
بريشة األستاذ خالد محمد كانو
رئيس التحرير

ال����ع����دد ال��ع��ش��ري��ن
ه������  1443 رج�����������ب  
م�����  2022 م��������ارس 

20

مجل��ة ثقافي��ة نصف س��نوية – تصدره��ا ج���ائزة يوس��ف ب�����ن أحم��د ك��انو

م�
 2
02

2 
س

ار
 م

- �
ه

 1
44

3 
ب 

ج
  ر

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ن  

ري
ش

ع
 ال

دد
ع

 ال
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ة   

في
قا

لث
و ا

����
كان

ل��ب��ش��رى خلفان ال��ب��اغ  ال��ع��م��ان��ي ف��ي رواي����ة  ال��ت��اري��خ 

الحمض النووي
ما هو وما هي مهامه

مبارك بن سعد العطوي.. 
ابتسامة غيبها الثرى

ذو الوزارتين.. والصناعتين 
غازي القصيبي

 أ.د. عبدالرزاق حسين

متحف مجموعة كانو..
تحفة معمارية توثق على 

تاريخ المجموعة
أ. خالد محمد كانو

KANOO MAGAZAIN (18) cover.indd   1 3/8/22   9:35 AM



KANOO MAGAZAIN (20) 2021.indd   3 3/8/22   9:34 AM



كانو الثقافية / مارس 2022
4

كانو الثقافية / يناير 2022
5

www.ybakanooaward.com

رئيس التحرير
خالد بن حممد كانو

املؤسسة العربية للطباعة والنشر
SYKCO 786 :رقم التسجيل

مجيع املراسالت بإسم مدير التحرير
ص.ب: 1170

املنامة – مملكة البحرين
هاتف: 17226153)973+(.
فاكس: 17226154)973+(.

الربيد اإللكرتوين
kanoo_awd@hotmail.com

جرافيكس 
الــرافـــــد ميــديــا ذ.م.م

Al Rafid Media W.L.L
alrafidmedia@gmail.com

+973 39139122

08

10

20

14

26

40

44

50

52

60

54

70

80

82

84

86

88

96

مبارك بن سعد العطوي.. ابتسامة غيبها الثرى
أ. خالد محمد كانو

رئيس التحرير

جائزة كانو تودع مبارك العطوي بعد مسيرة حافلة 
من العطاء واإلنجاز
أ. خالد محمد كانو

)ميتافيرس( ما وراء الحياة الواقعية
أ.د / رضا عبد الواجد أمين

أستاذ اإلعالم الرقمي وعميد كلية اإلعالم جامعة األزهر، مصر 

ذو الوزارتين والصناعتين غازي القصيبي
أ.د/ عبدالرزاق حسين

أستاذ األدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

نظرة من علو منخفض.. ضريبة القيمة المضافة..
 العمود الفقري لإليرادات العامة

أ.د. أحمد عارف عساف
أستاذ االقتصاد جامعة تبوك/ المملكة العربية السعودية

الحمض النووي – ما هو وما هي مهامه
بروفيسور/د فيصل عبد اللطيف الناصر

كلية طب أمبريل, لندن

التاريخ العماني في رواية الباغ لبشرى خلفان
د. فهد حسين
ناقد من البحرين

ضياع في يوم شتائي
عبدالحميد القائد

سأحب أن أهذي
قاسم حداد

تحديات الكتابة اليدوية في زمن الديجيتال
د.هدى صباح

الصنعة األدبية والقوة الناعمة وصياغة الوعي
أ. د أحمد يحيى علي

أستاذ األدب والنقد، كلية األلسن، جامعة عين شمس، مصر

هل حان الوقت إلعادة كتابة شفرتنا الوراثية
د. محمود عمارة

رحيل وعتاب
شعر: مصطفى العاني

رئيس قسم التدقيق اللغوي في صحيفة أخبار الخليج سابقا

الغروب )قصة قصيرة(
محمد عباس علي

همس الرحيل )قصة قصيرة(
نادية أحمد محمد محمود

كلمات في عزاء األستاذ مبارك سعد العطوي
أ. خالد محمد كانو

رئيس التحرير

في حفل التأبين الذي أقامه مركز عبدالرحمن 
كانو.. د. عبداللطيف كانو:

العطوي رجل تواصى بالصبر والحـق 
أ. حسن محفوظ

متحف مجموعة كانو.. تحفة معمارية توثق على 
تاريخ المجموعة المتحف سيضم أبرز إنجازات 

ومحطات المجموعة وإسهاماتها

بريشة األستاذ خالد محمد كانو
رئيس التحرير

ال����ع����دد ال��ع��ش��ري��ن
ه������  1443 رج�����������ب  
م�����  2022 م��������ارس 

20

مجل��ة ثقافي��ة نصف س��نوية – تصدره��ا ج���ائزة يوس��ف ب�����ن أحم��د ك��انو

م�
 2
02

2 
س

مار
 - 

ه�
 1
44

3 
ب 

ج
   ر

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ن 

ري
ش

ع
 ال

دد
ع

  ال
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
ة  

في
قا

لث
و ا

����
كان

ل��ب��ش��رى خلفان ال��ب��اغ  ال��ع��م��ان��ي ف��ي رواي����ة  ال��ت��اري��خ 

الحمض النووي
ما هو وما هي مهامه

مبارك بن سعد العطوي.. 
ابتسامة غيبها الثرى

ذو الوزارتين.. والصناعتين 
غازي القصيبي

 أ.د. عبدالرزاق حسين

متحف مجموعة كانو..
تحفة معمارية توثق على 

تاريخ المجموعة
أ. خالد محمد كانو

الـالـمحتــويـــات
Contents

KANOO MAGAZAIN (20) 2021.indd   4 3/8/22   9:34 AM



كانو الثقافية / مارس 2022
4

كانو الثقافية / يناير 2022
5

44 40

تحديات الكتابة اليدوية في زمن الديجيتال
د.هدى صباح

الصنعة األدبية والقوة الناعمة وصياغة الوعي
أ. د أحمد يحيى علي

أستاذ األدب والنقد، كلية األلسن، جامعة عين شمس، مصر

هل حان الوقت إلعادة كتابة شفرتنا الوراثية
د. محمود عمارة

رحيل وعتاب
شعر: مصطفى العاني

رئيس قسم التدقيق اللغوي في صحيفة أخبار الخليج سابقا

الغروب )قصة قصيرة(
محمد عباس علي

همس الرحيل )قصة قصيرة(
نادية أحمد محمد محمود

كلمات في عزاء األستاذ مبارك سعد العطوي
أ. خالد محمد كانو

رئيس التحرير

في حفل التأبين الذي أقامه مركز عبدالرحمن 
كانو.. د. عبداللطيف كانو:

العطوي رجل تواصى بالصبر والحـق 
أ. حسن محفوظ

متحف مجموعة كانو.. تحفة معمارية توثق على 
تاريخ المجموعة المتحف سيضم أبرز إنجازات 

ومحطات المجموعة وإسهاماتها

جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد العشرين– رجب 1443هـ - مارس 2022م

قواعــد النشر

 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس مما ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال اعتبر خرًقا لقانون 
الملكية الفكرية.

 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم ومالحظاتكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

هيئة التحرير

التاريخ العماني..  في رواية الباغ 
لبشرى خلفان

الحمض النووي – ما هو وما هي 
مهامه

 عبداللطيف كانو: 
العطوي رجل تواصوا بالصبر 
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ب�صيغة  القلب  من  قريب  و�صديق  اأٍخ  مناقب  عن  التحدث  قا�ٍس  هو  وكم  األيم  هو  كم 
مبارك  العزيز  الأخ  القلب  من  القريب  يغادرنا  باأن  نحن  ن�صاأ  ومل  اهلل  �صاء  فلقد  املا�صي، 

�صعد العطوي اإلى دار البقاء يف غفلة منا، رحمة اهلل عليه.

العزيز  الأخ  واملوؤثرين  والداعمني  املخل�صني  اأبنائها  اأبرز  من  واحدًا  البحرين  فقدت 
مبارك �صعد العطوي -طيب اهلل ثراه- والذي اأحب النا�س واأحبوه، وبادلهم الود والحرتام، 
اأك�صبه القبول لدى  ومتتع -رحمه اهلل- بدماثة خلق وب�صاطة يف التعامل مع من حوله، ما 
الآخرين، هذا الرجل العظيم الذي غر�س يف قلوبنا مكانة كبرية، وترك يف نفو�صنا وكل من 
حوله واأهله واأ�صحابه وحمبيه وكل من عمل معه وتعامل، اأثرًا طيبًا وكل من عرف مبارك 
على  اأثنى  معه  تعامل  من  وكل  حمياه،  تفارق  تكن  مل  التي  ابت�صامته  عن  حتدث  العطوي، 
اأ�صلوبه الودود وح�صن خلقه وتوا�صعه. كان -رحمه اهلل- �صخ�صية مميزة واإيجابية، وكان 
منوذجا للإن�صان املخل�س بعمله، وكان له مكانة وتقدير خا�س لدى جميع اأفراد عائلة كانو 

ب�صكل كبري.

مبارك بن سعد العطوي.. 
ابـــتــســامــة غــيــبـــهـــا الـثــــرى

أ. خالد محمد كانو
رئيس التحرير
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هنا  واإننا  تعد جزءا من م�صرية طويلة،  العطوي -رحمه اهلل-  مبارك  الأخ  اإن م�صرية 
وعطاءاته  واإجن��ازات��ه  توا�صعه  على  به  يحتذى  مثاًل  ليكون  وحمبة؛  وف��اء  بكل  ن�صتذكره 
 )40( طوال  كانو  اأحمد  بن  يو�صف  �صركة  يف  العملي  م�صواره  طوال  املختلفة  واإ�صهاماته 
اأدواره امل�صهودة يف كل امليادين، ومن ال�صفات التي متيز بها والتي ي�صهد  عامًا وكانت له 

بها كل من تعامل معه، حبه لدعم النا�س فكان حمبًا للخري و�صاعيًا له.

و�صريكًا  اجلائزة  هذه  وانت�صار  لتقوية  وداعمًا  ملهمًا  قياديًا  اهلل-  -رحمه  كان  لقد 
املكانة  هذه  ال�صنوات  مرور  مع  حققت  التي  الأمانة  هذه  وثبات  ثقة  بكل  يحمل  وم�صوؤوًل 

الرائدة للجائزة، متفوقة من بني اجلوائز الأخرى نوعًا واإنتاجًا.

واإنني مهما حاولت اأن اأعدد مناقب وماآثر هذا الرجل العظيم فلن اأوفيه حقه و�صاأكون 
�صيء  كل  يقدم  لكي  نف�صه  على  اآثر  الذر  فهو  اأخلقه؛  ومكارم  و�صف خ�صاله  مق�صرا يف 

للجميع، وهو رجل �صبقت اأعماله اخلالدة اأقواله، وكان حمبًا ووفيًا لوطنه واأهله.

ي�صكنه اهلل ف�صيح  واأن  الرحمة واملغفرة  له  تعالى  ون�صاأل اهلل  الغايل،  رحم اهلل فقيدنا 
جناته ويلهمنا ويلهم ذويه ال�صرب وال�صلوان.. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

التحرير رئي�س 
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جائزة  يف  وموؤثرًا  اإيجابيًا  �صريكًا  كان 
ح�صورًا  ومي��ل��ك  ك��ان��و،  اأح��م��د  ب��ن  يو�صف 
وامل��واق��ف،  املنا�صبات  خمتلف  يف  وت��اأث��ريًا 
بجميع  يهتم  وك��ان  حمبًا  القلب  طيب  كان 
وي��ق��دم  ال��ع��ائ��ل��ة  تخ�س  ال��ت��ي  امل��ن��ا���ص��ب��ات 
بكل  ال�صتمرار  اأجل  من  والت�صجيع  الدعم 

متيز وجدارة وجناح.

حنونًا  اأب���ًا  وك��ان  و�صديقًا  حم��ب��ًا  ك��ان 
رغم  يرتفع  اأن  الظل  كان  اأبنائه..   يع�صق 
وفخورًا  متابعًا  وم�صئولياته..   م�صاغله  كل 

اأبنائه. بنجاح 

حتمل  التي  اأوراق��ه  بني  �صنطوف  اليوم 
جديدًا  �صيئًا  �صكل  لإن�صان  طويلة  م�صرية 
اأنه كان  اإجنازاته ومواقفه  واأكد من خلل 

جائزة كانو تودع مبارك العطوي بعد 
مسيرة حافلة من العطاء واإلنجاز

باألمس القريب وفي صباح يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021م تركنا مودعًا 
األخ العزيز المغفور له بإذن اهلل تعالى مبارك سعد العطوي عضو مجلس 

األمناء واألمين العام لجائزة يوسف بن أحمد كانو ومدير تحرير مجلة كانو 
الثقافية.
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كر�س  والذي  ومميز  اأ�صيل  نوع  من  اإن�صانًا 
التي  التحدي  مراحل  �صبابه يف  اأيام  اأجمل 

و�صعها �صمن د�صتور حياته وم�صتقبله.

مدينة  يف  العطوي  مبارك  املرحوم  ولد 
يف  تعليمه  وت��ل��ق��ى  1954م  ع���ام  امل��ن��ام��ة 
للريا�صة  حبه  ورغ���م  البحرين  م��دار���س 
على  حري�صًا  كان  اأن��ه  اإل  عمره  مقتبل  يف 
لذلك  الأكادميية  وح�صيلته  ثقافته  �صقل 
املتخ�ص�صة  ال��دورات  من  بالعديد  التحق 
والتدريب  والإدارة  املحا�صبة  جم��الت  يف 

والت�صويق. 

النادي  يف  �صلة  كرة  كلعب  جنمه  برز 
التي  الفرتة  يف  الوطني  واملنتخب  الأهلي 
البحرينية  ال�صلة  لكرة  بالذهبية  و�صفت 
العديد  فريقه يف ح�صد  مع  اآنذاك  واأ�صهم 
اأن  قبل  واخلليجية  املحلية  البطولت  من 
الإداري،  العمل  اإل��ى  وينتقل  اللعب  يعتزل 
ال�صلة  كرة  تطوير  يف  موؤثرة  اأدورًا  ليلعب 

العام وع�صو  باململكة و�صغل من�صب الأمني 
عام  منذ  الأهلي  بالنادي  الإدارة  جمل�س 

1981 حتى عام 2000م.

له  تكون  ان  على  امل��رح��وم  حر�س  كما 
عن  البعيدة  امل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  اأدواره 
ح�صر  الثانوية  الدرا�صة  فبعد  الريا�صة، 
املحا�صبة  جم��ال  يف  متخ�ص�صة  دورات 
ب��ك��ل��ي��ة اخل��ل��ي��ج ال�����ص��ن��اع��ي��ة وك���ان���ت له 
املحلية  امل��وؤمت��رات  يف  العديدة  م�صاركاته 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ول���ص��ي��م��ا يف جم��ال 
الإدارة والتدريب. وكان ع�صوًا يف اجلمعية 
اإدارة  وج��م��ع��ي��ة  ل�������لإدارة،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
يف  وع�صوا  بريطانيا،  يف  الأف���راد  ���ص��وؤون 
الب�صرية  امل��وارد  لإدارة  العربية  اجلمعية 
العام  املدير  من�صب  و�صغل  ال�صعودية،  يف 
ل��ل�����ص��وؤون الإداري����ة وال��ت��دري��ب وال��ع��لق��ات 

العامة ب�صركة يو�صف بن اأحمد كانو.

تولى م�صوؤولياته القيادية الكربى كوكيل 

خالد كانو، فوزي كانو وأحد موظفي شركة كانو، مبارك العطوي
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الإعلم  وزارة  ال�صياحة يف  ل�صوؤون  م�صاعد 
اإدارة  ملجل�س  رئي�صًا  وك��ان  2002م،  عام 
تنفيذيًا  وع�����ص��وًا  العاملية  م��ا���س  اليو�صي 
واأمينًا  الدولية  كانو  عبد الرحمن  مبدر�صة 

عامًا جلائزة يو�صف بن اأحمد كانو.

و�صارك يف العديد من اللجان الوطنية 
واجلمعيات  الوطنية  الأن��دي��ة  جم��ال  يف 
الج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة واخل���ريي���ة ويف 

خمتلفة. منا�صبات 

اأبناء  من  حقيقيًا  بطًل  املرحوم  كان 
ن�صر  يف  �صاهم  حيث  الأوف��ي��اء  البحرين 
من  وك��ان  والإح�صان  ال��رب  اأعمال  ر�صالة 
دعم  عاتقه  على  وحمل  القوية  ال�صواعد 
الأن��دي��ة  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافية  الأن�صطة 
ملوا�صلة  امل�صرحية  الأهلية  والفرق  املحلية 
املتمثلة  النبيلة  ر�صالتها  وحتقيق  اأعمالها 

يف الإرتقاء باحلياة الثقافية عمومًا.

الثقايف،  الإب���داع  عن  بعيداأً  يكن  ومل 

اإ�صهاماته وعطاءاته الفطرية  بل كانت له 
الكتب  ل��ه ع���دد م��ن  وال��ث��ق��اف��ي��ة و���ص��در 
اأخرى«،  بقراءات  »هواج�صنا  كتاب  منها 
»قراءات  الأهلي«،  النادي  اإ�صمها  »حكاية 
ال�صحافة  يف  وكتب  مبعرثة«،  اأوراق  يف 
كان  كما  وث��ق��ايف.  فكرية  اأع��م��دة  املحلية 
)مدير  الثقافية  كانو  جملة  على  ي�صرف 
والثقافة  ب��الأدب  ت�صهم  والتي  التحرير( 
الوطن  املعرفة على م�صتوى  وكافة جوانب 

العربي.

ال�صخ�صيات  اأح���د  اهلل  رح��م��ه  ك���ان 
اأفراد عائلة كانو، كان  املقربة لدى جميع 
لدى  كبري  ب�صكل  خا�صة  مبكانة  يحظى 
جا�صم  الرحمن  عبد  الوجيه  درب��ه  رفيق 
للثقافة  املحبة  ال�صخ�صية  كانو رحمه اهلل 

والفكر والعمل اخلريي.

موؤثرًا  ابتعاده  وك��ان  موؤملًا  فراقه  كان 
ذلك  �صيظل  ولكنه  الأ�صرة  اأف��راد  جلميع 
عندما  ون�صعد  اإليه  ن�صتاق  الذي  ال�صقيق 

مبارك كانو، فوزي كانو، عبدالرحمن كانو، مبارك العطوي
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اأعمال كان  اأية  اأوعن  اأي �صيء عنه  ن�صمع 
معها  حتمل  وال��ت��ي  اهلل،  رح��م��ه  وراءه����ا 
الإخ���ل����س واحل���ب وال���وف���اء وال�����ص��ع��ادة 
له  املغفور  ك��ان  وهكذا  واملجتمع.  للنا�س 
وواثقًا  الفعل  يف  متميزًا  تعالى  اهلل  باإذن 

من توفيق اهلل له يف كل اأعماله.

خال�س  ترفع  اإذ  الثقافية  كانو  وجملة 
واأحبائه  اأ�صدقائه  جلميع  واملوا�صاة  العزاء 
من  الفقيد  اأ���ص��رة  بالتعازي  نخ�س  وكما 
بوا�صع  يتغمده  اأن  ن�صاأل  واهلل  وبناته  اأبنائه 
ال�صرب  اجلميع  يلهم  واأن  ور�صوانه  رحمته 

وال�صلوان..  واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

توفيق تقي، فوزي كانو، أحد موظفي أحد موظفي شركة كانو، مبارك العطوي، نواف كانو

أحد فعاليات النادي األهليمبارك العطوي، فوزي كانو
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ذو الوزارتين لقب أندلسي كان يطلُق على كلِّ من أجاد في حرفة األدب، 
وأحسن في تولي إدارة منصب الوزارة، فيكون بذلك قد جمع بين سياسة 

ز الكثير من األدباء والشعراء للوصول إليه،  األدب وأدب السياسة، وهو لقب حفَّ
إذ يروى أنَّ ابن شهيد األندلسي قد جاهد للحصول على هذا اللقب.

ذو الوزارتين
والصناعتين غازي القصيبي

 أ.د/ عبدالرزاق حسين
أستاذ األدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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ال��وزارت��ني ج��مٌّ غفري  ب��ذي  ب  ُلقِّ ��ن  وممَّ
الأندل�س،  يف  الوزراء  وال�صعراء  الأدباء  من 
ال��وزارت��ني  ذو  امل��ث��ال:  �صبيل  ع��ل��ى  منهم 
البطليو�صي،  احل�صرمي  اب��ن  الوليد  اأب��و 
ول�صان  عمار،  ابن  بكر  واأب��و  زي��دون،  واب��ن 
اأبي  ابن  واأبو عبد اهلل  الدين بن اخلطيب، 
املطّرف  واأب��و  غند�صلب،  واب��ن  اخل�صال، 
ال�صهري  ال��وزي��ر  ومنهم  العزيز،  عبد  اب��ن 
واأب��و  ال��رن��دي،  احلكيم  اب��ن  اهلل  عبد  اأب��و 
عامر ابن م�صلمة، ول�صنا ب�صدد الإح�صاء، 

فهل  اآخ���رون.  منهم  ُذك��ر  فقد 
اللقب  ه���ذا  اإط����لق  ن�صتطيع 
ع��ل��ى ال�����ص��اع��ر ال��ن��اث��ر ال��وزي��ر 
لعدة وزارات غازي الق�صيبي؟ 
حياته  يف  اأن��ه  من  الرغم  على 
الأل��ق��اب  تلك  م��ن  ينزعج  ك��ان 
ال�صعراء  بع�س  بها  يو�صم  التي 
على  واملطلع  ال�صعراء،  كاأمري 
كل ما كتبه الق�صيبي، ي�صتطيع 
يخلع  اأن  جم��ام��ل��ة  دون  م���ن 

وا�صتحقاق،  ج��دارة  عن  اللقب  ه��ذا  عليه 
اإذ  مرموقة،  مكانة  �صاحب  ال�صعر  يف  فهو 
واإذا  بذلك،  له  ت�صهد  العديدة  دواوينه  اإنَّ 
ال�صاعر  م  ي��ق��دِّ اجلمحي  ���ص��لم  اب��ن  ك��ان 
ح�صاد  هو  فذلك  والتنوع،  والكرثة  للجودة 
عدة  ت�صنُّمه  ���ا  اأمَّ الق�صيبي.  غ��ازي  �صعر 
وال�����ص��ح��ة،  امل���ي���اه،  وزارة  ه��ي  وزارات، 
�صفارة بلده  تولى  والعمل، كما  والكهرباء، 
يف  وجن��اح��ه  البحرين،  ويف  بريطانيا،  يف 
ن  الكثري ممَّ بذلك  له  �صهد  اإدارتها جناًحا 

ومثبتة،  موثقة  وجناحاته  زامله،  اأو  عرفه، 
اإذن  ن�صتطيع  هل  الأهلية،  هذه  خلل  ومن 

منحه هذا اللقب؟

تراثنا  ففي  ال�صناعتني،  ذي  لقب  ��ا  اأَمَّ
ولي�س  ال��ف��ح��ول،  ال�صعراء  وج��دن��ا  الأدب���ي 
وكذلك  ذراع،  ول  باٌع  النرث  ميدان  يف  لهم 
لي�س  م��ن  ال��ن��رث،  يف  املتميزين  م��ن  وج��دن��ا 
فابن  ال�صعر،  ميدان  اأو �صواع يف  �صاع  لهم 
قيل  )وق��د  املجيد،)1(:”  املرت�صل  املقفع 
فقال:  به؟  مع علمك  عر  ال�صِّ تقول  ل  له: مل 
��ّن، اأ���ص��ح��ذ  اأن����ا ك��امِل�����صَ
عنه  واأُث���ر  اأق��ط��ع(.  ول 
حيث  اأخ������رى،  م��ق��ول��ة 
اأج���اب م��ن ���ص��األ��ه: )مل 
فقال:  ال�صعر؟  تقول  ل 
الذي اأر�صاه ل يجيئني، 
والذى يجيء ل اأر�صاه( 
العبارة  هذه  اأُِث��َرْت  وقد 
عن  ي�����ص��اب��ه��ه��ا  م���ا  اأو 
اخل���ل���ي���ل ب�����ن اأح���م���د 
الفراهيدي، وا�صع علم العرو�س، و�صاحب 
القول  هذا  مثل  اأُِث��َر  وكذلك  العني،  معجم 
عن �صاحب املختارات املف�صل ال�صبي، فقد 
اأعلم  واأن��ت  ال�صعر  تقول  ل  )مل  له)2(:  قيل 
الذي مينعني  به هو  به؟ قال: علمي  النا�س 

من قوله، واأن�صد:

ِل�صاُنُه ال��َب��ِك��يُّ  ْعَر  ال�صِّ يقُر�ُس  َوَق���ْد 

َوُت��ع��ي��ي ال���ق���وايف امَل�����ْرَء َوْه����َو َل��ب��ي��ُب

وايِة،  الرِّ يف  ِمِه  تقدُّ على  الأ�صمعي  وقال 

برع غازي القصيبي 
في ميداني الشعر 
والنثر، وألنَّ قلة من 

الشعراء واألدباء الذين 
أجادوا في هذين 
النوعين من األدب
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باأَنَّ ما يفيء عليه من ال�صعر رديئه:

َرِديُّ����ُه َي��ف��يَء  اأَْن  اإِلَّ  ��ْع��ُر  ال�����صِّ اأَب���ى 
َكما ِم��ْن��ُه م��ا ك��اَن حُمْ ب��ى  َوَي��اأْ  ، ع��َل��يَّ

َو�ْصِيِه َح��ْوَك  اأَِج��ْد  مَلْ  اإِْذ  َلْيَتني  َفيا 

ُمْفَحما( ُكْنُت  ُفْر�صاِنِه  ِمْن  اأَُك  َومَلْ 

برواية  علمه  �صعة  على  الأ�صمعي  فهذا   
ال�صعر، يقول هذا القول، وجند ونحن نرى 
يف  قتيبة  واب��ن  ِلِه،  تر�صُّ يف  اجلاحظ  روع��ة 
ت�صنيفاته ومكانته النقدية، ثم ل جتد اأنهم 

ي��ح�����ص��ب��ون م���ن ال�����ص��ع��راء، 
يف ح��ني جن��د اب��ن ال��روم��ي 
وال���ب���ح���رتي واأب������ا ن���وا����س 
اأج��ادوا يف  ��ن  وغريهم، ممَّ
يف  عنهم  يوؤثر  ومل  ال�صعر، 

النرث �صيء. 

ا اإِنَّه ذو ال�صناعتني،  واأمَّ
فقد برع غازي الق�صيبي يف 
ميداين ال�صعر والنرث، ولأنَّ 
والأدب���اء  ال�صعراء  من  قلة 

اأجادوا يف هذين النوعني من الأدب  الذين 
من  ون  يعدُّ كانوا  ولذلك  وحا�صًرا،  قدمًيا 
ولي�س  ْبقني،  ال�صَّ ح��از  قد  ��ه  اأَنَّ فيهما،  ب��رع 
معنى هذا اأنَّ اجلمع بينهما م�صتحيل، ولكن 
يبدو اأنَّ الإجادة يف الفنني مل تظهر ظهوًرا 
هلل  اأب��و  ق��ال  فقد  قلة،  عند  اإل  وا�صًحا 
الكلم  �صناعة  يف  )والنا�س  الع�صكري)3(: 
وناظر  ح��اور  اإذا  من  منهم  طبقات:  على 
وتخّلف.  اأخّل  واأملى  كتب  واإذا  واأجاد،  اأبلغ 

ومنهم من اإذا اأملى بّرز، واإذا حاور اأو كتب 
واإذا  اأح�صن،  كتب  اإذا  من  ومنهم  ر.  ق�صّ
يف  يح�صن  من  ومنهم  اأ���ص��اء.  واأملى  ح��اور 
جميع هذه احلالت. ومنهم من ي�صيء فيها 

كّلها(.

اأن  ع��ل��ى  ال�صابقني  بع�س  اأج��م��ع  وق���د 
�صعب  وال��ن��رث  ال�صعر  �صناعة  ب��ني  اجل��م��ع 
)الل�صان  هارون)4(:  بن  �صهل  يقول  وع�صر، 
البليغ وال�صعر اجليد ل يكادان يجتمعان يف 
بلغة  جتتمع  اأن  ذل��ك  من  واأع�صر  واح��د، 

ال�صعر، وبلغة القلم(.

اإ�صحاق  اأبو  لها  ويوؤ�صل   
و�صع  ط��ري��ق  ع��ن  ال�صابي 
فاملرت�صل  بينهما،  ف���روق 
وال�صاعر  ال�صعر،  يجيد  ل 
يقول  ال��رت���ص��ل،  يح�صن  ل 
له)5(:  ر���ص��ال��ة  م��ط��ل��ع  يف 
اهلل  اأدام  �صاألتني  )ك��ن��َت 
اأن  ال�����ص��ب��ب يف  َك ع��ن  ع����زَّ
ل  البلغاء  املرت�صلني  اأك��رث 
الفحول  ال�صعراء  واأكرث  ال�صعر،  يف  يفلقون 

ل يجيدون يف الرت�صل(.

التي  الق�صيبي  دواوين  كا�صفنا  ما  واإذا 
دي��وان  ل  اأوَّ من  حياته،  م��دار  على  اأبدعها 
���ص��در ل��ه وه��و دي���وان »اأ���ص��ع��ار م��ن جزائر 
اللوؤلوؤ« ومروًرا مبا �صدر مثل: »قطرات من 
و»اأب��ي��ات غ��زل«  راي���ة«  ب��ل  و»معركة  ظ��م��اأ« 
اإلى  و»ال��ع��ودة  و»احل��م��ى«  الريا�س«  و»اأن��ِت 
فدى  و»يا  و»لل�صهداء«،  القدمية«،  الأماكن 

الرواية )فن يعتمد 
على أناس في 

مجتمع ما يعيشون 
أنماطا متباينة جدا 

من الحياة(
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�صناء«،  �صفائر  على  و»ورود  ن��اظ��ري��ك«، 
و»ع��ق��د م��ن احل���ج���ارة«، و»م��رث��ي��ة ف��ار���س 
الأوراد«  على  و»ال��ل��ون  و»�صحيم«،  �صابق«، 

و»قراءة يف وجه لندن«، 

فهو  ال��غ��روب«؛  »حديقة  اآخرها  وحتى   
راأ�صه،  قمة  اإل��ى  قدمه  اأخم�س  من  �صاعر 
وهو كما ذكر يف كتابه »عن قبيلتي اأحدثكم« 

فهو من قبيلة ال�صعراء. 

وعن جودة �صعره ننقل راأًيا له يف �صعره، 
الدكتور  قول  ذلك  من  نقاده،  اآراء  وبع�س 
اأكرث  نا�صر الدين الأ�صد: )و�صاعرنا كداأب 
يورد  ثم  به(  مفاخر  ب�صعره  معتز  ال�صعراء 

قول غازي الق�صيبي )6(:

اأع�صَقُهْم الع�صاق  يف  كنُت  ��ن��ي  واأَنَّ

واأَنَّني كنُت يف ال�صعراِء املفرَد الَعَلما

�صباُبهما يخبو  ل  كح�صنِك  �صعري 

هرما جمنونها  ول  ليلى  ت�صُك  مل 

باإعجاب  متعلًقا  ك��ان  واإن  القول  وه��ذا 

الرنج�صية  باب  من  اأي  ب�صعرهم،  ال�صعراء 
هو  يراه  كما  غازي  ف�صعر  ذاتها،  ترى  التي 
الذين  من  كثري  اآراء  من  قريًبا  يكون  يكاد 

در�صوا �صعره. 

متيزه  على  نقاده  من  كبري  ع��دد  ويبني 
الرتكي  اإب��راه��ي��م  الدكتور  يقول  ال�صعري 
����ا  )اأَمَّ ال�صتثناء)7(  ك��ت��اب  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف 
ال�صخ�صية، فهي ا�صتثنائية ب�صمولية جعلتنا 
والقيادي،  والأكادميي،  ال�صاعر،  فيه  منيز 
واملكان  الأول  الرقم  والروائي، فنجده فيها 

املت�صدر(.

من  فار�س  فهو  النرث،  اإلى  رحنا  ما  واإذا 
ق��راأت  ف���اإذا  اأع��لم��ه،  م��ن  وع��ل��م  فر�صانه، 
املمتنع،  بال�صهل  ا�صتمتعت  ال��رواي��ة  يف  ل��ه 
واجلنية،  والع�صفورية،  احل��ري��ة،  »ف�صقة 
واأب��و  ودني�صكو،  ال�صفري،  و�صعادة  و�صلمى، 
على  وذه��ب«  ج��اء  ورج��ل  الربمائي،  �صلخ 
اختلف اآراء النقاد يف كون بع�صها روايات، 
تداخل  اأو  وال��رواي��ة،  املقالة  م��ن  خليط  اأو 

د. محمد جابر األنصاري د. ناصر الدين األسد د.  إبراهيم التركي 
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الأجنا�س، فاأنت تعي�س يف اأجواء من الت�صوُّق 
ما  يف  الق�صيبي  ومهارة  واملرح،  والت�صوُّف، 
واقًعا  الرمز  جعل  يف  تكمن  الرواية  يف  كتب 
ب�صبب  بينهما  تفرق  تكاد  رمًزا، فل  والواقع 
واحد  كل  ينم  الذي  ال�صفاف  احلاجز  ذلك 
هذه  اللذعة يف  والنكهة  الآخر،  عن  منهما 
هذا  من  ال�صخرية  تلك  من  تاأتي  الروايات 

الواقع املم�س واملوؤمل.

يقول الدكتور حممد جابر الأن�صاري)8(: 
الذاتية عن  ال�صرية  ل�صرد  الق�صيبي  )اأ�ص�س 
نقاد  م��ن  لكثري  تبني  وق��د  ال��رواي��ة(  طريق 
لغازي،  تكرمًيا  �صدر  الذي  ال�صتثناء  كتاب 
مت��ي��ز غ����ازي ال���روائ���ي م��ن ج��وان��ب ع��دة، 
ال�صرد،  واأ���ص��ل��وب  وامل��و���ص��وع،  الفكرة،  يف: 

وال�صخرية.

على  م��ق��الت��ه  يف  ت��ب��ح��ث  رح����ت  واإن   
ياألفون  الذين  من  وجدته  تنوعها،  اختلف 
وتاألفهم، ويبني لك عن �صل�صته يف  الكلمة، 

ال�صرية الذاتية �صعًرا كانت اأو نرًثا.

ان��ت��ق��ادات��ه  تتلقى  ال��ن��ق��د  م��ي��دان  ويف   
الأح��ي��ان،  من  كثري  يف  باملوافقة  الإيجابية 
بالتاأييد،  ال�����ص��اخ��رة  ال�صلبية  وان��ت��ق��ادات��ه 
قبيلتي  »ع��ن  ال��ن��ق��دي  ك��ت��اب��ه  يف  وب��خ��ا���ص��ة 

اأحدثكم«.

وتوجهه،  عقله  عن  فتبني  خمتاراته  ا  اأمَّ
العقل«  من  قطعة  »الختيار  قالوا:  وقدمًيا 
ا عن امليل والتوجه، فغازي  واأقول: تبني اأي�صً
وم�صاعره،  ميوله  ع��ن  يبني  خم��ت��ارات��ه  يف 
يف  الفقهاء،  لغزل  فاختياره  واهتماماته، 

فيه  الأع��لم«  الفقهاء  بغزل  »الإمل��ام  كتابه 
ر���ص��ال��ة اإل���ى اأ���ص��ح��اب الأف���ك���ار اجل��ام��دة، 
قد  غزًل  له  اأنَّ  وبخا�صة  الهامدة،  والقلوب 
ما  بع�س  على  البع�س،  قبل  من  عليه  يوؤاخذ 
ف، وقليًل ِمن  ي�صرًيا من تك�صُّ واإن كان  فيه، 
التي  املختارة،  الأب��ي��ات  تلك  ��ا  واأمَّ ف،  تظرُّ
وردت يف كتابه »يف خيمة �صاعر« وجاءت يف 
جزاأين، فتعطي ذلك التوافق الذي يجب اأن 
يكون عليه ال�صعر من: لفظ مهمو�س، ومعًنى 
تبني  وحالٍة  بديعة،  و�صورة  ماأنو�س،  وا�صٍح 
ع��ن احل��ال يف ك��ل م��ك��ان وزم���ان. وه��ذا ما 
�صعر  به  يت�صف  وما  املختارات،  عنه  تعرب 

الق�صيبي. 

اأ���ص��ل��وب��ه ال��ف��ك��ه،  ول ي��ك��اد ي��ن��ف��ك ع���ن 
كتبها  التي  كتبه  ال�صاخرة حتى يف  وعباراته 
عن الإدارة وال�صيا�صة، ول يفارقه يف اأ�صلوبه 
وال�صتفادة  ال�صابقني،  ب�صعر  التمثل  اأمران: 
م���ن ال�����رتاث ال��ع��رب��ي يف ح��ك��م��ه واأم��ث��ال��ه 
»حياة يف  كتابه  وهذا ما جنده يف  ون��وادره، 
الإدارة« و»الوزير املرافق«، و»الغزو الثقايف« 

و»الأ�صطورة ديانا« وغري ذلك.

ول��ع��لَّ خ��ري م��ا ي��ب��ني ع��ن ج���دارة غ��ازي 
قاله  م��ا  اللقبني،  هذين  بحمل  الق�صيبي 
الأ�صد  الدين  نا�صر  الدكتور  الأ�صتاذ  فيه 
»ال�صتثناء«، حيث  كتاب  �صهادته عنه يف  يف 
متعدد  اأدي���ب  الق�صيبي  )غ���ازي  قال)9(: 
وروائ��ي  مكرث،  �صاعر  فهو  الإن��ت��اج،  مناحي 
الأدب  وب��اح��ث يف  ن��اث��ر..  وك��ات��ب  ق��ا���س.. 
يف  ليحار  املرء  اإِنَّ  حتى  وتاريخهما،  والفكر 

اأي جانب ي�صعه، واأي �صفة يطلقها عليه(.
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في يوم 28 أكتوبر 2021 صرح )مارك زوكربيرج(صاحب ومؤسس شركة )فيس 
بوك( بأنه سيغير اسم شركته لتكون )ميتافيرس Meta verse (، وهي الشركة 
المالكة ألشهر وأهم ثالث تطبيقات تواصل اجتماعي في العالم )فيس بوك، 

وواتس أب، وانستجرام( وكلمة )ميتا(مستوحاة من اللغة اليونانية القديمة 
وتعني: ما وراء، وكلمة ميتافيزيقا Metaphysics تعني ما وراء الطبيعة، وهي 

فرع من الفلسفة يتعلق بالطبيعة األساسية للواقع، وُيسمى أيًضا »علم ما وراء 
الطبيعة«، و يهدف إلى تقديم وصف منظم للعالم وللمبادئ التي تحكمه، 

وخالفًا للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محددة من العالم.

أ.د. رضا عبد الواجد أمين
أستاذ اإلعالم الرقمي وعميد كلية اإلعالم جامعة األزهر، مصر 

)ميتافيرس( 
 ما وراء الحياة الواقعية
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اأكرث  ا�صتق�صائية  علومًا  امليتافيزيقا  ُتعّد 
للموجودات،  الأ�صا�صية  املظاهر  يف  تو�صعًا 
وي��ع��ت��م��د ع��ل��م��اء �مل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ا ع��ل��ى �أمن���اط 
اخلال�س  املنطق  على  بدورها  تعتمد  حتليلية 
يتبعه  ال���ذي  التجريبي  املنهج  ع��ن  ع��و���ص��ًا 
ببع�س  وي��ن�����ص��غ��ل��ون  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ات،  ع��ل��م��اء 
وال�صببية،  وال��زم��ن،  كالف�صاء،  املفاهيم 
وال�صرورة،  والحتمالية،  والتغيري،  والهوية، 

واملتفردات، والعموميات، والعقل واجل�صد.

ول��ع��ل زوك��رب��ريج اخ��ت��ار ال���ص��م اجلديد 
من  اجلديد  اجليل  هذا  اإلى  لت�صري  ل�صركته 
التوا�صل الجتماعي التي تعتمد على  �صبكات 
احلقيقية  احلياة  اأو  الواقع  بني  الُهوة  َج�صر 
من ناحية، وبني احلياة الفرتا�صية التي تنباأ 

بها �صاحب ال�صركة من ناحية اأخرى.

القارئ  ل��دى  ت�����ص��اوؤلت  ع��دة  تثور  ورمب��ا 
الكرمي: 

ما هي املجتمعات االفرتا�ضية؟ 

وم�����ا االأ�����ض����ي����اء ال���ت���ي مي���ك���ن ل���إن�����ض��ان 
ال���ع���وامل  ي��ف��ع��ل��ه��ا ع���ر ه����ذه  اأن  احل��ق��ي��ق��ي 

االفرتا�ضية؟ 

وك��ي��ف ���ض��ت��ك��ون ���ض��ك��ل احل���ي���اة ه��ن��اك يف 
عامل ما وراء الواقع؟ 

الإجابة  تقدمي  �صنحاول  الأ�صئلة  وه��ذه 
عنها يف ال�صطور الآتية:

الحياة االفتراضية 

احلياة الفرتا�صية هي نوع من احلياة ل 
اأر�س الواقع  يقوم امل�صتخدم مبمار�صتها على 
العوامل  عرب  ميار�صها  بل  الفيزيائي،  بج�صده 
اأن  ميكنها  متقدمة  تقنيات  عرب  الفرتا�صية 
قريبة  لتكون  الفرتا�صية  احلياة  منط  تقرب 

من احلياة الواقعية.

الفرتا�صية  احل��ي��اة  م�صطلح  ب��داأ  وق��د 

مارك زوكربيرج صاحب ومؤسس شركة )فيس بوك( في إحد المؤتمرات

KANOO MAGAZAIN (20) 2021.indd   19 3/8/22   9:35 AM



كانو الثقافية / مارس 2022
20

كانو الثقافية / يناير 2022
21

يظهر مع ظهور �صبكات التوا�صل الجتماعي، 
لل�صباب  كثيف  ا���ص��ت��خ��دام  م��ن  تبعها  وم���ا 
وغريهم من فئات املجتمع اإلى حد النغما�س 
يف عاملها، حيث يبدي الفرد اإعجابه ل�صخ�س 
ال��ع��وامل الف��رتا���ص��ي��ة، ويقوم  اآخ���ر يف ه��ذه 
في�س  يف  التعليقات  مثل  ن�صي،  حوار  باإجراء 
بوك وتويرت واإن�صتجرام، اأو حوار م�صموع مثل 
يتم  التي  ال�صوتية  الر�صائل  اأو  هاو�س  كلوب 
اأو  اأو في�س بوك ما�صنجر  اأب  بثها عرب وات�س 
غريهما، مع الأفراد الذين يتقا�صمون �صبكته 

ي�صتخدمها. التي 

وق���د خ��ل��ف��ت احل��ي��اة الف��رتا���ص��ي��ة عرب 
من  العديد  الجتماعي  التوا�صل  من�صات 
الأحيان  بع�س  يف  �صلبا  واأث��رت  الإ�صكاليات، 
اإ�صكالية  فظهرت  احلقيقية،  احل��ي��اة  على 
بل  الإن�صانية،  العلقات  يف  الن�صبي  الفتور 
ال��ت��اأث��ريات  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد  ر���ص��دت 
هذه  وعزت  الأ�صرية،  العلقات  على  ال�صلبية 
بع�س  يف  ال��ط��لق  ن�صب  ارت��ف��اع  ال��درا���ص��ات 
اخلاطئ  اأو  الكثيف  لل�صتخدام  املجتمعات 
انت�صرت  كما  الجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات 
اأف��راد  اأن  حيث  الأ�صري(  )اخلر�س  ظاهرة 
�صقف  حتت  وجودهم  من  وبالرغم  الأ���ص��رة 
له  الأ���ص��رة  اأف���راد  ف��رد من  اأن كل  اإل  واح��د 
عرب  ب��داخ��ل��ه  يتنقل  ال����ذي  اخل��ا���س  ع��امل��ه 
�صات  و�صناب  وان�صتجرام  وتويرت  اأب  وات�س 
التي  التطبيقات  م��ن  وغ��ريه��ا  ت���وك  وت��ي��ك 
علماء  جعل  ما  وه��و  الإط���ار،  نف�س  يف  تعمل 
ظاهرة  ع��ن  يتحدثون  والإع����لم  الت�����ص��ال 
و�صائل  كانت  اأن  فبعد  اجلمهور(  )تفتيت 
الورقية  ال�صحف  مثل  اجلماهريية  الإع��لم 

جتمع  الإذاعية  واملحطات  التلفزيون  وقنوات 
الآن  الغالبة  ال�صمة  اأ�صبحت  اجل��م��اه��ري، 
احلديثة  الت�صال  لو�صائل  الدقيق  والو�صف 
عامل  وخلق  اجلماهري  تفتيت  على  تعمل  اأنها 

خا�س لكل م�صتخدم على حدة.

والإ�صكاليات  ال�صلبيات  هذه  كانت  واإذا 
�صبكات  م���ن  احل����ايل  اجل��ي��ل  م���ع  ت��ت��ع��اظ��م 
اأن  املتوقع  م��ن  ف��اإن��ه  الجتماعي،  التوا�صل 
ت��زي��د وت���رية ه���ذه الإ���ص��ك��ال��ي��ات م��ع ظهور 
التوا�صل  من�صات  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال 
الجتماعي والتي ر�صم معاملها ب�صكل اأو باآخر 
م���ارك زوك��رب��ريج اأث��ن��اء احل��دي��ث ع��ن ميتا 

فري�س، وعامل ما بعد الواقع. 

�ضن�ضتخدم احلياة االفرتا�ضية؟  كيف 

لي�صت  فكرة  الواقع(  )حماكاة  فكرة  اإن 
فرتة  منذ  واملربجمني  املطورين  عن  ببعيدة 
اأن  لب��د  هنا  ولكن  بالبعيدة،  لي�صت  زمنية 
نفرق بني اأمرين: الواقع الفرتا�صي، والواقع 
امل��ح��اك��ي، ح��ي��ث ي��ظ��ل ال���واق���ع الف��رتا���ص��ي 
باقي  مع  امل�صتخدم  فيه  يتقا�صم  ل  افرتا�صيا 
احلقيقية،  الإن�صانية  املواقف  امل�صتخدمني 
احلا�صوب  على حماكاة  ينطبق  فهو م�صطلح 
ل��ل��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ي مي��ك��ن حم��اك��ات��ه��ا م��ادي��ا يف 
ومثال  احلقيقي،  ال��ع��امل  يف  الأم��اك��ن  بع�س 
فيها  يقوم  التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  ذل��ك 
ميكن  ال��ت��ي  الأع��م��ال  مبمار�صة  امل�صتخدم 
رك��وب  م��ن  احلقيقي  الإن�����ص��ان  ميار�صها  اأن 
�صيارة، واإطلق النار من م�صد�س، اأو ت�صجيل 
الأه��داف يف مباراة كرة قدم، وذلك كله يف 

افرتا�صية. بيئة 
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نظارة واقع افتراضي
واأما )الواقع املحاكي( فيقوم على فر�صية 
اإل��ى درج��ة ل ميكن  الواقع  اأن��ه ميكن حماكاة 
اأن��ه  مبعنى  احلقيقي،  ال��واق��ع  ع��ن  متييزها 
حتديد  التقنية  لهذه  امل�صتخدم  على  يلتب�س 
الواقع  ف�صل  ال�صعب  من  و�صيكون  طبيعتها، 
املحاكي عن الواقع احلقيقي، وهذا ما تراهن 
يف  الكربى  والت�صالت  التقنية  �صركات  عليه 
مت  التي  ميتا  �صركة  ومنها  القادمة،  املرحلة 
الفرتة  يف  امل�صمار  هذا  بقوة  دخولها  اإع��لن 

القادمة. 

م���ا ���ض��ك��ل ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ق��ن��ي��ة حم��اك��اة 
الواقع؟ 

لعل فكرة حماكاة الواقع فكرة قدمية حتدث 
وميكن  الفل�صفة،  من  وغ��ريه  اأف��لط��ون  عنها 
اعتبار العمل امل�صرحي، وتقدمي ق�صة اأو رواية 
اأو م�صرحية ذات عدة ف�صول هو نوع من حماولة 

�صاحب  عنه  حت��دث  ما  لكن  ال��واق��ع،  حماكاة 
الفيلم  خ��لل  من  ملحمه  ات�صحت  في�صبوك 
الفيديوي الذي قدمه ل�صكل احلياة الفرتا�صية 
يف امل�صتقبل، حيث ظهر زوكربريج وهو يرتدي 
ال�صي�س  لع��ب��ة  م��ع  يلعب  وب���داأ  معينة  ن��ظ��ارة 
اللعبة  ظهرت  حيث  كيفر(،  )يل  الأمريكية 
ملحمها  ت�صبه  افرتا�صية  �صخ�صية  �صكل  يف 
احلقيقية وحركاتها، ولكن مبجرد اإزالة النظارة 
التي يرتديها اختفت اللعبة من اأمامه، وهذا 
ما يقودنا اإلى ا�صتنتاج اأن املحتوي الذي ميكن 
هو  الت�صايل  النمط  هذا  ال�صركة  به  تبداأ  اأن 

حمتوى اللياقة البدنية والفنون القتالية. 

الفرتا�صي  ال��ع��امل  ف���اإن  احل���ال  وبطبيعة 
اجلديد لبد له من اأدوات ت�صاعد امل�صتخدم على 

التكيف مع مفردات هذا الواقع مثل: 

الثلثية  بالتقنية  تعمل  التي  ال��ن��ظ��ارات   
الأبعاد.

لوحة فنية للكهف في العالم المحسوف الذي تصوره أفالطون
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اأو  اإلكرتونية  اأ���ص��اور  هناك  يكون  ورمب��ا   
اللم�س  )ق��ف��ازات  اأو  الف��رتا���ص��ي(  )القفاز 
التي   Gloves Tactile الإل��ك��رتون��ي��ة( 
تعمل  التي  ال�صعورية  احلالة  خلق  يف  ت�صهم 

تقنية الواقع الفرتا�صي على حتقيقها.

الإل��ك��رتوين  القناع  اأو  اخل���وذة  وه��ن��اك   
تعمل  ب�صا�صات  وم��زود  الراأ�س،  يغطي  الذي 
و�صماعات  الإن�صان،  لدى  الب�صر  حا�صة  على 

ال�صمع. ت�صتخدم حا�صة 

 ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى جم�������ص���ات احل���رك���ة 
التقنية  هذه  وتعتمد   Sensing Motion
يرتديها  خا�صة  بدلة  على  اأ�صا�صي  ب�صكل 
يف  بي�ضاء  نقاط  عليها  وتو�ضع  �مل�ضتخدم 
الأك���واع،  ال��ر���ص��غ،  )م��ث��ل  املف�صلية  امل��واق��ع 
�لنقاط  ه���ذه  وت��و���ض��ع  �ل���رك���ب(،  �ل��ك��اح��ل، 
ك��ذل��ك على راأ���ص��ه ووج��ه��ه، وت��ق��وم وح��دات 
)حيث  �لنقاط  هذه  حركات  مبتابعة  فيديو 
برنامج  خ��لل  م��ن  معرفة  نقطة  ك��ل  ت��ك��ون 
م�ضابهة  بنقاط  وربطها  خا�ص(،  حا�ضوبي 
يف  تكوينها  يتم  افرتا�صية  �صخ�صية  على 
حا�صوبية  معاجلات  خ��لل  وم��ن  احل��ا���ص��ب، 
ال�صخ�صية  حتريك  يتم  معقدة  وبرامج  قوية 
با�صتخدام  جدا  واقعية  بحركات  الفرتا�صية 
املمثل  ح��رك��ة  م��ن  م�صجلة  خمتلفة  لقطات 
بالتحريك  العملية  ه��ذه  وتعرف  احلقيقي، 
 ،Performance Animation الأدائي
حركة  حم��اك��اة  تتم  التطبيقات  بع�س  ويف 
خلل  من  وفمه  وعينيه  ووجهه  املمثل  راأ���س 

ناطقة. افرتا�صية  �صخ�صية 

وك���ذل���ك ت��وج��د اآل����ة )امل��ن��ظ��ار امل��ت��ع��دد 
ونظام  �صا�صات  عن  عبارة  وهو  الجتاهات( 

ب���ذراع  مت�صل  ب�����ص��ن��دوق  جمتمعة  ���ص��وئ��ي 
امل�صتخدم  ينظر  وعندما  التو�صيلت،  متعدد 
العامل  يرى  ال�صندوق  يف  فتحات  خلل  من 
باأي  ال�صندوق  توجيه  وباإمكانه  الفرتا�صي، 
يف  امل��وج��ودة  املعاجلة  �صعة  به  ت�صمح  اجت��اه 
خلل  من  الراأ�س  تعقب  عملية  وتتم  الأداة، 
يحمل  ال��ذي  ال���ذراع  تو�صيلت  يف  جم�صات 

ال�صندوق.

 
قفازات اللمس واالخوذة اإللكترونية من 

أدوات العوالم االفتراضية 
اآخ����را ه��ن��اك م��ا ي�صمى  ول��ي�����س  واأخ����ريا 
)ك���ه���ف ال���ب���ي���ئ���ة الف���رتا����ص���ي���ة الآل����ي����ة( 
 Cave Automatic Virtual
جامعة  ط��ورت��ه  ال���ذي   Environment
اإلينويز بولية �صيكاغو الأمريكية، وهو يعطي 
�صور  عر�س  خ��لل  م��ن  بال�صتغراق  اإي��ح��اء 
بحجم  مكعب  واأر���س  ج��دران  على  جم�صمة 
الذين  الأ�صخا�س  من  عدد  وي�صتطيع  غرفة، 
والتجول  الدخول  �ّصمة  جُمَ نظارات  يلب�صون 
تعقب  ن��ظ��ام  وي��ق��وم  ال��ك��ه��ف،  داخ���ل  بحرية 
ب�صبط عملية  م�صتمر  ب�صكل  الراأ�س  حلركات 
ال��ن��اظ��ر  م��و���ص��ع  بح�صب  امل��ج�����ص��م  ال��ع��ر���س 

املتقدم.

هل ميتا فري�س تغطية لإخفاق في�س بوك؟ 

اإمرباطورية  التطور يف  اإعلن هذا  وياأتي 
من  ع��دد  بعد  الت�صالية  زوك��رب��ريج  م��ارك 
في�س  اإل��ى  املوجهة  والن��ت��ق��ادات  الإخفاقات 
واإتاحة  اخل�صو�صيات،  انتهاك  مثل  ب��وك، 
ثالث،  لطرف  امل�صتخدمني  معلومات  بيع  اأو 
وال�صلل التام الذي اأ�صاب كل من في�س بوك 
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مطلع  يف  ل�صاعات  واإن�صتجرام  اأب  ووات�����س 
�صركة  كلف  ال��ذي  الأم���ر  2021م،  اأك��ت��وب��ر 
مليار   47 من  اأكرث  �صابقا(  )في�صبوك  ميتا 
دولر بعد اأن انخف�صت اأ�صهمها بن�صبة 5%، 
مليار   967 اإلى  ال�صوقية  قيمتها  وانخفا�س 
دولر يف ب�صع �صاعات بعد اأن كانت جتاوزت 
2021م،  املا�صي  يونيو  يف  دولر  الرتيليون 
وامل��راك��ز  الإح�صائية  اجل��ه��ات  ت�صري  حيث 
كانت  بوك  في�س  �صركة  اأن  اإلى  القت�صادية 
قائمة  اإل��ى  تن�صم  اأمريكية  �صركة  خام�س 
جمال  يف  يعمل  وجميعها  الرتيليون(  )ن��ادي 
التقنية، وهي: اآبل، ومايكرو�صوفت، واأمازون، 
جوجل،  ل�صركة  الأم  ال�صركة  وهي  بت  واألفا 

واخريا �صركة في�س بوك اأو ميتا فري�س.

ه��ذا  ك���ان  واإن  ح��ت��ى  اأن���ه  ت��ق��دي��ري  ويف 
املجال  ه��ذا  اإل���ى  ال�صركة  لتحول  الإع����لن 
من  عدد  بعد  الواقع  مبحاكاة  املتعلق  التقني 

هذا  ف��اإن  ال�صركة  واجهت  التي  النتكا�صات 
وحماولة  الأم���ام،  نحو  ا�صترياتيجي  تفكري 
ع��ل��م��ي��ة ج����ادة ل��ت��خ��ط��ي الن��ت��ك��ا���ص��ات ال��ت��ي 
على  للتغلب  �صحيحة  وط��ري��ق��ة  واج��ه��ت��ه��ا، 
كل  كانت  واإن  منها،  وال�صتفادة  الأخ��ط��اء، 
لأن  م�صتبعدة؛  تكون  رمب��ا  التف�صريات  ه��ذه 
م�صروعا بهذا احلجم قد يتطلب وقتا وجهدا 
مبثل  الدقيقة  تفا�صيله  ع��ن  للك�صف  كبريا 
�صهر  اأقل من  بعد  ال�صركة  موؤمتر  ما جاء يف 

واحد على حادثة تعطل �صريفرات ال�صركة.

التعامل  ل�صكل  الدقيقة  التفا�صيل  اأم��ا 
التوا�صل  �صبكات  م��ن  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  م��ع 
القادمة  لل�صنوات  ف�صنرتكها  الج��ت��م��اع��ي 
وطبيعة  ملحمها،  اأهم  عن  النقاب  لتك�صف 
امللحة فيها، وتاأثرياتها املتعددة على احلياة 

.Real Life الإن�صانية احلقيقية 

نموذج لـ كهف البيئة االفتراضية اآللية
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ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أهم الضرائب للحكومات )بعد ضريبة 
الدخل(، فهي أكبر مصدر دخل للحكومة. تشير التقديرات إلى أن المملكة 

المتحدة خسرت 1.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2017 وحده فقط من 
خالل تجار التجزئة عبر اإلنترنت في الخارج للذين ال يدفعون ضريبة القيمة 

المضافة في المملكة المتحدة. 
تاريخيا كانت ألمانيا وفرنسا أول البلدان التي طبقت ضريبة القيمة المضافة، 

وذلك على شكل ضريبة االستهالك العام خالل الحرب العالمية األولى. 

أ.د. أحمد عارف عساف
أستاذ االقتصاد 
جامعة تبوك/ المملكة العربية السعودية

نظرة من علو منخفض.. ضريبة القيمة المضافة..

 العمود الفقري لإليرادات العامة
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�صريبة  يف  احل��دي��ث  ال��ت��غ��ي��ري  تنفيذ  مت 
القيمة امل�صافة للمرة الأولى من قبل فرن�صا يف 
)كوت  العاج  �صاحل  م�صتعمرة  يف   1954 عام 
يف  بتجربتها  الفرن�صيون  واع���رتف  دي��ف��وار(. 
امل�صرتك  امل��دي��ر  ل��وري��ه  موري�س   .1958 ع��ام 
بتنفيذ �صريبة  قام  ال�صرائب يف فرن�صا  لهيئة 
القيمة امل�صافة يف 10 اأبريل 1954 على الرغم 
)فيلهلم  الدكتور  الأمل���اين  ال�صناعي  اأن  م��ن 
 .1918 عام  يف  املفهوم  اق��رتح  �صيمنز(  فون 
ومت  الكبرية  ال�صركات  اإل��ى  وجهت  البداية  يف 
متديدها مع مرور الوقت لت�صمل جميع قطاعات 
اأهمية  الأكرث  امل�صدر  يعد  فرن�صا  الأعمال. يف 
من  ي��ق��رب  م��ا  ميثل  حيث  احلكومي  للتمويل 
50% من عائدات الدولة. وحاليا ت�صكل هذه 
الإي��رادات ال�صريبية وما  ال�صريبة حوايل ربع 
ي��ق��ارب م��ن 5% م��ن جم��م��ل ال��ن��اجت املحلي 
الإجمايل. ومن بني الدول ال�184 الأع�صاء يف 
ال��دويل  النقد  )�صندوق  الدوليتني  املنظمتني 
منها   )%64(  118 ف��اإن  ال���دويل(  والبنك 
تطبق نظام القيمة امل�صافة اأو �صريبة املبيعات. 
وهذه ت�صمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول 
وتقريبا  الآ�صيوية  ال��دول  ومعظم  الأمريكتني 
ن�صف الدول يف القارة الإفريقية، وتقريبا جميع 
الدول التي كانت ت�صكل املع�صكر ال�صرتاكي. اأما 
الدول العربية فاإن ثماين دول منها فقط تطبق 
هذه ال�صريبة )اجلزائر، املغرب، تون�س، م�صر، 

ال�صعودية، الإمارات، البحرين، عمان(.

ومن اأبرز الدول التي ل تطبق نظام �صريبة 
امل�صرتيات  على  ال�صريبة  اأو  امل�صافة  القيمة 
ه��ي ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال��ه��ن��د. واجل����دل يف 
ال�صريبة معروف،  املتحدة حول هذه  الوليات 

والذين يقفون �صدها يقولون اإنها نوع �صهل من 
ال�صرائب. اإل اأن العامل امل�صرتك بني الوليات 
فيدراليتان،  دولتان  اأنهما  هو  والهند  املتحدة 
ومن املعروف اأن �صريبة القيمة امل�صافة تواجه 
اأو  الفيدرالية  ال��دول  �صعوبات عديدة يف حالة 

املركبة.

ت�����ص��ري الأدل�����ة ال��ت��ي مت���ت م��راج��ع��ت��ه��ا يف 
ال��درا���ص��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ن »ع��لق��ة هيكل 
ال�صرائب والنمو القت�صادي«، اإلى كون �صرائب 
هي  امل�صافة«،  القيمة  »�صرائب  ال�صتهلك 
الأداة ال�صريبية الأقل تاأثريا من حيث تخفي�س 
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل على 
املدى الطويل، تليها �صرائب الدخل ال�صخ�صي 
و�صرائب دخل ال�صركات. ف�صريبة الدخل هي 
التي يدفعها الأفراد على دخلهم. ومتثل �صريبة 
الدخل عن�صرا رئي�صا يف معظم الدول، وتختلف 
نظري اخلدمات  اأخ��رى  اإل��ى  دول��ة  من  الن�صب 
التي توفرها تلك الدول ملواطنيها. حتتل الدول 
ال�صرائب، حيث  ال�صدارة يف فر�س  الأوروبية 
اعتمادا  باملئة،   %50 اإل��ى  بع�صها  يف  ت�صل 
اأكرث،  الفرد  ك�صب  وكلما  الدخل.  م�صتوى  على 
اإلى  يدفع اأكرث يف ال�صرائب ال�صخ�صية. ي�صار 
الهام�صية.  ال�صرائب  نظام  با�صم  ع��ادة  ه��ذا 
كثريون  في�صري  امل�صافة،  القيمة  �صريبة  اأم��ا 
باعتباره �صريبة  ال�صرائب  النوع من  اإلى هذا 
»عادلة«، نظرا اإلى حقيقة اأنها تدفع فقط على 
ال�صتهلك، اأي اإذا مل ينفق ال�صخ�س، فلن يدفع 
ال�صريبة. �صيتم حت�صيل �صريبة القيمة امل�صافة 
مترير  �صيتم  وب��ال��ت��ايل،  ال�����ص��رك��ات،  قبل  م��ن 
من  جمعها  يتم  التي  امل�صافة،  القيمة  �صريبة 
امل�صتهلكني، اإلى احلكومة. ال�صركة نف�صها التي 
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تبيع ال�صلعة، لن تدفع �صريبة القيمة امل�صافة.
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة؟

غالبية  على  امل�صافة  القيمة  تطبق �صريبة 
ب�صريبة  امل�صجلة  ال�صركات  واخلدمات.  ال�صلع 
القيمة امل�صافة هي فعلًيا جامعة لل�صرائب غري 
املدفوعة، وتفر�س �صريبة القيمة امل�صافة على 
امل�صتهلك  وتدفع �صريبة  تبيعها  التي  املنتجات 
اإلى اجلهة املعنية بجمع ال�صرائب، لكن هذا ل 
ياأتي بدون اأي اأجر. توفر العديد من ال�صركات 
من  امل��ال  امل�صافة  القيمة  �صريبة  يف  امل�صجلة 

واأ�صبحت  الت�صجيل،  خ��لل 
مع  واأب�����ص��ط  اأب�����ص��ط  العملية 

الت�صريعات اجلديدة.

لي�س  م�صوؤولة  ال�صركات 
ال�صرائب  حت�صيل  عن  فقط 
من  اأي  على  دفعها  عن  ولكن 
امل�����ص��رتي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بها. 
بدًل من حتويل �صريبة القيمة 
امل�صافة التي مت حت�صيلها اإلى 
اجلهة املعنية بجمع ال�صرائب 
يف ك����ل م�����رة حت�����دث ف��ي��ه��ا 

معاملة، تقدم ال�صركات اإقراًرا ل�صريبة القيمة 
الذي جمعته  املبلغ  اإجمايل  اإلى  ي�صري  امل�صافة 
واإجمايل املبلغ الذي دفعته خلل الربع اأو ال�صنة 

ال�صريبية، اعتماًدا على املخطط الذي تعتمده.

امل�صافة  القيمة  �صريبة  بني  التمييز  يتم 
املح�صلة  امل�صافة  القيمة  و�صريبة  املدفوعة 
ك�صريبة املدخلت و�صريبة املخرجات. ت�صري 
امل�صافة  القيمة  اإلى �صريبة  �صريبة املدخلت 
بالن�صبة ملعدات  ال�صركة ملورديها،  التي دفعتها 
الأعمال اأو املواد اأو النفقات. يت�صمن ذلك �صراء 

اخلدمات الحرتافية، مثل ر�صوم ال�صت�صارات 
اأو خدمات املحا�صبة، وكذلك املكاملات الهاتفية 
اخلا�صة بالعمل اأو اأي عنا�صر ت�صرتيها ال�صركة 

لإعادة بيعها.

ت�صري �صريبة املخرجات اإلى ال�صريبة التي 
يوفرها  التي  واخلدمات  ال�صلع  على  تفر�صها 
لها  عملك. اأنت تفر�س �صريبة املخرجات وحت�صّ

من عملئك.

�صريبة  قيا�س  ذل��ك  بعد  عليك  �صيتعني 
املدخلت اخلا�صة بك مقابل �صريبة املخرجات 
اخل��ا���ص��ة ب����ك: ����ص���واء ك��ان 
عليك دف��ع اأم��وال اإل��ى اجلهة 
اأم  ال�صرائب  بجمع  املعنية 
مقدار  على  يعتمد  ف�صوف  ل، 
التي  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
قمت بتح�صيلها، واملبلغ الذي 

دفعته.

ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، قد 
تفر�س �صريبة القيمة امل�صافة 
الأف��راد،  العملء  جميع  على 
ولكنك تدفع �صريبة القيمة امل�صافة على جميع 
معظم  يف  م��وردي��ك.  من  ت�صرتيها  التي  ال�صلع 
احلالت، اإذا جمعت �صريبة القيمة امل�صافة من 
ومقدمي  للموردين  تدفعه  مما  اأك��رث  عملئك 
اخلدمات، ف�صوف تدين بفائ�س �صريبة القيمة 
امل�صافة اإلى اجلهة املعنية بجمع ال�صرائب. اإذا 
تدفعه  مما  اأك��رث  املدخلت  �صريبة  يف  دفعت 
من��وذج  م��لء  ميكنك  امل��خ��رج��ات،  �صريبة  يف 
بجمع  املعنية  اجلهة  م��ن  الأم����وال  وا�صتعادة 

ال�صرائب.

يتم التمييز بين 
ضريبة القيمة 

المضافة المدفوعة 
وضريبة القيمة 

المضافة المحصلة 
كضريبة المدخالت 
وضريبة المخرجات
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الفرق بين ضريبة 
القيمة المضافة وضريبة المبيعات 

���ص��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة و���ص��ري��ب��ة 
املتقدمة.  ال��دول  يف  ب��ارزة  �صرائب  املبيعات 
�صريبة  ب��ني  ال��رئ��ي�����ص��ي  الخ���ت���لف  ي��ت��م��ث��ل 
تطبيق  يف  املبيعات  و�صريبة  امل�صافة  القيمة 
هي  امل�صافة  القيمة  ف�صريبة  ال�صريبة، 
من  م�صتوى  ك��ل  على  امل��ف��رو���ص��ة  ال�صريبة 
ومع  متتالية،  وه��ي  املنتج  اإن��ت��اج  م�صتويات 
القيمة  املبيعات على  يتم فر�س �صريبة  ذلك 
�صريبة  البيع.  نقطة  يف  للمنتج  الإجمالية 
متعدد  �صرائب  نظام  هي  امل�صافة  القيمة 
بينما  م�صتوى  كل  على  متتالية  وهي  املراحل، 

�صريبة املبيعات هي نظام دفع �صرائب واحد. 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  من  التهرب  ميكن  ل 
املبيعات  �صريبة  م��ن  التهرب  ميكن  ول��ك��ن 
املختلفة.  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��و���ص��ائ��ل  خ���لل  م��ن 
ال�صريبة  هي  امل�صافة  القيمة  �صريبة  كما 
بينما  للمنتج  امل�صافة  القيمة  على  املفرو�صة 
املفرو�صة  ال�صريبة  ه��ي  املبيعات  �صريبة 
توزيع  ويتم  للمنتج.  الإجمالية  القيمة  على 
الكيانات  بني  امل�صافة  القيمة  �صريبة  عبء 
امل�صتخدم  اإلى  الت�صنيع  وحدة  من  مبا�صرة 
�صريبة  تدفع  اأن  املفرت�س  من  بينما  النهائي 

املبيعات فقط من قبل امل�صتخدم النهائي.
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القيمة  �صريبة  تعد  التقنية  الناحية  من 
�صريبة  م��ن  لل�صوق  �صبطا  اأك���رث  امل�صافة 
ل�صريبة  النهائية  املح�صلة  لأن  املبيعات؛ 
القيمة امل�صافة اأكرب من �صريبة املبيعات، اإل 
ال�صتهلك  من  التقليل  يف  دور  له  كليهما  اأن 
والطلب من امل�صتهلكني، ولكن القيمة امل�صافة 
تعد اإيرادا جيدا واإيرادا دوريا ح�صيلته يفيد 
عجز  حدوث  حال  يف  للدولة  العامة  امليزانية 
عامة  دي��ون  اأي  وج��ود  ح��ال  اأو  امليزانية  يف 
هذه  من  ت�صتفيد  اأن  للدولة  وميكن  للدولة، 
النمو  تخفيف  اإل��ى  �صتوؤدي  التي  ال�صرائب 

القت�صادي، لكنها تفيد اجلانب املايل.

ول��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ع��م��ل ك���ل من 
املبيعات  و�صريبة  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
للإنتاج:  مراحل  اأربع  لها  �صلعة  ناأخذ  دعونا 
ال��ت�����ص��ن��ي��ع، وال��ب��ي��ع ب��اجل��م��ل��ة، وال��ت��ج��زئ��ة، 
اإذا كان معدل �صريبة  النهائي.  وال�صتهلك 
تعمل  ال�صريبة  فاإن   ،%10 امل�صافة  القيمة 

على النحو التايل )كما يف اجلدول(

يبداأ  اأ(،  )العمود  الت�صنيع  مرحلة  • يف 
م��دخ��لت  خم���زون  ببع�س  ال��ع��م��ل  ���ص��اح��ب 
العمل - رمبا تكون متبقية من العام ال�صابق. 
يبيع �صلعته مقابل 300 دولر لتاجر اجلملة. 
بفر�س �صرائب على  ال�صرائب  م�صوؤول  يقوم 
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 %10 مبعدل  اأمريكي  دولر   300 املعاملة 
ال�صركة  م��ن  اأم��ري��ك��ًي��ا  دولًرا   30 وي��ج��م��ع 

امل�صنعة )العمود ج(.

مببلغ  املدخلت  اجلملة  تاجر  • ي�صرتي 
ويبيعها  امل�صنعة  ال�صركة  م��ن  دولر   300
اإلى تاجر جتزئة )العمود  700 دولر  مقابل 
قدرها  �صريبة  ال�صرائب  اإدارة  تفر�س  ب(. 
70 دولًرا على البيع )700 دولًرا * %10 
تطرح  لكنها  ج(،  )العمود  دولًرا(،   70  =
ال�صركة  دفعتها  ال��ت��ي  دولًرا   30 �صريبة 
د.(.  )العمود  لل�صلعة،  �صرائها  عند  امل�صنعة 
التي  ال�صريبة  �صايف  يكون  احلالة،  هذه  يف 
40 دولًرا )70 دولًرا  يدفعها تاجر اجلملة 

- 30 دولًرا(، )العمود ه�.(.

بائع  اإل��ى  منتجه  يبيع  اجلملة  بائع   •
القيمة  �صريبة  دولر.   900 مقابل  التجزئة 
امل�صافة املقدرة هي 90 دولًرا )900 دولًرا 
* 10%(، )العمود ج(، ولكن يتم طرح 70 
دولًرا التي مت دفعها عند ال�صراء يف املرحلة 
القيمة  �صريبة  �صايف  فاإن  وبالتايل  ال�صابقة، 
دولًرا،   20 ه��و  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  امل�صافة 

)العمود ه�(.

ال�صلعة  التجزئة  بائع  يبيع  اأخ���رًيا،   •
تبلغ �صريبة  دولر.   1000 مقابل  للم�صتهلك 
)العمود  دولر   100 املقدرة  امل�صافة  القيمة 
90 دولًرا الذي  ج( ولكن يتم ا�صتبدال مبلغ 
وبالتايل  التجزئة،  بائع  �صراء  عند  دفعه  مت 
هذه  يف  امل�صافة  القيمة  �صريبة  �صايف  ف��اإن 

املرحلة هو 10 دولرات )العمود ه�(.

القيمة  �صريبة  اإج��م��ايل  اأن  نلحظ   •

هو  هذه  الإنتاج  عملية  يف  املدفوعة  امل�صافة 
التي  ال�صريبة  نف�س  هي  ه��ذه  دولر.   100
مبيعات  �صريبة  مع  دفعها  املمكن  من  ك��ان 
�صراء  عملية  على   %10 بن�صبة  التجزئة 
الفعلية،  املمار�صة  يف  دولر.   1000 بقيمة 
 %10 بن�صبة  تنتج �صريبة مبيعات عامة  قد 
اأكرث )اأو اأقل!( من الإيرادات يف نف�س املثال. 
م�صتوى  على  املبيعات  �صريبة  فر�س  مت  اإذا 
 100 ال�صريبة  ف�صتكون  النهائي،  التجزئة 
ل�صريبة  الإج��م��ايل  املبلغ  بال�صبط   - دولر 
القيمة امل�صافة )العمود و(. ومع ذلك، نظًرا 
اإلى اأنه يتم فر�س �صريبة املبيعات يف مرحلة 
ا يف بع�س  البيع بالتجزئة ويتم حت�صيلها اأي�صً
اإجمايل  يكون  فقد  ال�صابقة،  الإنتاج  مراحل 
�صيتم  مما  اأك��رب  املدفوعة  املبيعات  �صريبة 
دفعه مبوجب �صريبة القيمة امل�صافة )العمود 
ال�صريبة  ف��ر���س  يتم  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  و(. 
اإذا  والتجزئة.  باجلملة  البيع  مرحلتي  يف 
النهائي،  امل�صتهلك  اإل��ى  ال�صريبة  مترير  مت 
 190 ه��و  املدفوعة  ال�صريبة  اإج��م��ايل  ف��اإن 
ال�صريبة  مترير  يتم  اأن  املحتمل  من  دولًرا. 
التجزئة،  بائع  اإلى  باجلملة  البيع  مرحلة  من 
يف  )وال�صريبة(  البيع  �صعر  زي��ادة  وبالتايل 
املبلغ  يعتمد  بالطبع،  بالتجزئة.  البيع  مرحلة 
النهائي املدفوع مبوجب �صريبة التجزئة على 
عليها  تنطوي  التي  الو�صيطة  املعاملت  عدد 
يف  املراحل  عدد  انخف�س  كلما  معينة.  �صلعة 
ال�صريبي  التاأثري  احتمال  قل  الإنتاج،  عملية 

املتتايل. 
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مقارنة بين ضريبة القيمة المضافة 
وضرائب مبيعات التجزئة

الدول المتصدرة ألعلى قيمة لضريبة 
القيمة المضافة

امل�صافة  القيمة  �صريبة  يف  ال��ع��امل  بطل 
هي بدون مناف�صة دولة بوتان، مبعدل �صريبة 
�صمال  ب��وت��ان  وتقع   .%50 امل�صافة  للقيمة 
بنجلدي�س التي بدورها تفر�س �صريبة القيمة 
جيبوتي  تاأتي  فقط.   %15 بن�صبة  امل�صافة 
ا  اأي�صً وه��ي   %33 بن�صبة  الثانية  املرتبة  يف 
دولة �صغرية. ميامنار، التي ا�صتهرت با�صمها 
القدمي، تدخل بورما املن�صة مب�صتوى �صريبة 
القيمة امل�صافة بن�صبة 30%. يف اأوروبا، نرى 
التحول من  العامل،  بقية  نف�س الجتاه كما يف 
ال�صتهلك.  �صريبة  اإل��ى  ال�صركات  �صريبة 
تقوم احلكومات بتحويل ال�صغط ال�صريبي من 
ال�صركات اإلى النا�س؛ لأنه من الأ�صهل والأكرث 
امل�صتهلكني.  على  ال�صرائب  فر�س  موثوقية 

من  ال���ص��ت��ث��م��ارات  جل��ذب  �صر�صة  املناف�صة 
باحلاجة  بلد  كل  وي�صعر  الأجنبية،  ال�صركات 
اإلى خف�س م�صتويات ال�صرائب على ال�صركات، 
ا. الدمنارك  وهي حقيقة تقود هذا الجتاه اأي�صً
اخلام�صة  امل��رت��ب��ة  يف  ت��اأت��ي  ح��ي��ث   )%25(
لديها  اأن  اإل��ى  نظًرا  اأوروب��ي��ا،  والأول���ى  عامليا 
 – فقط  واح��د  م�صافة  قيمة  �صريبة  معدل 
واملنتجات  واخلدمات  العنا�صر  جميع  اأن  اأي 
اأما   .%25 بن�صبة  مبيعات  �صريبة  معدل  لها 
الأول��ى من حيث  املرتبة  املغرب  فتحتل  عربيا 

اأعلى �صريبة قيمة م�صافة وتبلغ )%20(

  
تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

في دول مجلس التعاون الخليجي
بيئ���ة  اخللي���ج  منطق���ة  اعتب���رت  لطامل���ا 
اأن���ه  غي���ر  ال�صرائ���ب،  ومنخف�ص���ة  جذاب���ة 
وكج��زء  املتغي��ر  القت�صادي  امل�ص��هد  ملواكبة 
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نطاقا،  الأو���ص��ع  التنمي��ة  اإ���ص��لح��ات  م��ن 
التع��اون  ف��ي جمل���س  الأع�صاء  ال��دول  وقع��ت 
�صريب��ة  عم��ل  اإط��������ار  اتفاقي��ة  اخلليج��ي 
ال�صريب��ة  قيم��ة  لف��ر�س  امل�صاف��ة  القيم��ة 
واخلدم���ات  ال�ص���لع  توري���د  عل���ى  امل�صاف��ة 
ن�ص���ر  ت���م  وق���د   )%5( بن�صبة  مبع���دل 
التفاقية املوح���دة ل�صريب���ة القيم���ة امل�صاف���ة 
ف���ي  ال�ص���عودية  العربي���ة  اململك���ة  قب���ل  م���ن 

ال�21 م���ن ابري���ل 2020.

�ص�وف يرتت�ب عل�ى تطبي�ق �صريب�ة القيم�ة 
امل�صاف�ة اآث�ار عل�ى ال�ص�ركات 
اجل�دد،  ال�صرائ�ب  ودافع�ي 
غي�ر  و/اأو  مبا�ص�ر  ب�ص�كل 
املرج�ح  م�ن  لي��س  مبا�ص�ر. 
القيم�ة  �صريب�ة  ت�ص�كل  اأن 
امل�صاف�ة املطبق�ة عل�ى نط�اق 
اأي  منخف��س  مبع�دل  وا�ص�ع 
ع��ائ�����ق اأم�����ام ال���ص��ت��ث��م��ارات 
متت�د  وال��ت�����ي  املنطق�ة،  ف�ي 
اأكث�ر  ه�و  م�ا  اإل�����ى  عوامله�ا 
ال�صريب�ة  و�ص�ع  م�ن  بكثي�ر 

املنخف�ص�ة. 

اإل�ى  والو�ص�ول  التحتي�ة  البني�ة  تطوي�ر  اإن 
الأ�صواق الت�ي تت�ص�م باإمكاني�ات النم�و املرتفع�ة 
التجاري��ة  واملناط��ق  واآ�ص�يا،  اأفريقي�ا  ف�ي 
احل��رة، وتكالي��ف العمال��ة التناف�ص��ية، ون��درة 
القت�صادي  وال�صتقرار  التجاري��ة  العوائ��ق 
م��ن  تزي��د  عوام��ل  كله��ا  ه��ي  وال�صيا�ص��ي 
واإذا  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�صاف��ة  املنطق��ة.  جاذبي��ة 
ما مت اإدارة ال�صركات بكفاءة فمن امل�صتبعد اأن 
قوي  تاأثي��ر  امل�صاف��ة  القيم��ة  ل�صريب��ة  يك��ون 

عل��ى ال�ص��ركات امل�ص��جلة.

�صت�صبح ُعمان رابع دولة ع�صو يف جمل�س 
القيمة  �صريبة  نظام  تطبق  اخلليجي  التعاون 
اأب��ري��ل   16 يف  ذل���ك  تفعل  ع��ن��دم��ا  امل�����ص��اف��ة 
اأنها �صتقدم نظام  اأكدت ُعمان  2021، حيث 
اإط��ار  م��ع  امل��ت��واف��ق  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
�صريبة القيمة امل�صافة يف دول جمل�س التعاون 
�صتقدم   .2021 اأبريل  من  اعتباًرا  اخلليجي 
ُعمان �صريبة القيمة امل�صافة مبعدل قدره %5 
اأعلى  ولكن  حم��دودة،  �صفرية  ت�صنيفات  مع 
عدد من اإعفاءات �صريبة القيمة امل�صافة التي 
راأيناها حتى الآن يف املنطقة.

الإم��ارات  من  كل  وكانت 
واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
والبحرين  ال�صعودية  العربية 
نفذت �صريبة القيمة امل�صافة 
منذ التوقيع على اإطار �صريبة 
دول  يف  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
للدول  بالن�صبة   .2016 عام 
حول  اجل��دل  م��ن  كثري  هناك  ك��ان  املتبقية، 
التوقيت الأن�صب للتنفيذ مع الأخذ يف العتبار 
والتجارة  املحلي  القت�صاد  وق��وة  ا�صتقرار 

والتوظيف وعوامل اأخرى.

برفع  املتمثلة  ال�صعودية  اخلطوة  وكانت   
اإلى   %5 من  امل�صافة  القيمة  �صريبة  معدل 
مالية  “لدعم  2020 حماولة  مايو  15% يف 
COVID. لتنويع  الدولة” يف بداية جائحة 
ولتقليل  الأخ����رية  ال�����ص��ن��وات  يف  اقت�صادها 

اعتمادها على عائدات �صناعة النفط.

ُعمان رابع دولة عضو 
في مجلس التعاون 

الخليجي تطبق 
نظام ضريبة القيمة 

المضافة
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الدروس المستفادة من تطبيقات المملكة
 العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة لضريبة القيمة المضافة

- الصعوابت املتعلقة حبقيقة أن هذه كانت مقدمات كاملة ألنظمة ضريبة القيمة املضافة اجلديدة. ونتيجة لذلك 
مل يكن الرتكيز الرئيسي على املوردين األجانب للخدمات الرقمية للمستهلكني يف هذه الدول األعضاء يف جملس 
التعاون اخلليجي. كان تركيز وطاقة السلطات الضريبية بطبيعة احلال على أن تفهم الشركات احمللية األمر بشكل 

صحيح.

- أحد املصادر الرئيسية لالرتباك، على سبيل املثال، كان حول مسألة عتبة املبيعات )البداايت(. العتبات تنطبق 
فقط على املوردين احملليني. ال يوجد عتبة مبيعات )يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة( ملوردي 

اخلدمات الرقمية املقيمني يف اخلارج مع املستهلكني يف هذه الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي.

- مت نشر القواعد اليت تتعلق حتديًدا ابملوردين األجانب يف وقت متأخر قلياًل عن قواعد ضريبة القيمة املضافة 
األصلية. هذا يعين أنه يف اململكة العربية السعودية على سبيل املثال، مت الكشف عن شرط وجود وكيل بعد اتريخ 
تطبيق ضريبة القيمة املضافة األصلي يف 1 يناير 2018. مت أتكيد هذا املطلب يف أوائل فرباير، ونتيجة لذلك، مت 

أتخري التسجيالت قلياًل.

- هذا الوضع كان متوقعا ابلطبع مع مثل هذا التنفيذ الكبري ولن يكون له عواقب وخيمة. اآلن أصبحت مواقف 
لسلطات الضريبية جتاه املوردين املقيمني يف اخلارج واملتطلبات احملددة املتعلقة هبم أكثر وضوًحا. سيؤدي هذا 

الوضوح إىل مستوايت تسجيل أكثر سالسة مع زايدة أكرب يف االمتثال.
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العوائد المتوقعة لدول مجلس التعاون 
الخليجي من ضريبة القيمة المضافة

من خلل التوقيع على معاهدة اإطار �صريبة 
ال�صت  ال��دول  جميع  التزمت  امل�صافة،  القيمة 
 %5 بن�صبة  امل�صافة  القيمة  �صريبة  مبعدل 
اإلى جنب مع بع�س الإعفاءات واملعدلت  جنًبا 
ال�صفرية. يعد التمييز بني الت�صنيف ال�صفري 
يف  اأن��ه  من  الرغم  فعلى  مهًما؛  اأم��ًرا  والإعفاء 
كلتا احلالتني ل يجب احت�صاب �صريبة القيمة 
الذي  للمورد  ُي�صمح  ل  التوريد،  على  امل�صافة 
يقوم بتوريدات معفاة عموًما با�صرتداد �صريبة 

بهذه  يتعلق  فيما  امل��دخ��لت 
التوريدات. ل يقت�صر ا�صرتداد 
املتكبدة  امل��دخ��لت  �صريبة 
ذات  بالتوريدات  يتعلق  فيما 
وه��ذا  ال�صفري.  الت�صنيف 
معدل  متو�صط  بكثري من  اأقل 
يف  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
القت�صادي  التعاون  منظمة 
والذي   )OECD( والتنمية 
وف��ًق��ا   .%19 ح����وايل  ي��ب��ل��غ 

املتوقع  ومن  الدويل،  النقد  �صندوق  لتقديرات 
اأن يحقق هذا املعدل املتوا�صع )5%( اإيرادات 
�صريبة القيمة امل�صافة يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي بني 0.8% و1.6% من الناجت املحلي 

الإجمايل.

 
تأثير ضريبة القيمة المضافة 

على النمو االقتصادي
الو�صائل  اأكرث  اأحد  ال�صريبي  النظام  ميثل 
فهو  للدولة،  الداخلية  امل���وارد  لتعبئة  فعالية 
النمو  لتعزيز  مواتية  بيئة  خللق  املجال  يف�صح 

القت�صادي. ولذلك، فاإن احلاجة اإلى ال�صرائب 
اأخ��رى، هي توفري م�صدر مادي  اأم��ور  من بني 
بالتزاماتها  ال��وف��اء  يف  للحكومة  ل��لإي��رادات 
والتزاماتها املتزايدة با�صتمرار جتاه مواطنيها. 
املوارد  تعبئة  الفعال  ال�صريبي  النظام  ي�صمن 
اأنه يحفز  امل�صتغلة، كما  الوفرية غري  الداخلية 
لتعزيز منو القت�صاد. لذلك، تعد  بيئة مواتية 
احلكومة  تفر�صها  اإلزامية  �صريبة  ال�صريبة 
على اأحد الأ�صخا�س اأو ممتلكاته لتوفري الأمن 
واملرافق الجتماعية وتهيئة الظروف للرفاهية 

القت�صادية للمجتمع.

ت���ع���د ����ص���ري���ب���ة ال��ق��ي��م��ة 
اأح��دث  م��ن  واح���دة  امل�صافة 
ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��اد  اأدوات 
على  وتنفيذها  قبولها  ويتم 
الدول.  نطاق وا�صع يف معظم 
�صريبة  ت��ف��ر���س  ذل���ك،  وم���ع 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة ق���ي���وًدا يف 
الهند.  مثل  النامية  البلدان 
الفردي  الدخل  هيمنة  ي�صكل 
امل��ن��خ��ف�����س يف ه����ذه ال����دول 
اإي���رادات  حتقيق  يف  احلكومات  على  �صعوبة 
من خلل �صريبة الدخل. باملقارنة مع �صريبة 
م�صدر  املبيعات  �صريبة  تعد  امل�صافة،  القيمة 
هذه  يف  الإقليمية  للحكومات  رئي�صي  دخ��ل 

البلدان.

�صريبة  وهي  امل�صافة  القيمة  �صريبة  تعد 
من  واح��دة  ال�صتهلك،  على  النطاق  وا�صعة 
اأ�صغرها، لكنها من بني اأهم م�صادر الإيرادات 
احلكومية. يف اأقل من 60 عاًما منذ اإدخالها، 
حلت حمل �صرائب املبيعات واملبيعات املختلفة 

ضريبة القيمة 
المضافة من أحدث 

أدوات االقتصاد ويتم 
قبولها على نطاق 
واسع في معظم 

الدول
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يف اأكرث من 160 دولة ومتثل عائداتها اأكرث من 
7% من الناجت املحلي الإجمايل يف العامل. ومن 
املتوقع اأن ت�صتمر هذه الأرق��ام يف النمو ب�صبب 
ال�صتهلك  �صرائب  على  املتزايد  العتماد 
وب�ضبب ��ضرت�ط �لعديد من �ملنظمات متعددة 
الأع�صاء �صريبة  دولها  ت�صتخدم  اأن  الأط��راف 

القيمة امل�صافة.

�صريبة  لتبني  الرئي�صية  الأ���ص��ب��اب  اأح���د 
القيمة امل�صافة هو العتقاد باأنها نظام �صريبي 
فعال. يتم حت�صيل �صريبة القيمة امل�صافة يف 
كل مرحلة من مراحل �صل�صلة الإنتاج، ولكن يتم 
املدخلت  على  املدفوعة  ال�صرائب  جميع  رد 

امل�صرتاة بالكامل يف الوقت املنا�صب.

ياأتي تربير نظام �صريبي فعال من نظرية 
الأمثل  ال�صريبي  النظام  اأن  يف  الإنتاج  كفاءة 
اخلا�صة  الإن��ت��اج  ق���رارات  ي�صوه  اأن  ينبغي  ل 
اأخ���رى.  ت�صوهات  وج���ود  يف  حتى  بال�صركات 

التهرب  غياب  الإن��ت��اج  كفاءة  نظرية  تفرت�س 
الوقت  يف  الر�صمي.  غري  والقت�صاد  ال�صريبي 
نف�صه، تعتمد كفاءة �صريبة القيمة امل�صافة على 
افرتا�س اأنها م�صممة جيًدا وُمطبقة جيًدا. يف 
حالة انتهاك اأي من هذه الفرتا�صات، ت�صبح 
على  جزئية  �صريبة  امل�صافة  القيمة  �صريبة 

الإنتاج، مما يوؤدي اإلى عدم كفاءة الإنتاج.

القيمة  �صريبة  ت�صميم  اأن  اإل���ى  ن��ظ��ًرا 
تعمل  التي  الأو�صع  والبيئة  واإنفاذها  امل�صافة 
اأ�صعف بكثري يف البلدان الأفقر منها  يف ظلها 
الطبيعي  ال�صوؤال  فاإن  ث��راًء،  الأكرث  البلدان  يف 
والأفقر  الأغنى  البلدان  كانت  اإذا  ما  هو  اإذن 
اإدخال  الكفاءة من خلل  مكا�صب يف  �صتحقق 
�صريبة القيمة امل�صافة؟ ومع ذلك، من املده�س 
تقِيّم مكا�صب  التي  الأدلة  القليل من  اأن هناك 
علوة  امل�صافة.  القيمة  �صريبة  من  الكفاءة 
على ذلك، ت�صتند جميع هذه الدرا�صات تقريًبا 
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ب�صكل ح�صري اإلى البلدان ذات الدخل املرتفع، 
وي��رج��ع ذل��ك اإل���ى ح��د كبري اإل���ى ع��دم وج��ود 
بيانات قابلة للمقارنة عرب البلدان حول الكفاءة 

القت�صادية.

وغالًبا ما تتاأثر قرارات قبول �صريبة القيمة 
امل�صافة بقوى خارجية ميكن القول اإنها خارجية 
الإ�صلحية.  للبلدان  الداخلية  للظروف  املن�صاأ 
وغري  الأكادميية  امل�صادر  من  العديد  ت�صلط 
متعددة  املنظمات  دور  على  ال�صوء  الأكادميية 
الأط��راف، وخا�صة الحتاد الأوروب��ي و�صندوق 

التاأثري على  ال��دويل يف  النقد 
القيمة  �صريبة  ات��خ��اذ  ق��رار 
امل�����ص��اف��ة. ي��ط��ال��ب الحت���اد 
الأوروب������ي ال����دول الأع�����ص��اء 
بتبني �صريبة القيمة امل�صافة 
ع��ن��د ال���دخ���ول اإل����ى الحت���اد 
الأوروبي. لذلك، فاإن اأي دولة 
تن�صم اإل��ى الحت��اد الأوروب��ي 
اإليه  الن�صمام  اإل��ى  تطمح  اأو 
اع��ت��م��اد �صريبة  اإل���ى  حت��ت��اج 
القيمة امل�صافة. وباملثل، يعترب 

عن  املدافعني  اأ�صد  من  ال��دويل  النقد  �صندوق 
�صريبة القيمة امل�صافة، وغالًبا ما ي�صع اعتماد 
تقدمي  �ضروط  كاأحد  �مل�ضافة  �لقيمة  �ضريبة 
قر�س اأو اأي م�صاعدة اأخرى. وبالتايل، فاإن اأي 
دولة حتتاج اإلى م�صاعدة �صندوق النقد الدويل 
لديها احتمالية اأكرب بكثري لتبني �صريبة القيمة 

امل�صافة.

دولة  يف  ال�صريبي  الهيكل  ت�صميم  ويوؤثر 
الدول  يف  ال�صريبية  الهياكل  ت�صميم  على  ما 
القيمة  �صريبة  ال���دول  تبنت  اإذا  امل��ج��اورة. 

هذا  ف�صيكون  جريانها،  تاأثري  ب�صبب  امل�صافة 
للظروف  اأك��رث  خارجًيا  ال�صريبي  الإ���ص��لح 
الذي  الإ�صلح  من  املتبني  للبلد  القت�صادية 
جاء  الداخلية.  القت�صادية  ظروفها  حتركه 
يف  بالفعل  امل�صافة  القيمة  �صريبة  اإدخ����ال 
املثال،  �صبيل  على  اإقليمية.  موجات  اأع��ق��اب 
تبنت اأكرث من 11 دولة اأوروبية اأخرى �صريبة 
القيمة امل�صافة يف غ�صون 5 �صنوات من قرار 
فرن�صا بتبني �صريبة القيمة امل�صافة. وباملثل، 
اللتينية  اأمريكا  يف  اأخ��رى  دول��ة   11 اأدخلت 
من  عقد  غ�صون  يف  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
قرار الربازيل اعتماد �صريبة 
ال�صلوك  القيمة امل�صافة. يعد 
يف  خا�س  ب�صكل  ق��وي��ًا  املقلد 
تبنت  حيث  ال�صرقية،  اأوروب��ا 
القيمة  ���ص��ري��ب��ة  دول����ة   18
امل�صافة يف غ�صون 5 �صنوات 
القيمة  �صريبة  اعتماد  م��ن 

امل�صافة يف املجر.

تبنت جميع البلدان تقريًبا 
القيمة امل�صافة لتحل  �صريبة 
املبيعات  �صريبة  )اأي  املبيعات  �صرائب  حمل 
يف  الت�صنيع(.  �صريبة  اأو  اجلملة  �صريبة  اأو 
ا مقدمة  عدد قليل من البلدان، ا�صتخدموا اأي�صً
غري  ال�صرائب  لتقليل  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
التعريفات  مثل  الفعالة  غري  الأخرى  املبا�صرة 
اأو  الطوابع  ور�صوم  املبا�صرة  غري  وال�صرائب 
مثل  طفيف  ب�صكل  املبا�صرة  ال�صرائب  لتقليل 
�صريبة  ومعدل  الفردي  الدخل  �صريبة  معدل 
كانت  التغيريات  ه��ذه  لكن  ال�صركات،  دخ��ل 
املبيعات.  �صرائب  ل�صتبدال  مقارنة  طفيفة 

تبنت جميع البلدان 
تقريًبا ضريبة القيمة 
المضافة لتحل محل 

ضرائب المبيعات
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وبنما  اليابان  كانت  دول���ة،   88 م��ن  عينة  يف 
لديهما  يكن  مل  اللذان  الوحيدان  البلدان  هما 
�صريبة  اعتماد  قبل  عامة  مبيعات  �صرائب 
كبري  ب�صكل  اليابان  خف�صت  امل�صافة.  القيمة 
املثال،  �صبيل  )على  املختلفة  البيع  �صرائب 
اإل��ى   %23 م��ن  ال�����ص��ي��ارات  مبيعات  �صريبة 
ر���ص��وم  ك��ب��ري  ب�صكل  ب��ن��م��ا  وخ��ف�����ص��ت   )%6
�صريبة  اأدخ��ل��ت  ع��ن��دم��ا  املختلفة  ال��ط��واب��ع 
اإ�صلحات  توفر  وبالتايل  امل�صافة.  القيمة 
�صريبة القيمة امل�صافة هذه بيئة مثالية لتقييم 
واملبيعات  املبيعات  �صرائب  ال�صتبدال  تاأثري 
ال��ك��ف��اءة  ع��ل��ى  امل�����ص��اف��ة  القيمة  �صريبة  م��ع 

القت�صادية.

املثالية  امل�صافة  القيمة  �صريبة  ت�صدر 
امل�صافة  القيمة  ل�صريبة  ك��ام��ًل  ا����ص���رتداًدا 
الوقت  يف  امل�صرتاة  امل��دخ��لت  على  املدفوعة 
فيه عيوب يف  توجد  الذي  اإلى احلد  املنا�صب. 

تعمل  امل�صافة،  القيمة  �صريبة  ا�صرتداد  نظام 
الإنتاج.  امل�صافة ك�صريبة على  القيمة  �صريبة 
�صريبة  ا���ص��رتداد  ملمار�صات  �صامل  م�صح  يف 
ومتقدمة،  نامية  دولة   36 يف  امل�صافة  القيمة 
يتم  امل�صافة  القيمة  �صريبة  ا�صرتداد  اأن  تبني 
�صداده عموًما يف غ�صون 4 اأ�صابيع يف البلدان 
اأ�صهر،  ع��دة  الأم��ر  ي�صتغرق  بينما  املتقدمة، 
النامية. كما  الدول  اأكرث من عام، يف  واأحياًنا 
البلدان  من  العديد  يف  ال�صركات  اأن  اأف���ادوا 
النامية ل تتلقى دائًما املبالغ امل�صرتدة بالكامل 
بع�س  يف  املثال،  �صبيل  على  عليها.  امل�صتحقة 
ال�صرائب  م�صوؤولو  ي��ق��وم  النامية،  ال��ب��ل��دان 
مقابل  ال�صركات  من  املدفوعات  با�صتخراج 
بلدان  يف  بينما  ال���ص��رتداد،  عمليات  ت�صريع 
فقط  ال�صراء  عمليات  تتم  اأن  يطلبون  اأخ��رى، 
من خلل ح�صاب م�صريف مت التحقق منه اأو اأن 
يتم اعتمادها من قبل حما�صبني معتمدين قبل 

اإجراء اأي عمليات ا�صرتداد.
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إن كل عضو من أعضاء جسم اإلنسان، بل كل خلية فيه تعد من المعجزات 
التي خلقها اهلل في هذا الكون, فلكل واحدة وظيفتها التي تقوم بأدائها 

بدقة متناهية من دون رقيب أو حسيب, وسوف نتطرق في هذا المقال 
إلى أحد المكونات المهمة جدًا والحيوية في جسم اإلنسان والذي إن 

أخل بتوازنه وبأدائه فإنه يؤدي إلى مشاكل وظيفية ووراثية ال عقبى لها، 
هذا وبالرغم من وظائفه الجبارة فإنه ال يرى بالعين المجردة أو المجاهر 

االعتيادية، ولكن بالمجهر اإللكتروني.

بروفيسور/د فيصل عبد اللطيف الناصر
كلية طب أمبريل, لندن
مستشار المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
رئيس مركز الرعاية الصحية المنزلية

الحمض النووي

ما هو وما هي مهامه؟
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)دي اإن اإيه( اأو احلام�س النووي الذي يعد 
والتي  وتعالى-  -�صبحانه  اهلل  معجزات  اأحد 
و�ضعها يف ج�ضم �لإن�ضان و�أناط به دور� حيويا 
ال��ن��ووي  مهما ج��دا يف اجل�����ص��م، واحل��ام�����س 
يوجد  يف نواة خليا اجل�صم التي ت�صغل %10 
�صغري  النواة  حجم  ف��اإن  وللعلم  اخللية.  من 
جدًا حيث يقدر قطرها ب�6 ميكرونات )علمًا 

باأن كل مليمرت ي�صاوي 1000 ميكرون(. 

   وت��ت��واج��د الأح��م��ا���س ال��ن��ووي��ة يف �صكل 
فكل  ال��ك��روم��وزوم،  ت�صمى  م��زدوج��ة  �صفائر 
معًا  وملفوفتني  متعاقدتني  تكونان  �صفريتني 
ال��ذرات  اأو  اجلزيئات  مليني  جوانبهما  ويف 
احلام�س  �صكل  ولت�صور  ال��ن��ووي��ة،  ال��وراث��ي��ة 
يف  وت��زي��د  �صلكا  ت��ل��وي  اأن���ك  تخيل  ال���ن���ووي 
اللفائف  م��ن  عقد  تتكون  عندئذ  الل��ت��واء، 
ال�صغرية تزداد بزيادة اللتواء، وهذه العملية 
3 مليارات عقدة يف كل  ت�صمح بوجود حوايل 
داخ��ل  فقط  ميكرونات   6 م�صاحة  يف  خلية 
النواة، ولو مددنا احلم�س النووي املوجود يف 
ي�صل  لوجدناه  امل�صتقيم  على اخلط  خلية  كل 

اإلى مرتين تقريبًا. 

يتكون  الب�صري  اجل�صم  باأن  نعلم  وعندما 
فلو  خلية،  تريليون   100 م��ن  ي��ق��ارب  مم��ا 
�صبكنا احلام�س النووي املتواجد يف كل خليا 
لأ�صبح  م�صتقيم  خ��ط  يف  وم��ددن��اه  اجل�صم 
طوله 76 بليون ميل )اأكرث من 108 بليونات 
اإلى  الأر���س  4 مرات من  اأي لمتد  كيلومرت( 

ال�صم�س. 

يتكون احلم�س النووي من جزيئات ت�صمى 
نيوكليوتايد  كل  يحوي  حيث  النيوكليوتيدات 
ذو  وال��ن��ي��رتوج��ني  وال�صكر  الفو�صفات  على 
اأدي��ن��ني )A(، ثيمني  الأرب��ع��ة وه��ي  الأن���واع 
)T(، غوانني )G( و�صيتو�صني )C(، ويحوي 
بالقواعد  ي�صمى  مما  بليونات   3 على  كذلك 
وهي مت�صابهة لدى جميع النا�س اإل اأن ترتيبهم 
لبناء  املتاحة  املعلومات  يحدد  وت�صل�صلهم 
قد  املثال  �صبيل  فعلى  و�صيانته.  الكائن احلي 
يوجه الت�صل�صل ATCGTT للعيون الزرقاء 
، بينما قد يوجه ATCGCT للعيون البنية.

ال�صريحة  النووي  احلام�س  يعد  وجم��ازًا 
التعليمات  جميع  على  حتوي  التي  الإلكرتونية 
الوراثية والتعليمات البيولوجية واجلينية للنمو 
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وبها  احلية،  الكائنات  يف  والتكاثر  وللوظائف 
يتم تخزين املعلومات الوراثية التي تتحكم يف 
التكوين  من  اليومية  اجل�صم  خليا  وظائف 
اأنها حتتوي  اإلى  اإ�صافة  املمات،  اإلى  اجلنيني 
املكونات  لبناء  املوجهة  اخلرائط  على  كذلك 
واحلم�س  الربوتينات  مثل  للخليا  الأخ��رى 
هذا  ريبونيوكليك(،  )حم�س  الريبي  النووي 
ويتم تخزين كل تلك املعلومات الوراثية داخل 

الأجزاء الكيميائية لذرات احلم�س النووي. 

ال�صفرة  يحمل  النووي  احلام�س  اأن  كما 
وتطور  لنمو  امل�صتخدمة  الوراثية  والتعليمات 
يف  الوراثية  ال�صفات  ونقل  وا�صتن�صاخ  وعمل 
الآخر  الفرد  الإن�صان، مما مييز كل فرد عن 
الكائنات  جلميع  الوراثية  ال�صفات  وكذلك 
احلية والدقيقة منها كالفريو�صات. ومن مهام 
الوراثية  الر�صائل  نقل  هو  ال��ن��ووي  احلم�س 
ول�صتمرارية  اجل�����ص��م.  اأع�����ص��اء  جميع  اإل���ى 
يتم  الوراثي  والرتميز  الوراثية  ال�صفات  بقاء 

مترير التعليمات املذكورة وراثيًا من الوالدين 
اإلى الأجيال. 

امل��ن��وي��ة  احل��ي��وان��ات  تلقيح  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا 
تكوين  وعند  احلمل،  عملية  خلل  للبوي�صة 
الوراثية  ال�صفرة  فيها  تن�صاأ  الأول���ى  اخللية 
مدى  تلزمه  والتي  ال�صخ�س  بذلك  اخلا�صة 
من  اخلليا  اكت�صاب  املعروف  ومن  احلياة. 
ن�صف الكروموزومات احلاوية على احلام�س 
الآخر  والن�صف  الأب  من  به  اخلا�س  النووي 
من الأم وعند انق�صام اخللية يتم يف الأحوال 
احلم�س  ج��زي��ئ��ات  م��ن  ك��ل  ن�صخ  الطبيعية 
اأي  فيها  ولي�س  وثابتة  متزنة  بطريقة  النووي 
الأ�صل  طبق  واح��دة  ن�صخة  ذهاب  مع  �صائبة 
اأي  ح�صلت  م��ا  واإذا  ج��دي��دة،  خلية  ك��ل  اإل��ى 
لكي  جتميدها  يتم  اجلزيئات  فهذه  اأخ��ط��اء 

تدمر )تهلك(.  

النووي  احلم�س  وظائف  فاإن  وباخت�صار، 
ال�صفات  وح��ف��ظ  ت��خ��زي��ن  ه���ي:  الرئي�صية 
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واملواد الوراثية فى نواة اخلليا وتوفري نف�س 
انق�صام  عند  الوراثية  ال�صفات  من  املخزون 
اخلليا وكذلك توفري الرتميز الوراثي املكون 
لتكون  معًا  ترتابط  التي  الأمينية  للأحما�س 

الربوتني.

لهذه  فهوخالق  ق��درت��ه  يف  اهلل  �صبحان 
�صكلها  يف  ج��دًا  الب�صيطة  اجلزئية  املكونات 
والتي  األإلكرتونية  باملجاهر  اإل  ترى  ل  التي 
هي معقدة متامًا يف وظائفها. لقد و�صع اهلل 
ال�صغري  املكون  هذا  يف  جلله  معجزاته  جل 
يت�صف  التي  الوراثية  ال�صفات  كل  ليحمل 
النووي  احلام�س  يعد  وبالتايل  الإن�صان،  بها 
باأدق  ال�صفات  جميع  به  وخمطوطة  مو�صوعة 

وتو�صيفه  الب�صري  اجل�صم  لذلك  التفا�صيل 
عن  طريق  خريطة  وو�صع  الأخ��رى  لل�صفات 
كيفية انتقالها من ذلك ال�صخ�س اإلى الأجيال 

القادمة.

خ��ت��ام��ا، ف��احل��م�����س ال���ن���ووي م��ه��م ج��دا 
على  يحتوي  وه��و  والتكاثر،  والنمو  لل�صحة 
الربوتينات  لإنتاج  خلليا  اللزمة  التعليمات 
التي توؤثر على العديد من العمليات والوظائف 
اأو  ���ص��رر  اأي  اأن  كما  ج�صمك.  يف  املختلفة 
طفرات يف احلم�س النووي يت�صبب يف حدوث 
اأن  نذكر  اأن  ا  اأي�صً املهم  ولكن من  الأمرا�س، 
وت�صهم  مفيدة  تكون  اأن  ميكن  الطفرات  هذه 

يف تنوع اجلن�س الب�صري.
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حينما تفّصل أحداث رواية )الباغ( للقاصة والروائية العمانية بشرى الخلفان 
الصادرة عن دار مسعى، فإنك تقف عند ثالث شخصيات شاركت بنمو الحدث 
وتغييره، وهي شخصية راشد، وشخصية ريا، وشخصية ابنها. فاألولى عانت مر 

الحياة، وقسوتها بعد موت األب، بدًءا من عمه، ثم سجنه بوشاية من العم، ثم 
انتقاله من منطقته السراير إلى مسقط، ليعاني غربة المكان، وغربة األصحاب، 
وغربة الذات، لوال ظهور الشيخ الذي احتضنه في بيته وبحث له عن عمل، هذا 

العمل الذي نقله من عتال بسيط، وبأجر متواضع يقوم على نقل البضائع في 
الميناء، إلى حارس الباب الكبير عند السيد، إلى جندي في عسكر حامية السلطان 
بمسقط، ثم تطّور دوره ليقود جماعة عسكرية تدافع وتحمي مناطق النزاعات 

التي كانت تحدث بين الشيوخ والسلطان. وبين كل هذه األحداث تقع أحداث 
صغيرة أسهمت في بلورة نمو الشخصية وتطّورها في البناء والسرد والحدث. 

د. فهد حسين
ناقد من البحرين

التاريخ العماني
 في رواية الباغ لبشرى خلفان
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�صخ�صية  وه��ي  الثانية  ال�صخ�صية  وت��اأت��ي 
اأ�صبحت  ال��ت��ي  را���ص��د  اأخ���ت  )ري���ا(  ن�صائية، 
وهي:  والثانوية،  الرئي�صة  بني  ل�صخ�صية  زوجة 
)علي( �صديق را�صد بعدما طلبها منه، فحني 
»فجاأة  اإذ  الطريق،  يف  ي�صريان  الث��ن��ان  ك��ان 
اإلى مطرح،  وهما يرتقيان عقبة ريام متجهني 
اأن  ثم  �س71،  اأختك«  تزوجني  بلهفة:  ي�صاأله 
ريا متيزت منذ �صغرها بحفظ القراآن الكرمي، 
من  للأخريات  تعليًما  اإي���اه،  وناقلة  قارئة  ثم 
الدمثة،  ب�صفاتها  ا�صتطاعت  ب��ل  الفتيات، 
وخلقها العايل، واأ�صلوب حديثها، اأن تدخل مع 
كما  م�صقط،  يف  الن�صاء  قلوب  والأ�صهر  الأي��ام 
امل��راأة )ال��ع��ودة( زوجة  كانت مقربة ج��ًدا من 
بيته،  يف  واأكرمهما  ا�صت�صافهما  ال��ذي  ال�صيخ 
ثم زاد حظوها من التقدير والحرتام واملحبة 
بعد خروجها وزواجها من علي، وب�صبب تقدير 
اإلى ريا، فقد اأو�صت بتغ�صيلها  املراأة )العودة( 
بعد  املنطقة  اأو  البيت  ن�صاء  من  غريها  دون 
نف�صها  وع��زة  ري��ا  �صخ�صية  وتتك�صف  موتها، 
�صيًئا ف�صيًئا بعد ح�صورها لتعليم فتيات اإحدى 
بحرينية  )لبيبي(  ونرج�س  ال��رثي��ات،  الن�صاء 
لها  ت��رك  العماين  زوجها  وف��اة  فبعد  الأ���ص��ل، 
ثروة كبرية وبيًتا وا�صًعا حماًطا بحديقة غناء، 
كانت  التي  ال��رثوة احلقيقية  بنات هن  وث��لث 
الأم حتافظ عليهن وترعاهن، وتهتم برتبيتهن 
الرتبية ال�صاحلة املبنية على الدين والأخلق، 
بني  وعملها  مكانتها  الرغم من  وعلى  ريا،  اأما 
)زاهر(  ابنها  يف  عاندها  القدر  فاإن  الن�صاء، 
اإلى الدرا�صة يف الكويت، وللأ�صف  الذي ذهب 
مل يكمل درا�صته ب�صبب ان�صغاله بال�صيا�صة، وما 
ثوري،  العربي من ح��راك  العامل  ي��دور يف  كان 
وما يحدث يف حمافظة ظفار اآنذاك، حيث بعد 

بع�س  اإلى  وتعرفه  الكويت،  وجوده يف  مدة من 
العانيني، ان�صم الى الثوار بظفار، وحتديًدا بعد 
ما غر�س اأحد املعلمني مبادئ الن�صال العربي، 
وحقوق الفل�صطينيني التي �صلبها ال�صرائيليون، 

وهذا البن هو ال�صخ�صية الثالثة.

�صخ�صيات  ظهرت  ال�صخ�صيات  هذه  ومع 
طبيعة  يف  اأث���ر  ذات  بع�صها  ك��ث��رية،  ث��ان��وي��ة 
جمرد  الآخ����ر  والبع�س  وحت��ول��ه��ا،  الأح�����داث 
هذه  ومن  و�صريها،  للأحداث  تكميلي  ح�صور 
العودة،  وزوجته  ال�صيخ  الثانوية،  ال�صخ�صيات 
ونرج�س )لبيبي(، وعلي، وكذلك ال�صخ�صيات 
العمانية التي كانت تعمل بالكويت، ويف العموم 
لتغطي  ال��رواي��ة  يف  الزمن  رقعة  ات�صعت  فقد 
ثلثة اأجيال تقريًبا مثلتها ال�صخ�صيات عامة، 
وال�صيد،  وزوج��ت��ه  وال�صيخ  وعمه  را�صد  فوالد 
هوؤلء ميثلون اجليل الأول يف الرواية، ثم را�صد 
واأخته ريا، والن�صاء اللئي ظهرن يف الأحداث، 
ونرج�س، هوؤلء ميثلون  وعلي،  ال�صيخ  اأبناء  مع 
اجليل الثاين، ثم ياأتي اجليل الثالث الذي مثله 
ريا وعلي، ومن كان يف عمره. وقد جعلت  ابن 

بشرى خلفان
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ال��ك��ات��ب��ة ك���ل اأح����داث 
ال��رواي��ة ت��خ��رج مبعية 
هذه ال�صخ�صيات التي 
وروؤي��ة  ا  عر�صً تناولت 
القت�صادية  للأو�صاع 
واملهنية  وال�صيا�صية 
يف  العمانية  واملناطق 
اجلغرافية  �صياقاتها 
والتاريخية حتى جميء 
اإلى  قابو�س  ال�صلطان 

�صدة احلكم، وما طراأ على �صلطنة عمان عامة 
اإلى تطّور  الداعي  البناء  تغيري، وحتّول يف  من 
البلد على كل ال�صعد احلياتية بدًءا من البنى 
التحتية حتى النظم والقوانني والت�صريعات التي 
م�صاف  يف  لتكون  ال�صلطنة  لتنظيم  تعد  كانت 

الدول املتح�صرة.

بالتعب  امل�����ص��ح��وب  ال��ع��ي�����س  ���ص��وء  ويف 
وال�صنك الذي يحدث بني حني واآخر من خلل 
العلقات  يف  ال�صتقرار  وع��دم  ال���ص��ط��راب، 
العائلة  اأو  الع�صرية  اأفراد  وبني  عامة،  الأ�صرية 
الواحدة ب�صكل خا�س، تلك التي ك�صفتها اأحداث 
الرواية بو�صاطة اأ�صرة را�صد واأخته ريا، وموت 
ما  كل  على  العم  ا�صتحواذ  وحم��اول��ة  اأبيهما، 
ميلكه الأب من اأر�س ومكانة اجتماعية، زعامة 
ع�صرية، ومال وجاه، بل طغت رغبته وجنحت يف 
عملية ال�صتحواذ فرغب يف تزويج ريا ابنة اأخيه 
اإلى ابنه، وهو الأمر الذي رف�صه را�صد قائًل: 
»ريا ما تكون اأبًدا حتت ظامل ولد ظامل« �س79، 
ولعدم موافقة را�صد على ت�صرفات عمه، حاك 
له حيلة دنيئة للتخل�س منه، ف�»اأعطاه الر�صالة 
له حملني عمي  ق��ول  ال���وايل،  �صر عند  وق��ال: 

����ص���لم ك���ث���ري، ون���اول���ه 
وان��ت��ظ��ر منه  اخل�����ط، 
را�صد  �صلم  اجل����واب.. 
فوجد  الر�صالة  ال��وايل 
���ا يف  ن��ف�����ص��ه حم���ب���و����صً
قال  احل�صن..  زنزانة 
اأم��ر  ال����وايل: عمك  ل��ه 
لك بحب�س لأنك قحمت 
�س77-78،  ب��ي��ت��ه« 
ال�صجن  من  خرج  لكنه 
ب���ع���د م����ا ع�����رف اأه����ل 
اإل��ى ال��وايل طالبني اإطلق  اأم��ه ذل��ك، فجاءوا 
يف  وخناجرنا  ظهورنا،  على  »تفاقتنا  �صراحه 
فخلوا  امل��ك��ان،  حماوطني  ورجالنا  حمازمنا، 
يديكم  حتت  من  نزعناه  وّل  باحل�صنى،  ولدنا 
الت�صرف  ه��ذا  ي�صبب  فكان  �س83،  غ�صب« 
وحرماًنا  وقهًرا  وحزًنا  وح�صرة  وق�صوة  ظلًما 
معاملة  �صوء  ونتيجة  هنا،  من  واأخته،  لرا�صد 
منطقتهما  من  اخل��روج  اإل��ى  دفعهما  عمهما، 
عن  الوا�صعة،  اهلل  اأر���س  يف  بحًثا  )ال�صراير( 
مكان ي�صتطيعان العي�س فيه ب�صلم واطمئنان، 
فاأناخ  البلد،  ح��دود  من  خرجا  حتى  »م�صيا 
ال�صرم،  وادي  �صفة  على  �صدرة  عند  الناقة 
متجهني  خا�صرتهما«�س11،  عن  احلبل  وفك 
اإلى املكان الذي يحت�صن كل الب�صر والأجنا�س 
يفرق  مل  ال��ذي  امل��ك��ان  والأدي����ان،  والقوميات 
العي�س  يف  الب�صر  بني  الإم��ك��ان  ق��در  تعامله  يف 
تلك  املكان هو: مدينة م�صقط،  باأمان و�صلم، 
املدينة التي عرفت عرب التاريخ دورها يف قبول 
املعتقدات  كل  بعيًدا عن  فيها  والعي�س  الإن�صان 
التي رمبا ل تتوافق وطبيعة اأهل هذه املدينة اأو 
اأهل ال�صلطنة اأنف�صهم، لكن هذا التاريخ وهذه 

KANOO MAGAZAIN (20) 2021.indd   44 3/8/22   9:35 AM



كانو الثقافية / مارس 2022
44

كانو الثقافية / يناير 2022
45

النظرة الثاقبة منذ الزمن ال�صحيق جعل عمان 
اليوم حمطة رئي�صة للوافدين القادمني من �صتى 

موانئ العامل البحرية واجلوية والربية. 

اإل���ى م�صقط،  ال��رح��ال  واأخ��ت��ه  را���ص��د  �صد 
يف  عليه  مما  اأف�صل  يكون  هناك  الو�صع  لعل 
م�صقط  متيز  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  منطقتهما، 
بينهم،  الختلف  كان  مهما  النا�س  باحت�صان 
ول  املكان  عن  غريبان  ريا،  واأخته  را�صًدا  فاإن 
�صيتعاملن  كيف  ول  عنه،  �صيء  اأي  يعرفان 
اأمن واأم��ان، وهذا طبيعة الإن�صان  ويعي�صان يف 
ال�صتقرار  يف  يرغب  اأو  م��ا  مكانا  ي��زور  ح��ني 
ي�صعر بداية بالغربة والوحدة وعدم الطمئنان، 
وبخا�صة اإذا بقي فرتة من الزمن ل يعرف ماذا 
يفعل اأو مل يجد من ير�صده اإلى الطريق ال�صحيح 
لي�صلكه، ويبداأ م�صوار حياته اجلديدة، ومن هذا 
تبداأ  الظروف  فر�صته  الذي  الق�صري  الرحيل 
تت�صابك خيوطها  بل  وت��ط��ّوًرا،  الأح���داث من��ًوا 
وتتعقد اأربطتها التي باتت حمكمة مع بيع را�صد 
الطريق  ق�صوة  خم��اط��ًرا  بها  ج��اء  التي  ناقته 
واجلوع والعط�س واحلرمان، »باعها لتاجر من 
على  ينادي  ال�صوق  اأول  يف  واقًفا  كان  �صحم، 
لي�صكن  املجفف«�س18،  الليمون  من  ب�صاعته 
لتوؤكد  ولكن  �صيًئا،  عنه  يعرف  ل  رج��ل  عند 
الكاتبة ون�صها مدى تفاين الإن�صان العماين يف 
م�صاعدة اأخيه العماين، والوقوف معه يف ال�صدة 
والرخاء من دون التطفل اأو ال�صوؤال اأو حماولة 
جاء  لهذا  بعيد،  من  القادم  يخفيه  ما  ك�صف 
ال�صيخ وكاأنه م�صرّي ولي�س خمرًيا لهما لياأخذهما 
هذا  وتقاليد  عادات  ملمح  لتربز  منزله،  اإلى 
ال�صيوف  ي�صتقبل  ال��ذي  الكرمي  املعطاء  البلد 
املحتاجني  اإلى  اخلدمات  ويقدم  وامل�صافرين، 

الطني  بيت  ك��ان  بيته،  »اأدخ��ل��ه��م  وامل��ع��وزي��ن، 
�صغرية،  بيوت  ب��ه  حتيط  احل���ارة،  يف  الأك���رب 
وخيام وعر�صان، ويطل على جمرى الوادي من 

جهة ال�صرق« �س25-26. 

ومع ا�صتقرار را�صد واأخته عند هذا الرجل 
ال�صيخ الذي يحظى بالتقدير والحرتام، يقدم 
يف  العمل  وهو  يومه،  قوت  لك�صب  م�صاعدة  له 
اإلى  القوارب  من  الب�صائع  ينقل  عتاًل  امليناء 
ال�صفن، لكن هذا العمل ال�صاق الذي عانى منه 
الأمّرين، هما: تعامل اجلاليات غري العربية معه 
بطريقة ا�صتفزازية، و�صدة احلر وق�صوة العمل، 
لذلك »بداأ ي�صعر بعبوديته حتت اأثقال الزكائب، 
ونظرة البانيان وتهام�س العتالني الآخرين عليه 
بلغة ل يفهمها« �س38، لكن اإ�صرار را�صد على 
بال،  والعي�س يف اطمئنان وراحة  تغيري حياته، 
لدخول  ب��واب��ة  العمل  ه��ذا  يجعل  اأن  ا�صتطاع 
عوامل مهنية اأخرى، فبعد مدة من عمله عتاًل 
ا�صتبك مع عدد من العمال، كانوا يثريون غ�صبه 
و�صقط  ت��وازن��ه  اختل  م��ا  بعد  ب��ه  ا�صتهزائهم 
حامًل حمولته الثقيلة، غري اأن هذا ال�صتهزاء 
ينتبه  ف����»مل  عينيه،  م��ن  ي��ف��ور  الغ�صب  جعل 
فدفعه  را�صد،  عيني  يف  للحمرة  الهدل  فري�س 
بذراعه  را�صد  فاأم�صك  يتحداه،  وكاأنه  كتفه  يف 
بقوة،  الأر����س  على  ف�صقط  دف��ع��ه  ث��م  ول��واه��ا 
عليه،  وتكاثروا  العتالني،  بقية  هاجمه  عندها 
يواجه  هو  وك��ان  عليه،  يهجمون  ال��رج��ال  ك��ان 
ال�صرب بال�صرب، في�صفع هذا، ويرف�س ذاك.. 
ت�صاقطوا من حوله، وبقي هو وحده قائًما يلهث« 

�س50.

عليه  �صاكًيا  ال���وايل  اإل���ى  ح�صر  وع��ن��دم��ا 
قبلهم  من  معاناته  له  اأو�صح  العمال،  م�صوؤول 
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برا�صد  ال��وايل  ولإمي��ان  اإي��اه،  معاملتهم  و�صوء 
و�صراحته و�صدقه و�صجاعته، بعد �صماع اأقواله 
فلم  منه،  النيل  حاولوا  الذين  العمال  واأق��وال 
مهزومني،  مك�صورين  ف��خ��رج��وا  ي�صتطيعوا، 
ونتيجة لهذه ال�صراحة وال�صجاعة، عينه الوايل 
للولية  املخ�ص�س  امل��ك��ان  ال����ربزة،  يف  ع��ن��ده 
وتوجه  راأ�صه  ال�صيد  »ف��اأدار  الر�صمي،  والعمل 
بت�صجيل  اآمًرا  ي�صاره  على  الكاتب  اإلى  بالكلم 
را�صد كع�صكري يف حرا�صة الباب الكبري، واأمر 
له ببندقية ومعا�س«�س53، وبهذه اخلطوة دخل 
اإذ  ال��دول��ة،  يف  الر�صمي  العمل  حم��راب  را�صد 
و�صعادة، فبعد فرتة وجيزة  اأكرث اطمئناًنا  بداأ 
خا�س  مكان  يف  اأخته  مع  ي�صكن  اأن  ا�صتطاع 
لهما �صاكًرا ال�صيخ الذي ا�صت�صافهما من دون 
اأن يرتكا هذه العائلة واإمنا باتا من اأهل الدار، 
لكن العمل حار�ًصا مل يق�س فيه وقًتا، واإمنا جاء 
اإلى العمل يف جي�س ال�صلطان، فبعد  قرار نقله 
مدة كان يزاول فيها عمله الذي كلف به، »اأخربه 
علي باأن حديًثا دار بني ال�صيد ورئي�س احلامية، 
واأنه اختري لي�صبح ع�صكرًيا يف حامية م�صقط، 
اخلاكي،  القمي�س  الد�صدا�صة  �صيلب�س  واأن��ه 
)ال��ب��ريي��ة(  و�صيعتمر  الق�صري،  والبنطلون 
راأى  التي  كتلك  مت��اًم��ا  احل��م��راء،  الع�صكرية 
الفلج  ب��ني  قلعة  حرا�صة  يف  الواقفني  اجل��ن��ود 
اإلى بع�س  الرواية  ت�صري  بل  يعتمرونها«�س87، 
عمان  يف  ال�صيا�صي  بالعمل  املرتبطة  الأح��داث 
را�صد  واإع���لم  علي  خ��لل حديث  اآن���ذاك من 
القارئ  تهيئ  الروائية  كانت  اأي  التاريخ،  بهذا 
وهذا  والأح��داث،  العمل  مناخ  عليه  �صيكون  ملا 
البعد فيه جمالية النتظار وطبيعة التلقي، حيث 
العلقات  بع�س ملمح  تك�صف عن  اأن  حاولت 
وبريطانيا،  م�صقط  بني  ال�صيا�صة  يف  الثنائية 

وطبيعة هذه العلقة، اإذ »اأخربه عن التفاقيات 
واملعاهدات مع الإجنليز، وعن الإمام غزان بن 
بن في�صل، ومعاهدة  تيمور  ال�صيد  قي�س، وعن 
ال�صيب التي وقعت بينه وبني الإمام، ووقع عليها 
امل�صايخ بدل منه، وعن تق�صيم عمان لإمامة يف 
تنازل  وعن  ال�صواحل،  على  و�صلطنة  الداخل، 
�صعيد  ال�صيد  تيمور عن احلكم لبنه  ال�صلطان 
خاوية،  خزنته  تارًكا  بومبي  يف  ا�صتقراره  ثم 
اإلى  اأق�صاها  من  الفقر  غبار  يك�صوها  وب��لًدا 

اأق�صاها« �س67.

وهكذا بداأ را�صد ينتقل من من�صب ع�صكر 
اإلى اآخر، حتى ا�صتقر برتبة �صابط، كان ولوؤه 
لل�صلطان، وانتماوؤه للمكان الذي احت�صنه، لهذا 
دافع عن ال�صلطان يف عدة مناطق من عمان، 
اأثناء حماولة الإمامة القيام بثورة  بخا�صة يف 
وكذلك  الربيطانية،  واحلماية  ال�صلطان  �صد 
الذي  العمل  هذا  ظفار،  يف  برزت  التي  الثورة 
جعله يبحث عن الثوار ويقب�س عليهم ليقدمهم 
للمحاكمة كما حدث لبن اأخته )زاهر( الذي 
الأم��ر  به  لينتهي  ظفار،  يف  الثوار  اإل��ى  ان�صم 
معتقًل يف �صجن اجلليل مب�صقط، ويف الوقت 
هنا  وح��رك��ات  متوا�صلة  اأح���داث  ت��دور  ال��ذي 
وهناك يف عدة مناطق من عمان، فاإن الطرف 
الآخ����ر م��ن امل��ع��ادل��ة يف ه���ذا اخل�����ص��م دع��وة 
الداخل  يف  �صعبه  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان 
واخلارج اإلى التعاون، والعمل امل�صرتك، والعمل 
متعاونني من اأجل بناء عمان احلديث املواكب 
عمان  امل�صتقبل،  عمان  والتحديث،  للع�صرنة 
ك�صفته  ما  فعًل  وهذا  والبناء،  والنماء  التقدم 
ال�صنون اإذ باتت عمان من الدول العربية التي 
الأ���ص��ع��دة،  ك��ل  على  ك��ث��رية  حققت جن��اح��ات 
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الإن�صان  بناء  باأهمية  القرار  اأ�صحاب  لإمي��ان 
اأوًل.

حاولت  وما  وتطّورها،  الأح��داث  �صري  ومع 
الأو�صاع  من  كثري  جتاه  عليه  الوقوف  الرواية 
�لجتماعية و�لقت�ضادية و�لع�ضائرية، و�رتباط 
هذا  وحتمل  ونا�صه،  باأر�صه  العماين  الإن�صان 
ا  اأي�صً تك�صف  فهي  العي�س،  �صظف  الإن�����ص��ان 
م�صرية التحّولت والتحديث الذي حدث لعمان، 
وتطورها، بدًءا من تلك الظروف التي عا�صها 
ال�صعب العماين يف خم�صينيات القرن املا�صي، 
داخل عمان  التعليم  لتلقي  اأمكنة  والبحث عن 
عمان،  حدود  خارج  اأو  ومناطقها(،  )م�صقط 
لنا  وي��وؤك��د  اآن����ذاك،  والبحرين  ال��ك��وي��ت  مثل 
اأن  والتعليمي  وال�صيا�صي  الجتماعي  التاريخ 
هناك العديد من عائلت عمان عامة، واأبناء 
اأبناءها  تر�صل  كانت  اخل�صو�س  على  م�صقط 
العربية  اأو  التعليم يف املنطقة اخلليجية  لتلقي 

اإمكانيات هذه  كالعراق وم�صر مثًل، وبح�صب 
وهنا  القت�صادية،  وم�صتوياتها  ال��ع��ائ��لت، 
ال�صردي  العمل  وفقت يف هذا  الكاتبة  اأن  نرى 
و�صدق  �صفافية  بكل  كتب  ال���ذي  الإب���داع���ي 
عمان،  يف  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ  م��لم��ح  لبع�س 
الثالثة،  الألفية  مطلع  حتى  اخلم�صينيات  منذ 
الدول  اإحدى  الآن  هكذا كانت عمان، وها هي 
املناف�صة التي متلك الإمكانات الب�صرية القادرة 

على بناء وطنها.

طبيعة  يف  فتتمثل  الأخ���رية  امللحظة  اأم��ا 
بع�صها  ج��اء  التي  واحل��واري��ة  ال�صردية  اللغة 
اخلليجي  القارئ  على  ي�صعب  رمبا  مبفردات 
فهم معانيها، فكيف بالإن�صان العربي، غري اأن 
هذه املفردات مل توؤثر على طبيعة الن�س وبنائه 
املتقن يف  الكاتبة  ودور  وجمالًيا،  فنًيا  الهرمي 

توظيف تقنيات الكتابة الروائية باقتدار.
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وهو في طريقِه الى عملِه في صباِح يوٍم شديد البرودة، مشبعة برطوبة 
عالية. كان يقود سيارته وهو يرتدي بذلة زرقاء غامقة وربطة عنق حمراء 

ويلف حول رقبته ايشارب كستنائي اللون، لونُه المفّضل. كان الضباُب الكثيف 
يهمي شيًئا فشيًئا حتى شعر أن الرؤية بدأت تنعدم. أصبح يسوق سيارته 

مسترشًدا بالخطوط البيضاء المرسومة على جانبي الشارع. 
ها، وبالكاد كانت السيارات تتحرك تاركًة مصابيحها  كانت الزحمة على أشدِّ
مضيئة لتفادي االصطدام، بينما كانت أبواق السيارات تتصاعد بين حيٍن وآخر 

وكأنهم فقدوا أعصابهم من هذه الورطة المثيرة لألعصاب. استسلم 
للوضع وبدأ يستمع الى فيروز وصوتها المخملي يهدهد الروح فسرح بفكره 

وحركة المرور متوقفة تماًما.

عبدالحميد القائد

ضياع في يوم شتائي
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اأزمنة  ال��ى  احلنني  به  وا�صتبدَّ  و�صرَح  �صرَح 
غادرته دون رجعة. �صرَح و�صرَح وراَح فكره بعيًدا 
جًد جًدا حتى اأنه من �صاأم النتظار �صعر بالنعا�س 
وحو�صه  ب�صبب  عميًقا  ن��وًم��ا  ينام  ل  ع���ادًة  فهو 
بعد  نومه.  اأعماق  وهو يف  تداهمه  التي  النهارية 
قليل بداأ ال�صباب ينق�صع �صيًئا ف�صيًئا ووجد نف�صه 
فجاأًة اأنه الوحيد يف ال�صارع، ل يدري اأين اختفت 
ارتال ال�صيارات بهذا ال�صكل الفجائي. واكت�صف اأن 
ال�صوارع لي�صت هي ال�صوارع التي تعّود عليها حتى 
اأن��ه �صعر بال�صياع؛ لأن��ه فقد ح�س الجت��اه وكاأن 
اجلهات تبعرثت ودخل يف منطقة رملية، ل مباٍن 
ول اإ�صفلت ول اأعمدة نور.. ف�صاء �صا�صع.. ل �صيء 

غري الرمال وال�صماء وال�صمت. 

ا�صتمر يف �صياقته واخلوُف يدبُّ يف اأو�صاله، 
ملتفًتا مييًنا وي�صاًرا فرمبا يرى اأحًدا اأو �صيارة اأو 
اإ�صارة للحياة  اأنه و�صط العدم ل  اأي كائن. �صعر 
ول حركة. قرر اأن يقود �صيارته باأق�صى �صرعتها 
فرمبا ي�صل اإلى مكاٍن معروف، حتى وجد نف�صه 
كثيفة  لها، خ�صرة  ح��دود  ل  �صا�صعة  غابٍة  اأم��ام 
تغطي املكان، ف�صعر بال�صدمة فلي�س هناك غابات 

يف بلده!

نزل من �صيارته بعد اأن �صعر بالعط�س ودخل 
مقدمة  يف  اأمامه  فوجد  م��اًء  يجد  فرمبا  الغابة 
الغابة جدول ماٍء رقراق ف�صرب حتى ارتوى. اأغوته 
الغابة بجمالها الأخاذ ودخل ي�صتطلع على الرغم 
من ذهوله و�صعوره بالذعر ال�صديد، لكنه مل يجد 
هذه  قلب  اإلى  الولوج  �صوى  اآخر  خياٍر  اأي  اأمامه 
الأحرا�س، فرمبا يرى اأحًدا يخربه عن هذا املكان 
باأ�صجار  مليئًة  الغابُة  كانت  بال�صبط.  هو  واأي��ن 
رائًعا،  تن�صيًقا  من�صقة  وكانت  املختلفة  الفواكه 
اأنا�صا ي�صرفون على ت�صذيب  ما اأكد له اأن هناك 
هذه الأ�صجار اخللبة. بداأ بالولوج خطوة خطوة 

بعيد..  م��ن  ب��اأ���ص��واٍت  �صعر  حتى  �صديد  وب��ح��ذر 
اأ�صواتهم  ب��داأت  كثريين  اأنا�س  واأ�صوات  �صجيج 
تتعالى �صيًئا ف�صيًئا كلما تقدم. اأخذ ي�صري يف اجتاه 
الأ�صوات حتى �صعر باأنها اأ�صوات اأنا�س ل ح�صر 
اأ�صوات  الب�صر.  مليني  رمب��ا  اآلف..  رمب��ا  لهم 
غريبة ولغات عديدة متنوعة. من بعيد تراءت له 
قلعة �صخمة جًدا ل يكاد يتخيل بدايتها ول نهايتها 
وقًتا طويًل،  �صار  الغيم.  تتجاوز  وطوابق عديدة 
بلغ  باأنه  اأنه �صاعات و�صاعات، حتى �صعر  له  بدا 
قريًبا من القلعة التي كان بابها من خ�صب تقليدي 
معّتق بلوٍن بّني. اأخرًيا و�صل اإلى غايته، مل�س الباب 
ال�صخم ف�صمع اأ�صواًتا كثرية تقول له: ابتعد اأيها 
اأم�صك  الباب.  يفتح  اأن  على  اأ�صّر  لكنه  الغريب! 
باملزلج ودفعه بكل قوته وانفتح الباب بكل �صهولة، 
ا ل عدد لهم يقفون بعيًدا  ويا للهول راأى اأ�صخا�صً

وهم يرتدون اأ�صماًل نا�صعة البيا�س. 

يف  جميعهم  يرك�صون  وهم  �صاهدهم  فجاأة 
النظر  دقق  عندما  نحوه..  رمبا  اأو  الباب  اجت��اه 
وجه  راأى  ببطء:  تدنو  ب��داأت  التي  وجوههم  يف 
وهو  اأبيه  وجه  راأى  بحنان،  له  تبت�صم  وهي  اأم��ه 
واأف��راًدا من  اإخوته  يحّدق فيه بحب و�صوق، راأى 
الدنيا  غادروا  الذين  واأ�صدقائه  وجريانه  عائلته 
منذ �صنوات. حاول اأن يتوّقف ليحت�صن اأمه واأباه 
اللذين ي�صعر نحوهما بحنني جارف، اإنها حلظة 
نادرة من حلظات الزمن رمبا لن تعود، لكنه انتبه 
فجاأًة، اإنهم بداأوا يعدون يف اجتاهه ب�صرعة هائلة. 
ويرك�صون.  اإليه  ينظرون  يح�صى  ل  هائل  عدد 
ويعدو  يعدو  وب��داأ  خلفه  واأغلقه  الباب  اإلى  اأ�صرع 
�صاعاٍت طويلة حتى بلغ �صيارته. ركب ووّدع املكان 
اأو  وهو يف ذعر عظيم كاأنه ا�صتيقظ من كابو�ٍس 
ي�صب  ومل  اجلبل  يف  قمٍة  اأعلى  من  �صقط  كاأّنه 

ب�صيء. هل كاَن يحلم، اإنه لي�س متاأكًدا متاًما!!
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قاسم حداد

سأحب أن أهذي
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وتغفر يل اآلهلة
ويذكرين هللا حني أعيد االغاين جليتارها،

وافتح يف غابة الناس انشودة البارحة
ايتها األهلة

تغفرين يل اخلطأ اآلن
كي ابدأ اخلطأ املنتظر

أغين البكاَء حملتمل اخلطأ املستعار
جليتارها

ملن ابَح يل ابملزيد من احلب
أيتها اآلهلة

سأحب أن أهذي
لكي يغمض الواضح املستثار

ينبت الشعر يف دفرتي
مهجيت الواهلة

شجُن هللا يف ما تبقى من العزف
يف ليلة جارحة

اهذي، وجرحي نزُف احملبني
أهذي

لكي ال ينام الكالُم
ويغفر هللا يل نزويت

أيتها اآلهلة
أيقظي يف كتاب السماء

انتهاءايت الشاخمة
كلما مات يف دفرتي قلٌم

طاش حرب البداايت كالفاحتة.
أيها احلب

كن حارسًا للذي سوف يبقى
من هللا يف حلظة العشق
كن فاتَح الباب كالعطر

يف وردٍة فائحة.
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األدب بوصفه حالة تعتمد على معايشة ذهنية ووجدانية يقوم على 
مسألة االبتعاد واصطناع مسافة تريدها الذات الصانعة له في رؤيتها 
للعالم وفي محاولتها تلمس موطأ قدم لها يعبر عن حضورها فيه، 
ويبقى القصد من هذا التعبير مرتبًطا بمدى رغبة هذا الصوت المعبر 
في االنتقال من مرحلة المعايشة الحية تأثيًرا وتأثًرا إلى مرحلة الرصد 

والتسجيل؛ وهو ما يعني انتقال هذا الصوت من حالة مضارعة إلى حالة 
أخرى يمكن نعتها بالمستقَبلة )بفتح الباء(

أ. د أحمد يحيى علي
أستاذ األدب والنقد، كلية األلسن، جامعة 
عين شمس، مصر

الصنعة األدبية 
والقوة الناعمة وصياغة الوعي
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هذا  التعبريي  منجزه  م��ع  يتحرك  عندما 
م��وؤرخ  مبثابة  ومعه  ب��ه  في�صري  اآت؛  زم��ن  اإل���ى 
هذه  على  خا�صة-  معاجلة  -وفق  و�صاهد  مدون 
يف  املهيمن  موقعها  تغادر  تفتاأ  ل  التي  الرباعية 
واقع اجلماعة الإن�صانية احلياتي برمته؛ األ وهي: 
الزمان، واملكان، واحلدث، وال�صخ�صيات؛ اإن كل 
الأدب جتعل  تقريًبا مبا فيها  التعبريية  الأ�صكال 
ميكن  بحيث  لها؛  مو�صوًعا  الرباعية  ه��ذه  من 
اللغة  وبغري  باللغة  تعبري  عملية  كل  اإن  ال��ق��ول: 
اإلى �صكل احلكاية املوؤ�ص�صة على  اإرجاعها  ميكن 

هذه العنا�صر الأربعة.

األدب: المفهوم واألداء والحالة
التي  الأث��رية  الأ�صيلة  دللته  بحكم  والأدب 
من  انطلقه  يف  )اأََدَب(  اللغوي  ج��ذره  ت�صكن 
ما هو  اإلى  وال�صراب  الطعام  اإلى  الدعوة  م�صاألة 
ببنيته  اللتحام  اإلى  م�صتقبله  دوًما  يدعو  فوقها 
ونرث  �صعر  من  نوعيها  اختلف  على  التعبريية 
الإمتاعي  ببعديه  التاأثر  بغية  املتعددة؛  باأثوابه 
والنفعي، وبح�صول هذا التاأثر تكون املادة الأدبية 
على  تاأ�ص�صت  التي  املن�صودة  غايتها  حققت  قد 
عموًما  والأدب  الذكر،  ال�صالفة  الدعوة  م�صاألة 
يعد  الإن�صانية  للجماعة  احل�صاري  البناء  يف 
اجلماعة  اإليها  تلجاأ  التي  الناعمة  القوة  مبثابة 
اإلى  اأن�صطتها الفعلية التي ت�صعى من خللها  يف 
الوجود والبقاء والتمدد ب�صقيه املادي القائم على 
املعريف  اجلمايل  واملجازي  وال�صتحواذ،  التو�صع 
الهيمنة  وحتقيق  ال��ت��اأث��ري  ف��ر���س  على  املعتمد 
لقيمها  والإج��لل  والهيبة  الولع  واإ�صاعة جو من 
املعي�صية يف نفو�س الآخرين املغايرين لها، وميكن 
التعامل مع هذا امل�صلك يف اإطار معاجلتنا لواقع 
مع  العلقة  يف  عموًما  العربية  والثقافة  الأدب 

الآخر خلل املائتي �صنة الأخرية، بدًءا من القرن 
وكيف  احلايل،  زمننا  اإلى  وو�صوًل  ع�صر  التا�صع 
كنا ن�صنف النخبة يف بلداننا العربية والإ�صلمية 
داٍع  اأو  وفق طرفني حازمني: حمافظ، وجم��دد، 
�لهوية  وبقيم  ب��ال��رت�ث  �ل�ضديد  �لرت��ب��اط  �إل��ى 
م�صعاه  على  يخيم  وال��دي��ن  اللغة  م��ن  امل�صتقاة 
هذا خوف وحذر و�صك وريبة يف الآتي من ثقافة 
يف  به،  الت�صال  من  مبزيد  املنادي  ويف  الغرب 
مقابل راغٍب يف الهرولة خلف قيم الآخر الغربي 
واقتفاء اأثره، وما من �صك يف اأن حركة البعثات 
والرتجمة التي ت�صطت ب�صكل ملحوظ منذ القرن 
حركة  معها  ب��ال��ت��وازي  وع��ززت��ه��ا  ع�صر  التا�صع 
ا�صتعمارية ا�صتطاعت اأن تفنت كثريين يف بلدان 
امل�صرق الإ�صلمي، ملا راأوا يف هذا امل�صتعمر من 
الهيمنة  وحتقيق  وال�صتحواذ  التو�صع  على  قدرة 

قد �صاعدت على تر�صيخ وعي كهذا.

وياأخذنا هذا املدخل اإلى ثنائية مهمة ميكن 
الوقوف عليها فيما يتعلق مب�صاألة القوة الناعمة 
الفكر والثقافة واملعرفة ب�صفة  باأ�صكال  املت�صلة 
للتاأثري  مطايا  الأم���م  منها  جتعل  ال��ت��ي  ع��ام��ة 
وللفاعلية يف علقات بع�صها ببع�س، هذه الثنائية 
اإن هذه ال�صلطة يف  متثل يف )الأدب وال�صلطة(؛ 
املثال-  �صبيل  –على  العربي  ال�صياق الجتماعي 
تبًعا  تبدو  فل  بها؛  تتدثر  متنوعة  اأث��واًب��ا  تتخذ 
لذلك بهيئة واحدة؛ فاإذا نظرنا اإلى العرب منذ 

جاهليتهم جندها تبدو يف كيانات عدة، مثل:

- القبيلة: واأثرها الفاعل يف �صلوك اأفرادها 
ويف تنظيم حركته و�صبط اأدائه داخليا وخارجيا. 
ولكل قبيلة �صيخ اأو كبري تتوافق عليه وتر�صى به 

حكًما ومرجًعا لها.

- ال�صيد: يف ح�صوره بالن�صبة اإلى م�صوده اأو 
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مملوكه من عبيد واإماء.

- املكان: وخ�صائ�صه التي ترتك اأثًرا يف وعي 
من يحيا فوقه.

- املعتقد: وموقعه الفاعل يف النفو�س.

وجه  على  وال�صاعر  عموًما  الأدي��ب  منزلة   -
اخل�صو�س: يف الواقع الجتماعي للأفراد.

الزوج،  الوالد،  الرجل:  اإلى  النظرة   -  
الأخ، البن بالن�صبة اإلى املراأة، فالرجل يف ال�صياق 
ح�صورها  لها  �صلطة  ي�صكل  العربي  الجتماعي 

بالن�صبة اإلى هذه الأنثى منذ القدم. 

- قبل كل ما �صبق اأو بعده هناك �صلطة غري 
ال�صابقة؛  العنا�صر  كل  يف  جلية  تبدو  ملمو�صة 
حياة  يف  املتحكم  الثقايف  الن�صق  �صلطة  وهي  األ 
الفرد واملجموع واملوجه لها الذي ي�صبغها ب�صبغة 
خم�صو�صة، تعد مبثابة ناجت، البحث يف اأ�صبابه 
يعني بحًثا يف الفواعل املنتجة لهذا الن�صق، وهي 
عملية ل �صك يف اأن النهو�س بها يحيل اإلى اأبواب 

معرفية عدة.

األدب: حالة ثقافية تاريخية 
ميكن  ودليل  �صاهًدا  الأدب��ي  الن�س  ويبقى 
ال�صتعانة به يف الوقوف على طبيعة هذه ال�صلطة؛ 
اإذ ميكن القول اإن ما ي�صمى بالأغرا�س ال�صعرية، 
مبثابة  تعد  والرثاء  والفخر  امل��دح  مقدمتها  ويف 
ال�صلطة  هذه  ح�صور  تعك�س  جمالية  ا�صتجابات 
واأثرها القوي يف الوعي ويف ال�صلوك، وما الأديب 
ومنجزه الفني اإل اأمارة ودليل كا�صف عن ذلك؛ 
اإن��ه ف��رد يف ق��وم��ه، و���ص��وت ناطق مب��ا مي��وج به 

ال�صمري اجلمعي من خواطر.

ويف اإطار الحتفاء بهذه ال�صلطة تتبني عمليات 

ت�صميته  ميكن  وما  الأحكام  واإ�صدار  الت�صنيف 
الفرز الجتماعي التي تك�صف عنها م�صطلحات 
العبيد  العرب،  اأغربة  مثل:  اجتماعية،  و�صرائج 
والإماء، ال�صعاليك، ثم بعد ظهور الإ�صلم ظهر 
م�صطلح )ال�صابئ( يف اإ�صارة اإلى من خرج على 
امل�صطلحات  وه��ذه  جديد،  دين  اإل��ى  قومه  دين 
جميعها تعد اأمثلة �صاهدة على من تلفظهم تلك 
ال�صلطة اأو ت�صعهم يف موا�صع الزدراء والحتقار 

يف ظل نظرة �صلبية لهم.

ويقود الطرح ال�صابق هذا اإلى م�صري اجلماعة 
الإ���ص��لم  اإل���ى  اجلاهلية  م��ن  وحتولها  العربية 
وانتقالها مبفهوم ال�صلطة من دائرة القبيلة وما 
كان  مغايرة  دائ��رة  اإلى  متعلقات  من  ي�صاحبها 
القبيلة  فمن  تكوينها؛  يف  رئي�س  دور  للإ�صلم 
بداأت ال�صخ�صية العربية تنتقل اإلى مفهوم الدولة 
يف بعدها اجلغرايف وات�صاع م�صاحتها ويف بعدها 
الجتماعية  ال�صرائح  )طبيعة  ال��دمي��وغ��رايف 
حيز  من  النتقال  بف�صل  لها(؛  املكونة  والفئات 
رحابة  اإلى  ال�صيقة  وم�صاحته  القبلية  الع�صبية 
الدين  ميثله  راٍق  راب��ط  على  تقوم  التي  الأخ��وة 
الطبقات،  بني  وال��ف��وارق  امل�صافات  يذيب  ال��ذي 
ويبدد احلواجز التي اأقيمت بفعل مفهوم القبيلة 
الواحدة  اللغة  اأه��ل  ويتعدى  ويتجاوز  القا�صر، 
اإلى غريهم جاعل معيار التقييم واحلكم وبيان 
الأف�صلية موؤ�ص�ًصا على مفهوم التقوى الذي ُيعول 
عليه يف ترتيب الأولويات ويف الختيارات بالنظر 
ال�صلطة ببعدها  اإلى ثنائية  –على �صبيل املثال- 

ال�صيا�صي والرعية.

لثنائية  الأخ��ري  املحدد  هذا  عند  وبالوقوف   
)ال�صلطة واملحكوم اأو الرعية( ميكن تتبع م�صار 
الإ�صلم  ظهور  اأعقب  فيما  العربية  ال�صخ�صية 
عليها  التعويل  اأط��وار، مت  به من  ما مرت  وبيان 
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مفهوم  اتخذ  اإذ  ع�صور؛  اإل��ى  الأدب  تق�صيم  يف 
فر�صتها  اأب��ع��اًدا  ال�صيا�صي  جانبه  يف  ال�صلطة 
الذهنية  اإل��ى  اأع��ادت  اجلماعة  داخ��ل  تفاعلت 
يف  ك��ان  م��ا  حم��ددة  زمنية  مرحلة  يف  اجلمعية 
امل��ا���ص��ي م��ن ���ص��راع��ات ك��ان��ت ال��ق��وة اخل�صنة 
الدماء  و�صفك  والعنف  ال�صلح  على  املعتمدة 
امللمح الرئي�س لها؛ فاأحداث الفتنة الكربى التي 
العربية يف عمومها فرًقا ثلثا  ق�صمت اجلماعة 
بن  معاوية  و�صد  اأبي طالب  بن  رئي�صة: مع علي 
اأبي �صفيان، ومع هذا الأخري �صد الأول، وفريق 
اأعجزت  فتنة  اع��ت��ربه  فيما  احل��ي��اد،  اآث��ر  ثالث 
القدرة على تبيان احلقيقة النا�صعة التي ميكن 
اللتفاف حولها؛ فظهر مفهوم جديد كان للأدب 
مفهوم  وه��و  األ  عنه؛  الك�صف  يف  واف��ر  ن�صيب 
احلزبية، الذي بداأ ي�صيع ويتمدد يف ج�صد الدولة 
العربية امل�صلمة منذ مقتل اخلليفة الرا�صد عثمان 
حزب  لكل  فاأ�صحى  عنه؛  اهلل  ر�صي  عفان  بن 
خل�صومه،  واملناوئون  مببادئه  املنادون  �صعراوؤه 
بن  عبداهلل  اإل��ى  ن�صبة  الزبرييون  عندنا  فكان 
اأبي طالب  بن  علي  اإلى  ن�صبة  والعلويون  الزبري، 
اأن�صار علي  اإلى  ن�صبة  وال�صيعة  النبوة،  بيت  واآل 
بن اأبي طالب الذين وقفوا اإلى جواره يف معركة 
مقابل  ويف  �صفيان،  اأب��ي  بن  معاوية  �صد  �صفني 
وخا�صموه  عليه  اعرت�صوا  الذين  هوؤلء اخلوارج 
التحكيم  لقبوله  وحاربوه وقاتلوا �صده بعد ذلك 
مع معاوية، وحزب الأمويني، وحزب العبا�صيني، 
كل هذه الفرق ميكن مطالعة وجودها من خلل 
حمددين رئي�صني: القوة الناعمة التي تتمثل فيما 
الأن�صار  لها  ي�صتقطب  فكر  من  به  تنادي  كانت 
واملوؤيدين بو�صائل عدة، ياأتي الأدب �صعره ونرثه 
تتجلى  التي  اخل�صنة  وال��ق��وة  منها،  املقدمة  يف 
اإ�صهار  على  القائم  للعنف  اأحياًنا  ممار�صتها  يف 

ال�صلح يف وجه اخل�صوم والدخول يف مواجهات 
دموية لفر�س روؤيتها جرًبا.

فًنا يقوم  التعامل مع الأدب بو�صفه  اإًذا فاإن 
وتاريخية  ثقافية  حالة  بو�صفه  تناوله؛  على  اأول 
ت�صري اإلى ملمح من ملمح ال�صخ�صية يف �صقها 
الفردي واجلمعي يف �صياق زمني ومكاين حمدد؛ 
اأن تكون نتيجة ومراآة عاك�صة  ف�صياغته ل تعدو 
ا اإذا ما مت احلديث عن  لطبيعة مرحلة؛ وخ�صو�صً
ال�صعر يف اأغرا�صه الأربعة: املدح والفخر والهجاء 
والرثاء، وعن النرث يف اأحد اأ�صكاله الأكرث ذيوًعا؛ 

األ وهو اخلطبة.

فاإذا نظرنا اإلى طبيعة البناء الجتماعي يف 
اأن  جند  املثال–  �صبيل  –على  اأمية  بني  ع�صر 
ممار�صة  واأ�صلوب  ال�صيا�صية  ال�صلطة  �صكل  تغري 
واختلفه  الرعية  على  الو�صاية  وفر�س  احلكم 
من عهد اإلى عهد قد األقى بظلل على الرتكيبة 
الجتماعية لل�صخ�صية يف ذلك الوقت؛ اإذ ميكن 
تالية  تاأتي  وال�صعراء  الأدب���اء  طبقة  اإن  القول: 
مبا�صرة لطبقة اخللفاء واأهل بيت احلكم والولة، 
املنفعة(،  ت��ب��ادل   ( ت�صميته  ميكن  م��ا  اإط���ار  يف 
فاحتكار بني اأمية لل�صلطة على امل�صتوى ال�صيا�صي 
وما �ضاحبه من ��ضتخد�م مفرط للقوة �خل�ضنة 
على  العتماد  �صرورة  اإل��ى  دف��ع  ذل��ك  �صبيل  يف 
مواٍز؛  ب�صكل  الأدب  ي�صكلها  التي  الناعمة  القوة 
فاحلكام تتجمل �صورته يف عني الرعية، والأديب 

ينال مقابل دوره هذا املال واملنزلة بني النا�س.

األدب بوصفه وسيلة إعالم
واحلديث عن هذه احلالة الثقافية والتاريخية 
املثال–  �صبيل  –على  كهذا  ع�صر  يف  ل���لأدب 
تاأخذنا اإلى و�صائل الإعلم عموًما قدمًيا وحديًثا؛ 
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بو�صفها اإحدى اأدوات ممار�صة احلكم وتر�صيخه؛ 
ف��اإذا كان الأم��ر فيما م�صى من ع�صور يتم من 
خلل الأدب الذي ميكن النظر اإليه من وجهني: 
يحقق  ما  خللها  من  ُيبث  اإعلمية  اأداة  كونه 
الر�صا للراعي وين�صجم ومقا�صده يف ب�صط نفوذه 
الدور  هذا  نتيجة  وكونه  حكمه،  دعائم  وتوطيد 
ممثًل لأحد اأ�صكال القوة الناعمة التي يلجاأ اإليها 
احلاكم يف �صبيل اإنفاذ هذه الغاية، ولعلنا نتذكر 
هذه املقولة الأثرية ملعاوية بن اأبي �صفيان »ل اأ�صع 
الرمزية  و�صعرته  ل�صاين«  يكفيني  حيث  �صيفي 
التي ت�صري اإلى ما يجب اأن تكون عليه العلقة بني 
الطرفني )احلاكم واملحكوم(: »بيني وبني النا�س 
واإن  �صددتها  اأرخوها  اإن  اأب��دا،  اأقطعها  ل  �صعرة 
�صدوها اأرخيتها«؛ فاإن احلال يف ع�صرنا احلديث 
الزمن  معطيات  ي��لئ��م  مب��ا  تغري  ق��د  بالطبع 
الراهن؛ اإذ ميكن القول: اإن احتكار الأدب لهذا 
فاإجناز  الآن؛  حا�صًل  يعد  مل  املا�صي  يف  ال��دور 
ه��ذا ال���دور يف ال��زم��ن احل��ايل يتم ع��رب قنوات 
وورقية  وم�صموعة  مرئية  بني  ما  عدة  ات�صالية 
تتمتع  وب��اأدوات  الدولية،  املعلومات  �صكبة  وعرب 
اإلى  الو�صول  يف  وبالفاعلية  وبالقدرة  باملرونة 

الأهداف املرجوة. 

األدب وحتمية تغيير النظرة إليه
والفخر  امل���دح  اأغ��را���س  ق���راءة  ميكن  اإذن 
جمالية  ا�صتجابات  بو�صفها  وال��رث��اء؛  والهجاء 
ل�صلطة �صياق، هذه ال�صتجابات من �صاأنها اإخراج 
اللفظية  ال�صياغة  قوقعة  م��ن  الأدب����ي  الن�س 
ال��ظ��اه��رة وحم���دودي���ة ال��ن��ظ��ر اإل��ي��ه م��ن خ��لل 
ومقومات  ال�صعورية  كالتجربة  تقليدية  مفاهيم 
معه  �لتعامل  ليتم  �ل�ضور..�إلخ  و�أمن��اط  �جلمال 
اإل��ى  ت�صعى  �صمويل  ط��اب��ع  ذات  روؤي���ة  اإط���ار  يف 

الوقوف على املكون الثقايف لل�صخ�صية يف كليته 
عرب العنا�صر التي تت�صافر وتتعاون لتقيم بنيانه 
يف مرحلة زمنية بعينها، والأدب بفنونه املتنوعة 
جزء من ذلك، ولي�س مبعزل عنه اأو يحظى مبوقع 
م�صتقل مبناأى عن هذا الإدراك؛ اإذ اإن ال�صتغراق 
الر�صالة  داخل  والعنا�صر  اجلزئيات  معاجلة  يف 
الأدبية ذاتها ومنحها احليز الأكرب من الهتمام 
هذا  مقاربة  يف  الأ�صمى  الغاية  عن  ع��دوًل  يعني 
ما متثله  األ وهي  التعبريية؛  املمار�صة  اللون من 
الوجه  ع��ن  الك�صف  يف  دور  م��ن  الر�صالة  ه��ذه 
مرحلة  ظ��ل  يف  اجلمعية  لل�صخ�صية  ال��ث��ق��ايف 
كان  ما  طبيعة  من  خ�صائ�صها  تكت�صب  حمددة 
ي�صودها من فكر؛  اأفعال، وما كان  يقع فيها من 
لذا فاإن مناهج ما ي�صمى مبرحلة احلداثة يف نقد 
قا�صرة  تبقى  البنيوية  راأ�صها  وعلى  الن�صو�س 
وعاجزة وغري موؤهلة للقيام بهذا الدور الذي يعيد 
لهذ� �لن�ضاط �لإن�ضاين �لر�قي مكانته �لتي يجب 
مناهج  اإلى  النظرة  هذه  تاأخذنا  وقد  تكون.  اأن 
�صعت  لنقل  اأو  البنيويني  طريقة  على  مت��ردت 
لو�صيان  عند  التكوينية  كالبنيوية  جتاوزها  اإل��ى 
جولدمان، وكنظريات التلقي وعلم القراءة التي 
ورائدها  بالتفكيكية  ي�صمى  ما  خرجت من رحم 
جاك دريدا، لكن تبقى كل هذه املناهج للأ�صف 
اإنها تقرتب  الأخ��رى؛  حبي�صة نظرة قا�صرة هي 
فح�صب،  اأدًب���ا  لكونه  معه  وتتعامل  الأدب  م��ن 
ومثال  اأك��رب  معريف  �صياق  من  ج��زء  لأن��ه  ولي�س 
على حالة ثقافية وعلى ما ميكن ت�صميته قناعات 
و�صلت اإليها جماعة بعينها يف اأثناء م�صريها عرب 
الزمن يف مرحلة زمنية حمددة ت�صتدعي الوقوف 
الن�صج  اإل��ى  ترنو  التي  النظرة  هذه  اإن  املتاأمل؛ 
تكون  ل  قد  اهتمامها  دائ��رة  تو�صيع  اإلى  وت�صعى 
جهًدا فردًيا، ولكنها مبثابة م�صروع بحثي جماعي 
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وينفتح يف معاجلاته على  الأدوار  بتوزيع  يحتفي 
حت�صيل  يف  ت�صاعد  التي  الأخ��رى  الفكر  اأ�صكال 
اخلروج  اإل��ى  ت�صعى  التي  الق�صية  لهذه  اإجابات 
بالعملية الأدبية من حالة ح�صور زائفة مت التعامل 
معها لأزمنة ممتدة، ترى اأن للأدب ا�صتقلليته 
وعزلته عن باقي �أمناط �لفعل �لإن�ضاين �لأخرى، 
اإلى درجة اأ�صحى معها هذا ال�صلوك مبثابة هام�س 
اأو موجود يف الظل داخل الواقع احلياتي القائم، 
هي -ول �صك- نظرة اأ�صهمت ب�صكل اأو باآخر يف 
نعته  ح��اٍل ميكن  الآن من  ن��راه  ما  اإل��ى  الو�صول 
الأدب-  –اأي  �لن�ضاط  لهذ�  لي�ص  �إذ  باملاأ�ضاوي؛ 
مكانه الذي ُيرجى له يف دائرة ال�صوء ويف قائمة 
بالعملية  اخلروج  اإن  التداول؛  ف�صاء  اهتمامات 
النقدية من هذا اخلندق ال�صيق وتخلي�س الكتابة 
النقدية من اأكادمييتها ال�صارمة ومنهجيتها ذات 
لت�صكيل  ملحة  �صرورة  املحدود  القليل  اجلمهور 
وعي جديد اأكرث ن�صًجا ميتلك معايري تغاير ب�صكل 
يحمل  م�صتنًدا  الن�س  يف  يرى  �صبق،  ما  ج��ذري 
معه اأبعاًدا تفوق جمالياته ودللته الظاهر منها 
من  فيها غريه  �صل�صلة  ليكون حلقة يف  والعميق؛ 
التعبري الأخ��رى، ولعل  الفكر، من و�صائل  حقول 
ما ي�صمى بالنقد الثقايف الذي طراأ على ال�صاحة 
الطريق  على  خطوة  يعد  ببعيد  لي�س  زم��ن  منذ 
وتخلي�س  الأدب  بقراءة  الرت��ق��اء  يف  ال�صحيح 
النظرة اإليه من �صوائب تعزله وت�صعه يف هام�س 
احلياة؛ على الرغم من اأنه ل يزال اإلى يومنا هذا 
جمرد مقولت مل ت�صل اإلى درجة النظرية ذات 

املحددات املنهجية الوا�صحة. 

تعقيب
ال�صلوك  اأ�صكال  اأح��د  بو�صفه  اإًذا؛  الأدب 
اأداوت  من  اأداة  ميثل  ن�صًجا  الأك��رث  الإن�صاين 

القوة الناعمة التي يتم توظيفها يف تكوين الوعي 
اأرب��اب  يراها  التي  بالطريقة  وتوجيهه  اجلمعي 
ال�صلطة على مر الع�صور؛ واإذا اأردنا اأن ن�صرب 
يف  اأن��ه  لوجدنا  العربي  ب�صعرنا  ذلك  على  مثًل 
عليها  تعتمد  اأداة  ي�صكل  ك��ان  متعاقبة  اأزم��ن��ة 
ففي  وال�صيا�صي؛  الجتماعي  التاأثري  يف  ال�صلطة 
اأن  كيف  راأينا  املثال  �صبيل  على  اأمية  بني  زمن 
اأطلق عليه �صعر  منًطا �صعريا بعينه يتجلى فيما 
لفت  و�صائل  م��ن  و�صيلة  مبثابة  ك��ان  النقائ�س 
النظر اجلمعي عن ال�صاأن ال�صيا�صي. لي�س ذلك 
فح�صب بل اإننا بتو�صيع النظرة اإلى �صعرنا العربي 
والرثاء  والهجاء  املدح  مقدمتها  ويف  واأغرا�صه 
ن�صتطيع اأن نقول اإن العلقة اجلامعة بني ال�صلطة 
والأديب كانت تلتقي على ما ميكن ت�صميته تبادل 
�صبيل  على  خطيًبا  اأو  �صاعًرا  فالأديب  املنفعة؛ 
املثال يتقدم ب�صنعته الأدبية اإلى ال�صلطة؛ ليحقق 
يف  ت��رى  وال�صلطة  ومعنويا،  ماديا  ربًحا  لنف�صه 
و�صيلة  الأدب��اء  طائفة  الطائفة  لهذه  احت�صانها 
ما  اإذا  اخل�صوم،  من  وللنيل  ال�صورة  لتجميل 
�صبيل  على  ال�صعر  يف  الهجاء  غر�س  اإلى  نظرنا 
املثال، هذه الروؤية لو �صافرنا بها بعيًدا يف الزمن 
حيث الع�صر اجلاهلي جند اأن القبيلة كانت ترى 
ميكنها  كبرية  معنوية  دفعة  فيها  �صاعر  نبوغ  يف 
من خللها تدعيم و�صائلها يف مواجهة اخل�صوم؛ 
فال�صاعر هو الل�صان الناطق با�صم القبيلة يفخر 
مباآثرها ويعلي قدرها يف العيون، ويف الوقت ذاته 
اإًذا  فالقوة  بالهجاء؛  اأق��دار خ�صومها  يحط من 
لي�صت درًعا و�صيًفا ورحًما فح�صب، لكنها تبدو يف 
الكلمة وقدرتها على التاأثري وعلى حتقيق غايات 
ما  اإذا  ع�صرًيا  بال�صيف  اإليها  الو�صول  يكون  قد 

قورن بالكلمة وما ميكنها فعله.
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تحديات الكتابة اليدوية في زمن الديجيتال

التوازن بين التعليم الرقمي واليدوي يجعل األطفال أكثر ذكاء
حتى ال تندثر الكتابة اليدوية وتصبح من الهوايات

 على الرغم من التحول الرقمي الذي شهده العالم في العقد األخير 
وهيمنة التكنولوجيا على الناحية التعليمية حتى أصبحت الكتابة اليدوية 

من الكالسيكيات.

د.هدى صباح
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النف�س  وعلم  الرتبية  اخت�صا�صيو  يوؤكد    
يف  ال���ب���ارز  ودوره  ال��رق��م��ي  التعليم  اأه��م��ي��ة 
م�صاعدة الطفل على كتابة مو�صوعات مطولة 
العتماد  اأن  اإل  ممكن،  جهد  وباأقل  ب�صرعة 
التام على الإنرتنت ي�صعف املهارات الأ�صا�صية 
لدى الطفل وقدرته على الكتابة، ول يحفز املخ 
بال�صكل الكايف؛ لذا ينبغي علينا كاآباء واأمهات 
الرقمي  التعليم  بني:  املطلوب  التوازن  حتقيق 
والتعليم اليدوي، وخا�صة اأن الواجبات املنزلية 
وامللحظات ل تزال بخط اليد، ما يعني حاجتنا 
اإلى ت�صجيع الطفل على الكتابة ال�صحيحة، واأل 
الفعلية  والكتابة  اليدوي  التعليم  اأهمية  نغفل 
اإل  للطلب  جمهدة  كانت  لو  حتى  اليد  بخط 
ولكن  املهارة  لتعلم  فقط  لي�س  �صرورية،  اأنها 
ب�صكل  الأي��دي  ا�صتخدام  مهارة  لتقوية  اأي�صا 
اأحدث  نتائج  نف�صه خل�صت  ال�صياق  عام، ويف 
الدرا�صات يف جمال العلوم والتكنولوجيا وعلم 
التقليدية يف  الطريقة  اأن  اإلى  الرتبوي  النف�س 
تدوين املعلومات عن طريق الكتابة بخط اليد 
املعلومات،  تذكر  على  ملحوظ  وب�صكل  ت�صاعد 
كما ت�صهم يف رفع معدلت الذكاء لدى الأطفال 
با�صتخدام  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن  اأف�����ص��ل  ن��ح��و  ع��ل��ى 
ب�صرورة  الباحثون  اأو���ص��ى  ل��ذا  الكومبيوتر، 
اليد يف  الكتابة بخط  الأدن��ى من  توافر احلد 
وخ�صو�صا  التعليم،  لطرق  العاملية  التو�صيات 
مع التحول الرقمي يف العديد من دول العامل، 
�ملخ  ن�ضاط  فح�ص  على  �لدر��ضات  و�عتمدت 
اأحدهما جتيب  الأطفال،  لدى جمموعتني من 
با�صتخدام  والأخرى  اليد،  بخط  الأ�صئلة  على 
�ملخ  م��وج��ات  ن�ضاط  قيا�ص  م��ع  �لكمبيوتر، 
امل��خ  ر���ص��م  ج��ه��از  ب��ا���ص��ت��خ��دام  للمجموعتني 
النتائج  واأظ��ه��رت   ،)EEG( الكهربائي 

حت�ضن ن�ضاط �ملخ يف حالة �لإجابة عن طريق 
من  �أف�ضل  �لن�ضاط  و�أن  �ليد  بخط  �لكتابة 
حيث  الكومبيوتر،  مفاتيح  لوحة  ا�صتخدام 
يزيد  وال��ورق��ة  القلم  طريق  عن  التدوين  اإن 
لأن  املعلومات،  تذكر  على  الطفل  ق��درة  من 
و�حد  �آن  يف  وحركي  ح�ضي  بن�ضاط  يقوم  �ملخ 
وقع  و�صماع  املكتوبة  روؤية احلروف  عن طريق 
القلم على الورقة، فالكتابة اليدوية تعمل على 
ا�صتثارة عدد من الأحا�صي�س املختلفة واملت�صلة 

باجلهاز احلركي يف اآن واحد.

اآللة وحدها ال تكفي وال تغني عن 
التجربة الفعلية والمهارات األساسية: 

 اأكد الباحثون مبوجب نتائج هذه الدرا�صات 
اأهمية الكتابة اليدوية كخطوة متهيدية للتعلم، 
وهي من اأهم العنا�صر املنوطة بتنمية مهارات 
وال��ذاك��رة  وال��رتك��ي��ز  التنبيه  وم��ن��ه��ا:  ع���دة، 
والتنظيم واملنهجية وا�صتثارة املراكز الذهنية 
وت��ط��وي��ر ال���ق���درات امل��ع��رف��ي��ة ل���دى ال��ط��ف��ل، 
يده غالبا  الطفل بخط  يكتبها  التي  فالكلمات 
ما يتقن تهجئتها بطريقة اأف�صل من تلك التي 
يتم تعلمها با�صتخدام الكمبيوتر، كما ت�صاعد 
تذكر  على  قدرته  تنمية  يف  اليدوية  الكتابة 
اأف�صل  بطريقة  وتخيلها  وال��رم��وز  احل���روف 
ومعاجلتها  البيانات  تقييم  من  اأي�صا  ومتكنه 
واملفاهيم  الأفكار  تثبيت  يجعل  ما  وتنظيمها، 
يف العقل اأكرث فعالية، وهو ما يعني التمكن من 

تذكرها ب�صهولة وي�صر. 

 وكثريا ما �صرح اخت�صا�صيو علم النف�س 
الرتبوي باأهمية ت�صجيع الطفل على ا�صتخدام 
مبكرة  �صنوات  يف  الكتابة  يف  والقلم  الورقة 
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من حياتهم حتى ولو باخلرب�صة على الورق اأو 
والعمل  املخ  لتدريب  مفهومة  غري  بر�صومات 
�ل�ضا�ضات  مل�ص  م��ن  ب��دل  ق��وة،  �أك��ر  بن�ضاط 
اأو  الذكية  الهواتف  �صواء  اأنواعها،  مبختلف 
الأطفال  اأن  وخ�صو�صا  الإلكرتونية،  الأل��واح 
وامل��راه��ق��ني ي��ق�����ص��ون غ��ال��ب��ي��ة ال��وق��ت اأم���ام 
اأو  اليدوية  الكتابة  تكون  وبالتايل  ال�صا�صات، 
التوازن  حتقيق  من  نوعا  والر�صم  اخلرب�صة 
و�لن�ضاط  �ل�ضا�ضات  �أم��ام  �ل�ضلبي  �لأد�ء  بني 

احلركي الإيجابي.

اليد  بخط  الكتابة  اأن  الباحثون  واأك���د   
�صكله،  ت�صكل كل حرف مبفرده على اختلف 
ت�صتخدم  التي  الإلكرتونية  الكتابة  عك�س  على 
نف�س احلركة يف كل مرة؛ ولذلك فاإن الكتابة 
الفعلية حتتاج اإلى �صيطرة اأكرب على القدرات 
احلركية الدقيقة، وهو الأمر الذي ي�صع املخ يف 
حالة تاأهب دائم لإكت�صاب املعلومات وحفظها 

يف ذخريته اللغوية. 

تنمية الحس اللغوي لدى األبناء: 
على  ال��ف��رد  ق���درة  يعني  اللغوي  ال��ت��ذوق   
الفن  يف  اجلمالية  ال�صور  وا�صت�صعار  اإدراك 
الكلمات،  اأوت��ار  على  العزف  واإت��ق��ان  والأدب 
اإذا عزفنا  اللغوية كالعود  فمجموعة املفردات 
ع��ل��ى اأح���د اأوت���اره���ا رن���ت ب��داخ��ل��ن��ا وخفقت 
املبا�صر،  املعنى  وراء  فيما  بخواطرنا  حملقني 
وتفجرت بداخلنا كوكبة من امل�صاعر وال�صور 

اجلمالية. 

ميكنانها  ومرونة  ليونة  العربية  للغتنا  اإن   
من التكيف وفقا ملقت�صيات الع�صر، وهي من 
التعبري  طرق  يف  تفردت  حيث  اللغات،  اأرق��ى 

اعتماد  مبكان  الأهمية  ومن  والفني،  العلمي 
اأبرزها:  من  عدة،  اآليات  على  اللغوي  التذوق 
تدريب اأبنائنا على الفهم وا�صتيعاب اللغة بكل 
بكثري  تزويدهم  خلل  من  اجلمالية  معايرها 
الق�ص�س  طريق  عن  اجليد  الأدب  األ��وان  من 
حتليل  على  وتدريبهم  والأ�صعار،  والق�صائد 

الأفكار املكتوبة ونقدها وتقدير قيمتها. 

كعن�صر  اللغة  اأهمية  �صبق:  مما  ويت�صح   
نعومة  منذ  اأبنائنا  حياة  يف  اأ�صا�صي  بنائي 
ومبا  وتوا�صل،  تو�صيل  اأداة  لكونها  اأظافرهم 
وجب  ال�صخ�س  اأبعاد  جمموع  ملتقى  اللغة  اأن 
كان  واإذا  حياته،  يف  الأول��ى  املرتبة  تتبواأ  اأن 
التذوق عملية مكت�صبة يغلب عليها الوجدان اأو 
النفعال فاإن اللتفات اإلى تنميته عند الطفل 
على  تعني  العمرية  مرحلته  لأن  بدهي؛  اأم��ر 
من  جملة  اللغوي  وللتذوق  الكت�صاب،  عملية 
الفردية  الفروق  مراعاة  اأهمها:  العتبارات، 
والثقافية،  الجتماعية  وبيئتهم  الأطفال  بني 
يو�صع  اأن  على  اللغوي  منوهم  مراحل  وكذلك 
العربية،  للغة  املميزة  ال�صمات  العتبار  يف 
منها،  الأط��ف��ال  وم��واق��ف  الكتابة  واأ�صاليب 
وللتذوق على هذه ال�صورة اأهميته اخلا�صة يف 

جمال الرتبية؛ لأ�صباب منها: 

قيمة  تقدير  على  ق��درت��ن��ا  م��ن  ي��زي��د   .1
ال�صيء، وارتباطنا الوجداين به. 

متكننا من التعرف على عاملنا حا�صره   .2
وما�صيه، وما مل ن�صل اإلى درجة منا�صبة من 
فهم اللغة وتذوقها فلن ن�صتطيع اأن نفهم هذا 

الرتاث، ونتذوقه حق التذوق. 

ال�صليم،  بالذوق  الوثيقة  �صلته  للتذوق   .3
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ذوقية  معايري  الفرد  يك�صب  ال��ت��ذوق  وت��ك��رار 
فرناه  الأخرى،  ت�صرفاته  على  تنعك�س  �صليمة 
اإلى  عمله  يف  ويهدف  جيد،  هو  ما  كل  يقدر 

الإجادة والإتقان. 

يزيد التذوق اللغوي من ا�صتمتاع الفرد   .4
الكتابة  اأو  احلديث  يف  ي�صتعملها  حني  بلغته 
بحياته،  ا�صتمتاعه  من  يزيد  كما  القراءة،  اأو 
ويفتح له اآفاقا رحبة ف�صيحة حني يق�صي بع�س 
واملفكرين على  والأدباء  الكتاب  كبار  وقته مع 

�صفحات كتبهم. 

ثمة عوامل تساعد على تربية التذوق 
اللغوي عند الطفل، منها:

مبا  تزويده  خلل  من  املمار�صة:  كرثة   .1
طريق  ع��ن  اجليد  الأدب  األ���وان  م��ن  ينا�صبه 
مهارات  تتح�صن  حيث  اإليها،  وم��ا  الق�ص�س 
الطفل من خلل التدريب واملمار�صة والتغذية 

املرجتعة الإيجابية. 

ال��ل��غ��ة:  تعليم  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ط��ري��ق��ة   .2
املنا�صبة  التعليمية  ال�صرتاتيجيات  با�صتخدام 
من اأجل م�صاعدة الطفل على التح�صيل اجليد 
والرتقاء مب�صتوى ح�صه اللغوي، وخا�صة اإذا ما 

تو�فرت فيها �ل�ضروط �لآتية:

على  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  للطفل  تتيح  اأن   -
وتزيل  املواقف،  خمتلف  يف  اللغوية  املمار�صة 

عنه دوافع التهيب واخلجل. 

تعليم  فيها  يتم  التي  الظروف  تكون  اأن   -
اللغة اأقرب ما تك�ون اإلى الظروف الطبيعية. 

واأن  املمار�صة،  يف  الرغبة  ت�صتثري  اأن   -
بها  ي��ق��وم  حم��اول��ة  اأي  ت�صجيع  على  حت��ر���س 

الطفل يف هذا ال�صدد. 

وامل�صاعدة  املثرية،  الو�صائل  تعتمد  اأن   -
والعلقات  والأو�صاع  الأحداث  ت�صخي�س  على 
ا�صتعمال  على  للتدريب  منطلقا  تتخذ  التي 

اللغة. 

منوه  وطبيعة  الطفل  ق��درات  تراعي  اأن   -
اللغوي، بحيث يكون من اأهم اأولوياتها الرتكيز 
على الفهم وال�صتيعاب اجليد اأول، وال�صتعمال 
التكامل  وهي  الثالثة  اخلطوة  تاأتي  ثم  ثانيا، 

بني التدريب املبا�صر وال�صتعمال التلقائي. 

ك���رثة ال���ق���راءة: وت��ظ��ل ال���ق���راءة من   .3
عوامل  من  وعامل  اللغة،  اإتقان  و�صائل  اأه��م 
ول  عنا�صرها،  وفهم  ا�صتعمال  على  التدريب 
التي  بال�صورة  ا�صتثمرت  اإذا  اإل  كذلك  تكون 
ت�صاعد على تعلم اللغة، وتنمية التفكري، وتربية 
الأفكار  ونقد  حتليل  على  والتدريب  التذوق، 

املكتوبة واكت�صاف خباياها. 

ما  كثريا  البتكارية:  الأط��ف��ال  جهود   .4
خربتهم  م��ن  ال��رغ��م  على  الأط��ف��ال  ي�صتطيع 
املحدودة اأن يكونوا مبتكرين بدرجة ل تخطر 
جلهودهم  ال��واع��ي  والتوجيه  ب���ال،  على  لنا 
والق�صائد  الق�ص�س  كتابة  يف  الب��ت��ك��اري��ة 
ي�صاعد  ذلك  اإل��ى  وما  الق�صرية  والتمثيليات 
على ا�صتثارة تذوق الأطفال للأ�صلوب الأدبي. 

دور األسرة في تنمية 
مهارات القراءة والكتابة اليدوية: 

 نحر�س جميعا كاآباء واأمهات على ت�صجيع 
يحتاجون  التي  امل��ه��ارات  لكت�صاب  اأطفالنا 
اإليها مدى احلياة، كمهارات الكتابة والقراءة، 
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والأ�صاليب  الطرق  يعرف  ل  منا  كثريا  ولكن 
تنمية  �صاأنها  من  التي  ال�صحيحة  الرتبوية 
ميكننا  عمرية  مرحلة  اأي  ويف  املهارات،  تلك 
ذاته  ال�صياق  ويف  اإي��اه��ا،  تعليمهم  يف  البدء 
الأط��ف��ال  اأن  ع��دة  درا���ص��ات  نتائج  اأو�صحت 
عمر  يف  الكتابة  مهارات  اكت�صاب  مبقدورهم 
معرفة  مبكان  الأهمية  وم��ن  الثلث �صنوات 
والتاأكد  والذهنية  احلركية  الطفل  ق��درات 
من تطورها مبا يتنا�صب مع مرحلته العمرية، 
من  البالغ  الطفل  يكون  اأن  ال�صروري  فمن 
الإم�صاك  على  ق���ادرا  �صنوات  ث��لث  العمر 
لنا  يتثنى  حتى  الكتابة  اأو  والتلوين،  بالأقلم 
املنا�صب  الوقت  يف  املطلوبة  املهارات  تعليمه 

وبالطريقة املنا�صبة. 

اأن  والأم��ه��ات  الآب��اء  نحن  علينا  وينبغي   
بحاجة  اللغوي  الطفل  ذكاء  اأن  متاما  ندرك 
دائمة اإلى اإذكاء ومن ثم يجب علينا اأن منهد 
تكون  واأن  اللغوي،  الإب���داع  نحو  الطريق  له 
تلبي  ثقافيا،  وثرية  اآمنة  بيئة  الأ�صرية  البيئة 
احتياجات الطفل عاطفيا ونف�صيا واجتماعيا، 
فالطفل بطبيعته يبحث عن مثله الأعلى فيمن 
الأ�صوة احل�صنة  والديه  يعترب  فاإنه  لذا  حوله؛ 
لذلك  الأول��ى؛  بالدرجة  اتباعها  ينبغي  التي 
عليهما اأن يحر�صا اأ�صد احلر�س على ا�صتثمار 

طاقاته يف تنمية مهاراته. 

وسائل الجذب والتشويق: 
الأم���ور  اأول���ي���اء  امل��خ��ت�����ص��ون  ين�صح   .1
والت�صويق  اجلذب  و�صائل  ا�صتخدام  ب�صرورة 
من اأجل تنمية الدافع لديهم، وتطويع اأع�صاء 
الكتابة لدى الأطفال لإتقان الكتابة واكت�صاب 

ا�صتخدام  يف  التنويع  خ��لل  م��ن  م��ه��ارات��ه��ا 
اأق��لم  ا�صتعمال  وميكن  الكتابية،  الأدوات 
ملونة، اأو ا�صتخدام الطبا�صري لرتغيب الطفل 

وت�صجيعه على الكتابة. 

على  الأط���ف���ال  ب��ت��دري��ب  اله��ت��م��ام   .2
ممار�صة الكتابة، كاأن نطلب منهم كتابة قائمة 
اأمنيات  قائمة  كتابة  اأو  الأ�صبوعية،  الت�صوق 
بب�صاطة  اأو  امليلد  عيد  اأو  ال�صنوية  الأع��ي��اد 
عل  وت�صجيعهم  باأ�صمائهم  ر�صوماتهم  توقيع 
بالإ�صافة  كتابيا  بخاطرهم  ي��دور  ما  تدوين 
الى تدريبهم، وت�صجيعهم على كتابة الكلمات 

املقفاة اأو ذات الإيقاعات املت�صابهة.

ال��ق�����ص�����س،  ك���ت���اب���ة  م�����ص��ارك��ت��ه��م   .3
لأف���راد  خ��ط��اب��ات  ك��ت��اب��ة  ع��ل��ى  وت�صجيعهم 
حجرة  تزويد  مع  ال�صكر  وملحظات  الأ�صرة 
حب  على  ن�صجعه  كي  �صغرية  مبكتبة  الطفل 
الألعاب  توفري  مع  الكتاب،  واح��رتام  القراءة 
املحاولة  وتكرار  التجريب  على  ت�صاعده  التي 
والك��ت�����ص��اف، ك��األ��ع��اب ال��رتك��ي��ب وال��ق�����س 

والل�صق.

كثيرا ما ينصح التربويون بأن تشمل 
وسائل تهيئة األطفال واستعدادهم 

للكتابة ما يأتي: 
- التخطيط وكتابة احلروف والأرقام على 
للأطفال،  املحببة  الو�صائل  من  وهي  الرمل، 
ال�صغرية،  اأناملهم  لتحفيز  مهم  ومت��ري��ن 
يحتوي على  وعاء  بتوفري  وميكن حتقيق ذلك 
كميه منا�صبة من الرمال، ثم ير�صم له بع�س 
الأ�صكال اأو احلروف على الرمل، ويطلب منه 
تطبيق  وميكن  اأ�صابعه،  با�صتخدام  حماكاتها 
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مع  �للعب  �أثناء  �ملنزل  فناء  �لن�ضاط يف  نف�ص 
الطفل. 

الطفل  تعليم  يف  ال�صل�صال  ا�صتخدام   -
من  لكونها  والكلمات  احلروف  ت�صكيل  كيفية 
بالإ�صافة  بها،  اللعب  الطفل  التي يحب  املواد 
بتعليم  اخلا�صة  التلوين  بكتب  ال�صتعانة  اإلى 
ت��ع��د م��ن الأن�����ص��ط��ة املمتعة  احل����روف، ف��ه��ي 

وامل�صوقة له. 

من  التعلم  ال��ل��ع��ب:  ال��ط��ف��ل  م�����ص��ارك��ة   -
للطفل  امل��رح  م��ن  كثريا  يحقق  اللعب  خ��لل 
الأبجدية،  احلروف  تعليم  األعاب  كا�صتخدام 
العثور على احلرف  لعبة  اأو  البازل  لعبة  مثل: 
ثم  املمغنطة،  احل��روف  با�صتخدام  املفقود 
بني  ما  ح��رف  على  العثور  الطفل  من  يطلب 
على  ول�صقه  الأح��رف،  من  جمموعة خمتارة 

ال�صبورة البي�صاء ال�صغرية. 

 ويجب األ يغفل اأولياء الأمور حقيقة مهمة، 

غاية  والكتابة  القراءة  الطفل  تعليم  اأن  وهي 
بال�صرب؛  والتحلي  التاأين  من  مزيدا  تتطلب 
ن�����ص��اع��ده ع��ل��ى بناء  لأن��ن��ا يف ه���ذه امل��رح��ل��ة 
الدعائم الأ�صا�صية التي �صرتافق الطفل طوال 
العتبار  بعني  يف  الأخ���ذ  ينبغي  ل��ذا  حياته؛ 
�صباق  لي�صت  فامل�صاألة  الزمني،  تطوره  جدول 
التاأين  اإلى  حتقيقه  يحتاج  هدف  اإمنا  �صرعة 

وال�صرب. 

مساعدة الطفل على تطوير
 التنسيق الصحيح بين اليد والعين: 

 تعمل اأع�صاء اجل�صم املختلفة معا لت�صكل 
املهارات  وتعد  للج�صم،  الإجمالية  احلركة 
احلركية الكربى هي الأ�صا�س الذي يقوم عليه 
ي�صتدعي  الذي  الأمر  الأخ��رى،  املهارات  بناء 
معرفتنا ملاهية تلك املهارات، وكيف نعمل على 
تنميتها، الأمر الذي يدفعنا اإلى احلديث عن 
دور الآباء والأمهات يف تربية الطفل، وتطوير 

KANOO MAGAZAIN (20) 2021.indd   63 3/8/22   9:35 AM



كانو الثقافية / مارس 2022
64

كانو الثقافية / يناير 2022
65

ت�صجيعه  خلل  من  مهارات  من  يحتاجه  ما 
معلوماته  عن  والإف�صاح  نف�صه  عن  للتعبري 
من  العديد  ممار�صة  فر�س  واإتاحة  املكت�صبة 
الأن�صطة: كالر�صم والت�صوير والأ�صغال الفنية 
يحتاج  مبا  ت��زوي��ده  مع  التقنية  والب��ت��ك��ارات 
وال�صل�صال  والألوان  اأدوات: كالورق  اإليه من 
وغريها، وت�صجيع حماولت الطفل واجنازاته 
لأنها  امل�صتوى؛  دون  اأو  تافهة  ب��دت  ل��و  حتى 
ذلك  ويتاأتى  والإب��داع  التفكري  اأنواع  من  نوعا 
ابتكارات الطفل وعر�صها يف  من خلل جمع 
ولي�صاهدها  بها  للتفاخر  البيت  يف  معر�س 
على  وحثه  الطفل  ت�صجيع  وكذلك  اأ�صدقاوؤه، 
ت�صاعده  التي  والأل��ع��اب  املهام  بع�س  اإجن��از 
على  وتدريبه  الأ�صابع  ع�صلت  تقوية  على 
الإم�صاك بالقلم باإعطاء الطفل كرة �صغط ثم 
وت�صجيعه  باأ�صابعه  عليها  ال�صغط  منه  يطلب 
على امل�صاركة يف بع�س الأعمال اليومية، مثل: 
وت�صجيعه  بامل�صابك  وتثبيتها  امللب�س  جتفيف 

مرات،  عدة  قمي�صه  اأزرار  واإغلق  فتح  على 
وال��ك��رة،  بامل�صرب  اللعب  الطفل  وم�صاركة 
التي  والأل��ع��اب  الأن�صطة  ا�صتخدام  وك��ذل��ك 
متزيق  كن�ضاط  و�لأ�ضابع،  �ليدين  ت�ضتهدف 
وجتعيد الورق لزيادة القوة الع�صلية للأ�صابع 
الب�صري،  احل��رك��ي  ال��ت��اآزر  وحت�صني  وال��ي��د 
وتدريب  الأ�صابع،  بحركات  التحكم  وكذلك 
اأجل  من  بامللقيط  الأ�صياء  نقل  على  الطفل 
الثلث  الأ�صابع  وتقوية  الرتكيز  م�صاعدته 
وميكننا  الكتابة،  يف  الطفل  ي�صتخدمها  التي 
الأحجام  خمتلفة  الطعام  ملقيط  ا�صتخدام 
كرات  اأو  كانت طعاما  �صواء  الأ�صياء،  نقل  يف 
الأهمية  وم��ن  اآخ���ر،  اإل���ى  اإن���اء  م��ن  �صغرية 
لديه  املف�صلة  بالهدية  الطفل  مكافاأة  مبكان 
والقراءة؛  الكتابة  تعلم  يف  تقدما  اأحرز  كلما 
عملية  يف  ال�صتمرار  على  �صي�صجعه  ذلك  لأن 

التعلم وتقبلها. 
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النصائح الذهبية لتنمية 
الملكات اإلبداعية لدى الطفل:

�صعيدا  الطفل  املنا�صبة جلعل  البيئة  تهيئة   -
واإيجابيا مبمار�صة الأن�صطة املكلف بها من خلل 
ر�صوماته  اأو  لكتاباته  والهتمام  العتزاز  اإظهار 
ومدحه والثناء عليه والبتعاد عن ا�صتخدام اأ�صلوب 
ت�صجيعه  يجب  بل  الطفل،  اأخطاأ  ما  اإذا  التوبيخ 
على تكرار املحاولة، وميكن تعزيز مهارة الكتابة 
من خلل جتميع الوالدين للر�صومات التي ر�صمها 
كتابة  على  وم�صاعدته  به  خا�س  ملف  يف  الطفل 
مكتبة  يف  وحفظها  ال��ر���ص��وم��ات،  لتلك  عناوين 

املنزل.

مبجرد  الكتابة  يف  احلرية  الطفل  اإعطاء   -
اأن يتمكن من امل�صي والإم�صاك بالأ�صياء واإتاحته 
وال�صتك�صاف  التجربة  على  وم�صاعدته  الفر�صة 
ب���دل م��ن اإع��ط��ائ��ه الأوام������ر، م��ث��ل: ال�����ص��م��اح له 
يزيد  مما  الورقة،  اأنحاء  جميع  على  باخلرب�صة 
من ثقته بنف�صه و�صعوره بال�صتقللية، مع ت�صجيع 
الطفل دائما من خلل تقدمي املكافاآت، وبعد ذلك 
اأحد الوالدين بر�صم الدوائر  ميكن تعليمه بقيام 
اأم��ام الطفل ثم حث الطفل على  وكتابة الأرق��ام 

حماكاتها. 

- بعد التاأكد من قدرة الطفل على ا�صتخدام 
تعليمه  يف  البدء  يجب  عندئذ  والأق���لم  الأوراق 
كيفية ر�ضم �لأ�ضكال و�خلطوط قبل �لنتقال �إلى 
احلروف والأرقام با�صتخدام األواح قابلة للم�صح، 
مثل: ال�صبورة البي�صاء اأو �صبورة الطبا�صري؛ حتى 
ميكنه ت�صحيح ما كتبه ب�صهولة وي�صر مع �صرورة 
اأي م�صكلة قد يعانيها الطفل وتعوقه  اإلى  النتباه 
عن �لكتابة، مثل: فرط �لن�ضاط، ونق�ص �لنتباه، 
وعدم القدرة على التن�صيق بني اليد والعني حتى 

يتم معاجلتها يف الوقت املنا�صب. 
حتى ال تندثر الكتابة

 اليدوية وتصبح من الهوايات: 
وهيمنة  الكمبيوتر  ا���ص��ت��خ��دام  ت��زاي��د  م��ع   
التكنولوجيا والعتماد عليها يف كل تفا�صيل حياتنا 
وانت�صار الكتابة على لوحة املفاتيح مما �صاعد على 
اندثار الكتابة باليد، فاإن باحثني وعلماء كرث اأكدوا 
اأهمية الكتابة باليد ملا لها من دور اإيجابي يف تطوير 
�لن�ضاط �لذهني و�لتي ل ينبغي �أن نفقدها حل�ضاب 
التكنولوجيا، لذا ين�صح الرتبويون الآباء والأمهات 
الإليكرتوين  التعليم  ب��ني  متوازنة  خطة  بو�صع 
ونظريه التقليدي، ت�صتهدف تعليم اأبنائهم مهارات 
اخلط العربي، وخط الرقعة والن�صخ، واملزج بني 
وا�صتقاء  الكتب  ق��راءة  على  وت�صجيعهم  الأل��وان، 
دوري،  ب�صكل  املكتبات  وزي���ارة  منها،  املعلومات 
على  اليدوية  الكتابة  وا�صتخدام  الكتب  فقراءة 

الورق له فوائد ل غنى عنها، منها: 

ت�صاعد  حيث  ال��دم��اغ:  وظ��ائ��ف  تن�صيط   .1
احلركية  املهارات  تنمية  على  اليد  بخط  الكتابة 
الدماغية،  الوظيفية  امل��ه��ارات  وتطوير  الدقيقة 
وال�صتيعاب،  الفهم  من  مزيد  على  ت�صاعد  كما 
وتظهر نتائج درا�صات ت�صوير املخ اأن الكتابة بخط 
اليد ين�صط اخلليا الع�صبية، ويتطور يف الدماغ 
من  كل  يدمج  ال��ذي  للمخ  الوظيفي  التخ�ص�س 
الإح�صا�س، والتحكم يف احلركة، والتفكري يف حني 
كتابة الأحرف نف�صها با�صتخدام لوحة املفاتيح مل 

يكن له نف�س التاأثري.

وامل���ع���روف���ة  ال�����ق�����راءة  ع�����ص��ر  ت���ع���ال���ج   .2
اإلى  اليمني  من  بالقلم  فالكتابة  ب�)دي�صليك�صيا(، 
الي�صار اأو العك�س مفيد جدا لأطفالنا الذين يجدون 

�صعوبة يف قراءة الكلمات ب�صكل �صحيح. 
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واإدارة  ال��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  ال���ق���درة  دع���م   .3
كرث  ودرا�صات  اأبحاث  اأثبتت  حيث  الأزم��ات: 
اأن الأ�صخا�س الذين يكرثون من الكتابة بخط 
وا�صتيعاب  الفهم  على  قدرة  الأك��رث  هم  اليد 
تذكر  على  ق��درة  والأك���رث  املركبة،  الأ�صئلة 

املعلومات. 

تتيح الفر�صة ملزيد من الرتكيز: حيث   .4
تتطلب الكتابة باليد تركيزا اأكرث، مقارنة مع 
الإليكرتونية،  ال�صا�صات  با�صتخدام  الكتابة 
وا�صتيعاب  اكت�صاب  على  القدرة  يزيد  مما 

معلومات جديدة وا�صتدعائها ب�صهولة.

يوؤكد  حيث  الذهنية:  املهارات  اإيقاظ   .5
دورا  اليدوية  للكتابة  اأن  على  دوم��ا  العلماء 
بارزا يف تطوير القدرات العقلية، فهي حتافظ 
العمر،  بنا  تقدم  كلما  الذهنية،  اليقظة  على 
وت�صاعد  بتاأين،  للتفكري  الفر�صة  تتيح  كما 
م�صتخدميها على اكت�صاب معارف اأكرث عمقا 

ور�صوخا. 

ت���دوي���ن امل��لح��ظ��ات  ت�����ص��اع��د ع��ل��ى   .6
اأبحاث  نتائج  اأظهرت  فقد  اأف�صل:  ب�صياغة 
اإمنا  بالقلم  يكتبون  الذين  الطلب  اأن  كرث 
ي�صتخدمون  الذين  اأولئك  من  اأك��رث  يكتبون 
لوحة املفاتيح اخلا�صة بالكمبيوتر، كما اأنهم 
يكتبون ب�صكل اأ�صرع م�صتخدمون عبارات اأكرث 
نف�صه  ال�صياق  ويف  �صياغة،  واأف�صل  اإتقانا 
يف  كلمة   22 بتدوين  اليدوية  الكتابة  ت�صمح 
الدقيقة يف مقابل 33 كلمة يف الدقيقة للكتابة 
تعطي  اليدوية  الكتابة  اأن  يعني  ما  الرقمية، 
مع  انتقائي  ب�صكل  للتعامل  للم�صتمع  الفر�صة 

املعلومات. 

ت�صاعد على بلوغ الأهداف: فقد اأثبتت   .7
ال��درا���ص��ات اأن الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��دون��ون 
اأهدافهم بخط اليد وي�صاركونها مع الآخرين 
 %33 مبعدل  حتقيقها  فر�س  لديهم  ت��زداد 

مقارنة بالكتابة الرقمية.

الخط العربي نزهة للعيون
 وريحانة للقلوب: 

الأج���ه���زة   وخ���ت���ام���ا، ويف ظ���ل ه��ي��م��ن��ة 
اإل���ى ت��راج��ع  احل��ا���ص��وب��ي��ة الأم����ر ال���ذي اأدى 
الكتابة بخط اليد كان من ال�صروري تو�صيح 
دعم  على  والعمل  ال��ي��دوي��ة  الكتابة  اأهمية 
ويف  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  العربي  اخلط 
النف�س  وعلم  اللغة  اأ�صاد خرباء  ال�صدد  هذا 
كما  وي��رون��ه��ا  ال��ي��دوي��ة،  بالكتابة  ال��رتب��وي 
الر�صم، ت�صهم يف تطوير القدرة العقلية، على 
العك�س من العتماد التام على لوحة املفاتيح 
التي توؤثر �صلبا على قدرة الفرد على الإبداع؛ 
لأن الأ�صابع تتحرك على لوحة املفاتيح ب�صكل 
فقط  يتلقى  وال��دم��اغ  اإي��ق��اع،  ب��ل  ع�صوائي 
التفكري، وجدير  تعوق عملية  التي  ال�صو�صاء 
واملريحة  املرنة  العبارات  كتابة  اأن  بالذكر 
فكتابة  النف�صية،  ال��راح��ة  م��ن  ن��وع��ا  تبعث 
عبارة، مثل: »�صاأكون على ما يرام« على الأقل 
الواقع  ال��واح��د ميكن يف  ال��ي��وم  م��رة يف   20
نف�صه،  مع  ت�صاحلا  اأك��رث  الن�صان  جتعل  اأن 
من  يعانون  الذين  لأولئك  بالن�صبة  وخا�صة 

م�صاكل نف�صية.
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- كتاب: جماليات اللغة، تاأليف: حممد التوجني، النا�رص: دار الفكر العربي للطباعة و الن�رص. 

- كتاب: الإبداع يف اللغة، تاأليف: خالد منري الليثي، اجلزء الأول، مكتبة دار الإ�سكندرية. 

- كتاب: فن الكتابة – اأنواعها – اأ�سول تعليمها، تاألبف: دكتور عبد اللطيف ال�سويف، مكتبة طريق العلم، الطبعة 1، النا�رص: دارالفكر. 

- كتاب: فنون الكتابة يف العالقات العامة، دكتور حممد حممد الباديدار، دار الن�رص النه�سة العربية القاهرة، الطبعة الأوىل.

- كتاب: فن الكتابة ال�سحيحة، دكتور حممود �سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية،2003.

المصادر العربية: 

- https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8795609/Children-write-hand-learn-

remember-use-computers-experts-say.html

- https://www.huffingtonpost.ca/annette-poizner/new-handwriting-technology_b_9184698.

html

- https://www.huffingtonpost.com.au/2016/04/21/writing-by-hand-benefits_n_9735384.html

- https://www.additudemag.com/how-to-improve-handwriting-adhd/

- https://www.pinterest.com/pin/373658100318609565/

- https://www.dailymail.co.uk/news/article-8027245/Parents-urged-ministers-encourage-

children-use-digital-exercise-books.html

- 12 EASY TIPS TO TEACH THE ARABIC ALPHABET AT HOME7

- Fun Ways to Teach Your Children the Arabic Letters

- 25 Fun Ways To Teach Your Toddler To Write BetterHow to Teach Your Toddler to Write

المصادر األجنبية: 
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 ساعدتنا كثير من الدراسات البحثية على فهم كيفية حدوث األخطاء 
الوراثية والتي ينتج عنها بعض الطفرات الضارة المسببة لألمراض وكذلك 

الطفرات اإليجابية المفيدة والتي أسهمت في دور فعال فيما يشهده عصرنا 
الحالي من تطورات متسارعة في المجاالت الطبية وغيرها، حيث صرح علماء 

الباثولوجيا اإلكلينيكة بأنه أصبح باإلمكان فك لغز كثير من األمراض ذات 
المنشأ الجيني أو الوراثي، وبعض هذه األمراض يقف وراءه خلل أو عطب في 
جين واحد، كأنيميا الخاليا المنجلية والتليُّف الكيسي، والبعض اآلخر تسببه 

مجموعة من الجينات. 

د. محمود عمارة

هل حان الوقت
 إلعادة كتابة شفرتنا الوراثية
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با�صتخدام  العلج  فكرة  برزت  هنا  ومن   
العلج  بتقنية  املعروفة  احليوية  التقنية  تلك 
التي  الأم��را���س  يعالج  اأ�صلوب  وه��و  اجليني، 
على  العتماد  دون  امل�صوهة  اجلينات  ت�صببها 
يف  اجلينات  بتغيري  ب��ل  واجل��راح��ة،  الأدوي���ة 
على  اجلينات  حتتوي  حيث  املري�س،  خليا 
يتحكم  الذي  الرمز  وذلك  النووي،  احلم�س 
تقنية  وتعتمد  ووظ��ي��ف��ت��ه،  اجل�صم  �صكل  يف 
اجلينات  ا�صتبدال  على  اجلينية  امل��ع��اجل��ة 
علج  ملحاولة  جديٍد  جنٍي  اإ�صافة  اأو  امل�صوهة 
امل��ر���س م��ن خ���لل ف��ريو���س م��ع��دل وراث��ًي��ا، 
ا لنقل اجلني ال�صحيح اإلى  وم�صمم خ�صي�صً
اخلليا املري�صة التي ي�صتهدفها العلج ب�صكل 
باخلليا  ال�صرر  اإحلاق  دون  من  و�صليم  اآمن 
املري�س  بجهاز  الإخ��لل  دون  ومن  املحيطة، 
حت�صني  اأو  املر�س  لعلج  حماولة  يف  املناعي 
والتخل�س  املر�س  مقاومة  على  اجل�صم  قدرة 
بعلج  اجليني  ال��ع��لج  ويب�صر  نهائًيا،  منه 
ال�صرطان  مثل:  الأم��را���س،  من  وا�صع  نطاق 
وال��داء  القلب  واأم��را���س  الكي�صية  والتليفات 
ال�ص�كري والناعور والإيدز، كما ُت�ص�تخدم هذه 
والدم  القلب  اأمرا�س  لعلج  احليوية  التق�نية 
بتحول  املرتبط  الثدي  ك�ص�رطان  وال�ص�رطان، 
الفريو�صية،  الل��ت��ه��اب��ات  وبع�س  اجل��ي��ن��ات، 
اجلينية،  والأمرا�س  الوراثية  وال�صطرابات 
الباحثون  و�صار  م�ص�تمرة.  الأبحاث  تزال  ول 
الأم���ان  مب�صتويات  واه��ت��م��اًم��ا  ح����ذًرا  اأك���رث 

اء ا�صتخدامه. وامل�صاعفات املحتملة من َجرَّ
العالج الجيني: أهو حقيقة واقعية 

أم ضرب من ضروب الخيال؟
 ب���ات ال��ع��لج ب��اجل��ي��ن��ات ح��ل��ًم��ا ي��داع��ب 
�صطاآن  عن  بحث  رحلة  يف  والقلوب  العقول 

للتخل�س من  تنتهي، وكو�صيلة حيوية  جناة ل 
العلمي  البحث  رحلة  تتوقف  ومل  الأم��را���س، 
التي  الأبحاث  من  �صنوات  وبعد  احللول،  عن 
تهدف اإلى تعديل اجلينات امل�صببة للأمرا�س 
الأفق  تلوح يف  الأمل  ب�صائر  بداأت  واإ�صلحها 
بتحقيق كثري من الفوائد بتطبيق تقنية العلج 
بكل  اجلينية  املعاجلة  �صاعدت  فقد  اجليني، 
ذات  العقاقري  بع�س  اكت�صاف  يف  تقنياتها 
التاأثري الإيجابي والتي تقوم على فكرة العلج 
اجليني لعلج �صرطان الدم الليمفاوي والذي 
والأدوي���ة،  الأغ��ذي��ة  هيئة  مبوافقة  توثيقه  مت 
يف  اجلينية  امل��ع��اجل��ة  دور  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
واحلد  مبكًرا،  الوراثية  الأم��را���س  اكت�صاف 
الوقت  والإ�صراع يف علجها يف  من حدوثها، 
املنا�صب حتى ل تتفاقم امل�صكلة، حيث ك�صفت 
اأكرث  وج��ود  عن  النقاب  الإح�صائيات  نتائج 
الوراثية،  الأم��را���س  من  ن��وع  اآلف  �صتة  من 
دوره���ا  احل��ي��وي�����ة  التكنولوجيا  ل��ه��ذه  وك���ان 
للمعاجلة  خ�صع�وا  مليني  ا�ص�تفادة  يف  املهم 
على  اجلينية  املعاجلة  �صاعدت  كما  اجلينية، 
تقلي�س دائرة املر�س داخل املجتمع مب�صاعدة 
الوراثية،  وال�صت�صارات  اجليني،  ال�صرت�صاد 
اجلينات  حاملي  اق���رتان  م��ن  احل��د  وك��ذل��ك 
امل��ري�����ص��ة، وب��ال��ت��ايل احل���د م���ن ال�����ولدات 
بهذا  اأجريت  التي  للأبحاث  وك��ان  امل�صوهة، 
العلمية  امل��ع��رف��ة  اإث����راء  يف  الف�صل  ال�����ص��دد 
الوراثية،  املكونات  على  التعرف  خ��لل  من 
فيه  مبا  للإن�صان  ال��وراث��ي  الرتكيب  وحتليل 
مثل:  معينة،  باأمرا�س  للإ�صابة  قابليته  مدى 
القلبية،  وال��ن��وب��ات  ال���دم،  ل�صغط  القابلية 

وال�صكر وغريها من الأمرا�س.
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الموروثات الجينية تدير 
عقارب ساعتنا البيولوجية:

 خل�صت نتائج اأحدث الدرا�صات الأمريكية 
العديد  هناك  اأن  اإلى  امل�صرتكة  والربيطانية 
من اجلينات التي تتحكم يف اآلية عمل �صاعتنا 
املعروف  اجليني  امل��وروث  مثل:  البيولوجية، 
اجل��ني  وك��ذل��ك  ك����روم)،  الكريبتو  ب��ا���ص��م( 
 ،)Period Gene( الفرتة  بجني  املعروف 
وق��د اأك���دت الأب��ح��اث اأن��ه��م��ا امل�����ص��وؤولن عن 
�صبط ال�صاعة البيولوجية داخل جميع خليا 
اجل�صم، واحلفاظ على اإيقاعها ب�صكل منتظم 
خلل 24 �صاعة طوال ف�صول ال�صنة الأربعة. 

 ولهذه اجلينات دور اأ�صا�صي يف ت�صنيفنا 
مييلون  نهارية  طبيعة  ذو  منا  فئة  فئتني:  اإلى 
طبيعة  ذو  والأخ��رى  مبكًرا،  ال�صتيقاظ  اإل��ى 
ول��ه��ذا  ال��ل��ي��ل،  ط���وال  لل�صهر  مي��ي��ل��ون  ليلية 
ال��ن��وم  ع����ادات  يف  الطبيعي  غ��ري  ال��ت��ذب��ذب 
عواقب �صحية وخيمة، مما يوؤدي اإلى جمموعة 
والأم���را����س،  النف�صية  ال���ص��ط��راب��ات  م��ن 
ذاته  ال�صياق  ويف  الأم��ع��اء،  التهاب  كحالت 
ذوي  الأ�صخا�س  اأن  الدرا�صات  نتائج  اأك��دت 
ب�صكل  معر�صني  يكونون  قد  الليلية  الطبيعة 
والذهنية  النف�صية  ال�صطرابات  لبع�س  اأكرب 
النهارية  الطبيعة  ذوي  من  اأقرانهم  بخلف 
حت�صني  يف  كبري  دور  اجلينية  فلمكوناتهم 
�صحتهم النف�صية واحلد من خماطر الإ�صابة 
كالف�صام  الذه�نية،  ال���ص��ط��راب��ات  ببع�س 
وجود  عن  الدرا�صة  ك�صفت  كما  والكتئاب، 
ب�صكل  مرتبطا  ج��دي��ًدا  جينيًّا  من��ًط��ا   327
الكامنة  البيولوجية  ال�صاعة  باإيقاع  مبا�صر 
ودورها يف عدد هائل من العمليات الفيزيائية 

ال��رغ��م من  ال��ب�����ص��ري، وع��ل��ى  داخ���ل اجل�صم 
تنظم  ال��ت��ي  البيولوجية  الإي��ق��اع��ات  تباين 
يتناغم  ب�صكل  احليوية  اجل�صم  وظائف  عمل 
ليًل ونهاًرا، يف  اليومية  التغريات  ويتكيف مع 
الظلم وال�صوء، مثل دورة النوم وال�صتيقاظ، 
ومدى النتباه والرتكيز الذهني اأثناء النه�ار، 
والتقلب بني مراحل النوم املختلفة ليًل، يبقى 
النوم ليًل �صرورة حيوية للج�صد ت�صاعده على 
عمليات  ف�صلت  من  والتخل�س  ال�صرتخاء 
الهدم، كما اأن املوؤثرات اخلارجية مثل ال�صوء 
البيولوجية  ال�صاعة  تكيف  اإع��ادة  على  تعمل 
مع الدورة البيئية ال�صائدة، وذلك عن طريق 
التغري الكمي والنوعي يف اجلينات التي تتحكم 

يف �صبط ال�صاعة البيولوجية. 

 وقد اعتقد علماء علم الوراثة على مدار 
البيولوجية  ال�صاعة  اأن  �صابقة  اأع���وام  ع��دة 
للب�صر مركزها الدماغ فقط، اإل اأنه يف الأعوام 
الأخرية ظهرت اأبحاث عدة توؤكد اأن كل ع�صو 
بيولوجية  و�صاعة  يومي  اإيقاع  له  اجل�صم  يف 
حتكم وظائفه خلل الأربع والع�صرين �صاعة، 
ومن هذه الأع�صاء البنكريا�س والكبد واملريء 
العتلل  �����َر  اأثَّ ما  ف��اإذا  والطحال،  والرئتني 
اجليني على ال�صاعة البيولوجية لع�صو ما من 
وظائفه؛  تختل  �صوف  فبالطبع  الأع�صاء  هذه 
لذا قد ي�صاب ال�صخ�س بال�صكري؛ نظًرا اإلى 
الأن�صولني،  اإفراز  البنكريا�س على  عدم قدرة 
ك��م��ا ي��ك��ون ال��ف��رد اأك����رث ع��ر���ص��ة ل��لإ���ص��اب��ة 
الأي�س،  عمليات  اختلل  ومتلزمة  بال�صمنة، 
النتائج  وت��ظ��ه��ر  ال��ك��ب��د،  وظ��ائ��ف  واع��ت��لل 
واأهمية  والنهار،  الليل  تناوب  اأهمية  ال�صابقة 
تتاأثر  ل  حتى  بالنهار  واليقظة  بالليل  النوم 
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وظائف اجل�صم التي تتبع اإيقاًعا يومًيا دقيًقا.

مبثابة  النتائج  ه��ذه  اأن  الباحثون  وي��رى   
علجات  تطوير  نحو  ال��ط��ري��ق  على  خ��ط��وة 
ال�صرطان  اأهمها:  من  عدة،  لأمرا�س  جديدة 
والأرق  الأي�������س  وا���ص��ط��راب��ات  وال�����ص��ك��ري 
ب��اخل��ارج  ال�صفر  اإره���اق  ��ا  واأي�����صً وال�صمنة، 

الناجم عن اختلف توقيتات الدول.

إعادة التأهيل الجيني في زمن كورونا: 
بفريو�س  الأ�صخا�س  بع�س  ُي�صاب  ق��د   
بينما  تذكر،  اأعرا�س  ظهور  دون  من  كورونا 
ما  وهو  �صديدة،  اأعرا�س  من  بع�صهم  يعاين 
اأم��ام  امل�صاواة  لعدم  اآخ��ر  عامل  وج��ود  يعني 
مبا�صرة  ع��لق��ة  فثمة   ،19 كوفيد  ف��ريو���س 
مقاومة اجل�صم  ومدى  الوراثية  اجلينات  بني 
الوباء  يف�صر فتك  ما  وه��و  ك��ورون��ا،  لفريو�س 
خ��رباء  اكت�صف  حيث  للبع�س دون غريهم، 
اجليني  التحول  من  ن��ادًرا  نوًعا  الوراثة  علم 
بحامليها  الفتك  عن  م�صوؤولة  وراثية  وعوامل 
يف حالة الإ�صابة، ويبقى ال�صوؤال الذي يطرح 
ذلك؟  يف  دور  الوراثية  للجينات  هل  نف�صه، 
ت�صريح  يف  تكمن  ال�صوؤال  هذا  عن  والإجابة 
يوؤكد  وال��ذي  الوراثية  الهند�صة  اخت�صا�صيي 
ال�صريط  وحتليل  فح�س  بالإمكان  اأ�صبح  اأنه 
اإذا  ما  ومعرفة  الأ�صخا�س،  لهوؤلء  ال��وراث��ي 
اجليني  التحول  من  ن��ادر  لنوع  �صحايا  كانوا 
جتعلهم اأكرث عر�صة للإ�صابة بفريو�س كورونا، 
علوة على حتديد عوامل وراثية م�صوؤولة عن 
جعل حامليها اأكرث قابلية للت�صرر من الإ�صابة 
الأم��را���س  بع�س  م��ن  وغ��ريه��ا   19 بكوفيد 
باأن  علًما  والإنفلونزا...  ال�صل،  مثل:  املعدية، 

اإلى  �صخ�س  من  املناعي  الفعل  رد  اختلف 
اأن يكون مرتبطا بتحول  اآخر لي�س بال�صرورة 

وراثي واحد فقط.

اأو�صحت نتائج اأحدث الدرا�صات يف   كما 
ذات ال�صياق اأن ثمة جينات وراء معاناة بع�س 
م�صكلت  بكورونا  امل�صابني  من  الأ�صخا�س 
م�صابون  يتخطى  بينما  ���ص��دي��دة،  �صحية 
بالذكر  وجدير  ب�صلم،  املرحلة  هذه  اآخ��رون 
الإكلينيكية  الباثولوجيا  علماء  به  �صرح  ما 
على  �صلًبا  ت��وؤث��ر  اجلينية  ال��ت�����ص��وه��ات  ب���اأن 
اخلليا املناعية مما يعر�س املري�س ملخاطر 
الل��ت��ه��اب��ات ال��رئ��وي��ة، وك���ان ل��ه��ذه ال��درا���ص��ة 
اخللل  مواطن  عن  النقاب  ك�صف  يف  الف�صل 
بارز  دور  يف  ي�صهم  مما  املناعي،  اجلهاز  يف 
اأكرث  جديدة  ولقاحات  علجات  اكت�صاف  يف 
اإلى   19 بكوفيد  الإ�صابة  حالت  تقلل  كفاءة 

حد كبري. 

اجلينية  الكت�صافات  اأن  خ��رباء  وي��وؤك��د   
لبيولوجيا  م�صبوقة  غري  ثاقبة  نظرة  قدمت 
امل���ر����س، ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح م��ن امل��م��ك��ن حتديد 
م�صارات جزيئية معينة ميكن اأن تكون اأهداًفا 
الرتابط  مدى  يوؤكد  ومما  العلجي،  للتدخل 
م�صوهة  جينات  وج��ود  بني  الوثيقة  وال�صلة 
هو  بع�صهم  ل��دى  ك��ورون��ا  اأع��را���س  و�صرا�صة 
“جينوميك”،  درا���ص��ات  نتائج  اإليه  اآل��ت  ما 
ودرا���ص��ات ع��دة اأخ��رى عن وج��ود عنقود من 

اجلينات على الكرومو�صوم 3. 

اأو����ص���ى ال��ب��اح��ث��ون   ويف ال�����ص��ي��اق ذات����ه 
ب�صرورة اأخذ اجلينات بعني العتبار وحتليلها 
علجات  لكت�صاف  الرئي�صة  العوامل  كاأهم 
حتديد  مت  وقد  كورونا،  لفريو�س  كفاءة  اأك��رث 
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اجل��ي��ن��ات امل�����ص��وؤول��ة ع��ن امل��ن��اع��ة امل�����ص��ادة 
للفريو�صات والتهاب الرئة، ومن ثم �صي�صاعد 
هذا الكت�صاف الأطباء على فهم مدى �صرا�صة 
ومعرفة  الرئتني  على  املدمر  وتاأثريه  املر�س 
من  لل�صت�صفاء  اإيجابية  الأك���رث  العلجات 

املر�س.

ما ال نعرفه عن الهندسة الوراثية
 وإصالح الجينات المشوهة: 

اأهم  من  واح��دة  الوراثية  الهند�صة  تعد   
من  وال��ت��ي  ال���واع���دة  امل�صتحدثة  التقنيات 
اجلني  على  التعديلت  بع�س  اإح��داث  �صاأنها 
اأجل ت�صحيح  باإ�صافة جني جديد من  املعيب 
وي�صمى  �صمة جديدة،  اإ�صافة  اأو  معينة،  �صمة 
التقنية  ل��ه��ذه  خ�صع  ال���ذي  ال��ك��ائ��ن  عندئذ 
مع  التقنية  هذه  تتعامل  وراثًيا، حيث  باملعدل 
الكرومو�صومات  على  املوجودة  الوراثية  املادة 
الكائن  ج�صم  يف   DNA ال���  �صريط  داخ��ل 
نباًتا،  اأو  اأو حيواًنا،  اإن�صاًنا،  كان  �ص�واء  احلي 
اأو كائنات دقيقة كالبكترييا، وذلك عن طريق 
عزل اجلني املعيب، ونقله اإلى كائن اآخر لينتج 

عنه كائن ميتلك �صفات مرغوبا فيها. 

وراثية عام  اأول عملية هند�صة   وقد متت 
يف  منها  وال�صتفادة  البكترييا  على   1973
فيما  التجارب  توالت  ث��ّم  الإن�صولني،  اإن��ت��اج 
بعد لت�صمل جميع الكائنات، وُتعرف الهند�صة 
وقد  الوراثي،  العلج  يف  اأداة  باأنها  الوراثية 
بع�س  لعلج  كري�صرب  تقنية  ا�صتخدام  اأمكن 
ومر�س  كال�صرطان  اخل��ط��رية،  الأم���را����س 

نق�س املناعة املعروف بالإيدز.

 

استخدامات الهندسة الوراثية: 
ومت  احليوية،  التقنية  ه��ذه  ا�صُتخدمت   
الطبية  امل��ج��الت  �صتى  يف  منها  ال�صتفادة 
البحثية،  وال�����ص��وؤون  وال��زراع��ي��ة  وال�صناعية 
وا�صعة  جمموعة  تعديل  يف  ا�صُتخدمت  كما 
احلية  والكائنات  واحليوانات،  النباتات،  من 
واإيجابي  فّعال  وب�صكل  �صاهم  مما  املجهرية، 
يف خدمة الإن�صان، حيث ا�صتخدمت البكترييا 
الأدوية  وراثًيا يف ت�صنيع  املعدلة  اأو  املهند�صة 
ج��ودة  م��ن  وحت�صن  تعالج  التي  والإن��زمي��ات 
الوقود  �صنع  اإل��ى  بالإ�صافة  الغذائية،  امل��واد 
ال�صرب،  مياه  يف  الزرنيخ  وك�صف  احل��ي��وي، 
احليوية  وامل��ع��اجل��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي،  وال��ت��ع��دي��ن 
يف  الطولى  اليد  الوراثية  للهند�صة  واأ�صبح 

تطوير املجالت الآتية:

في المجال الطبي: 
الفعال  دوره���ا  ال��وراث��ي��ة  للهند�صة  ك��ان   
الوراثية،  الأمرا�س  من  العديد  اكت�صاف  يف 
علجها،  وط���رق  اأ���ص��ب��اب��ه��ا،  على  وال��وق��وف 
الأمر الذي بدوره �صاعد على تطوير الأدوية، 
البحث  واأ���ص��ال��ي��ب  اجل���دي���دة،  وال��ع��لج��ات 
الأجهزة  تطوير  اإلى  بالإ�صافة  والت�صخي�س، 
الهند�صة  ع��ل��م��اء  ي��ب��ح��ث  ك��م��ا  ال�����ص��ري��رّي��ة، 
الوراثّية يف مواقع اجلينات على الكرومو�صوم، 
امل�صتمر  الفهم  يف  ك��ب��رية  ��ا  ف��ر���صً يخلق  م��ا 
اإلى  بالإ�صافة  باجلينات،  املتعّلقة  للأمرا�س 
�صبل العلج الفردي، ومن اأهم اأدوار التعديل 
م�صكلت  حل  على  العمل  العلجي  ال��وراث��ي 
وراثية  م�صاكل  عن  الناجتة  �صواء  الإجن��اب، 
وعلج  املجهري  احلقن  خلل  من  جينية  اأو 
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لعبت  اأّن��ه��ا  كما  املنجلية،  الكريات  مر�صى 
الهرمونات  من  العديد  اإنتاج  يف  كبرًيا  دوًرا 
الب�صري  والأن�صولني  النمو،  كهرمون  الطبية، 
من  يعانون  اّل��ذي��ن  ال�ص�كري  مر�صى  لعلج 
احليواين،  الأن�ص�ولني  جتاه  حت�ص��صي  فعل  رد 
بالإ�صافة اإلى تعديل هرمونات النمو الب�صري، 
وال��ه��رم��ون��ات امل��ح��ف��زة ل���لإجن���اب، واإن��ت��اج 
تلك  ا�صتخدمت  كما  اللقاحات،  من  العديد 
الطبية  امل��ج��الت  يف  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 
الأن�صولني  مثل:  املهمة،  الأدوي��ة  بع�س  لإنتاج 
�صد  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م  اخل��ا���ص��ة  ال��ل��ق��اح��ات  اأو 
اإنتاج  على  ع��لوة  الفريو�صي،  الكبد  التهاب 
الربوتينات التي من �صاأنها تقوية وتنظيم عمل 
ملقاومة  الب�صري  اجل�صم  يف  املناعي  اجلهاز 
ال�صرطان  مثل:  ال�صحية،  املع�صلت  بع�س 
من  وغريها  والهرب�س  الفريو�صية  والأمرا�س 

الأمرا�س.

في مجال الزراعة وتربية الحيوانات: 
التاأهيل  اإع����ادة  ا�صرتاتيجية  ���ص��اع��دت   
اجل��ي��ن��ي ع��ل��ى حت�����ص��ني ���ص��ف��ات امل��ح�����ص��ول 
تخزينه  واإمكانية  اإن��ت��اج��ه  ووف���رة  ال��زراع��ي 
اإلى  بالإ�صافة  قبل،  ذي  من  اأط��ول  لفرتات 
اإدخال تعديلت على جينات الأ�صجار لت�صبح 
لعب  كما  املناخية،  املتغريات  مع  تكيًفا  اأك��رث 
تربية  جمال  يف  كبرًيا  دوًرا  اجليني  التعديل 
ال�صللت  على حت�صني  �صاعد  ما  احليوانات، 
عليها،  اجلينات  بع�س  ب��اإدخ��ال  احليوانية 
الأم��ر  النمو،  بهرمون  اخل��ا���س  اجل��ني  مثل: 
كفاءة  ورف��ع  منوها  �صرعة  اإل��ى  ي���وؤدي  ال��ذي 
ج��ه��ازه��ا امل��ن��اع��ي ل��وق��اي��ت��ه��ا ���ص��د الإ���ص��اب��ة 

لقاحات  اإن��ت��اج  اإل��ى  بالإ�صافة  ب��الأم��را���س، 
احلمى  مثل:  بالدواجن،  اخلا�صة  للأمرا�س 
تلك  ا�صتخدمت  كما  والنيوكا�صل،  القلعية، 
خملفاتها  من  ال�صتفادة  يف  احليوية  التقنية 
وحت��وي��ل��ه��ا اإل���ى ���ص��م��اد ع�����ص��وي، وذل���ك عن 
بالذكر  وجدير  وراثًيا،  ُمعدلة  بكترييا  طريق 
ال�صلمون  �صمك  تعديل  2016 مت  اأنه يف عام 
للو�صول  النمو  هرمونات  با�صتخدام  وراث��ًي��ا 
ب�ص�كل  الآن  ن��راه  ال��ذي  الطبيعي  اإل��ى احلجم 
اأ�ص�رع، كما �صاعدت على حفظ واإدارة املناطق 
الطبيعية من خلل تطعيم احليوانات املهددة 

بالنقرا�س من املر�س.

في الصناعة: 
كتطوير  ال�صناعة،  تطوير  يف  الإ�صهام   
ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال���دوائ���ي���ة واإن��ت��اج 
ال��ربوت��ي��ن��ات والإن����زمي����ات و���ص��ن��اع��ة امل���واد 
بكترييا  با�صتخدام  التنظيف  يف  امل�صتخدمة 
ن�صاطها  متار�س  اأن  ت�صتطيع  خا�س  ن��وع  من 
على  وتعمل  الطبيعية،  بيئتها  خ��ارج  املعتاد 
تنظيف الأ�صطح الدهنية، ومل يقف دورها عند 
اإنتاج  هذا احلد، بل متت ال�صتفادة منها يف 
علوة  اأق��ل،  وبكلفة  عالية،  بجودة  الأ�صمدة 
الوقود  واإن��ت��اج  املخلفات،  تدوير  اإع��ادة  على 
حل  يف  والإ�صهام  احليوية،  والطاقة  احليوي، 
م�صكلة التلوث البيئي عن طريق اإنتاج بكترييا 
على  تعمل  اأخرى  وبكترييا  الف�صلت،  حتليل 
التخل�س من النفايات البرتولية يف البحر من 
خلل ما يعرف باملعاجلة البيولوجية بتحويل 
ثم  ج��ًدا  دقيقه  جزيئات  اإل��ى  النفايات  ه��ذه 

التهامها.
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سلبيات غير متوقعة: 
 من املتعارف عليه اأن التعديلت التي تتم 
و�صحية  مفيدة  الوراثية  الهند�صة  خ��لل  من 
وحققت كثريا من الإيجابيات يف �صتى املناحي 
العرتاف  من  بد  ل  للأ�صف،  ولكن  احلياتية، 
بوجود احتمالٍت لظهور اآثاٍر جانبية غ�ري متوق�عٍة 
لت�لك التعديلت، فمثًل: قد تقل قدرة النباتات 
املعدلة وراثًيا على مقاومة اأ�ص�عة ال�ص�م��س، كما 
بع�س  ينتج عنها  وقد  الكائن احلي،  يقل عمر 
ال�صللت اجلديدة من الكائنات احلية، والتي 
على  البيئي  بالنظام  الإخ���لل  على  تعمل  قد 
اأي  ت�صحيح  اإمكانية  ف�صًل عن عدم  الأر�س، 
اأخطاء ناجمة عن الهند�صة الوراثية والذي قد 
جراثيم  اأو  فريو�صات  ظهور  الى  ب��دوره  ي��وؤدي 
خطرية قد تنت�صر يف املحيط البيئي، ول ميكن 
بع�س  اجلينية  وللمعاجلة  عليها،  الق�صاء 
املخاطر املحتملة، حيث ل ميكن اإدخال اجلني 
مبا�صرة اإلى خليا اجل�صم ب�صهولة، وبدًل من 
ذلك يتم عادة تقدميه با�صتخدام ناقل ي�صمى 
ُمتَِّجًها، وُتعد املتجهات الأكرث �صيوًعا للمعاجلة 
اجلينية هي الفريو�صات؛ لأن باإمكانها التعرف 
اإلى  الوراثية  امل��ادة  ونقل  معينة،  خليا  على 
جينات اخلليا، حيث يزيل الباحثون اجلينات 
الفريو�صات  م��ن  للمر�س  امل�صببة  الأ���ص��ل��ي��ة 
من  للتخل�س  اللزمة  باجلينات  وي�صتبدلونها 
ال�صخ�س  ُتعّر�س  الطريقة  هذه  ولكن  املر�س، 

لعوامل اخلطورة الآتية:

1. ا���ص��ت��ث��ارة ج��ه��از امل��ن��اع��ة وحم��ارب��ت��ه 
املناعة  جهاز  يتعامل  فقد  امل�صاف،  للفريو�س 
مع الفريو�صات امل�صافة على اأنها خليا غريبة 
اإلى  يوؤدي  ما  اأقحمت على اجل�صم فيهاجمها، 

حدوث التهابات ومع�صلت �صحية اأخرى.

2. ا�صتهداف اخلليا اخلاطئة، فقد تخطئ 
فتلحق  م�صارها  جينًيا  املعدلة  الفريو�صات 
ولي�صت اخلليا  �صليمة،  اأخرى  ال�صرر بخليا 
امل�صتهدفة التي حتتوي على اجلينات امل�صابة، 
وي�صبب  ال�صليمة  باخلليا  الأذى  يلحق  مما 

ا اأو ا�صطرابات اأخرى كال�صرطان. اأمرا�صً

وا�صتعادة  اأ�صله  اإل��ى  الفريو�س  رج��وع   .3
الفريو�س  ي�صتعيد  فقد  ال��ع��دوى،  على  قدرته 
على  الأ�صلية  قدرته  وراثيا  واملعدل  امل�صاف 

الت�صبب يف املر�س. 

مع  اجل��دي��د  اجل��ني  عمل  يتعار�س  ق��د   .4
على  بذلك  وي��وؤث��ر  �أك��ر  �أو  �آخ��ر  ج��ني  ن�ضاط 
انق�صام اخللية، وهو الأمر الذي رمبا ينتج عنه 

الإ�صابة ببع�س الأورام بدًل من علجها.

العلج  تقنيات  اإج��راء  تكاليف  ارتفاع   .5
باجلينات. 

تأثير الجينات على استجابتنا لألدوية: 
 ملاذا تختلف ا�صتجابتنا للأدوية املو�صوفة 
مل��ر���س م��ع��ني؟ ب��ال��ف��ع��ل ق��د ي��ن��ا���ص��ب ال����دواء 
الآخ���ر،  دون  ا  �صخ�صً م��ا  مل��ر���س  امل��و���ص��وف 
هذا  ب�صبب  بح�صا�صية  املري�س  ُي�صاب  ورمب��ا 
بالدواء  ي�صتفيد  من  وهناك  الدواء،  من  النوع 
خلياه  ا�صتجابة  �صرعة  اإل��ى  ن��ظ��ًرا  �صريًعا؛ 
وهناك  له،  وامت�صا�صها  معه  وتفاعلها  للدواء 
ال�صرعة  اأو  بالطريقة  للدواء  ي�صتجيب  ل  من 
اأو  العمرية،  باملرحلة  تتعلق  لأ�صباب  ذات��ه��ا، 
العامة،  ال�صحية  احل��ال��ة  اأو  احل��ي��اة،  من��ط 
اجلينية  للموروثات  بالن�صبة  الأم���ر  وك��ذل��ك 
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واختلف الرتكيبة اجلينية من �صخ�س لآخر، 
للأدوية،  ال�صتجابة  طبيعة  على  ينعك�س  مما 
بعينه  بروتني  لإنتاج  خطته  جني  لكل  اإن  حيث 
يف اجل�صم، وقد يكون لهذا الربوتني دور مهم 
على  قدرته  يف  متمثًل  بالعقاقري،  العلج  يف 
جتزئة الدواء وتفتيته، ثم امت�صا�صه وا�صتفادة 
نف�صه  الهدف  الربوتني هو  اجل�صم منه، وهذا 
ومبقارنة  املو�صوف،  ال��دواء  عليه  يعمل  ال��ذي 
اجل��ي��ن��وم��ات اخل��ا���ص��ة ب��الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن 
اأن هناك جمموعة  الدواء تبني  نف�س  يتناولون 
تباين  يف  يت�صاركون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن 
ا�صتجابات  يف  ا  اأي�صً يت�صاركون  حمدد  جيني 

خمتلفة للعلج، مثل: 

1. ك��ون��ه��م اأك����رث ع��ر���ص��ة خل��ط��ر الآث����ار 
اجلانبية.

تناول  عند  �صديدة  جانبية  اآث��ار  ظهور   .2
جرعات منخف�صة ن�صبًيا.

3. احل��اج��ة اإل���ى ج��رع��ات اأك���رب وب��درج��ة 
تركيز اأعلى لتحقيق التاأثري العلجي املطلوب. 

4. الأدوية العلجية املو�صوفة غري منا�صبة 
وبدون فائدة.

فعالية  وثبوت  العلج  من  ال�صتفادة   .5
الدواء املو�صوف.

 يت�صح لنا مما �صبق اأنه اأ�صبح من الأهمية 
مبكان ال�صتفادة من معلومات اجلينوم اخلا�صة 
باملري�س من اأجل تي�صري اتخاذ قرارات العلج 
باأخذ عينة ن�صيجية واإر�صالها للمخترب كي يتم 
ك�صف غمو�س اجلينوم اخلا�س بك، ومن اأجل 
ولتح�صني  املنا�صبة،  العلجية  اخلطة  و�صع 
اجلينية  فللموروثات  وجرعاته،  الدواء  اختيار 

الإن�صان  ا�صتجابة  طريقة  على  الأث��ر  بالغ  دور 
التقدم  بف�صل  املمكن  من  بات  وقد  دواء،  لأي 
ا�صتجابة  ب�صاأن  للتنبوؤ  اجلينات  الطبي فح�س 
ال�صخ�س للدواء، وي�صعى العلماء والباحثون يف 
هذا املجال اإلى �صنع دواء �صخ�صي خا�س بكل 
اإن�صان مبفرده طبًقا ملحتواه اجليني، و�صيوؤدي 
الآث���ار اجلانبية  م��ن  العديد  ت��ليف  اإل��ى  ذل��ك 

الناجتة عن ا�صتخدام الأدوية العادية. 

ماراثون االكتشافات الوراثية: 
جم��اًل  ك��ون��ه  اجليني يف  ي�صتمر العلج   
علماوؤه  �صعى  حيث  للغاية  ومهًما  ن�صًطا  بحثًيا 
وباحثوه من خلله الى تطوير علجات فعالة 
وقد  الأمرا�س،  من  متنوعة  ملجموعة  وجديدة 
املناعة  نق�س  مر�س  ع��لج  يف  بالفعل  جن��ح 
ال��ت��ه��اب  ع��ن  ال��ن��اجت  وال��ع��م��ى  والهيموفيليا 
�صرطان  اإل��ى  بالإ�صافة  ال�صباغي،  ال�صبكية 
العامل  دول  خمتلف  يف  العلماء  ويوا�صل  الدم، 
جديدة  تقنيات  لكت�صاف  احلثيثة  جهودهم 
مكافحة  يف  حقيقًيا  اخ��رتاًق��ا  لتكون  وفاعلة 
الأمرا�س اخلطرية، وت�صخي�س املر�س مبكًرا، 
للمخطوط  وفًقا  منا�ضبة  عالجية  خطة  وو�ضع 
ال�صباق  فمع  ف���رد،  لكل  ال��وراث��ي  اأو  اجليني 
العلمية  املكت�صبات  العاملي اجلاري حالًيا بفعل 
التي تراكمت منذ عقود، وحماولة البحث عن 
نهج ل�صتبدال اجلينات املتحورة واإ�صلحها يف 
جمموعة وا�صعة من ال�صطرابات الوراثية، اإل 
اأن هناك ماراثونا موازيا للتو�صل اإلى اكت�صاف 
علج رادع لكثري من املع�صلت ال�صحية الأكرث 
خطورة ملليني الب�صر حول العامل، ون�صري هنا 
اأن العلجات اجلينية الذكية تتح�ّصن من  اإلى 
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الباحثني  باإمكان  ك��ان  فبعدما  لأخ���رى،  �صنة 
العمل على جينة اأو جينتني فح�صب، �صيتمّكنون 
والطفرات  التحّولت  مئات  ر�صد  من  راه��ًن��ا 
اجلينية، واإن ا�صتمّرت البحوث على هذا النحو 
للأورام  اجليني  الفح�س  ي�صبح  فقد  املّطرد 
عملية  يف  املعتمد  املعيار  هو   DNA وحتاليل 
الت�صخي�س، الأمر الذي �صي�صاعد املر�صى منذ 
ال�صرطانية  احل��الت  ل��دى  بالأخ�ّس  البداية 
املعاجلة  حداثة  من  الرغم  فعلى  امل�صتع�صية، 
وال��درا���ص��ات  البحوث  نتائج  اأن  اإل  اجلينية 

اأ�صادت باأهميتها. 

ي���اأُل  ومل  م�صتمرة  الأب���ح���اث  زال���ت  وم���ا   
اإلى اكت�صاف  التو�صل  اأمًل يف  الباحثون جهدا 
واإمكانية  الوراثية،  الأ���ص��رار  خبايا  من  مزيد 
عن  لل�صتعا�صة  اجليني  ال��ع��لج  ا�صتخدام 
اللقاحات والأم�صال املناعية والوقائية من اأجل 
كفاءة  ورفع  اجلانبية  اأعرا�صها  من  التخل�س 
اجلهاز املناعي وقدرته على مقاومة الأمرا�س 
والأوبئة بن�صبة 100% لدى الأ�صخا�س الذين 
اأ�صهمت  كما  العلج  من  النوع  لهذا  يخ�صعون 
العقدين  يف  اجل��زي��ئ��ي��ة  امل��خ��ربي��ة  التقنيات 
الأخريين، وعلى راأ�صها نظام الت�صل�صل اجليني 
للجينوم  ال��ن��ووي  احل��م�����س  ���ص��ف��رات  ف��ك  يف 
التغري  معرفة  يف  ب��دوره  اأ�صهم  ال��ذي  الب�صري 
الوظيفي لكثري من اجلينات يف ج�صم الإن�صان، 
حيث تعمل اجلينات اأو املورثات على نقل املادة 
من  وبالتايل  الأبناء،  اإل��ى  الآب��اء  من  الوراثية 
فاإن  الن�صق  ه��ذا  �صوء  وعلى  اآخ��ر،  اإل��ى  جيل 
�صبًبا  يكون  اجلينات  هذه  يف  وظيفي  خلل  اأي 
يف  الوظيفية  الع��ت��للت  من  العديد  لتوارث 

ج�صم الإن�صان. 

 وق���د ���ص��ه��دت امل�����ص��ت��ح�����ص��رات ال��دوائ��ي��ة 
الرعاية  جعل  الذي  الأمر  مت�صارعة،  تطورات 
من  للعديد  عر�صة  الآون���ة  ه��ذه  يف  ال�صحية 
جديدة،  تقنيات  اإدخ��ال  يف  متثلت  التطورات 
الدوائية  بالكت�صافات  يتعلق  فيما  وخا�صة 
اجلديدة وا�صتعمالتها، ومن اأهم هذه التقنيات 
ال�صتهلك  على  وا�صحة  ب�صمات  تركت  التي 
اجليني  الأدوي��ة  بعلم  يعرف  بات  ما  الدوائي 
علوة على تقنية النانو تكنولوجي، والتقنيات 
اأهم  اأح��د  اجليني  الفح�س  ويعترب  احليوية، 
احلديث،  ال�صحي  بالنظام  الرت��ق��اء  رواف��د 
اإلى حتليل ومعرفة اجلينات التي  حيث يهدف 
تكون �صبًبا يف حدوث طفرات جينية، وبالتايل 

ن�صوء اأمرا�س وراثية. 

م��ث��ل ه��ذه  اأه��م��ي��ة  الآن  ال��ع��امل  وي����درك   
الب��ت��ك��ارات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة اجل���دي���دة وال��ت��ي 
نحو  اخلطى  ت�صريع  على  ب��دوره��ا  �صت�صاعد 
التقدم  وُيعد  واأماًنا،  �صحة  اأكرث  اأجيال  توفري 
التقني واملعلوماتي الذي �صهدته العقود الأخرية 
وال�صتفادة  واملعرفة  العلم  نا�صية  وام��ت��لك 
رئي�ًصا  دافًعا  احليوية  املجالت  �صتى  يف  منها 
اأولوياتها  بناء  لإع���ادة  العامل  دول  من  لكثري 
اجليني  الطب  لدعم  جديدة  توجهات  وبناء 
تعزيز  اأج��ل  من  املهمة  امل�صاريع  اأب��رز  كاأحد 
الأم��را���س  ع��ن  الك�صف  امل��ب��ذول��ة يف  اجل��ه��ود 

الوراثية يف مرحلة مبكرة.
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رح�������ْل�������ُت، وه�������ا ق�������ْد أط������ل������ُت ال����ِغ����ي����ااب

ف����������ؤادي أاثَب  ي�������وم�������ًا  ال��������بَ��������نُي  ف�����م�����ا 

وإين احل�����������ي�����������اِة  اق��������ت��������ف��������اَء  خ���������رج���������ُت 

وب��������������نَي ي��������������دْي م���������ا أَم��������������������ينِِّ ف������������ؤادي

ت��������رك��������ُت أن�������ي�������نً�������ا وَش�����������ج�����������وًا ودم�������ًع�������ا

م�����س�����ت�����ج�����ًرا يب  ت��������ش��������بِّ��������َث  وق��������ل��������بً��������ا 

ف������ط������اوَع������ه ال�����ق�����ل�����ُب وال��������دم��������ُع ي��ه��م��ي

ف��ي��ه��ا ال����ق����ل����ُب  ع����اًم����ا ذوى  وع������ش������روَن 

ف����ل����ي����َت اهل��������وى ك��������اَن أم�����ض�����ى، وق���ل���ي

ف���������إْذ ابخل�����ط�����ى ح������ني راح�����������ْت س����راع����ا

ص������داه������ا ت��������الش��������ى  ابألم�����������������اين  وإْذ 

ض��ج��ي��ًج��ا اس����ت����ح����اَل  ابل����س����ك����ون  وإْذ 

�����ْت ت�����ق�����ضَّ أم������������������اٍن  إال  ِه���������������َي  وم������������ا 

ف����ي����ا ق�����ل�����ُب ح������ت������اَم ت����������ذوي اش����ت����ي����اًق����ا

ي������وًم������ا ت����������������راتُح  ل�������ل�������رْح�������ِل  آَن  أَم�������������ا 

ه�������و ال�����ع�����م�����ُر ي������ف������ى، ول�������س�������ُت جب�������اٍن

ف������ق������ْد ج����������فَّ هن����������ُر ال�������ش�������ب�������اِب ف����ه����ال

ه������ن������ال������َك ح������ي������ُث ال����ت����ق����ي����ن����ا س�����ن�����روي

وأذه�����������ب�����������ُت م���������ن وج���������ن���������يتَّ ال�����ش�����ب�����ااب

أاثاب ي������������وًم������������ا  ف����������������������������ؤادَي  ول����������ي����������س 

ال��������س��������رااب اق�������ت�������ف�������ي�������ُت  أين  ألع����������ل����������ُم 

ف������������غ������������ادرتُ������������ه واهل�����������������������وى وال���������ِع���������ت���������ااب

�����ح�����ااب ه������ج������رُت ف�����������راَت اهل���������وى وال�����صِِّ

ب������ك������ل������ت������ا ي����������دي����������ه وَق������������������������دَّ ال�������ث�������ي�������ااب

ول���������ك���������ْن خ���������ط���������اي، وع�������ق�������ل�������َي غ������ااب

وذااب ُح��������������زان  ال������ع������م������ر  هب��������ا  وض����������������اَع 

ل�����داع�����ي ال�����ن�����وى م�����ا ص���غ���ى واس���ت���ج���ااب

���������ُر ت����ب����غ����ي ال������نُّ������ه������ى وال�������ص�������وااب ���������َع���������ث�َّ ت�َ

اغ�����������رتااب أراَد  ق��������د  ابل�������نُّ�������ه�������ى  وإْذ 

أج������������ااب املُ���������������َع���������������ىَّ  ذاَك  وق������������ل������������َي 

اك�����ت�����ئ�����ااب إال  ال�������ق�������ل�������ُب  مي�������ع�������ِن  ومْل 

ومي������ض������ي ب���������َك اهل�������ج�������ُر ُم��������������رًّا وص�������ااب

اإلاياب وت�����������ن�����������وي  ع�����������ص�����������اَك  حت��������������طُّ 

وال�������ع�������ذااب ال�������ن�������وى  إال  ال��������َس��������ِر  م�������ن 

اإلاياب ال������������ف������������راِت  ابس�����������ق�����������اِت  إىل 

ه����������وى خ�������ال�������ي�������اِت ال����������زم����������اِن ُرض����������ااب
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نظر اإلى عقارب ال�صاعة على اجلدار، ترتعد 
الليل، وهم هناك  الوقت من  من الربد يف ذلك 
يف الردهة ما زالوا �صاهرين، ي�صاهدون فيلمًا من 

النوع الكوميدي ال�صاخن القف�صات !

مل مير �صهران بعد على غيابها، مع هذا ن�صي 
التي  الواحة  البيت..  الأم..  �صيء.  كل  اجلميع 
تظلل اجلميع.. حني ذهبت مل يكد مير الأربعون 

حتى عادوا اإلى ماكانوا عليه. 

ماذا عليه اأن يفعل الآن؟ 

كيف يقول ا�صمتوا بع�س الوقت حتى اأذهب 

نف�صي  اإل��ى  اأخلو  اأن  اأري��د  ا�صمتوا  اأو  النوم،  يف 
بع�س الوقت؟

الذي  ال�صباك  اإلى  حوله..  الظلم  اإلى  نظر 
ت�صطع من خلفه اأنوار الطريق.. ال�صتائر م�صدلة 
ه��ذا  م��ع  م��غ��ل��ق��ان،  وال�صي�س  وال���زج���اج  اأم��ام��ه 
��ضتطاعت خطوط �ل�ضوء �أن تنفذ من �خل�ضا�ص 
العتيقة  ال�صجادة  على  متوازيًة  خطوطًا  لت�صنع 

التي تغطي اأر�س احلجرة. 

�ل�ضوء..  وخطوط  �ل�ضجادة  يف  بعينيه  جال 
بينه  حتول  حديدية  ق�ضباناً   �خلطوط  له  بدت 

محمد عباس علي

الغروب
قصة قصيرة
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ابتعد  كدٌر..  الطريق.. غ�صي عينيه  وبني عر�س 
عن النا�س.. عن احلياة بكل ما فيها.. �صاق بكل 
�صيء، حتى باأ�صوات اأولده التي تخرتق اجلدران 
اأم  اإن كانت �صحكات  اإليه، وهو ل يعرف  لت�صل 
كلمات، ول يهمه اأن يعرف.. الذي يهمه جيدًا اأن 
تبتعد عنه، واذا كانوا ي�صخرون مما حولهم، فلم 

ل ي�صخرون من اأنف�صهم لهذا العقوق؟

 اإنها مل مي�س �صهران بعد على غيابها !

لل�صباك  ظ��ه��ره  معطياً   م��رق��ده  يف  اع��ت��دل 
باحثا  احلجرة  اأر���س  على  ال�صوئية  والق�صبان 
و�صعها  ال��و���ص��ادة..  رف��ع  لنف�صه..  مهرب  ع��ن   ً
الفكر.. تري  اأغم�س عينيه.. عاوده  اأذنه..  فوق 
عندما يذهب هو اأي�صاً  كم يطول حزنهم عليه؟ 

ارجت��ف  ل��لأرب��ع��ني..  �صيذكرونه  يظنهم  ل 
املغلق  ال�صباك  اإلى  نظر  للعتدال..  عاد  قلبه.. 
لعينيه..  تلوح  التي  والق�صبان  امل�صدلة  وال�صتائر 
الباب.. غا�صت عيناه يف الظلم.. ل  اإلى  اجته 
بد اأن يذكروه طول العمر.. ل ين�صوه مهما جري.. 
اإنه ما يزال يذكر اأبويه.. يرتحم عليهما.. يحمل 
ب��اأي��ام..  رحيله  قبل  اأخ��ذت  لأبيه  مائية  �صورة 
ون�صائحها  اأقوالها  يتذكر  اأم��ه..  ملمح  يتذكر 

له، واأبداً  لن ين�صى حتى املوت. 

اجلديد..  اجليل  ه��ذا  وبناته..  اأولده  لكن 
ماذا يفعل وهو يراهم لهني، يتمتعون بروؤية فيلم 
فيديو من الكوميديا ال�صوداء، ول يذكرون اأمهم؟ 

الفيديو.. اآه.. فكرة رائعة.. لو ي�صور �صريط 
فيديو ويرتكه لهم.. بالتاأكيد �صيظل معهم طول 
بعد  ذات��ه  ال�صريط  ي��ذك��رون  ه��ل  لكن  العمر.. 

رحيله ويخرجونه من مرقده لي�صاهدوه؟

ي�ضرتط  �أن  �إل  �إذن  �أم��ام��ه  لي�ص  ي��ظ��ن..  ل 
عنه،  غنى  ل  �صرطًا جوهرياً   يرثوه  لكي  عليهم 

زيارته،  على  ويداوموا  ي��زوروه  اأن  عليهم  اأن  هو 
ومن يّخل بهذ� �ل�ضرط ُيحرم من �ملري�ث.. هكذ� 
يجب اأن يكون الأمر. انفرجت اأ�صاريره.. قام من 
مرقده.. وقف اأمام الق�صبان ال�صوئية على اأر�س 
احلجرة.. اأراد اأن يدو�صها بقدميه.. مل ي�صتطع.. 
ابتعد عنها.. اجته اإلى الباب.. تعالت ال�صحكات 
مرة واحدة فارّتد اإلى اخللف.. ميم وجهه �صطر 
ب��ج��واره على اجل���دار �صورة  ك��ان��ت  ال�����ص��ب��اك.. 
ابت�صامتها..  يف  حدق  �صرور..  يف  تبت�صم  زوجته 
تخربه..  مل  بدونه..  مكان  اإلى  تذهب  مرة  لأول 
تقل  ومل  قبل،  من  تفعل  كانت  كما  ت�صتاأذنه  مل 
معها،  يذهب  اأن  مرة  كل  يف  تقول  كانت  كما  له 
يوؤان�صها، وخا�صة اأنه ترك العمل ومل يعد ي�صغله 
�صيء، فالأولد ل يطيقون ال�صري معها لأنها بطيئة 
اخلطوات، ت�صري على مهل، ورمبا وقفت ت�صرتيح 

يف ركن على الطريق ولن يتحملها اإل هو. 

�صريها  عليها  يعيب  ك��ان  التي  هي  ها  اآه.. 
البطيء ت�صبقه. 

اإلى اجلدار والظلم والق�صبان والباب  عاد 
املغلق وال�صباك.. عندما ي�صبح ال�صباح �صيذهب 
ي�صبح  هل  لكن  و�صيته..  ليكتب  املحامي  اإل��ى 
الآن..  بعد  الآن..  مي��وت  رمب��ا  ال�صباح؟  عليه 
حينذاك  يكون  فهل  ال�صبح..  قرب  الفجر..  يف 

وحيداً  ل يدري به اأحد؟

فتحه  ال�صتائر..  اأزاح  ال�صباك..  اإل��ى  ق��ام 
اختفت  احلجرة..  النور  غمر  م�صراعيه..  على 
الق�صبان.. كان الباب ليزال مغلقاً  وال�صحكات 
ي�صد  اأن  فكر  الأرك���ان..  على  ترتامي  خلفه  من 
اإلى  نظر  ت�صليم..  يف  وا�صتمع  عاد  لكنه  اأذنيه.. 
ال�صارع الهادئ يف مثل هذ الوقت من الليل.. فكر 
اأن ينام.. خ�صي من الرقاد.. مل يجد بدا ً من فتح 

الباب والجتاه اإلى حيث يجل�صون !
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همس الرحيل
قصة قصيرة

راأى ال�صلم اأمامه ول ميلك الجتاه اليه، والباب الذى خرج منه للتو ما يزال مفتوحًا خلفه، اأ�صواوؤه 
تت�صارع  اإليه،  اأق�صى ما ت�صتطيع لت�صم ج�صده بني ثناياها ورغم هذا ل ي�صتطيع الرجوع  اإلى  متتد 
�صربات قلبه، ت�صرخ يف ف�صاء �صدره، والعرق يفي�س، يغمر وجهه وعينيه، تتوه الروؤى عرب متاهي 
الأ�صياء من حوله.. توقف عن ال�صري ومد يده لي�صتند اإلى اجلدار بجواره، موعد ال�صفر يقرتب، ل 
جمال لتاأخري الآن، عليه اأن يتحرك، الطريق اإلى املطار طويل، اإذا مل مي�س فورًا فلن يلحق بالطائرة، 
مد قدمه اإلى الأمام، اأبت اأن تتحرك، اأمه من داخل ال�صقة ترقب خطواته، حتيط اأعينها به، تتابع 
لفتاته قبل اأن ياأخذه ظلم ال�صلم اإلى املجهول، منذ حلظات قليلة اأخذته بني جناحيها، �صبت بني 

جناحيه اأدعيتها، اأو�صته بنف�صه خريًا، قالت:-

نادية أحمد محمد محمود
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- ام�س ودع الأمر ل�صاحب الأمر.

 حدق يف عينيها، جتل�س على الأريكة العتيقة و�صط الردهة، يدها ت�صند خدها املت�صقق من اأثر 
البكاء، �صرخ �صمته احلائر:-

كيف اأتركك وحدك؟   -

تب�صمت عيناها وهى تطماأنه، تقول اإنه ل �صيء �صيتغري، بل العك�س �صيحدث اإذ �صتفكر فيه اأكرث 
وتت�صل وتطمئن عليه، لن يغيب عنها؛ لأنه �صيظل معها.. حتركت قدمه اليمنى خطوة اإلى الأمام.

من طيات الهواء حوله بزغت �صورة اأمه، راآها تاأتيه عن ميينه، تعملقت اأمام عينيه، بدت له وهي 
على مقعدها و�صط الردهة، ت�صند خدها املت�صقق من اأثر البكاء بيدها الواهنة ذات العروق النافرة، 
عيناها حتادثان اجلدران وال�صور والفراغ من حولها، تنادى ولدًا ل ي�صمع ول يجيب، تركها وحيدة 
يف عمرها هذا.. ارتعدت نظراته، هز راأ�صه هربًا منها، طالعه الهواء من جديد ب�صورتها وهى على 
فرا�س مر�صها، هم�صاتها املتقطعة تناديه، ازداد ارتعاده، راأى املوت يطالعه على وجهها وهى وحيدة 
اإل من �صكون موح�س و�صمت حزين.. �صرخت نب�صاته، اأغلق عينيه بقوة، عادت قدمه اليمنى خطوة 

اإلى اخللف.

راأى مكان عمله البعيد تبزغ �صورته لعينيه، تاأتيه عن �صماله م�صببة قليًل قبل اأن تت�صح وت�صطع 
اإل  ومتلأ الكون حوله، الفر�صة ل تتكرر مرتني، ي�صعى اليها كثريون وهي كالعرو�س الرائعة لتقبل 
مبن يجتاز من اأجلها اأق�صى الختبارات، جمرد التفكري يف تركها بعد هذا جنون، والبقاء هنا بدون 
عمل موت بطيء، ثم اإذا بقي كيف يعني اأمه بل مورد، ماذا �صيتبقى له اإل هزمية الروح، حمال اأن 

يرتكها.. حتركت قدمه الي�صرى خطوة اإلى الأمام.

اقرتب ال�صلم ناحيته، راأى درجاته تتدارك هابطة اإلى اأدنى، الظلمة تبدو لعينيه هوة بل انتهاء، 
عادت قدمه الي�صرى ثانية اإلى اخللف، حيث النور ما يزال ي�صمه بحنو، لن يرتك اأمه وليكن ما يكون، 
�صعر بثقل احلقيبة يدعوه للتحرك، فاجاأه خاطر جديد، �صياأخذ مكانه يف العمل اآخرون، كلهم يتمنى 
هذا، تاأججت النريان يف �صدره، راأى عينيه رغمًا عنه تنظران اإلى الأمام، انهمرت على اأذنيه حروف 

من حنان قائلة له:-

- مع ال�صلمة يا ابني. 

حوله،  الكون  عتمة  �صياها  اأن��ار  �صدره،  فراغ  يف  �صوتها  �صل�صل  قلبه،  ج��دران  احل��روف  دقت 
ا�صتدار قلبه نحوها:-

- �صتاأتني معي!!
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له  املغفور  لوفاة  وموا�صاته  الأمناء عن حزنه  رئي�س جمل�س  كانو  خالد حممد  الأ�صتاذ  اأعرب 
-باإذن اهلل تعالى- الأ�صتاذ مبارك بن �صعد العطوي قائًل:

واإ�صهامات جليلة يف  كبرٍي  بعد عطاٍء  العطوي  �صعد  العزيز مبارك  الأخ  قليلة  اأيام  قبل  ودعنا 
خمتلف جمالت احلياة الإن�صانية والثقافية واخلريية، حيث يعد الفقيد اأخًا و�صديقًا وواحدًا من 
رجالت البحرين املخل�صني، وكان -رحمه اهلل- قياديًا متميزًا موؤثرًا على جميع الأ�صعدة املحلية 

والإقليمية.

كان مثاًل للقائد احلكيم واملثقف واملطلع اخلبري يف جمالت كثرية والذي اأ�ص�س القواعد املتينة 
والنهج املرن لنجاح اجلائزة وتطويرها، قدم فيها كثريا من املبادرات واجلهود املميزة التي حققت 
ناحية  العربي من  الوطن  اأف�صل اجلوائز يف  قائمة  الإجن��ازات، وو�صعت اجلائزة على  كثريا من 

امل�صتوى والنوعية والقيمة الثقافية.

ول ي�صعني هنا اإل اأن اأتقدم باملوا�صاة نيابًة عن جميع اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمناء لفقدان 
هذه ال�صخ�صية املميزة واأحد رواد العمل الإن�صاين والثقايف واخلريي.

ن�صاأل اهلل اأن يتغمده بوا�صع رحمته ور�صوانه واأن يجزيه خري اجلزاء على كل عطاءاته الوطنية 
والإن�صانية والثقافية واملجتمعية.

أ. خالد محمد كانو
رئيس التحرير

كلمات في عزاء
 األستاذ مبارك سعد العطوي
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سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

عضو مجلس األمناء واألمين العام لـ»جائزة يوسف بن أحمد كانو«
ومدير تحرير مجلة كانو الثقافية

وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

مجلس أمناء

وجميع العاملين فيها 

ينعى

بمزيد من الحزن واألسى

األستاذ مبارك سعد العطوي

جائزة يوسف بن أحمد كانو
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فقدت األسرة الثقافية والرياضية في صباح الجمعة الموافق الخامس من 
نوفمبر من العام 2021 المغفور له األستاذ مبارك سعد العطوي بعد مسيرة 

مليئة بالعطاء والتميز خاصة في الميادين التي عمل فيها.
وقد شكل رحيه صدمة لعائلته وأصدقاءه وكل محبيه في الوسط الثقافي 

والرياضي واالجتماعي الذين نعوه على منصاتهم في وسائل التواصل 
االجتماعي والصحافة البحرينية، إضافة إلى كلمات الرثاء التي ألقاها 

المشاركين في حفل التأبين الذين أقامه مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في 
الثاني عشر من ديسمبر 2021 وأداره األستاذ حسن محفوظ.

أ. حسن محفوظ

في حفل التأبين الذي أقامه مركز عبدالرحمن كانو.. د. عبداللطيف كانو:

الـعـطــوي رجــل تــواصــى بالـصـبـر والـحـــق  
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ح�صر حفل التاأبني لفيف من اأ�صدقاء الراحل 
الوجيه  يتقدمهم  ك��ان��و  عائلة  اأف����راد  م��ن  وع���دد 
ملركز  الفخري  الرئي�س  كانو  عبدالطيف  الدكتور 
عبدالرحمن كانو الثقايف والوجيه فوزي اأحمد علي 
كانو نائب رئي�س جمموعة يو�صف بن اأحمد كانو اإلى 

جانب عدد من عائلة الفقيد.

جا�صم  بن  عبداللطيف  الدكتور  الوجيه  وقال 
كانو اأن �صخ�صية الراحل مبارك العطوي �صخ�صية 
ي�صرية ومن ال�صهل التعامل معها ولديه قدرة على 
اجلهات  مع  خا�صة  الأم��ور  ت�صتد  عندما  التفاهم 
طيبه  منطلقات  من  ينطلق  دائما  وه��و  الر�صمية 

مميزة حلل اأي خلف.

واأ����ص���اف ك��ان��و اأن ال���راح���ل دائ��م��ا م��ا ك��ان 
يعترب  كما  الطيبه،  الكلمة  على  ال��ن��ا���س  يجمع 
واحل��ق،  بال�صرب  توا�صت  التي  ال�صخ�صيات  من 
يف  خا�صة  مبارك  الراحل  مع  علقاته  م�صتذكرا 
الراحل  ك��ان  وال��ت��ي  البلدان  م��ن  للكثري  رح��لت��ه 
يرافقه فيها واأعتربه من ال�صخ�صيات التي ي�صتاأن�س 

بها الإن�صان يف ال�صفر.

عبداهلل  علي  ال�صاعر  اأعترب  اأخ��ر  جانب  من 
الثقايف  كانو  عبدالرحمن  مركز  رئي�س  خليفة 
الراحل مبارك العطوي عا�س حياة حافلة بالجتهاد 
واجلد واملثابرة وال�صعي لك�صب العديد من املعارف 
والنجاحات يف املواقع الإدارية والفنية والتطوعية، 
وقلب  نقيه  روح  كان ميلك  الراحل  اأن  اإل��ى جانب 
كبرية قادر عن احتواء العديد من الأمور واإدارتها 

بحنكة واقتدار.

طيبا  اإن�صانا  كان  الراحل  اأن  خليفة  واأ�صاف 
الهتمامات،  ومتعدد  وجمتهدا  طموحا  خلوقا 
وال�صحفية  والثقافية  الأدبية  الهتمامات  اأبرزها 
تهتم  التي  الثقافية  كانو  ملجلة  اإدارت���ه  خ��لل  من 
والأدب على  والثقافة  املعرفة  بالعديد من جوانب 

م�صتوى الوطن العربي.

بدوره قال �صلح مبارك العطوي ابن الفقيد، 
القدر  �صاء  طويت  نوفمرب  من  اخلام�س  تاريخ  اأن 
اأن تطوي �صفحة هذا الإن�صان ال�صمح ويرتجل هذا 

عبداللطيف بن جاسم كانو و فوزي أحمد علي كانو
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الفار�س عن �صهوة جواده بعد م�صرية عطره حافلة 
بالكثري من الإجنازات والأعمال.

حق  يف  ال��رث��اء  كلمات  بع�س  العطوي  واأل��ق��ى 
�صاهدة  الطيبة واخل��رية  اأعماله  اأن  وال��ده معتربا 
اإثرا  ترك  واأنه  والإح�صان  واخلري  الرب  له م�صمار 

ور�صيدا من الأعمال الطيبة.

كلمة  بهلول  الدين  حميي  خالد  القى  بعدها 
فيها  رفع  الأهلي،  النادي  ممثل  وال��ده،  عن  نيابة 
لأ�صرة  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  ومنت�صبي  اأع�صاء  تعازي 

واأ�صدقاء الراحل.

هو  العطوي  مبارك  ال��راح��ل  اأن  بهلول  وق��ال 
الراحل  وتاريخ  �صادقة،  وكلمة  ابت�صامة  �صاحب 
يحمل ذكريات وعطاء ومميز يف الريا�صية ل ميكن 
اأن ين�صى ول�صيما يف لعبة كرة ال�صلة، فقد اأعطاها 
اأن رحيله خ�صارة  واأحبته، معتربا  اأحبها  ما  بقدر 

للريا�صة والثقافة والعمل الإداري.

ويف كلمة جمل�س اأمناء جائزة يو�صف بن اأحمد 
ال�صالح  �صالح  ناظم  الدكتور  اإ�صتهل  فقد  كانو، 
ع�صو جمل�س اأمناء اجلائزة، كلمته بتوجيه ال�صكر 
والتقدير ملركز عبدالرحمن كانو الثقايف ملبادرتهم 

الكرمية يف اقامة حفل التاأبني هذا للمرحوم مبارك 
�صعد العطوي.

ال�صرح  هذا  ابناء  اأح��د  هو  الراحل  اأن  وق��ال 
رفيق  وهو  احلبيبة،  مملكتنا  يف  ال�صامخ  الثقايف 
ثراه،  اهلل  طيب  كانو  عبدالرحمن  املرحوم  درب 
واأ�صكر املركز لتوجيه الدعوة لتمثيل جائزة يو�صف 

بن اأحمد كانو للم�صاركة يف تاأبني الفقيد.

واأ�صاف ان الفقيد الغايل وال�صديق الويف الذي 
رحل عنا يف وم�صة عني كلمح الب�صر ودعنا الوداع 
ال��ى مثواه الخ��ري يف جنة اخللد ونعيمها  الخ��ري 

الدائم التي وعد اهلل بها املوؤمنني.

العم  حتيات  اإليكم  انقل  ان  اود  قائل:  وتابع 
جمل�س  ريئ�س  كانو  حممد  خالد  ال�صتاذ  �صعادة 
امناء جائزة يو�صف بن اأحمد كانو وخال�س عزائه 
وموا�صاته وموا�صاة وتعازي اأع�صاء جمل�س المناء 
لعائلة الفقيد وذويه واأحبائه يف هذا اخلطب اجللل، 
وكان بود ال�صتاذ خالد ان ل يفوت فر�صة ح�صور 
هذه املنا�صبة لول الظروف املانعة لذلك، واأكد يل 

اهمية ابراز مناقب الفقيد الراحل

كما  املفاجئ  املرحوم  وفاة  خرب  كان  واأردف: 

ا لدكتور ناظم صالح الصالحالشاعر علي عبداهلل خليفة
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�صكل �صدمة  ق��د  خ��ال��د حممد  ال���ص��ت��اذ  ق��ال يل 
�صخر،  من  قلبه  ك��ان  من  ال  يتحملها  ل  �صديدة 
وذكر يل بعبارات ب�صيطة وبريئة و�صادقة وعبارات 
فيا�صة ت�صدر من القلب: هذا ولدنا ونعم الولد علم 
واأخلق ما عليه ق�صور، و�صركة يو�صف بن اأحمد 
كان  الذي  الدور  وتعوي�س  الثاين،  بيته  كانت  كانو 
يقوم به باإخل�س وتفان وم�صوؤولية عالية واقتدار 
الكبري  الف�صل  له  فاملرحوم  ب�صيطة،  غري  عملية 
بعد اهلل �صبحانه وتعالى ثم املوؤ�ص�صني الأوائ��ل يف 
جناح اعمال اجلائزة منذ ان حتمل امانتها العامة، 
ويعود اإليه الف�صل الكبري يف ا�صتمرارها وا�صتمرار 

تطورها.

بعدها األقى �صعود مبارك العطوي اأبن الفقيد 
الراحل كلمة رثائية يف حق والده املرحوم مبارك 
اهلل  كمال  هو  الكمال  :اإمن��ا  فيها  وق��ال  العطوي، 
اأقرب  كاأنه  اأب��ي  عيني  يف  ولكن  وتعالى،  �صبحانه 
�صيء اإلى هذا الكمال،  كيف ل وهو كان الأب احلنون 
- املحب - الكرمي - املخل�س - احلكيم - ومعلمي 
ومثلي الأعلى  بعد اهلل �صبحانه وتعالى،  الذي  بنى 
جناحات  عديدة على ال�صعيد الوطني - التعليمي 
- الريا�صي - الجتماعي - والعمل اخلريي بف�صل 

من اهلل  �صبحانه وتعالى وبف�صل  ثقة ودعم  عائلة 
كانو الكرمية حفظهم هلل.

وتابع قائل: » تعلمت الكثري من الأ�صياء من اأبي 
جميعا،  اذكرها  اأن  ي�صعني  فل  عليه،  اهلل  رحمة 
ولكن �صاأذكر ما قال يل موؤخرا: عمل اخلري يزرع 
اأروعها  وما  عبارة  من  اأجملها  دائما،  فما  اخلري 
من حكمة،  ل اعلم ماذا تخبئ يل الأي��ام القادمة 
ول اأعرف علم القدار والرزاق،  ولكنني اأعلم اأنه 
بعد نهاية هذه احلياة امتنى ان التقي بك واأخربك 
النا�س  حب  وع��ن  ل��ك،  وحبي  ا�صتياقي  م��دى  عن 
اأنك  والرحمة لك ،  واأخربك  لك ودعائهم باخلري 

مازلت �صديق العمر بالن�صبة اإيل يف هذا الكون«.

�صويلح  عبدالعزيز  الدكتور  اعترب  جهته  من 
يف كلمة مركز عبدالرحمن كانو الثقايف ان كلمات 
الرثاء ل تفي الراحل حقه، واإمنا لن�صتذكر معنى 
داأب  التي  الجتماعي  التوا�صل  وفل�صفة  العطاء 

الراحل على جت�صيدها قول وفعل«

واأ�صاف ان الراحل كان قدوة و�صخ�صية و�صعت 
ب�صماتها يف م�صرية العمل التطوعي من دون كلل 
او ملل، ومل ي�صع الى الربوز الإعلمي بقدر ما كان 
عمله ب�صمت وبحب، وقد تعددت م�صاهماته بتعدد 

سعود مبارك العطوي صالح مبارك العطوي 
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القدرات الإدارية والبداعية وتنوع الهتمامات التي 
كانت م�صدر اإلهام لأع�صاء مركز عبدالرحمن كانو 
الثقايف على مدى ربع قرن من اخلدمة املتوا�صلة يف 

جمتمع البحرين.

ق�صيدة  اجل���ودر  ه��ن��ادي  ال�صاعرة  القت  ث��م 
رثاء  يف  املن�صي  ابراهيم  ال�صاعر  القاها  واخ��رى 

الراحل.

ويف ختام حفل التاأبني قدم مركز عبدالرحمن 
�صورة  »ب��ورت��ري��ه«  عن  عبارة  هدية  الثقايف  كانو 

ل�صخ�س الأ�صتاذ مبارك بن �صعد العطوي لعائلته.

كما نعى الفقيد يف ال�صحافة وو�صائل التوا�صل 
الراحل، فقد كتبت  اأ�صدقاء  الجتماعي عدد من 
�صحيفة الأيام خرب وفاة الفقيد حتت عنوان مبارك 
الريا�صة  يف  برعت  كبرية  وطنية  قامة  العطوي.. 
والأدب والإع��لم، وت�صمن اخلرب مناقب الفقيد، 
يف حني قالت �صحيفة الوطن يف خرب وفاة الفقيد، 
اأن العطوي كان كفاءة ثقافية واأدبية مرموقة على 
م�صتوى املنطقة، بينما عنونت ال�صفحة الريا�صية 

عنوان:  حتت  الفقيد  وف��اة  خرب  الأي��ام  ب�صحيفة 
رحيل مبارك العطوي لعب الأهلي ومنتخ�ب ال�صلة 
اأخبار  �صحيفة  اأم��ا  املتميز،  املخل�س  والإداري 
اخلليج فقد ا�صتطلعت اآراء بع�س اأ�صدقاء الراحل 
واإداري����ا  ومثقفا  خم�صرما  لع��ب��ا  ع��ن��وان:  حت��ت 
واخل��ريي  التطوعي  العمل  يف  وفار�صا  وم�����ص��وؤول 

مبارك العطوي.. ابت�صامة غيبها الرثى.

الأ�صتاذ  الأعمال  رجل  قال  ال�صياق  هذا  ويف 
كان  العطوي  مبارك  الراحل  اأن  كانو  خالد  نبيل 
منوذجا للرجل الذي يحب اخلري، ولعب دورا كبريا 
يف كل املواقع التي عمل بها بدءا من كونه لعبا يف 
للعم  ومرافقا  اإداري��ا  ثم  واملنتخب  الأهلي  النادي 
النادي، مرورا بدوره  عبدالرحمن كانو يف تطوير 
منذ الثمانينيات يف العمل الإداري ب�صركة يف �صركة 
املنا�صب  توليه  اإل��ى  و�صول  كانو  اأحمد  بن  يو�صف 
الر�صمية، فكانت ب�صمته الطيبة بارزة اأينما حل، 
وكنت �صخ�صيا مرافقا له يف كثري من تلك املراحل 
والأدوار، وخلل تلك العلقة الوطيدة، مل�صت فيه 
وحمبة  النا�س  وم�صاعدة  اخلري  لعمل  خا�صا  حبا 
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اجلميع. 

 بينما قال اأمني عام جمعية البحرين اخلريية 
كان  اأبو�صلح  الأخ  املرحوم  كمال  ح�صن  الدكتور 
من  بالعديد  متيزت  خلوقة  بحرينية  �صخ�صية 
ال�صفات اجلميلة فتميز بح�صه الوطني والإ�صلمي 
يف  معنا  التوا�صل  دائ��م  وك��ان  الرفيع،  والإن�صاين 
اخلري  عمل  اأج��ل  م��ن  اخل��ريي��ة  البحرين  جمعية 

وم�صاعدة الأ�صر املحتاجة. 

العمل لأك��رث من  ق��ال رفيق درب��ة يف  يف حني 
اأنه  املحميد،  عبداهلل  يو�صف  الأ�صتاذ  عاما   30
اأحمد كانو يف  عندما توظف يف �صركة يو�صف بن 
ال�صبعينيات من القرن املا�صي، عملنا مع بع�س يف 
وكان منوذجا  الكرمية  العائلة  مع  نف�صها  ال�صركة 
للموظف املخل�س يف عمله، املوظف الذي يحظى 
كبري  بقلب  اجلميع  م��ع  ويتعامل  اجلميع  بحب 

وبابت�صامه ل تفارقه اأبدا. 

العطوي  م��ب��ارك  ال��راح��ل  اأ���ص��دق��اء  نعى  كما 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  وعلى  ال�صحافة  يف 
خمتلف  يف  وجت��ارب��ه��م  ذك��ري��ات��ه��م  م�صتذكرين 

امليادين التي عملوا فيها مع الراحل.

الع�صومي  نبيل  ال��دك��ت��ور  ال��ك��ات��ب  كتب  فقد 
فقد كتب مقال ب�صحيفة اأخبار اخلليج اعترب اأن 
كل  يف  حا�صرا  كان  كان  العطوي  مبارك  الراحل 
والتدريب  الإدارة  جمال  �صيما  ول  املجالت  هذه 
الذي برز فيه فكان اأحد اأع�صاء اإدارة نادي الأهلي 
يف مرحلته الذهبية عمل جنبا اإلى جنب مع املرحوم 
عبدالرحمن كانو وابن عمي عبدالوهاب الع�صومي 
تلك  الأه��ل��ي يف  ن��ادي  ق��ادوا  متميزا  ثلثيا  فكان 

الفرتة بكل كفاءة.

بينما كتب الكاتب ال�صحفي ب�صحيفة البلد 
اأ�صامة املاجد مقال بعنوان، مبارك العطوي..روح 
مبارك  الراحل  اأن  املاجد  وقال  بالعطاء،  فيا�صة 

العطوي من ال�صواعد القوية التي �صاهمت يف ن�صر 
ر�صالة اأعمال الرب والإح�صان، وكان من ال�صخ�صيات 
املحبة للثقافة والفكر والعمل اخلريي وكان داعما 

للموؤ�ص�صات الأهلية والتطوعية مبختلف توجهاتها 

واأ�صاف املاجد اأن املرحوم العطوي كان بطل 
من  اأعطى  الأوف��ي��اء،  البحرين  اأبناء  من  حقيقيا 
اأغ��وار وجدانه كل ما ير�صي اهلل والوطن، و�صخر 
واإغاثة  والإن�صانية  اخلريية  للأعمال  وجهده  وقته 

املحتاج دون تاأخري.

جائزة  اأ�صرة  من  دروي�س  اأم��رية  كتبت  بينما 
مقال  الثقافية  كانو  كانو وجملة  اأحمد  بن  يو�صف 
مبارك  الراحل  اأن  فيه:  قالت  البلد  �صحيفة  يف 
العطوي كان طاهر القلب، نا�صج العقل، جميل يف 
�صلوكه وتعامله مع اجلميع، غّيبه عنا املوت وبقيت 
لنا ماآثره ومناقبه اخلالدة من حولنا، ترثيه وت�صهد 
له بالعمل ال�صالح والكلمة الطيبة وال�صادقة وحب 

النا�س واملجتمع واأهله.

كتب  فقد  الإجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  اأما 
نا�صر الأهلي على ح�صابه يف تويرت: اأن العطوي كان 
من اأف�صل النا�س اأدًبا وخلًقا، وكان على قدر كبري 

من العلم واملعرفة، تعازينا ل�صرته ومعارفه.

وكتب اأي�صا عادل العويف: الأخ مبارك العطوي 
ال�صديق منذ البتدائية برغم تباعد الزمن يف ذمة 
ا متميًزا وخلوًقا وحمًبا للريا�صة  اهلل، كان �صخ�صً
وعا�صًقا للنادي الأهلي منذ �صباه، رحمه اهلل وغفر 

له، واألهم ا�صرته ال�صرب وال�صلوان.

فقدت  ال�صبحي:  عبداحلكيم  كتب  حني  يف 
ابنائها الربرة، ال�صتاذ مبارك  ابًنا من  البحرين 
العطوي )بو�صلح(، رحمه اهلل وغفر له وا�صكنه 
ف�صيح جنانه، ذكرك اجلميع واثنى عليك، و�صوف 

يجزيك خري اجلزاء اكرم الكرمني.
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أ. حسن محفوظ

أ. إبراهيم المنسيأ. هنادي الجودر

لقطة جماعية ألبناء المرحوم
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بعد ما احتضن مكاتب المجموعة لقرابة ستون عاما، أقامت مجموعة 
يوسف بن أحمد كانو، مراسم احتفالية في مبنى المجموعة التاريخي في 
وسط العاصمة المنامة، بعد انعقاد أخر اجتماع لمجلس إدارة المجموعة 
برئاسة السيد خالد بن محمد كانو رئيس مجلس إدارة المجموعة بحضور 
أعضاء مجلس اإلدارة وعدد من كبار الموظفين لدى المجموعة في يوم 

العاشر من سبتمبر 2021.

المتحف سيضم أبرز إنجازات 
ومحطات المجموعة وإسهاماتها

متحف مجموعة كانو.. تحفة معمارية توثق على تاريخ المجموعة
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املجموعة  مبنى  حتويل  يتم  اأن  املقرر  من 
 ،1960 افتتاحه يف عام  الذي مت  التاريخي، 
برعاية �صاحب العظمة ال�صيخ �صلمان بن حمد 
اآل خليفة حاكم البحرين وتوابعها اآنذاك، اإلى 
تاأ�صي�صها  منذ  املجموعة  تاريخ  يحكي  متحف 
بن  يو�صف  احلاج  له  املغفور  املوؤ�ص�س  يد  على 
اإجن��ازات  واأب��رز  عاما   130 قبل  كانو  اأحمد 
واإ�صهاماتها  كانو  واأ�صرة  املجموعة  وحمطات 
على ال�صعيد القت�صادي والتجاري اإلى جانب 

امل�صاهمات الجتماعية والثقافية للمجموعة.

يف  امل��ج��م��وع��ة  ت��اري��خ  �صي�صتعر�س  ك��م��ا   
العربي،  اخلليج  مبنطقة  للأعمال  وريادتها 
وبع�س دول العامل، ف�صل عن بع�س املحطات 
التجاري مبنطقة اخلليج  التاريخ  امل�صيئة من 
والهام  املا�صي  للتعرف علي جناحات  العربي 

الأجيال اجلديدة من رواد الأعمال.

امل�صروع،  هذا  من  كانو  جمموعة  وتهدف 

للمجموعة،  التاريخي  املبنى  هو احلفاظ على 
الذي يعد من املباين التجارية يف املنامة، اإلى 
تعزيز  �صي�صاهم يف  املتحف  م�صروع  اأن  جانب 
املنامة  ملدينة  والتجارية  التاريخية  املكانة 
كونها اأحدى الوجهات ال�صياحة الثقافية املهمة 

لزوار مدينة املنامة.

الثقافية  »الب��ت��ك��ارات  �صركة  تكليف  ومت 
ال�صركة   ،»Cultural Innovations  -
يف  عاملًيا  وال��رائ��دة  التخ�ص�صات  امل��ت��ع��ددة 
جمال ت�صميم املتاحف والتي تتخذ من لندن 
مبتحف  اخلا�صة  الت�صاميم  بعمل  لها،  مقًرا 

كانو.

ويف هذا ال�صياق قال ال�صيد خالد بن حممد 
كانو، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة يو�صف بن 
�صي�صاهم  كانو  متحف  م�صروع  اأن  كانو  اأحمد 
يف ا�صتمرار دور املجموعة املتمّيز  يف ال�صوق، 
لتوثيق  مثالية  و�صيلة  يعترب  اأن��ه  اإل��ى  اإ�صافة 

جانب من اجتماع أ. خالد كانو مع الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
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تاريخ جمموعة يو�صف بن اأحمد كانو.

�صي�صتعر�س  املتحف  خالد  ال�صيد  واأ�صاف 
العمل  يف  كانو  عائلة  عليها  ارتكزت  التي  القيم 
بجهود  �صيحتفي  اأن����ه  ع��ن  ف�����ص��ل  ال��ت��ج��اري 
واإجنازات الآباء والأجداد يف املجموعة، موؤكدا 
اإ�صافة  �صي�صكل  املتحف  اأن  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
للمعرفة  م��رك��زا  و���ص��ي��ك��ون  لل�صياحة  ج��دي��دة 

والثقافة التاريخية.

ال�صيخة مي  اأك��دت معايل  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
البحرين  هيئة  رئي�صة  خليفة  اآل  حممد  بنت 
عائلة  وذاك��رة  تاريخ  حفظ  اإن  والآث���ار  للثقافة 
كانو ورّوادها يف مدينة املنامة، يفتح الباب اأمام 
املدينة  لتعزيز ذاكرة  الهادف  العمل  املزيد من 
التي  احل�صارية  مقّوماتها  و���ص��ون  التاريخية 
�صاهمت يف جعلها مركزًا اقت�صاديًا وثقافيًا يف 

املنطقة والعامل.

جاء ذلك خلل لقاء معاليها بالوجيه خالد 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كانو  حممد  بن 

يو�صف بن اأحمد كانو، بح�صور الوجيه فوزي بن 
اأحمد كانو نائب رئي�س جمل�س الإدارة وعدد من 
اأع�صاء املجل�س ووفد من هيئة الثقافة، وذلك يف 

برج يو�صف بن اأحمد كانو يف املنامة.

تف�صيلي  عر�س  على  مي  ال�صيخة  واطلعت 
�صيعزز  املتحف  اأن  واأكدت  كانو،  مل�صروع متحف 
ت�صعى  التي  املنامة  يف  الثقافية  التحتية  البنية 
العاملي  ال���رتاث  قائمة  على  لإدراج��ه��ا  الهيئة 
وال�صلم،  للتعاي�س  كنموذج  اليوني�صكو  ملنظمة 
ال��زوار  تعريف  يف  ب��دوره  املتحف  �صيقوم  حيث 

بتاريخ املدينة.

متحف  م�صروع  بفكرة  مي  ال�صيخة  واأ�صادت 
تاريخ  يف  ب�صماتها  و�صعت  ال��ت��ي  ك��ان��و  عائلة 
البحرين، متوجهة بال�صكر اإلى العائلة التي لطاملا 

قّدمت الدعم للحراك الثقايف يف البحرين.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  معايل  وع��رّبت 
العريقة  العائلت  تبادر  اأن  اأملها يف  خليفة عن 
التي  وامل��واق��ع  البيوت  اإح��ي��اء  اإل��ى  البحرين  يف 

إجتماع مع المحافظ
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الثقافة  هيئة  اأن  موؤكدة  املدينة،  تاريخ  حتمل 
اإجناح متحف  اأجل  اإمكانياتها من  �صت�صع كافة 

عائلة يو�صف بن اأحمد كانو.

كانو،  حممد  بن  خالد  الوجيه  رحب  ب��دوره 
اأحمد  بن  يو�صف  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  معايل  بزيارة  كانو 
واأثنى على  الثقافة والثار،  خليفة، رئي�صة هيئة 
جهودها املتميزة يف الرتويج حل�صارة ومنجزات 
الإقليمي  ال�صعيدين  على  البحرين  مملكة 
والعاملي، موؤكًدا على ثقته التامة باأن التعاون مع 
هيئة الثقافة يف متحف عائلة كانو �صيعزز مكانة 
منجز  حتقيق  يف  و�صي�صاهم  امل�����ص��روع،  وقيمة 

ح�صاري جديد للمملكة.

العا�صمة  �صعادة حمافظ حمافظة  قام  كما 
بزيارة  اآل خليفة  ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن 
الدبلوما�صية  املنطقة  يف  كانو  جمموعة  ملنبى 
للإطلع على م�صروع املتحف يف الجتماع الذي 
جمعه مع رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة جمموعة 

يو�صف بن اأحمد كانو.

عائلة  مببادرة  املحافظ  �صعادة  اأ�صاد  وق��د 
امل�صرية  دع��م  يف  جهودها  تعك�س  وال��ت��ي  ك��ان��و، 
الذاكرة  حلفظ  املنامة  يف  والتنموية  الثقافية 
منجزات  وعر�س  التاريخية،  للمدينة  الإن�صانية 
القت�صادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  كانو  عائلة 
املا�صية  العقود  خ��لل  والثقافية  والجتماعية 
معاليه  منوهًا  واملنطقة،  البحرين  مملكة  يف 
يف  الكرمية  كانو  عائلة  وب�صمات  باإ�صهامات 
امل��ج��الت ال��ت��ج��اري��ة واخل��ريي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

اململكة.

واأكد ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة 
حر�س املحافظة على دعم كافة اجلهود الرامية 
خمتلف  يف  الثقافية  التحتية  بالبنية  للرتقاء 
املنامة  العا�صمة  يف  خا�صة  املحافظة،  مناطق 
التي تزخر بالعديد من املباين واملواقع التاريخية 
التي ُتربز اأهمية املنامة كمركز ح�صاري هام يف 

املنطقة.

جانب من المعرض
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بريشة األستاذ خالد محمد كانو
رئيس التحرير

ال����ع����دد ال��ع��ش��ري��ن
ه������  1443 رج�����������ب  
م�����  2022 م��������ارس 

20

مجل��ة ثقافي��ة نصف س��نوية – تصدره��ا ج���ائزة يوس��ف ب�����ن أحم��د ك��انو
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ل��ب��ش��رى خلفان ال��ب��اغ  ال��ع��م��ان��ي ف��ي رواي����ة  ال��ت��اري��خ 

الحمض النووي
ما هو وما هي مهامه

مبارك بن سعد العطوي.. 
ابتسامة غيبها الثرى

ذو الوزارتين.. والصناعتين 
غازي القصيبي

 أ.د. عبدالرزاق حسين

متحف مجموعة كانو..
تحفة معمارية توثق على 

تاريخ المجموعة
أ. خالد محمد كانو
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