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مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  اإعللان  خرب  اأقلللراأ  واأنللا 
الدرا�سية  املقررات  من  جديدة  دفعة  و�سول  عن  الريا�ض 
يف  تواردت  املقبل  الدرا�سي  للعام  ا�ستعدادًا  مل�ستودعاتها 
ذهني عدة اأ�سئلة عن اإمكانية ا�ستمرار الدرا�سة من عدمها 
امل�سوؤولني  بع�ض  اأن  خ�سو�سًا  كللورونللا،  اأزملللة  ظللل  يف 
ت�ستمر  قد  اجلائحة  هذه  تداعيات  اأن  يللرون  واملخت�سني 
الطاب  وعللي  يكفي  هللل   ،2020 الللعللام  هللذا  نهاية  حتى 
وما  البتدائية  املرحلة  طللاب  خ�سو�سًا  كللورونللا  بخطر 
عن  وملللاذا  كافية؟  املللقللررة  التوعية  بللرامللج  وهللل  دونللهللا؟ 
مع  للتعامل  واأدواتها  بو�سائلها  التعليمية  البيئة  جاهزية 
الإدارية والتعليمية قادرة على  الكوادر  الوباء؟ وهل  هذا 

والطالبات؟  الطاب  على  بحذافريها  الحرتازية  الإجللراءات  تطبيق 
الذي  ال�سديد  املدار�ض وتزاحمهم  الكبري يف  ونحن كما نعلم بعددهم 
رمبا قد يعيق اجلهود املبذولة يف ال�سيطرة عليهم وهي التي قد تنجح 
من قبل اأهاليهم خارج اأ�سوار املدر�سة يف احلديقة اأو ال�سوق والأماكن 

العامة عمومًا للتحكم بهم اأكرث.
احلقيقة لي�ض هناك �سك اأن الكثري من الآباء والأمهات واملربني يف 
ظل هذه الظروف يقلقهم التفكري يف كيف �سيكون و�سع اأولدهم يف 
املدار�ض وكيف يتعاي�سون مع الو�سع اجلديد والبع�ض منهم -وهذا 
املدر�سة  يف  اأولده  اإحلللاق  عدم  يف  جديًا  يفكر  بنف�سي-  م�سته  ل  ما 

على  خوفًا  باأكمله  الدرا�سي  العام  ورمبللا  القادم  للف�سل 
املزمنة  الأمللرا�للض  مللن  يعانون  ممللن  خ�سو�سًا  اأولدهلللم 
-على  �سيء  كل  من  اأغلى  ف�سحتهم  التنف�سية،  كالأمرا�ض 
اأرى  نظري  وجهة  ومن  ذلللك،  يف  العذر  ولهم  قولهم-  حد 
اأن تاأجيل الدرا�سة للف�سل الدرا�سي القادم خيار مهم جدًا 
ويوؤخذ يف عني العتبار اأو على الأقل لدينا خيار التعليم 
عن بعد ولنا معه جتربة فريدة يف الف�سل الدرا�سي الثاين 

للعام املا�سي.
تقريبًا  �سهرين  مدة  املوقرة  وزارتنا  اأمام  فاإن  نعلم  كما 
وهي تعترب فرتة كافية لو�سع اخلطط والإ�سرتاتيجيات 
وتهيئة  منا�سبًا  يرونه  ملا  اجلديدة  للمرحلة  والتجهيزات 
التوعية ال�سحية  قلللادم مللن خللال  ملللا هللو  الللطللاب واأوللليللاء الأملللور 
للتقنيات  الإعللللداد  تعزيز  اأو  اللل�للسللروريللة  بالتعليمات  وتللزويللدهللم 
واأولياء  للطاب  التقنية  التوعية  وتكثيف  املعلوماتية  وال�سبكات 
اأمورهم -مع مراعاة و�سع غري القادرين منهم- يف حال اإقرار التعليم 
ونحن  جميلة،  وكانت  علينا  جديدة  جتربة  ذكللرت  كما  لأنها  بعد  عن 
به  يقومون  وما  التعليم  وزارة  يف  بامل�سوؤولني  نثق  �سك  با  جميعًا 
با�ستمرار ملا يخدم ال�سالح العام ونثمن جهودهم وفقهم الله و�سددهم 
كل  وتذليل  والطالبات  الطاب  �سامة  على  الكبري  بحر�سهم  ونثق 

ال�سعاب التي تواجههم وتواجه اأهاليهم.

تأجيل الدراسة أو التعليم عن ُبعد
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ل �سك اأن ال�سوارع واملمرات داخل املدن وباطن 
الأحياء هي من الأهمية مبكان، ومنذ بداأت الأمانات 

والبلديات تر�سف تلك ال�سوارع واملمرات واإلى 
اليوم وهي تخ�سع يوميًا للتجريح اأعني للحفر 

والدفن، ول �سك اأنه ل بد من حدوث هذا الأمر 
فهناك حفريات لتمديد املياه واأخرى للكهرباء 

وثالثة للهاتف وكذا ال�سرف ال�سحي وخافها، 
هذا بخاف احلفريات للخدمات الطارئة كمواقف 
النقل العام. ومن املعلوم اأن احلفريات ل تتم اإل 

بعد التفاق مع الأمانة اأو البلدية املعنية، واأجزم اأن 
من �سمن التفاق هو اإعادة ر�سف ما يتم حفره مبا 

ي�ساوي و�سعه قبل احلفر، وهذه اأمور ل بد منها 
من اأجل اإي�سال خمتلف اخلدمات للمواطن )م�ساكن 

مكاتب(.. – معار�ض- 
ولكن يا ترى هل تلك ال�سركات التي تقوم باإجراء 

حفريات ب�سوارعنا تفي مبا ت�سمنته �سروط 
احلفريات؟ ففي البداية وفور النتهاء من احلفريات 

يتم ر�سف املكان بالأزفلت ولكن الكثري منها ل يتم 

ر�سفه وفق ما وجب وت�سمنه العقد وبعد اأيام 
اأو اأ�سابيع من انتهاء العملية تظهر عامات عدم 

الوفاء من قبل اجلهات امل�ستفيدة ب�سروط احلفر 
بدليل ظهور اإما هبوطات اأو ارتفاعات اأو ت�سققات 

ورمبا تكون مك�سوفة اأي ل ميكن ال�سرب عليها 
لأنه ل ي�سهل ال�سري عليها بالن�سبة للراجل بل حتى 

املركبات تاأنف من املرور من خال البع�ض منها، 
ويف تلك احلالت جتد العابر مرة تهوي رجاه بهذا 

املهبط وتارة تكع قدماه عند عبوره املرتفع ورمبا 
تت�سبب ب�سقوطه فريتطم بالأر�ض، وهذا ل �سك 

�سيكون موؤملًا جدًا اإن مل يحدث �سرر يوجب زيارة 
الطبيب، علمًا اأنه قد يتكرر اإ�ساح بع�ض الهبوط 

عدة مرات من قبل البلدية املخت�سة ولكن ل خا�ض.
وهنا ال�سوؤال: هل اأن الأمانة اأو البلدية املعنية ل 
تقف على املوقع بعد النتهاء من العملية وت�سوية 

املكان اأم اأنها تكتفي باإقرار العامل اأو امل�سوؤول 
عن عملية احلفر باإمتام الت�سوية؟ ننتظر.. وبالله 

التوفيق.

شوارعنا.. متى تتعافى؟

المزارعون وتكاليف العمالة

محمد العتيبي

أثر التعليم
عن ُبعد على األجيال

البعد المكاني في صياغة 
سياسات اإلسكان

شبابنا واالستثمار المؤجل كثيرًا
ميللتلللللك �للسللبللابللنللا اللل�للسللعللودي الللكللثللري من 
الإملللكلللانلللات الإداريللللللة الللعللاللليللة، واخلللللربات 
املنطقة  اأ�للسللواق  اأكللرب  من  �سوق  يف  املعتربة 

العربية، واأقواها من حيث القوة ال�سرائية. والتجارة والأعمال 
هذه  تاريخ  يف  بجذورها  �ساربة  كانت  لطاملا  ال�سوق  هللذه  يف 
التجارة  لفكرة  دائمًا  اأعطى  ما  القدمية،  الأر�ض ويف ح�ساراتها 
واملمتدة  الوا�سعة  الدولة  هذه  �سكان  بني  دائمًا  زخمًا  والجتللار 
يف  مكنهم  غنّيًا  جتاريًا  مللوروثللًا  اأهلها  ميتلك  والتي  جغرافيًا، 
ع�سر الدولة ال�سعودية احلديثة من التاألق يف عامل الأعمال �سرقًا 
وغربًا، فِلَم اإذًا اأ�سبح هناك تراجع يف جراأة ال�سباب على اقتحام 
اأن جيل  من  الرغم  على  ال�سابقة،  بالأجيال  مقارنة  التجارة  عامل 
الإدارة  ال�سابق بحمله ملوؤهات عليا يف  اليوم ميتاز عن اجليل 
والأعمال، ما يعني اأنه من البدهي اأن يكونوا اأكرث قدرة ومهارة 
اأكرث  يكونوا  واأن  ناجحة،  جتارية  اأعمال  واإدارة  تاأ�سي�ض  على 

جراأة على خو�ض مثل هذه التجربة؟
وبعيدًا عن �سورة الواقع املعا�ض، من ال�سروري اأن ن�ستح�سر 
ن�ستح�سر  اأن  النوع،  »اإرادة« من هذا  م�سكلة  نتحدث عن  ونحن 
اإدراكلله ووعيه جتاه  ت�ساعد هذا اجليل على حت�سني  قد  مفاهيم 
ق�سية تاأ�سي�ض الأعمال، فمن جهة لدى �سبابنا القدرة على درا�سة 
التقليدي  للتاجر  تتوفر  بللاأدوات مل تكن  تنفيذه  قبل  اأي م�سروع 
وهذا  ما،  م�سروع  باإن�ساء  قيامه  عند  �سعوديًا  فقط  ولي�ض  عامليًا 

على  الللقللدرة  اللليللوم  �سبابنا  للللدى  اأن  يعني 
درا�سات  لو�سع  جيد  ب�سكل  العلم  ا�ستخدام 
اأدنللى  يف  املخاطرة  يجعل  ما  فّعالة،  جللدوى 

�سورها وحالتها.
حول  مغلوطة  مفاهيم  اللليللوم  �سباب  لللدى  اأخلللرى،  ناحية  مللن 
�سورة  فهناك  امل�سروعات،  ومتلك  اخلا�سة  للملكية  ت�سوراتهم 
منطية لديهم عن كون العمل اخلا�ض يجب اأن يقت�سر على مالك 
واحد، ما يجعل اإن�ساء اأعمال خا�سة يف ظل بيئة تناف�سية �سديدة 
حمليًا وعامليًا اأمرًا قد يتعذر على الكثريين بلوغه اأو حتقيقه يف 
ع�سرنا احلايل، لأن ثقافة العمل اجلماعي غائبة عنهم. ومن هنا 
الأف�سل  املخرج  م�ستقبًا  بال�سرورة  �سيكون  اجلماعي  فالعمل 
حلل م�سكلة نق�ض ال�سيولة، ونق�ض اخلربة، والرتدد يف خو�ض 

املغامرة خوفًا من اخل�سارة.
ختامًا، �سيظل التدريب واحدًا من اأهم اأوجه اخلروج من ماأزق 
اخلوف من تاأ�سي�ض امل�سروعات يف حال وجود املقدرة املالية، اإذ 
اإن التدريب �سيعني كما هو اليوم وب�سكل اأكرب يف امل�ستقبل اأن 
الفرد اخلا�سع للدورات التاأهيلية التي تتعلق باإن�ساء امل�سروعات 
هو اأكرث فهمًا لل�سوق، واأكرث ثقًة بنف�سه وقدراته، واأكرث اطمئنانًا 
على راأ�ض ماله، ذلك اأن الإن�سان هو عدو ما يجهل، وكلما ات�سعت 
معارفنا حول ق�سية ما، كلما كنا اأكرث قدرة على تطويع امل�ساعب 

ومواجهة التحديات بثقة وب�سجاعة.

وخطرها  كورونا  جائحة  انللدلع  مع 
على طلبة املدار�ض، بادرت احلكومات 
البع�ض  لهم،  حمايًة  املللدار�للض  باإغاق 
منهم يتمتع ببنية حتتية تقنية �ساعدت 
لطابها،  التعليمية  اإكمال اخلدمة  على 
الأزمللة  انتهاء  بللاأمللل  توقف  والبع�ض 
وا�ستكمال  الللدرا�للسللة  ملقاعد  والللعللودة 
املللو�للسللم اللللدرا�لللسلللي. هللللذه اجلللائللحللة 
املللبللاغللتللة امللتللحللنللت احللللكلللوملللات يف 
وتللقللدمي  الأزملللللات  لإدارة  جللاهللزيللتللهللا 
خللدمللاتللهللا يف ظلللل ظلللللروف قلللاهلللرة. 

اختبارات  خللال  مللن  التجارب  تلك  جنللاح  يقا�ض  �سك  وبللا 
حمكية معيارية تقي�ض مدى ا�ستفادة الطلبة من تلك اخلدمة 
املقدمة عن بعد وحتقيقه على الأقل احلد الأدنى من درجات 
الجتياز، وكذلك تقا�ض اإح�سائيًا بعدد امل�ستفيدين املتفاعلني 
والواجبات  بالدرو�ض  وامل�ساركني  الإلكرتونية  مع اخلدمات 

وتفاعل معلميهم وعدد الدرو�ض الن�سطة... اإلخ.
هذه الأزمة القاهرة رفعت �سقف التوقعات وظهرت اأ�سوات 
عن  وقفة  لنا  وهنا  ُبعد،  عن  التعليم  على  بالعتماد  تنادي 
ال�سطراب املعريف يف عدم التفريق بني مفهومي التعليم عن 
اأن مفهوم »التعليم«  بعد والتعلم عن بعد، فمن الوا�سح جدًا 
اأكادميية  �سهادة  على  للح�سول  ومتطلب  اإلزامي  باأنه  ي�سري 
مبراحل  العمرية  للفئات  ومنا�سب  درا�سية  مرحلة  واجتياز 
ميار�سه  تعلمًا  يكون  بعد  عن  التعلم  ومفهوم  العام،  التعليم 
اأو  املهنية  اأو  التعليمية  احتياجاته  ووفللق  بللاإرادتلله  املتعلم 
اأو  عليا  ودرا�سات  جامعية  �سهادة  على  للح�سول  املهاراتية 
ظروف  ظل  يف  ال�سوؤال:  ويبقى  مهاراتي،  اأو  مهني  تدريب 
التعليمية  اخلللدمللة  نقدم  اأن  ميكن  هللل  اأزملللات  ودون  جيدة 

ملراحل التعليم العام عن بعد؟!
نفهم  اأن  علينا  يجب  الفل�سفي  الت�ساوؤل  هللذا  على  لنجيب 
وحي  من  اخلدمة  هذه  لها  املقدم  العمرية  املرحلة  خ�سائ�ض 
علم النف�ض الرتبوي والنظريات التعليمية، ُينظر للتعليم باأنه 
درجات  على  واحل�سول  الدرا�سية  للمواد  تلقينا  فقط  لي�ض 
�سقل  حللول  تتمحور  م�ستمرة  عملية  هو  بل  ال�سنة،  نهاية 
كل  وعلميًا..  اأدبيًا  بدنيًا،  مهاريًا،  ثقافيًا،  اجتماعيًا،  الطالب 
بديل  يوجد  ول  الرتبوية  العملية  اأ�سا�ض  هي  العوامل  هذه 
عنها �سوى تلقي اخلدمة التعليمية داخل البيئة املدر�سية التي 
املهارات  اكت�ساب  من  العمرية  املرحلة  هذه  يف  للطلبة  تتيح 
ال�سلوكية  واملللهللارات  واملعلمني،  الأقللللران  مللن  الجتماعية 
ويف  وامل�سوؤولية  والجللتللهللاد  واجلللد  بالن�سباط  اخلا�سة 
مهارات  وتعلم  ال�سخ�سية  و�سناعة  والجتاهات  القيم  بناء 
)البيت  موؤ�س�ستي  ُت�سكل  النمو  اإلخ، فخال مراحل  احلياة.. 
– املدر�سة( اأمناط ال�سلوك للطفل وهي امل�سوؤولة عن التن�سئة 
اأو  اأخرى  الرتبوية الجتماعية، ول ميكن عزل موؤ�س�سة عن 
الكتفاء بواحدة للو�سول مل�ستوى تن�سئة �سحي واآمن نف�سيًا 

واجتماعيًا للطفل.
ومن الناحية التعليمية للتعليم عن بعد �سيكون هناك فاقد 
حيث  من  الوطني  القت�ساد  على  متعّد  اأثللره  كبري  تعليمي 
التعليمية، وعلى �سبيل املثال املواد  �سعف جودة املخرجات 
والعلوم  الريا�سيات  مثل  العلمي  التخ�س�ض  ذات  الدرا�سية 
الدرو�ض  متابعة  الوالدين  مبقدور  �سيكون  هل  واللغات، 
ملعلم  حتتاج  التي  املتخ�س�سة  املواد  هذه  كل  يف  اأبنائهم  مع 
اإلى �سعوبة حتقيق العدالة جلميع الطلبة  خبري؟! بالإ�سافة 
للمخرجات  دقيق  وقيا�ض  بللالخللتللبللارات  بعد  عللن  بالتعليم 
التاريخ �ساهد على ف�سل بع�ض الدول التي  التعليمية. ولعل 
حاولت امل�سي قدمًا يف التعليم عن بعد )دون اأزمات( وعادت 
غايات  حتقيق  عللن  امل�سوؤولة  املللدر�للسللة  حل�سن  اأخلللرى  مللرة 
بواقعية  لاأمر  ولننظر  كمثال(.  اجلنوبية  )كوريا  التعليم 
حتظى  ل  اجلامعية  بعد  عن  التعليم  خمرجات  الآن؛  حتى 
على  معلم  كوظيفة  احلكومية  التوظيف  جهات  لدى  بالقبول 

�سبيل املثال.
»التعلم  مفهومي  بني  اخللط  عدم  املهم  من  القول،  خا�سة 
عن ُبعد« الذي ي�سجل به الرا�سد لكت�ساب املعارف واملهارات 
وبكامل اإرادته، وبني مفهوم »التعليم« الإلزامي الذي يجب اأن 
يح�سل عليه الطلبة مبراحل التعليم العام، وعدم رفع �سقف 
عنوانه  مظلم  نفق  يف  والدخول  بعد  عن  بالتعليم  التوقعات 

الهدر والفاقد التعليمي ل�ستثمار الدولة يف جيل الروؤية.

ُي�ستخدم م�سطلح الإ�سكان املي�سر 
Affordable housing لو�سف 

الوحدات ال�سكنية التي تقع �سمن 
»حدود التكلفة املعقولة« لاأ�سر 

ذات الدخل املتو�سط اأو املنخف�ض. 
يف احلقيقة، اإن املفهوم ال�سامل 
ل�سيا�سات تي�سري الإ�سكان اأكرث 
تعقيدًا لكونها تخ�سع ملتغريات 

مكانية وزمانية، فالوحدات 
ال�سكنية تتباين اأ�سعارها تبعًا 

للتوزيع املكاين على م�ستوى املدينة نف�سها اأو وفقًا 
لطبيعة املدينة، وحجمها، واأهميتها الإقليمية. كما يتاأثر 
الإ�سكان بالعوامل القت�سادية، والجتماعية، والبيئية، 
والإدارية؛ فاأ�سعار الوحدات ال�سكنية يف املدن الكربى 

تختلف كليًا عن الأ�سعار يف املدن ال�سغرية اأو القرى 
على الرغم من ثبات خ�سائ�سها الفيزيقية.

اإن اأزمة الإ�سكان ترتافق غالبًا مع زيادة وترية التح�سر 
اأو ما يعرف بالتمركز ال�سكاين يف املدن، وما ي�ساحبه 

من هجرة للمجموعات القت�سادية حمدودة الدخل بحثًا 
عن فر�ض وظيفية اأو حت�سني اأ�ساليب املعي�سة. وعلى 

الرغم من اأن خمزون الإ�سكان يف املدن الكربى قد ي�سكل 
فائ�سًا كميًا مقابل الطلب، ولكنه يف الوقت ذاته يعجز 

عن تلبية احتياج الفئات ال�سكانية متو�سطة اأو حمدودة 
الدخل؛ وذلك نظرًا لزيادة الفجوة بني قيمة امل�سكن 

ودخل الأ�سرة. وب�سكل عام، يتاأثر حجم العر�ض والطلب 
يف الإٍ�سكان بعوامل عديدة تت�سمن دخل الأ�سرة، 

والرتكيبة ال�سكانية، ومعدل النمو ال�سكاين، والهجرة 
الداخلية بني املدن، ومعدل منو �سريحة ال�سباب، 

و�سيا�سات التمويل، و�سناعة البناء، والت�سريعات 
العمرانية يف املدن.

اإن اختزال مفهوم �سيا�سات تي�سري الإ�سكان بتوفري 
وحدات �سكنية اقت�سادية يعرب عن نظرة قا�سرة لاإ�سكان 

كعن�سر متغري عرب الزمان واملكان. مثل هذا املفهوم 
يركز على التكلفة املبا�سرة للوحدة ال�سكنية دون الأخذ 
بعني العتبار بالعوامل القت�سادية املحيطة وال�سياق 

احل�سري. اإن امل�سروعات ال�سكنية التي تو�سف 
بالإ�سكان املي�سر قد تواجه بالرف�ض من امل�ستفيدين 

لكونها ل تاأخذ يف عني العتبار »التكاليف غري املبا�سرة« 
مثل تكاليف النقل، واملعي�سة يف املدينة، وتكاليف 

املرافق، واخلدمات. وعليه فاإن �سيا�سات الإ�سكان ت�سعى 
اإلى حتقيق �سوق الإ�سكان املتوازن والذي يحافظ على 
اإمدادات كافية من الوحدات ال�سكنية تن�سجم مع حدود 

القدرة القت�سادية، وتوافق مع اخل�سائ�ض الجتماعية 
لاأ�سر �سمن اإطار ال�سوق العادل.

اإن التباين يف �سوق الإ�سكان بني املدن يوؤثر على 
طبيعة اإنفاق الأ�سر على الإ�سكان والحتياجات الأخرى 

مثل الإنفاق على التعليم، ال�سحة، والغذاء. ويعتمد 
مقيا�ض تي�سري الإ�سكان على التوازن بني عدد الوحدات 

ال�سكنية وحدود الدخل للمجموعات القت�سادية يف 
املدينة. فالأ�سر التي يتم ت�سنيفها كدخل متو�سط ميكنها 

حتمل تكاليف الإ�سكان يف مدينة ما، ولكنها ل ت�ستطيع 
حتمل التكاليف يف مدينة اأخرى نظرًا لتباين �سوق 

الإ�سكان. اأقول، اإن ت�سنيف حدود الدخل للمجموعات 
القت�سادية يجب اأن يتوافق مع ح�ساب متو�سط دخل 
الأ�سرة لكل مدينة. وتبعًا لذلك، فاإن �سيا�سات الدعم اأو 

التمويل لاإ�سكان يفرت�ض اأن تتباين بني املدن من خال 
مقارنة متو�سط الدخل العام للمدينة ومتو�سط �سعر 

امل�سكن �سمن اإطار ال�سوق العادل وذلك لتغطية الفجوة 
بني الدخل والإنفاق على الإ�سكان. واأخريًا، فاإن تطوير 

قاعدة بيانات �ساملة للمدن ال�سعودية ميكن اأن تكون 
خطوة اأولى نحو �سياغة �سيا�سات اإ�سكان عادلة تاأخذ يف 

عني العتبار التباين املكاين خل�سائ�ض �سوق الإ�سكان 
يف املدن ال�سعودية.

* اأ�ستاذ الإ�سكان امل�سارك يف جامعة امللك �سعود

محمد بن سعد 
بن صالح

د. حسان 
الحقباني
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حنان درويش عابد

حكومتنا  قدمت 
الر�سيدة عديًدا من 

املبادرات املهمة لدعم 
والنهو�ض  القت�ساد 

به خال اأزمة كورونا، 
وقد �سملت هذه 

املبادرات عديًدا من 
ال�سناعية  القطاعات 

والتجارية، كما �سملت 
الأفراد، بدعم من 

توقف عن العمل، وحتمل جزء 
كبري من راتبه، وكان لهذه 

املبادرات - ولله احلمد - الأثر 
الكبري والوا�سح للتخفيف من 

الآثار ال�سلبية لهذه الأزمة، 
اّلتي كان اأثرها كبرًيا على 

القت�ساد العاملي وعلى عديد 
من الدول.

ومن املجالت التي حظيت 
بالهتمام والدعم املجال 

الزراعي خال هذه الأزمة، 
وذلك بتخفي�ض الكهرباء ملدة 

ثاثة اأ�سهر، وتاأجيل الأق�ساط 
امل�ستحقة على املزارعني؛ اإذ 

يعترب املجال الزراعي من 
املجالت املهمة يف عديد من 

دول العامل؛ ملا ميثله من اأهمية 
وا�سرتاتيجية  اقت�سادية 

بتوفري عديد من املنتجات 
اإلى امل�ساهمة  اإ�سافة  الغذائية، 

يف القت�ساد الوطني، ويف 
جمتمعنا مر هذا املجال بعديد 

من املراحل بدًءا من مراحله 
الأولى ال�سعيفة، ثم بن�ساطه 

وبروزه بعد الدعم ال�سخي من 
احلكومة، واأعقب ذلك ظهور 

ال�سركات الزراعية الكربى 

وتطورها من حيث 
الطرق  ا�ستخدام 

احلديثة لإنتاج عديد 
املحا�سيل. من 

وقد فوجئ املزارعون 
الأفراد خال هذه الأيام 

عند التقدمي لتجديد 
اإقامة العمال لديهم 

التجديد،  بارتفاع قيمة 
بال�سركات  وم�ساواتها 

التجارية،  واملوؤ�س�سات 
وال�سماح فقط بعاملني اثنني 

بالتكاليف القدمية، وهل يعقل 
اأن املزرعة يعمل بها عامان 
فقط؟! وماذا �سيعمان؟ هل 

يف ماحظة املياه، اأو ح�ساد 
الأعاف، اأو حرث الأر�ض؟ اإذ اإن 

اأ�سغر مزرعة حتتاج اإلى ما ل 
يقل عن خم�سة عمال.

هذه املبالغ املقررة لتجديد 
الإقامات ل ميكن للمزارع الفرد، 

)الذي ل ميار�ض اأي ن�ساط 
جتاري مبزرعته( حتملها؛ 

لذا فاإن املوؤمل من اجلهات 
املخت�سة املتمثلة يف وزارة 

البيئة واملياه والزراعة ووزارة 
املوارد الب�سرية بحث هذا 

املو�سوع لإيجاد احللول ملثل 
ذلك، وا�ستثناء املزارعني الأفراد 

ا  من هذه التكاليف، خ�سو�سً
اأن العامل امل�ستقدم للعمل يف 

الزراعة لن ي�ستطيع العمل يف 
مهنة اأخرى، واإل فنحن على 

م�سارف فرتة �سح يف عديد من 
املنتجات الزراعية يف امل�ستقبل 

وك�ساد يف هذا املجال املهم 
واحليوي.

الفصل الموجع من الحكاية
كلما َوَقعُت يف هذه الأيام على خرب وفاة 
يف �سبكات التوا�سل الجتماعي، تنتابني 

غ�سٌة جارحة ل ت�سبه بقية الغ�س�ض، 
وتتحجر معها دموٌع حارقة يف عيني لي�ست 

كالدموع، ول �سيما اإن كانت حالة الوفاة 
لأحد الأبوين، فاأظل طيلة يومي اأدعو لهم 
ولذويهم، لأين اأعرف جيدًا كيف �سيكون 

حالهم يف ذلك اليوم..
فبعد وفاة والدي يف التا�سع من رم�سان 

ال�سهر املا�سي، مكثُت ثاثَة اأيام بلياليها 
وقد تزيد، واأنا اأدعو الله اأن يوقظني من 

هذا الكابو�ض، وكل ما �سحوُت من غفوتي 
العابرة، �سعرُت بالكابو�ض جاثمًا على 

روحي كامتًا على اأنفا�سي، وموقفًا الزمن..
ويف يوم الدفن، اأُْدِخَل والدي رحمه 

الله، وغفر له، وعفا عنه، مغ�سلة الأموات 
حمموًل، ودخلناها على الأقدام، و�سياأتي 

علينا ذلك اليوم، ن�ساأل الله ُح�ْسَن اخِلتام..
كان �سعورًا مهيبًا، تق�سعر منه القلوب 

والأبدان، هناك فقط ت�ست�سعر ماهية 
احلياة.. ومن ف�سل الله علينا، اأن هذه هي 
املرة الأولى لنا يف هذا املكان، جئنا لنودَع 
والدنا )م�سغُة قلوِبنا(، نقبله قبلَة الوداع 

الأخرية، قبلٌة �ساخنة، اأُلِْهَبت من وجع 
اأرواحنا، وكاأين اأ�سعُر بها تذيب برودة 

الطاهر.. جبينه 
وبينما نحن قيام، ننتظر دورنا للدخول، 

كان �سيٌء يف داخلي ويف عقلي ي�سرخ: 
متى ا�ستيقظ متى اأفيق، ل اأحتمل كل هذا 
الوجع، اإنه ي�سحقني ُيَفِتُت اأو�سال قلبي، 

واإذ ب�سوٍت قادم اإلينا وكله اأ�سى يقول 
لنا: )عظم الله اأجركم يف اأبوكم(، هنا.. مل 

اأُْفِلتُّ من اأ�سابع القوة  اأ�ستطع التما�سك، 
اخلفية املتبقية بي، �سعرُت وكاأن تلك 

العبارة تعت�سر قلبي حتى كاد اأن يقف، 
اأوجعتني بحق اآملتني كثريًا من حيث ل 
اأدري، ثم باَدَرت باحت�ساننا واحدة تلو 
اأخرى، فبكيُت على كتفها كما مل اأبِك يف 

حياتي من قبل، ويف حلظة: تذكرُت اأمي، 
فَعَليَّ اأن اأكون قوية لأجلها، فهي اأحوج ما 
تكون لنا الآن، يف هذه اللحظة حتديدًا.. 

فاّتكاأُت على اجلدار، ورميُت بكل ثقلي 
عليه.. ثم انبعَث �سوٌت متهالك من املقاعد 

الواقعة على ي�ساري، امراأٌة عجوز، حودب 
الزمن حنجرتها، فخرج �سوتها �سعيفًا 
هزيًا، قالت بهذه اللهجة، )اإن �ساء الله 

ابني بخري، اأنا جيت اآخذه، وارجعه معي 
البيت(، فعلمُت حينها اأن وقع الفاجعة 

عليها كبري، مل تتقبل خرب وفاة ابنها بعد، 
بكيت من اأجلها كثريًا، دعوُت الله لقلبها، 

واأن يرحم �سعفها، وِكرَب �سنها، واأن يلهمها 
�سربًا ور�سا وثباًتا.. ل اأدري كيف كان 
حالها عند وداعها الأخري له، لكني ظللُت 

اأدعو لها كل ما تذكرتها، واإلى يومنا هذا، 
�سخرين الله لها، واأ�ساأل الله اأن ي�سخر لأبي 

من يدعو له..
اأنا�ٌض كرث يف هذا املكان، جاءوا ليودعوا 

اأحبابًا لهم، ويف كل يوم، ويف مثل هذا 
املكان، ياأتي اأنا�ض، ويذهب اآخرون، فرحمة 

الله على املوتى.. وبعد انتظاٍر اأح�س�سُت 
وكاأنه دهر، الوقت ثقيل، كئيب، موح�ض، 
وموجع، جاء دورنا لنودَع فقيدنا، وكنُت 

اأخ�سى هذه اللحظة، اأخافها، واأهابها، كاد 
ُر ُخطاَي اإلى اأبي، اإلى  يغمى علي، واأنا اأَجُّ

ج�سده فقط، واأنا اأدعو: )يارب ثبتني(. 
وحني وقعت عينا اأمي على اأبي بكت بكاًء 

مريرًا، بل جا�ست بالبكاء، حتى ذابت 
قلوبنا كمدًا، رحمه الله، ورفع منزلته يف 

ِعّليني، وربط على قلبها املكلوم، رجٌل كاأبي 
لن ي�سيَعه الله برحمته وكرمه، فقد كان 
ِنْعم املربي، وِنْعَم الزوج، َوِنْعَم الإن�سان 

امل�سلم، نحن بكينا على اأنف�سنا بعده، 
اإليه، بكينا حياتنا دونه.  بكينا ا�ستياقنا 

نٍّ من الله، وف�سله، ورحمته ربط على  ومِبَ
قلوبنا عند دخولنا اإليه، فقبلناه، ودعونا 

له، وَعَلت الأ�سوات حينها عدا �سوته، 
وددُت لو اأنه يحت�سنني مرًة اأخرية، وددُت 

لو اأنه ُيَقِبَلني قبلة وداع، لكنه مل يفعل، 
كان �ساكنًا م�ستغرقًا يف نومه الأبدي، ثم 

قبلناه قبلًة عميقة قبل خروجنا، وَثُقَلت 
اأج�سادنا، ا�ستع�ست  َوَثُقَلت معها  اأرواحنا، 
علينا، اأبت امل�سري، فاأخذنا جنرها جرًا…  

ُعْدنا ولكن لي�ض كما ُكّنا، كل �سيٍء فينا 
اختلف، حتى احلياة، مل َتُعْد هي احلياة، 

اأخَذ �سيًءا من اأرواحنا وقلوبنا معه لاأبد، 
اأ�سبحُت اأراه يف كل الوجوه، ويف كل 

الأ�سوات، ويف كل الكلمات، اأ�سبحُت اأراه 
حتى يف حديثي، وردود اأفعايل، َفَرِحَم 

الله تلك الروح الطاهرة، وذلك القلب 
النقي، التقي، وتلك العينني الدامعتني 
على الدوام من خ�سية الله، ن�ستودعك 

كله يا الله من اأن مي�سه العذاب، ون�ساألك 
بوجهك العظيم اأن ترفع منزلته يف عليني 

مع النبيني وال�سديقني وال�سهداء، وموتى 
امل�سلمني اأجمعني، ونحن يا الله اإذا �سرنا 

اإلى ما �ساروا اإليه اإلى يوم يبعثون، 
ويارب ا�سكب ال�سرب والر�سا، وال�سكينة، 
والطماأنينة، يف قلوب الفاقدين، واآجرهم 

يف م�سابهم، واأخلف لهم خريًا، ول تفتنهم 
من بعد موتاهم.

شفاء بنت هادي الحامظي
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