�ص�صه و �آفاق �آياته ،م ؤ�كدة على ابنها ح�سن اجلميل أالخذ بق ّوة،
حيث نبهته ان القر�آن دواء لكل أ�مرا�ضنا و خا�صة اجلهل  ،فالتم�سك بالقر�آن و هديه
يعني البقاء يف نور اهلل و النجاة و ال�صالح و الفالح يف الدنيا و ا آلخرة.
يف الفقرة الثانية من الو�صايا ،عمد الكاتب �آل حمادة مبا�شرة �إىل �صميم تخ�ص�صه
و فنه اخلا�ص ،فكوكبة و�صايا اجلدّة التي ختمت بدعوة ابنها اجلميل ح�سن أ�ن يبا�شر
يف كتابة و�صاياه ،انعك�ست يف متون تلك الو�صايا حيث تالقحت اللغة بالفل�سفة و تعانق
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القلم بالثقافة و تراق�ص الفكر مع مو�سيقى الكلمات و تراتبية احلروف و التقى أ�دب
الكتابة بثقافة القراءة و �ساح وجدان القارئ يف مدر�سة الكاتب ،حيث ا�ستوعب احليادية
و املنهجية و املو�ضوعية و حرية التعبري و م� ؤس�ولية التغيري و ف�ضح زيف االفرتاءات و
تنوير العقل باملعرفة ال�صحيحة ال�سليمة ،و على طول الو�صايا ال�ستون ،ت�ست�شف جتربة
غنية و ثقافة وا�سعة و جدلية م�ستمرة و جتديد ر�صني و تطلع �إن�ساين جميل ،بكلمة
هذه الفقرة مثلت ب�إمتياز �صميم وجدان ال�صديق العزيز الكاتب �آل حمادة يف �شتى
موا�ضيعها و �آفاق أ�فكارها و مطارحات أ�بعادها ،عك�ست م�سرية و م�شروع حياة حية
بالفكر ال�سليم و الوعي الر�صني و الثقافة املنفتحة على اهلل و الطبيعة و االن�سان و
احلياة.
بعد الت أ��صيل و املنهج جاء �شوط حقائق حياة االن�سان املثقف ،فاجلدّة الها�شمية انتقلت
بحفيدها ح�سن اجلميل من عامل التجريد �إىل واقع احلياة ،و اخت�صرت له امل�سافات
مع حقائق الواقع الثقايف و ر�سمت له مالمح املثقف العملي الر�سايل و �ضده  ،كما
أ�ثارت حقائق أالخالق و حكم العظماء و قاربت بني حقائق الباحث و عواطف الداعية و
برهنت على أ��صالة اال�سالم و ح�ضاريته يف �صياغة �شخ�صية ا إلن�سان الواعي املتوازن يف
ر ؤ�يته و تفاعله و تعاونه مع غريه ،دون أ�ن تن�سى اجلدّة الها�شمية تو�صية حبيبها ح�سن
اجلميل باحلذر من الغرور و التع�صب و الطائفية و احل�سد و الك�سل و الالم� ؤس�ولية،
لتربهن له عن م�صداقية الرفق و الت�سامح و احلوار و االنفتاح و الت�ضامن و التحرر من
التطرف و الت�شدد و ادعاء ملكية احلقيقة املطلقة ،حيث جتلى ذلك يف الو�صية ()27
»:ح�سن! يا �صغريي اجلميل.
ختزل يف مذهب أ�و فقيه! والثقافة ال ت ُ
ا إل�سالم ال ُي ُ
كتاب أ�و كاتب! لنكن م ًعا
ُختزل يف ٍ
()2
�ض ّد أالحادية!!» .
لقد ا�ستطاع الكاتب �آل حمادة يف هذه الفقرة الثالثة من و�صايا اجلدة الها�شمية ،أ�ن
يطرح جدليات كثرية تتعلق با إلن�سان و املجتمع و الفكر و ال�شعور و احلركة و احلياة و
الدين و كل احلقائق الواقعية التي ت ؤ�ثر من قريب أ�و بعيد يف �سالمة وعي االن�سان و
�صحته النف�سية و فعاليته احلركية الر�سالية.
آ
آ
برباعة املربي و حنكة الفنان ينعطف أال�ستاذ ح�سن �ل حمادة من عامل الراء العامة
كحقائق واقعية نحو ا آلراء اخلا�صة لرتكيز الفكرة لدى القارئ ،من خالل خطابه املبني
للجدّة الها�شمية �إىل ح�سن اجلميل و الذي يرتجم �صورة اجلمهور املتعط�ش للحكمة و
الثقافة و الوعي ،و هنا تعرب الذات عن كينونتها من خالل خ�صو�صيتها الواعية ل َتعْبرُ
عرب بحر الواقع �إىل �ضفة ا آلخر ،و ت�صنع اجل�سور من خالل أ�لف باء القبول با آلخر
و فل�سفة احلب عند اجلواهري و مفهوم املثقف و حمنة ا إلن�سان العربي املقهور و نقد
تقنيات التوا�صل االجتماعي ألنها ال تبني ثقافة و ال ت ؤ��صل وعيا ،لينتهي ف�صل ا آلراء
اخلا�صة بفل�سفة املكتبة و مع�ضلة ا إلمعية و مفارقات بني ال�صداقة و ال�صحبة...
على خطى املحطات ال�سابقة ،ي�ستكمل الكاتب �آل حمادة و�صاياه يف خطابات اجلدّة
احلميمية إلبنها ح�سن اجلميل ،فاحتا جمال دقيقا ل�سرب أ�غوار الذات و تنميتها و
�إدارتها و مفهوم ا إلبداع و م� ؤس�ولية احلركة و م�ستوى الن�ضج على طول م�شوار احلياة
 ،حيث تتابعت و�صايا هذه الفقرة اخلام�سة مبحددات بناء الذات الناجحة عرب جتاوز
حاالت الي أ��س و اال�ستغراق يف نكران الذات والعمل على وعي النقد و االتقان يف االجناز
و احرتام االبداع الذاتي و التوكل على اهلل يف كل حركة و خلجة مع ربط الذاتية
باملو�ضوعية يف النظر أ
للمور.
على ذات النهج توا�صل اجلدّة الها�شمية ر�سم لوحة النجاح يف وجدان الطفل ح�سن
اجلميل  ،فبعد ماهية الذات و بنائها ،تنزل بذاتية ابنها يف بحر الواقع و أ�مواجه
املتالطمة لت�صقل �شخ�صيته بقواعد النجاح يف احلياة املفعمة ب�سنة االختالف من
خالل تركيز حقيقة املحبة يف وجدانه وكل تفا�صيل �شخ�صيته لتتفاعل �إيجابيا مع

اختالف ا آلخر.
هذه الفقرة ال�ساد�سة عك�ست مدى وعي الكاتب �آل حمادة ملاهية ا آلخر من خالل
�شفافية الذات ال�صاحلة التي ر�سم حيثياتها يف الفقرات ال�سابقة.
بعد كل تلك الو�صايا عن الذات و ا آلخر ،ي أ�تي ال�شوط اال�ضايف متمثال يف ن�صائح
و ار�شادات عامة للجدّة الها�شمية ،حيث تتالحق ثماين و �سبعني و�صية لرتكز يف
�شخ�صية ابنها ح�سن اجلميل معامل التوازن ال�شخ�صي و الر�سالية االن�سانية ،فتعرب
من نظام التفكري �إىل فقه ال�سلوك و فقه العالقات مع النا�س مرورا باملر أ�ة و الفقيه و
اخلطيب و املثقف و املفكر و املعلم و الكاتب و�صوال لثقافة الرفق و ممار�ستها.
بعد الفقرة ال�سابعة اجليا�شة باملواقف و أال�سرار و ا إلرها�صات ،نزل الكاتب �آل حمادة
بقافلة و�صايا اجلدة الها�شمية على مرف أ� ا آلخر كجزء ال يتجز أ� من وحدة الذات ،ليبدع
ب أ�ن�سنة خطاب اجلدّة االر�شادي إلبنها ح�سن اجلميل ،ب أ��سلوب نافذ لوجدان املر أ�ة و
الرجل لتنمية العالقة الزوجية وفق فل�سفة التكامل ا إلن�ساين اخلالق للكرامة و املودة و
الرحمة و الطهارة الروحية و الدفء العاطفي بعيدا عن أالوهام و ا إل�ساءات و العجب
و اال�ستبداد و ال�سخف العقلي...
هكذا تنتهي رحلة و�صايا اجلدّة الها�شمية �إىل عامل اال�ستف�سارات لت�ستح�ضر كل تلك
الفقرات الثمانية ال�سابقة لرتاجع اجلدّة الها�شمية إلبنها العزيز ح�سن اجلميل كل تلك
الدرو�س املتداخلة املتفاعلة و املنتظمة يف معادلة الذات و ا آلخر ،ليبعث العزيز الكاتب
أال�ستاذ ح�سن �آل حمادة الو�صايا بوم�ضة جوهرية للقارئ -تلمع من �ضر�س اجلدّة
الها�شمية عند �ضحكتها التعجبية حلفيدها ح�سن اجلميل -ب أ�ن الكتاب ال ُي ْن َقد قبل
أ�ن ُي ْق َر أ�...
و ختامها م�سك فل�سفة الكتابة احل�ضارية اجلميلة ،الطاردة لل�شكل احليزبوين من
تفا�صيل ال�صياغة أالدبية التي تعك�س الب�ساطة و الدقة و متزج بني الفن اللغوي و املنهج
الفل�سفي بكل براعة دون أ�ن ُت ْع ِجز القارئ عن الفهم ،تربط بني أاللف و الياء و تزاوج
بني اخلطاب و الواقع ،ترتب بني العام و اخلا�ص و ال�سابق و الالحق و تنظم أ�مر االن�شاء
و ا إلخبار ،و أ
بالخري ترتجم اجلدّة الها�شمية حقيقة فل�سفة الكتابة بتقدمي مقتطفات
احل ِّلي ،التي كتبها بعد أ�ن قيل له �إنك تكتب الق�صائد التي
من ق�صيدة �صفي الدين ِ
تتّ�سم بال�سهولة والب�ساطة...
أ
بعد هذه ا إلحاطة اخلاطفة على ف�صول و فقرات الكتاب ،نقف على بع�ض المور
املركزية يف هذا ا إل�صدار أالدبي يف �شكله الفل�سفي العلمي ،الرتبوي الثقايف يف تفا�صيله
و �إيحاءاته ،ال أ�كاد أ�تعجب أ�و أ�ت�ساءل بخ�صو�ص ميزة أ��سلوب أ�خي العزيز أال�ستاذ
للبداع الفكري و أالدبي ب�شكل
ح�سن �آل حمادة ،ألنه بب�ساطة امتلك عدة مقومات إ
عام نذكر منها:
• التكوين الثقايف و البيئة أال�سرية و ا إلجتماعية
• املطالعة الدائمة ل�شتى �صنوف الفكر و العلم واملعرفة و أالدب
• اخلربة العالية املكت�سبة من م�شوار الكتابة ال�صحفية و كذا املخزون املنهجي
املكت�سب من م�شوار التدري�س و اخلطابة و احلوارات.
• خ�صو�صيته املتمثلة يف كونه مثقفا دينيا ا�ستطاع اال�ستفادة من التجارب الفكرية
للن�سان (املثقف /الفقيه) عرب العامل كله.
و أالدبية و الثقافية إ
كل هذا و غريه� ،صبغ امللكة أالدبية أ
لل�ستاذ ح�سن �آل حمادة ،و لعل الطفرة يف كتابه
هذا هي املقدرة الفائقة يف الو�صل بني اخلطاب أالدبي و الواقع ،دون أ�ن نغفل عن
م�ستوى اخليال العلمي املتمثل يف الثالثية ال ُب ْعدِ ية ،التي هي واقعا ُب ْع ٌد واحد ،يتحدد
يف �شخ�صية الكاتب ح�سن �آل حمادة ،فالتداخل الزماين بكل مفرداته و �شخو�صه عك�س
منظومة فكرية خالقة ملعنى توا�صلي عميق يف اخلطاب و الواقع و املبنى عند القارئ .و
النقطة اجلوهرية التي ال ميكن جتاهلها هي حمل ميالد هذا ال�شكل الفني
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�شيخ ع�شرية احل�سن اخلالدي لـ

عالقتنا مع �أهل القطيف فوق ال�شبهات ال تزعزعها خفافي�ش الليل

الطائفية ال تدخل بلدا إ�ال دمرته  ..وعلينا حماية ا ألجيال القادمة
حينما يتحدث زعيم ع�شرية عن ع�شريته  ،وتاريخها  ،فهو ال يجانب ال�صواب  ،وال ي�سعى لتزويق
التاريخ أ�و تزويره  ،و�إمنا يورد احلقائق  ،ويقف عندها  ،وي ؤ�كد عليها  ،ذلك ألنه املق�صد من أ�بناء
الع�شائر والقبائل أالخرى  ...هذا ما ينطبق على �شيخ ع�شرية احل�سن العماير ) من
بني خالد املعروفة ( ال�شيخ  :حمد بن فار�س اخلالدي ) الذي حتدث لنا عن العديد
من الق�ضايا  ،لكنه ركز على العالقة بني أ�هايل حمافظة القطيف  ،تلك املحافظة
التي ت�شهد تنوعاً قبلياً ومذهبياً  ،وبينهم تعاي�ش يعترب منوذجاً يحتذى به للتعاي�ش
الوطني لكافة مناطق اململكة  ،بل العديد من الدول العربية وا إل�سالمية التي و�صلت
فيها اخلالفات الطائفية �إىل حد �سفك الدماء واخلروج عن احلدود  ،فتحولت
اخلالفات فيها �إىل حروب طائفية تتخذ من الدين �شعاراً لها  ...عن هذا املو�ضوع
يقول ال�شيخ حمد اخلالدي أ�ن عالقتنا بالقطيف عمرها مئات ال�سنني  ،ي�صعب على
« خفافي�ش « الليل الق�ضاء عليها و�ضربها  .فماذا يقول :
يف البداية أ�ثرنا معه �س ؤ�اال عن �سر عالقته بالكويت
فقال لنا :
ـ ولدت عام 1940م يف الكويت يف منزل عبد الوهاب بن ح�سني
الرومي  ،حيث أ�نه زوج خالتي بنت مطلق الو�صال العدواين
�شيخ قبيلة عدوان  ،ومت ذلك خالل زيارة قام بها الوالد
والوالدة �إىل الكويت  ،حيث كانت عالقة الوالد مع �شيوخ �آل
ال�صباح  ،وكانت الوالدة من قبيلة عدوان  ،وخالل زيارة لهما
يف الكويت متت الوالدة هناك  ،ومنذ ذلك اليوم يل عالقة

يف بر ال�سوده مع أ�والده
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بحب الكويت كحبي للمملكة  ،فلدي زوجة و أ�والد هناك  ،كما أ�خت املدرب الوطني خليل الزياين  ،ثم أ�كملت الدرا�سة كما
يل زوجة و أ�والد هنا يف اململكة  ،وال مير أ��سبوع أ�و أ��سبوعان �سبق يف الكويت  ،ومذ ذلك احلني و أ�نا بني الكويت واململكة .
�إال ويل رحلة �إىل الكويت  ،التي مل أ��شعر ب أ�ي نوع من الغربة
فيها  ،وقد تعلمت فرتة من فرتات حياتي هناك وتزوجت بنت ـ هل العالقة مع الكويت فقط لهذا ال�سبب أ�م هي
ال�شيخ حممد الب�سام  ،من أ�هل عنيزة بالق�صيم  ،وكان له م�س أ�لة متوارثة من الوالد ؟
الف�ضل يف تعليمي حتى أ�نهيت الثانوية وا�شتغلت بوزارة التعليم ـ ال �شك أ�ن عالقة الوالد بالكويت أ�كرث من حميمة  ،فلديه
بالكويت  15عام ًا وا�ستقلت وتفرغت ألعمايل اخلا�صة  ...أ�ما عالقات خا�صة ووا�سعة مع �شيوخ من �آل ال�صباح احلاكمة ،
يف اململكة فقد تعلمت القر�آن على يد ال�سيدة عائ�شة الزياين وحتديد ًا ال�شيخ مبارك ال�صباح وعبد اهلل ال�سامل  ،و أ�حمد
اجلابر وكذلك �شيوخ البحرين  ،فالوالد معروف وحمبوب
لدى العديد من حكام اخلليج  ،بو�صفه �شيخ ع�شرية احل�سن
من اخلوالد والتي يطلق عليها ( العماير )  ،وقد كتبت عنه
ال�صحافة الكويتية حتت عنوان ( فار�س احل�سن ) �إ�شارة
�إىل ع�شرية احل�سن  ...ويف اململكة كانت له عالقة مع امللك
عبد العزيز وامللك �سعود وامللك في�صل أ
والمري عبد اهلل بن
جلوي وابنه أالمري �سعود وكان للوالد مكانة خا�صة عندهم ،
ويف كثري من أالحيان أ�ذهب مع الوالد يف كافة زياراته و أ�كرث
من مرة التقينا مع أالمري �سعود بن جلوي  ،وكان الوالد يف
زياراته حمط تقدير ه ؤ�الء الزعماء  ...وباملنا�سبة فقد زارنا
يف عنك كل من امللك في�صل وقبله امللك �سعود  ،الذي أ�قمنا له
حف ًال يف مدر�سة ب�صفوى  ،حيث مل يكن لدينا يف عنك مدار�س
يف ذلك الزمن  ...الوالد يف زياراته كان ال يرغب يف أ�خذ
ال�صور التذكارية  ،لذلك نحن نحاول احل�صول على �صور له
يف منا�سبات عامة من خالل �شركة أ�رامكو ال�سعودية .

جملة اخلط -ال�سنة الثالثة  -العدد ( - ) 26جمادى أ
الوىل 1434هـ  -أ�بريل 2013م

ـ ماذا جرى لهذه العالقة يف الوقت احلا�ضر ؟
ـ ال تزال قوية ولكن حدث لها منذ زمن لي�س طوي ًال بع�ض
اخللل  ،فظهرت لنا مقوالت و « و�سوالف « مل نعرفها وال
نقبل بها  ،فطلع لنا أ��شخا�ص يعي�شون على الفتنة الطائفية
 ،لقد كنا متعاي�شني ب�صورة أ�كرث من أ�خوة  ،ندخل بيوتهم
وم�ساجدهم وح�سينياتهم وهم كذلك يدخلون بيوتنا
وم�ساجدنا  ...ولي�س جديدا القول أ�ن الروابط بيننا روابط
العروبة وا إل�سالم والوطن  ،وكلنا يف الوقت احلا�ضر يف
�سفينة واحدة يف حميط هائج  ،قائدها امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز حفظه اهلل  ،فيجب علينا أ�ن نحافظ على
ال�سفينة  ،ومن مل يركب بهذه ال�سفينة �سوف يكون م�صريه
م�صري أ�بن نبي اهلل نوح عليه ال�سالم  ،وكي ال نغرق كلنا ،
فم�صرينا متعلق بهذه ال�سفينة .
ـ آ
والن وبعد أ�ن أ�ثريت الفتنة وظهرت ماذا يجب
علينا ؟
أ
أ
أ
أ
ـ علينا �ن نقف �ن ت�ساءل خطري وهو ملاذا �جعل �والدي
و أ�حفادي �ضحية للنعرات التي مل يعرفها �آبا ؤ�نا و أ�جدادنا  ،ألن
هناك حقيقة ينبغي التوقف عندها وهي ما دخلت الطائفية
بلد ًا �إال ودمرته وال�شواهد أ�منامنا كثرية  ،وما يثريه خفافي�ش
الليل �سوف يق�ضي علينا جميع ًا  ،فهل علينا أ�ن جنعل بلدنا مثل
تلك البلدان التي بات قتل امل�سلم للم�سلم مثل �شرب املاء.
ـ أ�ترى ملاذا ظهرت الفتنة يف الوقت احلا�ضر  ،ومل
تكن موجودة يف ال�سابق ؟
ـ يف احلقيقة ال أ�عرف ال�سبب  ،ومر علي أ�كرث من ثالثة
عقود و أ�نا أ�ت�ساءل كيف انطلت علينا هذه احليلة  ،و�صرنا
�ضحية خالفات قدمية  ،أ�و خالفات حديثة ابتليت بها بع�ض
الدول املجاورة  ،ف�صدرت أ�زماتها لنا  ،و�إذا كنا مقتنعني أ�ن
م�صرينا واحد فعلينا أ�ن نحافظ على هذه العالقة التي هي
أ�كرث من أ�خوية وعائلية  ...ولعلي يف هذا املقام أ��شري �إىل
موقف حدث يل فقد أ�ثار معي أ�حد الطائفيني هذه امل� أس�لة
الطائفية والعالقة مع أ�هل القطيف فكان ردي عليه ب أ�ين أ�رف�ض
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ـ كيف كانت عالقة الوالد ( وعالقة قبيلة بني
خالد ) مع أ�هايل القطيف ؟
ـ عالقة بني خالد مع أ�هل القطيف كانت وال زالت قوية
وفوق ال�شبهات  ،فنحن جميع ًا يف هذه املنطقة منذ زمن
أ�جود بن زامل اجلربياملتويف �سنة 902هـ  ،الذي كان حاكم
الرب والبحر أ�ي من عمان �إىل الزبري  ،وكذلك ابن عريعر ،
ويف ظل احلكم ال�سعودي كذلك  ...وكنت مع الوالد نذهب
�إىل القطيف منر من طريق ال�شويكة ون أ�خذ لنا خبز ًا ن أ�كله
يف قهوة �صالح الغراب يرحمه اهلل  ،التي كانت ديوانية أ�و
هي أ��شبه مبلتقى �إقت�صادي وثقايف فنجد هناك كل رجاالت
القطيف  ،وتتم خاللها اتفاقات بيع التمور وال�سلوق أ
والغنام
 ،ف�ض ًال عن العالقات االجتماعية التي كما قلت هي فوق
ال�شبهات .

اخلالدي مع د .جوزيف بلندن

اخلالدي مع أ
المري جلوي بن عبد العزيز

التدخل يف أ�ي طرف من أ�هل القطيف  ،فنحن أ�خوة ون�ستطيع
أ�ن نحل م�شاكلنا مع بع�ضنا  ،هذا �إذا كانت هناك م�شاكل
فلي�س �سليما أ�ن عالقة بهذا امل�ستوى من الرقي ت�ضيع وت�ضيع
معها أالجيال القادمة يف غ�ضون �سنوات قليلة  ،وكلنا يعرف
أ�ن امل�ستفيد من الفتنة هم أ�عداء أالمة  ...وحينما أ�دافع عن
القطيف ف أ�نا أ�دافع عن نف�سي  ،و�صارت يل مواقف عديدة
يف هذا ال�ش أ�ن  ...أ
ولل�سف أ�ن هناك و�سائل ت�ضليل ولي�ست
و�سائل �إعالم متار�س �إثارة النعرات الطائفية  ،وهناك بع�ض
�ضعاف ا إلميان من ي�ستجيب لذلك .
ـ ماذا تتذكر على �صعيد العالقات بني القطيف
وقبيلة بني خالد ؟
ـ أ�تذكر حينما كنا نذهب �إىل القطيف مع الوالد كنا نلتقي
مع رجاالت القطيف مثل عبد اهلل بن ن�صر اهلل  ،و�سيد أ�مني
امل�شكاب  ،وعدد من أ�بناء اخلنيزي  ،وعلي أ�بو ال�سعود  ،ومهدي
أ�بو ال�سعود وكبار أ��سرة �آل �سنان ومنهم حممد بن �سعود رحمة
اهلل عليه �شيخ أالوجام  ،وكل وجهاء القطيف  ...ويف كثري ًا
من أالحيان نحل �ضيوف ًا على احلاج �سعود بن را�شد الغامن أ�و
عبد هلل بن ن�صراهلل  ،ك أ�ننا يف بيوتنا  ،وخالل حكم اخلوالد

كان معظم وزراء ابن عريعر هم من �شيعة االح�ساء  ،...وحتى
حكم أ�جود بن زامل والذي امتد من عمان �إىل الزبري مل تكن
الق�ضايا الطائفية مثارة أ�و حتى احلديث عنها  ،يدلك على أ�ن
�شيئ ًا من الطائفية مل تكن موجودة يف العالقات بيننا وبني
�إخواننا يف القطيف � ...إننا بعالقتنا وبتاريخنا ن�ستطيع أ�ن
نبني بالدنا وجننب أ�والدنا من نريان الطائفية .
يجب ا إل�شارة �إىل دور حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف
تنمية وتطوير منطقتنا ال�شرقية مبا فيها القطيف وعنك ،
حيث �شهد يف ا آلونة أالخرية تطور ًا ح�ضاري ًا مل ي�سبق له مثيل
يف املنطقة من ناحية عمرانية واقت�صادية وتعليمية وجتارية
و�صحية  ،وهذا من ف�ضل اهلل وتوجيهات والة أ�مورنا ون�شكر كل
ال�شكر ألمري املنطقة ال�شرقية ال�سابق �صاحب ال�سمو امللكي
أالمري حممد بن فهد بن عبد العزيز و�سمو نائبه أالمري جلوي
بن عبد العزيز بن م�ساعد  ،حفظهم اهلل  ،و أ�ملنا كبري يف
أ�مرينا اجلديد �صاحب ال�سمو امللكي أالمري �سعود بن نايف
بن عبد العزيز  ،أ�مري املنطقة ال�شرقية لتكميل ما مت بنا ؤ�ه
�سابق ًا .
هذا واهلل يحفظ بلدنا بقيادتها وين�صرهم با إل�سالم وين�صر
ا إل�سالم بهم.
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مقالة

املر�أة بني
ال�شيخ جعفر البناوي

ثقافة ا إل�سالم و ثقافة امل�سلمني

بني ثقافة ا إل�سالم وثقافة امل�سلمني اختالف وا�ضح وجلي ،وال نحتاج �إىل براهني
تك�شف هذا التباين واالختالف يف الكثري من الق�ضايا وامل�سائل �سواء تلك املت�صلة بجن�س
ا إلن�سان أ�م بعقيدته أ�م بفقهه أ�م بعموم ق�ضايا احلياة.
وحتى يت�صف كالمنا بالدقة واملو�ضوعية ونبتعد عن جمل االن�شاء املفتقرة �إىل الدليل
والربهان ن�سوق مثاال لذلك �سيغنينا عن كرثة أالمثلة وال�شواهد.
فمن امل�سائل التي تباينت فيها ثقافة ا إل�سالم وثقافة امل�سلمني ق�ضايا املر أ�ة املختلفة،
حكاما ويخ�صها أ
بالهمية واالعتبار ،رغم أ�ن ت�شريعات
وك أ�ن ا إل�سالم مل ي�شرع لها أ� ً
للن�سان
ا إل�سالم مل تكن تنقائية أ�و ثنائية اخلطاب ،فالغالب يف الت�شريع موجه إ
بجن�سيه أالنثوي والذكوري فال متايز بينهما فهما م�شرتكان يف اخلطاب ،وهما على
م�سافة واحدة يف احلقوق والواجبات واحلالل واحلرام.
متاما أ
كالحكام
نعم ،هناك أ�حكام قليلة تخت�ص باملر أ�ة للطبيعة الفي�سولوجية لهاً ،
اخلا�صة التي أ�وردتها ال�شريعة يف بع�ض امل�سائل التي اخت�ص بها الرجل لطبيعته
الذكورية كاخت�صا�صه بالق�ضاء وا إلفتاء و�إمامة اجلمعة والنفقة واجلهاد وغريها من
امل�سائل التي قيدت بالذكورة عند الفقهاء.
أ
أ
أ
�إن التفرد يف بع�ض اخل�صو�صيات ال يعطي الرجل عل ًّوا �و رفعة �و متايزً ا �و تفا�ضال
أ�و كرامة على املر أ�ة؛ ألن التفا�ضل لي�س من�ش أ�ه اجلهة التكوينية وال الت�شريعية ،بل
ا�س
من�ش أ�ه التقوى والقرب من اهلل ج ّل �ش أ�نه ،يقول اهلل �سبحانه وتعاىلَ }:يا َأ� ُّي َها ال َّن ُ
ِ� إ َّنا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِمنْ َذ َك ٍر َو أُ� ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا �إِنَّ َأ� ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ اللهَّ ِ
َأ� ْت َقا ُك ْم �إِنَّ اللهَّ َ َع ِلي ٌم َخ ِبري { ٌ ( ،)1كما أ�ن كل ما يرت�شح عن التقوى كالعلم هو من
اجلهات التي تعلو �ش أ�ن ا إلن�سان وف�ضله ومنزلته ،فالعامل أ�ف�ضل من اجلاهل ،كما يف
قوله تعاىلَ }:ي ْر َف ِع اللهَّ ُ ا َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذينَ أُ�وتُوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍات َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ
ري{( ،) 2وقوله ج ّل وعالُ } :ق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذينَ لاَ َي ْع َل ُمونَ {(،)3
َخ ِب ٌ
أ
باعتبار �ن العلم فرع التقوى.
أ
أ
فاملر أ�ة املتقية أ�ف�ضل من الرجل الفا�سق ،وكذا املر�ة العاملة �ف�ضل من الرجل اجلاهل،
والعك�س.
أ
أ
أ�ما الفوارق يف الحكام والواجبات ال�شرعية بني الرجل واملر�ة ف�إنها قائمة على العدل
ال على امل�ساواة ،لذا ندرك هذا التباين يف العديد من أالحكام ال�شرعية بينهما،
فاملر أ�ة تثاب على ح�سن التبعل مبقدار ما يثاب الرجل على �ضرب ال�سيوف وطعن
الرماح يف �ساحة القتال وهو من اجلهاد ،كما روي عن ا إلمام علي بن أ�بي طالب عليه
ال�سالم(:جهاد املر أ�ة ح�سن التبعل)( ،)4وقال عليه ال�سالم> :كتب اهلل اجلهاد على
الرجال والن�ساء ،فجهاد الرجل بذل ماله ونف�سه حتى يقتل يف �سبيل اهلل ،وجهاد املر أ�ة
أ�ن ت�صرب على ما ترى من أ�ذى زوجها وغريته (.) 5
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�إن هذه الفوارق يف اجلهة التكوينية والت�شريعية ال �ش أ�ن لها بالثواب والعقاب واملع�صية
والتوبة ،فالرجل واملر أ�ة على ح ّد �سواء فيهما ،ففي امل�ساواة بينهما يف الثواب يقول جل
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم َأ�نيِّ َال أُ� ِ�ضي ُع َع َم َل َع ِام ٍل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر َأ� ْو أُ�ن َثى َب ْع ُ�ض ُكم
ا�ست ََج َ
�ش أ�نهَ } :ف ْ
ال�صالحِ َ اتَ ِمن َذ َك ٍر َأ� ْو
ِّمن َب ْع ٍ�ض { (  ،)6ويقول �سبحانه وتعاىلَ } :و َمن َي ْع َم ْل ِمنَ َّ
أُ�ن َثى َوهُ َو ُم ْ ؤ� ِمنٌ َف أُ� ْو َلـ ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ الجْ َ َّن َة َو َال ُي ْظ َل ُمونَ َن ِق ًريا{ ( ،)7ويف العقاب يقول
ج ّل وعالَ } :منْ َعمِ َل َ�س ِّي َئ ًة َفلاَ ُي ْجزَ ى ِ� إلاَّ ِم ْث َل َها َو َمنْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا ِّمن َذ َك ٍر َأ� ْو أُ�ن َثى َوهُ َو
اب { ( .) 8
ُم ْ ؤ� ِمنٌ َف أُ� ْو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ الجْ َ َّن َة ُي ْر َز ُقونَ ِفي َها ِب َغيرْ ِ ِح َ�س ٍ
كما ي�ستفاد من جميع ما ذكر أ�ن ا إلن�سان (الرجل واملر أ�ة) هو حمور هذا العامل ،وهو
الغاية من الت�شريع ،و أ�ن ال�شريعة ا إل�سالمية قد أ�لغت الفوارق بينهما ،فهما مت�ساويان
يف اخللقة ،متكافئان يف امل� ؤس�ولية ،و أ�ن املر أ�ة ت�شكل اجلزء ا آلخر من البناء ا إلن�ساين،
و أ�ي نق�ص يف هذا البناء هو خلل يف الرتكيبة ا إلن�سانية.
بل هناك امتداد عميق بينهما هو امتداد الوالية ا إلميانية } َوالمْ ُ ْ ؤ� ِم ُنونَ َوالمْ ُ ْ ؤ� ِم َناتُ
ال�ص َال َة َو ُي ْ ؤ�تُونَ
َب ْع ُ�ض ُه ْم َأ� ْو ِل َياء َب ْع ٍ�ض َي ْأ� ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر َو ُي ِقي ُمونَ َّ
ال َّز َكا َة َو ُي ِطي ُعونَ اللهّ َ َو َر ُ�سو َل ُه أُ� ْو َلـ ِئ َك َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم اللهّ ُ �إِنَّ اللهّ َ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم{ ( .)9
ولعلنا نت�ساءل من أ�ين ن�ش أ� هذا االختالف بني ثقافة ا إل�سالم وثقافة امل�سلمني؟ أ�لي�س
امل�سلم ي�ستقي ثقافته من دينه؟
ميكن تلخي�ص من� أش� التمايز واالختالف �إىل أ
المور التالية:
 /1االختالف يف فهم الن�صو�ص الدينية املت�صلة ب�ش ؤ�ون املر أ�ة...ال باعتبار أ�ن الن�ص
الديني غام�ض ،أ�و له أ�كرث من داللة� ،إمنا امل�شكل يف الو�سائل واملناهج املتبعة يف فهم
تلك الن�صو�ص هي أ��سهمت يف �ضبابية تلك الن�صو�ص ،مما جعلها حتمل على أ�كرث من
وجه.
ؤ
أ
� /2إطالق العنان لال�ستح�سانات العقلية والذوقية يف معاجلة �ش�ون املر�ة وت�شخي�ص
احللول املت�صلة بها.
 /3الركون للعادات والتقاليد وعدم القدرة عن اخلروج عن البيئة االجتماعية التي
ا�صبحت تناف�س قوة الت�شريع وحتتل مكانته ،وذلك �ضمن اخل�صو�صية االجتماعية
والثقافية لل�شعوب واملجتمعات ،لذا نلحظ أ�ن و�ضع املر أ�ة الديني يختلف من بيئة م�سلمة
ألخرى م�سلمة ،ومن جمتمع م�سلم ملجتمع م�سلم أ�خر ،ومن دولة ألخرى ،رغم أ�ن
اجلميع يعلن �صراحة تقيده واتباعه لقوانني ا إل�سالم و أ�حكامه.
وال أ�علم أ�ي �إ�سالم نتبع؟ ا إل�سالم الذي جاء به خامت أالنبياء واملر�سلني �صلى اهلل عليه
و�آله أ�م نخ�ضع للعادات والتقاليد؟
 /4االنت�صار واالنتماء للنزعة الذاتية أ�و القبلية أ�و املذهبية ،فكل ما يراه املذهب هو
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مقالة

ال�صح ،وما يراه ا آلخر هو اخلط أ� ،و�إن كانت حجة ا آلخر
وبراهينه أ�قوى و أ��صدق.
ينبغي أ�ن تكون قوة الدليل والربهان هي الغاية التي
ندركها ،وننت�صر �إليها،و أ�ن نرتفع عن لغة التعايل.
لقد عوجلت ق�ضايا املر أ�ة -يف بع�ض أالحيان -باملنطق
القبلي املخالف �صراحة لتعاليم الدين ،وال�شواهد يف
ذلك كثرية منها م� أس�لة موارد التكافئ ،ومنها عمل
املر أ�ة ،وغريهما من ال�شواهد.
و�سع دائرة حقوقها فمنحها
كما أ�ننا نلحظ أ�ن البع�ض ّ
الق�صر واملرجعية
ما ال ت�ستحق كمو�ضوع الوالية على ّ
والق�ضاء ،وهذا كذلك يجايف احلقيقة.
 /5ردّة الفعل العنيفة من احل�ضارة الغربية التي
تعاملت مع املر أ�ة يف ق�ضاياها املختلفة بنوع من االنفتاح
ال�صارخ �إذ مل تعد للمر أ�ة يف تلك احل�ضارة �شي من
اخل�صو�صية.
أ
أ
هذا التوج�س �وجد عند البع�ض �سوء ظن باملر�ة واالعتقاد
أ�نها �شر مطلق!! و أ�نها م�صدر الف�ساد!! ...وبناء عليه ف�إن
كل ما يتعلق بق�ضاياها ينبغي أ�ن يعالج �ضمن االطار
البيئة اخلا�صة لها ،ال �ضمن تعاليم ا إل�سالم و أ�حكامه.
وال ريب أ�ن من يتطلع �إىل بع�ض املجتمعات امل�سلمة
أ
بالخ�ص يف دائرة املر أ�ة وما يت�صل بها يلحظ نتائج
هذه الثقافة الب�شرية -التي ت�ستند يف بع�ض أ��صولها على
العادة والعرف -قد جعلت من املر أ�ة عن�ص ًرا دون ًيا.
هذه الثقافة ما زالت �سارية املفعول ولها مدلوالت كثرية
يف املجتمع العربي ،من أ�برز تلك املدلوالت أ�ن املع�صية
ال�صادرة من املر أ�ة ال يغ�سله �إال القتل ،وكذا م� أس�لة عمل
املر أ�ة �إذ فر�ض عليه قيودًا ما أ�نزل اهلل بها من �سلطان.

منظومة اجلودة

يف �صيانة الطرق
املهند�س عبا�س ر�ضي ال�شما�سي

�إن من �سمات املن�ش آ�ت الناجحة هي الد أ�ب على التجديد والتطوير ،واعادة هند�سة االجراءات ملا تقوم بها من أ�عمال
،ومراقبة طرق اجناز أالعمال ،وال�سعي �إىل تطوير طرق أالداء وحت�سينها  ,وما نحن ب�صدده هو حماولة تو�ضيح اخللل
امل ؤ�دي ل�سوء ال�سفلتة يف �شوارعنا وخ�صو�صا بعد أ�عمال ال�صيانة ومتديد اخلدمات ،بهدف ت�صويب ا إلجراءات املنظمة
للعمل ل�ضمان اجلودة وح�سن التنفيذ.
كل منا يالحظ ال�شوارع وقد ا�ستبيحت باحلفريات خالل مدد ق�صرية من اكتمال ر�صفها كما نالحظ �سوء ال�سفلتة بعد
اجناز حفريات املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء اىل غري ذلك ،وكرثة التعرجات وال�شقوق والهبوطات والتخددات والت آ�كل
يف طبقات ا إل�سفلت وعدم عودتها �إىل و�ضعها الطبيعي قبل ال�سفلتة ...ترى ملاذا تكرث هذه العيوب  ..هل هناك خط أ� �إداري
تن�سيقي أ�م فني تنفيذي يف اجناز العمل أ�م يف كليهما ؟؟
فما الذي يجري بالفعل من �إجراءات حالية للرتخي�ص العمال احلفريات وطرق ا�ستالمها من املقاولني بعد اكتمال العمل؟
يتقدم مقاول اخلدمات للح�صول على رخ�صة متديد خدمات وت�صدر البلدية الرتخي�ص مع �شرط وجود اال�ست�شاري امل�شرف
ويقوم املقاول ب أ�عمال احلفريات و�إعادة الردم وال�سفلتة وتقوم البلدية با�ستالم املنتج النهائي عن ال�سفلتة من اال�ست�شاري
دون اال�ستالم املبا�شر يف املوقع ملراحل التنفيذ املتعاقبة من طبقات الت أ��سي�س ،والردم االويل والنهائي  ,وحتقيق لل�سماكات
املطلوبة للطبقات وغريها من املتطلبات وهنا هو مكمن اخللل اذ ي ؤ�دي ذلك بالطبع اىل الهبوط احلتمي وظهور العيوب
يف فرتة ق�صرية،ومايزيد الطني بلة أ�نه نظر�آ لعدم تخ�ص�ص مقاويل اخلدمات ب أ�عمال ال�سفلتة  ,يتم اال�ستعانة مبقاولني
و أ�فراد غري م ؤ�هلني وغري ذي خربة يف أ�عمال احلفريات و�إعادة ال�سفلتة مما ينتج عنه �سوء يف أالداء ف�ضال عن عدم قيام
اال�ست�شاري بالدور املناط به من الت أ�كد من �إمتام العمل ح�سب املوا�صفات.
بات من الوا�ضح اذ�آ أ�ن هناك اجتماع ألخطاء فنية و�إدارية يف عملية ا إل�شراف على أالعمال وا�ستالمها ف�ضال عن عدم
كفاءة املقاولني الذين يقومون بهذه أالعمال.
أ
فما املخرج لهذه امل�شكلة ؟ وما هي ا إلجراءات املقرتحة التي ت�سهم يف رفع كفاءة و�داء �صيانة الطرق ؟
ؤ
يقرتح أ�ن تقوم البلديات باختيار عدد من املقاولني يف أ�عمال ال�سفلتة بعد فح�ص �سجالتهم املهنية وم�هالتهم وخرباتهم
املوثقة يف م�شاريع ال�سفلتة،وحت�صر أ�عمال ال�سفلتة على ه ؤ�الء املقاولني املرخ�صني فقط ولتفادي تطبيق نظام املناف�سات
احلكومية يف هذا املجال الذي يح�صر وجوب طرح هذه أالعمال يف مناف�سة عامة  ،يقرتح أ�ن تقوم البلديات ب�إعداد حما�ضر
مع �شركات اخلدمات واالتفاق على ت�سمية عدد من املقاولني امل ؤ�هلني حيث يوجد لدى كثري من هذه اجلهات نظم ت أ�هيل
للمقاولني ،وتقوم البلديات با�ستالم أ�عمال �إعادة ال�سفلتة من اال�ست�شاري على مراحل خمتلفة من الردم والدك وال�سفلتة
وتقنن املراحل املطلوبة لال�ستالم قبل امل�ضي يف املرحلة الالحقة وتدون يف �سجالت اال�شراف (,)HOLD POINTS
وتطلب الفحو�ص امليدانية من املختربات املعتمدة عندما يتطلب ذلك وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ,اختبار دك الرتبة،
واختبار التدرج ،ون�سبة حتمل كاليفورنيا ( )CBRومقاومة الت آ�كل ( )Los Angeles Abrasionوجتربة مار�شال على
اخللطة ا إل�سفلتية للتحقق من ثبات اخللطة وان�سيابها والفراغات الهوائية ون�سبة ا إل�سفلت على أ�ن يقوم م� ؤس�ول مراقبة
�ضبط اجلودة بالتدقيق على م�ستندات اختبارات املقاول احلقلية والت أ�كد من أ�ن م�ستندات االختبارات الهند�سية املقدمة
من املقاول معتمدة يف حينها وبعد تنفيذ كل مرحلة من مراحل الردم وال�سفلتة ،كما يلزم ت أ��سي�س جهات تن�سيقية يف
البلديات لدرا�سة طلبات تراخي�ص احلفريات وحفظ م�ساراتها يف قواعد بيانات الكرتونية واي�ضاح التداخالت بينها
والتن�سيق مع التخطيط العمراين و أ�ق�سام �ضبط التنمية ملعرفة امل�شروعات امل�ستقبلية املجاورة حتى النفاج أ� بحفريات
جديدة كلما أ�جنزنا طريق آ� جديد�آ.
ولتفعيل ا إلجراء يقرتح �إقامة ور�شة عمل مب�شاركة جميع اجلهات املعنية لبحث ا إلجراءات احلالية يف �إعادة ال�سفلتة
واالتفاق على �سل�سلة ا إلجراءات اجلديدة ,ومراحل اال�ستالم املتالحقة وتفعيل دور رقابة البلديات و لوائح اجلزاءات
واملخالفات املرتتبة على املقاولني .
�إن منظومة اجلودة التتكامل �إال بوجود ركائز متعددة تبقيها حية وفاعلة و أ�همها اهتمام القيادات العليا يف املن�ش أ�ة بدور
اجلودة وحتديد م�ستلزماتها عرب الدرا�سة ال�شاملة للهياكل التنظيمية وتوزيع امل�سئوليات وال�صالحيات و�إي�ضاح أالعمال
وا إلجراءات الكفيلة مبراقبة العمل ل�ضمان م�ستو عال من اجلودة وح�سن أالداء..واهلل من وراء الق�صد.
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يف بداية احلديث أ�حببت أ�ن أُ��شري للقارئ العزيز ب أ�ن �سبيل املثال -النوع الكيميائي ( )chemicalوالذي قد يف املو�ضوع بلغة �سل�سة -غري ُمعقدة -و� أس��ستبعد (وبقدر
امل�ستطاع) امل�صطلحات الطبية والتي لن تقدم أ�و ت ؤ�خر يف
الت�سمم الغذائي ( )food poisoningأ�نواع ُمتعددة ال ُيلتفت له أ�حيا ًنا.
وال تقت�صر فقط على النوع اجلرثومي ( )biologicalوكوين أ�تكلم مع طبقة ُمثقفة من قراء ال�صحيفة -وقد �إي�صال الر�سالة.
(والذي هو أ�همها و أ� َ�ش َهرها) ،بل هناك أ� ً
ي�ضا -وعلى تكون غري ُمتخ�ص�صة يف املجال الطبي -ف� أس�جعل كالمي حينما نبد أ� باحلديث عن أال َ�ش َهر يف الت�سمم الغذائي-
وهو النوع اجلرثومي -ف�سنعرفه على أ�نه الت�سمم الذي
لل�صابة مبيكروب من جمموعة
ي�صدر من تعر�ض ا إلن�سان إ
الدكتور /حممد حمرو�س آ�ل حمرو�س
ميكروبات محُ ددة ال ترى بالعني املجردة (ولي�س كل
الكلينيكية وهند�ستها اجلينية
امليكروبات) التي تت�سم بقدرتها على �إفراز �سموم خا�صة
«باحث وعامل �إكلينيكي» و�إ�ست�شاري يف جمال علوم امليكروبات إ
تفرزها يف أالغذية ت�سبب من خاللها أ�عرا�ض الت�سمم
الغذائي .وهنا يجب الت أ�كيد على أ�ن الت�سمم يف هذه احلالة
باحث ومكت�شف عالجات بروتينية �ضد البكترييا� .إكت�شف جمموعة كبرية
هو ب�سبب ال�سم البكتريي الذي و�صل للمعدة بطريقة ما.
من ال�سالالت التي متتاز ب�إفراز مواد قادرة على الق�ضاء على الكثري من
فيكفي هنا دخول ال�سم حتى لو كان امليكروب غري موجود.
البكترييات املمر�ضة وامل ؤ�هلة لدخول عامل العالجات امل�ستقبلية.
وال يجوز �إطالق م�صطلح ت�سمم غذائي على كل نزلة
�إكت�شف أ�حد الربوتينات العالجية والتي تعمل �ضد ( ،)MRSAوالذي مت
معوية.
ت�سجيله يف بنك اجلينات العاملية بالرقم الكودي ( .)GU929338ولقد
أ
وعليه ال يجوز اخللط بني حاالت ا إل�صابة ب�مرا�ض جرثومية
مت ن�شر تفا�صيل البحث لهذا الربوتني يف املجلة العلمية العاملية املحكمة
يف اجلهاز اله�ضمي ب�سبب وجود اجلرثومة نف�سها يف داخل
( .)Peptidesومت ت�سمية اجلني امل� ؤس�ول عن الربوتني (بعد أ�ن فكك
للن�سان ،وبني حاالت الت�سمم الغذائي
اله�ضمي
اجلهاز
إ
�شفراته الوراثية بوا�سطة التقنيات احلديثة) بـ (.)hlp
الناجت عن ال�سم .حيث أ�ن هذا امل�صطلح يعني لدى
ولقد وا�صل اكت�شافاته بربوتينات أ�خرى ،ومت ت�سجيلها بكودات خا�صة
املُتخ�ص�صني نوعية ُمعينة من اجلراثيم.
يف بنوك اجلينات العاملية ومت ن�شرها يف املجالت العلمية العاملية
وعليه ف�إنني وانا أ�كتب هذه املادة أ�� أس�ل نف�سي� :إذا ما
املحكمة .ومن أ�مثلة ذلك -ولي�س على �سبيل احل�صر -الرقم الكودي املُ�سجل للربوتني املُكت�شف من قبله أ�ي�ض ًا
الذي �سيتفيده القارئ من خالل حتييد النقا�ش يف الت�سمم
( ،)HM357252والذي مت ن�شر تفا�صيله يف (.)Immunology & Medical Microbiology
الغذائي (وا إلبتعاد عن اجلراثيم املُ�سببة ألمرا�ض النزالت
و أ�كت�شف جمموعة من اجلينات املرتبطة بالت�صنيف ال�شجري لـ ( )MRSAومت ت�سجيلها يف قاعدة البيانات
املعوية) كون أ�ن ما �سينتقل �إليه من ميكروبات �إىل اجلهاز
أالملانية .وغريها من أ�عمال بحثية ك�شفية.
اله�ضمي م�صدرها واحد والوقاية منها ت�صب يف جمرى
ُكرم من قبل عدة جامعات وجهات عاملية.
واحد.
كرمته ال�سفارة ال�سعودية يف بريطانيا وامللحق الثقايف يف بريطانيا و أ�مريكا �إثر �إكت�شافه العلمي املتعلق ب�إحدى
�إن أ�ب�سط ما ُيفرق الت�سمم الغذائي عن غريه من
الربوتينات العالجية.
أ�مرا�ض اجلهاز اله�ضمي والتي ت�شمل النزالت املعوية
أ
..عاملية
القطيف
�شعار
حتت
اخلام�سة
ن�سختها
يف
بالقطيف
هلية
ال
التكرمي
جلنة
قبل
من
وهو أ�حد املكرمني
( )gastroenteritisب�شكل مبدئي أالعرا�ض
ا إلبداع
امل�صاحبة وكذلك فرتة احل�ضانة ومدة املر�ض.
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وتتمثل تلك أالعرا�ض -وب�شكل أ��سا�سي -يف ا آلم البطن
مع عملية قيئ وهي أالعرا�ض الرئي�سة يف حال الت�سمم
الغذائي .وقد تتطور تلك أالعرا�ض لت�شمل ال�شكوى من
�إ�سهال ،غثيان ،مغ�ص حاد .وال مينع أ�ن ُيرافق الت�سمم
الغذائي �إرتفاع يف درجة احلرارة ،وهو عر�ض لي�س أ��سا�سي
يف هذا املر�ض .وتختلف هذه أالعرا�ض يف حدتها تب ًعا
للحالة ال�صحية للمري�ض ومرحلته العمرية .وتظهر هذه
أالعرا�ض خالل �ساعتني من أ�كل الوجبة امل�سممة وقد متتد
ألكرث من ذلك لت�صل �إىل � 48ساعة .ويف غالب أالحيان
ف�إن املر�ض قد ال ي�ستمر ألكرث من �ساعات معدودة يتعب
فيها امل�صاب .وقد تكون هذه أالعرا�ض م ؤ�ذية لل�شخ�ص
امل�صاب وقد تهدد حياته (ال �سمح اهلل).
ويف حال ا إل�صابة بالنزالت املعوية املختلفة -غري تلك التي
ت�سببها أ�مرا�ض الت�سمم الغذائي -فتظهر هذه أالعرا�ض
جمتمعة أ�و متفرقة .وي�صحب عادة النزالت املعوية �إ�سهال
�شديد ي�صل �إىل ثالثة مرات أ�و أ�كرث خالل � 24ساعة ،حيث
يكون هذا ا إل�سهال مائى القوام وعادة ما يكون لونه مائل
للخ�ضرار .وقد يكون ا إل�سهال مرة واحدة ولكن م�صحوب
إ
أ
أ
بدم �و خماط �و �صديد.
ويجب الرتكيز على عالج أالعرا�ض عند حدوثها قبل
التفكري يف عالج ا إل�صابة بامليكروب .ومن أ�هم هذه
أالعرا�ض القيئ وا إل�سهال واللذان ي�ستدعيان ا إلكثار من
�شرب ال�سوائل امللحية (كماء الرز املطبوخ) للتعوي�ض من
فقد ال�سوائل .ويجب ا إلنتباه �إىل أ�ن تناول بع�ض أالدوية
التي توقف ا إل�سهال قد تت�سبب يف �سوء احلالة ألنها حتجز
امليكروبات و�سمومها يف ج�سم أالن�سان بدل التخل�ص منها،
ويبقى �شرب املاء بكميات كبرية هو الو�صفة أالف�ضل.
ويبد أ� الت�سمم الغذائي على وجه اخل�صو�ص يف ا إلنت�شار
حينما تقوم أالفراد يف املجتمع بتناول مادة غذائية
ُمعينة ملوثة ب�إحدى أ�نواع البكترييا التي تُ�سببه أ�و بالتعر�ض
ل�سمومها املوجودة يف تلك املادة الغذائية ،حيث عادة ما
يكون امل�صدر حمل معني يتم حت�ضري الغذاء فيه بطريقة ال
تتفق مع ال�شروط واملعايري ال�صحية العامة (حتى و�إن ظهر
ذلك املحل أ�و املطبخ على أ�نه جميل الديكور).
هُ نا ي أ�تي دور التحاليل التي تقوم على الك�شف عن امليكروب
نف�سه (الذي ال ُيرى بالعني املُجردة) أ�و ال�سم الذي يفرزه
إلثبات ذلك.
وبنف�س ال�سياق ف�إن ميكروبات أ�خرى ُم�سببة للنزالت املعوية
�سواء كانت بكتريية أ�وفريو�سية أ�وطفيلية أ�وفطرية أ�و غريها
من جراثيم �ستنتقل حينما يتدنى م�ستوى التقيد بال�شروط
واملعايري ال�صحية .وترتاوح مدة ا إل�صابة بالنزالت املعوية
عموما ما بني يوم وع�شرة أ�يام.
ً
وعند تتبع م�صدر العدوى ف�إنه من ال�صعب احلكم -نظ ًرا
إلختالف أال�شخا�ص يف مناعتهم -على �سالمة الطعام من
امليكروبات فقط -وملجرد -أ�ن بع�ضهم أ�كل منه ومل ُي�صب
ب�شيء .وهنا ف�إن كمية الطعام امل أ�كول و�إحتوائه على كمية

كافية من امليكروبات و�سمومها �سبب مهم يف
ا إل�صابة .وب�شكل عام ف�إن كبار ال�سن وال�صغار يف
ال�سن واحلوامل و أ��صحاب أالمرا�ض املزمنة ومن
مناعتهم �ضعيفة نتيجة لوجود أ�مرا�ض محُ ددة
مثل «ال�سكل�سل» أ�و نتيجة ألخذ أ�دوية ت�ضعف
من مناعتهم مثل مر�ضى ال�سرطان ،فهم أ�كرث
النا�س عر�ضة للمر�ض يف حال تناول الوجبات من
اخلارج.
وكمتخ�ص�ص أ�ن�صح هذه الفئات من النا�س
با إلبتعاد عن أالكل يف اخلارج ،ويف حال أ�رادو
ذلك ف�إن عليهم بالتفكري اجلاد وو�ضع أ�لف
ح�ساب للنتائج التي قد تنجم عن هذه املغامرة.
أ�ن أ��شهر ُم�سببات الت�سمم الغذائي اجلرثومي-
خ�صو�صا يف منطقتنا -هي املكورات العنقودية
ً
( )Staphylococcus aureusوهي
بكترييا كروية ال�شكل ذهبية اللون �سبحية النها
تتكاثر يف �شكل جتمعات بهيئة عنقود العنب،
وتتح ّمل تركيزات عالية من امللح وين�شط منوها
يف وجود الهواء (حتى بكميات قليلة) ،ويقل يف
عدم وجود الهواء .ويحملها ا إلن�سان بوا�سطة
خ�صو�صا يف الدمامل والقروح واجلروح)
اجللد (
ً
أ�و بوا�سطة �إفرازات اجلهاز التنف�سي (كالزفري
والكحة والعط�س) أ�و حتى يف داخل فتحات أالنف
َّ
والتي ت�شكل م�صدر للعدوى حينما يالم�س بائغ
الغذاء أ�نفه ومن ثم ُي ً
ح�ضر الغذاء .وتظهر أ�عرا�ض
ا إل�صابة بهذا امليكروب خالل �ساعة �إىل �ست �ساعات.
أ�ما الكولي�سرتيديوم ( )Clostridiumواللي�سترييا
( )Listeriaفهما النوعيتان من البكترييا امل�سببتان
للت�سمم الغذائي (كما هو احلال يف مو�ضوع املكورات
العنقودية) وتظهر أ�عرا�ضهما خالل � 24ساعة.
أ
فالكولي�سرتيديوم حتتاج لو�سط خايل من الك�سجني
كاملعلبات املغلقة التي تلوثت ببع�ض من أ�بواقها ،والتي
تظهر على أ�نها منتفخة نظ ًرا للغازات املفرزة بوا�سطة
تلك النوعية من اجلراثيم .و ُيعد �سمها من أ�قوى ال�سموم
يف العامل.
بينما اللي�سترييا فتحب أالجواء الباردة فتنمو على
أالغذية الباردة املو�ضوعة يف الثالجة مثل امل أ�كوالت التي
حتتوي على كرمية أ
والجبان ال�سائلة وامليونيز وما �شابه.
وتظهر م�شكلة هذه اجلرثومة ب�شكل حقيقي حينما ت�صيب
احلوامل من الن�ساء .لذا فعليهن ا إلنتباه لذلك.
أ�ما أ��شهر م�سببات النزالت املعوية فهي ال�ساملونيال
( -)Salmonellaوالتي أ��صبح أ��سمها م أ�لو ًفا يف
أالو�ساط ال�شعبية -وهي بكترييا ع�صوية هوائية وال هوائية،
لونها أ�بي�ض رمادي ،وتعي�ش يف درجة حرارة بني (14ـ)15
درجة مئوية ،وتعي�ش يف ج�سم ا إلن�سان واحليوانات والطيور
كالدواجن ومنتجاتها (كالبي�ض) ،كما توجد أ�ي�ض ًا يف املياه

امللوثة ومياه ال�صرف ال�صحي .وعلى هذا أال�سا�س ف�إن
حمالت الغذاء التي تبيع حلوم الطيور ومنتجاتها تكون
أ�كرث عر�ضة لل�ساملونيال .وتظهر أ�عرا�ض ال�ساملونيال خالل
يوم اىل ثالثة أ�يام.
و�إذا ما أ�ردنا التبحر ب�شكل �سريع يف أالنواع أالخرى املُ�سببة
للنزالت املعوية وكذلك الت�سمم الغذائي ،ف�إننا �سنقول
ب أ�ن أ�عرا�ضها تختلف ن�سب ًيا (ولكنها يف �إطار أالعرا�ض
املذكورة) وتختلف أ�ي�ضا يف طبيعة ونوعية الغذاء امل أ�كول
الذي تنمو عليه وكذلك يف وقت ظهور أالعرا�ض الناجتة
عنها بعد تناول الطعام امللوث بها.
لقد �سمعنا يف ال�سنوات أالخرية عن �ساللة من �سالالت
(� )E. coliإنت�شرت يف أ�وروبا وبد أ�ت يف أ�ملانيا وت�سببت
يف بع�ض الوفيات نظ ًرا ل�شرا�ستها وكانت تتواجد على
أ�غذية مثل التفاح وبع�ض اللحوم واخل�ضروات .هذه
النوعية من ال�ساللة البكتريية ت�سبب نزالت معوية م ؤ�دية
جدً ا حيث تظهر أالعرا�ض بعد يوم اىل ثمانية أ�يام من أ�كل
الطعام امللوث بها .وتنمو على احلليب غري املب�سرت والذي
يدخل يف مكونات ا إلي�سكرمي قبل تربيده ويف مياه ال�شرب
والتي قد تكون م�صد ًرا لها.
هناك أ� ً
ي�ضا ما ي�سمى بالكامبيلوبكرت(Campylob
 )acterحيث تعترب ف�ضالت احليوانات م�صدرا لها،
خ�صو�صا حينما تتلوث اللحوم والبي�ض ببع�ض من هذه
ً
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الف�ضالت .وتعي�ش يف احلليب غري املب�سرت ويف املياه.
وتظهر أ�عرا�ضها بعد يومني اىل خم�سة أ�يام.
أ�ما أ�عرا�ض طفيليات غيارديا ( )Giardiaوالتي يتم
الك�شف عنها عن طريق امليكرو�سكوب وهو طفيل �سوطي
متحرك -ولي�س بكتريي -فتظهر فيما بني أ��سبوع �إىل
أ��سبوعني من تناول اللحوم ،أ�و �شرب مياه ،ملوثة بها .ومن
ال�سهولة �إنتقال هذه امليكروبات املزعجة جد ًا أ
للمعاء.
وهناك جمموعة من الفريو�سات التي قد تت�سبب بحاالت
النزالت املعوية ،منها ما تظهر أ�عرا�ضها خالل �ساعات
ومنها ما تظهر خالل ب�ضعة أ��سابيع .ويمُ كن للفريو�سات
أ�ن تُلوث جمموعات متنوعة جد ًا من أالطعمة ،وقد يح�صل
التلوث فيها يف مراحل مت أ�خرة ،أ�و قد تتلوث تلك أالطعمة
بالفريو�سات وهي يف من�ش أ�ها ،أ
كالطعمة البحرية أ�و
اخل�ضار وغريها.
واملق�صود من عر�ض هذه امل�سميات ك أ�مثلة ،ومن عر�ض
تفاوت وقت بدء ظهور أالعرا�ض الناجمة عنها ،هو تو�ضيح
دواعي � ؤس�ال الطبيب عن نوعية الطعام الذي تناوله
املُ�صاب ،وعن وقت ظهور أالعرا�ض ،يف حماولة منه

لتجميع املعلومات املفيدة يف الت�شخي�ص أالكلينيكي لطبيعة
امليكروب املُ�سبب للمر�ض وملعرفة �إذا ما كانت حالة ت�سمم
أ�و غري ذلك من أ�مرا�ض ميكروبية يف اجلهاز اله�ضمي.
وتنتقل امليكروبات �إىل أالغذية بوا�سطة ناقل (و�سيط)،
ويمُ كن أ�ن يح�صل يف واحد من املراحل املختلفة لعمليات
�إعداد الطعام وجتهيزه أ
للكل ،كاحلفظ أ�و الطهي أ�و
هم هذه الو�سائط الناقلة للميكروبات
التقدمي .ومن أ� ّ
الغبار الذي ينقل اجلراثيم املوجودة يف �إفرازات اجلهاز
التنف�سي ومن �ضمنها الب�صاق مل�سافات بعيدة جد ًا
خ�صو�صا املكورات العنقودية ،وقد ت�ستقر هذه اجلراثيم
ً
أ
على أالطعمة املك�شوفة .وال يخفى على القارئ �ن الطعام
امللوث باجلراثيم أ
(لنه مك�شوف أ�و ألنه غري حمفوظ
رئي�سا أ� ً
خ�صو�صا
ي�ضا،
ً
بطريقة جيدة) قد يكون �سب ًبا ً
حينما ُيرتك مك�شو ًفا ومعر�ضا للج ِّو اخلارجي لفرتة طويلة
قبل أ�كله .وهذا ينطبق على كل غذاء حتى لو كان  -مطهي
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ومرتوك  -بدون معايري حفظ جيدة.
أ
هناك بع�ض املطاعم تقوم بتقدمي بع�ض الغذية-
خ�صو�صا اللحوم -دون �إن�ضاجها ب�شكل جيد ،وهذا يعني
ً
أ�ن البكترييا (�إذا ما كانت موجودة) لن متوت .النقطة
املهمة هنا هو أ�ن بع�ض أالطعمة حتى لو كانت مطهية ب�شكل
جيد وحمفوظة ب�شكل جيد ،قد تتعر�ض لطعام �آخر ملوث
أ�و ألدوات ملوثة عند التقطيع أ�و أليدي ملوثة غري مغ�سولة
فتنتقل �إليها البكترييا.
ويجب الرتكيز هنا وب�شكل خا�ص على ا إلهتمام بالنظافة
ال�شخ�صية للبائع .وهذا أالمر غاية يف أالهمية وي�ستطيع
املواطن غري املتخ�ص�ص مالحظة ذلك ب�سهولة.
ومن أ�هم أالمور يف النظافة ال�شخ�صية نظافة أ�يدي الباعة
والتي قد تكون ملوثة بامليكروبات والتي �سرعان ما تنتقل �إىل
أالطعمة وامل�شروبات �إذا مل تغ�سل ج ِّيد ًا .وهنا ي أ�تي دور لب�س
القفازات ال�صحية عند �إعداد الطعام .وهناك الكثري من
الدرا�سات ال�صحية التي تعترب أ�ن امل�صدر الرئي�س إلنتقال
العدوى ب�شكل عام هي أاليدي ،وعليها يجب ا إلنتباه لهذا
املو�ضوع .وال يكفي جمرد لب�س قفازات بال�ستيكية واحدة
طوال عمليات �إعداد أ�طباق الوجبات ،ألن امليكروبات
قادرة على االلت�صاق بها واالنتقال من غذاء ملوث �إىل
غذاء �آخر �سليم .وهذا ما ُنالحظه يف الكثري من املطاعم
والذي يبقى القفاز على العاملني كديكور أ�كرث منه وقاية.
بع�ض أال�شخا�ص يقوم بتجميد كتل من اللحوم الكبرية
ليتم بعد ذلك �إخراجها من «الفريزر» ليتم بعدها
تقطيعها ومن ثم جتميدها مرة ثانية� .إن هذه الطريقة
غري �صحية ألنها ت�ساعد على تن�شيط البكترييا ومترينها
على التعر�ض لدرجات حرارة خمتلفة.
وال يخفى على القارئ أ�ن بع�ض أالغذية مثل الفواكه
واخل�ضروات التي ال يتم غ�سلها ب�شكل جيد ب أ�نها تُعترب
و�سيلة جيدة لنقل امليكروبات.
وكون أ�ن بع�ض أ�نواع البكترييا امل�سببة للت�سمم أ�و النزالت
املعوية تتواجد يف املاء امللوث والذي ُي�ستخدم لل�شرب أ�و
لعمل الثلج واملرطبات ف�إن كل ما يتم حت�ضريه بذلك املاء
امللوث �سيكون عر�ضة للتلوث أ� ً
ي�ضا.
ومما ُيالحظ على بع�ض املحالت املتجولة ومن �ضمنها
�سيارات أالي�سكرمي تلك أالدوات التي تبدو للمواطن غري
املُتخ�ص�ص -لرتاكم بع�ض البقع عليها� -آثار التلوث.
ومن �ضمن هذه أالدوات أالواين وغريها من أ�دوات الطبخ
وتقدمي الطعام و أ��سطح حت�ضري الطعام امل�ستخدمة لتجهيز
اللحوم والدواجن أ
وال�سماك (عند �سيارات «الربجر»)،
أ�و حتى أالدوات العامة مثل مقاب�ض أالبواب ،وال ُعمالت
النقدية املتداولة ،و ُلعب أالطفال وغريها� .إن هذه ا آلثار
الدالة على التلوث تُعترب م ؤ��شر لتدين نظافة املكان.
ويف اجلانب ا آلخر ،ف�إن تواجد احل�شرات يف أ�ماكن بيع
الوجبات و أ�ماكن تواجد �سيارات ا آلي�سكرمي يعني �سهولة
�إنتقال تلك البكترييا امل�سببة للت�سمم الغذائي للمادة
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الغذائية .ألن احل�شرات تُعترب من أ��شهر م�سببات نقل
العدوى أ
للطعمة ،ومن أ�مثلتها الذباب وال�صرا�صري.
وكذلك تواجد احليوانات كالقطط وغريها والتي تلوث
املنطقة -التي تعي�ش فيها -ب�إفرازاتها احلاملة للجراثيم.
وللوقاية من الت�سمم الغذائي ف�إن كلمة ال�سر هنا هي
النظافة ال�شخ�صية للعاملني (والتي أ��شرنا �إليها أ�عاله)
وق�ص أالظافر ولب�س القفازات
والتي ت�شمل تنظيف اليدين ّ
(وهنا تُالحظ عزيزي القارئ الرتكيز على اليدين وب�شكل
رئي�س) والت أ�كيد على غ�سل اليدين ج ِّيد ًا بعد التعامل مع
الطعام غري املطبوخ (حتى ال ينتقل أ
للطعمة أالخرى)،
ونظافة املالب�س و�سالمة العاملني من أالمرا�ض أ�و
اجلروح .أ�ما نظافة موقع �إعداد الطعام فهي ال تقل أ�همية
عن النظافة ال�شخ�صية والتي ت�شمل �إغالق جميع الفتحات
التي ت أ�وي �إليها القوار�ض واحل�شرات وو�ضع �شبك �سلكي
ناعم على النوافذ ملنع دخول احل�شرات ونظافة �سقف
املطبخ و أ�ر�ضيته وجدرانه ووجود مراوح �شفط للتهوية
وتو ُّفر مغا�سل أ
لليدي ومغا�سل ألدوات املطبخ وتوفري نظام
�صرف �صحي ج ّيد وتوفري حاويات النظافة واحلر�ص على
تغطيتها وتوفري أ��سطح تقطيع خمتلفة لكل �صنف غذائي
وتوفري ثالجات وفريزرات حلفظ الطعام وتنظيف معدات
املطبخ ب�شكل دائم.
وبعد أ�ن تكلمنا عن الت�سمم الغذائي اجلرثومي والنزالت
املعوية � ،أس�عطي م�ساحة هنا لنذكر أ�هم ما يعنينا حول نوع
�آخر من الت�سمم وهو الت�سمم الكيميائي (وهنا ف�إن م�صطلح
ت�سمم ينطبق على ما يكون م�صدره كيميائي) والذي يحدث
ب�سبب املعادن الثقيلة (مثل الزئبق والر�صا�ص) أ�و بوا�سطة
املبيدات احل�شرية امل�ستعملة يف ِّ
ر�ش الفواكه واخل�ضراوات،
أ�و بوا�سطة تلوث الطعام نتيجة ر�ش املبيدات احل�شرية
املنظفات املنزلية أ
باملنزل ،أ�و بوا�سطة ِّ
والدوية ،كما ي�س ِّبب
تفاعل أالواين مع املواد الغذائية املحفوظة بها كاملعلبات
و أ�واين الطبخ النحا�سية بع�ض ًا من أ�نواع الت�سمم الغذائي.
ويجدر بالذكر هنا ،أ�ن أالعرا�ض ال�سابقة التي ذكرناها
يف الت�سمم اجلرثومي تظهر أ� ً
ي�ضا يف الت�سمم الكيميائي.
ولكن ما يمُ يز الت�سمم الكيميائي وجود احلكة� ،ضيق حدقة
العني� ،سرعة التنف�س� ،سرعة �ضربات القلب ،التعرق،
زغللة يف الر ؤ�ية� ،صداع ،ت�شنجات يف بع�ض أالحيان ،حيث
تظهر هذه أالعرا�ض خالل دقائق من تناول الطعام امللوث
بال�سموم الكيميائية.
ويف أالخري نقول ب أ�نه �سواء كان ال�سبب يف ا إل�ضطراب
احلادث يف اجلهاز اله�ضمي هو النوع امل�سبب للت�سمم
الغذائي الناجت من ال�سموم التي تفرزها البكترييا يف
للن�سان ،أ�و كان
أالغذية أ�و يف داخل اجلهاز اله�ضمي إ
نتيجة تكاثر هذه اجلراثيم يف أالطعمة أ�و ب�سبب وجود
مواد كيميائية تلوث بها الطعام ،ف�إنها يف أالخري ال تدل
�إال على �شيء واحد وهو �إنحدار م�ستوى النظافة يف املكان
املح�ضر فيه الطعام.

ي�شارك يف معر�ض ت�شكيلي يف فلوريدا

�شارك الفنان الت�شكيلي كميل امل�صلي يف مدينة تامبا بثمان
لوحات بجناح مبعر�ض يف جامعة جنوب والية فلوريدا
بالواليات املتحدة أالمريكية اخلا�ص مبنا�سبة العيد الوطني
للمملكة العربية ال�سعودية أ�طلق على جتربته امل�سماة (جلوات)
من تراث القطيف يف مرا�سم زفة العرو�س،ح�ضره جمموعة
من الطلبة و أ��ساتذة اجلامعة مبعية الدكتور حممد العي�سى
امللحق الثقايف بال�سفارة ال�سعودية بوا�شنطن العا�صمة.
ـ كما يعر�ض له يف امللحقية الثقافية ل�سفارة اململكة بوا�شنطن
العا�صمة عمل ميثل علم اململكة بطريقة جتريدية تزينه كلمة

التوحيد وهو ت�شكيل حفر على اخل�شب ،وقد أ�هدى للملحق
الثقايف بال�سفارة عمل �آخر بالفحم.
والفنان كميل امل�صلي أ�حد فناين املنطقة ال�شرقية القطيف
الت�شكيليني الذي مثل اململكة وح�صل على �شهادة يف جمهورية
م�صر العربية يف بينايل القاهرة لل�شباب العربي أالول �سنة
1426هـ من قبل الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب بالريا�ض
حتت �25سنة  ،وللفنان حممد اخلربو�ش م�سئول الفنون
الت�شكيلية بالرئا�سة رئي�س املجموعة كلمة قائال فيها( :م ّثلت
الوطن يف هذا املحفل ال�شبابي العربي الكبري)
ـ حا�صل على البكالوريو�س خ�ص�ص تربية فنية من كلية
جامعة امللك �سعود بالريا�ض �سنة
ـ ولطموحه العلمي قرر الهجرة وميم �صوب الغربة والتحق
بالبعثات �إىل الواليات املتحدة أالمريكية دار�سا يف جامعة نوفا
مبدينة فورت الدريديل بوالية فلوريدا تخ�ص�ص حتليل وحل
ال�صراعاتconflict analysis and resolution
ق�ضايا ال�شعوب وفيها قدم بحثه حول (ال�صراع يف دولة
جورجيا) �سلت ال�ضوء على جممل أالو�ضاع القائمة
يف هذه املنطقة وهو حتليل حول ال�صراع ال�سيا�سي
بني جورجيا ورو�سيا والذي حتول �إىل ع�سكري ح�صل
مبوجبه على املاج�ستري �سنة 2011م.
وا آلن يح�ضر الدكتوراه يف هذا املجال  :ـ له جمموعة
بحوث تتمحور حول الق�ضايا أ
والمور وامل�شاكل
وال�صراعات يف منطقة ال�شرق ا إل�سالمي وربطها
بالنظريات االجتماعية و�صب اهتمامه حولها حيث
انتمائه و�شغفه بها أ
ولنه جزء منها وهي موطنه  ،وال
�سيما أ�ن الق�ضايا يف فيما يعرف بال�شرق أالو�سط قد

الفن الت�شكيلي

الفنان الت�شكيلي كميل امل�صلي

تو�سعت واملطالب بحقوق االن�سان بد أ�ت ت أ�خذ عدة م�سارات
ور ؤ�ى وخا�صة أ�ن العامل يتجه ب أ�نظاره ألهمية هذه املنطقة
من حيث املوقع اجلغرايف والروحي واملوارد الطبيعية وما
حروب اخلليج واحلروب بني ال�صهيونية وامل�سلمني وال�صحوة
ال�شعبية يف الدول العربية �إال أ�مور ال ميكن تركها أ
للجنبي
أ�ن يكتب عنها ويبدي ر أ�يه ثم ي أ�تي أ�هل أالر�ض و أ�هل ال�ش�نأ
ويرتبوا على تلك التقارير أ�بحاثهم وكتاباتهم ومفاهيمهم.
للفنان كميل م�شاركات عديدة منذ �صغره وح�صل على
دورات وور�ش رم�ضانية �آخرها الدورة املقامة �شهر رم�ضان
الفائت يف مركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف
�شارك والده الفنان حممد امل�صلي يف ديكور م�سرحية العوعو
واملريخ 1997
ح�صل على �شهادتي �شكر من معر�ضني يف أالح�ساء 1997
ع�ضو جماعة فناين القطيف و�شارك يف عدة معار�ض يف
مركز اخلدمة� 2002 ،شارك يف بع�ض معار�ض رعاية ال�شباب
بالدمام وح�صل على جائزة يف الريا�ض 1425 ،أ��شرف على
معر�ض جمعية تاروت اخلريية� ،شارك يف املعر�ض ال�سنوي
لق�سم الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض 1425
و ،1427أ�قام معر�ض ثنائي مع الفنان حممد امل�صلي يف
مهرجان جمعية تاروت اخلريية 1427هـ
ومن م�شاركته يف م�سابقة املعر�ض الت�شكيلي ال�سعودي لفن
امليديا أالول �سنة 1432/5/5ه.ـ قال عنه الكاتب ا إل�سالمي
الدكتور توفيق حممد تقي �آل �سيف �سجل هذه الكلمة يف
املعر�ض الثنائي وك أ�نه ا�ست�شف امل�ستقبل لتقبل دعوته معر�ضا
خارج حدود البلد وبعد املحيطات والقارات:ـ ( هذا معر�ض
من أ�جمل ما ر أ�يت وهو �إ�شارة �إىل ما تتمتع به هذه اجلزيرة
من ر ؤ�ية تتجاوز الزمن وحدود املكان وقدرة مع ا إلبداع عند
�شبابها  ،أ�متنى أ�ن يحمل ال�سادة الفنانون هذا اجلمال �إىل
خارج حدود البلد كي يعرفوا العامل على ما يبدعون).
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الفنانة �سكنة ح�سن لـ
الفن الت�شكيلي

اللوحة جزء من وقتي ونب�ض �أفكاري و�ألواين
حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل

�سكنة ح�سن فنانة ت�شكيلية ن� أش�ت ببلدة العوامية مبحافظة القطيف  ،وتعاطت الت�شكيل منذ نعومة أ�ظفارها ،وهي م�ستعينة
بت�شجيع أ��سرتها أ
وبالخ�ص والدها.وهي فنانة بالفطرة تنطلق يف الت�شكيل من خالل وعيها الفطري  ،م�ستندة على جانب من
الثقافة الفنية  ،مت أ�ثرة ببع�ض أ
الجواء الت�شكيلية ال�سائدة ،ولكنها �سرعان ما حددت خطواتها العري�ضة و�إطارها الفني.
رث.
يف هذا احلوار ن�ستك�شف جوانب م�ضيئة من عطائها ال ِ
نف�سك ؟
كيف ت�صفني أ�قرب لوحة �إىل
 -2ماذا قدم الفن للفنانة �سكنة ح�سن ؟
ِ
أ
آلح�صر لعطاء الفن معي  ..لكن أ�طمح أ�نا أ�ن �قدم و اللوحة لي�ست فقط جزء من وقتي او جزء من نب�ضي ..
أ��ضيف له ماي�ستحقه من ر�ساله تخ ّلد أ
للجيال القادمة .هي أ�نا ب أ�فكاري و أ�لواين
هل يوجد توافق بني الر�سم بالزيتي والر�سم
الرقمي ؟ وما أ�برز عيوبهما ؟
جتاربي بالر�سم الزيتي �ضئيلة جدا  ..لكن آل تقارن
التجارب أ�بد ًا من خالل جتربتي ال�شخ�صية  ..ف�شتان
بني ممار�ستهما لكن الرابط أالقوى بينهما هو القدرة
على ظهور الدرجة اللونية التي ي�سعى لها الر�سام أ�كرث
من أ�ي مواد لونية أ�خرى  ..والرابط ا آلخر ان النوعني
من الفن يحتاج لل�صرب ألنتاج العمل .
العيوب  ..اللون الزيتي فقط ملن ميلك ال�صرب على العمل
الفني آ
,لنه يحتاج لوقت ليجف فهذا يعيق ر�سم تفا�صيل
اللون فوق اللون  ..لذلكـ أ�نا أ�ميل أ
لللوان أالكريلكـ فهي
أالقرب لنف�سي ل�سرعة جتان�سها على اللوحه  ..والر�سم
الرقمي أ��شد عيوبه متعته التي ت�ش ّد وتغري الر�سام أ�ن
يطيل على التدقيق يف الالبتوب لفرتة طويلة مما يرهق
العني والدماغ ومع الوقت قذ ي�سبب ا�ضرار �صحيه .
نك متيليني �إىل الر�سم ؟
متى أ�
ح�س�ست ب أ� ِ
ِ
أ
أ
أ
أ
ً
آل أ�علم ب�ي عمر حتديدا  ..لكني �علم ب�ين �ملكـ ندبة
بكف يدي اليمنى بقلم الر�صا�ص وال تزال بنف�س لونه من
عمر اخلام�سة هي فقط من ينب أ�ين ب أ�ين عا�شقة له من
بداية اجلهل مباهيته  ..و أ�كت�شفت موهبتي على تقريب
املالمح يف الر�سم من عمر الرابع أالبتدائي ..
ماهو مفهوم الفن الت�شكيلي ب�صفة عامة بوجهة
نظرك ؟
ِ
وحي يلهمه اهلل فيه
الفن ر�ساله يخلقها الفنان من ّ
بجماليه وثقافة راقيه يف أ�على منابر العلم آلنها ُخ ّطت
باللون و أ��سرار أ�نفا�س الر�سام لغايته و ب أ�مكانها أ�ن
تخرتق جميع العقول و أالعمار و اللغات بدون تكلف ..
الفنّ لوحه خالقه ب�إمكانها أ�ن تُبعث لكل العامل بدون
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ترجمة او �شرح .
م�شاركاتك الداخلية واخلارجية ؟
ماذا عن
ِ
مقارنة بعمري الفني ف أ�نا جتاوزت مرحلة مثمرة من
الرحالت الداخلية و اخلارجية
الداخلية مبتدئة بال�شرقية مبعظم مناطقها �إىل االح�ساء
و جنران و أ�بها و الطائف  ..واخلارجية كانت �إىل قطر
� - 8إىل أ�ي املدار�س الفنية تنتمني ؟
املدر�سة الواقعية  -البورتريه حتديد ًا
يك ماهي أ
ت�ساعدك على
الجواء التي
ِ
 -9بر أ� ِ
البداع ؟
إ
أ
أ�همها الهدوء الفكري و النف�سي و ال�ستقرار على مو�ضوع
و�شكل العمل  ..وبع�ض الطقو�س كاملو�سيقى وبع�ض العزلة
من الوعي و والالوعي مع كل ذرات �سطح اللوحة ..فبع�ض
اللوحات جتربين على طقو�س ( خا�صة ) للتوحد بها
فتتملكني اىل مرحلة الع�شق حتى أ�بد أ� عم ًال �آخر .
م�شاريعك امل�ستقبلية ؟
 -10ماهي أ�هم
ِ
معر�ضي ال�شخ�صي أالول – أ��ضداد ,
راجية من املوىل التوفيق .
آ
 -11ماذا تود الفنانة �سكنة ح�سن القول يف �خر
احلوار ؟.
كر�سالة للجيل القدير  ..نحن ثمار ملا تزرعونه بعقولنا
وقلوبنا نحتاج منكم الكثري لننبت م�ستقبال بجيل مزدهر
باجلمال والعطاء والثقافة .
وكر�سالة عامة لكل مبدع  ..خلق اهلل لكم القدرة حلكمة
فكونوا أ�نتم حتى تتغذى روحكـم با إلبتكار الذي يخرتق
روح ا آلخرين .
كلمتي عن معر�ض أ��ضداد ..
أ��ضداد هو جتربتي ا آلوىل للدخول �إىل معر�ض �شخ�صي
اتناول فيه أ��ضداد املر أ�ة ال�سلبية و ا إليجابية منها
و أ��شري �إىل أ�ن املر أ�ة مادة د�سمة لطرح ق�ضاياها مع
اللون  ..تبد أ� الق�صة منذ عام من التح�ضري و التن�سيق

الفن الت�شكيلي

ألختياراتي لق�ص�ص أالعمال الت�شكيلية وجت�سيدها
ب�شكل م�ست�ساغ للمتلقي وبطريقة هادفة وجدانية  ..متر
اللوحة ب أ�ربعة مراحل تقريبا أ�ولها ال�صاق الكوالجات
املنا�سبة للمو�ضوع و و�ضع امللم�س ب�سيط من اجلي�سو و
الغراء ثم البدء بالتلوين كطبقة أ�ولية لتغطية م�سامات
الكانفا�س ..ثم البدء ب أ��ضافة طبقة بالك�شط ب�سكني
الر�سم وا�ستخدام ال�سربي او املاركرز او اي مادة تعطي
ت أ�ثريات تعتيق ب�سيطة واملرحلة االخرية ت أ�تي بر�سم
ال�شخ�صية أال�سا�سية ( البورتريه) وهي املرحلة أالكرث
دقة يف العمل يف بع�ض االعمال كان الت�ضاد باللون
والبع�ض االخر ت�ضاد بالعمل واملعنى وتبقى ر�سالة
الت�ضاد مبزاجية املر أ�ه آلح�صر لها ..
ال�سرية الذاتية والفنية:
�سكنة ح�سن  -مواليد العوامية
امل�شاركات الفنيه املعار�ض:
م�شاركهمبعر�ضم�سابقة(الواعدينوالواعدات)مبعر�ض�إبداع للفنون2010م
 م�شاركه مبعر�ض(مبهرجان(الدوخله)للفنونالت�شكيلية والرقمي عام 2011م
 م�شاركه بعر�ض جداريه جرافيتيه مبلتقى�إبداع ال�سياحي بالقطيف �سيتي مول+ور�شة عمل
جرافيتيه2011م
 م�شاركة بجمعية الثقافه والفنون معر�ض جماعيمبنا�سبة ملتقى الفنون الت�شكيلي أالول بنجران2011م
 م�شاركة يف معر�ض أ�جماد وطن بالدمام 2011م. م�شاركة يف معر�ض �صيف أ�رامكو 2011م. م�شاركة يف م�سابقة الواعدين والواعدات للمو�سمالثامن 2011م.
 م�شاركة يف مهرجان ملتقى الطفل بالقطيف بالزا2011م.
 م�شاركة باملعر�ض اجلماعي لفنون الت�شكيل مبركزاخلدمة  2012م.
م�شاركة مبعر�ض ملتقى الفنون ب�سيهات 2012م. م�شاركة مبعر�ض النوفوتيل اجلماعي بالدمام2012م.
 م�شاركة يف املعر�ض الرقمي الثالث يف جامعه امللك�سعود بالريا�ض 2012م.
 م�شاركة يف املعر�ض الرقمي (هم�سات)  2012م. م�شاركة يف معر�ض ملتقى توا�صل يف جده 2012م.م�شاركه يف معر�ض الدوخلة الت�شكيلي  2012م. م�شاركة يف معر�ض ر�ساالت ( نزف على لوحة ) يفالربيعيه 2012م.
 -م�شاركة مبعر�ض ح�سرات باالح�ساء 2012م.

ور�شات العمل امل�شاركه بها:
أ
 م�شاركه بور�شة عمل جتميل كورني�ش ر��س تنورهب(يوم البيئه)2010م
 م�شاركه بور�شة عمل جتميل كورني�ش مبهرجاناخلرب(بيئتنا يف عيوننا)2011م
 م�شاركه بور�شة عمل فنيه مبلتقى �إبداع ال�سياحيأ
بالح�ساء ب(ق�صر ابراهيم)2011م.
 م�شاركه بور�شة عمل مبلتقى �إبداع ال�سياحي املقامه�ضمن فعاليات وبرامج �صيف أ�بها(مهرجان أ�بها
يجمعنا) بقرية مفتاحه الت�شكيليه2011م.
 م�شارك بور�شة مبهرجان أ�رامكو الثقايف 2011م. م�شاركة بور�شه عمل يف مركز الفتاة بقطر بني فناننيوفنانات اخلليج 2012م.
 ور�شة عمل تقنيات بالطائف للفنان زمان جا�سم2012م.
 م�شرفه على م�سابقة الواعدين و الواعدات لل�شباب2012م.
املُلتقيات الفنية الثقافية:
أ
القطيف أ
الح�ساء  -قطر  -جنران � -بها  -الطائفاجلوائز وال�شهادات:
 حائزة على اف�ضل عمل تقنيات يف م�سابقة ر�ساالت 2012م.
 حائزة على املركز االول مب�سابقة الواعدين والواعدات2011م.
 حا ِئزه على جائزة التحكيم (املركز الرابع) مب�سابقةالواعدين والواعدات لل�شباب 2010م.
 حا ِئزة على عدة �شهادات ُ�شكر وتقدير للم�شاركاتالفنية.
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مقالة

احلرية طريق املواطنة
حممد حمفوظ
�إذا توفرت احلرية والعدالة  ،توفرت عنا�صر العقد االجتماعي احلقيقي  ،الذي
يحافظ على اال�ستقرار ويعمق عوامل أالمن ال�شامل  .فتتوفر كل العنا�صر املطلوبة
ملفهوم املواطنة احلقة  .فال مواطنة بدون حرية وعدالة  ،فهما طريق خلق املواطن
ال�صالح املدافع عن منجزات وطنه ومكت�سباته  ،واملدافع عن ثغوره وحدوده  ،وهو
الذي يكافح با�ستماتة من أ�جل عزة الوطن وتطويره  .فا إلن�سان املقموع وامل�ضطهد
يف وطنه  ،ال ينمو لديه ح�سن املواطنية ب�شكل �إيجابي  ،وذلك ألنه با�سم الوطن
يطهد ويقمع  ،وحتت علمه و�شعاراته الوطنية تهان كرامته وتنتهك حقوقه .
لذلك ف�إن طريق املواطنة هو احلرية و�صيانة حقوق ا إلن�سان والدفاع عن كرامته
ا إلن�سانية .
�إن هذه القيم واملبادئ  ،هي التي تخلق عند ا إلن�سان احل�س الوطني ال�صادق .
وبدون هذه القيم  ،ت�ضيع املواطنية ،و �إذا �ضاعت املواطنية �ضاع الوطن .لذلك ال
وطن عزيز بدون مواطنية عزيزة .
و�إذا توفرت احلريات العامة  ،فهذا يعني توفر املناخ املالئم لتعبئة طاقات
املجتمع  ،وبلورة كفاءات نخبته  ،وازدادت �إبداعاته ومبادراته  .وكل هذه أالمور
من الق�ضايا احليوية ل�صناعة القوة يف الوطن  .ويخط أ� من يت�صور أ�ن القهر
واال�ستبداد أ
وال�ساليب أالمنية املختلفة  ،هي القادرة على خلق املواطنية وحالة
الوالء ال�صادق �إىل الوطن .
أ
�إننا ومن خالل التجارب التاريخية العديدة � ،ن احلرية وال�شفافية و�سيادة
القانون وامل ؤ��س�سات الد�ستورية  ،هو الكفيل بتعميق ح�س املواطنة ال�صاحلة
 .ف�شعب الواليات املتحدة أالمريكية  ،أ�تى من بيئات جغرافية متعددة  ،و أ�طر
عقدية ومرجعيات فكرية وفل�سفية متنوعة  ،ولكن احلرية بكل �آلياتها وجماالتها
وم ؤ��س�ساتها  ،و�سيادة القانون وامل ؤ��س�سات الد�ستورية  ،هي التي �صهرت كل هذه
التنوعات يف �إطار أ�مة جديدة و�شعب متميز .
فاحلرية وحدها هي القادرة على خلق املواطنة ال�صاحلة  ،وبدونها تتحول كل
امل�شرتكات عوامل للجمود والتخ�شب والبعد عن احليوية والفعالية يف كل جماالت
احلياة  .و�إن املجال ا إل�سالمي خالل العقود املا�ضية  ،دفع ثمن تهمي�ش أ�قلياته
وممار�سة أ�ق�سى أ��شكال التمييز جتاه هذه أالقليات  .حيث احلروب العبثية  ،التي
أ�هدرت الكثري من الطاقات والرثوات  ،والتدخالت أالجنبية ال�سافرة يف م�صالح
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وا�سرتاتيجيات هذا املجال  ،حيث وجدت يف �سيا�سة التمييز وا إلق�صاء أالر�ض
اخل�صبة إلرباك ال�ساحات الداخلية للعرب وامل�سلمني  .واملح�صلة النهائية لكل
ذلك ال�شعور بال�ضياع و�ضمور احل�س الوطني ال�صادق  ،والبحث ال�شره على
امل�صالح ال�ضيقة  ،حتى ولو كان ثمنها حرية الوطن وا�ستقالله .
وال نعدو ال�صواب حني القول  ،أ�ن جذر هذه أالزمة هو اال�ستبداد ال�سيا�سي الذي
يلتهم كل فعالية  ،ويقمع كل أ�مل وحيوية  ،ويزدري من كل تطلع وطموح .
فاال�ستبداد يدمر أالوطان وال يحفظها  ،وميتهن كرامة املواطنني  ،ويدو�س على
مقد�ساتهم وتطلعاتهم .
وحدها الدميقراطية التي تعيد االعتبار �إىل الذات والوطن  ،وتعيد �صياغة
العالقة بينهما  ،فتنتج وعيا وطنيا �صادقا  ،يحفز هذا الوعي على الدفاع عن عزة
الوطن وكرامة املواطنني .
فاال�ستقرار ال�سيا�سي واملجتمعي  ،يتطلب با�ستمرار تطوير نظام ال�شراكة واحلرية
على خمتلف ال�صعد وامل�ستويات  ،حتى يت�سنى للجميع كل من موقعه خدمة الوطن
وعزته .
واملواطنة التي نراها �شرط �إجناز احلرية على ال�صعيد املجتمعي  ،لي�ست
�شعارا يرفع أ�و يدّون يف أالنظمة ا إلدارية وا إلجرائية  ،بل هي منظومة متكاملة
من احلقوق والواجبات  ،تدفع باجتاه تنمية م�شاركة املواطن يف ق�ضايا وطنه
املختلفة  « ..ومن أ�جل جت�سيد املواطنة يف الواقع  ،على القانون أ�ن يعامل ويعزز
معاملة كل الذين يعتربون بحكم الواقع أ�ع�ضاء يف املجتمع  ،على قدم امل�ساواة
ب�صرف النظر عن انتمائهم القومي أ�و طبقتهم أ�و جن�سيتهم أ�و عرقهم أ�و ثقافتهم
أ�و أ�ي وجه من أ�وجه التنوع بني أالفراد واجلماعات  .وعلى القانون أ�ن يحمي و أ�ن
يعزز كرامة وا�ستقالل واحرتام أالفراد  ،و أ�ن يقدم ال�ضمانات القانونية ملنع
أ�ي تعديات على احلقوق املدنية وال�سيا�سية  ،وعليه أ�ي�ضا �ضمان قيام ال�شروط
االجتماعية واالقت�صادية لتحقيق ا إلن�صاف  .كما أ�ن على القانون أ�ن ميكن أالفراد
من أ�ن ي�شاركوا بفعالية يف اتخاذ القرارات التي ت ؤ�ثر يف حياتهم  ،و أ�ن ميكنهم
من امل�شاركة الفعالة يف عمليات اتخاذ القرارات ال�سيا�سية يف املجتمعات التي
ينت�سبون �إليها « ( راجع جملة امل�ستقبل العربي  ،العدد � ، 264ص .) 118
فامل�شاركة الواعية بدون ا�ستثناءات وو�صايات يف �ش ؤ�ون أالمة والوطن  ،وقدرة كل
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�إىل حد بعيد �إىل احلرية والدميقراطية  .فال مواطنة حقة بدون دميقراطية
�سيا�سية  ،تعطي لكل املواطنني حق امل�شاركة والتعبري واالجتماع والتنظيم وا إلدارة
 .فطريق املواطنة بكل متطلباتها و�شروطها  ،مير عرب الدميقراطية  ،فهي التي
حتقق مفهوم املواطنة  ،وبدونها نبقى �سدميا ب�شريا ال ي�شرتك يف تقرير م�صريه
 ،وميار�س عليه كل أ�نواع التمييز والتهمي�ش .
وال �شك أ�ن أ�حد أال�سباب الرئي�سة النهيار الوعي الوطني ال�صادق  ،هو عدم
التعامل اجلاد والدميقراطي مع م� أس�لة أالقليات � .إذ خ�ضعت هذه امل� أس�لة للعديد
من اال�ستقطابات ال�سيا�سية املختلفة  ،ومت ا�ستخدامها كورقة يف ال�صراعات
ال�سيا�سية  ،دون أ�ن تنربي قوى نوعية للقيام مببادرات �سيا�سية جادة  ،ت�سعى نحو
بلورة ر ؤ�ية متكاملة وممكنة لهذه امل� أس�لة يف املجالني العربي وا إل�سالمي .
ولنا يف التجربة النبوية يف املدينة املنورة خري مثال ومنوذج � ،إذ أ�ن املواطنة التي
�شكلها ر�سول اهلل (�ص) مل تلغ التعدديات والتنوعات  ،و�إمنا �صاغ د�ستورا وقانونا
يو�ضح نظام احلقوق والواجبات  ،ويحدد وظائف كل �شريحة وفئة  ،وي ؤ�كد على
نظام الت�ضامن والعي�ش امل�شرتك � .إذ جاء يف �صحيفة املدينة  « :و�إنه ال يحل
مل ؤ�من أ�ق ّر مبا يف هذه ال�صحيفة  ،و�آمن باهلل واليوم ا آلخر  ،أ�ن ين�صر حمدثا ،
وال ي ؤ�ويه  ،و�إنه من ن�صره و�آواه ف�إن عليه لعنة اهلل وغ�ضبه �إىل يوم القيامة ،
وال ي ؤ�خذ منه �صرف وال عدل  .و�إنكم مهما اختلفتم يف �شيء ( فيه من �شيء)،
ف�إن مرده �إىل اهلل و�إىل حممد ( الر�سول ) و�إن اليهود ينفقون مع امل ؤ�منني ما
داموا حماربني  ..و�إن يهود بني عوف أ�مة مع امل ؤ�منني  :لليهود دينهم  ،وللم�سلمني
دينهم  ،ومواليهم  ،و أ�نف�سهم � ،إال من ظلم  ،أ�و أ�ثم  ،ف�إنه ال يوتغ �إال نف�سه  ،و أ�هل
بيته« .
ف�سبيل املواطنة ال�صادقة  ،لي�س التوحيد الق�سري والقهري للنا�س  ،و�إمنا باحلرية
و�سيادة القانون واحرتام حقوق ا إلن�سان وكرامته  ،نخلق مواطنا �صاحلا وفاعال
و�شاهدا .
ومواجهة حتديات اخلارج املختلفة  ،ال تتم عرب قهر النا�س وم�صادرة حقوقهم
وحرياتهم ،و�إمنا على العك�س من ذلك متاما  .فمواجهة حتديات اخلارج ،
تتطلب انبثاق قوة وحدوية وتوحيدية يف داخل الوطن  ،ت أ�خذ على عاتقها جتميع
الطاقات وبلورة اال�سرتاتيجيات  ،واال�ستفادة من كل القدرات وا إلمكانات  .وهذه
القوة الوحدوية  ،ال ميكن أ�ن تبنى على قاعدة القهر وم�صادرة احلقوق واحلريات
،و�إمنا على قاعدة �صيانة احلقوق والكرامات  ،وم أ��س�سة احلريات � .إن هذه
القاعدة احل�ضارية  ،هي التي تف�شل كل عمليات وحماوالت االخرتاق للج�سم
الوطني  ،وهي القادرة على �إف�شال كل الرهانات التي ت�سعى �إىل جتزئتنا وتفتيتنا
وانق�سامنا  « ..والدميقراطية بهذا املعنى هي تعظيم لقدرات املجتمع وحت�صني
له �ضد االنفجارات الداخلية واالخرتاقات اخلارجية  .روح الدميقراطية  ،مثل
روح الفيدرالية  ،ال تكمن يف ا آلليات ال�شكلية بقدر ما تكمن يف معنى تعظيم
امل�شاركة وتعظيم اال�ستفادة من قدرات كل التكوينات االجتماعية – ـ االقت�صادية
 ،دون قهر أ�و ا�ستغالل من �إحدى هذه التكوينات للتكوينات أالخرى  .فلي�ست
الدميقراطية الليربالية  ،مثال ،هي ال�شكل أالوحد أ�و أالن�سب لكل أالقطار يف كل
احلاالت  .ولكن أالن�سب أ
والمثل هو �إتاحة الفر�ص املتكافئة ألبناء كل اجلماعات

واملجتمع اال�ستبعادي واملغلق  ،ال ميكن أ�ن تنمو يف حميطه قيم الدميقراطية
ي�ستخدمها
مغلق ،ولغة
ح�سية
متعة
والت�سامح  ،وذلك ألنه -
يحارب كل حماولة نحو
اجتماعي
الفن نظام
ي�ستند على
عادة بناء املجتمع على
الفنان م�ضادا من
االنفتاح والتوا�صل  ،ويقف موقفا
لرتجمةكل عمليات � إ
التعابري .
أ��س�س ومعايري جديدة  ..واحلرية كوقائع وحقائق جمتمعية و�سيا�سية  ،بحاجة �إىل
�إرادة �إن�سانية واعية وحكيمة يف �آن  .حتى تتمكن من تنزيل جمموع القيم واملبادئ
على أ�و يف الواقع االجتماعي والثقايف  ..فاحلرية التي تنجز مفهوم املواطنة ،
هي تلك احلرية التي تنغر�س يف الرتبة االجتماعية  ،وت�صبح جزء أ��صيال من
الن�سيج االجتماعي  ..وعليه ف�إن املطلوب ب�شكل دائم  ،هو العمل على �إجناز
مفهوم احلرية يف الف�ضاء االجتماعي والثقايف  ..فال نكتفي ب�إطالق ال�شعارات
واليافطات  ،و�إمنا من املهم العمل وفق ال�سياقات املتاحة لتحويل مفهوم احلرية
من ال�شعار املجرد �إىل الواقع املج�سد  ،ومن الوعد �إىل ا إلجناز  ،ومن القول �إىل
الفعل  ..فاملواطنة كحقوق وواجبات  ،وكوعي وم� ؤس�ولية  ،هي وليد تاريخي ملفهوم
احلرية حينما يتج�سد يف الواقع االجتماعي بكل م�ستوياته ودوائره  ..ولعل �سبب
ا إلخفاق اجلوهري  ،الذي ي�صيبنا دوما يف املجال العربي على هذا ال�صعيد  ،هو
من جراء الف�صل واالنف�صال بني مفهوم احلرية وواقعنا العام  ..فجميع قوى
املجتمع العربي وتعبرياته  ،تنادي ليل نهار باحلرية  ،وتختلف وتت�صارع مع بع�ضها
بفعل بع�ض املواقف النظرية أ
واليدلوجية املتعلقة بهذا املفهوم  .ولكننا على
ال�صعيد العملي والواقعي  ،ال جنني من كل هذه ال�شعارات واليافطات واملقوالت
أاليدلوجية اجلاهزة � ،إال املزيد من اال�ستبداد وتقلي�ص م�ساحات احلرية يف الواقع
العربي ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي  ..وهذه املفارقة العجائبية � ،ساهمت
ب�شكل أ�و ب آ�خر يف عدم �إن�ضاج ال�سياقات االجتماعية والثقافية التي تتعامل مع
مفهوم احلرية بعيدا عن أالطر أاليدلوجية املغلقة واجلاهزة  ..فحينما نتعامل
مع احلرية واحلريات العامة  ،بو�صفها �سبيلنا الوحيد للدخول يف حركة التاريخ
واالنخراط الفعلي يف �ش ؤ�ون الع�صر  ،حينذاك �ستتبلور ا إلرادة العربية التي تعمل
بكل �إمكاناتها وطاقتها  ،إلجناز هذا املفهوم يف الواقع العربي  ..فاحلرية هي
�شرط التقدم  ،وهي خيارنا ل�صياغة مواطنة مت�ساوية يف احلقوق والواجبات يف
كل دولنا العربية  ،وهي �سبيلنا لتعزيز جبهتنا الداخلية ملواجهة كل ال�صعاب
والتحديات  ..وحدها احلرية التي تعيد للعرب توازنهم التاريخي  ،وقدراتهم
العملية والثقافية  ،التي متكنهم من بناء عزتهم وقوتهم احل�ضارية ..
لذلك ف�إن املطلوب  ،أ�ن ننفتح على م�ساحات التنوع ونتوا�صل مع املختلفني من
أ�جل ا�ستنبات مفاهيم وقيم جديدة  ،تزيد من فر�ص تقدمنا  ،وحتررنا من �شبكة
العجز واال�ستكانة  ،وجتعلنا نقتحم �آفاقا جديدة  ،حتملنا على ن�سج عالقة جديدة
مع مفاهيم احلرية والنقد والتوا�صل والوطن  ..وعلى هدى هذه العالقة اجلديدة
 ،وذات امل�ضامني احل�ضارية وا إلن�سانية  ،نخلق ف�ضائنا النقدي  ،ومنار�س تنوعنا
وتعدديتنا  ،وجن�سد ح�ضورنا و�شهودنا .
والنقد ال يعني ب أ�ي حال من أالحوال التفلت من القيم وحما�سن العادات أ
والعراف
 ،و�إمنا يعني ا�ستخدام �إرادتنا والتعامل مع راهننا بتحوالته وتطوراته مبا ين�سجم
واملثل العليا وال�ضمري والوجدان  .فالنقد املن�ضبط ب�ضوابط احلكمة وامل�صلحة
العليا  ،من و�سائل التطور والتقدم ..
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مقالة

 الفن عامل جميل ملن يدخله ولكلمواطن �إىل الو�صول بكفاءته �إىل أ�على املنا�صب وامل�ستويات ب�صرف النظر عن أالثنية للم�شاركة يف �إدارة جمتمعهم  ،ويف �إنتاجه  ،ويف خدماته « ( راجع �سعد
التعبري عن فنه .
طريقته اخلا�صة يف
منبته ومذهبه وقوميته  ،هو الذي يرثي مفهوم املواطنة  ،ويجعل �إجنازه مرهونا الدين �إبراهيم  ،ت أ�مالت يف م� أس�لة أالقليات � ،ص . ) 237
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وا إلن�سان
�إعداد  :فرا�س أ�حمد أ�بو ال�سعود
للتوا�صل مع ال�صفحة @TheFiras

�سيمفونية ال�ضوء

�ضيفنا اليوم من �سلطنة عمان ال�شقيقة و كنت قد تعرفت علي يف ور�شة عمل �ستيف مكوري يف
أ�بوظبي عام  2009ومع انها كانت فرتة ق�صرية �إال أ�ن �صداقتنا توثقت واكت�شفت خالل تلك أ
اليام
الق�صرية كم هو رائع ك�إن�سان ومبدع كم�صور.
ولد ال�صديق أ�حمد بن عبداهلل بن حمود ال�شكيلي يف مدينة نزوى ب�سلطنة عمان عام 1981م وهو حامل ل�شهادة
البكالوريو�س يف نظم املعلومات ا إلدارية من جامعة ال�سلطان قابو�س ويعمل حاليا كم�شرف للبيانات النفطية يف �شركة
تنمية نفط عمان .بد أ�ت رحلته االبداعية يف عامل ال�صورة يف منت�صف �سنة  2006وذلك بعد تخرجه من اجلامعة
والتحاقه ب أ�حد ال�شركات يف منطقة بعيدة  ,قرر حينها �شراء كامريا يق�ضي به وقت فراغه هناك وعندها بد أ�ت
امل�شوار .على الرغم من انه ال يزال يعترب نف�سه هاويا اال ان ا�سمه بات معروفا بني أ�و�ساط امل�صورين لتميزه يف هذا
املجال وخ�صو�صا يف مو�ضوع الطبيعة واالن�سان الذين ع�شقهما فابدع فيهما .أ�حمد ع�ضو يف جمعية الت�صوير ال�ضوئي
العمانية و أ�ي�ض ًا ع�ضو يف ا إلحتاد الدويل لفن الت�صوير ال�ضوئي (الفياب) وحا�صل على لقب جميد الفياب أ�ي�ض ًا يف
 .2013له م�شاركات كثرية حمليا ودوليا وهو احد امل�شاركني الدائمني يف �سل�سة معار�ض هم�سات �ضوئية منذ ن�سخته
الثانية عام  .2009يتابع ال�شكيلي عامل الت�صوير واعالمه ب�شكل عام ولكن يف عامل ت�صوير النا�س والوجوه ف�إن �ستيف
مكوري وامل�صور �سبا�ستيو �ساجلادو هما من يلفتا انتباهه ويف ت�صوير الطبيعة فهو عا�شق العمال مارك أ�دامو�س ,
و أ�دام بورتن وكيفن ماكنيل .
عندما � أس�لته عن �سبب اختياره لهذه الهواية بالتحديد أ�جاب « :أ�عتقد أ�ن طبيعة هذه الهواية من حيث أ�نها هواية ا�ستك�شافية جعلني أ�ع�شقها أ�كرث ف أ�كرث  ,و أ��صبحت أ��ستك�شف
املناطق اجلديدة يف بلدي و أ�ي�ض ًا االطالع على ثقافته وتراثه ب�شكل أ�كرب ,و أ�عتقد أ�ن وجود بيئة ثرية باملوا�ضيع الت�صويرية مع وجود جمتمع امل�صورين الرائع �ساعدين وب�شكل كبري
على تطوير هذه الهواية و�صقلها».
ونظرا ألين كنت قد تعرفت عليه يف ور�شة عمل الفنان �ستيف مكوري � أس�لته عن أال�شياء التي ا�ستفادها من الور�شة ف أ�جاب بان أ�هم ما ا�ستقاده هو �ضرورة التمعن يف امل�شهد وعي�ش
التجربة قبل التقاط ال�صورة و�ضرورة مالحظة امل�صور ملا يدور حوله قبل االقتنا�ص .وا�ضاف ال�شكيلي بانه تعلم اي�ضا كيفية تفادي االخطاء املعتادة يف ا إل�ضاءة والعمل على
حت�سني فر�صه القتنا�ص �صور أ�ف�ضل حلياة النا�س ,وكانت أ�حد النتائج املبا�شرة هي قيامه بت�صوير �صورة يف البيئة البدوية ا�ستخدمها فيها ما تعلمه يف الور�شة كالنظر من حوله
وحماولة �إيجاد عنا�صر ت�ضيف قوة أ�كرب للم�شهد (ال�صورة ادناه).
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ال�صورة الفائزة يف فرن�سا 2009

�سيمفونية ال�ضوء

يقوم ال�شكيلي وب�شكل دائم برحالت ت�صويرية حول ارجاء ال�سلطنة وعند � ؤس�النا له عن اال�سا�س الذي
يعتمده عند اختيار وجهته أ�جاب بان لذلك عدة ا�س�س أ�ولها قد تكون ن�صيحة من أ�حد امل�صورين الذين
زاروا املنطقة ون�صحوا بت�صويرها .أ�و قد تكون أ�حد املناطق التي �شاهد بع�ض ال�صور لها وعزم على زيارتها
الحقا .وبع�ض أالحيان تكون جتربة ع�شوائية للذهاب ملنطقة فقط ألنه مل يقم بزيارتها من قبل وبذلك
تكون رحلة ت�صويرية وا�ستك�شافية يف نف�س الوقت .وا�ضاف ال�شكيلي «دائم ًا ما أ�ذهب للمناطق أ�كرث من مره
واحدة لكي أ��ستطيع الت�صوير يف �إ�ضاءات خمتلفة وزوايا جديدة أ�و أ�جواء ا�ستثنائية».
املتتبع لل�شكيلي يالحظ انه احد الفوتوغرافيني القالئل الذي يقومون بن�شر عدد كبري من ال�صور لرحالته
وهذا امر رائع ملحبي الت�صوير واي�ضا ملحبي الطبيعة وال�سياحة ولطاملا راودين ال� ؤس�ال عن �سبب ذلك امليدالية الف�ضية يف فنلندا 2011
وملاذا يختلف ال�شكيلي عن بقية امل�صورين الذي يكتفون بعدد قليل جدا ف أ�جابني « أ�نا أ�عترب نف�سي م�صور
فني وتوثيقي يف نف�س الوقت  ,لذلك أ�قوم بن�شر ال�صور التي أ�خرج بها من رحلتي و�إن كانت �صور توثيقية.
ف أ�نا أ�حاول أ�ن أ�قوم بالرتويج لبع�ض املناطق التي قمت بزيارتها وحماولة جذب النا�س لزيارتها من خالل
ال�صور ,وقد يكون نابع ًا من حبي مل�شاركة اجلميع ما ع�شته من حلظات جميلة يف تلك املنطقة أ�و اجلهة
التي قمت بزيارتها»
أ
ويف حديثنا عن ال�شبكة العنكبوتية وما قدمته لحمد قال «ال�شبكة العنكبوتية قدمت يل الكثري الكثري,
فقد كانت بداية تعلمي للت�صوير عن طريق االنرتنت و أ�ي�ض ًا قد تعرفت على املجتمع الت�صويري العماين
واخلليجي عن طريقها مما �ساهم ب�شكل فعال يف تطور م�ستواي يف فرتة ب�سيطة .ال�شبكة العنكبوتية ثرية
جد ًا وال�شخ�ص املجتهد ي�ستطيع أ�ن ي�صل �إىل م�ستوى متقدم يف الت�صوير عن طريق ما تقدمه ال�شبكة من
اجلائزة ال�شرفية يف �صربيا 2011
درو�س وجتارب امل�صورين و أ�ي�ض ًا ا إلثراء الب�صري للم�صور الهاوي واملحرتف بحد ال�سواء».
لدى أ�حمد ار�شيف كبري جدا من ال�صور ويقول بانه بعد الفلرتة فان ار�شيفه يحوي ما يقارب ال 3600
�صاحلة لال�ستعمال والن�شر أ�غلبها �صور توثيقية ملناطق ال�سلطنة حيث يقوم بالت�صوير ب�شكل مكثف
عندما يتعلق املو�ضوع بت�صوير حياة النا�س وبع�ض الفعاليات الرتاثية التي يرغب يف احل�صول على
أ�ر�شيف جيد منها .وي�ضيف أ�حمد «وقد يكون ال�سبب ا آلخر ع�شقي ل�سماع �صوت الغالق»
تعترب اللقطة ادناه أ�حد أ�قرب ال�صور ألحمد هي أ�حد ال�صور ال�شاطئية التي أ�لتقطها يف  2009وذلك
ألنها ح�صلت على أ�ول جائزة دولية �شخ�صية يف فرن�سا ويعترب هذا الفوز هو أالقرب لقلبه ألنه كان أ�ول
فوز عاملي له من جهة وملعرفته ب�صرامة التحكيم يف امل�سابقات الفرن�سية من جهة اخرى .و�شخ�صي ًا,
يعترب ال�شكيلي كل فوز مهما كان �صغري ًا مهما له وقريب ًا لقلبه .ولكنه ال يدع الفوز هدفا لقيامه بالت�صوير
 ,و�إمنا يعتقد ب أ�ن الفوز هو أ�حد أالعرا�ض اجلانبية لقيامنا مبا نحب ونع�شق.
قد ال يعلم الكثريون من متابعي احمد كم�صور بانه مبدع اي�ضا يف جمال الت�صميم الرقمي وعند � ؤس�اله
عما اذا كان الت�صوير قد اخذه بعيدا عن هذه الهواية اجابنا بانه يعتقد ب أ�ن من يبد أ� هواية الت�صوير
ب�شكل جاد ف�إنها ت أ�خذ الكثري من وقته  ,وخا�صة أ�ن م� أس�لة التعلم م�ستمرة فيها وال تتوقف عند حد معني,
وهكذا ومنذ أ�ن بد أ� باالنغما�س يف الت�صوير توقف عن الت�صميم اجلرافيكي  ,ولكن مهارات الت�صميم
�ساعدته ب�شكل كبري يف م� أس�لة معاجلة ال�صور وخا�صة �إنها مهارة مهمة جد ًا يف ع�صر الت�صوير الرقمي
الذي نعي�شه.
أ
ويف ختام لقاء جملة اخلط مع الفنان احمد ال�شكيلي �س�لناه اذا كان لديه ن�صيحة معينة يوجهها ملحبي
ت�صوير الطبيعة ب�شكل خا�ص فقال « :ن�صيحتي لهم هو أ�ن يقوموا باال�ستك�شاف والتجوال ,فال�صور
اجلميلة ال ت أ�تي �إليك  ,بل تذهب �إليها  .وت أ�كد دائم ًا ب أ�ن هنالك روائع يف بلدك فحاول اقتنا�صها .وكن
دائم ًا م�ستعد ًا».
هنا انتهى لقا ؤ�نا ال�صحفي مع ال�صديق املبدع أ�حمد ال�شكيلي ونرتك لكم الروابط ادناه

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

لتكملوا رحلتكم يف عامل ابداعه:
موقعهhttp://www.ahmedshukaili.com :
الفي�س بوك www.facebook.com/shukailiphoto :
الفلكرhttp://www.flickr.com/photos/digitalazia :
البي بي�س:
أ
 http://www.pbase.com/digitalaziaأ
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ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد ا إللكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفل ال�شاب زهري عبد اجلليل احلجاج بزواجه على كرمية عبد العزيز عبد اهلل التاروتي أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

زواج
احتفلت أ��سرتا �شعبان والغريايف بزواج ال�شاب �سعود بن عبد أ
المري �شعبان على كرمية حممد عبد الر�سول الغريايف
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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احتفلت أ��سرتا العبد اجلبار والقالف بزواج د .ميثم �سعيد العبد اجلبار على د .مروى ال�سيد نعمة القالف أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

زواج
احتفل د .عبدالعزيز اجلامع بزواج ابنه د .حممد على د .غدير بنت د .فايز ر�ضا اخلمي�س أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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فقر الدم
حالة الدم عندما يكون هناك تغريات
كمية ونوعية يف اخلاليا الدموية احلمراء
واخل�ضاب يف الدم املدور ويف نقي العظام،
أ��سبابه متعددة منها ،النزف الذي
ي ؤ�دي �إىل تناق�ص يف كمية الدم وخالياه
احلمراء ،وكذلك �إىل نق�ص كمية احلديد
وبالتايل اخل�ضاب.
ق�صور تكون الدم نتيجة تعطل العامل
امل�ضاد لفقر الدم يف الكبد الذي ي ؤ�دي �إىل
تناق�ص عدد الكريات احلمر .واعتالل نخاع
العظم الذي يكون الكريات احلمر ،ومن
أال�سباب أالخرى بع�ض طفيليات أالمعاء
و أ�مرا�ض الكلى املزمنة وال�سرطانات.
وهناك عدة أ�نواع من فقر الدم؛ أ� -فقر
الدم بعوز احلديد .ب– فقر الدم بعوز
الفيتامني» ب ،»12أ�و حم�ض الفوليك.
ج– فقر الدم االنحاليل .د -فقر الدم
الالتن�سجي .ه -فقر دم عر�ضي.
أ
ال�سباب
أ
الن�ساء الكرث عر�ضة لفقر الدم هم:
 )1احلائ�ض :التي تعاين من غزارة دم
احلي�ض فت�صاب ب أ�نيميا نق�ص احلديد
ب�سبب فقد الدم بكمية كثرية  ،قد ال
ت�ستطيع تعوي�ضها يف الثالثة أ��سابيع
القادمة  .فعليك أ�يتها احلائ�ض بتناول
أالغذية الغنية باحلديد
� )2ضعيفة التغذية :فعدم املواظبة على
تناول الغذاء ال�صحي متوازن ي�سبب
أالنيميا ف أ�ن�صحك باملواظبة على تناول
الغذاء  ،جتنبي الرجيم الغري ال�صحي
والوجبات ال�سريعة اجلاهزة فقد ثبت أ�نها
ت�سبب أالنيميا.
 )3احلامل  :فهي تخ�سر حم�ض الفوليك
مل�ساعدة طفلها على النمو  ،وتخ�سر جزء
من احلديد الذي يخزن يف ج�سم الطفل
لتغذيته خالل ال�ستة �شهور أالوىل بعد
والدته فلنب أالم يحتوي على قدر �ضئيل من
لل�صابة ب أ�نيميا
احلديد  .فتكون عر�ضة إ
احلديد أ�و أ�نيميا الفوليك ف�إن�صحك أ�ختي
احلامل االهتمام بتناول أالغذية الغنية
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باحلديد وحم�ض الفوليك.
أ
 )4املر�ضع :قد تتعر�ض املر�ضع للنيميا،
وتختفي هذه أالنيميا وراء حالة الفتور
والتعب ب�سبب عملية الوالدة .فالواجب
عليك أ�يتها املر�ضع االهتمام بتناول الغذاء
الغني باحلديد .
 )5املعر�ضة وراثيا أ
للنيميا  :فقد ثبت أ�ن
أ�نيميا نق�ص فيتامني ب 12مر�ض َا وراثي ًا
 ،ف�إذا كان أالب أ�و أالم أ�و أ�حد أالقارب
املقربني م�صاب ًا بهذا املر�ض فقد تكون أ�نت
لل�صابة ال �سمح اهلل .
عر�ضة إ
 )6املفرطة يف تناول ا إل�سبريين :فتناول
ا إل�سبريين بكرثة ي�سبب تهيج يف جدار
املعدة أالمر الذي ي ؤ�دي �إىل حدوث نزيف
داخلي غري ملحوظ الذي ي ؤ�دي �إىل
أالنيميا.
أ
 )7املر�ة بعد اجلراحة :فهي معر�ضة
با إل�صابة مبر�ض أالنيميا ب�سبب �إجراء
جراحة أ
بالمعاء الرفيعة  ،فالن�صيحة
االهتمام باملري�ضة غذائي ًا بعد اجلراحة.

()Anemia
 ورم املعدة . التهاب أالمعاء التق ّرحي . النزيف املهبلي . ا�ضطرابات نخاع العظم . نق�ص احلديد . نق�ص حم�ض الفوليك .أ
العرا�ض والعالمات
� )1شحوب يف اجللد والوجه
� )2سرعة التنف�س خا�صة عند عمل
جمهود.
 )3خفقان يف القلب
 )4احمرار يف الل�سان .
 )5نق�ص يف الطاقة واحليوية .
 )6اخلمول والتعب .وقد يحدث تنميل يف
أالطراف واختالل يف التوازن ب�سبب نق�ص
فيتامني ب.12

-1فح�ص �ضربات القلب والتنف�س لدى
املري�ض
-2فح�ص الدم (Complete
أ�ما عن اال�ضطرابات ال�صح ّية  : )blood countعدد خاليا الدم
احلمراء ,الهيموغلوبني (الطبيعي للذكور
املرتبطة بفقر الدم فتتمثل ب :
= 17.5-13.5غرام/دي�سيليرت أ�ما ف
 �إدمان امل�شروبات الكحول ّية . بيتا ثال�سيميا ( فقر دم حو�ض البحر ا إلناث =  15.5-12غرام/دي�سيليرت),الهيماتوكريت (الطبيعي للذكور =-38.8
أالبي�ض املتو�سط) .
 % 50أ�ما يف ا إلناث =. )% 44.5-34.9
 أالورام اخلبيثة .-3فحو�صات لتحديد �شكل وحجم خاليا
 الداء البطني . داء أالن�سجة ال�ضامة . داء كرون . ورم املريء . املُتالزمة االنحالل ّية . أالمرا�ض املعو ّية االلتهاب ّية . املال ريا . دورة احلي�ض . ورم البنكريا�س . القرحة اله�ضم ّية . العقاقري اخلبيث.الغري �ستريويد ّيةاملُ�ضادة لاللتهابات.
 فقر الدم اخلبيث . -فقر الدم املنجلي .
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الدم احلمراء.
العالج
يتم حتديد العالج ح�سب نوع فقر الدم :
-1احلديد يف حال كان �سبب فقر الدم
نق�ص احلديد
-2الفولك أ��سد يف حال كان �سبب فقر الدم
هو نق�ص يف فيتامني الفولك أ��سد.
-3اذا كان ال�سبب لفقر الدم هو مر�ض
مزمن فهنا يجب ال�سيطرة على هذا املر�ض
ألنه ال يوجد عالج حمدد يف هذه احلالة .
-4فقر الدم الالتن�سجي  :هنا يحتاج
املري�ض لنقل الدم
أ
-5فقر الدم امل�صاحب لمرا�ض نخاع
العظم :ميكن عالجه ب أ�دوية أ�و قد يحتاج
�إىل عالج كيميائي.
-6فقر الدم املنجلي :هنا يحتاج املري�ض
�إىل أالوك�سجني ,أ�دوية تخفيف أالمل �,سوائل
عن طريق الفم والوريد وقد يحتاج املري�ض
�إىل نقل الدم  ,الفولك أ��سد ,امل�ضادات
احليوية ويف بع�ض أالحيان قد يحتاج �إىل
زراعة نخاع العظم.
التعاي�ش
ن�صائح عامة للوقاية والتخل�ص من
أالنيميا:
 )1االهتمام بتناول أالغذية الغنية باحلديد
 :ويوجد احلديد يف أالوراق اخل�ضراء

ن�صائح غذائية:
.1ابتعد عن ال�سموم البي�ضاء الثالثة:
ال�سموم البي�ضاء هي امللح وال�سكر والدقيق
أالبي�ض جتنبها قدر ا إلمكان فهي م�ضره
بالت أ�كيد قلل من امللح قدر ا إلمكان وا�ستع�ض
عن ال�سكر بالع�سل وا�ستخدم الدقيق
أال�سمر بدل أالبي�ض.
 .2م�ضغ اخل�ضار جيدا �:إن م�ضغ
الطعام جيدا يزيد من ن�سبة املواد
الكيماوية املكافحة لل�سرطان التي تطلقها
اخل�ضراوات مثل الرب وكلي وامللفوف
والقرنبيط .
 .3امل�شي يوميـ ــا :امل�شي اليومي ملدة ن�صف
�ساعة أ�و �ساعة يقلل من �إمكانية ا إل�صابة
مبر�ض ال�سرطان بن�سبة  % 18وي�ساعد على
التخل�ص من  3كيلو غرامات تقريبا يف
ال�سنة ويحافظ على قوام اجل�سم...
 .4ا إلكثار من تناول اللوز :يف�ضل تناول
اللوز بني الوجبات اليومية وعند ال�شعور
باجلوع فهي غنية بالعنا�صر املغذية التي
قد يفتقر اليها النظام الغذائي اليومي
....
� .5إ�ضافة القرفة على القهوة �:ضع ن�صف
ملعقة �صغرية من القرفة يف فنجان القهوة
اليومي حيث ي�سهم يف خف�ض م�ستويات
الكول�سرتول يف الدم وي�ساعد اجل�سم على
ا�ستخدام أالن�سولني بفاعلية أ�كرث وبالتايل
فهو مفيد جدا ملر�ضى ال�سكري �إذا داوموا
عليه....
 .6ال داعي للعجلة وال�سرعة :ال بد من اخذ

الوقاية
)1االهتمام بتناول أالغذية الغنية باحلديد
 :ويوجد احلديد يف أالوراق اخل�ضراء
للخ�ضروات  ،واللحوم احلمراء والكبد
أ
وال�سماك والفواكه املجففة واحلبوب
املدعمة باحلديد.
 )2االهتمام بتناول حم�ض الفوليك  :يتوفر
فيتامني ب ب أ�نواع خمتلفة مبا فيها حم�ض
الفوليك يف خمرية البرية  ،واملخبوزات من
القمح غري منزوع الق�شرة .
 )3تناول فيتامني ب: 12املوجود بكرثة يف
اللحوم البي�ضاء واللنب وم�شتقاتها والبي�ض
واجلنب ف�إذا كنت نباتية فتوجد هناك
م�ستح�ضرات دوائية يف ال�صيدليات .
 )4جتنب املواد املمت�صه للحديد  ,مثل
ال�شاي والتقليل من تناول م�ضادات
احلمو�ضة التي تقلل من امت�صا�ص
احلديد.
أ
 )5أ�ما الر�ضع والطفال ال�صغار فيمكن
عالجهم من خالل جرعات يومية من نقاط
احلديد التي ترتاوح بني  6-3ملغم يف اليوم
تعطى ما بني الوجبات مرة أ�و مرتني يوميا
خا�صة أالطفال اخلدّج والتوائم والذين
يولدون بوزن اقل من 2,5كلغم
 )6بالن�سبة للفتيات املراهقات والن�ساء
امل�صابات أ
بالنيميا ميكن م�ساعدتهن من
خالل �إعطائهن جرعة حبوب احلديد عن
طريق الفم � 60إىل  120ملغم يوميا.
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للخ�ضروات  ،واللحوم احلمراء والكبد
أ
وال�سماك والفواكه املجففة واحلبوب
املدعمة باحلديد.
 )2االهتمام بتناول حم�ض الفوليك  :يتوفر
فيتامني ب ب أ�نواع خمتلفة مبا فيها حم�ض
الفوليك يف خمرية البرية ،واملخبوزات من
القمح غري منزوع الق�شرة.
 )3تناول فيتامني ب: 12املوجود بكرثة يف
اللحوم البي�ضاء واللنب وم�شتقاتها والبي�ض
واجلنب ف�إذا كنت نباتية فتوجد هناك
م�ستح�ضرات دوائية يف ال�صيدليات.
 )4جتنب املواد املمت�صة للحديد  ,مثل
ال�شاي والتقليل من تناول م�ضادات
احلمو�ضة التي تقلل من امت�صا�ص
احلديد.

الوقت عند القيام أ
بالعمال اليومية لتفادي
التعر�ض الرتفاع �ضغط الدم .
( :)7أ��ضف ن�صف ملعقة �صغريه من احلبة
ال�سوداء �إىل كوب لنب الزبادي خايل الد�سم
وتناول ذلك يوميا أ�ن أ�مكن ....
( 3 )8ح�ص�ص يومية من اخل�ضار والفواكه
:احر�ص على تناول اخل�ضار والفواكه
مبعدل  3ح�ص�ص يومية فبا إلمكان أ�ن
تخفف من خطر ا إل�صابة بالنوبة القلبية
بن�سبة .... % 70
( )9الثـ ـ ــوم �صيدليه عجيبه يقي من كثري
من أالمرا�ض:الثوم من أ�عجب أالدوية
الطبيعية لكثري من أالمرا�ض ولكن بعد
ا�ستعماله ام�ضغ �شيء من اخل�ضروات
اخل�ضراء مثل البقدون�س حتى تزول رائحته
ونظف فمك قبل الذهاب للم�سجد.....
( )10املر أ�ف�ضل م�ضاد حيوي:امل�ضادات
احليوية الكيماوية م�ضره جدا �إذا أ�كرثت
من ا�ستعمالها ولكن املر مفيد كم�ضاد
حيوي وله فوائد أ�خرى كثرية ولي�س له أ�ي
م�ضار فا�ستخدموه عند احلاجة مل�ضاد
حيوي جتدوه عند العطارين وحمالت
التداوي أ
بالع�شاب ....
 .11احر�ص على متابعة نوع ال�شامة على
اجللد :ت�شري أالبحاث �إىل أ�ن القدرة
على مالحظات التغريات التي تطر أ� على
ال�شامات املختلفة على اجللد تزداد بن�سبة
 %13وان احلر�ص يف مالحظتها يجنب
ا إل�صابة بال�سرطان .
 .12نظافة أال�سنان :احر�ص على تفادي
ترطيب فر�شاة أال�سنان باملاء قبل و�ضع
املعجون عليها حيث أ�ن الفر�شاة اجلافة
تزيد من �إمكانية التخل�ص من البالك
بن�سبة . % 67
أ
 .13النوم ب�شكل �ف�ضل:تناول التفاح
ملكافحة أالرق والنوم ب�شكل عميق فالنوم
ي�ساعد على مكافحة ال�شيخوخة املبكرة
واالحتفاظ بب�شرة �شبابية..
 .14ا�ستخدم اخلل دائما :اخلل وخا�صة
خل «»التفاح»» من افود املواد للج�سم
وفوائده ال حت�صى ا�ستخدموا ملعقة �صغريه
مع ال�سلطة يوميا .
أ
� .15شرب ال�شاي الخ�ضر :ين�صح بتناول
كوب من ال�شاي أالخ�ضر يوميا والذي مينع
الت أ�ك�سد يف خاليا اجل�سم  ،ويخفف من
�إمكانية حدوث ال�سرطان ولنتائج أ�ف�ضل

ا�شربوه مركزا بدون �سكر...
 .16تناول ال�سمك مرة يف أال�سبوع :على
الرغم من أ�ن االخت�صا�صني يو�صون بتناول
ح�صتني من ال�سمك أ��سبوعيا � ،إال أ�ن تناول
ح�صة واحدة ميكن أ�ن ت�ساعد على حت�سني
توازن املواد الكيميائية الدماغية  ،وال�سمك
مفيد ل�صحة القلب والدماغ.

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي أ�بو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
اللكرتوين
على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على
ذوي االخت�صا�ص املنا�سب
والرد عليكم

امل�صادر
anemia,mayoclinic.com
«available at :»http://www.mayoclinic.com/health/anemia/DS00321
accessed at : 272013/1/polyneuritis,rightdiagnosis.com

امل�ضاعفات
-1تعب �شديد بحيث ال ي�ستطيع املري�ض
اجناز مهامه اليومية.
-2ا�ضطرابات القلب :عدم انتظام �ضربات
القلب وقد ي ؤ�دي بالنهاية �إىل ف�شل القلب
�إذا مل يتم عالجه ب�شكل �صحيح.
-3قد تكون بع�ض أ�نواع االنيميا خطرة وقد
ت ؤ�دي �إىل الوفاة مثل فقر الدم املنجلي.
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الطبية

�أمرا�ض القلب اخللقية عند ا ألطفال
أ�.د .باقر حمزة العوامي
أ��ستاذ و ا�ست�شاري طب أ
الطفال
يعترب القلب كامل�ضخة حيث ي�ستقبل الدم الوارد من جميع
أ�ع�ضاء اجل�سم املختلفة و يقوم بدفعه �إىل الرئتني لتنقيته
(عن طريق التنف�س) من ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجت من
عمليات اجل�سم احليوية و من ثم ال�ستخال�ص أالك�سجني
من الهواء ,كما يقوم ب�إعادة الدم النقي أ
بالك�سجني من
الرئتني �إىل القلب لي�ضخه �إىل خمتلف أ�ع�ضاء اجل�سم
لتغذيتها مبا يلزم من أالك�سجني و املواد الغذائية
أالخرى.
و يتكون القلب من ق�سمني أ�و م�ضختني منف�صلتني متام
االنف�صال  -أ�وال :امل�ضخة اليمنى و تتكون من غرفتني
هما أالذين أالمين و البطني أالمين يف�صلهما �صمام
ثالثي ,و ي�ستقبل أالذين أالمين الدم الوارد �إليه من الر أ��س
و البطن و ا إلطراف .ثانيا :امل�ضخة الي�سرى تتكون من
أالذين أالي�سر و البطني أالي�سر ,و ي�ستقبل أالذين أالي�سر
الدم الوارد من الرئتني عن طريق أالوردة الرئوية لري�سله
�إىل البطني أالي�سر ,ليقوم ب�ضخه �إىل خمتلف أ�ع�ضاء
اجل�سم و يف�صل أالذين أالي�سر عن البطني أالي�سر
ال�صمام املرتايل ,ووظيفة ال�صمامات هو توجيه الدم
�إىل م�ساره ال�صحيح عند انقبا�ض القلب و انب�ساطه.
العبى يف أ�داء القلب على البطني أالي�سر
و يقع معظم ْ
الذي يدفع الدم بقوة لتغذية اجل�سم ,لذلك جند أ�ن
�سمك البطني أالي�سر أ�كرث من �سمك البطني أالمين ,كما
يت أ�ثر البطني أالي�سر و �شرايينه أ
بالمرا�ض أ�كرث من ت أ�ثري
البطني أالمين .و قد ي�صاب قلب اجلنني بت�شوهات خلقية
نتيجة لعوامل وراثية ,أ�و نتيجة حلمى تعر�ضت لها االم
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أ�ثناء احلمل أ�و دواء تناولته أ�ثناء ال�شهور الثالثة أالوىل
من احلمل ,فت ؤ�ثر هذه العوامل على قلب اجلنني بحيث
توقف أ�و تعوق تطور القلب عند اجلنني .و من أ�كرث أ�مرا�ض
القلب اخللقية عند أالطفال عدم منو أ�و اكتمال احلاجز
أالذيني أ�و البطيني مما ين�ش أ� عنه ما يعرف
بثقب يف القلب بني أالذينني أ�و البطينني .و
ت�شكل أ�مرا�ض القلب اخللقية معظم حاالت
القلب عند أالطفال .و ت�سبب قلقا �شديدا
لوالدي الطفل ي ؤ�ثر عليهما .و مع ذلك فقد
تطورت طرق الت�شخي�ص و العالج لهذه
احلاالت مما مكن للطفل املري�ض أ�ن يحيا
حياة طبيعية .و قد أ��صبح ت�شخي�ص أ�مرا�ض
القلب اخللقية ممكنا و اجلنني ما زال يف
بطن أ�مه عن طريق ا�ستخدام املوجات فوق
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ال�صوتية (كارديوايكوجرايف) .حيث تنفد هذه املوجات
خالل بطن أالم �إىل قلب اجلنني فتقوم بت�صوير الغرف و
احلواجز و ال�شرايني بدقة ,و حتدد مكان العيب و نوعه ,و
لي�س لهذه املوجات أ�ي خماطر على اجلنني بعك�س أال�شعة
ال�سينية .و يف بع�ض احلاالت قد يكت�شف طبيب أالطفال
عن طريق ال�صدفة �صوتا غري طبيعي بقلب الطفل و هو
ما يعرف باللغط ,فيحتاج الطفل لفحو�صات أ�خرى لي�صل
�إىل ت�شخي�ص ذلك اللغط .و على العموم فانه بف�ضل
اجلراحة أ��صبح الكثري من أ�مرا�ض القلب اخللقية قابال
لل�شفاء التام أ�و إل�صالح العيب اخللقي .و قد تقدمت
جراحة أ�مرا�ض القلب اخللقية بحيث ي�ستطيع الطفل أ�ن
ينمو منوا طبيعيا ,و ما كان م�ستحيال يف املا�ضي أ��صبح
ممكنا اليوم و ما نحلم به االن �سوف يجد العلم حال له
يف امل�ستقبل القريب.
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ح�سني اخلليفة

الن�ص أ
الدبي واملعيار
أ
الخالقي يف ال�سنة ال�شريفة
روي عن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -أ�نه قال  « :أ��صدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد «
�إ�شارة �إىل ق�صيدته امل�ستهلة بقوله :
َ
����م ال حم�����ال����� َة زائل
أ�ال ك���ل ���ش��يء م���ا خ�ل�ا اهلل باط ُل وك�������� ُّل ن����ع����ي ٍ
���ا����س ���س��وف ت��ظ��ه�� ُر بينهم دوي���ه��� َّي��� ٌة ت�����ص��ف�� ُّر م��ن��ه��ا أالنامل
وك��� ُّل أ�ن ٍ
نالحظ أ�ن احلديث ال�شريف قد جعل من �صدق الن�ص معيار ًا للتف�ضيل  .ويف �ضوء الدعوات املعا�صرة لنقد الن�ص
أالدبي نقد ًا ثقافي ًا يركز على امل�ضمون و يحاول ا�ستظهار قبحيات الن�ص املتوارية خلف البالغة ال�شكلية وخلف
التقنيات التي كون من خاللها ال�شاعر بنية الن�ص ا�ستجابة إلغراءات اخلطاب النقدي  ..أ�ت�صور أ�ن الدعوة �إىل النقد
الثقايف ما هي �إال ا�ستجابة لتوجيه الر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم  -يف و�ضع م ؤ��شر البو�صلة باجتاه امل�ضمون
لي�صار �إىل احلكم بجمالية الن�ص أ�و قبحه  ..ويف اعتقادي أ�ن دائرة الكتابة �ستت�سع �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف هذا امل�شرب ؛ فهو
أ�كرث الت�صاق ًا من غريه بالنزعة ا إلن�سانية  -وال�شعر غ ِّريدها  ، -كما أ�نه �سيعمل على �إنقاذ نتاجاتنا اجلديدة من الوقوع
يف منزلق الت أ� ُّله الذاتي املت�ضاد وكينونة ا إلن�سان باعتباره كائن ًا اجتماع َّي ًا  ،و�سي�ضع ال�شعراء ال�شباب أ�رجلهم على عتبة
ا إلبداع احلقيقي حني يكون �إبداعهم �إن�ساين النزعة والتفاعل مع ق�ضاياه وهمومه وتطلعاته .
وينبغي أ�ن ُيعلم -هنا  -أ�ننا ال نريد ق�صر �إبداعية الن�ص على امل�ضمون  ،ولكيال يقال �إن الدعوة تلك �ستدخل كل
املنظومات يف دائرة ال�شعر و�إن مل تت�صف ب�صفاته ا إلبداعية  .بل �إن الدعوة تلك تريد أ�ن تذكر �شبابنا ال�شعراء مبا
وقع فيه أ�دب الدول املتتابعة املو�سوم ب أ�دب ع�صر االنحطاط حني ح�سب أ�ن �إبداعية الن�ص تتج�سد باملح�سنات البديعية
 ،فوقع يف فخ البالغة ال�شكلية  ،فلم ينتج تركيزه على ال�شكل �إال نظم ًا م�شوه ًا  ،والت�شويه جاء من االنحياز �إىل ال�شكل
لي�س غري.
أ
ولعلنا  -واحلال هذه � -سنعتذر لنف�سنا حني نرف�ض مقولة اجلاحظ ( املعاين مطروحة يف الطرقات  )..ونقف مع
جتليات ابن �شهيد أالندل�سي �صاحب التوابع والزوابع حني ر أ�ى أ�ن ا إلبداع احلقيقي ينتج عن ت�صفية النف�س والو�صول
�إىل نبع الروح ال�صايف والنهل منه و�إذا ما تدفق معني الروح  ،ف�إنه �سيلب�س �شفافية روحه أاللفاظ املنا�سبة  ..فاملعنى أ�و
امل�ضمون �سيوفق مبقدار �صدقه ب�إنتاج أ��سلوبه واختيار أ�لفاظه.
واملقالة  -بتطرقها �إىل �إ�شكالية اللفظ واملعنى يف النقد القدمي -ال تريد أ�ن تقول �إن هذه ا إل�شكالية بتفا�صيلها ال
تزال حية يف أالدب احلديث وق�ضاياه التطبيقية والتنظريية  ،بل �إنها تلمح �إىل املعادل املو�ضوعي � -إن �صح التعبري -
فتقنيات الن�ص احلديث من قبيل توظيف أال�سطورة والرمز وت�سويد بيا�ض الن�ص ب�سيل من التفا�صيل لتحقيق �شعرية
التفا�صيل أ�و ا�ستعارة تقنيات الق�صة والرواية كاحلوار وا إلرجاع وتقنيات تيار الوعي ووو - ..أ�قول �إن كل ما تقدم من
تقنيات ال ينتج وحده ن�ص ًا �شعري ًا �إبداعي ًا  ،وقد يبقى الن�ص يف دائرة النظم �إذا ك َّون عالقته مع تلك التقنيات تكوين
ن�ص أ�دب االنحطاط مع البالغة ال�شكلية.
ويل أ�ن أ�تن َّب أ� ب أ�ن نتاج احلداثة العربية أالدبي �سيودعنا قريب ًا بعد اقتناعه بعدم قدرته على البقاء و�سريحل منك�سر ًا �إىل
أ�ر�شيف املكتبة أالدبية يحكي ألدب ع�صور االنحطاط مغامراته التي �آلت به �إىل ما �آل �إليه �صاحبه العتيد .

آ�خر الكالم

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
ال�شراف أ
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك
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www.alkhat.net
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