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ولــد الشــاعر علــي أحمــد ســعيد "أدونيــس" بقريــة قصابــن قــرب
مدينــة جبلــة يف محافظــة الالذقيــة الســورية  ،ســنة  ،1930حيــث تعلــم
يف كتــاب القريــة حتــى الثانيــة عشــرة مــن عمــره  ،وهنــاك شــاهد النهــر
هــادرا كمــا افتــن بألــوان الطبيعــة مــن حولــه ممثلــة يف الصخــور واألشــجار
واألعشــاب واملــروج اخلضــراء .
يف تلــك الفتــرة املبكــرة مــن حياتــه قــرأ للشــعراء القدامــى :املتنبــي  ،وأبــو
متــام ،والبحتــري  ،واملعــري  ،والشــريف الرضــي  ،وعشــرات الشــعراء
غيرهــم  .كمــا علمــه والــده القــرآن الكــرمي وجتويــده  .وبعــد مرحلــة الســماع
أتــت مرحلــة التعــرف علــى عوالــم الصــرف والنحــو يف جــو القريــة املشــحون
باأللفــة واحملبــة واألســتمتاع بعناصــر الطبيعــة اخلالبــة يف تلــك القريــة
الســاحرة.
دخــل أدونيــس مدرســة الالييــك بطرطــوس علــى نفقــة الدولــة .بعــد
البروفيــه "املرحلــة املتوســطة " تابــع دراســته الثانويــة يف الالذقيــة ،املدينــة
املطلــة علــى البحــر املتوســط .
يف الســابعة عشــرة مــن العمــر  ،كان قــد بــدأ كتابــة نصــوص شــعرية ونثريــة
كان يوقعهــا باســمه املألــوف  :علــي أحمــد ســعيد ،ويرســلها إلــى بعــض
الصحــف واملجــات آنــذاك للنشــر لكنهــا لــم تكــن تنشــر ،وأثنــاء ذلــك وقعــت
يف يــده مجلــة ثقافيــة قــرأ فيهــا مقالــة عــن أســطورة أدونيــس .وكيف أحبته
عشــتار،فأحب تلــك األســطورة وقــرر أن يســتعير هــذا االســم لنفســه،وما أن
بــدأ يوقــع قصائــده بهــذا االســم املســتعار حتــى وجــدت قصائــده النــور بــل
وتنشــر يف الصفحــة األولــى.
وكمــا يقــول الشــاعر نفســه فــإن اختيــار االســم كان ينطــوي علــى رمــز
اخلــروج مــن االنتمــاء القومــي ،إلــى االنتمــاء اإلنســاني ،الكونــي ،وأنه ســيثير
بذلــك األوســاط الثقافيــة بــل ســيناله عــداء البعــض يف بــر الشــام إال أنــه
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لــم يبــال بذلــك .
ويف عــام  1950أجتــه إلــى دمشــق حيــث دخــل كليــة احلقــوق فأمضــى قرابــة
الســنة ،ثــم انتقــل إلــى كليــة اآلداب قســم الفلســفة ،فقــد كان يشــعر أن قســم
اللغــة العربيــة لــن يفيــده يف مشــروعه الشــعري .
خــال إقامتــه يف دمشــق انخــرط يف احلــزب الســوري القومــي ،وتعـ ّرف إلــى
زوجتــه خالــدة ســعيد التــي كانــت تــد ُرس يف «دار املعلمــات» يف دمشــق .
بعدهــا بســنوات قليلــة  ،وبالتحديــد يف ســنة  1954نشــر قصيدتــه «الفــراغ»
يف مجلــة «القيثــارة»  ،وكانــت تصــدر يف الالذقيــة ،وأخــذت األوســاط
الشــعرية العربيــة تعتــرف بــه بــدءاً مــن هــذه الســنة وقــد تعــرف حينهــا علــى
الشــاعر يوســف اخلــال الــذي كان قــد قرأهــا وهــو يف نيويــورك .
اختتــم ادونيــس دراســته اجلامعيــة يف تلــك الســنة  ،وبــدأ يهتــم بقــراءة
الشــعر الســوري مثــل :نــزار قبانــي  ،و بــدوي اجلبــل  ،وعمــر أبــو ريشــة ، ،
و نــدمي محمــد الــذي يعتبــر مجموعتــه الشــعرية مــن بــن أهــم املجموعــات
العربيــة يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين.
أمضــى أدونيــس قرابــة الســنة يف كليــة ضبــاط االحتيــاط إال أنــه لــم ينجــح
يف هــذه الكليــة حيــث جميــع زمــاؤه تخرجــوا برتبــة ضابــط إال هــو فقــد
تخــرج برتبــة رقيــب أول .وبســبب انتمائــه للحــزب الســوري القومــي الــذي
كان ممنوعــاً آنــذاك دخــل ســجن املــزة بدمشــق ثــم الســجن العســكري
بالقنيطــرة ،ومــا لبــث أن تــرك احلــزب الســوري القومــي.
يف حلــب أمضــى جــزءا مــن عــام  ،يقــرأ لشــعراء فرنســيني كبــار  ،مــن بينهــم
رينيــه شــار وهنــري ميشــو وماكــس جاكــوب ،وغيرهــم  .ويف ســنة 1956
تــزوج مــن خالــدة ســعيد ،وانتقــا إلــى لبنــان  ،واســتقرا يف بيــروت .وهنــاك
التقــى بيوســف اخلــال ومنــذ لقائهمــا نشــأت بينهمــا صداقــة قويــة ،وكانــت
فتــرة خصبــة مــن حياتــه حــن بــدأت مجلــة «شــعر»  ،بالصــدور وفتحــت
أفق ـاً جديــداً للشــعر العربــي .ففــي مطلــع  1957صــدر العــدد األول مــن
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مجلــة «شــعر» وهــزت األوســاط الشــعرية العربيــة بجديدهــا
وجرأتهــا يف آن واحــد.
أقامــت املجلــة الوليــدة نــدوة أســبوعية باســم «خميــس
شــعر» ،وفيهــا كان الشــعراء املقيمــون والشــعراء العابــرون
يلتقــون فيهــا ،ويقــرأ مــن يشــاء منهــم آخــر مــا كتبــه أو بعــض
مــا كتبــه ثــم يناقــش اجلميــع مــا ســمعوه  ،ودامــت هــذه
الفتــرة مــن عــام  1957إلــى . 1963
بعــد هزميــة العــرب علــى يــد الكيــان الصهيونــي  ،يف يونيــو
 1967أصــدر أدونيــس  ،مــن بيــروت مجلــة «مواقــف» وكانــت
تعنــى باألنشــطة األدبيــة والثقافيــة اجلديــدة.
بعدها بســت ســنوات  ،بالتحديد ســنة  1973حصل أدونيس
علــى دكتــوراه الدولــة يف األدب مــن جامعــة القديــس يوســف
يف بيــروت ،وموضــوع األطروحــة التــي صــدرت بعــد ذلــك كان
«الثابــت واملتحــول»  ،وهــو الكتــاب الــذي صــدر كامــا فيمــا
بعــد مــن " دار اآلداب " ببيــروت.
وفيمــا بعــد  ،ومنــذ ســنة  1981تكــررت دعوتــه كأســتاذ زائــر إلــى جامعــات
ومراكــز للبحــث يف فرنســا وسويســرا والواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيا،
وتلقــى عــدداً مــن اجلوائــز اللبنانيــة والعربيــة والعامليــة وألقــاب التكــرمي،
وتُرجمــت أعمالــه إلــى مــا يقــارب الثــاث عشــرة لغــة.
وحــدث أن غــادر بيــروت يف 1985متوجهــاً إلــى باريــس بســبب ظــروف
احلــرب األهليــة  ،وحصــل ســنة  1986علــى اجلائــزة الكبــرى ببروكســل،
ثــم جائــزة التــاج الذهبــي للشــعر يف مقدونيــا .1997وقــد كــرم فيمــا بعــد
بالقاهــرة ودمشــق وبيــروت وتونــس نظيــر جتربتــه الشــعرية الهائلــة.
يف  ،2007كان أدونيــس أح ـ َد املرشــحني جلائــزة نوبــل لــآداب ولكــن لــم
ينَلْها.لكنــه نــال الكثيــر مــن اجلوائــز األخــرى  ،منهــا :
جائــزة الشــعر الســوري اللبنانــي :منتــدى الشــعر الدولــي يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،1971 ،جائــزة جــان مارليــو لــآداب األجنبيــة :فرنســا،
 ،1993جائــزة فيرونيــا ســيتا دي فيامــو :إيطاليــا ،1994 ،جائــزة ناظــم
حكمــت :تركيــا ،1995 ،جائــزة البحــر املتوســط لــأدب األجنبــي :فرنســا
 ،1996جائــزة املنتــدى الثقــايف اللبنانــي :فرنســا،1997 ،جائــزة التــاج
الذهبــي للشــعر :مقدونيــا ،1998 ،جائــزة نونينــو للشــعر :إيطاليــا،1998 ،
جائــزة ليريســي بيــا :إيطاليــا.2000 ،
هذه سيرة مقتضبة للشاعر الكبير  :علي أحمد سعيد .
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يلتقــي احلــس والتجريــب يف بنيــة اللغــة التــي يعتمدهــا أدونيــس يف
نصوصــه احلداثيــة إضافــة إلــى البعــد التاويلــي ومســتوى احلضــور الرمزي
للغــة يف حلظتهــا املفارقــة  .إن اللغــة هــي احلضــور بذاتــه وتثبــت هــذه
اخلصوصيــة حــن نعالــج قصائــده نقديــا فنلمــس ذلــك احلــس الصــويف
الــذي يفيــض حكمــة وعذوبــة .
إن لغــة الشــعر تختلــف عــن لغــة االســتعمال اليومــي  ،حيــث نلمــح ذلــك
الســتقراء املعنــى الشــعري الــذي يســلمنا إلــى األفــاق املعرفيــة حيــث
التناغــم اإليقاعــي الــذي يتســاوق مــع التجــاوز املعجمــي ممــا يدفــع بنــا إلــى
فضــاءات اإلكتشــاف اجلمالــي لنصــوص عاليــة القيمــة كمــا يبــدو ذلــك يف
قصيــدة " املهــد " :
ُ
ِ ...إ َذ ْن أَ ْد ُعو ِإلَى تَ َو ُ
اطؤِ ال َه ْم ِس َو َّ
الش ْم ِس  ،ال ُعنُقِ َواأل ُفقِ
يس بِاللَّيْلَ ،وأَنَا بَيْنَ ُه َما ال َهدِ يل.
ِإ َذ ْن ،أ ُ َش ِ ّب ُه ُغ ْم َدا َن بِال ّنَ َهارَ ،وبَلْقِ َ
تكمــن عمــق الداللــة يف تلــك احلالــة التــي يجمــع فيهــا الشــاعر األضــداد،

محــاوال أن يبســط لنــا جتربــة شــعرية مثقلــة بجماليــات النــص الدائــري
املنفتــح علــى حقــول معرفيــة متعــددة  .إن مفــردات النــص تكتمــل مبــا
لدينــا مــن حــدس وقدرتنــا علــى استشــفاف مــا وراء اللغــة مــن ظــال :
َش َج ُر أَ ّيَامِ هِ َع ٍارَ ،واجل ْذ ُر ا ّلَذِ ي َ َ
الص ْح َراءَ ،و َها
ناهُ يَ ْأخُ ُذ َش ْك َل َّ
ِالس َراوِ يلَ ،و َ
ُه َو التَّارِ ي ُخ يُل َ ّ ُ
الوط ُن يُ ْك َسى بِال َّر ْملِ لَكِ ْن َه َذا
ف ب َّ
َّ
اه ُر الَ يَ ْعرِ ُ
ف َم ْن ُه َو يَ ْعرِ ُف ُه بَ ِ
الظ ِ
اب
اط ٌن لَ ْم يَ ِح ْن ُظ ُهورهُ بِالْغِ يَ ِ
َ
ُ
يس ّن ش ْف َرةَ الكِ تَابَةِ َويُ َح ِ ّز ُر
ِاس ِم احل ُ
َْ
ضورِ ُ
يت َِح ُن َويَ ْستَق ِْصيَ ،وب ْ
نتوقــف أمــام تاريــخ يأخــذ ســمت الصحــراء  ،يف صــورة مجازيــة جتــرح
خبرتنــا املعرفيــة بجنوحهــا  ،لكنهــا تزيدهــا نضوجــا  .إن أدونيــس يطــرح
ســؤال املعنــى لكنــه يطــرح قبلــه معنــى الســؤال يف صياغــة محكمــة تلــوذ مبــا
يقتنصــه مــن قــدرة علــى قــراءة الواقــع ودحــض االســطورة بشــكل عنيــف .
بــن الباطــن والظاهــر يقفــز الغيــاب مبــا لــه مــن مرجعيــة يف الفكــر العربــي
بحضــوره البليــغ  ،فتشــع اخلبــرة اإلنســانية وراء األســطر الشــعرية التــي
يشــحنها الشــاعر مبــا لديــه مــن قيــم جماليــة تكمــن يف املفارقــة حيــث
يتجلــى الوطــن مــن خــال معرفــة ســر األرض :
َهذِ ِه األَ ْرض.
حلل ْ ِم ،لَكِ ْن ألَ ْح َ
َخب ِف ُس ُهولِ ا ُ
المِ هِ َطبِي َع ُة
ِإ ّنَ َها ُم ْه َرةُ احلِ بْر ت ّ ُ
َ
ُ
ات َو َقواقِ ُع يلفظ َها َم ْو ُج ال َذّاكِ َرة ال َّزبَ ُد يَنْ َعق ُد أ َساوِ َر
اجلِ بَال َم َحا َر ٌ
صم ّ َ
خْ
صنَّا َرةُ ال َهواء َو َرأَى أَ َّن ألَ ّيَامِ هِ
ر
الص
و
اطىء،
الش
َ َّ ُ َ
يف مِ ْع َ
ات َ ْ
َج َس ًدا َ ْ
الريا ُح بِرِ ِ
تتَرِ ُق
يش َهاَ ،وأَ ّن َد ْربَ ُه َغابَ ٌ
ت َس ُح ُه ِ ّ
ُ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
كيْ َف يُ َح ِ ّر ُر َهذا األف َق الذِ ي يَلتَهِ م ُه مِ نْشا ُر ال ّ ُر ْع ِب،
يتصــل الفضــاء الشــعري بدوافــع غامضــة تقلــب النــص علــى أوجهــه ويف
محاولــة للقــراءة األولــى نصــل إلــى نقطــة واحــدة تخطفنــا جهــة الســؤال ،
وتتعاقــب الصــور اجلزئيــة لتحفــر بنفســها بنيــة جماليــة مشــحونة بالرهافــة
واجلمــال  .إن املقطــع الشــعري يعلــن عــن بنيــة عامــة يتعاقــب عليهــا احتمال
اإلنشاء واخلبر .
تتفــاوت املواطــن األســلوبية يف عــدد مــن اجلمــل الســاحرة التــي تشــتمل
علــى معــان كليــة ؛ حيــث األرض تخــب يف ســهول احللــم  ،حينهــا تتشــكل
اجلبــال محــارات وقواقــع فيخــرج مــن عالــم الصحــراء مفــردات مــن البحــر،
وهــي محاولــة لإلجابــة عــن ســؤال التاريــخ بعطــاء اجلغرافيــا وهــو مــا يعنــي
امتــاك الشــاعر لعوالــم متجــاورة  ،متناقضــة  ،وهنــا يقــع الشــاعر يف
غوايــة اللغــة حــن تتشــكل ســحرا أســلوبيا يتخطــى العناصــر اجلماليــة
الثاويــة يف باطــن النــص.
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الخط
الخط
أول أول
إن األيــام متســحها الريــاح بريشــتها  ،ويتحــرر هــذا األفــق وتكتســب اللغــة
هنــا شــحنة إيجابيــة حيــث يتجــاوز األســلوب فتنــة اإليقــاع فتســري يف
النــص روح وثابــة تتجلــى يف كشــوفات جماليــة باذخــة حيــث يتحــرر األفــق
مــن منشــار الرعــب.
كأن ادونيــس يعيــد اكتشــاف أحــزان العالــم أو هــو يكتــب مرثيتــه اخلاصــة
قادمــا مــن أعمــاق التاريــخ املوغــل يف القدم.لكــن حتريــر األفــق هــو بدايــة
لتحريــر الــذات املنتهكــة .

3

إن حركــة املســاءلة تظهــر يف نســق فريــد  ،نتعــرف عليــه مــن خــال تلــك
املســاجلة بــن القائــل واملســتمع للــكالم  ،مــع رمــي النــرد يف مشــهد يعلــن
عــن انتمــاء الشــاعر للفكــرة وللقــوم  ،فيمــا يغلــف التاريــخ الوقائــع بغاللــة
رقيقــة تشــع حزنــا  .والنقــش يعلــن عــن االســم واحلجــر مــع ترديــدات مــن
قلــب األســطورة التــي اتخذهــا أدونيــس مــدارا حلركتــه وألنشــودته التــي
اســتقاها مــن تــراث موغــل يف القــدم :
َقا َل أَنْ َسل ُخ مِ ْن أَنْ َق ِ
اضي َوأَ ْرمِ ي نَ ْردِ َي ( - ،) ...
اني)،
َ
اس ٌم َ َ
(علِي أَ ْح َمد َسعِ يدْ ،
ي ّ
َ
صرِ ُغ ْمدا َن يَ ْعرِ ُ
َسمِ ْع ُت َه َذا مِ َرا ًرا وال ّنق ُ
ف
ْش ا ّلذِ ي بَقِ َي مِ ْن َق ْ
َ
ّ
اسمِ ي َوا َ
َ
ْ
ِ
َ
َ
اسمِ ي لي ِف
ر
ك
ذ
ت
ي
ر
ت
ش
ع
ل
ب
حل َج ُر الذِ ي نُ ِص َ َ َ َ
ْ
ْ
اب اليَ َمن ِع ْر ٌق َما ِطينَتِي َقا ِبل َ ٌة َو َغرِ ي َزتِي ُح ّرة- ،
تُ َر ِ
أَنَا األ ُ ْس ُطو َرةُ َوال َه َواءُ َج َسدِ ي الذِ ي الَ يَبْلَى
َه َكذا َذ َهبْ ُت َم َع َظ ِنّي ا َ
جلمِ يلِ انْ َسلَخْ ُت مِ ْن أَنْ َق ِ
ردي
اضي َو َر َميْ ُت نَ َ
رميــة النــرد تردنــا إلــى االرتــداد نحــو حقيقــة مــا حــدث يف واقعنــا العربــي،
فيفتــح كتــاب " اليمــن " ويأتينــا صــوت " رامبــو " وجمــرة التاريــخ يف "
عــدن" .تكتمــل احلركــة الدائريــة ونحــن نتعــرف علــى بنيــة اللغــة ومــدى تغلــل
األســطورة يف تاريــخ هــذا املــكان  .عنــد النظــر إلــى تلــك األســئلة الصعبــة
تتحــرك البوصلــة نحــو " بــاب املنــدب " فتســمع األغانــي بعــد ان تســلب
النــار الوهــج ولــو مــن بعيــد .وســنالحظ يف تلــك الفقــرة دوران الزمــن وهــو
الشــيء الــذي بــرع فيــه أدونيــس باقترابــه مــن مناطــق األســرار حيــث يتبلــور
القــول الشــعري:
ِ
َ
يح املَنْ َدب عار ًيا
ب
ت
و
ن
ٍ
د
ع
ة
ر
م
ج
ي
ب
و
ب
م
ا
ر
ارِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َْ
ُهو َذا أَتَ َو َّه ُج َمع َ ْ ُ
َ ِ
َ
ّ
اها مو ٌج
مِ ِنّي َم ْك ُس ًوا ِب َها أَ ِضي ُع فِ ي َها َوتَتَض َّو ُع ِف َ -ع َد ٌن َ /قد َم َ
ِج ْذ ُع َها بَ َراكِ ني َف ْج ُر َها يَ ُط ُ
ني
احا ِت َها ِبقَمِ ٍ
يص مِ ْن نَ ٍار َو ِح َ
وف َس َ
َ
ض َو َ ْ
ِس َم َع
ِحةِ النَّوارِ س تَنْ َه ُ
يَ ْق َر ُع بَابَ َك يَ ْأتِي َم ُح ُموالً َعلَى أ ْجن َ
تل ُ
َ
ُ
َش ْم ٍس َ ْ
البجع تَ َرى ِإلى البَ َو ِ
اب َو ُعذوبَة
ي ِح ْك َمةِ ال ُغ َر ِ
ت َم ُع بَ ْ َ
اخرِ
ِ
تَتَ َد َّور قِ َبا ًبا تَ ْكتَ ِن ُز ُ ِ
ُوحا َعلَى َم َدى ال ُزّر َقة
امليط َومِ ْن كِ تَا ِب َها َم ْفت ً
َ
ات َّ
ص َف َح ِ
ت َْس َمع َكل َم ٍ
ات
الشوارِ ِع َرافِ َع ٌ
ات لَم تَ ْأل ْف َها تُ ْفرِ ُغ َها َعلى َ
ات َ /م َحا ِب ُر َوأَ ْق َ
ال ٌم مِ ْن َم ْع َد ٍن َ
آخر َو ُكن ُْت أَ ْس َم ُع َك ِل َم ٍ
ات
َو َع َربَ ٌ
َ
ِال َر ِاح َوالَ
أُخْ َرى تَت ََسا َق ُ
يتَلِىءُ َو ْج ُه َها ب ْ ِ
ط َعلَى األ ْر ِص َفة ْ َ /
حلدِ يدِ َوأَ ْس َ
ي أَ ْس َ
ال ِك ا َ
ض ِ
الصخب
ِش َفا َء ِل ُر ُ
وض َها َوبَ ْ َ
َص َ
الك القن ِّب يَت َ
اع ُد ّ
إن االقتصــار علــى بعــد واحــد يف اســتقراء املعنــى الشــعري اليوصلنــا إلــى
عمــق املعنــى ،لــذا البــد أن تكــون التفاصيــل مهيئــة للكشــف عــن أســرار اللغة
يف تقاطعهــا مــع الشــعور حيــث تنهــض القــوة الكامنــة لتحويــل احلســي إلــى
صــور مبهــرة انتزعــت مــن واقــع احليــاة  ..تلــك التــي عاشــها رامبــو وخضــع
لهــا أدونيــس منتزعــا ذاتــه مــن األســطورة  .هــي إذن حلظــة اإلفصــاح عــن
مســرات وومضــات تكســب املعنــى داللتــه  .يثمــر املــاء يف عالــم جديــد هــو
الــذي تعــرف عليــه الشــاعر حلظــة توليــد القصيــدة فــإذا العمــال حاضــرون
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بقــوة ســواعدهم  ،وإذا النــوارس ترفــرف مــن بعيــد فيمــا تنســي أنــت
طالســم التقنيــة  .هنــا شــعر عابــر لالزمنــة بــا شــك :
ُع َّما ٌل يَ ْفت َُحو َن َخزَا ِئ َن امل َ ْو ِج
ُع َّما ٌل يُ ْفرِ ُغو َن َويَ ْفرِ زُو َن
ُع َّما ٌل يَ ْحزِ ُمو َن َويُ َك ِ ّو ُمو َن
اههِ ْم َوأَ ْعنَاقِ هِ م َوتَتَ َم ْرأَى فِ يهِ
َوتَ َرى ِإلَى العر َق يَتَ َد ْح َر ُج َعلَى ِج َب ِ
ُ
َ
َ
الم َجدِ يد َوتَ َرى ِإلى طيُورِ البَ ْحرِ تَتَكتَ ُّب
َك َأ ّنَ َك تَتَ َم ْرأَى ِف َماء َع ٍ
يك َط َ
خلا ِل َقة َوتُن ِْس َ
الضجةِ ا َ
ال ِس ُم
َوتَ ْه ُج ُم تُرِ ي ُد أَ ْن ت َُشارِ َك ِف َهذِ ِه
َّ
َ
ال ّت ْق ِنيَةِ ا ّلَتِي تَ ْكت ُُب املَدِ ينَة َط َ
ال ِس َم ُكن َْت تَتَ َو َّسل ُ َها ِف ُطفُولَت َ
ِك ِلتَ ْق َرأ ال َغيْ َب
ميكــن ألدونيــس أن يعــاود الكتابــة بــذات املنهــج فــإذا هــو يســرع يف تصعيــد
حركــة الطيــور يف اجتــاه معاكــس بينمــا عــدن تعلــن عــن مالمحهــا انبثاقــا
مــن قلــب القصيــدة/ ... :
َوأَ َخ َذ ْت َع َدن تَتَ َراءى َق ِصي َد ًة لَ ْم تُ ْكتَب َو َكا َن َرا ْمبُو َق ْد َحا َو َل،
استَخْ َر َج حب ًرا َ
صر.
آخ َر مِ ْن كِ يمِ يَا ِئ َها ،لَكِ ْن َخانَتْ ُه كِ يميَاءُ ال َع ْ
 ْيســتخرج الشــاعر حبــره مــن كيميــاء جديــدة  ،وميضــى متتبعــا خطــوات
" رامبــو"  ،مســقطا أحزانــه علــى عتبــات عــدن التــي اختارهــا لتبــدأ منهــا
أســطورته الفريــدة وحكايتــه الشــجية احملزنــة .
تتحــدد شــعرية القصيــدة مــن وجودهــا املنفــرد حــن تلــوح بإشــاراتها
محتفيــة مبشــهدية " عــدن " كواحــد مــن األمكنــة التــي يتوســمها الشــاعر
كــي يحــاول اإلجابــة عــن طالســم األســئلة املؤجلــة  .هــو شــاعر للفــرادة
لكنــه يف ذات الوقــت يعثــر علــى ســحر اللغــة فيقتنــص فرائدهــا ويشــحن
بهــا مبنــى القصيــدة حيــث مناطــق االتصــال واالنفصــال فيمــا " االنــا "
تتــردد بــن االنتمــاء للــكل والنــزوع إلــى الــذات املتحولــة  .هــي حلظــة جديــرة
باإلشــارة إلــى " صنعــاء " ليكــون الســؤال أكثــر اقترابــا مــن حركــة الواقــع:
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َات تَت ُ
َآلف َم َع
ِس ِب ُع ْش ِب األ َقالِيم تَت ََخ َّطفنِي نَبَات ٌ
ِف ِت َها َم َة َوألْتَب ُ
َات تَعش ُق املل ُو َحة َوتَنْ َف ِج ُر أَ َمامِ َي األَ ْودِ يَ ُة ُحقُوالً َفيْ ِض ّيَةً
الصخْ رِ َونَبَات ٌ
َّ
تلــك الصــور تخطــف روحــه فيمضــي يف البحــث عــن زمنــه الضائــع ويتســق
ذلــك مــع قدرتــه كشــاعر علــى النهــوض بــدور إماطــة اللثــام عــن ماهيــة
الوجــود يف حلظــات تشــكله فــإذا " تهامــة " حاضــرة واألشــجار مــن كل
نــوع حتتــل بــدن النــص وحتضــر امليــاه لتحيــط بــكل شــيء علمــا  .يالــه مــن
موقــف معــاش رمبــا ال تفقهــه اللغــة رغــم قداســتها وســموها :
ات يُ ْر ِض ْع َن النَ ِّخي َل َواألَثْ َل األَ َر َ
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س ِلبَلْقِ َ
المِ َهاَ :ه ْل أَ ْهمِ ُ
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بلقيــس هــي الســؤال الــذي يؤرقــه ؛ فيمضــي يف اختــزال العالــم ليكــون
علــى شــكل ملكــة متوجــة وجميلــة  ،فقــدت كثيــرا مــن حكمتهــا العتيقــة وإن
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المهندس شفيق السيف رئيس ًا للمجلس البلدي بالقطيف
كتب /محمد التركي
اختــار املجلــس البلــدي مبحافظــة القطيــف يف
أولــى جلســاته يف دورتــه احلاليــة ،املهنــدس شــفيق
الســيف رئيســاً للمجلــس بواقــع ” “10أصــوات مــن
إجمالــي أصــوات األعضــاء البالــغ عددهــم ”“17
صوتـاً .واختــار أعضــاء املجلــس عدنــان الســادة نائبـاً
للرئيــس بواقــع ” “8أصــوات.
املجلــس البلــدي  -القطيــف جديــد عبــر املهنــدس
شــفيق الســيف عــن شــكره للثقــة الكبيــرة التــي حملهــا
ايــاه االعضــاء باختيــاره رئيســا ،متعهــدا بالســير
باملجلــس وفــق تطلعــات املواطنــن وكذلــك االســتفادة
مــن التجربــة الســابقة عبــر االســتعانة مــن خبــرة
االعضــاء الســابقني يف الــدورات الســابقة.
وقــال املهنــدس الســيف :إن املجلــس ســوف يخطــو
خطــوة رائــدة نحــو مســتقبل افضــل يخــدم محافظــة
القطيــف وكل مــا يتعلــق باخلدمــات ،وســوف تكــون
هنــاك حلقــة تواصــل بــن املجلــس واملواطــن ملتابعــة
جميــع مــا حتتاجــه محافظــة القطيــف.
وشــكر عدنــان الســادة جميــع االعضــاء يف اختيــاره

ليكــون نائبــا لرئيــس املجلــس.
واعتبــر ثقــة االعضــاء حمــا ثقيــا يدعــوه لبــذل
املزيــد مــن اجلهــد لتجســيد تطلعــات اعضــاء املجلــس
يف الــدورة احلاليــة وكذلــك ترجمــة كافــة احتياجــات
املواطــن لتطويــر اخلدمــات البلديــة يف احملافظــة.
وشــدد الســادة علــى ضــرورة االســتفادة مــن خبــرات
أعضــاء املجالــس الســابقة.
وأشــار علــى ضــرورة الشــراكة مــع اجلهــاز التنفيــذي
للنهــوض مبســتوى اخلدمــات ،مؤكــدا علــى أهميــة
التعــاون والعمــل بــروح الفريــق الواحــد بــن أعضــاء
املجلــس اجلديــد.
وكانــت النتائــج النهائيــة للمجلــس البلــدي للــدورة
الثالثــة مبحافظــة القطيــف تضمنــت اســماء
املرشــحني املهنــدس شــفيق ال ســيف،
إبراهيــم البراهيــم ،حبيــب الراشــد ،خضــراء املبــارك،
محمــد زكــي اخلبــاز ،محمــد طاهــر الســيد ناصــر،
عبــد اهلل اخلالــدي ،وفاضــل الدهــان ،محمــد
اخلالــدي ،عدنــان الســادة ،بــدر القحطانــي ،وســطام
الزمــام.

املهندس شفيق السيف
فيمــا تضمنــت قائمــة املعيــن أســماء كل مــن عرفــات
حســن املاجــد ،املهنــدس عبــاس رضــي الشماســي،
املهنــدس عبــاس محمــد الزايــر ،عبدالكــرمي عبــداهلل
العليــط ،املهنــدس زيــاد محمــد مغربــل ،فهــد فــراج
املليحــي.

الفنان السبع يفتتح مهرجان ”ربيع القطيف“
افتتــح الفنــان علــي الســبع مهرجــان ”ربيــع القطيــف“
بالقلعــة الترفيهيــة ،وأخــذ جولــة عامــة برفقــة أدارة
املهرجــان حــول األركان وصــوالً إلــى املســرح الداخلــي
حلضــور برنامــج االفتتــاح.
وقــدم مديــر املهرجــان محســن احلمالــي كلمــة
ترحيبيــة بالفنــان قــال فيهــا ”نرحــب بالفنــان
الســعودي علــي الســبع الــذي نورنــا الليلــة ،واعطــى
حافــزاً مشــجعاً للكــوادر“.
وأشــار الــى ان هنــاك فعاليــات اخلاصــة باأليتــام
تبــدأ مــن الليلــة ولهــم برنامــج خــاص ومســابقات
علــى املســرح واأللعــاب الترفيهيــة جميعهــا باملجــان
حيــث يبلــغ عــدد األيتــام املســتفيدين حوالــي 200
طفــل وطفلــة يشــارك كل ليلــة.
والقيــت يف احملفــل آيــات مــن الذكــر احلكيــم بصــوت
الناشــئ أحمــد اخلنيــزي ،تلتهــا كلمــة للفنــان علــي
الســبع رحــب فيهــا بــزوار املهرجــان وأشــاد بجهودهم.
وبــدأت األركان املختلفــة نشــاطاتها منــذ الليلــة
األولــى حيــث اســتقطبت كل ركــن مايزيــد علــى 300
زائــر حســب التقديــر األولــي ،وجميــع ريعهــا لصالــح
األيتــام ودعمــا لألســر املنتجــة.
وقالــت مســؤولة الركــن جليلــة آل ســهوان إن وجــود
الركــن لنشــر الوعــي يف مــكان عــام كاملهرجــان
ليســتقطب الكثيــر مــن النــاس ،للثقافــة الصحيــة

والعالجيــة ممــن يعانــون مــن بعــض األمــراض
املزمنــة.
وشــجعت اخصائيــة التغذيــة الهــام آل ادريــس يف
ركنهــا اخلــاص ”نعناعــة“ علــى ضــرورة
صنــع األغذيــة احملتويــة علــى املــواد
املفيــدة ،حتــى مــع األطعمــة التــي تبــاع
يف املهرجانــات.
وأكــد الفنــان الســبع لعلــى دور االعــام
يف نشــر الوعــي يف املجتمــع لرعايــة
االيتــام.
كمــا أشــار إلــى أهميــة اإلعــام ودوره
يف مســاعدة األيتــام واحملتاجــن.
وأبــدى اســتعداده للمشــاركة بتكويــن
جلنــة تتابــع أمــور األيتــام واملســتحقني

عبــر التواصــل مــع التجــار وأصحــاب رؤوس األمــوال،
بالتعــاون مــع اجلمعيــات اخليريــة يف املنطقــة.
وعبــر عــن ســعادته بقولــه” :انــا مــدان للمجتمــع
ومــدان للقطيــف فهــي تعنــي بالنســبة لــي الشــيء
الكثيــر ،وأنــا مقصــر ولــي الشــرف الكبيــر بــأن أقــف
معكــم ومــع الصغــار والكبــار“.
وأضــاف الســعادة ليســت باألمــوال إمنــا عندمــا نــرى
هــذه الفئــة مــن األيتــام ســعيدة نشــعر بالراحــة ،وإنــه
البــد أن نأخــذ درســاص مــن اجلــرح لنتعلــم وأن نتعلــم
لغــات احلــب والصــدق واإلخــاص للوطــن ونطبقــه
يف جميــع أعمالنــا.
يشــار إلــى أن الفنــان املعــروف عبــد احلســن عبــد
الرضــا ســيحل ضيفــا ُ علــى املهرجــان .
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بدعم أمير الشرقــــــــــــــ

شبكة القطيف الريـــــــــــــــ

حتــت رعايــة ســعادة محافــظ القطيــف األســتاذ خالــد بــن عبدالعزيــز
الصفيـــان أقامــت شــبكة القطيــف الرياضيــة حفــل تكــرمي املنجزيــن مــن
ابنــاء و أنديــة الوطــن يف حفــل بهيــج أطلقــت عليــه حفــل (فرســان القطيــف)
والتــي كرمــت مــن خاللــه شــبكة القطيــف أكثــر مــن 80
اجنــازاً علــى مســتوى أنديــة محافظــة القطيــف البالــغ عددهــا  13نــادي
بجانــب االجنــازات الشــخصية ألبنـــاء احملافظــة مــن خــال مشــاركتهم
علــى مســتوى املنتخبــات الوطنيــة والذيــن رفعــوا مــن خــال اجنازاتهــم يف
املوســم املاضــي 1436/1435هـــ علــم اململكــة العربيــة الســعودية يف احملافل
العربيــة و اآلســيوية و اخلليجيــة مبتابعــة مســتمرة و دعــم متواصــل مــن
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حكومــة خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
وأميــر الرياضــة والشــباب صاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــداهلل بــن
مســاعد و بحــرص كبيــر مــن قبــل أميــر املنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو
امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف .
الصفي ــان  :دعــم احلكومــة للرياضــة ال محــدود  ..و اجنــازات احملافظــة
هديــة لألميــر احملبــوب
أكــد محافــظ القطيــف و راعــي حفــل ( فرســان القطيــف ) ســعادة االســتاذ
خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان ان جميــع أجنــازات أنديــة و أبنــاء احملافظــة
تعــود للرعايــة و املتابعــة و الدعــم الالمحــدود الــذي تلقــاه الرياضــة مــن

ــــــــية وبرعاية احملافظ

متابعات
متابعات

ـــــــــاضية تكرم ١٨٠فارساً

قبــل خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز و ســمو ولــي
عهــده األمــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــه صاحــب الســمو
امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز و ســمو ولــي ولــي العهــد
صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان  ,مشــيراً الــي ان محافظــة
القطيــف تزدحــم باألبطـــال و املنجزيــن
بدليــل زيــادة االجنــازات مــن موســم آلخــر ووالدة أبطــال يتشــرفون
بخدمــة الوطــن وقــال  :فخــور جــداً بأبنائــي و بإخوانــي القائمــن علــى

محمد الشيخ يلقي كلمته
األنديــة وتــزداد ســعادتي عندمــا أرى رجــال احملافظــة يتســابقون لتكــرمي
االبطـــال ولعــل أصحــاب العــرس الكبيــر هــم القائمــن علــى شــبكة القطيــف
الرياضيــة الذيــن وللعــام الرابــع علــى التوالــي يواصلــون عملهــم يف تكــرمي
الفــرق املنجــزة يف حملــة وفــاء قلمــا جندهــا اليــوم فشــكراً لهــم و علــى الــدور
الكبيــر الذينيقومــون بــه يف ســبيل تقــدم الرياضــة يف محافظــة القطيــف .
وأهــدى خالــد الصفيــان وبالنيابــة عــن أبنــاء محافظــة القطيــف جميــع تلــك
االجنــازات ألميــر املنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود
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بــن نايــف بــن عبدالعزيــز مشــيراً الــي أنــه أحــد
أهــم االســباب الرئيســية التــي ســاهمت يف رفعــة
املنطقــة يف جميــع املجــاالت الســيما الرياضيــة
منهــا وماحفلنــا يــوم أمــس اال حــرص كبيــر مــن
ســموه للوقــوف مــع املنجزيــن .
محمد أحمد  :هؤالء ذللو كل الصعـاب
كشــف مديــر شــبكة القطيــف الرياضيــة محمــد
أحمــد الشــيخ أحمــد ان حفــل ( فرســان
القطيــف) مــاكان ليســجل جناح ـاً يــوم أمــس لــو
ال الدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه شــبكة القطيــف
الرياضيــة مــن رجــاالت احملافظــة يف مقدمتهــم
محافــظ القطيــف األســتاذ خالــد الصفيــان الــذي
ذلــل كل الصعابالتــي واجهــت الشــبكة إلقامــة
احلفــل مشــيراً الــي ان الصفيــان معــروف بدعمــه
لــكل أنشــطة احملافظــة التــي تصــب يف مصلحــة
الشــباب والرياضيــن علــى وجــه اخلصــوص
 .كمــا قــدم الشــيخ أحمــد جزيــل شــكره ملديــر
مكتــب رعايــة الشــباب بالقطيــف األســتاذ محمــد
بــن فهــد بوميــة علــى دعمــه املتواصــل أيض ـاً يف
تســهيل األمــور لظهــور احلفــل بالشــكل املطلــوب .
كمــا أختتــم الشــيخ احمــد حديثــة :رســالتنا
منــذ احلفــل األول هــي أن هــؤالء األبطــال لهــم
واجــب التكــرمي و الدعــم ملــا يبذلونــه يف ســبيل
تقــدمي هــذة االجنــازات للوطــن  ,وسنســتتمر يف
تكرميهــم و إظهــار اجنازاتهــم لإلعــام املهتــم
بكــرة القــدم فقــط مادمنــا قادريــن علــى ذلــم
مبســاعدة ومســاندة اجلميــع .
 13نادي على منصـة التكرمي
شــمل تكــرمي ( فرســان القطيــف ) علــى جميــع
أنديــة محافــظ القطيــف البالــغ عددهــم 13
نــادي ( الصفــا ,النــور  ,اخلليــج  ,االبتســام ,
مضــر  ,الهدايــة  ,الســاحل ,اجلزيــرة  ,الترجــي ,
الســام  ,الهــدى  ,احمليــط  ,اخلويلديــة ) بجانــب
اجنــازات فرســان ذوي اإلحتياجــات اخلاصــةاذ
وصــل عــدد االجنــازات التــي حققهــا أبطــال
الوطــن علــى مســتوى األنديــة و االجنــازات
الشــخصية أكثــر مــن  80اجنــازاً زينــو منصــة
التكــرمي يف ليلــة الوفــاء بجانــب راعــي احلفــل
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االســتاذ خالــد الصفيــان ( محافــظ القطيــف ) .
كمــا شــمل التكــرمي جميــع الفئــات يف األنديــة مــن
البراعــم مــرورا بالناشــئني والشــباب ووصــوالً
للفريــق األول .
حضـور كثيف فاق الـ  500شخص
جتــاوز عــدد حضــور حفــل فرســان القطيــف
أكثــر مــن  500شــخص تقريبــاً مابــن العبــن
واداريــن وشــرفيني و ضيــوف شــرف اذ اكتضــت
صالــة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز بالقديــح
بالفرســان املكرمــن الذيــن كان جتاوبهــم جــداً
مميــز يف احلضــور و ســاعد القائمــن علــى
احلفــل يف إظهــاره بصــورة مميــزة وســط فرحــة
عامــرة مــن اجلميــع  .و أكتملــت اللوحــة بحضــور
جميــع أنديــة احملافظــة بجانــب ضيــوف الشــرف
الــذي تقدمهــم رئيــس نــادي القادســية معــدي
الهاجــري و رئيــس هيــة أعضــاء الشــرف بنــادي
اخلليــج عبــداهلل الســيهاتي بجانــب عرســان
احلفــل يف مقدمتهــم الرعــاه و اصحــاب األيــادي
البيضـــاء الــذي قدمــوا الدعــم للشــبكة ( معنويـاً)
و ( ماديــاً) .
وقفة الوفاء للفرسـان " الراحلني "
لــم تنســى شــبكة القطيــف الرياضيــة خــال
حفــل فرســان القطيــف تكــرمي الرياضيــن
الراحلــن والذيــن قدمــوا الكثيــر للوطــن بشــكل
عــام و للقطيــف بشــكل خــاص مــن االجنــازات
حيــث كرمــت شــبكة القطيــف الرياضيــة كل
مــن ابراهيــم الدحيــم املــدرب الســابق ملنتخــب
املبــارزة ومديــر املنتخبــات الســعودية للمبــارزة
وعضــو اللجنــة
الفنيــة باالحتــاد الســعودي للمبارزة.كمــا كرمــت
قائــد املنتخــب الســعودي للدراجــات بدر الياســن
الــذي رحــل قبــل عــدة أشــهر اثــر حــادث تعــرض
لــه خــال معســكر املنتخــب الوطنــي الــذي اقيــم
يف دولــة ســلوفاكيا  ,وتســلم الــدرع بالنيابــة عــن
املغفــور لــه ( ياســن ) زوج أختــه وائــل الشــاخور
الــذي جــاء برفقــة ( فــارس ) ابــن املرحــوم بــدر
والــذي تزيــن بوضــع صــورة والــده علــى صــدره .
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الصفيان يكرم أعضاء ”الجودة الشاملة“ بالقطيف

كتب  /محمد التركي
كــرم محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان اللجنــة املنظمــة مللتقــى اجلــودة
”جلنــة دعــم اجلــودة الشــاملة بتعليــم القطيــف“ والــذي أقيــم مؤخــرا
بالقطيــف حتــت عنــوان ”تكــرمي صنــاع التميــز واجلــودة“ ،برئاســة مديــر
مكتــب التعليــم بالقطيــف عبــد الكــرمي العليــط.
وقــال الصفيــان إن اجلــودة أصبحــت شــعارا ومعيــارا ترفعــه جميــع
الــدول العامليــة ،مشــددا علــى ضــرورة تطبيــق اجلــودة يف جميــع املرافــق
احلكوميــة باعتبارهــا طريقــا نحــو تشــريد النفقــات.
تكــرمي للجنــة املنظمــة مللتقــى اجلــودة  -محافظــة القطيــف ودعــا
لالســتغالل األمثــل للجــودة عبــر نشــر هــذه الثقافــة لتكريســها يف الواقــع
العملــي ،مؤكــدا اســتعداد احملافظــة لتفعيــل مســتوى اجلــودة ،الفتــا
وأعتبــر حــرص محافظــة القطيــف خالــد الصفيــان علــى مشــاركة وحضــور
الــى إن احملافظــة مبثابــة ”بيــت القطيــف“ باعتبارهــا جســرا يســتفيد منــه الفعاليــات التعليميــة تعزيــزا للشــراكة القائمــة بــن الطرفــن.
اجلميــع.
ولفــت الــى ان فريــق دعــم اجلــودة مبكتــب التعليــم الــذي نحتفــي بتكرميــه
ولفــت إلــى ان محافظــة القطيــف تزخــر بالكفــاءات الوطنيــة القــادرة علــى لعــب دورا كبيــرا يف رفــع مســتوى اجلــودة ،اذ لــم يقتصــر دوره علــى القطــاع
عكــس ثقافــة اجلــودة الــى واقــع ملمــوس.
التعليمــي وامنــا اتســع دائــرة خدماتــه لتشــمل بعــض الدوائــر احلكوميــة
احملافظــة
يف
التعليميــة
الكــوادر
وبــن ،ان اجلهــود الكبيــرة املبذولــة مــن
االخــرى مثــل وزارة الصحــة.
اثمــرت يف رفــع مســتوى اجلــودة ،مشــيدا بالكفــاءات التعليميــة يف مكتــب وأكــد علــى ان مكتــب التعليــم بالقطيــف الوحيــد علــى مســتوى اململكــة الــذي
تعليــم القطيــف مبختلــف املراحــل التعليميــة.
اســتطاع اجتيــاز متطلبــات جائــزة اجلودة.
بــدوره اوضــح مديــر مكتــب القطيــف عبــد الكــرمي العليــط ان وزارة التعليــم فيمــا قــال ســكرتير املجلــس احمللــي حســن الصيــريف ان مكتــب التعليــم
حتــرص علــى احملتــوى العلمــي القــادر علــى تخريــج الكــوادر التعليميــة بالقطيــف حــرص علــى اقامــة احتفاليــة نظــام اجلــودة بالتزامــن مــع اليــوم
القــادرة علــى النهــوض بالعمليــة التعليميــة يف الســنوات القادمــة.
العاملــي للجــودة.
وأشــاد بــدورة محافظــة القطيــف برعايــة ومســاندة جميــع الفعاليــات ولفــت الــى ان قطــاع التعليــم حريــص علــى تعزيــز اجلــودة يف املخرجــات
التعليميــة التــي تنظــم يف احملافظــة.
بكافــة املــدارس املنتشــرة يف احملافظــة مبختلــف املراحــل التعليميــة.

وكالة ناسا تكرم الحمود وتطلق
اسمه على كوكب

تقرير  -عباس األمرد
كرمــت وكالــة ناســا األمريكيــة الطالــب
عبداجلبــار احلمــود وأطلقــت اســمه علــى أحــد
الكواكــب املكتشــفة (, ) Alhamood 31926
وذلــك نتيجــة أبحاثــه يف علــوم النبــات وللنتائــج
املبهــرة لبحثــه ( اســتخدام فيــروس  TRVونظــام
 CRISPR/ CAS9لهندســة جينيــة آمنــة يف
النباتــات النموذجيــة للتأقلــم يف بيئــات قاســية
كالصحــراء  ,إلنتــاج ثمــار طبيعيــة بــدون أضــرار
جانبيــة )الــذي قدمــه أثنــاء االحتفــال بجائــزة
نوبــل العامليــة بالســويد وعليــه رســميا أطلقــت
ناســا تســمية أحــد الكواكــب املكتشــفة مــن قبــل
الوكالــة باســم احلمــود تخليــدا إلجنازاتــه كمــا أن
احلمــود فــاز بحثــه باملركــز األول مبعــرض أنتــل
للعلــوم والهندســة بأمريــكا ( آيســف . )2015
عــن هــذا اإلجنــاز صــرح املهنــدس عبدالــرزاق
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احلمــود والــد عبــد اجلبــار لصحيفــة
قائــا  :بــكل عــز وافتخــار وبتوفيــق اهلل
مت اختيــار االبــن عبداجلبــار لتســمية
أحــد الكواكــب باســم العائلــة وهــذا شــرف
لنــا جميعــا وألهــل القطيــف واململكــة
والعــرب واملســلمني جميعــا علــى دعائهــم
 ,ودعــم املســؤولني واحلكومــة الرشــيدة
لتشــجيعهم علمــاء الوطــن  ,وفــق اهلل
جميــع شــبابنا خلدمــة اإلنســانية .
جتــد اإلشــارة أن كوكــب (31926
 ) Alhamoodهــو كوكــب اكتشــف يف
اخلامــس مــن أبريــل عــام  2000مــن قبــل
فريــق أبحــاث مختبــر لنكولــن الكتشــاف
الكويكبــات القريبــة مــن األرض يف
مدينــة ســوكورو التابعــة لواليــة تكســاس
األمريكيــة .

متابعات
متابعات
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متابعات
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مزاد «دانة الرامس» بالقطيف يحــــــــــــــــــــ
ســجل مــزاد مخطــط مشــروع دانــة الرامــس الواقــع علــى اخلليــج العربــي يف
القطيــف أقبــاالً كبيــراً مــن املشــترين واملســتثمرين واملواطنــن ،جتــاوز ثالثــة
اآلف شــخص يف املــزاد العلنــي الــذي أقيــم يف قاعــة فنــدق الشــيراتون
بالدمــام ،وتراوحــت أســعار البيــع للقطــع مــن  1200حتــى  1800ريــال.
وبــدأ املــزاد الــذي أقيــم علــى يومــن علــى نحــو  ٣٠٠٠قطعــة ارض ســكنية
وجتاريــة ،ليكــون املخطــط بذلــك مــن أكبــر املخططــات يف املنطقــة
الشــرقية ،حيــث مت بيــع ٪٥٠ املخطــط يف اليــوم األول ،يف حــن أســتكمل
البيــع حتــى الثانيــة عشــر مــن ليــل اليــوم الثانــي مســجل رقمــاً تاريخيــاً
يف بيــع املخططــات ،حيــث بلغــت  3.5مليــار ريــال للمخطــط الواقــع علــى
مســاحة  3.5مليــون متــر مربــع.
وقــال عجــان بــن ســعد العجــان رئيــس شــركة عجــان وإخوانــه :يف
البدايــة احمــد اهلل علــى هــذا النجــاح الكبيــر لســير أعمــال املــزاد ،وبيعــه
يف وقــت قياســي عطــف علــى جملــة األوضــاع علــى املشــهد احمللــي ،الفتـاً
إلــى مــزاد مخطــط الرامــس شــهد اهتمــام منقطــع النظيــر ،وهــذا األمــر
مالحظــة يف عــدد ونوعيــة احلضــور الكبيــر الــذي حضــر املــزاد ،وكذلــك

التنفيــذي الفــوري بالشــراء واالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية التــي
يوفرهــا املخطــط ،خاصــة يف قطــاع التطويــر الســكني.
وشــدد العجــان أن مبيعــات املــزاد تعكــس حجــم الطلــب علــى املنتجــات
العقاريــة ،ويف نفــس الوقــت مؤشــر قــوي جــداً علــى قــوة االقتصــاد الوطنــي،
وقــدرة القطــاع العقــاري علــى تلبيــة الطلــب االســتثماري ،إضافــة إلــى توفــر
الســيولة ورغبــة االســتثمار مــن أصحــاب الرســاميل الوطنيــة لالســتثمار يف
القطــاع العقــاري ،الــذي ســيكون اللعــب األهــم واألكبــر يف مشــروع التوطــن
اإلســكاني وبنــاء  1.5مليــون وحــدة ســكنية خــال اخلمــس ســنوات املقبلــة.
ويعتبــر املخطــط الــذي متلكــه جهــات عقاريــة ،هــي شــركة آل نــوح العقاريــة،
مجموعــة عبــداهلل آل ســليمان العقاريــة ،مجموعــة طــال الغنيــم ،شــركة
عجــان وإخوانــه ،مــن املخططــات النوعيــة املميــزة بالقطيــف ،وهنــا
يقــول عبــداهلل آل نــوح الرئيــس التنفيــذي لشــركة آل نــوح أن املخطــط
يتميــز مبوقعــه االســتراتيجي ،ويطــل علــى اخلليــج العربــي مــن ناحيــة حــي
الناصــرة التابــع ملدينــة القطيــف ،كمــا أن املخطــط مت ربطــه بجســرين
يعــدان مــن أهــم املشــروعات االســتراتيجية للطــرق يف محافظــة القطيــف.

آل نوح يخصصون ثالثة بلكات لوقف
«الرامس»وأرض لمركزي السرطان والكلى
كتب /منير النمر
أكــد مــاك مخطــط دانــة الرامــس بــأن هنــاك نحــو ثالثــة بلــكات جتاريــة
مــن املخطــط مت تخصيصهــا ضمــن اتفــاق مــع ولــي أرض الرامــس لصالــح
الوقــف  ،كمــا مت شــراء أرض لصالــح مركــزي ســرطان وغســيل كلــى.
وقــال املهنــدس شــاكر آل نــوح رئيــس مجلــس إدارة شــركة آل نــوح العقاريــة
لـ"القطيــف اليــوم"" :يوجــد اتفــاق مســبق مــع جلنــة وقــف الرامــس ملعاجلــة
التداخــل بــن املخطــط وأرض الرامــس الوقــف ،وهــي مبســاحة  45ألــف
متــر مربــع لصالــح الوقــف  ،واختــارت اللجنــة املوقــع  ،إذ تركنــا لهــا حريــة
ذلــك ،ومت اختيــار موقــع جتــاري ،واألراضــي ستســلم للوقــف" ،مشــيرا إلــى
أن اللجنــة ميكــن أن تســتثمر املســاحة ،وبحســاب بســيط جــدا ،ميكــن أن
يــدر لهــا  9ماليــن ريــال ســنويا فقــط بتأجيــر األرض بســعر  200ريــال،
وكلمــا ارتفــع ســعر التأجيــر ارتفــع الدخــل ،وكل أملنــا أن يــدار ذلــك بحكمــة
اقتصاديــة تــدر للوقــف األمــوال.
وعــن املركزيــن اخليريــن قــال" :قمنــا بشــراء أرض مبســاحة  600متــر مربع،
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لنقيــم عليهــا مركزيــن خيريــن ،األول للفحــص املبكــر ملــرض الســرطان،
والثانــي ،ولغســيل الكلــى بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة الطبيــة ،ونهــدف
الكتشــاف املــرض مبكــرا لعالجــه" ،مضيفــا "إن وجــود مركــز دائــم يقــدم
خدمــات أكبــر مــن الســيارات املتنقلــة املاموجــرام ،ونحــن ننســق مــع جمعيــة
الســرطان يف ذلــك علــى اعتبــار أنهــم متخصصــن ،وهــي مســاهمة خيريــة
ألمــور إنســانية بحتــه نــرى أهميتهــا" .وعــن البــدء الفعلــي يف املشــروع
اخليــري قــال" :ســنبدأ فيــه ســريعا بعــد عمــل الدراســات والتصاميــم
والدراســات الفنيــة والطبيــة".
مــن جانبــه أوضــح املستشــار عــادل عبداحملســن البراهيــم بــأن مجمــوع
األراضــي العائــدة للوقــف ستســاهم إلــى حــد كبيــر يف جلــب مدخــول مالــي
وفيــر لصالــح الوقــف ســنوياً يف حــال اســتخدامها بالشــكل االســتثماري
الصحيــح  ،نبينــاً أن ذلــك يعــود تاريــخ اتفاقيــة مت إبرامهــا مــع مــاك
املخطــط قدمي ـاً  ،مشــيداً بــآل النــوح العقاريــة علــى هــذا املوقــف الــذي
اتســم بالسالســة يف التعامــل مــع هــذا امللــف.

متابعات
متابعات

ـــــــــقق مبيعات قياسية بلغت  3.5مليار ريال

ويعــد مخطــط دانــة الرامــس قيمــة مضافــة إلــى التطوير العقــاري باملنطقة،
وهــو نتــاج خبــرات ســنوات مــن العمــل يف الســوق العقــاري ،ومت إنشــاؤه
بالتعــاون مــع الشــركاء برؤيــة علميــة وهندســية تواكــب التطــور العصــري

يف إنشــاء املخططــات ذات األغــراض املختلفــة ،مــا يجعلــه أحــد أفضــل
اخليــارات العقاريــة التــي ميكــن أن يحصــل عليهــا املســتفيدون ،ســواء مــن
ناحيــة جــودة اخلدمــات وتكاملهــا أو املوقــع.

مئة مليون ريال ألكبر صفقة في «الرامس» والتغطية %100
جنــح مــاك مخطــط دانــة الرامــس علــى مــدى يومــن متتاليــن يف تصريــف
كافــة األراضــي البالغــة نحــو  3000قطعــة أرض جتاريــة وســكنية.
وذكــر املهنــدس شــاكر آل نــوح رئيــس مجلــس إدارة شــركة آل نــوح العقاريــة
بــأن املخطــط متــت تغطيتــه بنســبة .%100
ورأى عقاريــون بــأن املخطــط يعــد موقعــا اســتراتيجيا ،وقــال عبداملجيــد
النمــر" :إن افتتــاح ألبيــع الســاعة  ٣:٣٠مســا ًء علــى قطعــة واحــدة مــن
جملــة األراضــي ذو مســاحة ال تتعــدى ٦٣٠
متــر مربــع ،أذ وصــل ســعر البيــع والتنفيــذ
 ١٥٣٠ريــال للمتــر املربــع ،يليهــا أرض
أخــرى ،ثــم مت الدخــول علــى البلــوكات
الصغيــرة واملتوســطة وعــدد مــن البلــوكات
الكبيــرة ذو الـــ ٢١٠أراضــي ،وبأســعار
مختلفــة تتــراوح بــن ١٤٥٠ / ١٣٥٠/ ١٢٤٠
 ١٦٢٠ / ١٥٤٠/ريــال ،فكانــت أقــل األســعار
علــى أالجتــاه الشــمالي ،إذ بلــغ ســعر املتــر
 ١٠٣٠ريــاال للمتــر املربــع ،وأعلــى ســعر يف
اليــوم األول للمــزاد عنــد أخــر الوقــت 10:05
كانــت ألحــدى البلــوكات الواقعــة يف منتصــف
املخطــط ،أذ وصــل ســعر املتــر  ١٧١٠ريــال
فقــط" ،مشــيرا إلــى أن املخطــط مت تصفيتــه
يف اليــوم األول ليختــم بـــ %75مــن مجمــوع

االراضــي التــي تقــدر ب  ٣٠٠٠قطعــة ،إذ مت تصفيــة نحــو 1,462,076
متــرا مربعــا.
يشــار إلــى أن أكبــر صفقــة بالنســبة للقطــة الفرديــة كانــت لصالــح ارض
مخصصــة ملجمــع جتــاري ،إذ بيعــت بنحــو  100مليــون ريــال ،كمــا بيــع أحــد
البلــكات مببلــغ فــاق الـــ 100مليــون ريــال ،األمــر الــذي تطلــب منافســات
عقاريــة كبيــرة تكتــل خاللهــا عقاريــون يف مجموعــات.
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متابعات
متابعات

إلى رحمة اهلل

علي غازي العدواني

مجلة الكويت تحتفي
برموز الثقافة الكويتية
صــرح مديــر حتريــر مجلــة الكويــت الثقافيــة علــي غــازي العدوانــي بــأن
املجلــة أصــدرت روزنامــة ثقافيــة للعــام  2016حتتفــي مــن خاللهــا بكوكبــة
مــن رمــوز الثقافــة الكويتيــة وتأتــي هــذه املبــادرة يف ســياق فعاليــات الكويــت
عاصمــة للثقافــة اإلســامية العــام  .2016واســتطرد العدوانــي ..إن املجلــة
حتــرص دائمــا علــى إبــراز الــدور احليــوي واملهــم الــذي يضطلــع بــه مثقفــو
الكويــت ســواء علــى مســتوى وطنهــم الكويــت أو علــى مســتوى العالــم العربــي
واإلســامي ،فاملثقــف هــو الثــروة احلقــة لــكل أمــة ووجههــا املشــرق ،ومــن
هنــا كان حــرص املجلــة علــى أن جتمــع اثنــى عشــر مثقفــا كويتيــا كان لــكل
منهــم إســهام بــارز يف ميــدان مــن مياديــن الثقافــة .وتابــع «إن هــذا العمــل
اليســير يف صناعتــه والكبيــر يف رمزيتــه إمنــا هــو بــادرة وفــاء جتــاه قامــات
ثقافيــة أســهمت يف رفــد التيــار العريــض والثــري للثقافــة الكويتيــة ،ومــن
حــق األجيــال اجلديــدة وقــراء العربيــة مــن كل حــدب وصــوب أن يتعرفــوا
علــى بعــض صانعــي الثقافــة الكويتيــة ،فهــؤالء جــزء ال يتجــزأ مــن تاريــخ
الكويــت وهويتهــا» .واختتــم العدوانــي ..إننــا حريصــون يف مجلــة الكويــت
علــى تقــدمي أفــكار جديــدة ومقاربــة تصــورات مبتكــرة لكــي نقــدم للقــارئ
احمللــي والعربــي يف مطلــع كل شــهر زادا ثقافيــا يلبــي طموحاتــه».

سلمان اجلشي

نذير اجلشي

والدة سلمان اجلشي الى رحمة اهلل
انتفلــت إلــى جــوار ربهــا املرحومــة هنيــة حســن اجلشــي زوجــة
احلــاج محمــد حســن عبــداهلل منصــور اجلشــي وشــقيقة كل مــن :
شــوقي وإحســان اجلشــي ووالــدة كل مــن :رجــل األعمــال ســلمان
اجلشــي ونذيــر اجلشــي.

واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة اجلشــي وأرحامهــم بأحــر
التعــازي القلبيــة  ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع
رحمتــه وأن يدخلهــا فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه
ســميع مجيــب.

احلاج حسن الثواب إلى رحمة اهلل
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج
حســن علــي الثــواب والــد كل مــن :
جعفــر  ،خالــد ،عبــد الكــرمي  ،محمــد،
منصــور  ،عبــد العظيــم.

واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة
الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني
اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه
وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

اجتماعا لألمهات بمدرسة الخويلدية االبتدائية
يف مبــادرة غيــر مســبوقة  ..أقامــت مدرســة
اخلويلديــة االبتدائيــة اجتماعــا لألمهــات هــو
األول مــن نوعــه  ..وذلــك استشــعارا بأهميــة
الــدور الــذي تؤديــه أمهــات الطــاب يف اإلســهام
يف متابعــة أبنائهــن وبالتالــي املســاهمة يف رســم
مســتقبل هــؤالء األبنــاء  ..وقــد أفــاد قائــد
املدرســة عبدالكــرمي الثــواب بــأن هــذه الفعاليــة
تعــد تطبيقــا فعليــا ملبــادىء اجلــودة الشــاملة
باعتبــار أن األمهــات مــن أهــم املســتفيدين
اخلارجيــن خلدمــات املدرســة  .وقــد عقــد
اللقــاء يــوم الثالثــاء املوافــق ١٤٣٧/ ٢/ ٢٦
 16الخط  -العدد  - ٦٠ربيع األول ١٤٣٧هـ  /يناير  ٢٠١٦م

يف مجلــس الشــراح باخلويلديــة  .وقــد تضمــن وقــد القــى اللقــاء
الفقــرات التاليــة :
قبــوال وتفاعــا كبيــرا
بــدى ذلــك مــن خــال
 -١القرآن الكرمي
 -٢كلمة قائد املدرسة
احلضــور الكثيــف
لألمهــات والنقــاش
 -٣كلمة املرشد الطالبي
 -٤عــرض مرئــي لبعــض فعاليــات وأنشــطة املثمــر خــال فقــرة
املدرســة
احلــوار املفتــوح حيــث
أ .عبد الكرمي الثواب
 -٥شــرح مباشــر ألدوات التقــومي املســتمر جتــاوز احلضــور
للطــا ب
أكثــر مــن  ٢٠٠مــن
 - ٦حوار مفتوح
أمهــات الطــاب  .كمــا دعــي للقــاء أعضــاء
 -٧سحب على الهدايا لألخوات احلاضرات
مجلــس املدرســة مــن أوليــاء أمــور الطــاب.

متابعات
متابعات

المهنا رئيس ًا للجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية
اختــارت جلنــة الذهــب واملجوهــرات بغرفــة الشــرقية عبدالغنــي املهنــا رئيســا لهــا بالتزكيــة ،وخالــد العامــودي نائــب
للرئيــس باإلجمــاع ،ومت االتفــاق علــى جــدول مواعيــد اللجنــة خــال العــام اجلــاري .2016
جــاء ذلــك خــال االجتمــاع الــذي عقدتــه اللجنــة ومت خاللــه اســتعراض أنشــطة اللجنــة لعــام 2016م ووضــع محاورهــا
العامــة  ،والتــي تضــم جملــة مــن الفعاليــات أبرزهــا التواصــل مــع اجلهــات احلكوميــة  ،وحــددت جملــة مــن املوضوعــات
تتطلــع لبحثهــا ومناقشــتها مــع ممثلــي هــذه اجلهات.،
كمــا اســتعرضت اللجنــة عــددا مــن الفعاليــات التــي تعتــزم اللجنــة تنفيذهــا يف العــام اجلديــد ،والتــي تضــم نــدوات
ولقــاءات وموســعة وبرامــج تدريبيــة وغيــر ذلــك.
وبحــث املجتمعــون اقتراحــا تقــدم بــه احــد أعضــاء اللجنــة عــن تنفيــذ نشــاط لتطويــر مهــارات العاملــن يف قطــاع
الذهــب واملجوهــرات كــدورة تدريبيــة يف عيــارات املصوغــات الذهبيــة او يف البيــع ،ومت تكليــف العضــو صاحــب
االقتــراح بتقــدمي البرنامــج ومتطلباتــه وآليــة تنفيــذه إلــى الغرفــة.
ودعــا املجتمعــون الــى مســاواة املؤسســات العاملــة يف شــؤون الذهــب واملجوهــرات مــع غيرهــا مــن املؤسســات فيمــا
يخــص االســتقدام واعــداد العمالــة املطلوبــة.

عبدالغني املهنا

«ليال» أول حفيدة لمحمد رضا نصراهلل
رزق األســتاذ فــراس بــن محمــد رضــا نصــراهلل الباحــث
يف صنــدوق التنميــة الصناعــي مبولودتــه البكــر.
وقــال األســتاذ فــراس :إن ســيدي الوالــد اختــار
للمولــودة اســم ليــال.
نبــارك للكاتــب وعضــو مجلــس الشــورى محمــد رضــا
نصراهلل بهذه املولودة سائلني اهلل أن يجعلها مولودة
مباركــة لوالدهــا ووالدتهــا الدكتــورة دانــة فايــز الســنان.
محمد رضا نصراهلل

فراس نصراهلل
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ثقافة
ثقافة

قراءة النص الديني
عند المفكر الراحل محمد أركون
عبد املجيد خليقي
تتميــز املنهجيــة (القــراءة) األركونيــة يف الدراســات اإلســامية بســمات
عــدة :أوالهــا انطالقهــا مــن مكتســبات احلداثــة الغربيــة ،ومحاولتهــا
ثان ًيــا تقويــة الوظيفــة النقديــة للعلــوم االجتماعيــة مــن خــال تطبيقهــا
علــى التــراث اإلســامي .وهــذه القــراءة تختلــف عــن القــراءات الســائدة
ميــا وحدي ًثــا ألنهــا تتســلح بالنقــد ،وتنقــب يف
يف الشــرق والغــرب ،قد ً
َ
ّ
طبقــات التــراث الســتخراج مكبوتــه وال مفكــره ،كمــا إنهــا تتوجــه كذلــك
إلــى احلداثــة الغربيــة لتبــرز مناقبهــا ومثالبهــا موظفــة أداة أو آليــة دعاهــا
أركــون “باإلســاميات التطبيقيــة” مــن جهــة و”اإلســاميات القانونيــة” مــن
جهــة أخــرى.
فاألولــى تــروم دراســة التــراث وفــق منهجيــة حفريــة تطــال املكتــوب واملُقــال
واملُعــاش ،كمــا تتوجــه إلــى اإلســاميات الكالســيكية لنقدهــا وإبــراز
محدوديتهــا.
أساســا علــى العقــل
ـب بالنقــد
أمــا اإلســاميات القانونيــة ،فهــي أداة تنصـ ّ ُ
ً
التشــريعي ،ألنــه دعامــة العقــل اإلســامي يف صيرورتــه إلــى اآلن .كمــا
تنتقــد كذلــك املنظومــة احلقوقيــة األوروبيــة احلديثــة ،عبــر عقــد مقارنــة
بينهمــا ،بغايــة إبــراز كل االنحرافــات األســطورية املنطقيــة التــي تعـ َّرض لهــا
العقــل هنــا وهنــاك.
ويبــدو مــن الصعــب احلديــث عــن القــراءة األركونيــة مــن دون االنخــراط
يف حتليــل موضوعهــا وهــو العقــل ،ألن العقــل عنــد أركــون يختلــط فيــه
املوضــوع باملنهــج .ومــن هنــا صعوبــة ضبــط املشــروع األركونــي يف كل
جوانبــه .فاملوضــوع يكشــف عــن نفســه مــن خــال املنهــج ،كمــا أن نضــج
هــذا األخيــر وتبلــوره يعــود إلــى املوضــوع .وهكــذا ،وبنــاء علــى هــذا املطلــب،
ال مندوحــة لنــا مــن التعــرض إلــى املــن أثنــاء تع ّ ُرضنــا للجانــب املنهجــي يف
املنظومــة الفكريــة األركونيــة.
لقــد أفلحــت القــراءة األركونيــة يف فتــح ورشــات عديــدة ،جعلــت املتلقــي
يتحمــس لهــا ويعمــل علــى االنخــراط فيهــا ،ســيما وأن فتــح إضبــارة املاضــي
اإلســامي ينطلــق مــن همــوم احلاضــر ،واملتمثــل يف الســؤال املركــزي
ـؤرق أركــون :كيــف نقــرأ اإلســام اليــوم؟ هــل اإلســام شــيء
الــذي أ َّرق ويـ ِ ّ
واملســلمون شــيء آخــر؟ وكيــف يجــب علــى املســلم اليــوم أن يتك َّيــف مــع
معطيــات احلداثــة الغربيــة؟
والحــظ أركــون أن اإلســام األقنومــي هــو الســائد اآلن باعتبــاره كيانــاً
جوهران ًيــا ال يتغيــر وال يتبــدل علــى مســار التاريــخ .لــذا ال بــد مــن القطــع
معــه .وهــذه إحــدى جتليــات القــراءة األركونيــة للتــراث .فالقطيعــة عمليــة
طالــت املجتمــع العربــي اإلســامي منــذ ظهــوره ،وهــي ذات أوجــه متعــددة
أهمهــا قطيعتــان اثنتــان :األولــى قطيعــة مــع املاضــي الســكوالئي بعــد
انهيــار احلضــارة اإلســامية يف القــرن الثالــث عشــر امليــادي .والثانيــة
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قطيعــة حصلــت بــن أوروبــا والعالــم اإلســامي منــذ القــرن الســادس عشــر
امليــادي .وداخــل القطيعــة األولــى توجــد قطائــع أخــرى فرعيــة كالقطيعــة
االجتماعيــة والقطيعــة االقتصاديــة ،والقطيعــة اللغويــة والنفســية… أمــا
بالنســبة إلــى القطيعــة الثانيــة مــع الغــرب ،فتعــد الثــورة الفرنســية أم
القطائــع ،ألنهــا قطيعــة تاريخيــة ،أفلحــت يف فصــل الديــن عــن السياســة،
معتبــرة إيــاه شــأ ًنا شــخص ًيا.
لكــن أركــون يضيــف قطيعــة أخــرى يعتبرهــا أساســية يف فهــم بنيــة الفكــر
اإلســامي ،أســماها القطيعــة اإلبســتيمية ،وهــي قطيعــة كبــرى ينتظــم فيهــا
كل الفكــر اإلســامي الوســيط منــذ انحطاطــه إلــى اليــوم .إذ مــن جتليــات
اإلبســتيمي اإلســامي ،اخللــط بــن األســطوري (اخليالــي) والتاريخــي،
واســتدماج بنيــة األصــل يف معتقــد املســلم ،وكــذا القــول بحقيقــة واحــدة
ثابتــة ســرمدية .هــذا عــاوة علــى تقديــس اللغــة العربيــة وتف ّ ُوقهــا علــى كل
اللغــات األخــرى.
ولفهــم تشـ ّ ُكل وصيــرورة بنيــة هــذا الفكــرَّ ،
وظــف أركــون مصطلــح “الزمــان
الطويــل” ،بهــدف الكشــف عــن الالمف َّكــر فيــه.
فاإلبســتيمي والزمــان الطويــل والالمف َّكــر فيــه والقطيعــة ورأس املــال
الرمــزي واملخيــال االجتماعــي هــي جــزء مــن الترســانة املفاهيميــة التــي
قــرأ بهــا أركــون عقــول الفِ ـ َرق اإلســامية علــى أنهــا بالرغــم مــن اختالفهــا
الظاهــري تعــود إلــى عقــل واحــد مجبــول بفكــرة التأصيــل والــذي مــا زال
شــغاالً إلــى وقتنــا هــذا.
فالالمف َّكــر فيــه مســتنبط مــن املفكــر فيــه .وأركــون عندمــا يعود إلــى التراث
قصــد التفكيــر فيــه ،يــدرك أن هنــاك أشــياء لــم يفكــر فيهــا يف املاضــي،
وبفعــل عامــل الزمــن حتولــت إلــى أشــياء أصبــح مســتحي ً
ال التفكيــر فيهــا،
كمســألة تاريخيــة النــص القرآنــي وتشـ ّ ُكله ومســألة الوحــي ،ومســألة خلــق
القــرآن ،ثــم مســألة الشــخص املواطــن ،ومســألة العلمنــة وحقــوق املــرأة،
ومســألة املعتقــد .فكيــف ،إ ًذا ،ميكــن التعامــل مــع هــذه القضايــا يف ضــوء
متطلبــات احلداثــة؟
االنتهاك
هنــا تنجلــي أداة منهجيــة أخــرى أســماها أركــون باالنتهــاك .فهــذا املفهــوم
يعنــي حســبه اختــراق املفاهيــم واملصطلحــات واللغــة التــي باتــت تشــكل
ســياجا مح َّر ًمــا علــى كل مجــدد .وهــذا االنتهــاك يجــب أال يــؤول إلــى
ً
اإللغــاء .وتعقبــه أداة أخــرى تتمثــل يف الزحزحــة التــي تفيــد خلخلــة البنيــات
املتكلســة والبداهــات املتحجــرة ،وتطــال العقــل واإلميــان والفــرد ،بهــدف
جتاوزهــا .وهــذه هــي األداة الثالثــة يف هــذا الثالــوث املنهجــي .فاالنتهــاك
والزحزحــة والتجــاوز هــي مفاهيــم إجرائيــة ِ ّ
يوظفهــا أركــون بهــدف
االنخــراط يف إســام حداثــي .إال أن هــذا الثالــوث املنهجــي ال يطبقــه

ثقافة
ثقافة
أركــون بكيفيــة آليــة علــى كل املفاهيــم التراثيــة بــل يراعــي يف هــذه العمليــة
مســألة اخلصوصيــة .فاإلميــان مث ـ ً
ا ،يؤكــد أركــون ،ينبغــي أن يتعــرض
للزحزحــة مــن دون التجــاوز .ألن اإلميــان حســبه ضــروري يف ظــل نظــام
العوملــة .وهــذه نقطــة ال ميكــن جتاهلهــا.
وهــذه األدوات اإلجرائيــة التــي تعتمدهــا القــراءة األركونيــة تســتند
إلــى مســاهمات العلــوم اإلنســانية الكونيــة احلديثــة كاأللســنيات
واألنثروبولوجيــا والســيميائيات وعلــم النفس االجتماعــي واألنثروبولوجيا
التاريخيــة وعلــم األديــان املقــا َرن .هــذا عــاوة علــى علــم األعصــاب
والفينومينولوجيــا والنقــد األدبــي ونظريــة التواصــل وفلســفة التفكيــك.
ويبــدو لــي أن القصــد مــن هــذا التعــدد املنهجــي عنــد أركــون هــو التقليــل
مــن هامــش اخلطــأ ،والعمــل علــى جتــاوز االســتخدام اإليديولوجــي
للتــراث ماض ًيــا وحاضـ ًرا ،غيــر مســتثن اخلطــاب االستشــراقي باعتبــاره
خطا ًبــا بــار ًدا إزاء اإلســام ،كمــا إن احلقيقــة حســبه تســاهم يف بنائهــا
أطــراف عــدة ،ومــن هنــا نســبيتها.
وهكــذا تقــوم هــذه القــراءة األركونيــة للتــراث علــى مجموعــة مــن األدوات
تنصــب علــى الفكــر الغربــي ،دليلهــا هــو
وتنصــب علــى التــراث ،كمــا
ُّ
ُّ
احلداثــة.
الفصل
فالنقــد األركونــي يبنــي معطياتــه أوالً علــى ضــرورة الفصــل بــن الظاهــرة
القرآنيــة والظاهــرة الدينيــة .فاألولــى يقصــد بهــا القــرآن كحــدث شــفهي
يتعــن دراســته وفــق قــراءة تزامنيــة أوالً قبــل وصلــه بنــا ثان ًيــا .والثانيــة
ضاربــة بجذورهــا يف التاريــخ وملتبســة بالسياســة واإليديولوجيــا .ودور
الباحــث هــو الوعــي بضــرورة التمييــز بــن الظاهرتــن حتــى تســهل مقاربــة
ظاهــرة الوحــي وفــق منهــج أنثروبولوجــي مثلــث األضلــع هــو الوحــي،
التاريــخ واحلقيقــة .وهــذا يتطلــب زحزحتــه عــن موقعــه والدعــوة إلــى
تشــكيل الهــوت إســامي حتريــري يكــون لإلنســان دور ف َّعــال فيــه ،ويقطــع
مــع الالهــوت التقليــدي الــذي ال مــكان فيــه لإلنســان .وهــذه العمليــة ال
تقتصــر علــى ظاهــرة الوحــي اإلســامي فقــط ،بــل تطــال كذلــك الظاهــرة
الدينيــة عامــة التــي عرفتهــا مجتمعــات الكتــاب .وهنــا تكمــن جــدة القــراءة
األركونيــة التــي مــن مقاصدهــا تأهيــل املجتمعــات اإلســامية الســتيعاب
مكاســب احلداثــة بــدل اتخــاذ موقــف ســلبي منهــا ،منب ًهــا إلــى ضــرورة
عــزل األنظمــة الالهوتيــة التــي شــكلها حمــاة املقــدس والتــي كان لهــا دور
ســلبي يف التعامــل مــع الوحــي عبــر حتنيطــه وقطعــه عــن مجالــه التداولــي
الثقــايف.
مــن هنــا تصــدت القــراءة األركونيــة لــكل األنظمــة التفســيرية التقليديــة
قدميــة كانــت أم حديثــة ،فأبــرزت تهافتهــا ومحدوديتهــا ،ذلــك أنهــا لــم
تكــن لتتمكــن مــن التمييــز بــن املعنــى وآثــار املعنــى كمــا هــو الشــأن مــع
الطبــري وأمثالــه الــذي كان يغيــب عنــه مفهــوم تاريخيــة الوحــي ،وســقط
مــن حيــث ال يــدري يف تســخير اآليــات القرآنيــة ،حيــث جلــأ إلــى عمليــة
النســخ لتبريــر نظــام اإلرث آنــذاك .وهــذا مــا نبــه إليــه أحــد املستشــرقني
املعاصريــن “بــاورس” وأكــده أركــون يف مــا بعــد ،رغــم املآخــذ األركونيــة
علــى هــذه الدراســة االستشــراقية واملتمثــل يف مصادمتهــا الوحــي اإلميانــي
اإلســامي الــذي مــا زال غيــر مؤهــل لتق ّبُــل مثــل هــذه األفــكار التــي تدخــل
يف دائــرة املســتحيل التفكيــر فيــه.
يثمــن أركــون هــذه احملاولــة االستشــراقية وينفصــل عنهــا يف الوقــت نفســه،
ِّ
داع ًيــا إلــى بديــل منهجــي يراعــي حساســية املســلم مــن جهــة مــن دون أن
يفــرط يف ثوابــت الصرامــة العلميــة مــن جهــة ثانيــة.
كمــا تتجــه هــذه القــراءة األركونيــة كذلــك إلــى األنظمــة التفســيرية

احلديثــة بــد ًءا مــن مدرســة املنــار إلــى املدرســة اإليديولوجيــة املعاصــرة
مــرو ًرا باملدرســة البيانيــة بهــدف نقدهــا وإبــراز محدوديتهــا وخلفيتهــا
اإليديولوجيــة ،ألنهــا جميعهــا تفتقــر إلــى املنظــور األنثروبولوجــي ،وتتجاهــل
الســياق الثقــايف للنــص التأسيســي ،ممــا جعلهــا قــراءة إيديولوجيــة تلغــي
البعــد التاريخــي يف فهــم النــص الدينــي ،معتقــدة أن املعنــى ثابــت ونهائــي
يتعـ َّـن التوصــل إليــه فقــط .وبذلــك فهــي تدخــل يف وفــاق مــع أفــق انتظــار
املتلقــي ،مــن دون أن تتمكــن مــن إشــراكه (املتلقــي) يف عمليــة بنــاء املعنــى
عبــر استشــكال ظاهــرة الوحــي ،فباتــت هــذه القــراءة اإليديولوجيــة
باختــاف أطيافهــا وألوانهــا غيــر ناجحــة ومفعمــة بالشــكوك.
نقاش
وممــا يضفــي علــى القــراءة األركونيــة جــدة وحداثــة ،دخولهــا كذلــك يف
نقــاش حــاد تــارة مباشــر وأخــرى ضمنــي مــع أنــواع القــراءات احلداثيــة
األخــرى ســواء كانــت هيرمينوطيقيــة (نصــر حامــد أبــو زيــد) أو مقاصديــة
(الطالبــي) أو تاريخيــة (فضــل الرحمــان) ،فالقــراءة األركونيــة حتــاول أن
تقتطــع لنفســها حيــزًا مييزهــا عــن القــراءات احلداثيــة األخــرى ،عبــر
اختزالهــا اإلشــكالية املطروحــة ذات الصلــة بنقــد العقــل اإلســامي .فبــؤرة
ـب علــى هــذا العقــل اإلســامي
البحــث األركونــي ومجمــل مشــروعه ينصـ ّ ُ
وكيفيــة تشـ ّ ُكله .فهــذا العقــل يختــرق كل املــن األركونــي وال ينحصــر فقــط
يف مؤلــف واحــد كمــا يــرى بعــض الدارســن املعاصريــن.
فإشــكالية أركــون املركزيــة التــي ينبنــي عليهــا مجمــل مشــروعه هــي العقــل
اإلســامي يف كل مظاهــره ومســتوياته ،ال فقــط مســتوى العقــل النظــري
وإمنــا كذلــك املعيشــي والشــفوي والرمــزي وكل مــا يشـ ِ ّـكل محصلــة اإلنســان
املســلم ســواء علــى مســتوى النظــر أو العمــل.
ويعــود أركــون إلــى علــم أصــول الفقــه للشــافعي ليــرى فيــه بدايــة تأسيســية
لهــذا العقــل اإلســامي الــذي مــا زال شــغاالً إلــى اليــوم .فهــو عقــل تشــريعي
تأصيلــي يســتند إلــى تقنيــات االســتدالل الســتنباط القواعــد التشــريعية
والقانونيــة مــن القــرآن والســنة ،مغل ًقــا البــاب أمــام كل اجتهــاد أو تنظيــر.
فكانــت بذلــك بدايــة تشــكل األرثوذكســية اإلســامية التــي مــا زالــت آثارهــا
ســارية إلــى اليــوم يف العالــم اإلســامي املعاصــر .لــذا وجــب نقــد هــذا
العقــل الفقهــي الــذي ينــدرج مــع غيــره مــن العقــول األخــرى املنافســة لــه
يف نظــام فكــري (إبســتيمي) واحــد .واألداة املؤهلــة لهــذا النقــد جتــد
ترجمتهــا يف “اإلســاميات القانونيــة” التــي تــروح تشــريح العقــل احلقوقــي
(القانونــي) يف إهابــه اإلســامي أوالً والغربــي ثان ًيــا بهــدف إبــراز مثالبــه
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ثقافة
ثقافة
ومحدوديتــه يف اإلســام .وكــذا العمــل علــى إبــراز الطابــع اإلنســاني للعقــل
القانونــي وانتشــاله مــن كل انحــراف وضــال .أمــا “اإلســاميات التطبيقية”
ـب علــى باقــي جهــات هــذا العقــل اإلســامي فتقــوم بخلخلتهــا
فهــي تنصـ ّ ُ
وإزاحتهــا عــن موضعهــا األصلــي حتــى يتســنى جتاوزهــا (نقدهــا).
االستداللي
وإذا كان مشــروع نقــد العقــل اإلســامي عنــد أركــون يتبـ َّدى مــن خــال نقــد
العقــل اإلســامي يف جتلياتــه املتعــددة ،فإنــه يعـ ِ ّـرج علــى العقــل التأسيســي
لينظــر فيــه ،معتبــ ًرا إيــاه عقــ ً
ا غيــر منطقــي وال اســتداللي ،بــل هــو
عقــل العجيــب واملدهــش يلعــب اخليــال دو ًرا مركز ًيــا يف بنائــه ،منتقــ ًدا
اإلســقاطات الالحقــة علــى هــذا العقــل حيــث أضحــى عقــ ً
ا فلســف ًيا
ناب ـ ًذا لــكل رمــز ومجــاز ،يف حــن أن القــرآن مفعــم كلــه بالتعابيــر الرمزيــة
وباألشــكال املجازيــة ،وبالتالــي فهــو عقــل أقــرب إلــى القــوة العاقلــة منــه إلــى
العقــل كملكــة لالســتدالل.
ويالحــظ البعــض أن هنــاك ه ـ َّوة يف النقــد األركونــي بــن العقلــن :العقــل
املتعالــي أو املق ـ َّدس ،وبــن جتلياتــه  :Les Théophaniesاملدونــة الرســمية
ـب نقــد أركــون علــى العقــل الكتابــي مــن دون الشــفوي.
املغلقــة ،وملــاذا انصـ َّ
واملتتبــع للمــن األركونــي يصعــب عليــه االنســياق وراء هــذا الطــرح.
فاملنهجيــة احلفريــة األركونيــة هــي منهجيــة يتبــدى دورهــا يف االنتهــاك
واخللخلــة والتجــاوز .وإذا كان الوحــي هــو أمــر إلهــي ال مــراء فيــه ،وإذا كان
اخلطــاب الشــفوي حســب التحليــل اللســاني يختلــف حت ًمــا عــن اخلطــاب
املكتــوب نظـ ًرا للتوظيــف الــذي يطالــه أثنــاء عمليــة االنتقــال ،فــإن وراء جمع
املدونــة الرســمية املغلفــة علــى األقــل عام ـ ً
ا سياس ـ ًيا/ايديولوج ًيا ،حتكــم
يف عمليــة اجلمــع ،وألغــى مدونــات أخــرى كانــت موجــودة ومعاصــرة للمدونة
الرســمية ،فحــق بذلــك البحــث يف هــذه املعضلــة ،ويــرى أركــون أن هنــاك
مواقــع معرفيــة يجــب التعــرض لهــا بالفحــص والنقــد ،تعــد مبثابــة مقدمــات
اختباريــة لنقــد العقــل الدينــي ،ســواء كان إســام ًيا أو غيــر إســامي .وهــذه
املقدمــات ليســت ســوى مــا اســماه اركــون باملثلثــات األنثروبوجليــة التــي مــن
دونهــا يســتحيل نقــد العقــل اإلســامي.
ورغــم ان القــراءة األركونيــة توجــه نقدهــا صــوب املاضــي ،فانــه ال يســلم
مــن نقدهــا كذلــك اخلطــاب اإلســامي املعاصــر باعتبــاره خطا ًبــا جماع ًيــا
متعــدد األوجــه ومعبــ ًرا عنــه يف كل اللغــات اإلســامية .إذ إن أركــون ال
يتوانــى يف ادخــال هــذا اخلطــاب يف نظــام الفكــر التقليــدي نفســه ،فهــو
امتــداد للعقــل االســامي الدوغمائــي يســتظل باملاضــي التيولوجــي
ويتماهــى معــه ،مدع ًيــا احتــكار املعنــى ومقيــ ً
ا الفكــر احلــر مــن مهامــه
النقديــة .إنــه يف آخــر املطــاف عقــل استســامي حتركــه هواجــس ظرفيــة
نكوصــا يف نظــر أركــون عــن مرحلــة “النهضــة”
وأغــراض سياســية ،ويعــد
ً
العربيــة يف القــرن التاســع عشــر امليــادي .وإذا كان هــذا ينطبــق علــى
العقــل األصولــي ،فــإن العقــل النضالــي القومــي هــو كذلــك لــه أقانيمــه
ومرجعياتــه ،يف ضوئهــا يحاكــم غيــره .لــذا لــزم مقاومــة هذيــن العقلــن
والدعــوة إلــى بنــاء عقــل متحــرر مــن كل األوهــام والعقــد ،وذلــك عبــر قــراءة
نقديــة ذات صلــة باملناهــج االجتماعيــة الكونيــة املعاصــرة ،وهــذا العقــل
التطلعــي ليــس شــي ًئا آخــر غيــر العقــل االســتطالعي الــذي يعــد مفتــاح
اقفــال دهاليــز الفكــر األركونــي.
العقل االستطالعي
فهــذا العقــل االســتطالعي هــو عقــل حداثــي ،يتخــذ احلداثــة أداة وغايــة
ويف ضوئهــا يقــرأ التــراث العربــي االســامي وكــذا التــراث الغربــي ،موظ ًفــا
“انثروبولوجيــا احلداثــة” ليدعــل العقــل الغربــي يف امليــزان ،وحتــى يبــرز أن
إبداعــا غرب ًيــا كمــا يــرى الغــرب ،وإمنــا هــي حــدث ضــارب
احلداثــة ليســت
ً
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اجلــذور يف التاريــخ .فاحلداثــة ليســت معاصــرة زمنيــة أو تزامنيــة ،حســب
أركــون ،وإمنــا هــي موقــف وتوتــر روحــي يطــال كل األزمــان والعصــور.
مــن هنــا حديثــه عــن احلداثــة العربيــة اإلســامية يف العصــر الوســيط،
واعتبــاره القــرآن يف حلظتــه التدشــينية حداثــة وجتدي ـ ًدا أو حلظــة قويــة
مــن حلظــات احلداثــة .وهــذه النظــرة األركونيــة للحداثــة التــي جتعــل مــن
هــذه األخيــرة كمــا فعــل يتســم بالتجــدد والتجديــد ،يبــدو أنهــا تطمــس
الســمة النوعيــة للحداثــة باعتبارهــا قطيعــة نوعيــة (جذريــة) مــع مــا هــو
تقليــدي.
وقــد ترتــب عــن هــذا اللبــس يف مفهــوم احلداثــة لــدى أركــون نتائــج منطقيــة
تــأدى إليهــا أركــون منهــا وجــود نزعــة إنســانية مبكــرة يف الفكــر اإلســامي
الوســيط مــن روادهــا اجلاحــظ ومســكويه وابــن رشــد ..الذيــن متكنــوا
بعبقريتهــم مــن صهــر الثقافــات األجنبيــة يف بوتقــة البيئــة اإلســامية .ومــن
هنــا اتســام املوقــف اإلنســي باجلــرأة واختــراق احملظــور ،ودعوتــه إلــى ردم
الهــوة بــن املعقــول واملنقــول .إال أن هــذه النزعــة اإلنســانية – حســب أركــون
– ســتتوقف يف اإلســام أبــان انحطاطــه ،وســتختفي ،ألن املوقــف العقلــي
الــذي كان يســاندها قــد اختفــى هــو اآلخــر كذلــك ،إذ ال وجــود لنزعــة
إنســية يف غيــاب نزعــة عقالنيــة تدعمهــا .وهــذا الغيــاب القســري لهــذه
النزعــة اإلنســانية يف اإلســام ســيفتح البــاب علــى مصراعيــه أمــام ظهــور
نزعــة إنســانية يف الغــرب يف العصــور احلديثــة واعيــة بذاتهــا.
كمــا أن مــن نتائــج القــول بحداثــة غيــر محصــورة يف الغــرب ،ميــل أركــون
للدفــاع عــن وجــود علمانيــة يف اإلســام متتــد جذورهــا إلــى حقبــة
املدينــة (جتربــة املدينــة) ،حيــث يلتبــس الدينــي بالسياســي .ويحلــل املثلــث
األنثروبولوجــي (العقــل – املجتمــع – السلطة/الســيادة العليــا) كمــا صاغــه
أركــون ،هــذه العالقــة بكيفيــة واضحــة ،مبــرزًا كيــف أن اإلســام منــذ
بداياتــه األولــى كان يفصــل بــن مــا هــو روحــي ومــا هــو زمنــي ،وأن اخلليفــة
– ال االمــام – كان يجمــع بــن يديــه الســلطتني الدينيــة والزمنيــة م ًعــا،
وأنــه لفهــم هــذه العالقــة جيــ ًدا – يؤكــد أركــون – يجــب ادخــال العامــل
التاريخــي يف احلســبان ،والعمــل علــى توضيــح الفــرق بــن اإلمــام واخلليفــة
والســلطان ،وكيــف أن مســألة اخلالفــة أو الســلطة يف اإلســام كانــت دائ ًمــا
حتــل بالوســائل الدمويــة ال بالطــرق املشــروعة ،لــذا يجــب جتــاوز الفهــم
العامــي لعالقــة الديــن بالسياســة باعتبارهمــا اطــاران مختلفــان ،والدعــوة
إلــى حتليــل تاريخــي يقــول بوجــود علمنــة يف اإلســام مــن دون القفــز علــى
الديــن.
ومحصلــة هــذه املشــاكل املتولــدة عــن الفهــم األركونــي للحداثــة يعاجلهــا
ـروعا اســتقرائ ًيا استكشــاف ًيا
مشــروع نقــد العقــل اإلســامي باعتبــاره مشـ ً
حفر ًيــا مســتنط ًقا للمســكوت عنــه ومزيــ ً
ا ألنــواع التلبيــس واحلجــاب
الــذي يعمــل مــن أجلــه العقــل املنبثــق وهــذا العقــل املنبثــق أو االستكشــايف
ال يتوانــى عــن ممارســة نقــد مــزدوج للــذات اإلســامية أوالً ،ثــم للــذات
الغربيــة ثان ًيــا .ويضطلــع مبهــام متعــددة وقواعــد صارمــة .فهــو عقــل شــفاف
يشــي مبــا يحمــل ،كمــا أنــه يحــرص علــى الشــمولية يف املعاجلــة ،معتم ـ ًدا
علــى التعــدد والتنــوع املنهجــي ،واض ًعــا نصــب عينيــه املتلقــي املشــروع،
الــذي يجــب أن يوجــه إليــه اخلطــاب ،ســواء يف الشــرق أو الغــرب .ناهيــك
باعتمــاده علــى نظريــة التنــازع بــن التأويــات ،وأن النــص حمــال أوجــه مــن
احلقيقــة يتعــن الكشــف عنهــا مــن دون حتنيــط املعنــى .بــل العمــل علــى
الكشــف عــن صيرورتــه وهــو مــا يســميه أركــون مســتعي ًرا عبــارة كريســتيفا
“بالتوليــد الهــدام للمعنــى”.
فهــذا العقــل االستكشــايف ،رغــم أنــه نشــأ يف قلــب العوملــة إال أنــه مــا فتــئ
يوجــه ســهام نقــده للعقــل العوملــي أو بلغتــه هــو – حســب عبــارة دريــدا

ثقافة
ثقافة
– للعقــل التلفــزي التكنولوجــي العلمــي الــذي
أفرزتــه العوملــة.
فمــن مهــام هــذا العقــل االســتطالعي إ ًذا،
أن ينتقــد النزعــة االنســانية التجريديــة
باعتبارهــا نزعــة شــكلية ،ال تخــدم اإلنســان
بقــدر مــا تزيــد مــن اســتعباده ،ويدعــو
مقابلهــا إلــى نزعــة إنســانية كليــة ذات منــزع
عاملــي ال تؤمــن باحلــدود ،وتفتــح جســو ًرا
بــن الشــرق والغــرب والشــمال واجلنــوب،
مهمتهــا هــي وضــع حــد للعنــف الســائد يف
املجتمعــات املعاصــرة ،بالرغــم مــن نزعتــه
األنثروبولوجيــة .إال أن هــذا التصــور
األركونــي للنزعــة اإلنســانية يصعــب حتقيقــه
علــى أرضيــة الواقــع .فهــو أقــرب إلــى املثــال
أو املاهيــة املطلقــة منــه إلــى التحقــق العينــي.
األصولية املعاصرة
ويحمــل أركــون األصوليــة املعاصــرة أو
اإلســام احلركــي مســؤولية العنــف املهيمــن
يف الســاحة اإلســامية املعاصــرة ،تب ًعــا للقــراءات احلرفيــة للنــص الدينــي
انفتاحــا قــراءة تأخــذ بعــن االعتبــار
التــي ينهجهــا ،داع ًيــا إلــى قــراءة أكثــر
ً
النــص والواقــع وتســتلهم معطيــات العلــوم االجتماعيــة وعلــم األديــان
املقــارن واألنثروبوجليــا الدينيــة وتعمــل علــى ادخالهــا إلــى املــدارس حتــى
يتأتــى التحــرر مــن هــذه القــراءات االنغالقيــة التــي ال تؤمــن إال باالقصــاء.
مــن هنــا دعــوة أحــد املفكريــن العــرب املعاصريــن البارزيــن إلــى دمقرطــة
تفســير القــرآن لتجديــد معانيــه ،حتــى ال يبقــى عرضــة للقــراءات “البريــة”
كمــا يقــول أركــون نفســه.
وهكــذا يتجلــى املشــروع األركونــي يف ثرائــه وتعــدد مســتوياته ،يناضــل علــى
عــدة جبهــات وفا ً
حتــا عــدة ورشــات يطمــح أن ينخــرط فيهــا مفكــرون عــرب
آخــرون لهــم الهــم نفســه ،املتمثــل يف إعــادة بنــاء مفهــوم جديــد للمواطــن
واملواطنــة (أو املواطنيــة) ،يجــد أرضيتــه اخلصبــة يف احلداثــة ،وينهــل
مــن منبــع العقالنيــة املعاصــرة الــذي يعــد فكــر أركــون جــز ًءا منهــا .وهــذه
الــذات ،أو املواطــن ،التــي يحلــم أركــون باعــادة بنائهــا ال تقــوم لهــا قائمــة إال
إذا مت اخضــاع املعتقــد الدينــي ملبضــع النقــد .فاإلميــان التقليــدي لــم يعــد
مجد ًيــا اليــوم أمــام حتديــات احلداثــة ،وال بــد مــن معاجلتــه يف ضــوء محــك
التجربــة مــع الزمــن ،أي ال بــد مــن استشــكاله ،وآنــذاك ميكــن احلديــث عــن
ذات فاعلــة إيجابيــة لهــا القــدرة علــى التصــدي للمشــكالت التــي تعترضهــا
وإيجــاد حلــول لهــا مبعــزل عــن كل قــوى خارجيــة عنهــا ،فاحتــة البــاب أمــام
ضــرورة التخلــص مــن ديــن املعنــى عبــر اقصــاء كل احلواجــز وتكســير كل
الســياجات املغلقــة التــي ظلــت حتاصــر العقــل اإلســامي منــذ بــروزه إلــى
اآلن .وهــذه إحــدى املهــام التــي نيطــت بالعقل االســتطالعي باعتبــاره مرك ًبا
ثقاف ًيــا وأداة منهجيــة مفتوحــة علــى كل االحتمــاالت .فهــو عقــل متســكع،
بلغــة أركــون ،ال يؤمــن باحلــدود ويعيــد النظــر يف نفســه باســتمرار فهــو عقــل
تعــددي يقتحــم كل املجــاالت ،إن كان يســجل عليــه أنــه صــرف اهتمامــه عــن
التجربــة الصوفيــة خاصــة أن “اإلســاميات التطبيقيــة” هــي أداة تبحــث يف
كل العقــول الفرعيــة التــي أنتجتهــا احلضــارة العربيــة اإلســامية ،ممــا لــم
تعــد معــه مســألة الســكوت عــن العقــل العرفانــي أمـ ًرا مبــر ًرا.
وإذا كان العقــل االســتطالعي يبــدو ألول وهلــة عقــ ً
ا جماهير ًيــا يعانــق
همــوم الشــعوب اإلســامية والغربيــة ،فــإن واقــع احلــال يشــدد علــى

نخبويتــه وعلــى اســتحالة تواصلــه مــع مختلــف
طبقــات القــراء .فهــو ،إ ًذا ،بحاجــة إلــى ايجــاد
متلــق مشــروع لــه مــن الكفايــة واجلــرأة مــا
يجعلــه يســتوعب املشــاريع العلميــة األصيلــة
ويعمــل علــى نشــرها وتعليمهــا.
وهــذا العقــل االســتطالعي ميــارس مهامــه
النقديــة عبــر أداتــن متالحمتــن :إحداهمــا
عمليــة تطبيقيــة تتمثــل يف “اإلســاميات
التطبيقيــة” التــي تعانــق جتليــات العقــل
اإلســامي .فهــي ممارســة علميــة متعــددة
املياديــن واالختصاصــات ،أمــا األداة الثانيــة
فهــي نظريــة تنصــب علــى العقــل اإلســامي
ذاتــه باعتبــاره أصــ ً
ا وتشــري ًعا .وقــد أطلــق
عليهــا أركــون اســم “اإلســاميات القانونيــة”
التــي تــروم نقــد وتفكيــك العقــل التشــريعي
اإلنســاني املنســوب تعســ ًفا إلــى املتعالــي،
وذلــك عبــر منهــج مقــارن بــن اإلســام
والغــرب يتوخــى ربطــه بالتاريخيــة .ويبــدو
لــي أن مصطلــح “إســاميات قانونيــة” لــم يظهــر لــه أثــر يف مؤلفــات
أركــون األولــى ،وأنــه وليــد عملــه األخيــر ،النزعــة اإلنســانية واإلســام،
وإن كان يشــير إلــى أن فكــرة ضــرورة نقــد العقــل القانونــي يف الســياق
اإلســامي كانــت تــراوده منــذ كتــب النســخة األولــى لتقدميــه مفهــوم نقــد
العقــل االســامي ،معنــى هــذا أن أركــون مــا فتــئ يراجــع مشــروعه الفكــري
باســتمرار وكذلــك أدواتــه .فهــو يناضــل بــا كلــل مــن أجــل أن يكتمــل
مشــروعه النقــدي .إال أنــه يبــدو أنــه مشــروع لــم يكتمــل ،وأن أركــون مــا
انفــك يفاجئنــا باجلديــد.
ويف احملصلــة النهائيــة ،فــإن القــراءة (القــراءات) األركونيــة مهمــا قيــل يف
مدحــا أو ذ ًمــا ،فإنهــا متكنــت مــن أن تســتل األقالم وتفتــح اإلضبارات
حقهــا ً
وتقــدح املواجهــات ،وتســجل التحفظــات ،وتثيــر احلماســات وتوقــع يف
االحراجــات .وهــذه الديناميــة التــي حتفــل بهــا العقالنيــة األركونيــة ال
تتوافــر إال يف املشــاريع الفكريــة األصيلــة كاملشــروع األركونــي .لــذا اختلفــت
النعــوت التــي تطلــق عليهــا .فهنــاك مــن يعتبرهــا عقالنيــة رافضــة أو تنتمــي
إلــى تيــار الرفــض املطلــق أو النقــد الســلبي .وهنــاك مــن يعتبرهــا عقالنيــة
كالميــة كاجلابــري.
واألمــر ال ينحصــر هنــا ،بــل يتعــداه إلــى حتديــد املوقــف األركونــي .فهنــاك
مــن يشــدد علــى أن الفكــر األركونــي فكــر حداثــي بامتيــاز .وهنــاك مــن ال
يتوانــى يف نعــت هــذه احلداثــة األركونيــة باإلســامية (أســلمة احلداثــة)
فهــي حداثــة إســامية عصريــة ،أو مــن يربطهــا باألصوليــة.
واملتأمــل يف هــذه اخلرائطيــة التأويليــة للعقالنيــة األركونيــة ال يســعه إال أن
يندهــش لهــذه احملمــوالت – املتعارضــة مــع بعضهــا – للعقالنيــة األركونيــة،
والتــي تبــن عــن عواصــة فهــم هــذه العقالنيــة وغناهــا وتعــدد روافدهــا.
إال أن مــا ينبغــي أن نشــدد عليــه هنــا هــو أن هــذه العقالنيــة األركونيــة ال
ميكننــا بحــال مــن األحــوال تصنيفهــا يف خانــة ال العقالنيــات املاضويــة،
وال اإلســاموية وال حتــى الرافضــة باملعنــى الســلبي للكلمــة ،وإمنــا هــي
عقالنيــة متتــح مــن منهــل احلداثــة ،وال تنــي تنقــد كل مــا يعتــرض طريقهــا.
فهــي إ ًذا كمــا قــال البعــض عقالنيــة نقديــة ،بــل نذهــب إلــى حــد اعتبارهــا
عقالنيــة استشــكالية جتعــل همهــا هــو استشــكال كل القضايــا التــي تعاجلها
وجعلهــا محــط تســاؤل مســتمر ■
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حوار /فؤاد نصر اهلل  -سلمان العيد
لقــد كان مــن أوائــل التجــار األحســائيني الذيــن قصــدوا
اخلبــر ،واســتقروا بهــا ،وفتحــوا بهــا خطــا جتاريــا
مــع االحســاء ،وبذلــك كانــوا مــن أوائــل النــاس الذيــن
أدركــوا األهميــة االقتصاديــة لهــذا اجلــزء العزيــز مــن
بالدنــا احلبيبــة ،وقــد شــهد ـ بعــد أن قطــن اخلبــر ـ
اخلــط التجــاري الرابــط بــن اخلبــر وبقيــق واألحســاء،
حيــث أن نقــل البضائــع القادمــة مــن الهنــد والصــن
ودول اخــرى بواســطة الســفن التجاريــة عبــر البحريــن
إلــى مرفــأ اخلبــر ليقــوم بنقلهــا إلــى األحســاء ..وكان
مــن اوائــل التجــار امل ّورديــن لشــركة ارامكــو الســعودية،
وهــي ـ كمــا نعلــم ـ أكبــر شــركة نفــط يف العالــم.
إنــه احلــاج /ياســن بــن ســلمان بــن احمــد الهاجــري
الــذي نقــل لنــا جــزءا يســيرا مــن جتربتــه احلياتيــة
والعمليــة ،وذلــك يف الديوانيــة اخلاصــة بــه التــي
يقصدهــا عــدد مــن محبــي وأصدقــاء وأبنــاء هــذا
الرجــل الفاضــل ،الذي خــص "اخلط" باحلوار التالي:

ياسني بن سلمان الهاجري لــ "الخط":

ولدت في األحساء
ولم يكن بها كهرباء
وقدمت إلى الخبر وبها شارع واحد
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الضيف يف ثالث مراحل من حياته
ـ ـ كيف كانت البداية والنشأة؟
ـ يف الواقــع مــن الصعــب حتديــد موعــد الــوالدة،
جــراء الظــروف االجتماعيــة التــي مررنــا بهــا
يف الســنوات الســابقة ،إذ يعمــد بعــض األهالــي
إلــى زيــادة أعمــار أبنائهــم بغيــة احلصــول علــى
حفيظــة النفــوس (التابعيــة) التــي تؤهــل صاحبهــا
للحصــول علــى وظيفــة ،واســتطيع القــول بأنــي
مــررت علــى وضــع مــن هــذا القبيــل ،ولكــن ــــ مــع
ذلــك ــــ ميكــن أن أقــول بــأن والدتــي جــاءت يف
العــام  1351للهجــرة ،ولكــن يصعــب علــي يف
الوقــت احلاضــر حتديــد اليــوم والشــهر.
ـ ـ وهــل التحقــت مبــدارس معينــة ،ام التحقــت
بالكتاتيــب؟
ــ...نعــم التحقــت مبــا يســمى بالكتاتيــب لتعلــم
القــران الكــرمي واالحاديــث النبويــة والقــراءة
والكتابــة واحلســاب ،فكانــت تلــك الفتــرة بدايــة
النشــأة ،خاصــة وأننــي ـ وهلل احلمــد ـ مــن عائلــة
ذات بعــد اجتماعــي ودينــي.
ـ وماذا كنت تعمل يف بداية حياتك العملية؟
ــــ كان الوالــد يعمــل يف التجــارة ،التــي ورثهــا عــن
ابيــه واجــداده يرحمهــم اهلل ،وكنــت اعمــل حتــت
ادارتــه ،ومنــه تعلّمــت أصــول املهنــة ،فاجلــد ـ
يرحمــه اهلل ـ كان يتعامــل مــع أهالــي اخلليــج
و جنــد والقصيــم والزلفــي وهجــر و بــوادي
االحســاء الــذي يأتــون إليــه بقوافــل جمالهــم،
ويوفــر لهــم الســلع وأغلبهــا مــن املــواد الغذائيــة
مثل الســكر وامللح واألرز والبهارات وما اصطلح
عليــه يف تلــك الفتــرة بــــ "اآلرزاق" ،كذلــك مــواد
البنــاء مثــل اخشــاب األشــجار (الدنشــل) ،والتي
تســتخدم يف أســقف املنــازل يف ذلــك الوقــت،
وبالنســبة لــي ويــوم تــويف اجلــد كان عمــري 12
عامــا ،وذلــك يف العــام 1363هـــ حيــث التحقــت
بالعمــل مــع الوالــد ،وقــد شــهدنا بدايــة العهــد

الســعودي الثالــث ،ومجــيء املغفــور لــه امللــك
عبدالعزيــز يرحمــه اهلل ،وقــد كان املوكــب امللكــي
قــد حصــل علــى متويناتــه مــن محــل الوالــد مــن
البهــارات والقهــوة والهيــل والســكر وغيــر ذلــك
وكنــا نحــن املمونــن الرئيســن ألمــارة االحســاء
يف وقــت االميريــن عبــداهلل و ســعود بــن جلــوي
رحمهمــا اهلل جميعــا
ـ ـ مــاذا تعلمــت مــن اجلــد والوالــد خــال تلــك
الفتــرة؟
ـــــ تعلمــت فــن وأســاليب التعامــل التجــاري
واألمانــة يف التعامــل مــع الزبائــن ،وقــد أكــدا ـ
يرحمهمــا اهلل ـ علــي بــأن الربــح ليــس كل شــيء،
بــل أن العالقــة الطيبــة ،والكلمــة احلســنة،
والتعامــل اإليجابــي هــي التــي تضمــن االســتمرار
بالعمــل التجــاري..
ـ ـ ومــن أيــن كانــت تأتــي البضائــع والســلع التــي
كنتــم تتعاملــون معهــا؟

احلاج أحمد بن محمد الهاجري
جد الضيف املتوفى سنة ١٣٦٣هـ

شهدت بداية العهد السعودي الثالث
وقمنا ب ـ "متوين" املوكب امللكي
تعلمت من والدي وجدي
أساليب التعامل التجاري
و أبرزها األمانة
ــــ كانــت معظــم البضائــع تأتــي عــن طريــق العقيــر
الــذي يســتقبل البضائــع القادمــة مــن مختلــف
دول العالــم يف ذلــك الوقــت كالهنــد والصني ودول
افريقيــا وغيرهــا مــن البلــدان عــن طريــق الســفن
الشــراعية ،وبعضهــا يحصــل عليــه مــن التجــار،
وأنــا قــد عملــت معهــم منــذ تلــك الفتــرة ،وشــهدت
تفاصيــل العمليــة التجاريــة ،والصعوبــات التــي
تواجهنــا جميعــا يف هــذا الشــأن.

الضيف يف الوسط وإلى اليمني عبد العزيز القصيمي وإلى اليسار محمد املوسى
ضمن وفد جتاري إلى أملانيا عام  ١٩٦٠م.
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من اليمني الشيخ جنيب احلرز واحلاج ياسني وأخوه املرحوم احلاج يوسف الهاجري

مع احلاج عبد اجلبار احلمود

نقلنا عملنا الى مرفأ اخلبر
الستقبال البضائع من الصني والهند

أوالدي .والبضائــع كانــت تنقــل إلــى بقيــق و
األحســاء عــن طريــق الشــاحنات (اللــوري)،
وتســير يف طريــق رمليــة غيــر معبــدة.
ـ وكيف كان وضع اخلبر حينما جئتم لها؟
ــــ جئــت اخلبــر ولــم يكــن بهــا ســوى شــارع
جتــاري واحــد هــو شــارع امللــك ســعود ،وهــو
الشــارع الرئيســي للتجــارة وذلــك يف العــام
 1372هـــ تقريبــا ،وكانــت امليــاه تصــل الــى
مبنــى احملــل عنــد ارتفــاع منســوب ميــاه
البحــر ،وقــد انشــأنا عــددا مــن املنــازل،
ســكنت أنــا يف واحــد منهــا ،ثــم جــاء اخــي يوســف
ليعمــل معــي ،حينهــا اراد اخــي علــي رحمــه اهلل
أن يفتــح لــه محــا يف وســط الدمــام مبنطقــة
التــي يطلــق عليهــا شــارع اجلامــع ،بعــد افتتــاح
مينــاء الدمــام وكانــت لدينــا أكثــر مــن محــل،
فمحــل يشــرف عليــه اخــي يوســف وآخــر اشــرف
عليــه أنــا ،والثالــث انتقــل الــى الدمــام لــأخ
علــي  ..وبعــد ازدهــار املنطقــة الشــرقية باحلركــة
التجاريــة كنــا نشــترى ونســتورد البضائــع ونقــوم
بتوزيعهــا ،ومــع تطــور العمــل وزيــادة النشــاط،
صــار كل واحــد منّــا لــه نشــاطه اخلــاص.

ـ ـ ومــن مــن التجــار عاصــرمت يف تلــك الفتــرة
وكانــوا لكــم زمــاء ومنافســن؟
ــــ كانــت ســوق األحســاء مزدهــرة يف ذلــك
الوقــت ،ومــن األســماء البــارزة يف تلــك
الفتــرة  ،راشــد الراشــد و القصيبــي
واجلميــح ،والعيســى ،والرمضــان ،ومحمــد
أنشأنا سلسلة محالت جتارية
الناصــر واخوانــه والوصيبعــي فبعــض التجــار
احســائيون أبــا عــن جــد ،وبعضهــم قدمــوا يف األحساء و الدمام واخلبر والبحرين
مــن جنــد واســتوطنوا االحســاء وعاشــوا
وأخيــرا فتحنــا فــرع الدمــام بعــد انتقــال امــارة
بهــا وســاهموا يف احلركــة التجاريــة التــي
شــهدتها باعتبارهــا املركــز التجــاري وال تــزال  .املنطقــة الشــرقية مــن االحســاء الــى الدمــام،
فقــد جئــت مــع عمــي محمــد يف البدايــة الــى
ـ وهل تركزت جتارتكم يف األحساء أم أن انتقلت اخلبــر ،بغــرض اســتقبال البضائــع التــي كانــت
تأتــي الــى مرفــأ (فرضــة) اخلبــر بعــد توقــف
إلــى مــكان آخر؟
ـ يف الواقــع كان اجلــد والوالــد يعمــان يف العمــل يف العقيــر ،الســتقبال البضائــع القادمــة
األحســاء ،ويف عهــد الوالــد مت انشــاء فــروع يف مــن الهنــد وبلــدان اخــرى عــن طريــق البحريــن
البحريــن واخلبــر والدمــام وبقيــق ،إذ مت إنشــاء بالســفن التجاريــة ،وكنــا نســتقبل البضائــع التــي
مــا يســمى اليــوم سلســلة جتاريــة ،حيــث كان تنقــل بالســفن الشــراعية املرســلة مــن أخــي علــي
والــدي مــع اخــي يوســف رحمهمــا اهلل يف املركــز مــن البحريــن ،إذ لــم يتــم إنشــاء اجلســر بعــد،
الرئيســي باألحســاء ،واخــي األكبــر علــي رحمــه ففتحنــا احملــل لهــذا الهــدف ومنهــا يتــم نقــل
اهلل يف فــرع البحريــن حيــث كانــت مركــز اخلليــج البضائــع إلــى بقيــق و األحســاء ،واذكــر حينهــا
التجــاري ،واخــي منصــور رحمــه اهلل يف فــرع بأنــي لــم أتــزوج بعــد ،وبعــد البقــاء بضعــة اشــهر
بقيــق ،وانــا وعمــي محمــد رحمــه اهلل يف اخلبــر ،وفقنــا اهلل إلكمــال نصــف الديــن ،فتزوجــت ام ـ ـ بنــاء علــى ذلــك كيــف تــرى الوضــع اآلن يف اخلبــر

من اليسار جواد الهاجري  ،الضيف  ،الشيخ محمد الهاجري
ثم أخواه علي ويوسف رحمهما اهلل
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احلاج ياسني مع أخيه املرحوم احلاج يوسف الهاجري
وابنه باسم ياسني الهاجري

حوار

مع مجموعة من األوالد واألصدقاء ويبدو يف الصورة رئيس التحرير فؤاد نصراهلل
ومدير التحرير سلمان العيد
والدمــام مقارنــة بتلــك األيام؟
ــــ الوضــع اختلــف ،الشــوارع تغ ّيــرت ،واخلبــر اآلن
مدينــة حديثــة ،ففــي تلــك األ ّيــام الســابقة كان
عــدد جتــار اجلملــة يف اخلبــر اربعــة أو خمســة
منهــم البســام والبابطــن واملزعــل وحســن
ســليمان الناصــر والقنــاص ،والقصيبــي وكانــت
جتارتهــم جميعــا يف املــواد الغذائيــة ،امــا اآلن
فقــد تطــورت األمــور وتغ ّيــرت يف كل شــي ومــن
ســكن اخلبــر ســابقآ ال يتخيلهــا اآلن.
ـ ـ وهــل بقيــت علــى جتــارة املــواد الغذائيــة أم
أحدثــت تغييــرا يف النشــاط؟
ــــ بعــد ســنوات مــن العمــل والنشــاط واجلهــد
والتعــب ،وبعــد أن رأيــت األوالد حتصلــوا علــى
العلــم وش ـقّوا طريقهــم بــكل إيجابيــة ،وحيــث لــم
تعــد الصحــة داعمــة ،قمــت بتحويــل نشــاطي مــن
املــواد الغذائيــة ،التــي تركتهــا بالكامــل ألجتــه إلــى
العقــار وذلــك قبــل  25عامــا ،وقــد كنــت يف اخلبــر
ونقلــت الــى الدمــام مــع كافــة األوالد قبــل 15
عامــآ.
ـ وهل أحد من األوالد امتهن التجارة؟
ابنــي االكبــر ســامي عمــل يف ادارة القطــاع
املصــريف ،ابنــي الثانــي محمــد مهنــدس يف
القطــاع احلكومــي ،ابنــي الثالــث باســم هــو مــن
احتفــظ مبهنــة اآلبــاء واالجــداد ،وهــو يــزاول
التجــارة واملقــاوالت واملشــاريع الزراعيــة ،أمــا
ابنــي الرابــع احمــد فهــو اآلخــر مهنــدس يف
القطــاع احلكومــي ،ويف احلقيقــة ملـــ لــم أكــن أريــد
أن أفــرض علــى أحــد منهــم وجهــة معينــة ،وكل
واحــد اجتــه باجتــاه اختــاره هــو بنفســه ،واحلمــد
هلل علــى كل حــال.
ــــ رمبــا أخذنــا احلديــث عــن احليــاة والتجــارة،
لكــن الشــيء الــذي ينبغــي ان نتطــرق لــه هو اســرة
الهاجــري ،فمــاذا تقــول عــن عائلــة الهاجــري؟
ــــ يف الواقــع كانــت األحســاء ايــام اجلــد والوالــد
25
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مــن أكبــر املراكــز الســكانية يف املنطقــة ،وبهــا
قــرى كثيــرة ،وكان عائلتنــا ـ وال تــزال ـ مــن بــن
عوائــل االحســاء املعروفــة ،كوننــا عائلــة جتاريــة
واجتماعيــة ،وقــد ظهــر مــن هــذه العائلــة عــدد
مــن الشــخصيات التــي لهــا تأثيــر باملجتمــع ،ولهــا
حضــور يف الفعاليــات العامــة ،أبرزهــا فضيلــة
الشــيخ محمــد بــن ســلمان الهاجــري (يرحمــه
اهلل) ،الــذي عمــل لفتــرة طويلــة قاضيــا مبحكمــة
األوقــاف واملواريــث باألحســاء ،كمــا كان والــدي
احلــاج ســلمان بــن احمــد الهاجــري عضــوا يف
أول مجلــس بلــدي أنشــئ ببلديــة االحســاء،
والــذي أسســه األميــر ســعود بــن جلــوي يرحمــه
اهلل .وشــاءت الظــروف ان نتعامــل مــع جميــع
اطيــاف املجتمــع باألحســاء واملنطقــة الشــرقية
وجنــد واخلليــج ولذلــك فــإن منظومــة عالقتنــا
مــع اآلخريــن واســعة ..هــذا مــا ميكــن قولــه يف
هــذا الشــأن.

ـ ـ يف هــذا املجــال ،الــم تكــن لديكــم عالقــات مــع
القطيــف وجتــار القطيــف؟
ــــ كانــت وال زالــت لدينــا عالقــات اجتماعيــة
واســعة مــع اخواننــا يف القطيــف ،وبالنســبة
للعالقــات التجاريــة كنــت اتعامــل مــع ســعيد
احملــروس ،وعبــداهلل املطــرود يرحمهمــا اهلل
وعبدالعلــي اجلشــي ،وآل ابراهيــم وغيرهــم
وكانــوا يداومــون علــى زيارتنــا يف األحســاء ويف
اخلبــر ،ونحــن نبادلهــم الزيــارات ايضــا.

ـ ماذا تتذكر عن الشيخ الهاجري؟
ـ هــو خالــي ،وكان املربــي الثانــي لــي وألخوتــي من
بعــد والــدي يرحمهمــا اهلل ،ومنــه تعلمنــا العلــوم
الدينيــة واالجتماعيــة ،وكنــت املرافــق لــه دائمــا
يف اســتقبال ملــوك اململكــة واالمــراء
واملشــايخ اثنــاء زيارتهــم للمنطقــة
الشــرقية وقــد رافقتــه يف عــدة
رحــات ،داخــل وخــارج اململكــة،
رحمــه اهلل رحمــة األبــرار
واســكنه الفســيح مــن
جنتــه.
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مع خال أبنائه املرحوم علي القصيمي
يف جمرك النويصيب بالكويت عام 1988م

من اليمني الضيف ثم الشيخ محمد الهاجري ،الشيخ عبداهلل اخلنيزي ،
محمد بوخمسني (أبو سامي ) ثم الشاعر محمد سعيد اخلنيزي عام ١٤٢١هـ

بعد سنوات طويلة من النشاط
وبعد التقاعد لم يبق سوى النشاط
العقاري
عالقاتي مع جتار وأهالي القطيف
أكبر من توصف
ـ ـ واآلن بعــد هــذا العمــر املديــد ،والتجــارب
املتميــزة ،مــا هــو برنامجكــم اليومــي؟
ــــ تقاعــدت عــن العمــل ،وتركــت التجــارة،
والعمــل ألوالدي وأوالد أخوانــي (علــي ومنصــور
ويوســف) ،واآلن انــا متفــرغ ومجلســي مفتــوح
يوميــآ للعائلــة واالصدقــاء
ـ ـ بحكــم هــذه املنظومــة مــن العالقــات ،ومــن
طبيعــة النشــاط التجــاري هــو الســفر والتنقــل،
فإلــى أي البــاد ســافرت؟
ــــ مــع الوالــد ســافرت ألكثــر مــن مــرة إلــى ايــران
والعــراق والــدول املجــاورة ،كمــا أنــي زرت عــددا
مــن البــاد االوربيــة مثــل املانيــا وبريطانيــا،

الضيف مع صديقه احلاج عبد اهلل القديحي والشيخ محمد أبو زيد
وعدد من األصدقاء وأفراد األسرة
وتركيــا ،والهنــد ..ولــكل رحلــة هنــاك مواقــف وجــذوري فيهــا وبلــد أهلــي هــي االم بــكل ماتعنــي
عديــدة ،وذكريــات جميلــة ،بعضهــا بغــرض الكلمــة ،لــذا فعالقتــي باألحســاء لــم ولــن تنتهــي.
التجــارة والعمــل  ،وبعضهــا بغــرض الســياحة .ـ يف اخلتام ماذا تود أن تقول؟
ـ ـ وكيــف تواصلكــم مــع األحســاء يف الوقــت أود أن اشــكركم واشــكر مجلتكــم وجميــع
القائمــن علــى هــذا اللقــاء وامتنــى لوطننــا ووالة
ا حلا ضــر ؟
ـــــ عالقتــي باالحســاء هــي عالقــة الروح باجلســد أمرنــا ومجتمعنــا الرقــي واإلزدهــار وان يحفــظ
هــي بلــدي ومســقط راســي ونشــأتي واصولــي اجلميــع ■ .

مع االبن باسم وعدد من األحفاد
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

} يَا َأي َّ ُت َها ا َّلن ْف ُس ا ْ ُل ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي إِلَى َربِّ ِك َر ِاض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة َف ْاد ُخلِي ِفي ِع َبا ِدي َو ْاد ُخلِي َج َّن ِتي {

تتقدم مجلة
ممثلة يف رئيس حتريرها
فؤاد نصراهلل
وجميع أفراد طاقمها
بأحر التعازي القلبية إلى
أسرة اجلشي وأرحامهم يف وفاة

احلاجة هنية حسن اجلشي
رحمها اهلل
زوجة احلاج محمد حسن بن عبد اهلل بن منصور اجلشي
وشقيقة كل من:
شــــــــــوقـــي حســــن اجلشــــــــي
إحــســـــــان حســــــن اجلشـــــــــي
ووالدة كل من :
ســلـــمــــان مــحــمــد حــســـن اجلشـــــي
نـــذيــــر مــحــمــد حــســـن اجلشــــــــــــي
ونايف ولزلي وفاطمة
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الفقيدة السعيدة ويدخلها الفسيح
من جناته وأن يلهم الفاقدين الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب
عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

سيمفونية الضوء

الضوء
التشكيلي
سيمفونية
الفن

مي ...

د زكي العوا توثيق
محم

تحول

ألبداع

لتواصل مع الصفحة

حمد أبوالسعود  -ل

إعداد :فراس أ
Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat

دومــا مــن املعجبــن بأفــكاره
فنيــا ،عرفتــه منــذ بداياتــه األولــى ورأيــت يف حماســه ورغبتــه اجلامحــة لتعلــم كل مــا يســتطيع تعلمــه يف هــذا املجــال وكنــت ً
ورؤيتــه لألمــور مــن زوايــا مختلفــة .كان معنــا يف منتــدى همســات وأصبــح أحــد املؤسســن ملعــرض همســات ضوئيــة وأضــاف بوجــوده الشــيء الكثيــر ،أنــه
ـروعا مميــزا لتصويــر مناظــر طبيعيــة عندمــا يراهــا املتلقــي ألول مــرة يــكاد يجــزم أنهــا بالتأكيــد ملــكان مــا يف
الفنــان محمــد زكــي العوامــي .بــدأ مؤخــرا مشـ ً
أوروبــا ولكــن وعنــد التركيــز جيـ ًـدا يــزداد األعجــاب حــن يكتشــف أنهــا مــن قطيفنــا احلبيبــة.
ـاص مــع العوامــي قــال فيــه " :بــدأت التصويــر
كان ملجلــة اخلــط لقــاءٌ خـ ٌ
عندمــا كان عمــري  15مــع إقنــاء أول كاميــرا وكان الغــرض منهــا توثيــق
املناســبات العائليــة والرحــات واألســفار و حتــول األمــر الــى هوايــة يف عــام
 2008وذلــك بعــد رؤيتــي لصــور التقطتهــا زوجتــي  ،وقتهــا كان التصويــر
إحــدى هواياتهــا املفضلــة ،فأعجبنــي املنظــور الفنــي للتصويــر الفوتوغــرايف
وبــدأت انظــر للتصويــر كفــن متكامــل وليــس مجــرد توثيــق ســريع"
ويف ســؤالنا لــه عــن مــن كان لــه األثــر األكبــر يف تشــجيعه علــى املضــي قدمــا
يف هــذا الهوايــة قــال" :كان لزوجتــي دو ُر كبي ـ ُر يف تشــجيعي علــى املضــي
قدمــا واود أن اســتغل هــذه املناســبة لشــكرها علــى كل مــا قدمتــه لــي
مــن تشــجيع .أيضــا الــردود التشــجيعية التــي تأتينــي يف وســائل التواصــل
االجتماعــي التــي أضــع بهــا بعــض أعمالــي كان لهــا األثــر الكبيــر يف
تشــجيعي علــى املواصلــة"
ويف جوابــه لنــا عندمــا ســألناه عــن كيفيــة تطويــره ملهاراتــه الفوتوغرافيــة
أجــاب" :بــدأت بقــراءة الكتــب ومتابعــة مقاطــع الفيديــو ملصوريــن محترفــن
وكنــت أُطبــق مــا أتعلمــه باإلضافــة الــى احملــاوالت والتجــارب الشــخصية
حيــث كان للســفر دور كبيــر يف تطويــر مهاراتــي أيضــا أضافــت لــي
مشــاركاتي يف املعــارض واملســابقات احملليــة والعامليــة الشــيء الكثيــر حيــث
اســتفدت كثيــرا مــن أعمــال املشــاركني وفهمــت اكثــر طريقــة نظــر األخريــن
لألعمــال املختلفــة وســاعدني هــذا مــن تطويــر طريقــة رؤيتــي للمواضيــع"
وعنــد ســؤالنا لــه عــن فكــرة تصويــر املناظــر الطبيعيــة يف القطيــف فقــال:
"أنــا مــن احملبــن للقطيــف ويف نفــس الوقــت مــن محبــي الطبيعيــة وكثيــرا
مــا اركــز يف مواضيعــي علــى الطبيعــة ويف يــوم مــن األيــام وبينمــا كنــت
أســتعرض بعــض األعمــال يف الكمبيوتــر شــعرت بالرغبــة يف التصويــر
فقلــت لنفســي لــم ال أحــاول تصويــر بعــض املناظــر الطبيعيــة يف القطيــف؟
وبالفعــل أخــذت عــدة التصويــر وتوجهــت للتصويــر ولــم أجــد أيــة صعوبــة يف
ذلــك فاألماكــن كثيــرة وكل مــا احتجتــه هــو بعــض الوقــت واالن وقــد بــدأت
فسأســتمر يف ذلــك أن شــاء اهلل"
أما عن طموحه وأمنياته الفنية فقد اجاب" :أطمح بأن تكون لي بصمة
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محمد زكي العوامي

مميــزة يف عالــم التصويــر مــن جهــة وأن أســتطيع إبــراز جمــال مدينتــي
القطيــف مــن خــال الصــور مــن جهــة اخــرى"
وعــن الصعوبــات التــي واجهتــه يف مشــروع تصويــر طبيعــة القطيــف قــال:
"مدينــة القطيــف حتتــوي علــى مناطــق طبيعيــة وســواحل جميلــة لكــن الكثيــر
مــن املناطــق ال يســمح التصويــر فيهــا ولكننــي ســأحاول احلصــول علــى
تصريــح رســمي ألقــوم بذلــك"
ويف اخلتــام طلبنــا مــن العوامــي رســالة يوجههــا لقــراء املجلــة فقــال:
"رســالتي هــي ان محافظــة القطيــف فيهــا الكثيــر مــن املناطــق اجلميلــة،
وهــي تنتظــر منــا اهتمــام أكبــر مــن الناحيــة البيئيــة"

الضوء
سيمفونيةالضوء
سيمفونية

الزور

أشجار املنجروف

جسر القطيف

جسر القطيف

كورنيش القطيف

تاروت

لرؤية املزيد وملتابعة أعمال محمد زكي العوامي بإمكانكم زيارة الروابط التالية:
500px.com/mohammed-zaki//:http
www.facebook.com/MohammedZakiPhotography
Instagram: zak_iphone
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حوار

حوار /سلمان العيد
وايف عبدالعزيــز القديحــي ،واحــد مــن أبنــاء هــذا الوطــن ومــن رجــال األعمــال املرموقــن باملنطقــة ،يحــدوه الطمــوح ألن يقـ ّـدم شــيئا
إلــى وطنــه ،فكانــت البوابــة التجاريــة واالســتثمارية خيــاره الوحيــد لتقــدمي مفهــوم جديــد يف عالــم ريــادة األعمــال بصورتــه احلقيقــة
ال صورتــه اإلعالميــة  ،فبعــد جتربــة ناجحــة يف تأســيس أول مطعــم متخصــص يف البرجــر الصحــي باملنطقــة و تالهــا عــدد مــن
املطاعــم انطلــق إلــى هوايتــه األولــى والقدميــة وهــي العمــل يف مجــال االتصــاالت ،فقــرر أن ينشــئ مجمعــا لالتصــاالت يف وســط
القطيــف باحترافيــة بالغــة ودقــة متناهيــة ،وهــا هــو يف املراحــل و اللمســات األخيــرة لطــرح هــذا املشــروع الــذي ســوف يــرى النــور يف
العــام اجلديــد  2016وســوف يليــه مقهــى ضخــم يف قلــب القلعــة و يليــه عــدد كبيــر مــن املشــاريع التنمويــة اجلذابــة بــإذن اهلل تعالــى.
القديحي خص ال ـ "اخلط" بهذه الطموحات املشروعة يف احلوار التالي:

وايف القديحي لــ "الخط"

برج االتصاالت أصـــــــــــــــــــــــــــــــ
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حوار
ـ ـ كيــف بــدأت عالقتكــم مــع التجــارة والنشــاط
التجــاري؟
ـــــ ابتــدأت هــذه العالقــة منــذ وقــت بعيــد ،حينمــا
كنــت صغيــرا إذ كنــت أبيــع "بليلــة" ،فــكان العمــل
جميــا ،وحظيــت بتشــجيع والدتــي دون غيرهــا،
بــل أن بعــض إخوانــي كانــوا يــرون بأنــه عمــل
غيــر الئــق مبكانــة عائلتــي االجتماعيــة ،لكنــي ـ
وبتشــجيع الوالــدة ـ بقيــت عليــه ،فأنــا يف ســن
العاشــرة ويف الصــف الرابــع االبتدائــي اشــتري
الكيلوغــرام بريالــن ،وابيعه بـــ  25رياال ،وواصلت
العمــل ـ وأنــا يف املرحلــة االبتدائيــة ـ فصــرت
ابيــع الساندويتشــات ،حتــى انهيــت املرحلــة
املتوســطة ،ففــي تلــك املرحلــة عقــدت شــراكة
مــع أحــد زمالئــي لبيــع "الطراطيــع" ،ففــي أول
صفقــة اشــترينا بضاعــة بـــ  200ريــال ،وحصلنــا
علــى  350ريــاال ،وســرنا علــى هــذا املنــوال حتــى

إلــى  1250ريــال ،وألنــي يف تلــك الفتــرة كنــت بــا ريــال.
عمــل أو دراســة كنــت أدوام يف املكتبــة من الصباح
الباكــر ،وكنــا نقــوم بتنســيق البحــوث التــي تأتينهــا ـ ماذا عملت بعد ترك هذا العمل؟
فنقــوم بتنســيقها وطباعتهــا .حتــى حصلــت علــى ــــ تركــت العمــل يف الهواتــف اجل ّوالــة والتحقــت
قبــول يف اجلامعــة ،فتركــت العمــل يف املكتبــة على مبعهــد وول ســتريت وعملــت مدربــا ،ثــم التحقــت
الرغــم مــن عــرض صاحــب املكتبــة زيــادة راتبــي باجليــش األمريكــي ألعمــل كمترجــم وبعــد
إلــى  5000ريــال ألنــه صــار يعتمــد علــي كثيــراً خمســة اشــهر ،وبعــد التخــرج جئــت الــى الظهــران
يف أعمــال املكتبــة .ومنــذ ذلــك الوقــت انقطعــت ألعمــل يف شــركة ســعودية بريطانيــة) للطيــران
عالقتــي باملكتبــة وابتــدأت مشــوار الدراســة.
والفضــاء) وبقيــت فيهــا مــن العــام  2006وحتــى
 2011فدخلــت يف برنامــج ملــدة ســتة أشــهر حــول
ـ ـ مــاذا تخصصــت يف اجلامعــة ،وهــل بقيــت علــى علــم نفــس الطالــب وعلــم التدريــس االحترافــن
نشــاطك التجــاري؟
فعرفــت حقيقــة كيــف اســتطاع هــؤالء الوصــول
ّ
ــــ ذهبــت إلــى اجلامعــة ،ووفقنــي اهلل للحصــول الــى الفضــاء ،وكيــف يعلمــون الطــاب بحيــث
علــى درجــة البكالوريــوس يف اللغــة اإلجنليزيــة -يتــاح لــه مجــال االبــداع ،عملــت مدرســا لعــدد
الترجمــة ،وخــال فتــرة الدراســة اجلامعيــة لــم مــن الطلبــة وتع ّرضــت لعقــاب غريــب عجيــب مــن
اتــرك النشــاط التجــاري ،فقــد كنــت اشــتري أحــد املشــرفني احملليــن ،والتهمــة أن أحــدا مــن

ــــــــغر طموحاتي و لكنه أهمها
انهينــا املوضــوع بســبب خســارة طالتنــا ،وأمــا يف الهواتــف اجلوالــة املســتعملة ألقــوم ببيعهــا يف الطــاب لــم يرســب ،فهــذا خطــأ يف عرفهــم ،مــا
املرحلــة الثانويــة فقمــت بخطــوات جريئــة مــن ســوق واقــف بالقطيــف ،وكانــت لــي شــراكة دفعنــي الــى االســتقالة عــام  2011فتوجهــت الــى
خــال التعاقــد مــع معظــم القرطاســيات لعمــل جميلــة مــع زميلــي هاشــم ابوالرحــي ،فكنــا العمــل التجــاري احلــر.
اللوحــات التوضيحيــة لألنشــطة املدرســية حيــث نشــتري الهاتــف اجلــ ّوال بألــف ريــال ونبيعــه
كنــت اجيــد الرســم و احــد أصدقائــي ماهــر بـــ 1500ريــال .ألن فتــرة اســتهالكه كانــت قليلــة ،ـ يف االتصاالت أم يف قطاع آخر؟
يف اخلــط ،وجنينــا ونحــن يف هــذه املرحلــة مــن وقيمتــه األصليــة  3000ريــال ،فكانــت املســائل ــــ تف ّرغــت للعمــل احلــر ،ولــم أتوجــه لالتصــاالت
العمــر مبالــغ مكنتنــا مــن فتــح حســابات بنكيــة أكثــر مــن مشــجعة ،وبقيــت يف هــذا النشــاط ملــدة وإمنــا للمطاعــم ففتحــت أول فــرع ملطاعــم
ســنة ،كونــه ابتــدأ يف العــام  2002وكنــت أتطلــع أفــوكادوز فــكان مشــروعا متخصصــا يف البرغــر
مــن عــرق جبيننــا.
الصحــي والعصيــرات ،ووفــرت جــوا
أجريت دراسة ميدانية على محالت الهواتف للطــاب املبتعثــن ،ثــم فتحــت الفــرع
ـ ـ مــاذا حــدث بعــد الثانويــة ألــم تلتحــق
الثانــي يف شــارع احــد ،والثالــث يف
باجلامعــة؟
املجمع
فكرة
لي
فطرأت
القطيف
يف
الربيعيــة ،ثــم افتتحــت مكتــب ترجمــة
ــــ يف البدايــة لــم اوفــق للحصــول علــى
واسســت مكتــب خدمــات جتاريــة ،ويف
مقعــد يف اجلامعــة ،فالتحقــت بالعمــل يف
العــام  2015جــاء مشــروع مجمــع بــرج
قرطاســية الرســام الصغيــر ،فقــد كانــت
أدعو كل الشباب إلى البدء
االتصــاالت بالقطيــف.
هوايتــي الرســم ،فذهبــت الــى صاحــب
يف مشاريعهم بدون تردد
املكتبــة وقلــت لــه بأنــي أريــد العمــل حتــى
ـ وكيف نشأت فكرة هذا املجمع او البرج؟
لــو كان مجانــا ،فقــال لــي  ":اذن تعمل معي
ــــ اوال أنــا منــذ ولــدت وفتحــت عينــي
براتــب ريــال واحــد يف الشــهر" ،فقبلــت بدأت من جتارة البليلة والهواتف املستعملة
يف احليــاة اعشــق القطيــف وأهواهــا،
العــرض ،ولكنــه لــم يلتــزم بــه فأعطانــي واسعى الطالق مجمع متكامل لالتصاالت
وأمتنّــى وجــود املزيــد مــن املشــاريع
 800ريــال شــهريا ،وكان عملــي يف البدايــة
التنمويــة ،وكنــت أفكــر يف مشــروع يخــدم
تنظيــف الزجــاج واألرضيــة ،وكان ذلــك يف
العــام  . 1999ثــم ترقيــت إلــى موظــف كاشــير مــع لتأســيس محــل لبيــع الهواتــف اجلوالــة ولكــن لــم املنطقــة ،وابحــث عــن مجمــع جتــاري كبيــر،
تصويــر املســتندات والرســم ،فكافأنــي بــأن جعــل أجــد التشــجيع والدعــم مــن أحــد ،رغــم أن املبلــغ فحينمــا مت إخــاء هــذا املجمــع ،وبــات فارغــا،
وجبــة عشــائي يوميــا مــن القرطاســية وزاد راتبــي لــم يكــن يســتحق فهــو ال يتجــاوز حــدود  60الــف ورأيــت أنــه معــروض لالســتثمار ،ذهبــت للبحــث
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حوار

عملت يف قرطاسية براتب ريال واحد
يف الشهر وخرجت منها رافضا ً
 5000ريال
عملت مترجما ومدرسا
وعوقبت ألن "طالبي لم يرسب أحد"
عــن مالكــة ،فتمكنــت مــن التواصــل واالتفــاق
معهــم بهــذا اخلصــوص .وجــاءت فكــرة مجمــع
بــرج االتصــاالت بعــد دراســة احلاجــة امللحــة
ألهالــي املنطقــة لوجــود مشــروع مماثــل يخفــف
مشــقة االضطــرار للذهــاب للدمــام واخلبــر
للحصــول علــى تنــوع أكثــر و أســعار انســب .ومــن
هــذا املنطلــق أصبــح بــرج االتصــاالت بفضــل
اهلل تعالــى معلمــا للمنطقــة حتــى قبــل ان يتــم
افتتاحــه.

ــــ حينمــا مت االتفــاق مــع مـ ّ
اك املجمــع ف ّكرنــا أن
نقــدم خدمــات غيــر موجــودة يف العالــم ،فك ّونــا
فريــق مــن املــاك فدخــل معنــا رجــل أعمــال
مــن األحســاء وهــو األســتاذ عــادل احلمــاده ،إذ
عجبتــه الفكــرة ووصفهــا بأنهــا ســابقة ،بــل قنبلــة
يف عالــم املجمعــات التجاريــة ،فدخــل معنــا وبقــوة
ودعمنــا نفســيا ومعنويــا وماديــا ،فكرنــا كيــف
نخلــق مشــروعا تنمويــا ،فكانــت بعــض اخلطــوات
واإلجــراءات ففــي البدايــة أسســنا نظــام التأجيــر
املبنــى علــى املعاييــر العامليــة ،وأضفنــا لهــا ضمــان
خمــس ســنوات بعــدم رفــع اإليجــار وقدمنــا
خدمــات رياديــة ،فقدمنــا دعمــا فنيــا مجانيــا
ملــدة  24ســاعة إلــى املســتأجرين والعمــاء،
فــأي مشــكلة حتــدث لديهــم ميكــن االســتفادة
منصــة الدعــم الفنــي التــي ســتكون موجــودة
مــن ّ
يف املجمــع ،وقررنــا أن تكــون باملجمــع خدمــة
التوصيــل الــى املنــازل ،فيحــدث أن أحــدا يريــد
جهــازا أو شــاحنا او أي شــيء ميكــن أن نوصــل
الســلعة لــه يف أي مــكان يريــده ،كمــا أننــا ســنقدم
خدمــة ركــن الســيارة مجانــا ،وتطبيــق برنامــج(
آي تــي تــي ) حيــث يتــاح مــن خاللــه التعــرف علــى
اخبــار التكنولوجيــا وكل املبوبــات ،ومنهــا مبوبــات
التوظيــف التــي تتــاح يف املجمــع ،كل هــذا مــع
خدمــة احلراســة األمنيــة علــى مــدار الســاعة،
يضــاف إلــى ذلــك خدمــة االنترنــت،

ـ ألم تكن تلك مجازفة ومغامرة غير محسوبة؟
ــــ رمبــا كانــت كذلــك يف البدايــة ،لك ّنــي اجريــت
دراســة ميدانيــة ،فذهبــت الــى الدمــام والتقيــت
بعــدد مــن اصحــاب محــات الهواتــف احملمولــة
فقالــوا لــي إن  %80مــن زبائنهــم مــن القطيــف،
كمــا أنــي أجريــت احصائيــة لعــدد مــن احمل ـ ّ
ات
يف القطيــف فوجدتهــا كثيــرة جــدا ولكنهــا
متفرقــة و الينقصهــا اال ان تكــون متكتلــة يف
موقــع واحــد يكــون عنوانــا موحــدا للجميــع،
وبعضهــا يف مواقــع غيــر جتاريــة ،كمــا أنــي ـ يف
هــذا اجلانــب ـ وجــدت أن القطيــف تضــم 900
ألــف نســمة مــا بــن ســعودي ومقيــم ،فهــذه
نســبة كبيــرة جــدا ،وكثيــر منهــم ال يخرجــون مــن
القطيــف يف تسـ ّوقهم ،فقمــت باستشــارة العديــد
مــن الزمــاء ورجــال االعمــال فتوصلــت إلــى أن
املشــروع ســيكون ناجحــا بــاذن الــه إذا قــدم
مبواصفــات جديــدة ،وهــذا مــا مت بالفعــل.
ـ ـ مــا أبــرز األنشــطة التــي ســوف تتواجــد يف
ا ملجمــع ؟
ـ وهل أخذمت رأي اصحاب احملالت و األهالي؟
ــــ يقــدم املجمــع ـ بــإذن اهلل ـ عــدة خدمــات
ـ قمنابزيــارة كثيــر مــن محــات اجلــواالت،و منهــا (اجلــواالت ،احلاســبات ،املقاهــي الكبيــرة
عملنــا اســتقصاء عــام لــرأي األهالــي و رجــال واملطاعــم ،مــع غرفــة اجتماعــات بالتأجيــر
اعمــال املنطقــة و رأينــا ان  %99مــن الــردود كانــت اليومــي ،مجهــزة بــكل املتطلبــات ،يضــاف لــكل
إيجابيــة و مشــجعة وهــذا مــا شــجعنا الن نقــدم ذلــك محــات للصيانــة ،نتطلــع ألن يكــون مجمعــا
كل املزايــا التــي تخلــق مــن هــذا الصــرح معلمــا للتكنولوجيــا بحيــث تتوافــر الســلعة مــع فرصــة
مهمــا للمنطقــة.
خفــض االســعار ،فهــذا العصــر هــو عصــر تقنيــة
ـ وماذا قدمتم لضمان جناح املشروع جتاريا؟
املعلومــات ،فــا يوجــد منــزل ليــس بــه جــوال او
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حاســب آلــي او كافــة االجهــزة الذكيــة املختلفــة،
فيوجــد ســوق واســع ،واملجمــع فرصــة لتحقيــق
هــذا الغــرض.
ـ ـ وكيــف وجــدمت التجــاوب مــن قبــل املســتثمرين
يف هــذا النشــاط؟
ــــ املجمــع ســوف يفتــح يف ( )2016/3/4والعديــد
مــن الشــركات تبحــث عنــا ،ونحــن اآلن ال نؤجــر
أي احــد ،إمنــا نشــترط خبــرة يف النشــاط ال
تقــل عــن  3ســنوات ،وتوفــر لنــا هــذه املعلومــة
بعــد اطالعنــا علــى الســجل التجــاري ،وقــد
جتاوبــت معنــا بعــض شــركات االتصــاالت مثــل
(اس تــي ســي) واآلن انهينــا  %90مــن تهيئــة
املشــروع ،وجتاوزنــا كافــة العقبــات التــي كانــت
تواجــه املشــروع وابرزهــا املواقــف فتــم فتــح القبــو
املخصــص للمواقــف ،وغ ّيرنــا واجهــة املجمــع
وأعدنــا فتــح احملــات يف املقدمــة.
ـ كيف تتصور صورة املستقبل؟
ــــ أتوقــع أن يكــون هــذا املجمــع إضافــة الــى
القطيــف التــي تســتحق م ّنــا الكثيــر ،وقــد كســبنا
وهلل احلمــد صفقــة انشــاء مقهــى ضخــم بقلعــة
القطيــف والــذي ســيبنى علــى أفضــل أســاليب
البنــاء والديكــورات الداخليــة واخلارجيــة الراقيــة
وسيشــغل وفــق اعلــى املعاييــر العامليــة .ولــدي
طموحــات ملشــاريع ضخمــة جــدا أفضــل ان
احتفــظ بهــا مفاجــأة لوطنــي الغالــي.
ـ يف االخير ماذا تقول؟
برأيــي الشــخصي ان الســبب الرئيســي للــرزق
هــو حســن النيــة وحســن التــوكل علــى اهلل وبهــذا
امتنــى أن اخــدم بــادي حتــى آخــر يــوم يف
حياتــي ،وامت ّنــى مــن كل شــاب ســعودي أن يبــدأ
مشــروعه اخلــاص بــدون تــردد وال خــوف واهلل
وحــده ولــي التوفيــق .وانــا يف خدمــة كل شــاب
وشــابة ممــن يرغبــون بــدء مشــاريعهم التجاريــة
او مــن ينشــدون املشــورة ومكتبــي مفتــوح لهــم
دائمــا■ .

مقالة
مقالة

في تفكيك ظاهرة الكراهية
محمد محفوظ
ثمــة موجــات عنفيــة خطيــرة  ،جتتــاح بعــض الــدول
العربيــة حيــث القتــل العشــوائي اليومــي ،والــذي
يذهــب ضحيتــه العشــرات مــن األبريــاء ،وتزيــد هــذه
املوجــات العنفيــة مــن أزمــات وصعوبــات احليــاة
.حيــث التكتفــي هــذه املوجــات بقتــل البشــر ،وإمنــا
أيضــا تقــوم بتدميــر البنــى التحتيــة للمــدن ،وتنهــي
كل أســباب احليــاة الطبيعيــة يف املناطــق التــي تقتــل
وتفجــر فيهــا .والــذي يزيــد مــن خطــر هــذه املوجــات
العنفية،هــو إنهــا تتغــذى مــن مقــوالت دينيــة تبــر
عمليــات القتــل والتفجيــر  ،وتســاهم يف خلــق موجــة
مــن الكراهيــة بــن النــاس واملواطنــن ألســباب دينيــة
ومذهبيــة وقوميــة  ،ممــا يزيــد مــن مخاطــر عمليــات
القتــل والتفجيــر  ،ويدخــل هــذه البلــدان يف أتــون
العنــف والعنــف املضــاد ،والكراهيــة املتبادلــة .لذلــك
فــان العمــل علــى تفكيــك خطــاب الكراهيــة ومقوالتــه
املتعــددة  ،يعــد اليــوم مــن الضــرورات القصــوى
ألمــن واســتقرار املنطقــة .ويف ســياق العمــل علــى
تفكيــك هــذا اخلطــاب مــن الضــروري القــول ثمــة
أفــكار وقناعــات عديــدة حــن التفكيــر يف اإلجابــة
علــى الســؤال املتعلــق بطبيعــة ظاهــرة الكراهيــة
يف املجتمعــات اإلنســانية  ..ألن اإلجابــة الســريعة
تقــول  :أن الكراهيــة بــن النــاس تتــم ألســباب دينيــة
أو مذهبيــة أو قوميــة  ،لذلــك فهــي ظاهــرة دينيــة،
ثقافيــة  ،وال دخــل للسياســي يف إنتــاج ظاهــرة
الكراهيــة ..
ولكــن حــن التأمــل يف هــذه الظاهرة املعقــدة واملركبة،
جنــد أن جوهرهــا العميــق جوهــرا سياســيا  ..مبعنــى
أن ممارســة الكراهيــة تتــم ألغــراض سياســية دنيويــة،
بحيــث يســعى الطــرف املمــارس إلــى إزاحــة الطــرف
اآلخــر أو األطــراف األخــرى عــن طريقــه مــن اجــل
غايــات سياســية بحتــة ..وألن النخــب السياســية
الســائدة تعتمــد باســتمرار يف إدارة شــعبها علــى
قوتــن أساســيتني وهمــا  :القــوة اخلشــنة  ،الصلبــة
عبــر وســائلها املباشــرة وقدراتهــا الصلبــة ..والقــوة
الناعمــة التــي تســتدعي خطابــات دينيــة وثقافيــة
وإعالميــة  ،تغطــي ممارســة صانــع الكراهيــة  ،وتبــرر
لــه نهجــه الفئــوي والعصبــوي  ..ومــن املؤكــد يف هــذا
الســياق أن الديــن كمؤسســة ومقــوالت أيدلوجيــة ،
يســتخدم يف تبريــر عمليــة النبــذ والطــرد  ،الــذي مــن
متوالياتــه ومقتضياتــه بــث الكراهيــة بــن املواطنــن
ألســباب دينيــة أو قوميــة ..
ولكــن لــو غــاب االنحيــاز الدينــي أو القومــي الــذي
ميــارس ألغــراض سياســية دنيويــة  ،ملــا بــرزت حالــة
الكراهيــة بــن املواطنــن لعناويــن دينيــة أو قوميــة ..
ولكــن اإلرادة السياســية واخليــار السياســي  ،هــو

الــذي يوقــظ اخلصوصيــات علــى نحــو ســلبي  ،فينتــج
مــن جــراء ذلــك التباغــض والكراهيــة بــن املواطنــن
 ..ألن جميــع املواطنــن بــدأت تتلمــس حقيقــة أن
انتماءهــا الدينــي أو املذهبــي أو القومــي لــه مدخليــة
أساســية يف نيــل حقــوق املواطنــة الكاملــة أو منعهــا
عنــه  ..فلذلــك تنمــو احلساســيات بــن املواطنــن ،
والتــي تنتهــي بحالــة مــن اجلفــاء املســتحكم  ..ألن
الطــرف املمــارس للكراهيــة  ،حصــل علــى اخليــرات
العتبــارات غيــر كســبية ال دخــل لــه فيهــا  ،لذلــك
سيســتميت هــذا اإلنســان إال مــا نــذر إلبقــاء هــذه
االمتيــازات القائمــة يف جوهرهــا ألســباب سياســية
ودنيويــة الدخــل للمقــوالت الدينيــة اجلوهريــة فيهــا ..
ويف املقابــل فــإن الطــرف أو املكــون املطــرود
مــن نيــل حقوقــه العتبــارات ال دخــل لــه فيهــا يف
الغالــب ســيندفع مــن الناحيــة الســيولوجية للتشــبث
بخصوصياتــه وســيرفع مظلوميتــه وســيطالب
بإنصافــه وجماعتــه الدينيــة أو املذهبيــة أو القوميــة..
مــن هنــا فــإن تفكيــك هــذه اآلفــة اخلطيــرة  ،وإنهــاء
موجباتهــا و أســبابها املباشــرة و عيــر املباشــرة ،
يقتضــي العمــل علــى تنقيــة الراهــن و بنــاء العالقة بني
أهــل الوطــن الواحــد و منظومــة احلقــوق والواجبــات
علــى قاعــدة املواطنــة اجلامعــة  .بحيــث ال يكــون
كرهــي ألحــد ( ال ســمح اهلل ) ســبب حلرمانــه مــن
حقوقــه الطبيعيــة و األساســية  ،كمــا ال يكــون حبــي
ألحــد هــو الدافــع ملنحــه امتيــازات تتجــاوز حقوقــه
الطبيعيــة  .و هــذا يتطلــب مــن جميــع الــدول العربيــة
و اإلســامية العمــل مــن اجــل التالــي :
 -1ســيادة القانــون و رفــض اختراقــه أو جتــاوزه ،
بحيــث يكــون التعامــل مــع جميــع املواطنــن بصــرف
النظــر عــن انتماءاتهــم و منابتهــم و أصولهــم علــى
حــد ســواء فللجميــع كامــل احلقــوق و عليــه كامــل
الواجبــات .
فــكل املجتمعــات اإلنســانية تعيــش حقيقــة التعدديــة و
التنــوع بــكل إبعــاده و آفاقــه  ،و بعضهــا دخلــت هــذه
التنوعــات يف حقبــة مــن حقــب الزمــن يف صراعــات
و صدامــات دمويــة  ،ولكــن اجلميــع لــم يتمكــن مــن
تفكيــك ظاهــرة الصــدام الدمــوي بــن حقائــق التنــوع،
إال ببنــاء منظومــة قانونيــة متكاملــة  ،تكــون هــي
مرجعيــة اجلميــع ،وتضمــن حــق اجلميــع بــدون افتئات
علــى احــد ألي ســبب مــن األســباب ،وال تكفــي هــذه
املجتمعــات ببنــاء مرجعيــة قانونيــة ،وإمنــا تعمــل بــكل
إخــاص لكــي يكــون لهــذه املرجعيــة ســيادة وحاكميــة
علــى اجلميــع  .لذلــك فــإن ســيادة القانــون  ،هــو احــد
املداخــل األساســية لبنــاء عالقــات ســوية و ايجابيــة
بــن جميــع تعبيــرات الوطــن و األمــة .
 -2إعــادة بنــاء رؤيــة و موقــف حضاريــن مــن أحــدث

التاريــخ و رجالــه  .الن الكثيــر مــن املوضوعــات التــي
تثيــر الكراهيــة بــن املســلمني تعــود إلــى التاريــخ  .و
نحــن جميعــا ال نتحمــل مســؤولية ماجــرى يف التاريــخ
رجــال تلــك احلقبــة هــم وحدهــم مــن يتحمل مســؤولية
مــا جــرى يف راهنهــم  .لذلــك آن األوان بالنســبة لنــا
جميعــا و مــن مختلــف مواقعنــا أن نتحــرر مــن عــبء
التاريــخ  ،و نبنــي عالقاتنــا وفــق معطيــات راهننــا و
مســتلزمات اســتقرارنا االجتماعــي و السياســي .
 -3تطويــر نظــام الشــراكة العامــة علــى قاعــدة
املواطنــة اجلامعيــة و احتــرام اخلصوصيــات الثقافيــة
و املجتمعيــة  ،دون حتويلهــا إلــى مبــرر لالنكفــاء و
االنعــزال .
ومــن الضــروري يف هــذا الســياق أن نفــرق بــن
مرحلتــن يف التجربــة العربيــة  ..املرحلــة األولــى هــي
مــا قبــل املوجــه األصوليــة التــي اجتاحــت املنطقــة
العربيــة بعــد انتصــار الثــورة يف إيــران وحقبــة اجلهــاد
يف أفغانســتان  ،و هــي موجــه ســاهمت بطريقــة أو
بأخــرى يف إشــعار اجلميــع و علــى نحــو عدائــي يف
حــدوده الدنيــا بــن الــذات و اآلخــر قاعــدة الهويــة
الضيقــة التــي يحملهــا اإلنســان و وجــوده االجتماعــي
 ،ويف هــذه املرحلــة أزداد منســوب اخلصومــة و
الكراهيــة بــن املختلفــن و املغايريــن مــن جــراء
اخلــوف املتبــادل و التبايــن يف املواقــف و النظــرات
علــى أحــداث و تطــورات املنطقــة .
فاملوجــة األصوليــة ســاهمت يف بنــاء احلــدود بــن
النــاس علــى قاعــدة الهويــة الدينيــة أو املذهبيــة ،
لذلــك تراجعــت حقائــق التســامح و ازدادت صــور
اإلحــن بــن النــاس علــى قاعــدة دينيــة أو مذهبيــة .
أمــا مرحلــة مــا قبــل املوجــة األصوليــة فكانــت
العالقــة قائمــة يف اغلبهــا علــى الــود و التســامح
والتديــن الشــعبي الــذي يســمح باالختــاف و يتعامــل
مــع جتلياتــه بــروح احملبــة و املــودة  ،و أن كانــت هنــاك
نــوازع كراهيــة كامنــة يف النفــوس و العقــول .
لذلــك ثمــة قناعــة عميقــة علــى هــذا الصعيــد ،
وهــي إن إنهــاء موجــة الكراهيــة الدينيــة و املذهبيــة
و القوميــة التــي جتتــاح املنطقــة اليــوم و إلســباب
سياســية تتغــذى مــن خطــاب دينــي متشــدد أو مقوالت
مذهبيــة متعصبــة ،اليتــم إال بالعــودة إلــى التديــن
الشــعبي الــذي ال يحمــل خوفــا مــن و علــى املــرأة ،
وال يدعــو إلــى املفاصلــة الشــعورية و العمليــة بــن
املختلفــن و تبــرز يف ثنايــاه مضامــن إنســانية رائعــة
تتجــاوز التباينــات التاريخيــة و الفروقــات املذهبيــة
لصالــح متحــد اجتماعــي قائــم علــى املعايشــة
والتواصــل و الصحبــة اإلنســانية .
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بحيرة الموت
يقــع منجــم بيركلــي للنحــاس يف مدينــة بيــوت
بواليــة مونتانــا األمريكيــة بالقــرب مــن احلــدود
الكنديــة .ومنــذ عــام  1885ميالديــة بــدأ النــاس
يحفــرون أنفاقــا حتــت األرض هنــا وهنــاك بحثــا
عــن الذهــب والفضــة لكنهــم لــم يعثــروا علــى
مبتغاهــم إذ كانــت املنطقــة غنيــة بالنحــاس
الرخيــص وليــس بالذهــب والفضــة ممــا اضطــر
معظــم الباحثــن عــن الذهــب لبيــع مناجمهــم
الصغيــرة لشــركة أناكونــدا للنحــاس عــام
1955م .وبــدأت شــركة أناكونــدا بإنتــاج النحــاس
بطريقــة املنجــم املفتــوح إلســتخراج األحجــار مــن
املنجــم بعــد أن اشــترت أيضــا البيــوت واملــدارس
الواقعــة يف منطقتــي ميدرفيــل وماكويــن لتتمكــن
مــن عمــل حفــرة عمالقــة يســهل مــن خاللهــا نقل
الصخــور وفصــل النحــاس .واســتمر العمــل يف
املنجــم ملــدة  27ســنة متواصلــة قبــل أن تقــرر
شــركة آركــو التــي اشــترت املنجــم مــن شــركة
أناكونــدا عــام 1977م الــى إغــاق املنجــم عــام
1982م إغالقــا نهائيــا إلنتهــاء معظــم املخــزون وإرتفــاع تكلفــة اإلنتــاج .وضع املنجم بعد التعدين:
ومنــذ عــام 1955م وحتــى عــام 1982م مت نقــل اكثــر مــن  700مليــون طــن بإســتطاعة أي ســائح شــراء تذكــرة بدوالريــن فقــط لزيــارة املنجــم والــذي
مــن تربــة املنجــم بواســطة الشــاحنات ومت اســتخالص  320مليــون طــن مــن اصبــح بحيــرة وميشــي بعــد املدخــل يف نفــق قصيــر ليقــف فــوق مرتفــع
معــدن النحــاس .وجنــم عــن هــذا النشــاط حفــرة مســاحتها  2.7مليــون خشــبي يطــل علــى البحيــرة التــي تســطع عليهــا الشــمس فتنعكــس الــوان
متــر مربــع بطــول يســاوي  2133متــر وعــرض  1706متــر وعمــق  544متــر .املــاء امللونــة فتــارة تراهــا حمــراء واحيانــا صفــراء اومائلــة لألخضــر ،ويطلــق
وأثنــاء العمــل كانــت الشــركة املشــغلة تضــخ امليــاه مــن احلفــرة الــى خارجهــا اهالــي مدينــة بيــوت علــى منطقــة املنجــم مبنطقــة املــوت والبعــض يســميها
والتــي تتجمــع بســبب األمطــار أو التســربات مــن طبقــات امليــاه األرضيــة بحيــرة املــوت او بحيــرة الســموم واجلميــع علــى حــق ألن هــذه البحيــرة
احمليطــة باملنجــم حتــى ال تعيــق حركــة النقــل املســتمرة ليــا ونهــارا.
ال ميكــن ألي نــوع مــن انــواع احليــاة أن يعيــش فيهــا ،فــا يوجــد بهــا اي
هــذا الكــم الهائــل مــن النحــاس الــذي مت اســتخراجه مــن منجــم بيركلــي نــوع مــن األســماك وال ميكــن للطيــور ان تقتــرب مــن ســواحلها وال يوجــد
مت اســتخدامه يف صنــع األســاك الكهربائيــة التــي تضــيء معظــم املــدن نبــات ينمــو بالقــرب منهــا ،حتــى احلشــرات ال جتدهــا تتطايــر قريبــا منهــا.
األمريكيــة يف وقتنــا احلاضــر كمــا مت اســتخدامها ايضــا يف صناعــة الكثيــر هــذا مــا جنتــه شــهية الربــح واجلشــع وعــدم اإلهتمــام بالبيئــة ،والنتيجــة
مــن األجهــزة كالراديــو والتلفزيــون والتلفــون والســيارات والكومبيوتــرات وبعــد ســنني مــن التعديــن تتحــول منطقــة عــذراء علــى كوكــب هــذه األرض
وغيرهــا.
الوادعــة الــى منطقــة جــرداء ملوثــة مثيــرة لإلشــمئزاز  ،إنــه اإلغتصــاب
وعندمــا تقــرر إغــاق املنجــم عــام 1982م توقفــت الشــركة املشــغلة مــن ألرض جميلــة يف وضــح النهــار وأمــام املــأ .املــاء يتدفــق الــى باطــن حفــرة
ضــخ املــاء مــن احلفــرة ،واآلن وبعــد أكثــر مــن  33ســنة يوجــد لدينــا حفــرة املنجــم مــن طبقــات األرض ومــن األمطــار مبعــدل  22ســنتيمتر شــهريا.
عمالقــة مملــوءة بـــ  42بليــون جالــون مــن املــاء احلمضــي مختلــط مبعــادن واألوكســجني املــذاب يف املــاء املتدفــق يتفاعــل مــع املعــادن املتبقيــة بعــد
ثقيلــة وعــدد غيــر معــروف مــن أشــكال احليــاة املجهريــة اخلطــرة.
اســتخالص النحــاس وتنتــج أحمــاض خطــرة جــدا ممــا يــؤدي الــى زيــادة
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حموضــة املــاء ليصــل الــى مســتويات عاليــة تفــوق حموضــة اخلــل .اســتمرار
هــذا الوضــع بهــذه الكيفيــة يهــدد ســامة البيئــة احمليطــة باملنجــم وميــاه
الشــرب حتــت األرض وفوقهــا.
ناقوس اخلطر:
امليــاة الســامة ترتفــع يف حفــرة املنجــم مــع الوقــت وتهــدد امليــاه اجلوفيــة
وميــاه األنهــار والبحيــرات القريبــة ،وقــد وصــل املــاء يف احلفــرة عــام
2009م الــى ارتفــاع  1610متــر فــوق ســطح البحــر مقتربــا الــى احلــد
احلــرج واخلطيــر وهــو ارتفــاع  1648متــر فــوق ســطح البحــر ،عنــد هــذا
اإلرتفــاع يتســرب مــاء بحيــرة املنجــم امللــوث ويختلــط مبيــاه نهــر كالرك
فــورك الــذي يعتبــر اهــم مخــزون مــاء يف الواليــة .واكتشــف العلمــاء وجــود
مئــات األنــواع مــن األحيــاء الدقيقــة والطحالــب الغريبــة تعيــش يف هــذا
املــاء امللــوث والتــي قــد تهــدد حيــاة النــاس واملخلوقــات األخــرى يف املنطقــة.
ويف عــام 1995م ولشــدة البــرد حــط ســرب مــن الــوز املهاجــر علــى بحيــرة
املنجــم ليســتريح ويتقــي بــرودة العاصفــة الثلجيــة  ،لكــن مــا إن انتهــت
العاصفــة بعــد ايــام اال ومئــات مــن طيــور الــوز املهاجــر وجــدت ميتــة علــى
مقربــة مــن ســواحل البحيــرة.
املوقف يستدعي اإلهتمام من اجلميع:
بعــد رؤيــة طحالــب خضــراء لزجــة وغريبــة تطفــو علــى ســطح مــاء بحيــرة
املنجــم مت إقامــة مختبــر قريــب مــن البحيــرة تابــع جلامعــة مونتانــا للتقنيــة
وبعــد الدراســة والبحــث مت اكتشــاف  142مكــون حــي يعيــش يف البحيــرة
واكثــر مــن  80مركــب كيميائــي جديــد غيــر معــروف .كمــا ســارعت حكومــة
الواليــة بإنشــاء محطــة ملعاجلــة املــاء امللــوث عــام 2003م للتقليــل من التدفق
الــذي يرفــع منســوب املــاء يف البحيــرة الــى اإلرتفــاع احلــرج وذلــك بضــخ
املــاء خــارج البحيــرة ومعاجلتــه بواقــع  3000الــى  5000جالــون يف الدقيقــة
علــى مــدار الســاعة بإســتخدام الليمــون خلفــض احلموضــة ،وعــزل املعــادن
مــن املــاء علــى شــكل قوالــب طينيــة بعــد خفــض احلموضــة .ومت إنشــاء
مواقــع الكترونيــة مــن قبــل املهتمــن واملتطوعــن ملراقبــة منســوب امليــاه يف
البحيــرة ومتابعــة جديــة اجلهــات املســؤولة للقيــام بواجبهــا لوقــف إتســاع
رقعــة املشــاكل البيئيــة .كمــا مت إنشــاء برنامــج مراقبــة علــى مــدار الســاعة
لعــدم الســماح للطيــور بــأن تبقــى لســاعات طويلــة قــرب البحيــرة الســامة
حفاظــا علــى حياتهــا .ومــا زالــت األبحــاث قائمــة للتعــرف علــى الفطريــات
والبكتيريــا التــي تتكيــف علــى العيــش مــع الظــروف القاســية داخــل حفــرة
املنجــم والتــي تبــن انهــا تتصــارع فيمــا بينهــا علــى البقــاء بوجــود مــوارد
شــحيحة ممــا ادى الــى إنتــاج مركبــات شــديدة الســمية ومخيفــة .وألن املــاء

ملــوث مبعــادن ذائبــة وثقيلــة وذات تركيــز عالــي مــن املنجنيــز واحلديــد
والزنــك والزرنيــخ والنحــاس وحمــض الكبريــت والكادمييــوم وغيرهــا
يصبــح لــون املــاء اخضــر ليمونــي يعلــوه لــون املــاء األحمــر القانــي علــى
الســطح.
مناجم النحاس وحقول النفط:
املشــاكل التــي خلفهــا إنتــاج النحــاس مــن منجــم بيركلــي تضــج مضاجــع
اإلمريكيــن وخاصــة املجتمعــات التــي تعيــش بالقــرب مــن هــذا املنجــم،
وبالرغــم مــن كل اإلحتياطــات واملشــاريع واألبحــاث ،إال أن العــاج يحتــاج
الــى زمــن طويــل وجهــود جبــارة لتقليــل األضــرار البيئيــة والصحيــة علــى
اإلنســان هنــاك .وعندنــا يف الشــرق األوســط ســتنضب حقــول النفــط
عاجــا أم آجــا وســنواجه مشــاكل شــبيهة الــى حــد مــا مــن املشــاكل التــي
خلفهــا منجــم بيركلــي للنحــاس وعلينــا أن نواجههــا شــئنا أم أبينــا .عندمــا
تســتخرج ماليــن براميــل النفــط وباليــن األمتــار املكعبــة مــن الغــاز مــن
باطــن األرض يتــم ضــخ كميــات هائلــة مــن امليــاه يف هــذه احلقــول  ،لــذا
عندمــا ينضــب النفــط مــن هــذه احلقــول فنحــن أمــام حزمــة مــن املشــاكل
أهمهــا :امليــاه التــي مت حقنهــا يف اآلبــار ســتكون حتمــا ملوثــة بالبتــرول
– بقايــا النفــط والتســريبات النفطيــة يف الصحــاري والبحــار ســتصل
حتمــا الــى امليــاه اجلوفيــة الصاحلــة للشــرب – ســيترك مئــات مــن اآلبــار
املفتوحــة او شــبه املفتوحــة يف البــوادي واملناطــق املغمــورة – مئــات مــن
انابيــب احلديــد املغروســة يف البحــر ويف الصحــراء وعلــى اعمــاق كبيــرة
ومتفاوتــة – مئــات الكيلومتــرات مــن األنابيــب املتهالكــة ممتــدة يف قــاع
البحــر ويف الصحــاري .فهــل نحــن مســتعدون للتعامــل مــع مــا ينتظرنــا مــن
مشــاكل جــراء إســتخراج ثرواتنــا؟ ■
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أكالت مفيده لجمال شعرك

يؤكــد خبــراء التجميــل أن الشــعر الســليم والصحــى يأتــى مــن الغــذاء
الســليم والصحــى وأن االعتنــاء بالغــذاء الصحــى الســليم لــن يكفــل ِ
لــك
جســما صحيــا وســليما فقــط ،بــل ســيضمن ِ
لــك شــعرا جميــا والمعــا.
وأشــارت األبحــاث إلــى أن العوامــل الوراثيــة والبيئيــة واحلالــة الصحيــة
والغذائيــة مرتبطــة بصحــة الشــعر ،حيــث توجــد مــواد غذائيــة متوافــرة
فــى الطعــام تلعــب دروا مهمــا فــى تغذيــة بصيــات الشــعر وتســمح بتنشــيط
الــدورة الدمويــة ،ووصــول األكســجني لفــروة الــرأس .وينصــح مــروة مبادتــى
البروتــن والزنــك الالتــى يعانــن مــن الشــعر الرفيــع املتقصــف ،ألن
انخفــاض مســتوى الزنــك فــى الــدم يجعــل الشــعر ضعيفــا ومقصفــا.
كمــا أن مــادة البروتــن توجــد فــى أطعمــة مثــل الفاصوليــا والســمك واللحوم
والبيــض والدواجــن ،ولــذا يجــب علــى الســيدة أو الفتــاة تنــاول كــوب مــن
احلليــب خالــى الدســم مــع وجبتــن أو ثــاث مــن اللحــوم أو الفاصوليــا أو
الســمك أو البيــض ،أمــا مــادة الزنــك فتوجــد فــى الفطــر والســبانخ وحلــم
األبقــار والضــأن.
ومــن املهــم احلصــول علــى الدهــون األساســية فــى الطعــام اليومــى للحصول
علــى شــعر المــع مثــل الدهــون األحاديــة منهــا وغيــر املشــبعة مثــل زيــت
عبــاد الشــمس والــذى يلزمــك منــه ملعقــة يوميــا لضمــان إفــراز الزيــت مــن

فوائد التمر لصحة
وسالمة األم والجنين
يلعــب التمــر دوراً مهمــاً يف إمــداد اجلســم باملــواد الغذائيــة الضروريــة ،
فهــو طعــام ممتــاز خلاليــا اجلســم وأنســجته وأعضائــه ،حيــث يزيــد التمــر
الســكر احليوانــي (جليكوجــن) يف الكبــد ،وهــو منبــع الطاقــة يف جســم
اإلنســان ،كمــا يفيــد يف حتســن عمليــة بنــاء األنســجة والتمثيــل الغذائــى
وتقويــة اجلهــاز الــدوري إذا كان هنــاك نقــص يف الســكر املوجــود بالــدم.
فــى هــذا املقــال نقــدم لـ ِـك أهــم فوائــد التمــر لصحــة وســامة األم احلامــل
وجنينها.
فوائد التمر لصحة وسالمة األم وجنينها:
■ لقــد إكتشــف العلمــاء أهميــة التمــر لتســهيل عمليــة الــوالدة وكذلــك
احملافظــة علــى صحــة اجلنــن داخــل بطــن األم.
■ يزيــد التمــر مــن املقاومــة ضــد التســمم ،أمــا بالنســبة لــأم احلامــل
فيعتبــر التمــر مــن األغذيــة الهامــة التــي يجــب أن تتناولهــا خــال فتــرة
احلمــل لســامتها وســامة جنينهــا ،حيــث إن األبحــاث الطبيــة احلديثــة
جــاءت لتكشــف لنــا عــن آثــار التمــر العالجيــة التــي تعــادل آثــار العقاقيــر
امليســرة لعمليــة الــوالدة والتــي تكفــل ســامة األم واجلنــن معــاً.
■ أمــا بالنســبة لتســهيل عمليــة الــوالدة فقــد أثبــت العلمــاء والباحثــون أن
التمــر يحتــوي علــى مــادة تنبــه تقلصــات الرحــم ،وتزيــد مــن انقباضهــا
وبخاصــة أثنــاء الــوالدة ،وهــذه املــادة تشــبه هرمــون األوكسيتوســن ،وهــو
الهرمــون الــازم لعمليــة الــوالدة  ،ألنــه ينشــط انقبــاض عضــات الرحــم
لتيســير هــذه العمليــة.
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الغــدد الدهنيــة للحفــاظ علــى طبيعــة الشــعر ،مــع اتبــاع حميــة غذائيــة
لضمــان ســامة وصحــة اجلســم والشــعر العامــة ومــن األطعمــة الغنيــة بهــا
مثــل ســمك الســلمون واملاكريــل والتونــة ،باإلضافــة لبــذور الكتــان واجلــوز
واألفــوكادو وزيــت الزيتــون فهــى غنيــة بالدهــون األحاديــة غيــر املشــبعة
وكذلــك األطعمــة التــى حتتــوى فيتامــن
■ وبعــد نــزول اجلنــن يســاعد هــذا الهرمــون علــى إعــادة الرحــم إلــى
ســيرته األولــى  ،فيتضــاءل حــدوث النزيــف الرحمــى بعــد الــوالدة  ،وأن
ثمــرة النخيــل الناضجــة حتتــوى علــى مــادة قابضــة لعضــات الرحــم ،
وتقــوى عملهــا يف األشــهر األخيــرة للحمــل فتســاعد علــى الــوالدة مــن جهــة،
كمــا تقلــل كميــة النزيــف احلاصــل مــن جهــة أخــرى بعــد الــوالدة،
■ كذلــك يســاعد يف تخفيــف ضغــط الــدم عنــد احلامــل فتــرة ليســت
طويلــة ،ثــم يعــود لطبيعتــه وهــذه اخلاصيــة تقلــل كميــة الــدم النازفــة .كذلــك
يســهم التمــر بشــكل فعــال يف عمليــة إدرار احلليــب للمولــود.
■ يحتــوي التمــر او الرطــب علــى املغنيســيوم وكذلــك املنجنيــز ،حيــث أن
املغنســيوم يعمــل علــى تهدئــة اجلهــاز العصبــى ومنــع توتــره وهياجــه ،ومهــم
جــداً حلمايــة العظــام واألســنان كمــا إنــه خافــض طبيعــى للحــرارة.
■ يحتــوي التمــر علــى البوتاســيوم الــذي يســاعد علــى القــدرة علــى التفكيــر
 ،أمــا الفوســفور فهــو الزم الســتمرار احليــاة وانتظــام نبضــات القلــب ونقــل
اإلشــارات العصبيــة .واحلديــد الــذى يدخــل يف تكويــن هيموجلــن الــدم.
■ يحتــوى التمــر أيضــا علــى األليــاف التــي متنــع اإلمســاك وتطهــر القولون ،
ومجموعــة كبيــرة مــن الفيتامينــات  ،وحمــض الفوليــك وهــو العامــل املضــاد
لألنيميــا احلــادة ،ويلعــب دوراً مهم ـاً يف تخليــق األحمــاض النوويــة ،ويقــي
مــن مــرض تصلــب الشــرايني .
إذن هــو مجموعــة غذائيــة متكاملــة للحامــل وجنينهــا ،والزالــت هنــاك
العديــد مــن الفوائــد اجلمــة للتمــر لــم يتــم إكتشــافها بعــد.

صحتين

الرمان مفيد لصحة الحامل وجنينها

عزيزتــي األم احلامــل اثبتــت الدراســات العلميــة احلديثــة التــي يعكــف
العلمــاء علــي إجرائهــا إلــى أهميــة دور الرمــان وفائدتــه العظمــى والتــي
منهــا:
 -1احلــد مــن نشــاط اإللتهابــات الروماتيزميــة وآالم املفاصــل  ،وتقليــل
تلــف غضــروف املفاصــل.
 -2احلد من تصلب الشرايني .
 -3تقليــل درجــة ترســب الكوليســترول علــي جــدران األوعيــة الدمويــة
الداخليــة.

 -4تأثير الرمان املمتاز للوقاية من السرطان بأنواعه.
 -5وقاية الدماغ من تأثير نقص األوكسجني .
ومــن خــال األبحــاث التــي عــددت فوائــده زاد الطلــب عليــه يف الــدول
الغربيــة ،باعتبــاره مــن أغنــى الفواكــه باملركبــات املفيــدة ،واملــواد املضــادة
لألكســدة كالبوليفينــول ،والبوتاســيوم  ،وفيتامــن ســي (ثمــرة واحــدة مــن
الرمــان تؤمــن  %40مــن حاجــة االنســان اليوميــة  ،إضافــة إلــي فيتامــن
بــي 1،2والنياســن ،والفيتامينــات واألمــاح).
كل ذلــك يفيــد أيضــا املــرأة احلامــل وجنينهــا  ،فقــد أثبتــت األبحــاث
فائــدة تنــاول احلامــل للرمــان علــي ســامة دمــاغ الوليــد فهــو يحمــي مــن
نقــص إمــداد الدمــاغ باألوكســجني يف حــاالت الزهاميــر وضيــق شــرايني
الدمــاغ  ،حيــث إن األطفــال عنــد الــوالدة يكونــون عرضــة لإلصابــة بنقــص
األوكســجني  ،وهــو يصيــب طفلــن لــكل ألــف مولــود  ،وميكــن تــايف حــدوث
تلــف لدمــاغ املواليــد نتيجــة نقــص األكســجني  ،عــن طريــق تنــاول احلامــل
لعصيــر الرمــان يف الثلــث األخيــر مــن احلمــل واألســبوع األول مابعــد
الــوالدة  ،أي أثنــاء الرضاعــة ،حيــث يقلــل مــن تلــف دمــاغ املواليــد بنســبة
 %60يف حالــة نقــص األوكســجني  ،حيــث تراكــم املــواد املفيــدة بالرمــان
حتمــي دمــاغ املواليــد .
كنت حامال إشربي عصير الرمان الطازج فهو مغذي ِ
إذا ِ
لك وجلنينك .

فوائد المانجو لخسارة الوزن والعناية بالبشرة
املاجنــو هــي إحــدى أكثــر أنــواع الفواكــه شــعبية بــن النــاس و هــي تتميــز
بطعمهــا اللذيــذ الــذي يعشــقه الكثيــرون و بجانــب هــذا فهــي تتميــز بالعديــد
مــن الفوائــد التــي متنحهــا للجســم.
فقــد كان هنــاك مــن يــروج إلــى أن املاجنــو بهــا أضــرار متعــددة علــى صحــة
اجلســم منهــا زيــادة األمــاح فيــه ،لكــن هــذا غيــر صحيــح نظــراً للعديــد مــن
الفوائــد الكبيــرة التــي متنحهــا جلســم اإلنســان.
يف هــذا املقــال نقــدم ِ
لــك بإختصــار أهــم فوائــد املاجنــو علــى اجلســم
وصحتــه:
■ بهــا أليــاف تســاعد اجلســم علــى هضــم الطعــام و بهــا فيتامينــات و
معــادن يحتــاج اجلســم إليهــا ملســاعدته علــى البنــاء.
■ حتتــوي املاجنــو علــى فيتامــن هـــ الــذي يســاعد اجلهــاز الهرمونــي يف
اجلســم علــى العمــل بكفــاءة أكبــر ممــا يجعــل اإلنســان ميــارس عالقتــه
احلميمــة بشــكل أفضــل.
■ تقــوم بتقليــل مســتويات الكوليســترول الضــارة يف اجلســم ألنهــا حتتــوي
علــى نســبة عاليــة مــن أليــاف البكتــن و فيتامــن ج.
■ تقــوم بتنشــيط املســامات يف البشــرة ممــا يضفــي النضــارة و احليويــة
عليهــا كمــا إنهــا تتناســب مــع كافــة أنــواع البشــرة مــن دهنيــة و عاديــة و
جافــة و مختلطــة و متنــع املســامات مــن االنغــاق ممــا يجنــب البشــرة
اإلصابــة بحبــوب الشــباب و البثــور و ميكــن ذلــك عــن طريــق وضــع شــرائح
مــن املاجنــو علــى الوجــه و تركهــا ملــدة خمــس عشــرة دقيقــة ثــم غســل
الوجــه.

■ تكافــح عــدة أنــواع مــن مــرض الســرطان ألنهــا حتتــوي علــى مــواد مضــادة
لألكســدة و خاصــة ســرطاني الثــدي و القولــون.
■ تقلل من اإلصابة بحصوات الكلى و تقي اجلسم من اإلصابة بها.
■ تســاهم يف إنقــاص الــوزن ألنهــا حتتــوي علــى مجموعــة مــن األليــاف
والفيتامينــات تســاعد يف منــح اإلنســان الشــعور بالشــبع و القضــاء علــى
اجلــوع كمــا إنهــا تقــوي وظيفــة اجلهــاز الهضمــي فتحــرق الســعرات
احلراريــة الزائــدة.
■ حتمــي اجلســم مــن اإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض الفيروســية نظــرا
الحتوائهــا علــى مــواد مضــادة لألكســدة مثــل األنفلونــزا و احلمــى.
■ تقــوي مــن مناعــة اجلســم نظــراً الحتوائهــا علــى نســبة كبيــرة مــن فيتامني
ب  6و فيتامــن ج و فيتامــن هـــ ممــا يجعلهــا تكافــح الشــوارد احلــرة يف
اجلســم.
■ تعالج حبوب الشباب و البقع السوداء عن طريق تناول عصيرها.
■ حتتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتامــن أ ممــا يجعلهــا تســاهم يف العنايــة
بالعينــن و حمايــة البصــر و منــع اجلفــاف و العمــى الليلــي.
ً
■ كــي تتغلبــي علــى حــرارة اجلــو و ترطبــي جســمك تناولــي كوبـا مــن عصيــر
املاجنــو البارد.
■ كــي تقومــي بتخســيس البطــن ضعــي خمــس عشــرة ورقــة مــن املاجنــو يف
مــاء دافــئ ثــم غطيهــا جيــدا و اتركيهــا طيلــة الليــل ثــم تناوليهــا يف الصبــاح
بعــد االســتيقاظ مــن النــوم مباشــرة بعــد تصفيتهــا
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رضــي بــن عدنــان التتــان ،مواطــن مــن أبنــاء
القطيــف ،ميلــك طموحــاً واســعاً لتقــدمي خدمــة
للصالــح العــام ،واتخــذ طريقــه لالســتثمار يف مجــال
إنتــاج املنتجــات اخلشــبية ،ابتدأهــا بغــرف النــوم
واخلزائــن املنزليــة ،لينطلــق إلــى عالــم أرحــب يف
هــذا الشــان ،فيضيــف منتجــات أخــرى
التتــان وصــف ســوق املوبيليــا بأنــه ســوق يشــهد
منافســة حــادة بــن املنتجــات الوطنيــة ،أو التــي يتــم
إنتاجهــا داخليــاً مــع منتجــات أمريكيــة وصينيــة،
وبعيــداً عــن األفضليــة فيــرى بــأن البقــاء لألفضــل.
"اخلط" التقت بالتتان وأجرت معه احلوار التالي:

رضى التتان لــ "الخط"

المنافسة حادة في سوق الموبيليا والـــــــ
ـ كيف نشأت العالقة بينكم وبني عالم املوبيليا والنجارة؟
ـ يف البدايــة كانــت الورشــة لعمــي (والــد زوجتــي) احلــاج محمــد الضامــن،
وكانــت الورشــة قدميــة بعــض الشــيء ،ال تهــدف للبيــع ،وإمنــا تل ّبــي طلبــات
املعــارض واملؤسســات ،فهــي تعمــل حســب الطلــب ،وقــد طلبنــي العــم
(يحفظــه اهلل) أن أعمــل معــه مســاعدا ،وقــد كنــت قــد التحقــت بســلك
التدريــس يف ذلــك الوقــت ،فــكان هــذا الطلــب مبثابــة الفرصــة بالنســبة
لــي كــي أتعلــم املهنــة ،وأزالهــا فيمــا بعــد ،فعملــت معــه ملــدة ليســت قصيــرة،
حتــى العــام  2000اســتقلّيت عــن عمــي وصــار لــي عملــي اخلــاص ،وبقيــت
علــى التعامــل معــه ،وفتحــت لــي ورشــة أخــرى ،ولــم أتوقــف عــن التعامــل مــع
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عمــي الــذي بــات يتعامــل معــي كأي زبــون آخــر ..وكان هــديف مــن دخــول
النشــاط التجــاري هــو توفيــر مصــدر دخــل آخــر لــي ،وال اكتفــي مبــا تقدمــه
لــي الوظيفــة ،ويف احلقيقــة أنــا مــن املتأثريــن مبحاضــرات الشــيخ حســن
الصفــار الــذي كان يؤكــد ـ يف أكثــر مــن محفــل ـ علــى مســألة الطمــوح
والتطلــع لألفضــل ،وإنشــاء املشــروعات ـ ومنهــا املشــروعات التجاريــة
اخلاصــة ـ ففــي ذلــك خدمــة جليلــة تقــدم للوطــن واملجتمــع ،ومــن خــال
هــذه احملاضــرات فاحتــت ع ّمــي يف موضــوع احملــل والتعامــل مــع الورشــة،
ف ّرحــب بــي ،وأكــد لــي علــى مســألة املســاواة بينــي وبــن املعــارض األخــرى،
لكنــه تفاجــأ بعــد ذلــك حينمــا زاد نشــاط احملــل وارتفعــت وتيــرة نشــاطه.

حوار
ـ يف أي املنتجات تتعاملون؟
ـ معظــم اعمالنــا يف الوقــت احلاضــر هــي غــرف
نــوم ،وخزائــن ،وســوف نضيــف لهــا يف املســتقبل
منتجــات أخــرى ،مثــل الكنــب وغــرف الطعــام
واملطابــخ ومــا شــابه ذلــك ،ويف وقــت الحــق ســوف
ندخــل عالــم األبــواب ،ولــن ندخــل غمــار أي منتــج
مــا لــم نضمــن اجلــودة ،وتقــدم اجلديــد للســوق،
وال نطمــح ألن نكــون تكــرارا ملــا هــو ســائد يف
الســوق..
ـ ـ مــن املعــروف أن النجــارة عمــل مهنــي ،يعتمــد
يف بعــض جوانبــه علــى التصاميــم ،والرســومات،
فمــن أيــن توفــرون تلــك التصميمــات؟
ـ معظــم تصميماتنــا مــن عندنــا ،ومــن بنــات
أفكارنــا ،ولكــن نل ّبــي رغبــات الزبائــن ،والبعــض
يأتــي بتصميــم لــه خــاص ويرغــب يف تنفيــذه
فنحقــق لــه هدفــه ،فلدينــا انفتــاح علــى العالــم
وعلــى منتجاتــه يف مختلــف املجــاالت ..ونســعى
ألن نواكــب كافــة املوديــات ونرضــي جميــع
األذواق
ـ ماذا عن العمالة؟
ــــ العمالــة لــدى مــن مختلــف اجلنســيات ،ابرزهــا
الهنديــة والباكســتانية والفليبينيــة.
ـ ـ مــا نــراه يف اســواق املوبيليــا أن ثمــة منافســة
حــادة بــن مــا يتــم تصميمــه وإنتاجــه محليــا ،ومــا
يتــم اســتيراده مــن اخلــارج جاهــزا ،فمــا العامــل

ــــــبقاء لألصلح
احلاســم يف ذلــك؟
ــــ كل نــوع لــه مواصفــات معينــة ،وكال النوعــن
يحظــى بطلــب ولــه زبائنــه ،والعامــل احلاســم هــو
اجلــودة ،فهنــاك منتجــات جاهــزة ذات جــودة
عاليــة ،كمــا أن منتجــات منتجــة محليــا وجودتهــا
متواضعــة ،وذلــك يعتمــد علــى املــواد اخلــام
املســتخدمة.
ـ قلــت أن اجلــودة تعتمــد علــى املــواد اخلــام،
واملــواد اخلــام كمــا نعلــم هــي األخشــاب بدرجــة

أســاس ،والباقــي اكسســوارات شــكلية قــد
التطــال املضمــون فمــن أيــن املــواد اخلــام يتــم
توفير هــا؟
ـ األخشــاب يف معظمهــا مــن امريــكا وماليزيــا
وكندا.
ـ كيــف تصفــون املنافســة يف الســوق يف الوقــت
احلاضــر؟
ـ نحــن امتــداد لورشــة العــم التــي عمرهــا 40
عامــا ،وهــي ذات خبــرة متراكمــة ،وحينمــا
عملنــا ومنــذ العــام  2000صــارت عالقتنــا
بالزبائــن قويــة ،واملنافســة لــم تضرنــا بــل
نفعتنــا إذ جعلتنــا ننظــر لــرأي الزبــون
ورضــاه ،وجنتهــد للوصــول إلــى املســتوى
األفضــل.
ـ ـ مــا أبــرز املشــاكل التــي تواجهكــم يف مجــال
العمــل؟
ـ حينمــا افتتحــت املعــرض لــم اتوقــع أن
يــزداد العمــل لدينــا ،خصوصــا يف املواســم،
التــي تشــهد زيــادة يف النشــاط بحكــم
التخفيضــات املوســمية التــي نقدمهــا للزبائــن
فيهــا ،فيحــدث بعــض التأخيــر ،فيحــدث لنــا
بعــض اإلشــكاالت مــع زبائننــا ،لكــن هــذه
املشــكلة مت جتاوزهــا بفضــل اهلل فصــارت
نســبة االلتــزام لدينــا يصــل الــى  %95نأمــل
يف أن يكــون االلتــزام أكثــر دقــة .ومنشــأتنا
ليســت ضخمــة واغلــب تســويقنا يعتمــد علــى
ســمعتنا ،وأغلــب تســويقنا نــاجت عــن
تــداول النــاس أحاديثهــم عــن محلنــا ،خاصــة
وأن عمــل إيجابــي ألي محــل ســوف ســتم
تداولــه ،وأي خطــأ ســوف يتــم تداولــه أيضــا.
ـ ماذا تقدمون من خدمات بعد البيع؟
ـ نعطــى ضمــان خمــس ســنوات علــى اخلشــب
شــرط عــدم وجــود ســوء يف االســتخدام.
ـ وكيف هي أسعاركم؟
ـ اســعارنا مقبولــة منــذ أكثــر مــن  15عامــا
واســعارنا لــم تتغيــر ،إذ تتــراوح اســعار الغــرف
بــن  11ـ  16الــف ريــال ،يــزداد الســعر حســب
الزيــادة يف الطلبــات مــن قبــل الزبــون.
ـ وأغلب زبائنكم من أين؟
ـ اغلــب زبائننــا مــن القطيــف واألحســاء ،ولدينــا
زبائــن يف البحريــن ،حيــث نقــوم بإيصــال املنتــج،
وهنــاك يتــم تركيبــه.

نعمل على رضا الزبائن
وسمعتنا أول وسائل التسوق
ال فرق بني املنتج الوطني واملستورد
إال يف اجلودة والسعر

ـ مــا اخلطــوات التــي اتخذمتوهــا لتطويــر
واحلفــاظ علــى اجلــودة؟
ـ نســعى يف كل مــرة أن نقــوم بإضافــات معينــة
علــى الغــرف ،مثــل اجللــد والقمــاش والرخــام
والزجــاج ،كل ذلــك حســب املوضــة ،وحســب
طلــب الزبــون.
ـ كيف تق ّيمون الوضع يف سوق املوبيليا؟
ـ لقــد كان الســوق مقتصــرا علــى موديــات
معينــة ،وطنيــة أو مســتوردة مــن بــاد معينــة،
لكنهــا اآلن تســتقبل كل منتجــات الدنيــا ،إذ يوجــد
األمريكــي والصينــي والتركــي ،واجل ّيــد هــو الــذي
يفــرض نفســه ..امــا احملــات فهــي كثيــرة جــدا
أغلبهــا مملوكــة ألشــخاص يحملــون اجلنســية
الباكســتانية.
ـ يف اخلتام ما ذا حتب أن تقول؟
ــــ اشــكركم الشــكر اجلزيــل علــى هــذا اللقــاء،
وامتنّــى ملجلــة اخلــط املزيــد مــن التطــور■ .
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هادي عبدالواحد آل سيف

مقدمة
نشــأت احلوكمــة تدريجي ـاً كنظــام خــال العقــود املاضيــة وذلــك مــن بعــد التجــارب التــي مــرت بهــا الــدول املختلفــة .فظهــرت احلوكمــة نتيجــة احلاجــة
املاســة إليجــاد معاييــر وقواعــد تنظــم العالقــة بــن املؤسســات يف القطاعــات املختلفــة مــن جهــة واملســتثمرين وأصحــاب املصالــح مــن جهــة أخــرى ،حيــث
تنظــم وحتــدد حوكمــة الشــركات العالقــة مابــن مجلــس اإلدارة واملســاهمني وأصحــاب املصالــح ،وتشــرح آليــة حمايــة حقــوق املســاهمني وكيفيــة ممارســتها
والرقابــة علــى أداء اإلدارة كمــا تتضمــن كيفيــة عمــل اإلدارة لتعظيــم ربحيــة الشــركة وضمــان حقــوق أصحــاب املصالــح .ويف الوقــت نفســه عملــت علــى
حمايــة تلــك املؤسســات مــن األزمــات التــي ســتنعكس ســلباً علــى االقتصــاد احمللــي والعاملــي.

أهداف حوكمة الشركات
تهــدف احلوكمــة إلــى حتقيــق عــدد مــن األهــداف وأهمهــا :الشــفافية،
املســاءلة ،املســؤولية ،املســاواة.
الشفافية:تعتبــر الشــفافية مــن املفاهيــم احلديثــة واملتطــورة يف احلوكمــة ،والتــي
يجــب علــى اإلدارة الواعيــة األخــذ بهــا ملــا لهــا مــن أهميــة علــى الشــركة
واألطــراف املعنيــة بهــا .وتعنــي الشــفافية االنفتــاح والتخلــي عن الغموض
والســرية والتضليــل ،وجعــل كل شــيء قابــل للتحقــق والرؤيــة الســليمة.
املساءلة:يحــق للمســاهمني (املــاك) مســاءلة اإلدارة التنفيذيــة عــن أدائهــا وهــذا
حــق يضمنــه القانــون وأنظمــة احلوكمــة لهــم .كمــا تضمــن املســاءلة
مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة أمــام مجلــس اإلدارة ومســؤولية املجلــس
أمــام املســاهمني (املــاك).
املسؤولية:تهــدف أنظمــة احلوكمــة إلــى رفــع احلــس باملســؤولية لــدي شــقي اإلدارة
(مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة) وأن يتصــرف كل عضــو مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة بدرجــة عاليــة مــن األخــاق املهنيــة .كمــا تقــر املســؤولية
باحلقــوق القانونيــة للمســاهمني (املــاك) وتشــجيع التعــاون بــن الشــركة
واملســاهمني (املــاك) يف أمــور شــتي منهــا الربــح وتوفيــر فــرص العمــل
وحتقيــق االســتدامة االقتصاديــة.
املساواة:يُقصــد باملســاواة هنــا املســاواة بــن صغــار املســاهمني (املــاك) وكبــار
املســاهمني (املــاك) ،كمــا يُقصــد باملســاواة بــن املســتثمرين احملليــن
واألجانــب علــى حــد ســواء.
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تسهم حوكمة الشركات يف حتقيق العديد من املزايا واملنافع ومنها:
تسهيل الرقابة واإلشراف:تســهل احلوكمــة عمليــة الرقابــة واإلشــراف علــى أداء الشــركة عبــر حتديــد
أطــر الرقابــة الداخليــة وتشــكيل اللجــان املتخصصــة وتطبيــق الشــفافية
واإلفصــاح.
زيادة فرص احلصول على التمويل:لقــد تطــورت األســواق املاليــة يف البلــدان املتقدمــة بفضــل احلمايــة
القانونيــة القويــة حلقــوق املــاك ،وتشــير أدبيــات التمويــل إلــى ارتبــاط
تقــدم وعمــق األعمــال املصرفيــة وأســواق رأس املــال بتحســن حقــوق
الدائنــن وحقــوق املســاهمني .حيــث تســاهم احلوكمــة يف اســتقطاب
االســتثمارات اخلارجيــة إذ أن املســتثمرين األجانــب ينجذبــون إلــى أســهم

مقالة
متابعات
متابعات
الشــركة التــي تطبــق أنظمــة احلوكمــة ،باعتبارهــا اســتثمارها يف شــركة
ملتزمــة وشــفافة ،ومــن ثــم فــإن عنصــر عــدم التيقــن  Uncertaintyيكــون
أقــل مقارنــة بالشــركات األخــرى.
تقييم أعلى للشركة:نوعيــة إطــار احلوكمــة ال تؤثــر فقــط علــى الوصــول إلــى كميــة التمويــل
اخلارجــي ولكــن أيضــا تكلفــة رأس املــال وتقييــم الشــركة .هنــاك العديــد
مــن األدلــة التــي أن تكلفــة رأس املــال تكــون أعلــى قيمــة يف البلــدان التــي
فيهــا حقــوق املــاك ضعيفــة .املســتثمرون أيضـاً يظهــرون تقييمـاً منخفضـاً
للشــركات يف البلــدان ذات احلوكمــة الضعيفــة .حيــث تقلــل احلوكمــة كلفــة
رأس املــال علــى الشــركة حيــث أن البنــوك متنــح تســهيالت ائتمانيــة ذات
نســبة فائــدة أقــل للشــركات التــي تطبــق أنظمــة احلوكمــة مقارنة بالشــركات
غيــر امللتزمــة بذلــك.
حتسني األداء التشغيلي:إن احلوكمــة اجليــدة للشــركات ميكــن أن حتســن مــن أداء الشــركات مــن
خــال إدارة أكثــر فاعليــة وتخصيــص أفضــل للمــوارد.
تخفيض مخاطر األزمات املالية:نوعيــة حوكمــة الشــركات ميكــن أيضــاً أن تؤثــر علــى ســلوك الشــركات
أوقــات األزمــات االقتصاديــة وتســهم فعـ ً
ا يف حــدوث ضائقــة ماليــة وآثــار
علــى صعيــد االقتصــاد .إن حوكمــة الشــركات ميكــن أن تلعــب دوراً مهمــا
يف حتديــد ســلوك الداخليــن Insider (Stakeholders) Modelلســلب
املســاهمني األقليــة يف أوقــات األزمــات.
وهنــاك جانــب آخــر تؤثــر فيــه حوكمــة الشــركات علــى نشــاط التقييــم
واالندمــاج واالســتحواذ للشــركات ،فخــال التســعينات نشــط حجــم
االندمــاج واالســتحواذ عــاوة علــى إن مثــل هــذا النشــاط كان كبيــراً يف
البلــدان ذات احلمايــة األفضــل للمســتثمرين .وهــذا يشــير إلــى أن الســوق
النشــطة لعمليــات االندمــاج واالســتحواذ تشــكل عنصــر هــام لنظــام حوكمــة
الشــركات ،والتــي تظهــر فقــط يف البلــدان ذات األداء اجليــد يف حمايــة
املســتثمرين.

وذلــك مقابــل احلصــول علــى األربــاح املناســبة الســتثماراتهم ،وأيضــا
تعظيــم قيمــة الشــركة علــى املــدى الطويــل ،وهــم مــن لهــم احلــق يف اختيــار
أعضــاء مجلــس اإلدارة.
ثانيا :مجلس اإلدارة Board of Directors
وهــم مــن ميثلــون املســاهمني (املــاك) وأيضــاً األطــراف األخــرى مثــل
أصحــاب املصالــح .ومجلــس اإلدارة يقــوم بإختيــار املديريــن التنفيذيــن
والذيــن يــوكل إليهــم ســلطة اإلدارة اليوميــة ألعمــال الشــركة ،باإلضافــة إلــى
الرقابــة علــى أدائهــم ،كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة برســم السياســات العامــة
للشــركة وكيفيــة احملافظــة علــى حقــوق املســاهمني.
ثالثاً :اإلدارة Management
وهــي املســئولة عــن اإلدارة الفعليــة للشــركة وتقــدمي التقاريــر اخلاصــة
بــاألداء إلــى مجلــس اإلدارة .وتعتبــر إدارة الشــركة هــي املســئولة عــن تعظيــم
أربــاح الشــركة وزيــادة قيمتهــا باإلضافــة إلــى مســؤوليتها جتــاه اإلفصــاح
والشــفافية يف املعلومــات التــي تنشــرها للمســاهمني (املــاك).
واإلدارة هــي حلقــة الوصــل بــن مجلــس اإلدارة وبقية األطــراف املتعاملة مع
الشــركة ،فهــم الذيــن ينفــذون توصيــات املجلــس واالســتراجتيات واألهــداف
املوضوعــة .لــذا يجــب احلــرص علــى اختيــار أفــراد اإلدارة بعنايــة ألنهــم
اجلهــة املنــوط بهــا تنفيــذ رغبــات املســاهمني ومجلــس اإلدارة.
وحتــى يتــم التأكــد مــن قيامهــم بواجباتهــم ،يتحتــم علــى مجلــس اإلدارة أن
يوجــد اآلليــة التــي مــن خاللهــا يتــم متابعــة أدائهــم ،ومقارنــة األداء املتحقــق
مقابــل األهــداف املوضوعــة ،وعمــل اخلطــط البديلــة الالزمــة كلمــا تطلــب
األمــر.
رابعاً :أصحاب املصالح Stakeholders
وهــم مجموعــة مــن األطــراف لهــم مصالــح داخــل الشــركة مثــل العمــاء و
الدائنــن واملورديــن وموظفــي الشــركة ،ويجــب مالحظــة أن هــؤالء األطــراف
يكــون لهــم مصالــح قــد تكــون متضاربــة ومختلفــة يف بعــض األحيــان،
فالدائنــون علــى ســبيل املثــال يهتمــون بقــدرة الشــركة علــى الســداد ،يف
حــن يهتــم املوظفــن علــى مقــدرة الشــركة علــى االســتمرار ودفــع األجــور.
هــذه األطــراف مهمــة جــداً يف معادلــة العالقــة بــن بالشــركة ،فهــم الذيــن
يقومــون فعــ ً
ا بــأداء املهــام التــي تســاعد الشــركة علــى اإلنتــاج وتقــدمي
الســلع واخلدمــات ،وبدونهــم ال تســتطيع اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة
واملســاهمون (املــاك ،حملــة األســهم) حتقيــق االســتراجتيات املوضوعــة
للشــركة.
فالعمــاء هــم الطــرف الــذي يشــتري اخلدمــة أو املنتــج ،وبدونــه ال أهميــة
لوجــود شــركة ،وهــذا مــا يجعــل مجلــس اإلدارة حريــص جــداً علــى التأكــد
مــن حســن خدمــة اإلدارة التنفيذيــة للعمــاء وإرضائهــم.
أمــا املــوردون فهــم مــن يــزود الشــركة باحتياجاتهــا مــن املــواد اخلــام والســلع
والبضائــع واخلدمــات األخــرى ،لذلــك تعتمــد الشــركة علــى كفــاءة املورديــن
اعتمــادا كبيــراً يف عملياتهــا اإلنتاجيــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالدائنــن كالبنــوك والشــركات التمويليــة وجميــع األطــراف
التــي تقــدم متويـ ً
ا مباشــراً للشــركة أو غيــر مباشــر كاملورديــن عبــر االئتمان
التجــاري ،فمــن املهــم التعامــل معهــم بحــرص وعنايــة ،فاملعلومــات املضللــة
لهــم قــد تتســبب يف توقــف العالقــة بينهــم وبــن الشــركة ممــا يؤثــر ســلباً
علــى أعمــال الشــركة وخططهــا املســتقبلية.

األطراف الرئيسة يف احلوكمة
هنــاك أربعــة أطــراف رئيســة تتأثــر وتؤثــر يف التطبيــق الســليم لقواعــد
حوكمــة الشــركات ،وحتــدد إلــى درجــة كبيــرة مــدى النجــاح أو الفشــل يف
تطبيــق هــذه القواعــد ،وتتمثــل تلــك األطــراف يف :املســاهمني (املــاك)،
مجلــس اإلدارة ،اإلدارة (اإلدارة التنفيذيــة) ،أصحــاب املصالــح.
إن الترابــط بــن األطــراف الســابقة ترابــط وثيــق ومهــم ،فاملســاهمون
(املــاك ،حملــة األســهم) هــم املالكــون الفعلييــون للشــركة ولهــم حقــوق
وتترتــب عليهــم واجبــات .ويقــوم املســاهمون (املــاك ،حملــة األســهم)
بتوكيــل مجلــس اإلدارة ملراقبــة اإلدارة التنفيذيــة ،والــذي يقــوم بــدوره (أي
مجلــس اإلدارة) بتعيــن اإلدارة التنفيذيــة أيضــاً إلدارة شــؤون الشــركة
بالنيابــة عنهــم ،كمــا يقــوم املســاهمون (املــاك ،حملــة األســهم) بانتخــاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك مــن أجــل الرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة.
ويوجــد أطــراف آخــرون لهــم عالقــة بالشــركة ،وهــم بالتالــي معنيــون
بتطبيــق الشــركة لقواعــد احلوكمــة ضمانـاً حلقوقهــم مــن جهــة ولتخفيــض
مســتوي عــدم التيقــن باســتثماراتهم بالشــركة مــن جهــة أخــرى .ومــن أبــرز
هــذه األطــراف :اجلهــات احلكوميــة واملجتمــع والبنــوك واملــوردون وموظفــي
الشــركة  ...ألــخ .ويف مــا يلــي تنــاول لهــذه األطــراف وهــي:
محددات تطبيق احلوكمة
أوالً :املساهمون (املالك ،حملة األسهم) Shareholders
لكــي تتمكــن الشــركات والــدول مــن تطبيــق احلوكمــة يجــب توافــر مجموعــة
وهــم مــن يقومــون بتقــدمي رأس املــال للشــركة عــن طريــق ملكيتهــم لألســهم مــن احملــددات التــي تضمــن التطبيــق الســليم ملبــادئ احلوكمــة ،وتقــوم
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مقالة
احلوكمــة علــى مجموعتــن مــن احملــددات ،خارجيــة وداخليــة:
احملددات اخلارجية :وتشير إلى املناخ العام لالستثمار يف الدولة مثل:
القوانيــن املنظمــة للنشــاط االقتصــادي (قوانــن ســوق املــال والشــركاتوتنظيــم املنافســة ومنــع املمارســات االحتكاريــة واإلفــاس).
كفــاءة القطــاع املالــي (البنــوك وســوق املــال) يف توفيــر التمويــل الــازمللمشــروعات.
 درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج. كفــاءة األجهــزة والهيئــات الرقابيــة (هيئــة ســوق املــال والبورصــة) يفأحــكام الرقابــة علــى الشــركات.
وذلــك فضــا عــن بعــض املؤسســات ذاتيــة التنظيــم التــي تضمــن عمــل
األســواق بكفــاءة (ومنهــا علــى ســبيل املثــال اجلمعيــات املهنيــة التــي تضــع
ميثــاق شــرف للعاملــن يف الســوق مثــل املراجعــن واحملاســبني واحملامــن
والشــركات العاملــة يف ســوق األوراق املاليــة وغيرهــا) ،باإلضافــة إلــى
املؤسســات اخلاصــة للمهــن احلــرة مثــل مكاتــب احملامــاة واملراجعــة
والتصنيــف االئتمانــي واالستشــارات املاليــة واالســتثمارية .وترجــع أهميــة
احملــددات اخلارجيــة إلــى أن وجودهــا يضمــن تنفيــذ القوانــن والقواعــد
التــي تضمــن حســن إدارة الشــركة والتــي تقلــل مــن التعــارض بــن العائــد
االجتماعــي والعائــد اخلــاص.
احملــددات الداخليــة :وتشــير إلــى القواعــد واألســس التــي حتــدد كيفيــة
اتخــاذ القــرارات وتوزيــع الســلطات داخــل املؤسســة بــن اجلمعيــة العامــة
ومجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن والتــي يــؤدي توافرهــا مــن ناحيــة
وتطبيقهــا مــن ناحيــة أخــرى إلــى تقليــل التعــارض بــن مصالــح هــذه
األطــراف الثالثــة.
وجتــب املالحظــة أن هــذه احملــددات ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة
فإنهــا تتأثــر مبجموعــة أخــرى مــن مــن العوامــل املرتبطــة بثقافــة الدولــة،
والنظــام السياســي واالقتصــادي ،ومســتوي التعليــم ،والوعــي لــدى األفــراد،
فاحلوكمــة هنــا هــي جــزء مــن محيــط أكبــر تعمــل يف نطاقــه الشــركات،
ويضــم علــى ســبيل املثــال سياســات االقتصــاد الكلــي ،ودرجــة املنافســة
يف أســواق املنتــج وأســواق العوامــل اإلنتاجيــة .ويعتمــد إطــار احلوكمــة
أيض ـاً علــى البيئــة القانونيــة والتنظيميــة للشــركة ،باإلضافــة إلــى عوامــل
أخالقيــات العمــل ،ومــدى إدراك الشــركة للمصالــح البيئيــة للمجتمعــات
التــي تعمــل فيهــا الشــركة.
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مبادئ حوكمة الشركات
مــع التطــورات العديــدة التــي حدثــت علــى احلوكمــة يف العالــم ،وازديــاد
االهتمــام بهــا ،أصبــح مــن املهــم أن تصــاغ هــذه النظريــات واملبــادئ الواســعة
يف قواعــد محــددة لترشــد جميــع األطــراف مــن املســتخدمني ولتوضيــح
الصالحيــات واملســؤوليات لــكل فئــة .ومــع تعــدد املهتمــن باحلوكمــة تعددت
املبــادئ املُصــدرة التــي اتفقــت علــى اخلطــوط العامــة للحوكمــة والتــي
هدفــت إلــى حتســن احلكــم اجليــد علــى الشــركات وحتســن األداء وبنــاء
الســمعة احلســنة عــن املنشــأة ،فســعت املنظمــات التــي ُعنيــت باحلوكمــة
إلــى صياغــة وتطويــر قواعــد ومعاييــر تتناســب مــع الشــركات ّكل حســب
طبيعتهــا ،بحيــث أجمعــت العديــد مــن الدراســات األكادمييــة واملهنيــة علــى
مبــادئ أساســية تــكاد تتفــق عليهــا أغلــب املنظمــات والهيئــات والباحثــن يف
موضــوع احلوكمــة.
ومت وضع الكثير من املبادئ واإلرشــادات والقوانني يف جميع أنحاء العالم،
وكانــت معظــم تلــك القوانــن تركــز علــى دور مجلــس اإلدارة اإلشــرايف يف
الشــركة ،ومــن هــذه املبــادئ ،مبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
Organization for Economic Co-operation and Development ،OECDوهــي منظمــة دوليــة مت إنشــائها يف باريــس مبوجــب اتفاقيــة
موقعــة مــن قبــل وزراء عشــرين دولــة غربيــة وقــد أنشــئت هــذه املنظمــة
كبديــل وامتــداد ملنظمــة التعــاون األوربــي Organization for European
 Economic Co-operation – OEECالتــي أنشــئت يف العــام 1947م يف
ظــل خطــة مارشــال إلدارة املســاعدات األمريكيــة والكنديــة املقدمــة ألوربــا.
واكتســبت مبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  OECDقبــوالً
عامليـاً يف جميــع أنحــاء العالــم باعتبارهــا حجــر األســاس ومرجعيــة رئيســة
حلوكمــة الشــركات ،ومت نشــرها كمبــادئ حلوكمــة الشــركات عــام 1999م
ومت تنقيحهــا وإصدارهــا عــام 2004م .وتضمنــت مبــادئ منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة يف مجــال حوكمــة الشــركات املبــادئ الســت التاليــة:
ضمــان وجــود أســاس إلطــار فعــال حلوكمــة الشــركات :مبعنــى أن يشــجعإطــار حوكمــة الشــركات علــى شــفافية وكفــاءة األســواق ،وأن يكــون متوافقــا
مــع حكــم القانــون وأن يحــدد بوضــوح توزيــع املســئوليات بــن مختلــف
اجلهــات اإلشــرافية والتنظيميــة والتنفيذيــة.
حقــوق املســاهمني والوظائــف الرئيســية ألصحــاب حقــوق امللكيــة :ينبغــيأن يوفــر إطــار حوكمــة الشــركات احلمايــة للمســاهمني وأن يســهل لهــم
ممارســة حقوقهــم .مبعنــى إتاحــة الفرصــة للمســاهمني للمشــاركة الفعالــة
والتصويــت يف اجتماعــات اجلمعيــة العامــة  ،و أن
يحاطــوا علمـاً بالقواعــد التــي حتكــم اجتماعــات اجلمعيــة
العموميــة للمســاهمني مبــا يف ذلــك إجــراءات التصويــت
وأن تتــاح لهــم كافــة املعلومــات (يف الوقــت املناســب وعلــى
أســاس منتظــم) التــي متكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم
بفعاليــة.
املعاملــة املتســاوية للمســاهمني :ينبغــي أن يضمــن إطــارحوكمــة الشــركات معاملــة متســاوية لكافــة املســاهمني ،
مبــا يف ذلــك مســاهمي األقليــة والســاهمني األجانــب،
وينبغــي أن تتــاح الفرصــة لكافــة املســاهمني للحصــول
علــى تعويــض فعــال يف حالــة انتهــاك حقوقهــم.
دور أصحــاب املصالــح :ينبغــي أن يعتــرف إطــار حوكمــةالشــركات بحقــوق أصحــاب املصالــح التــي ينشــئها
القانــون ،أو تنشــأ نتيجــة التفاقــات متبادلــة ،وأن يعمــل
علــى تشــجيع التعــاون النشــط بــن الشــركات وأصحــاب

مقالة
املصالــح يف خلــق الثــروة ،وفــرص العمــل  ،واســتدامة املنشــآت
الســليمة ماليــاً.
اإلفصــاح والشــفافية :ينبغــي أن يضمــن إطــار حوكمــة الشــركاتالقيــام باإلفصــاح الســليم الصحيــح فــى الوقــت املناســب عــن
كافــة املوضوعــات الهامــة املتعلقــة بالشــركة مبــا يف ذلــك املركــز
املالــي ،واألداء ،وحقــوق امللكيــة ،وحوكمــة الشــركات.
مســئوليات مجلــس اإلدارة :ينبغــي أن يضمــن إطــار حوكمــةالشــركات التوجيــه االســتراتيجي للشــركة ،والرقابــة الفعالــة
ملجلــس اإلدارة علــى إدارة الشــركة ،ومحاســبة مجلــس اإلدارة
عــن مســئوليته أمــام الشــركة واملســاهمني .وذلــك مــن خــال
بــذل العنايــة الواجبــة مبــا يحقــق أفضــل مصلحــة للشــركة،
واملســاهمني  ,واملعاملــة العادلــة للمســاهمني ،األخــذ يف االعتبــار
مصالــح األطــراف املعنيــة بالشــركة ،احلكــم املوضوعــي املســتقل
علــى شــؤون الشــركة ،اســتعراض وتوجيــه إســتراتيجية الشــركة،
اإلشــراف علــى فعاليــة ممارســات حوكمــة الشــركة  ,مراعــاة
التناســب بــن مكافــآت كبــار التنفيذيــن وأعضــاء املجلــس
ومصالــح الشــركة واملســاهمني يف األجــل الطويــل ،ضمــان
الشــفافية يف عمليــة ترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ضمــان
نزاهــة حســابات الشــركة.
نظم حوكمة الشركات
نظــم حوكمــة الشــركات هــو يتناول خصائص البيئة السياســية واالقتصادية
واالجتماعيــة والقانونيــة واملؤسســية علــى مســتوي الدولــة الواحــدة أو
مجموعــة مــن الــدول املتشــابهة مــن حيــث اخلصائــص التــي تؤثــر علــى
آليــات حــل التعــارض بــن مصالــح األطــراف املختلفــة يف الشــركة .و
بالرغــم مــن تواجــد العديــد مــن نظــم حوكمــة الشــركات ،واختــاف تلــك
النمــاذج عبــر الــدول إال أن هنــاك نوعــان واضحــان املعالــم همــا:
النمــوذج األجنلــو -ساكســون :يطبــق هــذا النمــوذج يف الواليــات املتحــدة ,
واململكــة املتحــدة وأســتراليا وكنــدا ويتســم هــذا النمــوذج بتوفيــر مســتويات
حمايــة أفضــل للمســتثمرين نظــراً لالعتمــاد علــى القانــون العــام كأصــل
لتشــريع قانــون الشــركات  ,وقانــون التجــارة  ,وقوانــن اإلفــاس وإعــادة
التنظيــم  .وتتســم هيــاكل ملكيــة الشــركات التــي تعمــل حتــت مظلــة هــذا
النمــوذج بتشــتت امللكيــة وهــو مــا أدى إلــى نشــأة احلاجــة إلــى اســتقالل

مجلــس اإلدارة ،وذلــك نظــراً النخفــاض الدافــع لــدى املســاهمني يف
مراقبــة نشــاط الشــركة  ,كمــا يتســم ذلــك النمــوذج بارتفــاع مســتوى امللكيــة
املؤسســية ,ويعمــل يف ظــل أســواق ماليــة أكثــر تطــوراً ،وتعتمــد الشــركات
علــى الســوق (إصــدار أســهم وســندات) يف تدبيــر احتياجاتهــا التمويليــة،
ويــزداد نشــاط ســوق االســتحواذ يف رقابــة الشــركات .ويطلــق علــى هــذا
النمــوذج أيضــاً منــوذج اخلارجيــن أو منــوذج هيــاكل امللكيــة املشــتتة
 Outsider Systemكمــا يســمى . Outsider (Stakeholders) Model
النمــوذج األوربــي :يطبــق هــذا النمــوذج يف دول االحتــاد األوربــي واليابــان،
ويف معظــم دول العالــم ،يتســم هــذا النمــوذج بتوفيــر مســتويات أقــل مــن
احلمايــة للمســتثمرين نظــراً لالعتمــاد علــى القانــون املدنــي كأصــل لتشــريع
قانــون الشــركات  ,وقانــون التجــارة ،وقوانــن اإلفــاس وإعــادة التنظيــم.
وتتســم هيــاكل ملكيــة الشــركات التــي تعمــل حتــت مظلــة هــذا النمــوذج
بتركــز امللكيــة وهــو مــا أدى إلــى التمثيــل املباشــر لكبــار املســاهمني يف
مجالــس اإلدارة ،حيــث تســيطر البنــوك والعائــات علــى الشــركات ،ويعمــل
هــذا النمــوذج يف ظــل أســواق ماليــة أقــل تطــوراً ،وتعتمــد الشــركات علــى
التمويــل باملديونيــة فــى تدبيــر احتياجاتهــا التمويليــة ,ويقــل نشــاط ســوق
االســتحواذ يف رقابــة الشــركات■.
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 القرشــي ،عبــد اهلل علــي أحمــد ( .)2010دراســة حتليليــة آلليــات احلوكمــة وتأثيرهــا علــى األداء املصــريف :دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع البنــوك اليمنيــة ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــةحلــوان ،جمهوريــة مصــر العربيــة.
إبراهيــم ،فريــد محــرم فريــد ( .)2009منــوذج محاســبي مقتــرح لقيــاس أثــر تطبيــق حوكمــة الشــركات علــى أداء وقيمــة الشــركة املســجلة ببورصــة األوراق املاليــة املصريــة :دراســةتطبيقيــة ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة عــن شــمس ،جمهوريــة مصــر العربيــة.
قباجــه ،عدنــان عبــد املجيــد عبــد الرحمــن ( .)2008أثــر فاعليــة احلاكميــة املؤسســية علــى األداء املالــي للشــركات املدرجــة يف ســوق فلســطني لــأوراق املاليــة ،أطروحــة دكتــوراه،جامعــة عمــان العربيــة للدراســات العليــا ،األردن.
غرفة جتارة وصناعة أبو ظبي (،)2013مركز أبو ظبي للحوكمة،أساسيات احلوكمة :مصطلحات ومفاهيم.pdf.12729-2013-7-30-http://www.adccg.ae/Publications/Doc
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مناسبات
مناسبات
مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com
البريد اإللكتروني
نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر
alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة البيش بزواج ابنها محمد زكي أحمد البيش على كرمية عبدالوهاب منصور آل عباس
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح البيش وآل عباس

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627
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مناسبات

أفراح الخباز

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627

زواج السيد محمد علوي اخلباز ابنها السيد محمد علوي السيد مجيد اخلباز
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح
أفراح
هجلس و الغامن
هجلس و الغامن

أفراح آل سيف والخميس

احتفلت عائلتا آل سيف واخلميس بزواج ابنهم
ياسني رسول آل سيف على كرمية سمير اخلميس
بارك اهلل لهما و بالرفاء والبنني

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627
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أفراح آل عبد الحي والمطوع

احتفلت عائلة آل عبد احلي بزواج ابنها عبد اهلل عبد املعني آل عبد احلي على كرمية عبد اجلليل إبراهيم املطوع
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح هجلس والغانم

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
احتفلت عائلة هجلس بزواج ابنها علي عبدالرزاق عبداهلل هجلس على كرمية عبدالعزيز حسن الغامن ،
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
0138551551
0504805627األول ١٤٣٧هـ  /يناير  ٢٠١٦م
 www.recordingsa.comالعدد  - ٦٠ربيع
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أدب معاصر

أدب عالمي
إعداد وترجمة  /رائد أنيس اجلشي raedaljishi@gmail.com

أنس أتكورا 

شــاعر وكاتــب وروائــي أفريقــي مــن دولــة توقــو يجيــد التحــدث بخمــس لغــات ثــاث منهــا
مــن بلــده األم إضافــة الــى الفرنســية التــي يكتــب بهــا واإلجنليزيــة  ,يقيــم بهاليفاكــس
ويســعى للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة بجامعــة دلــوز .حصــل عــام  2008علــى جائــزة
بلــوم إميرجنتــس مــن جامعــة لــوم ,صــدرت مجموعتــه الشــعرية الثالــث بدايــة عــام 2015
وهــو يشــتغل حال ًيــا علــى طباعــة مجموعتــه القصصيــة األولــى..
ترجمــة نصــه املختــار ُهدنــة نيورنبريــرق  Hudna Nuernbergحصلــت علــى اســمها
العربــي مــن والدهــا املغــرم باجلزائــر وهــي تترجــم مــن الفرنســية واألســبانية إلــى
اإلجنليزيــة وحتــرر صحيفــة (تبــادل ) املعنيــة بالترجمــة األدبيــة.

*ماذا نصنع واآلمال التي تنجرف مهترئة عند أقدامنا ؟
منشى الهوينا كي ال نسحقها
الشعر هو الطريق
هكذا أخبرنا أنفسنا
مع كل ن َفس وكل خطوة
يستدعي الطريق الكلمات
هكذا كنا نخبر أنفسنا
الكل يرحل غالبا
محاوال أن ال يحطم األحالم واآلمال
والعالم يجرنا لألسفل
ماذا نعمل دون اللجوء إلى الكلمات
الى كلمات لكل واحد منا ؟
البعض يطبب جروح أيامه احملترقة بالكلمة
أيام تتدفق كواوا نهري احمللي
بعضهم يصنعون رفقة ليواجهوا عزلة الليل

بعضهم يقرأ وبعضهم يكتب
لكي ال يذرف دمعة
ويحصد الفرح
يكتبون ويقرؤن
ليتذكروا صديقا مات من وقت قريب
وعائلة قتلت يف دارفور
ويعطون األمل للعاطلني عن العمل
ميشون الهوينا يف شوارع لوم
ليتذكروا أ ّما رحلت إلى متبكتو ولم تعد
ليتذكروا كيف تعذب طفل يف الشتاء
ولم تتم ترضيته يف الصيف
ماذا نعمل و اآلمال التي تنجرف مهترئة عند أقدامنا ؟
ارتدِ الكلمات كالنظارات
إرفع مآقينا إلى السماء
وقل لنا للمرة اآلخيرة:
آمالنا ليست أحذية بل جنوما...
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الطبية

هل تستخدمين اللهاية لطفلك؟

إعداد :د /أحمد آل سيف

كطبيــب عامــل بطــب األطفــال -ســابقا ،-وطــب
املجتمــع – حاليــا  ، -فإنــه يتحتــم علــي دومــا
البحــث عــن إجابــات مبرهنــة عــن تســاؤالتي
أو تســاؤالت مــن حولــي ،وقــد أصــل إلجابــات
مقنعــة أحيانــا ،وكثيــرا ال يكــون ذلــك علــى بعــد
ضغطــة زر.
اللهايــة – أو الســهاية كمــا نســميها -مــن
املواضيــع اجلدليــة منــذ القــدم ،مــا بــن مؤيــد
ومعــارض .فاســتخدامها يقتــرن يف أذهــان
الكثيــر بتشــوه الفكــن ،وتســوس األســنان ،عــدا
جلــب االلتهابــات املختلفــة جــراء اجلراثيــم التــي
قــد تلتصــق بهــا.
غيــر أن الدراســات العلميــة – التــي تبنــى عليهــا
اإلجابــات املبرهنــة -جعلــت البعــض يغيــر رأيــه
جتاههــا .فليــس كل مــن اســتخدم اللهايــة أصيــب
بتســوس أو تشــوه يف الفكني ،وال جميع
اللهايــات التــي مت فحصهــا
أظهــرت وجــود
ا لبكتير يــا
املمرضــة.
بــل إن بعــض
ا لد ر ا ســا ت
أن
وجــدت
اســتخدام اللهاية
أول حلظــات النــوم
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قــد يقلــل مــن احتماليــة الوفــاة املفاجئــة للرضــع.
فهــل هــذه دعــوة الســتخدام اللهايــات؟ أم
أن هنــاك شــروطا وضوابــط إن روعيــت كان
اســتخدام اللهايــات آمنــا وإال فــا؟
جمعــت اجلمعيتــان األمريكيتــان لطــب األطفــال
وطــب األســرة – وغيرهمــا -الدراســات املعنيــة
بهــذا الشــأن وخلصــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج
التــي يجــب مالحظتهــا بدقــة.
ففــي األشــهر الســتة األولــى مــن عمــر الطفــل
ال بــأس باســتخدام اللهايــات لتخفيــف األلــم أو
تهدئــة الطفــل ،كمــا قــد يحســن اســتخدام اللهايــة
لتنــومي الطفــل ثــم إخراجهــا مــن فمــه بلطــف بعــد
أن يســتغرق يف النــوم.
علــى أن ذلــك يجــب أن ال يكــون بديــا أو
مؤخــرا لرضعــات الطفــل املعتــادة .كمــا يجــب
التأكــد مــن أن الطفــل أتقــن الرضاعــة الطبيعيــة
التــي تختلــف يف طبيعــة املــص عــن الصناعيــةواللهايــة -وذلــك يتــم عــادة يف الشــهر األول،
وإال وجــد األهــل صعوبــة يف متابعــة الرضاعــة
الطبيعيــة اخلالصــة حتــى إمتــام الشــهر الســادس
كمــا هــو موصــى.
لكــن بعــد عمــر الســتة أشــهر فــإن كفــة املضــار
ترجــح لتزايداحتمــال إصابــة الطفــل بالتهــاب
األذن الوســطى ،ممــا يوجــب علــى األهــل فطــام
الطفــل تدريجيــا عــن اللهايــة خــال هــذه

الفترة،قبــل إمتــام الطفــل ســنته األولىواألفضــل
قبــل إمتــام الشــهر العاشــر ،وهــي قصــة أخــرى
قــد تتطلــب الصبــر وإيجــاد البدائــل املناســبة
لتهدئــة الطفــل.
أمــا إن لــم ينجــح األهــل يف ذلــك إلــى مــا بعــد
عمــر الســنتني فليســتعدوا لتشــوهات الفكــن
وخصوصــا إن تعــدى الطفــل ســنواته األربــع وهــو
ال زال يســتخدم اللهايــة.
وعلــى كل حــال مهمــا كان قــرار األهــل فــإن هنــاك
بعــض النقــاط التــي يجــب أال نغفــل عنهــا مثل:
 أنــه يجــب اســتخدام اللهايــة املكونــة مــن قطعــةواحــدة ،وليــس قطعتــن ،الحتمــال انفصالهمــا
ممــا يــؤدي لالختنــاق .كمــا يجــب أن يكــون عنــق
اللهايــة كبيــرا مبــا يكفــي كــي ال يدخــل يف فــم
الطفــل.
 يجــب االبتعــاد عــن ربــط اللهايــة حــول رقبــةالطفــل ،أو ربطهــا إلــى الســرير ،الــذي ال تختلــف
نتيجتــه عــن ســابقه.
 عــدم غمــس اللهايــة باحللــوى أو الســكريات،األمــر الــذي قــد يــؤدي لتســوس األســنان.
 تنظيــف اللهايــة بشــكل مســتمر ،واســتبدالهاإذا تلفــت ،لتقليــل احتمــال انتقــال العــدوى.
أخيــرا قــد تســألني أخــي القــارئ إن كانــت
اإلجابــة النهائيــة عــن اســتخدام اللهايــة هــي
"نعــم" ،لكنهــا ليســت بهــذه البســاطة ،فالســؤال
يرجــع كثيــرا لقناعــة الوالديــن ولوضــع الطفــل.
لكــن البراهــن العلميــة حاليــا تقولهــا وتطمئــن
األهــل إن كان الطفــل أتقــن الرضاعــة الطبيعيــة
وال يــزال يف أشــهره الســتة األولــى ،بــل قد تشــجع
علــى ذلــك وقــت النــوم مــع مراعــاة مــا ســبق مــن
الضوابــط ،واالســتعداد لفطــام الطفلعنهــا قبــل
إمتــام الشهرالعاشــر■ .
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من املكتبة األحسائية
حمــل إلــي بريــدي لهــذا الشــهر العديــد مــن اإلصــدارات األحســائية اجلميلــة  .وبالتأكيــد ال يتســع
املقــام هنــا الســتعراضها جميعــا  ،إال إننــي أحببــت ان أُعــرف القــارئ بهــا .
كتابــان للشــيخ عبداجلليــل الــن ســعد :األول بعنــوان ( االبتعــاث إلــى اخلــارج ) ويتنــاول همــوم وقضايــا
شــبابنا املبتعثــن للدراســة يف الــدول األجنبيــة  .ويحتــوي الكتــاب  -علــى صغــر حجمــة  -علــى العديــد
مــن احملطــات املهمــة للمبتعــث  .يناقــش الثقافــات املتنوعــة للمبتعثــن  ،والتحديــات التــي يواجهونهــا .
أمــا الكتــاب اآلخــر فهــو بعنــوان ( هوامــش تدقيقيــة علــى بحــث حديــث الكســاء بــن التواتــر والوضــع
) والكتــاب مــن احلجــم الكبيــر قــارن فيــه الشــيخ عبداجلليــل األدلــة مقارنــة علميــة بــن مناهــج البحــث
العلمــي املختلفــة  .والكتــاب معنــي بالــرد علــى مــن قــال بــأن احلديــث  ،مــن األحاديــث املوضوعــة .
كمــا حمــل بريــدي كتابــا صغيــرا بعنــوان ( واكتمــل العقــد ) ملؤلفــه حبيــب بــن علــي الســماعيل  .وهــو
مجموعــة مــن اخلواطــر القصيــرة جــدا  .تهــدف علــى تقويــة الثقــة بالنفــس  .والكاتــب مــدرب متمــرس
يف شــؤون النجــاح وتطويــر الــذات .
امــا ديــوان (إضــاءة  ) 4فهــو لعــدد مــن شــعراء وشــاعرات األحســاء  ،مــن مختلــف األجيــال واألعمــار
واملســارات األدبيــة  .ولقــد جــاوزت أســماء املبدعــن واملبدعــات األربعــن إســما .والكتــاب قــام بإعــداده
األســتاذان  :عبــداهلل البطيــان ومحمــد بــن ناشــي  .وفيــه مناذجــا مــن إنتاجهــم الفكــري و صــورا
وتعريفــا باملبدعــن وعناوينهــم أيضــا .
والديــوان الشــعري مــن إصــدارات مجموعــة النــورس الثقافيــة  .التــي حتمــل الهــم الفكــري الثقــايف
األحســائي  ،وســبق لهــا أن أصــدرت العديــد مــن الكتــب  .ومنهــا دواويــن إضــاءة الثــاث الســابقة .
ويف بريــدي أيضــا كتــاب ( هيــام الذاكــرة ) للمهنــدس عبــداهلل الشــايب  ،محــاوال يف جتربتــه القوليــة ،
اإلقــاع الــى فضــاءات أخــرى مــن التعبيــر  .متجــاوزا إشــكالية الصيــغ التعبيريــة الســائدة  .وال يفوتنــي
أن أشــير إلــى أن للمهنــدس الشــايب كتابــن آخريــن بعنــوان ( هــام الذاكــرة ) و ( هتــاف الذاكــرة )
يقــوالن جتربــة الشــايب الشــعرية .
وهنــاك ديــوان شــعري جميــل بعنــوان ( نغمــة وتــر ) علــى ضفــاف هجــر للشــاعر محمــد بــن عبــداهلل
احلــدب  .ويضــم الديــوان العديــد مــن القصائــد الشــعرية اجلميلــة  .للديــوان مقدمتــن ،إحداهمــا مــن
صاحــب الديــوان  .وقــدم الشــاعر لــكل قصيــدة فيديوانــه  ،مبقدمــة قصيــرة  .حتتــوي علــى إســم بحــر
الشــعر  ،الــذي نظمــت عليــه القصيــدة  ،وتاريــخ نظمهــا ،واملناســبة التــي قيلــت فيهــا .
والكتــاب األخيــر للكاتبــة رمي علــي احلاجــي محمــد بعنــوان ( فــوق الشــوك وردة ) يحتــوي علــى
مجموعــة مــن املقــاالت يف التربيــة واالجتمــاع .
هــذه مجموعــة مــن الكتــب املتناثــرة مــن اإلصــدارات االحســائية  ،املمطــرة كل شــهر  .حتتــاج الــى مركــز
رصــد ببليوغــرايف  ،يقــوم علــى رصدهــا  ،وفهرســتها  ،وتوثيقهــا  .كمــا هــو موجــود للكتــاب القطيفــي
 ،ومبجهــودات األســتاذ الســيد عبــاس الشــبركة .
اال اننــا نهــدي هــذه اإلصــدارات للمهتمــن برصــد الكتــاب يف املنطقــة عامــة  ،كمــا يفعــل الشــيخ حبيــب
ال جميــع .
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