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الشاعر عدنان العوامي ..
الكالسيكي المجدد
املوت يغيب "اجلامع" أقدم
وأشهر عطار مبنطقة اخلليج
احلاج عبدالعلي آل سيف لــ " الخط"

صالح البيك لـ "الخط"
لم ألتحق بأي مدرسة
ومهنة النجارة أخذتها
عن أخي األكبر

درست في الكتاتيب
وشهدت أول مدرسة ابتدائية
في تاروت
استشهاد خمسة أشخاص بينهم امرأة
يف االعتداء اآلثم على احلسينية احليدرية بسيهات

األخصائي :فواز أبو السعود

أمين العجمي

علي حسني السليم

عبدالستار بوصالح

عبداهلل علي اجلاسم

السكتة الدماغية
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نبـــراس
للتصميم الداخلي

كنب  -ستائر  -ورق جدران

0504840290 - 013 8041058
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أول الخط
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل
Email: alkhatmag@yahoo.com

الشاعر عدنان العوامي ..
الكالسيكي المجدد

عدنــان العوامــي  ،شــاعر مطبــوع  ،مــن أبنــاء القطيــف  ،حيــث ولــد بهــا
عــام  1357هـــ 1938 ،م  ،وقــد تعلــم القــراءة والكتابــة كأغلــب أبنــاء جيلــه ،
يف كتــاب القريــة  ،وبجهــده الذاتــي ثقــف نفســه  ،فهــو خيــر مثــال لألديــب
العصامــي الــذي تســلح للشــعر بجهــده الذاتــي  ،مــن قــراءات متعمقــة ،
وتــردده علــى اجللســات االدبيــة التــي كانــت حتمــع نخــب األدبــاء  ،والنــدوات
الشــعرية يف الواحــة اخلضــراء التــي اشــتهرت بالشــعر والنثــر علــى حــد
ســواء.
بــدأ نشــر أعمالــه االدبيــة بدايــة مــن ســنة  1963م  ،وانخــرط يف كتابــة
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القصــة القصيــرة واملســرح  ،ومــا لبــث أن غيــر بوصلتــه باجتــاه الشــعر.
وقــد نشــر أغلــب إنتاجــه يف الصحــف واملجــات احملليــة والعربيــة  .ومــن
أبــرز دواوينــه " شــاطيء اليبــاب " الــذي صــدر متأخــرا بالنســبة لوجــوده
األدبــي املميــز علــى الســاحة األدبيــة اخلليجيــة وذلــك عــام . 1992
وقــد تنــاول أعمالــه الشــعرية عــدد مــن النقــاد واملتابعــن للحركــة الشــعرية ،
مــن بينهــم  :الدكتــور غــازي القصيبــي  ،نايــف رشــدان  ،مهــدي الســويدان
 ،ســيد حســن العوامــي  ،عبــداهلل بــن علــي ثقفــان  ،الشــيخ علــي املرهــون ،
عبدالكــرمي احلقيــل  ،عبدالعلــي الســيف .

أول الخط
حدائــق وبســاتني .وهــو مــا يفعلــه احلــب يف قلــوب العاشــقني حتــى وإن
كتمــوا مشــاعرهم يف صدورهــم  ،وباتــوا مغلوبــن علــى أمرهــم  ،خوفــا مــن
انكشــاف ســترهم :

وقــد رأينــا أن نتعــرف علــى عواملــه الشــعرية بإلقــاء ضــوء نقــدي بســيط
حــول منوذجــن مــن أشــعاره  ،لنجــدد معرفتنــا اجلماليــة والفكريــة بواحــد
مــن أبنــاء القطيــف التــي يفخــر بهــم الوطــن.
يف قصيدتــه املدهشــة " القحــط "  ،يتحــدث فيهــا عــن هــذا العــوز الوجدانــي
واخلــواء الروحــي الــذي ميكنــه أن ميــس النفــس فــا جنــد مفــرا مــن فأيــن ِغـ ُ
ـال الوجــد أفنــى شــبابه على وهجه يغفو ،ويف وقده يصحو،
االعتــراف بعمــق األزمــة  ،وهــو هنــا يتوجــه إلــى احلبيبــة بســؤاله التاريخــي ،أكان يــر ّوي فيــك أوجــا َر فدفـ ٍ ًـد يخــال الفجــاج العفــر آكامهــا دوح؟
حامــا بوحــه علــى محمــل اجلــد  ،فــإذا هــو انعــكاس جلرحــه الدامــي ،
الــذي يوشــك أن يرديــه مــوارد التهلكــة  ،حيــث يحــارب طواحــن الهــواء  :هــذا الرصــد األمــن لتحــوالت الواقــع املعيــش  ،يشــير إلــى معنــى عرفــه
قدامــى الشــعراء وهــو خلــع مــا يف دواخلهــم مــن مشــاعر وأحاســيس علــى
تدريــنَ مــا ي ْنـ ِـز ُف ُ
اجلــرح
حرفـ ِـه ال َب ـ ْوح
َت ُلومي َنــه أن جـ َّـف يف ِ
كأنــك ال ِ
ْ ُ عناصــر الطبيعــة فيحــدث هــذا االمتــزاج الفريــد الــذي يعيشــه ويعكســه
نشــره الف ْوح
أللحرف أن تزهى حواشيه بالندى
وينــداح باألطيــاب مــن ْ
قلــم الشــاعر  ،حــن يشــير إلــى قيــود الوجــد  ،محــوال إياهــا مــن أغــال
هجي ـرٌ ,ويغتــال الظـ َ
ـال بــه لفــح
علــى رفــرف يقتــات أفنــانَ دوحــه
روحيــة إلــى سالســل مــن حديــد علــى مســتوى الواقــع.
مــا يلبــث الشــاعر مبخيلتــه الطازجــة أن يعبــر عــن مشــاعره بدقــة  ،فثمــة
هــذا املوقــف الوجــودي الــذي يتلمــس الــذات يف مكابداتهــا  ،يشــير يف أرض واســعة مســتوية  ،ويف أطرافهــا كهــوف أو مغــارات .وميثــل اجلمــع
الوقــت ذاتــه إلــى ارتبــاط قــوي بقــوى الطبيعــة  ،فهــي تتداخــل يف حيــاة بــن النقيضــن شــيئا مــن االرتبــاك الــذي ســاد عالقــة الشــاعر بأرضــه ،
الشــاعر  ،وتعكــس مــا يشــعر بــه مــن ظلــم وغــن وقلــة حيلــة .
وبقومــه ،علــى جــد ســواء .
يبــدو جــو " القطيــف " بأشــجاره الوارفــة  ،ونســيمه الرقيــق  ،وهمــس إن هــذا العاشــق يتحيــر حــن يبصــر األشــياء يف غيــر موضعهــا  ،فالطــرق
شــاطئه فيمــا يعانــي الشــخص مــن جفــاف مــن نــوع مــا ،ال يوضحــه الشــاعر الواســعة البعيــدة تبــدو يف اطرافهــا أشــجار كثيفــة  .و" يحــال" تعنــي أن
وال يكشــفه البتــة  ،غيــر أننــا نتمكــن مــن الوصــول إلــى جوهــره  ،والشــاعر األمــر مجــرد تخمــن أو تصــور  ،ال ظــل لــه مــن الواقــع البائــس .
ميضــي يف طريقــه  ،مســتخدما قاموســا شــعريا مطــرزا بالبهجــة لكنــه ال فالشــاعر يتقلــب علــى جمــر نيــران متقــدة  ،تتمثــل يف أنــه يشــعر بالغربــة
يخلــو مــن قتامــة أو عبثيــة :
وبعــد املســافة وصعوبــة الطريــق .ولــم ال  ،والقحــط ميثــل حالــة هي انعكاس
للخــواء الروحــي والفقــد العاطفــي  .وميثلــه الشــاعر مبهــارة يف أبيــات ال
أق ِّلــي فمــا للريــح يســتنطف الشــذا وال يف فيايف اجلدب ُيستعبق النفح!
تخلــو مــن قــوة وعنفــوان ،خاصــة أن " القفــر" هــي حالــة معنويــة أكثــر منهــا
توهمـ ِـت أن اآلل يف وهجهــا نضــح
إذا اشتدت الرمضاء يف وقدة الضحى
َّ
مبنيــة علــى أســاس موضوعــي  ،وإن تداخــل البعديــن  ،بــا انفصــام :
يتحقــق هاجــس الوحــدة والشــعور بالعزلــة كلمــا أوغلنــا يف مــن القصيــدة ،
حيــث يالمــس مناطــق شــديدة العذوبــة  ،وهــو مقــدم علــى جتربــة الكشــف
مبقــدار  ،فلديــه قــدرة علــى رصــد عالقــات الطبيعــة احلــرة  ،املنطلقــة مــن
يواصــل الشــاعر نفــث مــا بصــدره مــن زفــرات ســاخنة  ،وعينــه الراصــدة
حولــه  ،فالريــح يســتنطق الشــذى  ،فيمــا يســري العبــق اجلميــل يف الفيــايف
تتحــرك لتلتقــط كل عناصــر الطبيعــة مــن حولــه  ،فهــي تعبــر عــن مأســاته
البعيــدة .
أحســن تعبيــر  .وهــل ميلــك العاشــق أن ينكــر مــا يــراه مــن ســحب تهطــل
كلمــا اشــتد الهجيــر  ،وتالعبــت الرمضــاء بالعشــاق يف مســيرهم بــن
باملــزن فتتحــول الصحــراء القفــر إلــى منطقــة خضــراء زاهيــة األلــوان ؟
مضــارب القبيلــة أو مــن خــال نظــرة علــى املــكان الــذي تعيــش فيــه
هــي حلظــة الشــعور النســبي باألمــان  ،وحــن يلــوح النخــل يف األفــق البعيــد
احلبيبــة ،تــراءى لــه أن املــاء قــد ظهــر ورطــب الهجيــر .هنــا يتحــول الشــاعر
 ،فهــذا يعنــي أن احليــاة والعيــش قــد صــار ممكنــا.
إلــى رصــد مظاهــر املاضــي فهــي تعلــن بحــق عــن التحــوالت التــي انعكــس
فــإذا انشــق الصبــح فــإن احلصــاد قــد أتــى موعــده  ،ولكنــه حصــاد مــن
أثرهــا علــى املوقــف الصعــب للعاشــق :
نــوع غريــب  ،فالصلصــال بــه قيــح والتهابــات  ،تشــير إلــى مــرور اجلســد
رشــح؟ باحلمــى واألمــراض  ،رمبــا مــن أثــر املــكان املوحــش  ،يأخــذ الكيــل بنفســه
أمــا كان ســاقي األمــس يلقــاك مشــرعا ينابيعــه للشــمس أثداؤهــا ْ
يفيض الهوى سمح ًا لتعشوشب الذّ رى ً ويهمي به سكب ًا ليخضوضر السفح  ،فيصــدم أن يجــد األعنــاب قــد منحتــه طعمــا مــرا فيمــا ينتظــر العذوبــة
وحــاوة الثمــار .
نســأل مــع الشــاعر :هــل هــو قانــون العشــق جنــده يف " القطيــف " ويف كل
تبــدو الصــورة الكليــة للشــاعر عدنــان العوامــي يف ألقهــا ودورانهــا الشــعري بقــاع الدنيــا ؟ أم أنهــا النفــس املمــرورة التــي تبحــث عــن مــاذ آمــن  ،وســكن
املثيــر  ،حيــث يختــط أســلوبا يجمــع بــن الرومانســية مــن جهــة  ،وبــن وســكينة؟ :
ظــال الواقــع مــن جهــة أخــرى  ،فــإذا بســاقي األمــس قــد غــاب  ،والشــمس
تتســلل للمــكان لتنثــر نورهــا وبعــض الــدفء علــى القلــوب املتعبــة.
تفرى العمر يجني حصاده تال ًال من الصلصال يرغو بها الق ْيح
إلى أن َّ
يتــردد معنــى " الهــوى " فــإذا بــه يفيــض يف ســماحة لتتحــول األرض اجلــرداء ويكتالــه كرم ـ ًا دواليــه حنظــل وأعنابــه رمــل ،وأنــداؤه ملــح
إلــى أرض معشوشــبة  ،ومتطــر الســحب ليتحــول القفــر إلــى اخضــرار ،
ال يتوفــر إال مــع قــدوم املطــر الغزيــر  ،وحتويلــه الرمــال الصفــراء إلــى
ولــم يــدر أن القفــر قفــر وإن زهــا
والربى
فواهـ ًا لــه يســقي األهاضيب ُّ

على صهوات اجلمر من مروه ْســرح؟
فيروى مكان النخل من ُمزنه الطلح
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أول الخط
متابعات
هــذا اللــوم املبطــن بشــيء مــن احملبــة الباقيــة يترقــرق يف مســاحة مــن الــود
املســتحيل  ،فالقلــب يخفــي مظاهــر العشــق بــن الضلــوع  ،واجلمــر ينــدس
يف اخلاليــا  ،ويبقــى هنــاك امــل يف أن يســتعاد العشــق كأجمــل مــا يكــون.
غيــر أن الشــاعر نفســه يعــود  ،ليشــكك يف هــذا االحتمــال  ،منكــرا أن
ينــدى الهــوى علــى ثغــر احملبــوب  ،كأنــه يريــد أن ال يــورط نفســه يف اختبــار
مــن نــوع جديــد .
ويــكاد الشــاعر يعاتــب قلبــه  ،وهــو يــراه يف تقلباتــه أشــبه بســفينة تخــوض
عبــاب البحــر  ،اهلل وحــده قــادر علــى صنــع املعجــزات  " .لــك اهلل" تعبيــر
موجــز  ،ينــم عــن معرفــة عميقــة مبــا يف القلــب مــن لواعــج وحيــرة وألــم:
لــك اهلل مــن يشــدو ويف ثغــره لظــى ويف نحــره ســيف ويف صــدره رمــح؟
فلــو شــئت أن تنــدى لشــاديك أحـ ٌ
فواص ُلهــا راح ،وأنفاســها ر ْوح
ـرف
ِ
هكــذا تتدفــق املشــاعر األصيلــة  ،وتلــون فضــاء القصيــدة  ،فيمــا تتشــكل
صــور بيانيــة لهــذا احلــب الــذي يتشــكل يف صــور جديــدة يلفهــا الــق احملبــة.
ويصنــع اجلنــاس بــن " الــروح" و" الــراح"  ،مؤكــدا بالغتــه العميقــة ،
والقــدرة علــى تشــكيل باورامــا شــعرية لقصــة هــذا الفتــى الــذي عصــف بــه
احلــب  ،فأبقــاه علــى متــون احلكايــا.
رددت ُسعار الليل كي يعلق السنا
فلــواله مــا ضجــت شــرايينه أســى
رمبــا يبــدو مثــل هــذا التضــاد الواضــح بــن الرغبــة األكيــدة يف حيــاة مليئــة
باخليــر واجلمــال  ،وبــن واقــع مســكون باخليبــة  ،هــو أحــد الترديــدات
التــي يعمــل عليهــا عدنــان العوامــي بنجــاح كبيــر .ولكــن ملــاذا كانــت هنــاك
مســاحة مــن اللــوم ؟ وإالم يشــير إلــى تلــك اخليبــات املؤجلــة التــي عــاش
يعانــي منهــا؟
هــل ميكننــا القــول أن ذلــك مــن ســمات الشــعر الرومانســي  ،أن ميضــي
مســكونا بالفقــد واملــرارة والشــعور بالوحــدة ؟ حتــى وان اقتــرب مــن هدفــه
البعيــد ؟ :
فلوميــه ،أو ُكفّ ــي فســيان عنــده
إذا كان مرعى الداء يف منبت ا َ
حلشا

أضاميم من تأسو ،وأشواك من تلحو
فأ َّنــى يفيــد اللــوم أو ينفــع النصــح؟

هكــذا يصــك الشــاعر حكمتــه النهائيــة  ،بعدمــا اصطــدم بتصاريــف احليــاة
 ،فــإذا كل شــيء باطــل وقبــض الريــح .وال معنــى ملشــاعر احلــب التــي حملهــا
دهــرا فقــد أوشــك ان يفقــد كل شــيء وهنــا يســتوي الصلــح أو الشــتم .مــن
يتدبــر أمــور احليــاة يكتشــف أنــه مــن الصعــب أن يســتخدم الــدواء مــع
املــرض املســتقر يف اجلوهــر  /يف الداخــل .
وهنــا يبــرز ســؤال يوجــه لقصيــدة العوامــي  :هــل كان الشــاعر أمينــا مــع
مشــاعره أم أنــه دفــع باألزمــة إلــى بــاب مغلــق أو حائــط ســد  ،ليصــل إلــى
هدفــه  ،وهــو أن احليــاة ـ كطبيعتهــا املســتقرة ـ ال تصفــو ألحــد.
إن األلــم أكثــر جتذيــرا مــع واقــع رث وتراتيــب اجتماعيــة ال تأبــه لإلنســاني،
إال مبقدار :
أبعــد الــذي أوريــت حتــت ضلوعــه
تريديــن أن ينــدى علــى ثغــره الهــوى

بأهدابه وهن ًا ،ويستشـ َ
ـرف الصبح
وال نــزَّ باألوضــار يف صــدره قــرح

مــع مقــدم الصبــاح  ،يصيــر مــن الطبيعــي أن يفتــش احملــب عــن مشــاعره
التــي أخفاهــا .عليــه أن يعتــرف بــان قلبــه لــم يخدعــه  ،وأن حبــه مقيــم يف
صــدره وبــن حنايــا الضلــوع .لــوال الهــوى مــا كتــب قصيدتــه  ،وال عانــق
أجنــم الســماء  ،متواصــا مــع ضوئهــا البعيــد .فكأنــه يحــارب بــكل مــا اوتــى
مــن قــوة كــي يظفــر بالتواصــل مــع احلبيبــة .عندهــا فقــط ال يكــون قحــط
او ظمــأ أو جــوع:
ولــواله مــا ك ّلــت قوافيــه عــن هــوى
وألفيتــه مســتعرض ًا فيلــق املهــا

وال ارتد من عينيه عن صبوة ملح
إذا عــاد مــن فتــح يعـ ُّـن لــه فتــح

يوشــك الشــاعر أن يعلــن صباباتــه  ،مغامــرا بعــد أن ســكنته الدهشــة ،لكنــه
يقــدم رجــا ويؤخــر أخــرى  ،فعيناهــا تلوحــان بــكل املباهــج املدهشــة ،
وعليــه أن يخفــي مشــاعره قليــا  ،فلعــل حلظــات الوصــال قادمــة:
وعينيك ما باحلرف وهن ،وإمنا

مدمى اخلطى أشفى ألوصابه النوح
َّ

بتلــك القــراءة يف جماليــات النــص  ،نعيــد اكتشــاف عدنــان العوامــي مــن
جديــد  ،و يالــه مــن شــاعر مجيــد! ..شــاعر أصيــل  ،صاحــب جتربــة
حقيقيــة ،مجــدد رغــم تصنيفــه كشــاعر كالســيكي يف األوســاط األدبيــة
املســتقرة علــى تصنيفــات جاهــزة  ،تريــح معملهــم النقــدي القــدمي .
يف حضــرة امللــك عبــداهلل حــن تبحــر القصيــدة نحــو أشــرعة الوطــن
تنفتــح أبــواب واســعة للشــعر الوطنــي لــدى شــاعرنا العوامــي .

مــن اجلمــر ال يخبــو ألوجاعــه قـ ْـدح
ويستمرأ البوح؟ لقــد وجدنــا هــذا النفــس الشــعري الرائــع الــذي يطالعنــا بــه  ،حــن يخاطــب
وتُستعذب النجوى ُ
الطبيعــة ويشــتبك مــع منحنيــات األزمــة  ،لكننــا نقابــل شــاعراً مــن نــوع
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الخط
متابعات
أول
مختلــف حــن يخــص األمــر الوطــن  ،فنجــد قاموســاً شــعرياً معبــراً  " ،النــدى " فتــرق اللغــة  ،لتتخلــى نهائيــا عــن جهامتهــا وعــن عبوســها القــدمي:
وصــو ًرا بيانيــة متغيــرة أمــا مناطــق التصويــر ففيهــا جــدة وزخــم وتلمــس
يــا بــن عبدالعزيــز ،أه ـ ًا ،إلــى أن ينطف الوجد يف سدى احلرف شهدا
حلقائــق تاريخيــة أصيلــة.
نــراه يف قصيدتــه العصمــاء «جنــوى النخيــل» ،والتــي ألقاهــا بحفــل أقامــه وينــش الصــدى فيرشــح يف األر دان شــيح ًا ،ويف العبــاءات نـ ّـدا
أهــل القطيــف بقاعــة امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز مــا يثيــر الدهشــة وإلــى أن تــرى الضفــاف العــذارى عكف ـ ًا كاملهــا يقطفــن وردا
واإلعجــاب ؛ إذ جنــد تلــك الــروح املتبرمــة والتــي يضيــق بهــا احلــال يف مــا أروع مشــهد " املهــا " وهــن يــردن املــاء ويقطفــن وردا  ،مثــل هــذه الــروح
معاجلــة أزمتهــا يف قصائــد ســابقة  ،تتحــول إلــى روح خيــرة  ،معطــاءة  ،العاشــقة هــي مــا كانــت متيــز عدنــان العوامــي حــن يتحــرر مــن نصوصــه
مشــرقة بالتفــاؤل  ،تســمو فــوق الصغائــر  ،ولديهــا مــن احلــب واإلشــراق القدميــة ليضــرب يف أرض جديــدة باحثــا عــن طرائــق جديــدة لتوصيــل
مــا يجعلهــا تتجــه نحــو فضــاءات بعيــدة للتعبيــر عمــا يف القلــب مــن محبــة املعنــى والتأثيــر يف املتلقــي .
للقائــد الوالــد  ..امللــك عبــداهلل رحمــه اهلل  .يقــول بصــوت يتســم بالبهجــة ال يتخلــى الشــاعر عــن نحــت صــوره البكــر  ،موصــدا بــاب التقليــد وضاربــا
والســرور:
يف فضــاءات لــم تفتــض بعــد  ،مطلقــا قريحتــه الشــعرية لتعلــي مــن شــأن
مخيلتــه الرائعــة التــي تــوازي بــن العشــق وبــن الوطــن ،بــن إرادتــه احلــرة
مرحب ـ ًا ،مرحب ـ ًاُ ،
وين ـ ًا ،وســعدا كل أكبادنــا تقاســيك وجــدا حــن يعلــن عــن فرحتــه بقــدوم الزعيــم عبــر اســتدعاء صــور رشــيقة ال تخلــو
ً
ً
كل أحداقنــا ُتســك بوح ـا خلــف أهدابهــا ،وعشــقا ُمنــدى مــن اجلــدة وبــن قناعتــه بكــون الشــعر قــدره الغامــض :
كل شــطآننا تــود رباهــا لــو مشــت أضلع ـ ًا ،وخلب ـ ًا ،وزنــدا
وينفضنــه بفوديــك عقــدا
فينضدنــه عليــك ســخاب ًا
ْ
لــك يف جيدهــا ،وتوفيــك عهــد ًا
عــلّ أن تقضــي األحبــة دين ـ ًا
هــذا الترحيــب يشــف عــن قلــب مفعــم باحملبــة  ،ووجــدان رائــق يعــرف
للنــاس أقدارهــا  ،فتكــون الصــورة الشــعرية منتزعــة مــن قلــب الواقــع بــا يعلــن الشــاعر العهــد املوثــق  ،يف ذات الوقــت الــذي ميضــي يف نحــت صــوره
تزويــق أو جتميــل؛ فأكبــاد القــوم تقاســي مــن الوجــد  ،والعيــون تشــعر اجلماليــة التــي تعلــن عــن عهــود قدميــة تتجــدد  ،ورمبــا كان الشــاعر قــادرا
بالرغبــة يف التطلــع إلــى البهــاء  ،وخلــف الرمــوش نــرى احلــب املفعــم علــى منــح نفســه فرصــة بعــد فرصــة مشــقة البحــث عــن خيــال جديــد لكــي
بالتقديــر  ،وينتقــل مجــال التصويــر إلــى مراتــع الصبــا  ،ودائــرة العيــش يف تكــون قصيدتــه مشــحونة باملثاليــة  ،فيدمــج جتربتــه مــع حقائــق تاريخيــة
القريــة فنجــد الشــاطييء  ،يــود رباهــا أن تكــون قــادرة علــى الســعي إلــى للقائــد  ،عبــر لغــة ينضدهــا بخبــرة اللغــوي األصيــل والشــاعر املغامــر ،
هــذا القائــد العظيــم .
الــذي يعــرف كيــف تكــون لــه فتوحاتــه املجازيــة :
ميتــح الشــاعر مــن ذاكــرة متقــدة باحلــب  ،ناهيــك عــن ولعــه بالطبيعــة التــي
يوظفهــا يف نصــه احليــوي بكثيــر مــن احلرفيــة العاليــة  ،بــل نــراه يخــرج مــن
القامــوس الضيــق الــذي تعودنــاه منــه  ،ليقتطــع مســاحات مشــغولة بالروعــة
واجلمــال والرقــة .
يســوق لنــا مشــاهد مــن التــراث العربــي القــدمي  ،فاملطــر هــو داللــة خيــر،
وال يكــون ســقوط املطــر فقــط بــل الســرور  ،وتتجلــى صــورة الغمــام وهــو
ينــزل بــردا فيحــول احليــاة القحــط إلــى طبيعــة يغلــب عليهــا اللــون األخضــر
 .مــن اجلميــل ان يجــد عدنــان العوامــي مــا يصــل املطــر بالهــوى فكالهمــا
ينــم عــن رقــة القلــب وصــدق املشــاعر والرغبــة يف البــوح .وهكــذا يتحقــق
حلــم الشــاعر يف أن يكــون نصــه انعــكاس قــوي ملــا يف حيــاة القريــة مــن تطلــع
للخصــب والنمــاء  .هنــا يفيــض الشــاعر بصــوره الغنيــة باخليــال دون أن
يبتعــد عنــه الواقــع كثيــرا  ،وهــذه إحــدى ســمات الشــاعر األصيــل ،الحظــوا
قولــه :

ذكرتها خطاك عهد صباها
يــوم ســاقته مــن طهــور ملاهــا

يــوم ر ّوت أبــاك ورد ًا فــوردا
وحتســت هــواه أمن ـ ًا ورغــدا

إن تلــك اخلطــوات املباركــة ال تأتــي مــن فــراغ  ،فــكل قائــد لــه قــدوة ،
كذلــك القائــد لــه آبــاء وجــدود ســادوا الدنيــا بعزميتهــم  ،وحســن إدراكهــم ،
وقدرتهــم علــى مجابهــة الصعــاب .لــن يكــون عجيبــا أن يبــزغ النجــم ليضــيء
الســموات  ،فتلــك هــي مهمتــه األبديــة  .وهــذا النجــم الــذي ســما وعــا
 ،يجعــل املواطــن الســعودي أكثــر متســكا بتلــك الشــجرة املباركــة  ،حيــث
أن أصلهــا راســخ  ،ثابــت  ،وفروعهــا يف الســماء  .الحــظ تناغــم الصــور
وتشــربها بحقائــق مــن وحــي التاريــخ .ودائمــا مــا يعكــس التاريــخ صــورة
للمســتقبل :
أيهــا املســتطيل كالنجــم ســمت ًا مــن يســامي بــك الكواكــب مجداً؟
تلك يف الواسع البعيد ،فدعها أنــت أدنــى لنــا ،وأحفــى ،وأنــدى
أنــت أولــى بنــا ،وأغلــى علينــا مــن هواهــا؛ هــوى ،وقرب ـ ًا ،وودا

مثلمــا تهطــل الغمائــم بــردا
ميطر البشر والهالهل منها
هكــذا يبــرع الشــاعر يف التعبيــر عــن فكرتــه عبــر لغــة مجازية وصر إنشــائية
ونديــف النــدى يغشــيك بــرد ًا
وينــز الهــوى يلفــك ردن ـ ًا
مدهشــة لينقــل إلينــا مشــاعره  ،ويســتخدم يف ذلــك ذخيرتــه اللغويــة بنفــس
يتجــه الشــاعر بعــد تلــك اإلطاللــة البعيــدة ليدخــل يف صلــب موضوعــه  ،القــدر مــن احلــذق  ،والتماســك  ،وطــرح الداللــة ،بــكل صبــر وهــدوء :
دون أن يفقــد حــاوة جرســه  ،وال جمــال حرفــه  ،فتــرن " أهــا" كناقــوس
لــو تســنمت ،يف املجــرة ،جنــدا
أنــت يف لبــة الضمائــر حتــى
يبشــر بالرخــاء أينمــا وجدنــاه  .كمــا يعلــن النــص عــن مقــدرة الشــاعر يف
فلعمــري ألنــت للعــن أبــدى
ـناء
إن تســاويت والنجــوم سـ ً
صياغــة أفقــه اجلمالــي عبــر منحنــى داللــي يتميــز بالوضــوح والشــفافية .
نبتغي عندها؟ محياك أجدى
هبك شاطرتها اللزاز ،فما ذا
فهــو يتمســك بتــراث الشــاعر البــدوي يف اســتعارة صــوره وأدواتــه موظفــا
حرفــه توظيفــا مجيــدا ليقــرب املعنــى ويحقــق الهــدف  .فنــرى اللغــة تتحــول ينتقــل الشــاعر إلــى مســتوى آخــر مــن التعبيــر عــن القيمــة التــي يحملهــا
علــى يديــه إلــى رمــوز خصــب ومنــاء وخيــر  ،وتتكاثــر مفــردات مبهجــة مثــل امللــك فيعــزف أجمــل األحلــان دون ان يتخلــى عــن قدرتــه علــى التعامــل
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أول الخط
متابعات
باللغــة لتكــون أكثــر ســحرا وبهــاء :
هبك قاسمتها الشموخ ،أحتوي
ـاء
أنــت رباننــا ،فقدهــا رخـ ً
واهــد حيزومهــا العبــاب ،وخذها

بعــض مــا حزتــه ســداد ًا ورشــدا؟
شــد ســكانها بيمنــاك شـ ّـدا
شــاطئ األمن ،والســامة قصدا

دور الربــان املاهــر  ،أن يدفــع بالســفينة كــي تصــل إلــى شــاطيء
األمــان .هــذه مهمــة اولــى  ،وعليــه أن يــزرع يف نفــوس ركاب الســفينة
االطمئنــان والثقــة بالنفــس واملقــدرة علــى التصــدي للصعــاب أينمــا
وجــدت .ال يخــاف القائــد الذئــاب وال هــو مبتخــاذل حــن يجــد اجلــد
 ،ويكــون عليــه الــدور كــي يعلــن مواقفــه يف أوقــات العســر:
ال تهــب وجــرة الذئــاب فركــب
جمـ ٌـة باعــة اجلهــاد ،ولكــن
َّ
إمنــا أرعــدوا هنــا ،واســتبدوا

أنــت راعيــه لــن يفتــر وخــدا
ما سمعنا لهم ،على القدس ،رعدا
أبعــد اهلل قات ـ ًا مــا اســتبدا

ينتقــل الشــاعر إلــى تلــك القضايــا العربيــة التــي تــؤرق ضميــر كل
عربــي ومســلم  ،منهــا قضيــة حتريــر " القــدس " مــن أيــدي الصهاينــة  .إن
احللــم ليــس ببعيــد  ،حــن يكــون يف مقدورنــا أن نحررهــا بعــد االســتعداد
مــن أيــدي األعــداء التاريخيــن :
قــد رضينــا لــو اننــا قــد ســمعنا

مــر ًة منهــم عــن القــدس وعــدا

وينتقــل الشــاعر يف قصدتــه املهمــة لتشــكيل مشــهدية تصــور حــال العــرب
بعدمــا متكــن األعــداء مــن تلــك املدينــة املقدســة  ،بتراثهــا ومســاجدها
وأشــجارها وأهلهــا  .هــي رهينــة يف أيــدي مــن ال يعرفــون قدســية املســجد
األقصــى:
يــا بــن عبدالعزيــز مــا ذا يــر ّوي
لــك مــن جفنهــا املقــرح ســهدا
يف صباباتهــا ،ويعــدى ،ويعــدى

تلهــن وقــدا؟
الفحــات احلشــا ّ
حيــث تُصلــى الهــوى يجــار عليها
غيــر أن الهــوى متكَّ ــن منهــا

هــذه الصــور املتشــابكة  ،املليئــة باملعانــي الثــرة يوظفهــا الشــاعر للتعبيــر
عــن احملنــة التــي يعيشــها أهــل فلســطني الذيــن يعانــون غــدر اجلنــود
الصهاينــة املدججــن بالســاح  .وهــو يســتخدم هنــا صــورا تعبيريــة حتــى
ينقــل للقــاريء القضيــة مجســدة  ،واضحــة  ،بــا ضبــاب أو تعميــة :
اجلفاء وإن كا
ليس من خيمها
ُ
أتقنــت شــيم َة النخيــل ،فترمــى

ن املجــايف ُم َغ َّلـ َ
ـف القلــب وغــدا
حلشــا الراجمــن بالتمــر رفــدا

إن اجلفــاء ليــس مــن شــيمتنا  ،والنخيــل الــذي علــم العــرب الشــجاعة
والصبــر ،لــن يقــف موقــف الصامــت العاجــز .تأتــي الصرخــة معبــرة عــن
شــدة االحتيــاج للقائــد يف زمــن احملنــة :
يابــن عبدالعزيــز ،هــذي نخيـ ٌـل
خل َ
عم َرها تغدق (ا َ
الل) وتدري

هــل رأيــت النخيـ َـل تُضمـ ُـر حقــدا؟
أنهــا يف نهايــة العمــر ُتــردى
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ال يعــرف النخــل احلقــد  ،وال يعــرف العربــي اجلــن والنذالــة ،فمهمــا
تأخــرت حــرب التحريــر فهــي قادمــة مــع جيــل يثــق يف حضارتــه  ،ويعــرف
كل شــيء عــن تراثــه املقــدس  ،ومــا أحســبه أن ملكنــا املفــدى ســلمان يســير
علــى الــدرب نفســه الــذي اختطــه لنفســه مــن قبــل امللــك عبــداهلل  ،فــكأن
القصيــدة تنتقــل مــن قائــد إلــى قائــد بنفــس احلــرارة والقــوة والنصاعــة :
يــا أبــا ُمتعـ ٍـب ،أرانــي َضمين ـ ًا
املالحـ ِـم
ُهزَّ هــا يف ضــرى
ِ
اكفهر سواها سيف ًا
واحمها كلما
َّ

بالــذي أ َّدعــي ،فأنــت املفـ َّـدى
وأقمهــا علــى النوائــب سـ َّـدا
أو بــدت ،حولهــا ،املالمــح ربــدا

يــدرك أن القائــد ســوف يكــون ســيفا بتــارا  ،وعندمــا تســجل املالحــم
فســيكون مــن اجلميــل أن يتــم تدويــن بطــوالت هــذا الرجــل العروبــي والــذي
يعرفــه النــاس بســمته البــدوي وبروحــه اإلســامية العبقريــة:
ســتراها لــدى صفوفــك صفــا
ســاع َة البــأس لــن يعانــق إال
فا َّتخــذ لل ُبغــاة منهــا عصيــا

وإذا ك َّبــرت ســراياك بنــدا
ٌ
عاشق ال يرى سوى األرض نهدا
وألهــل الوفــاء واحلـ ِّـب قنــدا

عبــر هــذا التشــكيل الشــعري  ،بــكل حموالتــه الفنيــة والفكريــة  ،ومــا ظهــر
عبــر النــص مــن مالمــح بطولــة هــي مالمــح قائــد وهــي  ،يــا للعجــب ســمات
شــعب .فالقائــد العظيــم هــو نبــت أمــة جنيبــة  .هــذا مــا يســربه عدنــان
العوامــي يف هــذه القصيــدة الســامقة التــي يختتمهــا خيــر ختــام:
يــا أبــا ُمتعـ ٍـب ترانــي حظيــا؟
ليــس إالك ملجــأ ننتحيــه

حدا؟
أم جتاوزت يف مدى الشوط ّ
عندمــا تنــزف اجلــراح وتنــدى

مــن خــال هــذا االعتــراف بأبــوة القائــد وبكونــه اجلــراح احلقيقــي لتلــك
األمــة تنهــي واحــدة مــن أجمــل القصائــد العربيــة  ،لشــاعر موهــوب وأصيــل
هــو عدنــان العوامــي  ،ابــن القطيــف وشــاعرها املوهــوب  ،بحــق■ .

متابعات

ولي العهد

يوجه بشراء  28قطعة أرض تعليمية بالقطيف

صــدر مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد
بــن نايــف ولــي العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء ،وزيــر الداخليــة حفظــه اهلل .توجيــه
بشــراء  ٢٨قطعــة أرض تعليميــة مبحافظــة
القطيــف.
وقــد دعــا املجلــس احمللــي مــاك األراضــي
يف محافظــة القطيــف إلــى التقــدم بأراضيهــم
بهــدف بيعهــا للتعليــم ،بنــا ًء علــى توجيهــات ســموه
الكــرمي.
وأبــان املجلــس الــذي يرأســه خالــد الصفيــان
محافــظ القطيــف بــأن التوجيــه يقضــي بشــراء
 28قطعــة أرض تعليميــة مبناطــق محــددة يف
محافظــة القطيــف ،مؤكــدا أن تســعة أشــخاص
مــن مــاك األراضــي تقدمــوا يف بعــض األحيــاء،
منهــا تــاروت ،والقديــح ،واملــزروع ،وأشــار املجلــس
إلــى أن محافــظ القطيــف اجتمــع بشــأن التوجيــه

مــع وفــد مــن إدارة التربيــة والتعليــم
يف املنطقــة الشــرقية ،بهــدف
التســريع بشــراء بقيــة األراضــي
التعليميــة ،ومت تكليــف حســن
الصيــريف ســكرتير املجلــس احمللــي
الســتقبال مســوغات بقيــة االراضــي
التعليميــة املــراد شــراؤها يف كل
مــن ،أم احلمــام ،التوبــي ،اخلويلديــة،
العواميــة ،داريــن ،ســنابس ،الناصرة،
األوجــام ،الدبابيــة ،البحــاري،
املالحــة ،البديعــة ،الشــريعة،
الوديعــة ،الكويكــب ،اجلزيــرة،
إلنشــاء املجمعــات التعليميــة واملــدارس مبحافظة
املشــاري ،املنــاخ.
وحــدد املجلــس مســاحة األرض املــراد شــراءها القطيــف ،داعيــا املــاك إلــى املبــادرة لســرعة
بـــ 5000متــر مربــع فأكثــر يف املواقــع احملــددة ،اســتكمال مســوغات األرض ،وتســليم نســخة
شــرط أن يرغــب املالــك يف بيعهــا لصالــح التعليــم منهــا للمجلــس احمللــي مبقــر محافظــة القطيــف.

أكثر من  ٣٠٠عمل فني في معرض الربيعية
افتتــح األســتاذ ناصــر وليــد القطــري ممثــل مكتــب القطــري لالستشــارات الهندســية
الراعــي الرســمي للمعــرض معــرض "نــزف علــى لوحــة" العاشــر والــذي حمــل عنــوان
بــكاء املالئكــة .بعــد قــص شــريط االفتتــاح أخــذ جولــة اســتطالعية علــى أقســام املعــرض
مــع املنظمــن والــزوار .ومسكشــفا لألعمــال الفنيــة التــي بلــغ عددهــا أكثــر مــن ثالثمئــة
عمــل فنــي موزعــة علــى ٢٣قســماَ.
ويف حديــث مــع األســتاذ ناصــر القطــري عــن انطباعــه عــن املعــرض صــرح قائـ ً
ا  :إن
األعمــال التــي رأيناهــا يف هــذا املعــرض جميلــة جــدا ونتمنــى أن نــرى أكثــر مــن هــذا
اإلبــداع وأضــاف أن القطيــف تشــهد قفــزة نوعيــة يف مجــال الفــن حيــث هنــاك أعمــا ٌل
لفنانــن مبدعــن لدرجــة اإلبهــار وال ننســى أعمــال الفنانــن املبدعــن مــن البحريــن
والعــراق  .وبــارك الفوتوشــاعر حبيــب املعاتيــق ملنظمــي املعــرض إبداعهــم يف إقامــة
هكــذا معــرض ومواصلــة اإلبــداع يف إقامتــه وعــن األعمــال الفوتوغرافيــة فقــد قــال:
متيــز القســم الفوتوغــرايف هــذا العــام بأعمــال جميلــة ورائعــة وبحســب تتبعــي لألعــوام الســابقة وأعتقــد أننــا منشــي يف املســار الصحيــح يف املوضــوع
الفوتغــرايف وهــذا العــام مســلطاً الضــوء علــى احلركــة يف مواكــب العــزاء والطبــخ احلســيني بأشــكاله .يجــدؤ بالذكــر أن األســتاذ عبــد الكــرمي الغنــام يقــوم
بجهــود جبــارة واســتثنائية مــن أجــل االرتقــاء بهــذا املعــرض وأمثالــه .

أ .ناصر القطري يقص شرط االفتتاح
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متابعات

محافظ القطيف ينقل تعازي
خادم الحرمين الشريفين لذوي شهداء سيهات
نقــل محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان ،تعــازي
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز وولــي العهــد ،وولــي ولــي العهــد،
وأميــر املنطقــة الشــرقية ،ألهالــي القطيف وأســر
وذوي شــهداء حادثــة ”احلســينية احليدريــة“
بســيهات ،والتــي أودت بحيــاة  5شــهداء واصابــة
 9اخريــن يف محــرم اجلــاري.
وأكــد الصفيــان أن العمــل اإلرهابــي يف احليدريــة
بســيهات «ادمــى قلوبنــا جميعــا» ،الفتــا الــى ان
املصــاب لــم يصــب أهالــي الشــهداء وحدهــم
وإمنــا أصــاب اجلميــع مبقتــل ،خصوصــا وأن
احلادثــة االرهابيــة اســتهدفت االبريــاء.
محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان يعــزي اهالــي
شــهداء سيهاتوأشــاد خــال حضــوره مجلــس
عــزاء شــهداء احلســينية احليدريــة بحــي الكوثــر
بســيهات ،اليــوم ”األربعــاء“ برفقــة مديــر مركــز
ســيهات فــاح اخلالــدي ومديــر مكتــب احملافــظ
وليــد الصيــاح وعــدد مــن منســوبي احملافظــة،
بــدور اجلهــات االمنيــة التــي منعــت ارتــكاب
«جرميــة نكــراء» ،الفتــا الــى ان التدخــل الســريع
للجهــات االمنيــة حــال يف قــدرة االرهابــي علــى
ارتــكاب جرميــة «مروعــة».
ولفــت الــى ان اجلهــات االمنيــة اســتطاعت
التعامــل مــع االرهابــي بالطريقــة املناســبة ،االمــر
الــذي شــكل عنصــر اساســي يف ســرعة القضــاء
عليه.وامتــدح الصفيــان تعــاون الشــباب مــع
األجهــزة األمنيــة يف الفتــرة املاضيــة ،مشــددا
يف الوقــت نفســه علــى ضــرورة إيجــاد عالقــة
تكامليــة بــن املواطــن ورجــل األمــن حتــى يتحقــق
األمــن الصحيــح.
واشــار إلــى أن محافظــة القطيــف أعطــت
منوذجــا لتكريــس هــذا النــوع مــن التعــاون خــال
الفتــرة القليلــة املاضيــة ،مضيفــا« ،أننــا رأينــا
منــاذج جميلــة جــداً ورائعــة وهــذا الشــيء
املعــروف عــن القطيــف وأهــل القطيــف».
وأشــار إلــى أن الرقــي يف التعامــل بــن املواطــن
ورجــل األمــن كان لــه الصــدى اجلميــل علــى
مســتوى اململكــة.
محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان يعــزي
اهالــي شــهداء ســيهاتوأكد أن هــذا التكامــل
األمنــي ممتــاز يف املناســبات واملســاجد وكافــة
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األماكــن التــي يكــون فيهــا تواجــد بشــري كبيــر.
وقــال إن أجمــل شــيء بالنســبة للمســؤول أن
يتواصــل املواطــن معــه يف كل مــا يحتــاج أو يطلب.
ولفــت الــى أن املواطــن أحيان ـاً يعــرف أكثــر ممــا
يعــرف املســؤول فــا بــد مــن املواطــن التواصــل
واملتابعــة حتــى يتحقــق للمواطــن مــا هــو مطلــوب.
وأكــد علــى أن اجلميــع يف هــذا الوطــن جســد
واحــد وأي إصابــة يف جــزء مــن هــذا اجلســد
يوجــع اجلســد بأكملــه.
وقــال الصفيــان إن اللحمــة الوطنيــة أقــوى
رســالة لإلرهابــي ومــن وراءه ،لتقــول لهــم مهمــا
حاولتــم التفتيــت يف وحدتنــا لــن تســتطيعوا،
فنحــن أقــوى منكــم وســوف نهزمكــم وهــذه
الرســالة هــي التــي هزمــت اإلرهــاب.
مــن جهــة اخــرى ،اكــدت عوائــل الشــهداء ان
احلــدث االرهابي إفشــال مخططــات االرهابني
يف التفريــق بــن أبنــاء الوطــن وتشــتيت أمرهــم.

وشــددت علــى أن األحــداث اإلرهابيــة ســاهمت
يف ترســيخ اللحمــة االجتماعيــة بــن األســر
وأنهــم يعيشــون ظرفــا واحــدا وعــزاءا واحــدا.
وكانــت اللجنــة املنظمــة ملجلــس عــزاء حادثــة
(احليدريــة) بســيهات اعلنــت امــس االربعــاء
موعــدا لتقبــل واجــب العــزاء يف الشــهداء
اخلمســة الذيــن ســقطوا برصــاص الغــدر
االرهابــي يــوم اجلمعــة قبــل املاضــي.

متابعات

تكريم الضامن
في الشارقة
عليالعدواني

الكويت عبق الماضي
وصدى الذكريات

برعايــة حاكــم الشــارقة الدكتــور ســلطان القاســمي افتتــح يف غرفــة
جتــارة وصناعــة الشــارقة امللتقــى الرابــع ملســؤولي املــوارد البشــرية
وســوق العمــل بــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي  ،حتــت عنــوان ( نحــو
فــرص واعــدة للكــوادر اخلليجيــة يف ســوق العمــل ) .
ومت تكــرمي الفنــان عبدالعظيــم الضامــن نظيــر مشــاركته بورقــة عمــل
بعنــوان ( مأسســة األســر املنتجــة ) الــذي يســعى مــن خــال مشــروع
لوحــة احملبــة والســام العامليــة تقــدمي فــرص عمــل لألســر املنتجــة
والعمــل مــن املنــزل للكثيــر مــن األســر التــي متتلــك املهــارة واإلبــداع .
ويهدف إلى تشجيع اإلنتاج والعمل احلر بني األسر .
تعزيز دور املرأة من خالل تقدمي منتجاتها يف املعارض .
إثراء سوق العمل بالطاقات الوطنية .
خلق فرص عمل جلميع أفراد األسرة يف املجتمع .
اإلستفادة من القدرات الفنية واملهنية جلميع أفراد األسرة .
ومن األنشطة التي يقوم عليها املشروع :
تسويق منتجات األسر املنتجة .
املشاركة يف املهرجانات واإلحتفاالت الوطنية الرئيسية .

إلى رحمة اهلل تعالى

احلاج أحمد منصور أبو السعود

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج أحمــد منصــور ضيــف أبــو
الســعود والــد كل مــن :ناصــر وحســن.

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

صــرح علــي العدوانــي مديــر حتريــر مجلــة
الكويــت الصــادرة عــن وزارة اإلعــام عــن
إصــدار املجلــة كتــاب الكويــت الرابــع عشــر
بعنــوان (الكويــت عبــق املاضــي وصــدى
الذكريــات) لكلوديــا فــاركاس الرشــود والــذي
جــرى توزيعــه مجانــا مــع عــدد نوفمبــر 2015
ي "إن املجلــة
مــن مجلــة الكويــت، وقــال العدوان ـ 
ســعت مــن خــال هــذا الكتــاب إلــى مواصلــة
مســيرتها يف تســليط الضــوء علــى طبيعــة
احليــاة يف دولــة الكويــت مــن مختلــف جوانبهــا
عبــر عــدد مــن االســتطالعات أعدتهــا الكاتبــة واملصــورة كلوديــا فــاركاس
الرشــود ونشــرتها مجلـ ة الكويـت يف أعــداد ســابقة وخــال ســنوات مختلفـة
واســتطرد العدوانــي " إن مــا مييــز هــذه االســتطالعات ابتعادهــا عــن
الســطح، وغوصهــا يف احليــاة الكويتيــة القدميــة املتواريــة خلــف املظاهــر
العصريــة وتركيزهــا علــى البيــوت واألســواق التراثيــة والعــادات والتقاليــد
والفنــون الشــعبية يف حيــاة كويــت مــا قبــل النفــط وكل ذلــك جــاء يف أســلوب
حيــوي اعتمــد علــى مجالســة كبــار الســن مــن بنــاة ســفن وغواصــن وجتــار
وغيرهــم مــن أصحــاب املهــن التراثيــة املختلفــة، وتســجيل ذكرياتهــم
وانطباعاتهــم عــن تلــك املرحلــة املهمــة مــن تاريــخ الكويت" وأختتــم العدواني
"إن املجلــة ســتخص قرائهــا ومتابعيهــا مبــادة معرفيــة متميــزة يف كل إصــدار
مــن كتــاب الكويــت الــدوري".

املوت يغيب "اجلامع"
أقدم وأشهر عطار مبنطقة اخلليج

كتب  /خالد السنان
غيــب املــوت احلــاج إبراهيــم عبــداهلل اجلامــع عــن عمــر
جتــاوز الـــ  90عامـاً ،والــد كل مــن :علــي وفتحــي ومحمــد
وعبــداهلل وثــاث بنــات واملرحــوم والــد الدكتــورة فتحيــة
اجلامــع ،ويعــد الراحــل مــن أشــهر واقــدم العطاريــن يف
القطيــف ومنطقــة اخلليــج .وعــرف احلــاج إبراهيــم
مبزاولتــه هــذه املهنــة يف محافظــة القطيــف منــذ نحــو
ثمانيــة عقــود  ،ويعــد آخــر احلواجــن املعروفــن يف املنطقــة.
وورث الراحــل مهنتــه عــن خالــه الفقيــد احلــاج علــي آل ياســن  ،وكان ميتلــك دكانـاً
يف ســوق الســكة بالقطيــف ،وبعدهــا انتقــل إلــى دكانــه الــذي عرفتــه األجيــال احلاليــة
فيــه مقابــل ســوق اخلضــار بالقطيــف ومحلــه مقصــد للنــاس مــن مناطــق اململكــة ودول
اخلليــج علــى اختــاف اصنافهــم مــن مرضــى وراغبــن يف احلصــول علــى العطــارة
ووصفــات الطــب الشــعبي.
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متابعات

استشهاد خمسة أشخاص بينهم امرأة
في االعتداء اآلثم على الحسينية الحيدرية بسيهات

أمين العجمي

علي حسني السليم

استشــهد خمســة أشــخاص يف مدينــة
ســيهات وأصيــب عــدد آخــر مــن
املواطنــن بعــد هجــوم اســتهدف
احلســينية احليدرية بحي الكوثر حيث
باشــرت اجلهــات األمنيــة املختصــة
احلــادث فــور وقوعــه واشــتبكت مــع
أحــد املهاجمــن وأردتــه قتيــ ً
ا.
وصــرح املتحــدث األمنــي لــوزارة الداخليــة بأنــه يف حوالــي الســاعة الســابعة
مــن مســاء اجلمعــة  ،مت رصــد شــخص يحمــل ســاحاً مــن نــوع رشــاش
بالقــرب مــن مســجد " حســينية " احليدريــة مبدينــة ســيهات يف محافظــة
القطيــف  ،وشــروعه بإطــاق النــار عشــوائياً علــى املــارة يف محيــط
املســجد ،حيــث بــادرت دوريــة أمــن يف املوقــع بالتعامــل معــه مبــا يقتضيــه
املوقــف وتبــادل إطــاق النــار معــه ممــا أدى إلــى مقتلــه .
وأضــاف املتحــدث األمنــي أنــه نتــج عــن قيامــه بإطــاق النــار استشــهاد
خمســة مواطنــن مــن املــارة  ،بينهــم امــرأة  ،تغمدهــم اهلل بواســع رحمتــه
 ،وإصابــة ( )9آخريــن .وال يــزال احلــادث محــل املتابعــة األمنيــة  .واهلل
ولــي التوفيــق .مــن جانبــه أعلــن الناطــق اإلعالمــي لصحــة الشــرقية
أســعد ســعود أن عــدد الوفيــات إثــر االعتــداء اﻹرهابــي اآلثــم علــى مســجد
احليدريــة يف حــي الكوثــر مبدينــة ســيهات التابعــة حملافظــة القطيــف بلــغ
 5وفيــات (رحمهــم اهلل)  ،كمــا مت تنــومي  9حــاالت .
وأكــد أســعد أن صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن
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عبدالستار بوصالح

عبداهلل علي اجلاسم

عبدالعزيــز أميــر املنطقــة الشــرقية يتابــع حالــة املصابــن وقــد وجــه ســموه
مديــر صحــة الشــرقية بتقــدمي الرعايــة الطبيــة الفائقــة للمصابــن ،
وإحالــة مــن تســتدعي حالتــه الصحيــة نقلــة للمراكــز العالجيــة املتخصصــة
القيــام بذلــك فــوراً .
وأشــار الناطــق باســم صحــة الشــرقية إلــى أن الطواقــم الطبية واالســعافات
ممثلــة بــإدارة الطــوارئ والنقــل اإلســعايف بصحــة الشــرقية باشــرت عملهــا
فــور وقــوع احلــادث ،وأعلنــت حالــة االســتنفار القصــوى لألطقــم الطبيــة
واإلســعافات املجهــزة ،حيــث مت فــرز احلــاالت يف موقــع احلــادث وتقــدمي
اخلدمــات العالجيــة واإلســعافية إضافــة ملشــاركة اجلهــات األخــرى
املســاندة ،وأضــاف أن مديــر عــام الشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية
الدكتــور عصــام اخلرســاني وقــف علــى مجريــات احلــادث ملتابعــة توفيــر
كافــة اإلمكانــات لعــاج املصابــن وتقــدمي العنايــة الطبيــة الالزمــة لهــم
وتنفيــذ خطــة الطــوارئ املقــررة يف مثــل هــذه احلــاالت ،منوهــا ،أن وزيــر
الصحــة املهنــدس خالــد الفالــح تابــع احلــادث فــور وقوعــه ووجــه بتقــدمي
العــاج الــازم للمصابــن والرعايــة الطبيــة املناســبة حلالتهــم .

متابعات

القطيف /املجيدية  -شارع القدس

0505866927
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متابعات
ثقافة

تحت عنوان عالمنا واحد..
والتحديات أمامنا مشتركةوفي قلب جامعة أكسفورد

البابطين :من أجل مستقبل يليق باإلنسان..
سالحنا الوحيد الكلمة الصادقة التي تنطلق
من القلب لتخاطب الضمير
بالتعــاون مــع مركــز الشــرق األوســط يف جامعــة أكســفورد ،ومركــز حتالــف
احلضــارات يف األمم املتحــدة أقامــت مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطــن
الثقافيــة دورتهــا اخلامســة عشــر يف مدينــة أكســفورد باململكــة املتحــدة
حتــت عنــوان( :عاملنــا واحــد ..والتحديــات أمامنــا مشــتركة).
وقــد ألقــى رئيــس املؤسســة عبــد العزيــز البابطــن كلمــة يف افتتــاح الــدورة
جــاء فيهــا :إن منــح احلريــة للشــعب الفلســطيني الــذي مــا يــزال حتــت ربقــة
االحتــال ويجســد بصمــوده يف وجــه الطغيــان البشــع العنصريــة املقيتــة
هــو "حتــد أخالقــي لضميــر العالــم وملصداقيــة الــدول يف احتــرام حقــوق
اإلنســان".
مضيفــا" :مــن أجــل مســتقبل خــال مــن االنقســام ..مســتقبل معافــى مــن
أمــراض التعصــب واالنغــاق ،والكراهيــة ،مســتقبل يعيــش النــاس فيــه
ســواء يف ظــل عدالــة ال تنخــرم ،وقانــون ال يحابــي مســتقبل يتمتــع فيــه
اجلميــع باحلريــة والكرامــة واملســتوى الالئــق يف العيــش مســتقبل ليــس فيــه
خنــادق ،وال أســاك شــائكة ،وال إلغــام ..مــن اجــل هــذا املســتقبل الــذي
يليــق باإلنســان جنتمــع اليــوم وســاحنا الوحيــد الكلمــة الصادقــة ،الكلمــة
النبيلــة التــي تنطلــق مــن القلــب لتخاطــب ضميــر اإلنســان".
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فأقامــت لقــاءات كثيــرة شــارك فيهــا مئــات املفكريــن واملثقفــن مــن مختلــف
االجتاهــات واملشــارب ،وأرســت هــذه اللقــاءات مبــادئ إنســانية عامــة
ارتضيناهــا أن تكــون لغــة املســتقبل املنشــود ،وآمنــا بضــرورة أن نلغــي مــن
قاموســنا كلمــات :احلــرب ،والعنصريــة ،واإلقصــاء ،وازدراء اآلخــر ،وأن
نؤمــن باحتــرام الــرأي اآلخــر ،وباحلــوار وســيلة وحيــدة لتجــاوز االختالفات،
وبالتنــوع سـ ً
ـبيل إلــى الوحــدة ،وبالعدالــة احلقيقيــة معب ـ ًرا إلــى الســام.
ويف هــذا اللقــاء جنــدد ونؤكــد هــذه الثوابــت التــي حتتــاج إلــى تعميمهــا
لتكــون قي ًمــا يؤمــن بهــا اجلميــع ،جنتمــع والعالــم يعانــي مــن موجــة مــن
اإلرهــاب ال مثيــل لهــا ،ومــن حــروب أهليــة مدمــرة ،ومــن موجــات مــن
الالجئــن تغمــر العالــم.
وأشــار إلــى إن اإلرهــاب ال ديــن لــه ،وهــو يســتغل التمييــز وانعــدام العدالــة
لتكــون حواجــز لــه ،وإن كان هــذا ال يبــرر وجــوده ،وهــذه احلــروب األهليــة
التــي ال تســعى الــدول الكبــرى إلــى إيقافهــا ارتــدت أمــوا ُج املهاجريــن مــن
وطأتهــا لتغمــر شــواطئ البلــدان التــي ظنــت أنهــا مبنــأى عنهــا.
كما ألقى البروفيســور نيكوالس رولينز رئيس مركز أكســفورد للدراســات
يف جامعــة أكســفورد كلمــة أبــدى فيهــا ترحيــب وســعادة جامعــة أكســفورد
باحتضــان الــدورة اخلامســة عشــر ملؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطــن

متابعات
ثقافة

الزميل رئيس التحرير فؤاد نصراهلل وإلى جانبه األستاذ عبد العزيز سعود البابطني

الثقافيــة ،مشــيرا إلــى املكانــة املرموقــة التــي تتمتــع بهــا اجلامعــة ،وأنهــا
وجهــة الكثيــر مــن الطلبــة مــن مختلــف دول العالــم ،وقــال:إن املركــز يعمــل
علــى دراســة وبحــث الكثيــر مــن القضايــا التــي تهــم منطقــة اخلليــج والشــرق
األوســط ،وأن هــذه الــدورة تأتــي ضمــن مجموعــة مــن املؤمتــرات والنــدوات
احتضنتهــا جامعــة أكســفورد.وبني رئيــس مركــز أكســفورد للدراســات
األهميــة املعقــودة علــى هــذه الــدورة ،وأنهــا تعالــج الكثيــر مــن القضايــا
واملواضيــع امللحــة ،يف عالــم يشــهد تغيــرات عديــدة وحتديــات كثيــرة.
وقــال ان عنــوان النــدوة (عاملنــا واحــد والتحديــات أمامنــا مشــتركة) ميثــل
"اختيــارا موفقــا لقضيــة حتتــاج دون شــك الــى حــوارات شــاملة وجهــود
عامليــة مشــتركة لتحقيــق اخليــر للبشــرية جمعــاء".
ونيابــة عــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة بــان كــي مــون ،ألقــى ناصــر
عبدالعزيــز الناصــر ممثــل األمــن العــام لــأمم املتحــدة كلمــة عبــر فيهــا
االمتنــان القامــة هــذه الــدورة ،وقــال الناصــر أن أهميتهــا وافتتاحهــا هــذا
اليــوم تنبــع مــن القيمــة واألهميــة التــي يشــكلها يــوم الـــ  24مــن أكتوبــر وهــو
يــوم األمم املتحــدة ،معتبــرا أن املنظمــة الدوليــة متتلــك القــوة لتكويــن رؤيــة
مشــتركة ميكــن اســتخدامها لتوحيــد العالــم ،مــن منطلــق الــدور واألهميــة
التــي تشــكلها األمم املتحــدة ،وقــال أن العالــم ميــر اليــوم بأزمــات عديــدة
لــم يشــهدها العالــم مــن قبــل ،وهنــاك حتديــات كثيــرة علينــا أن نتصــدى
لهــا باحلــوار.
وقــدم الناصــر أمنوذجــا للحــوار عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وايصــال
رســالة معينــة ،حيــث أمكــن الوصــول إلــى أكثــر مــن  6ماليــن شــخص يف
غضــون ثــاث ســاعات عبــر هشــتاق يف موقــع تويتــر ،وأســهم ذلــك يف تنميــة
املعلومــات والتبــادل الثقــايف بــن الشــعوب.
وألقــت الســفيرة ســامية بايــرز كلمــة نيابــة عــن نبيــل العربــي األمــن العــام
جلامعــة الــدول العربيــة اشــارت فيهــا الــى القضايــا امللحــة التــي ميــر بهــا
العالــم ،والتــي تتطلــب مثــل هــذا احلــوار ،مــن حتديــات العوملــة إلــى األزمــة
االقتصاديــة وتهديــد العتــف واألرهــاب وعــدم التعايــش وانعــدام األمــن
والســام يف بعــض املناطــق ،وقالــت أنتــم تشــكلون أســاس هــذا احلــوار
عبــر هــذه النــدوة.
فيمــا ألقــى البابــا انطونيــو مالينــو كلمــة نيابــة عــن بابــا الفاتيــكان أكــد مــن
خاللهــا علــى رســالة الســام واحلــوار بــن األديــان واألعــراق ،وأنهــا أســاس

التعايــش يف هــذا العالــم.
وقــدم معالــي وزيــر الثقافــة يف جمهوريــة أذربيجــان الدعــوة للمؤمتــرون
لعقــد مؤمترهــم القــادم يف إبريــل 2016م ،يف أذربيجــان ،مشــيرا أن بــاده
أمنــت بالثقافــات واألديــان علــى اختالفهــا وقــد تبنــت مجتمعــا مســيحا
عــاش لعــدة قــرون فيهــا ،باالضافــة إلــى املجتمــع االســامي ،وهــذا التعايــش
هــو مــا ولــد األمــن والســام يف بــاده.
وحتــدث عبــداهلل جــول الرئيــس الســابق للجمهوريــة التركيــة ،يف كلمتــه عــن
األهميــة التــي تشــكلها اقامــة الــدورة اخلامســة عشــر ملؤسســة عبدالعزيــز
ســعود البابطــن الثقافيــة وأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه مركــز البابطــن
حلــوار احلضــارات ،وقــال :لدينــا الكثيــر مــن القضايــا واملشــاكل التــي
نواجههــا ،بــدءا مــن االعــداد املتزايــدة مــن الالجيئــن الســوريني ومــا ميكــن
أن ينتــج عــن هــذه القضيــةـ اضافــة إلــى قضايــا مثــل عــدم الشــفافية يف
احلكــم واملصداقيــة يف املؤسســات ،مبديــا أســفه لعــدم قــدرة العالــم علــى
ايجــاد حــل حتــى اآلن للوضــع الســوري.
وجــرى يف هــذه الــدورة تكــرمي العديــد من الشــخصيات السياســية والفكرية
حيــث مت تكــرمي أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح
مبناســبة اختيــاره قائــدا إنســانيا واختيــار الكويــت مركــزا إنســانيا عامليــا
مــن قبــل األمم املتحــدة .وقــد أصــدرت املؤسســة كتابــا عــن األميــر بثــاث
لغــات هــي :العربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية.
كمــا مت منــح البروفيســور نعــوم تشومســكي شــعار مركــز البابطــن حلــوار
احلضــارات الذهبــي وذلــك تقديــرا لــدوره الفكــري البارز وجهــده األكادميي
امللمــوس يف العمــل علــى التفاهــم بــن البشــر والتواصــل بــن الثقافــات،
وقــد اســتلم التكــرمي مــن األســتاذ عبدالعزيــز ســعود البابطــن املفكــر أيفــي
شــامي.
وقــد ناقــش املتحدثــون عــدة محــاور ،منهــا "الالجئــون واملؤسســات الدولية"
وحتــدث فيهــا د .فــؤاد الســنيورة رئيــس وزراء لبنــان األســبق ،د .مايــكل
فرينــدو مــن إيطاليــا ،د .حــازم ناصــر مــن األردن ،د .فيليبــو غرانــدي مــن
مالطــا ،أدارهــا رئيــس مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج األســبق عبــد اهلل
بشــارة مــن الكويــت.
وحتــت عنــوان "البيئــة والتنميــة البشــرية" ،حتــدث د .عدنــان شــهاب
الديــن مــن الكويــت ،د .إيــكارت وورتــز مــن إســبانيا ،د .جــن هاريغــان
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مــن بريطانيــا ،ومــن االردن حتدثــت رميــا خلــف،
وادارهــا البروفيســور تشــارلز غودفــراي مــن
بريطانيــا.
وتنــاول املشــاركون يف هــذا محــور "وســائل
اإلعــام اجلديــد" التــي حتــدث فيهــا كل مــن:
عزالديــن ميهوبــي مــن اجلزائــر ،د .أنتونــي داوني
مــن بريطانيــا ،د.جوزيــف ميفســود مــن مالطا ،د.
ثريــا الفــرا مــن ســورية /روســيا ،التــي أثــارت يف
كلماتهــا الكثيــر مــن اجلــدل واالختــاف حــول دور
وســائل التواصــل االجتماعــي ودورهــا يف احلــرب
الكونيــة وأثارهــا علــى العالقــات االجتماعيــة
واألســرية ،وأدارت اجللســة اإلعالميــة بــوال
يعقوبيــان مــن لبنــان.
وحتــت عنــوان "الشــباب والتحديــات العامليــة
اجلديــدة" ،كانــت اجللســة الرابعــة التــي أدارهــا
خالــد عــزب وحتــدث فيهــا كل مــن :د .جــون
غاردنــر مــن بريطانيــا ،د .خــوان كــول مــن
الواليــات املتحــدة ،ســارة فهــد أبــو شــعر مــن
ســورية ،د .عبداحلــق عــزوزي مــن املغــرب.
ويف محــور “املــدن وأهــم امللفــات التــي تواجههــا”،
حتــدث كل مــن د.كيللــي هوتــزل مــن أمريــكا
ود.محمــد القبــاج مــن املغــرب ود.موســى شــتيوي
مــن األردن ود.ناصــر ربــاط مــن أمريكا،وقــد
أدارت اجللســة د.ليلــى فينيــال مــن فرنســا.
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عبدالعزيز سعود البابطين
يتسلم جائزة السالم العالمية
ســلمت مؤسســة البحــر األبيــض املتوســط العامليــة يــوم احلــادي والعشــرين مــن أكتوبــر2015
جائزتهــا اخلاصــة بالســام لهــذا العــام إلــى رئيــس مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطــن
الثقافيــة الشــاعر عبدالعزيــز ســعود البابطــن ،وذلــك يف مدينــة نابولــي اإليطاليــة.
وكانــت مؤسســة البحــر األبيــض املتوســط قــد اختــارت البابطــن يف وقــت ســابق مــن هــذا
العــام ملنحــه هــذه اجلائــزة التــي تــوازي يف مضمونهــا جائــزة نوبــل كمــا وصفهــا رئيســها
ميشــيل كاباســو يف اخلطــاب الــذي وجهــه للبابطــن.
وســبق أن ُمنحــت اجلائــزة لزعمــاء وشــخصيات ثقافيــة واجتماعيــة مؤثــرة يف حركــة الســام
العامليــة ،وأعــرب البابطــن عــن اعتــزازه بهــذه اجلائــزة مشــيراً إلــى أن قضايــا األمــن العاملــي
والســام هــي مــن أولــى اهتمامــات مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطــن الثقافيــة والتــي
حملــت علــى عاتقهــا منــذ عــدة ســنوات مضــت إيصــال رســالة احملبــة إلــى الشــعوب يف
مــا بينهــا مــن خــال مؤمتــرات ونــدوات جتمــع املئــات مــن الشــخصيات الدينيــة والفكريــة
ليطرحــوا حلــوالً مــن شــأنها أن تفيــد يف حتقيــق التعايــش الســلمي.
وشــكر البابطــن القائمــن علــى جائــزة البحــر األبيــض املتوســط وعلــى رأســهم ميشــيل
كاباســو ،قائــ ً
ا :إن هــذا التحفيــز هــو أكثــر مــا نحتاجــه اليــوم حيــث تشــتد الصراعــات
العامليــة مخلفــة وراءهــا الدمــار ،وبالتالــي فقــد أصبحــت مســؤولية نشــر الســام فريضــة
إنســانية واجبــة علــى كل العاملــن يف احلقــل الثقــايف ،وعلينــا أن ال نســتهني بــدور الفكــر يف
مواجهــة احلــروب واألفــكار املتطرفــة أي ـاً كان موقعهــا مــن هــذا العالــم.

فوائد شرب الماء الدافيء المحلى
بالعسل صباحا

صحتين
متابعات

مــن املؤكــد أنــك قــد ســمعت فقــط عــن فوائــد
تنــاول كــوب مــن املــاء الدافــئ يف الصبــاح علــى
الريــق ،أو قــد ســمعت عــن فوائــد عســل النحــل
للجســم وحــده ولكــن لــم تســمع عــن فوائــد
العســل واملــاء الدافــئ معــا .قــم بوضــع مقــدار
ملعقــة مــن العســل علــى كــوب مــن املــاء الدافــئ
قلبهمــا معــا جيــدا ثــم تناولــه علــى الريــق قبــل
أن تتنــاول أي شــيئ ،وبعــد أن تشــربه يجــب أن  -4تقلــل مــن احلساســية يســاعد العســل علــى أن املــاء الدافــئ بالعســل تزيــد مــن فائدتــه الحتــواءه
متكــث ملــدة منــص نصــف ســاعة إلــى ســاعة قبــل يتكيــف جســمك مــع نــوع حبــوب اللقــاح املنتشــر علــى حمــض الســتريك ويزيــد مــن نشــاط
أن تتنــاول أي شــيئ آخــر ،وميكنــك بعــد ذلــك أن يف املنطقــة التــي تعيــش بهــا وبالتالــي فهــو يقلــل اإلنزميــات ممــا يحفــز الكبــد علــى التخلــص مــن
تتنــاول إفطــارك بشــكل عــادي نتمنــى أن نكــون مــن إصابتــك باحلساســية عنــد التعــرض حلبــوب الســموم املوجــودة باجلســم.
قــد اســتطعنا أن ننقــل لكــم كل املعلومــات وأن اللقــاح .
 -8تعزيــز الصحــة العامــة حيــث أن مشــروب
جنــاوب عــن كل األســئلة التــي تــدور يف أذهانكــم  -5احلصــول علــى الطاقــة إن العســل واملــاء املــاء الدافــئ بالعســل يســاعد علــى ترطيــب
عــن الفوائــد الصحيــة اجلمــة املتعلقــة مبشــروب الدافــئ معــا يعتبــر مشــروبا رائعــا للحصــول علــى اجلســم وعلــى زيــادة معــدالت الكولســتيرول
املــاء الدافــئ بالعســل  ..نتمنــى أن حترصــوا علــى قــدر كبيــر مــن الطاقــة يف الصبــاح ،حيــث أنــه اجليــد  HDLباجلســم واحلــد مــن مشــاكل القلــب
تنــاول هــذا املشــروب كل صبــاح  ..مــع خالــص يعتبــا مصــدرا طبيعيــا للســكريات البســيطة واألوعيــة الدمويــة
حتياتنــا اجلميلــة لكــم وامنياتنــا بــأن ينعــم اهلل التــي متــد اجلســم بالطاقــة ويســاعدك يف  -9صحــة اجللــد والبشــرة يســاعد مشــروب املــاء
التخلــص مــن الشــعور باإلرهــاق واخلمــول علــى الدافــئ بالعســل علــى حتســن صحــة اجللــد
عليكــم جميعــا بوافــر الصحــة والعافيــة.
مــدار اليــوم .
وزيــادة بريقــه وملعانــه وصحتــه حيــث أن العســل
فوائد املاء بالعسل
 -1التخلــص مــن الــوزن الزائــد إن شــرب املــاء  -6التخلــص مــن احتقــان احللــق والســعال املــاء مضــاد اكســدة ممتــاز يهاجــم الشــقائق احلــرة
والعســل يســاعد علــى فقــدان الــوزن الزائــد الســاخن مــع العســل يســاعد علــى عــاج وتهدئــة وبالتالــي فهــو يســاعد علــى حتســن صحــة
باجلســم ،حيــث أن الســكر املوجــود بالعســل التهــاب احللــق ومينــع تهيجــه ،كمــا أنــه يســاعد اجللــد والبشــرة
هــو ســكر طبيعــي والــذي يوفــر بــدوره مصــدرا بشــكل فعــال علــى التخلــص مــن الســعال.
 - 10تخفيــف ألــم الطمــث حيــث أثبتــت التجاربــو
صحيــا للســعرات احلراريــة وليــس ذلــك فقــط  -7التخلــص مــن الســموم يعمــل مشــروب املــاء اإلحصائيــات أن تنــاول مشــروب املــاء الدافــئ
بــل قــد يحمــي اجلســم مــن الســكريات التــي الدافــئ بالعســل علــى طــرد الســموم مــن اجلســم بالعســل وخصوصــا العســل األســود يســاعد
تدخــل إلــى جســمك عندمــا تتنــاول املشــروبات والتــي قــد تتســبب يف حــدوث العديــد مــن بشــكل فعــال للغايــة علــى التقليــل مــن اآلالم التــي
األخــرى ،ولذلــك فاحلــرص علــى تنــاول كــوب األمــراض ،كمــا أن إضافــة الليمــون إلــى مشــروب تصاحــب الطمــث لــدى النســاء.
مــن العســل باملــاء الدافــئ ســوف يســاعدك علــى
التخلــص مــن الــوزن الزائــد علــى املــدى البعيــد.
 -2تنظيــم أنشــطة اجلســم إن تنــاول كوبــا مــن
املــاء الدافــئ بالعســل يف الصبــاح يســاعدك باقــي
كتبــت  -فاطمــة بــدار كشــفت دراســة طبيــة حديثــة ان ملعقــة مــن العســل يوميــا تعمــل علــى
اليــوم علــى تنظيــم وحتســن عمليــة الهضــم ،كمــا
اذابــة الدهــون املتراكمــة حــول البطــن واالرداف ومســاعدتك علــي ســد شــهيتك نحــو الطعــام.
أن خواصــة املطهــرة تســاعد علــى تخفيــف
ويقــدم الدكتــور كميــل كامــل  -استشــارى الباطنــه وعــاج الســمنه  -طــرق بســيطة وفعالــة
حموضــة املعــدة وزيــادة ليونــة وهيــدرة األمعــاء.
الســتخدام العســل فــى ســد الشــهية وتســريع حــرق الدهــون وإنقــاص الــوزن وهــى :
 -3يســاعد اجلهــاز املناعــي يف مقاومــة
 -1امزجــي ملعقــة صغيــرة مــن كل مــن العســل والقرفــة يف كــوب مــاء واشــربي املزيــج يوميــا
الطفيليــات للعســل صفــات مضــادة للبكتيريــا
يف الصبــاح قبــل وجبــة اإلفطــار ومــرة قبــل للنــوم ،تلــك الوصفــة مفيــدة متامــا و تعمــل علــى
مذهلــة ،كمــا أنــه غنــي باإلنزميــات والفيتامينــات
التخلــص أوال بــأول مــن الدهــون الضــارة يف اجلســم فتمنــع تراكمهــا ،ثالثــا يســاعدك هــذا
والعناصــر املعدنيــة التــي تعتبــر خــط الدفــاع
املزيــج علــى ســد شــهيتك طــوال ســاعات اليــوم  -2 .ميكنــك إذابــة ملعقــة مــن العســل يف كــوب
األول جتــاه البكتيريــا ،كمــا أن العســل يعتبــر
مــاء ومعــه عصيــر ليمونــه واشــربي املزيــج كل صبــاح علــى الريــق وبطــن خاويــة قبــل تنــاول وجبــة
مضــادا جيــدا لألكســدة وبالتالــي هــو يســاعد
اإلفطــار ،فتلــك الوصفــة تعــزز مــن حــرق الدهــون الزائــدة يف اجلســم  -3 .وأيضــا مــن الطــرق
علــى مقاومــة الشــقائق احلــرة free radicals
الفعالــة لســد الشــهية خلــط ملعقــة صغيــرة مــن العســل يف كــوب مــن احلليــب خالــي الدســم.
التــي تتســبب يف العديــد مــن األمــراض باجلســم،
ويحمي أيضا من اإلصابة باإلنفلوانزا.

العسل يقضى على دهون البطن واألرداف
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حوار
حوار /سلمان العيد
احلــاج عبــد العلــي بــن يوســف بــن الشــيخ منصــور آل ســيف،
اســم عرفــه أبنــاء اجليــل الناشــيء يف القطيــف (حتديــدا
ابنــاء جزيــرة تــاروت) ،بأنــه رجــل أعمــال يــزاول مهنــة احملامــاة
والتجــارة ،بيــد أن اجليــل املثقــف ،ومــن لديــه متابعــة ـ ولــو
قليلــة ـ بشــؤون األدب والشــعر باحملافظــة يــدرك جيــدا قيمــة
هــذا الرجــل ،وقيمــة عطائــه ،وذلــك مــن خــال العــدد القليــل
مــن اإلصــدارات التــي أعدهــا هــذا الرجــل ،فهــي قليلــة يف العدد
لكنهــا كبيــرة يف املضمــون ،وفريــدة يف الطــرح واإلســلوب ،منهــا
كتــاب (طرفــة بــن العبــد) هــذا الشــاعر اجلاهلــي الفــذ ،وكتــاب
(القطيــف وأضــواء علــى شــعرها املعاصــر) ،الــذي اعتبــر يف
وقــت مــا أفضــل مــا كتــب عــن القطيــف ،ومنهــا (فقــه اخلمــس)
الــذي يعــرض باألدلــة أصالــة فريضــة اخلمــس لــدى كافــة
املذاهــب اإلســامية.
ولعــل الــذي ال يعلمــه الكثيــر ـ حتــى مــن هــم قريبــون مــن هــذه
الشــخصية ـ أن وراء هــذا التميــز جتربــة "قاســية" تتمثــل يف
الغربــة والفقــر وضيــق ذات اليــد ،رغــم أنــه مــن أســرة عرفــت
بالكــرم والثــراء املــادي..
يف هــذا اللقــاء نقــف علــى بعــض اجلوانــب مــن شــخصية
الكاتــب والشــيخ واحملامــي عبدالعلــي آل ســيف

احلاج عبدالعلي آل سيف لــ " الخط"

درست في الكتاتيب
وشهدت أول مدرسة ابتدائية
في تاروت
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حوار

الضيف يف الثمانينات الهجرية

الضيف يف سن الشباب عند تخرجه من
كلية الفقه بالنجف األشرف

ـ بداية من يكون عبدالعلي ال سيف؟
ــــ انــا عبدالعلــي بــن يوســف بــن ســلمان آل ســيف ،مــن مواليــد جزيــرة
تــاروت ،التــي بهــا عشــت وتربيــت ،وقضيــت ســنواتي األولــى ،وتغربــت عنهــا
فتــرة ال بــأس بهــا وعــدت لهــا وأنــا مــا زلــت فيهــا  ..كانــت دراســتي األولــى
يف الكتاتيــب علــى يــد املــا حســن الطويــل ،واملــا عبدالكــرمي الطويــل ،وأم
الســادة ،وشــهدت أول مدرســة ابتدائية افتتحت يف تاروت يف منزل الشــيخ
علــى بــن حســان بالديــرة عــام 1373هــج ،وكان بهــا ثالثــة صفــوف ،مت توزيــع
الطلبــة عليهــا حســب الســن ،فالبعــض كان يتقــن القــراءة والكتابــة ،ولذلــك
كان يتــم نقلــه للصفــوف املتقدمــة ،بعدهــا انتقلنــا إلــى مدرســة حكوميــة
رســمية يقــال لهــا "مدرســة الغالــي" ،علــى الطريــق املــؤدي إلــى املقبــرة،
وأنهيــت بهــا الدراســة االبتدائيــة ،ثــم انتقلــت إلــى الدراســة املتوســطة
مبدرســة الدبابيــة املتوســطة ..ويف احلقيقــة إن تربيتــي يف العائلــة (الوالــد
والوالــدة واخلــال احلــاج محمــد تقــي) منحتنــي رجولــة مبكــرة ،فــإذا مــا
ســافر الوالــد كنــت أتولــى مهامــه يف مجلــس اجلــد (رحمــه اهلل) وأســتقبل
الضيــوف وأغلبهــم مــن كبــار البــاد مثــل احلــاج عبــداهلل املعلــم ،واحلــاج
حســن بــن منصــور ،واملــا صالــح واملــا الصايــغ (وآخــرون كانــوا يداومــون
علــى حضــور املجلــس) ،وذات مــرة كنــت اشــاركهم يف احلديــث فمالــوا ع ّنــي
ولــم يعيــروا رأيــي شــيئا ،فانتقدتهــم وعمــري حينهــا  14عامــا ،كمــا أن خالــي
احلــاج محمــد تقــي دفعنــي إلــى العمــل ،فكنــت أعمــل يف وقــت الصيــف
(يف فتــرة العطلــة املدرســية) بالفــرن برحيمــة وكانــت مداومتــي يف فتــرات
الليــل ،كمــا عملــت يف مشــروع الدواجــن يف صفــوى ،و كنــت قبــل ذلــك
بســنوات أبيــع بعــض املأكــوالت أمــام البيــت ،كانــت تع ّدهــا لــي والدتــي وكان
حينهــا عمــري  7ســنوات ،فكنــت أزاول التجــارة وعمــري صغيــر ..وخــال
دراســتي يف املرحلــة املتوســطة (يف الســنتني الثانيــة والثالثــة) ،كنــت أذهــب
الــى القطيــف بالدراجــة العاديــة ،ويف الطريــق تــارة أحملهــا وتــارة حتملنــي،
ألنــي أمــر مبنطقــة يقــال لهــا "الربــاط" وهــي منطقــة تكثــر فيهــا املمــرات
املائيــة (اخليران)..وبعــد اكمالــي الثالــث املتوســط يف العــام  1383انتقلــت
الــى العــراق بغــرض الدراســة الدينيــة ،وهنــاك انهيــت املرحلــة الثانويــة،
وحصلــت علــى درجــة البكالريــوس مــن كليــة الفقــه ،والغربــة بحــد ذاتهــا
جتربــة ومعانــاة.
ـ ـ وقبــل الدخــول يف التفاصيــل ،خصوصــا مرحلــة العــراق التــي ـ ـ كمــا يبــدو
ـ هــي مرحلــة غنيــة نتســاءل كيــف طــرأت عليــك فكــرة الدراســة الدينيــة؟
ــــ يف الواقــع وكمــا تعلــم إننــي مــن عائلــة علميــة عرفــت بعالقاتهــا برجــال
الديــن ،فــكان الســيد حســن القباجنــي قــد اســتقدمه اخلــال محمــد تقــي
رحمــه اهلل للقــراءة شــهر محــرم 1383هــــج ،فاقتــرح علــي أن اذهــب الــى

صورتان حديثتان للحاج عبد العلي آل سيف

رجولة مبكرة اكتسبتها من والدي
وخالي احلاج محمد تقي
ارتبطت باحلياة العلمية والعملية
وملّا ابلغ العشرين
هاجرت الى العراق للدراسة الدينية
ورجعت بشهادة جامعية يف الشريعة واللغة العربية
الدراســة الدينيــة ،وكلّمــت الوالــدة يرحمهــا اهلل ،واخلــال الــذي كان محبــا
للعلــم والعلمــاء وهــو الــذي أوصلنــي الــى العــراق ،وهنــاك قابلــت الســيد
محســن احلكيــم ،الــذي لفــت نظــري يف أول لقــاء حينمــا كان يســألني عــن
اشــخاص مــن كبــار الشــخصيات يف تــاروت ،مــن آل اخلبــاز ،وآل املعلم  ،وآل
الســيف وغيرهــم وكانــت لديــه معرفــة تفصيليــة عنهــم وعــن أوضاعهــم..
وكان هــديف األول هــو الدراســة الدينيــة وهــذا مــا مت بالفعــل إذ كنــت أدرس
املقدمــات يف املســجد الهنــدي ،وكان املرحــوم الشــيخ عبدالهــادي الفضلــي
يتابــع أوضــاع الطلبــة مــن القطيــف والبحريــن واالحســاء ألنــه أصــا مــن
االحســاء ،وذات يــوم اقتــرح علــي أن أواصــل الدراســة يف املرحلــة الثانويــة،
وهــذا مــا فعلتــه فحصلــت علــى الثانويــة يف الليــل ،ويف الصبــاح كنــت أتابــع
دراســتي يف العلــوم الشــرعية ،وحصلــت علــى الشــهادة الثانويــة (أو مــا
يطلــق عليهــا حينهــا درجــة البكالوريــا) ،ثــم انتقلــت إلــى كليــة الفقــه ،وكانــت
الدراســة يف هــذه الكليــة غزيــرة يــدرس فيهــا الطالــب طــوال ســني دراســته
األربــع مــا يقــارب  35مــادة مــن فقــه ،وأصــول ،ومنطــق ،وفلســفة ،وتفســير،
ودرايــة ،وعلــم اجتمــاع ،وقانــون ،فضــا عــن اللغــة العربيــة وفروعهــا واللغــة
اإلجنليزيــة ،والتربية،وطــرق التدريــس ...الــخ وكانــت تقــوم بطلــب بحــث
يف أي مــادة مــن مــواد الدراســة ،ففــي أربــع ســنوات ،ينجــز الطالــب يف كل
ســنة بحثــا ،ولــدي عــدد مــن البحــوث التــي أجنزتهــا خــال فتــرة الدراســة
ومتــت طباعتهــا فيمــا بعــد وهــي (فقــه اخلمــس ،وطرفــة بــن العبــد،
والقطيــف وأضــواء علــى شــعرها املعاصــر) ،وكان لــي بحــث عــن اخللــق،
بقــي مخطوطــا( ،وضــاع ضمــن عــدد مــن املخطوطــات والكتــب) ،ومــن
خــال البحــث جتــد حديثــا عــن اخللــق بالتكاثــر وتطــوره فــكان املفســرون
عندنــا لهــم رأي يف التكاثــر والتطــور قبــل نظريــة دارون يف اخللــق تعتمــد
علــى انقســام اخلليــة ،وبعدهــا حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس يف اللغــة
العربيــة والعلــوم االســامية ،وقــد متــت معادلتهــا يف الســعودية بشــهادة
الشــريعة ،وهــذا مــا أتــاح لــي فرصــة العمــل يف وزارة العمــل كمحقــق
قانونــي ،وكذلــك العمــل يف احملامــاة بعــد تــرك العمــل يف احلكومــة.
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الضيف يف املدرسة املتوسطة بالقطيف مع زمالئه ويبدو يف الصورة
د .محمد حسني الصالح ود .وجيه املصطفى ود .زكي حسني الشماسي والسيد حيدر
السيد حسني العوامي  ،وحسن علي علي الزاير وحسني حسن (صفوى) واملهندس حسني ..
(صفوى ) و سعود دراع اخلالدي ومطلق اخلالدي ( عنك ) وعدد من زمالء الدراسة .

الضيف مع خاله الدكتور عبد اجلليل السيف ( من األمام ) وشقيقه سلمان ( أبو هاني )
والدكتور زكي الشماسي ومحمد عبد الصاحب أبو السعود وسعيد احملروس

القباجني واخلال محمد تقي
ووالدتي والشيخ الفضلي
ابرز من شجعوني على طلب العلم
الضيف إلى اليمني وبجانبه املرحوم علي إبراهيم احملروس
ومن اخللف الصيدالني املرحوم أمني الشيخ ميرزا البريكي

أردت أن أكون خطيبا لكن والدتي رفضت
فاستجبت لها
قابلت السيد احلكيم وأنا صغير فأثار استغرابي
سؤاله عن شخصيات كبيرة يف تاروت

ـ ـ علــى ضــوء بعــض مــا ورد يف كتبكــم ،ومــا كتــب يف ســيرتكم الذاتيــة ،أن
احليــاة العمليــة أخذتكــم مــن الكتابــة والتأليــف ،حتــى أن املــؤرخ محمــد
ســعيد املســلم كان يتمنــى ا ّال تطــول اقامتكــم يف األعمــال التجاريــة ،وكمــا
ورد يف مقدمــة كتــاب طرفــة بــن العبــد مــن أن الكتــاب كاد أن ينقــرض ويضيــع وجهــاز احلكــم عنــد االمــام علــي عليــه الســام) ،وهــو كتــاب طبــع لــي وأنــا
مثــل كتــاب (اخللــق) الــذي حتدثــت عنــه ..مــا قصــة هــذه املواقــف ،وملــاذا هــذا علــى مقاعــد الدراســة يف املرحلــة الثانويــة ..وأمــا قصــة كتــاب (طرفــة
بــن العبــد) وكمــا وردت يف مقدمــة الكتــاب فقــد طلــب أســتاذ االدب مــن
النزيــف مــن اخلســائر؟
ــــ لــم أتــرك الكتابــة نهائيــا ولكــن تركــت التفــرغ لهــا فقــد كانــت هنــاك الطــاب البحــث املفــروض أن اقدمــه للســنة األولــى يف الكليــة ،فاقتــرح علي
مســاهمات مختلفــة ســيض ّمها كتــاب لــي ســيطبع انشــاء اهلل فــور انهــاء اســتاذي الفضلــي أن اختــار احــد شــعراء املنطقــة مــن العصــر اجلاهلــي
مراجعتــه ،وأوفــق لترخيصــه مــن وزارة اإلعــام ،كمــا قمــت بتحقيــق فاخترتــه ،وبعــد عودتــي راجعتــه وأخرجتــه بالصــورة التــي طبــع عليهــا.
رســالتني للشــيخ عبــداهلل املعتــوق ،حصلــت عليهمــا مــن أبــي محمــد اخلالصــة انــي مارســت الكتابــة مبكــرا ،وأصــدرت كتابــا وأنــا علــى مقاعــد
حســن الدرويــش رحمــه اهلل ،وكان قــد حصــل عليهمــا مــن أحــد اإلخــوة الدراســة الثانويــة ،واهلل املوفــق لــكل شــيء.
االحســائيني األولى:حتقيــق إجــازة روايــة الــى الشــيخ امليــرزا حســن رحمــه ـ ـ حينمــا هاجــرت إلــى النجــف ،وقــد كنــت صغيــرا يف الســن ،كيــف كان وضــع
اهلل ،والثانيــة (رســالة يف الشــكوك) ،والتحقيقــان نشــرا يف مجلــة الواحــة ،النجــف يف ذلــك الوقــت؟
كذلــك لــدي كتــاب حتقيــق لقصيــدة الشــيخ احمــد ابــن املتــوج رحمــه اهلل ــــ النجــف يف احلقيقــة كانــت حينــذاك قبلــة العالــم ،كانــت يف قمــة النشــاط
الــذي حتكــي انتقــام املختــار الثقفــي مــن قاتلــي اإلمــام احلســن عليــه العلمــي والثقــايف واألدبــي ،حينمــا قصدتهــا يف حكــم عبدالســام عــارف
الســام ،كمــا أن بعــض الكتــب أعــدت كتابتهــا مــن جديــد بعــد عودتــي مــن الــذي بقــي لفتــرة وتــويف بســقوط الطائــرة ،ثــم خلفــه عبدالرحمــن عــارف،
العــراق ،وهــي الكتــب التــي طبعــت ،كمــا أعــدت مؤخــرا كتــاب (املجتمــع وكان درويشــا مبعنــى أنــه كان يتجنــب املشــاكل مــع املواطنــن واألحــزاب،
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وهــو لــم يبــق يف احلكــم فتــرة طويلــة ،وكان قبلهمــا عبدالكــرمي قاســم الــذي
وضــع جملــة مــن اإلجــراءات التــي كانــت جيــدة للشــيعة وللمذهــب الشــيعي،
منهــا الســماح بإنشــاء كليــة الفقــه ،وكانــت الدفعــة األولــى مــن طلبــة العلــوم
احلوزيــة ،كمــا أجــرى ملجموعــة مــن طــاب احلــوزة النابهــن املتقدمــن
يف التحصيــل امتحــان تقــومي ومتــت معادلتــه بالثانويــة ،ومت التحاقهــم
بهــا وهــم الصــف األول مــن العلمــاء واخلطبــاء والشــعراء الذيــن قــادوا
النهضــة الفكريــة واألدبيــة والعلميــة بالنجــف إلــى جانــب املراجــع رحمهــم
اهلل جميعــا ،وكذلــك ســمح بإنشــاء كليــة أصــول الديــن ببغــداد ،وأعفــى
طلبــة العلــوم الدينيــة مــن التجنيــد ،فــزاد عــدد الطلبــة ممــن ال يرغبــون يف
االلتحــاق باجليــش ،واختــار مجموعــة مــن مد ّرســي وطلبــة العلــم وأجــرى
لهــم بعــض االختبــارات األوليــة لتقوميهــم علميــا وإدخلــوا دورة تربيــة
وأحلقهــم باملــدارس النظاميــة كمعلمــن ،وهــذا مــا جعلهــم يســاهمون يف
تقــومي الطلبــة وإبعادهــم عــن األفــكار اليســارية املنتشــرة يف ذلــك الوقــت،
فكانــت هــذه االجــراءات قــد ســاهمت يف جعــل النجــف وكربــاء والكاظميــة
منــارات للثقافــة والعلــم واملعرفــة واألدب.
ـ ـ مــاذا عــن الفعاليــات الكثيــرة التــي كانــت النجــف تزخــر بهــا ،والتــي صــارت
يف خبــر كان ،وكيــف كان تأثيرهــا علــى شــخصكم الكــرمي؟
ــــ كان مولــد اإلمــام علــي عليــه الســام يقــام يف كربــاء املقدســة ،ومولــد
اإلمــام احلســن عليــه الســام يقــام يف النجــف األشــرف (مــع اســتمرار
املناســبات الدينيــة يف املدينتــن املقدســتني طــوال العــام) ،وكان كل احتفــال
مبثابــة مظاهــرة يطلــب مــن الشــعراء مــن شــتى األقطــار العربيــة أن تشــارك
فيهــا ،وصــدرت مــن هــذه املناســبات كتــب ودراســات ..وبالنســبة لــي وأبنــاء
جيلــي فقــد ك ّنــا صغــارا نقّلــد الكبــار ،فكثــرت النــدوات واألنشــطة ،فنحــن
بدورنــا قمنــا وفعلنــا كمــا يفعــل الكبــار ،فقمــت مــع بعــض الزمــاء بتأســيس
النــدوة األدبيــة اإلســامية ،وكان معــي عــدد مــن الفضــاء وهــم الشــيخ
حســن العمــران ،والســيد محمــد علــي اخلراســان ،والشــيخ عبدالزهــراء
الطائــي ،والســيد عبــد الــرزاق املقـ ّرم ،والســيد هاشــم الهاشــمي وغيرهــم،
فأصدرنــا مجلــة ك ّنــا نكتبهــا بأيدينــا والزلــت محتفظــا بهــا ..ورمبــا فتــرة
الصــراع مــع الشــيوعية علــى ضــوء فتــوى الســيد احلكيــم (الشــيوعية كفــر
وإحلــاد) ،كانــت أهــم عوامــل احلــراك الــذي شــهدته النجــف ومــن أبــرز
معاملــه انفتــاح القرائــح والعقــول واملطابــع ،لعلــي اتذكــر عــام  1967ركبــت
الســيارة حلضــور مناســبة عــن الغديــر يف أبــو صخيــر (منطقــة علــى طريــق
الديوانيــة) مــع باقــي طلبــة ثانويــة منتــدى النشــر وهــي املدرســة التــي أكملت
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مارست الكتابة مبكرا واصدرت كتابا
وانا يف املرحلة الثانوية
بحوثي يف كلية الفقه حت ّولت الى كتب مطبوعة ..
وبعضها "ضاع ولم يعد"
ابتعدت عن الوضع الداخلي يف العراق،
لكن قرارات عبدالكرمي قاسم خدمت املذهب
فيهــا الثانويــة ،وحــدث لــي شــيء داخلــي أرجعنــي إلــى املنــزل إذا بزوجتي يف
حالــة مخــاض بأحــد ابنائــي الثالثــة الذيــن ولــدوا يف العــراق ،وأنــا بــدوري
قــد اســتفدت مــن هــذا احلضــور ،وك ّونــت لــي منظومــة مــن العالقــة افادتنــي
كثيــرا يف حياتــي العمليــة ،وكان الشــيخ عبدالهــادي الفضلــي يرحمــه اهلل
يولــي عنايــة فائقــة بطلبتــه ،ويشــجعهم ويدعمهــم ويوفــر لهــم مــا يريــدون
مــن مصــادر لبحوثهــم ،كان يرشــدنا ـ يف احلقيقــة ـ الــى مفــردات البحــث،
وكنــت مــع جملــة مــن الزمــاء اســتفدنا كثيــرا مــن توجيهــات وعنايــة الشــيخ
الفضلــي ..ومــن معالــم تلــك الفتــرة أنهــا فتــرة النهــوض املرجعــي أو احلراك
املرجعــي ،فبعــد انتقــال الســيد احلكيــم إلــى رحمــة اهلل اســتمرت مراســم
الفاحتــة  40يومــا ،كانــت تشــهد إصــدار مــا معدلــه رســالة عمليــة يوميــا،
فالــكل جــ ّرب حظــه ،ألنــه كمــا هــو معــروف ان كل مجتهــد لــه مجلــس
فتيــا تتألــف مــن عــدد مــن املجتهديــن يعرفــون دروســه ويعرفــون مناحيــه يف
االجتهــاد ،هــؤالء يخرجــون ملجــرد أن تتــاح لهــم الفرصــة ،ويف تلــك الفتــرة
ظهــر أكابــر خطبــاء الشــيعة مثــل الوائلــي واملالكــي والقباجنــي والقزوينــي.
ـ ـ هــذا الوضــع يحيلنــا إلــى موضــوع هــام يف تلــك الفتــرة ،وهــي فتــرة الصــراع
بــن احلكومــة البعثيــة والتيــارات احلركيــة الشــيعية مثــل حــزب الدعــوة
االســامية ،وكذلــك فتــرة قــوة حــزب البعــث ..كيــف كان الوضــع حينهــا؟
ــــ رغــم بعــدي التــام عــن املســائل السياســية الداخليــة يف العــراق ،لكــن
الوضــع كان واضحــا لدينــا ،أن تلــك الفتــرة كانــت فتــرة صــدام بــن احلكومة
العراقيــة البعثيــة مــع كافــة عناصــر حــزب الدعــوة االســامية ،والكثيــر
منهــم كانــوا طلبــة ممــن ف ـ ّروا مــن التجنيــد ولبســوا العمائــم ،وقــد عانــوا
كثيــرا مــن التهجيــر واملطــاردة التــي طالتهــم ،فقــد ذهــب العشــرات منهــم
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حوار
إلــى اخلــارج ،والكثيــر مــن الطلبــة اخلليجيــن ذهبــوا إلــى قــم ،وبعــد انتصــار بحــث التخــرج تقدمــت مبشــروعه الــى الدكتــور عبــد الــرزاق محيــي الديــن
الثــورة اإلســامية يف إيــران باتــت قــم مقــر احلــوزة العلميــة األولــى.
كانــت عنــدي مــادة مــن بحثــي الســابق طرفــة بــن العبــد واحتجــت الــى
ـ على الصعيد الشخصي كيف كان الوضع على الصعيد املادي؟
املزيــد مــن املــادة فنزلــت الــى البلــد وطلبــت مــن الســيد محمــد العوامــي
ــــ كان الوضــع قاســيا جــدا ،فأنــا حينمــا كنــت أدرس ليــا املرحلــة الثانويــة رحمــة اهلل عليــه املعونــة فهيــأ لــي لقــاءات مــع احلــاج مهــدي بــن حســن
كنــت متزوجــا ولــدي ولــدي احمــد ثــم ابنتــي كوثــر ،ويف الصــف الثانــي مــن الفــرج واحلــاج حســن الزاهــر واحلــاج باقــر الزاهــر والســيد حســن
الكليــة جــاء ابنــي الثالــث ياســر ،وكان النظــام يف احلــوزة هــو صــرف  3العوامــي ،وكانــو ثقــاة احلكومــة وأرامكــو يف علمهــم باألراضــي القدميــة
دنانيــر شــهريا و 90رغيــف خبــز شــهريا للطالــب األعــزب ،و 5دنانيــر و االثريــة واحلــدود واحليــازات فجمعــت مــادة ممتــازة ورجعــت الــى الكتــب
 150رغيفــا للطالــب املتــزوج بغــض النظــر عــن عــدد أوالده ،وأتذكــر أن التــي كتبــت عــن القطيــف وشــعرها وتاريخهــا فــكان البحــث املطبــوع وقــد
ابنــي البكــر احمــد اصيــب بالتهــاب حــاد يف اللوزتــن لــم تنفــع معــه كافــة كرمتــه وزارة االعــام باعتبارهــا أفضــل مــا كتــب عــن القطيــف.
املضــادات احليويــة ،فصــارت لديــه ديــدان يف البطــن ،حتــى شــك األطبــاء ـ ـ حينمــا رجعــت الــى البــاد ،وقــد كنــت قادمــا مــن العــراق ،بــاد النخبــة
بإصابتــه بالســل ،رجعــت بــه البــاد وعاجلتــه يف البحريــن (قبــل افتتــاح والثقافــة والعلــم واألدب ،ألــم تشــعر بشــيء مــن الغربــة يف البــاد؟
اجلســر) ،وبعــد ذلــك اجريــت لــه عمليــة اســتئصال للوزتــن ..وكانــت ــــ شــعرت بشــيء مــن ذلــك ،كونــي عشــت هنــاك مــع كبــار ،وحينمــا جئــت كان
الظــروف صعبــة للغايــة ،فقــد كنــت أصــوم وأصلــي بأجــرة وأقــوم باحلــج منــزل والــدي يرحمــه اهلل متواضعــا ،فقــال لــي احمــد بــن الشــيخ محمــد
نيابــة ،حتــى أن أول مــرة احــج فيهــا لــم تكــن لــي وإمنــا كانــت نيابــة عــن صالــح املبــارك رحمــة اهلل عليهمــا بأنــي ســوف أضيــع يف تــاروت ،فاســتأجر
غيــري ،كمــا كنــت ازور الســيدة زينــب واالمــام الرضــا والســيدة املعصومــة لــي منــزال يف البســتان يف القطيــف وكان وقفــا بيــد احلــاج ســعيد بــن فخــر
نيابــة توفيــرا ألســباب املعيشــة ،وكــم أنــا شــاكر للشــيخ الفضلــي بــأن دفعنــي رحمــه اهلل وقــد قــام بتأثيثــه ،وقــد جئــت مــن العــراق مفــردا ،وذهــب
لدراســة الثانويــة وااللتحــاق بالكليــة ،وقــد ســاهم هــذا األمــر مــن حتســن أخــي ابوهانــي وجلــب الزوجــة واألوالد ،ويف يــوم وأنــا أهــم باخلــروج مــن
وضعــي املــادي ..وقــد تســتغرب أن بيتنــا
املنــزل إذا باحلــاج عبــداهلل الصــادق (ابــو
يزورنــي فيــه مــن اعــرف ومــن لــه عالقــة
عبدالســام) واقــف أمامــي ،وهــو يســألني
 40مرجعا ظهروا على الساحة
بالبلــد أو االســرة وكنــت اســتضيفهم،
عــن أحوالــي ،وقلــت لــه بأننــي ســوف أذهــب
فخمســة دنانيــر تذهــب يف وجبــة غــذاء،
إلــى القطيــف ،إذا بــه يقــول لــي هــذا األمــر
بعد أيام من وفاة السيد احلكيم
لنقضــي باقــي الشــهر مبــا يتيســر ،ويحــدث
مــا يصيــر لــو علــى جثتــي" ،وكان كل مــن
أن أوفــر شــيئا مــن مصــرويف
احلــاج علــى املعلــم واحلــاج جعفــر الصفــار
وأشــتري التحقت بالعمل احلكومي يف السعودية
الكتــب واإلصــدارات اجلديــدة مــن املصــادر
يســمعون احلــوار ،حينهــا لــم يكــن م ّنــي إال
واملراجــع ،ثــم أبيعهــا ألســدد قيمــة اإليجــار ،وتفرغت للمحاماة وتابعت عددا من امللفات أن بقيــت يف تــاروت اســتجابة إلــى هــذا
ثــم أشــتري غيرهــا وكانــت اخــر مــرة بعــت
الرجــل الفاضــل يرحمــه اهلل ،فقــد قــال لــي
فيهــا كتبــي يــوم نزلــت بعــد تخرجــي لبعــض
مــا لــم يقلــه اقــرب املقربــن منــي.
أنصح اجليل الناشئ بالعلم
األصدقــاء حفظهــم اهلل تعالــى.
ـ ـ مــاذا كان اجتاهــك بعــد العــودة الــى البــاد
ومعرفة فنون إدارة احلياة
ـ ـ ألــم تفكــر أن تكــون خطيبــا ،أو شــاعرا يف
واالنتهــاء مــن العمــل الرســمي؟
تلــك الفتــرة؟
ــــ لــم أنــس األعمــال العامــة ،فــكان أول
ــــ فكــرت يف وقــت مــا ،ولكــن الوالــدة أرادت لــي أن أكــون مجتهــدا ومرجعــا مبــادرة قمــت مــع عــدد مــن الوجهــاء وأعيــان املنطقــة هــو جتديــد البيعــة
ومنعتنــي بعــد أن كنــت تدربــت علــى يــد الشــيخ عبــد اهلل ســمني رحمــة اهلل الــى امللــك فيصــل ،وذلــك علــى أثــر أحــداث جــرت يف مقــر اإلذاعــة عــام
عليــه  ..وأمــا الشــعر فلــم أقبــل عليــه ،وأقبلــت علــى قراءتــه وتــذوق معانيــه1393 ،هــج ،وبعدهــا بعــام هطلــت أمطــار غزيــرة علــى املنطقــة ،وصــارت
وقـ ّدر اهلل مــا شــاء فعــل ،فقــد عــدت حامــا شــهادة تعــادل الشــريعة ،وكنــت امليــاه إلــى نصــف متــر يف شــمال ســنابس دخلــت داخــل الغــرف ،فرفعنــا
أريــد أن أكــون مدرســا يف املرحلــة الثانويــة لكــن الوظائــف املتاحــة مــن خطابــا إلــى وزارة الداخليــة( ،يومهــا كان وزيــر الداخليــة األميــر فهــد بــن
قبــل ديــوان اخلدمــة املدنيــة هــي وظائــف قانونيــة فالتحقــت بهــا ،فصــرت عبدالعزيــز ،امللــك فيمــا بعــد) وحينهــا كانــت البلديــة حتــت إشــرافها،
محققــا قانونيــا بــوزارة العمــل ،وبعــد عشــر ســنوات مــن العمــل تفرغــت الــى وذهبنــا مــع جماعــة مــن القطيــف ملعاجلــة الوضــع ،وكانــت النتيجــة أن
احملامــاة والعمــل احلــر وذلــك يف العــام 1403
رئيــس البلديــة متــت ترقيتــه إلــى املرتبــة التاســعة ،وأخــذوا علينــا تعهــدا
ـ ـ علــى ضــوء الســيرة الذاتيــة ،وبعــض مقدمــات الكتــب ،ان كل كتــاب اصدرتــه بعــدم تكــرار هــذه اخلطابــات ..وبعــد وفــاة امللــك فيصــل كنــت ضمــن وفــود
وراءه قصــة معينــة ،فمــا هــي القصــص الكامنــة وراء كتــاب (القطيف واضواء املنطقــة التــي ذهبــت الــى الدمــام والريــاض ..كمــا عملــت علــى عــدد مــن
علــى شــعرها املعاصــر) ،و(طرفــة بــن العبــد) ،و(فقــه اخلمــس) وغيــر ذلــك ،امللفــات املهمــة ملجتمعنــا ،ووصلــت يف بعضهــا إلــى طريــق مســدود.
وملــاذا توقفــت عــن العطــاء الكتابــي واألدبــي؟
ـ ـ بعــد هــذه التجربــة اجلميلــة ،ويف ختــام هــذا احلــوار مــاذا تنصــح اجليــل
ــــ ذكــرت ســابقا دوافعــي الــى الكتابــة عــن طرفــة بــن العبــد ،أمــا كتــاب الناشــيء؟
(اخلمــس يف الشــريعة اإلســامية) الــذي طبــع حتــت اســم (فقــه اخلمــس) ـ يف الواقــع دخلــت علينــا مفاهيــم خاطئــة مــن قبيــل االنتهازيــة ،عــدم
ك ّنــا يف درس للفقــه فكانــت مداخلــة مــن بعــض الطــاب العلمانيــن نحــو الصــدق ،االرجتــال ،وأقــول ألوالدي وللجيــل الناشــيء بــأن يتعلمــوا جيــدا
االســتاذ مفادهــا "انتــم تتحدثــون عــن اخلمــس ،فأيــن اخلمــس عنــد وأن يتقنــوا فنــون إدارة احليــاة ،ورمبــا أخطأنــا معهــم كوننــا أردنــا إبعادهــم
املســلمني ،هــل املســلمون الشــيعة فقــط؟" ،فكتبــت البحــث ردا عليــه وبقــي عــن الظــروف التــي مررنــا بهــا فلــم نع ّرضهــم الــى أي من التجارب القاســية،
ناقصــا ،حتــى عــدت عليــه وأكملتــه واحلمــد هلل طبــع وترجــم الــى اللغــة فتعلّمــوا اخلمــول ،ولكــن الفــرص متاحــة أمامهــم  ..واهلل يوفــق اجلميــع ملــا
األندونيســية ،امــا كتــاب (القطيــف وأضــواء علــى شــعرها املعاصــر) فــكان فيــه اخليــر والصــاح ■ .
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إعداد :فراس أ
Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat

أعداد األستاذ خالد بن عبدالباقي البدنه

معرفتــي باألســتاذ خالــد البدنــة عمرهــا ســنوات كثيــرة حيــث كنــت مــن املتابعــن الدائمــن ملــا يكتــب يف عالــم التصويــر عبــر وســائل التواصــل املختلفــة
وعندمــا ارســل لنــا عــن انتهائــه مــن كتابــة موضــوع جديــد طلبــت منــه ان يكــون هــو مادتــي لهــذا العــدد وكانــت اجابتــه أن ارســله لــي فــور االنتهــاء منــه.
املوضــوع جميــل جــدا وهــو خالصــة لتجربــة شــخصية للكاتــب وعلــى الرغــم مــن ان املوضــوع يركــز بشــكل كبيــر علــى التصويــر املســرحي اال انــه ينطبــق علــى
الكثيــر مــن الظــروف التــي ميــر بهــا الكثيــر مــن املصوريــن وخصوصــا مصــوري احليــاة اليوميــة.
يقــول االســتاذ خالــد يف افتتاحيــة املوضــوع ":قبل
عــرض جتربتــي يف هــذا املجــال مــن التصويــر
الفوتوغــرايف كانــت اإلضــاءة وألوانهــا وتفاعــل
املمثلــن علــى خشــبة املســرح مــع تلــك األضــواء
امللونــة الســر وراء إقدامــي خلــوض غمــار هــذه
التجربــة الضوئيــة والتــي أعرضهــا لكــم لعلهــا
تضيــف لكــم شــي ًئا مــن املعرفــة وحافـزًا للتجربــة
والتمتــع بســحر الضــوء وألوانــه اجلذابــة"
<<ســينوغرافيا>> مصطلــح عريــق جنــده لــدى
اإلغريــق والرومــان كمــا اســتخدمه معماريــو
عصــر النهضــة ،فهــو فــن تنســيق الفضــاء
املســرحي والتحكــم يف شــكله بهــدف حتقيــق
أهــداف العــرض املســرحي ،يشــكل إطــاره الــذي
جتــري فيــه األحــداث ،ويشــمل كل العناصــر
التــي تســاهم يف إنشــاء منــاخ لعــرض مســرحي
متكامــل :اإلضــاءة ،والصــوت ،وتصميــم املالبــس
واملكيــاج ،كمــا ورد يف التعريــف اخلــاص مبايــكل
ايجــان مصمــم املســرح الشــهير .وقــد تطــورت
الســينوغرافيا خــال العصــر احلديــث لتشــمل
املؤثــرات الضوئيــة والســمعية بجميــع أنواعهــا.
كفنــان فوتوغــرايف ســحرتني تلــك اإلضــاءة التــي
تعبــر عــن املشــاعر واألحاســيس واالنفعــاالت
أثنــاء العــروض املســرحية وكأنهــا الســحر
يف تأثيرهــا خصوصــاً عندمــا يتــم توظيفهــا
بالشــكل الصحيــح مــن قبــل فنــان مختــص
بهــذا الفــن وأســراره .بعــد حضــوري للعديــد مــن
املســرحيات كنــت أقــرأ وأمتعــن يف اإلضــاءة علــى
خشــبة املســرح "قوتهــا لونهــا مســارها واقترانهــا
مــع حــركات املمثلــن املســرحيني" وســيناريو
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املســرحية؛ ومــا زاد حماســتي خلــوض هــذه
التجربــة هــو وجــودي كمشــرف للجنــة التصويــر
الضوئــي باجلمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة
والفنــون فــرع األحســاء وتواجــد مبدعــن فــن
الســينوغرافيا يف نفــس الفــرع.
عوامل جناح تصوير السينوغرافيا
قبــل الشــروع يف التصويــر البــد مــن االســتئذان
مــن املســؤول عــن املســرحية وأخــذ فكــرة عــن
املســرحية نوعهــا وســيناريو األحــداث ومــدى
موافقتهــم بالتصويــر ونشــر الصــور ،بعــد ذلــك
اختيــار مقعــد مناســب جللوســك بحيــث تســتطيع
مشــاهدة كامــل املســرح بشــكل جيــد وال يكــون
بعيــدا عــن خشــبة املســرح.

اإلعدادات:
يحتــاج الفنــان الفوتوغــرايف لتصويــر مشــهد
يعــج بالســينوغرافيا أن يكــون مل ًمــا وبشــكل

ممتــاز وســريع يف التحكــم بوضعيــة التصويــر
اليدويــة للكاميــرا فلــن يتوقــف املمثــل املســرحي
عــن حركتــه ولــن تنتظــرك اإلضــاءة لتضبــط
اعــدادات الكاميــرا لتلتقــط صورتــك لذلــك
فالســرعة مطلوبــة واإلتقــان إلزامــي لتخــرج
بعمــل ضوئــي بلمســتك وإبداعــك ،أمــر آخــر
عليــك أن تكــون أكثــر تركيــزاً لتسلســل أحــداث
املســرحية فهنــاك انفعــاالت إنســانية وحــركات
جســمانية كثيــرة وعنــد فواتهــا ســتصاب بنــوع
مــن النــدم أو خيبــة األمــل لذلــك كــن ســريعاً يف
عملــك وال تهمــل تركيــزك.

العدسات:
وهنــا تكــون بــن أكثــر مــن خيــار ويجــب عليــك
أن حتســم قــرارك فــإذا كنــت مهتم ـاً باحلــركات
الفرديــة وتعابيــر الوجــوه واالنفعــاالت فعليــك
بالعدســة ذات بعــد بــؤري متغيــر مثــل عدســة
 200-70مم أمــا إذا كنــت تهتــم بكامــل املســرح
واملشــاهد العامــة فهنــا أقــول لــك عليــك بعدســة
واســعة مثــل  24-14مم ولكــن إذا أردت أن
جتمــع تلــك اخليــارات فهنــا إمــا أن حتمــل معــك

الضوء
سيمفونيةالضوء
سيمفونية
كاميرتــن لــكل كاميــرا عدســة مختلفــة أو تكــون
ســريعا يف تغيــر عدســتك وعنــد ذلــك قــد تخســر
الكثيــر مــن االقتناصــات املســرحية الفوتوغرافية
أثنــاء تبديــل العدســات.

حساسية سنسور الكاميرا للضوء:
عامــل مهــم وهــو حساســية سنســور الكاميــرا
للضــوء ومقــدار التحبــب النــاجت يف الصــورة
وهــذا سيفســد الكثيــر مــن الصــور يف حــال كانــت
الكاميــرا ال تدعــم التصويــر يف األماكــن قليلــة
أو ضعيفــة اإلضــاءة فاملســرحية تتــراوح اإلضــاءة
فيهــا بــن القويــة واخلافتــة حســب كل مشــهد.

سرعة الشتر (الغالق):
ولذلــك العامــل أثــره اخليالــي الســحري يف
تســجيل احلركــة وأثرهــا عندمــا تبطــئ ســرعة
الشــتر وهــذه جتربــة أخــرى ذات شــجون.

نصائح عامة من جتربتي:
 قبــل خــوض التجربــة أحــرص علــى حضــورالعديــد مــن العــروض املســرحية وليكــن تركيــزك
علــى اإلضــاءة :نوعهــا ،ألوانهــا ،قوتهــا ،اجتاههــا
والظــل النــاجت عنهــا وال تغفــل حركــة املمثلــن
فــوق خشــبة املســرح.
 أســتأذن مــن املســئولني عــن املســرحيةللتصويــر ولنشــر الصــور
 خــذ فكــرة كاملــة عــن نــوع املســرحية:تراجيديــة ،أجتماعيــة ،فكاهيــة وكذلــك ســيناريو
املســرحية واحداثهــا ومــن هــو بطــل العــرض
املســرحي.
 ليكــن حضــورك للموقــع يف وقــت مبكــر وكــنمــن اوائــل الداخلــن للمســرح.
 ليكــن مقعــدك بالقــرب مــن خشــبة املســرحوبنفــس أرتفاعهــا وهــذا ألمــر يكــون بتطبيقــك
للنصيحــة الســابقة.
 ال مينــع أن تأخــذ صــورة للحضــور وانفعاالتهــممــع أحــداث املســرحية.
 تأكــد أن البطاريــات كاملــة الشــحن ويحبــذ أنتأخــذ بطاريــة احتياطيــة.
 لتكــن الذاكــرة التــي حتفــظ الصــورة ذاتســعة كبيــرة وأن يكــون مهــك أكثــر مــن واحــدة.
 ال أنصــح باســتخدام الفــاش فذلــك سيفســدالصــورة وستخســر ســحر الضــوء واأللــوان
وجمالهــم وســينزعج احلضــور مــن الضــوء الــذي
يصــدره الفــاش ورمبــا يصلــك طلــب وبشــكل
حــازم مــن املســؤول عــن املســرحية بتــرك املــكان
أو التوقــف النهائــي عــن التصويــر.
 ال تكــن كثيــر احلركــة فهنــاك متفرجــونوحضــور غيــرك وحركتــك بــدون شــك تزعجهــم
وقــد تعرضــك ملوقــف محــرج.
 وأخيــرا تذكــر أنــه رمبــا ال تعجبــك نتائجــك يفاملــرة األولــى ولكــن ال تــدع ذلــك يحبطــك بــل كــرر

التجربــة واحملاولة.
شــخصيا خرجــت بالكثيــر مــن هــذه التجربــة
الفوتوغرافيــة أهمــا خــوض التجربــة بحــد ذاتهــا
وهــذا يعــد مكس ـ ًبا وخبــرة يف هــذا املجــال مــن
التصويــر وكذلــك هــو اختبــار ذاتــي وعملــي
لســرعتك يف ضبــط اإلعــدادات اخلاصــة
بالكاميــرا ومــدى جناحــك واتقانــك للخــروج
بعمــل فوتوغــرايف مميــز يعجــب املتلقــي وتكــون
قابلــة للعــرض بشــكل فنــي جميــل.
من نتائج االستاذ خالد
يف هذا املجال من مسرحية سيام

السيرة الذاتية
خالد بن عبدالباقي البدنه
سعودي من مدينة األحساء
 معلم ملادة التربية الفنية عضو االحتاد الدولي للتصوير الفوتوغرايف الفياب رئيس اجلمعية السعودية للتصوير الضوئي باململكة سابقاً رئيــس قســم التصويــر الضوئــي بجمعيــة الثقافــة والفنــون فــرع األحســاءحاليـاً .
 رئيس رابطة مصوري األحساء مدرب معتمد للتصوير فوتوغرايف عضو شرف بيت الفوتوغرافيني السعودي -عضو شرف نادي التصوير الفوتوغرايف يف الكلية التقنية

يعشــق تصويــر الطبيعــة االنــد ســكيب
وتصويــر الطبيعــة الصامتــة االســتل اليــف
وتصويــر األطعمــة والتصويــر التراثــي
حكــم ونظــم العديــد من املســابقات واملعارض
يف التصويــر الضوئي.
 أصــدر عدديــن مــن مجلــة للتصويــرالفوتوغــرايف حتمــل اســم فوجتــرام
حاصل على العديد من اجلوائز يف التصوير الفوتوغرايف
له العديد من املقتنيات لدى أكثر من جهة رسمية
للتواصل مع االستاذ خالدInstagram & twitter : albdnh :
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حوار

حوار /سلمان العيد
يف هــذه احللقــة مــن حواراتنــا مــع املتميزيــن ذوي التاريــخ
العريــق مــن اإلبــداع نلتقــى واحــدا مــن املهنيــن ،الذيــن
اخــذوا الكفــاءة واملهــارة مــن بابهــا الواســع وهــو العمــل
وال شــيء غيــر العمــل ،ذلــك هــو احلــاج صالــح بــن علــي
بــن أحمــد الب ّيــك (بتشــديد اليــاء) الــذي يعــد مــن أبــرز
النجاريــن يف بالدنــا العزيــزة ،وحتديــدا يف محافظــة
القطيــف ،التــي مــا فتــأت أن تقــدم الكفــاءات تلــو
الكفــاءات ..الب ّيــك يف حديثــه مــع "اخلــط" وكان مبشــاركة
أكبــر أوالده ميــرزا ذكــر قصتــه مــع النجــارة ،وكيــف أنــه
دخلهــا مبســاعدة أخيــه يف ورشــة يف الظهــران ،التــي مــا
أن اغلقــت أبوابهــا حتــى سـلّمت العــدة والعتــاد الــى الب ّيــك
نفســه لينقلهــا الــى القطيــف ،وفيهــا تبــدأ مســيرة اإلبــداع
والنجــاح يف هــذا اجلانــب  ..فمــاذا يقــول الب ّيــك؟

النجار العريق صالح بن علي البيك لـ "الخط"
ّ

لم ألتحق بأي مدرسة ومهنة النجارة أخــــــــــــ
ـ كيف نشأت العالقة بينكم وبني مهنة النجارة؟
ــــ لقــد ولــدت يف القطيــف (حــي املــدارس) عــام  ،1353/1933لــم ألتحــق
بــأي مهنــة غيــر النجــارة ،كمــا إننــي لــم التحــق باملــدارس وال املعاهــد فضــا
عــن الكليــات واجلامعــات ،أقصــى مــا هنالــك أنــي درســت شــيئا مــن القــرآن
الكــرمي علــى يــد الشــيخ عبدالرســول بــن جــواد (يرحمــه اهلل) ،وكان أخــي
الكبيــر حســن يعمــل يف النجــارة يف ورشــة قــرب مطــار الظهــران ،وكان
هــو الــذي شــجعني وطلــب م ّنــي أن أعمــل معــه يف املنجــرة التابعــة لشــركة
فلورســتني االمريكيــة ،فوافقــت علــى الفــور والتحقــت بهــذا العمــل وكان
عمــري  16عامــا ،ومنهــا تعلّمــت أساســيات النجــارة ومتطلباتهــا ،وتســتطيع
أن تقــول أنهــا كانــت اخلطــوة األولــى لدخــول هــذا العالــم الرحــب.
ـ ـ وكيــف كانــت عمليــة االلتحــاق ،وهــل عملــت حتــت إدارة أخيــك أم شــخص
آخــر ،وكيــف كان اجلــو حينــذاك؟
ــــ أول مــا بــدأت العمــل كنــت مســاعدا ألخــي ،وكلمــة مســاعد أي الطالــب
الــذي يتعلــم ،وينفــذ مــا ميليــه عليــه األســتاذ ،وكنــت ـ أنــا وأخــي ـ حتــت
إدارة شــخص أمريكــي يدعــى (ســماولي) ،هــذا الرجــل الــذي لــن أنســاه
مــا حييــت ،فهــذا الرجــل عملــي ،ويقــ ّدر إخــاص العاملــن ،ويســعى
لتطويرهــم ،وال يبخــل عليهــم بالنصيحــة ،فقــد كنــت أنــا وأخــي نســكن
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عنــد أحــد أبنــاء عمومتنــا ممــن يعملــون لــدى شــركة أرامكــو الســعودية يف
الظهــران ،وملــا رآنــي هــذا األمريكــي أمشــي علــى األقــدام مــن الورشــة الــى
مقــر الســكن ،قـ ّرر رفــع راتبــي مــن  6ريــاالت يوميــا إلــى  10ريــاالت ،بقيــت
علــى هــذا احلــال ملــدة عامــن حتــى أغلقــت الورشــة ،وغــادرت الشــركة
البــاد ،وانتهــى كل شــيء ،لكــن األمريكــي (ســماولي) لــم تنتــه عالقتــه بنــا،
وإمنــا أعطانــا ـ أخــي وأنــا ـ كامــل
أدوات (ع ـ ّدة) النجــارة ،مبــا فيهــا
املكائــن الكبيــرة ،مــع ســيارة
معبــأة باألخشــاب ،انتقلنــا علــى
الفــور لنؤســس ورشــة جنــارة يف
القطيــف ،يف شــارع املــدارس،
وكانــت واحــدة ضمــن عــدد قليــل
مــن ورش النجــارة يف ذلــك الوقــت،
وبعــد فتــرة زمنيــة ليســت طويلــة
صرنــا مــن بــن الــورش املتميــزة،
وذلــك بفضــل اهلل أوال ،وبتعــاون
أخــي احلــاج حســن (ابــو علــي)،
وحســن إدارتــه.

حوار حوار

• التحقت بالعمل يف ورشة بالظهران فأغلقت وأهدوني
كافة أدواتها وأخشابها.
• عملــت يف النجــارة وعمــري  16عام ـ ًا وأول راتــب لــي 6
ريــاالت يف اليــوم.
• قضيــت  40عامــا يف النجــارة وورشــتنا واحــدة مــن أبــرز
الــورش يف القطيــف.
ـ يف ذلــك الوقــت مــاذا كانــت الورشــة التــي يف
القطيــف ـ وقبلهــا التــي يف الظهــران ـ تنتــج؟
ــــ يف الواقــع كان معظــم عملنــا يــدوي ،نعتمــد
علــى القــوة اجلســمانية بدرجــة كبيــرة ،يف القطــع
والنشــر والتجهيــز ،وكنــا ننتــج األبــواب والنوافــذ
العربيــة ،التــي كانــت حتمــل صيغــة مختلفــة عــن
النوافــد احلاليــة التــي تعتمــد علــى األملنيــوم
واحلديــد ،وحينمــا تطـ ّورت احليــاة وباتــت النــاس
تطلــب األبــواب األفرجنيــة دخلنــا هــذا املضمــار
أيضــا ،وأضفنــا بعــض املكائــن احلديثــة ،اضافــة
الــى املكائــن التــي معنــا مــن ورشــة الظهــران..
خالصــة القــول أن عالقتــي بالنجــارة بــدأت مــن
الظهــران ،وبعــد عامــن بــدأت املســيرة العمليــة
يف القطيــف ،وتقاعــدت عــن العمــل يف القطيــف
أيضــا.

ـ ـ كــم ســنة اســتمر بــك املقــام يف
العمــل يف النجــارة؟
ــــ  40عامــا كانت حافلة باالجنازات
علــى الصعيديــن الشــخصي
والعملــي ،ففــي الســنوات األولــى
ملجيئنــا الــى القطيــف وفقنــي
اهلل للــزواج ،فــكان االســتقرار
واملســؤولية باعثــن علــى املزيــد
مــن اإلبــداع يف هــذا اجلانــب ،ويف
البدايــة كنــا نعمــل أنــا وأخــي احلــاج
حســن ،ثــم التحــق بنــا اخــي علــي،
لكننــا بعــد ســنوات قليلــة التحــق بنــا عــدد مــن
العمالــة الوطنيــة ،وكانــوا عاشــقني لهــذه املهنــة،
أيــا إبــداع ،فكانــوا يتعاملــون
وقــد أبدعــوا فيهــا ّ
بــكل دقــة مــع أدوات النجــارة وهــي يف الغالــب

ــــــــذتها عن أخي األكبر
ـ ـ متــى كانــت النقلــة مــن العمــل اليــدوي يف
النجــارة ،إلــى العمــل اآللــي ،وكيــف متــت هــذه
ا لعمليــة ؟
ــــ يف احلقيقــة أننــا ـ اخــي حســن وأنــا ـ بعــد أن
ق ّررنــا افتتــاح الورشــة يف القطيــف ،وبعــد أن
حصلنــا علــى كافــة األدوات واألخشــاب الالزمــة
للعمــل ،كنــا نحمــل مبــدأ التعاطــي مــع كل شــيء
جديــد ،فبعــد ســبع ســنوات مــن العمــل اليــدوي
يف كل شــيء ،صرنــا نتعامــل مــع اآلالت واملكائــن،
فتغ ّيــرت املنتجــات ،فقــد كانــت مقتصــرة علــى
األبــواب والنوافــذ بالصيغــة القدميــة ،تط ّورنــا
ـ وهلل احلمــد ـ وصرنــا نتعامــل مــع األبــواب
األجنبيــة ،ثــم تط ّورنــا وصرنــا نتعامــل مــع األسـ ّرة
والدواليــب واملكتبــات ،ولــم أتعامــل مــع الصناديق
اال قليــا جــدا.

(مطرقــة ،ودريــل ،ومنشــار ،وغــراء) ..لقــد
كانــت كل عمالتــي مــن أهــل البلــد ،ولــم اجلــب
أي عامــل مــن الهنــد أوالســند ،واشــهر عمالــي
وهــم اآلن كبــار يف الســن صالــح البقــال وعبــداهلل
الصيقــل ..وقــد التحــق بالورشــة عــدد ال بــأس
بــه مــن ابنائنــا ،وباخلصــوص ابنــاء املرحــوم
اخــي احمــد البيــك (ابــو حيــدر) ،وكذلــك ابنائــي
وابنــاء اخــي حســن ،فكانــت الورشــة مبثابــة بيــت
للعائلــة.
ـ من هم اشهر النجارين يف ذلك الوقت؟
ــــ كان يف ذلــك الوقــت عــدد مــن النجاريــن،
بعضهــم غابــوا عــن ذاكرتــي بفعــل مــرور الزمــن
ولكــن ابرزهــم ـ علــى مــا أتذكــر ـ جاســم خضــر،
والســيد محمــد ،ومــا ينبغــي اإلشــارة إليــه ان
عــدد الــورش يف ذلــك الوقــت كان محــدودا،

وكانــت ورشــتنا ـ وللحــق ـ األبــرز يف ذلــك الوقــت.
ـ كم كانت قيمة الباب ،وكم كانت قيمة النافذة؟
ــــ قيمــة البــاب العربــي  30ريــاال ،وقيمــة النافــذة
 25ريــاال ،امــا البــاب األجنبــي فقــد بلغــت يف
ذلــك الوقــت يف حــدود  80ريــاال ،ويف كثيــر مــن
األحيــان نقــوم بعمــل التفصيــل والتركيــب يف
املنــازل ،وكنــت حينهــا أبحــث عــن اجلديــد ،فــأي
نافــذة أراهــا يف أي مــكان أقــوم بتنفيــذ واحــدة
مثلهــا ،ألنــي لــم أعــرف الكتابــة والقــراءة ،لك ّنــي
أعــرف املقاســات ،بســبب التحاقــي بالعمــل يف
ورشــة الظهــران.
ـ ـ وكيــف كانــت طبيعــة العمــل واإلنتــاج يف هــذه
الور شــة؟
ــــ كان العمــل يســير بطريقــة أكثــر مــن رائعــة،
وهــذا مــا ســاعدني ألن اشــتري ســيارة وانيــت
بقيمــة  25ألــف ريــال ،تعلّمــت قيــادة الســيارة
فيهــا ،لك ّنــي وخوفــا مــن احلــوادث أعطيتهــا أخــي
"علــي" ..أمــا بالنســبة للــدوام الرســمي ،فيبــدأ
مــن طلــوع الشــمس حتــى أذان الظهــر ،ثــم نعــود
الــى فتــرة أخــرى تســتمر حتــى أذان املغــرب ،وقــد
قاســينا احلــر والبــرد ،فلــم يكــن لدينــا يف البدايــة
كهربــاء ،ولكننــا بعــد ذلــك صرنــا أول منجــرة
يف القطيــف تعتمــد علــى املعــدات الكهربائيــة،
ويف وقــت مــا كنّــا ننتــج  50بابــا يف اإلســبوع،
وكان يأتينــا اخلشــب مــن الســويد ومــن امريــكا
وهولنــدا ،فســعر املتــر الســويدي  240ريــاال هــو
اآلن اكثــر مــن الــف وثالثمائــة ريــال ،وكانــت
الســيارات تنــزل بضاعتهــا لدينــا يف الورشــة ،ولــم
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النجارين احملليني
•عملت مبفردي يف البداية ثم التحق بي عدد من ّ
• اشتريت سيارة وانيت وأعطيتها أخي خوفا من احلوادث
تكــن الورشــة تتســع ملــا حتملــه ،فتضــع حمولتهــا
أمــام البــاب ،ويف أيــام محــدودة ينتهــي كل شــيء،
لتأتــي مــرة أخــرى .
ـ ألم حتدث لك أي مشكلة مع زبون ما؟
ــــ لــم يحــدث لــي أي مشــكلة ،فأنــا اتســم ـ وهلل
احلمــد ـ بســعة الصــدر وحت ّمــل الزبــون ،فضــا
عــن أننــي انفــذ طلبــات الزبون ،وأســعى ألن يكون
راضيــا ،ويف بعــض األحيــان كان بعــض الزبائــن
ليــس لديهــم أمــوال فنجــري لهــم تخفيضــا يصــل
إلــى حــد املســامحة يف الســعر ،خاصــة إذا كانــت
ظروفهــم ال تســمح بذلــك.
ـ من أين زبائنكم؟
ــــ معظــم زبائننــا مــن القطيــف ككل ،ومــن
العواميــة بالتحديــد ،فقــد كنــت أتعامــل مــع
املرحــوم نصــر املشــيخص.
ـ وكيف نقلت املهنة إلى األوالد؟
ــــ األوالد رأوا املنجــرة ،فصــاروا يتعلمــون
منهــا ،وبــرز لدينــا يف هــذه املهنــة ابنــاء
أخــي احمــد (املرحــوم حيــدر ،واملرحــوم
عبدالواحــد ،وريــاض) ،وأبنــاء اخــي حســن
(علــي ،مهــدي) ،وولــداي ميــرزا ،وزكــي،
وأمــا البقيــة فقــد شــقوا طريقهــم باجتاهــات
أخــرى ،ولــم أكــن ألفــرض توجهــي ومهنتــى
علــى أوالدي ،فقــد رفضــت يف البدايــة
التحاقهــم بالورشــة رغبــة منّــي يف أن
يواصلــوا دراســتهم ،وقــد حققــوا لــي هــذا
الغــرض ،وســمحت لهــم بالعمــل يف النجــارة،
وقــد قــام ولــدي ميــرزا بانشــاء مشــروع
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مصنــع جنــارة خــاص بــه ،وكنــت أمت ّنــي أن يكــون
لــكل واحــد مــن أوالدي مشــروعه اخلــاص ،وكــم
أشــعر بالفخــر ألن بعــض أوالدي وأوالد أخــواي
حملــوا نيابــة عنــا لــواء هــذه املهنــة اجلميلــة.
ـ بعد هذه الفترة الطويلة من العمل يف النجارة
والتعامــل مــع األبــواب والنوافــذ واألخشــاب،
وبعــد أن تكفّ ــل األوالد بهــذه املهنــة ،مــاذا كانــت
خطوتكــم التاليــة؟
ــــ بعــد أن وصلــت الــى ســن معينــة ال اســتطيع
فيهــا العمــل بيــدي ،أوكلــت األمــر إلــى اوالدي
ـ كمــا ســبق القــول ـ عملــت يف العقــار ،وكانــت
األمــور ميســرة وســهلة.
ـ ـ لــو عدنــا إلــى األوالد ،كيــف كانــت الطريقــة التــي

تعاملــت معهــم؟
ــــ نصحتهــم ومــا أزال بالتعامــل احلســن مــع
النــاس ،والســعي نحــو خدمتهــم ..وأوكــد لهــم
بأن العمل شــرف اإلنســان ،ولكني أشــعر بشــيء
مــن األســى واحلــزن أنــي لــم اســتطع أن أوفــر
ألوالدي كل الذيــن يتطلعــون لــه ،فأنــا تاجــر عقــار
تصــل بــي األمــور أن يكــون بعــض اوالدي يســكنون
يف اإليجــار.
ـ كم لديك من األوالد والبنات؟
ــــ احلمــد هلل تزوجــت امرتــن ،ولــدي  9ذكــور،
و 9أنــاث ،واحــدة منهــن انتقلــت الــى رحمــة اهلل،
ـ هل أنت من هواة السفر ،وأين تقضي اجازتك؟
ــــ لقــد كان أخــي حســن هــو املديــر بحكــم
كونــه أكبــر م ّنــي ســنا ،فــكان ال يســمح لــي
بالســفر ،ولكــن يف بعــض األحيــان يســتجيب
ملــا ميلكــه مــن طيبــة وحســن ســجية وعطــف،
فقــد ســافرت الــى الهنــد وبريطانيــا ألجــل
العــاج ،كمــا قصــدت زيــارة األماكــن
املقدســة يف ايــران وســوريا ومصــر ،وأمــا
العــراق فزرتهــا أكثــر مــن مائــة مــرة ،خاصــة
وأن والدتــي (يرحمهــا اهلل) كانــت مجــاورة
حلرماإلمــام احلســن عليــه الســام ،أي ان
معظــم عامهــا تقضيــه هنــاك فكنــت ازورهــا
والبــي طلباتهــا.
وقــد كان خــال اللقــاء أكبــر أبنائــه وهــو
ميــرزا الــذي أكــد لنــا بــأن والــده هــو صاحــب
الفضــل عليــه ،وأن مــا يتمتــع بــه الوالــد مــن
صفــات جعلــت منــه طموحــا ومحبــا للعمــل،
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• سـ ــامحت الكـ ـ ـ ـ ـ ــثير مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزبائن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضعف حالـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــم
• اثنان من أوالدي درسوا املهنة من الورشة وهما يواصالن املسيرة
• زرت العراق مائة مرة وقصدت الهند وبريطانيا ومصر للعالج
فهــو الــذي منحــه الثقــة فــكان معــه احلــوار
القصيــر التالــي:
ـ ـ كيــف كانــت عالقــة الوالــد بكــم علــى الصعيــد
العملــي ،وكيــف كانــت النتائــج؟
ــــ كنــت أحضــر إلــى الورشــة وأراقــب العمــل،
فــكان أول عمــل لــي هــو دوالب يف بيــت جدتــي،
وحينمــا أجنزتــه ونــال أعجــاب اجلميــع ،مبــن
فيهــم الوالــد كســبت الثقــة بأنــي اســتطيع أن
أجنــز أشــياء وأشــياء ،فصــرت اصمــم وأرســم،
فالــذي اصممــه وأرســمه أقــوم بتنفيــذه ودهانــه،
فمــا كان مــن والــدي يحفظــه اهلل إال أن اعطانــي
قســما خاصــا بــي يف الورشــة ،وأنــا الــذي دربــت
أخــي "زكــي" وابــن خالتــي صالــح الطويــل علــى
املهنــة ،بعــد ذلــك انتقلــت مــن الدواليــب إلــى
األسـ ّرة والطــاوالت ،فلــم أكــن أقبــل لنفســي انتاج
األبــواب فقــط ..ويف العــام  1398شــاركت يف
معــرض لألعمــال الفنيــة حتــت إشــراف مــدرس
الفنيــة املصــري (لطفــي) ،وقمــت بعمــل الديكــور
للمعــرض فأخذنــا األول علــى مســتوى املنطقــة
الشــرقية ،حتــى أن محافــظ القطيــف حينهــا
محمــد الشــريف اعطانــي جائــزة اعتــز بهــا
وهــي عبــارة عــن حقيبــة ذات لــون أزرق وســاعة،
وفرحــت بهــا كثيــرا .التحقــت باملعهــد املهنــي
فرفــض الوالــد يف البدايــة ،لرغبتــه بــأن أواصــل
الدراســة ،لكنــي أقنعتــه فذهبــت الــى املعهــد،
وقــد كنــت متأخــرا عــن زمالئــي ،وأعطيــت
طاولــة وأدوات جنــارة ،وبعــد ســاعة واحــدة
نقلونــي الــى زمالئــي الذيــن كانــوا ســابقني لــي

بأســبوعني ،وأتذكــر أننــا كنــا  40شــخصا
مت تقســيمنا علــى مجموعتــن ،وقامــت
املجموعــة األولــى بإجنــاز مطبــخ خشــبي
بالكامــل ،فمــا كان مــن مديــر املعهــد اال
أن قــال اريــد هــذا املطبــخ يف منزلــي،
وبعــد أيــام غ ّيــر رأيــه وأخــذ املطبــخ
الــذي اجنزتــه املجموعــة الثانيــة التــي
كنــت فيهــا ،فــرآه األفضــل مــن كافــة
النواحــي ،وحصلــت علــى املرتبــة األولــى
مــن بــن افــراد املجموعــة ،بعــد ذلــك
طلبونــي مدربــا يف املعهــد فاعتــذرت.
ـ وملاذا؟
ــــ التحقــت بشــركة بكتــل يف قســم
الســامة (األطفــاء) ،وكان الراتــب
الشــهري أكثــر مــن عــرض املعهــد
بثالثــة أضعــاف.
ـ وهل تركت الورشة؟
ــــ ال لــم أتــرك الورشــة ،كنــت أعمــل يف
تلــك الشــركة ،وكانــت ورشــة الوالــد
وقــد حتولــت لنــا وقمنــا بتطويرهــا ،ويف
الشــركة أيضــا قمــت بتصميــم عــدد مــن
املعــارض لألطفــاء بلمســات النجــارة،
حتــى أنــي ـ بفضــل اهلل ـ قمــت بتصميــم
وتنفيــذ ســيارة إطفــاء مــن اخلشــب،
وبقيــت يف الشــركة حتــى تقاعــدت مبكــرا وأنــا
اآلن متفــرغ للعمــل يف ورشــة النجــارة ،ألواصــل
مســيرة الوالــد ،الــذي هــو احــب شــخص لــدي
يف هــذه الدنيــا..
كمــا أننــي التزمــت
مبمارســة هواياتــي
اخلاصــة ،وابرزهــا
القــوة،
ألعــاب
رمــي
وحتديــدا
القــرص ورمــي القلــة،
فقــد حصلــت علــى
ميداليــات ذهبيــة يف
منافســات املــدارس
علــى مســتوى املنطقــة
كمــا
الشــرقية،

حصلــت علــى كأس الدرجــة األولــى يف منافســة
كــرة تنــس الطاولــة علــى مســتوى قطاعــات العمــل
التــي تنظمهــا الهيئــة امللكيــة باجلبيــل.
ـ وماذا تريد أن تعمل يف الوقت احلاضر؟
ــــ كل الــذي أجنزتــه يف عالــم النجــارة ال يعــادل
ربــع طموحــي ،لقــد ذهبــت إلــى الصــن حامــا
تصميماتــي ،والتــي امتنــى أن تأتــي الــى الســوق
احملليــة حاملــة إســمي ،وأملــي أن تكــون الورشــة
مثاليــة يف كل شــيء ،للزبائــن والعمالــة.
ويف ختــام احلــوار مــع الوالــد وإبنــه قــال البيــك
الوالــد":اهلل يوفــق اجلميــع ،وامتنــى مــن اجلميــع
أن يركــزوا علــى العمــل الفنــي ،فهــو أفضــل مــن
االســتثمار يف االســهم وغيرهــا" يف حــن قــال
الولــد ":امتنــى أن يطيــل يف عمــر والــدي بصحــة
وعافيــة واهلل املوفــق"■ .
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نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس :
قراءة يف املنطلقات واألبعاد
بقلم  /نورالدين علوش
مقدمة:
يعتبــر الفيلســوف األملانــي يورغــن هابرمــاس مــن رواد الفلســفة وعلــم االجتمــاع علــى
مســتوى العالم،كمــا أنــه ميثــل اجليــل الثانــي ملدرســة فرانكفــورت النقديــة.
تتنــوع كتاباتــه بــن الفلســفة والسوســيولوجيا وااليتيقــا ،باإلضافــة إلــى مئــات األبحــاث
واملقــاالت املنشــورة يف كبريــات املجــات واجلرائــد الدوليــة .مــن بــن الكتــب والدراســات
املعروفــة عامليــا ،جنــد علــى ســبيل املثــال ال احلصــر " :مالمــح فلســفية وسياســية ،اخلطــاب
الفلســفي للحداثــة ،أخالقيــات املناقشــة ،احلــق والدميقراطيــة ،االندمــاج اجلمهــوري،
األخــاق والتواصــل ونظريــة الفعــل التواصلــي".
ويعــد كتــاب نظريــة الفعــل التواصلــي أهــم كتــاب يف مشــروعه الفلســفي؛ فهــو كتــاب يتــوج
مجهــودات هابرمــاس يف فتــرة الســتينيات والســبعينيات ،ويجمــع مرجعيــات فلســفية
وسوســيولوجية وعلميــة ولغويــة مختلفــة.
إذن ،مــا هــي املنطلقــات السوســيولوجية والفلســفية والعلميــة لنظريــة الفعــل التواصلــي؟
ومــا هــي أبعادهــا السياســية واالجتماعيــة واألخالقيــة؟
·الميكن اســتيعاب مشــروع هابرماس الفلســفي دون الرجوع إلى منطلقاته السوســيولوجية
والفلسفية والعلمية.

املنطلقات السوسيولوجية
أوال  :ماكس فيبر
خصــص هابرمــاس ملاكــس فيبــر أكثــر مــن مائــة صفحــة يف كتابــه
"نظريــة الفعــل التواصلــي" ،حيــث اهتــم هابرمــاس أساســا بسوســيولوجيا
فيبر،انطالقــا مــن طــرح وحتليــل مســألة وصيــرورة عقالنية/عقلنــة للعلــم
احلديــث واملعاصــر .فهــذه العمليــة التاريخيــة واملعقــدة واملمتــدة التــي
بــدأت وتعمقــت يف الغــرب ،وامتــدت إلــى دول العالــم ،حتمــل يف طياتهــا
عناصــر الضعــف والســلب وعناصــر القــوة واإليجــاب  :فهــي مــن جهــة
وضعــت اإلنســان يف مقــام القــدرة والســيطرة والكشــف ( نــزع الســحرعن
العالــم) ،ومــن جهــة أخــرى حولــت الفــرد إلــى أســير وأداة عقلــه نفســه .ومــن
هنــا جــاءت نزعــة التشــاؤم والســلبية إزاء مســيرة احلضــارة الغربيــة ،كمــا
تتــراءى يف سوســيولوجيا فيبــر مقابــل تعمقهــا يف فلســفات معاصــرة ،مثــل
نيتشــه وفوكــو وهيدغــر وليوطــار..
ولتجــاوز هــذه النزعــة العدميــة والتشــاؤمية ،يعيــد هابرمــاس قــراءة وتأويــل
سوســيلوجيا فيبــر :ونقطــة انطالقــه هــي إبــرازه خلاصيــة املعنــى والقصــد
للفعــل اإلنســاني كمــا يؤكدهــا فيبــر ،فليــس كل فعــل إنســاني هــو نشــاط
جديــر باالهتمــام السوســيولوجي باســتثناء مــا لــه معنــى مرتبطــا بقصــد
الفاعــل صريحــا أو ضمنــا .وبالرغــم مــن وقــوع هــذا التحديــد الفيبــري
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للفعــل االجتماعــي مقترنــا باملعنــى والقصــد يف
دائــرة فلســفة الوعــي ،يالحــظ هابرمــاس تضاربــا
لــدى فيبــر فيمــا يخــص مضمــون هــذا الفعــل يف
حــد ذاتــه :فمــن جهــة هــو مرتبــط أصــا وحصــرا
بفاعــل معــزول وبعينــه ،ومــن جهــة أخــرى هــو
عالقــة ال ميكــن أن تغيــب بالكامــل حضــور اآلخــر.
يف احلالــة األولــى يحســب الفاعــل أنانيــا مــن أجــل
جناحــه الشــخصي احملــض ( فعــل أداتــي) ،ويف
احلالــة الثانيــة يحضــر اآلخــر ضمــن حســاب
اســتراتيجي لبلــوغ القصــد املخطــط لــه ( فعــل
اســتراجتي) .والنتيجــة واحــدة ،هــي :البحــث
عــن النجــاح والســعي لتحقيقــه .يف املقابــل يطــرح
هابرمــاس نوعــا آخــر مــن الفعــل االجتماعــي
أســماه الفعــل التواصلــي الــذي ال يبحــث عــن
مجــرد النجــاح الشــخصي فقــط ،بــل حتقيــق
التفاهــم عــن طريــق احلــوار.

ثانيا  :هربرت ميد
تأثــر هابرمــاس بالكثيــر مــن علمــاء االجتمــاع
األمريكيــن ،ومــن بينهــم السوســيولوجي هربــرت
ميدالــذي أخــذ عنــه فكــرة دور اآلخــر يف تشــكل األنــا .إذ يعتبــر ميــد أن
الــذات تنشــأ وتتطــور مجتمعيــا مــن خــال عمليــة التفاعــل االجتماعــي؛
إذ يبــدأ الفــرد بالتعــرف علــى ذاتــه مــن خــال آراء اآلخريــن فيــه ،ومنــذ
الســنوات املبكــرة مــن حياتــه وحتديــدا مــن خــال عمليــة اللعــب التــي يقــوم
بهــا ،محــاوال تقمــص العديــد مــن األدوار املختلفــة؛ فمســألة القيــام بــدور
مــا ال يتطلــب معرفــة الــدور فقــط ،بــل مــا يتوقعــه اآلخــرون مــن هــذا الــدور
()1
أيضــا.
فالفــرد "الــذي يريــد أن يقيــم عالقــة عمليــة مــع ذاتــه يؤكــد مــن تلقــاء
نفســه أنــه ليــس فقــط كائنــا مســتقال ،وإمنــا متفــرد ،وأنــه قــادر علــى
اتخــاذ املوقــف الــذي ميكنــه مــن حتقيــق التوافــق التذاوتــي ،أضــف إلــى
ذلــك إمكانيــة حتقيــق مثــل هــذا التأكيــد األخالقــي للــذات يكــون مضمونــا
مــن خــال عالقــة االعتــراف املتبــادل الــذي تلتقــي فيــه األنــا مــع اآلخــر يف
()2
أفــق القيــم والغايــات.
ثالثا :تالكوت بارسونز
اســتفاد هابرمــاس مــن السوســيولوجي بارســونز يف معاجلتــه إلخفاقــات
منهجيــات التأويــل ،وذلــك يف تشــخيصه للطريقــة التــي تفــرض بهــا
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خارجيــات املجتمــع البنيويــة كاالقتصــاد والسياســية .وكيــف أنهــا تقتحــم
العوالــم اخلاصــة بالفاعلــن االجتماعيــن ،وذلــك باســتعمار العالــم املعيــش.
والشــك بــأن هــذا هــو املهــم بالنســبة لهابرمــاس ،إذ إنــه يجــب نقــل االهتمــام
مــن حيــز االفتراضــات املنهجيــة التــي يجــب أن تســتخدم يف دراســة العالــم
()3
االجتماعــي إلــى حيــز االهتمــام بكيفيــة عمــل العالــم االجتماعــي نفســه.
وجتلــى ذلــك عنــد هابرمــاس يف فهمــه لعالقــات العالــم االجتماعــي علــى
أنهــا متكونــة مــن نظــام وعالــم حيــاة ،ويجــب أن "ينظــر إلــى النظــام علــى
أنــه ينبــع جوهريــا مــن عالــم احليــاة؛ مبعنــى أن املجتمــع هــو نتــاج للتفاعــل
()4
اإلنســاني بــن الــذوات والعالــم اخلارجــي علــى الســواء".

مــع املوضــوع ( هيغــل) ،ولكــن ضمــن شــروط العمــل اإلنســاني املنتــج للعالــم
املــادي؛ انطالقــا مــن أن شــروط هــذا العالــم املــادي نفســها هــي مــا يحــدد
شــروط العالــم اإلنســاني نفســه.
وهنــا يتدخــل هابرمــاس ،وهــو يعيــد بنــاء املاديــة التارخيــة سوســيولوجيا
للتمييــز بــن العمــل والتفاعــل  :فليســت فقــط القيــم املاديــة ( االقتصاديــة)
هــي مــا ينتجــه النــاس ويتبادلونــه ( مجــال العمــل االجتماعــي ) ،ولكــن
هنــاك أيضــا قيــم معياريــة رمزيــة تخضــع لنفــس فعلــي اإلنتــاج والتبــادل،
هــو مجــال التفاعــل ( ،)5وأخــذ املجالــن معــا هــو مــا يشــكل لــب إعــادة
التأســيس الهابرماســي للماديــة التاريخيــة يف صيغتهــا الكالســيكية.

املنطلقات الفلسفية

ثانيا :هيغل
اســتطاع هابرمــاس االســتفادة مــن فلســفة هيغــل خاصــة محاضراتــه يف
جامعــة ايينــا ،حيــث وجــد هابرمــاس ضالتــه يف التحديــد الهيغلــي للــذات
التــي يعتبرهــا "كمــن يجــد تعريــف نفســه يف اآلخــر"( ،)6وهــي بذلــك اكتســاب
للمعنــى يف منطــق تأملــي ومتناظــر .إن هــذه العالقةمــن اآلخــر إلــى الــذات
ومــن الــذات إلــى اآلخــر ( االعتــراف املتبــادل) ليســت متثــا للمــا بــن
ذاتيــة؛ لكــن طريقــة للتنشــئة االجتماعيــة .فهــذا االعتــراف مــا بــن الــذوات،
يجــد حتققــه يف جدليــة الســيد والعبــد يف ظاهريــات الــروح عنــد هيغــل.
فاإلنســان يتعــرف علــى ذاتــه باآلخــر ،ومــن خــارج ذاتــه ،ألنــه ال يســتقبل
إحساســه بكونــه مكتمــا إال بكونــه يســتقبل ذات اآلخريــن كذلــك .إن الهوية
تتــم بالعــودة إلــى املوضــوع انطالقــا مــن الــذات ،واالعتــراف باملوضــوع /
الــذات مــرادف لالعتــراف بنفســه يف املوضــوع أو إنــكاره ،ومــن هنــا أهميــة

أوال :ماركس
يعتبــر ماركــس مــن املرجعيــات الفلســفية املهمــة يف فكــر هابرمــاس بصفــة
خاصــة ،ولــدى مدرســة فرانكفــورت بصفــة عامــة .
لكنــه جتــاوزه الحقــا ،وخاصــة يف كتابــه مــا بعــد ماركــس ،حيــث كان العمــل
االجتماعــي يف نظــر ماركــس ليــس هــو مــا مينح اإلنســان إنســانيته فحســب،
ولكنــه هــو أيضــا مــا يخلــق شــروط إعــادة إنتــاج الواقــع عبــر إدراكــه املعــريف
( نظريــة املعرفــة) ،والتأثيــر عليــه ( نظريــة املمارســة) .وهــذا مــا ميكــن
نعتــه بالشــروط الترانســدتالية ملوضوعــات املعرفــة والتجربــة املؤطــرة
واملندرجــة يف ســياق بنــاء تاريخــي لإلنســان واملجتمــع .وعليــه حتضــر
اللحظــة الكانطيــة هنــا بالشــكل الــذي ال ميكــن جتــاوز محدوديــة الــذات
الترنســدتالية إال بانحاللهــا ،ليــس ضمــن تركيبــة كليــة تتماهــى فيهــا الــذات
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متابعات
ثقافة
احلــوار كتفاعــل يركــز عليــه هابرمــاس.

()7

وســيط اللغــة ،فــإن منــوذج العقالنيــة والفعــل االجتماعــي اللذيــن تقدمهمــا
النظريــات الليبراليــة املنفعيــة تبقــى منــاذج أحاديــة اجلانــب واختزاليــة.
ورغــم أن هابرمــاس يقــر بــأن الفعــل االســتراتيجي فعــل اجتماعــي ،إال أنــه
فعــل مييــزه عــن الفعــل التواصلــي ،لكــون األول يرتبــط بتحقيــق النتائــج
واملصالــح ،بينمــا الثانــي يســعى إلــى حتقــق التفاهــم.

ثالثا :هوسرل
وظــف هابرمــاس فكــرة العالــم املعيــش يف نظريتــه التــي اســتقاها مــن
هوســرل رائــد الفنومنلوجيــا ،حيــث مييــز هوســرل بــن نوعــن مــن احلقائق،
وبــن نوعــن مــن العوالــم .فهنــاك حقائــق العالــم املعيــش ،وهنــاك أيضــا
ـ املنطلقات العلمية:
حقائــق العالــم املوضوعــي :فحقائــق العالــم املعيــش حقائــق تاريخيــة وذات
عالقــة بتجــارب وخبــرات مقرونــة بســياقات ثقافيــة معينــة .أمــا حقائــق بياجيه وكولبرغ
العلــوم املوضوعيــة ،فهــي كونيــة غيــر ثقافيــة وال تتعلــق مبحيــط ثقــايف شــكلت األبحــات العلميــة لبياجيــه وكولبــرغ مرجعيــة علميــة مهمــة
معــن ،ومســلماتها قابلــة للتطبيــق يف كل مــكان؛ مبعنــى أن فكــرة العالــم لهابرمــاس ،إلعــادة بنــاء الفلســفة املاركســية قصــد فهــم طبيعــة الصراعــات
املعيــش تعنــي عالــم الوجــود ،مثلمــا يف حيــاة اإلنســان يوميــا يف محيــط والتفاعــات االجتماعيــة داخــل املجتمــع؛ فهــذه األبحــاث توضــح مراحــل
اجتماعــي مقــرون بســياق اقتصــادي وثقــايف؛ فهــو عالــم التجربــة اآلنيــة تطــور الوعــي األخالقــي التــي توافــق مراحــل أهليــة التفاعــل .ففــي املراحــل
كمــا يعيشــه اإلنســان ،ويتعلــق باإلنســان وببيئتــه الثقافيــة واجلمعيــة )8( .العرفيــة القبليــة ،حيــث تــرك األفعــال والــذوات ،باعتبارهــا تنتمــي إلــى
املســتوى الوحيــد للواقــع ،ال تقــدر عندمــا يحــدث نــزاع إال بنتائــج الفعــل.
ففــي املرحلــة العرفيــة ميكــن أخــذ الدوافــع بعــن االعتبــار مبعــزل عــن
رابعا :كانط
اســتفاد هابرمــاس كثيــرا مــن كانــط ،ســواء علــى املســتوى األخالقــي أو النتائــج املباشــرة للفعــل .فمــا هــو محــدد هــو االمتثــال لــدور اجتماعــي
السياســي علــى املســتوى األخالقــي وظــف هابرمــاس مفهــوم الكليــة معــن ونظــام مــن املعاييــر القائمــة .يف املرحلــة املــا بعــد عرفيــة تفتقــد
األخالقيــة لتأســيس أخالقيــات املناقشــة بديــا عــن أخالقيــات الواجــب أنظمــة املعاييــر صالحيتهــا شــبه الطبيعيــة ،وحتتــاج هــذه املعاييــر إلــى أن
()10
وأخالقيــات املنفعة.لكــن ذلــك لــم مينعــه مــن انتقــاد كانــط بتأسيســه تبــرز حســب التصــورات ذات النزعــة الكونيــة.
لألخــاق علــى الــذات وحدهــا ،ليطــرح التــذاوت بديــا لفلســفة الوعــي
القائمــة علــى الــذات .أمــا علــى املســتوى السياســي ،فقــد وظــف هابرمــاس األبعاد:
مفهــوم الفضــاء العمومــي ( كانــط) يف كتاباتــه ( التحــول البنيــوي للفضــاء لنظريــة الفعــل التوصلــي لهابرمــاس أبعــاد وامتــدادات داخــل احلقــل
العمومــي ) ،ولطــرح نظريــة الدميقراطيــة التشــاورية .باإلضافــة إلــى تأثــره االجتماعــي والسياســي واألخالقــي.
الواضــح مبشــروع كانــط حــول الســام الدائــم ،ودعوتــه إلــى مواطنــة -البعــد االجتماعــي :لتجــاوز الفعــل األداتــي ،أبــدع هابرمــاس مفهــوم الفعــل
التواصلــي حملاولــة تنميــة البعــد املوضوعــي واإلنســاني للعقــل .إنــه فاعليــة
كوســومبوليتية.
يتجــاوز العقــل املتمركــز حــول الــذات والعقــل الشــمولي املنغلــق ،والعقــل
األداتــي الوضعــي الــذي يفتــت ويجــزئ الواقــع .فالعقــل لــم يعــد جوهــرا
خامسا :فلسفة اللغة مع أوستني وسيرل وفيتنغشتني
أثنــاء بحــث هابرمــاس عــن أدوات علميــة قــد تســاعده يف عمليــة إعــادة ســواء أكان اجلوهــر ذاتــا أو موضوعــا ،بــل فاعليــة ؛ فالفعــل التواصلــي
البنــاء ،ســتقوده الصدفــة هــذه املــرة إلــى إحــدى الواحــات اخلضــراء صاغــه هابرمــاس حملاولــة بلــورة إجمــاع يعبــر عــن املســاواة داخــل فضــاء
يف صحــراء الفلســفة التحليليــة – الــكالم هنــا لهابرمــاس -يتعلــق األمــر عمومــي ينتــزع فيــه الفــرد جانبــا مــن ذاتيتــه ويدمجهــا يف مجهــود جماعــي
بالفلســفة التحليليــة األنغلوسكســونية ،وبالتحديــد فلســفة اللغــة العاديــة املــا قائــم علــى التواصــل والتفاهــم ،وهــذا التفاهــم ال ميكــن حتقيقــه إال مــن
خــال اتفــاق مؤســس علــى أســاس عقالنــي.
بعــد فيتنغشــتينية ،مــع كل مــن أوســتني وســيرل وستروســمان.
واحلــال هــذه ،فــإن هابرمــاس ســيعتبر نظريــة أفعــال الــكالم يف صيغتهــا كمــا جــاء الفعــل التواصلــي لتجــاوز العالقــات االجتماعيــة القائمــة علــى
أوســتينية وســيرلية ابتــكارا رائعــا ،ذلــك أنهــا تركيــب بــن اللغــة مــن جهــة اإلكــراه والهيمنــة ( الفعــل االســتراتيجي) لبلــورة عالقــات اجتماعيــة
والفعــل مــن جهــة ثانيــة( .)9وعليــه ،فــإن هابرمــاس سيســتعير التمييــز ســليمة ،قائمــة علــى احلــوار والنقــاش يف أفــق حتقيــق إجمــاع .
املهــم الــذي وضعــه أوســتني بــن أفعــال الــكالم التقريريــة واإلجنازيــة ،كمــا -البعــد األخالقــي :فبعــد أفــول األخــاق الدينيــة والتقليديــة يف الغــرب،
جــاءت أخالقيــات النقــاش لتطــرح البديــل؛ فإخضــاع اآلراء والقناعــات
ســيعمل علــى إعــادة صياغتــه.
وبعــد قيامــه بتعديــات مــن داخــل نظريــة أفعــال الــكالم ،ســينتقل هابرماس واالختيــارات للنقــاش شــرط لتحقيــق املوضوعيــة والنزاهــة واالتفــاق،
إلــى إعــادة بنــاء النظريــات السوســيولوجية التــي ســجلها ،ولنقــف اآلن عنــد وبذلــك يصبــح يف اآلن شــرطا الجتنــاب العنــف اللفظــي واملــادي واحلــروب
واالســتبداد.
النظريــات الليبراليــة والنفعيــة للعقالنيــة والفعــل االجتماعي.
ليســت أخالقيــات النقــاش مذهبــا وال نســقا مــن القيــم واملعاييــر ،بــل هــي
موجه نحو جناح موجه نحو تفاهم
توجه فعل  /وضعية فعل
كمــا يقــول ابــل إجرائيــة تراســندنتالية جتمــع شــروط مناقشــة أطروحــات
فعل أداتي
غير اجتماعي
ومبــادئ عمليــة يف املجــال األخالقــي والسياســي بحثــا عــن امتحــان
اجتماعي فعل استراتيجي فعل تواصلي
إن الفعــل األداتــي يتوجــه نحــو حتقيــق النجــاح مــن خــال الســيطرة التقنيــة مشــروعيتها ومعقوليتهــا وصالحيتهــا.
علــى العالــم املوضوعــي ،لهــذا فإنــه ال يعتبــر فعــا اجتماعيــا ،لكونــه ال وجتدر اإلشارة إلى أن ألخالقيات املناقشة أربعة افتراضات أساسية :
يتــم عبــر وســيط اللغــة ،وباملقابــل يعــد الفعــل االســتراتيجي هــو اآلخــر أوال :ضــرورة توفرهــا علــى املعقوليــة التــي يتــم إجنازهــا بفعــل جملــة مركبــة
فعــا أداتيــا ،علــى اعتبــار أنــه يســعى إلــى حتقيــق النجــاح ،مــع فــارق تركيبــا صحيحــا ،حتتــرم قواعــد اللغة املســتعملة.
أنــه يتــم عــن طريــق اللغــة .ومبــا أن الفعــل االســتراتيجي فعــل يتــم عبــر ثانيــا :يتعلــق األمــر بحقيقــة مضمــون القــول التــي تضمــن وظيفيــا وصــف
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حالــة واقعــة مجــردة وغيــر مســتوحاة مــن اخليــال.
ثالثــا :يتعلــق األمــر مبصداقيــة التلفــظ ،باعتبارهــا وظيفــة إلقامــة عالقــة
مســتقيمة مــا بــن األشــخاص ،ويتكفــل هــذا االدعــاء مبوضــوع تطابــق
الفعــل اللغــوي مــع مقتضيــات مخطــط معيــاري ســابق معتــرف بــه مــن
طــرف املجتمــع.
رابعــا :يتعلــق األمــر بصدقيــة مــا يقــال بالقــدر الــذي يســمح بــه للمتحــدث
بالتعبيــر عــن نوايــا محــددة ،وبطريقــة صادقــة بعيــدة عن الكــذب والتضليل.
تنحــدر هــذه املبــادئ األربعــة مــن "احلالــة املثاليــة للــكالم" ،وللشــروط
الصافيــة خلطــاب يتوخــى احتــرام معاييــر الصــدق الصارمــة ،أو مــا يطلــق
عليــه جماعــة التواصــل غيــر احملــدودة عنــد هابرمــاس ،وهــي صــورة
املجتمــع الــذي يتواصــل فيــه أعضــاؤه بطريقــة ســليمة .وميكــن إجمــاال
اعتبارهــا شــروطا ال يســتقيم مــن دونهــا تواصــل عقالنــي بــن املتحدثــن.

اخلطابيــة املؤسســة علــى النقــاش ،يتشــكل الــرأي العــام واإلرادة السياســية
للمواطنــن يف املجتمــع الدميقراطــي ،ألن الهــدف األســمى للدميقراطيــة
التشــاورية ليــس الدفــاع عــن املصالــح الشــخصية ألعضــاء اجلماعــة؛ وإمنــا
هــو الدفــاع عــن املصالــح العامــة .هــذه األخيــرة كل واحــد مطالــب بالدفــاع
عنهــا ،انطالقــا مــن وجهــة نظــره اخلاصــة ،وذلــك إلقنــاع املواطنــن برأيــه
()12
باالعتمــاد علــى وســيلة املناقشــة احلجاجيــة.
خامتة :
بالرغــم مــن كل االنتقــادات املوجهــة إلــى نظريــة هابرمــاس ،فــا يــزال
يتربــع علــى عــرش كبــار الفالســفة يف العالــم املعاصــر.
ونحــن يف العالــم العربــي ،ال يســعنا ســوى االنفتــاح علــى مشــروع هابرمــاس
نظــرا لغنــى وتنــوع إنتاجــه مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى مواكبتــه لألســئلة
املعقــدة لإلنســان املعاصــر .فمــا أحوجنــا اليــوم إلــى االنكبــاب علــى إنتاجات
هابرمــاس! خاصــة يف تنظيــره للتواصــل والفضــاء العمومــي واحلداثــة
واملواطنــة لتبيئتهــا وتعميقهــا يف املجتمعــات العربيــة.
واآلن بعــد تباشــير الربيــع العربي:هــل نحــن قــادرون علــى بنــاء مجتمــع
دميقراطــي حداثــي قائــم علــى أخالقيــات احلــوار واملناقشــة ،ال علــى
العنــف والصــراع ؟ وهــل نحــن قــادرون علــى إدارة اختالفاتنــا اإليديولوجيــة
واإلثنيــة واللغويــة ؟
تلكــم بعــض األســئلة التــي لــن جتيبنــا عليهــا ســوى األيــام القادمــة؛ فهــل
نكــون يف مســتوى تطلعــات شــعوبنا ودمــاء شــهدائنا؟■ .

الهوامش:
 -1كمــال عويســي ،دراســة يف النظريــات التربويــة املعاصــرة ،معهــد العلــوم اإلنســانية
املركــز اجلامعــي بغردايــة اجلزائــر ص  2009-2008ص 5
 -2كمــال بومنيــر ،النظريــة النقديــة مــن هوركهاميــر إلــى هونيــث ،الــدار العربيــة للعلــوم
ناشــرون ومنشــورات االختــاف  2010ص 152
 -3علــي عبــود احملمــداوي ،اإلشــكالية السياســية للحداثــة ،منشــورات االختــاف ودار
األمــان الطبعــة األولــى  201ص 56
 -4م س ص 56
 -5حســن املصــدق ،هابرمــس ومدرســة فرانكفــورت ،املركزالثقــايف العربــي الطبعــة االولــى
 2005ص 109
 -6م س ص 134

 -7م س ص 135
 -8م س ص 139
 -9حمــزة اخلليفــي ،عــرض حــول ماكــس فيبــر ،ماســتر فلســفة التواصــل بتطــوان موســم
1012-1011ص 15
 -10محمــد األشــهب ،مذهــب التواصــل يف الفلســفة النقديــة لهابرمــاس ،أطروحــة
دكتــوراه جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اهلل كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،فــاس موســم
 2007 -2006حتــت إشــراف الدكتــور حلكيــم بنانــي ص 316
-11حسن املصدق م س ص 146
 -12محمــد األشــهب ،الفلســفة والسياســة عنــد هابرمــاس ،دفاتــر سياســية مطبعــة
النجاحاملغــرب  2006ص 196-195

()11

البعــد السياســي  :لتجــاوز أزمــات العالــم املعاصــر ونواقــص الدميقراطيــةالتمثيليــة ،يســعى هابرمــاس إلــى " تأســيس دميقراطيــة علــى أســس
جماعيــة مثاليــة للتواصــل ،خاليــة مــن أيــة هيمنــة أو ســيطرة ،مــا عــدا
أفضــل حجــة .كمــا أنــه يطــرح مفهــوم التشــاور الــذي يعتبــره جوهريــا يف
دميقراطيتــه التشــاورية ،ألنــه يف التشــاور يعطــي لآلخريــن احلــق يف الــكالم
والنقــد ورفــع ادعــاءات الصالحيــة وتقــدمي اقتراحــات جديــدة بخصــوص
القضايــا املطروحــة للنقــاش يف الفضــاء العمومــي ،ويف ظــل هــذه الصيــرورة
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العمل التطوعي قيمة إضافية تـــــــــــــــــــ

الشباب طاقة نادرة ولها الـــــ
اخلط /خاص
دعــا مهرجــان العمــل التطوعــي اخلامــس التــي نظمتــه جلنــة التنميــة االجتماعيــة ببلــدة ســنابس مبحافظــة القطيــف ،علــى أرض مهرجــان الدوخلــة
الســياحي ،إلــى تطويــر األنشــطة التطوعيــة ،عبــر تفعيــل جملــة مــن املفاهيــم التــي يتبناهــا العمــل التطوعــي مــن قبيــل تربيــة األجيــال علــى مفاهيــم
العمــل التطوعــي علــى أن يكــون ذلــك يف املنــازل واملــدارس ،وإيــاء الفئــات ذات االحتياجــات اخلاصــة جــزءا مــن نتــاج هــذا العمــل ،وإشــراك بعــض القطاعــات
البعيــدة نوعــا مــا عــن النشــاط التطوعــي مثــل القطــاع الرياضــي واملجالــس البلديــة ،غيرهــا ،إشــراكهم يف مجــال العمــل التطوعــي ،علــى أن يكــون كل ذلــك
ضمــن إطــار قانونــي دقيــق ومحــدد..
وقــد شــهد املهرجــان إقامــة تســع جلســات ،مبعــدل جلســة واحــدة يف كل ليلــة ،يتــم خاللــه بحــث موضــوع معــن ،يشــارك فيــه أكثــر مــن متخصــص ،ابتــدأ
باحلديــث عــن املجالــس البلديــة ،واختتــم بعمليــة تقييــم للمهرجانــات االحتفاليــة العامــة..

شهاب واملزعل :صالحيات جديدة
للمجالس البلدية علينا االستفادة مها

اجللسة األولى( :صالحيات املجلس البلدي)
أولــى جلســات البرنامــج حملت عنــوان (املجالس
البلديــة ودورهــا يف التنميــة االجتماعيــة) إذ دعــا
كل مــن عضــو املجلــس البلــدي كمــال املزعــل،
وأمــن املجلــس يف الدورة األولى عبداهلل شــهاب
إلــى االســتفادة مــن الصالحيــات املوجــودة يف
الالئحــة اجلديــدة للمجالــس البلديــة يف عمليــة
التنميــة وتطويــر اخلدمــات البلديــة.
وقــال شــهاب بــأن املجلــس البلــدي يلعــب دورا
مهمــا واساســيا يف تنميــة وتطويــر املجتمــع،
مــن خــال تلمــس احتياجــات املواطنــن مــن
اخلدمــات البلديــة ووضعهــا ضمــن اخلطــط
والبرامــج القصيــرة واملتوســطة والبعيــدة.
من اليمني علي العليوات ( مدرب منتخب اليد سابقا ) والكابنت حسني الصادق
مــن جانبــه أكــد املزعــل ،على ان املجالــس البلدية
(حارس منتخب اململكة  -سابقا  )-وزهير الضامن ( معلق رياضي )
تولــي اهميــة بالغــة يف حتقيــق مطالــب املواطــن
عبــر قــرارات يتمخــض عنهــا مشــروعات لــم يكــن الطفولــة أمــل الــدار القائمــن علــى املهرجانــات معنــى كيــف يعلــم الطفــل والطفــل اآلخــر.
لتتحقــق بــدون وجــود تلــك املجالــس البلديــة ..
مبعاملــة الطفــل كشــريك يف العمــل التطوعــي.
وأشــار إلــى أن بعــض القــرارات التــي اتخذتهــا وأكــدت الــدار يف اجللســة التــي حملــت عنــوان
القطري :األعمال التطوعية تفتقر
املجالــس اتســمت بكونهــا قــرارات اســتراتيجية "أثــر العمــل التطوعــي علــى شــخصية الطفــل"،
للدميومة والبد من اطار قانوني لها
أو كبيــرة تســتغرق مــدة طويلــة حتــى يتــم علــى دور املؤسســات املجتمعيــة يف نشــر ثقافــة
اجللسة الثالثة (:اإلطار القانوني)
تنفيذهــا ،بعضهــا تقــدم يف دورة مــن دورات العمــل التطوعــي لــدى الطفــل بصفتــه حقــا مــن
يف اجللســة الثالثــة اعتبــر الدكتــور منصــور
املجالــس وتطبــق يف الــدورة التاليــة.
حقوقــه ..مشــددة علــى دور األســرة يف تربيــة
القطــري «عضــو اجلمعيــة الســعودية لــادارة»
الطفــل علــى مفاهيــم التطــوع،
احتضــان األعمــال التطوعيــة مبثابــة شــراكة
الدار :لنعامل الطفل كشريك
واشــادت بلجــان التنميــة واجلمعيــات اخليريــة
مجتمعيــة ،مشــددا علــى ضــرورة حتديــد
واملهرجانــات التــي تســاهم بأنشــطتها املنوعــة
يف ِ أعمالنا التطوعية
األولويــات واعتبارهــا اساســا يف العمليــة
اجللسة الثانية (:نحو شراكة خاصة لألطفال) علــى خلــق جيــل تطوعــي واع بثقافــة التطــوع..
التطوعيــة واحتياجهــا للرعايــة لتزهــر ثمارهــا
ويف اجللســة الثانيــة ،طالبــت األخصائيــة داعيــة لالســتفادة مــن املبــادرات التــي قدمتهــا
اليانعــة.
االجتماعيــة واالستشــارية واملدربــة يف حقــوق دول العالــم لتحفيــز الطفــل علــى التطــوع ،أبرزهــا
واكــد علــى ضــرورة احتضــان املواهــب وايجــاد
برنامــج ”چالــد تــو چالــد“ والتــي تؤكــد علــى
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ــــــــــثري النفس إذا ارتوت من معني صاف

ــــقدرة على اإلبداع أينما وجدت

مصطفى كمال املزعل وميثم السلطان وعبداهلل العسكري

مقــر كــي ال يصبــح النشــاط موســميا وحتــت
مظلــة رســمية.
ولفــت الــى ان العمــل التطوعــي كاحلــراك
االجتماعــي ال يحمــل صفــة الدميومــة ،ممــا
يســتدعي وضــع اطــار قانونــي لتكريــس العمــل
التطوعــي للوصــول ملرحلــة النضــج ،مضيفــا ،ان
العمــل التطوعــي يحمــل اهميــة بالغــة كونــه ثقافــة
متثــل قيمــا ال تنتمــي لعــرق او ديــن.
وطالــب بتحســن الطبقــة الوســطى مبــا متثــل
مــن اهميــة ودورهــا يف االســتقرار املجتمعــي
بشــكل عــام ،وخلــق مســاحة للعمــل التطوعــي يف
أكثــر مــن مناســبة ،مشــددا علــى ضــرورة ســن
قوانــن صارمــة للمشــاركة التطوعيــة.
اجللسة الرابعة( :ثقافة املجتمع)
ويف اجللســة الرابعــة التــي حملــت عنــوان " طريــق
النجــاح والتأثيــر يف العمــل التطوعــي" أكــد عضــو
جلنــة التنميــة االجتماعيــة بصفــوى هاشــم
الشــرفاء علــى أن ثقافــة أي مجتمــع وحضارتــه
تقــاس بعــدد مؤسســاته التطوعيــة،

الشرفا :ال بد للمتطوع من التحلي
بالصبر وتقبل اآلخر

وذكــر أن معوقــات العمــل التطوعــي تتمثــل
يف البيئــة االجتماعيــة وكذلــك ضعــف ثقافــة

عبداهلل شهاب وكمال املزعل واملذيع محمد احلمادي

املجتمــع بأهميــة العمــل التطوعــي ،فضــا
عــن نظــرة املتطــوع برفــض احملاســبة باعتبــاره
متطوعــا وبالتالــي ال يحــق لآلخريــن محاســبته،
باإلضافــة إلــى عــزوف الكفــاءات عــن االنضمــام
للمؤسســات التطوعيــة ،وكذلــك عامــل التســقيط
والتشــهير بالعاملــن يف مجــال التطــوع.
ولفــت إلــى أهميــة وضــع مبــدأ احتــرام وجهــات
النظــر يف العمــل التطوعــي ،عبــر االعتــراف
بإمكانيــة صوابيــة الــرأي االخــر ،معتبــرا ذلــك
مــن أساســيات ومبــادئ العمــل التطوعــي.

مبتعثون :العمل التطوعي يسهم يف
تطوير مستوى االنسان العلمي والعملي

ً
صــاف
احتضانــا منــذ الصغــر فارتــوت مبعــن
القــاه منــذ نعومــة اظفــاره" ..مبينــا بــأن الشــباب
طاقــة نــادرة ولهــا قــدرة علــى االبــداع اينمــا
وجــدت ،واصفــا ً املتطــوع بــــ "امللهــم والقيــادي يف
آن واحــد".
وحتــدث ميثــم الســلطان عــن جتربتــه التطوعيــة
يف اخلــارج وحجــم الصعوبــات وتكبــد اخلســائر
وخــوض جتــارب تطوعيــة دون دعــم مــادي
ملمــوس وقــال ان ”الدراســة هــي الهــدف األبــرز،
واملتطــوع ميتلــك مــن اإلبــداع مــا يؤهلــه للنجــاح
يف مســيرة حياتــه العمليــة والعلميــة وان الشــباب
طاقــة البــد مــن اســتثمارها.

الشيخ :الرسائل السلبية كثيرة ..وال بد
من استمرار العمل التطوعي

اجللسة اخلامسة( :جتارب املبتعثني)
ويف اجللســة اخلامســة ،التــي حملــت عنــوان
اجللسة السادسة (:ال للرسائل السلبية)
"مبتعــث ..جتربــة تطوعيــة" ،عــرض  3طــاب
مبتعثــن جتاربهــم التطوعيــة ،إذ دعــت املبتعثــة ويف اجللســة السادســة التــي عقــدت بعنــوان
نهــال بــو خمســن باالنطــاق مــن حيــث انتهــى "بنــاء الشــخصية التطوعيــة وبنــاء املجتمــع" ،أكــد
اآلخــرون وحتمــل الصعــاب خلــوض غمــار التطوع مــدرب التنميــة البشــرية إبراهيــم الشــيخ علــى ان
وإكمــال املســيرة الروحيــة ونيــل األجــر" ..مؤكــدة عمــل اخليــر يتحــرك يف املجتمــع ليعــود لصاحبه،
علــى أن التطــوع غــرس ســتحصد العاملــون فيــه وأن العمــل االجتماعــي التطوعــي محفــوف
باملنغصــات وأن النقــد يتغلــب علــى التشــجيع
نتاجــه يف املســتقبل القريــب..
واســتعرض املبتعــث مصطفــى املزعــل جتربتــه يف العمــل التطوعــي ،بيــد ان أصحــاب الرســائل
التطوعيــة يف اخلــارج وقــال":إن العمــل التطوعــي ميتــازون بالصبــر والثبــات  ..مشــيرا إلــى دراســة
قيمــة مضافــة تثــري النفــس ،وال ســيما اذا القــت تقــول أن االنســان منــذ امليــاد وحتــى عمــر 18
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أمل الدار

د .منصور القطري

ســنة يتلقــى  1048رســالة ســلبية مبقابــل 400
إيجابيــة.
وبــن ان دوافــع العمــل التطوعــي يف الفكــر
اإلســامي تتمثــل يف دوافــع انســانية بحتــة وهــي
االخــاق االســامية النبويــة ال حــب البــروز
والتفضــل علــى اآلخريــن.
وقــال الشــيخ ان اســباب فشــل العمــل التطوعــي
يبــدأ باألســرة واملتمثلــة يف ســوء بعــض األســاليب
التربويــة الناجمــة عــن ممارســة الســيطرة
والتحكــم مــن الكبــار علــى الناشــئة والــذي ميثــل
احــد اســباب فشــل العمــل التطوعــي.

احملروس والبشراوي :لنعمل معا الكتشاف
مواهب ذوي االحتياجات اخلاصة

السيد محمد الشرفاء

ابداعيــة ،مطالبــة بضــرورة تقــدمي الدعــم
اللوجســتي لــذوي االحتياجــات خــال تقــدمي
األنشــطة االجتماعيــة املختلفــة بشــكل أو بآخــر.
واشــارت الــى ان ضــرورة اســتخدام العبــارات
التشــجيعية لتذليــل الصعــاب والتهيئــة املناســبة
إلعــداد كادر تطوعــي متمكــن.
وقالــت البشــراوي":من اجلميــل ان يالقــي العمــل
التطوعــي شــيئاً مــن األهميــة عبــر تخصيــص
بعــض االنشــطة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة".

(املهرجانــات بــن القبــول و الرفــض) ،يف جلسـ ٍـة
حواريــة شــارك فيهــا رجــل األعمــال ســعيد
اخلبــاز ،،و الدكتــورة نهــاد اجلشــي.
بــدأ احلــوار بتعريــف الدكتــورة اجلشــي ملعنــى
املهرجانــات ،موضح ـ ًة بأنهــا احتفاليــة جماعيــة
مؤطــرة بأطــر معينــة ،قــد تكــون متخصصــة يف
بعــض األحيــان ،و عامــ ًة يف أحيــان أخــرى ،و
كلتــا الصورتــن تعكــس الســمات االجتماعيــة و
التاريخيــة و الدينيــة للمنطقــة.

الصادق والعليوات :لنرفع من مساهمة
الرياضة يف العمل التطوعي

و عارضــت اجلشــي فكــرة دمــج مهرجانــات
ـان
املنطقــة ،مبينـ ًة أنهــا ضــد توحيدهــا يف مهرجـ ٍ
واحــد بينمــا تؤمــن بتوحيــد اجلهــود ،معللـ ًة رأيهــا
بــأن التعدديــة يف املهرجانــات تعنــي التعدديــة
يف اجلهــود و الطــرح ،علــى الرغــم مــن التقــارب
الزمنــي ألوقــات إقامــة مهرجانــات املنطقــة قــد
يشــكل نوع ـاً مــن التنافــس غيــر املثمــر.
مــن جهتــه ذكــر اخلبــاز أنه وســط حالــة التذبذب
التــي تعيشــها املنطقــة بــن قبــول و رفــض
املهرجانــات فــإن أســهل معيــار ملعرفــة مــدى
جناحهــا هــو عــدد الــزوار ،منوهــاً إلــى أن تلــك
األعــداد يف ازديــاد دائــم ،و هــذا دليــل واضــح
علــى قبــول املجتمــع لذلــك املهرجــان ،مستشــهداً
مبهرجانــي "الدوخلــة"َ ،و "واحتنــا فرحانــة".
و أشــاد اخلبــاز مبــا تقدمــه تلــك املهرجانــات مــن
خدمــات اجتماعيــة و ثقافيــة و ترفيهيــة ،مشــيراً
إلــى أنهــا تخــدم بعــض الفئــات التــي لــم تتمكــن
مــن الســفر ،أو الفئــات ذات الدخــل احملــدود،
معقب ـاً بأنهــا تعكــس البيئــة احلاضنــة لهــا رغــم
مــا قــد تواجهــه مــن انتقــادات.

اجللسة الثامنة(:العمل التطوعي والرياضة)
ويف اجللسة الثامنة ،والتي كانت أمسية حوارية
حملــت عنــوان "الرياضــة والعمــل التطوعــي"،
اســتضاف املهرجــان كال مــن مديــر كــرة القــدم
بنــادي اخلليــج الدولــي الســابق حســن الصــادق،
,مــدرب املنتخــب الســعودي الســابق لكــرة اليــد
علــي العليــوات ..وقــد أكــدا علــى أن املجتمــع
مينــح تقديــرا خاصــا للرياضــي الــذي ميتلــك
تاريخــا مميــزا ،يســاعده دون أدنــى شــك علــى
تخصيــص املزيــد مــن الوقــت لالنخــراط يف
األعمــال التطوعيــة كمــا هــو حاصــل يف الــدول
الغربيــة.
ووجــه اإلثنــان عتبــا علــى الالعبــن املميزيــن يف
مختلــف األلعــاب لتســببهم يف صناعــة فجــوة
كبيــرة بــن املجتمــع والرياضيــن بســبب غيابهــم
عــن العمــل التطوعــي.

اجللسة السابعة(:ذوي االحتياجات اخلاصة)
ويف اجللســة الســابعة شــددت االخصائيــة
بشــرى احملــروس والتشــكيلية عبيــر البشــراوي
علــى ضــرورة تقبــل ذوي االحتياجــات اخلاصــة
والتعايــش معهــم بأريحيــة ومراعــاة وضعهــم
واحتياجاتهــم ،وزرع الثقــة يف نفوســهم ،ومحاولــة
البحــث عــن مهاراتهــم وقدراتهــم واكتشــافها
وتنميتهــا ،وتشــجيعهم عليهــا حتــى يحقــق
اإلجنــازات ،التــي مــن شــأنها أن جتعــل منهــم
اشــخاصا فاعلــن يف املجتمــع .
ودعــت االســرة لتقبــل الطفــل ذوي االحتياجــات
اخلاصــة والتعايــش معــه بأريحيــة وبأنــه إنســان
عــادي مــع مراعــاة وضعــه واحتياجاتــه.
وطالبــت بضــرورة حتويــل ذوي االحتياجــات
اخلاصــة الــى عناصــر فاعلــة عبــر مشــاركة
األصحــاء يف الدراســة والنــوادي ومجــاالت
اخلباز واجلشي :علينا تطوير
العمــل املمكنــة وذلــك بهــدف تعويــد املجتمــع
املهرجانات العامة
التعامــل معهــم وتقبلهــم.
اجللسة التاسعة (جلسة تقييم):
مــن جانبهــا أكــدت الفنانــة التشــكيلية عبيــر
ويف (اجللســة التاســعة) ناقــش مهرجــان العمــل
البشــراوي علــى أن شــريحة ذوي االحتياجــات
التطوعــي اخلامــس يف ليلتــه األخيــرة موضــوع
اخلاصــة تتمتــع بقــدرات كامنــة وطاقــات
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و قــال ”:أرى بــأن املهرجانــات حتــى و إن لــم جتــد
مــن يوجــه لهــا انتقــاداً ،عليهــا أن تخلــق بيئــة تولــد
النقــد و االنتقــاد ،فــإن تلــك االنتقــادات مســاهم
مثمــر يف التطويــر■ .

سيرة

الدكتور حسن محمد الشيخ
بقلم  :محمد املبارك
ولــد هــذا الرجــل املوســوعي يف االحســاء (عــام 1379هـــ
– 1959م )((،)1درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة
القــدس بالهفــوف واملرحلــة املتوســطة يف مدرســة عمــر
بــن اخلطــاب وأمــا املرحلــة الثانويــة فقــد أنهاهــا يف
مدرســة امللــك خالــد ،بــدأ الكتابــة يف هــذه املرحلــة ( أي
املرحلــة الثانويــة))( )2وســرعان مــا بــرع يف عــدة جوانــب
أدبيــة مختلفــة فهــو يكتــب املقــال والروايــة والقصــة
وكذلــك تخصــص يف اإلدارة ولــه يف ذلــك كتابــا رائعــا
ومفيــدا (( التجربــة املعاصــرة للتنظيــم اإلداري يف اململكــة
العربيــة الســعودية)).
حسن الشيخ
وقــد كتــب الدكتــور الشــيخ يف الشــخصيات والتراجــم
والســير أيضــا  ،وقــد أتقــن وأجــاد  ،ومــن كتبــه يف هــذا املجــال  * -:قالوا عنه وعن مؤلفاته -:
 -1الســيدة زينــب بطولــة ورســالة ..وواضــح مــن عنوانــه حيــث يتحــدث  -1الشيخ باقر بوخمسني (قده) -:
هــذا الكتــاب عــن ســيدتنا زينــب بنــت أميــر املؤمنــن (عليهمــا الســام) وقــد بــن يديــك صفحــات جمعــت إلــى حســن األســلوب وروعــة الســبك ودقــة
القــى هــذا الكتــاب قبــول مــن جمهــور القــراء ممــا أدى إلــى (طباعتــه ثــاث التعبيــر وحســن األداء واإلبــداع كتبهــا االبــن حســن الشــيخ  ،والعجــب فــإن
كاتبهــا خريــج مدرســتي إن لــم أقــل جامعتــي مدرســة األب الــذي غــ ّذاه
مــرات أولهــا يف عــام 1413هـــ وآخرهــا يف عــام 1427هـــ)(.)3
 -2مالمــح مــن الفكــر اإلداري عنــد اإلمــام علــي (عليــه الســام) وفيــه بيــان بحســن التربيــة مــع غــذاء البــدن وحســن الســلوك وحســن التوجــه ( مــن
وترجمــة للســيرة اإلداريــة عنــد اإلمــام علــي وكيــف أدار ذلــك مبنهجيــة التقــدمي لكتــاب زينــب بطولــة ورســالة)
 -2الشيخ عبداهلل اخلنيزي-:
إســامية.
 -3آخــر الفالســفة (2003م) ..وهــو يتنــاول ســيرة الشــيخ أحمــد بــن زيــن البــد مــن كلمــة أســجلها للحــق واإلنصــاف وال أقــول للتشــجيع وإن كان
اســتحثني مؤلفــه الشــاب املتفتــح الواعــي حســن الشــيخ مــن هــذه الزاويــة
الديــن االحســائي ( الشــيخ األوحــد).
 -4فيلســوفان ثائــران ( 2004م) ..ويتنــاول الســيرة الفلســفية البــن رشــد لكــي ألبــي طلبــه للمشــاركة بهــذه املقدمــة ( مــن تقريظــه لكتــاب زينــب
بطولــة ورســالة)
القرطبــي والشــيخ االحســائي ( األوحــد).
 -5الرئيــس العيثــان ( 2010م) وقــد ترجــم فيــه لســيرة الشــيخ محمــد بــن  -3األستاذ فؤاد نصر اهلل -:
عبــد اهلل العيثــان أحــد العلمــاء األعــام يف القــرن الثالــث عشــر الهجــري .يف روايــة الفــوارس للروائــي الســعودي حســن الشــيخ نســتطيع أن نتلمــس
 -6أول املجتهديــن وهــذا الكتــاب يعتبــر دراســة سســيلوجية حليــاة امليــرزا بدقــة مــا حــاول الشــيخ أن يطرحــه يف تلــك الروايــة التــي تتجــاوز الهــم
موســى احلائــري االحقاقــي (قــده) (صــدر عــن دار الــرأي العربــي يف الذاتــي والتاريــخ الشــخوصي إلــى هــم وتاريــخ جيــل بأكملــه (.)5
(.)4
يبقــى يف آخــر املطــاف أن نقــول أن الدكتــور حســن الشــيخ اســم المــع
بيــروت عــام 1429هـــ).
باجنازاتــه التــي تنوعــت وتعــددت يف ســبيل النهــوض باملســتوى الفكــري
وأما أعماله األدبية فمنها -:
 -1حافلــة األحســاء ( 2004م) وهــي مجموعــة مــن القصــص الرائعــة واألدبــي واإلداري وغيرهــا مــن املســتويات التــي أتقنهــا وبــرع فيهــا فنتمنــى
قراءتهــا أكثــر مــن مــرة ووجدتهــا ممتعــة يف نســقها ونســجها حيــث أنهــا لــه املزيــد لتنهــض األمــة بأمثالــه.
تبــن كيــف أختــار القــاص كلماتــه بعنايــة فائقــة وكيــف
ّ
أتقــن التصويــر البيئــي للقصــة.
 -2والدة فارس قبيلة املطاريد ( قصص) 1998م
 -3الفوارس ( رواية) 2003م
 -4املنارة ( رواية ) 2009م
 -5املقبرة ( قصص) 2010م
 -6الكوت ( رواية ) 2013م
 -7اختفاء قدوسة ( قصص) 1999م
 -8غيمة البدري (قصص) 2007م

( – )1اجلاســم  ،جاســم علــي – فــارس مــن االحســاء  ،جتربــة الكتابــة عنــد حســن الشــيخ صـــ  -13ط1434 \1 ،هـــ 2013 -م – مطابــع الشــركة الشــرقية للطباعــة والصحافــة واإلعــام
– الدمــام.
( -)2املصدر السابق.
( – )3احملمد علي  ،علي  -تراجم حسن الشيخ صـ  – 41ط1431 \ 1 ،هـ 2010 -م – مطابع اخلطوط الفنية – الدمام.
( – )4الشيخ  ،حسن محمد – أول املجتهدين – ط1429 \ 1 ،هـ 2008 -م – دار الرأي العربي – بيروت.
( )5فارس من االحساء جلاسم اجلاسم صـ  28نقال عن مجلة اليمامة العدد  ، 1767السبت  4جمادى اآلخرة 1424هـ  2 ،أغسطس 2003م.
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عندمــا يذكــر ليونــاردو دا فينشــي يتبــادر الــى الذهــن الفــن الراقــي واللوحــات الرائعــة الغاليــة
الثمــن ،لكــن يف احلقيقــة أن ليونــاردو دا فينشــي ليــس فنانــا فحســب بــل هــو اســطورة يتغنــى بهــا
الغــرب وأنــه شــخصية متثــل الــذكاء اإلنســاني يف أملــع صــوره .فقــد جمــع هــذا الرجــل إمكانيــات
هائلــة يف املجــال الفنــي واملعمــاري والعلمــي والهندســة والطيــران وعلــم األحيــاء وامليكانيــكا
وغيرهــا لدرجــة اإلعجــاز إن صــح كل مــا قيــل عنــه .فمــن هــو ليونــاردو دا فينشــي ؟
ولــد ليونــاردو عــام  1452ميالديــة يف قريــة
صغيــرة تدعــى أنشــيانو علــى بعــد ثــاث
كيلومتــرات مــن مدينة فينشــي مبنطقة توســكاني
اإليطاليــة والتــي ينســب اليهــا ليونــاردو .وهــو
ولــد غيــر شــرعي إذ أن أمــه كاترينــا كانــت
خادمــة تعمــل يف بيــت الســيد بييــرو دا انتونيــو دا
فينشــي وهــو محامــي وكاتــب عــدل .وهــو وحيــد
أمــه وأخ لــــ  17ولــد مــن أبيــه .وال شــك أن جمــال
الريــف اإليطالــي ســاهم يف صقــل ذكاء وخيــال
وإبــداع ليونــاردو الصغيــر ليكــون واحــد مــن
أشــهرعباقرة العالــم.
أجبــر ليونــاردو دا فينشــي الطالــب علــى تــرك
املدرســة ألنــه ليــس مــن الشــرفاء وعمــره 15
ســنة فأرســله أبــوه الــى مدينــة فلورنســا ليعمــل
يف ورشــة للرســم ميلكهــا الفنــان اإليطالــي أندريا
دِ ل فِ ـ ـ ّروكيو كمتــدرب .فتعلــم الرســم
والنحــت وقبــل يف نقابــة الرســامني
يف فلورنســا وعمــره  20ســنة.
وانتقــل الــى مدينــة ميالنــو وبعدهــا
الــى مدينــة فينيســيا ثــم عــاد الــى
فلورنســا وعمــل كمهنــدس معمــاري
عســكري ،وقبــل وفاتــه بثــاث ســنني
دعــاه ملــك فرنســا ليعمــل عنــده
ومات يف فرنســا عام 1519ميالدية
عــن عمــر ناهــز  67ســنة .ليونــاردو
لــم يتــزوج طيلــة حياتــه ومــن خــال
بعــض ســلوكياته ورســوماته أتهــم
بأنــه إنســان شــاذ لكــن لــم يثبــت عليه
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ذلــك قانونيــا .اشــهر رســوماته هــي موناليــزا
والعشــاء األخيــر وعــذراء الصخــور والرجــل
الفيتــرويف .لــم يكــن ليونــاردو الفنــان الوحيــد يف
عصــره لكنــه كان مــن أفضلهــم بــا منــازع فقــد
عاصرالفنــان الشــهير ســاندرو بوتيلــي والفنــان
اندريــه مانتجنــا وماســاكيو وغيرهــم  ،لكــن مــا
كان مييــز ليونــاردو عــن أقرانــه الفنانــن أنــه
تــرك أكثــر مــن  4000ورقــة مخطوطــة مليئــة
بالغرائــب واألســرار ،علــى إثرهــا أطلــق عليــه
لقــب ســيد النهضــة األوروبيــة .وحتتــوي هــذه
املخطوطــات علــى الكثيــر مــن الدراســات حــول
اإلنســان واحليوانــات والرســومات الغريبــة
وبجانبهــا تعليقــات تتضمــن مختصــرات غريبــة
ومفــردات بأحــرف غيــر مألوفــة .ويقــال أنــه
يكتــب بهــذه الطريقــة خوفــا مــن الســلطة الدينيــة

آنــذاك والتــي كانــت ال ترحــم مــن يخالفهــا ويقــال
احيانــا أنــه يخفــي أســرارا عجيبــة ورســائل
خاصــة بــن طيــات لوحاتــه ورســوماته قــد أعدها
ألنــاس معينــن يف املســتقبل ،ويذهــب الهــوس
عنــد الغــرب أن ليونــاردو رجــل لــه إتصــال
بعوالــم أخــرى وأن لــه عالقــة مــع كائنــات مــن
كواكــب أخــرى وأنــه ســافر معهــم يف طبــق طائــر
ومت تزويــده بكثيــر مــن العلــوم التــي إنعكســت يف
لوحاتــه الفنيــة او يف املخطوطــات التــي تركهــا،
كرســوماته ألالت تشــبه طائــرة الهيلوكبتــر
والدراجــة العاديــة وبعــض األســلحة العســكرية
ومضخــات املــاء والســاعات املائيــة وغيرهــا.
وقــد قالــوا فيــه مــن العجائــب مــا لــم يقــال ال يف
نبــي مرســل وال ملــك مقــرب.
بعض أقوال الغربيني يف ليوناردو دا فينشي:
النحــات والكاتــب اإليطالــي بنفينتــو
ســيليني املتــويف عــام 1571م :
اليوجــد رجــل قــد تعلــم فــن النحــت
والرســم والهندســة علــى اإلطــاق
مثــل ليونــاردو ومــع هــذا فهــو
فيلســوفا عظيمــا.
الفنــان واملهنــدس اإليطالــي جورجــو
فــازادي املتــويف عــام 1574م  :هدايــا
الســماء متطــر باجلملــة علــى بعــض
البشــر بشــكل رائــع وليونــاردو دا
فينشــي لديــه موهبــة نــادرة تؤهلــه
إلتقــان كل مــا يلفــت إنتباهــه.

آفاق علمية

الفيلســوف واملــؤرخ الفرنســي هيبوليــت تــن
املتــويف عــام 1893م  :رمبــا ال يوجــد مثــال يف
اي مــكان يف العالــم كليونــاردو دا فينشــي ملهــم
عاملــي ميتلــك روح اإلبــداع.
الكاتــب والناقــد األدبــي الروســي دميتــري
ميرزوفيســكي املتــويف عــام 1941م  :هــو ذاك
الرجــل الــذي اســتيقظ مبكــرا يف الظــام يف
الوقــت الــذي كان فيــه األخــرون نائمــون.
الرســام اإلمريكــي آنــدي وارهــول املتــويف عــام
1987م  :ال يوجــد هــذه األيــام فنــان ميكــن
مقارنتــه بهــذه العبقريــة.
وكلما تعاقب الزمن زاد املديح واإلعجاب حتى
وصفه املتأخرين بالتالي:
أول عقــل متطــور يف التاريــخ احلديــث  ،رجــل
النهضــة  ،تــوارة النهضــة األوروبيــة  ،رجــل جميــع
املراحــل واألزمنــة  ،املهنــدس الهديــة.
إجنازات ليوناردو دا فينشي
الروائع الفنية:
ليونــاردو دا فينشــي رســام ونحــات فقــد صمــم
وعمــل متثــال حلصــان ضخــم مــن النحــاس.
ويعتبــر ليونــاردو اول مــن رســم بالزيــت بدل خلط

البيــض واخلــل واحلبــر املتعــارف عليــه آنــذاك
وكان ميتلــك دقــة عاليــة يف رســم التفاصيــل حتــى
قيــل عنــه أنــه يرســم مــن العظــام .رســم ليونــاردو
العديــد مــن اللوحــات الفنيــة لكــن أشــهرها:
 .1العشاء األخير:
تعتبــر واحــدة مــن افضــل لوحــات الفــن املســيحي
وتبــن آخــر عشــاء تناولــه املســيح مــع أوصيائــه
اإلثنــي عشــر والــذي أخبرهــم بــأن واحــدا منهــم
ســيخونه واللوحــة تبــن ردة فعــل كل وصــي علــى
ســماعه اخلبــر مــن املســيح .توجــد اللوحــة يف
مدينــة ميالنــو اإليطاليــة وهــي لوحــة كبيــرة
إذ يبلــغ طولهــا  880ســم وعرضهــا  460ســم.
واجلــدل القائــم علــى هــذه اللوحــة هــو :هــل ان
الوصــي اجلالــس يســار املســيح هــو جــون أم
ميــري ماجدلــن؟
 .2موناليزا:
وتســمى يف ايطاليــا ال جيوكونــدا وتعتبــر أفضــل
األعمــال الفنيــة حتــى االن واشــهرها علــى
اإلطــاق .عرضهــا  53ســم وطولهــا  77ســم
موجــودة يف متحــف اللوفــر بفرنســا .مــا مييــز
هــذه اللوحــة هــو اإلبتســامة الغامضــة والنظــرة
املليئــة باحليويــة واملوجهــة لليمني ملن يشــاهدها.
واللوحــة كغيرهــا مــن لوحــات ليونــاردو غيــر
موقعــة وال مؤرخــة .البعــض يعتقــد انهــا رســمة

لولــد وليســت لبنــت لعــدم وجــود قــادة وأســورة
وخــوامت وانعــدام احلواجــب والرمــوش .ويقــول
بعــض الباحثــن ان لوحــة موناليــزا إذا مــا قلبتهــا
فإنهــا حتتــوي علــى رســومات لبعــض احليوانــات
كاألســد والقــرد وأنهــا حتتــوي علــى قــدر عالــي
مــن التجانــس الهندســي.
 .3عذراء الصخور:
ومت رســمها بنســختني األولــى موجــودة يف
متحــف اللوفــر بفرنســا واألخــرى موجــودة يف
املتحــف الوطنــي بلنــدن والتــي رســمها مســاعد
ليونــاردو وحتــت إشــرافه ألن األولــى لــم تنــال
رضــا املمــول .واللوحتــان تظهــران الســيدة
العــذراء واملســيح الطفــل الرضيــع والطفــل
يوحنــا املعمــدان واملــاك واللوحتــان تختلفــان يف
نوعيــة النظــرة واليــد اليمنــى واأللــوان واإلضــاءة
والنباتــات .أبعــاد األولــى 199ســم يف 122ســم
والثانيــة  189ســم يف 120ســم.
 .4الرجل الفيتروني:
وهــو رســم لرجلــن عاريــن يف وضــع متداخــل
أحدهــم داخــل دائــرة واآلخــر داخــل مربــع كمــا
وصفــه املعمــاري الرومانــي فيتروفيــوس الــذي
عــاش يف القــرن األول قبــل امليــاد وســماه
بالرجــل الفيتــرويف نســبة اليــه .وهــي رســمة علــى
ورقــة مقاســها 34ســم يف 26ســم.
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أحداث عاشرها ليوناردو
فتح القسطنطينية
ترجمة كتاب الشيخ آق شمس الدين
ترجمة كتاب القانون إلبن سينا
موت السلطان محمد الفاحت
سقوط مملكة غرناطة
فاسكودي جاما يكتشف رأس الرجاء الصالح
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تزيني الكنائس يف ايطاليا

 .6أول من صمم بدلة الغوص.
 .7أول من صمم عربة ذاتية الدفع.
يف مجال التشريح:
قــام بتشــريح العمــود الفقــري لإلنســان
وعضالتــه ومخــه واجلهــاز التناســلي
واجلهــاز الهضمــي .وهــو أول مــن ناقــش
أمــراض القلــب التــي تــؤدي الــى املــوت.
يف مجال الفيزياء:
أول مــن ناقــش كيــف تــرى العــن وهــو الــذي
اكتشــف ان النــور ينعكــس علــى العــن .وشــرح
كيفيــة رؤيــة ضــوء القمــر مــن األرض وراقــب
الطيــور وفكــر يف ديناميكيــة الهــواء وراقــب
املــاء يجــري يف األنهاروفكــر يف قــوة املــاء.

الروائع العلمية
يف مجال الهندسة:
 .1صمــم وخطــط لكثيــر مــن الشــوارع والقنــوات
املائيــة واجلســور واملجــاري والقــاع كمــا قــام
بتصميــم مدينــة مثاليــة.
 .1صمــم ورســم هيــاكل ملعــدات عســكرية
ووســائل نقــل مثــل الدراجــة العاديــة والســيارة
الدائريــة وطائــرة الهيلوكبتــر والدبابــة والغواصــة
والبندقيــة والبرشــوت واملدافــع واجلســر الــدوار.
 .2صمم خفاش صناعي يطير.
 .3أول مــن فكــر يف تصميــم جهــاز نقــل احلركــة
او مــا يعــرف بالقيــر.
 .4أول مــن صمــم جهــاز قيــاس الســرعة والرافعة
او مــا تعــرف بالعفريتة.
 .5أول مــن صمــم جهــاز قيــاس الرطوبــة واحملــور
امليكانيكي.
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الروائع الفلسفية
لــه الكثيــر مــن احلكــم واألقــوال واألســئلة
كقولــه بــأن الفــن والعلــم يكمــان بعضهمــا
البعــض ومناداتــه إلحتــرام قــوة الطبيعــة
وســؤاله :هــل املــاء لــأرض كالــدم لإلنســان؟
وهــذه بعــض األقــوال التــي تنســب اليــه:
البســاطة هــي أعلــى مراتــب التعقيــد  ،الفــن ال
ينتهــي لكنــه يهجــر  ،ال ميكــن ان حتــب وتكــره
قبــل أن تفهــم ،الدمــوع تأتــي مــن القلــب وليــس
مــن العقــل ،راقــب الســمكة وهــي تســبح يف املــاء
تســتطيع ان تفهــم كيــف يطيــر الطيــر يف الســماء
 ،وغيرهــا الكثيــر.
التوقعات املستقبلية
توقــع ليونــاردو مــن خــال مخطوطاتــه حــدوث
الكثيــر مــن الــزالزل والفيضانــات وأن األرض
ســيضربها طوفــان عظيــم يرتفــع فيــه املــاء فــوق
قمــم اجلبــال ويســقط علــى البشــرية ويهلكهــم
جميعا.وتوقــع أيضــا أنــه ســياتي زمــان تؤخــذ
األطفــال مــن أمهاتهــم ويرمــون ويقطعــون الــى
قطــع.
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أسرار ليوناردو دا فينشي
كان ليونــاردو يكتــب بالطريقــة املعكوســة أو مــا
يســمى بالكتابــة املــرآة ،إذ أنــه يكتــب الكلمــات
كمــا تعكســها املــرآة حــن توضــع الكلمــة أمامهــا
ويقــال انــه كان يكتــب بهــذه الطريقــة خوفــا مــن
معرفــة الكنيســة مبــا يكتــب ويتعــرض للعقــاب او
ليخفــي مــا يفكربــه عــن اهــل زمانــه.
وأن لوحاتــه فيهــا مــن األســرار والرســائل
للمســتقبل مــا ال يعــد وال يحصــى واإلنســان يف
وقتنــا احلاضــر مبــا ميلــك مــن تقنيــة عالية عاجز
عــن كشــف هــذه األســرار .فلقــد دار اجلــدل
حــول لوحتــه العشــاء األخيــر والشــخص املرســوم
علــى ميــن املســيح  ،هــل هــو رجــل ام إمــرأة؟
ويعتقــد كثيــر مــن املؤرخــن والكتــاب الغربيــن أن
ليونــاردو دفــن ســر املســيح يف رســوماته إذ يعتقــد
الكثيريــن ان ليونــاردو كان يعلــم ان املســيح متزوج
ولــه ابنــة لكنــه كان يخــاف قــول هــذا فــأودع
هــذا الســر يف لوحاتــه .وحتــارب الكنيســة هــذه
اإلدعــاءات وتنكــر بشــدة زواج املســيح وانــه قــد
أجنــب وان لــه ســالة موجــودة علــى قيــد احليــاة
وتعيــش بيننــا ،ألن هــذا يزلــزل عقائــد املســيحية
ويــؤدي الــى أن الكنيســة بنيــت علــى كذبــة .وقــد
صــدرت العديــد مــن الكتــب حــول مســألة أســرار
ليونــاردو والقــت رواجــا غيــر مســبوق مــن قبــل
النــاس بالرغــم مــن معارضــة الكنيســة وأشــهرها:
 .1كتــاب شــيفرة ديفنشــي للكاتــب دان بــراون
والــذي طبــع عــام 2003م وبيــع منــه أكثــر مــن 60
مليــون نســخة.
 .2كتــاب الــدم املقــدس  ...القدح املقدس للكتاب
هنــري لنكولــن وميشــيل بيجنــت وريتشــارد ليــغ
والــذي طبــع عــام 1982م.
 .3كتــاب وحــي الهيــكل وســر األوصيــاء مــن
الهويــة احلقيقيــة للمســيح للكاتــب لــن بيكبنــت
وكليــف برنــس والــذي طبــع عــام 1997م.
أمــا لوحتــه موناليــزا فقيــل فيهــا الكثيــر مــن
األســرار ومــا زال الباحثــون يف اجلامعــات
يحاولــون معرفــة أســرارها فقــد توصــل أحدهــم

علمية
متابعات
آفاق
ان لوحــة موناليــزا حتتــوي علــى
رســائل ملخلوقــات فضائيــة فعندمــا
تضــع صورتــن للرســمة جــوار
األخــرى ومتســح الرســم األصلــي
يظهــر رســم لكائــن فضائــي
غريــب ،وهكــذا يتخيلــون ويصــرون
علــى وجــود أســرار كثيــرة بحاجــة
إلكتشــاف .وينطبــق هــذا القــول
واإلصــرار علــى وجــود أســرار
خفيــة علــى جميــع رســومات
ومخطوطــات ليونــاردو.
النهضة األوروبية و ليوناردو دا فينشي
ولــد ليونــاردو دا فينشــي بعــد فتح القســطنطينية
من قبل الســلطان العثماني محمد الفاحت بأشــهر
قليلــة وعاصــر ثالثــة ســاطني مــن ســاطني
الدولــة العثمانيــة وهــم الســلطان محمــد الفــاحت
والســلطان بايزيــد الثانــي والســلطان ســليم األول
كمــا عايــش ســقوط غرناطــة يف األندلــس وحتــى
يتبــن لنــا اجلــو العلمــي والفنــي والسياســي الذي
ســبق ليونــاردو والــذي عايشــه كــي نخلــص ملاهيــة
الثقافــة املوجــودة أثنــاء والدتــه وبعدهــا ومــا هــي
الثقافــات التــي ميكــن أن يتأثــر بهــا ويســتقي
منهــا ،نحــاول رصــد األحــداث التــي ميكــن أن
تؤثــر يف حيــاة ليونــاردو دا فينشــي:
من خالل األحداث أعاله وغيرها
نستنتج اآلتي:
 .1يتواجــد قبــل والدة ليونــاردو دا فينشــي
نتــاج علمــي ضخــم لفالســفة كبــار مــن جميــع
احلضــارات الســابقة وخاصــة اإلســامية منهــا
مثــل الفارابــي وابــن ســينا والــرازي واخلوارزمــي
والبيرونــي وابــن حيــان وغيرهــم ،وكثيــر منهــا
مترجــم الــى لغــات اوروبــا.
 .2العالــم بديــع الزمــان أبــو العــز إبــن البــزاز
اجلــزري لــه مخترعــات وافــكار ورســومات تشــبه
كثيــرا رســومات ليونــاردو يف مخطوطتــه وخاصــة
الســاعة املائيــة ومضخــات امليــاه ،واجلــزري هــذا
تــويف قبــل ميــاد ليونــاردو بـــ  246ســنة.
 .3العاملــان ابــو العبــاس تقــي الديــن املقريــزي
واملتــويف قبــل أن يلــد ليونــاردو بعشــر ســنني
والعالــم الشــيخ آق شــمس الديــن بــن حمــزة
معلــم الســلطان محمــد الفــاحت واملتــويف قبــل
ان يلــد ليونــاردو بســبع ســنني ،األول بحــث يف
اصــول البشــر واصــول الديانــات وكتــب عــن
املــاء والفلــزات والــف كتــاب املقاصــد الســنية
يف معرفــة األجســام املعدنيــة وكتــاب اإلشــارة
واإلميــاء يف حــل لغــز املــاء والثانــي (الشــيخ آق)

مؤلفــات ارســطو ،والطوســي كتــب
كتابــا أســماه حتريــر اقليــدس.
فعلمــاء املســلمني تفاعلــوا وبقــوة
مــع املــد الفكــري اليونانــي وغيــره
وخاصــة يف أواخــر القــرن الثانــي
الهجــري.

أول مــن وضــع تعريــف للميكــروب.
 .4األندلــس كانــت تغــص بالعلمــاء واملعــروف أنهــا
أثــرت كثيــرا يف اوروبــا بحكــم اجلــوار ومدرســتا
برشــلونة وطليطلــة خيــر شــاهد علــى ذلــك.
ومــن أشــهر علمــاء األندلــس ابــو القاســم خلــف
الزهــراوي والــذي اهتــم بالتشــريح البشــري
واملتــويف قبــل والدة ليونــاردو بـــ  417ســنة وحســن
الرمــاح الــذي درس تركيــب البــارود املندفــع
وصمــم الرعــادات وهــي كاملدافــع وتــويف حســن
الرمــاح عــام  1275اي قبــل ان يلــد ليونــاردو بـــ
 177عــام.
 .5إذا مــا تتبعنــا إجنــازات ليونــاردو وخاصــة
العلميــة منهــا نــرى أن عــدد كبيــر مــن العلمــاء
الســابقني قــد تطــرق لهــا وناقشــها ورســمها ومــا
زال الغــرب يصــر علــى أن وحــي العلــم نــزل فقــط
مــع بدايــة النهضــة األوروبيــة.
منطق التفاعل الفكري
مــن الطبيعــي أن الالحــق يبنــي علــى الســابق
ويتابــع البحــث ويضيــف ليتابــع مــن يأتــي بعــده
وهكــذا ،،،،وال يختلــف إثنــان أن احلضــارة
اليونانيــة والرومانيــة والفارســية والصينيــة
والهنديــة أخــذت مــن احلضــارة البابليــة
واألشــورية واملصريــة بحكــم األســبقية والســياق
الطبيعــي واتــى اإلســام وبنــى حضارتــه
مســتفيدا مــن احلضــارات التــي ســبقته
وعلمــاء املســلمني يفتخــرون بهــذا وكثيــرا منهــم
ترجــم الكتــب العلميــة والفلســفية واألدبيــة مــن
احلضــارات األخــرى وبنــى عليهــا وناقشــها
ولــم يتجاهــل كتابهــا بــل رفعهــم واحيــا ذكرهــم،
فالبيرونــي مثــا ترجــم عــدة كتــب مــن الهنديــة
الــى العربيــة ككتابــي ســلنك وباتنجــل .وعائلــة
بنــي نوبخــت التــي تخصصــت يف ترجمــة الكتــب
مــن احلضــارات الســابقة والعالــم الكنــدي الــذي
بــن يف كتبــه أنــه التقــى مــع الفيلســوف ارســطو
يف فكــرة ربــط الزمــان باحلركــة وربطهمــا معــا
باجلســم لكنــه خالفــه يف أن الزمــان ال ميكــن أن
يســبق احلركــة .والعالــم ابــن رشــد لــه شــرح يف

اخلامتة
ال شــك أن ليونــاردو دا فينشــي
رجــل ذكــي ومتميــز وفنــان ال يشــق
لــه غبارلكنــه ليــس اســطورة وليــس
كل مــا نســب اليــه صحيــح فمعظــم
مــا قيــل عنــه ليــس واقعــي وهــو كغيــره مــن
الباحثــن إســتطاع أن يقــرأ لكثيــر ممن ســبقه من
الفالســفة الرومــان واملســلمني ود ّون مــا أعجبــه
وبنــى علــى مافهمــه مــن علــوم وأفــكار .وال حاجــة
الــى الهــوس الزائــد عــن احلــد املعقــول  ،فــكل
مــا قيــل عــن رســوماته وأطروحاتــه العلميــة هــي
موجــودة يف أمهــات الكتــب ومت مناقشــتها مــن
قبــل الفالســفة والعلمــاء قبلــه مبئــات الســنني،
نعــم رمبــا أضــاف شــيئا أو ناقــش فكــرة.
إن مــا نــراه مــن تطــور علمــي وفكــري لإلنســان
هــو تطــور تراكمــي كانــت بدايتــه مــع بدايــة خلــق
اإلنســان علــى هــذه األرض ولــم تكــن بدايتــه يف
أي محطــة بعــد ذلــك وإمنــا كل محطــة هــي
خالصــة ألفــكار ســابقة عرضــة للنقــاش .وهــذه
األفــكار هــي مجموعــة نتــاج لعــدد ال يحصــى مــن
املفكريــن علــى مــر الزمــن وكلهــا تخضــع لنظــام
التطــور والتــي متــر مبراحــل عديــدة مــن التالقــح
والتفاعــل .لــذا ينبغــي علــى اإلنســان أن يلجــأ
الــى منطــق التفاعــل الفكــري ال منطــق الغلبــة
الــذي يبنــي ويهــدم كمــا يهــوى عنــد تقييمــه ألي
محطــة مــن محطــات التاريــخ اإلنســاني ومفاصل
احلضــارات.
وعنــد اخلــروج عــن هــذه القاعــدة نالحــظ جلــوء
عــدد كبيــر مــن الكتــاب املتأخريــن يف الغــرب
الــى اخلزعبــات لتعليــل مــا قيــل عــن إجنــازات
ليونــاردو ومــا نســب اليــه مــن إختراعــات واســرار
مثــل قولهــم أن إندمــاج اخليــال مــع الــذكاء جعــل
ليونــاردو يبتكــر الكثيــر علــى الــورق .أو أنــه قــد
تعــرف علــى كائنــات فضائيــة قادمــة مــن عوالــم
أخــرى متقدمــة وســافرمعهم ومت إطالعــه علــى
كثيــر مــن األفكاروصناعــة األســلحة وآخــر يعلــل
بأنــه مــن ســالة املســيح عليــه الســام.
إن نكــران الغــرب بــأن العلــوم تراكمية وتصديقهم
أن اهلل أنــزل عليهــم العلــوم مــع بدايــة النهضــة
األوروبيــة لهــو تكبــر وغــرور وهنــا تكمــن مشــكلة
الغــرب مــع العالــم بأســره يف وقتنــا احلاضــر.
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متابعات
مقالة

وظائف منظمات األعمال
(نظرة عامة)
٢-٢

مقدمة
حتــرص منظمــات األعمــال علــى بقــاء
واســتمرار ازدهار أعمالها ،ومقابل ذلك ُتنفذ
منظمــات األعمــال مجموعــة مــن األنشــطة
األساســية يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا ،وتعبــر
عــن تلــك األنشــطة مبجموعــة مــن الوظائــف
الرئيســية .ويتولــى تنفيــذ كل وظيفــة مــن
الوظائــف إدارة مختصــة بهــا .وكل وظيفــة من
هــذه الوظائــف متــارس بهــا العمليــة اإلداريــة
بعناصرهــا (تخطيــط ،تنظيــم ،قيــادة ،رقابة)،
باعتبــار كل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف لهــا
إدارة تقــوم بتنفيذهــا ،ولهــا مديــر ميــارس
تلــك العناصــر .وقــد تناولنــا يف اجلــزء األول
بعــض هــذه الوظائــف وهــي (وظيفــة اإلنتــاج
والعمليــات ،وظيفــة التســويق ،وظيفــة إدارة
املــوارد البشــرية) ،ويف هــذا اجلــزء نكمــل أهــم
وظائــف منظمــات األعمــال وهــي (وظيفــة
اإلدارة املاليــة ،وظيفــة إدارة املــواد ،وظيفــة
العالقــات العامــة) وســوف نتنــاول يف الســطور
القادمــة هــذه الوظائــف بالقــدر الــذي يقــدم
تصــور ًا مختصــر ًا عــن كل وظيفــة.
وظيفة اإلدارة املالية Financial
Management Function

تعتبــر اإلدارة املاليــة إحــدى الوظائــف
الرئيســة يف منظمــات األعمال،حيــث ُتــارس
الوظيفــة املاليــة يف املنظمــات (املنشــآت)
بغــض النظــر عــن حجمهــا أو نوعهــا أو طبيعة
ملكيتهــا ،لكونهــا تُســهم بــدور حيــوي ومباشــر
يف حتقيــق أهــداف املنظمــة (املنشــأة) وإجناز
مهامهــا ونشــاطاتها ،كونهــا تتعامــل مــع
املــورد املالــي الــذي يُشــكل أحــد الدعامــات
لبقــاء واســتمرار املنظمــات (املنشــآت).
فهــي املســئولة عــن توفيــر األمــوال للمنظمــة
٢٠١٥م
نوفمبر٢٠١٥م
/نوفمبر
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(للمنشــأة) وترشــيد اســتثمارها ،ومتكــن
املنظمــة (املنشــأة) مــن ســداد جميــع
التزاماهــا جتــاه الغيــر علــى املــدى القصيــر
والطويــل األجــل .وميكــن تعريــف اإلدارة
املاليــة بأنهــا علــم وفــن التعامــل مــع األمــوال
بصــورة عامــة ،فــإن العمــل علــى تدبيــر
األمــوال التــي حتتــاج إليهــا املنظمــة (املنشــأة)
وحســن اســتخدام تلــك األمــوال فيهــا هــو
جوهــر عمليــات ونشــاطات اإلدارة املاليــة يف
املنظمــة (املنشــأة).
تعتبــر املاليــة حقــل وظيفــي متخصــص
مــن حقــول اإلدارة ،وميكــن تعريــف املاليــة
 Financeبأنــه إدارة التدفقــات النقديــة
التــي تتــم يف املنظمــة (املنشــأة) .تُعتبــر
اإلدارة املاليــة Financial Management
مــن الوظائــف التطبيقيــة إلدارة األعمــال،
حيــث توظيــف املبــادئ املاليــة حلــل املشــاكل
املتصلــة بعمليــة إدارة األمــوال .وهنــا نــود
اإلشــارة إلــى العالقــة التكامليــة بــن اإلدارة
املاليــة و احملاســبة ،حيــث تُعنــى احملاســبة
بطــرق تســجيل وتبويــب وحتليــل العمليــات
املاليــة املختلفــة يف املنظمــة (املنشــأة)
وإعــداد التقاريــر املاليــة وقيــاس األثــر املالــي
لألحــداث املاليــة علــى كل مــن املركــز املالــي
والربحيــة .أي أنهــا العمليــة التــي يتــم بهــا
حتديــد وقيــاس وتوصيــل معلومــات اقتصادية
تســاعد مســتخدمي هــذه املعلومــات يف اتخاذ
قــرارات اقتصاديــة .أمــا اإلدارة املاليــة فإنهــا
تســتخدم املعلومــات التــي يوفرهــا النظــام
احملاســبي التخــاذ القــرارات التــي تســاعد
املنشــأة يف حتقيــق أهدافهــا وهنــا تبــرز
عمليــة صنــع القــرار يف اإلدارة املاليــة .هــذا
ومتتــاز الوظيفــة املاليــة عــن غيرهــا مــن
الوظائــف يف املنظمــة (املنشــأة) مبــا يلــي:

هادي عبدالواحد آل سيف
( )1أنهــا ذات عالقــة وثيقــة بكافــة أنشــطة
املنشــأة ،حيــث أن جميــع هــذه النشــاطات
تعتمــد بشــكل أو بآخــر علــى املــوارد املاليــة.
( )2أن بعــض القــرارات املاليــة هــي قــرارات
مصيريــة للمنشــأة .فأحــد القــرارات علــى
ســبيل املثــال يتضمــن شــراء خــط إنتاجــي
جديــد ذو تكلفــة عاليــة ،وقــد مت متويــل شــراء
هــذا اخلــط اإلنتاجــي بكاملــه أو جــزء منــه
بواســطة االقتــراض مــن البنــك ،القــرار املالي
املتمثــل يف احلصــول علــى متويــل خارجــي
مــن البنــوك هــو أحــد القــرارات الهامــة يف
املنظمــات ،ففــي حالــة تعثــر املنشــأة عــن
الســداد بســبب عــدم القــدرة علــى ذلــك ،قــد
يعرضهــا إلــى العديــد مــن األزمــات واملشــاكل
املاليــة والقانونيــة التــي قــد تــؤدي إلــى تصفية
املنشــأة وإنهــاء وجودهــا .لــإدارة املاليــة
ثــاث محــاور أو قــرارات رئيســة وهــي:
قرار االستثمار Investment Decisionsقرار التمويل Financing Decisionsقرار توزيع األرباح Dividends Decisionsكل هــذه القــرارات تضــع اإلدارة املاليــة أمــام
التســاؤالت التاليــة :مــا هــو نــوع وحجــم
االســتثمار أو االســتثمارات التــي ســتقدم
عليهــا املنشــأة؟ .كيــف يتــم توفيــر ذلــك
احلجــم مــن األمــوال لتنفيــذ اســتثماراتها؟
مــا العمــل مــع األربــاح املتحققــة؟ هــذه
القــرارات تؤثــر بشــكل كبيــر يف حتقيــق
أهــداف اإلدارة املاليــة وبالتالــي هــدف
املنظمــة (املنشــأة) .ويرتبــط قــرار االســتثمار
بكيفيــة اختيــار هيــكل ومســتوى اســتثمارات
املنشــأة يف املوجــودات (األصــول) ،Assets
وهــذا يعنــى كيفيــة توزيــع هــذه االســتثمارات
بــن اســتثمارات قصيــرة األجــل (األصــول
املتداولــة) واســتثمارات طويلــة األجــل

مقالة
متابعات

(األصــول غيــر املتداولــة أو األصــول الثابتــة).
ويعــد هــذا القــرار مــن القــرارات الهامــة كونــه
يؤثر بشــكل كبير يف ســيولة املنشــأة Liquidity
وربحيتهــا  .Profitabilityأمــا بالنســبة لقــرار
التمويــل فإنــه يرتبــط بكيفيــة اختيــار املزيــج
التمويلــي األمثــل ،ويعنــى ذلــك حتديــد نســبة
التمويــل مــن كل مصــدر مــن مصــادر التمويــل،
ســواء كانــت تلــك املصــادر قصيــرة األجــل
أو طويلــة األجــل .وبالتالــي حتديــد املزيــج
املناســب للتمويــل مــن كل املصــادر املقترضــة
 Debtsواملصــادر املمتلكــة  .Equityويشــترك
القراريــن ،قــرار االســتثمار وقــرار التمويــل،
يف حتديــد شــكل ومقــدار التدفقــات النقديــة
املســتقبلية املتوقعــة نتيجــة لالســتثمار يف
أســهم املنشــأة ،كمــا يحــددان املخاطــرة التــي
تترافــق مــع هــذه التدفقــات ،حيــث أن خصــم
التدفقــات النقديــة املتوقعــة للســهم العــادي
مبعــدل خصــم محــدد ،أي معــدل العائــد
املطلــوب علــى االســتثمار أو معــدل العائــد
املطلــوب علــى رأس املــال ،يحدد ســعر الســهم
العــادي يف ســوق األوراق املاليــة (البورصــة).
وإذا مــا مت تعظيــم قيمــة الســهم يف الســوق
املالــي فذلــك يعنــي تعظيــم ثــروة املــاك
(املســاهمني) يف املنشــأة وحتقــق الهــدف
األســاس الــذي تســعى إليــه اإلدارة املاليــة.
وميكــن القــول أن اإلدارة املاليــة تســعى إلــى
حتقيــق هدفــن رئيســن همــا :األول هــو
تعظيــم األربــاح للمنظمــة (للمنشــأة) Profit
 .Maximizationوالهــدف الثانــي هــو تعظيــم
ثــروة املــاك ،والــذي يُعبــر عنــه وبصيغــة
متخصصــة باعتبــاره تعظيــم قيمــة املنشــأة
 Maximizing the value of firmوالتــي تقــاس
مبســتويات أســعار أســهم املنشــأة يف الســوق
املاليــة .إن تعظيــم ثــروة املــاك يُعتبــر هدف ـاً
اســتراتيجياً بالنســبة لــإدارة املاليــة ،وذلــك
يرجــع لعــدة أســباب هــي:
أ-يعتبــر تعظيــم ثــروة املــاك إســتراجتية
طويلــة األجــل ،تعمــل علــى تعظيــم القيمــة
املالية الســتثمارات املالك ،بإقرار املقترحات
االســتثمارية التــي تزيــد مــن القيمــة الســوقية
لــأوراق املاليــة .ويف ظــل هــذه اإلســتراجتية
فــإن املديــر املالــي يعمــل يف ظــروف عــدم
التأكــد ،لذلــك فهــو يقــارن بــن العوائــد
املختلفــة واملخاطــر املصاحبــة لــكل منهــا.
وعلــى ضــوء العالقــة بــن العائــد واملخاطــر

Risk and Returnميكــن بنــاء االســتراجتيات
التــي تهــدف إلــى تنظيــم تعظيــم ثــروة املــاك
يف ظــل املســتوى املقبــول مــن املخاطــر.
ب-تأخــذ اســتراجتيات تعظيــم الثــروة يف
االعتبــار أن املــاك يعطــون أهميــة خاصــة
للتوزيعــات النقديــة املنتظمــة التــي يحصلــون
عليهــا بصــرف النظــر عــن حجمهــا وبذلــك
فــإن ملعرفــة املســتثمرين واملــاك لسياســة
املنشــأة ومــدى اســتقرار توزيعاتهــا تأثيــر
علــى القيمــة الســوقية للســهم .فزيــادة
القيمــة الســوقية للســهم الــذي ميتلكــه أي
مســتثمر تــؤدي بالتبعيــة إلــى زيــادة ثروتــه.
تختلــف أهــداف اإلدارة املاليــة باختــاف
رســالة املنظمــة (املنشــأة) وأهدافهــا وطبيعــة
نشــاطاتها ،ولكــن ميكــن تلخيــص أهــداف
اإلدارة املاليــة بصــورة عامــة مبــا يلــي:
-1تعظيــم ثــروة املــاك (تعظيــم القيمــة
الســوقية الســتثمارات املالكــن).
-2حتقيق أعلى ربحية ممكنة لالستثمارات.
-3تأمــن االحتياجــات املاليــة للمنظمــة
(املنشــأة) ،علــى املــدى القصيــر والبعيــد،
وبشــروط تتناســب مــع إمكانيــات املنظمــة
(املنشــأة) وظروفهــا.
-4تخطيــط وتنظيــم وإدارة حركــة تدفــق
األمــوال للمنظمــة الداخلــة واخلارجــة.
-5التنبــؤ باملشــكالت املاليــة املتوقعــة ووضــع
االســتراجتيات واحللــول املناســبة لهــا.
-6التخفيــف مــن درجــة املخاطــر املاليــة وفــن
إدارة التعامــل مــع هــذه املخاطــر.
مــن أجــل حتقيــق األهــداف املاليــة الســابقة،
تضطلــع اإلدارة املاليــة باملســؤوليات واملهــام
التاليــة:
 -1وضــع اخلطــط االســتثمارية بشــأن
حتديــد أفضــل املشــاريع االســتثمارية التــي
حتقــق أعلــى معــدل مــن العوائــد االســتثمارية
للمنظمــة (املنشــأة) والتــي تشــمل (زيــادة
الطاقــة اإلنتاجيــة ،اســتبدال وســائل اإلنتــاج،
مشــاريع جديــدة  ..ألــخ)
-2تقديــر احتياجــات املنظمــة (املنشــأة)
مــن األمــوال (الســيولة) يف ضــوء اخلطــط
املســتقبلية االســتثمارية وخطــط النشــاطات
األخــرى مــن إنتــاج وتســويق ومــوارد بشــرية
ومــواد وغيرهــا.
-3إعــداد املوازنــات التقديريــة املختلفــة.
والتنبــؤ باملشــكالت املاليــة املتوقعــة ووضــع

احللــول املناســبة.
-4حتديــد مصــادر األمــوال ،ســواء مصــادر
داخليــة أم خارجيــة ،وعلــى املــدى القصيــر
وطويــل األجــل ،ووفــق الشــروط التــي تالئــم
املنظمــة (املنشــأة).
-5مراجعــة التكاليــف وتقــدمي التوصيــات
لتخفيضهــا والســيطرة عليهــا.
-6املشــاركة مــع مختلــف األقســام واإلدارات
يف املنظمــة يف عمليــة التســعير للمنتجــات
واخلدمــات
-7القيــام مبختلــف أنــواع التحليــل املالــي
للتعــرف علــى مواطــن القــوة والضعــف يف
األداء املالــي للمنظمــة (املنشــأة) ،والوقــوف
علــى مركزهــا املالــي ومــدى ســامة أوضاعها
املاليــة.
-8وضــع نظــام (سياســة ماليــة Financial
 )Policyمالي ومحاســبي للمنظمة (للمنشــأة)
تلتــزم بــه جميــع الوحــدات التنظيميــة فيهــا
أثنــاء قيامهــا بنشــاطاتها املختلفــة ،والتأكــد
مــن االلتــزام بتطبيــق النظــام.
-9وضــع نظــام رقابــة مالــي داخلــي يتضمــن
مراجعــة السياســات والقــرارات والعمليــات
املاليــة وذلــك بصفــة دوريــة.
يختلــف موقــع اإلدارة املاليــة يف الهيــكل
التنظيمــي للمنظمة ،ومســؤولياتها ،وتنظيمها
الداخلــي ،باختــاف أهدافهــا وطبيعــة
نشــاطاتها وحجمهــا وأنــواع التمويــل الالزمــة
لهــا ،والفلســفة املاليــة للمنظمــة (للمنشــأة).
ومــن املســميات الوظيفيــة للمديــر املســئول
عــن املاليــة (املديــر املالــي ،مديــر الشــؤون
املاليــة ،نائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة،
نائــب الرئيــس للشــؤون املاليــة)
وظيفة إدارة املواد (الشراء والتخزين)
Material Management Function

حتتــاج أي منظمــة (منشــأة) ،صناعيــة
كانــت أم خدميــة للمــواد املختلفــة (مــواد
خــام ،مــواد مصنعــة جزئي ـاً أو تامــة الصنــع،
آالت ومعــدات  ..ألــخ) لتشــغيل العمليــات
اإلنتاجيــة والنشــاطات املختلفــة يف املنظمــة
(املنشــأة) .وال بــد مــن شــراء هــذه املــواد
وتخزينهــا واحملافظــة عليهــا وضمــان حســن
اســتخدامها.
وكانــت هــذه النشــاطات ســابقاً تســمى
الشــراء والتخزيــن أو املشــتريات واملخــازن،
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وتطــور مفهــوم الشــراء والتخزيــن ليصبــح
إدارة املــواد ،نظــراً الرتبــاط عمليتــي الشــراء
والتخزيــن ببعضهمــا ارتباطــاً مباشــراً.
وهكــذا تضــم إدارة املــواد وظيفتــن فرعيتــن
وهمــا الشــراء والتخزيــن.
يُعـ ّرف الشــراء  Purchasingيف معنــاه الواســع
بأنــه النشــاط اإلداري الــذي يتعــدى حــدود
نشــاط الشــراء وإجراءاتــه املبســطة ،ليشــمل
التخطيــط ورســم السياســات التــي تغطــي
مجــاالت واســعة مــن األعمــال املكملــة
واملرتبطــة بهــذا النشــاط ،مــن حيــث أعمــال
البحــث والتطويــر التــي تســتهدف االختيــار
املالئــم للمــواد ومصــادر احلصــول عليهــا،
واملتابعــة لضمــان التســليم املالئــم ،والفحــص
والتدقيــق علــى الشــحنات التــي تصــل لضمان
تطابــق الكميــة واجلــودة مــع مــا هــو محــدد
يف أوامــر الشــراء ،وتطويــر وتنميــة وســائل
أفضــل ميكــن أن تزيــد مــن قــدرة وكفــاءة
نشــاط املشــتريات علــى تنفيــذ سياســات
الشــراء ،والتنســيق مــع اإلدارات األخــرى،
والتواصــل مــع اإلدارة العليــا ألغــراض
التنســيق وتســهيل تنفيــذ البرامــج املتعلقــة
بهــذا النشــاط .مــن هــذا التعريــف نتوصــل
إلــى أن نشــاط املشــتريات هــو مــن األنشــطة
الهامــة يف أي منظمــة (منشــأة) ألنــه مســئول
عــن توفيــر وجتهيــز احتياجــات املنظمــة
(املنشــأة) مــن املــواد اخلــام ،واألدوات،
واآلالت ،واملســتلزمات الضروريــة لعمليــة
اإلنتــاج ،ولكــي حتصــل املنظمــة (املنشــأة)
علــى هــذه االحتياجــات بأنســب تكلفــة
باملواصفــات املطلوبــة ويف الوقــت املناســب
تضــع سياســات شــرائية عامــة ،وسياســات
أخــرى خاصــة باختيــار الصنــف والعالمــة
التجاريــة املناســبة واختيــار املوردين ،وحتديد
٢٠١٥م
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قــرار الشــراء أو الصنــع ،وكذلــك السياســات
املتعلقــة مبســتوى اجلــودة واألســعار.
أمــا بالنســبة للتخزيــن  Storageفهــو
يحتــل مكانــة حيويــة يف مختلــف املنظمــات
(املنشــآت) وخصوصـاً الصناعيــة والتجاريــة،
فأهميــة التخزيــن يف املنظمــة (املنشــأة)
تعتمــد علــى طبيعــة الصناعــة أو النشــاط
وحجمــه ،حيــث يشــكل املخــزون يف بعــض
املنشــآت التجاريــة والصناعيــة نســبة %70
مــن رأس املــال العامــل ،وبالتالــي فهــو اجلــزء
املهــم يف املنشــأة واحملــرك األســاس لعمليــة
اإلنتــاج .هــذا ويرتبــط نشــاط التخزيــن
بالعديــد مــن اإلدارات يف املنظمــة (املنشــأة)،
كإدارة اإلنتــاج والصيانــة واإلدارة املاليــة،
واملبيعــات وإدارة املشــتريات وغيرهــا.
وبنــاء علــى مــا ســبق مــن توضيــح لوظيفــة
إدارة املــواد املتمثلــة يف عمليــة الشــراء
والتخزيــن ،فإننــا يف هــذا اإلطــار الــذي
يجمــع مــا بــن عمليــة الشــراء والتخزيــن
نقــول أن وظيفــة إدارة املــواد تعنــى جميــع
النشــاطات والعمليــات الهادفــة لتأمــن
احتياجــات املنظمــة (املنشــأة) مــن املــواد
املختلفــة باجلــودة والســرعة املطلوبــة ،وبأقــل
تكلفــة ممكنــة ،واالحتفــاظ مبشــتريات
املنظمــة التــي ال تســتهلك بشــكل مباشــر
وبعــض منتجاتهــا واحملافظــة عليهــا وتأمــن
تزويــد الوحــدات التنظيميــة باحتياجاتهــا
منهــا حســب احلاجــة.
هــذا وميكــن تلخيــص األهــداف الرئيســة
إلدارة املــواد فيمــا يلــي:
-1تأمــن اســتمرارية العمليــة اإلنتاجيــة مــن
خــال ضمــان توفيــر مســتلزماتها مــن املــواد
املختلفــة.
-2ضمــان اســتمرارية نشــاطات جميــع

الوحــدات التنظيميــة األخــرى للمســاعدة يف
حتقيــق أهــداف املنظمــة (املنشــأة).
-3توفيــر املــواد التــي حتتاجهــا املنظمــة
(املنشــأة) وفــق مســتويات اجلــودة املطلوبــة
ومــن أفضــل املصــادر وبأقــل األســعار ويف
واألوقــات املناســبة.
-4حفــظ املــواد واحملافظــة عليهــا وتوفيرهــا
حســب احلاجــة إليهــا بأقــل اســتثمار ممكــن
وأقــل تكلفــة ممكنــة.
أمــا مســؤوليات ومهــام إدارة املــواد فتتلخــص
فيمــا يلــي:
-1تخطيــط احتياجــات املنظمــة (املنشــأة)
مــن املــواد الالزمــة مــن حيــث :الكميــة
املطلوبــة ،النوعيــة املطلوبــة ،والســعر
والتكلفــة االقتصاديــة.
-2حتديــد واختيــار مصــادر التوريــد والشــراء
التــي توفــر أفضــل الشــروط واملواصفــات
للمنظمــة (املنشــأة) .وتطويــر وتعزيــز
العالقــات اجليــدة وااليجابيــة مــع املورديــن
وكســب ثقتهــم.
-3القيام بعمليات وإجراءات الشراء.
-4وضــع سياســات وأنظمــة وتعليمــات
وإجــراءات شــراء املــواد والتأكــد مــن االلتــزام
بتطبيقهــا مــن قبــل الوحــدات التنظيميــة
األخــرى.
-5تســلم املــواد املشــتراة وفحصهــا وتدقيقهــا
للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع الشــروط
واملواصفــات املتفــق عليهــا ،واإلشــراف علــى
عمليــات حتويــل املــواد التــي يتــم تســليمها
إلــى املخــازن ،واالحتفــاظ بالســجالت
واملســتندات املتعلقــة بهــا.
-6تأمــن أماكــن تخزيــن مناســبة تضمــن
ســامة املــواد مــن التلــف والضــرر والســرقة.
-7وضــع نظــام فهرســة وتصنيــف للمــواد
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لتحديــد مواقعهــا وســهولة تناولهــا.
-8مراقبــة دوران املخــزون وإعــادة التزويــد
ومالحظــة املخــزون الراكــد واملخــزون الــذي
قاربــت صالحيتــه علــى االنتهــاء أو حالتــه
للتلــف.
-9احملافظــة علــى املســتويات املعتمــدة
للتخز يــن .
-10التنســيق مــع اإلدارات األخــرى لعمليــة
اجلــرد للمخــزون.
يختلــف موقــع إدارة املــواد يف الهيــكل
التنظيمــي للمنظمــة ،ومســؤولياتها،
وتقســيماتها ،ومهامهــا ،مــن منظمــة ألخــرى،
وذلــك الختــاف أهــداف املنظمــة وطبيعــة
نشــاطاتها وحجــم هــذه النشــاطات ومــدى
توزيعهــا جغرافيــاً ،وفلســفة اإلدارة .ويف
الغالــب تضــم إدارة املــواد وحدتــن (قســمني)
رئيســيني همــا الشــراء (املشــتريات)،
والتخزيــن (املخــازن).
وظيفة العالقات العامة Public Relation
Function

تولــى املنظمــات الكبيــرة اهتمام ـاً بالتعريــف
و بإبــراز نشــاطاتها واألدوار التــي تلعبهــا
علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي،
حيــث تســتطيع وظيفــة العالقــات العامــة أن
تســهم بــدور كبيــر يف املســاعدة علــى حتقيــق
أهــداف املنظمــة (املنشــأة) مــن خــال
نشــاطاتها وبرامجهــا الداعمــة واملســاندة
لــإدارات املختلفــة يف املنظمــة (املنشــأة).
وذلــك مــن خــال بنــاء صــورة ذهنيــة إيجابيــة
(الصــورة العامــة)  Public Imageعــن املنظمــة
(املنشــأة) لــدى اجلمهــور والفئــات املختلفــة
ذات العالقــة ،واســتمرار التفاعــل اإليجابــي
معهــا وبنــاء قاعــدة مشــتركة مــن املنافــع
املتبادلــة بــن املنظمــة وبــن هــذه اجلمهــور
والفئــات واملجتمــع بصــورة عامــة الــذي تعمــل
فيــه املنظمــة (املنشــأة).
لكــون العالقــات العامــة علــم وفــن متعــدد
اخللفيــات املعرفيــة وبســبب حداثــة ظهــور

العالقــات العامــة كتخصــص و علــم مســتقل
عــن غيــره مــن العلــوم فإنــه مــن الصعــب
حصــره يف تعريــف واحــد حيــث تتعــدد
تعريفاتــه ومنهــا تعريــف معهــد العالقــات
العامــة البريطانــي Chartered Institute of
 Public Relationsالــذي عــرف العالقــات
العامــة علــى أنهــا "جهــود إداريــة مخططــة
ومســتمرة تهــدف إلــى تعزيــز العالقــات بــن
املنظمــة (املنشــأة) وجمهورهــا" .فالعالقــات
العامــة حســب هــذا التعريــف جهــود إداريــة
وليســت شــخصية ومخططــة وليســت
عشــوائية ،كمــا أنهــا جهــود مســتمرة وال
تقتصــر علــى فتــرة محــددة ،وهــذه اجلهــود
تهــدف إلــى تعزيــز العالقــات مــع جماهيــر
املنظمــة (املنشــأة) .أمــا جمعيــة العالقــات
العامــة األمريكيــة Public Relations Society
 of Americaفقــد عرفــت العالقــات العامــة
مــن ضمــن تعريفاتهــا املتعــددة بأنهــا "عمليــة
اتصــال اســتراتيجي تبنــى عالقــات املنفعــة
املتبادلــة بــن املنظمــات واجلمهــور" وكذلــك
بأنهــا "نشــاط أي صناعــة أو هيئــة أو مهنــة أو
حكومــة أو أي منظمــة أخــرى يف بنــاء وتدعيم
عالقــات ســليمة منتجــة بينهــا وبــن فئــة مــن
اجلمهــور كالعمــاء واملواطنــن أو املســاهمني
أو املوظفــن أو اجلمهــور بشــكل عــام لكــي
تُكيــف سياســتها حســب الظــروف احمليطــة
بهــا وشــرح هــذه السياســة للمجتمــع".
وبنــاء عليــه فــإن العالقــات العامــة تركــز
علــى إرســاء قواعــد التفاهــم ومــد خطــوط
التواصــل بــن املنظمــة وجماهيرهــا ســواء
اجلمهــور الداخلــي كاملســاهمني واملوظفــن
أو جمهورهــا اخلارجــي كالعمــاء واملورديــن
ووســائل اإلعــام واملجتمــع.
وميكــن تلخيــص األهــداف الرئيســة للعالقات
العامــة علــى النحــو التالي:
-1اإلعالم عن رسالة املنظمة وأهدافها.
-2كســب ثقــة اجلمهــور الداخلــي واخلارجــي
للمنظمــة (املنشــأة).
-3التعــرف علــى االجتاهــات اجلمهــور نحــو

املراجع:
عثمــان ،إســام أحمــد ( .)2015فــن العالقــات العامــة ،الطبعــة األولــى ،دار اجلوهــرةللنشــر والتوزيــع ،القاهــرة ،جمهوريــة مصــر العربيــة.
النعيمــي ،عدنــان تايــه .اخلرشــه ،ياســن كاســب ( .)2007أساســيات اإلدارة املاليــة،الطبعــة األولــى ،دار املســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة ،ع ّمــان ،األردن.
عقيلــي ،عمــر وصفــي .وآخــرون ( .)1993وظائــف منظمــات األعمــال ،الطبعــة الثانيــة،دار زهــران للنشــر والتوزيــع ،ع ّمــان ،األردن.
-حرمي ،حسني ( .)2006مبادئ اإلدارة احلديثة ،الطبعة األولى ،دار احلامد للنشر

املنظمــة ونقلهــا لــإدارة العليــا.
-4بنــاء وحتقيــق الســمعة اإليجابيــة للمنظمــة
وتعزيــز صورتهــا الذهنيــة اإليجابيــة لــدى
اجلمهــور.
تختلــف مهــام واختصاصــات إدارة العالقــات
العامــة مــن منظمــة ألخــرى حســب طبيعــة
عملهــا وأهدافهــا وحجمهــا وفلســفة اإلدارة.
ومــن أهــم اختصاصــات إدارة العالقــات
العامــة:
-1رســم سياســات العالقــات العامــة للمنظمة
(حتديــد أهــداف العالقــات العامــة واجلمهور
وتصميــم البرامــج التــي تخــدم ذلك).
-2تنفيــذ اخلطــط املختلفــة واالتصــال
باجلمهــور املســتهدف ،وحتديــد الوســائل
اإلعالميــة املناســبة لــكل جمهــور ،داخــل
املنظمــة وخارجهــا.
-3التنســيق مــع اإلدارات األخــرى فيمــا
يختــص بنشــاطات العالقــات العامــة التــي
ترتبــط بهــا اإلدارات ،مبــا يحقــق فعاليــة
عاليــة لنشــاط العالقــات العامــة.
-4إجــراء البحــوث والدراســات املتعلقــة
بقيــاس اجتاهــات الــرأي العــام بــن جمهــور
املنظمــة الداخلــي واخلارجــي.
-5تقــومي وتقديــر مــدى جنــاح احلمــات
والبرامــج اإلعالميــة ووســائلها املختلفــة،
والقيــام باإلجــراءات التصحيحيــة لضمــان
فعاليــة البرامــج وحتقيقهــا ألهدافهــا بكفــاءة.
-6تنســيق اجلهــود املتعلقــة باســتقبال الوفــود
والــزوار والضيــوف وتنظيــم إجــراءات
إقامتهــم والبرامــج املصاحبــة.
-7إجــراء املقابــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة
والصحفيــة حــول األمــور املتعلقــة باملنظمــة.
مــع رصــد ومتابعــة مــا ينشــر يف وســائل
اإلعــام املختلفــة حــول املنظمــة.
-8تنظيــم االشــتراك يف املعــارض وغيرهــا
مــن النشــاطات.
-9تقــدمي املســاعدة واملشــورة لــإدارات
األخــرى يف املنظمــة مبــا يخــدم أهــداف
العالقــات العامــة ويحقــق أهــداف املنظمــة.

والتوزيع ،ع ّمان ،األردن.
الصيــريف ،محمــد ( .)2003وظائــف منظمــات األعمــال ،الطبعــة األولــى ،دار قنديــلللنشــر والتوزيــع ،ع ّمــان ،األردن.
برنوطــي ،ســعاد نائــف ( .)2004األعمــال :اخلصائــص والوظائــف اإلداريــة ،الطبعــةالثالثــة ،دار وائــل للنشــر والتوزيــع ،ع ّمــان ،األردن.
زيــارة ،فريــد فهمــي ( .)2009وظائــف منظمــات األعمــال :مدخــل معاصــر ،دار اليــازوريللنشــر والتوزيــع ،ع ّمــان ،األردن.
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متابعات

الوطن للجميع
محمد محفوظ

لعــل مــن املــآزق التــي تواجــه املجتمعــات املتنوعــة
عموديــا وأفقيــا ،هــو أن كل لــون مــن ألــوان الوطــن
 ،يريــد الوطــن بأســره مــن أقصــاه إلــى أقصــاه علــى
مقاســه ومنوالــه .
لذلــك حينمــا يتحــدث عــن الوطــن  ،يتحــدث ويف
رؤيتــه العميقــة أنــه يقصــد ذاتــه  ،ويريــد مــن
اآلخريــن أن يتقمصــوا ذاتــه ويلتزمــوا بقناعاتــه .
وهــذه اإلشــكالية بطبيعــة احلــال  ،تقــود إلــى
إشــكاليات وأزمــات أخــرى  .وبعيــدا عــن الدخــول
يف متواليــات وتأثيــرات هــذا املــأزق  ،نــود القــول :
أن األوطــان مهمــا صغــرت جغرافيتهــا أو كبــرت  ،ال
ميكــن أن تكــون مبقــاس لــون مــن األلــوان  ،أو طــرف
مــن األطــراف .
ألن األوطــان بطبعهــا هــي للجميــع  ،وأي جهــد
تعســفي يبــذل لكــي تكــون األوطــان مبقــاس لــون
أو مكــون مــن املكونــات  ،فــإن مــآل األخيــر هــو
اإلخفــاق والفشــل  .لذلــك مــن الضــروري اإلقــرار
علــى املســتويني النفســي واملعــريف  ،ومــن قبــل
جميــع األطــراف ودوائــر االنتمــاء  ،أن الوطــن يســع
جميــع األلــوان  ،ويحتضــن جميــع األطــراف  .وأن
هــذه األوطــان ســتصاب بأزمــات شــديدة  ،حينمــا
يقــرر طــرف مــن األطــراف أنــه يريــد أن يكــون هــذا
الوطــن مبقاســه ومزاجــه ووفــق مــا يشــتهي  .إن
هــذه اإلرادة ســتقود إلــى أزمــات ومشــاكل بــن ذات
األطــراف واملكونــات  ،كمــا أنهــا ستدشــن حلالــة
مــن تصغيــر الوطــن ســواء علــى مســتوى معنــاه أو
علــى مســتوى رســالته  ،وهــذا بطبيعــة احلــال يضــر
براهــن الوطــن ومســتقبله .
وعليــه مــن الضــروري االنطــاق مــن هــذه املســلمة
 ،التــي بحاجــة أن يــدرك مغزاهــا ومدلولهــا اجلميــع
 .أن هــذا الوطــن ال يخضــع ملقتضيــات القلــة أو
الكثــرة  ،وال يخضــع ملقتضيــات القريــب والبعيــد ،
هــو [ أي الوطــن ] للجميــع بــكل ألوانهــم وأطيافهــم
وقناعاتهــم .
وحينمــا تتمايــز وجهــات النظــر بــن أهــل الوطــن
الواحــد  ،أو تتعــدد انتماءاتهــم التقليدية والتاريخية
 ،ال يعنــي هــذا بــأي حــال مــن األحــوال أن هنــاك
٢٠١٥م
نوفمبر ٢٠١٥م
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طــرف مــن الوطــن وطــرف آخــر مــن خــارج حــدود
هــذا الوطــن .
فمهمــا كان الــرأي والتبايــن فيــه  ،ال يحــق ألي
طــرف مــن أطــراف الوطــن أن يدخــل أحــدا أو
يخــرج أحــدا مــن هــذا الوطــن الــذي يعشــقه
اجلميــع وعالقــة اجلميــع بــه ،ليســت عالقــة فوقيــة
أو طارئــة ،بــل عالقــة عميقــة وذات أبعــاد ماديــة
ومعنويــة  ،ال ميكــن ألي أحــد أن يتجاوزهــا أو
يتغافــل عــن متطلباتهــا .
مــن هنــا تعالــوا جميعــا علــى املســتويني النفســي
واملعــريف  ،نخــرج الوطــن بــكل لوازمــه  ،مــن ســوق
املزايــدات اإلعالميــة أو السياســية أو األيدلوجيــة .
ألن هــذه املزايــدات  ،لــن تغيــر مــن حقيقــة انتمــاء
اجلميــع لهــذا الوطــن مــن أقصــاه إلــى أقصــاه .
وإن اختــاف القناعــات واألفــكار ينبغــي أن يقــود
إلــى اإلنصــات املتبــادل والتفاهــم املشــترك واحلــوار
املســتدمي ..
وليــس الدخــول يف ســوق املزايــدات علــى وطنيــة
املواطــن  .فأهــل الوطــن والذيــن ال يعرفــون غيــره
يف الوجــود  ،وذاكرتهــم التاريخيــة يف االنتمــاء  ،لــم
تتعــدى حــدود هــذا الوطــن  ،ليســوا بحاجــة إلــى
فحــص دم مــن أحــد  ،وال يجــوز أخالقيــا ووطنيــا
 ،مــع أي اختــاف أو تبايــن يف الــرأي أو املوقــف
أو القناعــة ندخــل يف مربــع املزايــدة علــى هــذا
الصعيــد .
ولــو فتــح كل شــخص أو طــرف لنفســه  ،حــق فحص
دم األشــخاص أو األطــراف األخــرى علــى املســتوى
الوطنــي  ،فــإن كل طــرف قــادر أن يتحــدث ويشــكك
ويزايــد  ،ولكــن مــا هــي النتيجــة الفعليــة لذلــك .
ال شــيء ،ســوى املزيــد مــن اإلحــن وتنميــة األحقــاد
واســتدعاء التاريــخ بــكل حموالتــه الســلبية .
أســوق هــذا الــكالم  ،ليــس مــن أجــل الدخــول يف
مماحــكات علــى هــذا الصعيــد مــع أحــد  ،وإمنــا
للقــول للجميــع وبــدون اســتثناء  ،أنــه اقلعــوا عــن
هــذه الطريقــة يف التعامــل مــع شــركاءكم يف الوطــن
 ،وال تســاهموا يف تــأزمي العالقــة بــن أهــل الوطــن
الواحــد  .املطلــوب مــن اجلميــع العمــل علــى رص
الصفــوف وســد الثغــرات وتقويــة اللحمــة الداخليــة
 ،وإذا ال أود ألي ســبب مــن األســباب املشــاركة
واملســاهمة الفعالــة يف هــذه األدوار  ،فعلــي التوقــف
عــن بــث الفرقــة والدخــول يف هــذه املهاتــرات
األيدلوجيــة  ،التــي لــن تغيــر مــن حقائــق الوطــن
 ،ولــن حتــول هــذه احلقائــق إلــى أوهــام أو أرقــام
مجــردة .

فالوطــن للجميــع بــكل خصوصياتهــم  ،وال يجــوز
ألي طــرف املزايــدة يف هــذا الســياق  .وتبايــن
القناعــات لــن يدخــل أو يخــرج أحــد مــن هــذا
الوطــن الــذي يســع اجلميــع ومــن حقهــم جميعــا .
ويف هــذا الســياق أيضــا نــود التأكيــد علــى األفــكار
التاليــة :
1ـ ثمــة ضــرورة وطنيــة قصــوى وبالــذات يف
هــذه الظــروف احلساســة  ،أن نعتــرف جميعــا
مبقتضيــات التنــوع  ،وإن هــذا التنــوع األفقــي
والعمــودي  ،ليــس عــورة الوطــن التــي يجــب
إخفاؤهــا  ،وإمنــا هــي ثــروة الوطــن التــي تتطلــب
رؤيــة حضاريــة ووطنيــة عميقــة الســتثمارها يف
تعزيــز البنــاء الوطنــي ومتتــن حلمتــه الداخليــة .
ونحــن جميعــا كأهــل وطــن واحد  ،نتحمل مســؤولية
العمــل ملواجهــة التحديــات التــي تواجــه الوطــن ،
بــدون الدخــول يف ســوق املزايــدات التــي يضمــر
أكثــر ممــا يظهــر  ،وكأن األوطــان تبــاع وتشــترى .
2ـ تعالــوا جميعــا وبــدون اســتثناء نعمــل ونكافــح مــن
أجــل أن ال تكــون العالقــات الوطنيــة بــن مختلــف
األطــراف واألطيــاف صــدى ملشــكالت اخلــارج
وأزماتــه .
فاملطلــوب مــن اجلميــع حمايــة الوطن من مشــكالت
اخلــارج  .ومــا يجــري اليــوم علــى أكثــر مــن صعيــد
 ،إننــا جميعــا رهنــا عالقاتنــا الوطنيــة بطبيعــة
األحــداث والتطــورات التــي جتــري يف املنطقــة .
وهــذا بطبيعــة احلــال ســيقود إلــى مــآالت ســلبية
علــى اجلميــع  .قــد نختلــف يف تقــومي األحــداث
التــي جتــري يف هــذا البلــد أو ذلــك  ،وقــد تتبايــن
وجهــات نظرنــا يف النظــر إلــى تطــورات املنطقــة
وأحداثهــا املتســارعة  ،ولكــن ال يجــوز ألي طــرف
أن يرتــب عالقتــه مــع شــريكه يف الوطــن علــى ضــوء
تطــورات املنطقــة واإلقليــم .
واملطلــوب دائمــا وأبــدا رفــض نقــل معــارك اخلــارج
إلــى الداخــل  ،وحتميــل وزر أحــداث اخلــارج علــى
أحــد مكونــات الوطــن  .وقراءاتنــا املختلفــة ألحداث
املنطقــة  ،ال يشــرع ألي طــرف نقــل مقتضيــات تلــك
املعركــة إلــى الداخــل  .ألن حتويــل وطننــا إلــى
صــدى ملشــكالت اخلــارج  ،يضــر باســتقرارنا ،
ويهــدد نســيجنا االجتماعــي .
فتعالــوا جميعــا نقــرر أن نحصــن وطننــا  ،ونحمــي
وحدتــه  ،ونــذود عــن عرينــه ،وال نحمــل أنفســنا وزر
معــارك اخلــارج وتوتراتــه املتنقلــة .
وال بــد أن يــدرك اجلميــع أن حمايــة الســلم األهلــي
 ،أولــى مــن كل املعــارك واليافطــات األيدلوجيــة .

متابعات

افتتاح
قسم ا
ل
ع
ا
ئ
ال
ت
ا
ل
ق
ل
عة

القطيف

شارع امللك عبد العزيز  -القلعة ( أفراد )
شارع امللك عبد العزيز  -القلعة ( عائالت )
شارع امللك عبد العزيز  -القلعة ( الطلبات اخلارجية)
شارع القدس  -املجيدية  -بجانب مزايا الغذاء( أفراد )
شارع القدس  -املجيدية  -بجانب مزايا الغذاء( عائالت )
شارع الرياض  -مجمع سيتي مول القطيف
سيهات شارع اخلليج  -بجانب أسواق املنتزة ( أفراد )
صفوى املدينة احلجرية  -بجانب أسواق املزرعة ( أفراد  -عائالت )
اجلش شارع اجلش الرئيسي ( أفراد )
اإلدارة القطيف  -شارع امللك عبدالعزيز

8531213
8511011
8661000
8633633
8663000
8239595
8506677
6646677
8360403
8662000

8511141
0504834463
8633733
8506688
6646688
8360603

الخط -العدد  - 58محرم ١٤٣٧هـ  /نوفمبر ٢٠١٥م

47

الطبية

السكتة الدماغية
األخصائي :فواز أبو السعود

إنــه التاســع والعشــرين مــن شــهر أكتوبــر
لــكل عــام ,حيــث تتظافــر احلمــات الطبيــة
يف جميــع أنحــاء العالــم للتوعيــة بواحــد مــن
أكثــر األمــراض شــيوعاً بالعالــم .إنهــا الســكتة
الدماغيــة (اجللطــة الدماغيــة)
إنــه املــرض الــذي حصــد واليــزال يحصــد الكثيــر
مــن الوفيــات واإلعاقــات حــول العالــم ســنوياً .
حيــث ســخرت بعــض الــدول ميزانيــات ضخمــة
للتوعيــة بهــذا املــرض واحليلولــه مــن انتشــاره.
وحســب تقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة ,فقــد
ســجلت الدراســات أرقامــاً خياليــة تصــل إلــى
 17مليــون إصابــه ســنوياً وخمســة ماليــن وفــاة
جــراء االصابــة باجللطــة الدماغيــة واعتبــر
هــذا املــرض ثانــي مســبب للوفــاة وأول مســبب
لإلعاقــة بالعالــم,
وقــد أشــارت بعــض التقاريــر األخــرى أن
هــذه النســبة قابلــه لالزديــاد بشــكل متطــرد
يف الســنوات اخلمــس القادمــة إن لــم تتخــذ
اإلجرائــات الوقائيــة وتكثــف احلمــات للتوعيــة
مبخا طر هــا .
ماهي اجللطة الدماغية؟
اجللطــة الدماغيــة هــي عبــاره عــن خلــل يف
الترويــة الدمويــة للدمــاغ ينتــج عنــه نقــص
لالوكســيجني والغــذاء املتطلــب وصولــه ألغشــية
الدمــاغ  .ويف كثيــر مــن األحيــان قــد يســبب هــذا
اخللــل تلــف دائــم لألنســجه العصبيــه.
أنواعها ؟
• اجللطــه االنســداديه  :وهــي عبــاره عــن تســكر
احــد الشــرايني املغذيــه للدمــاغ نتيجــه لتخثــر
دمــوي او تصلــب يف األوعيــه الدمويــه ينتــج عنــه
انقطــاع الــدوره الدمويــه لذلــك اجلــزء وتليــف
للخاليــا العصبيــه.
• اجللطــه النزيفيــه  :وهــي عبــاره عــن متــزق
احــد األوعيــه الدمويــه نتيجــة خلــل مــا ينتــج عنــه

انتشــار الــدم بــن األنســجه الدماغيــه وزيــادة
الضغــط عليهــا إن لــم تعالــج ســريعا.
• اجللطــه العابــره :وهــي انســداد يف أحــد
األوعيــه الدمويــه والــذي يســتمر ألقــل مــن 24
ســاعه ينتــج عنــه اعــراض بســيطه تــزول تدريجيا
يف خــال تلــك الفتــره.
أعراضها؟
• تنمل أو ضعف يف احد جانبي اجلسم
• ارتباك او مشاكل يف الفهم
• صعوبه يف الكالم
• دوخه وفقدان للتوازن أو صعوبه يف املشي
• إزدواجيــه أو صعوبــه يف الرؤيــه بإحــدى أو
كلتــا العينــن.
• صداع شديد بدون سبب معروف.
مسببات ميكن التحكم بها:
• التدخني
• التغذيــه الســيئه ( اإلكثــار يف تنــاول الدهــون
والصوديــوم وغيرهــا )
• مستويات الكليسترول الغير طبيعيه
• ارتفاع ضغط الدم
• قلة النشاط البدني
• السكري
• امراض القلب
• الكحول
• السمنه
مسببات ال ميكن التحكم بها:
• العمر :تزيد احتمالية االصابه بتقدم السن
• اجلنس:الرجــال اكثــر عرضــه لالصابــه مــن
النســاء بنســبة الضعــف تقريبــا .
• جلطه سابقة.
• تاريــخ عائلــي لالصابــه بأمــراض القلــب أو
اجللطــه الدماغيــه
ماذا بعد اجللطه؟

كمــا ذكــر ســابقا فــإن اجللطــه الدماغيــه صنفــت
كأول مســبب لإلعاقــه بالعالــم حيــث تتســبب
فيمــا يلــي  :الضعــف أو عــدم القــدره علــى
احلركــه يف احــد جانبــي اجلســم ,صعوبــه أو
عــدم القــدره علــى الــكالم ,قصــور إدراكــي ,عــدم
القــدره أو ضعــف التحكــم يف عمليــات اإلخــراج,
الكآبــه املزمنــه ,عــدم القــدره علــى اإلتــزان,
التنميــل واضطــراب عمليــة البلــع.
ولــك ان تتخيــل عزيــزي القــارئ مايترتــب علــى
ذلــك مــن مشــكالت اقتصاديــه علــى العالــم و
اعبــاء ماليــه ونفســيه علــى االســره ,حيــث يصبــح
الفــرد علــى مســتوى عالــي مــن اإلعتماديــه علــى
أفــراد االســره وذلــك يتطلــب جتهيــزات طبيــه قــد
تكلــف الكثيــر.
كيفية التصرف يف حال حدوث اجللطه:
كمــا ذكرنــا ســابقا هنــاك عالمــات تزيــد مــن
احتماليــة وجــود اجللطــه الدماغيــه كالتنميــل
والضعــف املفاجــئ وعــدم القــدره علــى الــكالم
و صعوبــة النظــر.
عنــد مالحظــة هــذه العالمــات ســيكون اســعافك
العاجــل للمصــاب ذو أهميــه عاليــه للتقليــل مــن
تلــف األنســجه العصبيــه و اعطــاء الفرصــه
للطاقــم الطبــي بإعطــاء العــاج الفعــال يف تلــك
الفتــره.
(عنــد مالحظــة هــذه العالمــات تصــرف ســريعا
واتصــل باإلســعاف ) 997
طرق الوقايه:
• االقالع عن التدخني
• املتابعــه املســتمره يف حالــة اإلصابــه بأمــراض
القلــب.
• التغذيه الصحية.
• املتابعــه املســتمره يف حالــة اإلصابــه بجلطــه
دماغيــه ســابقة.
• املتابعه املستمره لفحص ضغط الدم والسكر
• االنتظــام يف أخــذ األدويــه الالزمــه يف حــال
اإلصابــه بــأي مــرض.
• االلتــزام بالتماريــن البدنيــه بشــكل مســتمر علــى
األقــل  3مــرات اســبوعيا ملــدة نصــف ســاعة
مع متنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.

آخر الخط

نقطة آخر

مأزق الحكومة
االلكترونية

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

حسن الشيخ

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان

ال نــدري الــى ايــن ســتأخذنا تطبيقــات احلكومــة االلكترونيــة  ،وال التطــور التقنــي بعــد خمســن
ســنة مــن االن ! رغــم ان العمــر لــن يكــون فيــه بقيــة ملعرفــة مــا ســيكون حينهــا  .اال ان علمــاء
أبحــاث املســتقبل يتنبــؤون بذلــك بنــاء علــى معطيــات احلاضــر  .وممــن كتــب عــن علــوم املســتقبل ،
الباحــث ( أولريــش إيبيــرل )  ،الــذي يعــد مــن كبــار هــذا العلــم يف املانيــا  ،حيــث كتــب توقعاتــه يف
كتابــه املشــهور ( املســتقبل  2050م) .
وعلــى املســتوى االداري  ،العالــم يتجــه نحــو ( األمتمــة ) يف االدارة  ،والتعليــم  ،والتدريــب ،
واملصــارف  ،والطيــران ..وكل املجــاالت التــي قــد ال تخطــر يف الذهــن  .هــذا االمــر يف حــد ذاتــه
مــن الناحيــة االداريــة  ،شــيء مطلــوب وحســن .
اال أن البعــض يــرى إن التوجــه االلكترونــي أو الهجمــة االلكترونيــة هــذه  ،ســتمتد إلــى عاداتنــا
الســلوكية أيضــا يف االكل والشــرب والنــوم  .وســيكون هنــاك أكل الكترونــي  ،وشــرب الكترونــي ،
ونــوم الكترونــي أيضــا  .ويتحــول النــاس يف املســتقبل إلــى ( روبورتــات) مبرمجــة يف كل تفاصيــل
عاداتهــم الســلوكية واالجتماعيــة .
أكادمييــات وعاهــد اإلدارة العامليــة  ،طرحــت أســئلة افتراضيــة  ،:كيــف ميكــن أن نــدرب املتدربــن
يف برامــج االدارة والســلوك التنظيمــي ؟ .وهــل ســيكون هنــاك ( مديــر الكترونــي ) مبرمــج ،
يقــوم بالتعامــل مــع مرؤوســيه الكترونيــا ؟ وهــل يغ ّيــب العامــل اإلنســاني يف هــذا التعامــل ؟وهــل
ســيختفي اجلانــب االنســاني اليومــي يف العمليــة االداريــة نهائيــا ؟ وحتــل األنظمــة االلكترونيــة،
محــل العالقــات االنســانية يف العمــل ؟لــو مت ذلــك  ،فهــل جــب علينــا أن نــدرب املوظفــن علــى
برامــج أخــرى مثــل ( العالقــات االلكترونيــة ) و ( االشــراف االلكترونــي ) و( اإلبــداع االلكترونــي )
وهكــذا  .بــل وهــل ســيتم التدريــب عبــر شــبكات جديــدة  ،جنهــل ماهيتهــا ؟ رمبــا  .اال أنهــا قطعــا
أكثــر تطــورا وتعقيــدا مــن ( البــاك بــورد ) و ( ســمارت بــورد ) وغيرهمــا .
هــذا التصــور املســتقبلي  ،يصنفــه علمــاء اإلدارة يف إطــار ( التنبــؤ العلمــي ) وليــس يف إطــار
( اخليــال العلمــي ) الن مؤشــرات التوجــه االلكترونــي واضحــة اليــوم يف التطبيقــات االداريــة .
وليــس أدل علــى ذلــك إال نظــام ( البصمــة االلكترونيــة ) التــي تربــط حضــور وانصــراف املوظفــن
 .حيــث كان الــدوام الرســمي مــن أعقــد املشــكالت االداريــة بــن الرئيــس واملــرؤوس  ،قبــل عقــد
مــن الزمــن .
مــا أردت ان أقولــه إنــه رغــم أهميــة التطــور اآللــي يف العمــل االداري  ،اال انــه يبــدو لنــا بعــد
خمســن ســنة مــن االن مخيفــا إذا حتــول البشــر الــى رجــال آليــن  ،وحتولــت مراكــز ومعاهــد
التدريــب مــن كيانــات عمالقــة  ،مليئــة باملوظفــن اآلدميــن  ،الــى مجــرد ( كمبيوتــر ) ذكــي صغيــر
 ،يــدرب املرؤوســن والرؤســاء الكترونيــا عــن بعــد .
ولــو قــدر لنــا العيــش حتــى ذلــك الزمــان  ،ســنجد ان احلكومــة اإللكترونيــة قــد حتولــت مــن عامــل
مســاعد  ،يحــل مشــاكلنا اإلداريــة  ،الــى مــأزق مخيــف رمبــا ســنحاول تالفيــه مســتقبال .
* كاتب ومدير إدارة البرامج االدارية والقانونية مبعهد اإلدارة العامة بالشرقية

رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag

مواقع صديقة

جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com

القطيف اإلخبارية

www.Qatifnews.com

برودكاست القطيف

www.Qatifbroadcast.com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1

أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد

966505841951
الخط  -العدد - ٥٨محرم ١٤٣٧هـ  /نوفمبرر ٢٠١٥م

4949

اللمسة األخيرة

غرف نوم حسب الطلب

خزائن جدارية

مراتب طبية

القطيف  -عنك  -شارع اخلليج  -بجانب التعاونية للتأمني

013 8041132

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

Business Activities :

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

www.naapcosa/webmail

Key Personnel :
Nader Ali Al-Zayer (General Manager)
Abdul Nazer M. Haneefa (B.D.M.)
Qatif & Dammam, Saudi Arabia
Qatif, Tel. : 3173 852 ,5627 855 013 Fax : 2385 855 013
Dammam Tel.: 2258 839 013 Fax : 0427 839 013
e: nalzayer@naapcosa.com, qatifsales@naapcosa.com
w: www.naapcosa/webmail

 فلل سكنية
 مبان متعددة الطوابق و مصانع
 أعمال متكاملة
 تنفيذ األرضيات و احلواجز
 أعمال كهربائية و ميكانيكية
 تنفيذ املناظر الطبيعية و أعمال الري
 أعمال العزل املائي
 تنفيذ جدران و أسقف العزل احلراري
املوقع اإللكتروني

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

 اململكة العربية السعودية، القطيف و الدمام
0427 839 013 : فاكس3173 852 ، 5627 855 013 : هاتف، القطيف
0427 839 013 : فاكس، 2258 839 013 : هاتف، الدمام
nalzayer@naapcosa.com ، qatifsales@naapcosa.com :البريد اإللكتروني

