حمرم 1435هـ  -دي�سمرب  2013م
�شهرية  -ال�سنة الثالثة  -العـدد ( - ) 34
ّ

�صفحات م�ضيئة
من حياة الراحل الوجيه
احلاج علي بن احلاج ر�ضي ال�شما�سي
ت�صوير� :إبراهيم علي الزارعي-هم�سات �ضوئية 6

من�صور العليو لــ

�أخذت اجلانب العلمي من �أمريكا
والتجربة من اليابان والتنفيذ يف اململكة

قا�سم حداد ..
�شاعر النار املقد�سة والأخيلة املجنحة
ثنائية الع�شق واجلنون يف �أخبار قي�س

العبداهلل والعبدالكرمي

يتوجان بعقد النب�أ العظيم

دي�سمرب - 2013/العدد 34

3

مقالة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

قا�سم حداد ..
�شاعر النار املقد�سة والأخيلة املجنحة
ثنائية الع�شق واجلنون يف �أخبار قي�س!
ال�شاعر الكبري قا�سم حداد  ،وجه من وجوه الثقافة العربية
املعا�صرة  ،و�صوت متحقق ترك �أ�صداء وا�سعة يف اخلليج
والعامل العربي ومنها انطلق يف كافة �أنحاء العامل  ،بحق.
من مواليد  ،1948بالبحرين ،وقد لعب دورا كبريا يف �أن ت�صبح
البحرين من الب�ؤر الثقافية امل�ؤثرة على امل�ستوى العربي مع �أبناء
جيله  ،نظرا ملا ات�سم به �شعره من قوة وعمق  ،وقدرة على
ا�ستيعاب الرتاث  ،ومتثله ثم دجمه باجلماليات املعا�صرة ،وقد
كان من �أبرز من �شاركوا يف ت�أ�سي�س " �أ�سرة الأدباء والكتاب يف
البحرين" عام  .1969وعنها �صدرت مطبوعات عديدة ذات
قيمة �أدبية وفكرية ال ي�ستهان بها .
ظل قا�سم حداد مندجما يف حياة جمتمعه الذي عرفه  ،و�أيقن
�أنه كلما فهمه و�أدرك �أ�سرره  ،جاءت كتاباته �أكرث �صدقا وت�أثريا
يف اجلمهور العري�ض املتعط�ش للثقافة الرفيعة.
ا�ستفاد قا�سم حداد من الفنون املعا�صرة كال�سينما  ،والفن
الت�شكيلي  ،والعمارة بل �أن ق�صائده ت�ؤكد اقرتابه من فنون
املو�سيقى والأوبرا والباليه  ،حيث نقل للن�ص تلك امل�ساحة
الوا�سعة من الت�شكيلي الإيقاعي واللحني يف ق�صائد رائعة
تت�سم باجلودة والأ�صالة.
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كان من ال�شعراء العرب الذين �أ�سهموا يف �إيقاظ خميلة حادة
تلتقط �أدق تف�صيالت الواقع ويتم دجمها ب�شكل فني جميل
مع اللغة التي متيزت دائما باحليوية والعنفوان.
قد يرى بع�ض النقاد �أن ق�صائد قا�سم حداد متعالية على
الذائقة التقليدية جلموع النا�س  ،لكنه يرد عمليا عرب ن�صو�صه
ب�أن الن�ص الأ�صيل هو من يتعب ال�شاعر يف ت�شكيله  ،ويف
املقابل ف�إن املتلقي عليه �أن يقوم بجهد مماثل  ،حيث يتورط يف
الن�ص م�شاركا  ،ومتفاعال  ،وحامال لذات الرتاث الذي يتك�أ
على معرفة �أ�صيلة ال تقطع ال�صلة مبا يف احلياة من عطاءات.
�شغل ال�شاعر قا�سم حداد عدداً من املنا�صب القيادية يف
ال�ش�أن الثقايف � ،أدراها بكل كفاءة وبقدر كبري من الوعي
مبتطلبات املرحلة  ،مت�صال باحلركة الثقافية يف �شتى �أنحاء
الوطن العربي .
توىل رئا�سة حترير املجلة ال�شهرية " كلمات"  ،و التي �صدرت
عام  ، 1987ومنها مار�س دورا فاعال يف التعريف بالثقافة
البحرينية التي تت�سم مبزايا عدة  ،وتنفتح على العوامل الفنية
يف �أكرث مناطق الكتابة توهجا.
بالإ�ضافة �إىل كونه ع�ضوا م�ؤ�س�سا يف فرقة (م�سرح �أوال) ،التي

قدمت عرو�ضها يف �أكرث من مكان وكان لها �سمعة طيبة  ،حيث
انتبهت لأهمية �أن ترتبط العرو�ض امل�سرحية بالثقافة املحلية مع
وجود ترديدات عاملية يف ذات العرو�ض التي تقدمها للمتابعني
واملهتمني باحلالة امل�سرحية .
ترجمت ق�صائدهم �إىل عدد من اللغات الأجنبية  ،منها
الإجنليزية والفرن�سية .
�أما عن م�سرية حياته فيمكن تلخي�صها يف كونه �شخ�صا ع�صاميا
بكل معنى الكلمة  ،فقد تلقى تعليمه مبدار�س البحرين حتى
ال�سنة الثانية من املرحلة الثانوية .بعدها التحق بالعمل يف
املكتبة العامة منذ عام  1968حتى عام  ، 1975وهي فرتة
�شكلت ثقافته وغذت وجدانه ومدته بروافد ثقافية �ضرورية ،
كما جعلته قريبا جدا من الكتاب ثم عمل يف �إدارة الثقافة
والفنون بوزارة الإعالم منذ عام .1980
مل يع�ش قا�سم حداد يف عامل مغلق بل اهتم كثريا ب�أن يتداخل
مع ال�ش�أن العام عرب مقاالته املتخ�ص�صة يف الفن واحلياة يف عدة
�صحف عربية .
حول ن�صو�صه الأدبية كتبت عنه عدد من الأطروحات البحثية
الأكادميية يف اجلامعات العربية والأجنبية ،كما تناولت �أعماله

مقالة

الر�صينة والرائدة العديد من الدرا�سات النقدية بال�صحف
والدوريات العربية والأجنبية.
يعترب من �أهم امل�شاركني يف املهرجانات العربية والدولية
بق�صائده ودرا�ساته وكتاباته  ،ومن بينها  :مهرجان املربد -
بغداد –  ،1974مهرجان �أ�صيلة العا�شر  -1987املغرب
–  ،1986مهرجان جر�ش  -الأردن –  ،1997امل�ؤمتر
الأول الحتاد الكتاب اللبنانيني  -بريوت  ،1984مهرجان
الإبداع  -القاهرة  ،ندوة العمل الثقايف امل�شرتك (الكويت /
الريا�ض) ،1985لقاء ال�شعر العربي الفرن�سي -غرنوبل  -فرن�سا
 /الرباط  -املغرب  ، 1986الندوة ال�شعرية يف مئوية جامعة
جورج تاون  -وا�شنطن  ،1989ندوة االنتفا�ضة الفل�سطينية -
�صنعاء  ،1989معر�ض الكتاب يف ال�شارقة  -الإمارات العربية
املتحدة ،ندوة �أبو القا�سم ال�شابي -فا�س  -املغرب – ،1994
مهرجان م�ؤ�س�سة الهجرة للثقافة العربية� -أم�سرتدام -هولندا
–  ،1998بالإ�ضافة �إىل مهرجانات عديدة �أخرى.
�أما �إ�صدارته  ،فهي �أكرث من �أن حت�صى  ،نذكر منها  " :قلب
احلب"  ..بريوت " ، 1970الدم الثاين "  ..البحرين ،1975
"خروج ر�أ�س احل�سني من املدن اخلائنة"  ..بريوت " ،1972
الب�شارة" ..الكويت  " ، 1970النهروان"  ..البحرين 1988
 " ،انتماءات "  ..بريوت � " ، 1982شظايا "  ..بريوت
 " ، 1981القيامة "  ..بريوت  " ، 1980جمنون ليلى "
لندن  " ، 1996عزلة امللكات "  ..البحرين " ،1992مي�شي
خمفورا بالوعول"  " ، 1990 ..اجلوا�شن"  ..املغرب ،1989
" عالج امل�سافة "  ..تون�س  " ،2000قرب قا�سم " ..البحرين
 " ،1997امل�ستحيل الأزرق" ..مع �صالح العزاز  " ،الغزالة يوم
الأحد"  ..بريوت � ، 2010إ�ضافة �إىل �سرية �شخ�صية ملدينة
املحرق وغريها من كتابات يف فن ال�سرية.
قا�سم حداد بال منازع  ،هو �شاعر النار املقد�سة  ،والأخيلة
املجنحة .تلك النار التي اختطفها من �أعلى القمم ال�شاهقة
 ،ووهبها جلمهوره املتذوق  ،با�سطا لهم �أجنحة " املخيلة "
التي راحت ت�سمو حتى بلغت الأعايل دون �أن تفقد مرجعيتها
الأر�ضية!
يف هذه القراءة ال�سريعة نحاول الولوج �إىل �أعماق قا�سم حداد
من خالل �أخبار جمنون ليلى:
" �أخبار جمنون ليلى "  ..هي تلك البوابة التي ندخل
بها عوامل قا�سم حداد ال�شاعرية  ،م�شتبكا بال�سرية الذاتية
 ،م�ضمخا بعذابات الع�شاق من خرية ال�شعراء  ،مو�صوال
برتاث الفر�سان يف �شبه اجلزيرة العربية .
كتب قا�سم حداد ن�صه البديع يف العام  ، 1996عن " قي�س "
حماوال �أن ميد ب�صره عرب ف�ضاءات ترتهن ب�أنني الع�شاق  ،ووله
املحبني  ،ومتاري�س العيون احلزينة التي تراقب كل �شيء يف
البادية  .ت�سري ن�سائم " البحرين " يف خاليا الن�ص  ،وهو ينزع
�إىل مالقاة الهوى الذي �ضيع الروح و�أ�سرها يف قمقم اللغة ،
غري �أن ال�شاعر بطبعه متمرد  ،ومبا لديه من حد�س ومقدرة على

ر�ؤية ما ميكن �أن ت�شكله النار من معادن م�صهورة  ،و�أحا�سي�س
مت�شظية  ،يكون البناء ال�شعري عربطبقاته املرتاكبة � .إنه يتلم�س
موقف املت�أمل  ،متح�س�سا طريقه يف هدوء احلكماء  ،ونربة
ال�شجن التي تت�سلل يف ثنايا الن�ص:
َ�س�أق ُ
ُول َع ْن قي�س
َعنِ ال َه َوى َي ْ�س ُك ُن ال ّنا َر.
َع ْن �شَ اعِ ٍر َ�صا َغنِي يف َه َوا ُه.
َعنِ ال َّل ْونِ والإ ِّْ�س ِم وال َرائ َِحةْ.
َعنِ ا َخل ْت ِم وال َف ِا َحتةْ.
القول هنا يبد�أ من حلظة امل�س  ،حني ت�صوغ الن�صو�ص �شاعرية
متقدة  ،لت�شمل عدة عنا�صر ت�شمل اال�سم واللون والرائحة
 ،وكلها ت�ؤدي �إىل نوع من الإعتدال يف القول واحلركة مع
�إزاحات جمالية حتوم يف دوائر الده�شة :
ال�سدِ ِمي  ،ا َْ�س َت َوى فيِ َي َد ْيهِ.
ُك ْن ُت ِمث َْل َ
َه َدانيِ �إِل ْيهِ.
هِم
َب ِرئ ُْت م َِن ال َن ِ
ا�س لمَ َّا َبكانيِ �إِل ْي ْ
َ
َز َها ب ِْي و َغ ُّنوا الأ َغانيِ ب�أ�شْ َعا ِرهِ.
تتولد من الأحزان طاقة هائلة ،تتحول �إىل ق�صائد تلقى هنا
وهناك على هدي من تلك امل�شاعر التي ت�أخذ حركتها من
مد وجزر  ،وهنا تكون للأغاين �شهوة الو�صال باحلبيبة التي
مترت�ست خلف كربيائها .هكذا ي�ست�شعر القلب ما وراء البهجة
من ترانيم مت�أ�سية  ،وهو موقف يجمع ثنائية الإ�شتعال والإنطفاء
:
َف َما كانَ ليِ �أَنْ �أُق َّد َر َهلْ �أَ�شْ َع َلنِي َ�أ ْم َط َفانيِ .
َ�س�أق ُ
ُول َع ْن قَي�س
َع ْن َج َّن ٍة َب َني َع ْي َن َّي �ضَ ا َع ْت
َ
َع ْن َه َوا ٍء �أَ ْ�س َع َف َ
وا�صطفَانَا
وا�س َتخَ َّف ِب َنا ْ
الطيرْ َ ْ
َع ْن ُك ّل َما َه َّم ب ِْي ُت ْه ُت فِي ِه
هنا يربز وجه " قي�س " بكل ما يحمله يف تراثنا القدمي من
بالء مقيم  ،حيث ق�صائد الع�شق م�ضمخة بعذاباته حيث يقف
وحيدا يدفع الوحدة ب�أبياته ال�شعرية ال�صادقة التي تعرب عن
لواعج النف�س  .هنا ي�ستح�ضر قا�سم حداد �صورة الطائر وهو
يحرك جناحيه يف الف�ضاء فيعلو كي يفارق الأر�ضي فيما قلب
ال�شاعر نف�سه مو�صولة بالأر�ض و�أثقالها .هو �إذن مزيج يجمع
الأ�ضداد وي�ستح�ضر اجلغرافيا من بني طيات الكتب والأطال�س
و�سطوح الرمال  ،وكثبانها  ،ومتوجات اخلليج  ،وجبال احلجاز
 ،فال�شعور بالأمل يجمع بني الأ�شياء املتباعدة  ،ويعيد تن�ضيد
احلياة بكل ما فيها من تناق�ضات :
ِيج
و َبا َه ْي ُت ك َْي نَ ْح َتفِي باملَز ْ
َعنِ ال ِع�شقِ َتل َت ُاع فِي ِه احلِجا ُز
ِيج.
و َي ّْ�شغ َُف فيِ ِ�ض َّف َتي ِه ا َخلل ْ
ي�ستعيد ال�شاعر وجه " قي�س " ويك�شف عن م�أزقه ويردد
�أحزانه  ،خا�صة حينما يهبط الليل في�شعر بالعزلة وبامل�أزق الذي
يعي�شه� .س�ؤال يوجهه قا�سم حداد لقي�س ويوجهه لنف�سه :هل

كانت ق�صيدة الع�شق هروبا من املواجهة �أم اقرتاب من النار
املقد�سة؟
ذلكم هو ال�س�ؤال ال�صعب  ،الذي يندرج �ضمن ترديدات
م�ؤجلة  ،وتتحول �إىل جمال ب�صري لر�ؤية الذات وهي واقعة يف
�شبكة الت�سا�ؤالت امل�ستحيلة :
َ�س�أق ُ
ُول َع ْن قَي�س
َع ْن ُح ْز ِن ِه ال ُق ّْر ُمز ِِّي
َعنِ ال َّل ِيل َي ْت َب ْع خُ َطا ُه ال َوئ َِيد ْه
َعنِ املا ِء لمَ َّا َيق ُ
ُول الق�صيدة
املاء الذي حتدث عنه �شاعر هو حممد العلي  ،يف حتوالته ،
يظهر يف ق�صيدة قا�سم حداد مرتبطا مبحنة القلب حني يتلفت
فال يجد حبيبا وال يعرث على جميب  .وتت�صنت الأذن على
قوافل تدب فوق رمال ال�صحراء خمرتقة الدروب املهجورة
 ،متو�سلة باملوج �سبيال للخال�ص  ،والهودج يهتز فيت�أرجح
اجل�سد  ،وتكمن الروح احلزينة يف حمارة تخت�ص ببكاء قدمي
مو�صول بالنداءات التي ت�سربها الطيور املائية  .يبد�أ البكاء
مع ظهور " الوح�ش " ويكون ال�س�ؤال عابرا للأزمنة ويقابل
قا�سم حداد قي�سا وهو يتبادل معه الأمكنة والأزمنة والهواج�س
 .ال �أحد يعرف احلدود الفا�صلة بني قيود الزمن وت�شو�شات
املكان ؛ خا�صة عندما ترحتل القوافل  ،فال يكاد ي�صلنا منها
غري " احلداء " م�أ�سورا بالأحزان القدمية  .وال يبقى من حركة
القوافل امل�سافرة بني املدن وعرب ال�صحاري غري اخليول ال�شريدة
التي هي الوجه اخلفي للمخيلة :
َبكى ليِ ال ُبكا َء،
و َهي�أَ ليِ َه ْو َد َجاً
وانْ َت ْحى َي ْ َ�س�أ ُل ال َو ْح َ�ش َعنِي
َك�أَنيِّ ِب ِه ال َي َرى فيِ القَواف ِِل َغيرْ َ ا ُخليول ال�شريدة.
يحفل تاريخنا القدمي ببع�ض �صور اجلفاء  ،والتخلي عن �أبناء
القبيلة كلما كان ذلك م�ؤديا �إىل ر�سوخ قب�ضة �شيخ القبيلة .
تنكر القبيلة بع�ض فر�سانها لكنها تبكيهم ليال  ،وي�صبح دمه
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م�ستباحا  ،حني ينزع ال�سيف من غمده كي يطعن القلب
اجل�سور الذي �أحب  ،وتظهر �أر�ض جند لتكون م�سرحا للفجيعة
 ،م�ستح�ضرة تراثا مت�سل�سال بذكريات القتل الرحيم  ،والهجر
دون �سابق �إنذار:
َ�سَ�أق ُ
ُول َع ْن قَي�س
َعنِ ال َعا ِمر َِّي الذِ ي �أَ ْن َك َر ْت ُه القبيلةُ.
َع ْن َد ِم ِه املُ ْ�س َت َب ْاح.
ال�س ْي ِف لمَ َّا انْ َت ْ�ضا ُه م َِن ال َق ْل ِب
َعنِ َ
َ
نجَ
ُ
الح.
ْ
واجتا َز بِي �أ ْر َ�ض ْدٍ ِل َي ْه ِز َم كلَّ ال�سِ ْ
يعرف الرب �أن الفر�سان ال�شجعان كثريا ما يخ�سرون املعركة �إذا
خا�ضوها ب�شرف  ،وهو ال�شيء الذي ينتبه �إليه قا�سم حداد،وهو
يعيد ترتيب �أو�ضاع القلب من هزمية وانت�صار  ،من كر وفر  ،من
�إقبال وامتناع  .هو وقت ي�صلح للذاكرة املجهدة  ،حيث يبحث
الفار�س عن تلك اللحظات التي متنح النف�س ال�شعور باللذة ،
وهنا تتقلب القلوب وتعود اخليول لت�صهل يف رقعة ال�صحراء
ويف الذاكرة لت�شري بقوة �إىل نوبات الإغارة املمعنة يف ق�سوتها ،
وال�صهد الذي يغ�سل اجل�سد وتتوهج به الروح :
َعنِ َّ
اللذ ِة النادرة
َعنِ ال َو ْجدِ وال�شَ ْوقِ وال�شَ ْه َق ِة ال�ساهرة
َعنِ ا َخل ْي ِل َت ْ�ص َه ُل بِي فيِ الليال
ال�ص َب ْاح.
وال�ص ْهدِ َي ْغ�سِ ُلنِي فيِ َ
َّ
يتوحد قا�سم حداد مع قي�س  ،يف تلك اللحظة الفارقة حيث
ي�صبح كالهما على �شفا الق�صيدة امل�ستحيلة  ،ويكون النداء
للبعيد بينما هو اقرب من حبل الوليد .رمبا ي�ستطيع القلب
�أن ينجو من حمنة الهزمية وال�شعور بخديعة اال�صدقاء وتخلي
القبيلة عنه  .هو موقف �شديد الب�ؤ�س واله�شا�شة غري �أن " الدم
ال�ساهر" يف عروق ال�شاعرين يت�سلل خلاليا التي تعرف كيف
جتيد الإن�شاد يف حمنة الوجود:
َي�س
َي�س يا ق ُ
و يا ق ُ
َ
َج َّن ْن َتنِي �أو ُج ِن ْن َت ،
كِ النَا َد ٌم َ�ساهِ ٌر فيِ َبقا َيا الق َِ�ص ْي َد ْة.
يتوقف الن�شيج احلزين ويعرف قا�سم حداد بطله املغرتب بكل
�أ�سماله و�أحزانه  ،ويخرج عن ج�سد الن�ص ال�شعري ليبد�أ
مواجهة ب�شكل خمتلف ،وافق جمايل ينفتح على حقول
داللية �شديدة الرثاء .
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قا�سم حداد ي�شحذ املخيلة  ،وي�شكل لنا ن�صا �شعريا عايل
القيمة  ،ثريا بالأفكار اجلديدة  ،مت�سلحا بوعي املفكر ،
وبهاج�س املواطن  ،وبروح الفار�س النبيل.
ماذا ميكن �أن يقول عن ليلى  ،وهي الطرف املقابل لقي�س يف
ذات املحنة ؟
هنا ي�سرح ال�شاعر مبخيلة مبتهجة وب�صور بكر غناء  ،عرب لغة
مثقلة بالرقة  .يتحدث عن تلك البدوية التي خلدتها الق�صيدة
وعن املغامرة التي خا�ضها الفار�س حني ت�شبب باجليد والقد
واللمحة.
يختطف قا�سم حداد النار املقد�سة وي�ضمنها ن�صه ال�شعري
 ،متو�سال بلغة جتمع القدمي باحلديث يف مزج لغوي جميل،
متخطيا حمنة الفار�س لذي �أ�سقطه الهوى وخذلته تقاليد
القبيلة رغم نبله وفرو�سيته :
عن ليلى
َ�س�أق ُ
ُول َع ْن ليلى
َعن ال َع َ�سل الذِ ي َي ْر َت ُاح فيِ َغ َن ٍج على ال َز ْندِ .
َعنِ ال ُر َّمانَ ِة َ
الك ْ�س َلى.
َعنِ ال َف ْت َوى التِي َ�س َّر ْت ليِ َ ال َت�شْ بِي َه بال َق ْندِ .
َعنِ ال َب َد ِو َي ِة ال َع ْينَنيِ وال َنا َرينِ وا َخلدِ .
يرنو لالفق البعيد م�ستح�ضرا تفا�صيل امل�أ�ساة  ،متوجا �إياها
مبغامرة الك�شف فيما الع�شق يري ب�سرية يف تلك اله�ضاب
القاحلة  .ونلمح " جندا" يف ت�ضاري�سها  ،م�شتبكة مبالحمها
وذاكرتها � ،أما ليلى فتح�ضر �شاهدة على اجلفوة التي انتقلت
لدائرة الإبعاد والنبذ ثم �صارت امل�أ�ساة متج�سدة يف تلك
القطيعة امل�ؤملة:
َلها عِ ْندِ ي
ُمغَا َم َر ٌة ُت�ؤَجِ ُج �شَ ْه َو َة ال�شُ َعرا ِء َل ْو َغ ُّنوا
َ�ص َبا َجنْدٍ َم َتى ق َْد هِ ْ�ض َت م ِْن َجنْدِ
َعنِ ال َن ْو ِم ال�شَ ف ِ
ِيف َي�شِ ي ِب َنا.
َع ْن َو ْجدِ نَا َ ،ع ْنها.
ال�ص ْحرا ُء َغيرْ َ ال ُعو ِد وال َرنْدِ .
ِل َئال َت ْعر َِف َ
تكت�سي الق�صيدة بو�شاح حزين  ،فيما ي�أتي املعجم اللغوي من
نف�س املفردات الكال�سيكية بعد نخفيف الوح�شي عنها :
َ�س�أق ُ
ُول َع ْن ليلى
َعنِ ال َق ْتلى.
و َع ْن َدمِنا الذِ ي َه َد ُروا.
ال�صدِ ْيقِ .
َعنِ ال َو ْح ِ�ش َ
و ِف ْت َن ِة ال ُع�شاقِ
ال�س َه ُر.
وال َّل ِيل الذِ ي َي ْ�سعى َل ُه َ
هو الع�شق القاتل  ،وال�صحراء التي تبتلع الرغبات والقبيلة
التي تدفن الن�سوة احياء بع�شقهن  .ثم ترتد الذاكرة لرت�سم
�صورة طفلني يف براءة احلياة  ،وتتولد م�شاعر يف غاية النقاء
تنك�سر يف ا�صطدامها مع التقليد  ،وهو ما يحدث يف وقتنا
الراهن ب�إزاحات ب�سيطة تخفي ق�سوة امل�شاعر وجمود القلب يف

تلك املنطقة من العامل  ،حيث ت�ستبعد كل عاطفة �صادقة يف
مقابل تقاليد را�سخة ال ميكن جتاوزها �أو تخطيها:
َعنِ الطِ ف َلنيِ َي ْل َتقِيانِ فيِ خَ َف ٍر
فاح َي ْخ َتلِجانِ بِاملِيزانِ
ولمَ ّْا ُي ْزهِ ر ال ُت ُ
َح ْتى َي ْخ َج ُل ا َخل َف ُر.
لِل ْيلى �شَ ْه َق ٌة �أَ ْحلى
�إِذا ما َل ّذ ٌة َتا َه ْت بِنا
َو َتنا َه َب ْت �أَ ْع َ�ضا َءنا النِريانُ .
ُم ْتنا �أَو َحيِينا.
�أو َي ُ
النا�س � ْأخ َط�أنا.
قول ُ
يف تلك املنطقة احلرجة �سيكون البكاء حال وحيدا للمحنة
التي ت�ستعد لق�ص امل�شاعر والتنكيل بالقلوب الغ�ضة .ال ميكن
توقع الغفران ن وال ت�صور ميكن ان يعفي املحب عن جرميته
التي تتمثل يف �صدق م�شاعره .يطل احلزن من العيون ليغمر
امل�شهد كله:
َ�س َت ْبكِ ي َح ْ�س َر ٌة فِينا �إذا َغ َف ُروا.
َ�س�أق ُ
ُول َع ْن َليلى
َعنِ املُ َ�سا ِف ِر عِ ْن َد َما َي ْبكِ ي َط ِو ْيال
َالم ُع ُيونِها
َعنِ ال�سِ ْح ِر اللَّذِ ْيذِ �إِذا َجت ّلى فيِ ك ِ
َع ْن ِن ْع َم ٍة ُتف ِْ�ضي لأنْ �أق ِْ�ضي َرحِ يال
َع ْن َمراياها ُم َو ّز َع ًة تُخَ ال ُِج �شَ ْه َو َة ال ِف ْتيانِ
َع ْن مِي َزانِها َم�شْ ُبو َقةً.
َع ْن َع ْد ِل َها فيِ ُ
الظ ْل ِم.
َع ْن َ�س َفرِي َم َع ال َه َذ َيانِ .
َع ْن جِ نِي ٍة فيِ الأِنْ ِ�س َت ْنـ َتخِ ُب ال َقتِيال
كل هذه ال�صور ت�ؤكد املحنة التي تعر�ضت لها ليلى  ،وكيف
جرت الأمور  ،حتى و�صل " قي�س " �إىل حافة اجلنون  ،ليهرب
نف�سيا من مواجهة هزميته املدوية  .قا�سم حداد ي�ستعري " قناع
قي�س "  ،وميد يده لليلى ف�إذا هي ترتعد فقد ا�شرتكت يف جرمية
ال�صمت حني جلل امل�شهد كله:
الي َل ْو َيدُ َها َع َّلي
َل ْي َ
و َل ْو َيدِ ي َم ْن ُذو َر ٌة َت َه ُب ال َر ُ�س ْوال
ُول َع ْنها َما ُي ُ
َ�س�أق ُ
قال َعنِ ا ُجل ُنونِ �إذا ُج ِن ْن ُت
وليِ ُعذْ ٌر �إذا با َلغ ُْت فيِ َم ْوتِي َقلِيال.
ينتهي امل�شهد بباملوت  ،وهو فعل �ساكن فيما ماء الق�صيدة
يعلن عن حياة م�شحونة مب�شاعر نبيلة تفي�ض يف جند وت�صل
احلجاز  ،وت�سكب عطرها يف ماء اخلليج.
هذا هو مدخلنا ملقاطع خمتارة من هذا الن�ص ال�شاهق الذي
يعرب عن حب قدمي ور�ؤى جديدة  ،وحمن متجددة.
باملخيلة  ،وبامل�شاعر الرهيفة وباللغة الطازجة  ،و�أيقونات قا�سم
حداد ترتدد احلكاية لقدمية بعد ان يعاد تن�ضيدها على مهاد
الع�صر  ،ف�إذا كنا نكاد نطوي �صفحة العام  2013فثمة كالم
كثري ميكن �أن يقال ولغة ميكن ان ت�صبح جارحة و�شاعر لديع
عنفوان القول والر�ؤى وفتنة اخليال.

قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف
بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية ،و�صاحب
ال�سمو الأمري بدر بن حممد بن جلوي حمافظ
الأح�ساء بزيارة عدد من �أ�سر و�أعيان حمافظة
الأح�ساء حيث �شملت الزيارة ال�سيد مو�سى
الها�شم  ،بعدها قام �سموه بزيارة ع�ضو املجل�س
البلدي ال�سابق حجي النجيدي  ،بعد ذلك �شرف
�سموه حفل الغداء الذي �أقامه رئي�س حمكمة
الأوقاف واملواريث باالح�ساء ف�ضيلة ال�شيخ حممد
بن ال�شيخ ح�سن اجلزيري بح�ضور عدد من م�شايخ
ووجهاء املحافظة.

متابعات

�سمو الأمري �سعود بن نايف يزور عدد ًا من جمال�س الأح�ساء

وقد عرب عدد من الأعيان الذين ت�شرفوا بزيارة
�سموه بال�شكر والتقدير ل�سموه الكرمي على
هذه الزيارة غري امل�ستغربه من �سموه  ،وقد دعا
اجلميع املوىل عز وجل �أن يحفظ لهذه البالد قائد
م�سريتها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب
الثاين و�أن يحفظ اهلل بالدنا من كل مكروه .
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متابعات

افتتاح فرع القطيف
و�سط ح�شد من كبار ال�شخ�صيات والأهل والأ�صدقاء افتتح املهند�س
علي بن ح�سني املال مدير عام املال لال�ست�شارات الهند�سية فرعه
اجلديد بالقطيف .وهن�أ جميع العاملني باملكتب ومتنى لهم
موا�صلة التط ّور والتي كانت مبثابة حافزاً لكافة املهند�سني على
بذل �أق�صى طاقاتهم نحو النهو�ض والتقدم .

مكتب املال لال�ست�شارات الهند�سية:
ا�سم يعني ق�صة كفاح على مدى �أكرث من ئالثني عاماً نحو التقدم والرقي يف عامل
الهند�سة .فقد واكب املكتب التطور العاملي و ال�سريع يف عامل فنون الهند�سة،وقد
تبنى ت�أ�سي�س جيل من ال�شباب املهند�سني ليقف بجوارهم وي�ؤهلهم حتى يكونوا
قادرين على حمل م�س�ؤولية النهو�ض بفنون العمارة  ،وقد قام املكتب عرب
ال�سنوات بتقدمي �أف�ضل النماذج املعمارية �سواء �أكانت جتارية �أو �سكنية �أو حكومية
�أو ا�ستثمارية �أو تخطيط مل�ساحات الأرا�ضي ال�شا�سعة وتطويرها مراعياً يف ذلك
ا�شرتاطات و موا�صفات البلديات و اجلهات احلكومية الأخرى.
كما حمل املكتب على عاتقه م�س�ؤولية �إر�ضاء كافة الأذواق وكيفية الو�صول �إىل
�أف�ضل م�ستوى فني مراعياً يف ذلك املحافظة على تراثنا الإ�سالمي الأ�صيل .
8
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اللجنة الإعالمية بجمعية ال�سرطان ال�سعودية  -فرع القطيف
�أختتمت جمعية ال�سرطان ال�سعودية  -فرع القطيف حملة
ال�شرقية وردية  5حتت �شعار ُ
"كلنا ِ
معك" و تعنى بالتوعية
ب�سرطان الثدي والتي اقيمت بالقطيف �سيتي مول و�أنطلقت
يوم اجلمعة  ٢٠ذو احلجة و�أ�ستمرت لثمانية �أيام بح�ضور جتاوز
ال� 1000سيدة.
احلملة التي �أفتتحها حمافظ القطيف الأ�ستاذ خالد عبدالعزيز
ال�صفيان بح�ضور رئي�س اجلمعية الأ�ستاذ عبد العزيز الرتكي
ونائب الرئي�س الطبي للجمعية الدكتور عادل اخلطي
و�أع�ضاء اللجنة التنفيدية واللجنة املنظمة للحملة �إ�ضافة
�إىل عدد من رجال الأعمال الداعمني للحملة و�شخ�صيات
�أجتماعية  ,فقدم خاللها قرابة الثالثني طفل وطفلة م�سرية
حاملني الفتات حملت �أ�سم احلملة لهدف ت�شجيع الأمهات
وال�سيدات بح�ضور احلملة و�إجراء الفح�ص �ألقى بعدها
حمافظ القطيف كلمه �أثنى على احلملة وعلى الكادر امل�شارك
فيها ومن ثم �ألقى نائب رئي�س اجلمعية كلمة �شكر للح�ضور
الكرام قام بعدها املحافظ والرتكي بتكرمي الرعاة والداعمني.
احلملة التي تنوعت ب�أركانها التثقيفة ال�صحية والتي ت�ضمت
� ٧أركان �أ�سا�سية حتمل كل منها معلومات مهمة تتعلق
ب�سرطان الثدي  ،حيث متر بها ال�سيدة بعد ت�سجيلها بركن
الإ�ستقبال لتح�صل على منوذج الت�سجيل فتنطلق عرب
الأركان مت�سفيدة من املعلومات التي يقدمها كل ركن ويف
نهاية املطاف ت�ستطيع ان جتيب على الأ�سئلة املت�ضمنة بنموذج
الت�سجيل والذي يهدف �إىل تر�سيخ املعلومات املهمة املتعلقة
ب�سرطان الثدي ومن ثم ت�سلمه اىل ركن التخرج وبذلك
تت�أهل للدخول بال�سحب اليومي  ,وقد فاج�أت احلملة زائراتها
بيوميها الأخرين بح�صول كل زائرة على هدية كت�شجيع لها
و�شكر حل�ضورها.
ال�سيدة الزائرة التي تبد�أ رحلتها عرب ركن حتت املجهر الذي
يقدم ملحة موجزة ومهمة عن �سرطان الثدي وكيف يتكون
وماهي �أهم الأعرا�ض وطرق العالج �إ�ضافة اىل بع�ض الأ�سباب
التي قد يكون لها دور يف الإ�صابة باملر�ض كاحلمل املت�أخر اي
بعد �سن  ٣٥ال�سمنة والوزن الزائد وغريها من الأ�سباب
 ,تنتقل بعدها �إىل ركن �صحتك بزادك والذي يعر�ض �أهم
املواد الغذائية التي ت�ساهم يف رفع و تقوية جهاز املناعة وبع�ض
الن�صائح الغذائية التي تهم املر�أة ب�شكل خا�ص  ،يليها ركن
�أ�شعة املاموجرام والذي يتحدث عن الأ�شعة ومتى يجب
�أجرائها وملاذا ؟ وكيف ت�ستعد ال�سيدة لهذا الفح�ص.
ومن ثم تقوم ال�سيدة بزيارة لركن النف�سي الذي حمل

�أ�سم �أك�سري �صمتك والذي
ت�شرف عليه �أخ�صائيات نف�سية
و�أجتماعية يتحدثن عن كيفية
التعامل مع مري�ض ال�سرطان
ودعمه وم�ساندته لتخطي جميع
مراحل املر�ض �إ�ضافة �إىل دعم من
هم حوله  ،يلي ذلك ركن حمل
�أ�سم دقيقتان تنقذ حياتك حيث
ي�شرح الركن طريقة الفح�ص
الذاتي الذي يجب �أن جتريه
ال�سيدة �شهرياً من �سن الع�شرين
وماهي التغريات التي يجب �أن
تبحث عنها.
نتحدى مع ُا هو الركن ال�ساد�س وكان عبارة ن�صائح لل�سيدات
عن �أهمية ممار�سة الريا�ضة واملحافظة على الوزن و متى و كيف
يجب ممار�ستها وماهي الإر�شادات املتبعة من �أجل ريا�ضة
�صحيحة ,و تختم ال�سيدة جولتها بركن �صحتك بغذائك
والذي قدمته و �أ�شرفت عليه جمعية العطاء الن�سائية فقدم
الركن معلومات ون�صائح تهم العائلة عن خماطر الوجبات
ال�سريعة و�أ�ضراره �إ�ضافة حللول بديلة لهذه الوجبات.
و�ضمت احلملة �أركان �أخرى وهي ركن هناك حل و�أ�شرف
عليه نخبة من الأطباء و اال�ست�شاريني للرد على كافة الأ�سئلة
واال�ستف�سارات لدى زائرات احلملة وركن املبيعات الذي

متابعات

جمعية ال�سرطان ال�سعودية بالقطيف تختتم (ال�شرقية وردية)

يعود ريعة جلمعية ال�سرطان ال�سعودية فرع القطيف  ،و ركن
�أخر حمل �أ�سم مر�سم وردية موجهه للأطفال الزائرين للحملة.
هذا العمل امل�شرتك الذي قدمته �أكرث من �سبعني متطوعه من
خمتلف التخ�ص�صات ال�صحية �إ�ضافة لك�شافة نادي التوبي
الذي �شاركوا من بداية احلملة يف تنظيم احلملة حظي بزيارات
خمتلفة من خمتلف اجلهات كاللجان واجلمعيات اخلريية
وزيارت ل�شخ�صيات جذبها الوعي وحب �أكت�ساب املعرفة
ال�صحية وال�صحيحة للوقاية من هذا املر�ض الفتاك.
ويف يومها التا�سع اقامت احلملة حفل تكرمي انهت به حملتها
حيث �أقامت ع�شاء تكرمي و�شكر للمتطوعات واملنظمني
والقائمني على احلملة  ،اثنت خالل احلفل على عطاء وتفاين
املتطوعني الذي �أجنح احلملة.
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حيدر العبد اهلل

العبداهلل والعبدالكرمي ُي َت َّو َجان بعقد النب�أ العظيم مبلتقى ابن املقرب
متابعات
10

كتب� /إبراهيم البو�شفيع

حقق ال�شاعران حيدر العبداهلل وعقيل العبدالكرمي املركز
الأول مب�سابقة النب�أ العظيم لل�شعر"الف�صيح وال�شعبي" التي
ينظمها ملتقى ابن املقرب برعاية ال�سيد ها�شم ال�سيد عبدالر�ضا
ال�شخ�ص.
وكان احلفل قدافتتح بتالوة جمودة للمقرئ املميز حممد مهدي
املن�صور.
ثم �أعلن عريف احلفل ال�شاعر الأ�ستاذ جا�سم ع�ساكر بداية
انطالقة املهرجان مبقدمة �أدبية راقية.
كان اجلمهور على موعد مع �أول املتناف�سني من القطيف ال�شاعر
حممد مهدي احلمادي ،ومع ق�صيدته "يقظة ال�شم�س" والتي
كان تفاعل اجلمهور معها وا�ضحا.
�أتبعها ع�ضو جلنة التحكيم د ،ح�سني ال�سماهيجي بقراءة
مقت�ضبة للق�صيدة.
ثم انربى �شاعر البحرين نا�صر زين لدخول املناف�سة بق�صيدة
"عناق الورد يف كف ال�سماء"  ،وب�إلقاء �أخاذ القيا ا�ستح�سان
احل�ضور وتفاعلهم� .أعقبها قراءة نقدية للق�صيدة لل�شاعر املهند�س
حممد املاجد.
ً
امل�شاركة الثالثة كانت لل�شاعر ح�سن طاهر املعيبد مناف�سا يف
ال�شعر ال�شعبي بق�صيدة "عرثة �شاعر" اجلميلة ،والتي �أثنى
عليها ع�ضو جلنة التحكيم ال�شاعر الأ�ستاذ ناجي احلرز يف كلمته
حول الق�صيدة.
ال�شاعر القطيفي ح�سني ال عمار كان املناف�س التايل يف ال�شعر
الف�صيح بق�صيدته "�سِ فر غديري التنزيل" ،القت ا�ستح�سان
احل�ضور ،وقد تناولها بالقراءة معلقا ع�ضو جلنة التحكيم ال�شاعر
والناقد د .ح�سني ال�سماهيجي.
ق�صيدة "م�شية عط�ش" كانت م�شاركة ال�شاعر عقيل العبدالكرمي
يف ال�شعر ال�شعبي ،وقد تفاعل معها اجلمهور ب�شكل ملحوظ،
وقد �أثنى عليها وعلى ال�شاعر ع�ضو جلنة التحكيم الأ�ستاذ
ال�شاعر با�سم العيثان يف قراءته للق�صيدة.
�شاعر �شباب عكاظ ال�شاعر حيدر العبداهلل دخل مراهنا بق�صيدته
"ي�شتهيك ال�شراع" ،التي �أبحر معه اجلمهور يف رحلة �شيقة ،وقد
�أ�شاد بها يف تعليق م�سهب ع�ضو جلنة التحكيم الأ�ستاذ جا�سم
امل�شرف مبيناً خ�صائ�ص هذا الن�ص ومزاياه.
تال ذلك الق�صيدة ال�شعبية "جنة علي" لل�شاعر ق�صي امل�ؤمن،
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حملقا بالأ�سماع  ،وقد تناولها بالتعليق ال�شاعر با�سم العيثان مثنيا
وم�شيداً بها.
ختام املناف�سة كانت مع ال�شاعر الأح�سائي ح�سن اخلمي�س،
يردد يف الأ�سماع �أ�صداء ق�صيدته الف�صحى "�صدى يف زمن
ال�صمت" ،و�سط اهتمام جماهريي بالإن�صات لها ،تالها
ع�ضو جلنة التحكيم ال�شاعر حممد املاجد بكلمة نقدية حول
الق�صيدة وعامة الن�صو�ص الف�صحى مع بع�ض التو�ضيحات
واال�ست�شهادات.
بعد انق�ضاء الق�صائد املتناف�سة من وقتها ،تال الأ�ستاذ جا�سم
امل�شرف كلمة املحكمني نيابة عن ع�ضو جلنة التحكيم الدكتور
رحمن غركان� ،أعقبها ببع�ض الإي�ضاحات حول �آلية التحكيم.
من هنا ا�ستلم دفة التقدمي ال�شاعر ال�سيد عبداملجيد املو�سوي
مبتدءا فقرة تكرمي رعاة املهرجان وجلنة التحكيم.
ثم �أعلن بعدها جائزة �شاعر اجلمهور ،والذي كان الت�صويت
با�سمه عرب بطاقات ورقية وزعت على اجلمهور منذ بداية احلفل،
والتي كانت من ن�صيب ال�شاعر حيدر العبداهلل.
ويف ج ٍو م�شحون بالإثارة �أعلن �أ�سماء ال�شعراء الفائزين مب�سابقة
النب�أ العظيم يف مو�سمها الثالث ،والذين جاء ترتيبهم كالتايل:
يف الق�سم الف�صيح:

ـ الأول :حيدر جواد العبداهلل
ـ الثاين :حممد مهدي احلمادي
ـ الثالث :نا�صر مال ح�سن زين الدين
ـ الرابع :ح�سن علي اخلمي�س
ـ اخلام�س :ح�سني علي �آل عمار
يف الق�سم ال�شعبي:

ـ الأول:عقيل �أحمد العبدالكرمي
 الثاين :ح�سن طاهر املعيبدـ الثالث :ق�صي عبدالرزاق امل�ؤمن
وقد �سلم الفائزين الدروع راعي احلفل ال�شاعر ال�سيد ها�شم
ال�سيد عبدالر�ضا ال�شخ�ص ،ورئي�س ملتقى ابن املقرب الأدبي
ال�شاعر الأ�ستاذ زكي ال�سامل ،و�أمني عام امل�سابقة ال�شاعر
الأ�ستاذ علي طاهر البحراين.

م�سدلني بذلك ال�ستار على املو�سم احلايل للم�سابقة على �أمل
اللقاء باجلميع يف املوا�سم القادمة.
ي�شار �إىل �أن املن�شد وليد اجلميعي �أطرب احل�ضور ب�صوته العذب
يف فوا�صل �إن�شادية بني الفقرات.
هذا ،وقد القى املهرجان هذا العام �إعجابا ور�ضا من احل�ضور
مت ّيز عن موا�سمه ال�سابقة من حيث التنظيم والإخراج وامل�سرح
والتحكيم والتقدمي واحل�ضور نوعاً وكماً.
وكانت امل�سابقة م�سابقة ال�شعرية قد بد�أت يف ليلة �سابقة يف
مو�سمها الثالث �ضمن حفل بهيج ح�ضره لفيف من العلماء
وال�شعراء والأدباء من داخل وخارج املنطقة..
حيث بد�أ احلفل بتالوة متميزة من كتاب اهلل املجيد رتلها املقرئ
..عبد املجيد احلمدان..
وبعده �ألقى الأمني العام للم�سابقة الأ�ستاذ الأديب علي
البحراين كلمة.
بعدها �ألقى �ضيف املهرجان ال�شاعر الإماراتي الأ�ستاذ ال�سيد
ها�شم املو�سوي ق�صيدة �شعرية.
ثم �ألقى ال�شاعر �شفيق العبادي ق�صيدة �شعرية رائعة �أخذت
�أ�سماع احلا�ضرين.
وبعدها �ألقى ال�شاعر ال�شعبي مكي ال�شومري ق�صيدة �شعبية
خارجة من رحم الأمل حبا و�شوقا لأمري النحل عليه ال�سالم
متيزت بذائقة جميلة..
تالها بعد ذلك ق�صيدة �شعرية متميزة لل�شاعرة البحرينية زهراء
املتغوي ربطت بني العالقة الوطيدة بني البحرين و�سيهات.
ثم كان فا�صل �إن�شادي لفرقة فجر الإ�سالم بالربيعية لثلة من
ال�شباب كان �أدا ًء رائعا لق�صيدة (ظمىء ال�شعر)..
وبعد ذلك ق�صيدة �شعرية رائعة لل�شاعر الأ�ستاذ علي جدعان
من املدينة املنورة..
ثم ق�صيدة �شعرية متميزة لرئي�س ملتقى ابن املقرب الأدبي
بالدمام ال�شاعر الأ�ستاذ زكي ال�سامل..
ويف اخلتام مت توزيع الدروع والهدايا للم�شاركني تكرميا ملا ماقدموه
يف هذه املنا�سبة
قام بذلك الراعي الر�سمي للم�سابقة ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص
والأمني العام للم�سابقة الأ�ستاذ علي البحراين..وعن جمل�س
الر�ضا ال�سيد علي ال�شخ�ص. ..

متابعات

احل�سن واليا�سني ي�ست�ضيفان نخبة من رجاالت
ال�شرقية والأح�ساء
�أقام ال�سيد عبد العزيز احل�سن وال�سيد �إبراهيم اليا�سني حفل ع�شاء على �شرف نخبة من رجاالت
املنطقة ال�شرقية والأح�ساء ـ وقد ح�ضر حفل الع�شاء ال�سيد جوي هود القن�صل العام للواليات املتحدة
الأمريكية بالظهران

اعتماد دورة احل�ساب الذهني
بجمعية العطاء

كتبت� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل

نظمت جمعية العطاء الن�سائية بالقطيف دورة للح�ساب الذهني الذي
اعتمدت من امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني  ,وقد بلغ عدد
املتدربني من االطفال اىل  1000متدرب ومتدربة  .فببدل اجلهود
ا�ستطاعت اجلمعية �أن ت�صل اىل امل�ستوى الثالث من التدريب  ,كما
�أ�شارت اجلمعية عن التن�سيق للم�ستوى الرابع يف القريب العاجل
وهو م�ستوى مل يدرب به احد باملنطقة  .وتهدف هذه الدورات �إىل
احل�ساب الذهني تكوين جيل حمب للريا�ضيات ويح�سب ب�سرعة
تفوق االله  ,كما �أن هذا الدورات �أكرثها احرتافيا لدى اجلمعية .
وقد �أعدت اجلمعية م�سابقة لنجم القطيف يف احل�ساب الذهني وهي
تهدف اىل ت�شجيع النا�شئه على املناف�سة يف عملية احل�ساب الذهني
’ وقد مت اختيار فائز لكل م�ستوى على �أن يحقق اجابات �صحيحه
و�سريعة يف مدة زمنية معينة  ,فقد �أقيمت امل�سابقة للمره االوىل يف
عام  1434هـ وم�ستمرة حتى الآن  ,فقد كان عدد املت�سابقني يف املره
الأوىل  16مت�سابقا ومت�سابقة  ,ونالو على امليداليات الثالث بامل�ستوى
االول والثاين والثالث ’ املدالية الذهبية  :ح�سن الدهان  ,هبه ال�سادة ’ ليال �أبوال�سعود � ,أما بالن�سبة للمدالية الف�ضية  :زهراء
املطرود  ,حوراء ال�شما�سي  ,روزه امل�صطفى  ,امليدالية الربونزية � :شوق الغامن  ,جود �أبوال�سعود � ,سارة ال�صنابري .
جدير بالذكر �أن املدربات هن  :نهال الفكيه  ,ملوك �أبوال�سعود  ,بتول اخلمي�س � ,سلمى الغامن ,زينب �آل �سليم .
وقد �أقيم حفل تتويج جنوم احل�ساب الذهني على م�سرح الرو�ضة النموذجية بالقطيف وتوج الفائزين .

وفاة احلاج ح�سن �آل �سيف
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج
ح�سن بن احلاج حممد �سليمان �آل
�سيف والد كل من� :سماحة ال�شيخ
زكي �آل �سيف � ،شكري،املرحوم
تي�سري ،لطفي ،حممد.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل
�سماحة ال�شيخ زكي و�إىل �أ�سرة �آل
�سيف جميعاً ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه
ويدخله الف�سيح من جناته �إنه �سميع جميب.

وفاة
احلاج علي احلجري
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج علي
احلجري والد كل من :هاين و ح�سن
و �أحمد و فا�ضل.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم لأ�سرته وذويه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
�أن يرحمه وي�سكنه الف�سيح من جناته �.إنه �سميع جميب.
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مقالة

" ينابيع الفكر"
بحث جاد يف جدلية املاديني والعقديني
الكاتب الإ�سالمي  /علي حممد ع�ساكر

عن مركز (نب�أ لرعاية الإبداع) �صدر كتاب (ينابيع الفكر) يف
طبعته الأوىل 1434هـ ـ 2013م للكاتب الإ�سالمي واخلطيب
 /علي حممد ع�ساكر.
الكتاب ـ يف جممله ـ فكري عقائدي،اعتمد فيه امل�ؤلف املنهج
العلمي الأكادميي ،وجمع بني جمال الطرح وجودة ال�سبك
وعمق الفكرة و�سال�سة الأ�سلوب،حتى �أ�صبح الكتاب منا�سبا
جلميع ال�شرائح االجتماعية،مبختلف م�ستوياتها الفكرية.
وقد �أ�شار امل�ؤلف يف مقدمته �إىل �أن كتابه هذا يجمع �أربعة بحوث
(كتبها يف �أوقات خمتلفة و�أزمنة متباعدة ،ولكنها تلتقي عند نقطة
واحدة ،وت�صب يف م�صب واحد،هو احلديث عن مفهوم العقيدة،
وقيمة الدين يف احلياة ،وق�ضية وجود الذات الإلهية املقد�سة،
والهجمات التي يواجهها الدين الإ�سالمي من جهة اال�ستعمار)
�أما عناوين هذه البحوث فهي على النحو التايل :
ــ مفهوم العقيدة وعوامل تكوينها.
ــ الدين بني املاديني والإلهيني.
ــ اهلل �شم�س احلقيقة.
ــ الإ�سالم يف ظل التحديات.
ويف البحث الأول �أثار امل�ؤلف الكثري من الق�ضايا املتعلقة
بالعقيدة ومفهومها وعوامل تكوينها،فبني �أوال �أ�سباب درا�سة
العقيدة والدوافع التي تدفع الإن�سان �إىل االهتمام بها ،فذكر �ستة
من الدوافع والأ�سباب تتلخ�ص يف :
� /1أن العقيدة هي �أقد�س القيم لدى الإن�سان.
 /2حركة الإن�سان مرهونة بعقيدته.
 /3ندر�س عقيدتنا لن�سمو ب�سموها.
 /4من �أجل التعرف على �أ�صولها التي ترتكز عليها.
 /5لكي نتعرف على �أدلة العقيدة وبراهينها.
 /6لأن العقيدة متثل حاجة ثابتة للإن�سان.
وبعد �أن ّقدم �شرحا وافيا لهذه الأ�سباب والدوافع،انتقل للحديث
عن مفهوم العقيدة يف اللغة واال�صطالح،ليتحدث بعدها عن
الطريق ال�صحيح الذي يجب �إتباعه للو�صول �إىل العقيدة
ال�صحيحة،مبينا �أن العقيدة ال ميكن �أن تتحقق �إال من خالل
(اليقني) ولي�س ال�شك وال الظن وال حتى االطمئنان،لي�شري
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العلمية املتعلقة بالغيبيات.
بعدها �إىل �أن الإ�سالم
وبعد تفنيده لر�أي املاديني ال�سلبي من الدين،بني املوقف
يبني جميع ق�ضاياه
الإيجابي للإلهيني منه ،وقدم عر�ضا وافيا مل�ؤيدات هذا الر�أي
الت�صديقية على (اليقني)
خل�صه يف خم�سة عناوين كالتايل :
ويرف�ض الوهم وال�شك
� /1إ�شباع غريزة حب اال�ستطالع.
والظن كما ينهى عن
 /2حماولة التعرف على احلقيقة.
التقليد يف ق�ضاياه
 /3دفع ال�ضرر عن النف�س.
العقدية الت�صديقية،ليقوم
 /4معرفة املنعم من �أجل �شكره.
بعدها ب�إ�شارة �سريعة �إىل
 /5الن�صو�ص الإ�سالمية تدعو �إىل البحث وحت�صيل املعرفة.
و�سائل املعرفة،ثم يناق�ش
ثم ختم هذا البحث بخال�صة يف تفنيد ر�أي املاديني،وت�أكيد ر�أي
الفيل�سوف الفرن�سي
(غو�ستاف لوبن) يف ما ذكره من عوامل تكوين العقدية،التي الإلهيني يف الدين.
ق�سمها �إىل ق�سمني خم�سة عوامل باطنية هي اخللق موروثا
ومكت�سبا،واملثل الأعلى،واحلاجات ال�ضرورية من طعام و�شراب �أما ثالث البحوث (اهلل �شم�س احلقيقة) فدار احلديث فيه
وغريهما،واملنفعة،واحلر�ص،و�سبعة عوامل خارجية هي الأمور عن الذات الإلهية املقد�سة ،والإ�شارة �إىل قدم الت�سا�ؤل
املبهمة وحاجتها �إىل التف�سري،والتلقني،واالنطباعات الأوىل عنها،وبيان عدم وجود �أي منكر لها،و�إن كان هناك اختالف
عن املجهول ،والألفاظ وما يالب�سها من �أوجه التوليد،وال�صور يف ت�شخي�صها،و�إثبات تهافت �أدلة املنكرين لها غري امل�ؤمنني
الذهنية �أو املر�سومة ،والأوهام ،وال�ضرورة،لينتهي امل�ؤلف يف بها،وعجزها عن ال�صمود �أمام املناق�شة اجلادة والبحث العلمي
عر�ضه ومناق�شته �إىل �أن غو�ستاف لوبن م�شتبه يف ما ذهب �إليه الر�صني،و�إثبات وجود اهلل عز وجل وعظمته غري املتناهية بالأدلة
يف تلك العوامل،مبينا �س ّر وقوعه يف هذا اال�شتباه،ثم يختم بحثه العقلية والنقلية والعلمية�،إىل �أن ختم الكاتب بحثه مبناق�شة
هذا بحديث مقت�ضب عن الأ�صول الدينية التي يرتكز عليها علمية رائعة جرت بني الإمام ال�صادق و�أحد الزنادقة،حول
املعتقد،ويبني بعدها وظيفة ال�شاك يف الدين وما الذي يجب الذات الإلهية املقد�سة.
عليه.
�أما البحث الرابع الذي ختم به الكاتب كتابه،فهو (الإ�سالم يف
�أما بحثه الآخر (الدين بني املاديني والإلهيني) فبني فيه موقف ظل التحديات) وقد �سلط الكاتب ال�ضوء فيه على التحديات
املاديني املعادي من الدين ونظرتهم ال�سلبية �إليه،ليقوم بعدها التي يواجهها الإ�سالم من قبل �أعدائه،يف �شتى املجاالت
مبناق�شة ذلك الر�أي ويقدم الأدلة على بطالنه،فذكر خم�سة �أدلة الع�سكرية وال�سيا�سية والأخالقية والثقافية،مبينا دوافعها ومدى
خطورتها على الإ�سالم وامل�سلمني ،مو�ضحا دور الأمة الإ�سالمية
حتت العناوين التالية :
وما يجب عليها القيام به يف مواجهة تلك احلمالت دفاعا عن
� /1إن ر�أي املاديني جمرد دعوى جمردة من الدليل.
الإ�سالم العظيم ومقد�ساته اخلالدة.
� /2إن البحث عن الغيبيات لي�س مقطوع ال�صلة باحلياة.
 /3املطالبة بعدم درا�سة الغيبيات تعني منع العقل من القيام
ميكن التوا�صل مع م�ؤلف الكاتب من خالل �صفحته على
بدوره.
� /4سلوك الإن�سان مرتبط مبواقفه من الق�ضايا املطروحة يف الفكر الفي�س بوك �أو تويرت �أو عرب بريده الإلكرتوين
الإن�ساين.
ali_asaker@hotmail.com
 /5ر�أي املاديني يف الدين يدفعنا �إىل الكفر بكل النظريات

بلدي القطيف ي�ستعر�ض م�شروعا طموحا لتطوير طريق �أحد
متابعات

عقد املجل�س البلدي مبحافظة القطيف جل�سته العادية ال�ساد�سة والثالثني برئا�سة اال�ستاذ
�شرف ال�سعيدي وح�ضور �أع�ضاء املجل�س وقد ا�ستهل اجلل�سة اال�ستاذ ال�سعيدي بتقدمي
ال�شكر اجلزيل للمهند�س عبا�س ال�شما�سي على اجلهود التي بذلها خالل فرتة رئا�سته
للمجل�س للدورة االوىل وعلى روح التعاون والوئام التي �سادت املجل�س وجممل االن�شطة
واالجنازات خالل تلك الفرتة وبتعاون جميع االع�ضاء ,ويف الفقرة االوىل حتدث املهند�س
عبا�س ال�شما�سي ع�ضو املجل�س عن الدرا�سة املبدئية التي اعدها املجل�س بالتعاون مع احد
املكاتب اال�ست�شارية حول تطوير طريق احد والذي يعد املحور الرئي�سي باملحافظة املمتد من
اق�صى الغرب اىل اق�صى ال�شرق ويخدم معظم مدن وقرى وبلدات املحافظة باعتباره املدخل
الرئي�سي للمحافظة والذي يربط مدنها وقراها ب�شبكة الطرق ال�سريعة و�أهمية اعادة تخطيطه
وتطويره بهدف الو�صول اىل حتقيق بيئة مميزة ت�ستوعب الكثافة املرورية املت�صاعدة وتتوفر فيه
كافة العنا�صر التخطيطية املطلوبة من حيث تطوير التقاطعات ودرا�سة ان�شاء ج�سور وكباري
وطرق حرة اليجاد حل امثل للم�شاكل املرورية واالزدحام واالختناقات املرورية املتكررة
وتوفري مناطق النتظار ال�سيارات ودرا�سة ان�شاء ج�سور م�شاة وقد قدم املهند�س نبيه الرباهيم
عر�ضا الكرتونيا مف�صال عن الدرا�سة و�أهدافها حيث ا�ستهلت الدرا�سة بدرا�سة الو�ضع الراهن
للطريق من حيث ا�ستعماالت االرا�ضي واملباين املجاورة ل�شارع �أحد واالرتفاعات احلالية على
امتداد الطريق و�أ�سلوب ان�شاء املباين وحمددات املوقع واالهمية التجارية للطريق احلالية مثل
زيادة عدد التقاطعات وتدهور حالة الأر�صفة ور�صف عر�ض اجلزيرة الو�سطية وقلة �أماكن انتظار
ال�سيارات وعدم وجود حركة �أمنة و�سليمة للم�شاة  ,ومن ثم تقدمي خمططا مقرتحا للهيكل
العام للطريق واعداد منهجية لتطويرات ال�شارع وتق�سيم م�ساره اىل خم�سة قطاعات على
ح�سب اال�ستعماالت املحيطة وعر�ض الطريق مع اقرتاح ا�ساليب التطوير املقرتحة لكل قطاع ,

ومن ثم قدم املهند�س االبراهيم ا�شغاال منظورية تو�ضح التقاطعات على طول ال�شارع والبالغة
 19تقاطعا من كوبري االوجام غربا حتى �سناب�س �شرقا.
وبعد االطالع واملناق�شة قرر املجل�س عر�ض الدرا�سة على البلدية وادراجها �ضمن امل�شاريع
امل�ستقبلية بعد ا�ستيفاء الت�صاميم الهند�سية املطلوبة والتن�سيق مع ادارة التخطيط العمراين
يف �أمانة املنطقة ال�شرقية وعر�ض هذه الدرا�سة للح�صول على امل�ساندة والدعم لهذا امل�شروع
احليوي  ,ويف الفقرة الثانية قرر املجل�س ت�أجيل مناق�شة تقرير البلدية الثلث �سنوي والربع �سنوي
للعام 1433هـ اىل اجلل�سة القادمة ليتم فيها اي�ضا مناق�شة التقرير الن�صف �سنوي.

ملتقى الوفاء يكرم ثمان �شخ�صيات اجتماعية يف الأوجام
الأوجام /نداء ال �سيف

ك ّرم ملتقى الوفاء للتكرمي بالأوجام � 8شخ�صيات من النخب املتميزة يف جماالت العمل
االجتماعي والتعليمي واملهني وغريها من كال اجلن�سني.
وح�ضر امللتقى الذي �أقيم يف ح�سينية النا�صر ولل�سنة الرابعة جمع غفري من ال�شخ�صيات
الثقافية والدينية والعلمية بالإ�ضافة لأبناء و�أعيان املنطقة واملكرمني والراعني والداعمني
للملتقى.
و �أكد مقدم احلفل ال�سيد �أ�سعد الها�شم على �أهمية �إ�شاعة ثقافة ال�شكر ،وقيم العطاء يف
�سلوكياتنا وتعامالتنا و�ضرورة تر�سيخها ،م�شرياً �أن هذا امللتقى الذي يحتفي مببدعي الأوجام
ي�أتي ت�أكيدا على هذه الثقافة.
و�أ�شار رئي�س امللتقى ال�سيد علي النا�صر يف كلمته �إىل �أهمية القيم واملبادئ ودورها يف رقي
الأمم والأفراد على اختالف اطيافها ،م�شدداً على �ضرورة التم�سك بهذه املبادئ ل�ضمان رقي
املجتمع وازدهاره.
و�أ�شاد النا�صر بفكرة «ملتقى الوفاء للتكرمي» والذي يحقق الت�شجيع والتحفيز وي�ساهم يف �إ�شاعة
ثقافة ال�شكر والت�آلف بني �أفراد املجتمع الواحد.
وبني �أن من الأهداف التي ي�سعى �إليها امللتقى هو توطيد العالقات االجتماعية بني �أفراد
البلدة وبث روح التعاون والتناف�س البناء خلدمة املجتمع ،واالرتقاء مبفهوم امل�س�ؤولية لدى الفرد
واجلماعة.

و�أ�ضاف �أن غر�س روح املبادرة الذاتية واجلماعية وتعزيز ثقافة االمتنان والتقدير للأيدي املعطاءة
هي من الأهداف التي ين�شدها امللتقى.
اجلدير بالذكر �أن املكرمني هم:احلاج ح�سني حممد �سعود �آل �سنان  -املعلم حممد �أحمد
حممد �آل جميع -احلاج علي يعقوب دخيل �آل جميع  -احلاج حممد حبيب ح�سني النا�صر -
احلاج عبد الكرمي �صالح �آل �سنان  -الفنانة الت�شكيلة زينب ح�سن عبد الرحيم النا�صر  -الطالبة
فاطمة عادل �أحمد ال�سنان  -الطالب ح�سني �سلمان حبيب النا�صر.
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الن�سخة التا�سعة من "الدوخلة" تطلق  26فعالية يف  21خيمة

تغطية

نكهة العمل التطوعي تتناغم مع الرتفيه ال�سياحي
والطروحات الفنية والثقافية

 خا�صعلى مدار ع�شرة �أيام عا�شتها املنطقة ال�شرقية خالل �إجازة عيد اال�ضحى املبارك املا�ضي
ا�ستعادت خاللها املنطقة بع�ضا من تراثها ،وتاريخها ،وثقافتها ،ومزجت ذلك بحا�ضر يتجلى،
متطلعة اىل عامل �أف�ضل وم�ستقبل يزهو ،ذلك يف مهرجان الدوخلة الوطني التا�سع ،الذي �أقيم
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي االمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز امري املنطقة ال�شرقية،
وافتتحه �سعادةحمافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان م�ساء االثنني ،2013/10/14
و�سط ح�ضور �شعبي قدر عدده ب�أكرث من  12الف زائر.
وقد تداخل العمل اخلريي مع العمل الرتفيهي وال�سياحي ،مع الطرح الثقايف يف هذا املهرجان،
فهو من الأ�صل فعالية ت�شرف عليه جلنة التنمية االجتماعية االهلية ب�سناب�س ،التي تقوم ب�أعمال
خريية واجتماعية متنوعة ،مبعنى �أن كافة ريع هذا املهرجان تذهب للأعمال اخلريية واالجتماعية،
هذه اللجنة تتعاون هذا العام مع بلدية حمافظة القطيف ،يف �صورة فريدة من التعاون بني القطاع
احلكومي العام ،والقطاع الأهلي اخلريي والهدف م�شرتك وهو خدمة املجتمع ،من خالل هذا
املهرجان الذي اقيم على �أر�ض م�ساحتها � 50ألف مرتمربع ،مب�شاركة اكرث من  1200متطوع،
من ال�شباب وال�شابات ،عملوا على �إعداده وجتهيزه ،لأكرث من �شهر يف العمل املتوا�صل ،حتى
انطلق املهرجان يف موعده املحدد� ،ضمن اخلطة التي و�ضعت له.
وقد قامت بلدية حمافظة القطيف بعدة عمليات �ضرورية لإطالق املهرجان تتمثل يف ر�صف
ومتهيد �أر�ض املهرجان ,و�إنارة املوقع ،و�إن�شاء مرافق �صحية خم�ص�صة وثابتة.

التطور للمدن الواقعة على ال�ساحل ال�شرقي يف اململكة ودول اخلليج العربية .و�شارك يف �أداء
الأوبريت خم�سون طف ًال وطفلة.
يذكر �أن املهرجان الذي يقام يف �إجازة عيد اال�ضحى ي�ستمد فكرته من الرتاث ،وحتديدا من
م�صطلح "الدوخلة" وهي عبارة عن �آنية من خو�ص يو�ضع فيها التمر والرطب ،وت�سمى يف بع�ض
دول اخلليج باحلية بية ،وا�ستخدمت يف املا�ضي لت�سلية الأطفال الذين �سافر �آبا�ؤهم لأداء فري�ضة
احلج ،حيث يقومون بو�ضع ال�سماد والرتاب فيها وزراعة بع�ض البذور �سريعة النمو وعادة ما يتم
زراعة حبات ال�شعري ،وتعلق هذه الأواين على �أعمدة �أو ع�صا ،ثم يبد�أ الأطفال باالعتناء بها
حتى ينبت الزرع ويرتعرع .ويف يوم عيد الأ�ضحى يخرج الأطفال يف احتفال فلكلوري وهم
يرتدون مالب�سهم ويرمون «الدوخلة» يف البحر وهم ين�شدون" دوخلتي حجي بي  ..حجي بي"
ورغم ذلك مل يقت�صر املهرجان على فعاليات تراثية ،بل �أ�ضيفت له عرو�ض م�سرحية مت
ا�ستقطاب عدد من الفنانني املعروفني على م�ستوى منطقة فكان من �أهم فعاليات املهرجان
تقدمي م�سرحية «بت�شاهي» التي يطل فيها جنم الكوميديا اخلليجية والكويتية داود ح�سني ،وهي
عمل م�سرحي جديد اخرجه حممد احلملي وا�شرف عليه ح�سن قري�ش ،كما مت عر�ض م�سرحية
«مر�شح م�شر�شح» ،ومن �أبرز �أبطال امل�سرحية الكويتي حممد العجيمي ،وزميله �أحمد �إيراج،
االفتتاح والفكرة
وهيثم حبيب ،ونا�صر عبد الواحد
ويف يوم االفتتاح الذي جاء معربا عن �صورة املهرجان و�أهدافه وتطلعاته ،فقد احت�شد قرابة  12من هنا تتداخل الأ�صالة واحلداثة يف هذا املهرجان ،ومل يقت�صر الرتفيه املوجه لزوار املهرجان
�ألف زائر من حمافظات املنطقة ال�شرقية ،وبح�ضور عدد كبري من امل�س�ؤولني احلكوميني ،ورجال على االطالع على تاريخ املنطقة ،بل كانت لهم وقفة مع الكوميديا والفن الدرامي من قبل هذه
الأعمال ،وا�صحاب الوجاهة االجتماعية ،وجمع غفري من املواطنني ،ومت عر�ض �أوبريت عنوانه النخبة الفنية التي قدمت من دولة الكويت ال�شقيقة ،لت�شارك �أهايل املنطقة ال�شرقية احتفاالتهم
النوار�س»،وقدم من خالله خم�س لوحات ،كل لوحة تتحدث عن مرحلة من مراحل
«غناء
بعيد اال�ضحي يف هذا املهرجان.
ّ
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تغطية

كما �أقام م�ست�شفى القطيف املركزي حملتني للتربع بالدم �أثناء املهرجان �إحداهما رجالية
والأخرى ن�سائية و�شارك يف رعاية خيمة ال�صحة عرب تواجده ب�أق�سام عدة ,كما �شاركها يف اخليمة
جمعية ال�سرطان ,ومركز وعي ,وجمعية املكفوفني ,وزمالة املدمنني املجهولني
و�ضمن فعاليات اخليمة الثقافية مت اطالق ت�سع فعاليات� ،أي مبعدل فعالية واحدة يومياً ،تتنوع
ما بني ثقافية وفنية ،يف الليلة الأوىل حما�ضرة بعنوان «فن ال�صوت يف اخلليج والفنون ال�شعبية»
لفا�ضل الرتكي� ،أما الليلة الثانية فتناولت عن «�أفالم اليوتيوب» ،وهي م�شاركة من عبداملجيد
الكناين ،حممد �سلمان ،بدر احلمود� ،أما الليلة الثالثة فكانت الفعالية بعنوان «حديث حول
الدراما املحلية» ،مب�شاركة عبداخلالق الغامن� ،سمري النا�صر ،والليلة الرابعة حتت عنوان «�أن�شودة
ونغم» ،مب�شاركة خليل املويل و�أكرم مطر ،فيما حل ال�شاعران قا�سم حداد وحممد جرب احلربي
�ضيفني خالل �أم�سية �شعرية يف الليلة اخلام�سة ،بينما خ�ص�صت الليلة ال�ساد�سة لل�شعر النبطي
عرب �أم�سية �شارك فيها كل من عبيان اليامي� ،سند ال�شمري ،وجمحود بن ع�سكر ،كما
احت�ضنت الليلة ال�سابعة �أم�سية �شعرية مب�شاركة ال�شاعرين هادي ر�سول ،و�أحمد القطان ،ويف
الليلة الثامنة كانت �أم�سية حول التجربة الروائية ،مب�شاركة مظاهر الالجامي وحممد املرزوق،
واختتمت فعاليات اخليمة الثقافية ب�أم�سية حتمل عنوان «من عبق البحر واملا�ضي اجلميل» ،
مب�شاركة النهام �صالح العبيد ،والطوا�ش خليفة احلمد.
كما قدمت خيمة الفنون خالل املهرجان نحو  12ور�شة عمل فنية متنوعة ،بالإ�ضافة اىل
ت�صميم منزل منوذجي تتوفر فيه كل و�سائل ال�سالمة اطلق عليه (بيت ال�سالمة) وخيمة
العلوم وو�ضع جناح للأ�سر املنتجة ي�ضم � 83أ�سرة ،عالوة عن فعاليات القرية الرتاثية ،واخليمة
ال�صحية ،والثقافية ،والعلمية ،والرتاث البحري ،وامل�سرح اخلارجي ،وال�سريك ،والنحت على
الرمال ،والأ�سر املنتجة ،والر�سم احلر ،واحلرف اليدوية ،والألعاب الرتفيهية،
ونظمت اخليمة التعليمية فعالية لتعريف الطفل القيادة الآمنة وقواعد ال�سالمة و�أخالقيات
ت�ضمنت تعريفا ملفهوم القيادة الآمنة ،وقواعد ال�سالمة ،و�إر�شادات و�أخالقيات الطريق من
خالل عدة برامج تت�ضمن �إ�شارات املرور والتعرف عليها ،والطريقة الآمنة يف ركوب ال�سيارة
والبا�ص ،وتخ�صي�ص �سيارة لكل طفل ،يقودها على �أر�ض الواقع ،واختبار الطفل للح�صول على
«رخ�صة االجتياز» .وت�ضمنت فعاليات املهرجان م�سرحية بعنوان «بطبوط للأطفال» حتكي واقع
الت�سامح والعفو.
كما نظم الق�سم الن�سائي ور�شة تدريبية للأطفال بعنوان "املجموعة ال�شم�سية " تقدمها املدربة
نرج�س حممد  ،وت�ستمر ملدة يومني  ،وذلك مبقر املهرجان  ..بهدف الور�شة �إىل زيادة �إدراك
الأطفال مبهاراتهم من خالل تدريبهم على عمل جم�سم كرتوين للمجموعة ال�شم�سية وعر�ض
فيلما وثائقيا يعرف باملجموعة ال�شم�سية .
و�أخريا ..ولي�س �آخرا
رغم �أن احلديث عن مهرجان الدوخلة ال يحتمله هذا املخت�صر ،اال ان هناك عدة نتائج ميكن
التو�صل لها بعد الن�سخة التا�سعة لهذا املهرجان الوطني اخلريي ،يتمثل يف:
ــ ت�أكيد موقع حمافظة القطيف على خارطة الن�شاط ال�سياحي املتنامي يف املنطقة ال�شرقية..
فالقطيف ال تزال تراثا وثقافة وح�ضارة ،وبالتايل فهناك جماالت �أو�سع مل�شاركة يف تنمية الوطن
الكبري.
ــ الدعوة ملفهوم �سياحي �أكرث تطورا ،يتجاوز مفهوم الرتفيه املوجه لفئات �سنية حمدودة،
فعاليات ثقافية متنوعة
لي�شمل جميع فئات املجتمع ،فال�سياحة ال تعني اللهو واللعب ،كما �أن الثقافة لي�ست قراءة
و�شهد املهرجان ن�صب  21خيمة حيث
كتاب او �صحيفة فقط فهناك احلرف واللوحة والأوبريت ف�ضال عن املحا�ضرة وحلقة النقا�ش.
خ�ص�صت لكل خيمة فعالية �أو �أكرث ،تراثية �أو
ــ ات�ساع مفهوم العمل التطوعي لأن ي�شمل م�ساهمة �أخرى للمجتمع ،تتجاوز نطاقاتها ال�ضيقة
حا�ضرة ،فهناك معر�ض القر�آن حيث قدم نحو
يف تقدمي م�ساعدات مادية للفقراء واملحتاجني ،بل ميكن تنظيم م�شروعات �سياحية واقت�صادية
 700قطعة �أثرية تنوعت بني م�صاحف� ،أدوات ت�سجيل خ�ص�صت للقر�آن ،وقطع �أثرية ،و�شواهد تخدم املجتمع وحتل م�شكالته
حجرية ا�ستخدم فيها �آيات القر�آن الكرمي.
�إن هذا املهرجان ي�ؤكد �أن هناك جماالت �أخرى للإبداع ،تتنظر املزيد من املبادرات.
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وقعت بني خيــــــــ

�أخذت اجلانب العلمي مــــــــــــ
ــ كيف ن�ش�أت عالقتكم باملال والأعمال ،هل جاءت
ت�أثرا بالوالد �سلمان العليو� ،أم جاءت نتيجة ملعطيات
�أخرى؟

ــ رمبا كنت خمتلفا عن باقي �إخواين من ناحية العالقة بالعمل
احلر ،فهم قد انخرطوا مع الوالد يف �أعماله ،و�ساروا وفق طريقته
حذو القدة بالقدة ،ف�صاروا رجال �أعمال �أ�سوة بوالدهم (يرحمه
اهلل) وبالن�سبة يل ــ و�إن كنت مرافقا للوالد يف كثري من املواقف
وامل�شاريع ـ فقد التحقت بالعمل احلكومي فرتة زمنية لي�ست
قليلة ،ربت على ثالثني عاما ،فبعد التخرج من املرحلة الثانوية
التحقت بالدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية يف تخ�ص�ص
الهند�سة املدنية ،ولأن هذا التخ�ص�ص متنوع ومتعدد ي�شمل
(الإن�شاءات ،الرتبة ،املياه ،النقل ،املطارات ،الطرق ال�سريعة،
املحطات الطاقة) وك ّلها مررت عليها خالل فرتة الدرا�سة ،لكني
يف املجال العملي �شاءت الأقدار �أن �أكون متخ�ص�صا يف جمال
�أعمال املياه ،بعد احل�صول على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة
املدنية التحقت فورا بالعمل احلكومي ،بحكم كوين مبتعثا من
احلكومة.
ــ وكيف مت ذلك� ،أمل يكن هناك جمال للعمل احلر� ،أو
االلتحاق مبجموعة العليو للعمل يف �أحدى �شركاتها؟

حوار � /سلمان العيد
رغم �أنه انحدر من عائلة جتارية ،ووالده �أحد �أبرز رجال الأعمال باملنطقة ال�شرقية،
اال �أن الظروف �ساقته ليعمل يف القطاع العام ،حتديدا يف ال�ش�ؤون البلدية والقروية
ثم يف وزارة املياه ..ورغم �أن املدة الزمنية التي �أراد ق�ضاءها يف العمل احلكومي
خم�س �سنوات �صارت ـ بقدرة قادر ـ لأكرث من ثالثني عام ًا ،كانت مليئة بالإجنازات
والتحديات..تلك جتربة �ضيفنا يف هذا اللقاء "من�صور بن �سلمان العليو" الذي �أكد
ب�أن اال�ستثمار يف العقول الب�شرية هو خيارنا الأف�ضل ملواجهة متطلبات التنمية ،التي
باتت �أ�سرية العوملة ومعطياتها ..فماذا يقول العليو؟

ــ جاء التخرج يف العام � 1982إذ كنت مبتعثا ل�صالح وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وقد كنت �أنوي العمل يف م�شروعي
اخلا�ص ،لكن الوزارة قالت يل باحلرف الواحد ":نقبل �إخالء
طرفك ب�شرط دفع كلفة البعثة البالغة � 800ألف ريال تقريبا� ،أو
تخدم لدينا ملدة خم�س �سنوات هي مقابل تلك البعثة" ،فما
كان مني �إال تف�ضيل العمل واخلدمة على دفع هذا املبلغ الكبري،
فالتحقت بالعمل باملنطقة ال�شرقية وخدمت يف الثالث �سنوات
الأوىل بعد التخرج يف البلدية الدمام وكان رئي�سها يف ذلك
الوقت زايد بن فهد ال�سكيبي ،و قد �أ�شرفت على م�شاريع كبرية
�أبرزها م�شاريع �أمطار الدمام واخلرب و التي ا�ستلمتها من ال�شركات
الكورية  ،وكذلك م�شاريع م�صلحة املياه.
ــ وماذا جرى بعد الثالث �سنوات؟

ــ بعد الثالث �سنوات طلبتني م�صلحة املياه لأن انت�سب
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من�صور العليو لــ
ــــــــــارين �إما اخلدمة �أو الغرامة فاخرتت الأوىل

ـــــن �أمريكا والتجربة من اليابان والتنفيذ يف اململكة

بالعمل احلكومي لي�ست قليلة

�إليها ،وفيها تقلدت العديد من املنا�صب منها من�صب مدير
�إدارة الت�شغيل و ال�صيانة يف مدينة اخلرب،ذلك برفقة املدير
املهند�س/حممد بن عبد الرحمن الب�سام بفرتة ت�أ�سي�س
و تطوير فرع املياه باخلرب ،ثم ارتقيت ملن�صب مدير �إدارة
امل�شاريع بالدمام ،وبعد خم�س �سنوات رجعت مديرا مل�شاريع
املياه باخلرب ،وبعد فرتة ا�ستدعيت من قبل مدير امل�صلحة يف
القطيف املهند�س /حمد بن عبد الرحمن الوابل كمدير
لإدارة امل�شاريع بالقطيف ،ومل ت�سمح الظروف لأن �أبقى
يف القطيف فرتة طويلة� ،إذ رجعت مديرا لإدارة التخطيط و
املتابعة باملديرية العامة للمياه باملنطقة ال�شرقية بناء على طلب
مدير عام م�صلحة املياه و ال�صرف املنطقة ال�شرقية عبد اهلل
بن حممد البابطني ،وقد �أ�ضيف �إىل ذلك من�صب الإ�شراف
على �إدارة العالقات العامة بامل�صلحة ،ثم �أ�صبحت مدير
�إدارة التخطيط والتطوير ومدير �إدارة تر�شيد املياه ،التي تعنى
ــ خالل هذه امل�سرية كيف كانت عالقتك العملية
ب�ش�ؤون املنطقة ال�شرقية.
ــ يف البداية كما �سبق القول كنت عازما �أق�ضي � 5سنوات
يف اخلدمة ،لكني وا�صلت اىل �10أعوام ،فقلت يف قرارة
نف�سي ملاذا ال �أق�ضي  20عاما لأح�صل على و�ضع مادي بعد
التقاعد ،فم�ضيت يف هذا االجتاه� ،إىل �أن جاء املرحوم الوزير
الدكتور  /غازي بن عبد الرحمن الق�صيبي على ر�أ�س وزارة
املياه و الكهرباء ف�أعطاين ترقية وح�صلت على و�ضع �أف�ضل،
فبقيت على ر�أ�س العمل ،و�أنا انتظر �إطالق ال�شركة الوطنية
للمياه يف عهد الوزير املهند�س  /عبد اهلل بن عبد الرحمن
احل�صني ،وكنت قد �شاركت يف العديد من االجتماعات
لهذا الغر�ض ،وبقيت على ر�أ�س العمل ،وبذلك تكون
مدة خدمتي يف احلكومة �أكرث من  30عاما ،وما كنت �أريد
البقاء �10سنوات الأخرية ،وملا ر�أيت �أن �إطالق ال�شركة قد
ت�أخر،قر ّرت التقاعد املبكر.

ــ يف البداية قلتم �أنكم �سوف تبقون يف العمل
احلكومي � 5أعوام لكن على �ضوء املعلومات التي
حتدثتم عنها تفيد �أن الفرتة التي ق�ضيتموها

مع الوالد؟

ــ طوال فرتة عملي كنت مالزما للوالد يف �أعماله ويف جميع
ا�ستثماراته ،وكنت حا�ضرا معه يف جميع �أن�شطته ،ولو مل

خم�س �سنوات يف احلكومة
حتولت �إىل �أكرث من  30عام ًا
ب�سبب اخل�صخ�صة
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يكن را�ضيا على بقائي يف احلكومة ملا بقيت يوما فيها،
والوالد كان يت�صف ب�صفة الت�شاور ،فلم يكن يتخذ
قرارا �إال بعد ا�ست�شارتي و�أخوتي ،حتى �إنني وقعت
نيابة عنه عددا من عقود امل�شاريع الكبرية ،فالوالد ـ
وللحق ـ مدر�سة يف جمال العمل التجاري والعمل
االجتماعي ،فالديوانية مفتوحة على مدار العام من فلم يكن هناك مانع �أو اعرتا�ض ـ كما �سبق القول ـ
بعد �صالة املغرب ،وهي تقليد عمره �أكرث من  100من الوالد ،هذا ف�ضال عن �أن الأجواء االقت�صادية يف
عام �سار عليه الآباء والأجداد.
ذلك الوقت ما كانت م�شجعة مل�شاريع خا�صة ،بحكم
ــ لعل �س�ؤاال يثار هنا وهي ما �أهم �شيء �أفول الطفرة النفطية ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار البرتول
تعلمته من الوالد احلاج � /سلمان بن حممد يف ذلك الوقت ،فكان العمل يف احلكومة هو خياري
العليو،رحمه اهلل ؟
الأف�ضل ،ومل يكن خيارا �سلبيا ،بل كان �إيجابيا،
ـ هناك العديد من اجلوانب يف حياة الوالد ،لعل �أبرزها خ�صو�صا بعد االنفتاح على التجربة اليابانية و ممار�سة
عمله الوطني ،ولقاءاته احلوارية مع عدد غري قليل من الإ�شراف و القيادة يف جمال �أعمال م�شاريع املياه
امل�س�ؤولني احلكوميني والقيادات يف الدولة مثل امللك العمالقة بالوطن.
فهد ،والأمري �سلطان ،والأمري نايف (يرحمهم اهلل ــ وكيف كان ذلك؟
جميعا) ..فالديوانية كانت مق�صدا لعدد من الأمراء و ــ كما �سبق القول �إنني خرجت من اجلانب الإ�شرايف
الفقراء الذين ت�شرفنا بزيارتهم لنا ..اجلانب الثاين من الفني ،و�صرت م�س�ؤوال يف جمال القيادة الإدارية،
حياته (يرحمه اهلل) هو �أنه كان حري�صا �شديد احلر�ص فقد كانت عيني متجهة �إىل اليابان بغية التو�صل
على التعاي�ش ال�سلمي مع كافة الأطياف والفئات �إىل �آخر التقنيات احلديثة يف جمال �إدارة اجلودة
االجتماعية ،فال يفرق بني �أحد دون �أحد على ا�س�س ال�شاملة ،ف�أجريت ات�صاالت بـ "وكالة التعاون اليابانية
املذهب والقبيلة ،او العائلة ،فالإن�سان ــ لديه ـ كرمي الدولية– جايكا" ،وا�ستطعت بعد مناف�سة قوية على
ب�إن�سانيته ..اما اجلانب الثالث من حياة الوالد احلاج /م�ستوى املهنة ب�أن �أكون املر�شح ال�سعودي الوحيد يف
�سلمان بن حممد العليو ف�إنه كان ميلك ح�سا اقت�صاديا عام 1994مـ للذهاب �إىل اليابان والبقاء هناك � 3أ�شهر
رائعا ،فقد تنب�أ بانهيار �سوق الأ�سهم قبل احلدث يف �ضيافة احلكومة اليابانية ،وكنت واحدا من بني 12
بعامني ،وقد كان يحذر من االندفاع نحو ال�سوق ،و�إذا �شخ�صا من  12جن�سية حل�ضور دورة يف جمال �إدارة
كان وال بد فلي�س من ال�سليم رهن الأ�صول من �أجل �أعمال املياه ،و�صارت يل جتربة عملية فذة ،ف�أنا �أخذت
�شراء الأ�سهم والتداول بها ،و�إمنا املتاجرة والتداول عن اجلانب العلمي من �أمريكا والتجربة من اليابان ،ومن
طريق الفائ�ض النقدي ،حيث قد مت �إن�شاء  -برج العليو ثم التنفيذ يف اململكة ،وكانت هذه الرحلة �إىل اليابان
التجاري  -بالأح�ساء تزامنا مع ازدهار �سوق الأ�سهم باكورة االنفتاح على الكثري من الفعاليات العلمية،
املالية.
ف�شاركت يف م�ؤمتر خليجي ـ ياباين م�شرتك عقد

العامل قرية واحدة
وخيارنا اال�ستثمار يف
العقول الب�شرية

ــ تطرقت قبل قليل ب�أن بقاءك يف العمل
احلكومي كان مبباركة الوالد ،فماذا كانت
مربراته يف ذلك ،رغم �إميانه بالعمل احلر،
وقبل ذلك ماذا �أعطتك الوظيفة احلكومية؟

ــ لقد كان الوالد مقتنعا ومقدرا للموقف ،بل كان

بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن حول (تخ�ضري
ال�صحراء) ،وقدمت ورقة عمل بعنوان (املحافظة
على الرقعة اخل�ضراء) من خالل �إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف ال�صحي املعاجلة للأغرا�ض الزراعية.

ــ قلت قبل قليل ب�أنك ذهبت �إىل اليابان
من امل�شجعني يل باالندماج مع امل�ؤ�س�سة احلكومية
لالطالع على التجربة اليابانية حلل م�شاكل
من �أجل االقرتاب من م�صدر القرار ،والتعرف على
املياه لدينا ،فما تق�صد مب�شاكل املياه؟

جنحنا يف املعاجلة الثالثية ملياه ال�صرف
ال�صحي واال�ستفادة منها ،و ن�أمل يف
معاجلة املخلفات ال�صلبه.
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امل�س�ؤولني احلكوميني ،وتقدمي خدمة للنا�س من هذه
البوابة ..ويف الواقع �إن بقائي هذه الفرتة الطويلة من
العمل يف احلكومة ا�ستفدت كثريا يف جمال القيادة
االدارية �سواء يف التخطيط اال�سرتاتيجي �أو العمل
الإ�شرايف �أو القيادة على م�ستوى املوارد الب�شرية ،هذا
ف�ضال عن ا�ستفادتي يف تطوير ذاتي من خالل العمل،
لأين ملا عملت يف القطاع احلكومي كانت امل�شاريع
معتمدة على اخلرباء الوافدين،امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف دور التطوير ،فكانت عيني متجهة �إىل اليابان
والتجربة اليابانية يف هذا املجال �إدارة اجلودة ال�شاملة..

ــ �أبرز م�شاكل املياه هي التلوث ،والناجم بدوره عن
عدم اكتمال البنية التحتية لأعمال �شبكات املياه و
حمطات املعاجلة يف ذلك الوقت ،وقد �أقيمت ـ وهلل
احلمد ـ حمطات املعاجلة الثنائية والثالثية لأعمال
املياه ،وتتم اال�ستفادة من املياه بدال من رميها يف
البحر ،ومن ثم حتقيق حماية للبيئة ،هذه التقنية متت
درا�ستها يف اليابان كجزء من �إدارة اجلودة ال�شاملة،
حيث تتحقق اال�ستفادة من املاء ومن خملفات ال�صلبة
يف ا�ستخراج الطاقة الكهربائية منها ومنتجات �صناعية

العمل احلكومي كان خياري الأف�ضل خ�صو�ص ًا بعد انفتاحي على التجربة اليابانية

ــ �أوال هناك فرق يف عملية املعاجلة بني ال�صرف ال�صحي البلدي،
الناجت عن اال�ستخدام الآدمي ال�سكني و التجاري ،وال�صرف
ال�صناعي الناجت عن خملفات امل�صانع ،وكل منهما له �آلية يف
عملية املعاجلة ..بالن�سبة لل�صرف ال�صحي البلدي فمعايري
الأمم املتحدة تقت�ضي املعاجلة الثنائية ،التي هي كافية لتحويل
مياه ال�صرف ال�صحي امللوثة �إىل مادة �صاحلة للري الزراعي� ،أو
بع�ض اال�ستخدامات ال�صناعية املختلفة ،بينما املعاجلة الثالثية
تنقل هذا املاء �إىل م�ستوى يكون �صاحلا لال�ستخدام الآدمي،
فالثنائية تقت�ضي اال�ستخدام الزراعي املق ّيد� ،أما الثالثية فتتيح
املجال لال�ستخدام الزراعي املطلق ..اما ال�شق الآخر من
ال�س�ؤال فاملعاجلة الثنائية تتم بعد �إدخال كميات املياه امللوثة
�إىل حمطات املعاجلة املركزية �إىل وحدة املدخل التي يوجد بها
حواجز متعددة يتم فيها �إزالةالأج�سام ال�صلبة ــ كعلب الكوال
والأخ�شاب والرمال واحل�صى ـ وف�صلها عن املخلفات ال�سائلة،
ويف احلو�ض الثاين ــ والزلنا يف املعاجلة الثنائية ـ وهي �أحوا�ض
التهوية حيث يتم خاللها �ضخ ماليني من البكترييا مع الهواء
من �أجل حتويل هذا املحلول من نا�شط اىل ثابت ،حيث تلتهم
تلك البكترييا جميع ال�سموم املوجودة داخل املحلول ،بعد
ذلك ينقل املخلفات ال�سائلة �إىل �أحوا�ض الرت�سيب بحيث يطفو
املاء �إىل الأعلى وترت�سب املخلفات ال�صلبة اىل �أ�سفل ،ثم تفرز
املخلفات ال�صلبة وتنقل اىل �أحوا�ض التجفيف لتبد�أ عملية
�أخرى من املعاجلة هي معاجلة املخلفات ال�صلبة نف�سها با�ستخراج
الطاقة الكهربائية ،والعديد من ال�صناعات من هذه املخلفات
(كما �سبق القول �أعاله) وهناك تقنيات خا�صة بها ،مل تطبق
لدينا بعد�..أما املاء فيتم حقنه بالكلور لقتل البكترييا التي تتكاثر
مباليني اجلزيئات ،فيكون املاء قد �أنهى املعاجلة الثنائية ،ويكون
�صاحلا لال�ستخدام ،يف املجاالت الزراعية املقيدة.
ـ ومن �أين يتم جلب هذه البكترييا التي يتم قتلها فيما
بعد؟

ــ يتم �أخذها من �أحوا�ض الرت�سيب من املخلفات ال�صلبة
نف�سها�..أما املعاجلة الثالثية فهي مرحلة متقدمة مكملة للمعاجلة
الثنائية ،يتم خاللها فرز العنا�صر ال�ضارة من املاء كيميائيا ًولي�س
ميكانيكاً فقط كما يف حال املعاجلة الثنائية لتعطي �ضمانا مب�ستوى
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كـ (الورق ،الأواين اخلزفية و الأ�سمدة و غريها.)...

ــ كثريا ما ن�سمع عن املعاجلة الثنائية ،واملعاجلة
الثالثية ،وتدوير مياه ال�صرف ال�صحي ،وهي
م�صطلحات تغيب عن اال�شخا�ص غري املتخ�ص�صني
فماذا تق�صدون بها؟

�صالحية املاء الفيزيائية و الكميائية و خلوها من املعادن ال�سامة اال�ستثمارية اخلا�صة والعلمية البحثية و اال�ست�شارية مع القيام
ليكون �صاحلا مب�ستوى مياه ال�شرب ،وبالن�سبة لنا يف اململكة نطبق بدوري االجتماعي و الوطني.
املعاجلة الثالثية ،لكننا ننقل املياه للأغرا�ض الزراعية ،وذلك ــ هناك من يتحدث عن �أن خيار اقت�صادنا الوطني هو
ت�أكيدا على احليطة واحلذرعلى نوعية املياهو �سالمتها ..وو�ضعنا ال�صناعة ،وال �شيء غري ال�صناعة ،وهناك من يتحدث
على هذا ال�صعيد متطور ،بالقيا�س مع و�ضعنا قبل  30عاما ،وكل عن الزراعة والتجارة واخلدمات ،فما هو ر�أيكم؟
ما ن�أمله يف الوقت احلا�ضر هو توطني هذه التقنيات وهذا �سوف ــ وال �شك ان تنوع اخليارات �ضمانة و�أمان ،وال ينبغي �أن ن�ضع
يتم عن طريق ال�شركة الوطنية للمياه ب�إذن اهلل  ..ون�أمل �أي�ضا �أن بي�ضنا يف �سلة واحدة ،ونحن بذلك حمتاجون لكل ن�شاط
ن�صل �إىل تقنيات معاجلة املخلفات ال�صلبة الأخرى ،واال�ستفادة اقت�صادي نتميز به ونناف�س فيه ،و�أن نكون دولة منتجة �أف�ضل من
منها يف العديد من ال�صناعات ،كما هو قائم يف اليابان و غريها �أن نكون دولة م�ستهلكة ،ولكن هناك حقيقة ينبغي االعرتاف
بها ،وهي �أن العامل بات قرية واحدة ،والكثري من الدول العظمى
من الدول املتقدمة.
ــ ماذا عن معاجلة مياه الأمطار واال�ستفادة منها ،وملاذا ت�ستثمر خارج حدودها ،وجتتذب يف الوقت نف�سه ا�ستثمارات
من اخلارج ،والعامل يعمل كوحدة واحدة ،فمهما عملت فلن
ال ي�ستفاد من هذه املياه املعاجلة لإنتاج الطاقة؟
ــ بالن�سبة للمدن ال�ساحلية الكبرية كمدينة الدمام و مدينة تكون مبن�أى عن هذه البيئة العاملية ،وكل دولة ت�ستفيد من الدولة
اخلرب يوجد بها �شبكات و حمطات مياه �أمطار يف �أجزاء كبرية الأخرى ،ف�أمريكا �أخذت من اليابان �إدارة اجلودة ال�شاملة،
منها و لكنها غري مكتملة بعد،وكميات املياه حمدودة نظراً لقلة و�أخذت الآيزو من �أوروبا يف جمال الأعمال الإدارية التطويرية،و
الأمطار على بلدنا ب�شكل عام لذلك ال يتم معاجلتها و اال�ستفادة نظرية � 6سيجما �أمريكية �أ�صبحت تطبق لدى الدول الأخرى
منها بال�شكل الأمثل،و �إمنا يكتفى بجمعها والتخل�ص منها،لرفع �ش�أنها �ش�أن �إدارة اجلودة ال�شاملة اليابانية املن�ش�أ و الآيزو الأوروبي
ال�ضرر الناجت ب�سببها.وبالن�سبة لإنتاج الكهرباء من املاء فهذا املن�ش�أ .كذلك اخل�صخ�صة وهي فكرة الر�أ�سمالية العاملية انت�شرت
يكون يف الدول التي بها �أنهار جارية بكميات هائلة من املياه مثل يف �شتى بالد العامل بعد ثبوت جناحها ..املهم يف هذا اجلانب �أن
تركيا والعراق وم�صر ،وبالن�سبة لنا التوجد لدينا �أنهار فلذلك ن�سعى للتوطني ،توطني اخلربة ،توطني التقنية ،توطني املنتج ،وهذا
يتعذر علينا �إنتاج الكهرباء من املاء ،لكن يوجد لدينا مورد الغاز ال يتم اال مبزيد من اال�ستثمارات يف العقول الب�شرية ،وهذا ما
الطبيعي فهو الو�سيلة الأف�ضل و الأقل تكلفه لإنتاج الطاقة نراه يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ،فمن
خالل هذه الطاقات املبتعثة يف كافة �أنحاء املعمورة ،يف دول ذات
الكهربائية.
ــ هناك حديث دائم عن تر�شيد ا�ستهالك املياه ،ما لغات خمتلفة و ثقافات خمتلفة التي ننتظر عودتها بكافة �أطيافها
و تنوع تخ�ص�صاتها التي �سوف يكون الإبداع والتطوير يف الكثري
الداعي ملثل هذا احلديث؟
ــ املاء ثروة ينبغي احلفاظ عليها ،ولدينا م�صادر املياه الطبيعية من القطاعات الوطنية نتيجة لذلك� ،شريطة �أن تكون لدينا
نادرة ،فال توجد لدينا م�صادر كثيفة الإنتاج كالأمطار والبحريات البيئة احلا�ضنة لهذه املجموعات املبتعثة ،التي هي مثار �إعجاب
والأنهار ،واملخزون الأر�ضي مهما بلغت كمياته ،فمن املمكن اجلميع ،ومن خالل زيارتي للواليات املتحدة الأمريكية يف هذا
�أن ينفذ خالل �سنوات بفعل اال�ستعمال اجلائر ،فكان البديل العام الحظت انبهار اال�ساتذة االمريكيني بالطالب ال�سعوديني
لدينا هو حتلية ماء البحر ،ولدينا �أكرب حمطات التحلية يف العامل ،ملا حققوه من �إجنازات معرفية يف كثري من التخ�ص�صات ذات
وعمليات املعاجلة مكلفة من الناحية املادية و التقنية املعقدة ،التقنية العالية كعلم النانو يف جماالته املختلفة ،بالتايل ف�أمامنا
ولكنها خيارنا الوحيد يف ظل النمو ال�سكاين املطرد وزيادة فر�صة جيدة للتطور والنمو ،من خالل حتقيق التنوع يف العلوم
الطلب على املياه لال�ستخدام الآدمي ،وقد مت تقنني ا�ستخدامات والتخ�ص�صات واملعارف التي �سوف تنعك�س بال�ضرورة على
املياه للأغرا�ض الزراعية يف �إنتاج القمح و الأعالف حفاظاً على االقت�صاد واملجتمع ب�شكل عام.
ــ كلمة �أخرية �أبو �أياد؟
ثروة املخزون املائي كم�صدر احتياطي م�ستقبلي بديل.
ــ لو انتقلنا �إىل حمور �آخر ،بعد التقاعد ماذا كان ــ �أمتنى للجميع التوفيق وال�سداد ،و�أدعو اجليل اجلديد ملزيد من
اخليار؟
العلم والقراءة واالطالع و العمل الد�ؤوب و الإنتاج و املحافظة
ــ ال زلت متابعا مع �إخواين �أعمال املجموعة� ،إ�ضافة �إىل �أعمايل على البيئة و التنمية امل�ستدامة والتعاي�ش االجتماعي ال�سلمي.
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املواطنةوالف�ضاءال�سيا�سي
حممد حمفوظ
ثمة عالقة عميقة وجوهرية ،بني مفهوم املواطنة والأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية الإرادة الوطنية �صوب الق�ضايا الكربى للوطن و الأمة .
ال�سائدة .وذلك لأن الكثري من م�ضامني املواطنة على ال�صعيدين الذاتي واملو�ضوعي ،هي
بحاجة �إىل ف�ضاء �سيا�سي جديد ،ي�أخذ على عاتقة حتريك ال�ساحة بقواها ومكوناتها املتعددة لذلك ف�إن املواطنة وفق هذا املنظور ،هي قوام احلياة ال�سيا�سية الفاعلة وال�سليمة .وحينما
جترد احلياة ال�سيا�سية من مقت�ضيات ومتطلبات املواطنة ،تتحول �إىل حياة مليئة بالنزاعات
باجتاه القب�ض على املفردات والعنا�صر ال�ضرورية لهذا املفهوم.
واالنق�سامات وتكري�س م�ضامني التخلف واالنحطاط املجتمعي .
فاملواطنة كمبد�أ ومرجعية د�ستورية و�سيا�سية ،ال تلغي عملية التدافع والتناف�س يف الف�ضاء
االجتماعي ،ت�ضبطها ب�ضوابط الوطن ووحدته القائمة على احرتام التنوع ولي�س على نفيه ،وذلك لأن املنابر الإعالمية وو�سائط الثقافة يف املجتمع ،ت�شرتك يف عملية تفتيت م�ضمون
وال�ساعية بو�سائل قانونية و�سلمية للإفادة من هذا التنوع يف متتني قاعدة الوحدة الوطنية .بحيث املواطنة ،عن طريق ن�شر ثقافة الكراهية والدعوة �إىل املفا�صلة والقطيعة مع بع�ض �شرائح املجتمع.
ي�شعر اجلميع ب�أن م�ستقبلهم مرهون بها ،و�أنها ال ت�شكل نفيا خل�صو�صياتهم ،و�إمنا جماال للتعبري فينت�شر التمزيق ،وتتعاظم مظاهر التهمي�ش و�أ�شكال التمييز ،وتهدد الوحدة الوطنية يف �أهم
عنها بو�سائل من�سجمة ونامو�س االختالف و�آفاق الع�صر ومكت�سبات احل�ضارة .وال يكتمل مقوماتها ومرتكزاتها �أال وهي املواطن .حيث �أن ت�سميم املناخ الوطني العام ،بثقافة التمييز
مفهوم املواطنة على ال�صعيد الواقعي� ،إال بن�شوء دولة الإن�سان .تلك الدولة املدنية التي متار�س والكراهية ،ودعوات املفا�صلة والتحري�ض الطائفي والقومي ،تقل�ص �إمكانية اال�ستقرار ،وحتول
احلياد االيجابي جتاه قنا عات ومعتقدات و�أيدلوجيات مواطنيها .مبعنى �أن ال متار�س الإق�صاء دون توفر متطلبات الوحدة الوطنية .فالدولة الت�سلطية ب�صرف النظر عن �أيدلوجيتها وال�شعارات
والتهمي�ش والتمييز جتاه مواطن ب�سبب معتقداته �أو �أ�صوله القومية �أو العرقية .كما �أنها ال التي ترفعها ،هي التي جت ّوف مفهوم املواطنة وتفرغه من م�ضامينه ال�سيا�سية واملجتمعية  .لذلك
متنح احلظوة ملواطن بف�ضل معتقداته �أو �أ�صوله القومية �أو العرقية .فهي م�ؤ�س�سة جامعة لكل هناك عالقة وطيدة بني مفهومي الدولة املدنية واملواطنة� .إذ ال دولة مدنية بدون مواطنة كاملة
متار�س كل حقوقها وتقدم بكل واجباتها الوطنية .كما �أنه ال مواطنة م�ستدمية بدون دولة مدنية
املواطنني ،وهي متثل يف املح�صلة الأخرية جمموع �إرادات املواطنني.
ت�سن القوانني التي حتمي قانون املواطنة ومتطلباته ،وترفده باملزيد من الآفاق و�أدوات الفعالية
لذلك ف�إن مفهوم املواطنة ال ينجز يف ظل �أنظمة �شمولية -ا�ستبدادية ،لأن هذه الأنظمة ببنيتها املجتمعية .فال ميكن �أن تتحقق مواطنة يف ظل دولة ت�سلطية ـ ا�ستبدادية  ،لأن هذه الدولة
ال�ضيقة واخلا�صة ،حتول م�ؤ�س�سة الدولة �إىل مزرعة خا�صة ،متار�س الإق�صاء والتهمي�ش ،كما متنح ببنيتها القمعية ،تلغي دور املواطن يف عملية البناء وت�سيري �أمور الوطن .كما �أنه ال ميكن �أن ينجز
مفهوم الدولة املدنية يف جمالنا الإ�سالمي  ،بدون احرتام مفهوم املواطنة وتوفري كل م�ستلزماته
االمتيازات مبربرات دون مفهوم الوطن واملواطنية.
الذاتية واملو�ضوعية.
فالدولة املدنية التي حترتم الإن�سان وت�صون كرامته ،ومتنحه حرياته الأ�سا�سية ،هي احلقيقة
املو�ضوعية الوحيدة ،التي تبلور مفهوم املواطنة ،وتخرجه من �إطاره النظري املجرد �إىل حقيقة فالعالقة جد وطيدة بني مفهومي املواطنة والدولة املدنية� ،إذ كل مفهوم ي�ستند على الآخر
�سيا�سية وجمتمعية را�سخة وثابتة .فدولة الإكراه واال�ستبداد وممار�سة القمع والتع�سف ،جته�ض ال�ستمراره وحتذره يف املحيط االجتماعي .وهذا بطبيعة احلال يتطلب " ت�سريع االجتاه نحو
مفهوم املواطنة وتخرجه من م�ضامينه ال�سيا�سية املتجهة �صوب املوازنة الفذة بني �ضرورات النظام الدميقراطية احلقيقية والتعددية الفعلية والتنمية ال�شاملة يف الدولة وبالدولة �إن �أمكن ،جنبا
وال�سلطة ومتطلبات الكرامة والدميقراطية .وكل ال�شعارات وامل�شروعات ذات الطابع التقدمي �إىل جنب ،حمو الأميات املتكرثة ،وحترير الأبنية الثقافية ال�سائدة من عقد الأتباع والتقليد،
التي حتملها بع�ض ال�سلط والدول ،تبقي جمردة ويف دائرة اال�ستهالك الإعالمي وال�سيا�سي وتثوير الوعي االجتماعي .مبا ي�ؤكد معاين احلراك واملغايرة وحق االختالف ،وتدعيم �أ�س�س
بدون املواطنة التي متار�س حقوقها غري منقو�صة وتلتزم بواجباتها دون مواربة .وعليه ف�إن مراعاة املجتمع املدين مبا ي�ؤكد مفهوم املواطنة بكل لوازمه احلديثة و�شروطه الإن�سانية التي ال تفـــارق
م�صالح املواطنني والعمل على �ضمان حقوقهم واحرتام حرياتهم و�صيانة كراماتهم ،هو الذي حـــرية الـــر�أي واالجتهاد وحــق اخلط�أ يف الوقت نف�سه " ( راجع كتاب جابر ع�صفور ـ �ضد
ي�ضمن اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ويطور م�ستوى التفاهم واالن�سجام بني ال�سلطة واملجتمع وتتبلور التع�صب � ،ص  ،242املركز الثقايف العربي ) وبالتايل هناك منظومة متكاملة من القيم واملبادئ،
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التي تكر�س مفهوم املواطنة يف الواقع االجتماعي .ومن
هذه املنظومة الدميقراطية واحلوار والت�سامح وحقوق الإن�سان
وحرية التعبري واالنتماء .فكلها قيم �ضرورية لإر�ساء م�ضامني
املواطنة� .أي �أن توفر هذه القيم ،هو الذي ي�ؤدي �إىل �إجناز
مفهوم املواطنة .ومبقدار غياب هــذه القيم �أو بع�ضها ،بذات
املقدار يتم انتهاك مفهوم املواطنة.
وهذا يدفعنا �إىل القول � :أن املواطنة ال تنجز �إال يف ظل نظام
�سيا�سي دميقراطي -تعددي ،يحرتم حقوق الإن�سان وي�صون
كرامته ويوفر �ضرورات العي�ش الكرمي.
وعليه ف�إن اال�ستقرار ال�سيا�سي واملجتمعي يف املجالني العربي
والإ�سالمي بحاجة �إىل توفر العنا�صر التالية:
 .1املواطنة التي متار�س دورها يف ال�ش�أن العام بدون خوف �أو
تردد.
 .2م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،التي ت�أخذ على عاتقها
ا�ستيعاب طاقات املجتمع وتبلور كفاءاته وقدراته ،وت�ساهم يف
معاجلة امل�شكالت التي مير بها املجتمع.
 .3الدولة املدنية التي جت�سد �إرادة املواطنني جميعا ،وال متيز
بني املواطنني لدواعي ومربرات لي�ست قانونية و�إن�سانية .فهي
دولة جامعة وحا�ضنة لكل املواطنني وتدافع عنهم ،وتعمل
على توفري �ضرورات معي�شتهم وحياتهم.
فالأو�ضاع العربية والإ�سالمية ،بدون هذه العنا�صر ،تعي�ش
القهقرى واملزيد من الرتاجع واالنهيار على ال�صعد كافة.
لذلك ف�إن اجلهود العربية والإ�سالمية اليوم ،ينبغي �أن تتجه
�إىل توفري كل م�ستلزمات جت�سيد هذه القيم والوقائع يف
املجالني العربي والإ�سالمي.
ولعلنا ال نبالغ حني القول� :أن غياب مبد�أ املواطنة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والدولة املدنية عن واقعنا العربي والإ�سالمي،
ينذر بتطورات كارثية على امل�ستويات كافة .وال خيار �أمام
النخب ال�سيا�سية ال�سائدة� ،إذا �أرادت اال�ستقرار لأوطانها،
�إال االنخراط يف م�شروع الإ�صالحات ال�سيا�سية والوطنية،
املتجهة �صوب �إر�ساء دعائم املواطنة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين والدولة املدنية امللتحمة يف خياراتها اال�سرتاتيجية مع
خيارات جمتمعها ،وال�ساعية نحو �إزالة كل روا�سب الدولة
الت�سلطية من واقعها وم�ؤ�س�ساتها وهياكلها املختلفة .وحده
الإ�صالح ال�سيا�سي احلقيقي ،هو الذي يوقف الكوارث
القادمة وعلى ال�صعد كافة.

�صديقنا �أبو ر�ؤوف
قبل ما يربو على العامني ،دلفت �إىل جمل�س احلاج علي
ال�شما�سي رحمه اهلل مع �أحد الأ�صدقاء لزيارته ،وبالرغم من
العالقة الوثيقة التي تربط �أبي و عائلتي ب�أبي ر�ؤوف و �أخويه
املرحومني احلاج عبد الر�سول "�أبو حلمي" ،واحلاج من�صور
"�أبو �سعيد" و الأ�ستاذ حممد و الأ�ستاذ عبا�س حفظهما
اهلل� ،إال �أنني مل �أكن �أتردد على زيارته ،وملا كنت �أ�سمع من
ال�صديق حممد الغامن و ال�صديق الأ�ستاذ ع�صام ال�شما�سي عن
جل�ساتهم ببيت �أبي ر�ؤوف ،ت�شجعت للذهاب لزيارته.
عندما وقفت �أمام منزله ،تذكرت ذلك احلريق الذي راح
�ضحيته �إبنتيه و هن يف عمر الزهور ،وما زلت �أتذكر تلك امل�صيبة
ك�أنها البارحة....توقعت �أن �أرى �شيخا كبريا �أخذ منه العمر و احلزن ن�ضارته و حيويته ،و توقعت �أن
�أراه حماطا ببع�ض من هم يف عمره يت�سامرون عن �سابق �أيامهم و بطوالتهم كما هي عادة كهولنا....
دخلت �إىل ذلك املجل�س لأرى �شيئا غريبا جداً ،فبجانبه كان يجل�س بع�ض ال�شباب ال يتجاوز
عمر�أكربهم الثالثني عاماً ،يتحدثون معه و ك�أنهم �أ�صدقاء....يف زاوية �أخرى من ذلك املجل�س بع�ض
�أبناء �إخوته� ،أخوته الأ�ستاذ حممد و الأ�ستاذ عبا�س ،و يف و�سط املجل�س الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل...
كان امل�شهد غريبا جدا ،ماذا جمع ه�ؤالء يف جمل�س واحد؟!!
علي  ،فو�ضعت يدي على كتفه و طبعت قبلة على جبينه� ،س�ألني
�سلمت عليه ،حاول �أن ينه�ض لي�سلم ّ
من �أنت ،فلماعرفني ،قال يل ب�أنه �سمع عني الكثري من الأخبار الطيبة ،و �أردف ببع�ض الذكريات له
مع اجلد املرحوم املال عبداملهدي و والدي حفظه اهلل...بعد �سالمي عليه ،جل�ست يف مكان لي�س
بعيد عنه ،فوا�صل حديثه مع ال�شباب بجانبه ،وبعد ذهابهم ،ناداين لأجل�س بجانبه ،وبد�أ ب�س�ؤايل عن
�أحوايل و عملي و زوجتي و �أوالدي ،وبد�أ باحلديث عن التجارة والعمل احلر ،و عن جتربته يف احلياة،
وكان يناوبه ال�سعال ال�شديد وهو يتحدث معي  ،ثم يعود ليتحدث عن �أخبار ال�ساعة ،وكانت القطيف
يف ذلك احلني تعج بالأحداث ال�ساخنة ،وكان ي�سرد الأحداث و ك�أنه يف معمعتها......عند نهو�ضي
لوداعه ،قال يل �أن جمل�سه و قلبه مفتوحني يل ،ثم �أ�ضاف " ال تقطعنا يا ولدي"....
منذ ذلك اليوم و �أنا �أتردد على جمل�سه ،ف�أجده يتحدث يف ال�سيا�سة و الأدب� ،إال �أنه كان يركز
على الأخالق و مكارمها ،وكان يحفظ من م�ضى من �أ�صدقائه يف ولده ،فتجدهم دائما حوله ك�أنهم
�أوالده........كان رحمه اهلل ميازحنا و يتحدث معنا ك�أ�صدقاء ،كان هذا ال�شيخ ميالئنا �أم ًال ،ومل �أجده
يوما ي�شتكي من �شيئ ،بل كان يقول �أن احلياة �أعطته الكثري ،وهو ي�شكر ربه على ما �أعطاه .....كان
�أبو ر�ؤوف حمورا يف ذلك املجل�س ،جتده يجيد احلديث مع ال�شاب و الرجل و ال�شيخ ،كان منفتح
املزاج ،حداثي التفكري ،ال يقبل التزمت والتنطع.......بل كنت �إذا تناق�شت و اختلفت مع ابن �أخيه
ع�صام �أو ابنه �شكري� ،أقول لهما ممازحا �س�أ�شكيكما �إىل �أبي ر�ؤوف......لأنني كنت واثقاً �أنه �سيكون
�إىل جانبي..
كثرية هي ذكرياتي مع هذا الرجل العظيم ،وبالرغم من ق�صر الفرتة التي كنت فيها قريبا منه� ،إال �أنني
تعلمت منه الكثري ،و �س�أظل �أذكره ما حييت بب�سمته التي كانت ومازالت متلأين �أم ًال....فقد كان
رحمه اهلل �أباً لنا جميعا.
رحمك اهلل رحمة الأبرار ،وح�شرك مع حممد و �آله

ابنك  -ميثم اجل�شي
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كم هي مثري ٌة و عجيبة هذه احلياة التي نعي�شها  ،فكم هي تت�سع منها امل�ساحة للآالم و ت�ضيق
فيها الآمال  ،فال تكاد تظفر بوريف من �أفيائها ت�سرتيح و حتط من معاناتك و تطفئ الهب
احلرور حتت برود �سج�سجه  ،حتى تراه و قد نه�شه الفح الهجري و تناه�شته الأقدار فيخطف
و يفر كما ُيو�أ ُد احللم اجلميل �أو ي�صبح ك�سراب لظامئ ال يبل منه �صداه و قد �آب باخلائب
من الرجاء .
و هل لنا �أن نهتدي � -أيها الأحبة – للأ�سرار التي تنطوي عليها مقادير الأمور �أو نقف على ما
وراء حجب اجلمال و تغيبه عن م�شهد احلياة  ،اجلمال الذي يبنى �أكنانه و ين�سج �أع�شا�شه يف
دواخل تلك النفو�س التي تهب احلب و تزرعه يف م�شاتل احلياة و تغر�سه بني جنبات الأرواح
لي�ستطيل و يتربعم على �ضفاف الوجدان و يف واحات القلوب .
فكم هو م�ؤمل فقدك – �أيها احلنون – �أبا ر�ؤوف كم هو م�ضنٍ و �إين لأعلم يقيناً ب�أنني �أقرتف
ذنباً و �أرتكب عقوقاً حينما ال �أدعوك يا �أبتاه �أو يا عماه و لكن هل يل �أن �أ�ست�أثر �أنا و �إخوتي
من �أبناء العمومة بهذا النداء و �أنت الذي ت�أبى �أن ت� َّؤطر يف خانق من ال ُأطر الأ�سرية ال�ضيقة
ف�أنت تقفز فوق هذه احلواجز و ترتفع عن هذه الفوا�صل لتالم�س �أبوتك احلانية ف�سيح امل�ساحة
و وا�سع امل�سافات ،و هل يل �أن �أح�صي نثارا من احلب و �سخا ًء من امل�شاعر التي �أودعتها يف
جمتمع مل يقرتن فيه ذكرك �إال باحلب والعطف و الأبوة و احلنان .
�إننا هنا على مقربة و على موعد مع مدر�سة من احلب و العطاء فلو جاز يل �أن �أحدك على
ات�ساع جنباتك الإن�سانية و �أن �أح�شرك على رحيب �شمائلك النبيلة و �أ�صوغك يف كلمة
واحدة " لتج�سد احلب " ك�أروع كلمة �صحبتها و �صحبتك طيلة ت�سعة من العقود.
مل يكن �أبو عبدالر�ؤوف متعلماً و ال �شاعراً �أو كاتباً و لكنه ا�ستطاع �أن ي�صوغ بروحه املتفائلة
و بقلبه املنفتح فل�سفة للحب حلمتها الب�ساطة و العفوية و ال�شفافية التي تنفذ �إىل القلوب دون
�إرادة �أو ا�ستئذان .
فكان معلماً ًّفذا و �أ�ستاذاً قديراً �أ�شاع ثقافة احلب بامتياز و فائقِ قدرة حتى �إنك لتالم�س يف
حبه الدفء الذي ترجوه و تنتظره من الع�شرية .
فبهذه الروح اململوءة حباً و عطفاً و �أب ّو ًة كان حمط رحال الكثري من ال�شباب الذين هم يف
�أعمار �أحفاده حني كان الأن�س يغمرهم في�سرتيحون عند دافئ �شط�آن قلبه و يفر�شون ب�سط
امل�ؤان�سة على �ضفاف �أنهار روحه املتدفقة حيويةً ،ي�سامرونه و ي�سامرهم و قد ميتد بهم ال�سمر اىل
قرابة الفجر يف بع�ض الأما�سي و لكنهم ال ي�شعرون �إال و قد ان�صرم الوقت و م�ضى من الليل
ثلثاه فهم يبوحون له بكل ما تنطوي عليه نفو�سهم من �آمال و مبا حتمله �أرواحهم من تطلعات
بل يبوحون له مبا ال ي�س ّرونه لآبائهم لأنه كان ال�صدر الذي ي�سع �أحالمهم و كان الفكر املنفتح
الذي ي�ؤمن بالتغريات التي تفر�ضها املراحل الزمنية و يجيد معهم اللغة التي يتعاطونها و ال
ي�شح عليهم بثاقب نظره و عميق جتربته يف احلياة فيقوم بفتح ما �أقفل من �أبواب �أمام �أعينهم
ُّ
وحل ما ا�ستع�صى من حلول وراء ما يواجهون .
قال يل �أحدهم من ال�شباب املرتادين ملجل�سه و هو �أحد املبتعثني للدرا�سة اجلامعية يف اخلارج
� :إذا �أردت �أن �أتزود بجرعة من الأمل و �أن تنتع�ش مني املطامح فال �أتوجه لغري العم �أبي
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ر�ؤوف لأنه ال يعرف �إال التفا�ؤل و الأمل و ال مكان عنده للت�شا�ؤم و الب�ؤ�س و اجرتار �سلبي
املواقف �أو ا�ستح�ضار العراقيل التي تعوق انطالقة ال�شباب عن واعد امل�ستقبل ف�أ�شعر ب�أين
ٌ
داخل لدوره ت�أهيلية تعيد يل احليوية و الن�شاط من جديد .
كان يقف على مقربة من جميع الأجيال و الأعمار ال يقبل الت�صنيف و ال يعرتف باحلواجز
كان واعياً و م�ستلهماً فطناً للمبادئ الأ�صيلة امل�ستمدة من القيم الروحية و املتج�سدة يف
الإ�سالم املحمدي العلوي الأ�صيل فلقد كان التاريخ حا�ضراً يف وعيه و خ�صو�صاً املرتبط
بالأحداث التي تك�شف عن �أ�سرار النجاح و مقومات ال�صالح فكان ي�ستح�ضر هذا الوعي
يف كثري من مواقفه و قراراته " فيكره الظلم واجلور و خ�صو�صاً بني الأقارب و �أبناء البلد �أو
املبد�أ الواحد ".
ولكم �سمعناه يردد هذه املقولة ( من خاف على عقبه و عقب عقبه فليتق اهلل ) و مع �شغفه
بالتاريخ و ا�ستح�ضاره يف وجدانه مل يظلَّ �أ�سرياً للما�ضي بل كان متجدداً ي�ساير الع�صر و
ينفتح على جديد �آفاقه ( يف و�صيته مثال ) .
ومل يكن ي�ست�أثر بهذه التجارب على نف�سه بل كان ي�سردها لكل من ي�ستن�صحه �أو يفتح قلبه
و تراه ي�صغي ب�شغف و متعن لكل موقف ينطوي على كلمة �أو جتربة �أو موقف �إن�ساين و يثني
على �أي مبادرة تتخذ من النبل و الكرم وال�شهامة فكم كان م�شجعاً للمبادرات و املواقف
الكرمية و يردد عبارات الت�شجيع و التحفيز فيقول " هكذا الرجال " و هكذا هي املواقف و
كان دائماً يردد ( اجلد باجلد و احلرمان يف الك�سل ) و غريها مما حواه قامو�سه اجلميل  .فكان
�شغوفاً بالإجناز و البناء و النجاح ي�شجع و يدفع و يبذل فيه  .و كان يقول هكذا علمتنا احلياة .
ف� ��ذا ال� �ك ��ون ج��ام �ع��ة اجل��ام �ع��ات
ففي املبكيات بيان جميل

بر
و ذا ال ��ده ��ر �أ�� �س� �ت ��اذه ��ا امل �ع �ت� ْ
و يف امل� ��� �ض� �ح� �ك ��ات م � �ع� ��ان غ � ��ر ْر

كانت حياته -رغم اقتداره -يف غاية الب�ساطة ال جتد عنده تناق�ضا �أو ازدواجية بل كان جريئاً و
مقداماً و �شجاعاً يف احلق يطرح �آراءه و ي�صرح بقناعاته و كان ملزما نف�سه �أال يتن�صل من وعد
قطعه �أو تعهد به كانت �سعادته �أن ي�سعد كل من حوله ولي�ست حوليته حمدودة يف بلدته بل
متتد لكل من نعم بلقائه �أو �أن�س مبعرفته.
كان ميلك ح�ساً �إن�سانياً عالياً و عطفا حا�ضراً  ،يتفاعل مع كل ما ي�سهم يف �إ�سعاد الآخرين فقد
بذل يف ٍ
�صمت الكث َري يف هذه الدروب حتى �أ ّنك لتقر�أ ال�سعادة تغمر محُ َ ّياه ،و لقد ر�أيته وقد
ان�سكبت دموعه على �صفحات خده يف كثري من املواقف حينما �أنقل له م�شاعر الآخرين اجتاه
مواقفه و �إح�سانه فيجيبني ب�أننا مل نعمل �شيئاً .
مل ي ْب َق مِ � ْن� َ�ك �سِ وى ذك� َ
ْ
ُ
والذكريات ل َن ْف�سي ال َت ُب ُّل َ�صدَى
�راك يف َخلَدي
ت � َّي � َت �ه��ا كالفج ِر ُيهْدي �إىل الأزها ِر َق ْط َر َندَى
ُت� � ْه ��دي �إل� �ي � َ�ك مِ � ��نَ ال��دُّ ن �ي��ا حَ ِ
مل يُفار ِْق ِذ ْك ُر ُه ا َ
� يّإن � َ
احلي َمنْ ْ
خللَدَا
أراك ع �ل��ى َق � � ْي� ��دِ احل � �ي� ��ا ِة ب�ه��ا و
ُّ
ل� �� � َ�س� � ْو َف َت � ْب �ق��ى مِ � �ث ��ا ًال ل �ل �ح �ي��ا ِة كما َت ْبقى احلقيق ُة مُثلى َ�س ْرمداً �أ َبدَا
َل �ـ � ْم َي � ْ�ح� � ُل َب � � ْع � �د ََك ن� ��ا ٍد ُك� � ْن ��تَ ِزي � َن � َت � ُه و �أيُّ َف ْ�ضلٍ ل َِـج ْيدٍ فا َر َق ا َ
جل َيدَا

�أبو ر�ؤوف..
ال�صديق الأب و العطوف املح�سن

ولدكم /حممد مريزا الغامن

لروح العم علي ر�ضي ال�شما�سي...
و �إن كانت هذه كلمات ال ترقى ل�شخ�صه و ال تت�أتى
لو�صف احلزن على فقدانه...لكنه القلم يجرب على تخليد
ذكرى هذا ال�شخ�ص الذي تنتحب القطيف كلها لفقده...
( �إمنا احلب لغة) ....
�أين عن مرابعنا احلنان و الدفء
و ملن بعدك يغني الطري و يرفل الزهر
�إمنا احلب لغة....لغة من جوهر معانيها يحاك ذاك الن�سيج
الكوين الذي يبعث التقدي�س يف مهج الأرواح العا�شقة
التي تزهو بها احلياة و ت�ستطيب لها ر�ؤى اجلمال اخلالدة...
قليل هم من يتحدثون هذه اللغة....قليل هم من يلونون
حياتهم برائع معانيها.....و قليل هم من يزرعونها يف دروب
غريهم.....
روح عظيمة تلك التي حتلى بها ذاك الأب احلنون..ذاك
القب�س الراحل
كان من البلغاء يف احلب...و املتفانني يف معانيه...كان
ير�سم البهجة و يكتب الع�شق يف القلوب حتى تراها تيمم
مقره طالبة املزيد من في�ض حنانه و عطفه الدافئ...كان
للقلوب ملج�أ و للأبوة رمزا.....
و لكنه القدر املحتوم مد يدا.....
فقدت احلياة �أحد �أفذاذها....فقدت تلك الروح الرائعة
املليئة بالع�شق و الت�سامح...تلك اللغة البديعة و ذاك
الوعي الذي احت�ضن كل �أبعاد الثقافة......كان ال�شاب
يف �صورة �شيخ ر�ؤوم.....
فاليوم ال يخرج النا�س لت�شيع �شخ�ص �إمنا لت�شيع كيان فذ
وجنان حان جتلى يف روح هذا الأب.

�صفحات م�ضيئة من حياة الراحل الوجيه احلاج علي بن احلاج ر�ضي ال�شما�سي

كلمة حب و وقفة وفاء و �شهادة من ع�شرات ال�شهادات التي باتت ترتدد يف كل
حمفل و جمل�س منذ �أن انتقل �إىل رحمة ربه را�ضياً مر�ضياً �سعيداً مل�ؤه االبت�سامة و
احلب و ال�سعادة.
على الرغم من هول اخلطب و تعرث القلم �أن ي�ؤبن الوالد و ال�صديق و القطب الذي
جمع حوله ال�صغري و الكبري .اقت�ضى الإخال�ص و الوفاء �أن �أقف مودعاً هذا الرجل
العزيز على القلوب� .أحبه النا�س و ع�شقته القلوب لأنه كان القلب الأكرب الذي
يجمعهم .كان م�صدر �سعادة و وجه با�سم و قمة من قمم التوا�ضع و نكران الذات.
اقت�ضى الواجب �أن �أقف لأ�صف قلبه ال�شاب الذي مل يهرم ف�صار قطب دائرة رحى
ال�شباب الذين ما �إن تط�أ �أقدامهم ذلك املجل�س العامر حتى يدخلوا يف قائمة �أبنائه و
�أحفاده الذين يغمرهم بعطفه و حبه و اهتمامه.
�شيء عجيب ( و هذه تعبرية من تعبرياته عندما ي�صف �إعجابه ب�شيء) (�شي عجيب) ..ذلك املجل�س الذي كان يزداد
رواده يوماً بعد يوم� .شي عجيب ذلك املجل�س الذي كان ي�ضم رجاالت و قامات كبار من �أمثال �أخيه الأديب الكبري حممد
ال�شما�سي و الأ�ستاذ الكبري حممد ر�ضا ن�صر اهلل و �أخيه املهند�س عبا�س و الأ�ستاذ ح�سن علي الزاير و الأ�ستاذ باقر ال�شما�سي
و رجل الأعمال الأ�ستاذ عبد العزيز املحرو�سو غريهم من القامات الفكرية و الأدبية و رجاالت املجتمع�( .شي عجيب) ذلك
املجل�س الذي �ضم �أي�ضا ثلة من ال�شباب الذين هفت قلوبهم حول عطفه و حنانه و �أبوته و ابت�سامته الدائمة التي ال تغيب.
جذبهم �إليه اهتمامه بهم و م�ساواته لهم فاحلديث واحد و االبت�سامة واحدة و االهتمام واحد في�شعر كل واحد منهم �أنه هو
املف�ضل و املميز عند �أبي ر�ؤوف .مل يكن اهتمامه ينح�صر بهم وقت وجودهم يف جمل�سه فح�سب ,بل كان يتفقدهم �إن غابوا
و ي�صلهم بني الفينة و الأخرى و يفاجئهم بات�صال هاتفي حتى و �إن كانوا يف بلد �آخر للدرا�سة �أو العمل .كان ي�س�أل عنهم و
يتتبع تقدمهم و تطورهم �سواء يف درا�ستهم �أو عملهم �أو جتارتهم .كان يخ�ص�ص وقتاً خا�صاً ّ
لكل واحد يجل�سه بجانبه و ي�س�أله
عن نف�سه و عن درا�سته و عمله و حياته .كان ي�شعرين �شخ�صياً ب�شعور الأب الذي حرمت منه فكان ي�سد ذلك الفراغ و يقولها
بكل و�ضوح �أنت ولد من �أوالدي و ال فرق بينك و بينهم .كلمات كنت �أ�ست�شعر �صدقها فقد كانت نابعة من قلبه الكبري.
(�شي عجيب) فعلى الرغم من كرب �سنه و �ضعف �صحته يف ال�سنوات الأخرية �إال �أنه مل ي�ست�سلم للمر�ض �أو الوجع ,بل مل
يكن يويل ذلك �أهمية �أ�صال .و ك�أن حياته و �سعادته و راحته احلقيقية هي �أن يبقى مع هذا املجتمع و �أبناءه .مل ن�سمعه يوما
ي�شتكي من مر�ضه �أو من �ضعف قوته كانه ذلك ال�شاب القوي ال�صحيح .و ما كان ذلك �إال لإميانه و اطمئنانه و ر�ضاه مبا كان
يقدمه من خري و عطاء .كان م�صداقاً للحديث النبوي ال�شريف�( :إنكم ال ت�سعون النا�س ب�أموالكم ,و لكن ي�سعهم منكم ب�سط
الوجه و ح�سن اخللق).
(�شي عجيب) فقد يظن من مل يعرفه عن قرب �أنه ذلك ال�شيخ الهرم الذي مل يعد قادراً على متابعة ما يجري من �أحداث
حوله و �أنه ذلك ال�شيخ ذو العقلية القدمية التي مل تعد تفهم ال�شباب و احتياجاتهم و طرق عي�شهم ,و لكن على العك�س متاماً
بل هو فعال �شيء عجيب .كان بحق ن�صري ال�شباب ي�شعر بهم و يتفهم احتياجاتهم بل �إن ر�أيه �إىل �آرائهم �أقرب .كان يعي�ش
انفتاحاً جذب الع�شرات من ال�شباب �إليه و جعله ملج�أً لهم يف الن�صح و امل�ساعدة.
لقد جمعت هذه ال�شخ�صية العزيزة على قلوبنا العديد من ال�صفات التي قلما جندها جمتمعة يف رجل .كان مثال الإميان و
التقوى ,ممدود اليد يف ال�سر و العلن ,عايل الأخالق ذا نف�س ب�سيطة متوا�ضعة ,مل يغريه املال و مل يعبث ب�صفاء نف�سه اجلاه و
ال املكانة االجتماعية فا�ستحق فعال �أن يقال عنه �أب اجلميع و هكذا كان .لقد اختار رحمة اهلل عليه �أن يكون �سعيداً مطمئناً
را�ضيا بكل �شيء فكان منبعاً لل�سعادة يغمر بها ّ
كل من حوله.
يف �أمان اهلل يا �أبا ر�ؤوف� ..سنفتقدك كثرياً � ...سنفتقدك �أم�سياتك اجلميلة و جمل�سك الرائع و ابت�سامتك ال�صادقة� ..سنفتقد
�أبوتك و عطفك و حنانك� .أ�س�أل اهلل �أن يح�شرك عنده يف �أعلىعليني ,و�أن يجزيك خري جزاء املح�سنني.

عبداهلل ع�صام ال�شما�سي

وداعا يا عم....لتكن جنان اخللد مثواك...
و لكن مل�ستك الزاهية لن تغيب عن هذه الأر�ض و
�صورتك لن ترحتل عن املرايا ف�ضو�ؤك ال يزال له رفيف...و
روحك �ست�ضل خالدة يف قلوب من زرعت فيهم معانيك
املت�ألقة.....
عليك يا عم من الغرب �سالم ....
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َ
يـــــــك
َم َعا ِن
ع َّماه! هذه ! ...
والباقي �ضنَّ به الف�ؤا ُد على الرياع!! ....،
َ
معانيك رو ُح ال�شعرَِ ،ت ْذ ُكو .. ،وال تخبــُو
ك�أ َّن معاين ِّ
ال�شع ِر من َوه ٍَـج َقلـ ْ ُـب
يك �أَ ْغ َفـى َ
رب على ك َّف َ
وطاملَــَــا
و�سِ ٌ
اك ا َ
�أذا َع َ�س َن َ
ـرب
ال�س ُ
فج ِر ِه ِّ
حلد َْب يف ْ
وفجرٍ عربنا ُه بح ٍّــب َّ
معطـــرٍ.. ،
تقا�سمه العط ُر املن َّع ُم واحلـــ ُ ُّــب
وح�س ُب َك من ُنعمى  :خ�ضي ُل م�شاعِ ـرِي.. ،
ي�س ِر ُق ُه ال َع ْت ُــب
وعا َد و�شا ُح ُّ
بح ْ
ال�ص ِ
�سريتُ مع اللأال ِء ع َّل َك واقـ ِ ٌ
ـــف.. ،
ال�ص ْح ُـب
على ربو ٍة كال ُّنور ،لأال�ؤُهَا َّ

ال�شريف عبداهلل احل�سن .املدينة املنورة

رحم اهلل العم علي ال�شما�سي وتقبله يف ال�صاحلني ،وح�شره يف زمرة نبينا
امل�صطفى و�آل بيته الطيبني الطاهرين ،و�أورثه جنة النعيم ،ورفعه يف �أعلى
عليني مع االنبياء وال�صديقني وال�شهداء وال�صاحلني ،وح�سن �أولئك رفيقاً،
وجعلكم خري خلف خلري �سلف ،و�ألهمكم على �أليم فراقه ال�صرب وال�سلوان،
وما مات يا �أبا ر�ضا من كنتم له امتداد:
كان ال�شما�سي �شم�ساًوالك�سوف غداً
م� ��ادام يف ِول � ��دِ ِه ��ش�ك��ري و�إخ��وت��ه
�أن �ع��م ب�ه��م ف�ت�ي� ًة يف �إث ��ر وال��ده��م
مم� ��دود ٌة ب�ن��داه��ا اجل� ��و ُد ي�ع ُ
�ترف
ل �ه��م ب �ك��ل ج� �م� �ي ��لٍ راح� � � � ٌة وي��د
� �ش �ه��ادة م ��ن حم ��بٍ م �ل ��ؤه��ا �أم � ٌ�ل
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ُ
ينك�سف
لل�شم�س لي�س له �إذ لي�س
ُ
فلتهنه يف النعيم احل��ور والغرف
�إل �ي �ه � ُم ق�ب�ل��ة ال �ع��اف�ين ت�ن���ص� ُ
�رف
� �ش �ه��ادة م ��ن حم � � ٍّ�ب م �ل ��ؤه��ا �أم ��ل
مم� ��دود ٌة ب�ن��داه��ا اجل� ��و ُد ي�ع ُ
�ترف
ُ
ال�شرف
ب ��أن ي��دوم لكم م��ن بعده
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�شعر الأ�ستاذ

علي عي�سى املهنا

ب�شا�شة يف زمن التج ّهم

�صفحات م�ضيئة من حياة الراحل الوجيه احلاج علي بن احلاج ر�ضي ال�شما�سي

�أمين حممد ر�ضي ال�شما�سي

َ
ويومك من �سنا الأخالقِ
مت�ضي
�شمائل
طلقُ املحيا م��ن رب��ي ِ��ع
ٍ
َ
ابت�سامتك انبثاقُ حمب ٍة
وعلى
جل��ي��ل واع�����دٍ
متطلع
ت��رن��و
ٍ
ٍ
تكن
َ
ونبذت مع ًنى للتج ّه ِم مل ْ
م��ن ي��ذي��ق كرامة
ت�سخو ب�لا ٍّ
غدوت �أبا (الر�ؤوف) حقيق ًة
حتى َ

م��ا َ
�ير محُ���اقِ
زال ّ
و����ض���ا ًء ب��غ ِ
ف��وح بال�شذى الع ّباقِ
ور� َؤاك
ٌ
وت��� ٍ
للجمع دونَ �شِ قاقِ
آل��ف
ِ
ل��غ��دٍ
�سخي ب��اه�� ِر الإ���ش��راقِ
ٍّ
�إ ّال الب�شا�ش َة دائ��م الإ�شفاقِ
�سو ًطا من الإذاللِ والإره���اقِ
ب��امل��ح��ت��اج وامل��م�لاقِ
أف���ت
ف���ر� َ
ِ

يا بن (الر�ضي) وال تزال �أرومة
الكرام ونبتهم
دوح
ول َ
ِ
أن��ت من ِ
غ ّ��ذت��ك م��ن ل�بنِ ال���والء �أمومة
مل تن�شغلْ ب��ت��ج��ار ٍة ربحي ٍة
أن���ت متاجر
�أب��� ًدا ومل تغفلْ و� َ
فـ (مب�شهدٍ ) و (بكربالء) وتارة
وفر�شت (�سجاد الغرام) بدربهم
َ

مت��ت��د ب��ا���س��ق��ة م��ن الأع�����راقِ
ف���رع ن�����ض�ير ب��اجل��ن��ا امل��غ��داقِ
قد طاب ما ّ
غذ َ
تك من �أخ�لاقِ
عن متجر الأخرى على الإطالقِ
عن حب (�أهل البيت) بالإنفاقِ
يف (طيبة) امل�سعى مع الأ�شواقِ
خل ًطى من الأح��ب��اب والع�شّ اقِ

ولأن��ت من همم الرجال عزمية
م��ا نابها �ضعف مب��ا ق��د كابدت
ك��ون��ت م��ع�� ًن��ى ل��ل�ثراء مم��ي�� ًزا
�إذ ك��ان معنى للف�ضيلة مثم ًرا
وت�سامح الإن�سان دون غ�ضا�ضة
تر�ضى بربح ال��ذات حتفظ و ّدها
فالأ�صل ر�أ�س املال عندك يف الورى
�صدق التعامل من �ضمري طاه ٍر
ه��و ذا ر�صيدك ال مب��الٍ
م��ودع
ٍ

�أع��ط��ت م��ث��ا ًال رائ���ع امل�صداقِ
يف ال�سعي والتح�صيل ل�ل�أرزاقِ
ع��ن �سائر ال��ت��ج��ار والأذواقِ
ما عا�ش يف ثوب من الإخفاقِ
وب��ن��ب��ل ط��ب��ع دون � ّأي ن��ف��اقِ
من قبل ربح امل��ال يف الأ�سواقِ
���س��م��ة ال����ذي مل��ت��اج��ر خ�لاقِ
م��ا ل�� ّوث��ت��ك م��ط��ام��ع ال��ف��� ّ��س��اقِ
ول��دى البنوك بعملة الأوراقِ

فبما �ستبكيك الكرام وقدت بدت
وال��دم��ع تعبري لبع�ض ح�شا�شة
بتفج ٍع
ول��ربمّ��ا ك���ان الأ���س��ى ّ
َ
دم���وع �أحب ٍة
أك�ب�ر م��ن
ِ
وه���واك � ُ
مبالمح
ول��ربمّ��ا �ص ّلى ال�شجي
ٍ
للحزنِ �أ�شكال اجل��م��ال و�إنمّ��ا
بح�سه
ولأنت يف ال�شجن الفريد ّ
تخفي من الآهات ُ
بع�ض جراحها
ت�أبى انحنا ًء يف �شموخ عذوقها
ما زال منها اجلذر ينب�ض مفع ًما
فاحلر لن ير�ضى احلياة رخي�صة

منك امل��ك��ارم جمة الأن�����س��اقِ
م���ف����ؤدة الآم�����ال كامل�شتاقِ
ه��و ���ص��ورة غ�� ّن��ت ل��ط��ول ف��راقِ
مهما ب��دت يف ح ّبها ال��دفّ��اقِ
ر�سمت جميل احلزن يف الأحداقِ
يف احل��� ّ��س �أمن���اط م��ن الأذواقِ
�شجن (القطيف) بقلبها اخلفّاقِ
والنخل ينزف ب��ال��دم امل��ه��راقِ
ما ط���أط���أت يو ًما �إىل ال�س ّراقِ
بهوى لرتب (اخلط) يف الأعماقِ
م���ا ب�ي�ن ٍّ
ذل خ���ان���قٍ ورب����اقِ

ب��وح م�شاع ٍر
ما كان يومك غري ِ
ولها ا�ضطراب النب�ض نوح �شكاي ٍة
(�شما�س ّيها) لغة الهوى
ت�سمو بـ ّ
وحكاية ت��روى ّ
فكل ف�صولها
هي ت�ستثري احل��ب يف مكنونها
فلك احلنني وكم تذوق من النوى

مكلومة �سالت على الآم���اقِ
وت����وج����ع لأح����ب���� ٍة ورف�����اقِ
ّ
وب��ه��ا ال��ب��دي��ع بنكه ٍة وم���ذاقِ
بتجان�س يف ب��وح��ه��ا وط��ب��اقِ
ٍ
وي��ل��وح يف ن��ظ��ر م��ن ال���ت��� ّواقِ
ومن اجلوى الأحباب دون تالقِ

�صفحات م�ضيئة من حياة الراحل الوجيه احلاج علي بن احلاج ر�ضي ال�شما�سي

�أبا ر�ؤوف �( ..صديقي) الثمانيني الوحيد! ..
نعم � ..صديقي  ..كنت �أ�ؤمن يو ًما ب�أن هناك فجو ًة يف طريقة التفكري بني الأجيال متنع �أفراد
لكن هذا الإميان حتطم �أمامك  ..قابلتك و وجدت روحك
جيلني خمتلفني من االن�سجام ّ ..
أ�شب من روحي !! ف�إذا بك ب�شو�شً ا  ..غري رجال َ
هدمت ال�شيخوخة ابت�ساماتهم
جيلك الذين ّ
� َّ
 ..و �إذا بك مل تن�س ن�صيبك من الدنيا فكنت ح ًيا حتى �آخر �أيام حياتك  ..غري رجال َ
جيلك
هدهم اخلوف من املوت حتى ماتوا قبل �أن تفارق �أرواحهم �أج�سادهم ب�سنني  ..اهن�أ يا �أبا
الذين ّ
ر�ؤوف ف�أنت يف جوار اهلل و �ضيافته  ..فال �أكرم و ال �أرحم منه �سبحانه  ..لكن زرنا نحن �أحبابك
 ..فنحن ن�شعر �إذا ما رفرفت روحك حولنا  ..و نهن�ؤ بذلك ..
د� .سالم حممد ر�ضا ن�صراهلل
�أبا ر�ؤوف  ..طبت ح ًيا و مي ًتا
�أبا ر�ضا ..
العزاء كل العزاء لك يف فقد الأب والظل والقلب الكبري الذي لطاملا ا�ستظلينا به جميعا ..
هنيئاً لك كل تلك اللحظات التي كنت تق�ضيها بجانبه وهو من كان ي�ست�أن�س كلما ر�آك بقربه ..
م�سح اهلل على قلبك بال�صرب وال�سلوان  ،و�أعانك اهلل على الفراق ..
عظم اهلل لك الأجر �..أح�سن اهلل لك العزاء  ،وجزاك اهلل خري اجلزاء ..
ً
ً
ً
�أعزيكم ونف�سي بفقد الأب الكبري  ،واليد البي�ضاء والروح ال�شابة التي مل تعرف يوما كدراً �أو ب�ؤ�سا �أو ي�أ�سا ..
بع�ض �أمل ..
�أعزيكم ونف�سي مبن �أنِ�سه اجلميع و�أحبه اجلميع و ارتاد جمل�سه العامر كل من ا�شتاق البت�سام ٍة �صادق ٍة �أو ِ
ٍ
معنويات عالية ..
كرم و�سخاء و
�أعزيكم ونف�سي بفقد الأب احلنون  ،والرجل الكبري بكل مافيه من ٍ
�أبا ر�ؤوف � ..سنذكرك عند رحيلك كما كنا ن�أن�س بذكرك الطيب دائما  ،فمثلك ال ميوت ..
لكن يف القلب ح�سرة ويف العني دمعة  ،ف�شوقنا �إليك كبري ..
لن �أقول وداعاً  ،لكن اىل لقاء قريب ..
رحمك اهلل يا عبداهلل ..
حمبك  -ها�شم ال�سيد �ضياء ال �إ�سماعيل
وم�ضة �سريعة. .من حياة الوالد �أبي ر�ؤوف .
مما متيزت به �شخ�صية الفقيد ال�سعيد رحمه اهلل. .
قدرته على تبادل احلديث مع خمتلف ا�ﻷ عمار.كل ح�سب عمره وهمومه واهتماماته- .وهذا ﻻ يوجد عند كثري ممن امتد بهم
قطار العمر؛ وقارعوا امتحاناته بكل قوة وب�سالة وثبات �إميان.-
لقد كان املرحوم يتنزل لعمري الب�سيط وفكري ال�ضئيل و�أنا بعد يف املدر�سة اﻻبتدائية يف م�سجد ا�ﻹ مام علي يحاورين يف
موا�ضيع ب�سيطة كب�ساطة عقلي ..ويطوي الزمان �أيامه والرجل �أمام عيني كل مرحلة لها همومها و اهتماماتها وﻻ تزال �سعة
البال كماهي بل ازدادت.وال�صدر مفتوح �ﻷ ي نوع من �أنواع احلديث -ﻻ نفع له خا�صاً منها -يحاور فيها ويبث فيها ن�صائح
حكيمة انتجتها جتارب مديدة ،،،فﻻ ينق�ضي احلديث �إﻻ وقد خرجت بفائدة روحية ونف�سية ...وحتى عملية...
�إن �أردت الن�صح احلكيم بذله بكل �صدق. .و�إن �أردت �سعة ال�صدر والرتويح عن النف�س فلن تقوم �إﻻ وقداجنلى منك
ماتعاين...وبالرغم من ثقل حاله يف العام املن�صرم �إﻻ �أن ذلك مل ينل من جمال روحه و�سعة �صدره وحكمته �شيئا.
عموما ﻻ �أظن �أحدا قد خالط الفقيد ولو لفرتة ق�صرية..يختلف معي فيما قلت.
حمبكم مهند ح�سني تقي الزاير

َن ْـم قرين العني
�أبحث عن �صورك � ،،أحاول �أن �أعيد الزمن  ،،لأعي�ش
كل حلظة فيها معك.
�صوتك يرتدد يف م�سامعي  ،،و�ضحكتك اململوءة حيا ًة
تالم�س قلبي فتجربه �أن يبت�سم
�أطيافك اجلميلة ت�ؤن�سني ،،
فال �أكاد �أ�صدق �أن ناعي املوت قد �ص ّوت با�سمك
ال مل متت !،،،
�س�آتي �إليك  ،،و�سرتحب بي كعادتك � ،،ست�ؤن�سني
بحكاياك
�س�آتي �إليك � ،،ستم�سك كفي لتو�صيني ،،
�س�أقبل ر�أ�سك و�أودعك
ال لن �أودعك  ،،فقلبي �أم�ضه الرحيل
�آملني غيابك � ،،آملني بعدك
كل �شيء يا �أبي يفتقدك
كل �شيء ينعاك  ،،يبحث عنك  ،،ينتظر عودتك
من قرير العني يا �أبي ،،
م�ضيت �إىل حياة اخللود ونعيم الآخرة وبقينا نحن
بعذابات احل�سرة والأمل
رحمك اهلل و�أدخل عليك النور وال�سرور مع حممد
و�آله الطاهرين .الفاحتة �إىل روح الأب الغايل احلاج علي
ال�شما�سي
ال�سيدة �آمنة ال�سيد ها�شم ال�سيد عدنان اخلباز
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حتقيق

املدنية وو�سائل االت�صال الـحديثة ..

التوا�صل �أم القطيعة
�شم�س:
رغم تخمة و�سائل
التوا�صل االجتماعي
�إال �أننا نعي�ش حالة من
القطيعة مع الآخرين
الواقع املت�سارع للحياة
املعا�صرة �أدى �إىل اندثار
العالقات الب�شرية
اجلميلة

نا�صر اجلا�سم :
احل�سد والغرية
وال�صراعات �أهم �أ�سباب
�ضعف العالقات

26

حتقيق /زكريا الع ّباد
وت�صحرها بني النا�س،
ي�شتكي الكثريون من �ضعف العالقات االجتماعية ّ
ويعزونه �إىل املدن ّية وتغري �أ�ساليب العي�ش فيها ،واالنخراط يف حياة مادية
جافة ،وعدم ا�ستيعاب التقنية وو�سائل التوا�صل بطريقة خادمة للتوا�صل
الإن�ساين.
لكن �آخرين ال ي ّتفقون مع هذا التو�صيف من �أ�سا�سه ،ويرون فيه قدرا من
الإجحاف وجمافاة العلمية واملو�ضوعية .ا�ستطلعنا �آراء �أ�شخا�ص من فئات
متباينة من حمافظة القطيف  ،ومن الدمام والأح�ساء ،لنخرج ب�آراء عميقة
ومتفاوتة يف التو�صيف وت�شخي�ص الأ�سباب ،ف�إىل التفا�صيل..
• توا�صل افرتا�ضي
يف البدء تقول الكاتبة والقا�صة �شم�س علي :للأ�سف رغم اكتظاظ �أجندة
�أوقاتنا يف الع�صر احلايل بالتوا�صل الب�شري حد التخمة على مواقع التوا�صل
الإجتماعية يف العامل الإفرتا�ضي ،نعي�ش يف املقابل حالة من القطيعة مع
الآخرين على �أر�ض الواقع ،قد ت�صل �أحيانا للأ�سف ال�شديد �إىل �أقرب
املقربني ،ما ت�سبب يف ذبول العالقات الإن�سانية العامة وا�ضمحالل حالة
التوا�صل املجتمعي بني الأفراد� ،إال يف نطاق �ضيق ما ت�سبب بحالة من
اخلواء العاطفي ،وتال�شي بع�ض �أوجه ال�شعور بالأمان يف املجتمع وتكاثر
اجلرمية.
وميكننا �أن نقول �أن الواقع املت�سارع للحياة املعا�صرة �أدى دون مبالغة �إىل
اندثار بع�ض العالقات الب�شرية اجلميلة فلم يعد اجلار يعرف جاره يف ال�شقة
املجاورة ل�شقته ،عو�ضا عمن ي�سكن يف اجلهة املقابلة من احلي.
وفقد بذلك الإن�سان املعا�صر ما كان يعي�شه الآباء �سابقا من عالقات �إن�سانية
حميمة بني الأهل واجلريان ،ولي�س الأقربني منهم فقط بل يف غالبية الزقاق،
حيث العالقات املتينة والتوا�صل اليومي امل�ستمر ،وتلم�س حاجة املحتاج
وغوث امل�ستغيث ي�شبع حاجات �إن�سانية لدى بع�ض الأفراد ،فلم يكن اجلار
�سوى فرد من الأ�سرة الكبرية التي ي�سكن جميع �أفرادها الكرث يف منزل
واحد ،بل �إن بع�ض اجلريان يف ال�سابق كان يحدث �أن يعي�شوا يف بيت
م�شرتك دون غ�ضا�ضة نتيجة بع�ض الظروف املادية ويت�شاركون يف الأكل
ويتبادلون امللب�س.
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• خفاء و�شياطني
القا�ص والروائي نا�صر اجلا�سم تناول املو�ضوع من زاوية مغايرة مبينا �أنّ "
العالقات الأ�سرية والروابط املجتمعية مبا تت�ضمنه من عواطف �إن�سانية ونوازع
خرية و�شريرة �أزلية الطابع ،جتدها يف املجتمع ال�صغري ويف املجتمع الكبري،
وتنه�ض حتى يف العالقات البينية� ،أو بني االثنني واالثنتني ،والتقطع يف
هذه العالقات �سنة كونية وطبع دنيوي ،ومن �أكرب الأمثلة على ذلك ق�صتي
قابيل وهابيل ويو�سف عليه ال�سالم و�أخوته".
ويرى اجلا�سم �أنّ العامل الأكرب يف ظاهرة التقطع املجتمعي هو عامل "
�شيطاين بحت ،ح�سب ما هو معروف يف الأثر الديني ويف الفهم الإمياين،
فعواطف مثل الغرية واحل�سد واحلقد عواطف �شيطانية ،تنمو برعاية ال�شيطان
و�أبنائه و�أحفاده ومعاونيه ،وهي عواطف قرينة للدم وللحرق وللخراب ،ويظل
الإن�سان رغم تلك املعرفة بالعداء الأزيل بينه وبني ال�شيطان كائنا غبيا �سهل
الغواية ،وكائن �ضعيف جدا �أمام القوى ال�شيطانية املتنوعة واملت�شكلة يف
�صنوف �شتى من الفتنة والإغواء".
وي�ضيف :حتت هذا العامل الكبري -العامل ال�شيطاين -تندرج عوامل كثرية
حتدث التقطع املجتمعي ،كظاهرة ال�سحر التي ت�شيع يف املجتمعات املتعارفة
واملتوا�شجة بو�شائج قربى ،مبعثها ظاهرة الزواج وظاهرة اجلوار وت�صب فيها
عاطفة احل�سد �صبا ،فلجوء الأ�شخا�ص �إىل هذا العامل ال�سحري ال�شيطاين
لالنتقام من بع�ضهم البع�ض وخا�صة العن�صر الن�سوي والذي مبعثه بال
�شك العجز الب�شري واجلنب و�ضعف الوازع الديني هو عامل مهم جدا يف
تقطع املجتمعات و�إن بدا عامال خفيا غري ظاهر للعلن ،فكثري من املت�ضررين
من هذا العامل ت�أتيهم �أو�صاف من قام ب�سحرهم من قبل الكهنة والعرافني
وعادة يكون من ذوي القربى فيتم التعرف عليه وحتدث القطيعة.
ويختم اجلا�سم :يندرج حتت هذا العامل �أي�ضا تلك ال�صراعات والنزاعات
ال�صغرية التي تن�شب بني الأطفال وبني املتجاورين يف ال�سكن ويف العمل
ويف املهن� ،صراعات ونزاعات �صغرية يغذيها ال�شيطان وي�سمنها حتى تكرب
وتتحول اىل عداوات حادة ،وتبرت �أي نوع من �أنواع االت�صال ،ومما يندرج
حتت هذا العامل ال�شيطاين النظرات القبلية والطائفية واملذهبية ،فتلك
النظرات ق�سمت وفتت �أمما وممالك ودوال كبرية ،وبرتت �أو�صاال جمتمعية
كانت يف غاية املتانة والقوة ،فلو ت�أملت الأحياء ال�سكنية اجلديدة التي تن�ش�أ
وتتكون يف الأح�ساء والقطيف تراها قائمة على هذه النظرات املقيتة ،نظرات

ع�ش�ش وفرخ فيها ال�شيطان ،و�ضحك مبلء فيه على تفاهة التفكري الإن�ساين،
وعلى اجنراره وانقياده لأفكاره وخمطاطاته الدموية التي تهدف اىل �إبادة
العن�صر الب�شري.
• القطيف  ..القرية واملدينة
النا�شط االجتماعي �صالح �سياب قال �أنّ املدينة بطبيعتها متتلك مقومات
التقدم والتطور ولكنها على ح�ساب متا�سك جمتمعها .مدينة القطيف تنطبق
عليها ت�سمية (املدينة احلديثة) يف مناطقها احلديثة التي ت�شكلت ب�سبب
االزدحام يف القرى الأمر الذي جعل الكثري من العوائل تلج�أ لل�سكن خارج
قراها.
و�أ�ضاف :يف الأحياء احلديثة ت�ضعف العالقة بني �سكانها ب�سبب نزعتهم
لقراهم ،فرتى الكل يتخذ منزله ك�سكن وباقي اليوم يق�ضيه يف قريته وبني
�أهله وجريانه ،حتى امل�شاركة االجتماعية يقت�صرها على قريته� .أما يف الأحياء
احلديثة فعادة ما تكون العالقة معدومة ب�سبب ما ذكرته �آنفاً.
وبني �س ّياب �أنّ هذه الظاهرة ينتج عنها انعدام الن�شاطات االجتماعية التي
ت�ساهم يف تنمية احلي على كافة الأ�صعدة ،وتعالج الكثري من امل�شاكل ،نظراً
الهتمام �ساكني الأحياء احلديثة مب�شاكل قراهم واعتبار احلي جمرد مكان
لل�سكن.
ويختم �س ّياب ملفتاً �إىل �أن العزلة كانت موجودة قبل الأحياء احلديثة .وقد
�ساهم التطور التقني وازدياد ن�سبة �سكان الأحياء احلديثة من القرى يف
تخفيف حدة العزلة التي كانت ت�شتكي منها يف ال�سابق.
• الفرد واملجتمع
ويقول الكاتب نذير املاجد :من
املعروف �أن العالقة االجتماعية ،وكما
�أملح الكثري من املفكرين ،هي طبيعة
ثانية ،ي�صطبغ بها الكيان الإن�ساين
يف �أغلب متظهراته ،وهي طبيعة بارعة
يف تلب�س ال�صور ،فما نراه من انكفاء
للعالقات والرتابط االجتماعي،
لي�س �سوى وجها �آخر� ،إنه انزياح بها
ل�شكل �آخر ،فاحل�ضور االجتماعي املبا�شر ا�ستبدل بحيز افرتا�ضي �أتاحته
امليديا بجميع �أ�شكالها� ،صرنا اليوم نبتادل ر�سائل التهنئة بالعيد وحتى
ر�سائل العزاء والرثاء عرب الوات�ساب والفي�سبوك� ،صارت تطبيقات الرتا�سل
هي املكان االفرتا�ضي ،الذي ي�شبع يف الفرد غريزته يف التوا�صل االجتماعي.
وي�ضيف :التقنية اليوم لي�ست مثل الأم�س ،امليديا فر�ضت ايقاعا و�شكال
جديدا للتوا�صل ،بل �إنها وكما هو مفرت�ض ،لن تكتفي بذلك ،بل �ستالم�س
روح العالقة والتوا�صل الب�شري ،فالتقنية لي�ست ،كما كنا نظن� ،شيئا حمايدا،
�إنها �ستفر�ض �شروطها وتعيد انتاج وت�شكيل العالقة نف�سها ،ويف هذا ال�سياق
ميكن �أن تعيد التقنية ،بقليل من التوجيه� ،صوغ التدافع والتداخل والعالقات
االجتماعية ،بحيث ت�ستبطن وتدمج �أخالقيات اال�ستقالل الفردي وتعزز من

قيم االختالف وحريته ،فامليديا اليوم ملتحمة بنزوعها وارتباطها الوثيق بر�ؤية
منحازة للفرد على ح�ساب املجتمع ،مما يعني �ضرورة التوازن الذي ال ي�صادر
حق الذات يف تفردها ،لكن مع الأ�سف ،مل يح�صل مثل هذا الرت�شيد،
ب�سبب خا�صية "التنا�شز االجتماعي" �أي عدم االت�ساق يف النمو بني ظواهر
املجتمع� ،إذ �أن التقنية يف واقعنا االجتماعي مل تفعل �سوى تدوير الواقع
االجتماعي بجميع ما يحمل من �آفات وظواهر �سيئة.
وبعيدا عن ذكر الأ�سباب اخلا�صة باالنتقال الطبيعي للمدينة ،واملجتمع املدين
بتعريفه التقني ،وما يجر من ذيول تفكيكية مت�س �أوا�صر العالقات احلميمة،
�إال �أن العامل الأ�سا�سي يف نظري هو التبني امل�ستعجل للتقنية وللتحديث
دون مراعاة تبيئتها ومعاجلتها والتمهيد لها ثقافيا ..جمتمعنا منذ الطفرة
النفطية ومدن اال�سفلت جازف بقفزة �إىل املجهول ،لقد تكبد جمتمعنا الكثري
لأننا مل نعمل على خطوات التبيئة التي كان يجب �أن ت�سبق كل حتديث،
لهذا �صارت التقنية نقمة ا�ستبدلت التوا�صل احلميم بر�سالة وات�ساب� ..إنه
ان�شغال �أعمى بالتقنية.
• ظروف اقت�صادية
ويقول ال�صحفي �إبراهيم اللومي :لعل ال�سبب الرئي�سي يف القطيعة االجتماعية
التي نعي�شها حالياً والتي هي نتاج عن قلة التوا�صل االجتماعي بني
النا�س يف هذا الزمن خا�صة يف املجتمعات املدنية راجعة �إىل عدة �أ�سباب،
وقد يكون الأبرز منها يف وجهة نظري هو كرثة و�سائل االت�صال احلديث،
واق�صد هنا التكنولوجيا كالهواتف النقالة واالنرتنت وكذلك مواقع التوا�صل
االجتماعي ،حيث �ساهمت هذه الو�سائل ب�شكل كبري يف �إ�ضعاف �صلة
التعارف والرتابط االجتماعي والزيارات بني افراد املجتمع.
وي�ضيف :كما ال ميكننا �أن نغفل عن الظروف املادية ال�صعبة التي يعي�شها
بع�ض الإفراد ،على اعتبار �أن الكثريين من النا�س �أ�صبحوا يبحثون على لقمة
العي�ش الكرمية التي متكنهم من مواجهة ظروف احلياة ال�صعبة على ح�ساب
توطيد العالقات االجتماعية ،بحيث متر عليهم �أيام ورمبا �أ�سابيع مل يروا
اقربائهم �أو ذويهم ،وهذا خلق نوعا من التفكك االجتماعي يف املدن ،بحيث
�أدى ذلك �إىل اختفاء الزيارات االجتماعية من �أجندتهم اليومية مما �أثر حتى
يف ا�ستقرار نف�سية الفرد وبالتايل �إ�ضعاف لغة التوا�صل.
• تك ّيف وذهول
ال�شيخ ريا�ض ال�سليم قال :ما ح�صل لدينا هو عبارة عن فجوة ثقافية بني واقع
الثقافة املادية من م�أكل وملب�س وو�سائل موا�صالت وتوا�صل ،وبني الثقافة
املعنوية من �أمناط �سلوكية وتوجهات عقلية كالعادات والتقاليد .وب�سبب
الت�ضخم العمراين ال�سريع الذي تزامن مع تطور �سريع لو�سائل التوا�صل و
املوا�صالت ترك �آثارا كبرية يف النظام االجتماعي والروابط الأجتماعية.
و�أ�ضاف :املجتمع ال زال يعي�ش حالة ذهول ب�سبب �سرعة التطورات ومل
يتمكن من التكيف لهذه التغريات ب�سبب �سرعة تغريها ،ومل ي�ستطع
ا�ستيعاب ال�صدمة ليتمكن من �إعادة توازنه من جديد .وخالل الثالثني
�سنة املا�ضية �شهدت كثري من العوائل التمزق و التفكك وابتعاد ابنائها وقلة
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توا�صلهم ب�سبب ال�سفر لطلب العمل و االن�شغال بالعمل طوال اليوم .لذلك
جاءت فكرة املجال�س واجلمعيات العائلية لدى كثري من الأ�سر ل�سد هذا الفراغ
ومع ذلك مل ت�ستطع حل امل�شكلة.
وبني ال�سليم �أنه :يف ال�سنوات الأخرية �شهد العامل ثورة جديدة من خالل
مواقع التوا�صل االجتماعي كالفي�س بوك و الوات�ساب ورغم التغريات الكبرية
التي �أحدثها يف النظام الإجتماعي �إال �أنه مل ي�ستطع حل امل�شكلة.لأن امل�شكلة
يف التقاطع هي نتاج طبيعي حلياة التمدن و الرتف التي تنمي ح�س الإنانية
وت�ضعف التوا�صل الإجتماعي.
وختم قائال :هذا يجعل الروابط االجتماعية مهزوزة وقائمة على امل�صالح ويكون
ال�شخ�ص م�شغوال بنف�سه ويحاول �أن ي�ستبدل املجتمع االفرتا�ضي يف النت
بدال من املجتمع احلقيقي .فيعي�ش الإن�سان بعيدا عن واقعه وجمتمعه وهذا
ي�ضعف حيوية املجتمع و ي�سبب تراجع يف م�ؤ�س�سات املجتمع الأهلية كامل�ساجد
و احل�سينيات و اجلمعيات اخلريية و التجمعات ال�شبابية.
• تناف�س املدن
يون�س البدر املحا�ضر بكلية الآداب بجامعة امللك في�صل قال :التح�ضر
االجتماعي ديناميكية حتمل يف م�ضمونها حركة التغري االجتماعي ال�سريع.
فاملدينة احلديثة التي جاءت نتيجة الزدهار احل�ضارات وتعاقبها امل�ستمر هي
�صورة وا�ضحة حلياة التح�ضر وما ي�شوبها من تغريات اجتماعية جوهرية .فعوامل
معينة حتف بالتح�ضر ت�ساعد عجلة املجتمع يف امل�ضي نحو التغري التلقائي يف
اجتاه معني قد يكون تراجعا وانحرافا وقد يكون تقدما وارتقاءا.
و�أ�ضاف :من �أخطر هذه التغريات تقل�ص العالقات بني الأ�شخا�ص يف املجتمع
وذلك لأ�سباب دعت �إليها �سمة التح�ضر الراهنة من �أهمها انف�صال الأفراد يف
املجتمع عن دورهم التوا�صلي املفتوح �إىل التوا�صل املغلق الناجم عن توزيع
الأفراد يف قطاعات عمل منف�صلة يف الغالب ويف بيئات جغرافية خمتلفة
ته�شمت خاللها الأن�سجة االجتماعية يف املدن القدمية واحلديثة تبعا لذلك.
قوى الإنتاج و�سوق العمل فر�ضت هذه البنى االجتماعية املغلقة و�أدت �إىل
عالقات ذات بعد جتاري ونفعي فقط.
ولفت البدر �إىل �أنّ حا�ضرتي الأح�ساء والقطيف مل تكونا مبن�أى عن هذا التغري
احل�ضري بل متثالن �أجلى �صوره احلديثة ،حيث اجتاحهما �سوق العمل بقوة
يف ظل تفجر �آبار النفط وانطالق �أبراج ال�صناعة و�إنتاج الطاقة ،ولكن العمق
التاريخي لهاتني املدينتني يفر�ض �س�ؤاال مهما وخطريا :ملاذا مل يقف قدم
هاتني املدينتني و�أ�صالتهما يف وجه هذا التغري ال�سلبي على م�ستوى العالقات
االجتماعية؟
وختم البدر :يف اعتقادي �أخطر الإجابات عن هذا الت�سا�ؤل هو �أنهما مل تبقيا
وحدهما يف امليدان حيث ن�ش�أت مدن جديدة على خط املناف�سة معهما يف
تقدمي �صور اجتماعية جديدة ذات عالقات نفعية مطلقا وا�ستقطبت حركات
هجرة كثرية خلخلت الأبنية االجتماعية القدمية والأ�صيلة وتركت �أثرا على
قيم املجتمع اجلديد.

النقا�ش يف مو�ضوع املدينة ب�شكل عام هو من املوا�ضيع ال�شائكة املت�شابكة
التي تكفل بها علم االجتماع ال�صناعي .واملدن واحلوا�ضر يف ال�شرق كانت من
املدن الرثية باملوا�ضيع واملختلفة يف �أو�ضاعها� .أتذكر عندما قدمت بحثا م�صغرا
عن تكيف القرويني املهاجرين بالقيا�س على مدينة الريا�ض عا�صمة اململكة
العربية ال�سعودية يف العام  ،1996وكانت خال�صته �أن املهاجرين �إىل الريا�ض،
برغم املعاناة التي يعانونها من عدم التك ّيف� ،إال �أنّ البحث ك�شف عن �أنه ال
التع�صب القبلي بعد انتقالهم من
تغيرّ ا مهماً قد طر�أ و�أدى �إىل انحفا�ض �صورة ّ
املناطق القبلية والع�شائرية �إىل الريا�ض.
و�أ�ضاف :حينما ن�أتي �إىل مدينة القطيف ،فواقعها اليوم يقول �أنها مدينة لي�ست
التقدم
تقدمت بف�ضل ّ
�صغرية ،لكنها لي�ست كبرية ،كما �أنّ القرى املحيطة بها ّ
التكنولوجي والتقني ،الأمر الذي �أذاب الفوارق بني املدينة والقرية ،كما �أنّ
التقدم جعل القطيف تقرتب من املدن املجاورة.
هذا ّ
وختم قائال :ومع �أن القطيف م ّرت بالطفرة النفطية التي �أقامت مدنا حديثة
مثل اخلرب واجلبيل وغريهما� ،إال �أنها وقيا�سا مبثيالتها ال ّأقل من حيث الأمرا�ض
التح�ضر مثل ريادة ال�ضبط الر�سمي وكرثة
احل�ضرية ،والذي اعترب من عالمات ّ
التقدم املادي ،وزيادة العالقات امل�صلحية واملادية بدال عن العالقات الإن�سانية.
وكخال�صة ميكن القول �أن القطيف كمدينة ت�أثّرت ب�شكل �أقل من غريها
بالأمرا�ض احل�ضرية.

• �أ�صالة التوا�صل
وي�ؤيد الأ�ستاذ يحيى اجلا�سم النتيجة التي
تو�صل �إليها العيد قائال :يقول ابن خلدون
ّ
يف مقدمته�( :إن الإن�سان اجتماعي بطبعه)،
ويقال يف الأمثال ال�شعبية( :اجلنة بال نا�س
ما تندا�س) .هاتان العبارتان و غريهما ت�أتيان
من وحي م�سلمة اجتماعية واحدة وهي �أن
الأ�صل يف املجتمعات هو التوا�صل والرتاحم
والتالقي والتزاور ،و�أن �أي افرتا�ض خارج
هذا الإطار ينبغي �أن يكون م�ستندا �إىل بحث
اجتماعي يحدد وجه القطيعة ونوعها ون�سبتها.
وي�ضيف :ال �أعلم عن �أي قطيعة يتحدث ال�س�ؤال يف املنظومة االجتماعية !.
فلي�س كل اجتماع توا�ص ًال ولي�س كل افرتاق قطيعة .فالعائلة املتحولقة حول
بع�ضها يف ظل ان�شغال �أفرادها بالت�صفح الرقمي ت�شعرك بالقطيعة رغم تقارب
�أج�سادهم ،يف حني يفاجئك �آخرون بقربهم رغم بعد امل�سافات بينهم� .إذا
التوا�صل �أمر واقع ،و لكن ما نلحظه اليوم هو جتدد طرق التوا�صل بف�ضل الثورة
املعلوماتية و و�سائل التقنية احلديثة حيث �سجلت اململكة العربية ال�سعودية
�أعلى معدل منو عاملي على برنامج ( )Twitterح�سب �إح�صائيات Social
 Clinicلعام 2012م.
ويختم اجلا�سم قائ ًال :بعد هاتني املقدمتني حول �أ�صل التوا�صل االجتماعي و
جتدد �صوره و�أن خالف ذلك يحتاج �إىل �إثبات �أقول� :إن التوا�صل االجتماعي
• املبالغة يف ال�سلبية
رغم عبوره للقارات وكرثة تكتالته �إال �إن ذلك ال يعني �أن نغفل بع�ض مظاهر
الأخ�صائي االجتماعي جعفر العيد قلل من �أهمية التغريات ال�سلبية احلا�صلة الربود االجتماعي داخل العائلة الواحدة وحاجتنا املا�سة ملا ي�سمى اليوم
يف مدينة القطيف ب�سبب حمافظتها على قيمها وتقاليدها القدمية وقال� :إن بالذكاء االجتماعي.
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قامت كل من �شركة

متابعات

ال�ضامن ُيك َّرم نظري
مت ّيزه وجناحه لعام 2013م

 -اجلفايل واخوانه وكالء كلفيناتور  Kelvinatorو فريجدير  Frigidaireوكاريري  - carrierم�ؤ�س�سة ال�سويلم وكالء جرنال الكرتيك .

 -احل�سن غازي ابراهيم �شاكر وكالء مكيفات  LGو اري�ستون  Aristonوميتاج وميديا  -الزقزوق وكالء وايربول  Whirlpoolو جليم غاز و O-Gene ral

 -واملتبويل وكالء �سام�سوجن " � - " Samsungشركة الزامل للمكيفات � -سانيو  - SANYO Electricفوجي  - Fujiجري  - Greeالناغي وكيل . LG

بتكرمي �شركة عبداهلل ال�ضامن و�أوالده يف احلفل الذي اقيم م�ؤخر ًا مبنا�سبة اليوبيل الذهبي ومرور  50عام على الت�أ�سي�س  ،وجاء تكرمي ال�ضامن نظري
كونه الأكرث متيزا وجناحا يف ال�سوق ال�سعودي لعام  2013وحليف ا�سرتاتيجي ومن خالل تقدمي اخلدمات املميزة وما بعد البيع وحتقيق ر�ضا اجلمهور.

املجيدية� / 013 85516000 :صفوى / 013 6643121 :الدمام013 8060000 :
�شارع امللك عبدالعزيز  -القطيف -الكويكب � 013 8540807 :شارع امللك عبدالعزيز  -القطيف  -ميا�س013 8551342:
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نعود مرة �أخرى لعامل الدرو�س بعد ان توقفنا بع�ض ال�شي ودر�سنا اليوم قد يبدو من ا�سمه و�أنه معقد ًا �أو متقد ًما ولكن �ستكت�شفون بعد ان ننتهي
خ�صو�صا اذا ما ر�أينا نتائجه على ال�صور.
منه ب�أنه لي�س بتلك ال�صعوبة
ً
ماهو الهي�ستوجرام:
الهي�ستوجرام هو ر�سم بياين لوحدات الت�صوير الرقمي تظهر فيه مناطق ال�سطوع ومناطق العتمة يف ال�صورة ويقوم هذا الر�سم بتبيان توزيع اال�ضاءة والألوان يف ال�صورة من العتمة (� %0سطوع) اىل
ال�سطوع التام (� %100سطوع)ويتوزع ال�ضوء يف هذا الر�سم البياين عادة حتت خم�س اجزاء:
البيا�ض التام ( :)Pure Whiteوهي الإ�ضاءة القوية يف ال�صورة وعادة ما تكون امل�صدر الرئي�سي لل�ضوء كال�شم�س �أو م�صدرالفال�ش مثال.
الهاياليت ( :)Highlightsوهي تلك االجزاء التي مت ت�سليط ال�ضوء عليها مثل ال�سماء او اللمعة على االج�سام.
املنطقة املتو�سطة ( :)Midtonesوهي االجزاء التي حتمل اغلب التفا�صيل يف ال�صورة �سواء للمناطق ال�ساطعة او املعتمة.
الظالل ( :)Shadowsوهي وكما يفهم من ا�سمها املناطق الواقعة حتت الظل
ال�سواد التام ( :)Pure Blackوهي املناطق التي تنعدم فيها اال�ضاءة
تتوزع هذه االجزاء يف الهي�ستوجرام كما يبدو يف الر�سم التو�ضيحي :ت�أتي منطقة البيا�ض التام (ال�سطوع التام) يف اق�صى اليمني وتليها منطقة الهاياليت ثم ت�أتي امليدتونز �أو املنطقة املتو�سطة وبعدها
الظالل و�أخريا منطقة ال�سواد (العتمة التامة) يف اق�صى الي�سار.تتوزع هذه االجزاء يف الهي�ستوجرام كما يبدو يف الر�سم التو�ضيحي :ت�أتي منطقة البيا�ض التام (ال�سطوع التام) يف اق�صى اليمني وتليها
منطقة الهاياليت ثم ت�أتي امليدتونز �أو املنطقة املتو�سطة وبعدها الظالل و�أخريا منطقة ال�سواد (العتمة التامة) يف اق�صى الي�سار.
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كيف نقر�أ الهي�ستوجرام

كما قلت يف بداية املقال فان هذا الر�سم البياين مهم ج ًدا ونتائج فهمه مفيدة جدا لكل م�صور مهما كان جمال ت�صويره .كبداية وكقاعدة عامة ,للح�صول على �صورة م�ضاءة ب�شكل �صحيح (تعري�ض
�صحيح) يجب ان تكون اال�ضاءة موزعة ب�شكل �صحيح على اخلم�س مناطق .كما ذكرنا فان املحور االفقي يو�ضح درجة اال�ضاءة وبالتايل اذا كانت اغلب اجزاء الر�سم موجودة جهة اليمني فان هناك
�أجزاء �ساطعة كثرية يف ال�صورة واذا كان �أغلب الر�سم جهة الي�سار فان مناطق العتمة كثرية �أما اذا كانت اغلبها يف املنت�صف فهذا يعني ان االجزاء املتو�سطة  Midtonesكثرية بال�صورة .باخت�صار
يو�ضح الهي�ستوجرام هذه االمور املهمة:
 من اين تبد�أ اال�ضاءة القوية ( )Whitesواين تنتهي ()Blacks؟ هل هناك تركيز على منطقة معينة دون �سواها؟ هل قمت بتغطية كل االجزاء �ضمن التعري�ض امل�ستخدم؟ -هل هناك توازن يف اال�ضاءة ام انها متيل الحد اجلهتني؟

اذا كان الهي�ستوجرام متجها للحد االي�سر وبخطوط طولية من املهم ان يكون الهي�ستوجرام متوازنا لتظهر ال�صورة كما
عالية فان هذا يعني �أن االجزاء املظلمة بال�صورة كثرية �أي ان اردت .وعادة وعند نقطة التعري�ض املثايل يبد�أ الهي�ستوقرام
التعري�ض منخف�ض ( )Under Exposedوتبدو فيه ال�صورة وينتهي ب�شكل مقو�س عند قاع الر�سم البياين .مما يعني انك
قد قمت بتغطية جميع درجات ال�شدة �أو مبعنى اخر غطيت
مظلمة.
او�سع ما ميكن تغطيته من املدى الديناميكي (Dynamic

�أما اذا كان حد الطرف االمين من الهي�ستوجرام يالم�س
الطرف االمين وبخطوط طولية عالية فهذا يعني ب�أن التعري�ض
يف ال�صورة زائد ( )Over Exposedحيث �أن االجزاء
�شديدة البيا�ض يف ال�صورة كثرية.

.)Range

عندما يالم�س الر�سم البياين �أحد الأطراف فهذا يعني �أن هناك حالة خ�سارة للتفا�صيل ( .)Clippingوللتخل�ص من هذا العيب يجب تعديل اعدادات التعري�ض .احيانا قد ال يكون هذا االمر
عيبا يف ال�صورة ومثال ذلك اذا ما كانت ال�صورة حتوي ال�شم�س مث ًال فمن الطبيعي ان يكون هناك تالم�س للر�سم مع الطرف االمين.
كيفية اال�ستفادة منه:
واالن وبعد ان عرفنا كيفية قراءة الهي�ستوجرام يتبقى علينا معرفة كيفية اال�ستفادة منه .اذا كنا ال نزال يف مكان الت�صوير فبامكاننا النظر اليه ومعرفة ان كان التعري�ض زائدا او ناق�صا وتعديل ذلك
يف االعدادات واعادة التقاط ال�صورة بالتعري�ض ال�صحيح .اما اذا كان ال يوجد جمال العادة التقاط ال�صورة فال يزال هناك جمال لتعديلها عن طريقة برامج حترير ال�صور التي حتوي جميعها على
اداة الظهار الهي�ستوجرام اخلا�ص لكل �صورة� .أول طريقة لتعديل ال�صورة هي عن طريق خا�صية الـ  Levelsالتي تظهر الهي�ستوجرام مع مثلثات �صغرية باال�سفل ميكن حتركيها لليمني وللي�سار
وكل ما علينا عمله هو ان جنعل الر�سم البياين اقرب ما يكون للمثالية التي ذكرناها �أي جنعله يبد�أ وينتهي من احلدود ال�سفلى وبدون فراغات بينه وبني احلدين االميني واال�سفل.
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�سيمفونية ال�ضوء

اما اخلطوة التالية والتي قد حتتاجها يف �أغلب االحيان وهي حتريك املثلث الأو�سط وذلك
ل�ضبط الإ�ضاءة املتو�سطة كما تريد وال يوجد قاعدة ثابتة لذلك بل تخ�ضع خليال ورغبة
امل�صور نف�سه �ش�أنها �ش�أن مفردة التعري�ض ال�صحيح التي هي �أمر ن�سبي يعود يف النهاية لذوق
امل�صور ولطبيعة ال�صورة.
حتدثنا هنا عن القاعدة العامة للهي�ستورجام ال�صحيح ولكن من املهم اال�شارة اىل بع�ض
ال�شواذ عن هذه القاعدة فمثال يتعمد امل�صور ان يجل ا�صورة بتعري�ض زائد ك�صور الـHigh
� Keyأو معتمة ك�صور الـ Low Keyوهنا �سيتطلب ان تكون حواف الهي�ستوجرام عند
االطراف.
وختاما فان من اجلدير بالذكر �أننا يف هذا املو�ضوع حتدثنا فقط عن الهي�ستوجرام الأحادي
�أو الـ  Luminance Histogramو هو اخلا�ص بالتعري�ض املب�سط لل�صورة كما لو كانت
�صورة بالأ�سود و الأبي�ض  ،وهناك نوع �آخر من الهي�ستوجرام و هو الهي�ستوجرام اللوين
( )Color Histogramحيث يعطينا �شدة �إ�ضاءة كل لون (قناة) من الألوان الأ�سا�سية
لل�صورة  ،وعن طريق هذا النوع ميكننا �أن نعرف �شدة كل لون و كمية تركيزه يف جزء من
�أجزاء ال�صورة اخلم�سة.
�شكر خا�ص لل�صديق ح�سن بوحمد حيث ان فكرة املو�ضوع
جاءت من احدى م�شاركاته على االن�ستجرام
)_(@HBPHOTOGRAPHY

ت�صوير :ابراهيم علي الزارعي-هم�سات �ضوئية 6

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

http://photographylife.com/understanding-histograms-in-photography
http://tasweery.com/mag/histogram.htm
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ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

متابعات

ال�سني بحفل زواج ابنه ليث على كرمية ابن
احتفل املهند�س عبد ال�شهيد حممد
ّ
عمه جا�سم بن املرحوم احلاج حممد ال�سني�..ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا املياد وال�صرييف بزواج ابنهم �أحمد حميد املياد
على كرمية املرحوم علي بن �إبراهيم ال�صرييف �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

زواج

احتفل املهند�س ال�سيد زكي ال�سيد ح�سن العوامي بزواج ابنه الدكتور ال�سيد حممد على كرمية
الدكتور حممد علي اخلليلي �أحر التهاين القلبية للعري�سني ولأ�سرتيهما وبالرفاء والبنني
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د .جا�سم العلوي

البحث العلمي الواقع والطموح
البحث العلمي هو عبارة عن خطوات حمددة ومتتالية يجمعها �إطار عام ي�سمى باملنهج العلمي معدل االنفاق على البحث العلمي من جممل الناجت القومي 2011
ويهدف البحث العلمي �إىل �إ�ضافة معرفة جديدة .هذه املعرفة قد تكون حال مل�شكلة ما ،تف�سري
لظاهرة ما ،التنب�ؤ ب�شي ما �أو اكت�شاف �شيء ما .هذه اخلطوات املحددة ميكن �إجمالها يف و ملاذا كل هذا االنفاق ؟
الت�سا�ؤل والبحث عن �إجابه ما من خالل التو�سل باالدوات العلمية ( النظرية والعمليه) وهذه هنا يجب �أن اعر�ض ب�شكل موجز تاريخ النه�ضة الأوروبية .يف القرن الثاين توقفت احل�ضارة
اال�سالمية عن الإبداع ودخلنا يف ع�صور الظالم .يف املقابل بد�أ العامل الغربي بالنهو�ض لكنه
االجابه البد �أن ت�ضيف �شيئا جديدا للمعرفه.
ولكن ما هي حاجتنا للبحث العلمي ؟ �إن هذا الت�سا�ؤل ي�شبه قولنا :هل نحن بحاجه اىل املاء ظل حتت ت�أثري احل�ضارة الإ�سالمية .وميكن �أن نقول ب�أن الغرب يف بدايات نهو�ضه مر بحقبة
ر�شدية – �سينوية .فهو ال ي�سطيع �أن يقر�أ ار�سطو دون �أن يقر�أ ابن ر�شد ونتاجه الفل�سفي .ثم
�أو الهواء؟ .وميكن �أن �أبني بع�ض الأمور التي تدل على عمق حاجتنا للبحث العلمي:
اوال :هي حاجة تت�صل ب�إن�سانيتنا فالبحث وحماولة فهم النظام الكوين وكيف تتحرك الظواهر حدثت القطيعة مع العقل الإ�سالمي و بد�أ الغرب يقر�أ الرتاث اليوناين مبا�شرة دون احلاجة �إىل
على ال�ساحات الإقت�صادية والإجتماعية وال�سيا�سية والإن�سانية هي حاجة تتعلق بف�ضول النتاج الفكري الإ�سالمي .و بد�أت النه�ضة مع افراد حاولوا الإنقالب على الفكر الكن�سي
الإن�سان املعريف� .إن�سانيتنا تتحقق با�ستخدام العقل الذي هو منحة الهية ميزنا اهلل بها عن �سائر الذي يحجر الإبداع الفكري وبد�أت كوم�ضات ثم حتول الفكر الإبداعي �إىل ثقافة نه�ضوية
وبد�أت النه�ضة يف العلوم والفنون .لكن احلكومات الغربية �أدركت مع الثورة ال�صناعية يف
املخلوقات.
ثانيا :نحن �أمة ذات خ�صائ�ص م�شرتكة تعي�ش على جغرافيا حمددة يجب �أن تكون لنا ر�سالة انكلرتا والتي �صاحبها نتائج كبرية على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي �أن
ح�ضارية .لي�س من املعقول �أن ن�ستمر يف ا�ستهالك املعرفه ويف التقليد دون �أن ن�سهم يف �إنتاج التقدم العلمي �ضرورة من �أجل ال�سيطرة على امل�ستعمرات ومن اجل جني املزيد من الرثوة.
ف�أ�صبحت الأمة الأوروبية حكومات و�شعوب تقد�س العلم لأنه يحقق تطلعاتها يف ا�ستعادة
املعرفه ويف التمايز احل�ضاري عن االخر.
ثالثا :احلاجة اىل البحث العلمي هي حاجة وجودية تت�صل بالأمن القومي والأمن الغذائي دورها احل�ضاري واالن�ساين ويف بناء اقت�صادياتها ويف ا�ستقرارها ال�سيا�سي.
لقد ادرك الغربيون �أن الإنفاق الب�سيط على البحث العلمي قد يدر عليهم بعائدات �ضخمة.
والإقت�صاد وببقائنا ككتلة ب�شرية يجمعها �إطار الدولة العام.
�إننا للأ�سف ننظر �إىل البحث العلمي والتقدم التكنولوجي ك�أمر ثانوي يتعلق باجلامعات وهو و�أدركوا كذلك �أن الإجابة عن بع�ض الت�سا�ؤالت الب�سيطة قد تقود �إىل اخرتاعات لها �أهميتها
الق�صوى .و�أدركوا كذلك �أن الفكرة التي قد تبدو عدمية الفائدة قد تنتج ثمارها يف امل�ستقبل.
نوع من الرتف و لي�س له �صلة بالأمن الوطني والعزة الوطنية .
لقد �أدركت ا�سرائيل قبل قيامها يف العام � 1948أهمية البحث العلمي والتقدم التكنولوجي و ا�ضرب لكم مثال :النظرية الكمية التي اكت�شفت مع بداية القرن الع�شرين كانت تبدو عدمية
من �أجل بقائها يف هذه املنطقة ف�أ�س�ست قبل الإعالن عن قيامها باكرث من � 30سنة معهد الفائدة ،تكنولوجيا ماذا يعني �أن تكون الطاقة يف امل�ستوى الذري حمددة وغري مت�صلة؟ لكن
 %40من �إنتاج امريكا اليوم يقوم على هذه النظرية.
ا�سرائيل التكنولوجي  IITيف العام  1912و�أ�س�ست اجلامعة العربية يف العام .1918
ميكن �أن نعرف عمق االزمة التي يعي�شها البحث العلمي بالنظر �إىل واقع البحث العلمي لدى
كيف نغري هذا الواقع املتخلف ؟
الآخر املتقدم ،عندها �سندرك حجم امل�أ�ساه.
ال�شك �أن واقع البحث العلمي يف �أمريكا و�سبع دول �أوربية كربى بالإ�ضافة �إىل اليابان وال�صني لقد طرح �شكيب ار�سالن �س�ؤاله اخلالد ملاذا ت�أخر امل�سلمون و تقدم الغرب ؟ وقد مت طرح هذا
ال�س�ؤال يف زمن رواد الإ�صالح جمال الدين االفغاين وحممد عبده وعبد الرحمن الكواكبي.
هو واقع متقدم يف جميع العلوم الريا�ضية والطبيعية والهند�سية والإن�سانية.
�إن هذا التقدم ال يحدث اال �ضمن نظام متكامل ي�ضمن ا�ستمرارية النه�ضة (قد يحدث تقدم وهوالء الرواد قد عا�شوا يف فرتة اال�ستعمار ثم �أعيد طرح ال�س�ؤال بعد �أن حترر العامل اال�سالمي
علمي بدون احلاجة �إىل هذا النظام املتكامل لكن ال يوجد �ضمان ال�ستمراريته)  ،هذا النظام من براثن اال�ستعمار والزلنا نكرر طرح ال�س�ؤال لأننا مل نقطع �شوطا يف م�س�ألة التقدم.
و يف ظني �أن غياب املرتكزات الثالثة (لنظام متكامل ي�ضمن �صناعة النه�ضة وا�ستمراريتها بعد
املتكامل يرتكز على مرتكزات ثالثة )1 :العدالة  )2الإقت�صاد  )3التعليم الإبتكاري
وال�س�ؤال كيف نقي�س حجم التقدم العلمي لدولة ما ؟ ميكن ذلك من خالل بع�ض امل�ؤ�شرات� :أن تكون للأمة �إرادة النهو�ض) هو �سبب ت�أخر امل�سلمون وتقدم الغرب.
عدد الأوراق العلمية املن�شوره وكذلك حجم الإنفاق على البحث العلمي .لقد تبني �أن هناك واملرتكزات الثالثة هي م�ستوحاة من القر�آن الكرمي عندما حتدث عن ق�صة ذي القرنني يف �سورة
عالقه طرديه بني التقدم العلمي والإنفاق .اجلدول التايل يو�ضح مدى ما تنفقه الدول املتقدمه الكهف وعند مالحظة الت�سل�سل يف عر�ض الق�ص�ص.
�أعود واكرر �أن حمددات النه�ضة هي:
على البحث العلمي مقارنة مبجمل الناجت القومي.
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4.7%

billions 9.4

% 2.7
3.67%
1.84%
2.3%

billions 405.3
billions 160.3
billions 251.8
billions 68

 -1العدالة  :بناء الدولة احلديثة القائمة على ف�صل ال�سلطات و�سيادة القانون وعدم الت�صنيف
الديني واملذهبي للمواطنني واعتبار جميع مواطني الدولة مت�ساوون �أمام الق�ضاء ومتكاف�ؤون يف
الفر�ص و�إعطاء املواقع لذوي الكفاءات بغ�ض النظر عن �أعراقهم و مذاهبهم ومناطقهم .كل
ذلك ي�ؤدي �إىل الإ�ستقرار ال�سيا�سي.
 -2الإقت�صاد :املعدة اجلائعة ال تنتج بحثا .يجب بناء اقت�صاد متني ي�ضمن ا�سا�سيات العي�ش
الكرمي لكافة املواطنيني .وقد متكن الأوروبيون عرب نظام �ضرائبي �أن يحققوا ن�سبيا التوازن
الإقت�صادي .ون�ستطيع عرب نظام �ضرائبي ا�سالمي �أن نحقق هذا التوازن.
 -3التعليم الإبتكاري :وهو تعليم ينطلق من ر�ؤية تنموية ويقوم على قاعدة فكرية حتدد
م�سارات التعليم من البداية حتى حتقيق الهدف .
التعليم يجب �أن ال يكون جمرد حفظ معلومات و�إمنا يجب �أن ي�ؤدي �إىل حتفيز الإبتكار وتنمية
قدرة الطالب النقدية والفكرية .ويجب �أخذ التعليم كق�ضية جمتمعية اجلميع ي�ساهم يف تطويره
وال ننظر اليه على انه مرفق حكومي.
من الوا�ضح �أننا ندخل القرن الواحد والع�شرين وال زلنا نناق�ش مو�ضوعات تتعلق بالهوية
الوطنية والدولة املدنية ودولة القانون وحقوق الإن�سان ونعاين يف كثري من بلداننا العربية من
الفقر والبطالة .اليكم بع�ض هذه االح�صاءات املنقولة ن�صا....
" ...ويقدر حاليا عدد �سكان الوطن العربى ب  351مليون ن�سمة يعي�ش �أكرث من  19فى
املائة منهم حتت خط الفقر " اقل من  2دوالر امريكى فى اليوم " ويقدر عدد الفقراء فى
الوطن العربى بحواىل  70مليون فقري امل�ؤهلني منهم للح�صول على خدمات مالية ي�صل اىل قرابة
 35مليون فقري من بينهم  3ماليني فقط متكنوا من احل�صول على خدمات مالية "...
" � ...أ�شار التقرير �إىل �أن �سكان العامل العربي قد بلغ عام (٢٠٠٩م) نحو ( )٣٣٨مليون
ن�سمة ي�شكل ال�شباب ما ي�صل �إىل ( )٪٥٠منه .و�أن متو�سط معدل البطالة يف العامل العربي
ي�صل �إىل نحو ( )٪١٤.٨حيث ت�صل البطالة يف بع�ض دوله �إىل ( )٪٥٠ثم يتدرج يف االنخفا�ض
حتى ي�صل �إىل ( )٪١٠يف �أح�سن الأحوال يف دول �أخرى ،بينما متو�سط معدل البطالة العاملي
ال يتعدى نحو (" ...)٪٦.٦
" ...ن�سبة االمية يف الوطن العربي و�صلت �إىل نحو  27,9يف املائة من اجمايل �سكان الوطن
العربي البالغ  350مليون ن�سمة (  95مليون امي يف العامل العربي )"...
بع�ض االح�صائيات اخلطرية واملفجعة :
املعدل ال�سنوي للقراءة لدى الفرد الواحد:
ربع �صفحة
 40كتاب
 11كتاب
 35كتاب

الدول العربية
ا�سرائيل
امريكا
اوروبا

�آفاق علمية

الدول العربية
ا�سرائيل هي اعلى �إنفاقا يف العامل على البحث العلمي
بالن�سبة للناجت القومي
امريكا
اليابان
ال�صني
املانيا

% 0.2

$

العام  2008والتي تبلغ اكرث من  1166وهي تفوق ما انتجه العرب من براءات اخرتاع
طوال تاريخ حياتهم والتي تقدربـ  836براءة اخرتاع فقط"...
"...اح�صائيات براءات االخرتاع يف العام  : 2008ح�صلت الدول العربية جمتمعة على 173
براءة اخرتاع يف عام واحد ،يف حني �سجلت تركيا  367براءة� ،أما �إ�سرائيل فو�صل ر�صيدها �إىل
 1882براءة �أخرتاع"..
"�...أما على �صعيد الدول النامية فقد ت�صدرت كوريا اجلنوبية القائمة بت�سجيل 7908
براءات اخرتاع تلتها ال�صني ( )6089فالهند ( )766والربازيل ( )451وجنوب �أفريقيا
( )382واملك�سيك ( )210وماليزيا ( (177و�سجلت كوريا على ال�صعيد العاملي �أعلى زيادة يف
عدد االخرتاعات امل�سجلة بن�سبة  ،%12تلتها ال�صني بن�سبة .%11.9وحافظت الدول ال�صناعية
على ت�سجيل �أعداد كبرية من براءات االخرتاعات ،وتقدمت اليابان بـ 28774تلتها �أملانيا
( )18428ثم فرن�سا ( )6867فربيطانيا ( )5517وهولندا ( )4349وال�سويد ( )4114و�سوي�سرا
( )3832ثم كندا ( )2966و�إيطاليا ( )2939وفنلندا ( )2119ف�أ�سرتاليا ("... )2028
مع كل هذا الواقع املزري ف�إن هناك نزيف م�ستمر للعقول العربية ،
فما هي �أ�سبابه؟
-1الغرب يقدم للباحث العربي البيئة ال�صاحلة للإبداع .
اجلامعات الغربية واالمريكية جامعات ذات توجهات بحثية مما يعني ان اجلامعات الغربية تعطي
�أولوية خا�صة للأبحاث ويوجد بها الإن�ضباط واجلدية والتعاون البحثي فهم يعملون بروح
الفريق ومتكن للباحث من التفاعل مع كافة العلماء حول العامل يف تخ�ص�صه.
 -2يقدم له امتيازات مالية ومعي�شية ( فحقوقه حمرتمة وم�صانه ويت�ساوى �أمام القانون مع
بقية مواطني الدولة وال يخ�ضع للت�صنيف العرقي واملذهبي وحدها كفاءته حتدد موقعه يف هذه
املجتمعات ).
 -3وجود وكاالت ت�شغيل غربية تعمل على �إغراء الطالب العرب بالهجرة والعمل يف الغرب
 -4تطور و�سائل الإت�صال جعل عندنا نوع �آخر من الهجرة �أن يبقى الباحث يف وطنه لكنه يعمل
بالبحث العلمي لدى م�ؤ�س�سات بحثية غربية تن�شر �أبحاثه حتت م�سمى تلك امل�ؤ�س�سات الغربية.
يف املقابل البلدان العربية ت�شكل عامل طرد للكفاءات العربية لأن:
 -1البنية التحتية للجامعات العربية �ضعيفة – تنق�صها العديد من امل�ستلزمات
 -2اجلامعات العربية حديثة الن�شئة بينما جامعات الدول الغربية هي عريقة يتجاوز بع�ضها
الأربعمائة �سنة.
 -3زيادة �ساعات التدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س مما ينعك�س �سلبا على الأداء البحثي.
 -4قلة اع�ضاء هيئة التدري�س.
 -5قلة امليزانية املخ�ص�صة للبحث العلمي.
بع�ض الإح�صائيات ت�شري
اىل �أن هناك "  ...اكرث من  %35من جمموع الكفاءات العربية يف خمتلف امليادين تعي�ش يف
بالد املهجر .و�أن  15الف طبيب عربي هاجروا �إىل اخلارج مابني  1998و "... 2000
هذا النزيف يكلف العامل العربي املال و املعرفة.

ال�س�ؤال كيف نوقف هذا النزيف ولو م�ؤقتا؟
 -1تقدمي نف�س الإمتيازات
"...ال يوجد جامعة عربية �ضمن الـ  500جامعة بينما  3جامعات ا�سرائيلية ت�صنف  -2رد الإعتبار واملكانه الإجتماعية للباحثني
�ضمن �ألـ  200اف�ضل جامعة يف العامل .و حتتل اجلامعات االمريكية الع�شرة ك�أف�ضل  -3و�ضع خطط تنموية للإ�ستفادة من اخلريجني
 -4يجب �أن ال نهتم فقط ب�أن ننتج متعلمني بل يجب �أن نهتم باملحافظة عليهم.
جامعات العامل "...
"...وتفيد تقارير اليون�سكو كذلك ان عدد براءات االخرتاع التي �سجلت يف ا�سرائيل يف ان البحث العلمي هو ق�ضيه وطنيه بامتياز وهو �صمام امان للبلد ومقدراته من التبعية للخارج .
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نق�ص فيتامني "ال�شم�س امل�شرقة"
(املر�ض ال�صامت)
حتقيق الدكتور /حممد حمرو�س �أحمد �آل حمرو�س
باحث وا�ست�شاري يف علوم امليكروبات الإكلينيكية وهند�ستها اجلينية
الواحد والع�شرون من �أيلول  2013للميالد

مقدمة-:
لقد حدث فهم حقيقي يف العقد الأخري -من خالل الدرا�سات العلمية التخ�ص�صية املحكمة-
لدور فيتامني ( )Dاحليوي (والذي ي�سمى جما ًزا بفيتامني "ال�شم�س امل�شرقة") يف ج�سم الإن�سان
ب�شكل عام .حيث مت ت�سليط ال�ضوء يف العقود الأخرية على العديد من احلقائق اجلديدة التي تربز
الأهمية الكربى له ،ومن �أمثلة ذلك �أهميته امل�ؤكدة ل�سالمة ومتانة العظام.
وبالنظر للكثري من الدرا�سات والبحوث العلمية العاملية يف املجالت املحكمة ،وكذلك من خالل
املُعاينة والتمحي�ص الدقيقني على امل�ستوى املناطقي واملحلي مت مالحظة الآتي-:
• �أن ن�سبة كبرية من النا�س يف العامل (ي�صل املعدل لديهم -ح�سب املتو�سط امل�أخوذ من
الكثري من الدرا�سات� -إىل �أكرث من ُ )%40يعانون من نق�ص يف فيتامني ( ،)Dوهو �أمر جممع
عليه من قبل املنظمات ال�صحية العاملية.
• �أن مر�ض ه�شا�شة العظام منت�شر ب�صورة ملحوظة يف العامل العربي مقارنة بالدول الغربية
(ت�ؤكده الدرا�سات املختلفة والتي �سنذكر بع�ضها الحقًا).
�أما يف ال�سعودية ،فقد �أ�شارت الدرا�سات �إىل الآتي-:
• �أن النق�ص ال�شديد لفيتامني (� )Dسائد وب�شكل كبري بني املواطنني ال�سعوديني (دون معرفتهم
بذلك) ،حيث ت�صل هذه الن�سبة �إىل  %97يف بع�ض الدرا�سات ،بل �أن درا�سة
حملية �أجريت يف مدينة جدة ومت ن�شر نتائجها يف املجلة الطبية ال�سعودية
�أ�شارت �إىل �أن ن�سبة النق�ص قد و�صلت -بني ال�سعوديني� -إىل  ،%100و�أن
الغالبية العظمى من ه�ؤالء هم من الن�ساء .بل �أن الكثري من املالحظات
املحلية تُ�شري �إىل �أن الن�ساء -ويف �أح�سن الأحوالُ -يعانني من عدم اكتفاء
يف معدل فيتامني (.)D
• �أن نق�ص فيتامني ( )Dمنت�شر بني فئة ال�شباب ومتو�سطي
العمر.
• �أن  %91من الرجال الأ�صحاء والذين ميار�سون
الريا�ضة (كما جاء يف درا�سة حملية يف ال�سعودية
�شملت جمموعة من الريا�ضيني) يعانون من
نق�ص يف  ،D (OH) 25حيث و�صلت
معدالت النق�ص لديهم �إىل  20نانو غرام/
مل .وكانت املالحظة هي يف �أن من
كانوا يعانون من االنخفا�ض احلاد
كانوا �أ�صغر �س ًنا من البقية.
• �أن معدل انت�شار الإ�صابة
به�شا�شة العظام لدى ال�سعوديات-
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بعد العقد اخلام�س من �أعمارهن -مقارنة بنف�س الفئة يف الدول الغربية (ح�سب درا�سات عدة
�أُجريت باململكة العربية ال�سعودية) مرتفع وب�شكل ملحوظ.وتُرجح الدرا�سات �سبب هذه امل�شكلة
�إىل ا�ستمرارية نق�ص فيتامني ( )Dمنذ ال�صغر.
• �أن  %80من املراهقات ال�سعوديات يعانني من نق�ص يف معدل فيتامني ( )Dمع وجود
م�ستويات D (OH) 25مبعدل �أقل من  25نانو مول/لرت ،عل ًما ب�أن امل�ستوى الطبيعي املتعارف
عليه با�ستخدام هذه الوحدة هو �أكرث من .75
• �أنه ويف دار�سة �أجريت على �أطفال ر�ضع يعانون من الك�ساح ،لوحظ �أن معدل تركيز فيتامني
( )Dيف الدم كان عند م�ستوى 8نانو غرام/مل ،وهو تركيز منخف�ض ج ًدا �إذا ما متت مقارنته
بامل�ستويات الطبيعية والتي من املفرت�ض �أن ال تقل عن  30نانو غرام/مل.
• �أن  %59من املراهقني ال�سعوديني من الذين يعانون من الك�ساح كان م�ستوى فيتامني ()D
لديهم حتت املعدالت الطبيعية.
• �أن نق�ص فيتامني (� )Dشائع بني امل�صابني بال�سكري من النوع الثاين وب�شكل �أكرب من غري
امل�صابني (كما جاء يف درا�سة مبركز امل�ؤ�شرات احليوية بكلية العلوم ،جامعة امللك �سعود).
• �أن الكثري من نتائج الدرا�سات املحلية ت�شري �إىل �أهمية زيادة فيتامني ( )Dيف النظام الغذائي
ال�سعودي ،و�ضرورة تعزيز مكمالت فيتامني ( )Dللفئات العمرية املختلفة.
لي�س هذا وح�سب ،بل ومن خالل مالحظات قمت بها على عينات ع�شوائية لأ�شخا�ص
بالغني من �أبناء املنطقة من اجلن�سني (و�صل عددها �إىل  100عينة) تراوحت �أعمارهم بني 22
و � 60سنة ،الحظت ب�أن جميع النتائج كانت حتت املعدل املطلوب.حيث تراوحت النتائج
بني  10و  23نانو غرام/مل مقارنة باملعدل الطبيعي والذي هو بني  30و  60نانو غرام/مل.
من خالل ما تقدم ،ن�ستطيع �أن نالحظ انخفا�ض معدالت فيتامني
( )Dيف املجتمع ال�سعودي ب�شكل خا�ص ،والذي قد ي�ؤ�شر
�إىل وجود انخفا�ض مماثل يف املجتمعات العربية ب�شكل
عام.
وحيث �أن نق�ص فيتامني ()D
ي�سبب العديد من التغريات
والأمرا�ض الف�سيولوجية
والنف�سية املهددة حلياة الفرد
والتي ُي�صنف بع�ضها باملزمن
وغري القابل للت�صحيح طب ًيا
والبع�ض الآخر باملهدد للحياة (كما

�سيتم بيانه يف ال�سطور القادمة) ،عليه ف�إن التعريف بهذا الفيتامني اجلاهزة ،وبع�ض �أنواع ع�صري الربتقال ،وال�سمن والدقيق وغريها
من �أغذية تنتمي لنف�س املجموعات.
ُيعترب �أمر مهم جلميع القراء.
• عن طريق �ضوء ال�شم�س-:
ي�سمى فيتامني ( )Dجما ًزا بفيتامني "ال�شم�س امل�شرقة" ،حيث
�أنه ويف وجود �ضوء ال�شم�س ،تقوم الأ�شعة فوق البنف�سجية
الناجتة منها والتي ت�صل �إىل م�ساحات اجللد املك�شوفة بالنفاذ من
خالله وحتفيزه على �إنتاج فيتامني (.)D
�إن تعر�ض اجل�سم املك�شوف(كالأطراف وما �شابه) لل�شم�س ملدة
من � 10إىل  15دقيقة،تزود الأن�سان-ويف �أح�سن الأحوال -مبا
قد ي�صل �إىل  %90من احتياجه اليومي من فيتامني ( ،)Dعل ًما
ب�أن من يح�صلوا على هذه الن�سبة هم �أقلية من النا�س .وكلما
كانت م�ساحة اجللد املك�شوفة �أكرب كلما كان معدل احل�صول
على فيتامني (� )Dأكرب.
وحينما نتكلم عن �أ�شعة ال�شم�س ،فال يق�صد بها الأ�شعة احلارقة
(ك�ساعات الظهرية كما هو احلال يف مناطق اخلليج) بل �أ�شعة
ال�شم�س يف �ساعات ال�صباح الأوىل �أو قبل الغروب .ون�ستطيع
القول ب�أن م�صطلح �أ�شعة ال�شم�س الباردة ي�شمل �أي�ضً ا وقت
الظهرية يف بع�ض الدول الباردة �أو حتى خالل فرتات �أيام ف�صل
ال�شتاء لدينا.
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كيفية احل�صول على فيتامني (-:)D

وعلى العلم من كل هذا ن�ؤكد -وباالعتماد على �أبحاث
ا�ستمرت لأكرث من � 40سنة ويف مراكز �أبحاث خمتلفة يف
العامل -ب�أن الغذاء لوحده غري كايف لتزويد الإن�سان باحتياجه
اليومي من فيتامني ( .)Dويف الغالب -وكما هو احلال يف
بع�ض الدول الغربية -يتم تزويد الأغذية بفيتامني ( )Dحتى
خ�صو�صا �إذا ما الحظنا ب�أن
ت�ستطيع �إمداد اجل�سم باحتياجه،
ً
اال�ستهالك املتعارف عليه واملتو�سط لدينا يف منطقة اخلليج-
كما مت من خالل درا�سة على طبيعة الأغذية احلالية -قد ي�صل
�إىل  100وحدة دولية فقط ،وهي ن�سبة متدنية مقارنة بالن�سبة
التي بد�أت بع�ض املنظمات الغذائية تن�ص عليها (مثل منظمة
الغذاء والدواء) وهي  1000وحدة دولية يف حال كان الرتكيز
لدى ال�شخ�ص طبيعي (�أما يف حال كان الرتكيز لدى ال�شخ�ص
منخف�ض ف�إنه قد يحتاج جلرعات �أعلى ل�سد هذا العوز يف ج�سمه
ومن خالل الكب�سوالت املركزة -كما �سيتم احلديث عنها يف
ال�سطور القادمة.)-

• �سوء �أداء الكلى �أو الكبد والذي ي�ؤثر على اال�ستيعاب
والإنتاج ،وكذلك عند الأ�شخا�ص الذين يعانون من التليف
الكي�سي ،و�أنواع �أخرى من �أمرا�ض الكبد التي تعيق
امت�صا�ص الفيتامني.
• ينق�ص فيتامني ( )Dعند الأطفال الذين ال تتم ر�ضاعتهم
طبيع ًيا ،حيث �أن لنب الأم يحتوي على املعدالت الطبيعية من
فيتامني ( )Dالتي يحتاجها الطفل الر�ضيع ب�شكل عام.
• الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة احلادة.

اجلرعة اليومية التي يحتاجها اجل�سم من فيتامني
(-:)D
�أن اجلرعة التي يحتاجها اجل�سم (كما هو متعارف عليه) هي
 400وحدة دولية للبالغني اً
(رجال ون�سا ًء) كحد �أدنى ،بينما ترفع
معظم الدرا�سات تلك الن�سبة �إىل  800وحدة دولية.

خ�صو�صا
وتذهب بع�ض مراكز الأبحاث وبع�ض امل�صحات الطبية
ً
يف �أمريكا واوروبا بالقول ب�أن هذه اجلرعة اليومية غري كافية
(خ�صو�صا تلك الدول التي متتاز بدميومة ال�سماء الرمادية لديها
ً
بني �أكتوبر ومار�س كما هو احلال يف الدول الإ�سكندنافية مث ًال)،
عليه ،ي�أتي دور برامج تدعيم الغذاء بهذا الفيتامني املهم وعلى �أ�سا�س ذلك ترفع اجلرعة �إىل  1000وحدة دولية (اي 25
(خ�صو�صا يف املدرا�س) ،وتثقيف النا�س ب�أهمية الرتكيز على
ً
الأغذية التي حتتويه برتاكيز عالية مثل الأ�سماك.

وللتو�ضيح ،هناك نوعان من فيتامني (" )1(:)Dالكوليك
ال�سيفريول" (فيتامني  )D3وي�أتي من امل�صادر احليوانية)2( ،
"الإرقوك ال�سيفريول" (فيتامني  )D2و ي�أتي من م�صادر نباتية.
من املعلوم ب�أن "الكوليك ال�سيفريول" هو م�صدر التخزين
الرئي�س لفيتامني ( )Dباجل�سم و ميكن قيا�سه بالدم.

ولقد اعرتفت رابطة هيئة ال�سرطان الأ�سرتالية م�ؤخ ًرا ب�أن
التعر�ض لبع�ض من �أ�شعة ال�شم�س هو �أمر �صحي كما جاء
على ل�سان الربوف�سور برو�س �أرم�سرتوجن من جامعة �سيدين.
حيث �أن الرابطة يف ال�سابق -ولثالث عقود من الزمن -كانت
تدعو لالبتعاد عن التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س بدعوة �أنها ت�سبب
• عن طريق الأقرا�ص والكب�سوالت اجلاهزة-:
ال�سرطان دون و�ضع معايري حمددة لذلك.
كما ميكن اخذ مكمالت فيتامني ( )Dيف �صورة اقرا�ص او
• عن طريق الغذاء-:
كب�سوالت �أو نقاط �سائلة .ويعتقد بع�ض اخلرباء والباحثني يف
خ�صو�صا حينما ال يكون الغذاء ُمتكاملاً
يتم احل�صول على ما تبقى من احتياج ن�سبي وقليل من فيتامني هذا املجال ب�أنها مهمة
ً
( )Dعن طريق تناول الأغذية الغنية بفيتامني ( .)Dحيث �أو حينما ال يكون التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س كاف ًيا كما هو احلال
تعترب الأغذية بحد ذاتها غري كافية بتاتاً كم�صدر لتزويد اجل�سم يف بع�ض املناطق الباردة �أو التي متتاز ب�سماء رمادية يغلب عليها
باحتياجه من فيتامني ( )Dما مل تكن مدعمة خارج ًيا به.
الو�صف الغائم واملمطر �أو يف املناطق التي متتاز ب�شدة �أ�شعة
ال�شم�س والتي ال ي�ستطيع الأن�سان املكوث حتت �أ�شعتها نظ ًرا
وتُعرف بع�ض الأغذية باحتوائها على كميات طبيعية من فيتامني حلرارتها املرتفعة (كما هو احلال لدينا يف دول اخلليج)نظ ًرا ملا
(،)Dمثل زيت كبد احلوت ،و�سمك ال�سلمون وال�سردين ت�سببه من �أمرا�ض خطرية مثل �ضربات ال�شم�س والإنهاك
والتونة و"املاكريل.ولدينا يف دول اخلليج توجد �أ�سماك دهنية احلراري و�سرطان اجللد.
غنية بفيتامني ( )Dمثل امليد وال�سمان وال�سويد وغريها من
لاً
العوامل التي قد تقف حائ جتاه اال�ستفادة
�أ�سماك دهنية.
الطبيعية من م�صادر فيتامني (-:)D

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
على الربيد الإلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي االخت�صا�ص
املنا�سب والرد عليكم

هناك �أي�ضً ا بع�ض الأغذية التي حتتوي على فيتامني ( )Dولكن • ا�ستخدام �أوقية وموانع و�صول �أ�شعة ال�شم�س �إىل اجللد.
بكميات �أقل مثل كبد البقر ،والأجبان ،و�صفار البي�ض ،وكذلك • وجود م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي تعيق من امت�صا�ص
منتجات الألبان املدعمة وامل�صنوعة من احلليب وحبوب الإفطار فيتامني (.)D
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ميكروجرام) وهي �ضعفني ون�صف اجلرعة املتعارف عليها بحدها
الأدنى.وتدعم هذا الزعم وكالة معايري الغذاء الربيطانية بالقول
(بعد �أن جتادل علم ًيا)� :أن �أخذ تركيز ي�صل �إىل  1000وحدة
دولية ب�شكلي وميال ي�سبب �إي م�شاكل للإن�سان.
وتعتمد تلك املراكز البحثية -التي رفعت اجلرعة �إىل 1000
وحدة دولية -على الربط الوا�ضح بني مر�ض ال�سرطان وانخفا�ض
ن�سبة فيتامني ( )Dيف اجل�سم (و�إن مل توجد درا�سة فعلية ت�ؤكد
ذلك ب�شكل قطعي) .حيث الحظت (مثل املجلة الأمريكية
لل�صحة العامة)وبعد معاينة الدرا�سات والبحوث -منذ
ال�ستينات وحتى الآن -على �أن هناك عالقة ملحوظة مع بع�ض
�أنواع ال�سرطان مثل �سرطان الثدي والقولون واملباي�ض الأنثوية
وغريها من �سرطانات قد يكون بع�ضها قاتل (والذي �سنو�ضحه
الحقًا).

قلة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لديهم ب�شقيها املنعدمة يف ف�صل (.)D
ال�شتاء وقلتها يف ف�صل ال�صيف .ويعمل فيتامني ( )Dعلى
خف�ض مقاومة الأن�سولني يف الدم والذي هو �أحد �أ�سباب �أمرا�ض �صفوة هذا التحقيق-:
حينما نفهم �أن نق�ص فيتامني ( )Dقد ي�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية
القلب.
خطرية (وقد تكون مهددة للحياة) مثل ت�سببه ب�شكل رئي�سي يف
وحيث �أن فيتامني ( )Dيلعب دو ًرا كب ًريا يف حتفيز تكاثر خاليا �أمرا�ض العظام الأي�ضية مثل الك�ساح (لني العظام) عند الأطفال
اجل�سم املختلفة ،عليه ُيعتقد ب�أنه قد ي�ساعد على �إعادة وتهيئة وه�شا�شة العظام عند الكبار ،وكذلك حينما نفهم �أن نق�صه ميثل
عاملاً خط ًرا(ومر�صو ًدا من قبل الباحثني) للإ�صابة ببع�ض �أنواع
خاليا الرئة وبالتايل مينع �أمرا�ضها املتعددة.
ال�سرطان وامرا�ض القلب والرئة و�ضعط الدم ومر�ض ال�سكر
لي�س هذا فح�سب ،فلقد ربطت درا�سات متعددة وبنف�س الوترية و�أمرا�ض املناعة الذاتية والت�صلب اللويحي املتعدد وال�صدفية
نق�ص فيتامني ( )Dب�أمرا�ض قد تغري من حياة الأن�سان مثل وانف�صام ال�شخ�صية واالكتئاب ،ن�ستطيع �أن نفهم بعدها �أهمية
مر�ض ال�سكر و�ضعط الدم واالكتئاب وانف�صام ال�شخ�صية تزويد اجل�سم باالحتياج الطبيعي اليومي من فيتامني ( )Dمن
والت�صلب اللويحي �أو الن�سيجي وبع�ض الأمرا�ض املناعية ،حيث خالل التعر�ض الطبيعي لأ�شعة ال�شم�س الباردة ومن خالل
لوحظ ارتفاع معدل ن�سبة هذه الأمرا�ض يف الأ�شخا�ص الذين الأغذية الغنية واملدعمة به ومن خالل املكمالت اجلاهزة مثل
الأقرا�ص والكب�سوالت.
يعانون من نق�ص يف فيتامني (.)D

وحيث �أن فيتامني ( )Dال يذوب يف املاء بل يف دهون اجل�سم،
ونظرا الرتباط امت�صا�ص الكال�سيوم بوجود فيتامني
عليه ي�ستطيع اجل�سم االحتفاظ به لعدة �شهور ،ق ًدرتها بع�ض
ً
( ،)Dف�إن نق�ص فيتامني ( )Dقد ي�ؤدي �إىل الآتي-:
الدرا�سات بني ثالثة و�أربعة �أ�شهر.
• �ضعف وه�شا�شة العظام (كما ملحنا له �سابقًا) ،والت�شنجات
اجلدير بالذكر� ،إن الكثري من الباحثني ُي�صنف فيتامني ( )Dالع�ضلية وال�شعور بالوخز.
على �أنه يف حقيقة الأمر هرمونًا تنطبق عليه الكثري من �شروط • الك�ساح (لني العظام) عند الأطفال �أي�ضً ا والذي قد ي�ؤدي
هذه الت�سمية ولي�س جمرد فيتامني ،حيث يعززون ذلك بالرتابط �إىل تقو�س ال�ساقني.
الكبري وبعالقته امللحوظة بالعديد من الأمرا�ض والتي تتوطد كل • الك�ساح(عند البالغني) الناجت عن قرحة يف العظام ،و�ضعف
يوم عرب ما ين�شر من �أبحاث علمية (يف املُجالت التخ�ص�صية الع�ضالت وحتى ال�صمم.
• ه�شا�شة العظام يف كبار ال�سن نظ ًرا لفقد الربوتني من العظام
املُحكمة).
و م�شاكل اال�سنان واجللد وت�ساقط ال�شعر.
ربط نق�ص فيتامني ( )Dب�أمرا�ض مزمنة وم�ستع�صية ويجب االلتفات �إىل �أن لي�س كل لني وه�شا�شة عظام تعني
نق�ص يف فيتامني ( )Dيف اجل�سم ،ولكن نقول ب�أن من الأ�سباب
مثل ال�سرطان-:
لقد الحظ باحثون من جامعة "�سانديجو" الأمريكية بزعامة الرئي�سة وب�شكل كبري لهذه امل�شاكل هو نق�ص فيتامني (.)D
الربوف�سور �سيدرك جارالند وبعد معاينة  63درا�سة من العام وب�شكل عام ،قد ي�ؤدي نق�ص هذا الفيتامني �إىل م�شاكل ب�صرية
� 1966إىل عام  2004ب�أن الواليات الأمريكية الأقل تعر�ضً ا و�شعور بالأرق ،وقد ي�سبب �إ�سهال وح�سا�سية والتهاب احللق
لأ�شعة ال�شم�س (مثل الواليات ال�شمال �شرقية) ترتفع لديهم (كما يحدث يف بع�ض الأحيان).
معدالت الإ�صابة بال�سرطان عن غريها .ولقد الحظوا �أي�ضً ا
ب�أن الأ�شخا�ص من ذوي الب�شرة الداكنة (من �أ�صول افريقية) ويجب الت�أكيد على ان العالقة بني نق�ص فيتامني ( )Dمع
ترتفع لديهم معدالت الإ�صابة بال�سرطان نظ ًرا ل�صعوبة امت�صا�ص بع�ض الأمرا�ض ينق�صها البحث امل�صمم لت�أكيد حجم هذا
الأ�شعة فوق البنف�سجية لديهم بوا�سطة طبقة امليالنني ال�سميكة الربط (لكنه ال يلغي طبيعة العالقة التي �أ�شرنا �إليها ،كما ت�ؤكده
املوجود يف ب�شرتهم ،وعليه ف�إن ن�سبة الوفاة املبكرة لديهم هي الدرا�سات البحثية) .ويبقى ال�شيء امل�ؤكد هو تلك الأمرا�ض
�أعلى من ا�صحاب الب�شرة البي�ضاء.
املتعلقة بالهيكل العظمي كه�شا�شة العظام ،والك�ساح (لني
العظام)،والك�سور ،و�ضعف الع�ضالت.
وخ�صو�صا تلك التي �أجريت يف جامعة
وت�ؤكد الدرا�سات
ً
�سانديجو على �أهمية �أخذ كميات كافية من فيتامني ( )Dالعالج-:
للوقاية من بع�ض الأنواع ال�سرطانية مثل �سرطان الثدي والقولون ويتم عالج نق�ص فيتامني ( )Dب�أخذ كب�سوالت حتتوي على
واملباي�ض الأنثوية والربو�ستات وغريها (كما جاء على ل�سان تركيز عايل من فيتامني (-)Dومن �أمثلتها فيتامني ()D3
احليواين -وبطريقة تدريجية لأن تركيز اجلرعات العالية يف وقت
�سيدرك جارالند).
واحد يف ج�سم الأن�سان قد ي�ؤدي �إىل ت�سمم ينتج من خالله
وتعزو الدرا�سات ن�سبة ارتفاع امرا�ض القلب يف ا�سكوتلندا �إىل ت�أثر الكليتني ب�سبب ارتفاع الكالي�سيوم الناجت عن ارتفاع فيتامني
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وتزداد �أهمية التزود بفيتامني (( )Dوبالكال�سيوم بكميات كافية
ومنا�سبة)خالل مرحلة الطفولة وكذلك يف فرتة تكوين الكتلة
العظمية والع�ضلية وباخل�صو�ص يف فرتة املراهقة والتي متثل
مرحلة النمو ال�سريع.
(خ�صو�صا
عليه ،ف�إن تثقيف النا�س ومطالبة امل�ؤ�س�سات املعنية
ً
من قبل "مقا�صف" املدار�س) ب�ضرورة تدعيم الأغذية والرتكيز
على �أهمية ا�ستخدام ومكمالت فيتامني ( )Dلتفادي امل�شاكل
ال�صحية املذكورة هو �أمر يف غاية الأهمية

ثقافة

�سما�سرة ال�سعودة�..أين امل�س�ؤولني؟

�آخر الكالم

�آخر الكالم

�شم�س علي

كان من املفرت�ض �أن حتل عملية ال�سعودة جزءا من م�شكلة البطالة لدى �شريحة وا�سعة من املواطنني ،لكن رغبة بع�ض ال�شركات يف
التحايل على نظام ال�سعودة الذي ي�شرتط ن�سبا حمددة من املوظفني ال�سعوديني يف كل من�ش�أة� ،أ�سهم يف ظاهرة ن�شوء �سما�سرة ال�سعودة
الوهمية ،من موظفي نف�س ال�شركات التي تبحث عن موظفني وهميني لإكمال الن�صاب املفرو�ض عليها �أو من معارفهم وذويهم ،وقد
ن�ش�أ نتيجة ذلك �سوق �سوداء ل�شراء �صور بطاقات بع�ض املواطنني املحتاجني للمال ،م�ستهدفة ربات البيوت والطالب وبع�ض العاطلني
�أو العاملني يف �أعمال حرة من غري امل�سجلني يف الت�أمينات الإجتماعية.
وها نحن ن�شهد تزايد ابرام عقود ال�صفقات البائ�سة بني ه�ؤالء املواطنني الغري ملتفتني ملدى خطورة الأمر على املدى البعيد وال�سما�سرة
اجل�شعني .وللأ�سف يظن ه�ؤالء املواطنون �أنهم رابحون لأنهم يح�صلون على �أموال ب�شكل �شهري من دون بذل جهد يذكر �أو االلتزام
بعمل ما ،غري مدركني فداحة ما يرتكبون من جرم جتاه �أبناء الوطن من الكفاءات الذين ت�ضيع عليهم ب�سبب ال�سعودة الوهمية فر�ص
العمل الكرمية ،كما �أنهم غري واعني كم يخ�سر الوطن ب�سبب ذلك.
ويح�صل املتعاقد مع ال�سعودة الوهمية عادة على مبالغ مالية زهيدة تتفاوت بني � 200إىل تالتة �آالف ريال يف �أف�ضل الأحوال عادة،
بعدما يقبل املواطن �أن يكون �شريكا مع التجار اجل�شعني يف عملية التحايل يف �سبيل ح�صوله على مال دون مواظبة يف العمل ،حيث
يتم ت�سجيل �أ�سمه �ضمن الت�أمينات الإجتماعية باعتباره موظفا ،كما ي�سجل يف املوارد الب�شرية التي تدعم راتب ال�سعودي غري �أنه يعطى
يف الغالب من قبل جهة العمل �أقل مما تقدم املوارد لدعمه باعتباره موظف يف هذه املن�ش�أة.
وغالبا ما يف�ضل �سما�سرة هذه الوظائف ا�صطياد الطالب والطالبات وربات البيوت والعاطلني وذوي الإحتياجات اخلا�صة لت�سجيلهم
كموظفني يف بع�ض ال�شركات ،ورمبا تدفع �شركة ملوظف �سعودي وهمي �ألفي ريال لكن بعد �أن يقتطع منها كل �سم�سار من ال�سما�سرة
ح�صته قد اليح�صل املوظف الوهمي يف نهاية الأمر �سوى على �أقل القليل.
يقول فهد عبداهلل وهو طالب جامعي ،كنا نلعب الكرة يف ال�شارع عندما مر بنا رجل وطلب منا �أن نعطيه �صور بطاقاتنا و�سيح�صل كل منا
على 200ريال �شهريا ،ولأننا ذقنا طعم الربح ال�سهل رغم قلته بحثنا بعد فرتة وجيزة عمن يدفع �أكرث ومت قبولنا �سعودة وهمية �أي�ضا يف
�شركة براتب �ألف ريال وعندما �سجلنا بها مت رف�ض طلبنا لأنهم �أكت�شفوا �أننا النزال م�سجلني باعتبارنا موظفني يف الت�أمينات الإجتماعية
واملوارد رغم تركنا العمل ،عند ذلك قمنا بتهديد �صاحب العمل القدمي و�أخربناه �أننا �سن�شتكيه �إن مل يخلي طرفنا من العمل ،ومت قبولنا
بعد ذلك يف ال�شركة اجلديدة ،ووا�صلت البحث عن فر�صة �أف�ضل وبالفعل ح�صلت حاليا على عر�ض جديد ب�ضعف راتبي القدمي.
�أما فرح �صالح فتقول �أنا ربة بيت و�أم لأطفال �صغار وال �أحمل �سوى ال�شهادة الإعدادية و�أو�ضاعنا املادية �صعبة لذا قبلت �أن يتم
ت�سجيلي كموظفة يف مكتب يف �سبيل �أن �أح�صل فقط على700ريال �شهريا ،الفتة �إىل �أن راتبها الأ�سا�س �ألف وخم�سمائة ريال لكن
موظف ال�شركة التي �أخرب قريبهم عن هذه الوظيفة يح�صل على 500ريال فيما يح�صل القريب على 300من الراتب!.
ومن يت�صفح حمرك البحث جوجل يذهل من عدد الباحثني من املواطنني من اجلن�سني يف غالبية مدن اململكة عن هذا النوع من
الوظائف الوهمية ،ولكل واحد منهم طبعا �سببه اخلا�ص ،ورغم �أنهم �شركاء يف عملية الف�ساد و�إن كانوا م�ستغلني يف الوقت نف�سه ،لكننا
نت�ساءل متى �ستعالج الثغرات يف تطبيق نظام ال�سعودة التي فتحت الباب لهذا النوع اجلديد من التحايل؟ و�أين دور وزارة العمل اجلاد
مما يحدث؟

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

�سما ا َ
خلط

www.samalkhot.com

القطيف � -شارع الريا�ض 8547773 :
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�شركة �إيواء للتطوير العقاري

Ewa Real Estate Development Company

عبد الغني بن عبد اهلل املهنا
الرئي�س التنفيذي

ة الذه

جتار

اململكة العربية ال�سعودية
الدمام � -شارع الأمري نايف
�ص.ب  - 2949 :الرمز الربيدي 31461 :

نذ 78

ملة م

ب باجل

 19هـ

اال�ست�شارات العربية لال�ستثمارات
م�صنع اجلزيرة ل�صناعة الذهب و املجوهرات
تيفا�شي للذهب و املجوهرات
غني مريانو للمجوهرات الرجالية
اجلزيرة ملعدات الذهب و املجوهرات
عبدالغني بن عبداهلل املهنا و �رشكاه

تليفون ) + 966 ( 13 841 0311 :
فاك�س ) + 966 ( 13 841 2689 :
ج ّوال ) + 966 ( 505 811 993 :

gani875@yahoo.com

م�صنع الفتوح للأملنيوم واحلديد
الثقة ًت ْب َنى على اجلودة

فندق جولدن توليب  -اخلرب

�ساتر ميكن تركيبه على
قطاعات الأملنيوم املف�صلية
داخل الزجاج

عمل النوافذ والأبواب
بتقنية مكائن CNC

القطيف � -شارع �أحد  -هاتف  + 966 13 8526250 :فاك�س + 966 13 8540204 :
Email: alfetooh@hotmail.com
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www.alfetooh.comدي�سمرب- 2013/
Website:
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التميز
اجلودة ت�صنع
ّ

الدمام
�شارع الأمري حممد بن فهد (الأول �سابق ًا)
ت  )013( 8335170 :ف )013( 8336009 :
جوال+ 966 541051003 :
�ص.ب  3278الدمام  - 31471ال�سعودية
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القطيف
�شارع اخلليفة عمر ( حي باب ال�شمال )
ت  )013( 8551662 :ف )013( 8514220 :
جوال + 966 541087002 :

www.almullaconsult.com
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�صفوى
ال�شارع العام
ت  )013( 6641194 :ف )013( 6640789 :
جوال + 966 541678001 :

info@almullaconsult.com

