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حسن السبع " ليالي عنان " ..
وروح المغامرة الفنية..
بعــد رحلــة مثيــرة مــع الشــعر قــرر الشــاعر حســن الســبع أن يدخــل حــرم
الســرد بروايــة اولــى  ،يضــع فيهــا جــل خبرتــه  ،ويتعامــل خاللهــا مــع التاريــخ
مــن منطــق الرصــد والتحليــل وطــرح أفــق مختلــف يف تنــاول األحــداث
بشــكل يدعــو إلــى الدهشــة.
حســن الســبع الــذي عرفنــاه مغامــرا  ،وشــاعرا رصينــا  ،وصاحــب حــس
ســاخر ال تعــوزه احليلــة يف أن يعلــن عــن افــكاره بــروح متســامحة  ،وقلــب
ينبــض بحــب احليــاة وباســتمالح الفكاهــة مــن قلــب مآســي الدنيــا  ،والتــي
حتيــط بنــا  ،وال منلــك لهــا ردا.

أجواء الرواية :

يصحبنــا الكاتــب إلــى القــرن الثانــي الهجــري حيــث ازدهــار الدولــة
العباســية  ،ومــن حوانيتهــا وصالوناتهــا األدبيــة  ،حيــث يلتقــي بالعديــد
مــن الشــخصيات األدبيــة ذات الصيــت  ،وينطلــق الكاتــب يف رحلــة خاضهــا
يف القــرن الرابــع الهجــري حيــث يقابــل " أبوالفــرج األصفهانــي " املؤلــف
األشــهر يف عوالــم األدب والســيرة والفكاهــة حيــث صــدر كتابــه " األغانــي
" ويف جــو يتســم بالفانتازيــا يصحبــه إلــى مجلــس الناطفــي وهنــا نتعــرف
علــى " أبوالشــمقمق " و" أبــو نــواس " وغيرهمــا مــن شــخصيات إشــكالية ،
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كان لهــا التأثيــر البــازر يف القــرن الثانــي الهجــري.
تتدفــق لغــة الســرد ومنطــق احلــوار يف هــذا العمــل بشــكل يدعــو إلــى
االنتبــاه ؛ فــكل شــيء ميكــن أن يتحــول مــن نطــاق التاريــخ الناقــص إلــى
رحــاب اخليــال املتكامــل.
وتبــدأ الروايــة فعليــا بظهــور عنــان  ،اجلاريــة احلســناء التــي جتيــد فنــون
الغنــاء واملوســيقى والشــعر  ،ويكــون مــن املثيــر أن تلتقــي بشــاعر قــادم مــن
القــرن اخلامــس عشــر الهجــري هــو أبــو العلــي اليمانــي  ،وفيمــا يبــدو فهــو
قنــاع الشــاعر حســن الســبع.
هــذا اللقــاء يحــدث يف بغــداد وينــم عــن حســن اختيــار الكاتــب للمــكان حيــث
تتداخــل األزمنــة بشــكل عجيــب  ،وتنفتــح طاقــات الســرد عــن روح ناهضــة
حيــث نتلمــس أســرار احلــب الــذي جمــع بــن الشــاعر وبلــن اجلاريــة التــي
يتغيــر مصيرهــا كليــة بعــد هــذا اللقــاء القــدري.
هــي إذن حكايــات تراثيــة يســتقيها الكاتــب مــن كتــب التــراث ويضفــي
عليهــا روحــا عصريــة  ،موظفــا إياهــا يف مواقــف تتســم بالطرافــة واجلــدة
يف آن واحــد.
الروايــة التــي تقــع يف  487صفحــة تتســم بلغــة جزلــة  ،وبأســلوب شــيق ،
مــع حتــوالت يف كيفيــة الســرد مبــا يالئــم عصــرا اتســم بالرفاهيــة والنضــج
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االجتماعــي.

مدخل إلى الرواية:

نــام الرجــل  ،وحــدث أن وجــد ذاتــه وقــد وصــل إلــى عوالــم مضــى عليهــا
ألــف عــام  ،وهــي اللغــة الســردية التــي اتســعت لنــوع مذهــل مــن احلكــي
الفريــد  ،الــذي تشــتبك فيــه األحــداث مــع وقائــع تخييليــة  ،فلــدى الكاتــب
القــدرة علــى مــزج وقائــع احليــاة باحللــم يف تشــكله  ،كمــا أنــه ميتلــك مــزج
املاضــي باحلاضــر مستشــرفا آفــاق املســتقبل  ،ممعنــا يف ترحالــه الغريــب
يف فتــرات تاريخيــة متنوعــة.
لقــد اســتفاد حســن الســبع مــن ثقافتــه املوســوعية  ،ومتكــن مــن بعــث روح
املقامــة بــدون أن يلجــأ للــوزن او البحــور اخلليليــة  ،لكنــه يف نفــس الوقــت
حــاول أن يســتخدم وقائــع تاريخيــة محــددة يف مناقشــة قضايــا ثقافيــة
واجتماعيــة  ،بشــكل يدعــو لإلعجــاب.
لقــد كانــت مقــاالت الســبع يف الصحــف والدوريــات األدبيــة مــادة خــام
أدخرهــا لتأســيس نــوع مــن الكتابــة جتمــع الرصانــة باملــرح  ،وتســتفيد مــن
أجــواء تشــبه " ألــف ليلــة وليلــة " يف تدشــن عمــل ســردي ينحــو باجتــاه
املعاصــرة  ،دون ان يتخلــى عــن خبرتــه الشــعرية الطويلــة.
مييــل الكاتــب إلــى صياغــة احلادثــة التاريخيــة بوتيــرة هادئة  ،بعقل شــخص
يعيــش هــذا الزمــن  ،لــذا يســهل القــول أننــا لســنا إزاء روايــة تاريخيــة بــل
نحــن يف محاولــة لقــراءة أحــداث التاريــخ مــن خــال رؤيــة معاصــرة لــه .
وحقيقــة فــإن النــص األدبــي بــكل تشــكالته اجلماليــة يبــدأ حــن ينتهــى
درس التاريــخ  ،فحســن الســبع يجمــع بــن احلســنيني  :وعــي بالتاريــخ ،
وفهــم لضروريــات األدب والبالغــة.

خلفية أدبية:

وقــد ســبق لــي أن أجريــت مــع الشــاعر والكاتــب حســن الســبع حــوارا
مطــوال  ،وقــد وجــدت أن توجهــه الفكــري مؤســس علــى ركائــز ال ميكــن
إغفالهــا  ،وهــو مــا ميكــن ســحبه علــى جتربتــه الشــعرية الطويلــة  ،واجتهــاده
الســردي احلديــث  ،متقاطعــا مــع مفهــوم" نــص الفراشــة " يف مقاالتــه
الثقافيــة الهادفــة .ولعلنــا نصــل إلــى املالمــح التاليــة :
ـ يعتقــد الكاتــب أن العالقــة بــن جتربــة الشــعر وجتربــة الســرد هــي عالقــة
تكامــل  ،ال عالقــة تفاضــل  ،وهــو يــرى أن الشــاعرية التــي متيــز توجهــه
القــدمي تتمــاس مــع مناطــق نثريــة ميــوج بهــا العالــم وميكنــه رصدهــا يف
أطرهــا املتنوعــة.
ـ إن التــراث الشــعري الــذي يســتمد منــه بعــض أفــكاره ال يتضــاد مــع موقفــه
املتقــدم مــن احلداثــة  ،فهــو ابــن لهــا مــع مســحة ســاخرة تظلــل انتاجــه
كلــه؛ لكوننــا نكتشــف مــع مضــي الزمــن أن احليــاة ميكــن أن تكــون محتملــة
بقدرتنــا علــى ممارســة البهجــة.
ـ التجــارب الشــعرية الفرنســية أمدتــه بأفــق ينفتــح جتربتــه الشــخصية التــي
تراكمــت عبــر ســنوات طويلــة مــارس فيهــا أدوار البحــث والتنقيــب عــن
مفاهيــم أدبيــة عربيــة ذات قــوام متماســك.
ـ الــروح الســاخرة أمدتــه بثــروة مــن الكتابــات التــي تشــمل حســا كاريكاتوريــا
 ،متكــن مــن خاللــه مــن فــك شــفرة القضايــا التــي مــا زال أغلبهــا يقــض
مضجــع اإلنســانية كلهــا.
ـ اقتنــاص املفارقــة عبــر نصــوص تتســم بالدهشــة  ،وتبتعــد عــن العاديــة
هــي هــدف كل كاتــب حقيقــي  ،وأن اصطفــاء القصائــد ووضعهــا بــن دفتــي
كتــاب أمــر ليــس بالســهل  .الكتابــة ممكنــة  ،لكــن فعــل اإلجــادة والتجــاوز
والتخطــي مســؤولية كل كاتــب حقيقــي.

ـ الشــكل هــو الوعــاء الفنــي أمــا املضمــون فيختلــف مــن نــص إلــى آخــر ،مــا
يقــرر شــكل النــص هــو محتــواه  ،ويوجــد داخــل كل شــاعر او ســارد رغبــة
يف التجديــد واخلــروج مــن القوالــب املصمتــة.
ـ حتتــاج النصــوص الســردية إلــى قــدر كبيــر مــن املعرفــة  ،وهــو أمر أساســي
يف نقــل اخلبــرة اإلنســانية مــن دائرتهــا األولــى لدوائــر أكثــر ثراء.
ـ امتــاك الشــاعر ألذن موســيقية متكنــه مــن البعــد عــن النشــاز  ،إيقاعــات
الشــعر العربــي يف غايــة الثــراء  ،ولــكل جتربــة شــعرية أفقهــا اجلمالــي
والداللــي اخلــاص بهــا.
ـ أي محاولــة للجــم األصــوات املختلفــة مصيرهــا الفشــل ؛ فاحليــاة ذاتهــا
تدعــو للتنــوع والتحــاور  ،ولهــذا فاحليــاة تدلنــا علــى معنــى التجــاور  ،دومنــا
وصايــة.
ـ هجــرت القصــة القصيــرة يومــا مــا  ،كمــا تــرك الرســم والتصويــر  ،لكنــه
عــاد لعوالــم الســرد املثيــرة بــزاد يكفــي إلنتــاج أكثــر مــن روايــة .
ـ تلعــب األلــوان دورا كبيــرا يف نصوصــه فهــي بوابــة مناســبة تتيــح لــه
التعبيــر عــن دخائــل النفــس بأريحيــة بالغــة  ،ويوجــد يف ذاكرتــه أشــكال
متنوعــة لبالغــة األلــوان.
ـ نشــوء اهتمامــات وتطلعــات ومواقــف حياتيــة مختلفــة جتعــل الكاتــب يعيــد
رؤيــة مــا كتبــه واإلنتقــال مــن مرحلــة إلــى مرحلــة جديــدة منعــا للتكلــس
والثبــات .
ـ همــوم اإلنســان كثيــرة ومتشــابكة ـ وهــو يعانــي مــن انكســارات تلحــق بــه
 ،والتفاعــل مــع احليــاة يحتــاج إلــى فســحة مــن التامــل لتتجــاوز الكتابــة
بجمالياتهــا كل مــا هــو ســاكن  ،رتيــب.

نظرة على قصائد له ـ مرثية التاريخ :

يجيــد حســن الســبع اإلنشــاد  ،فيبــدو مفتونــا باحلركــة  ،والصــوت  ،واللــون،
ميــاال إلــى تأمــل احليــاة يف انعطافاتهــا  ،وهــو مــا ينعكــس علــى رؤيتــه
للعوالــم مــن حولــه:
تكسرت يف عينيه ..
 ..ما رآني
تكسرت يف صدره ..
 ..ما احتواني
وملا تبعثرت صارت
 ..شظاياي..
( شظايا )..
هذي األغاني
ينطلــق الشــاعر مــن منطقــة األلــق حيــث تصيــر القصائــد خبــزا يوميــا
وتتحــول العالقــات الغنائيــة إلــى صــورة حيــة  ،منتزعــة مــن منطقــة"
ســيهات" بظهيرهــا البحــري احلــي  ،وهــو مــا ينعكــس علــى تلــك الصــورة
بزخمهــا اجلميــل حــن يكســو اللغــة منطــق جمالــي فاتــن  ،وأخــاذ:
ألق كان يسكننا يف املساء
يهدم العتمة احلالكة
ويشيد من ائتالق الثواني قصورا
تصير القصائد خبزا
تصير الصداقة كنزا
نتقاسم عند اللقاء املكان
تونة  ،طبقا باردا
سمكة
كان املكان على ضيقه مملكة
تترامى يف واحات نخل ،ضفافا
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دواوين شعر
كان يجمعنا أننا نستحم بالشمس
واحللم  ،وشيء من الصعلكة.
( التفاتة إلى الثواني احلية ).
ســنلمح يف هــذا املقطــع شــيئا مــن الســرد  ،فثمــة صــورة جتمــع املــكان
بتفصيالتــه بنفــس حكائــي يعتنــي بإبــراز مظاهــر الطبيعــة يف جمالهــا ويف
القلــب منهــا اإلنســان الــذي يتغلــب علــى العتمــة بنكهــة القصائــد.
مــا مينــح الشــعر نفســا ســرديا هــو القــدرة علــى صياغــة األحــداث بشــيء
مــن الريبــة ـ وهنــا يلعــب اخليــال دورا محوريــا يف اســتحضار روح متوثبــة
جلمــع املتضــادات  ،والتنســيق بــن املتنافــر يف املــكان نفســه .
فــإذا كانــت ثمــة لعبــة جتمــع الشــاعر بأنــداده فهــذا شــيء تبــرزه العدســة
يف تنقالتها املثيرة :
كان املكان نسيجا
وكنت أجاور مائدة اللعب
مختبئا يف سطور اجلريدة
قيل  :هيا اقترب!
فشط خيالي بعيدا خارج الدائرة
أرهقت خيالي املسافات
ألفيتني قاب قوسني
مما أشاء
يسكن اآلن يف خاطري
وتر وغناء
يتكور نهد
		
وينساب ماء ( اللعبة ).
تلــك الصــورة الكليــة يتفــرع عنهــا صــور جزئيــة وينهــض البطــل الــذي يشــط
خيالــه خــارج دائــرة اللعــب ويســكن خاطــره وتــر وغنــاء وينســاب مــاء فنــدرك
أننــا يف قلــب احليــاة املــوارة بالبهجــة.
ينشــغل حســن الســبع كثيــرا باللــون  ،فيــرى فيــه بالغــة ال تقــارن  ،ومنهــا
يغتــرف أخيلــة صعبــة وبعيــدة الرؤيــا ،خاصــة وهــو يتعطــش للصــورة التــي
تبحــث عــن الغريــب واجلــارح  ،وال تطمــأن مــع املســتقر والناجــز :
ينسج املنفى من الوقت
 ..تفاصيل كفن
ليغيب السوسن املكسور يف الصمت
 ..ومن غير وطن
زمن يعبر هذا األفق أم..
 ..ظل مسجى يف الزمن ( انطفاءات اللون ـ األبيض ).
لعلنــا نســترجع قصائــد أمــل دنقــل يف الغرفــة رقــم  ، 8وقــد حتــدث عــن
" األبيــض " ولكــن حســن الســبع يجعــل املنفــى هــو مجــال التأثيــر  ،حيــث
ال وطــن  ،وهنــا يأخــذ الزمــن دوره يف التأثيــر القــوي  ،وهــو مــا نــراه يف
حتــوالت اللــون حــن تلعــب املســافة دورهــا يف إبــراز التناقضــات يف املــكان
ذاتــه.
يقــف احلــراس علــى أبــواب املدينــة ليحاصــروا البهجــة أينمــا كانــت .وهــي
منطقــة تبعــث مرثيــة خالــدة بامتــداد الزمــن املخاتــل:
بيننا يا زمن النشوة
أغالل املسافة
بيننا ألف سماء
وحراب
بيننا مليون مزالج وباب
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ولهذا سوف نلقاك
سرابا يف سراب.
( انطفاءات اللون ـ األزرق ).
تبحــث العدســة عــن أفــراح آفلــة  ،ومتضــي لتكشــف أســرار التعاســة
البشــرية مــرور باألحمــر واألخضــر ثــم تتســكع قليــا وهــي ترصــد شــحوب
الوجــوه  ،ممــا يشــي بانكشــاف مرعــب لفكــرة النســيان  ،حيــث ال حضــور:
أيها النسيان
يا فاكهة الوقت املسجى
يا أنني الباب
يا حزن كوانا اآلفلة ..
باردا منطفئا تأتي
فهل تنهض من أفقك يوما
سنبلة ؟
( انطفاءات اللون ـ الرمادي ).
هــذا الفتــى املــؤرق بالغيــاب  ،يعــود إلــى جنتــه املنســية أو املنتزعــة قســرا
بقــوة التاريــخ فيجعــل منهــا ســبيال للخــاص مــن كل االحــزان التــي ســكنته.
لكنــه يســتدير ليكتشــف أن خســارة " األندلــس " كانــت طريقــا للفجيعــة ،
وقــد توارثتهــا أجيــال وراء أجيــال .الطــرد مــن تلــك اجلنــات جعلتــه علــى
حافــة الســكني .وقــد اســتخدم حســن الســبع لغــة شــفافة مموســقة واقتــرب
مــن ســردية مؤسســة علــى تاريــخ يجمــع إخفاقــات الصحــارى بأنــن
انكســارات فرســان ثلمــت ســيوفهم ،هــو إذن بــكاء عصــر قــد جنــد صــداه
يف روايتــه " ليالــي عنــان "  ،حــن يشــارك يف مأســاة تنبعــث مــن قلــب الزمــن
العباســي  .لنتأمــل غنائيتــه املأســاوية:
يا جنم أشبيلية
يا قواما تخر على ضفتيه اللغة
ضاع مني على الدرب قلبي
أبحث اآلن يف نظرات اللواتي يراقنب صمتي
عن عيون قم ْر
الزوايا التي أفلتت من لهاث الصحاري
الزوايا التي تركتنا سكارى
هاهنا ذوب الشعر ّ
عشاقها
هاهنا قم ٌر ما تبقى لنا منه غير
 ..حروف ثالثة! ( قمر ).

حكايات وراء قناع الشعر:

لــم يكــن إصــدار روايــة " ليــال عنــان " مفاجــأة ملــن يتتبــع مســار الكتابــة عنــد
حســن الســبع  ،ففــي ديوانــه " زيتهــا وســهر القناديــل " الــذي اجترنــا منــه
بعــض القصائــد  ،نعثــر علــى ثيمــة حكائيــة تتناثــر هنــا وهنــاك  ،حيــث يغلــب
الطابــع املأســاوي علــى النــص مــع مســحة رومانســية تتخلــل األعمــال .قــد
جنــد صــورة المــرأة ناوشــت صورتهــا خيــال الكاتــب  ،وقــد نعثــر علــى ظــال
انكســار مــا  ،ويف كل األحــوال فــإن " البنيــة الصغــرى " التــي ينهــض عليهــا
النــص منتزعــة مــن بطــون الكتــب التراثيــة مــع " حتديثهــا ".
أليــس هــذا هــو مــا جنــده يف هــذا النــص اجلميــل الــذي يحــرك مرايــاه عبــر
" غرناطــة " ؟ :
غرناطة  ..أيتها الهفوة التي تنزع عنها آخر أوراق التوت.
ها إني أقطعه احلبل السري للمسافة.
ال تصبب عرقا تفوح منه رائحة املعارك اخلاسرة.
أهبط من احلمراء محمال بأوزار اللحظة.
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على من ورق اجلحيم.
أخصف ّ
أبحث عن حفصة يف السماء الغامضة.
فال أجد إال دموع أبي عبداهلل تتساقط فوق املظلة  /املنفى (حفصة).
بهــذه اللغــة املتفجــرة بالطاقــات اجلماليــة ميكــن القبــض علــى مالمــح
ســردية يف مــن الشــعر الغنائــي  ،وهــو الشــيء الــذي يجيــده حســن الســبع
يف مراحــل كتاباتــه حيــث تتســم جتربتــه بســحر التامــل  ،وبعذوبــة اختيــار
املفــردات  ،كمــا ال يغيــب عنــا صوتــه الشــعري املتميــز خاصــة حــن يعكــف
علــى التعــرض ملناطــق تاريخيــة خفيــة يف تراثنــا العربــي الفريــد.
هــذا هــو مــا جنــده كذلــك حــن يتنــاول شــخصية " زريــاب " فيخضعــه
للــدرس الشــعري  ،متمهــا  ،وهــو يســوق لنــا طرفــا مــن حياتــه التــي يتتبعهــا
بشــيء مــن الشــغف:
من بهجة اليخت الذي يسهر الليل
فوق املياه التي كنت سادنها
ومن غفلة الوادي الكبير
ومن بحة الكلمات التي تأسر األذن
ومن  ..كركرات السهارى
السهارى الذين انتهوا
من تثني الغصون التي تنهب اللب
من كهرباء اللحاظ
اللحاظ الشرك
أدوزن تأبني زرياب وقد شنقته أوربا ..
على مدخل البهو
يف سوقها املشترك  ( ..زرياب )
الشــك أن زريــاب الــذي اختصــه الشــاعر بذلــك التدويــن يختلــف عــن زرياب
املنحــدر مــن اصــول أندلســية  .يجمــع بينهمــا رنــة العــود  ،وأنــن الشــقاء
بعــد عصــر زال وانتهــى .أتصــور أنــه بــكاء علــى االطــال حيــث يطيــل الســبع
احلكــي وهــو يتلفــت حولــه ليديــن " أوربــا" التــي تشــنقه كل يــوم وهــي ال
تتــورع عــن صنــع اكذوبتهــا اخلاصــة.
ويســتمر حكــي الشــاعر عبــر صــور وحواديــت وذاكــرة نشــطة ليســتعيد
ذكرياتــه مــع اليــم ورموزهــا  ،فــإن كانــت األندلــس هــي حلــم العروبــة الغابــر
فاليمــن هــي منبــع االســاطير  ،وهــي كذلــك منطقــة خصبة للرمــوز املضيئة.
حتضــر " بلقيــس " بجذورهــا الشــعائرية لتحتــل مكانــة مميــزة يف تكوينــات
الشــاعر الغنائيــة .إنــه متيــم بهــا كرمــز حاضــر وفاعــل يف القــرآن الكــرمي،
وتتســع لغــة الســرد لنكتشــف ســحرا قدميــا يتجــدد باســتمرار:
أول حرف من اسمها بلقيس
أول مدخل إلى عرشها القلب
تباغتني كسحابة صغيرة
غارقا يف هدير التاريخ
منتظرا الزخات القادمة من سماء الذاكرة
أو محاصرا عند نقاط الوقف
أو معلقا على عالمة استفهام
أو تائها يف األساطير املؤجلة
( تكوين ).
مثــل هــذا التكويــن يشــتمل علــى إعــادة قــراءة للحكايــة  ،حيــث يخلصهــا
الشــاعر مــن نســقها االســطوري  ،ماضيــا بهــا يف فضــاءات احلكايــة املعنيــة
بالواقــع حــن يتــم اســتحضار املرويــات الشــفاهية القدميــة لتحتــل موقعــا
يف الواقــع املعيــش  .هنــا تــرى " بلقيــس " تتصفــح أحــام الشــاعر بيــأس ،
فيمــا تصغــي لنشــرة األخبــار املتلفــزة؛ فهــي ابنــة العصــر  ،ولديهــا حدســها

باملســتقبل  ،لــذا لــن يكــون غريبــا أن تباغتــه بثرثــرات كحبــات اللؤلــؤ يف
بحيــرة الذهــول .يضفــي حضــور " بلقيــس " غموضــا علــى اللغــة ممــا يجعــل
القلــم يقــع مــن يــده.

معادالت عربية:

يجلــو الشــاعر خفايــا يف واقعنــا العربــي مــن خــال املعاجلــة املتأنيــة لوقائــع
حياتيــة  ،ميســها برقــة ورهافــة وجمــال فيعيــد االبتســامة إلــى شــفاهنا .
لنتأمــل قطــرة األغــراء التــي وضعهــا يف بدايــة قصيدتــه:
قطرة من أغراء يف منتصف بوابة الظمأ
بني أن تهبط إليها أو تصعد إليك
بني أن تصعد إليها أو تهبط إليك
مائة عام من التنازالت
أو مائة عام من الظمأ
ماذا تفعل؟
( معادلة ).
ال شــأن لنــا بروايــة " ماركيــز " فنحــن أمــام عوالــم عربيــة خالصــة ،
فالصحــراء العربيــة حتيــط باملشــهد مــن كل جانــب  ،وشــاعرنا يحــرك
مرايــاه  ،ويلمــح املشــهد مــن وراء ســماوات الضبــاب  ،فيعــرف كيــف تتكــون
املعادلــة  :تاريخيــا وجغرافيــا وفكريــا ..وحســابيا.
وهــذا يســتدعي حساســية مــن نــوع آخــر  ،ميتلكهــا الشــاعر يف تعاملــه
مــع املــادة املعرفيــة التــي يعاجلهــا فنــراه يعيــد تكييــف املرويــات مصطحبــا
معــه حكمتــه البليغــة .أنظــر إليــه يف إشــراقاته التــي تعلــن عــن نظــرة ثاقبــة
لألمــور:
بني الكبريا والغروب
قيد أمنلة
مي تتشبث
بالغروب
يف الكبريا
أم بالقيد
يف االنامل؟
( إشراق).
مثــل هــذه الرؤيــة اإلشــراقية تتغلغــل يف قصائــد الشــاعر الــذي مينــح
قصائــده حكمــة مضاعفــة  ،فنــراه يحــوم يف فضــاءات بعيــدة ليضــع يــده
علــى احلقائــق اإلنســانية اخلالــدة احلــب  ،احليــاة  ،املــوت .حتــى أننــا جنــد
للقطيعــة لغــة مــا يرصدهــا الشــاعر بقــدر كبيــر مــن احلنكــة :
تبدد قرنفلة شذاها
يف القطيعة
وتبدد أنت الثواني
معلقا بني الشذا
وكبرياء االنف
وتتساءل:
هل يبدد العالم وقفته سدى؟
( مكابرة اخرى ).
وهكــذا ينصــت الشــاعر النــن القرنفلــة  ،ويتحــدث عــن القطيعــة  ،ويســتمر
مصممــا علــى فهــم معــادالت الكــون يف انكســارته وصبواتــه وطموحــه
وعذوبتــه وعذاباتــه.
حســن الســبع شــاعر مهمــا كتــب الســرد  ،وإنســان نبيــل يفهــم أبجديــات
احليــاة ويتعامــل مــع مكونــات املعرفــة بشــيء مــن الشــجن النبيــل.
الخط  -العدد  - ٥٩صفر ١٤٣٧هـ  /ديسمبر ٢٠١٥م
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نقلة نوعية في االستثمار العقاري بالشرقية

القطيف تترقب أكبر مزاد بالمنطقة
على أرض دانة الرامس
أكمل مالك ومطورو مخطط دانة الرامس مبحافظة القطيف جميع اإلجراءات القانونية والنظامية لعملية طرحه يف املزاد العلني.
وقــال أحــد مــاك املخطــط إن املــزاد العلنــي للمخطــط ســيكون علــى مــدى يومــن « 8 - 7ربيــع االول القــادم املوافــق  19 - 18ديســمبر »2015بفنــدق
الشــيراتون بالدمــام ،مضيفــا:إن مخطــط دانــة الرامــس يعتبــر مــن أكبــر املخططــات التــي تطــرح للمزايــدة يف احملافظــة ،الفتــا إلــى أن املخطــط ميتــاز
بعــدة مزايــا عديــدة ،األمــر الــذي يشــكل فرصــة كبــرى للمواطنــن باعتبــاره مــن املخططــات الســكنية التــي ســتحدث نقلــة نوعيــة يف مفاهيــم االســتثمار
العقــاري يف املنطقــة.
واضــاف:إن مخطــط دانــة الرامــس مــن املخططــات الســكنية التــي حتظــى مبتابعــة مــن رجــال األعمــال والشــركات اإلســتثمارية والتطويــر العقــاري،
متوقعــا أن يشــهد املــزاد العلنــي إقبــاال كبيــرا مــن املســتثمرين ،الســيما وأن املخطــط تتوافــر فيــه البنــى التحتيــة املتكاملــة ســواء الصــرف الصحــي والهاتــف
وامليــاه والكهربــاء والســلفتة ،األمــر الــذي يشــكل محفــزا للشــركات للشــراء لتقــدمي منتجــات عقاريــة متنوعــة يف منطقــة واعــدة تشــهد منــوا هائــا وطلبــا
كبيــرا علــى املنتجــات العقاريــة.
واوضــح :إن مخطــط دانــة الرامــس لــن يســتثني احــدا علــى االطــاق ،حيــث ســيكون متاحــا للراغبــن يف الشــراء ســواء املســاهمني او غيرهــم ،الفتــا إلــى
أن مبــدأ تكافــؤ الفــرص ســيكون املبــدأ الــذي يعمــل بــه طيلــة فتــرة املــزاد العلنــي.
وذكــر:إن جميــع األعمــال التطويريــة اخلاصــة بالبنيــة التحتيــة مبخطــط دانــة الرامــس أجنــزت بشــكل كامــل ،باالضافــة لذلــك فــإن املخطــط حاصــل علــى
اإلعتمــاد الرســمي مــن أمانــة الشــرقية ،باإلضافــة إلــى كتابــة العــدل ،األمــر الــذي يســهم يف تســريع عمليــة اإلفــراغ جلميــع املســتثمرين أو املشــترين.
وأكــد:إن مخطــط دانــة الرامــس ميتــاز بواجهــة بحريــة كبيــرة ممــا يجعلهــا متنفســا ســياحيا يف املســتقبل ،مبينــا ،أن الواجهــة البحريــة للمخطــط تقــدر
بنحــو  4االف متــر علــى ســاحل اخلليــج العربــي مقابــل جزيــرة تــاروت ومينــاء رأس تنــورة.
وأبــان بــأن املخطــط ميتــاز كذلــك مبوقعــه الفريــدة ،إذ يربــط بــن مــدن القطيــف والعواميــة وصفــوى والقديــح ،ممــا يجعلــه يحتــل موقعــا جغرافيــا
واســتراتيجيا علــى أهميــة بالغــة ،ممــا يجعلــه محــظ األنظــار واإلهتمــام مــن كافــة الشــرائح االجتماعيــة ،الفتــا إلــى أن ( دانــة الرامــس) مــن أهــم
املخططــات الســكنية التــي ستســاهم يف الطفــرة التنمويــة والعمرانيــة يف املنطقيــة ليضــاف إلــى املخططــات الســكنية الســابقة التــي ســاهمت يف تكريــس
احلركــة العمرانيــة الواســعة التــي شــهدتها احملافظــة خــال العقــود املاضيــة.
 10الخط  -العدد  - ٥٩صفر ١٤٣٧هـ  /ديسمبر ٢٠١٥م
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بلدي القطيف يختتم جلساته

بمقترح تنظيم األسواق المتنقلة
اختتــم املجلــس البلــدي مبحافظــة القطيــف اجتماعاتــه خــال الــدورة
احلاليــة والتــي بلغــت اثنــان وســتني اجتماعــا عاديــا وســتة اجتماعــات
طارئــة خــال األربــع ســنوات ونيــف  ،باجتمــاع برئاســة رئيــس املجلــس
األســتاذ شــرف الســعيدي  ،حيــث عــرض املهنــدس عبــاس الشماســي
عضــو املجلــس مقترحــا بتجميــل جســر شــارع الريــاض حيــث يعتبــر احــد
املداخــل الرئيســية ملدينــة القطيــف وجزيــرة تــاروت ويقــع وســط منطقــة
ترفيهيــة وســياحية وجتاريــة وخدميــة وذلــك عبــر انشــاء مالمــح معماريــة
تراثيــة و جماليــة وقــدم مــن قبــل احــد املكاتــب االستشــارية رســومات
مقترحــة واشــكال جماليــة.
وقــد وافــق املجلــس علــى قيــام البلديــة باســتكمال الفكــرة واعــداد
التصاميــم اخلاصــة بهــا متهيــدا العتمادهــا وطرحهــا ضمــن املشــروعات
املســتقبلية لتكــون معلمــا ســياحيا مميــزاً للقطيــف.
ويف البنــد الثانــي اســتعرض املهنــدس عبدالعظيــم اخلاطر عضو املجلس
موضــوع تنظيــم األســواق الشــعبية املتنقلــة يف احملافظــة التــي انتشــرت
يف عمــوم مــدن وأحيــاء محافظــة القطيــف كمــا أشــار إلــى أهميــة
الســوق للكثيــر مــن العوائــل حيــث تعتبــر مصــادر دخــل رئيســية للكثيــر مــن
األســر وكذلــك تســهيل التســوق لكونهــا قريبــة مــن املناطــق الســكنية وخاصــة
للنســاء وكبــار الســن وغيــر املتوفــر لهــم وســائل مواصــات للتنقــل لألســواق
املركزيــة إال أنهــا انتشــرت بشــكل عشــوائي غيــر منظــم وأضــرت باألســواق
الثابتــة وتســبب يف مشــاكل ومضايقــات ألصحــاب املنــازل املجــاورة وانتشــار
للمخلفــات وحيــث أن البلديــة شــكلت مؤخــرا جلنــة للنظــر يف هــذه األســواق
حملاولــة أيجــاد احللــول املناســبة لتنظيمهــا اقــر املجلــس بعــض املقترحــات
لألخــذ بهــا مــن قبــل اللجنــة مثــل قصرهــا علــى الســعوديني وتقنــن عددهــا

مــن حيــث العــدد واختيــار مواقــع مناســبة لهــا وأبعادهــا عــن مداخــل املنــازل
ومراعــاة حرمــة الطريــق وتنظيــم الرقابــة الصحيــة وتطبيــق األنظمــة اخلاصــة
بالشــروط الصحيــة والنظافــة العامــة وإشــراك املجلــس البلــدي يف عضويــة
اللجنــة.
ويف البنــد الثالــث اقــر املجلــس تطبيــق املواقــف الذكيــة يف احملافظــة مــن
خــال االســتثمار واملقــدم مــن عضــو املجلــس املهنــدس عبدالعظيــم اخلاطــر
عبــر طــرح مواقــع مختــارة ضمــن املناطــق املركزيــة يف مــدن احملافظــة بعــد
إجــراء دراســة للجــدوى.
ويف البنــد الرابــع وبنــاءا علــى الطلــب املقــدم مــن عضــو املجلــس البلــدي عبــاس
الشماســي قــدم األســتاذ حســن عبداملنعــم آل
يحيــى عضــو هيئــة التدريــس مبعهــد اإلدارة
العامــة بالدمــام دراســة أعــداد الهيــكل
التنظيمــي ودليــل املهــام للبلديــة والتــي هدفــت
إلــى أعــداد هيــكل تنظيمــي مقتــرح للبلديــة
ميكنهــا مــن القيــام مبهامهــا وحتقيــق أهدافهــا
بكفــاءة وفاعليــة واعــداد دليــل تنظيمــي ملختلــف
الوحــدات اإلداريــة يشــتمل علــى األهــداف
والعالقــات التنظيميــة واملهــام الرئيســية حيــث
اســتعرض الهيــكل القائــم والهيــكل التنظيمــي
املقتــرح وعــرض ملخصــا ملجــاالت التطويــر
علــى الهيــكل التنظيمــي.
وقــد أوصــى املجلــس باعتمــاد الدراســة وان
يعمــل مــن أجــل احلصــول عليــه لفتــرة طويلــة تقــوم البلديــة بالبــدء بإجــراءات اعتمادهــا
ووجــه شــكره اجلزيــل لــكل مــن ســاهم بتحقيقــه النهائــي لــدى اجلهــات املختصــة وان تســتكمل
لهــذا اللقــب وعلــى رأســهم األســتاذ الراقــي عبــاس الدراســات التابعــة لهــا وهــي دراســة الوصوفات
اخلميــس.
الوظيفيــة والبلديــات الفرعيــة وحتديــد القــوى
ويذكــر أن فــراس كان قــد حصــل قبــل شــهر تقريبا العاملــة يف وقــت قريــب لكــي تســهم يف تنظيــم
علــى لقــب عاملــي اخــر وهــو  GPU CR2واملقــدم العمــل وتســهيل اإلجــراءات وحتقيــق التطلعــات
التنمويــة للمواطنــن.
مــن االحتــاد العاملــي للتصويــر الفوتوغــرايف GPU

فراس أبوالسعود يحصل على لقب AFIAP
حصــل املصــور األســتاذ
فــراس ابوالســعود علــى لقــب
فنــان عاملــي  AFIAPوالــذي
يقدمــه االحتــاد الدولــي
للتصويــر الفوتوغــرايف FIAP
بعــد امتــام اجنــازات معينــة
يف املســابقات الدوليــة يطلبهــا
االحتــاد الدولــي للتصويــر
ويتــم مراجعــة املســتندات مــن
قبــل ممثلــي االحتــاد وتســتغرق املراجعــة اكثــر
مــن ثالثــة شــهور يتــم بعدهــا إصــدار الشــهادة
الرســمية التــي تخــول حاملهــا وضــع لقــب AFIAP
أمــام اســمه يف مشــاركاته الفوتوغرافيــة.
ويف حديــث خــاص ملجلــة اخلــط قــال فــراس بأنــه
ســعيد جــدا لتحقيــق هــذا اللقــب والــذي كان
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اليوم العالمي لألطفال الخدج

يختتم فعالياته بحضور  600زائر
كتبت /حكيمة اجلنوبي
اختتمــت يــوم الســبت ١٤٣٧ / ٢ / ١٦هـــ فعاليــة
اليــوم العاملــي لألطفــال اخلــدج ،والــذي كان
علــى مــدى ثــاث أيــام متتاليــة ،واملنفــذه مــن
قبــل مستشــفى القطيــف املركــزي بالتعــاون مــع
جلنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف
وبإشــراف استشــارية األطفــال حديثــي الــوالدة
مــي احلســن ،بقلعــة القطيــف الترفيهيــة.
وأشــادت احلســن بتميــز احلضــور الــذي جتــاوز
 ٦٠٠زائــر مــن كال اجلنســن مــع تفــرده بوجــود
الكــوادر الطبيــة والتمريضــة مــن احملافظــة،
واحتــواء الفعاليــة علــى  ١٣ركــن تثقيف ًيــا يــدرك
الزائــر لهــم ضــرورة العنايــة التــي يجــب أن
يحضــى بهــا األطفــال اخلــدج الذيــن يولــدون
قبــل  ٣٧أســبوع مــن العمــر الرحمــي.
وشــددت استشــارية حديثــي الــوالدة واخلــدج
غنيمــة الزاهــر علــى ضــرورة املتابعــة لألطفال يف
عيــادة األطفــال بعــد اخلــروج مــن املستشــفى إلــى
عمــر ســنتني مبــا تســتدعي احلالــة الصحيــة لــه
ملتابعــة النمــو اجلســمي والعقلــي مــع التطعيمــات
والتغذيــة ،باإلضافــة لتأكيــد علــى أخــذه تطعيــم
ضــد االلتهــاب الرئــوي املخلــوي.
ودعــت املمرضــة يف مستشــفى الــوالدة واألطفــال
رحــاب آل محســن يف ركــن الرضاعــة الطبيعيــة
إلــى أهميــة تعلــم األم ترضيــع الطفــل الرضاعــة
الطبيعيــة أذ يتــم تعليــم األمهــات مــن قبلهــن يف
املستشــفى ويكــون عندهــم تهيــؤ قبــل اخلــروج
مــن املستشــفى مــع توجيــه اإلرشــادات لكيفيــة
حفــظ وشــفط حليــب األم والعنايــة مبســتلزمات
الرضاعــة الصناعيــة عنــد االســتعانة بهــا.
وجــذب ركــن مركــز التنميــة االجتماعيــة الصغــار
قبــل الكبــار مــن خــال تقــدمي الهدايــا ،وبينــت

إحــدى املشــرفات علــى الركــن فاطمــة املويــس
بأنــه مت تقــدم نحــو  ٦٠هديــة كل طفــل ولــد
خديــج أغلبهــم مــن التوائــم.
وطالبــت أخصائيــة البصريــات وردة الصفوانــي
مبتابعــة الفحــص الــدوري للنظــر لألطفــال
اخلــدج مــن الســنة األولــى وذلــك الحتمــال
تعرضهــم إلــى بعــض األمــراض التــي تصيــب
العــن ومنهــا اعتــال الشــبكية اخلداجــي وعليــه
أوضحــت كيــف يتــم تشــخيصه ومــن ثــم عالجــه،
كذلــك فحــص احلــول وقصــر وطــول النظــر
بشــكل دوري.
مــن جانــب آخــر أكــد رئيــس جلنــة التنميــة
االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف عبــاس
الشماســي خــال زيارتــه للفعاليــة عــن ســعي
اللجنــة يف الفتــرة القادمــة للتخطيــط ملشــاريع
تلمــس احتياجــات املجتمــع ومبــا يعــزز إمكانياتــه
يف مجــاالت عديــدة مــن خــال عمــل اســتراتيجي
يوضــح الرؤيــة ويحــدد األهــداف ويعــن البرامــج
واملبــادرات احملققــة لألهــداف التــي مــن شــأنها
أن تعــزز العمــل التطوعــي اإلبداعــي لتنميــة
املجتمعيــة.
واعــرب الشماســي عــن فخــره بقولــه؛ ســعدت
برؤيــة هــذه الســواعد الفتيــة مــن أبناءنــا وبناتنــا
وهــم يحيــون فعاليــة اليــوم العاملــي لألطفــال
اخلــدج ،وأعجبنــي مــا رأيتــه مــن أركان التوعيــة
املختلفــة التــي تقــدم النصــح واإلرشــاد لــأم
واألب وأفــراد األســرة واملجتمــع ،مــع الشــكر ملــا
قــدم مــن الفعاليــات والتــي كانــت ثمــرة جهــود
الطاقــم الطبــي ملستشــفى القطيــف املركــزي
وبالتعــاون مــع جلنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة
بالقطيــف.

المبدع الحمود

يقتحم العالمية ويحل ضيف
شرف في جائزة نوبل

كتب  /عباس األمرد
يحــل الطالــب الســعودي عبداجلبــار احلمــود
مــن محافظــة القطيــف ضيــف شــرف يف توزيــع
جائــزة نوبــل بالســويد بعــد حصولــه علــى املركــز
األول يف مجــال علــوم النبــات مبعــرض انتــل
للعلــوم والهندســة (آيســيف  ) 2015بأمريــكا
وقــدم عبداجلبــار احلمــود مشــروعه للحاضريــن
يف احتفاليــة جائــزة نوبــل .
وذكــر معلــم املوهوبــن غســان الشــيوخ والــذي
كان مــن بــن املشــرفني علــى بحــث الطالــب
عبداجلبــار احلمــود عنــد تأهلــه أنــه كان متميــزاً
يف عمــق بحثــه باإلضافــة إلــى متتعــه بكاريزمــا
شــخصية خاصــة وأن لديــه قــدرة رائعــة علــى
العــرض واإللقــاء وتبيــان وجهــة نظــره بأســلوب
ســلس وجميــل.
وأضــاف أن فريــق عمــل املوهوبــن باملنطقــة
الشــرقية كان يتوقــع أن يحقــق إجنــازاً باحلفــل
اخلتامــي للمهرجــان الســعودي للعلــوم واإلبــداع
 ٢٠١٥بالريــاض وهــذا مــا مت حيــث فــاز يف
انتــل ايســف بأمريــكا وكونــه ضيــف شــرف
بتوزيــع جوائــز نوبــل هــو فخــر للوطــن أوال
والقطيــف ثانيــا  ,ونســعد أن يكــون بيننــا مثــل
هــذه الكفــاءات .
نتمنــى للطالــب عبــد اجلبــار احلمــود كل التوفيق
والنجــاح يف خطوتــه القادمة .
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إنسان بملتقى إبداع
اســتضاف ملتقــى إبــداع الثقــايف بالقطيــف الفنــان املخــرج حســن العبــاس
وعرض فيلمه اجلديد ( إنسان ) وذلك ضمن اهتمامات امللتقى باملبدعني
الشــباب وتقدميهــم للوســط الثقــايف يف محافظــة القطيــف واململكــة  ،وقــدم
لألمســية الفنــان محســن احلمــادي  ،الــذي اســتطاع بلباقــة حــواره إضفــاء
البســمة علــى احلضــور مــن خــال حــواره اجلميــل مــع الضيــف واحلضــور .
حتــدث اجلميــع عــن ثقافــة احلــوار واالختــاف  ،وأكــدوا علــى أهميــة
احلــوار بحــب  ،واالختــاف بحــب  ،واجلميــل أن يكــون التنــوع يف األفــكار
وامليــول  ،فــكل إنســان يكــون كمــا يكــون دون تهميــش أحــد وال إقصــاء أحــد
وال تســقيط أحــد  ،كل فنــان يرســم بألوانــه وكل شــاعر يكتــب بقريحتــه ،
واملهــم أن ال يكــون عــداء يف االختــاف .
ازدادت وتيــرة االختــاف يف هــذا الزمــن يف ظــل وجــود قنــوات التواصــل

االجتماعــي  ،والــذي تســبب جلهــل التواصــل يف خلــق عــداوات بــن
األصدقــاء .
و مت عــرض فيلــم إنســان الــذي كتبــه الشــاب مهــدي الســنونة وصــوره مؤيــد
احلمــران وأخرجــه حســن العبــاس  ،ويف نهايــة األمســية دار احلديــث حــول
الرؤيــة اإلخراجيــة والتصويــر الــذي اعتمــد علــى شــخص واحــد
وموقــع واحــد  ،جتربــة إنســان تســتحق االهتمــام .
ويــرى الفنــان عبدالعظيــم الضامــن مديــر ملتقــى إبــداع الثقــايف
أنــه مــن الضــروري فتــح بــاب احلــوار يف ثقافــة االختــاف  ،حيــث
نحــن يف امللتقــى نقــوم ببرنامــج زيــارات متتاليــة للحــوار مــع الكثيــر
مــن الشــخصيات االجتماعيــة يف اململكــة بهــدف زرع ثقافــة نختلــف
بحــب بيننــا  ،جميــل أن ال نكــون متشــابهني  ،واألجمــل أن يكــون
هــذا التنــوع ليكــون قيمــة مضافــة إلنســانيتنا ،ومــن اجلميــل أن
يكــون لنــا اهتمــام كبيــر باملنجــز الســعودي واالحتفــاء بــه  ،وفيلــم
إنســان الــذي شــاهدناه باألمــس كان جمي ـ ً
ا يف فكرتــه وطرحــه ،
وإن لــم يوفــق املخــرج يف طــرح الفكــرة ســينمائياً مــن حبــث االكتفــاء
بســخص واحــد وموقــع واحــد للتصويــر  ،كنــا نتصــور أن يكــون
الفيلــم يضــم مجموعــة مــن البشــر باختــاف ألوانهــم ودياناتهــم
وثقافاتهــم  ،ومــع ذلــك كان جمي ـ ً
ا يف طرحــه .
تضمنت األمسية حفل توقيع مجموعة القاص حسن غزوي

الشيخ البيات :فاران واألربش نـــــــــــــ
أبــدى ســماحة الشــيخ حســن البيــات اســتغرابه مــن أن ترحــل الشــابة نائلــة
الفــاران إلــى بارئهــا وتدفــن مبدينــة صفــوى حيــث مســقط رئســها دون أن
متجدهــا القطيــف يف حياتهــا  ،فيمــا يرحــل الشــهيد املهنــدس عبــد اجلليــل
األربــش فاديـاً أهلــه بنفســه وتكرمــه جامعتــه بأمريــكا بينمــا لــم نضــع ولــو
شــارعاً باســمه وبأســماء شــهدائنا اآلخريــن!.
وقــال الشــيخ البيــات" :رحلــت نائلــة دون يعرفهــا أهلهــا بالقطيــف لتكــون
رمــزاً يتوجــب متجديهــا ويحــق للقطيــف أن حتــزن علــى فقــدان شــخصها
الكــرمي وكفائتهــا املتميــزة يف مجــال تخصصهــا بالطــب النــووي يف غفلــة
قيمنــا عــن أن تضــع لهــا قيمــة تناســب طاقتهــا وإبداعهــا ولألســف ال نعــرف
أبناءنــا إال حينمــا تُصــاب أو تُفقــد وحينمــا تنطفــيء تلــك الشــمعة نشــعل
شــمعات احلــزن يف غرفهــم احلزينــة ونتحــدث عــن تخصصاتهــم ونشــاطهم
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بينمــا صمتنــا كل تلــك الفتــرة الطويلــة مــن العطــاء  ،فمتــى منجــد طاقاتنــا
الكبيــرة يف حياتهــا قبــل أن ترحــل ؟".
وقــال بــأن الراحلــة فــاران كتــب عنهــا خلــف احلســيني وهــو كاتــب مــن
أحبتنــا باألحســاء قبــل ســت ســنوات بجريــدة الريــاض معرفــا بشــخصها
وتخصصهــا الفريــد يف اململكــة وتكتــب عنهــا ليلــى عــوض يف جريــدة عــكاظ
قبــل أربــع ســنوات ونحــن أبنــاء القطيــف رمبــا لــم نعــرف أو نســمع بهــا
إال اليــوم عندمــا رحلــت إلــى ربهــا بينمــا نالــت تلــك الشــهادة قبــل عشــر
ســنوات.
وأوضــح بأنــه أجــرت معهــا إحــدى الفضائيــات لقــاءا لتســليط الضــوء
علــى تخصصهــا  ،جازمـاً بــأن غالبيتنــا أيضــا لــم يلتفــت إليــه وهــذا يشــير
إللــى مســتوى انشــغالنا عــن إبداعــات أبنائنــا وبناتنــا يف القطيــف ،رجالهــم

رحيل أول سعودية
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تحصل على شهادة إعتماد بالطب النووي
غيــب املــوت الدكتــورة نائلــة محمــد حبيــب
فــاران ،وذلــك يف مستشــفى أرامكــو  ،بعــد
معانــاة مــع املــرض  ،عــن عمــر ناهــز  37عامـاً ،
والفقــدة هــي أول ســعودية حتصــل علــى شــهادة
اعتمــاد يف الطــب النــووي.
وتنحــدر الفقيــدة مــن مدينــة صفــوى  ،حيــث
كانــت تعمــل بوظيفــة تكنولوجــي أعلــى يف
األشــعة الطبيــة بدائــرة اخلدمــات الطبيــة يف
شــركة أرامكــو الســعودية.
وقــد أثبتــت نائلــة براعتهــا كرائــدة ومنــوذج
يحتــذى بــه بعــد أن أصبحــت أول امــرأة ســعودية
حتصــل علــى شــهادة اعتمــاد مــن مجلــس إصدار
شــهادات الطــب النــووي وذلــك يف تخصــص
تكنولوجيــا الطــب النــووي.
وقــد جــاء هــذا اإلجنــاز كحصيلــة جلهــود عقــد
كامــل مــن العمــل والدراســة يف تخصــص عالــي
التقنيــة.
وقــد شــاركت نائلــة عندمــا كانــت طالبــة بكليــة
العلــوم الطبيــة يف جامعــة امللــك ســعود يف
البرنامــج الصيفــي للطلبــة يف عامــي 1998م
و1999م الــذي تنظمــه شــركة أرامكــو الســعودية.
كمــا قضــت فتــرة التدريــب التابعــة لتخصصهــا
وذلــك يف دائــرة اخلدمــات الطبيــة بــن عامــي

2000م و2001م ،لتتخــرج بعدهــا يف 2002م
وتلتحــق بالعمــل بوحــدة التصويــر املتقــدم مبركــز
الظهــران الطبــي بالشــركة.
ويف عــام 2006م ،مت اختيــار نائلــة لالنضمــام
لبرنامــج إصــدار شــهادات االعتمــاد يف الطــب
النــووي بواليــة كاليفورنيــا األمريكيــة ،حيــث
تعــن عليهــا تقســيم وقتهــا بــن الدراســة يف
ّ
جامعــة تشــارلز درو يف مقاطعــة لــوس أجنلــوس،
والتدريــب العملــي يف مستشــفى ســانت جوزيــف
يف مقاطعــة أوراجن .وقــد متكنــت نائلــة مــن
احلصــول علــى شــهادة االعتمــاد يف شــهر

ســبتمبر 2007م.
وقــد أثبتــت نائلــة خــال ســنوات العمــل األولــى
التــي قضتهــا يف الشــركة ،مــن خــال روحهــا
املهنيــة العاليــة ومهاراتهــا املتميــزة بــأن ملهاراتهــا
أهميــة كبيــرة يف دائــرة اخلدمــات الطبيــة.
ً
يذكــر أن نائلــة كانــت قــد أبــدت اهتمامــا يف
الطــب النــووي عندمــا كانــت طالبــة ،فتقــول:
"لقــد اجتذبنــي الطــب النــووي فهــو مــن أحــدث
التخصصــات يف العلــوم الطبيــة ،ولتصبــح
تكنولوجيــاً متميــزاً يف الطــب النــووي ،فعليــك
أن تفهــم التفاعــل الفســيولوجي املعقــد بــن
العمليــات التــي يقــوم بهــا اجلســم واملــواد
املشــعة" ،حصــول نائلــة علــى شــهادة االعتمــاد
هــو ليــس نهايــة املطــاف بالنســبة لهــا ،فهــي
تتطلــع إلــى مواجهــة حتديــات جديــدة ،فتقــول:
"أريــد أن أدخــل املزيــد مــن التطويــر والتحســن
علــى مهاراتــي يف مجــال التصويــر املقطعــي
بإطــاق اإللكترونــات ،فذلــك هــو مســتقبل
الطــب النــووي".
هــذا وقــد ووريــت الفقيــدة الثــرى صبــاح اليــوم
اخلميــس يف مســقط رأســها مبقبــرة مدينــة
صفــوى يف محافظــة القطيــف.

ـــــــــــــــــــموذج جلفاءنا مع مبدعينا
ونســائهم ،وهــم الذيــن يحصــدون اجلوائــز وميلكــون الشــهادات التخصصية
املرموقــة يف شــتى التخصصــات العلميــة.
وأكــد بــأن املجتمــع الــذي ال ميجــد مبدعيــه هــو مجتمــع خاســر وضعيــف
ولــن يســتطيع حتــدي املســتقبل والقفــز علــى ســطح اإلنتــاج واإلبــداع إذا
واصــل جفــاءه مــع ثمــار متخصصيــه وعظمائــه.
وأشــار إلــى أن تكــرمي جامعــة الشــهيد عبــد اجلليــل األربــش بأمريــكا
لطالــب درس عندهــا بتفــوق وخُ لــق كبيــر بوضــع اســمه علــى جــدار إســمنتي
يف ســاحة اجلامعــة وتســمية قاعــة باســمه ودعــوة أبويــه لهــذا التكــرمي
لهــو تعظيــم لإلنســان املتميــز واملعطــاء وهــذه القيــم نحــن أولــى بتبنيهــا
وتعظيمهــا.
ولفــت إلــى أن املتخصــص يف هــذه العلــوم العلميــة لهــو قيمــة علميــة عاليــة
يف املضمــار اإلنســاني واحلضــاري والدينــي وال يقــل قيمــة وعظمــة عــن

غيــره وعلينــا أن نعطــي لــكل ذي
حــق حقــه ليكــون للطبيــب واملهنــدس
والعامــل والفنــان والشــاعر وغيــره
قيمتــه العليــا لئــا نخســر املزيــد مــن
اإلبــداع.
وختــم ســماحته حديثــه بالقــول " :انــه
جفــاء منــا حقــا وأرجــو أن نتجــاوز هــذه
املرحلــة اليابســة الهامــدة مــن حياتنــا
املشــغولة بالهوامــش فمتخصصونــا
هــم ثمــرة وجــود القطيــف  ،اللهــم ارحمها الشيخ حسني البيات
وألهــم أســرتها احلزينــة الصبر والســلوان
وعــرف بينهــا وبــن محمــد والــه وعنــدك نحتســبها يــا رب العاملــن".
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 3مدارس من محافظة القطيف تتوج بجوائز قياس للتميز
كتب /خالد السنان
توجــت ثــاث مــدارس مبحافظــة القطيــف بالفــوز يف جائــزة «قيــاس» للتميــز للعــام
 ، 2015يف قاعــة امللــك فيصــل للمؤمتــرات بفنــدق اإلنتركونتنتيــال بالريــاض  ،حيــث
كـ ّرم وزيــر التعليــم الدكتــور عــزام الدخيــل الطــاب والطالبــات املتميزيــن يف اختبارات
القــدرات العامــة ،والتحصيــل الدراســي ،واملــدارس املتميــزة ،وذلــك يف حفــل جائــزة
قيــاس للتميــز يف دورتهــا الرابعــة الــذي نظمــه املركــز الوطنــي للقيــاس والتقــومي يف
الريــاض بحضــور قيــادات التعليــم ونخبــة مــن املختصــن واملهتمــن يف مجــال التعليــم
وأوليــاء أمــور الطــاب والطالبــات.
وتســلمت مدرســة دار احلكمــة الثانويــة بالقطيــف درع وســام التميــز  ،فيمــا توجــت
مدرســة دار العلــوم الثانويــة بصفــوى و الثانويــة الثامنــة للبنــات -مقــررات -بالقطيــف
بجائــزة «قيــاس للتميــز».
وأعــرب قائــد دار احلكمــة عصــام الشماســي عــن ســعادته بالتتويــج بجائــزة الوســام
وامتالكــه  ،مشــي ًدا بجهــود زمالئــه مبــا حتقــق مــن نتائــج مؤخ ـ ًرا للعــام الرابــع علــى
التوالــي  ،مؤكــدا علــو كعــب املدرســة علــى مســتوى اململكــة واملضــي قدمــا لتحقيــق
املزيــد مــن اإلجنــازات.
مــن جهتــه قــال قائــد دار العلــوم محمــد الــزوري أن التتويــج جــاء بعــد العمــل اجلــاد
واإلبــداع واإلخــاص ليتحقــق إجنــاز يعــد مسـ ً
ـتقبل مشــر ًقا  ،مؤكــدا أن نقــش أربــع
مــدارس مــن محافظــة القطيــف أن هــو اإلبــداع والتميــز علــى خارطة التعليــم باململكة.
ومــن جانبهــا هنــأت قائــدة الثامنــة هيفــاء املنتــاخ معبــرة عــن ســرورها  ،واصفــة
اإلجنــاز بالفخــر  ،وأن التتويــج جــاء ليترجــم اجلــودة يف أســمى معانيهــا مــن خــال
االتقــان يف العمــل و املســار الــذي اتخذتــه املدرســة كشــعار للوصــول ملنصــات التتويــج،
واعتبــرت املنتــاخ اجلائــزة واحــدة مــن أهــم احملفــزات ،التــي وفرتهــا الــوزارة لدفــع
جهــود التطويــر ،وحتقيــق األهــداف املنشــودة التــي تضمنتهــا خطــة تطويــر التعليــم.

الطالبان «العيد وآل ناجي» يفوزان بجائزة قياس للتميز العلمي
كتب  /خالد السنان
حقــق الطالبــان حســن حســن عبــد اهلل آل ناجــي مــن دار احلكمــة
الثانويــة بالقطيــف والطالــب محمــد حســن علــي العيــد مــن مجمــع ابــن
القيــم التعليمــي بســيهات « ،جائــزة قيــاس للتميــز
العلمــي» للعــام 1436هـــ 2015م وحتقيقهــا أعلــى
الدرجــات يف اختبــارات القــدرات والتحصيلــي
التــي يجريهــا مركــز قيــاس.
جــاء ذلــك ضمــن حفــل التكــرمي الــذي نظمــه
املركــز الوطنــي للقيــاس والتقــومي يف الريــاض
بحضــور قيــادات التعليــم ونخبــة مــن املختصــن
واملهتمــن يف مجــال التعليــم وأوليــاء أمــور
الطــاب يف قاعــة امللــك فيصــل للمؤمتــرات
بفنــدق اإلنتركونتنتيــال بالريــاض ،حيــث كــ ّرم
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وزيــر التعليــم الدكتــور عــزام الدخيــل الطــاب والطالبــات املتميزيــن يف
اختبــارات القــدرات العامــة ،والتحصيــل الدراســي ،واملــدارس املتميــزة،
وذلــك يف حفــل جائــزة قيــاس للتميــز يف دورتهــا الرابعــة.

متابعات
متابعات

فوز منتدى الثالثاءالثقايف بجائزة شيلوت
أعلنــت ممثليــة االحتــاد األوروبــي يف
الســعودية يــوم األحــد  ٢٩نوفمبــر عن
فــوز منتــدى الثالثــاء الثقــايف بجائــزة
شــيلوت حلقــوق اإلنســان وهــي
جائــزة ســنوية تقدمهــا املمثليــة علــى
مســتوى اخلليــج العربــي لألفــراد
واملؤسســات التــي تقــوم بنشــر ثقافــة
حقــوق اإلنســان وتدافــع عنهــا.

وقــد ســبق للمنتــدى أن كــرم مــن قبــل املنتدى لكل من شــارك ودعم أنشــطة
وزارة الثقافــة واإلعــام يف معــرض وبرامــج املنتــدى طــوال أعوامــه
الريــاض الدولــي للكتــاب عــام الســتة عشــر املاضيــة بــكل الشــكر
والتقديــر والثنــاء علــى تفاعلهــم
٢٠١٠م.
وبهــذه املناســبة ونيابــة عــن أعضــاء وتواصلهــم ،متطلعــن ملواصلــة نشــر
الهيئــة االستشــارية واللجنــة املنظمــة الوعــي الفكــري واحلقوقــي يف وطننــا
للمنتــدى ومجموعــة أصدقــاء املنتــدى ومســاهمني يف تعميــق ثقافــة احلــوار
يتقــدم األســتاذ جعفــر الشــايب راعــي والتواصــل والتعدديــة والتســامح.

أ.جعفر الشايب

رائد الجشي يعود من أمريكا بعد حلوله
ضيف ًا على جامعة أيوا

عــاد إلــى الوطــن الشــاعر رائــد أنيــس اجلشــي بعــد أن انتهــت مــدة إقامتــه
لـــ ٨٠يومــا يف أمريــكا ضيفــا علــى جامعــة أيــوا ككاتــب دولــي مفــرغ ليمثــل
اململكــة والشــعر العربــي مــع  ٣٣أديــب مــن  ٣٣دولــة مختلفــة.
ومت تدريــس منــاذج مــن نصوصــه االجنليزيــة يف كليتــن ومتــت ترجمــت
بعــض نصوصــه العربيــة إلــى االجنليزيــة يف ورشــة الترجمــة ضمــن منهــج
هــذا الفصــل الترجمــة بالكليــة وقــدم الشــاعر عــدة محاضــرات عــن األدب
والفــن واملنطقــة واحلركــة األدبيــة والفنيــة وأقيمــت لــه عــدت أمســيات يف
أيــوا مدينــة اليونســكو لــأدب ألقــى بهــا نصوصــا مــن مجموعتــه الشــعرية
األخيــرة (تكويــن لذاكــرة الهــوى ) ومجموعتــه االجنليزيــة (Bleeding Gull
 .).look,feel,flyونشــرت منــاذج مــن شــعره ومحاضــرة مــن محاضراتــه يف
موقــع اجلامعــة
كمــا اكمــل مجموعــة جديــدة يف ايــوا باللغــة العربيــة (نســتغيب نيتشــة )
وبــدأ مشــروعا لترجمــة أعمــال الشــعراء املعاصريــن .

إلى رحمة اهلل
شقيقة د .جميل اجلشي
إلى رحمة اهلل

سعيد عبدالكرمي السنان
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشــاب ســعيد عبدالكرمي
الســنان ( األوجــام ) يف حــادث مــروري أثنــاء عودتــه
مــن العمــل ( الســفانية).
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه
بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

انتقلــت إلــى رحمــة اهلل احلاجــة ربــاب عبداهلل
اجلشــي شــقيقة ســفير اململكــة بإيــران ســابقاً
أحمد ناصر مهدي احلمادي
الدكتــور جميــل بــن عبــداهلل اجلشــي أبــو
ســمير بعــد معانــاة مــع املــرض.
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب أحمــد ناصــر
أرملــة احلــاج أنــور مهــدي اجلشــي رحمهمــا
مهــدي احلمــادي إثــر معانــاة مــع املــرض  ،لديــه
اهلل ووالــدة كل مــن فتحــي وحلمــي وبنتــن  .املرحوم احلاج أنور اجلشي
ابــن واحــد ثــاث ســنوات ( ناصــر ) وشــقيق كل مــن:
زوج الفقيدة
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى الدكتــور
أمــن ومهتــدي.

جميــل وإلــى أســرة اجلشــي كافــة وأرحامهــم بأحــر
التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يدخلهــا
فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى والــده احلــاج ناصــر
وإلــى أســرة احلمــادي وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني
اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه
فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع
مجيــب.
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الحاج صالح خضر
ابن املرحوم
األستاذ محسن صالح آل خضر

يترجل عن صهوة الصمود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
َ
احلمــد ِ
بالــدوام
املــوت والفنــا َء  ،وتفــ ّر َد ســبحان ُه
كتــب علــى عبــادِ ِه
هلل الــذي
َ
َ
ِ
والبقــاءِ  ،واحلمــد هلل الــذي ال يُحمــد علــى مكــروهٍ ِســواه ،والصــاة والســام علــى
مــن خُ تمــت بــهِ الرسـ ُل واألنبيــاء  ،وعلــى آلــه األطهــار امليامــن صــا ًة ناميـ ًة زاكيــة،،
قــال تعالــى يف محكــم كتابــه الكــرمي ((وبشــر الصابريــن الذيــن إذا أصابتهــم
مصيبــة قالــوا إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون ))...
ِ
مــا أعظمهــا مــن أيـ ٍـة  ،ومــا أطي َبـ ُه مــن دواءٍ
جلروحنــا ومآســينا ومصائِبنــا  ،فمــا
ومرجعـ ُه هلل إال وتطمئــن نفســه  ،ويصبـ ُر قلبـ ُه  ،وتســك ُن
أن يسـلّم املؤمــن أن مآلـ ُه
َ
ُ
جوا ُرحـ ُه وتســتق ُّر جوانحـ ُه  ،وينتظــر لقــا َء اهلل الــذي إليــه مرجـ ُع العبــاد( كل نفـ ٍـس
ذائقـ ُة املــوت) ،،
ـب أ َن لفقــدِ العزيــز جــر ٌح يف الــروح  ،وأثـ ٌر يف العــن  ،وانكســا ٌر يف القلــب
وال ريـ َ
َ
 ،،،فكيــف إذا كان هــذا العزيــز هــو مــن أول ـ َدك ور ّبــاك وعلمــك  ،وحلمــك مــن
حلمــهِ و َد ُمــك مــن َدمــهِ  ،وهــو الســن ُد الــذي تعتمــد عليــه  ،ليــس فقــط وأنــت
طفـ ٌل صغيــر بــل هــو مــن املهــدِ إلــى اللحــد  ،،ذلــك هــو األب  : ،،حرفــان تختــزل
كون ـاً ن ّيــراً مــن الــدفءِ واحلنــان والرعايــة واالهتمــام  : ،حرفــان لكنهمــا مدرس ـ ٌة
متراميــة األطــراف ال يســتطيع العقـ َل أن يترجـ َم مــا لهــذا األب مــن عظيــم املنزلــة
 ،ومــا لــه مــن احلقــوق التــي يعجــز االنســان عــن الوفــاء بهــا  ،تلــك التــي قرنهــا
ضىٰرَب ُّ َ
اهلل تعالــى بعبادتــه  ،حيــث قــال (( َو َق َ
ــك أَ َّل تَ ْعبُــ ُدوا إ َِّل ِإ ّيَــاهُ َوبِالْ َوا ِل َديْــنِ
إ ِْح َســا ًنا ))
كل هــذا الفقــد  ،وكل هــذه اجلــروح  ،وكل هــذه اآلالم  ،تتهــاوى أمــام الصبــر
املطلــوب مــن العبــد املؤمــن  ،،وتتداعــى أمــام تعزيــة األهــل  ،ومواســاة اإلخــوان ،
ووقــوف الثلــة اخليــرة مــن االصحــاب واالصدقــاء  ،وعلــى رأس اجلميــع الفضــاء
والعلمــاء  ،الذيــن  ،امتــدت أيديهــم باملصافحــة ليزرعــوا فينــا الصبـ َر والســلوان ،
ويبثــوا يف قلوبنــا نســائم الطمأنينــة املنبعثــة مــن روح األخــوة واالميــان ،،
فالشــكر والعرفــان ليــس إال حفنــة صغيــرة  ،وحـ ٌ
ـات مدبجــة ،
ـروف منضــدة  ،وكلمـ ٌ
تشــقُّ طريقهــا لهــذه الثلــة املؤمنــة  ،لتقــد َم أقـ َل القليــل  ،لــكل مــن شــارك وواســى
وعزّانــا بفقيدنــا العزيــز  ،وكل مــن ســاهم يف اندمــال اجلــرح وســكون األلــم  ،مــن
اخــوة وأعــزاء وأصدقــاء وعلمــاء وفضــاء  ،واملؤمنــن قاطبــة ،،،
ّ
جتشــم العنــاء والســعي
باســمي واســم األخــوان نقــدم لهــم الشــكر اجلزيــل  ،علــى
ملواســاتنا  ،فشــكراً لكــم جميعـاً  ،،وجزاكــم اهلل خيـ َر اجلــزاء ،،
كلمة التأبني :
والدنا العزيز ،،
ال شيئ يف الدنيا يعوضنا فقدك ،،
وال متلــك ارادتنــا أمــام هــذا الــوداع  ،فــا شــيء يتكلــم اال دمــوع أعيننــا ونبــض
فؤادنــا  ،الــذي ارتــاع بخبــر وفاتــك ،و ُفجعنــا بنبــأِ رحيلــك ،،
آهٍ آه  ،،مــا أقســاها مــن حلظــة  ،جتعــل جبــل الصبــر يتداعــى ،وحبــل الصبــر
ينحــل ،،
ولســنا كبــاراً أمامــك لنخفــي مشــاعرنا ،بــل ال زلنــا صغــاراً  ،نتزلــف إلــى رضــاك،
وننحنــي إجــاالً لتقبيــل يــدك الطاهــرة ،
التــي كانــت  ،وحتــى ســاع َة فقــدك  ،متدنــا باحلنــان والــدفء  ،وترســم لنــا طريــق
احلــب والعطــاء ،،
ذلك العطاء ال يساويه عطاءٌ يف األرض  ،،وال كنوزها ،،
ذلــك أبانــا /الســيرة العطرة/التعاون/التواصل/العطاء/صلــة االرحام/االهتمــام
باآلخريــن.
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كل هــذه املعانــي وغيرهــا  ،ماثلــة أمــام أعيننــا  ،ولقــد فقدنــا كل ذلــك يف طرفــة
عــن،،
ولقــد كان (رحمــه اهلل) وكمــا يعلــم اجلميــع  ،وبالرغــم مــن تدنــى صحتــه وكِ بــرِ
ـض يعــوده
ســنه  ،يشــقُّ علــى نفســه ويتحامــل عليهــا مــن أجــل صاحـ ٍـب يــزوره أو مريـ ٍ
ـاج يقضــي حاجتــه  ،،هــذه االوحــة بــكل
أو رحـ ٍـم يصل ـ ُه أو مؤمـ ٍـن يعزيــه أو محتـ ٍ
ألوانهــا كانــت حاضــر ًة عنــده حتــى وافــاه األجــل  ،،فرحمــك اهلل أيهــا العزيــز ،،
أيها املدرسة السيارة  ،وأيها اجلبل الراسخ ،،
آن لنا أن نترجل عن صهوة الصمود  /وينها ُر كياننا غارقاً بالدموع ،،
متأملون مودعون  ،،ومعتقدون مؤمنون  ،،وصابرون محتسبون ،،
ن ال
ـب الكبيــر  ،،لبــى دعــوةَ املــوت  ،وذهــب إلــى لقــاءِ ربــه  ،،وإنــه ليق ـ ٌ
ذلــك القلـ ُ
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ولكــن العيــون عبــرى  ،والقلــوب حــرى  ،وال يهــ ّون هــذا املصــاب إال ذكــر مــن
مصائبهــم أعظــم  ،ومآســيهم أكبــر  ،،ذلــك احلســن أرواحنــا لــه الفــداء  ،كل
املصائــب هونتهــا مصيبــة احلســن ،،
فإنا هلل وانا اليه راجعون  ،،وعظم اهلل أجركم  ،،ورحم اهلل من قرأ الفاحتة،،
ابنكم /محسن بن احلاج صالح آل خضر
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عبداهلل فؤاد إلى رحمة اهلل
صادق عبداهلل العليو
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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اجعــونَ) ( أولـــئِك َعليْهِ ــ ْم َ
ْال ُ ْهتَــ ُد و َن ).157
مبزيـ ٍـد مــن احلــزن واأللــم بلغنــا نبــأ وفــاة العــم الــودود الشــيخ عبــداهلل فــؤاد
بــن عبدالعزيــز ابــو بشــيت بعــد عنــاء مــع املــرض الــم بــه وعــاش معــه منــذ
زمــن حتــى أنتقــل إلــى رحمــة اهلل  ،ونحــن إذ نشــاطر عائلــة الفقيــد بهــذه
املصيبــة ونعــزي جميــع أفــراد عائلــة البوبشــيت العريقــة وعلــى رأســهم األخ
العزيــز فيصــل عبــداهلل فــؤاد (أبــو عبــداهلل)
وكل انســبائهم ومــن يلتقــي معهــم بالقرابــة
وكذلــك نعــزي جميــع منســوبي شــركة عبــداهلل
فــؤاد القابضــة وكل املوظفــن اللذيــن عملــوا
حتــت مظلــة هــذا األب احلنــون وتخرجــوا مــن
مدرســته يف تعلــم الكفــاح والتســامح واملثابــره ،
وأخيــرا نعــزي كافــة رجــال اإلقتصــاد يف بلدنــا
بفقــد رجــل إقتصــاد مــن الدرجــة األولــى عاشــر
أجيــال التطــور منــذ بدايــة نشــئتها وتطــور
معهــا وقــاوم جميــع ظــروف الهزميــة واإلنكســار
ليقــف املــرة تلــو األخــرى وليبنــى عبــر ســنوات
حياتــة املديــدة طــودا إقتصاديــا شــامخا بإســم
مجموعــة شــركات عبــداهلل فــؤاد القابضــة .

إعتــادوا علــى وصلــه وتواصلــه معهــم  ،وكذلــك جميــع اجلمعيــات اخليريــة
وطــرق اخليــر الكثيــره يف رمضــان وغيرهــا كانــت لــه بصمــات ولــه أيــادي
بيضــاء ومشــاركات قلمــا يعلــن عنهــا ولكنهــا هنــاك باقيــة نابضــة ومشــعه
لــه بالشــكر واإلمتنــان.
عبــداهلل فــؤاد  ،رجــل العلــم ورجــل الطــب فدربــه بهــذا املجــال طويــل
ومعــروف للجميــع ومســاهماته فاقــت منطقتــه لتنتشــر علــى اجلــوار يف
دعــم دور العلــم واملــدارس والتعليــم يف شــتى املراحــل واملســتويات العلميــة
واملعرفيــة ،وأمــا الطــب الــذي متثــل يف توفيــر
العــاج عبــر مافتحــه مــن منشــئآت طبيــة
لتوفيــر احــدث وســائل العــاج ومســاعدة
املرضــى فهــي ايضــا كثيــره ومعروفــه  ،وماكانت
تبرعاتــه لدعــم هــذا اجلانــب إال تكملــة ملشــواره
النيــر يف هــذا املجــال اخليــر .
عبــداهلل فــؤاد  ،رجــل الرياضــة والتــراث  ،فكــم
أود أن أســرد بعــض األمثلــة ملــا قدمــه مــن دعــم
وعطــاء وتواصــل وهــي كثيــرة جــدا ومعروفــة
لألغلبيــة مــن النــاس  ،وســيفتقد كل هــؤالء
عطــاء وتواصــل العــم عبــداهلل فــؤاد الــذي دئــب
علــى حثهــم وتشــجيعهم والوقــوف بجانبهــم
بالرغــم مــن مشــاغله وارتباطاتــه ويف جميــع
املناســبات .

أن شــخصية عبــداهلل فــؤاد لــم تكــن أبــدا
مجــرد شــخصية عابــره بــل كانــت دائمــا علمــا
تؤكدلنــا مجموعــة قيــم بالعطــاء والتواصــل ،
أنــا لــو كتبــت كل مــا اعرفــه عــن الشــيخ عبــداهلل
املرحوم الشيخ
باإلهتمــام واإلجتهــاد  ،بالصبــر واإلســتمرار ،
فــؤاد وماقدمــه ملجتمعــه خــال فتــرة معرفتــي بــه
عبداهلل فؤاد بن عبدالعزيز أبو بشيت
لقــد كان مثــاال لــكل مــن عرفــة ليتعلــم منــه شــيئا
فقــط ال خــال فتــرة حياتــه اخليــره الطويلــة
مــا  ،أن هــذا اإلنســان لــم يكــن يفــرح لوحــده بــل
ألحتجــت الــى مســاحة كبيــرة و وقتــا طويــل ورمبــا
يشــع البهجــة واألبتســامة علــى مــن حولــه وإذا تألــم فبالــكاد تــرى ذلــك لــن أوفيــه حقــه كمــا يجــب فهــو عطــاء يتجــدد  ،ونأمــل لعائلتــه العريقــة
عليــه إال بعينيــة  ،لقــد حمــل بــن جنبــي جســمه الهزيــل وخلــف بشــته أن تســتمر مبــا أسســه هــذا الصــرح وبهــذا العطــاء وملــا رســخه بهــم مــن
الوديــع قلبــا كبيــر كان ينبــض باحليــاة واحليويــة ويشــع بصفــاء الســريرة معانــي وقيــم عليــا ســتدوم بهــم إن شــاء اهلل وعبــر أســم شــركة عبــداهلل
وطيــب العشــره .
فــؤاد القابضــة وعبــر أبنــاء وبنــات وأحفــاد عبــداهلل فــؤاد رجــل املجتمــع ذو
القلــب الكبيــر واآليــادي البيضــاء.
عبــداهلل فــؤاد  ،رجــل رحيــم لــكل مــن قصــده بعطائــة وبذلــه وجــوده فهــو
يعمــل للخيــر بالســر أكثــر ممــا يظهــره للعلــن بأضعــاف مضاعفــه وأكثــر رحمــك اهلل ياعــم عبــداهلل فــؤاد وســنضل نفتكــرك دائمــا ألن ذكراك زرعت
مايحرجــه هــو إعــان أســمه فهــو يريــد األجــر مــن اهلل المــن أحــد  ،وكــم فينــا شــجرة مــن القيــم وجســدت بيننــا ينبوعــا مــن األخــاق والتســامح ،
كانــت تتجســد مشــاعر األبــوة واحلنــان لديــه يف مناســبات العطــاء وقــد فكيــف ننســاك  ،ندعــو اهلل لــك بالرحمــة واملغفــرة وجلميــع مــن عرفــك
توافــدت علــى بيتــه ومكتبــه ويف طريقــة القوافــل مــن احملتاجــن اللذيــن بالصبــر والســلوان وإنــا هلل وإنــا أليــه راجعــون.
الخط  -العدد  - ٥٩صفر ١٤٣٧هـ  /ديسمبر ٢٠١٥م
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كيف أفهم سلوكيات طفلي

أقــام مركــز االمتيــاز الطبــي محاضــرة بعنــوان كيــف أفهــم
ســلوكيات طفلــي يــوم  5ديســمبر  2015بحضــور مــا يقــارب
 50شــخص غلــب عليهــا احلضــور النســائي و كانــت تهــدف
إلــى توعيــة األهــل بســلوكيات الطفــل وكانــت أهــم محاورهــا
مراحــل النمــو اإلدراكــي و االنفعالــي للطفــل واملتطلبــات و
االحتياجــات النفســية لــكل مرحلــة وكيــف يعــرف األم واألب
طــل الطفــل ســوي أو مضطــرب ومتــى يحتــاج الوالديــن
ملســاعدة الطبيــب أو االخصائــي النفســي .
تهــدف احملاضــرة إلفــادة اإلبــاء و األمهــات  ،التربويــون وكل
مــن لــه عالقــة بالطفــل و املهتمــون واملتخصصــن .
بــدأت احملاضــرة مــع االخصائيــة جنــاة املوســى وقــد تطرقــت
إلــى اجلانــب النظــري يف إثــراء النــاس باملعلومــات للطفــل يف
عــدة مراحــل ..
املرحلــة األولــى مــن عمــر ســنة ونصــف إلــى ثــاث ســنوات ..
يف هــذه املرحلــة يغلــب علــى األطفــال يف هــذه املرحلــة القيــام
بتصرفــات مثــل التخريــب والشــقاوة الزائــدة و التكســير و
الرمــي والتمزيــق وينصــح املختصــون يف هــذه املرحلــة علــى
االهتمــام بحمايــة الطفــل مــن نفســه  ،وعــدم نهــره بصــوت
عــال بــل احلديــث معــه وحتسيســه بعــدم قيمــة عملــه .
املرحلــة الثانيــة مــن عمــر ثــاث ســنوات إلــى خمــس ســنوات يكــون الطفــل
فيهــا ملتصق ـاً بوالديــه وال يعــرف مــن حواليــه ســوى البيئــة الضيقــة التــي
يعيــش فيهــا تتناســب معــه يف هــذا العمــر احلكايــات و القصــص الواقعيــة
املعبــرة ويف هــذا العمــر تكثــر تســاؤالت الطفــل فاألفضــل اإلجابــة عليهــا
وعــدم نهــره .
املرحلــة الثالثــة مــن عمــر خمــس ســنوات إلــى ثمــان ســنوات يف هــذه املرحلة
يأخــذ فيهــا الطفــل التطلــع إلــى مــا وراء الظواهــر الطبيعيــة  .تناســبه يف
هــذا العمــر قصــص األقــزام الســبعة والســندباد و اليــس يف بــاد العجائــب
ومــا شــابهها مــن األدب اخليالــي .
املرحلــة الرابعــة مــن عمــر  8ســنوات إلــى  12ســنة تظهــر لديهــم غريــزة حب
املقاتلــة والســيطرة و الغلبــة تســمى هــذه مبرحلــة املغامــرة حيــث يدخــل
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الطفــل الــى املدرســة ويتعــرف علــى مجتمــع جديــد فيتطــور لديــه اجلانــب
االجتماعــي و االخالقــي .
املرحلــة اخلامســة مرحلــة املراهقــة مــن عمــر  13ســنة إلــى  15ســنة مييــل
فيهــا إلــى القصــص العاطفيــة و هنــا يأتــي دور املربــي يف تقــدمي القصــص
ومناقشــتها .
املرحلــة السادســة مــن عمــر  19ســنة ومــا فــوق فيهــا يشــتد امليــل إلــى
القصــص التــي تصــور املثــل العليــا ومشــكالت املجتمــع وقــد اختتمــت
كالمهــا مبعاييــر احلكــم علــى الســلوك اخلمســة الســن  ،املوقــف الــذي
يظهــر فيــه الســلوك  ،التكــرار  ،القيــم واملعاييــر  ،االســتغراب
ثــم بــدأ استشــاري الطــب النفســي الدكتــور إبراهيــم بوخمســن باحلديــث
عــن تصرفــات الطفــل وإن جميــع ســلوكياته مصدرهــا األب و األم حيــث
بــن إن الشــخصية هــي نتــاج خبــرات ومعلومــات ومشــاهدات البشــر منــذ
أيامهــم األولــى ســواء كان يف املنــزل أو املدرســة أو البيئــة احمليطــة وأن
أكبــر معلــم وملقــن للطفــل هــو املنــزل والطفــل يتعلــم مــن املشــاهدة
والتقليــد أكثــر مــن أي شــيء آخــر يف مراحــل حياتــه األولــى لــذا
علــى األهــل مراعــاة ذلــك ومعرفــة أن جميــع ســلوكياتهم وأحاديثهــم
وأفعالهــم وردود أفعالهــم هــي ليســت فقــط يف موقــع مراقبــة مــن
قبــل الطفــل ولكنهــا مــن أهــم مكونــات الطفــل املســتقبلية وعليــه فــإن
إعطــاء وقــت قيــم ومفيــد للطفــل أمــر هــام كمــا أن إشــعار الطفــل
بقيــم العائلــة واحملبــة املتبادلــة داخــل املنــزل وبــن اجلميــع أمــور
إيجابيــة يف بنــاء الشــخصية املســتقبلية للطفــل .
وشــاركت الباحثــة واملدربــة املعتمــدة ماجــدة ســامة يف احملاضــرة
وأجابــت علــى الكثيــر مــن استفســارات احلضــور حــول ضــرورة
البــدء يف تغييــر ومراجعــة أنفســهم قبــل تغيــر ســلوكيات الطفــل
ويف النهايــة مت الســحب علــى بعــض األلعــاب التــي تنمــي مهــارات
الطفــل وذكائــه لتســاعد األهالــي يف معرفــة مــا يفيــد الطفــل .
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رحيل زهراء أبو السعود

توحــدت كلمــة أهالــي القطيــف وترابطــت
مشــاعرهم حز ًنــا علــى الفقيــدة زهــراء عبــد
دهســا
الكــرمي أبــو الســعود التــي القــت حتفهــا
ً
مــن قبــل مركبــة مســرعة علــى كورنيــش محافظة
القطيــف بحــي الناصــرة.
وتفاعــل الكثيــر مــن النشــطاء االجتماعيــن عبــر
حســاباتهم يف وســائل التواصــل االجتماعــي منــذ
اللحظــات األولــى مــن نبــأ وفاتهــا ،مع ّبريــن عــن
عميــق حزنهــم ملــا للفقيــدة مــن يــد بيضــاء يف
دعــم العديــد مــن األنشــطة االجتماعيــة.
وأبــدى الكثيــر منهــم مشــاعر األلــم علــى فقدهــا
حيــث انبــرى اجلميــع ســع ًيا نحــو رفــع الســتار
عــن تفاصيــل حياتهــا ليكشــفوا عمــا أثمرتــه
زرع مبــارك علــى أراضــي
أياديهــا البيضــاء مــن ٍ
الفقــراء واملســاكني.
املساندات اخليرية «صدقة سر»
وأكــد مســؤول فريــق العمــل التطوعــي ملجموعــة
أرض القطيــف رضــي الســيهاتي بــأن الفقيــدة
التــي تعــد حر ًمــا ملالــك بــن الشــيخ عبــد احلميــد
ردحــا مــن حياتهــا يف دعــم
اخلطــي قــد قضــت ً
األعمــال اخليريــة واألنشــطة االجتماعيــة
ومســاعدة الفقــراء ومســاندة احملتاجــن بعيــ ًدا
عــن حــب الظهــور والبهرجــة اإلعالميــة وإمنــا
تقدمهــا «صدقــة ســر» احتســا ًبا لذلــك العطــاء
عنــد اهلل.
وأشــار لكونهــا مصدا ًقــا آليــة املنفقــن أموالهــم
منوهــا لقربهــا كزميلــة ضمــن
ســ ًرا وعالنيــة
ً
فريــق العمــل التطوعــي التابــع لصفحــة أرض
القطيــف ،وداع ًمــا رئيس ـ ًيا ملشــروعها اخليــري،
ومــن الســباقني يف تقــدمي املســاندات اجلديــدة
غيــر املســتخدمة وعضــ ًوا متز ًنــا يف تعليقاتهــا
وردودهــا.
وقــال بأنهــا مــن القالئــل الالتــي عرفــن بــأدب
الــكالم ،وسالســة األســلوب ،مشــي ًرا إلــى أن
فقدهــا يعــد خســار ًة للمجتمــع ال يســدها إال مــن
هــو مثلهــا.
وبــن بأنهــا دائمــة التواصــل مــع اجلمعيــات
اخليريــة الســيما «جمعيــة العطــاء النســائية»
إذ كان لهــا عالقــات قويــة وحاولــت أن تضــم
العوائــل الضعيفــة ج ـ ًدا علــى حســاب اجلمعيــة.
ونــوه لتوفيــر الفقيــدة بدايــة الدراســة حلقائــب
دراســية متكاملــة لعــدد مــن الطــاب والطالبــات
يف مختلــف املراحــل الدراســية.
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والد الفقيدة الصيدالني
عبد الكرمي مهنا أبو السعود
رحمه اهلل
أبو السعود ..يد اخلير
ووصفهــا الناشــط االجتماعــي أنيــس الطريفــي
يف صفحتــه الشــخصية علــى برنامــج التواصــل
االجتماعــي الفيــس بــوك ِب «يــد اخليــر والعطاء»
منوهــا المتــاء ســيارته مرتــن يف ثالثــة أشــهر
ً
مــن قبلهــا مبالبــس الفقــراء ،واليتامــى حيــث
كانــت حتــرص علــى أن تصــل املســاعدات يف
وقتهــا وكان آخرهــا قبيــل محــرم بيــوم.
وقــال «ســيتذكر الطفــان
القرطاســية
أدوات
بكامــل محتويــات شــنطهم
وبأفضــل
الدراســية
األدوات بالســوق بــأن
املرشــد الطالبــي قــدم
لهــم أدوات ال يعلمــون
أنهــا مــن ”زهــراء أبــو
ا لســعو د “» .
إقران اسمها بيوم العطاء
الفوتوغــرايف
واقتــرح
أميــن أبــو الرحــي أن يُخلد
اســمها بذكــرة خيريــة
ســنوية ليمــزج ويقــرن ِب
«يــوم العطــاء» علــى ســبيل
االفتــراض مبد ًيــا ندمــه
علــى عــدم انخراطــه

ـكل مباشــر أو غيــره
معهــا يف أعمـ ٍ
ـال خيريــة بشـ ٍ
فخلــف اســمها طيــات كثيــرة مــن املســاعدات
وخدمــة املؤمنــن بعــد الديــن واملجتمــع.
صندوق زهراء أبو السعود اخليري
وقــ َّدم الناشــط االجتماعــي علــي الناصــر يف
اقتراحــا بعمــل وق ًفــا
صفحتــه علــى الفيــس بــوك
ً
خير ًيــا يحمــل اســمها ك «صنــدوق زهــراء أبــو
الســعود اخليــري» علــى ســبيل املثــال وذلــك
نظيــ ًرا ملســاهماتها اخليريــة يف شــتى أنحــاء
القطيــف.
كتاب يضم قصاصاتها
وعبــرت اإلعالميــة مــرمي آل عبــد العــال
عــن أمنيتهــا التــي تأمــل بــأن جتــد طريقهــا
واملتمثلــة يف ضــم كافــة القصاصــات ،واخلواطــر،
واملواضيــع التــي دونتهــا الفقيــدة أبــو الســعود
مشــيرة المتالكهــا لقلـ ٍـم منمــق ،رفيــع املســتوى،
ذو ثقافــة عاليــة.
صفحة الفقيدة زهراء أبو السعود
ومت عمــل صفحــة علــى الفيــس بــوك بعنــوان
«صفحــة الفقيــدة زهــراء أبــو الســعود» حيــث دون
ً
فضل
فيهــا الكثيــر مــن مشــاعر األســى واحلــزن،
عــن القيــام العديــد بأعمــال مت إهــداء األجــر
فيهــا للفقيــدة ،منهــا توزيــع األكل للمضائــف
احلســينية ،وقــراءة ختمــة قــرآن ،وزيــارة لإلمــام
علــي .
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محافظ القطيف
يقدم واجب العزاء ألسرتي أبو السعود واخلنيزي
قــدم ســعادة محافــظ القطيــف األســتاذ خالــد
بــن عبــد العزيــز الصفيــان واجــب العــزاء لعائلتــي
أبوالســعود واخلنيــزي يف وفــاة فقيدتهــم حــرم
مالــك عبداحلميــد اخلنيــزي وذلــك يف مــكان
العــزاء مبجلــس املبــارك بالقطيــف.
حيــث كان يف اســتقباله عــدد مــن أفــراد العائلتني
الكرميتــن  ،داعيــاً املولــى العلــي القديــر أن
يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يســكنها فســيح
جناتــه وأن يلهــم ذويهــا الصبــر والســلوان.

رحيل مؤلم
لــم أكــن أتصــور أن تكــون خامتــة اإلميــان والعطــاء وحــب اخليــر علــى هــذا
«ح ـ َدث» ال يتجــاوز الثمانيــة
النحــو املؤلــم ،ولكــن مــا احليلــة حينمــا يقــوم َ
عشــرة مــن عمــره وبســرعة جنونيــة بكســر كل القواعــد والتســبب يف فقــد
القطيــف ســيدة مجتمــع مــن تلــك الســيدات القليــات الالتــي ال يتكــررن،
التــي أعطــت بيتهــا ومجتمعهــا كل مــا تســتطيع مــن حــب وخيــر ،فبادلهــا
اجلميــع تلــك املشــاعر ،الكلمــات تقــف عاجــزة يف أن تفــي شــيئاً مــن ســيرة
مليئــة باخليــر والبــذل لهــذه الســيدة العظيمــة ،التــي وقــع خبــر احلــادث
املفجــع الــذي أودى بحياتهــا وقــوع الصاعقــة علــى أفــراد مجتمعهــا الذيــن
آملهــم ذلــك ،فتســابقوا يف إبــداء احلــزن واألســى والتأثــر علــى هــذا الفقــد
ـوم مشــهود حزيــن وتشــييع
املفجــع ،كمــا تســابقوا علــى حمــل جنازتهــا يف يـ ٍ
مهيــب.
تتعثــر الكلمــات كثيــراً ألجــد نفســي متشــتتاً بــن القانــون كمــادة تشـ ِّ
ـخص
حــوادث مثــل هــذا علــى أ َّنهــا مجــرد حــوادث غيــر متعمــدة وبــن املنطقيــة
التــي أعتقــد أنهــا تعنــي باحلــد األدنــى أن ال يعامــل متهــور يتالعــب بــأرواح
النــاس باعتبــار مــا يتســبب بــه مــن فظائــع مجــرد قضــاء وقــدر ليــس
لصاحبــه يــد يف وقوعهــا .ال ميكــن غــض الطــرف عــن األســباب املنطقيــة
لهــذا النــوع مــن احلــوادث التــي ال أســتطيع إال أن أُســميها جرائــم وبــكل
مــا حتمــل هــذه الكلمــة مــن معنــى ،نعــم أنــا أُصــر هنــا علــى أ َّنهــا جرائــم
بحــق املجتمــع .احلــوادث املروريــة أمــر وارد يف كل وقــت ،ولكــن أن يتشــكل
حــادث مــن ســرعة جنونيــة ويف منطقــة مكتظــة فهــذا ال ميكــن اعتبــاره
البتــة مجــرد حــادث وال ميكــن تبريــره بــأي شــكل مــن األشــكال.
يف اعتقــادي أن أعظــم خطــر يهــدد املواطنــن وســيبقى كذلــك هــو خطــر
حــوادث الســيارات ،مــا أظنــه حــ ً
ا لهــذا التهــور املستشــري هــو اعتبــار
كاميــرات ســاهر عنصــراً أساســياً يف كل طريــق ،أقــول ذلــك ألننــي أعتقــد
أن لغــة «ال تســرع فاملــوت أســرع» و«أن تصــل متأخــراً خيــراً مــن أن ال
تصــل» ،لغــة غيــر مفيــدة وال تنقــذ أحــداً مــن املــوت ،الــذي ينقــذ النــاس هــو
أن يعاقــب كل متهــور وبــكل حــزم وال يَنْ ُف ـ ْذ مــن ذلــك العقــاب أي مخالــف،

حينــذاك ســيرتدعون ،أمــا إذا
تُركــوا دون مخالفــات وعقوبــات،
فســنجد أنفســنا كل يــوم نفقــد ألــف
شــاب يف عمــر الزهــور وألــف وردة
نديــة كزهــراء.
زهــراء عبدالكــرمي أبــو الســعود،
أُم «أنــس» ،وهــو ابــن معــاق جــاوز
الثالثــن مــن عمــره ،وقــد فقــدت
سراج أبو السعود
يف وقـ ٍـت ســابق ابنتهــا زينــب ،وهــي
األخــرى كانــت معاقــة ،ظــروف
تكفــي الســتنفاذ كل وقتهــا يف
العنايــة بهمــا وبقيــة األوالد ،كمــا تكفــي الشــتعال القلــب بكثيــر مــن احلــزن
واألســى ،مــع ذلــك حت َّملــت املســؤولية صابــرة علــى مــا قـ َّـدره اهلل ســبحانه
وتعالــى لهــا ،وتعــدت ذلــك خلدمــة مجتمعهــا والبحــث والســؤال عــن كل
محتــاج والســعي يف مســاعدته ،وكــم أذهلنــي مــا نقلتــه ســيدة كويتيــة مــن
أن املرحومــة مـ َّـدت يدهــا كذلــك إلــى بعــض احملرومــن يف الكويــت علــى
الرغــم مــن اليســر النســبي ملجتمــع الكويــت ،كل تلــك الشــواهد أســباب
جعلــت الذيــن يعرفونهــا يتســابقون إلــى مجلــس عزائهــا رجــاالً ونســا ًء دون
أن مينعهــم مانــع ،حتــى شــهد العــزاء مشــهدا مؤثــرا حلضــور رجــل وامــرأة
ـرض عضــال حتمــا مشــقة الســفر مــن مدينتهمــا البعيــدة إلــى
مصابــن مبـ ٍ
القطيــف مواســاة يف هــذه املرحومــة وفاجعتهــا املؤملــة.
زهــراء ،أراد لـ ِـك اهلل ســبحانه وتعالــى حيــاة أهنــأ مــن هــذه احليــاة ،فرحلـ ِـت
وخلَّفـ ِـت يف قلــوب أحبائــك وكل مجتمعــك احلــزن واألســى ،ال أذكــر تفاعـ ً
ا
ِ
حظيــت بــه ،أجمــ َع
مجتمعيــاً كبيــراً حــدث مــع شــخصية نســائية كالتــي
املجتمــع وقليـ ً
ـخصك وســمو خلقـ ِـك ويـ ِ
ِ
ـدك البيضــاء،
ا مــا فعــل علــى نبــل شـ
حتــى بقــي النــاس رجــاالً ونســاء وبكافــة األعمــار يعــزون أنفســهم مبصابــكِ
املؤلــم احلزيــن ،رحمـ ِـك اهلل يــا زهــراء ،إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
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هنا نواسي

أ ْمـ ـ ُر مِ ــ ـ ْن اهلل باألخيــارِ قــد نفــدا
نــزدا ُد ُحزنــاً إذا مــــاتوا أحبتنــاً
ك ٌّ ّل ســيمضي عـمـــا كان يألـــف ُه
هــــذا املصيـ ُر وإ ْن طالــت مســيرتنا
هنــا نواســي وقــــد حــارت محابرنــا
بكــت وأبكــت كــن احلــز َن يســكنها
ْ
ـت بغت ـ ًة ماتــت بعزتهــا
يــا َم ـ ْن مضـ ْ
ِ
صاعــدةٌ
ف َم ـ ْن يصــو ُغ بــه و الــروح
غــداً ســتلقى بهــا زهــــراءُ شــافع ًة

يوم عصيب
إنــه يــوم عصيــب  ،أي شــي أعمــق وجعـاً من إحســاس
الفقــد  ،فالفقــد لــه أوجاعــه حتــى انــه جســد احلــزن
فينــا و ّلــون األجــواء بســواده ،برحالــك (يــا أم انــس)
يــا نقيــة الســرائر جعلــت األرواح فينــا مخترقــة
ومنتفضــة لهــا اجلــوارح  ،أبكيــت اجلميــع وأقرحتــي
اجلفــون بــل جعلــت مــن الدمــوع غمامــة تنهمــر علــى
أرض القطيــف الطاهــرة باملصلــن.
وكأننــا نغتســل مبطــر الطهــر الــذي ينســاب يف
ســمائها صفوفــاً واقفــة محتســبة األمــر هلل جــل
جاللــه.
لقــد تقاســمت احلــزن لفقــدك املوجــع مــع األحبــة
بــل اجتاحتنــا عاصفــة مــن األحاســيس املؤملــة وال
نســتطيع صدهــا وإن غفــت الدمــوع تنهــض بهــا
العبــرات .
إن أم انــس كانــت املــرأة املجللــة باللبــس املســتور
وكأن روحهــا تستشــف قــدر نهايتهــا األليمــة ألن
املؤمــن ال أنــس باملــوت كفرحــة الطفــل حملالــب أمــه
وتبتهــج تلــك الــروح بلــذة اللقــاء الربانــي حيــث قــال
ْــس ْال ُ ْط َم ِئنَّــ ُة ا ْر ِجعِ ــي ِإلَــى
تعالــى ( :يَــا أَ َّيتُ َهــا ال َّنف ُ
َر ِّبـ ِـك َر ِ
اض َيـ ًة َم ْر ِض َّيـ ًة ) إال أننــا مؤمنــون بقضــاء اهلل
وقــدره.
فبالصبــر نرتــدي ثــوب الثبــات والتثبــت حتــى تنطــوي
يف عتمــه الزمــن املــارد الــذي يخطــف منــا أجمــل
األعمــار وأقربهــا زلفــى هلل فاملرحومــة كانــت تبتهــج
الرحــال جــل ذكراهــا وأحســن مثواهــا وجعــل لهــا
اجلنــة مســكنها ومأواهــا وعظــم اهلل لكــم األجــر.
تغمدهــا اهلل بواســع رحمتــه وأســكنها الفســيح مــن
جنتــه وصــب علــى قبرهــا شــآبيب الرحمــة ورحــم
اهلل مــن يقــرأ لروحهــا الطاهــرة ســورة الفاحتــة
محفوفــه بذكــر الصــاة علــى محمــد وال محمــد.
أحمد كحليني
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لكـ َّـن طوبــى ملــن باملـ ِ
ـوت قــد س ـ ُعدا
املــوت لــن يُبــقِ بنــا أحــدا
ونعلــ ُم
َ
الرو ُح متضي وقو ُم يلحدوا اجلسدا
رب الســما وعــدا
وامللتقــى يف غـــ ٍـد ُّ
مبوكب األمس ِ يحكي كل َم ْن شهدا
ِ
منـ ُذ صباها تعانــي اجلر َح والكمدا
يشــتاقها محب ـ ٌر والعــو ُد إذ ســجدا
لكـ َّـن اســماً لهــا يف ا َ
خلـ ِ
ـط قــد َخلُدا
فهــي التــي قلبهــا للحـ ِـب مــا جحــدا

السيد عبداهلل السيد باقر الشاخوري

كتبت زهراء حروف الخير
فخلدتها قلوب المحبين
مــع الفقــراء واملعوزيــن يف عمــل دؤوب ال
يعــرف امللــل أو الكلــل تبحــث لهــم عمــا يســد
رمقهــم وحاجتهــم يف صمــت وهــدوء ووقفــت
مــع قضاياهــا بأجلــى أحاســيس احملبــة
واإلســناد ترفعــه تــارة وتبحــث عمــن يصنعــه
تــارة وتســتحثهم تــارة أخــرى.
رحلــت زهــراء التــي توجــت بكلماتهــا
صفحــات بــروح احملبــة واأللفــة ولـ ّم الشــمل
والشــعور بأهلهــا فبكاهــا مــن عرفهــا عــن
قــرب وبكاهــا مــن تلمــس بعــض مواقفهــا
وأعمالهــا الطيبــة التــي قدمتهــا مــع ثلــة
ممــن زاملهــا يف عطائهــا بصمــت الكلمــة
وفعليــة العطــاء.
حقــا ال يخلــد ذكــراك إال قلبــك الطيــب وال
يختــم ذكــراك إال عملــك وال ينصــر مواقفــك
إال صمــودك وال ثــواب دائــم إال عنــد ربــك.
فعــش عامــا للخيــر ناصــرا للحــق مخلصــا
لربــك لتلقــاه وانــت قريــر العــن ،رحمــة
اهلل وشــفاعة أهــل بيتــه تنــزل عليــك أختــي
زهــراء أم انــس فقــد احزننــا فقــدك وأوجعنا
رحيلــك.
أعــزي أســرتها العزيــزة وباخلصــوص
صديقــة عمــري أختهــا إميــان وزوجهــا
املثكــول مالــك اخلطــي وندعــو اهلل ان
يلهمهــم وإيانــا الصبــر والســلوان وان
يحشــرها مــع محمــد والــه الطاهريــن

هكــذا يبقــى قلــب احملــب مولعــا بحبيبــه
وتبقــى النفــس تائقــة إلــى محيــا مــن احــب
ال يحجبــه الرحيــل عــن حفــظ وجــوده يف
ذاكــرة ال يشــوبها النســيان وملثــل هــذا العمــل
الــذي يخلــد ذكــراك فلنســعى ألجــل أن تثبــت
أكواننــا بــن حنايــا النــاس اجمــع.
يســأل الكثيــرون عــن هــذه الشــخصية
املغمــورة كيــف بــرزت فجــأة لينعاهــا القريــب
والبعيــد ويتحســر علــى فقدهــا كثيــرون لــم
يروهــا يومــا أو يجتمعــوا معهــا حلظــة يف
مــكان واحــد.
لــم تكتــب املرحومــة زهــراء أبــو الســعود
قصائــد الشــعر البارعــة وال كتــب الفكــر
العظيمــة وإمنــا خطــت بقلمهــا مــا خفــي
يف قلبهــا مــن مشــاعر جياشــة تصــور بــه
روح اإلنســانية املعذبــة حتــت طائــل األلــم
وفاحــت مــن حــروف قلمهــا كلمــات تبعثرهــا
بــن صفحتهــا التــي ألفهــا القريــب والبعيــد
يف صفــاء نفســي شــفاف.
مــا وجدتهــا جتــرح أحــدا بكلمــة أو موقــف
تضيــق بــه نفســه أو تســعى لتوســعة حقــد
أو حســد بــل تراهــا ناصحــا منصحـاً واختــا
حانيــة فــروح اإلنســانية جبلــة إذا كملــت
باإلنســان أصبــح إنســانا ميلــك القلــوب
واألنفــس.
كانــت مثــاال رائعــا للعطــاء الــذي ال ينضــب
غيــر باحــث عــن جهــر أو علــن فــا ســعي
لشــهرة وال تأمــ ً
ا يف مواقــع وتعاطفــت نقرأ لروحها الطاهرة سورة الفاحتة.
أم علي البيات

يف أرواحنا غصة
أيا زهراء يف أرواحنا غصه تنادي أين ِ
أنت
ألم يعتصر أفئدتنا بفقدك غاليتي
بــأي حــروف ســنكون بهــا العبــارات !! وبــأي د ٌم ســننزف بهــا الكلمــات!!! لنوضــح مــدى
أملنــا لفقــدك.
ً
ألم يعتصر الفؤاد حقا ونحن نخط لك هذه الكلمات.
حــن ســمعت زهــراء رحلــت  ...صمــت رهيــب خيــم عليــي!!! احتــرت مــا شــعوري؟؟
أأبكــي ؟ أم مــاذا؟ لرمبــا أخطــأوا
زهراء ...أحقاً
ِ
رحلت عنا !!!!
زهراء  ...أحقاً لن نراك بعد اآلن !!!!
مــا زلــت أذكــر كلماتــك املعســولة املنمقــة املليئــة بــكل األحاســيس والرقــة الالمتناهيــة..
يــا صاحبــة القلــب األبيــض الطيــب املعطــاء
ااااه منك يافؤادي ااااه ......أل ٌم وحرقة .....
متــر أمامنــا كلماتــك ونســترجع مــا كتبــت وعلقــت بتعليقــات راقيــة كرقيــك الــذي
متيــزت بــه دائمــاً وأبــداً.
رحلت قبل أن ِ
ِ
آراك  .....لم يتس َن لي رؤيتك بعد استقراري هنا..
لألسف
التقيت بجميع بنات عمتي وبناتهم ماعدا انت لم أرك.
ِ
وتركت قلوب أحبتك يصارعها األلم.
رحلتي يا ابنة العمة احلبيبة
ِ
رحلت عن دنيانا فلن ترحلي عن قلوبنا.
زهراء إلن
ِ
حفرت مكانك بطيبة ِ
خلقك.
قلبك وحسن
كم أشتاق لرؤية اسمك يزين املتواجدين هنا
أرواحنا ترحل لكن الذكرى الطيبة باقية لن ترحل
رحمك اهلل يازهراء القلوب..
باسمه عبد اإلله اخلنيزي
يا مالك بصورة البشر..

بعض اآله
كيف للزهور أن تُخرس االلسن
كيف للورود أن تذبل هكذا فجأة
كيف لك أن تهاجري كعصفورة ،
...
و السرب هنا يف انتظارك ،
يف الصباحات التي ال حتلو إال بك
ما عهدناك قاسية
و ليس ذلك طبعك
كنت حزينة  ،نعم
الصورة باالسود و االبيض
تنبيء عنك

ولكنك قوية حنونة متماسكة
عرفتك هنا
ولم أراك
رأيتك  ،خميلة
وعرفت أنك صادقة و وفية
سالم على روحك الطاهرة
سالم من أول احلزن
من آخره
سالم بعبق السنا و الشموخ
جتلله غيمة ماطره
سالم عليك
عدنان السادة

متابعات
متابعات

من لماساتك المضيئة
ِ
نثرت أمل الحياة
أفتــح صفحتــي يف الفيــس بــوك يوميــاً وأبحــث هنــا
وهنــاك عــن حروفهــا التــي تنبــض باإلنســانية واجلمــال،
اقــرأ مــا تكتبــه عــدة مــرات وال أمــل مــن التكــرار تنتقــي
حروفهــا بنعومــة تالمــس القلــب وحتييــه فتكــون جم ـ ً
ا
نطــرب لقراءتهــا وتتراقــص قلوبنــا فرحــاً بردودهــا
التــي ال تقــل جمــاالً عمــا تكتبــه يف صفحتهــا  ،نتواصــل
نتحــادث نتســامر برســائل الوتســاب قالــت لــي مــرة
هنــاك رابــط بينــي وبينــك مزيــج مــن التآلــف وكأننــا
نعــرف بعضنــا منــذ مــدة طويلــة  ،هــو رابــط احملبــة
الصادقــة بإنســانية .
الطيبــون أمثالــك زهــراء يجعلــون حياتنــا أجمــل ،
بفطرتــك سـ ِ
ـبغت علينــا احلنــان والنقــاء  .وكنـ ِـت بصبرك
ِ
فتحــت أبــواب األمــل بــاهلل ،طيبتــك ســمو
وحروفــك
أخالقــك قادتنــا إلــى مرافــئ األمــل والتفــاؤل والفــرح .
ِ
كنــت كالشــجرة الوارفــة لنــا جميعــاً منحتِنــا الظــال
اآلمنــة مــن خــال تواصلــك مــع اجلميــع وبرقــي أخالقك
تنفســنا جاذبيــة بألــوان الســعادة .
كنـ ِـت مــن القالئــل الذيــن اعتــادوا علــى العطــاء وبصمــت
فقــط ألجــل الثــواب  ،كنـ ِـت كرميــة مبعدنــك األصيــل ،
نقيــة القلــب وبرقــي التعامــل .
ِ
كنــت تعيشــن مبشــاعر صادقــة مــع اجلميــع وصــوت
الضميــر لديــك عاليــاً وحاكمــاً هــو ضميــر احلــق .
كانــت روحــك اخليــر  ،كلماتــك احلــب وأســلوبك
ِ
رحلــت معــك يف عالــم الصداقــة علمتنــي
التســامح،
الكثيــر  ،تعرفــت علــى كثيــر مــن األشــياء مــن جديــد ،
علمتنــي أن ال نســتكثر حلظــات الســعادة علــى انفســنا،
زهــراء أعتــرف أنــي فجعــت برحيلــك وأننــي بــن وقــت
وآخــر أفتــح الفيــس وأجتــول بصفحتــك  ،أقــرأ كلماتــك
وأقــول مــا أعذبهــا مــن حــروف أدمنــا قراءتهــا كل يــوم ،
وأســكب الدمــوع لفقــدك ألن الفقــد موجــع يــا حبيبتــي
زهــراء  ،وأكــرر كلمــة احلمــد هلل ألن املــوت حــق وهــو
ـادرت جســداً
أمــر اهلل وهــو مســارنا جميعــا  ،زهــراء غـ ِ
ولكــن تأكــدي أن مكانــك هنــا بالقلــب ببصماتك املشــرقة
التــي لــن متحــى مــن ذاكــرة الــروح .
حروفــك باقيــة كاحمليــط ال ينضــب طاملــا روتــه األنهــار
بخيراتهــا واألنهــار عطــاؤك وعلــو أخالقــك وســيرتك
الكرميــة  ،ولــن جتــف حياتنــا بــل ســتكون رطبــة بأمطــار
كرمــك وســتبقني علــى صفحــات حياتنــا ســيرة مضيئــة
باخليــر .
فوزية آل مبارك
الخط  -العدد  - ٥٩صفر ١٤٣٧هـ  /ديسمبر ٢٠١٥م
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حوار

حوار /سلمان العيد
ربمــا مــن األشــياء الجميلــة فــي بالدنــا العزيــزة ،ومحافظتنــا الكريمــة هو أن تجد شــابا موهوبــا يحمل
طمــوح النمــو والتطــور ،ويتطلــع إلــى عالــم أفضــل ،وحيــاة أجمــل ويقــوم بــدور مــا ألجــل هــذه
األهــداف مــن البوابــة الفنيــة اإلبداعيــة ،ذلــك فــي وقــت تســود العالــم بأجمعــه أجــواء مشــحونة
بــكل مــا هــو نقيــض لهــذه القيــم مــن العهــر والرعــب والقتــل والســحل وســفك الدمــاء.
وربمــا أيضــا مــن الضــرورة التنويــه إلــى أن الوضــع إذا مــا زاد ســوءا نكــون بحاجــة إلــى طروحــات
تعيــد األمــر إلــى نصابــه ،ويعــود اإلنســان إلــى إنســانيته ،وليــس أفضــل مــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن
رفــع مســتوى الــذوق الفنــي إلــى المجتمــع ،وتقديــس قيــم الحــب والجمــال ،وهــذا ال يتــم إال مــن
خــال جملــة مــن المواهــب والعطــاءات واالنشــطة التــي تعطــي الجانــب المعنــوى لإلنســان اهميتــه،
ليكــون بديــا حقيقيــا عــن التكالــب الســلبي علــى الحيــاة الماديــة.
هــذا الشــعور انتابنــي خــال لقائــي بالشــاب الفنــان مــراد بــن محمــد أبوالســعود ،إذ تــم الوقــوف علــى
بعــض الجوانــب واللقطــات فــي حياتــه الفنيــة ،القصيــرة بعمــر الزمــن ،وعمــر التجربــة الفنيــة فــي
بالدنــا وبالتحديــد فــي محافظــة القطيــف ،لكنهــا متميــزة بعــض الشــيء ،فلــكل إنســان ـ إذا كان
فنانــا ـ تجربتــه التــي تحقــق لــه التمايــز ـ وليــس األفضليــة بالضــرورة ـ عــن غيــره ..لنــرى مــاذا يقــول
الفنــان ابــو الســعود فــي تجربتــه الفنيــة.

الفنان التشكيلي الرقمي مراد أبو السعود لــ "الخط":

الفن متعة روحية

ـ كيف تصفون بداية عالقتكم بالفن؟
ـ لقــد كانــت لــدي رغبــة يف الرســم منــذ أن كنــت طفــا ،إذ ارتبطــت بحالــة
حــب للقلــم والورقــة ،حتــى أننــي يف فتــرات اللعــب مــع نظرائــي األطفــال
انســحب واســتقطع لــي وقتــا ،أتــرك اللعــب واللهــو فيــه آلخــذ القلــم وأرســم
الشــخصيات الكارتونيــة التــي أشــاهدها يف التلفــاز ،أو أراهــا يف مجــات
األطفــال مثــل ميكــي مــاوس ،والتماســيح ومــا شــابه ذلــك ،وبعــض هــذه
الصــور موجــودة عنــدي ،ليكــون لعبــي ولهــوي الطفولــي يف الرســم والتلويــن.
وشجعك على صقلها وتنميتها؟
ـ وهل أحد التفت إلى هذه املوهبةّ ،
ــــ الوالــد يحفظــه اهلل ،والوالــدة يرحمهــا اهلل ،كل منهمــا الحــظ وجــود
هــذه املوهبــة عنــدى ،يــوم كان عمــري خمــس ســنوات ،وقــد احتفظــا لــي
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بالرســومات التــي كنــت أنتجهــا يف تلــك الفتــرة ،فرأيــت بعــض رســوماتي
القدميــة وقــد كتــب عليهــا عبــارة ":هــذا رســم الفنــان الصغيــر مــراد أبــو
الســعود" ،ولــم أكــن أجــد نفســي أو أتوقــع بــأن أصبــح مالــكا للثقــة كــي
أرســم وأنتــج لوحــات معينــة ،وكنــت كل لوحــة صغيــرة علــى الــورق أجنزهــا
أقــوم برميهــا يف ســال املهمــات ،وكان والــدي يلتقطهــا ،وذات م ـ ّرة أخــذ
م ّنــي خمــس لوحــات صغيــرة يــوم كان عمــري تســع ســنوات ،وأنــا أخــذت
لوحــة منهــا ورميتهــا ،الوالــد التفــت لهــا وألتقطهــا كعادتــه ،وأرســل اخلمــس
لوحــات إلــى مجلــة ســيدتي ،ومت نشــرها ،فكانــت تلــك اللوحــة التــي كنــت
زاهــدا فيهــا ،ورميهــا يف الســلة هــي الوحيــدة التــي فــازت وأخــذت مقابلهــا
جائــزة ماديــة بقيمــة  50دوالرا ،فاللوحــة التــي كنــت أراهــا "الشــيء" ،كان
الوالــد يراهــا "روعــة" ..اخلالصــة أن البيئــة التــي كنــت أعيــش فيهــا ،مــن
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الوالــد والوالــدة واألهــل واجليــران كانــت بيئــة حاضنــة ومحفــزة للفــن ،األحمــد ،واألســتاذ صــاح اجلشــي ،بعــد ذلــك ســنحت لــي الظــروف بــأن
التقــي بعــدد مــن الفنانــن التشــكليني الذيــن احتضنــوا موهبتــي ورفدونــي
ومحبــة للفــن ،وكنــت أحظــى بشــيء كبيــر مــن التشــجيع.
باملالحظــات والتوجيهــات ،منهــم ـ علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ـ منيــر
ـ ـ بالطبــع هــذا قبــل فتــرة االلتحــاق باملدرســة ،التــي يبــدو األمــر مختلفــا ،احلجــي وعلــى الصفــار وعبدالعظيــم الضامــن ،ومحمــد املصلــي ،وزكــي
العوامــي ،فهــؤالء دعمونــي يف كافــة مراحــل حياتــي الفنيــة ،وال زلــت يف
ورمبــا أفضــل.
ــــ هــذا مــا مت بالفعــل ،فقــد حظيــت باهتمــام معلّمــي التربيــة الفنّيــة ،ودخلــت اخلطــوات األولــى باملقارنــة بهــم وبإجنازاتهــم ..ويف وقــت الحــق ارتبطــت
يف منافســة شــريفة مــع عــدد مــن زمالئــي األعــزاء ،مثــل خالــد بــن ميــرزا مبجموعــة الفــن التشــكيلي وولــدي عالقــة حميمــة مــع الكثيــر مــن هــؤالء
اجلامــد ،ومفيــد القطــري ،وحســن البــزاز ،وابــن عمه احمد البــزاز ،وكذلك األســاتذة.
احمــد حســن القطــري وهــو أبــن ألحــد رواد احلركــة الفنيــة التشــكيلية يف
القطيــف ،بعــض هــؤالء تــرك املجــال الفنــي والتحــق بعالــم آخــر ..وحظيــت ـ ـ ومادمــت كنــت مســكونا بالفــن التشــكيلي ،ملــاذا لــم ترفــد هــذا الهيــام
بتوجيهــات بعــض مدرســي التربيــة الفنيــة مثــل األســتاذ عبــداهلل بــن مهــدي بالدراســة األكادمييــة؟
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عــن تقدميهــا ،كونهــا صــارت لوحــة فنيــة،
وليســت ورقــة للرمــي يف ســلة املهمــات ،ويف
مثــل هــذه املواقــف أكــون حريصــا علــى متابعــة
حلظــة االبــداع متــى تأتــي وأقتنصهــا ،فقــد تأتــي
وأنــا يف الســيارة فأضــع الفكــرة علــى الورقــة
وأكملهــا يف املنــزل ،وقــد تأتــي يف املطعــم ،أو
يف الســوق.
ـ الم تفكر يف إنشاء معرض خاص؟
ــــ أفكــر يف ذلــك ،ولكنــي ال أتطلــع ملعــرض خــاص
يكــون عاديــا ،ال بــد وأن يكــون مميــزا ،وحتــى
أصــل إلــى ذلــك األمــر فأنــا أشــارك يف معــرض
ســنوي وهــو همســات للرســم الرقمــي وأنــا
أشــرف عليــه ،وهــو معــرض جماعــي يشــارك
فيــه عــدد مــن الفنانــن مــن جنســيات مختلفــة،
ويخضــع لرعايــة جمعيــة القطيــف اخليريــة
ويقــام يف مهرجانهــا الســنوي ..هــذا النــوع
مــن الرســم يعتمــد علــى اليــد والقلــم ولكنــه
ليــس علــى ورقــة أو قطعــة قمــاش وإمنــا علــى
الكمبيوتــر ،وهــذا النــوع ـ رغــم حتفــظ البعــض
عليــه ـ يجتــاح إلــى دقــة أكبــر.
ـ ـ لــو ســألنا الفنــان مــراد أبــو الســعود مــا تأثيــر
الفــن عليــه كشــخص ،مبعنــى مــاذا أضــاف لــه
هــذا العشــق بالفــن والرســم؟
ــــ مــن املعــروف أن الفــن يرفــع املعنويــات ،لكنــه
يف بعــض األحيــان ّ
يحطمهــا ويد ّمرهــا ،وتصــل
إلــى هــذا الوضــع إذا لــم تــاق تقديــرا مــن
وجدت نفسي يف القصص املصورة  ..وأمتنّى عدم اإلحباط
املجتمــع ،فقــد تبــذل جهــودا لســنوات ،وال جتــد التقديــر املالئــم
لهــذا اجلهــد ،فتكــون النتائــج ســلبية للغايــة ،وأنــت تعــرف أن
الساحة الفنية قادرة على استقطاب كافة أنواع الفنون
الفنــان ميلــك حساســية مفرطــة ..أمــا مــاذا أضــاف الفــن لــي علــى
الصعيــد الشــخصي فهــو بالنســبة لــي اخليــار األفضــل للتنفيــس
والتعبيــر عــن الشــعور ،وهــو رياضــة للــروح ،فقــد يرســم الفنــان
ــــ يف الواقــع بعــد إنهــاء املرحلــة الثانويــة كنــت أمــام ثالثــة خيــارات ،أمــا
اللغــة اإلجنليزيــة ،أو التربيــة الفنيــة ،أو التربيــة اخلاصــة ،وكان احلاكــم وهــو متوتــر ويف حالــة غضــب ،كمــا قــد ينتــج وهــو يف حالــة رضــا وهــدوء.
يف اختيــار أي مــن التخصصــات هــو الفرصــة املهنيــة التــي يوفرهــا أي مــن
هــذه التخصصــات ،وهــذا يحــدده ســوق العمــل والفــرص املتاحــة فيــه ،وبعــد ـ ـ رمبــا كان الســؤال يجــر إلــى ســؤال آخــر ،وهــو مــا قيمــة الفــن الــذي تتبنونــه
مشــاورات مــع الوالــد واألهــل ارتأينــا التوجــه الختيــار اللغــة االجنليزيــة وتنتجــون لوحــات كثيــرة علــى احليــاة االجتماعيــة ،وملــاذا ال نــرى أثــرا لفنكــم
ومواصلــة الفــن باملوهبــة واالختــاط بالفنانــن ،خــارج الــدراس األكادمييــة ،اجلميــل علــى حياتنــا اليوميــة؟
فالفــن هــو موهبــة قبــل كل شــيء ،وبذلــك وفقنــي اهلل ألن أكــون مدرســا ــــ ال شــك أن الفــن قيمــة للمجتمــع ،وكــم يتم ّنــى الفنــان أن يكــون النــاس
جميعــا علــى مســتوى عــال مــن الذائقــة الفنيــة ،فالفــن يعطــي متعــة بصريــة
لهــذه اللغــة.
ويســاهم يف الترفيــه الروحــي ،وألن مــن املســتحيل أن ميــارس النــاس
ـ ـ وهــل اســتطعت التوفيــق بــن التدريــس وهــو عمليــة تربويــة شــاقة نوعــا مــا ،جميعــا الفــن التشــكيلي والرســم والتصميــم وغيــر ذلــك ولكــن ينبغــي أن
يكــون لدينــا جميعــا قــدرة علــى املالحظــة واالســتمتاع بالفــن ،وأمــا حتقيــق
وبــن الفــن وهــو موهبــة تلتصــق بصاحبهــا يف أي وقــت ويف أي مــكان؟
ــــ ال شــك ان التدريــس شــغلني عــن الفــن بعــض الشــيء ،لك ّنــي أحــاول أن انعــكاس تــام للفــن علــى حياتنــا اليوميــة فهــذا يحتــاج إلــى جهــد جماعــي
أوجــد لــي وقتــا للرســم ،فأنــا ال أخــرج إال ومعــي القلــم والتقــط أي ورقــة مــن املــدارس واملنــازل واجلامعــات وغيــر ذلــك.
وأرســم عليهــا ،حتــى إننــي حينمــا أقصــد املطعــم وأقــدم طلبــي ويعطينــي
رجــل االســتقبال ورقــة االنتظــار ،هــذه الورقــة تكــون ضحيــة لقلمــي وقــد ـ ـ حينمــا زاولــت مهنــة التدريــس ،مــا احلاكــم علــى شــخصيتك ،هــل شــخصية
حتتــوى لوحــة صغيــرة أرســمها عليهــا ،واعتــذر فيمــا بعــد لرجــل االســتقبال املــدرس أم شــخصية الفنــان؟
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ـ ملاذا القصص املص ّورة؟
ــــ احببــت القصــص املصــورة منــذ أن كنــت صغيــرا ،ألنــي كنــت
أقــرأ القصــص املصــورة يف مجــات األطفــال مثــل مجلتــي
باســم وماجــد ،وتأثــرت يف بعــض الوقــت بالقصــص اليابانيــة
واألجنبيــة واألفــام التــي اشــاهدها يف التلفــاز ،فتوجهــت إلــى
هــذا النــوع مــن القصــص
ــــ لكــن القصــص املصــورة ـ علــى حــد علمــي ـ غيــر موجــود
بالســعة التــي نراهــا يف املجــاالت الفنيــة األخــرى مثــل التشــكيل
واخلــط
ــــ أجدنــي شــبه وحيــد يف هــذا املجــال ،وأنــا أســعى قــدر اجلهــد
ألن أجــد مكانــا لهــذا النــوع مــن الفــن يف الوســط الف ّنــي احمللــي،
وأنــا أخــوض التجربــة وأمت ّنــى أال اصــاب بشــي مــن اإلحبــاط،
حتــد مــن انطالقتــي يف هــذا الشــأن.
ـ ـ أال تــرى ان القصــص املصــورة تتطلــب مجهــودا مضاعفــا ،فأنــت
حتتــاج إلــى موهبــة الدرامــا واحلــوار واللغــة ،إضافــة إلــى موهبــة
الرســم؟
ــــ وهــذا مــا فعلتــه واســتفدت مــن دراســتي يف اللغــة االجنليزيــة
وأجنــزت قصــة (وبــاء املوتــى) وأصدرتهــا يف كتيــب باللغــة
االجنليزيــة ، ،ورمبــا كان هــذا مــن فوائــد دراســة اللغــة
االجنليزيــة أن جعلتنــي اجنــز إصــداراً بهــا ،لتعميــم الطــرح..
وقــد فــازت قصــة (وبــاء املوتــى) يف مســابقة أفضــل قصــة يف
مهرجــان الشــرق األوســط لألفــام والقصــص املص ـ ّورة الــذي
يقــام يف دولــة األمــارات العربيــة املتحــدة.
ـ وماذا كانت تناقش هذه القصة؟
ــــ تناقــش قضيــة الوبــاء الــذي ينتقــل مــن املوتــى إلــى األحيــاء،
ويتســبب يف مــوت اجلســد ،وحتولــه إلــى جثــة تتحرك بال
موهبة الفن ولدت معي يف الطفولة فصرت ألعب بالقلم والورقة
روح ،وهــذا مــا يســمى بــــ "األمــوات األحيــاء" ،وتالحظ يف
القصــة أن مــن يتصــدى لهــذا الوبــاء هــم مجموعــة مــن
فزت بجائزة تقديرية على لوحة التقطها والدي من سلة املهمالت
العــرب احملافظــن علــى عاداتهــم وقيمهــم اإلســامية
حتــى يف أصعــب الظــروف التــي يواجهونهــا.
ــــ يف الواقــع غلبــت علــي شــخصية الفنــان ،وكنــت أقــدم دروس اللغــة
باللوحــات الصغيــرة والرســومات ،وكانــت مفيــدة جــدا خصوصــا إلــى
ـ وهل هناك قصص أخرى غير ما ذكر؟
الطــاب يف املراحــل مــن الدراســة ،ولكــن حينمــا د ّرســت طــاب املرحلــة
ــــ القصــة الثانيــة وهــي باللغــة العربيــة ،عنوانهــا (لعبــة الشــيطان) علــى
الثانويــة لــم أكــن بحاجــة إلــى الرســم ،بــل الــذي حصــل أن بعــض الطــاب
ثالثــة أجــزاء ،وكانــت قصــة اجتماعيــة تتحــدث عــن الشــيطان وتأثيــره
الــذي كانــوا قليلــي املشــاركة يف احلصــص جاؤونــي ومعهــم أعمــال فنيــة،
وغوايتــه للبشــر ،وقــد حصلــت علــى ترخيــص وزارة اإلعــام لطباعتهــا.
فصــارت عالقتــي بهــم عالقــة فــن كمــا هــي عالقــة علــم ،فالبعــض أعلّمــه
اللغــة والبعــض ابعــث يف موهبتــه الفنيــة الــروح واالنطــاق.
ـ ما تقييمكم للساحة الفنية احمللية؟
ــــ لســت يف وضــع القــادر علــى التقييــم ،فهنــاك قامــات فنّيــة هــي أقــدر
ـ أين جتد نفسك من بني املدارس الفنية املختلفة؟
علــى ذلــك م ّنــي ،فمــا زلــت تلميــذا يف مدرســتهم ،لك ّنــي ـ يف الوقــت نفســه
ــــ ال أجــد نفســي محســوبا علــى أي مدرســة ،وإمنــا أســعى ألن أخــط
ـ أمت ّنــى أن يتوســع نطاقنــا الفنــي ليشــمل أنواعــا أخــرى مــن الفنــون ،وأن
لــي نهجــا خاصــا يف العمــل الفنــي ،فقــد بــدأت برســوم الكاريكاتيــر ،ثــم
تأخــذ وضعهــا مثــل الفــن التشــكيلي ،فيظهــر لدينــا مبدعــون يف القصــص
الرســومات الواقعيــة مــن قبيــل الصــور واألشــكال واألشــجار ،ويف الوقــت
املصـ ّورة ،ويف الكاريكاتيــر ،والســاحة الفنيــة ـ كمــا أرى ـ قــادرة علــى إجنــاب
احلاضــر رســت ســفينتي علــى إنتــاج القصــص املصــ ّورة ،ورســم الوجــوه
العديــد مــن الكفــاءات القــادرة علــى اإلبــداع يف هــذه املجــاالت ،وبإمكانهــا
الواقعيــة (البوريــة) ..وال أخفيــك إننــي حينمــا كنــت أرســم الكاريكاتيــر كنــت
اســتقطاب واحتــواء املواهــب املتوجهــة بهــذا االجتــاه.
أرســم وأنــا اضحــك ،وأحيانــا الشــخص الــذي أرســمه يأخــذ علــى نفســه
وعلــى خاطــره ،لكنــه فيمــا بعــد يرضــى.
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(وباء املوتى) و(لعبة الشيطان) بداية أعمالي يف القصص املصورة حينمــا طمأنــه الطبيــب املعالــج لــي ،واملصادفــة أن هــذا
الطبيــب لــم يكــن ضمــن طاقــم املستشــفى فقــد كان زائــرا
فتــم اســتدعاؤه للنظــر يف احلالــة واحلمــد هلل جــاءت
ـ يلحــظ عليــك أثــر جــراح قدميــة علــى اجلبهــة مــا قصــة هــذه اجلراحــات،
األمــور ســليمة ،وإن بقــت أثارهــا علــى رأســي.
وهــل لهــا عالقــة بالفــن؟

ــــ ال وإمنــا حــادث جــرى لــي قبــل أكثــر مــن  30عامــا ،وك ّنــا يف املنــزل يف
مناســبة اجتمــع فيهــا األهــل وخرجــت مــن البــاب وإذا بســيارة مســرعة ـ رمبا كان هذا احلادث قد ه ّز منطقة اإلبداع الفني
ّ
دهســتني وألقتنــي بــي علــى األرض ،وهــرب صاحبهــا ولــم نعرفــه إلــى اآلن ،ــ رمبا (قالها وهو يضحك من كل قلبه).
وكمــا نقــل لــي مــن األهــل أن أحــد اجليــران قــام وشــد جرحــي بغترتــه
ومت نقلــي إلــى مســتوصف الســاحل ومنــه إلــى مستشــفى أرامكــو وخضعــت ـ يف اخلتام ماذا حتب أن تقول
لعمليــة جراحيــة ،وقيــل لــي أيضــا أن الوالــد ـ رغــم مــا عــرف عنــه ومــا ــــ أشــكر اهلل علــى النعمــة ،واشــكر والــداي علــى مــا بــذاله مــن أجلــي،
ميلكــه مــن رباطــة جــأش وشــدة ـ كان قــد تأثــر كثيــرا وألول مــرة رؤي باكيــا ،وأشــكركم جميعــا علــى هــذا اللقــاء ،وأمتنــى لســاحتنا الفنيــة باملزيــد مــن
املواهــب واإلنتــاج ■.
إذ ظــن بأنــي فقــدت بصــري بســبب هــذا احلــادث ،لكنــه عــاد واســتقر
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إعدا
Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat
قبــل فتــرة مــن الزمــن ،جاءتنــي دعــوة مــن األخ حســن املخــرق للمشــاركة يف معــرض للتصويــر يف أمريــكا وحقيقــة ســعدت بالدعــوة كثيــرا وكنــت انتظــر
انطــاق هــذا املعــرض نظــرا للحمــاس الكبيــر الــذي رأيتــه منطلقــا منــه وهــا نحــن جميعــا نشــهد هــذا النجــاح الــذي أدى لطلــب اجلامعــة متديــد هــذا
املعــرض ليــراه اكبــر عــدد مــن النــاس.

إعداد  :حسن املخرق -فراس أبوالسعود
ضمــن فعالياتــه أقــام أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للنــادي الســعودي يف جامعــة
واليــة نبراســكا مبدينــة أوماهــا – الواليــات املتحــدة األمريكيــة معرضــا
ثقافيــا يســتعرض مجموعــة مــن الصــور االحترافيــة التــي توضــح الصــورة
احلضاريــة والتاريخيــة للمملكــة العربيــة الســعودية مبشــاركة واحــد
وعشــرين مصــور محتــرف ســعودي مــن اململكــة العربيــة الســعودية ومصــورة
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .أيضــا هنــاك صــور عديــدة وفرتهــا
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث والوطنــي بتوفرهــا ألعضــاء النــادي
لالســتعانة بهــا يف املعــرض.
بداية الفكرة
يف حديــث خــاص مــع صاحــب فكــرة املعــرض  ،االخ "حســن احمــد املخــرق"
مســؤول العالقــات العامــة يف النــادي الســعودي يف جامعــة نبراســكا مبدينــة
أوماهــا قــال أنــه قــد اقتــرح فكــرة إقامــة معــرض للتصويــر الفوتوغرافيــن
لســببني رئيســن  ،األول إن هــذه التجربــة طبقــت يف عــام  ٢٠٠٨حيــث
قــام أحــد األنديــة الطالبيــة بجامعــة كريتــون إحــدى اجلامعــات يف نفــس
مدينــة أوماهــا بعمــل معــرض تصويــر كان لــه صــدى واســع علــى مســتوى
اجلامعــات يف املدينــة وعلــى مســتوى األنديــة الطالبيــة الســعودية ككل
والســبب الثانــي هــو أن عاملنــا اليــوم يشــهد العديــد مــن احملــاوالت التــي
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تشــوه ســمعة اململكــة حيــث حتــاول بعــض وســائل اإلعــام غــرز بعــض
األفــكار التــي ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة يف أذهــان البعــض ،وتغــض
البصــر عــن األعمــال اإلنســانية التــي تقــوم بهــا اململكــة لــكل دول العالــم.
املبتعثــن وباألخــص أعضــاء الهيئــات اإلداريــة لألنديــة الطالبيــة هــم
ســفراء للوطــن وهــم مســؤولني عــن إظهــار احلقائــق الثقافيــة واحلضاريــة
عــن املجتمــع الســعودي.
وأضــاف املخــرق "قــد يكــون هنــاك كثيــر مــن الوســائل إلظهــار الصــورة
الصحيحــة عــن اململكــة حيــث قــام أعضــاء النــادي يف جامعــة نبراســكا
أوماهــا بالقيــام بكثيــر مــن األعمــال وأعضــاء النــادي يف جامعــة نبراســكا
أوماهــا قــام بأكثــر مــن  ٦٠نشــاط يشــمل األنشــطة الثقافيــة مثــل زيــارة
املــدارس جلميــع املراحــل االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة وتعريــف الطــاب
باململكــة وتاريخهــا املشــرف ،كذلــك املشــاركة يف معظــم األنشــطة التــي
تقيمهــا اجلامعــة داخــل او خــارج احلــرم اجلامعــي وأنشــطة أخــرى تشــمل
األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة ،فقــد كان هنــاك رغبــة مــن أعضــاء
النــادي بالتجديــد والتنــوع يف األنشــطة ولهــذا اختــاروا ان يكــون مشــروعهم
القــادم هــو معــرض تصويــر يشــمل جميــع مناطــق اململكــة وأبــرز املعالــم يف
مملكتهــم احلبيبــة"
وبنــا ًء علــى مــا ســبق ولضمــان االســتفادة مــن جتــارب مــن ســبقهم فقــد قــام
أعضــاء النــادي بالتواصــل مــع املبتعــث علــي محمــد الزهرانــي أحــد طــاب

الضوء
سيمفونيةالضوء
سيمفونية
جامعــة كريتــون حيــث كان لــه دور أساســي يف جنــاح املعــرض بخبرتــه
يف مجــال التصويــر ،وبــدأ أعضــاء النــادي بالتعــاون مــع األســتاذ علــي
الزهرانــي يــدا بيــد بالتواصــل مــع املصوريــن واختيــار الصــور وحرصــوا ان
يكــون أغلــب املصوريــن ســعوديني لكــي تــدرك اجلاليــات األخــرى ان أبنــاء
اململكــة بارعــن ومحترفــن يف جميــع املجــاالت.
ويضيــف حســن أن الصــور اجلميلــة الــذي حصــل عليهــا أعضــاء النــادي من
املصوريــن احملبــن لوطنهــم والذيــن تطوعــوا بإرســال صورهــم لشــعورهم
بالواجــب الوطنــي كان لهــا قــدره كبيــرة لتوصيــل كــم هائــل مــن املعلومــات
إلــى حضــور املعــرض ،حيــث أن الصــور وضحــت لهــم اجلمــال الطبيعــي
كصــور اخلليــج العربــي والبحــر األحمــر ونخيــل األحســاء والقطيــف وأيضــا
هنــاك صــور متثــل الواقــع احلضــاري والثقــايف جلميــع مناطــق اململكــة.
شــملت الصــور أيضــا املهــن احلرفيــة القدميــة التــي أبهــرت احلضــور
كثيــرا وكان هنــاك صــور للمســجد احلــرام واملســجد النبــوي ,واألماكــن
التاريخيــة كمدائــن صالــح وقريــة ذي عــن األثريــة وجبــل القــارة وقلعــة
تــاروت ,ومنطقــة العــا ورجــال أملــع وكان أعضــاء النــادي يشــرحون عــن
الصــور للحضــور وكان مــن أكثــر األســئلة التــي وجهــت لهــم تخــص صــور
مدائــن صالــح و الثلــوج يف تبــوك ,باإلضافــة للكثيــر مــن األســئلة عــن
تاريــخ األعمــال احلرفيــة يف الســعودية حيــث وضــح لهــم أعضــاء النــادي
أن البعــض مــازال متمســك بهــذه املهــن رغــم أن الكثيــر توجــه إلــى العمــل
يف الوظائــف احلديثــة والشــركات ,وعــن قصــر املصمــك  ,وعــن قصــر
النمــاص .أيضــا عــن تعــدد ثقافــات املجتمــع الســعودي ،واختــاف املالبــس
مــن منطقــة ألخــرى.
أسماء املصورين املشاركني (أبجديا):
إسماعيل الزهراني
أسامه األسلمي
حامت السويداء
حسان مبروك
حسني حكيم الفريد
خالد السبت
خالد جراد الغامدي
رياض اجلرعي
زيد أبو السعود
سعد ال شبيب
سعيد العمري
سلمى آل سيف
سهير الزهراني
طارق التركي
عبداهلل الشيخ
علي املبارك
علي محمد الزهراني
فراس أبو السعود
مفرح اليحياوي
جنا هالل
واملصورة موزة الفالسي من دولة اإلمارات
بــدأ برنامــج افتتــاح احلفــل مــن الســاعة الثانيــة عشــر حتــى الواحــدة
وتواجــد األســتاذ حســن املخــرق كمقــدم للحفــل وحتــدث يف كلمتــه
عــن فكــرة احلفــل والهــدف منــه وتلــى ذلــك كلمــة ترحيبيــة مــن رئيــس
قســم الدراســات الدوليــة (باتــرك ماكنيمــرا) ورحــب باحلضــور مــن

خــارج اجلامعــة وتكلــم عــن املعــرض وعــدد الصــور املعروضــة الــذي بلــغ
عددهــا  ١١٧وبعــد ذلــك جــاءت كلمــة األســتاذ فيصــل الشــمري وتكلــم فيهــا
عــن اململكــة العربيــة الســعودية وعــن ملوكهــا وتاريخهــا وحاضرهــا ,وعــن
املــدن  ,وعــن االقتصــاد وعــن التنــوع فيهــا الــخ .....وعــن االبتعــاث وتاريــخ
برنامــج االبتعــاث وفوائــده علــى املجتمــع الســعودي .و بعــد ذلــك قــام الفنــان
عبدالرحمــن احلســن بعــزف تقاســيم منفــرده علــى العــود ,وعــزف أغنيــة
وطنــي احلبيــب حيــث اســتمتع احلضــور بالعــزف وصــوت العــود حيــث كانــت
جتربــة جديــدة للكثيــر منهــم وبعــد ذلــك افتتــح املعــرض جلميــع احلضــور,
وكان هنــاك بروشــورات متنوعــه عــن اململكــة ,وجــود قهــوة عربيــة ومتــر
كان بعــض أعضــاء النــادي مرتديــن الــزي الســعودي .يوجــد بوفيــه مفتــوح
تكفلــت بــه اجلامعــة تكرميــا ملمثــل امللحقيــة األســتاذ فيصــل الشــمري
وللفنــان عبدالرحمــن احلســن .اســتمر احلفــل إلــى الســاعة الثامنــة ليــا
حيــث كان هنــاك عــدد مــا يقــارب  ١٥٠شــخص خــال فتــره االفتتــاح وبلــغ
عــدد احلضــور إلــى الســاعة الثامنــة مســا ًء مــا يقــارب  ٤٣٠شــخص.
اســتمتع احلضــور كثيــرا مبشــاهدة الصــور خصوصــا مــع االســتماع للعــزف
الشــرقي بالعــود مــن األســتاذ الفنــان عبدالرحمــن احلســن الــذي عــزف مــا
يقــارب  ١٧مقطوعــه والتــي أخــذ علــى اغلبهــا الطابــع الوطنــي.
كان مــن أبــرز احلضــور األســتاذ فيصــل بــن إبراهيــم الشــمري مــن امللحقيــة
الثقافيــة الســعودية .املشــرف العــام ومســؤول أمانــه األنديــة الطالبيــة
الســعودية يف الواليــات املتحــدة الــذي قــال " تقــوم امللحقيــة الثقافيــة
الســعودية بدعــم جميــع األنديــة الطالبيــة الســعودية التــي بلــغ عددهــا
اليــوم اكثــر مــن  ٣٠٠نــادي طالبــي يف جميــع الواليــات األمريكيــة .نحــن
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تصوير مسؤول القسم االعالمي يف النادي ،خالد السبيعي
نقــدم لهــم الدعــم املعنونــي قبــل الدعــم املالــي ،وكمــا امرنــا ســيدي خــادم الثمينــة التــي ســمحت لــي بالدراســة يف اخلــارج وان اكــون ســفير لوطنــي.
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان يف زيارتــه األخيــرة للعاصمــة واشــنطن احلمــد هلل إننــا قمنــا بعمــل اســتمر ملــدة اربعــه شــهور وتعاونــي مــع
أن نقــوم بخدمــة الطالــب الســعودي وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه مــن دعــم إخوانــي و أخواتــي أعضــاء النــادي بــأن نقــوم بإبــراز الصــورة الصحيحــة
بعــد أن أطلــع علــى اإلجنــازات التــي يقومــون فيهــا والفعاليــات واألنشــطة واحلضاريــة للديــن والوطــن .أود أن انصــح إخوانــي املبتعثــن أن ينتهــزوا
املتنوعــة التــي يقومــون فيهــا .النــادي الســعودي يف نبراســكا اوماهــا مميــز فرصــة االبتعــاث فهــي فرصــه ثمينــة فيجــب علــى كل املبتعثــن ليــس للعلــم
دائمــا وحصــل يف عــام  ٢٠١٣عندمــا كان االخ حســن املخــرق رئيســا للنــادي فحســب ،بــل أن يكونــوا ســفراء للوطــن و أن يبــرزوا كل مــا هــو جميــل عــن
علــى املركــز  ١٢حيــث بلــغ عــدد األنديــة يف وقتهــا  ٢٧٠نــادي وهــذا احــد وطننــا املعطــاء .يف هــذا املعــرض كان لــي ســبع صــور مــن تصويــري وكنــت
األســباب الرئيســية لوجــودي اليــوم مــع طــاب جامعــة نبراســكا ،اوماهــا .فخــور جــدا أن يحصــل املعــرض علــى هــذا الصــدى يف اجلامعــة و أود أن
يف األخيــر نحــن منســوبي امللحقيــة الثقافيــة ندعــم كل األنديــة التــي تبــذل اشــكر كل إخوانــي الذيــن وقفــو معــي يــدا بيــد ،و أود أن اشــكر الفنــان
مــا يف وســعها خلدمــة الطــاب الســعودين حتــى يكونــون يــدا واحــده دائمــا عبدالرحمــن احلســن علــى تطوعــه باحلضــور والدعــم الــذي يقدمــه لــكل
يف بلدهــم أو خارجهــا وهــم دائمــا مبدعــون كمــا رأينــا يف هــذا احلفــل الــذي شــي قــد يخــدم وطنــه".
ادهشــني فيــه احلضــور والتنظيــم .وأنــا ســعيد جــدا اليــوم أن أتواجــد لكــي
أرى بنفســي هــذا اإلجنــاز الكبيــر للنــادي الســعودي يف أوماهــا وأود أن أسماء أعضاء النادي:
اشــكر جميــع املصوريــن و الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث والوطنــي ملــا  -رئيس النادي ،ريان عبداملجيد.
قدمــوه لدعمهــم للنــادي الســعودي".
 مسؤول العالقات العامة ،حسن أحمد املخرق.مت نقــل الصــور يف اليــوم التالــي إلــى مكتبــة اجلامعــة حيــث ســيكون هنــاك  -نائبة الرئيس ،وجدان بكر.
تواجــد كبيــر لعــدد كبيــر مــن الطــاب خــال هــذه الفتــرة بســبب قــرب  -مسؤولة الشؤون النسائية،حميدة الصفواني .
نهايــة نصــف الســنة الدراســية .وســوف تكــون الصــور ملــدة أســبوعني مــن  -محاسب النادي ،عبدامللك الصفار.
تاريــخ  ٤ديســمبر حتــى تاريــخ  ١٧ديســمبر وقــال األســتاذ حســن ســوف  -مسؤول النشاط الثقايف  ،عامر الشهراني .
يكــون هنــاك معــرض خــال الســنه القادمــة  ٢٠١٦بــأذن اهلل بالتعــاون  -مسؤولة النشاط االجتماعي  ،تهاني بالعبيد.
مــا بــن حســن املخــرق وعلــي الزهرانــي وســوف يكــون يف جامعــة كريتــون  -مسؤول النشاط الرياضي ،مراد عزيز.
مبدينــة أوماهــا"
 مسؤول القسم اإلعالمي ،خالد السبيعي .ويف اخلتــام قــال األســتاذ حســن املخــرق  ،طالــب ماجســتير علــوم
سياســية" :يحثنــا ديننــا احلنيــف علــى التعايــش مــع النــاس ســواء كانــوا
مــن وطننــا أو مــن أوطــان أخــرى أو كان لديهــم أديــان ومعتقــدات مختلفــة
عنــا .إن اهلل ســبحانه يحثنــا كمســلمني بــأن نتعايــش مــع جميــع البشــر
حتــى يتبــن لهــم املعنــى الصحيــح لإلســام .أيضــا ال يغيــب عــن ســيدي
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســيدي امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
أطــال اهلل يف عمــره هــذه األمــور ،حيــث انــه دائمــا يقــوم بالدعــم الكبيــر
ألبنائــه املبتعثــن ،ويأمــر أبنائــه أن يكــون لتعاملهــم مــع اآلخريــن مــن
مختلــف الــدول أثــر وذكــرى حميــدة يف نفوســهم .ولهــذا وهلل احلمــد
حصلــت علــى جائــزة افضــل قائــد ملنظمــة طالبيــة لعــام  ٢٠١٣عندمــا
كنــت رئيســا للنــادي حيــث مت التنافــس مــع اكثــر مــن  ١٥٠منظمــة طالبيــة
مســجلة باجلامعــة"
أمــا علــي الزهرانــي  ،طالــب طــب طــوارئ فقــد قــال" :ال أســتطيع كيــف
أعبــر عــن شــكري هلل ثــم لســيدي خــادم احلرمــن علــى هــذه الفرصــة تصوير مسؤول القسم اإلعالمي يف النادي ،خالد السبيعي
٢٠١٥م
ديسمبر٢٠١٥م
١٤٣٧هـهـ //ديسمبر
صفر ١٤٣٧
-- ٥٩صفر
العدد٥٩
 34الخط --العدد

)شركة نادر علي الزاير و شركاه (نابكو
Nader Ali Al-Zayer & Partners Co.(NAAPCO)
األنشطة التجارية

Business Activities :

 Contracting & Trading
 Residential Villas, Multi storey Building &
 Factory Building Complete Works, Earth works &
 Embankment works, Electrical & Mechanical
 works, Landscaping & Irrigation works,
 Waterproofing works, Wall &
 Roof Thermal Insulation Works etc.

www.naapcosa/webmail

Key Personnel :
Nader Ali Al-Zayer (General Manager)
Abdul Nazer M. Haneefa (B.D.M.)

Qatif & Dammam, Saudi Arabia
Qatif, Tel. : 8555627 013 - 8523173 013 Fax : 8390427 013
Dammam Tel.: 8392258 013 Fax : 8390427 013
e: nalzayer@naapcosa.com, qatifsales@naapcosa.com
w: www.naapcosa/webmail
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 فلل سكنية
 مبان متعددة الطوابق و مصانع
 أعمال متكاملة
 تنفيذ األرضيات و احلواجز
 أعمال كهربائية و ميكانيكية
 تنفيذ املناظر الطبيعية و أعمال الري
 أعمال العزل املائي
 تنفيذ جدران و أسقف العزل احلراري
املوقع اإللكتروني

:الشخص املسؤول
)نادر علي الزاير (املدير العام
)عبد الناصر حنيفة (مدير تطوير األعمال

 اململكة العربية السعودية، القطيف و الدمام
013 8390427 : فاكس013 8523173 - 013 8555627 : هاتف، القطيف
013 8390427 : فاكس، 013 8392258 : هاتف، الدمام
nalzayer@naapcosa.com ، qatifsales@naapcosa.com :البريد اإللكتروني

حوار

سلمان آل رمضان لــ "الخط"

ارحموا عمتنا النخلة
من أيدي العبث الجائر

حوار /سلمان العيد
كانــت النخلــة ـ وال زالــت ـ هــي احلضــن الدافــئ للــذوق العــام ،واملصــدر االقتصــادي الــذي ال مثيــل لــه ،وهــي املصــدر الغذائــي الــذي
ال غنــى لنــا عنــه ،وإن تاهــت بنــا املذاهــب هنــا وهنــاك ،وأكلنــا البيتــزا والبرجــر ،حتــت مســميات التطــور ،الــذي ال يعــدو كونهــا تطــورا
ظاهريــا يف أغلبــه ال يغنينــا عــن التمســك بأصالتنــا ،واقتصادياتنــا األولــى وأبــرز معاملهــا النخلــة ،التــي متلــك القــدرة علــى معايشــة
العصــر احلديــث.
النخلــة يف القطيــف باتــت جــزءا مــن التــراث ،ومــا تبقّ ــى منهــا علــى وشــك االنقــراض ،ويف هــذه احللقــة مــن حواراتنــا نلتقــى بشــخص
امتهــن النخلــوة ،وأبــدع فيهــا ،وقضــى ثالثــة أربــاع عمــره نخالويــا ..أنــه احلــاج ســلمان بــن أحمــد آل رمضــان مــن مواليــد بلــدة اجلــش
الــذي مــا زالــت بعــض حيويــة الشــاب النخــاوي قائمــة لديــه إال أن بعــض عوامــل الشــيخوخة أعاقتــه عــن ذلــك  ،مثــل مــرض الســكر .
مبحافظــة القطيــف عائلــة باســم( النخــاوي )
علــى غــرار احلــداد والبحــار والب ّنــاي ومــا شــابه
ذلــك  ،بعــد ذلــك عملــت يف مجــال الزراعــة (غير
التعامــل بالنخلــة ،فهــذه مهنــة تختلــف عــن تلــك)
ثــم يف وقــت الحــق عملــت يف مصلحــة امليــاه
والصــرف الصحــي إلــى أن تقاعــدت عــن العمــل .

وحينمــا ســألته ":كيــف كانــت بدايــات حياتكــم
العمليــة ؟ "
أجاب قائال:
ــــ التحقــت باألعمــال منــذ أن كان عمــري 12
عامــا مــع الوالــد ،وكان أول عمــل لــي هــو الفالحة
مــن خــال التعامــل مــع النخلــة ،أو مــا يطلــق
عليــه يف املجتمـــع " النخلــوة " ومــن يعمــل يف هــذا
املجــال يس ـ ّمى " نخــاوي" حتــى أن يف مجتمعنــا ـ ـ مـ ْـن تتذكــر مــن أصدقــاء الطفولــة ومــن زمــاء
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هــذه احلرفــة مــن أهــل البلــد؟
نعــم  ،أتذكــر أناســا طيبــن عملــوا معــي يف ذلــك
املجــال منهــم  :احلــاج حســن عبــداهلل اســعيد
(أبــو عبــداهلل ) ،واحلــاج أحمــد محـــــمد ســــام
( أبــو منصــور )  ،واحلــاج ســعود عبدالعزيــز
آل حمــود  ،واحلــاج حبيــب ســعيد آل إبراهيــم،
ورفيــق الــدرب احلــاج مهــدي املوســى ( أبوصالح)
كلهــم اشــتغلوا يف الفالحــة والنخلــوة .

حوار
ـ ألم تذهب املدارس ،أو املعلّم على األقل ؟
ــــ كمــا تعلــم أنــا مــن مواليــد فريق (حــي) الطالع
ببلــدة اجلــش التابعــة حملافظــة القطيــف،
والتــي تقــع قــرب مستشــفى القطيــف املركــزي
 ،الــذي يطلــق عليــه البعــض مستشــفى اجلــش
 ،ويف بدايــة حياتــي التحقــت باملعلــم (الك ّتــاب)
وقــرأت القــرآن علــى يــد املرحــوم املــا محمــد
بــن مكــي املنصــور ،وهــو رجــل فاضــل ،كفيــف
البصــر ،وأنهيــت معــه  11جــزءا مــن الكتــاب
الكــرمي ،ولــم تشــأ الظــروف لــي أن أواصــل معــه
الدراســة.
ـ ـ مــاذا عــن املدرســة  ،ألــم تلتحــق باملــدارس،
وعلــى حســب علمــي كانــت لديــك الفرصــة ؟
ــــ يف الواقــع يف زمننــا قبــل أكثــر مــن  70عامــا
لــم تكــن هنــا أي مدرســة ،ولكــن بعــد ســنوات
جــاءت املــدارس للبنــن والبنــات ،وجــاءت فكــرة
الدراســة ليــا ،أو مــا يطلــق عليــه محــو األميــة،
وخــال فتــرة مــن حياتــي التحقــت بالدراســة
الليليــة ،وقــد شــجعني أوالدي وإخوانــي
وأصدقائــي علــى ذلــك ،فأنهيــت املرحلــة
االبتدائيــة ،وكانــت هــذه املرحلــة يتعــن بهــا
النــاس علــى التدريــس ،ولكنــي اســتفدت منهــا
يف القــراءة والكتابــة ،فأنــا واحلمــد هلل أســتطيع
قــراءة القــرآن واخلطابــات ومــا شــابه ذلــك.

ـ وماذا عن اخلراف والصرام ؟
ــــ أي قطــف الثمــار الناضجــة ،وتســتمر هــذه
الفتــرة حســب نــوع النخلــة ،فالبكيــرات واملاجيــة
ال تســتمر ســوى شــهر ،بينمــا اخلــاص يســتمر
لشــهرين هــو واخلنيــزي والهاللــي ..وأمــا
الصــرام فهــي العمليــة التــي تأتــي بعــد انتهــاء
موســم الثمــر فيتــم أخــذ مــا تبقــى مــن الرطــب
لتحويلــه الــى منتــج آخــر كالتمــر والدبــس
والســلوق.

النخلوة مهنتي األساس
وإن عملت يف ثالثة مجاالت أخرى
والترويــس واخلــراف والصــرام ؟
ــــ هــي أعمــال نقــوم بهــا طــوال الســنة ،فالنخلــة
بحاجــة إلــى تعامــل طــوال العــام ،ففــي املرحلــة
األولــى التــي نســميها " الترويــس" نقــوم بتنظيــف
النخلــة مــن الكــرب والليــف ،وتنظيــف ســعف
النخــل مــن الشــوك ومــا شــابه ذلــك ،ويف هــذا
الوقــت نقــوم بعمليــة التلقيــح ،حيــث جنلــب حبوب
الفحــال)
اللقــاح مــن النخــل امل ّذكــر مــا يســمى بـــ( ّ
وننشــره علــى عــدق النخــل املؤنــث ،والتلقيــح يتــم
مــن قبــل النخــاوي يف الغالــب ،ولكــن يحــدث أن
التلقيــح يتــم عــن طريــق الهــواء ،فالريــاح لواقــح
تنقــل احلبــوب مــن النخــل املذكــر إلــى النخــل
املؤنــث ،وبعــد شــهر أو شــهرين يتغ ّيــر العــدق،
فتجــد أثــر التلقيــح واضحــا عليــه ،وإذا لــم يلقــح
أيضــا يظهــر فيتــم التخلــص منــه يف التحديــر.

ـ وكيف تأسست فكرة النخلوة لديك ؟
ــــ كان الوالــد ـ رحمــه اهلل ـ يف تلــك األزمنــة،
وحتديــدا قبــل ظهــور البتــرول ،وتأســيس شــركة
أرامكــو يعمــل يف الغــوص ،حيــث يذهــب مــع
النــاس يف فصــل الصيــف إلــى البحــر لصيــد
اللؤلــؤ ،وتســتغرق رحلــة الغــوض ثالثــة إلــى
خمســة أشــهر ،وإذا عــاد كان يتعامــل مــع
النخلــة ،فالوالــد نخــاوي وفــاح وغـ ّواص ،وكان
لديــه نخــل يشــرف عليــه ،خاصــة إذا لــم تكــن
لديــه رحلــة غــوص ،وكذلــك بعــد أن انقرضــت
املهنــة تلــك لديــه  ،وقــد التحــق النــاس بالشــركة
واملقاولــن الذيــن يعملــون لهــا ،وكانــت الفرصــة
أمامنــا ولكــن لــم نلتحــق بهــا ،وبقينــا علــى مهنتنــا ـ وماذا تعني بالتحدير؟
األولــى وهــي النخلــوة ،ومــن الوالــد تعلمــت ــــ التحديــر هــو إنــزال العــدوق امللقحــة لتصبــح
طريقــة التعامــل مــع النخلــة.
جاهــزة للقطــف بعــد النضــج ،ألنــه تكــون متعلقــة
بالســعف ،فننــزل العــذق امللقّــح ،ونتخلــص مــن
ـ وكيف تعلّمت النخلوة وركوب النخلة ؟
العــذق غيــر الصالــح ،ويتــم ربــط كل عــذق
ـد
ـ
الوال
ـب
ـــــ لــم يكــن هنــاك أي تدريــب ،وإمنــا طلـ
بســعفة خضــراء قويــة ،جتعلــه ثابتــا وذلــك بقطــع
ـ رحمــه اهلل ـ م ّنــي أن أتســلق النخلــة ،فامتثلــت مــن احلبــل ،ويحــدث أن نتخلــص مــن بعــض
لطلبــه فصــرت أر ّوس وأحـ ّدر وأخــرف وأصرم ...العــدوق الصاحلــة حفاظــا علــى إنتاجيــة النخلــة،
وتبقــى النخلــة شــهرا أو شــهرين أو ثالثــة ثــم
ـ ـ علــى مهلــك علينــا ،مــاذا تعنــي بالتحديــر تدخــل فتــرة اخلــراف .

ـ خالل هذه العمليات ماذا حتتاج من أدوات ؟
ــــ يف كل مراحــل ركــوب النخلــة نحتــاج إلــى "
الكــر" وهــو وســيلة الصعــود والتســلق ،ويف
مرحلــة الترويــس نحتــاج إلــى املنجــل ،الــذي
يبقــى معنــا يف فتــرة التحديــر مــع قطــع مــن
احلبــال ،وأثنــاء اخلــراف نحتــاج إلــى مخرفــة،
وهــي الســلة التــي نضــع فيهــا الرطــب ،وأمــا
الصــرام فنحتــاج إلــى املنجــل واملعلّــق وهــو يشــبه
الســلة الكبيــرة مرتبطــة باحلبــال الــذي ننــزل بــه
العــذوق مــن أعلــى النخلــة إلــى األرض.
ـ ـ هــل كل هــذه العمليــات تعلمتهــا بنفســك أم متت
حتــت إشــراف مع ّلــم ؟
ــــ يف البدايــة كان الوالــد ـ رحمــه اهلل ـ قــد طلــب
م ّنــي ،وقــال لــي  :اعمــل كــذا وكــذا ،وبعــد ذلــك
أنــا واصلــت املســيرة وصــرت أتعامــل مــع النخلــة
بكافــة تفاصيلهــا دون توقــف.
ـ ـ ألــم يحــدث وأن خشــيت النخلــة لطولهــا أو
لعــرض جذعهــا ؟
ــــ لــم أهــب النخلــة يف أي يــوم مــن حياتــي ،ولــم
أجــد أي مانــع مــن ركــوب أي نخلــة مهمــا كبــرت،
وحــدث أن انقطــع " الكــر" بــي وســقطت مــن
أعلــى واحــدة مــن النخيــل ،وذلــك قبــل أربعــن
عامــا ،لك ّنــي بقيــت يومــن يف املنــزل وعــدت مــرة
أخــرى ملزاولــة عملــي يف النخلــة  ،وحــدث أيضــا
أن ســقط املنجــل علــى أنفــي مــن أعلــى النخلــة
وتــرك لــي أثــرا باقيــا إلــى اآلن ثــم بعــد فتــرة
عــدت إلــى عملــي .
ـ وكم عاما قضيت يف العمل يف مهنة النخلوة ؟
ــــ  40عامــا ،كنــت فيهــا عامــا لنخلنــا ،وعملــت
عامــا آلخريــن ،فعاصــرت الزمــن الــذي كانــت
يوميــة أجــر العامــل فيــه  5 :ريــاالت و 10ريــاالت
 ،وكان لــي نصيــب  :أن بلــغ أجــر العامــل 200
ريــال يف اليــوم.
ـ وهل عدة العمل على النخالوي ،أم صاحب
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" الفــدا " وبعدهــا يتــم تعبئتــه يف ســال مــن
اخلــوص ،وهــي ( قلّــة التمــر) وبعــض األنــواع يتــم
اســتخالص الدبــس منهــا.
ـ ـ هــل صحيــح أن بعــض النخالــوة يــأكل الواحــد
منهــم ق ّلــة متــر لوحــده ؟ وهــل صحيــح أن بعــض
النســاء تزوجــن بق ّلــة متــر؟
ــــ أ ّمــا أن شــخصا مبفــرده يــأكل قلــة مترلوحــده
فهــذه حالــة لــم أشــهدها ولــم أرهــا ،ومــا حدثــت
لــي مــن قبــل مــع أن النخــاوي يبــذل جهــدا بدنيــا
جتعلــه يــأكل كثيــرا ،وأمــا أن مهــر املــرأة قلــة متــر
فهــذا متعــارف عليــه يف الزمــن الســابق يف عهــد
الوالــد ومــا قبلــه.
النخل يوفرها له ؟
ــــ عــدة العمــل علــى النخــاوي ،فعليــه أن يأتــي
بالكــر واملنجــل ،فالكــ ّـر لــه أنــواع تصــل قيمتهــا
يف بعــض األوقــات إلــى  100و 200و 300ريــال،
واملنجــل يكلــف حوالــي  10ريــاالت مــن احلــداد .
ـ ذكــرت لنــا يف البدايــة أنــك فالحــة النخلــة
تختلــف عــن فالحــة املنتجــات األخــرى ،وأنــك
عملــت يف املجالــن ،كيــف كان ذلــك ؟
ــــ يف فتــرة مــن فتــرات حياتــي عملــت بــــ "
الصخّ ــن" ،وهــو اآللــة التي يتم بها حرث األرض،
وهمــا نوعــان " صخّ ــن بومباويــة " أي منتجــة يف
بومبــاي بالهنــد ،وهــي مثــل الزاويــة القائمــة،
و"صخــن عربيــة" وهــي املق ّوســة التــي تتطلــب
انحنــاءة أكثــر ،وكالهمــا يتــم اســتخدامهما يف
تهيئــة األرض ملجــرى املــاء ،ولنثــر البــذور ،وزراعة
املنتجــات األخــرى مثــل البرســيم ( القــت ).
ـ وكيف كان الدوام يف هذا املجال ؟
ــــ مــن الصبــاح الباكــر ،أي الســاعة السادســة
صباحــا وحتــى غــروب الشــمس ،يتخلّلهــا بعــض
الراحــة لتنــاول الفطــور يف الضحــى ،والغــذاء
يف الظهــر ،ومــا عــدا ذلــك فهــو عمــل وعمــل
 ،والفطــور والغــذاء يو ّفــره صاحــب احلــال،
ويــوم ك ّنــا نعمــل يف نخلنــا كنــا جنلــب معنــا
فطورنــا وغذاءنــا.

ابن سلمان الوالد له دراية بالنخلوة
صعب بعض الشيء.
ـ ألم تنقل املهنة إلى بعض أبنائك ؟
ــــ رغــم أن اهلل جــل شــأنه رزقنــي  9أوالد و4
بنــات ،فضــا عــن  3توفــوا يف وقــت مبكــر لكــن
لــم أجــد واحــدا منهــم قــد مــارس هــذه املهنــة ،ولو
بالهوايــة ســوى واحــد وهــو ابنــي ( رضــا) الــذي
يحــب النخلــة ،وكل شــخص تعامــل مــع النخلــة
رغــم صعوبــة العمــل وقســاوته إال أنــه يهــون لكــون
العمــل فيــه عشــق وهوايــة تشــعر بالراحــة وأنــت
تعمــل فيــه وتشــاهد إجنــازك يوميــا.
ـ هل كنت تعمل بالدبس والتمر ؟
ــــ مــن ضمــن أعمالــي يف النخلــوة أقــوم بأخــذ
عائــد الصــرام ،وأضعــه يف مــكان يســمى بــــ

صعدت النخلة منذ كنت صغير ًا
وطول وقتي أقضيه معها
عملت يف مصلحة املياه
واعتنيت مبستودعها ونخيلها

ـ وكم نخلة تباشر يف اليوم ؟
ــــ يف كافــة مراحــل العمــل ،ســواء للترويــس
أو للتحديــر أوللخــراف ،أوللصــرام ،فأنــا
أباشــر  15نخلــة يف اليــوم ،يقــل هــذا العــدد
إذا كانــت النخلــة ضعيفــة ،أو أن العمــل فيهــا
الوالد مع ابن أخيه منير مكي
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ـ ـ قلــت قبــل قليــل بأنــك عملــت يف البنــاء ،فكيــف
جمعــت بــن املهنتــن ؟
ــــ العمــل يف النخلــة موســمي ،فبعــد أن يتــم
الترويــس ننتظــر شــهرا أو شــهرين حتــى تأتــي
فتــرة التحديــر ،وننتظــر ثالثــة أشــهر حتــى يأتــي
موســم القطــف ،ففــي الفتــرات الفاصلــة بــن
مرحلــة وأخــرى ك ّنــا نطلــب رزق اهلل مــن خــال
العمــل يف البنــاء ،حيــث كنــت عامــا أقــوم بإعداد
اخللطــة (املــاء واإلســمنت والرمــل) وأقــوم
بإعــداد احلجــر لألعمــدة وهــو مــا نطلــق عليــه "
الوجنــة " أي احلصــاة الكبيــرة املجهــزة بعــد إزالــة
النتــوءات منهــا ،كمــا أقــوم بالتلقيــم ،أي إعــداد
كميــة باألســمنت املجهــز والقيــام بتدويرهــا كــي
جتــف قليــا وأرفعهــا إلــى األســتاذ كــي يلصــق
بهــا احلائــط ،طبعــا هــذا خــال العمــل يف البنــاء
باحلجــر ،بينمــا البنــاء بالطابــوق لــه طريقــة
آخــرى ،فالطابوقــة تأتــي جاهــزة.
ـ ـ ذكــرت بأنــك عملــت يف مصلحــة امليــاه والصــرف
الصحــي.
ـ نعــم عملــت  29عامــا يف املصلحــة ،يف مجــال
احلفريــات وتســليك املجــاري والوايــت حتــى
عملــت حارســا ملســتودع املصلحــة إلــى التقاعــد ،
ولكــن مــع ذلــك لــم أتــرك العمــل يف النخلــة،
وقــد ج ّهــزت نخيــل املصلحــة كلهــا ،وطــوال
فتــرة بقائــي كنــت أتعهدهــا حتــى تقاعــدت.
ـ كلمة أخيرة .
ــــ أقــول أن النخلــة ع ّمتنــا ،وهــي معنــا مــن
املهــد الــى اللحــد ،لــم أتركها إال بعد أن كبرت
يف الســن ،وأصبــت مبــرض الســكروالضغط
 ،وأمتنــى مــن اجليــل اجلديــد أن يوليهــا
عنايتــه  ،ولــو بالهوايــة ،وأمتنّــى أن يتوقــف
الهــدم اجلائــر الــذي يطــال النخيــل يومــا بعــد
يــوم  ...ولكــم املزيــد مــن التوفيــق ■ .
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مــع اســتمرار اإلنخفــاض يف ســعر الغــاز الطبيعــي
ألكثــر مــن  %50مــن أســعار عــام 1 2008
بســبب وفــرة املعــروض مــن الغــاز الطبيعــي غيــر
التقليــدي فــإن طفــرة الغاز الصخــري يف الواليات
املتحــدة ال زالــت جتــذب اإلســتثمارات وأعمــال
التنقيــب واإلستكشــاف يف مناطــق مختلفــة مــن
العالــم .تقــدر إحتياطيــات هــذا النــوع مــن الغــاز
يف الواليــات املتحــدة والصــن واألرجنتــن
وحدهــا مبايقــارب الـــ  3000ترليــون قــدم مكعبــة
إضافــة لترليونــات أخــرى موزعــة حــول العالــم.2
وللمقارنــة فــإن أكبــر إحتياطــي مثبــت مــن الغــاز
الطبيعــي يف روســيا يقــدر بـــ  1688ترليــون قــدم
مكعــب2.
بالرغــم مــن أن تقنيــة اســتخراج الغــاز الصخــري
ليســت جديــدة إذ أنهــا مبتكــرة منــذ عــام 1948
ولكنهــا كانــت غيــر مجديــة اقتصاديــا غيــر أن
التطــور التقنــي يف عمليــات احلفــر وخصوصــا
احلفــر األفقــي إضافــة للتطــور يف تقنيــة التكســير الهيدروليكــي للطبقــات
الصخريــة احملتويــة علــى الغــاز ســاعد بشــكل كبيــر يف حتويــل هــذه التقنيــة
للربحيــة ومنافســة الغــاز الطبيعــي التقليــدي.
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يتكــون الغــاز الصخــري مبعظمــه مــن غــاز امليثــان النــاجت مــن تخمــر أخشــاب
األشــجار املطمــورة حتــت طبقــات صخريــة ذات نفاذيــة منخفضــة ويتــم
إنتــاج هــذا الغــاز احملتجــز يف هــذه الطبقــات بكميــات جتاريــة اآلن وكمــا
هــو موضــح مــن خــال اخلطــوات يف الرســم البيانــي املرفق .تتمثــل اخلطوة
األولــى بحفــر بئــر بشــكل عمــودي حتــى تصــل
احلفــارة للطبقــة الصخريــة احملتويــة علــى الغــاز
الصخــري والتــي قــد تكــون علــى عمــق 7000
قــدم ومــن ثــم يتــم تغييــر اجتــاه احلفــر ليســتكمل
احلفــر بشــكل أفقــي يف الطبقــة الصخريــة والتــي
تكــون عــادة غيــر ســميكة ولكنهــا قــد متتــد ملئــات
األمتــار عرضــا 3.اخلطــوة التاليــة تتمثــل يف
عمــل ثقــوب يف غــاف البئــر األفقيــة والطبقــة
الصخريــة بواســطة تيــار كهربائــي ومــن ثــم يتــم
ضــخ خليــط مــن املــاء والرمــل واملــواد الكيميائيــة
حتــت ضغــط عالــي ممــا يــؤدي لتشــقق الطبقــة
الصخريــة عنــد الثقــوب احملفــورة يف غــاف البئــر
وهــو مايســمى بالتكســير الهيدروليكــي .تســاعد
حبيبــات الرمــل يف إبقــاء الشــقوق مفتوحــة حيــث

علمية
آفاق الخط
أول

يتــم حتريــر الغــاز الصخــري احملتجــز وينســاب بســهولة عبــر البئــر إلــى
الســطح حيــث يتــم إرســاله للتخزيــن أو لإلســتهالك مباشــرة عبــر األنابيــب.
بالرغــم مــن النجــاح الهائــل للتكســير الهيدروليكــي والــذي أدى لطفــرة يف
إنتــاج الغــاز الطبيعــي يف الواليــات املتحــدة ممــا حــدى بكثيــر مــن الــدول
بدراســة إمكانيــة إتبــاع النمــوذج األمريكــي إال أن هــذه التقنيــة الزالــت
حتــت النقــاش العلمــي بــن مؤيــد ومعــارض بســبب الكميــات الكبيــرة مــن
امليــاه واملــواد الكيميائيــة املســتخدمة يف عمليــة التكســير الهيدروليكــي.
هــذه املــواد تضــاف لتخــدم العديــد مــن الوظائــف الهامــة حــال احلفــر
كقتــل البكتيريــا والتحكــم يف الــذرات الصخريــة املفتتــة ومنــع التــآكل وت َكــون
الرســوبيات علــى غــاف البئــر وتكثيــف اخلليــط احملقــون وغيرهــا مــن

الوظائــف الهامــة 4.غيــر أن هــذا العــدد الكبيــر مــن املــواد الكيميائيــة
وإمكانيــة تســربها مليــاه الشــرب اجلوفيــة جعــل هــذه التقنيــة عرضــة
للممانعــة مــن قبــل اجلمعيــات البيئيــة والــرأي اإلجتماعــي العــام .إضافــة
إلــى أن الكميــات الكبيــرة مــن امليــاه املســتخدمة جتعــل تطبيــق هــذه التقنيــة
محــدود يف مناطــق جغرافيــة وتشــريعية محــددة ممــا يؤثــر يف اجلــدوى
اإلقتصاديــة مــن اســتخراج الغــاز الطبيعــي غيــر التقليــدي.
ولكــن حتــى يتــم حســم هــذا النقــاش بأدلــة علميــة قطعيــة علــى اآلثــار
الســلبية للتكســير الهيدروليكــي فــإن كثيــر مــن الــدول الزالــت تعتــزم دراســة
إمكانيــة التنقيــب وإتبــاع الطفــرة األمريكيــة يف احلصــول علــى مــوارد
طبيعيــة محليــة■ .
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صحتين

الزبادي

هــذه بعــض مــن فوائــد اللــن الزبــادي التــي ال حتصــى والتــي أثبتتهــا
الكثيرمــن التجــارب والدراســات احلديثــة ..
وأهمها :
 -1أن تنــاول الزبــادي يســاعد علــى التخلــص مــن مشــكلة تراكــم الدهــون
يف منطقــة البطــن (الكــرش).
 -2يحتــوي علــى بكتيريــا نافعــة تســاعد يف الهضــم والتخلــص مــن األنتفــاخ
وتعمــل علــى تطهيــر املعــدة مــن الفضــات وتخليــص احللــق مــن البكتيريــا
املســببة لرائحــة الفــم الكريهــة ويفضــل تناولــه يف الليــل أو قبــل النــوم .
 -3يحــرق الدهــون يف اجلســم ويقــوي العضــات وأفضلــه لذلــك مــا كان
غنــي بالكالســيوم الــذي يســاعد علــى حتفيــز اجلســم حلــرق الدهــون وعــدم
تكــون كميــات جديــدة منــه يف حــن أن الغــذاء قليــل الكالســيوم يزيــد مــن
أنتــاج أنزميــات منتجــه للدهــون.
 -4غــذاء عالجــي  ..فاعليتــه يف تقليــل اإلصابــة بســرطان القولــون ..
لقدرتــه علــى زيــادة نشــاط اجلهــاز املناعــي .
 -5قدرته على خفض نسبة الكولسترول يف الدم
 -6مقاومته لاللتهابات الطفيلية .
 -7البروتني املوجود فيه يستطيع خفض ضغط الدم
 -8يتوفــر فيــه الفيتامينــات الضروريــة للحيــاة ( Cooked riceب ,1ب،2
ب ،3ب ،5ب ،6ب ،12أ ،ك)
 -9تتركــز فائــدة الزبــادي يف مــادة (الالكتــوز باشــيلس) وهــي ميكــروب

...
ميكرســكوبي احلجــم يهاجــم الكائنــات غيــر
املرغــوب فيهــا ..وهــي لتطهــر األمعــاء وتقضــي علــى
مــا مقــداره  %85مــن اجلراثيــم الضــاره بهــا .
 -10يعد من األطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من احلليب واللنب ..
 -11يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو أنسب طعام للمسنني ..
 -12ذو فائــدة عالجيــة وغذائيــة ووقائيــة بــإذن اهلل ألنــه يزيــد املناعــة
وقــدرة التحمــل ويعمــل علــى تقويــة اجلهــاز الهضمــي والــدورة الدمويــة...
 -13يؤخــر أعــراض الشــيخوخة وترطيــب البشــرة ونضارتهــا وجمــال
العينــن ملــن داوم علــى أكلــه ..
 -14خــط دفاعــي قــوي يوقــف ترســب الكولســترول علــى جدران الشــرايني
وخاصــة التــي تغــذي القلــب واملخ ..
 -15يســاهم يف التجديــد الدائــم واحليويــة الثابتــة وجمــال املظهــر وســامة
األجهــزة مــن األمــراض .
 -16يقوي املعدة ويقطع اإلسهال ويخصب البدن ويسكن احلرارة ..
 -17يتلف العصبات القولونية يف املعدة واألمعاء .
 -18مفيــد يف حــاالت إلتهــاب الكبــد والكلــى وضعفهمــا وتخمــرات املعــدة
حيــث أنــه طــارد للغــازات ..
 -19يدر البول ويكافح احلصى يف املثانة والكلى ويذيب الرمال ...
 -20مفيد حلاالت تصلب الشرايني والوهن.
 -21يهدئ األعصاب.

نصائح يومية سريعة لتحفيز عملية حرق الدهون
رمبــا تواجهــك عــدة مشــاكل عنــد محاولــة
التخلــص مــن وزنــك الزائــد وقــد تكــون احــدى
االســباب هــو عــدم متكنــك مــن اإلســتمرار يف
نظــام الريجيــم أو القيــام ببعــض االمــور اليوميــة
اخلاطئــة كالنــوم لســاعات قليلــة او تنــاول وجبــات
قليلــة وتــرك نفســك جائعــة وغيرهــا.
فــإذا كنــت ترغبــن فــى خســارة ســريعة لوزنــك
دون ان تفقــدي احلمــاس واإلرادة فإليـ ِـك أفضــل
النصائــح العامــة لفقــدان الــوزن الزائــد بــكل
ســهولة ويســر ودون جهــد.
فقــط اتبعــي هــذه النصائــح واالمــور اليوميــة
ملســاعدة جســمك علــى خســارة الدهــون:
 -1اتبعــي انظمــة الريجيــم التــي يقدمهــا ِ
لــك
الطبيــب واإللتــزام بهــا كاملــة حتــى ال تضــر
جســمك او يظهــر الشــحوب علــى بشــرتك
واجلفــاف علــى شــعرك.
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 2ـ يجــب عليـ ِـك أخــذ قســط كايف مــن الراحــة
فهــو جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة فقــدان الــوزن،
لذلــك ال تتــرددي عــن اتخــاذ قســط كايف مــن
النــوم يتــراوح بــن  8الــى  9ســاعات يوميـاً ليـ ً
ا.
 3ـ عليـ ِـك تنــاول  2كــوب مــن املــاء الدافــئ علــى
الريــق دون تنــاول طعــام وميكــن إضافــة نقــاط
مــن عصيــر الليمــون الــى املــاء الدافــئ للمســاعدة
االســرع علــى خســارة الــوزن.
 4ـ اإللتــزام برياضــة املشــي يوميـاً حوالــى نصــف
ســاعة او ربــع ســاعة علــى األقــل.
 -5عــدم تنــاول النســكافيه فــى الصبــاح النــه
يســاعد علــى احتبــاس املــاء باجلســم ويــؤدي الــى
االنتفــاخ.
 -6تناولي الشــاي األخضر او العصائر الطبيعية
وابتعــدي عن املعلبــات والعصائر الصناعية.
 -7تنــاول املــاء البــارد يســاعد علــى فقــدان املزيــد

مــن الــوزن الزائــد الن اجلســم يحتــاج الــى حتريك
الســعرات احلرارية لتســخني املياه.
 -8تناولــى  3وجبــات صحيــة يتخللهــا وجبتــان
خفيفتــان يوميــاً  ،أو تناولــي الطعــام كل ثــاث
ســاعات فقــد أكــدت الدراســات أن األشــخاص
الذيــن تناولــوا الطعــام أكثــر مــن ثــاث مــرات
يوميــاً أنخفــض مؤشــر كثافــة اجلســم لديهــم
ومحيــط منطقــة اخلصــر ووجباتهــم حتتــوي
علــى كميــات جيــدة مــن األليــاف وكميــات قليلــة
مــن الدهــون  ،كمــا إنهــم امتنعــوا عــن شــرب
املشــروبات الغازيــة .
 -9قومــي مبراقبــة كميــة الســعرات احلراريــة
التــى تتناوليهــا علــى مــدار االســبوع ولــو ملــرة
واحــدة ملعرفــة مــا هــي املشــكلة فرمبــا كانــت
زيــادة الــوزن بســبب تنــاول كميــات كبيــرة مــن
األغذيــة علــى مــدار األســبوع .

صحتين

حمية الليمون ..إخسر الدهون في أيام معدودة
يعــرف الليمــون بفوائــده العظيمــة الصحيــة والتجميليــة ،فقــد ذكــر
أخصائيــو التغذيــة ان فوائــد الليمــون تتكــون مــن ثــاث أماكــن ،احلامــض
والبــذور والقشــر ،فيدخــل الليمــون فــى العديــد مــن الوصفــات التجميليــة
والعالجيــة واخللطــات الطبيعيــة ،ولكــن هــل كنــت تعلــم أن فائدتــه األهــم
هــي خســارة الدهــون ومحاربــة الســمنة؟
يف هــذا املقــال نقــدم لـ ِـك كل مــا ترغــب معرفتــه عــن حميــة وريجيــم الليمــون
خلســارة الدهــون والوزن.
حمية الليمون:
يتميــز ريجيــم الليمــون ببســاطته وســهولته ،فهــو ال يحرمــك مــن تنــاول
الطعــام الــذى حتــب ،أو الشــروع يف عمــل حميــة غذائيــة قاســية تضــر
جســمك ،ويغنــي عــن تنــاول العقاقيــر واألدويــة التــي قــد حتــدث آثــاراً
جانبيــة نحــن يف غنــى عنهــا ،بــل فقــط
يلزمــك بشــرب كــوب مــن عصيــر
قشــر الليمــون قبــل كل وجبــة
بربــع ســاعة.
ولكــن ننصحــك ببعــض
املالحظــات للحصــول
علــي نتائــج مــن حميــة
ا لليمــو ن :
 -1يجــب أن تتوافــر
بالوجبــات الغذائيــة كميــات

كبيــرة مــن البروتــن.
 -2تقليل احللويات والدهون بقدر اإلمكان.
 -3يفضــل أن نزيــد عــدد الوجبــات إلــى أربــع أو خمــس وجبــات بــدالً
مــن ثالثــة فقــط ،بشــرط أن تكــون وجبــات خفيفــة للشــعور بالشــبع طــوال
الوقــت.
 -4البد من زيادة احلركة ولو عن طريق املشي فقط.
طريقة حتضير عصير قشر الليمون:
● أحضر كيلوجرام من الليمون ،ويتم عصر حباته.
● إحتفــظ بقشــر الليمــون يف وعــاء وضــع عصيــر الليمــون يف زجاجــة
إلســتخدامهما فيمــا بعــد.
 ضــع إنــاء مناســب علــى نــار هادئــة ،بــه كميــة مناســبة مــن امليــاه الــى أن
يغلــى املــاء.
● ضع فى املاء املغلى قشر الليمون ملدة نصف ساعة.
 أضــف املــاء إلــى زجاجــة عصيــر الليمــون الســابق حتضيرهــا ،ثــم ضعهــا
يف زجاجــة بالثالجــة.
 يؤخــذ مــن الزجاجــة مقــدار كــوب للشــرب قبــل كل وجبــة مبــدة ربــع
ســاعة ويفضــل عــدم إضافــة ســكر ،أو حتليتهــا مبلعقــة عســل نحــل.
ملحوظــة :يرجــى عــدم إعتمــاد هــذا النظــام إذا كنـ ِـت تعانــن أى ألــم فــى
املعــدة أو قرحــة باملعــدة ،أو ألــم بالقولــون ،وإذا كانــت معدتــك حساســة
أيضــاً .وإحــذر إعتمــاد أى نظــام ريجيــم بشــكل عــام إال بعــد إستشــارة
الطبيــب املختــص.

ملاذا ال نفقد الوزن بالرغم من االلتزام بالريجيم؟
يف كثيــر مــن االحيــان نلتــزم بنظــام رجيــم مــع
التمرينــات الرياضيــة ،ثــم ال جنــد اي تغييــر
يُذكــر .ونصــاب باإلحبــاط ،وقــد نتوقــف عــن
احملاولــة! ومــا ال نعلمــه أن اجنــاح عمليــة إنقــاص
الــوزن هــو التحكــم يف عمليــة التمثيــل الغذائــي.
وهنــاك بعــض األنظمــة الغذائيــة التــي تعبــث
بنظــام التمثيــل الغذائــي ،وجتعلــك متــارس
الكثيــر مــن الرياضــة ،مــع احلرمــان مــن الكثيــر
مــن األطعمــة .ثــم يف النهايــة التفقــد مــن وزنــك
الزائــد شــيئاً .كيــف ميكــن تفــادي ذلــك؟ هــذ مــا
ســنتعرف عليــه يف هــذا املقــال.
وجبــة االفطــار :وجبــة االفطــار يجــب أن حتتــوي
علــى البروتينــات ،والنشــويات لتقليــل امتصــاص
الســكريات .ومثــال علــى وجبــة االفطــار
الصحيــح ،كــوب مــن اجلبنــة القريــش ،او بيضتني
اتنــن مــع الزبــادي اليونانــي قليــل الدســم .مــوزة
متوســطة احلجــم مــع شــريحة كبيــرة مــن عيــش

التوســت او الشــوفان.
تقليــل البروتــن :مــن االخطــاء الشــائعة يف
العديــد مــن أنظمــة الريجيــم ،هــو عــدم تنــاول
كميــات كافيــة مــن البروتــن .الكميــة املوصــى
بهــا للبروتينــات يوميــا هــي  50جــرام .والطريقــة
املثلــى حلــرق الدهــون هــي عــن طريــق
تنــاول البروتينــات يف كل الوجبــات
وخاصــة يف االفطــار.
طعــام قليــل معنــاه التخلــص مــن الــوزن
الزائــد :هــذا مــن االعتقــادات األكثــر
شــيوعاً .والتصــرف الصحيــح هــو عــدم
حرمــان اجلســم مــن الطعــام .ميكنــك
دائمــاً إذا مــا شــعرت باجلــوع تنــاول
اخلضــروات والفواكــه الطازجــة ،مــع
تدريــب اجلســم علــى تنــاول كميــات
اقــل علــى مــدار اليــوم ،بــدالً مــن تنــاول
ثــاث وجبــات رئيســية.

التمرينــات الرياضيــة :التمرينــات الرياضيــة هــي
أحــد أساســيات فقــدن الــوزن ،ولكــن يجــب أن
يتــم ذلــك علــى أســس صحيــة .احــرص علــى
االلتــزام ببرنامــج رياضــي يضعــه لــك أحــد
املختصــن مبــا يتناســب مــع جســمك وقدراتــك.
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حوكمة الشركات
Corporate Governance

٢-1

مقدمة
يُعــد موضــوع حوكمــة الشــركات Corporate
 Governanceمــن املواضيــع ذات األهميــة
مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة والتشــريعية يف
االقتصاديــات املتقدمــة والناميــة علــى حد ســواء،
وال يــكاد يخلــو حــدث أو ملتقــي إقتصــادي مــن
التطــرق بطريقــة أو بأخــرى ملوضــوع احلوكمــة
وأهميتهــا ،ومتثــل حوكمــة الشــركات أحــد
أهــم القضايــا التــي اســتحوذت علــى اهتمــام
األكادمييــن واملمارســن واملنظمــات املهنيــة
واجلهــات الرســمية واملدنيــة ذات الصلــة ســواء
يف الــدول املتقدمــة أو الناميــة .ويتنــاول موضــوع
حوكمــة الشــركات القواعــد والنظــم اإلجــراءات
التــي حتقــق أفضــل حمايــة وتــوازن بــن مصالــح
مجلــس اإلدارة ،ومــدراء الشــركة (اإلدارة
التنفيذيــة) ،واملســاهمني فيهــا (املــاك ،حملــة
األســهم)  Stockholdersوغيرهــم مــن أصحــاب
املصالــح  Stakeholdersاملتأثريــن بالشــركة.
ظهــرت احلاجــة إلــى احلوكمــة يف العديــد
مــن االقتصاديــات املتقدمــة والناميــة خــال
العقــود القليلــة املاضيــة ،خاصــة يف أعقــاب
االنهيــارات االقتصاديــة واألزمــات املاليــة التــي
شــهدها عــدد مــن دول شــرقي آســيا ،وأمريــكا
الالتينيــة ،وروســيا يف عقــد التســعينات مــن
القــرن العشــرين ،وكذلــك مــا شــهده االقتصــاد
العاملــي مــن أزمــات ماليــة وخاصــة الواليــات
املتحــدة وأوربــا .وكانــت أولــى هــذه األزمــات
تلــك التــي عصفــت بــدول جنــوب شــرق آســيا
ومنهــا ماليزيــا ،وكوريــا ،واليابــان عــام 1997م.
فقــد جنــم عــن هــذه األزمــة تعــرض العديــد
مــن الشــركات العمالقــة لضائقــات ماليــة كادت
أن تطيــح بهــا؛ ممــا اســتدعى وضــع قواعــد
للحوكمــة لضبــط عمــل جميــع أصحــاب العالقــة
يف الشــركة.
وتزايــدت أهميــة احلوكمــة نتيجــة الجتــاه
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كثيــر مــن دول العالــم إلــى التحــول إلــى النظــم
االقتصاديــة الرأســمالية بســبب العوملــة
االقتصاديــة و التــي يُعتمــد فيهــا بدرجــة كبيــرة
علــى الشــركات اخلاصــة لتحقيــق معــدالت
مرتفعــة ومتواصلــة مــن النمــو االقتصــادي .وقــد
أدى اتســاع حجــم الشــركات إلــى إنفصــال امللكيــة
عــن اإلدارة ،وشــرعت تلــك الشــركات يف البحــث
عــن مصــادر للتمويــل أقــل تكلفــة ،فاجتهــت إلــى
أســواق املــال .وســاعد علــى ذلــك مــا شــهده
العالــم مــن حتــرر لألســواق املاليــة ،فتزايــد
انتقــال رؤوس األمــوال عبــر الــدول بشــكل غيــر
مســبوق .ودفــع إتســاع حجــم الشــركات وانفصــال
امللكيــة عــن اإلدارة إلــى ضعــف آليــات الرقابــة
علــى تصرفــات املديريــن ،وإلــى وقــوع كثيــر مــن
الشــركات يف أزمــات ماليــة.
إن التكلفــة املاليــة لألزمــات ليســت الســبب
الوحيــد لالهتمــام باحلوكمــة يف القطــاع املالــي،
فضعــف حوكمــة الشــركات عــادة مــا يرتبــط
بالفســاد الــذي ال يزعــزع ثقــة األفــراد فقــط
باملؤسســات العامــة واخلاصــة ،بــل يشــكل رادعـاً
قويـاً لالســتثمار األجنبــي املباشــر .إن الســيطرة
علــى الفســاد يعــد ســمة للحوكمــة اجليــدة والتــي
ترتبــط إيجابيــاً مــع قــوة األنظمــة املاليــة .كل
ذلــك دفــع كل مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة Organization for Economic Co-
،operation and Development- OECD
وبنــك التســويات الدوليــة ممثـ ً
ا يف جلنــة بــازل،
ومؤسســة التمويــل الدوليــة التابعــة للبنــك الدولي
International Finance Corporation- IFC
لالهتمــام املتزايــد مبفهــوم احلوكمــة ،ودراســة
هــذا املفهــوم وحتليلــه ووضــع معاييــر محــددة
لتطبيقــه.
لــم يعــد مفهــوم حوكمــة الشــركات هــو مجــرد
أنظمة وإجراءات تتبع يف الشركات أو املؤسسات
حلمايــة املســاهمني وأصحــاب املصالــح فقــط،
بــل غــدت هنالــك اليــوم نظــرة جديــدة لــه يجــري
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مبوجبهــا الربــط وبقــوة بــن حوكمــة الشــركات
واألداء الناجــح للشــركات ،و ميكــن للحوكمــة أن
تلعــب دوراً فعــاالً يف مجــاالت اإلصــاح املالــي
واإلداري للشــركات ،وزيــادة ثقــة املســتثمرين
يف القوائــم املاليــة ،وتنشــيط االســتثمار وجــذب
االســتثمارات ،وتدعيــم اجلهــاز املصــريف وزيــادة
قدراتــه ،وتفعيــل ســوق األوراق املاليــة ،ودفــع
عجلــة التنميــة االقتصاديــة بقــوة.
خــال الســنوات املاضيــة جــرت العديــد مــن
الدراســات حــول تأثيــر احلوكمــة علــى مؤشــرات
األداء االقتصــادي ،ســواء علــى مســتوى
املؤسســات أو علــى مســتوى االقتصــاد ككل.
وقــد أظهــرت معظــم تلــك الدراســات ،إن لــم تكــن
جميعهــا ،أن هنــاك عالقــة طرديــة بــن درجــة
تطبيــق مبــادئ احلوكمــة الرشــيدة ومســتوى أداء
املؤسســات االقتصاديــة ،وخصوصــا الشــركات
املســاهمة العامــة .كمــا أظهــرت دراســات
أخــرى وجــود عالقــة طرديــة بــن مــدى تطبيــق
مبــادئ احلوكمــة ومســتوى التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة يف الدولــة .وقــد ب ّينــت تلــك
الدراســات أن تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يســاعد
الشــركات علــى احلصــول علــى التمويــل الــازم
لنشــاطاتها بتكلفــة رخيصــة (إلنخفــاض درجــة
املخاطــر) ،كمــا أنــه يقلــل مــن حجــم الهــدر
الــذي قــد ينجــم عــن املمارســات اخلاطئــة،
ممــا يعنــي قلــة تكاليــف اإلنتــاج وتعزيــز القــدرة
التنافســية لتلــك الشــركات ،وبالتالــي زيــادة
أرباحهــا وقيمتهــا الســوقية .أمــا علــى مســتوى
االقتصــاد ككل ،فــإن احلوكمــة تســهم يف احلــد
مــن الفســاد وزيــادة الثقــة باالقتصــاد وحتســن
البيئــة االســتثمارية يف الدولــة ،وبالتالــي زيــادة
التدفقــات الرأســمالية للبلــد واســتقرار أســواق
املــال ،مــا يســهم يف خلــق فــرص عمــل جديــدة،
ويف محاربــة البطالــة والفقــر .وقــد أظهــر
تقريــر أصــدره األمــن العــام لــأمم املتحــدة
عــام 1998م أن احلوكمــة الرشــيدة قــد تكــون

مقالة
متابعات
متابعات
أهــم عامــل يف محاربــة الفقــر وتعزيــز التنميــة.
كمــا أشــار تقريــر لبرنامــج األمم املتحــدة لإلمنــاء
( )UNDPأن هنــاك إجماعــا دولي ـاً متنامي ـاً بــأن
احلوكمــة الرشــيدة والتنميــة البشــرية املســتدامة
ال ينفصــان .وقــد ربطــت كثيــر مــن الدراســات
بــن احلوكمــة والدميقراطيــة مــن حيــث تعزيــز
الشــفافية واحملاســبة وســلطة القانــون واحتــرام
حقــوق اإلنســان واملشــاركة املدنيــة وغيرهــا.
وأظهــرت دراســات أخــرى أن احلوكمــة تســاهم
يف زيــادة اإلنتاجيــة ويف حتقيــق عدالــة أفضــل
يف توزيــع الدخــل.
مفهوم حوكمة الشركات
يعــود لفــظ احلوكمــة إلــى كلمــة إغريقيــة قدميــة
تُعبــر عــن قــدرة ُربــان الســفينة اإلغريقيــة،
ومهارتــه يف قيــادة الســفينة وســط األمــواج
واألعاصيــر والعواصــف ،ومــا ميتلكــه مــن
قيــم وأخــاق نبيلــة ،وســلوكيات نزيهــة شــريفة
يف احلفــاظ علــى أرواح وممتلــكات الــركاب،
ورعايتــه وحمايتــه لألمانــات والبضائــع التــي
بعهدتــه وإيصالهــا ألصحابهــا ،ودفاعــه عنهــا ضد
القراصنــة وضــد األخطــار التي تتعــرض لها أثناء
اإلبحــار ،فــإذا وصــل بهــا إلــى مينــاء الوصــول ثــم
عــاد إلــى مينــاء اإلبحــار مــن مهمتــه ســاملاً ،أطلــق
عليــه التجــار وخبــراء البحــار "القبطــان املتحوكــم
جيــداً  ،"Good Governorوكانــت احلوكمــة تعنــي
يف هــذه البدايــات مجموعــة مــن القيــم النبيلــة
الراســخة ،واألعــراف والتقاليــد البحريــة ،والتــي
توضــح (مــا يجــب) ،و (مــا يتعــن) ،و (مــاال
يجــب) ،أي حتــدد طريــق الصــواب واخلطــأ،
وتوضيــح حلقــوق والتزامــات القبطــان أو الر ّبــان،
والبحــارة العاملــن معــه علــى الســفينة ،وكذلــك
ركاب الســفينة ،وحــدود مســئولية كل منهــم،
واإلجــراءات التــي ميارســها كل منهــم .أمــا
بالنســبة لترجمــة املصطلــح فهــي تتفــاوت بــن
الــدول حيــث يســتخدم يف أملانيــا وفرنســا نفــس
املصطلــح االجنليــزي مــع تغييــر طريقــة نطقهــا
ولفظهــا .ويف اللغــة العربيــة تتعــدد معانــي تفســير
املصطلــح ومنهــا :حاكميــة الشــركة ،حكمانيــة
الشــركة ،التحكــم املؤسســي ،التحكــم املشــترك،
ضبــط الشــركة ،الرقابــة علــى الشــركة ،الشــركة
الرشــيدة ،احلكــم الصالــح للشــركة ،أســلوب
ممارســة ســلطة اإلدارة الرشــيدة .كمــا أصــدر
مجمــع اللغــة العربيــة عــام 2002م اعتمــاده
لترجمــة املصطلــح باللغــة العربيــة حيــث أوضــح
يف بيــان لــه مــا نصــه " أن الترجمــة العربيــة
(حوكمــة) للمصطلــح االجنليــزي ترجمــة
صحيحــة مبنــى ومعنــى ،فهــي أوالً جــاءت وفــق
الصياغــة العربيــة حملافظتهــا علــى اجلــذر

والــوزن ،وهــي ثاني ـاً تــؤدي إلــى املعنــى املقصــود
باملصطلــح اإلجنليــزي وهــو تدعيــم مراقبــة
نشــاط الشــركة ومتابعــة أداء القائمــن عليهــا
واعتمــاد هــذا املصطلــح بصورتــه تلــك مــن شــأنه
أن يضيــف جديــداً إلــى الثــورة املصطلحيــة للغــة
العربيــة يف العصــر احلديــث".
إن مفهــوم حوكمــة الشــركات متداخــل مــع مفهــوم
الشــركة ،لــذا فــإن تتبــع نشــأة وتطــور الشــركات
املســاهمة يعتبــر املدخــل ملعرفــة نشــأة وتطــور
مفهــوم حوكمــة الشــركات .فالشــركة كمــا هــي
معروفــة اليــوم ،هــي نتــاج للعمليــة التــي بــدأت
يف إجنلتــرا يف بدايــة القــرن الســابع عشــر .يف
تلــك الفتــرة توزعــت امللكيــة بــن عــدد قليــل مــن
األفــراد والذيــن هــم يف أغلــب األحيــان مشــاركني
أيضــا يف اإلدارة .ويتحمــل الشــركاء مســؤولية
شــخصية غيــر محــدودة عــن االلتزامــات
التعاقديــة للشــركة .يف ذلــك الوقــت لــم توجــد
أســواق منظمــة لنقــل مطالبــات  claimsامللكيــة.
ونتيجــة لذلــك كانــت األســهم فقــط حتــول
إلــى األصدقــاء أو األقــارب ،ومــن ثــم اتســمت
الســيطرة بالصــوت بــدال مــن اخلــروج .
ومــا بــن األعــوام 1895م و  1904م حدثــت
أول موجــة اندمــاج يف الواليــات املتحــدة حيــث
ُدمجــت أعــداد كبيــرة مــن الشــركات يف شــركات
عمالقــة .ويف تلــك الفتــرة حتولــت الشــركات
مــن شــركات حتــت ســيطرة الدولــة إلــى شــركات
خاصــة غيــر محــدودة مــع مســؤولية ومســاءلة
محــدودة .ونظــرا لنمــو وأهميــة الشــركات،
افتتحــت ســوق لتبــادل األســهم يف نيويــورك
وبعــض العواصــم األوروبيــة يف ذلــك الوقــت.
وأصبــح تــداول األســهم حلملــة األســهم كمقدمــن
لــرأس املــال يعتمــد بصــورة متزايــدة علــى خيــار
اخلــروج للتعبيــر عــن االرتيــاح أو االســتياء جتــاه
قــرارات املــدراء التابعــن لهــم .وهكــذا منحــت
اإلدارة قــدرا كبيــراً مــن الســلطات .وحتولــت
الســيطرة عبــر الصــوت إلــى مجالــس اإلدارة،
والتــي بدورهــا كان يهيمــن عليهــا املــدراء .أي أنه،
ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن
العشــرين ،انتقلــت الســيطرة علــى الشــركات أكثــر
فأكثــر إلــى أيــدي املــدراء وبالتالــي فصلــت امللكيــة
عــن اإلدارة.
رمبــا كان «مصطلــح احلوكمــة» جديــداً يف أدبيات
اإلدارة والتنميــة حيــث لــم يظهــر ســوى منــذ
أعــوام قليلــة فقــط ،ولكــن «مفهــوم احلوكمــة»
يُعــد قدمي ـاً جــداً ويعــود إلــى عشــرات الســنني.
ففــي عــام 1932م ،نشــر أدولــف بارلــي Adolf
Berleوجاردنــر مينــز  Gardiner Meansكتابهمــا
الشــهير الشــركة العصريــة وامللكيــة اخلاصــة
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بشــأن أســس قانــون الشــركات يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة والــذي يتنــاول تطــور األعمــال
التجاريــة الكبيــرة مــن خــال النظــرة القانونيــة
واالقتصاديــة ،وكذلــك موضــوع امللكيــة واإلدارة
يف الشــركات العصريــة .ويف الطبعــة الثانيــة
املنقحــة الصــادرة للكتــاب يف عــام 1967م
والتــي تُعــد مبثابــة نــص تأسيســي يف مفهــوم
حوكمــة الشــركات ،وقانــون الشــركات واالقتصــاد
املؤسســي.
النظريــة التــي يــر ّوج لهــا هــذا الكتــاب تقــول ان
زيــادة حجــم الشــركات الكبــرى أدت إلــى فصــل
امللكية عن اإلدارة يف تلك الشــركات .فالشــركات
املســاهمة العامــة ميلكهــا عــادة آالف املســاهمني
ممــن ال يهتمــون بــإدارة شــؤونها اليوميــة ،بينمــا
يســيطر علــى تلــك الشــركات ويتحكــم فيهــا عــدد
قليــل مــن املــدراء الــذي ال ميلكــون ســوى نســبة
ضئيلــة مــن رأس املــال (األســهم) .والنتيجــة
هــي أن مــدراء الشــركة يقومــون غالبــاً بــإدارة
مــوارد الشــركة بشــكل يتناســب مــع مصاحلهــم
الشــخصية دون اعتبــار ملصلحــة املســاهمني
(أصحــاب الشــركة الفعليــن مــاك األســهم)
بالرغــم مــن أن هــؤالء املــدراء يعتبــرون وكالء
ألصحــاب الشــركة وموظفــن لديهــم ،وهــو مــا
يعــرف مبشــكلة الوكالــة .Agency Problem
وقــد جــرت محــاوالت كثيــرة للســيطرة علــى
ســلوك مــدراء الشــركات وتخفيــف مشــكلة
الوكالــة ،بعضهــا مــن خــال ربــط مكافــآت
املــدراء بأربــاح الشــركة وأســعار أســهمها أو
اشــتراط ملكيــة املــدراء نســبة محــددة مــن
أســهم الشــركة .ولكــن مــدراء بعــض الشــركات
أخــذوا يلجــأون إلــى ممارســات غيــر قانونيــة،
مــن بينهــا إخفــاء معلومــات مهمــة حــول وضــع
الشــركات التــي يعملــون بهــا ،وأحيانــا تزويــر
البيانــات أو التالعــب باألرقــام واحلســابات
التــي ميكــن أن تؤثــر ســلبا علــى أربــاح الشــركات
وبالتالــي أســعار أســهمها (مثــال ذلــك مــا حــدث
يف الواليــات املتحــدة األمريكــة بــن شــركة آرثــر
أندرســون  Arthur Andersenلالستشــارات
واخلدمــات املاليــة وشــركة أنــرون Enronللطاقــة
وكذلــك ماحــدث إلــى شــركة  .)World Comوقــد
أدى اكتشــاف الكثيــر مــن تلــك احلــاالت إلــى
فقــدان الثقــة بتلــك الشــركات وباألســواق املاليــة
بشــكل عــام ،خشــية أال تعكــس أســعار األســهم
املعروضــة يف تلــك األســواق األوضــاع احلقيقيــة
للشــركات ،مــا أظهــر احلاجــة إلــى وضــع أســس
ومبــادئ للحوكمــة تقــوم علــى الشــفافية والنزاهــة
واإلفصــاح وحــق مســاءلة إدارة الشــركة وتنظيــم
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مقالة
العالقــة بينهــا وبــن املســاهمني واملســتثمرين
وأصحــاب املصالــح األخــرى.
تعريف حوكمة الشركات
ال يوجــد إجمــاع علــى تعريــف موحــد ملصطلــح
احلوكمــة ،ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة كل منظمــة،
حيــث مت تعريــف حوكمــة الشــركات مــن مؤسســة
التمويــل الدوليــة  IFCبأنهــا "النظــام الــذي يتــم
من خالله إدارة الشــركات والتحكم يف أعمالها".
كمــا تعــرف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 OECDاحلوكمــة بأنهــا تتضمــن "مجموعــة مــن
العالقــات بــن إدارة الشــركة ومجلــس إداراتهــا
ومســاهميها وذوي املصلحــة اآلخريــن ،وتقــدم
حوكمــة الشــركات أيضــاً الهيــكل الــذي مــن
خاللــه توضــع أهــداف الشــركة وحتــدد وســائل
إجنــاز تلــك األهــداف والرقابــة علــى األداء".
كمــا ّعــرف القانــون البلجيكــي حوكمــة الشــركات
بأنهــا "مجموعــة مــن القواعــد والســلوكيات التــي
تــدار الشــركات ويتحكــم فيهــا طبقـاً لهــا ،ويحقــق
منــوذج جيــد حلوكمــة الشــركات هدفــه بــأن
يحافــظ علــى تــوازن ســليم بــن امللكيــة واإلدارة
وكذلــك التــوازن بــن األداء وااللتــزام" .كمــا
يصــف تقريــر  Cadburyعــام 1992م أن حوكمــة
الشــركات "يعتمــد اقتصــاد دولــة مــا علــى زيــادة
وكفــاءة الشــركات وهكــذا فــإن الفاعليــة التــي
تــؤدي بهــا مجالــس اإلدارة ملســئولياتها حتــدد
الوضــع التنافســي للدولــة وهــذا هــو جوهــر أي
نظــام حلوكمــة الشــركات" وتواصــل Cadbury
توثيــق بســيط ومحكــم يف جملــة صغيــرة ولكنهــا
شــهيرة وعملية للحوكمة وهي "حوكمة الشــركات
هــي نظــام مبقتضــاه تــدار الشــركات وتراقــب".
كمــا تُعــرف احلوكمــة بأنهــا " النظــام الــذي يتــم
مــن خاللــه توجيــه أعمــال املنظمــة ومراقبتهــا
علــى أعلــى مســتوى مــن أجــل حتقيــق أهدافهــا
والوفــاء باملعاييــر الالزمــة للمســئولية والنزاهــة
والصراحــة".
بشــكل عــام ،فــإن احلوكمــة تعنــي وجــود نظــم
حتكــم العالقــات بــن األطــراف األساســية
يف الشــركة (أعضــاء مجلــس اإلدارة ،اإلدارة
التنفيذيــة ،املســاهمني ،أصحــاب املصالــح..،
ألــخ) .بهــدف حتقيــق الشــفافية والعدالــة
ومكافحــة الفســاد ومنــح حــق مســائلة إدارة
الشــركة حلمايــة املســاهمني (املــاك ،حملــة
األســهم) والتأكــد مــن أن الشــركة تعمــل علــى
حتقيــق أهدافهــا واســتراتيجياتها الطويلــة
األمــد.
نشأة وتطور حوكمة الشركات
جــاء موضــوع حوكمــة الشــركات امتــداداً
للمناقشــات الدائــرة حــول العناويــن أو
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املواضيــع الهادفــة إلــى تعزيــز أداء الشــركات
املســاهمة والتــي منهــا علــى ســبيل املثــال ،نظريــة
املنشــأة  ،Theory of the Firmنظريــة الوكالــة
 ،Agency Theoryالفصــل بــن امللكيــة واإلدارة
،Separation of Ownership and Control
هيــاكل امللكيــة  ،Ownership Structureمتويــل
املنشــآت  ،Corporate Financingعالقــة
اإلدارة مــع املســاهمني Management vs.
 ،Shareholdersعــدم متاثــل (تبايــن) املعلومــات
 ،Information Asymmetryمســاءلة مجلــس
اإلدارة  ،Board Accountabilityاملســاءلة
والشــفافية ،Accountability & Transparency
منظور (نظرة) أصحاب املصالح Stakeholders
.Perspective
وللتعــرف علــى نشــأة وتطــور حوكمــة الشــركات
ســنتناول بعــض املواضيــع األساســية ومنهــا
نظريــة الوكالــة والتــى تتعلــق بعالقــات الوكالــة
التــى تنشــأ بــن املُــوكل والوكيــل واملشــكالت التــى
ظهــرت مــن خــال تلــك العالقــة ،وإيضــاح درجــة
احلمايــة التــى يتمتــع بهــا املســتثمرون فــى ظــل
األنظمــة القانونيــة املختلفــة ،وكذلــك التعــرض
لهيــاكل امللكيــة وهيــاكل التمويــل فــى الشــركات
املســاهمة احلديثــة ،ألن حوكمــة الشــركات لــم
تنشــأ مبعــزل عــن تلــك املتغيــرات .وفيمــا يلــي
شــرح لهــا:
أو ًال :نظرية الوكالة
لقــد ارتبطــت احلوكمــة مبفهــوم انفصــال امللكيــة
عن اإلدارة والتي تسمى بنظرية الوكالة Agency
 .Theoryاحلاجــة إلــى حوكمــة الشــركات تنبــع
مــن الفصــل بــن امللكيــة واإلدارة فــى الشــركات
املســاهمة ،حيــث يســعى املســتثمرون (املــاك،
املســاهمني ،حملــة األســهم) إلــى اســتثمار
أموالهــم فــى الشــركات بهــدف تعظيــم ثروتهــم،
ويــوكل املســتثمرون (املــاك ،املســاهمني ،حملــة
األســهم) للمــدراء فــى إدارة تلــك الشــركات ،وهــو
مــا قــد يــؤدى إلــى حــدوث التعــارض بــن مصالــح
الفريــق اإلداري مــن جانــب ومصالــح املســتثمرين
(املــاك ،املســاهمني) مــن جانــب أخــر ،ويحــدث
ذلــك عندمــا يقــوم الفريــق اإلداري بتســيير أمــور
الشــركة طبقــاً الجتاهــات وتفضيــات هــذا
الفريــق والتــى ميكــن أن تختلــف عــن اجتاهــات
وتفضيــات املســتثمرين (املالك،املســاهمني،
حملــة األســهم) ،ومــن هنــا تنشــأ احلاجــة إلــى
حوكمــة الشــركات التــى تســتهدف إحــكام وضبــط
عالقــات الوكالــة التــى تنشــأ بــن األطــراف
املعنيــة بالشــركات وتوجيــه تصرفــات وقــرارات
اإلدارة بتعظيــم قيمــة ملكيــة (ثــروة) املــاك يف
تلــك الشــركات.

فاألصــل أن نظريــة الوكالــة متثــل عالقــة بــن
طرفــن يُعــرف الطــرف األول باملــوكل أو الطــرف
األصيــل ،يُعهــد مبوجبــه إلــى الطــرف الثانــى
شــخص (أو أكثــر)  ,يعــرف بالطــرف الوكيــل،
القيــام بــأداء بعــض اخلدمــات أو األعمــال نيابــة
عنــه مــع تفويضــه ســلطة اتخــاذ بعــض القــرارات.
وتنشــأ عالقــة الوكالــة عندمــا تؤثــر قــرارات
يتخذهـــا شــخص مــا (الوكيــل) علــى مصالــح
شــخص أخــر (املــوكل أو الطــرف األصيل) بســبب
عـــاقة تعـــاقدية قــد تكــون ظـــاهرية أو ضمنيــة.
هــذا وتعــد العالقــة بــن املــاك (املســـاهمني،
حملــة األســهم) ومــدراء الشــركات عالقــة وكالــة
خالصــة .وذلــك ألن أحــد سمـــات الشــركات
املســاهمة احلديثــة  -والتــى تُعــد الشــكل األكثــر
انتشــاراً بــن الشــركات  -تتمثــل فــى انفصــال
امللكيــة عــن اإلدارة .وقــد تنشــأ عــن عالقــات
الوكالــة مــا يســمى مبشــكالت الوكالــة ،ففــي
عالقــات الوكالــة يرغــب املــوكل فــى أن يتصــرف
الوكيــل مبــا يعظــم مصاحلــه ،يف حــن أن هنــاك
اعتقــاد بــأن كال الطرفــن فــى العالقــة ســوف
يســعى لتعظيــم املنافــع التــى يحصــل عليهــا مــن
تلــك العالقــة ،وبنــاء عليــه قــد يتصــرف مــدراء
الشــركات مبــا يعظــم مصاحلهــم اخلاصــة دون
تعظيــم ثــروة املــاك (املســاهمني) ممــا يخلــق
مشــكلة الوكالــة .Agency Problem
وقــد ركــز العديــد مــن الباحثــن يف نقاشــاتهم
علــى حتميــة الصــراع بــن املــاك (املســاهمني)
واجلهــاز اإلداري (اإلدارة التنفيذيــة) يف الشــركة
ومنهم الباحثان  Michael C. Jensenو William
 H. Mecklingيف بحثهمــا الصــادر عــام 1976م
بعنــوان Theory of the firm: Managerial
behavior, agency costs and ownership
 .structureكمــا أن مشــكلة الوكالــة تنتــج عــن
صــراع املصالــح بــن طرفــى عالقــة الوكالــة
بســبب اختــاف املعلومــات املتوافــرة ودرجــة
عــدم التأكــد بــن املديريــن واملــاك (املســاهمني)
ولهــذا فــإن مشــكلة الوكالــة تتمثــل فــى عــدم
متاثــل املعلومــات Information Asymmetry
بــن طرفــى العالقــة وهــو مــا يتطلــب توفيــر
اآلليــات أو احلوافــز التــى تــؤدى إلــى التــزام
املديريــن بتعظيــم ثــروة املــاك (املســاهمني).
كمــا أن مشــكالت الوكالــة قــد تتخــذ أحــد
شــكلني :الشــكل األول أو مــا يطلــق عليــه اخلطــر
األخالقــى  Moral Hazardوالــذى يتمثــل فــى
تصــرف الوكيــل (املــدراء ،اإلدارة التنفيذيــة) مبــا
يعظــم منافعــه الشــخصية مــع اإلضــرار مبصالــح
املوكل أي املالك (املســاهمني ،حملة األســهم) يف
مواقــف ال يتحمــل تبعاتهــا ،و الشــكل الثانــى عــدم

مقالة
متاثل املعلومـــات Information Asymmetry
والتــى تتمثــل فــى توافــر معلومــات مفيــدة
يف اتخــاذ القــرار لــدى املديــرون (الوكيــل)
وال يعلمهــا املــاك املســاهمون بصفتهــم
املــوكل وبالتالــى ال ميكنهــم معرفــة مــا إذا
كان الوكيــل قــد اتخــذ أفضــل القــرارات فــى
ضــوء املعلومــات املتاحــة أم ال ؛ ممــا يقلــل
مــن قــدرة املــاك (املســاهمني) علــى رقابــة
تصرفــات اإلدارة (اإلدارة التنفيذيــة).
ويف الواقــع هنــاك متالزمــات عــدة ملشــكلة
الوكالــة ،مــن أهمهــا مشــكلة عــدم التماثــل يف
املعلومــات  Information Asymmetryبــن
املــاك (املســاهمني ،حملــة األســهم) وبــن
اإلدارة التنفيذيــة والتــي تنشــأ عــن عــدم
متاثــل املعلومــات املتاحــة لــإدارة التنفيذيــة
وتلــك املتاحــة لعمــوم جمهــور املســاهمني
(حملــة األســهم) ،ممــا يجعــل املســاهمني
(حملــة األســهم) غيــر قادريــن علــى إتخــاذ
قــرارات دقيقيــة تتعلــق مبلكيتهــم ألســهم
الشــركة (مــن ناحيــة البيــع أو الشــراء) ،وهــذا
بــدوره يــؤدي إلــى مــا يعــرف مبتالزمــة االختيــار
املعاكــس  Adverse Selectionوالتــي تتجلــي
يف كــون املعلومــات املتاحــة لــإدارة أكثــر جــودة
مــن تلــك املتاحــة جلمهــور املســاهمني (حملــة
األســهم) .يُعــد االختيــار املعاكــس الناجــم
عــن عــدم متاثــل أو تطابــق املعلومــات مشــكلة
أساســية مالزمــة ملشــكلة عقــد الوكالــة ،حيــث
تكــون اإلدارة أكثــر علم ـاً ودرايــة بــأداء الشــركة
مــن عمــوم املســتثمرين (املــاك ،املســاهمني،
حملــة األســهم) احلاليــن واحملتملــن ،حيــث أنهــا
مــن يقــوم بــإدارة أعمــال الشــركة ولهــا درايــة
وإطــاع باملخاطــر املاليــة واالقتصاديــة احلاليــة
أو التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة .ورغــم أن
اجلهــات الرقابيــة ألزمــت الشــركات املســاهمة
بإعــداد مــا يُعــرف بتقاريــر مجلــس اإلدارة ،اإل
أنــه مــن املالحــظ أن هنــاك فجــوة معلوماتيــة بــن
احملتــوي املعلوماتــي ملــا يتــم نشــره واإلفصــاح عنه
يف تقاريــر مجلــس اإلدارة وحقيقــة مــا يجــري
داخــل تلــك الشــركة .وكذلــك مــن متالزمــات
مشــكلة الوكالــة مــا يُعــرف بتضــارب املصالــح
 Conflict of Interestبــن املــاك (املســاهمني،
حملــة األســهم) واإلدارة ،وذلــك ألن األهــداف
املعلنــة للمــاك (املســاهمني ،حملــة األســهم)
تتمثــل يف حتقيــق األربــاح للشــركة ،تعظيــم ثــروة
املــاك عبــر زيــادة الســعر الســوقي ألســهمهم،
وكذلــك رفــع معــدل التوزيعــات النقديــة ،يف
حــن أن أهــداف اإلدارة تتمثــل يف احلصــول
علــى األجــور العاليــة والبــدالت ،واحلوافــز،

واألمــان الوظيفــي ،والتأمــن الصحــي املناســب،
والتدريــب والتطويــر .فــكل فريــق لــه أهــداف أو
أغــراض مــن الشــركة قــد تختلــف أو تتعــارض مــع
أهــداف الفريــق اآلخــر.
تتــم صياغــة عالقــات الوكالــة فــى شــكل عقــود
يضــع فيهــا املــاك (املســاهمني) بصفتهم الطرف
األصيــل حزمــة حوافــز للمديريــن بصفتهــم
الطــرف الوكيــل مقابــل جهودهــم لتحقيــق هــدف
املــاك (املســاهمني ،حملــة األســهم) وهــو تعظيــم
ثروتهــم .ولكــن فــى الشــركات الكبيــرة ،وفــى ظــل
تشــتت امللكيــة ومــا ينجــم عنهــا مــن ارتفــاع تكلفــة
العمــل اجلماعــي ،مــا يحــول دون تلــك الترتيبــات
التعاقديــة .كمــا أنــه مــن الصعــب صياغــة
عقــود تغطــى كافــة قــرارات وتصرفــات اإلدارة،
ولــذا كان البــد مــن البحــث عــن آليــات بديلــة
لتلــك العقــود ،لتضمــن التــزام مــدراء الشــركات
بالهــدف األســاس وهــو تعظيــم ثــروة املــاك
(املســاهمني ،حملــة األســهم) ،ومــن هنــا متثلــت
تلــك اآلليــة يف حوكمــة الشــركات والتــي تســعي
إلــى ضمــان االنضبــاط الســلوكي والتــوازن يف
حتقيــق مصالــح جميــع األطــراف وكيفيــة الرقابــة
الفعالــة وإدارة املخاطــر.
ثاني ًا :احلماية القانونية للمستثمرين
مــن أكثــر التفســيرات قبــوالً بشــأن أســباب
اختــاف هيــاكل متويــل الشــركات عبــر الــدول
املختلفــة هــو ذلــك الــدور الــذى تقــوم بــه القوانــن
فــى حمايــة املســتثمرين ،وبذلــك فــإن درجــة
احلمايــة التــى يتمتــع بهــا املســتثمرون تعتمــد
علــى نوعيــة القوانــن وبشــكل رئيســي علــى قانون
الشــركات ،قوانيــن التجــارة ،قوانــن اإلفــاس

وإعــادة التنظيــم ،فمنشــأ تلــك القوانــن همــا
النشــأة حتــت مظلــة القانــون املدنــي أو القانــون
العــام .ولقــد أوضحــت نتائــج الدراســات التــي
أجريــت علــى مجموعتــن مــن الــدول أن مجموعة
الــدول التــى نشــأت فيهــا القوانــن املتعلقــة
بحمايــة املســتثمرين باالعتمــاد علــى القانــون
العــام وفــرت درجــة حمايــة أكبــر للمســتثمرين
مقارنــة بتلــك الــدول التــى اعتمــدت فيهــا نشــأة
تلــك القوانــن علــى القانــون املدنــي.
أشــارت الدراســات إلــى أن الــدول التــى يتمتــع
املســتثمرون فيهــا مبســتويات مرتفعــة مــن
احلمايــة مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
واململكــة املتحــدة ،وأســتراليا ،والتــي تتســم
بتزايــد مســتويات تشــتت امللكيــة ،تزايــد
مســتويات االعتمــاد علــى األســواق املاليــة
فــى تدبيــر احتياجاتهــا التمويليــة عوضــاً عــن
املؤسســات املاليــة (البنــوك ،شــركات التمويــل)،
تزايــد نشــاط رقابــة الســوق علــى الشــركات
مبعنــى تزايــد نشــاط ســوق االســتحواذ علــى
الشــركات ،تزايــد مســتويات اســتقالل مجالــس
اإلدارة .يف حــن أتســمت مجموعــة الــدول التــى
يتمتــع املســتثمرون فيهــا مبســتويات أقــل مــن
احلمايــة مثــل أملانيــا ،وأســبانيا ،واليابــان؛ بتزايــد
مســتويات متركــز امللكيــة ،تزايــد مســتويات
االعتمــاد علــى املؤسســات املاليــة فــى تدبيــر
احتياجاتهــا التمويليــة عوضــاً عــن األســواق
املاليــة ،إنخفــاض نشــاط ســوق االســتحواذ
علــى الشــركات ،إنخفــاض مســتويات اســتقالل
مجالــس اإلدارة.
كل مــا ســبق يطــرح تســاؤالً بشــأن الــدور الــذى
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مقالة
ميكــن أن تلعبــه حوكمــة الشــركات وإذا مــا كان
ذلــك الــدور ســوف يختلــف باختــاف مســتوى
احلمايــة الــذى توفــره القوانــن املتعلقــة بحمايــة
املســتثمرين .أن حوكمــة الشــركات تقــوم بــدور
مكمــل لذلــك الــدور الــذى تقــوم بــه القوانــن
فــى حمايــة املســتثمرين ،وأن ذلــك الــدور ســوف
يختلــف بإختــاف مســتوى احلمايــة الــذى توفــره
القوانــن للمســتثمرين .ففــى تلــك الــدول التــى
يتمتــع فيهــا املســتثمرون مبســتويات مرتفعــة مــن
احلمايــة القانونيــة جنــد أن الــدور الــذى تقــوم
بــه حوكمــة الشــركات أقــل منــه مقارنــة بتلــك
الــدول التــى يتمتــع فيهــا املســتثمرون مبســتويات
أقــل مــن احلمايــة القانونيــة .كمــا أنــه فــى ظــل
األنظمــة القانونيــة الضعيفــة يكــون التبايــن فــى
ممارســات اإلفصــاح وحوكمــة الشــركات أكبــر
منــه مقارنــة بالتبايــن فــى تلــك املمارســات فــى
ظــل األنظمــة القانونيــة القويــة.
ثالث ًا :أنواع هياكل امللكية
يتنــاول نظــام حوكمــة الشــركات خصائــص البيئــة
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة
واملؤسســية علــى مســتوى الدولــة الواحــدة أو
علــى مســتوى مجموعــة مــن الــدول املتشــابهة مــن
حيــث تلــك اخلصائــص التــي تؤثــر علــى آليــات
حــل التعــارض بــن مصالــح األطــراف املختلفــة
يف الشــركة.
فهنــاك العديــد مــن املقاربــات التــي تناولــت
تقســيم أنظمــة حوكمــة الشــركات أو منــاذج
حوكمــة الشــركات Models of Corporate
 Governanceومــن أهمهــا املقاربــة التــي تعتمــد
علــى هيــاكل امللكيــة Ownership Structure
وكيفيــة توزيعهــا علــى املــاك (املســاهمني).
ويف هــذا اإلطــار يوجــد نوعــن شــائعني لنظــم
احلوكمــة يف الشــركات ،أحدهمــا يســمى نظــام
امللكيــة املركــزة أو نظــام الداخليــن Insider
 Systemكمــا يســمى )Insider (Stakeholders
 ،Modelأمــا اآلخــر فهــو نظــام امللكيــة املشــتتة
أو نظــام اخلارجيــن  Outsider Systemكمــا
يســمى .Outsider (Stakeholders) Model
يحتــوي كل نظــام علــى مميــزات خاصــة تــؤدي
إلــى إختــاف التعامــل مــع مشــاكل حوكمــة
الشــركات وفقـاً لنظــام امللكيــة يف الشــركة .وذلــك
كمــا يلــي:
هياكل امللكية املشتتة (أنظمة اخلارجيني)يطلــق علــى هــذا النــوع مــن هيــاكل امللكيــة
أســم نظــام اخلارجيــن أو أنظمــة اخلارجيــن
 Outsider Systemsأو منوذج ملكية اخلارجيني
 .Outsider (Stakeholders) Modelيتســم هــذا
النــوع مــن امللكيــة يف الشــركة بوجــود عــدد كبيــر
 48الخط  -العدد  - ٥٨محرم ١٤٣٧هـ /ديسمبر ٢٠١٥م

مــن أصحــاب األســهم ميلــك كل واحــد منهــم
عــدداً قليـ ً
ا مــن أســهم الشــركة .بحيــث ال ميكــن
للشــخص (املالــك ،املســاهم ،مالــك األســهم)
التأثيــر علــى نشــاط الشــركة ،كمــا أن البلــدان
ذات أنظمــة اخلارجييــون متيــل إلــى التوزيــع
العــادل للمعلومــات ،والتأكيــد علــى حمايــة أقــوى
حلقــوق املســاهمني وخاصــة حقــوق األقليــة.
لذلــك فإنــه قلمـاً يكــون هنــاك حافــز لــدى صغــار
املــاك (مــاك األســهم ،املســاهمني) للمشــاركة
الفاعلــة يف اإلدارة أو الرقابــة للشــركة (بســبب
تزايــد تكاليــف الوكالــة نتيجــة مــا يتحملــه
حملــة األســهم مــن تكاليــف لصعوبــة إشــرافهم
ومراقبتهــم لتصرفــات اإلدارة) ،وعليــه فإنــه يف
ظــل هــذا النظــام الــذي يكــون غالبــاً مــا يكــون
أقــل عرضــة حلــاالت الغــش واالحتيــال ،لغيــاب
املــاك (املــاك ،مــاك األســهم) املســيطرين ،مــع
االعتمــاد علــى هيئــات إداريــة ورقابيــة مســتقلة
و خاضعــة للقانــون أكثــر مــن تبعيتهــا للمــاك.
ولقــد انتشــر هــذا النــوع مــن هيــاكل امللكيــة
فــى تلــك الــدول التــى يتمتــع املســتثمرون فيهــا
مبســتويات مرتفعــة مــن احلمايــة القانونيــة نظــراً
لنشــأة قوانــن الشــركات والتجــارة واإلفــاس
وإعــادة التنظيــم حتــت مظلــة القانــون العــام.
وممــا ال شــك فيــه أن املســتويات املرتفعــة مــن
احلمايــة التــى يتمتــع بهــا املســتثمرون فــى تلــك
الــدول هــى التــى دفعتهــم لتنويــع اســتثماراتهم
فــى شــركات متنوعــة وبقــدر صغيــر ،ومــن جانــب
أخــر شــجعت صغــار املســتثمرين علــى اســتثمار
مدخراتهــم فــى أســواق األوراق املاليــة عوضــاً
عــن إيداعهــا فــى املؤسســات املصرفيــة ،ويخلــق
هــذا النــوع مــن هيــاكل امللكيــة مشــكلة وكالــة بــن
املديريــن واملســاهمني ،حيــث ميكــن للمديريــن
كــوكالء عــن املســاهمني أن يتصرفــوا بالشــكل
الــذى يحقــق مصاحلهــم الشــخصية دون مراعــاة
تعظيــم ثــروة املســاهمني .وهنــاك تقليديـاً اثنتــان
مــن مــن قنــوات الوســاطة املاليــة يف أنظمــة
اخلارجيــن ،أحدهمــا قطــاع البنــوك حيــث متيــل
البنــوك إلــى التمويــل قصيــر األجــل ،كمــا متيــل
إلــى احلفــاظ علــى عالقــات طويلــة األذرع مــع
العمــاء مــن الشــركات ،باإلضافــة إلــى وســطاء
ســوق األوراق املاليــة املتخصصــن.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن أســاس صياغــة امللكيــة
املشــتتة لــم يكــن يف الغالــب تنظيمــاً قانونيــاً
بشــكل ال يســمح بتجــاوز نســبة معينــة يف امللكيــة
فيهــا ،وإمنــا وجــود واقعــي تفرضــه طبيعــة
التعامــل التجــاري ،دومنــا جتاهــل مطلــق للــدور
التشــريعي يف هــذا املجــال .األمــر الــذي حمــل
بعــض الباحثــن علــى القــول بــأن النظــم القانونية

اخلاضعــة لألعــراف غيــر املدونــة تكــون وســطاً
مالئمــاً لشــيوع هيــكل امللكيــة املشــتتة ،كمــا
احلــال يف كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وبريطانيــاً ،وعلــى العكــس مــن ذلــك يف النظــم
القانونيــة اخلاضعــة للمدونــات التشــريعية ،حيــث
يســود فيهــا نظــام امللكيــة املركــزة أكثــر مــن غيــره.
ولهــذا النظــام مزايــاه وعيويــه وحتدياتــه بالنســبة
حلوكمــة الشــركات ،حيــث تعتمــد أنظمــة
اخلارجيــن علــى أعضــاء مجلــس إدارة مســتقلني
يف مراقبــة ومراجعــة ســلوك اإلدارة (اإلدارة
التنفيذيــة) والذيــن مييلــون إلــى اإلفصــاح عــن
املعلومــات ،وإلــى تقييــم أداء اإلدارة مبوضوعيــة
وحمايــة حقــوق املســاهمني بقــوة .ونتيجــة لذلــك
تُعتبــر أنظمــة اخلارجيــن أكثــر قابليــة للمســاءلة
واحملاســبة وأقــل عرضــة للفســاد ،كمــا أنهــا متيــل
إلــى تعزيــز الســيولة يف األســواق املاليــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك بعــض نقــاط
الضعــف يف هيــاكل امللكيــة التــي تتســم بهــا نظــم
اخلارجيــن يف حوكمــة الشــركات ،حيــث مييــل
مالكــوا الشــركة إلــى االهتمــام بتعظيــم األربــاح
يف األجــل القصيــر .ومــن ثــم فإنهــم يتبنــون
السياســات واالســتراجتيات التــي حتقــق أربــاح
للشــركة يف األجــل القصيــر ،وال تــؤدي بالضــرورة
إلــى حتقيــق مكاســب يف األجــل الطويــل ،األمــر
الــذي قــد يترتــب عليــه حــدوث صراعــات بــن
املديريــن واملالكــن ،بــل وإلــى حــدوث تغيــرات
متكــررة يف امللكيــة ألن املســاهمني قــد ينســحبون
مــن الشــركة أمــ ً
ا يف حتقيــق أربــاح أعلــى يف
شــركات أخــرى ،وكلتــا احلالتــن تؤثــران علــى
حالــة اإلســتقرار يف الشــركة.
هياكل امللكية املركزة (أنظمة الداخليني)يطلــق علــى هــذا النــوع مــن امللكيــة أســم
الداخلييــون أو أنظمــة الداخليــن Insider
 Systemsأو منــوذج ملكيــة الداخليــن Insider
 .(Stakeholders) Modelفــى ظــل هــذا النــوع
مــن هيــاكل امللكيــة تتركــز ملكيــة الشــركة فــى
أيــدى عــدد قليــل مــن األفــراد أو العائــات أو
املؤسســات املاليــة أو الشــركات القابضــة أو
الشــركات األخــرى الذيــن غالبــاً مــا يتولــون
اإلدارة والســيطرة أو يؤثــرون بشــكل واضــح يف
طريقــة إدارة وعمــل الشــركة ،توجــد أنظمــة
الداخليــن أو األنظمــة القائمــة علــى البنــوك
عــادة يف أوربــا باســتثناء اململكــة املتحــدة ،وتتميــز
بامللكيــة املركــزة أو قــوة التصويــت ،وتتعــدد
العالقــات فيمــا بــن الشــركات .وهــذا يختلــف
كثيــراً عــن هيــكل الشــركات يف الواليــات املتحــدة
واململكــة املتحــدة ،التــي تتميــز بتشــتت حملــة
األســهم.

مقالة
ولقد انتشر هذا النوع من هياكل امللكية فى تلك
الــدول التــى يتمتــع فيهــا املســتثمرون مبســتويات
منخفضــة مــن احلمايــة القانونيــة نظــراً لنشــأة
قوانــن الشــركات والتجــارة واإلفــاس وإعــادة
التنظيــم حتــت مظلــة القانــون املدنــى .وممــا ال
شــك فيــه أن املســتويات املنخفضــة مــن احلمايــة
التــى يتمتــع بهــا املســتثمرون فــى تلــك الــدول
هــى التــى دفعتهــم إلــى البحـــث عــن وســيلة بديلــة
حلمايــة مصـــاحلهم وكانــت هــذه الوســيلة هــى
تركيــز ملكياتهــم فــى شــركات معينــة بغــرض
الســيطرة علــى تلــك الشــركات مــن خــال
التمثيــل املباشــر فــى مجالــس إدارتهــا  .وقــد
يســاهم هــذا النــوع مــن هيــاكل امللكيــة فــى احلــد
مــن مشــكلة الوكالــة بــن املديريــن واملســاهمني،
إن تركــز امللكيــة أو تركــز قــوة التصويــت تكمــن
يف التغلــب علــى مشــاكل مراقبــة اإلدارة التــي
ترتبــط بتشــتت امللكيــة .ولكنــه علــى اجلانــب
األخــر يخلــق مشــكلة وكالــة بــن املســاهمني
املســيطرين (أو اإلســتثمار املؤسســي) ومســاهمى
األقليــة ،حيــث أن املســاهمني املســيطرين ميكنهم
اإلضــرار مبصالــح مســاهمى األقليــة.
وممــا يُســتفاد منــه يف نظــام امللكيــة املركــزة يف
الشــركة ،متتعــه ببعــض املزايــا التــي يضيفهــا
عمليــاً علــى نشــاط الشــركة ،كمــا أن هنــاك
عيوبــاً تؤخــذ عليــه.
حيــث تتمثــل مزايــاه عمومــاً بكــون الداخليــن
ميلكــون الســلطة وإمكانيــة التأثيــر علــى توجيــه
نشــاط الشــركة ،باعتبارهــم مالكــي أغلبيــة
احلصــص (األســهم) فيهــا ،إضافــة للحافــز يف
مراقبــة أداء إدارة الشــركة ،لكونهــم األكثــر تأثيــراً
بأعمــال اإلدارة ســلباً أو إيجابـاً ،ملــا ميلكونــه مــن
حصــص (أســهم) تفــوق ملكيــة أقرانهــم مــن

املــاك (املســاهمني ،مــاك األســهم) ،األمــر
الــذي يقلــل مــن إحتمــاالت ســوء اإلدارة ووقــوع
حــاالت الغــش واالحتيــال فيهــا إذا مــا طبقــت
قواعــد الرقابــة بصــورة صحيحــة .كمــا أن كبــر
حجــم ملكيــة الداخليــن بالنســبة مللكيــة الشــركة
يجعلهــم مييلــون إلــى تأييــد القــرارات التــي تعــزز
نشــاط الشــركة علــى األمــد البعيــد ،مبــا يســاعد
علــى بنــاء القــوة االئتمانيــة والســمعة التجاريــة،
علــى خــاف تلــك القــرارات التــي تهــدف إلــى
احلصــول علــى أربــاح كبيــرة وســريعة يف األجــل
القصيــر والتــي غالبــاً مــا تكــون غيــر مدروســة
بشــكل ســليم.
أمــا بالنســبة ألهــم العيــوب يف نظــام الداخليــن،
والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى نشــاط الشــركة،
فهــي أن أصحــاب امللكيــة األكبــر يف الشــركة أو
ذوي الســيطرة عليهــا ،إن لــم يكونــوا هــم أنفســهم
املديريــن فيهــا فإنهــم غالبـاً مــا يختــارون مديريــن
مناســبني لتحقيــق أهدافهــم ويكونــوا خاضعــن
إلــى لســيطرتهم ،وبالتالــي فإنهــم يســتخدمون
ســلطتهم للتأثيــر يف قــرارات اإلدارة وحتقيــق
مصاحلهــم اخلاصــة ،ولــو كان ذلــك علــى حســاب
الشــركة أو صغــار املــاك فيهــا .فقــد يتواطــئ
املالكــون املســيطرون علــى رأس املــال وحقــوق
التصويــت مــع اإلدارة الســتغالل أصــول الشــركة
علــى حســاب صغــار املــاك (صغــار املســاهمني،
مســاهمي األقليــة) ،أو قــد يســتخدمون هــذه
القــوة للتأثيــر علــى مجلــس إدارة الشــركة لتحقيق
مصاحلهــم اخلاصــة كإقنــاع مجلــس اإلدارة مثـ ً
ا
بإعطائهــم رواتــب ومزايــا مرتفعــة ،أو املوافقــة
علــى شــراء مدخــات بأســعار مبالــغ فيهــا ،أو
بيــع مــواد أو أصــول بســعر أقــل لشــركة أخــرى
ميتلــك فيهــا مــدراء الشــركات عــدداً كبيــراً مــن

األســهم.
وعندمــا تكــون البنــوك مــن بــن كبــار املســاهمني
أو أصحاب القوة التصويتية يف إحدى الشــركات
وتقــدم القــروض (التســهيالت االئتمانيــة) لهــذه
الشــركة ،فــإن البنــوك قــد تواجــه تضــارب يف
املصالــح مــن شــأنه أن يلحــق الضــرر بالبنــك
والشــركة معــاً .حيــث يكــون للبنــك مصلحــة
واضحــة يف اســتمرار الشــركة ،ومــن ثــم فــإن
البنــك يســتمر يف تقــدمي القــروض (التســهيالت
االئتمانيــة) حتــى لــو تكــن الشــركة قــادرة علــى
الوفــاء بديونهــا .ومــن املمكــن أن يحــدث ذلــك
أيضـاً يف حالــة اســتخدام العالقــات اخلاصــة مــع
املوظفــن يف القطــاع العــام (احلكومــي) للحصول
علــى إعفــاءات أو قــروض ممولــة مــن صناديــق
عامــة أو مؤسســات حكوميــة تدعــم املشــاريع.
كل مــا ســبق مــن تفاصيــل عــزز أهميــة حوكمــة
الشــركات لضمــان حمايــة املمــاك (املســاهمني)
مهمــا كانــت نســبة ملكيتهــم ،فاحلوكمــة هــي
مجموعــة مــن العالقــات املترابطــة مــع بعضهــا
البعــض والتــي تتمثــل يف إدارة الشــركة ومجلــس
اإلدارة واملســاهمني واجلهــات اخلارجيــة وهــذه
العالقــات املتمثلــة يف حوكمــة الشــركات والتــي
توضــح العالقــة بــن جميــع اجلهــات املرتبطــة مــع
بعضهــا البعــض ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة.
كمــا إن حوكمــة الشــركات تعنــى مبصالــح جميــع
األطــراف التــي لهــا عالقــة بالشــركة حيــث توفــر
حوكمــة الشــركات الضمــان لــكل هــذه األطــراف
أن الشــركة تســير نحــو حتقيــق مصاحلهــم بــكل
شــفافية وعــدم التالعــب يف إدارة الشــركة أو
اتخــاذ قــرارات داخليــة ملصلحــة أحــد املديريــن
أو أعضــاء مجلــس اإلدارة وبالتالــي ضمــان
الشــفافية ،واملســائلة ،واملســؤولية ،واملســاواة■ .
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طائر القيثارة
بقلم ( وفاء العبداهلل)
طائر "القيثارة"
األشــجار..
ً
يسلبني هواك يف دجى األسحار ..
يغني حلنة احلزين منتظرا النهار ..
تفضح سري املكنون ..
كعينيــي حــن أذكــرك يهــرب النــوم لديــاره
أغنيها بصوت طائر القيثارة ..
املنفيــة وأجثــم علــى شــرفة غرفتــي
بنغم عجيب ساحر ..
أنتظر طيفك ..
..
البشر
صنع
لم تكن قيثارة من
أحمــل الهــوى رســالتي
يأتــي
ال
وحــن
ّ
أنغامها تهمس للعاشقني
ليخبــرك ســري وقــراري ..
أغنية األنفاس تروي الفؤاد
أني ال أريد أن أنساك ..
فى ليالى العذاب ..
كيــف أنســى طيفــك ورســائلك لــي هــي ســر
حبيبتى يانبض قلبي
هواك...
ذاك من خلق اإلله ..
ال تعجبي من قيثارة هواي ...
أغنية من عجائب الطبيعة ..
فأنا أغرد ما أسمع من نبض فؤادك ..
ليتني أجلس قربه ..
أهديتني يوماً قاموس احلب ..
ليقلد حلن حبي لك ..
يحمل ألفاظاً جتسد ذكراك ..
ذيله كقيثارة معتقة األلوان
قررت أن أجلس بجانب طيري
يبهر العيون بلونه البني املفتون
نغني على قيثارة هجرك ..
يعزف احلب بلحن رخيم ..
ونصلب احلروف كي نقدسها
علمنــي كيــف أكتــب نوتــة علــى موجــات ونأســر الــورق نلحــن نوتتهــا ونضــع النجــوم
شــجوني..
نقطـاً..
ً
ً
وتكون سدا منيعا ضد أمواج حنيني ..
وجنمع أوراق الصندل ..
قبلك غرقت يف حب فارغ ..
نبني عشنا فوق شجرة البلوط ..
وطن احلب بال عشاق ..
ليبقى دائم اخلضرة !!..
كتبت خارطة حبي ورسمتها باألوراق ..
وحني تعودين من غيابك ..
واآلن حني غرد القيثارة ..
ستجدين عشنا يف طريقك ..
حلــن كبريــاء الطــاوس أصــدح بحبــي نادي بأعلى صوتك باسمي ..
مبــآذن املســافرين
سيعود لك صدى طير القيثارة ..
على سفن احلنني ..
يقلدك يناديك باسمي ..
أولست أنا روحك كما ِ
عتقت أشواقي ..
قلت ..
وحررت املاضي من سجن الهوى ..
عودي ثم عودي ثم عودي
إن كانت استراليا موطنه ..
وزلزلي الهجران ..
فقلبك الندي كان موطني ..
فما عاد للحنني مكان ..
وإن كان عاجزاً عن الطيران ..
غلفيني فوق صدرك
فقلبي حلق يف السماء
احمي نبضي من اخلفقان ..
من دون جنحان
تسألني من أنا ..
مسكني طائر القيثارة
أنا الليل والنجوم والطير يعرفني
يعيــش علــى األرض وبالليــل يجثــم فــوق أنا انشودة من الذوبان ..
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زهير عبد اجلليل محمد الزهيري

احلب يف اهلل
أودع اهلل ســبحانه وتعالــى احلــب بداخلنــا .فهــو
موجــود ولــن ينتهــي أبــداً حتــى لــو تعلــل النــاس
بضغــوط احليــاة ،لتبريــر جفــاف قلوبهــم .
فهــو الــدواء الوحيــد لتلــك الضغوط وهو الســعادة
التــي متــد اإلنســان بالصبــر والتحمــل .احلــب
ســحر ينقــي نفســه بنفســه احليــاة ممتعــة باحلــب
جتعــل اإلنســان ســيدا دون مــال  .حــب النــاس
أعلــى الثقافــات العلميــة هــو املــال والكمــال أحــب
النــاس وال حتســدهم و ال حتقــد عليهــم  .احلقــد
يعمــل فيــك وال يعمــل يف غيــرك ويظهــر عيوبــك.
وســئل إعرابــي مــن بــدو الصحــراء ملــاذا أصبــح
عمــرك طويـ ً
ا فقــال تركــت احلســد فبقيــت.
إن ســيد اخللــق كــرمي الســجايا والشــيم احلبيــب
املصطفــى صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم كان يف
عالــم الــذر عنــد اهلل ميلــك أعلــى درجــات الكمال
وأعطــاه درجــة احلبيــب حلبــه لهدايــة املخلوقــات
ورحمتــه للعالــم كلــه .
فــكل مــن أحبــه وأطاعــه أحبــه اهلل وأدخلــه
الفــردوس أعلــى درجــات اجلنــة والنعيــم املقيــم
تبــو َن َّ َ
الل َفا َّت ِب ُعو ِنــي
لقولــه تعالــىُ ( :قـ ْل ِإ ْن ُكنْتُـ ْم ُ ِ ُّ
يُح ِبب ُكــم َّ
اللُ ) ســورة آل عمــران.
ْ ْ ُ

آخر الخط

نقطة آخر

وجهان أحسائيان

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

حسن الشيخ
رمبــا ليــس مــن بــاب الصدفــة  ،أن تهــدى لــي
مجموعتــان قصصيتــان  ،صادرتــان مــن نــادي
املنطقــة الشــرقية األدبــي يف ســنة واحــدة  ،لقاصــن
أحســائيني  .لكنهــا الصدفــة وحدهــا  ،الن تكــون
املجموعتــن لزميلــن عزيزيــن  .وهمــا زكريــا العبــاد
وناصــر احلســن .
العبــاد واحلســن جتربتــان قصصيتــان متمايزتــان ،
حتتــاج كل منهمــا دراســة مســتقلة  ،إال أننــي ســأكتفي
بالتعريــف عــن مجموعتيهمــا القصصيتــن باختصــار،
طاملــا إننــي قــرأت مجموعتيهمــا  ،يف وقــت متقــارب .
ولــن اكتــب عــن جتربتهمــا القصصيــة  ،ألنهــا حتتــاج
مســاحة اكبــر .
املجموعــة األولــى بعنــوان ( وجــوه ) للصديــق األســتاذ
زكريــا العبــاد  ،وتضــم عشــرة نصــوص قصصيــة .
وســبعة نصــوص أخــرى مــن فــن القصــة القصيــرة
جــدا  .يف قصــة ( وجــوه ) تتداخــل األحــداث والوجــوه
والذكريــات بصــورة فنتازيــة  ،احتــراق األم واحتــراق
الذكريــات معــا  .يســتخدم القــاص ضميــر املتكلــم ،
فتأتــي التداعيــات متالحقــة  .حدثــان متشــابهان ،
لصديقــن مــن أصدقائــه بهمــا يفلســف احليــاة ولكــن
بفنتازيــا مؤملــة  .قصــة وجــوه مليئــة بالكلمــات املتعبــة
للقــارئ .
ويف ( َشــقّ ) قصــة قصيــرة يف أقــل
مــن صفحــة  ،شــديدة الرمزيــة  .تشــير
إلــى إقــدام القــاص علــى اعتنــاق فكــرة  ،مبــدأ،
عقيــدة  ،إال انــه اكتشــف زيفهــا أخيــرا  .قصــة بــا
أســماء وبــا أماكــن  ...وهنــا جنــد القــاص يفلســف
احليــاة برمزيــة .
أمــا يف ( مروحــة ) فهنــاك محاولــة لألنســنة  .لــم
يخــدع القــاص القــارئ  ،حينمــا عنــون قصتــه بعنــوان
( املروحــة ) رغــم أن البدايــة كانــت مخادعــة .
مروحــة الســقف هــي بطلــة القصــة بــا منــازع .
املروحــة احملبوبــة  ،التــي هــام البطــل يف حبهــا  .هنــا
جنــد القــاص يســتنطق اجلمــاد  ،إنهــا فلســفة العبــث
التــي أراد القــاص اإلشــارة إليهــا .

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
ويف قصصــه القصيــرة جــدا األخيــرة  ،كانــت محاولــة
فلســفة األحــداث  ،والعالقــات  ،والنــاس واضحــة يف
نصوصــه الســردية القصيــرة  .نصــوص ســردية رائعــة
يف محاولتهــا فلســفة احليــاة مــن جديــد  ،برؤيــة
قــاص مثقــف .
ومــن محاولــة فلســفة احليــاة للقــاص العبــاد إلــى
محاولــة رصــد احليــاة مــن خــال عدســتني مختلفتــن
مــع القــاص الزميــل األســتاذ ناصــر احلســن  .فهنــاك
أربعــة عشــر نصــا يف مجموعتــه ( الدعــس علــى
الثلــج)  .يف قصتــه ( العربانــة ) جنــد نفســا روائيــا
يف القصــة  ،مــن خــال ســطوة املــكان يف القصــة ،
ومــن خــال تكاثــر األحــداث بهــا  .هنــاك رغبــة عنــد
القــاص يف االلتصــاق بالتــراث واألرض  .ويف القصــة
جنــد وضــوح الشــخوص  ،وقدرتهــا علــى احلركــة
واملنــاورة والقــول  .حكايــة بهــا مشــهدان قبــل الضــرب
وبعــد الضــرب .
يف (ســرير بــارد ) يرســم القــاص مشــهدين يف
العالقــات الزوجيــة  .مشــهدان ...للرجــل واملــرأة .
انهمــا موقفــان متقابــان يف حيــاة األزواج  .ويتكــرر
األمــر بــن الزوجــن يف قصــة ( شنشــنة ) موقفــان
للعريــس  ،قبــل الــزواج وبعــده  .يف تداخــل ســريالي
معبــر .
ويكتــب احلســن قصتــه املوجعــة ( نوبــة عشــق حــادة)
عــن حكايــة حــب طويلــة  ،مؤملــة  ،ويف القصــة
مشــهدان  :حالــة وقــوع البطــل يف احلــب وبعــده .
هنــاك الكثيــر الــذي ميكــن أن يقــال عــن جتربتــي
الزميلــن اجلميلتــن يف مجــال الســرد  ،وهنــاك
الكثيــر أيضــا ممــا ميكــن أن يقــال حــول مجموعتيهمــا
القصصيتــن  ،ولكــن هــديف هنــا اإلشــارة إلــى تلــك
املجموعتــن وليــس دراســتهما.
ومــن نصــوص ( وجــوه ) العبــاد جنــد محاولتــه
فلســفة احليــاة  ،إلــى نصــوص ( الدعــس علــى الثلــج)
للحســن يف مواجهتــه لواقــع احليــاة .
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