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مقال
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صر اهلل

ماذا عن تعليمنا ؟!
�س ؤ�ال �صعب يطرحه بع�ضنا على البع�ض آالخر يف حماولة منا لغر�س قناعات
ق�سرية أ�وت أ�ويالت حمددة ب أ�ن التعليم العام واجلامعي والعايل هو تعليم منا�سب
للع�صر  ،و�صالح لتطورات التقنية يف قفزاتها املتالحقة  ،فثمة من ي�شري �إىل
كون خمرجاته تتنا�سب متاما مع حاجة الوطن وتواكب يف نف�س الوقت تطورات
الع�صر وتعقيداته املت�شابكة يف خمتلف املجاالت .
وهو ما يدح�ضه واقع التعليم الذي نراه تقليديا  ،روتينيا  ،ال ي�ساهم بال�شكل
املطلوب يف النه�ضة العلمية املرجوة  .وهناك من يرى العك�س ودليله على
ذلك أ�ن جممل املتعلمني أ�نا�س لي�سوا فا�شلني يف حياتهم بل حتوطهم جناحات
ملمو�سة ،و حينما توجه �س ؤ�اال �صريحا آلي �شخ�ص  :هل أ�نت فا�شل ؟ وتزيد :
�إنك واحد ممن أ�نتجهم هذا التعليم  ،فكيف ترى أالمر؟
هو يف احلقيقة �س ؤ�ال �ساذج  ،وغارق يف ال�سطحيه �إذ اليعني جناح الفرد على
امل�ستوى ال�شخ�صي من خالل ح�صوله على وظيفة حمرتمة  ،وتكوين عائلة
�سعيدة  ،ومتميز باملجتمع  ،أ�ن يكون النظام التعليمي هو الذي �صنع هذا التميز
 ،وحقق هذا النجاح بدليل أ�ن هناك الكثريين ممن مل ميروا باملراحل التعليمية
واملناهج ادرا�سية  ،جتدهم قد تخطوا العرثات  ،ف أ��صبحوا ناجحني يف حياتهم
االقت�صادية ،أ
وال�سرية  ،واالجتماعية .
�إن معيار جناح تعليمنا من ف�شله يخ�ضع ملعايري خمتلفة ويحتاج لر ؤ�ى حتليلية
ثاقبة تعك�س واقعا ملمو�سا  ،ليثبت �إجنازا ح�ضاريا يواكب التطورات العلمية
املتالحقة يف �شتى املجاالت .
فالعامل من حولنا قد �شهد وثبات يف جماالت التقنية وتوظيف املهارات واقتنا�ص
املعرفة �ضمن اطر يتوفر فيها اخل�صو�صية وبات من امل�ستحيل الف�صل بني
علوم ا إلدارة وبني العلوم البحتة يف نظرياتها التي تتجدد مع طلعة كل �شم�س
 .هذا يعني أ�ن اال�ستمرارية واالنفتاح على ثقافات العامل مع �إ�ضفاء قدر من
اخل�صو�صية كلها عنا�صر قوة ومتيز يف خ�ضم حتوالت �سريعة وغالبة حتكم
العامل ؛ رمبا لهذا ال�سبب بات من ال�ضروري أ�ن نقي�س تطور التعليم عرب ثالثة



ركائز  ،وهي :
أ�وال  :أ�ن يكون التعليم وظيفيا وقادرا على تطوير املجتمع وحتويل الطاقات
الكامنة فيه �إىل قوى معطاءة قابلة لال�ستفادة من املنجز احل�ضاري العاملي .
ثانيا  :قدرة املادة العلمية على الوفاء باحتياجات اجلماعة لتح�سني �شروط
املعي�شة واالرتقاء مب�ستوى دخل الفرد  ،ومدى ما ي�ستفاد عربه من خدمات
�ضرورية  ،ملحة.
ثالثا :وفرة املادة املعرفية وارتباطها باخلطط امل�ستقبلية الطموحة لالرتقاء
بالفكر وما يعك�سه ذلك من جوانب �سلوكية تخت�ص بال�شخ�صية وتكوينها
ومالحمها وهويتها الذاتية.
بناء على املرتكزات ال�سابقة علينا أ�ن نراجع حالة التعليم يف بالدنا  ،لنبحث
يف قوة وج�سارة عن مناهج ال يثقلها التلقني بل تت�سم بال�شروط التالية  :ـ أ�ن
تكون العلوم الع�صرية عتبات طبيعية لتخلي�ص العقل من جموده  ،وهو ما يتيح
م�ساحة للتجريب  ،والتفاعل احلر ،واالبتكار .
ـ أ�ن تت�سم املواد التي يتم تدري�سها بفاعلية الطالب وقدراته ومراحل منوه
ب�صورة علمية ال تخ�ضع أ
للهواء أ�و ترتهن بامل�صادفات  .ـ من الطبيعي واحلال
كذلك أ�ن حتتل املادة الرتبوية م�ساحة منا�سبة بحيث يكون من احلتمي أ�ن
يخطو املتعلم خطوات مدرو�سة باجتاه توظيف ما يحمله من علوم من أ�جل
نه�ضة حقيقية على امل�ستوى ال�شخ�صي وهو ما ي�صب يف الوقت نف�سه يف جمرى
عام يت�صل مبا لدى الوطن من خطط وم�شروعات تنفتح على امل�ستقبل وال
تظل ل�صيقة احلقب الفائتة التي كانت الرتبية فيه تتم ب�صورة نظرية بعيدة
عن التطبيق.
أ
حني يخ�ضع تعليمنا لهذه املعايري �سوف نكت�شف حقيقة �ننا مازلنا نحاول
اخلروج من عنق الزجاجة  ،و أ�ننا جمتمع م�ستهلك ب�شكل يفوق الو�صف ، ،
بدليل أ�ننا الن�ستخدم من منتجاتنا ال�صناعية �إال القليل  ,وذلك لندرتها0
ل�ست أ�ول من كتب  ،وبحث  ،وحتدث يف مو�ضوع التعليم ومناهجة ولن أ�كون
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مقال

آالخري بطبيعة احلال فهو مو�ضوع خطري وملح  ،ال ميكن ت أ�جيله والبد أ�ن
ن�شري هنا �إىل جتربة الواليات املتحدة أالمريكية حني �شعرت بحرج موقفها
مع انت�شار ال�صناعات اليابانية وتفوقها على املنتجات الوطنية فكانت االلتفاتة
الرئا�سية القوية إل�صالح التعليم  .ولعلي أ��شري �إىل عدد من املو�ضوعات
املتعلقة مبناهجنا وتعليمنا حيال النه�ضة التي ينتظرها الوطن من خمرجات
التعليم.
أ
ولعلي ابد� من زي الطالب الذي يفر�ض عليه اللبا�س الوطني يف املدر�سة
وك أ�نه ذاهب �إىل منا�سبة وطنية ال �إىل املدر�سة التي هي يف حقيقة أالمر ور�شة
مفتوحة يتخفف الطالب فيها من املالب�س الر�سمية ليتنازل عن الربج العاجي
الذي ت�صنعه الغرتة والعقال والثوب  ،وهنا البد أ�ن يكون زيه ب�سيطا  ،عمليا
طاملا أ�ن الهدف هو االرتقاء يف التدريب والتحرر من فكرة أالناقة .
�إذا تلك املالب�س الر�سمية تعد الطالب ليكون مديرا أ�و �صاحب وظيفة مكتبية
بعيدة كل البعد عن مطالب ا إلنتاجية يف زمن يقا�س فيه جناح الفرد مبا ينتج،
وما ت�صنعه يداه .
أ
أ
والدليل أ�ن أ�غلب ال�سعوديني يحلمون ب�ن يكونوا مدراء �و تكون وظائفهم
مكتبية الحتتاج لبذل جهود �إنتاجية أ�و تكليفات عملية حمددة .
لذا أ�رى أ�ن من أ�وليات �إعداد الطالب أ�ن يكون زيه منا�سبا  ،واللب�س ال�سعودي
يتنا�سب مع اللقاءات الر�سمية  ،واملنا�سبات الوطنية  ،وعلى وزارة الرتبية
والتعليم تربية الطالب على العمل املهني خ�صو�صا و أ�ن هناك بع�ض آالفكار
اخلاطئة التي تعترب بع�ض آالعمال معيبة التليق ب أ�بناء العائالت املعروفة .
أ�ما املو�ضوع أالكرث خطورة فهو املناهج التعليمية التي أ��شبعت نقدا وجتريحا ؛
خ�صو�صا كثافة مناهج الرتبية ا إل�سالمية واللغة العربية وكافة العلوم أالدبية
النظرية التي ال تقدم وال ت ؤ�خر يف جماالت املعرفة التطبيقية � .إال أ�نني لن
أ�تعر�ض لهذين احلقلني  ،بل � أس�تعر�ض للمواد العلمية وا إلجتماعية والتي هي
بعيدة كل البعد عن �إعداد جيل ميتهن التقنية وي�سعى لتحقيق اجناز ح�ضاري
يليق بهذا الوطن النامي .
أ
�إذ أ�ن اغلب مفردات املناهج هي ترف فكري و�شحذ وتدريب لذهان الطالب يف
أ�مور بعيدة كل البعد عن حاجة الطالب  ،فهي كما نعرف مثقلة باملواد النظرية،
وهي جماالت ميكن أ�ن يخت�ص بها أالدباء ومن يدورون يف فلكهم0و أ
ال�برئ
املناهج العلميةواملعلومات املكثفة والتي هي أ�قرب للرتف الفكري منها حلاجة
الطالب ،وهناك الكثريمن الطالب الذين �ضاع م�ستقبلهم الدرا�سي آلنهم
مل يحفظوا ذلك القانون الفيزيائي أ�و املوا�صفات احليوية أ�و ذلك اال�ستنتاج
الريا�ضي والذي هو أ�بعد مايكون عن حاجته .
أ
ففي جمال ا إلجتماعيات مثال:ما مقدار حاجة �ي خريج �إىل مناخ قن�سنطينا
اجلزائرية أ�و اعتدال الطق�س قي فا�س املغربية  ،او جريان نهر امل�سي�سبي يف
قارة أ�مريكا ال�شمالية  ،أ�و اجلهاز اله�ضمي للجرادة أ
واللجهزة احليوية
للنملة؟!بالن�سبة أ
لللحياء ،ومثلها الكثري0
أ�عتقد أ�ن �إيقاع الع�صر يف جتدد م�ستمر  ،وال جدوى من اجلمود وترهل املنهج
وت�شظي أالفكار واالقت�صار يف حتديث املناهج على تغري أالغلفة وجتديد
تاريخ الطبعة وزيادة الر�سومات واالهتمام مبا هو �شكلي على ح�ساب امل�ضمون
العلمي.
والجهزه أ
�إننا يف حاجة ما�سة إلعادة هيكلية للتعليم ابتداء من املبنى أ
والدوات

واملختربات وال�سبورة واملكتبة و أ�جهزة الكمبيوتر وخطوط أالنرتنت �إىل مناهج
الدرا�سة كافة  ،دون ا�سنثناء رغم توفر جانب من ذلك�،إال أ�نه هناك مواد خالدة
يف م أ�من من التغيري والتحديث الدائمني .
لقد ر�صدت الدولة مبالغ خرافيا لتطوير التعليم الذي هو رهان كل وطن
من أ�جل الرقي والتقدم والنه�ضة ال�شاملة  ،و أ�عتقد أ�ن أ�ي مبلغ يخ�ص�ص
لتطوير التعليم البد من و�ضعه يف مكانه الطبيعي  ،ومن خالل نظرة فاح�صة
للمجتمعات املتقدمة جند أ�نها تخ�ص�ص ميزانيات �ضخمة لهذا املجال احليوي
والذي هو ع�صب الرقي والتطور احل�ضاري .
أ�ملى كبري لدى امل�س ؤ�ولني عن التعليم يف بالدنا  ,وهم  :معايل الوزير �صاحب
ال�سمو آالمري في�صل بن عبد اهلل بن حممد �آل �سعود ،ونوابه معايل أال�ستاذ
في�صل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير الرتبية و التعليم ومعايل الدكتور
خالد بن عبد اهلل ال�سبتي نائب وزير الرتبية والتعليم للبنني ومعايل نائب
وزير الرتبية والتعليم ل�ش ؤ�ون البنات أال�ستاذة نورة الفايز والدكتور عبد
الرحمن املدير�س مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية كي يعاد النظر
يف الكثري من امل�سلمات يف هذا احلقل  ،و أ�ن يكون تطوير املناهج �سنويا حتى
ن�صل �إىل هدفنا الرتبوي بالتدريج .
ويف هذا املجال �سيكون حديثي حمددا وموجزا لو�ضع ت�صور للتطوير احلقيقي
للتعليم يف بالدنا احلبيبة خا�صة بعد قراءات متعددة يف مقدمات النه�ضة
العلمية يف بلدان العامل املتقدمة  ،ونقدمها هنا كالتايل :
أ�وال � :ضرورة أ�ن تكلف جلنة على م�ستوى عال من اخلربة لو�ضع أ�هداف التعليم
يف كل مرحلة درا�سية وربط ذلك بخطط التنمية ال�شاملة.
ثانيا  :أ�ن تكون املناهج التعليمية مرتبطة مبا يحتاجه امل ؤ��س�سات وامل�صانع
واملعامل من خريجني لديهم ح�س االبتكار والتطوير وا إل�صالح والذي يجب
أ�ن يكون من أل�سا�س و أ�ق�صد من مراحل التعليم أالوىل.
ثالثا :أ�همية أ�ن يكون التعليم وظيفيا ليخدم املجتمع ويطور أالفكار  ،وهو
ما يقيل عرثة املجتمعات التي ما زال لديها ا إلح�سا�س القوي بروح القبلية
والع�شرية.
رابعا :مع االهتمام بالرتبية ا إل�سالمية واللغة العربية يجب أ�ن يكون ا إلهتمام
باملواد العلمية م�ضاعفا ،ولكن يف ظلل حاجة الطالب و�ضمن ا إلطار الذي
ين�سجم مع تخ�ص�صه امل�ستقبلي  ،دون تقعر واخلو�ض يف ق�ضايا وا�ستنتاجات
ريا�ضية وفيزيائية بعيدة كل البعد عن حاجة الطالب ودون ان يتحول التعليم
يف بع�ض حاالته اىل ترف فكري 0
خام�سا :مد مظلة االهتمام بالن�شء والطفولة ب�إعداد معلمات للتدري�س يف
املراحل التعليمية أالولية ل�شتى العلوم يف تربة �صاحلة مع �سنوات العمر
أالوىل ،وهو ما يجعل الرهان �صحيحا لت�صحيح نظرتنا ألهمية العلوم .
�ساد�سا :مع ثورة االت�صاالت املتزايدة مل يعد ممكنا االحتجاب عن العامل خا�صة
أ�ن �شبكة االنرتنت أ
والقمار ال�صناعية والف�ضائيات قد �صارت �شيئا موجودا
ي�صعب جتاهله  ،وهنا يكون من أالهمية مبكان ا�ستخدام هذه الو�سائط
التكنولوجيا احلديثة لتكوين جيل جديد ينهل من العلوم احلديثة بثقة ووعي
واقتدار.و أ�ق�ص هنا �إتاحتها جلميع الطالب.
بهذا يكون �إ�صالح التعليم �شامال  ،ومفيدا  ،وقادرا على تغيري اخلريطة
الفكرية والعلمية يف بالدنا التي ترنو بقوة نحو �آفاق امل�ستقبل.



رجل أ
العمال �شوقي املطرود:

هذه ق�صة والدي مع"طا�سة" التمر
جمعية �سيهات أ�ول جمعية �سعودية وم�صنع أ
اللبان أ�ول م�صنع يف اململكة

حوار

حوار/ح�سن اخلاطر
الرجل الذي عا�ش الفقر و أ�خذ العهد على نف�سه أ�ن ميحو الفقر عن الفقراء ،فكان
ال�س ّباق يف فعل اخلري وم�ساعدة املحتاجني وق�ضاء حوائج امل ؤ�منني وقد غطت �شهرته
حمافظة القطيف وتعدت �إىل أ�بعد من ذلك حتى لقب ب أ�لقاب كثرية كرجل القطيف
والرجل أالول ورجل اخلري ،وهذه ال�شهرة أ
واللقاب التي حاز عليها تدل بكل ب�ساطة
على تفانيه و�إخال�صه يف ق�ضاء حوائج النا�س لوجه اهلل �سبحانه وتعاىل.
يف هذه احللقة التقيت برجل أالعمال أال�ستاذ �شوقي بن عبداهلل املطرود يف منزله
ب�سيهات ليحدثنا عن عدد من املحاور وعن املرحوم والده وعن نف�سه ،أ�ترككم أ�يها
الق ّراء أ�مام هذا احلوار.
رغم أ�ن الوالد مل ين� أش� يف بيئة جتارية ،وملاذا اختار م�شروع م�صنع أاللبان،
هل من املمكن أ�ن حتدثنا حول هذه النقطة؟
�شوقي املطرود :كان الوالد يعمل يف البداية كعامل يف
مغ�سلة ُتقدم خدمات ل�شركة أ�رامكو ال�سعودية ،وب�سبب
موقف ح�صل بني الوالد وبني �صاحب املغ�سلة ترك
الوالد هذه املغ�سلة ،وعمل على �إن�شاء مغ�سلة يدوية
م�ستقلة يديرها بنف�سه يف الظهران ،وكان عمره �آنذاك
� 24سنة ،فان� أش� املغ�سلة الوطنية مع عمي �إبراهيم وكان
عمي �إبراهيم �آنذاك موظ ًفا يف �شركة أ�رامكو ،وذلك يف
عام 1947م ،وكانت املغ�سلة تقوم بتقدمي خدماتها ل�شركة
أ�رامكو بجميع مرافقها كامل�ست�شفيات واملطاعم وامل�ساكن،
وو�صل تدريج ًيا عدد املوظفني �إىل مئة وع�شرين موظ ًفا
�سعود ًيا ،ثم تطورت هذه املغ�سلة من املغ�سلة اليدوية �إىل
آاللية وافتتح لها عدة فروع يف الدمام واخلرب والقطيف
و�سيهات ورحيمة وبقيق أ
والح�ساء.
مغ�سلة املالب�س أ�ول م�شاريع
الوالد ور أ��سمالها ط�شت ومكواة ومل يكن الوالد يف البداية بحاجة لر أ��س مال كبري حيث
بد أ� بط�شت ومكواة فقط! هذه كانت بداية م�شاريعه،
وقد قدمت أ�رامكو الحقًا ت�سهيالت للوالد �سهلت عليه
تطوير هذه املغ�سلة.
أ
أ
أ
ومت ت أ��سي�س م�صنع اللبان ك�ول م�صنع �لبان يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام
1967م .وكان اختيار هذا امل�صنع بالتحديد نتيجة درا�سات وا�ست�شارات وكان الوالد
يبحث بكل ت أ�كيد عن تغطية احلاجة ،فكانت أاللبان �آنذاك �شحيحة وتنتج بطرق



تقليدية ،فعمل الوالد بكل طاقته على حتقيق ذلك وقد حتقق ذلك احللم رغم
الكثري من ال�صعوبات التي واجهت الوالد ،وكانت أ�رباح املغ�سلة �ساعدت يف �إن�شاء
هذا امل�صنع با إل�ضافة �إىل الت�سهيالت والقرو�ض التي قدمتها �شركة أ�رامكو للوالد
يف �إن�شاء هذا امل�صنع ،وكذلك �إن�شاء املخابز الوطنية التي مت ت أ��سي�سها عام 1974م،
وكانت هي أ� ً
ي�ضا تغطي احلاجة حينها عندما كان احل�صول على اخلبز أ�مرا غري
ي�سري وذلك ب�سبب زيادة اال�ستهالك وقلة ا إلنتاج.
يقول ال�شاعر :قد مات قوم وما ماتت مكارمهم...وعا�ش قوم وهم يف النا�س أ�مواتما هو أ�عظم �إجناز أ�و ب�صمة ب�صمها الوالد يف هذه احلياة من وجهة نظرك؟
�شوقي املطرود :لو كان الوالد على قيد احلياة و� أس�لته هذا ال�س ؤ�ال ،فبكل ت أ�كيد
�سيجيبك ت أ��سي�س جمعية �سيهات للخدمات االجتماعية ،وكان ذلك عام 1962م ،وهي
أ�ول جمعية خريية باململكة.
ما هو الدافع الذي جعل الوالد ينفق من ماله ووقته مل�ساعدة الفقراءواملحتاجني وال�سعي يف خدمة املجتمع ،يف حني أ�ن الكثري من أ
الثرياء ال
يفعلون ذلك؟
�شوقي املطرود :الوالد �شخ�صية متيزت بهذا االجتاه وهذه نعمة من اهلل ،وكان
الوالد ي�شعر بلذة وهو ي�ساعد الفقراء واملحتاجني ،وما زلت أ�ذكر عندما ي أ�تي حمتاج
وكان ي�ساعده الوالد ،فكان يقول بعد ذلك( :احلمد هلل جانا رزقنا! هذا يعطينا ما
ياخذ منا!) ،فعندما تعطيه امل�ساعدة أ�و ال�صدقة ففي الواقع أ�نت مل تعطه فاملال هو
مال اهلل وهذا املال أ�مانة ونحن قمنا بت�سليم أالمانة أل�صحابها ،ويف املقابل يعطيك
اهلل الثواب مقابل ت�سليم هذه أالمانة.
و أ�نا �شخ�ص ًيا أ�رى أ�ن كل �إن�سان يحدد دوره يف هذه احلياة ،فهناك من يختار املتعة
وال�سفر والراحة ،و�آخر ي�سعى وراء البحث واال�ستك�شاف ،أ�ما الثالث فريى أ�ن دوره
يف القيادة و�آخر و�آخر ،و أ�نا أ�عتقد أ�ن الوالد حدد دوره مل�ساعدة آالخرين وهذا الدور
اختاره الوالد قبل بلوغ العا�شرة من عمره.وحت�ضرين ق�صة �سمعتها منه ،فقد �سافر
جدي للبحث عن الرزق ،وكان عمر والدي ثمان �سنوات ف أ�ر�سلته جدتي �إىل أ�حد
اجلريان وهو تاجر متور بطا�سة ليح�صل على بع�ض التمر بالدين ،فما كان منه
�إال أ�ن رمى الطا�سة يف وجهه!! ف أ�ثرت هذه الطريقة القا�سية يف نف�سه ،وظل يدور
حول البيت حائ ًرا فكيف يعود �إىل والدته بدون متر! ومل يجد خيا ًرا �إال الدخول
�إىل البيت ،ومن حلظتها أ��صبح يت أ�مل يف هذه الدنيا ليحدد طريقه فيها ،وكان يذكر
هذه الق�صة حتى �آخر أ�يام حياته ،و�إذا كان لهذا داللة فهذا يدل على ت أ�ثر الوالد بهذا
املوقف ،فحمل على عاتقه القيام بكل ما هو ممكن مل�ساعدة الفقراء واملحتاجني.
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�شوقي املطرود :بال �شك أ�ن ا إلن�سان توجد فيه غريزة الطمع وحب
املال ،واملال هو ابتالء من اهلل �سبحانه وتعاىل لعبيده ،فا إلن�سان امل ؤ�من
هو الذي يتعامل مع املال على أ�نه أ�مانة من عند اهلل ولي�س مل ًكا له،
وي�صرفه فيما أ�مر به �سبحانه وتعاىل من فعل اخلري ،وهناك اعتقاد
عند النا�س يف أ�نهم يعتربون املال م�صدر قوة ،وهو بالفعل م�صدر قوة لو
ا�ستخدموه و أ�نفقوه ،لكن ما الفائدة �إذا كان هذا املال يو�ضع يف البنوك
ك أ�رقام فقط! ويف النهاية تو�ضع يف القرب وتذهب هذه أالموال لغريك،
عند ذلك ال جمال للندم.
حدثنا عن درا�ستك أ
الكادميية؟
�شوقي املطرود :در�ست يف مدر�سة ابن خلدون االبتدائية ب�سيهات عام
1387هـ ،والدرا�سة املتو�سطة كانت يف مدر�سة مو�سى بن ن�صري ب�سيهات،
ثم در�ست �سنة واحدة يف ثانوية �سيهات وانتقلت بعدها �إىل ثانوية الدمام
ال�شاملة ،ويف عام 1400هـ ذهبت �إىل أ�مريكا على نفقة الوالد وق�ضيت يف
أ�مريكا �ست �سنوات حتى عام 1406هـ ،ح�صلت فيها على �شهادة البكالوريو�س يف علم
االقت�صاد من جامعة أ�وريجون بوالية أ�ريجون.
وماذا عن ال�سجل الوظيفي بعد تخرجك من اجلامعة؟
تخرجت يف جامعة
عدت من أ�مريكا يف عام 1406هـ ،وكان هديف العمل يف �شركة
الوالد بعد تخرجي ،وبالفعل فقد عملت يف �شركة الوالد ومل أ�وريجون وعملت م�ساعد ًا
أ�فكر مطلقًا يف العمل يف أ�ي �شركة أ�خرى ،على الرغم من �سهولة للوالد ثم رئي�س ًا لل�شركة
احل�صول على وظيفة يف �شركات كربى.
متى ا�ستلمت �إدارة ال�شركة؟
عملت يف �شركة الوالد فور و�صويل من أ�مريكا كم�ساعد له ملدة ع�شر �سنوات كانت
�صالحياتي حمدودة وبعدها تطور دوري تدريج ًيا حتى أ��صبحت رئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة ،وكانت هذه املرحلة بعد وفاة عمي �إبراهيم-رحمه اهلل -وهو �شريك الوالد
يف عام 1998م ،فخالل ال�سبع �سنوات بني وفاة عمي �إبراهيم و أ�بي-رحمهما اهلل-
يف عام 2005م حدثت تطورات يف ال�شركة ،حيث دخل ورثة عمي �إبراهيم ك�شركاء
مع الوالد ،ثم قام الوالد ب�إدخال أ�فراد أ��سرته �شركاء يف هذه ال�شركة ،وقام بتغيري
رئي�سا ملجل�س �إدارة
النظام ا إلداري وت�شكيل جمل�س �إدارة ال�شركة ،وقد مت اختياري ً
ال�شركة من قبل أ�ع�ضاء املجل�س وكان ذلك قبل وفاة الوالد بفرتة ق�صرية وما
زلت حتى آالن ،وهنا أ�ود أ�ن أ��شري �إىل أ�مر بالغ أالهمية وهو حتول ال�شركة بعد
وفاة الوالد �إىل �شركة م�ساهمة مقفلة ،و أ�نا أ�ن�صح كل ال�شركات العائلية أ�ن تدر�س
هذه الفكرة لتتحول �إىل �شركات م�ساهمة مقفلة لتعطي اً
جمال لل�شركة أ�ن ت�ستمر
وتتطور وتنمو.

ناق�ش ماكيافلي �صفة الكرم مبنطق واقعي يف كتابه أالمري وقال فيها( :ال
توجد خلة مهلكة ل�صاحبها أ��شد من الكرم ،ألنك مبمار�ستها تفقد القدرة
ريا معد ًما و�إما تفر من الفقر �إىل اجل�شع
على ممار�ستها ،ف�إما أ�ن ت�صبح فق ً
واالغت�صاب وت�صبح مذمو ًما مكروهً ا .والكرم هو الذي يقودك �إىل أ�حد
الن�سان للبخل أ�قرب �إىل احلكمة ألنه يجلب
هذين اخلطرين .انت�ساب إ
أ
العار وال يجلب البغ�ضاء ،وهو �ف�ضل من االت�صاف باجل�شع اجلالب للعار
والبغ�ضاء جمي ًعا) .وقد �سمعنا بالرواية امل�شهورة أ�ن حا ً
متا من �شدة الكرم
نفدت جميع ثروته ومل يبق �إال ح�صانه فذبحه ل�ضيفه! ما تعليقك حول
�صفة الكرم وحول ق�صة حامت الطائي امل�شهورة؟
�شوقي املطرود :الكرم �صفة حميدة وهي من �صفات اهلل ،لكن الكرم بدون حكمة قد
تكون له نتائج �سلبية ،فالوالد كان حكي ًما وكان ي�ضع املال يف حمله ،حيث كان يتمثل
باحلديث ال�شريف( :ما نق�ص مال من �صدقة) ،ومل تكن م�ساعدات الوالد حمتكرة
يف املال فقط ،بل كان يقدم ن�صائح وا�ست�شارات أ�و البحث ملحتاج عن وظيفة أ�و عالج،
فكان العطاء لي�س باملال فقط ،فالوالد ي�شخّ �ص بحكمته احلالة املنا�سبة للمحتاج
ويختار أ�جنع الطرق لعالجها .أ�ما بالن�سبة للق�صة امل�شهورة التي ذكرتها حول حامت
الطائي فرمبا تكون هناك أ��سباب مقنعة وترتبط هذه أال�سباب بالظروف يف تلك
الفرتة التي ال نحيط بها ،دفعته لعمل هذا ال�شيء ،وقد يكون هذا الت�صرف �سلي ًما.
فاملال هو عبارة عن و�سيلة رمبا تكون ح�صلت عليها بطريقة عمل أ�و �إرث أ�و هدية،
فهذا املال يذهب وي أ�تي ،ويوجد أ
لل�سف مفهوم خاطئ لدى أ�غلب النا�س يف التعامل
مع املال ،فهم يعتربون املال مل ًكا لهم وينطلقون من هذا املبد أ� ؛ لهذا ي�سعون
للمحافظة عليه ب�شدة كبرية ،ف�إذا أ�عطى منه املحتاج القريب أ�و البعيد يعتقدون أ�نه
ينق�ص وبالتايل �سيخ�سرون من هذا املال ،يف حني أ�ننا �شاهدنا أ�ن الكثري قد خ�سر
جل أ�مواله يف أالزمات االقت�صادية أ
كال�سهم يف عام 2006م مثلاً  ،و أ�نا �شخ�ص ًيا قدرت
اخل�سارة التي فقدت يف حمافظة القطيف وحدها يف عام 2006م يف �سوق أال�سهم،
ب أ�ربعة �إىل خم�سة مليارات ريال!! وهذا رقم واقعي!! فلو خ�ص�ص  %10من هذا املبلغ
ريا� .إ�ضافة �إىل
أ�ي حوايل خم�سمئة مليون ريال ،لتغري و�ضع املجتمع �إىل أالف�ضل كث ً
أ�ن الكثري يعتقد أ�نه مبحافظته على املال �سي�شعر بكثري من ال�سعادة يف حني أ�ن املال
ال قيمة له �إذا مل ت�ستخدمه ،فوجوده ك أ�رقام يف البنوك لن يفيدك �شي ًئا على العك�س
متامًا فاملال عملة وكما �شاهدنا أ�ن هذه العملة تتناق�ص قيمتها مع الزمن.
ريا لهذا ال�س ؤ�ال وهو �سبب مت�سك
ريا و أ�ريد تف�س ً
هناك �س ؤ�ال �شغلني كث ًالن�سان يعي�ش يف �صراع مع أ�قرب النا�س �إليه من
النا�س باملال لدرجة أ�ن إ
أ�جل هذا املال ،فما هو يف اعتقادك ال�سبب احلقيقي الذي يجعل النا�س
يتم�سكون باملال لهذه الدرجة ،لدرجة أ�ن ماكيافلي نظّ ر لهذه الفكرة يف
كتابه أ
المري وقال حول ذلك�( :إن النا�س أ��سرع �إىل ن�سيان مقتل آ�بائهم
منهم �إىل اغت�صاب أ�موالهم)؟

هل من كلمة أ�خرية؟
يجب علينا العمل على �إبراز حمافظة القطيف على ال�صعيد االقت�صادي فقبل
خم�سني �سنة كانت حمافظة القطيف متثل رق ًما اقت�صاد ًيا على م�ستوى منطقة
اخلليج أ�ما آالن فال �شيء ،و�إنني أ��شعر ببالغ أال�سف ملا فعلناه يف ت�ضييع ثراوتنا
كالرثوة الزراعية فقد قتلناها كما أ�ننا أ��صبحنا نذهب خارج حمافظة القطيف
للبحث عن فر�ص العمل واحل�صول على اخلدمات مثل امل�ست�شفيات والكليات
واجلامعات وكذلك الكثري من ال�سلع �سواء كانت ا�ستهالكية أ�و غري ا�ستهالكية.
ونحن بحاجة �إىل تغيري فكرنا لنبد أ� بثقافة جديدة نطور من خاللها من اقت�صاد
حمافظة القطيف ون�ستفيد من الرثوات الكثرية املوجودة والفر�ص املتوفرة ،بل
ن ؤ��س�س م�شاريع �إنتاجية وخدمية ت�ساهم يف تطوير ومنو اقت�صاد وطننا وجمتمعنا،
ولو فعلنا ذلك فخالل �سنوات قليلة ميكن حتقيق الكثري اً
وبدل من البحث خارج
املنطقة عن وظيفة وعن ما نحتاجه من خدمات و�سلع ت�صبح متوفرة داخل حمافظة
القطيف بل وميكن الت�صدير �إىل اخلارج.
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الجناز
البيت ال�سعيد يحتفل مبرور ع�شر �سنوات من إ
أ�قام مركز البيت ال�سعيد ب�صفوى اخلمي�س ( احلادي
ع�شر من رم�ضان 1432هـ) احتفا ًال بهيجاً ملنا�سبة مرور
ع�شر �سنوات على ت أ��سي�سه ؛ حيث ح�ضر احلفل داعمو
املركز خالل م�سريته املن�صرمة با إل�ضافة �إىل ح�ضور
ري من أ�بناء حمافظة القطيف وخارجها ؛ �إذ
جمع غف ٍ
ٍ
عك�س هذا احل�ضور الفاعل القاعدة ال�شعبية التي يحظى
بها املركز  ،والتي ُتظهر أ�همية الدور الذي يقوم به .
بد أ� احلفل مبقدمة لعريفه الع�ضو واملدرب نا�صر
الرا�شد والذي ا�ستعر�ض خما�ض الت أ��سي�س وم�سرية
املركز وما اكتنفها من عقبات  ،م�شيداً بالغار�سني أالوائل
لهذه البذرة املباركة واملتمثلني يف �شخ�ص رئي�س املركز
ال�شيخ �صالح �آل �إبراهيم ونائبه أال�ستاذ عادل أالحمد
والعن�صر الن�سوي املبادر يف فرتة الت أ��سي�س .
تنوعت فقرات احلفل  ،فكانت آاليات أُالول من ( �سورة
امل ؤ�منون ) ب�صوت ال�شاب القارئ علي ن�سيم العي�سى
انطالقة احلفل  ،أ�عقبها فل ٌم يو ّثق م�سرية املركز
خالل ع�شره املن�صرمة  ،متناو ًال ر�سالة املركز و أ�هدافه
والو�سائل املتبعة لتحقيق تلك أالهداف؛م�ستعر�ضاً
امل�شاركات املحلية والدولية  ،واجلهود يف �إ�صالح ذات
البني  ،وا إلجنازات التي حتققت  ،خامتاً ب�سرد جمموعة
من التطلعات آ
والمال ،التي �إنْ حتققت على أ�ر�ض الواقع
ت�صب يف خانة تطور العمل وت أ�لقه  ،أ�لقى بعدها
ف�سوف ُّ
�سماحة ال�شيخ يو�سف املهدي كلم ًة �ضافية تطرق خاللها �إىل أ�همية م أ��س�سة
اجلهود الرامية �إىل رفعة املجتمع على ال�صعد كافة ؛ حيث يفر�ض العم َل امل ؤ��س�سي
التعقي ُد الناجت من تداخل وترابط العوامل املختلفة يف �إنتاج م�شكلة ما  ،فهذا
التداخل والرتابط املعقد هو �ضريبة التطور الطبيعي واملدنية التي نعي�شها .
أ�نهى �سماحته بدعوة كافة أ�بناء املجتمع بااللتفاف حول املركز الذي يُعدُّ أ�ول مركز
متخ�ص�ص يف املجال أال�سري يف املنطقة  ،ودعمه مادياً ومعنوياً ل�ضمان ا�ستمراره
وت أ�لقه .
تال ذلك ق�صيدة �شعرية لع�ضو املركز امل�شرف على �شعبة التدريب والتثقيف أال�ستاذ
�سعيد �آل ارهني تغ ّنى فيها مبنطقة القطيف حا�ضنة املركز  ،و أ��شاد بالداعمني
من وجهاء منطقة القطيف وا إلح�ساء والدمام  ،وكافة أالفراد الذين تفاعلوا مع
ر�سالة املركز و أ��سهموا يف حتقيق أ�هدافه .جاء يف مطلعها:
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لل�سهام املادي والت�شجيع
لرئي�س و أ�ع�ضاء املركز  ،خامتاً بحثّ أ�بناء املجتمع كافة إ
املعنوي للعاملني فيه .
أ�عقب ذلك تكرمي الداعمني بالدروع التذكارية التي تو ّثق املنا�سبة  ،ث ّم اخ ُتتم
احلفل بوجبة ال�سحور و�سط �إ�شادة من احلا�ضرين با إلعداد و التنظيم والفقرات
التي ت�ضمنها احلفل .
كما احتفل الق�سم الن�سوي بذات املنا�سبة م�ساء اجلمعة (الثاين ع�شر من رم�ضان
1432هـ ) حيث بُدئ احلفل بكلم ٍة ملديرة الق�سم الن�سوي أال�ستاذة فايزة ال�صادق ،
مب ّين ًة أ�همية احلفاظ على أال�سرة من خالل خطي الوقاية والعالج  ،حاث ًة املجتمع
للتفاعل معه أ�ن�شطة وبرامج املركز ،وم�ساندته يف ما يتحمل من م�س ؤ�وليات .تال
ذلك كلم ٌة لالخت�صا�صية النف�سية أال�ستاذة ليلى الكاظم  ،حيث رك ّزت على أ�همية
اللجوء لذوي االخت�صا�ص ؛ لت�شخي�ص امل�شكلة  ،واقرتاح احللول املنا�سبة لها .
كما أ�جرت النا�شطة االجتماعية أال�ستاذة مكية احلمدان حواراً مع امل�شاركات يف
احلفل  ،تناول بع�ض املفرادات أال�سرية  ،واملفاهيم والعادات ال�سلبية امل ؤ�ثرة يف
زهتْ فيكِ أ��شعا ٌر ورقتْ م�شاع ُر وذابَ ف ؤ�ا ٌد يف هـ ــواكِ ون ــاظ ُر
�سري احلياة أال�سرية .واخ ُتتم احلفل بالتكرمي أ
للع�ضاء والداعمات .
احلب يف فيكِ خاد ُر
احلب يف بع�ض جمل ٍة ك أ�نّ ر�سو َل
طويتِ �سج ّل ّ
ّ
ٌ
معر�ض يُربز فعاليات و أ�ن�شطة املركز و�إ�صداراته ،
يُذكر أ� ّنه قد �صاحب احلفلني
َ
قطيف ال�سنال�سنا �سوى أ�زهر املنى
ي�شم �ش ـ ــذاهنّ املـ ــقي ُم وعـ ــاب ُر
ُّ
معر�ض للر�سم الكاريكتوري أال�سري من �إبداع الفنان أال�ستاذ ماهر
با إل�ضافة �إىل
ٍ
ث ّم أ�لقى راعي احلفل الوجيه احلاج علي عبد اهلل �آل عبد احلي كلمة �ضمنها ال�شكر عا�شور.
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�صوموا ت�صحوا
وحياة �إن�سان
جناح ومتيز

مع حلول �شهر رم�ضان املبارك مل تغفل اللجنة املنظمة
للمعر�ض ال�صحي يف دورة ا إلمام علي (ع) الثقافية من
أ�ن تبادر لال�ستفادة من فري�ضة ال�صيام و �إقامة معر�ضها
ال�سنوي "�صوموا ت�صحوا" الثاين على التوايل املقام يف
ح�سينية البيات بحي البحر ،حيث �ضم املعر�ض بني
جنباته �ستة أ�ركان متنوعة ركزت على تطوير �صحة و
جودة حياة أ�فراد املجتمع ،و التوعية مبخاطر أالمرا�ض
املزمنة ،و أ�برز امل�سائل الفقهية الطبية املتعلقة بال�شهر
الكرمي.

كما كان هنالك تواجد لركن ا إل�سعافات أالولية وا إلنعا�ش
القلبي الرئوي مب�شاركة "م�شروع حياة �إن�سان" .ومتيز
املعر�ض هذا العام ب�ضمه لركنني جديدين  ،أ�ال وهما
ركن التغذية و التثقيف ال�صحي.
و متيز املعر�ض هذا العام با�ستخدامه لربنامج متطور
ي�ساعد على حتليل بيانات الزوار و اخلروج بتو�صيات من
� أش�نها احلفاظ على �صحة املجتمع م�ستقب ً
ال .و اجلدير
بالذكر أ�ن عدد زوار املعر�ض بلغ  270زائراً ومبم�شاركة
 75كادرا..

د .امل�صطفى يدعو لت أ��سي�س اجلمعية ال�سعودية للتنمية البلدية ومتابعتها �شعب ًيا

اململكة

كتب/فتحي العبداهلل
يف لقاء ور�شة عمل "تطلعات املواطنني يف املجال�س البلدية القادمة" ويف جو رم�ضاين مفعم بالوطنية
ومتابعة ال�شئون التنموية يف املحافظة ،وبعد تقدمة من د /من�صور القطري لكتاب "احلوكمة البلدية
– �ضرورة وطنية للتنمية البلدية" للدكتور ريا�ض امل�صطفى و أ�نها التجربة أالويل يف اململكة يف توثيق
جتربة من جتارب املجال�س البلدية ،قدم د /ريا�ض أ�حمد امل�صطفى عر�ضاً تف�صيلياً عن احلوكمة البلدية
يف املجال�س البلدية احلالية و أ�همية تطبيقها يف العمل البلدي من خالل املجال�س البلدية القادمة مركزاً
على ت أ��صيل مرجعية املواطنني للمجال�س البلدية وحتمية �إ�شراكهم يف القرارات البلدية مبيناً أ�ن العمل
ب�شفافية وم�سئولية هو تكليف ال اختيار ألع�ضاء املجال�س البلدية.
وتابع امل�صطفى بالقول ب أ�ن عمل البلدية ال أ��سرار فيه ألن ميزانياتها وم�شاريعها وخدماتها معلنة
وجمدولة و أ�ن مفهوم احلوكمة البلدية يقوم على مبد أ� ا إلف�صاح وال�شفافية .
أ
وبعد �سرد �سريع لتداعيات غياب احلوكمة البلدية يف الكثري من املجال�س البلدية يف اململكة وت�ثري ذلك
على يف تنفيذ الكثري من القرارات النوعية التي أ�تخذت يف بع�ض املجال�س ومنها جمل�س القطيف و�ضرورة
ا إل�ستفادة من هذه التجرية يف املجال�س القادمة ،بني د /امل�صطفى حمددات جناح املجال�س القادمة ومنها
( )1املواطنون هم املرجعية يف �صنع قرارات املجال�س البلدية وال بد من �إ�شراك املواطنني يف اتخاذ
القرارات املتعلقة باخلدمات البلدية املقدمة لهم �سعياً لتطوير م�ستواها )2( ،متثيل حقيقي جلميع
املواطنني  -جمل�س بلدي تكنوقراطي وم�ستقل و�شفاف ومتوا�صل مع املواطنني هو ال�ضمانة أالوىل
لتمثيل جميع املواطنني ومفتاح جناحه بعيداً عن القوائم الذهبية املفرو�ضة على الناخبني )3( ،تفعيل

حقيقي لدور املجل�س – احلوكمة واملكا�شفة  -ال�ضمانة الثانية
هي تكاتف وت آ�خي أالع�ضاء يف تفعيل حقيقي ل�سلطة املجل�س
ا إلقرارية والرقابية مع توقع املواجهة والت�صادم مع ال�سلطة
التفيذية )4( ،و�صفة النجاح أالوىل  -تكاتف خم�سة من أالع�ضاء
مبا فيهم الرئي�س أ�و �ستة أ�ع�ضاء نحو برنامج تنموي على قاعدة
م�شروع ا�سرتاتيجي حيوي واحد للمحافظة يف ال�سنة من كل
ع�ضو بواقع 5م�شروع*�4سنوات= 20م�شروعاً حيوياً  -با إل�ضافة
اىل متابعة �شئون البلديات ال�ست تنفيذياً و أ�خرياً ( )5و�صفة
النجاح الثانية  -املواطنون يطالبون مب�ساءلة وحوكمة أ�ع�ضاء
املجال�س البلدية و أ�ن يقدموا ك�شف ح�ساب ألعمالهم وال يت أ�ت
ذلك �إال ب�إنتهاج مفهوم احلوكمة البلدية الذي يدعم العدالة
وال�شفافية وامل�ساءلة وي�شرك البلدية واملجل�س واملواطنني
أ
كفاءةالداء البلدي والق�ضاء على الف�ساد نحو اجلودة والتميز يف أالداء.
لتحقيق رفع
وختم امل�صطفى عر�ضه ب�ضرورة أ�ن يكون جمل�س القطيف القادم حتت احلوكمة من قبل املواطنني
أ�و جلنة أ�هلية ممثلة من جميع نواحي القطيف و أ�علن أ�نه مع جمموعة مهتمة بال� أش�ن البلدية تقوم
حالياً لت أ��سي�س جمعية وطنية للحوكمة البلدية حتت م�سمى " اجلمعية ال�سعودية للتنمية البلدية" على
م�ستوى اململكة مفتوجة الع�ضوية لل�سيدات وال�سادة

العدد ال�سابع � -شوال  1432هـ � -سبتمرب  2011م



العالميني بالقطيف يكرم � 43إعالمي ًا و�إعالمية
ملتقى إ

اململكة
10

جعفر ال�صفار – القطيف
أ�قام ملتقى ا إلعالميني يف حمافظة القطيف مهرجان تكرمي لـ � 34إعالمي
و�إعالمية يف حمافظة القطيف م�ساء أ�م�س أ
(الربعاء) ،وذلك خالل حفل
تكرمي ا إلعالميني أالول و�سط ح�ضور �إعالمي الفت من كافة اجلهات
الر�سمية وا إلعالمية املختلفة ،و�شخ�صيات اجتماعية ورجال أ�عمال
وع�شرات ال�صحافيني من خمتلف مناطق املنطقة ال�شرقية.
ودعا ال�شيخ ح�سن ال�صفار يف كلمة أ�لقاها يف املهرجان التكرمي �إىل أ�همية
الرتكيز على تعزيز مبد أ� ال�شفافية ون�صرة احلق ،وعدم ال�سماح بالظلم
وانتهاك القانون الذي يقف مع املواطن ،و�شدد ال�صفار على أ�ن مهمة
للعالميني الذين ح�ضروا
ال�صحايف ك�شف احلقيقة ،موجها حديثة إ
ؤ
احلفل ،وقال�" :إنكم على علم ب أ�همية دوركم وامل�س�ولية امللقاة على عاتقكم،
فالقلم م�س ؤ�ولية".
أ
واعترب ال�شيخ ال�صفار بادرة التكرمي هي مبثابة ت�كيد احرتام املجتمع
وتقديره للكفاءات العاملة يف قطاع ا إلعالم ،م�شريا �إىل أ�ن هذا التقدير
�سيكون حمفزا للجميع بتحمل م�س ؤ�وليات اكرب يف العطاء للمجتمع والوطن
بكافة م ؤ��س�ساته ،و�سيكون ثمرة تفاعل م�ستقبلي ي�صب يف �صالح الوطن.
ومل يقت�صر التكرمي على العاملني يف امل ؤ��س�سات ال�صحفية ،بل ُكرم
الناطقون ا إلعالميون يف بع�ض الدوائر احلكومية ،مثل الناطق با�سم حر�س
احلدود يف املنطقة ال�شرقية العميد حممد الغامدي ،والناطق ا إلعالمي
با�سم �شرطة املنطقة ال�شرقية املقدم زياد الرقيطي ،والناطق ا إلعالمي
با�سم الدفاع املدين يف املنطقة ال�شرقية املقدم من�صور الدو�سري ،والناطق
ا إلعالمي با�سم �صحة ال�شرقية �سامي ال�سليمان ،ومدير الدفاع املدين يف
حمافظة القطيف العميد �شديد الدو�سري ،ومدير مرور حمافظة القطيف
(�سابقا) العقيد متعب بن قويد.
وقال الزميل منري النمر يف كلمة "ملتقى ا إلعالميني" �إننا نتطلع من خالل امللتقى
�إىل وجود مظلة �إعالمية جتمع ا إلعالميني وامل ؤ��س�سات ا إلعالمية يف املنطقة،
حاملني �شعار ر ؤ�ية �إعالمية بعيون �شبابية ،ونهدف �إىل تفعيل التوا�صل بني
ا إلعالميني وامل ؤ��س�سات ا إلعالمية املختلفة يف املنطقة ،ون�شر ثقافة ا إلعالم يف املجتمع
و�إبراز أ�هميتها للنا�س ،وتدريب كوادر �إعالمية جديدة لتنخرط يف جمال أالعالم بكل
أ��شكاله املعروفة لتقدم خدمة لوطننا احلبيب.
من جهته ،قال رجل أالعمال ال�شيخ عبداللطيف النمر يف كلمة الداعمني�" :إن على
رجال أالعمال دعم مثل هذه امل�شاريع التي تخدم املجتمع" ،م�شريا �إىل أ�ن ال�صحافة
تعني امل�س ؤ�ول على الوقوف على أالخطاء ،ومن ثم تداركها".
أ�ما الناطق ا إلعالمي ل�شرطة املنطقة ال�شرقية املقدم زياد الرقيطي ،ف�شدد على أ�ن
حفل التكرمي مليء بالكفاءات ا إلعالمية التي تخدم وطنها يف ال�صحافة ،م�ضيفا "�إن
هذه الليلة تثبت أ�ن املنطقة ال�شرقية مليئة بالكفاءات ا إلعالمية ،وهو جتمع فريد
من نوعه".
وقدم الناطق با�سم حر�س احلدود العميد حممد الغامدي �شكره للقائمني على حفل
التكرمي ،متمنيا لهم دوام التوفيق ،م ؤ�كدا على أ�همية ال�شراكة الفاعلة مع خمتلف
و�سائل ا إلعالم التي بذلت دورا متميزا يف تغطية ون�شر الفعاليات �إعالميا وكان لها
أالثر ا إليجابي يف ر�سم ال�صورة احلقيقة.

ي�شار �إىل أ�ن احلفل �شهد تكرمي ال�صحافيني امليدانيني التابعني لل�صحف ،وهم جعفر
ال�صفار ،جعفر تركي ،أ�حمد امل�سري ،ليلى املزعل (اليوم) ،منري النمر ،هيثم حبيب
(الريا�ض) ،ماجد ال�شربكة� ،سلمان العيد (الوطن) ،حممد املرزوق ،حممد الدا ؤ�ود،
�شادن احلايك ،يا�سمني الفردان (احلياة) ،زينه علي (�شم�س) ،هبة الزاهر ،حممد
التاروتي (عكاظ) ،احمد الدم�ستاين (املدينة) ،جعفر البحراين ،علي �آل خواهر،
ح�سني عبداهلل الكاظم،عبداهلل الدبي�سي.
كما مت تكرمي الكوادر ا إلعالمية من أ��صحاب اخلربة حبيب حممود مدير مكتب
جريدة الوطن ال�سعودية باملنطقة ال�شرقية ،ح�سني العوامي �سكرتري حترير �صحيفة
احلياة باملنطقة ال�شرقية ،ف ؤ�اد امل�شيخ�ص مدير عام م ؤ��س�سة امل ؤ��شر للخدمات
ال�صحافية ،مريزا اخلويلدي مدير مكتب ال�شرق أالو�سط بال�شرقية ،عبد الوهاب
العري�ض مدير التحرير جريدة ال�شرق ،ف ؤ�اد ن�صراهلل رئي�س حترير جملة اخلط.
كما مت تكرمي بع�ض املتحدثني ا إلعالميني يف املنطقة ال�شرقية ومنهم �سامي
ال�سليمان مدير �إدارة العالقات العمة ب�صحة ال�شرقية ،العميد حممد الغامدي
الناطق ا إلعالمي حلر�س احلدود ،املقدم زياد الرقيطي املتحدث ا إلعالمي باملنطقة
ال�شرقية ومدير �شعبة احلا�سب آاليل ب�شرطة املنطقة �سابقا ،العقيد متعب بن �سلطان
مدير مرور حمافظة القطيف �سابقا ،العميد �شديد الدو�سري مدير �إدارة الدفاع
املدين مبحافظة القطيف ،املقدم من�صور الدو�سري املتحدث ا إلعالمي بالدفاع املدين
بال�شرقية ،وح�سني ال�صرييف �سكرتري املجل�س املحلي مبحافظة القطيف.

العدد ال�سابع � -شوال  1432هـ � -سبتمرب  2011م

جزيرة تاروت تكرم  274متفوقا ومتفوقة
احتفلت جزيرة تاروت يوم االثنني  8رم�ضان 1432هـ بتكرمي  274طالبا وطالبة من
أ�بنائها املتفوقني درا�سيا ،يف حفل التكرمي الذي احت�ضنته قاعة ال�سادة للمنا�سبات
ب�سناب�س .ويقام احلفل للعام الثاين على التوايل وت�شرف عليه جلنة التنمية
االجتماعية أالهلية ب�سناب�س وي�شاركها يف تنظيمه ثمان جهات اجتماعية هي:جمعية
تاروت اخلريية جمعية دارين اخلريية ،جمعية الرب اخلريية ب�سناب�س ،جمل�س احلي
بالربيعية ،نادي النور ب�سناب�س ،نادي الهدى بتاروت ,نادي اجلزيرة بدارين ,وجمل�س
احلي بالربيعية.
حيث مت ت أ��سي�س جلنة تكرمي الطالب والطالبات املتفوقني بجزيرة تاروت من
أ�ع�ضاء ميثلون كل هذه اجلهات .بد أ� احلفل ب آ�يات من القر�آن الكرمي تالها القارئ
أ�كرم �آل حاجي ،تال ذلك كلمة اللجنة املنظمة التي أ�لقاها الرئي�س الفخري للجنة
�سعادة الدكتور ف ؤ�اد حممد ال�سني ،و أ�عقب ذلك كلمة مدير مكتب الرتبية والتعليم
مبحافظة القطيف أ� .عبدالكرمي بن عبداهلل العليط ،وبعدها كلمة الطالب والطالبات
املتفوقني أ�لقتها الطالبة �إينا�س التاروتي.
والطبيبات واالقت�صاديون .وحث يف كلمته املحتفى بهم على موا�صلة اجلهود وال�سري يف
أ
وقد �شدد الدكتور ف ؤ�اد ال�سني يف كلمته على �همية �إيالء الرعاية واالهتمام للمتفوقني طريق التفوق وتخطي جميع العقبات التي تواجههم .بدوره �شكر أال�ستاذ عبدالكرمي
واملتفوقات م ؤ�كدا أ�ن ه ؤ�الء هم امل�ستقبل �إذ �سيكون منهم العلماء والباحثات أ
والدباء العليط اللجنة املنظمة على �إقامة هذا احلفل وا�شاد بهذه اخلطوة وهن أ� املتفوقني
واملتفوقات و أ��سرهم مبنا�سبة التفوق .قدمت اللجنة املنظمة
بعد ذلك الدورع التكرميية للم ؤ��س�سات وال�شخ�صيات الداعمة
حلفل التكرمي الثاين ،وبعد االنتهاء من تكرمي الداعمني
متت �إذاعة أ��سماء الطالب والطالبات املتفوقني وقدمت لهم
هدايا التفوق و�سط أ�جواء احتفالية وح�ضور قوي وكبري على
اجلانبني الرجايل والن�سائي �ساهم يف أ�ن يعي�ش املكرمون
حلظات تخلد يف ذاكرتهم وتكون حافزا لهم وملن ي أ�تي بعدهم
على التناف�س القوي من أ�جل التفوق والتميز.

اجلارودية تكرم415طالبا متفوقا
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ليلة اجلمعة املوافق  25رم�ضان  1432هـ كانت اجلارودية على موعد لتكرمي طالبها املتميزين من خالل مهرجان تكرمي الطالب املتفوق والذي أ�قيم لل�سنة ال�سابعة
ع�شر على التوايل حتت عنوان (�صناع امل�ستقبل) يف �صالة أ�بو ر�ضا الرم�ضان  .وقد بلغ عدد املتفوقني هذا العام رقمه القيا�سي ،حيث ارتقى من�صة التكرمي  415طالباً
من خمتلف املراحل الدرا�سية .كما �شمل التكرمي املتميزين من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وقد أ�قيم املهرجان والذي تنظمه جلنة فلك النجاة برعاية كل من مطعم وم�شويات ال�صدفة باجلارودية ،مغ�سلة أ�نوار فاطمة باجلارودية ،مكتبة اخلط بالقطيف
وعائلة مكي �سليم املن�شاد وبرعاية �إعالمية من ميديا ا إليثار وامليل�س الريا�ضي وجوال نادي املحيط ومنتدى اجلارودية الثقايف .هذا با إل�ضافة �إىل م�شاركة بع�ض
م ؤ��س�سات اجلارودية والتربعات ال�سخية من أالهايل والذي كان له أالثر الكبري يف �إجناح املهرجان
ح�ضر املهرجان عدد من أالكادمييني وطلبة العلوم الدينية با إل�ضافة �إىل أ�ولياء أالمور وال�شباب املهتمني .ومما ميز مهرجان هذا العام هو م�شاركة ال�شيخ ح�سن ال�صفار
حفظه اهلل حيث أ�لقى كلمة أ��شاد فيها باملهرجان و أ�همية التكرمي يف حتفيز الطالب على التفوق ،وحث املجتمع على االهتمام بالعلم واملتعلمني .كما �شارك �سماحته يف
تكرمي أ�بنائه طالب ال�صف ال�ساد�س.
أ
أ
يذكر أ�ن جلنة فلك النجاة باجلارودية �قامت �ول مهرجان لتكرمي الطلبة املتفوقني يف اجلارودية تزامناً مع املولد النبوي ال�شريف يف اليوم ال�ساد�س ع�شر من �شهر
ربيع أالول لعام  1416هـ ومنذ ذلك احلني واملهرجان يقام ب�شكل �سنوي و أ�عداد املتفوقني يف ازدياد ملحوظ .وتقوم اللجنة بعقد ور�ش وتوزيع بع�ض الن�شرات التوعوية
لتحفيز الطالب على التفوق با إل�ضافة �إىل املهرجان.
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ال�شما�سي يفتتح مهرجان خريية القطيف الـ 18
حتت رعاية املهند�س عبا�س بن ر�ضي ال�شما�سي الرئي�س الفخري
جلمعية القطيف اخلريية افتتح م�ساء اخلمي�س  11رم�ضان 1432هـ
مهرجان خريية القطيف  18حتت �شعار " النخلة رمز العطاء "
والذي ي�ستمر حتى  17من ال�شهر ذاته  ،وبح�ضور رئي�س اجلمعية
أال�ستاذ وجيه �آل رم�ضان و أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة ومب�شاركة عدد
من الوجهاء وال�شخ�صيات من رجال أ�عمال وم�سئولني .
هذا وقد قام بجولة �شملت كال من أالركان الرتاثية من
احلرفيني أ
وال�سر املنتجة وخيمة املعرفة التي ت�ضم القبة
الفلكية من �سايتكـ والتي ت�شرف عليها جمعية الفلك بالقطيف
وكذلك امل�سابقات الثقافية واملر�سم احلر وركن حياة �إن�سان مروراً
بخمية أاللعاب الهوائية وامل�سرح الداخلي ومعر�ض هم�سات الرابع
حيث اختتمت اجلولة ودون املهند�س ال�شما�سي كلمته موثقاً قلمه
يف �سجل الزيارات للجمعية .
أ
من جهته أ�كد املهند�س �صالح �بوعـزيز مدير املهرجان وع�ضو
جمل�س ا إلدارة �إىل أ�ن املهرجان ألول مرة يقام على م�ساحة
10,000م 2وهو ي�ساهم يف تن�شيط ودعم الدور ال�سياحي للمنطقة من خالل
ا إلجازة ال�صيفية والتي تتزامن مع �شهر اخلري والربكة �شهر رم�ضان املبارك
و�إبقاء املنطقة على هويتها وتر�سيخ املوروث ال�شعبي أ
للجيال القادمة وخا�صة
بعد تد�شني أالركان الرتاثية  ،و أ��ضاف أ�ن مهرجان هذا العام يتميز بال�شمولية
و أ�ن الفعاليات تقام يف أ�جواء مكيفة حر�صاً على راحة الزوار الكرام حيث تتنوع
فيها أالن�شطة والفعاليات كالدورات التدريبية واملحا�ضرات التثقيفية وال�صحية
و أ�م�سية قر�آنية الكرمي �إ�ضافة أ
لللعاب الهوائية وغريها .
هذا ون ّوه رئي�س اجلمعية �آل رم�ضان �إىل أ�ن اجلمعية تتطلع إل�ضفاء جو الفرح

واملرح لكافة �ضيوف املهرجان و أ�ن تلبي تطلعات أال�سرة من خالل ت�سخري كافة
ا إلمكانيات خلدمة �ضيوفها كما �شكر احل�ضور على حر�صهم وامل�شاركة إلجناح
املهرجان .
أ
اجلدير بالذكر �ن عدد احل�ضور كان كبريا والفتا حيث جتاوز  3500زائر لليوم
الثاين .
للتوا�صل ومتابعة الفعاليات ميكنكم زيارة موقع اجلمعية
www.qateef.org
و�صفحة الفي�س بوك ا إلجتماعية خلريية القطيف
www.facebook.com/qateefcharity

70فعالية مبهرجان خريية القطيف
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اختتمت م ؤ�خراً خريية القطيف فعاليات مهرجانها الثامن ع�شر والذي احت�ضنته
من الفرتة  10حتى  17من رم�ضان حتت �شعار " النخلة  ..رمز العطاء" ب�إقامة
 70فعالية متنوعة .
أ
هذا ورعى احلفل اخلتامي الذي �قيم مب�سرح اجلمعية رئي�س خريية القطيف
أال�ستاذ وجيه �آل رم�ضان ومب�شاركة مدير املهرجان وع�ضو جمل�س ا إلدارة املهند�س
�صالح أ�بوعزيز وكذلك ع�ضو جمل�س ا إلدارة ال�سيد عدنان العوامي و أ�ع�ضاء جلان
اخلريية .
آ
هذا وك ّرم �ل رم�ضان املتطوعني من الفرق امل�ساندة واملنظمني بقيادة ال�سيد منري
العوامي والذي ي�شرف على جمموعتي أ��صدقاء العمل التطوعي وكذلك امل�شاركني
يف أالركان الرتاثية من احلرفيني أ
وال�سر املنتجة وامل�شرفني على امل�سابقات
با إل�ضافة �إىل مدربي الدورات والور�ش وكذلك معر�ض هم�سات والديجتال ،
كما قدّم �شكره لكل من �ساهم يف �إجناح املهرجان من اللجان العاملة باخلريية

واجلهات احلكومية وكذلك امل ؤ��س�سات
وال�شركات اخلا�صة من خالل تقدمي الدعم
املادي واملعنوي.
هذا و أ��شار أ�ن مهرجان اخلريية يعمل �سنوياً
على اكت�شاف القدرات واملواهب من ال�شباب
والفتيات والتي بدورها ت�صقل �شخ�صيتهم
للم�شاركة يف منا�سبات أ�خرى .
كما عبرّ مدير املهرجان وع�ضو جمل�س
ا إلدارة املهند�س �صالح أ�بوعزيز عن بالغ
�سعادته لنجاح مهرجان هذا العام م�سج ً
ال
رقماً مميزاً يف احل�ضور ك�سر فيه أالرقام ال�سابقة بنحو  16.000زائر وزائرة  ،وان
هذا مل ي أ�تي من فراغ  ،م�شرياً �إىل أ�ن ا�ستحداث فعاليات جديدة .
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�إزالة أ
الدوية املباعة دون و�صفة
للطفال ال�صغار من ال�سوق يقلل أ
أ
الخطاء العالجية
ك�شفت درا�سة جديدة أ�جراها باحثون يف جامعة مرييالند انخفا�ضا بن�سبة  46باملئة يف �شركات االدوية من امل�شاكل ال�صحية ذكرت يف
أ�كتوبر  2007وهي اغلبها ملكافحة ال�سعال و أ�دوية الربد املخ�ص�صة أ
للطفال حتت �سن .2
وقد فازت يف الدرا�سة البيانية من مراكز ال�سموم الواليات املتحدة من قبل الباحثني يف مركز ال�سموم مرييالند جائزة أ�ف�ضل ورقة
 2010ن�شرت يف جملة الدوائية وال�سالمة من جمموعة رئي�سية املهنية العلمية.مركز ال�سموم يف والية ماريالند ( )MPCهو جزء من
مدر�سة ال�صيدلة يف اجلامعة و أ�فيد عن تعر�ض مليون من أالطفال دون �سن ال  6ملراكز مكافحة ال�سموم نتيجة الت�سمم الدوائي.
ا إلفراط يف مكافحة ال�سعال و أ�دوية الربد وت�شمل جمموعات من م�ضادات الهي�ستامني  ،م�ضادات
االحتقان  ،وم�ضادات البلغم  ،وامل�سكنات .يف الفرتة من � 1999إىل  ، 2006ت�ستخدم ما ي�صل �إىل
 10يف املائة من أالطفال يف الواليات املتحدة من املنتجات يف كل أ��سبوع  ،وفقا ألعلى ا�ستخدامها
يف أ�طفال ترتاوح أ�عمارهم بني  5-2تليها أالطفال الذين تقل أ�عمارهم عن � 2سنوات.
و�سحبت �شركات أالدوية العالجات املباعة دون و�صفة ال�ستخدامها يف أالطفال حتت عمر  2بناء
على تو�صية من الواليات املتحدة أ
للغذية والدواء يف يناير � 2008ضد ا�ستخدامها يف أالطفال
الذين تقل أ�عمارهم عن� 2سنوات.
يف الوقت نف�سه  ،أ�عرب بع�ض وكالء االدوية وال�صناعة االهتمام الذي يحد من الت�سويق لهذه
املنتجات والتي قد تزيد من خماطر �إعطاء آالباء جرعات مفرطة من أالدوية أ
للطفال
خم�ص�صة أ
للطفال أالكرب �سنا أ�و البالغني.
هناك الع�شرات من مراكز ال�سموم يف الواليات املتحدة .العاملون مبركز ال�سموم متابعة جميع
احلاالت ال�ستكمال وت�سجيل النتيجة على النحو الدقيق قدر ا إلمكان .وت�ستند هذه النتائج على
آالثار ال�سريرية ،وت�صنيفها وفقا لعالمات أ�و أ�عرا�ض خفيفة
امل�صدر :جامعة مرييالند الواليات املتحدة االمريكية

جديد الطب

��ش
إ راف الدكتور �ش

ادي �أبو ال�سعود

جهاز قيا�س ن�سبة جتلط الدم

لال�ستف�سار
الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين alkhatmag@yahoo.com
و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم
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�شركة مايكروفك�س  Microviskتقدم جهازاً حمم ً
وال باليد يراقب حالة تخرث الدم.
وهما نوعان من أالجهزة '  '®CoagMaxو ' '® CoagLiteهما نقطة اختبار الرعاية واختبار ا�ستخدام
املنزل  .أ�ن أالطباء واملر�ضى ميكن ا�ستخدامها لتحديد اجلرعة ال�صحيحة من أالدوية امل�ضادة للتخرث مثال
دواء الوارفارين تعد آالن أالجهزة ليتم جتربتها مع  250مري�ضا يف ثالثة مراكز رئي�سية يف والية فلوريدا
من أ�كتوبر ويتوقع خروج املنتج عام . 2012
كال اجلهازين ي�ستخدم ® �" SmartStripشريحة" التي ت�ستخدم أ�جهزة اال�ست�شعار املدجمة لقيا�س
�سرعة تخرث الدم من قطرة من دم املري�ض ت ؤ�خذ من وخز اال�صبع  ،مع عر�ض النتائج على ال�شا�شة املحمولة.
هذه التقنية هي أالوىل يف العامل يف قطاع الت�شخي�ص الطبي أ�ن ي�ستند �إىل نظام الكهربائية وامليكانيكية
مع �شريحة الذاكرة و أ�ن�شئت أ��صال بو�صفها نظاما للحركة نانو الروبوتات وت�ستخدم التكنولوجيا يف العر�ض
الكمبيوتر  ،اي فون ونينتندو وي وغريها من تطبيقات التكنولوجيا .أالجهزة املوجودة تعمل عن طريق
حتليل التفاعالت الكيميائية ال�ضوئية أ�و قيا�سية  ،أالمر الذي يتطلب ح�ضور املري�ض للم�شفى لتوفري املزيد
من الدم ونتيجة لذلك تنتج أ�قل دقة و أ�قل قوة.
أ
أ
التجارب ال�سريرية املتعددة املراكز أالوروبية ل  CoagLiteو  CoagMaxقطعت �شوطا كبريا يف اململكة املتحدة و�ملانيا .و�سيتم عر�ض الجهزة �إىل ال�سوق
أالملانية يف نوفمرب يف معر�ض ميديكا الرائد يف العامل التجاري الطبي الذي ي�ستقطب أ�كرث من  137000زائر .وقال جون كورتي�س  ،املدير التنفيذي ل:Microvisk
"نحن �سعداء يف االهتمام الكبري الذي تبديه الواليات املتحدة املوزعني وال�شركاء املحتملني يف ®  CoagMaxلدينا أ
والجهزة  -- ® CoagLiteانه أ�مر م�شجع
للغاية .ما زلنا على الطريق ال�صحيح لبدء املحاكات ال�سريرية.
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مقال
العرب واال�ستدارة نحو الداخل
بقلم  :حممد حمفوظ

يف كل أالزمات والتحديات التي تواجه الواقع العربي  ،تتجه النخب
ال�سيا�سية والثقافية وا إلعالمية للخارج  ،للبحث عن امل ؤ�امرات
واملخططات أالجنبية التي �صنعت تلك أالزمة أ�و خلقت تلك التحديات
التي تواجه الواقع العربي  ..ودائما كانت أالنظار والتحليالت والت�صورات
 ،تتجه �إىل ر�صد دور الت أ�ثريات اخلارجية يف الت أ�ثري وال�ضغط ال�سلبي
على العامل العربي  ..ونظرة واحدة و�سريعة للكثري من أالزمات وامل�شاكل
التي واجهت العامل العربي  ،جتعلنا نكت�شف وب�شكل �سريع �صدق هذه
احلقيقة  .و�إننا هنا ال ننفي دور العامل اخلارجي يف �إجها�ض الكثري
من امل�شروعات آ
والمال  ،وال نغم�ض أ�عيننا أ�مام حقيقة ا�شرتاك القوى
أالجنبية يف الكثري من احلقب يف تعويق النهو�ض العربي  .ولكن رمي
كل أالخطاء على العوامل اخلارجية  ،ي�ساهم يف تزييف الوعي العربي
وال يوفر لنا القدرة على جتاوز هذه املحن التي ت�صيبنا وجته�ض الكثري
من م�شروعاتنا وطموحاتنا  .لذلك ف�إن اخلطوة أالوىل يف م�شروع وقف
االنحدار العربي هو أ�ن ن�ستدير ونلتفت �إىل الداخل  ،ملعاجلة امل�شاكل
أ
والزمات التي ت ؤ�ثر حتما على أالداء العام  ،ولتلبية الطموحات والتطلعات
امل�شروعة التي حتملها قوى الداخل ..

يوا مَا ِب أ�َ ْن ُف�سِ ِه ْم
يا ِن ْع َم ًة أ�َ ْن َع َمهَا َعلَى َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ رِّ ُ
ِب أ�َ َّن اللهَّ َ لمَ ْ َي ُك ُم َغ رِّ ً
َو أ�َ َّن اللهَّ َ َ�سمِ ي ٌع َعلِي ٌم )  .فاخلطوة أالوىل التي ينبغي أ�ن نقوم بها �إزاء كل
ظاهرة وم�شكلة و أ�زمة  ،هي البحث والفح�ص اجلاد عن أال�سباب الذاتية
التي أ�دت �إىل هذه الظاهرة أ�و امل�شكلة أ
والزمة  ،فال بد أ�ن نوجه االتهام
أ�وال �إىل أ�نف�سنا  ،قبل أ�ن نوجهه �إىل غرينا  .وهذه املنهجية تلخ�صها آالية
القر�آنية ( ُق ْل هُ َو مِ نْ عِ ْندِ أ�َ ْن ُف�سِ ُك ْم ) ف�إزاء كل هزمية � ،إزاء كل مر�ض وظاهرة
�سيئة  ،كل م�صيبة على ر ؤ�و�سنا  ،ينبغي أ�ن نلتفت قبل كل �شيء �إىل ن�صيبنا
� ،إىل دورنا � ،إىل ما ك�سبته أ�يدينا ..
�إن واقع العرب الراهن هو أ�� أ
سو� واقع  ،واالنهيار يف حياتهم يهدد وجودهم
نف�سه  .واتهام اخلارج وحده وتربئة الذات والتعامل معها برنج�سية
وا�ستعالء يزيد تدهورنا و�ضعفنا و�ضياعنا ..

ونحن هنا ال ندعو �إىل جلد الذات واتهامها بكل ال�سيئات وا إلخفاقات.
و�إمنا ندعو �إىل معرفة العلل أ
وال�سباب الكامنة يف ف�ضائنا ال�سيا�سي
والثقايف واالجتماعي  ،والتي أ�ف�ضت ب�شكل أ�و ب آ�خر �إىل الواقع ال�سيئ
الذي نعي�شه  .كما أ�ن اخلارج يف عالقته معنا يف العامل العربي  ،لي�س بريئا
أ�ما �سيا�سة الهروب من ا�ستحقاقات ومتطلبات الداخل واتهام اخلارج بكل من أ�زماتنا وم�شاكلنا املزمنة  ،بل هو �شريك وفاعل حقيقي للكثري من
�سيئاتنا وم�صيباتنا و أ�خطائنا  ،ف�إنه ال يعالج امل�شاكل بل يفاقمها ويزيدها امل�شاكل أ
والزمات ..
أ�وارا وا�ستفحاال  ..ولقد �آن أالوان بالن�سبة لنا نحن يف العامل العربي أ�ن
ن�ستدير �إىل داخلنا  ،واكت�شاف العوامل أ
وال�سباب احلقيقية التي أ�نتجت ولكن الر ؤ�ية املتزنة التي ندعو �إليها  ،هي التي تبد أ� باال�ستدارة �إىل
وال زالت الواقع ال�سيئ الذي يعي�شه العرب اليوم على أ�كرث من �صعيد الداخل  ،واكت�شاف الواقع ومعرفة م�ستوى م�ساهمتنا يف هذه امل�شكلة أ�و
وم�ستوى  .والتوجيه القر�آين يحثنا �إىل �سيا�سة اال�ستدارة نحو الداخل تلك أالزمة  ..فال ميكن أ�ن نواجه حتديات املرحلة  ،وهي حتديات �صعبة
واكت�شاف أ�خطائنا قبل اتهام آالخرين بها � ..إذ يقول تبارك وتعاىل( َذل َِك ومعقدة باتهام اخلارج وتربئة الذات � .إن هذا النهج هو الذي أ�دام الكثري
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فالباري عز وجل مل يخلق ا إلن�سان خلقا جامدا خا�ضعا للقوانني فا إلكراه الديني وال�سيا�سي  ،ال ي�صنع منجزات تاريخية  ،و�إن �صنعت
احلتمية التي تتحكم به فتدبره وت�صوغه بطريقة م�ستقرة ثابتة  ،ال �سرعان ما يتال�شى ت أ�ثريها من جراء متواليات ا إلكراه وامتهان كرامة
ميلك فيها لنف�سه أ�ية فر�صة للتغيري وللتبديل  ،بل خلقه خلقا متحركا ا إلن�سان ..
من مواقع ا إلرادة املتحركة التي تتنوع فيها أالفكار واملواقف أ
والفعال ،
مما يجعل حركة م�صريه تابعة حلركة �إرادته  ،فهو الذي ي�صنع تاريخه لهذا كله ف�إننا ندعو كل الدول العربية  ،ويف هذه اللحظة التاريخية
من طبيعة قراره املنطلق من موقع �إرادته احلرة  ،وهو الذي ميلك احل�سا�سة وامل�صريية �إىل اال�ستدارة واالهتمام بالداخل  .فالقوة
تغيري واقعه من خالل تغيريه أ
للفكار واملفاهيم وامل�شاعر التي تتحرك احلقيقية هي التي ت�ستمد من ال�شعب واملجتمع  ،واخلطر احلقيقي
هو الذي ينبع من الذات  .فال منا�ص أ�مامنا اليوم حيث امل ؤ�امرات
يف واقعه الداخلي لتحرك احلياة من حوله ..
والتطورات والتحوالت � ،إال االلتحام وااللت�صاق ب�شعوبنا  .فهي عنوان
للن�سان أ�ن ميلك حريته  ،فيتحمل م�س ؤ�وليته من العزة والقوة  ،وهي �سبيلنا لتعزيز أ�مننا ووحدتنا وهي القادرة على
وهكذا أ�راد اهلل إ
موقع احلرية  .ويدفعه �إىل أ�ن يواجه عملية التغيري يف اخلارج بوا�سطة �إجها�ض كل امل�شروعات وامل ؤ�امرات  .فلتتجه كل مبادراتنا نحو �شعوبنا ،
التغيري يف الداخل  ،فهو الذي ي�ستطيع أ�ن يتحكم بالظروف املحيطة ولنعد االعتبار لكل القوى احلية والفاعلة يف املجتمع العربي ..
به  ،بقدر عالقتها به  ،ولي�س من ال�ضروري أ�ن تتحكم به  .فا إلن�سان هو �إنها حلظة تاريخية حا�سمة  ،وتتطلب بال �شك خطوات نوعية وحكيمة..
ويف هذا ال�سياق نلتفت ون ؤ�كد على النقاط التالية :
�صانع الظروف  ،ولي�ست الظروف هي التي ت�صنعه ..
� -1ضرورة بلورة مبادرات وطنية حقيقية  ،تزيل االلتبا�سات  ،وت ؤ�كد
لذلك ف�إنه ال يجوز وال ي�صح الت�ضحية بحريات ومتطلبات الداخل خيار امل�صاحلة  ،وتعمق من أ��سباب وعوامل الثقة بني ال�سلطة واملجتمع
العربي حتت مربر معارك اخلارج وحتدياته احلا�سمة � .إذ أ�نه ال ميكن ..
أ�ن نواجه حتديات وم ؤ�امرات اخلارج ب�شكل فعال � ،إال �إذا وفرنا متطلبات فاال�ستدارة نحو الداخل تقت�ضي ب�شكل أ��سا�سي  ،العمل على تعميق خيار
وحقوق وتطلعات الداخل  ..ولعلنا ال جنانب ال�صواب  ،حني القول  :امل�صاحلة واالن�سجام بني خيارات املجتمع وتطلعاته املتعددة وال�سلطة
�إننا يف العامل العربي وخالل اخلم�سة العقود املا�ضية قد قلبنا املعادلة وخياراتها ال�سيا�سية واالقت�صادية .
� .إذ �سعت النخب ال�سائدة � ،إىل �إق�صاء كل القوى واملكونات حتت دعوى � -2إن القوة احلقيقية التي متلكها الدول يف مواجهة املخاطر والتحديات،
وم�سوغ أ�ن متطلبات املعركة مع العدو ال�صهيوين تتطلب ذلك  .و أ��صبح لي�س يف حجم أال�سلحة والرت�سانة الع�سكرية  ،و�إمنا يف الر�ضا ال�شعبي
�شعار ( ال �صوت يعلو فوق �صوت املعركة ) هو ال�سائد  .ولكن النتيجة عنها  .لهذا ف�إننا ن ؤ�كد على أ�همية أ�ن تعمل احلكومات يف العامل العربي،
النهائية التي و�صلنا �إليها جميعا حاكما وحمكوما  ،أ�ن هذا اخليار على �صياغة أالطر وامل ؤ��س�سات  ،التي تهتم بحاجات املواطنني  ،وتن�صت
ال�سيا�سي والثقايف مل يو�صلنا �إال �إىل املزيد من التدهور واالنحطاط �إىل أ�حوالهم و أ�و�ضاعهم  ،وتعمل وفق �آليات وا�ضحة لتعميق خيار الر�ضا
 .وبفعل هذه العقلية أ��صبح العدو ال�صهيوين أ�كرث قوة ومنعة  ،ودخلنا ال�شعبي عن أالداء واخليارات ال�سيا�سية للحكومات ..
جميعا يف الزمن ا إل�سرائيلي بكل تداعياته الدبلوما�سية وال�سيا�سية � -3إن التطلعات والطموحات � ،سواء كانت خا�صة أ�و عامة  ،ال ميكن
أ
والمنية والثقافية واالقت�صادية ..
حتقيقها دفعة واحدة  ،و�إمنا هي بحاجة �إىل مدى زمني تتحرك فيه
وتقرتب �شيئا ف�شيئا �صوب الهدف والتطلع املر�سوم .
فت�صحري احلياة ال�سيا�سية واملدنية العربية  ،مل يزدنا �إال �ضياعا وت�شتتا
أ
أ
و�ضعفا .ولقد دفع اجلميع ثمن هذه اخلطيئة التاريخية  .لذلك �آن لهذا ف�إننا ندعو كل الطراف يف العامل العربي � ،إىل الخذ بعني االعتبار
أالوان بالن�سبة لنا جميعا أ�ن نعيد �صياغة املعادلة  .فال انت�صار تاريخي الظرف الزمني احل�سا�س الذي تعي�شه املنطقة .
على العدو ال�صهيوين � ،إال بارتقاء حقيقي ونوعي حلياتنا ال�سيا�سية �إننا ن�شعر ب أ�همية جدولة م�شروعات التطوير وا إل�صالح  ،وذلك من
واملدنية  .ف�إر�ساء دعائم الدميقراطية و�صيانة حقوق ا إلن�سان وتعميم أ�جل أ�ن تتجه كل الطاقات والكفاءات �صوب أالهداف والغايات الوطنية
وتعميق ثقافة احلوار والتعاي�ش ال�سلمي  ،كل هذه القيم واملمار�سات امل�شرتكة .
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مقال

من عنا�صر وحقائق التخلف ال�سيا�سي والثقايف يف العامل العربي  ،وهو واملتطلبات من �صميم معركتنا التاريخية واحل�ضارية  .وانت�صارنا
الذي بر أ� الكثري من النخب التي كان لها دورا �سيئا يف تطور أالحداث على العدو اخلارجي  ،مرهون �إىل قدرتنا على �إجناز هذه املتطلبات يف
الداخل العربي ..
التي جرت يف حقب زمنية خمتلفة ..
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والن�سان
النفط إ

تعرف ا إلن�سان على النفط من خالل ما ت�سرب منه على �سطح أالر�ض .ووجد
ا إلن�سان أ�ن هذه املادة ال�سوداء حترتق �إذا ما الم�ست النار .وا�ستطاع ا إلن�سان أ�ن
ي�ستخدم النفط كوقود للطبخ والتدفئة ألول مرة يف التاريخ يف مناطق �سواحل
بحر قزوين وذلك النعدام الفحم أ
والخ�شاب يف تلك املناطق .كما مت ا�ستخدامه
يف البناء كما هو مالحظ يف جدران مدينة بابل املبنية با إل�سفلت .وا�ستخدمه
أ�ي�ضا يف احلروب بو�ضعه يف مقدمة أال�سهم و�إ�شعاله ثم رميه على أالعداء .وقد
ذكرته احل�ضارة الفار�سية واليونانية يف القرن اخلام�س قبل امليالد ب أ�نه موجود
يف بالد الرافدين والهند و�إيران قرب بحر قزوين وكانت له أ��سماء كثرية تختلف
من منطقة ألخرى ،ف أ�حيانا ي�سمى زيت ال�صخور و أ�حيانا ي�سمى زيت أالر�ض .وقد
مت العثور على ر�سومات للم�صريني القدامى ترجع �إىل � 4000سنة قبل امليالد تبني
ا�ستخدام امل�صريني للنفط كوقود إلعداد الطعام .كما ا�ستخدم الفراعنة النفط
حلفظ موتاهم .وا�ستخدم ال�سومريون قبل � 3000سنة قبل امليالد النفط كغراء
لتثبيت الف�سيف�ساء على اجلدران .وقد مت العثور على كثري من بحريات ا إل�سفلت
يف أ�نحاء متفرقة يف العامل كبحرية بيت�ش يف جزيرة ترينيداد والتي تعترب اكرب
لل�سفلت يف العامل حيث تقدر م�ساحتها بن�صف مليون مرت مربع .وهذا
بحرية إ
ا إل�سفلت تكون بعد أ�ن تعر�ض النفط املت�سرب من باطن أالر�ض للهواء وال�شم�س
و أ��صبح �إ�سفلتا .كما توجد العديد من بحريات ا إل�سفلت يف منطقة البحر أالحمر
وتركمانيا و�سخالني .ويعتقد أ�ن ال�صينيني هم أ�ول من ا�ستخدم الغاز الطبيعي
وذلك قبل � 900سنة قبل امليالد عندما ا�ستخدموا أ�نابيب �شجر البامبو لنقل الغاز
�إىل بيوتهم .وقد دونت الكتب القدمية أ�ن اال�سكندر املقدوين ر أ�ى نارا م�شتعلة
تخرج من أالر�ض يف عام  331قبل امليالد عندما كان يف كركوك �شمال العراق.

ومل يهتم ا إلن�سان بالنفط �إال عندما ا�ستطاع �إخراجه من باطن أالر�ض بكميات
كبرية .وقد ذكر الفيل�سوف أ�بو احل�سن علي بن احل�سني بن علي امل�سعودي والذي
�سافر �إىل مدينة باكو يف عام 957م لغر�ض معرفة كم من النفط ت�صدر مدينة باكو
للمدن أالخرى؟ .فجل�س على جانب الطريق خارج مدينة باكو يعد القرب التي
حتمل النفط على ظهور اجلمال .و أ�و�ضح امل�سعودي ب أ�ن نفط باكو يعب أ� يف قرب
من اجللد .وملا زادت احلاجة لهذا النفط املتدفق �إىل ال�سطح من باطن أالر�ض،
زاد اهتمام ا إلن�سان به وبد أ� يطور التعامل معه فكان أ�ول ما فعله ا إلن�سان جتاه
هذا النفط هو حفر أ�حوا�ض يف أالر�ض ليتجمع هذا ال�سائل أال�سود اخلارج من
أالر�ض بدال من ان�سيابه حرا .والحظ ا إلن�سان انه كلما جعل احلو�ض أ�عمق كلما
جتمع نفطا أ�كرث .فعمد �إىل تو�سعة أالحوا�ض وحفرها أ�عمق ،كمرحلة ثانية من
التطوير حتى أ��صبحت أالحوا�ض بعمق يرتاوح من ع�شرة �إىل ع�شرين مرتا ،وبهذا
بد أ� ا إلن�سان أ�ول عمليات �إنتاج النفط .وا�ستمر احلال هكذا حتى عام  1859م عندما
أ�قدم املهند�س دريك من أ�مريكا بحفر أ�ول بئر للنفط بعمق  69قدما م�ستخدما
التقنية املتوفرة �آنذاك ويف نف�س العام بد أ� املهند�س �سيمونوف من رو�سيا بحفر
بئر للنفط بنف�س العمق تقريبا� .إال انه يعتقد أ�ن ال�صينيني هم أ�ول من حفر بئر
للنفط يف القرن الثالث قبل امليالد حيث ا�ستطاعوا حفر ثقبا يف أالر�ض و�إدخال
أ�نابيب �شجر البامبو داخله حلمايته من اخل�سف.
ولقد �ساهمت معظم احل�ضارات يف تطوير اال�ستفادة من النفط عرب التاريخ،
فالعرب هم أ�ول من ا�ستطاع تقطري النفط وا�ستخراج منتجات قابلة لال�شتعال
ب�سرعة ،أ�مكن ا�ستخدامها يف البيوت وال�شوارع .وان املغول أ�ول من ا�ستخدم أالقداح
التي حتتوي على النفط امل�شتعل ك�سالح �ضد أالعداء .ويف الع�صر احلديث يعترب
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آ�فاق علمية

حوار

أالملاين اكريكوال أ�ول من در�س خوا�ص النفط ودون كيفية تكريره وقد مت ذلك يف
عام  1556ميالدية .ويف عام 1837م مت �إن�شاء أ�ول معمل تكرير يف مدينة باكو على
يد املهند�س فو�سكوبوتيلوف بينما أ�قيم أ�ول معمل تكرير يف أ�مريكا عام 1861م يف
مدينة تيت�سفل يف بن�سلفانيا ب أ�مريكا على بعد ميل واحد من البئر الذي حفره
املهند�س دريك والذي أ�نتج  2000برميل يف ال�سنة أالوىل.
وقد واجهت هذه ال�صناعة احلديثة حتديات كثرية يف بدايتها كان من أ�برزها
كيفية تخزين النفط وكيفية نقله من آالبار �إىل معامل التكرير .ويف معامل
التكرير وبطبيعة احلال كان أ�ول ما ينتج هو البنزين وكان يعترب �سائال ال فائدة
منه ويجب التخل�ص منه ،وقد كان يرمى يف البحر ،مما أ�دى �إىل كوارث �إذ انه
ي�شتعل ب�سهولة و�سبب يف ا�شتعال النار يف البحر وحرق الكثري من القوارب .فلج أ�
ا إلن�سان �إىل حرقه للتخل�ص منه ،ويف عام 1902م ،مت حرق  70,000طن من البنزين
يف مدينة جروزين وحدها للتخل�ص منه .وا�ستمر احلال هكذا حتى مت تطوير
حمرك �آلة االحرتاق الداخلي وبد أ� ا�ستخدام البنزين كوقود لت�شغيل هذا املحرك
على يد أالملان .وبات احلقري أ
بالم�س عزيز هذا اليوم �إىل درجة أ�ن البنزين أ��صبح
أ�هم منتج للنفط على ا إلطالق ،وخا�صة بعد أ�ن بد أ� الت�صنيع التجاري لل�سيارات.
فكان لزاما على ا إلن�سان تطوير تقنية حفر و�إنتاج النفط ،واللجوء للدرا�سة والبحث
العلمي ،ولذا تقرر �إدخال مناهج تقنية النفط ألول مرة يف اجلامعة وذلك يف عام
1910م يف جامعة بت�سربج ب أ�مريكا .وقد منحت أ�ول �شهادة يف هند�سة البرتول من
جامعة بت�سربج يف عام 1915م .وبد أ�ت اجلامعات يف أ�نحاء العامل بتق�صي م�شاكل
احلفر وا إلنتاج وبد أ� التفكري إليجاد و�سائل لتح�سني تطبيقات احلفر وحت�سني
ت�صميم البئر با�ستخدام املقايي�س املنا�سبة أ
للنابيب ومنع الت�سرب .ومع اكت�شاف
املزيد من النفط بد أ� الرتكيز على درا�سة حقل النفط بدل الرتكيز على البئر
الواحد .و أ�دت درا�سة مواقع احلفر وتعيني امل�سافة بني البئر آ
والخر �إىل ظهور
مفهوم هند�سة املكامن .وا�ستطاع ا إلن�سان أ�ن يدرك أ�ن حقول النفط متتد حتت
البحار كما هي حتت الياب�سة ،فظهرت �إىل الوجود ال�صناعة البحرية للنفط ،وبد أ�
اال�ستفادة من العلوم أالخرى لتطوير ال�صناعات البحرية للنفط ف�ساهم علماء
البحار يف تطوير كثري من التقنيات ،كدرا�سة ارتفاع أالمواج وقوتها،
لي�ضعوا مع مهند�سي النفط م�ستويات قيا�سية لت�صميم زوارق ومن�صات
احلفر و�سط البحار.
لقد كان ا إلن�سان ي�ستهلك من النفط ما يت�سرب من باطن أالر�ض �إىل
�سطحها ،لكنه آالن وبف�ضل تطويره لتقنية احلفر ا�ستطاع ا إلن�سان أ�ن
يخرج من باطن أالر�ض كميات من النفط ال ت�صدق .فبدال من ت�صدير
النفط من خالل قربة على ظهر جمل ،أ��صبح النفط ي�صدر عرب �سفن
عمالقة حتمل مئات آالالف من الرباميل .وخالل املئة �سنة املا�ضية
ا�ستهلك ا إلن�سان ما يقارب من  800بليون برميل من النفط .ففي عام
1850م مل يكن �إنتاج العامل من النفط �شيئا ي�ستحق الذكر .ولكنه يف عام
 1900م بلغ  900,000برميل يف اليوم ،وخالل  64عاما فقط أ�ي يف عام

1964م قفز ا إلنتاج العاملي �إىل  29مليون برميل يف اليوم .آ
والن ي�صل �إنتاج العامل
من النفط �إىل حوايل  80مليون برميل يوميا و أ�كرث من تريليون مرت مكعب من
الغاز الطبيعي.
وكما كان النفط يف ال�سابق ي�ستخدم يف دهان القوارب وعالج احليوانات وكا�سمنت
للبناء ،فانه اليوم لي�س م�صدرا للطاقة فح�سب بل أ�ي�ضا م�صدرا ل�صناعة املطاط
وكثري من أ�نواع الن�سيج ،با إل�ضافة �إىل �صناعة الكثري من م�ستلزمات احلياة
كالدوية أ
أ
والواين وغريها .لذا يلعب النفط دور أ��سا�سي ومهم يف حياة ا إلن�سان
أ
احلديثة ،و��صبحت منتجات النفط ال غنى عنها يف هذا الع�صر ،فا إلن�سان يتعاي�ش
معها يف تنقالته وطعامه وملب�سه وم أ�واه وكذالك يف أ�وقات املرح والفراغ .و أ��صبح
�إنتاج النفط وا�ستهالكه له ت أ�ثري كبري على االقت�صاد الوطني للمجتمعات ويتحكم
يف ال�سيا�سة الدولية .وقد تب أو�ت ال�صناعة النفطية هذه أالهمية يف وقت ق�صري،
و أ�ثرت كثريا على منط حياة ا إلن�سان وحتكمت يف طريقة املعي�شة والك�سب.
فاحل�ضارة املعا�صرة باتت تتوقف على النفط الذي ال ميكن تعوي�ض ما ي�ستهلك
منه ،و أ��صبح ا إلن�سان وخا�صة يف الغرب أ��سري املنتجات النفطية �إذ بدونها يتوقف
كل �شيء ،فال كهرباء وال طائرات وال �سيارات وال معامل وال خمتربات وال أ�جهزة
كمبيوتر – أ�ال ي�ستحق هذا التفكري يف الرت�شيد يف اال�ستهالك لهذا ال�شريان
احليوي حلياة ا إلن�سان على هذا الكوكب!! .كم هو رائع هذا ا إلن�سان فهو الذي
متكن من خريات هذه أالر�ض وتعلم وطور وا�ستطاع عرب الزمن أ�ن يجعل من هذا
ال�سائل أال�سود طاقة هائلة قربت له امل�سافات واخرتق بها جدر الف�ضاء وقهر بها
الكثري من حتديات الطبيعة ،وكم �سيكون هذا ا إلن�سان مت أ�لقا لو انه ا�ستخدم هذا
النفط أ
للغرا�ض ال�سلمية ومل ي�ستخدمه لقتل أ�خيه ا إلن�سان و أ�مه الطبيعة.
املراجع:
.1تقنية النفط والغاز ،لفران�سي�س جيليانو1989 ،م.
.2املهن يف علم اجليولوجيا� ،شركة �شلمربجري املحدودة2001 ،م.
.3مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،للم�سعودي ،طبعة القاهرة1988 ،م.
.4عامل النفط ،لـ ف� .سكولوف ،مو�سكو1972 ،م.
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راعي املنتدي  :ف�ؤاد ن�صراهلل

ال�شاعر حممد ر�ضي ال�شما�سي يلقي كلمته و�إىل جواره أ
ال�ستاذ منري النمر مدير الندوة

حوار احل�ضارات يحتفي بال�شاعر حممد �سعيد اجل�شي بعد  22عاما على رحيله

للفراج عن تراثه
�إجماع على الت أ�لق ودعوة �صريحة إ

جوانب ثقافية و�إن�سانية ودينية وراء �شاعرية الفقيد الراحل

ريا�ض حممد �سعيد اجل�شي

الثقافية

أ�حمد حممد �سعيد اجل�شي

18
18

حممود �سامي البارودي ،واحمد �شوقي ،وحافظ �إبراهيم ،كما انه ال�شاعر
كتب� /سلمان العيد
بعد  22عاما على رحيله مل تزل جمرة الفراق �ساخنة يف نفو�س أ�بناء الذي ا�ستحق لقب "�شاعر أ�هل البيت" امتدادا للعالمة ال�شيخ على اجل�شي
القطيف ،على �شاعرها الفذ حممد �سعيد اجل�شي ،الذي كان عنوان والعالمة ال�شيخ فرج العمران .
أالم�سية الت أ�بينية التي أ�قامها منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف
اجل�شي ..ال�شاعر
م�ساء أ�م�س أالول اجلمعة.
اجل�شي الذي كان حمور أالحاديث والق�صائد واملقاطع التلفازية� ،إذ اتفق راعي أالم�سية ا إلعالمي ف ؤ�اد ن�صر اهلل قال يف كلمة ترحيبية باحل�ضور
احل�ضور لي�س على �شاعريته وح�سب ،بل على ت أ�لقه يف �سماء ال�شعر يف بان جتربة حممد �سعيد اجل�شي ابن القطيف املفعم بح�س �إن�ساين عميق
حمافظة القطيف ،التي تلد كل يوم �شاعرا ،ويف كل �ساعة تظهر ق�صيدة مل تكن منطلقة من فراغ ،بل هي مت�شربة روح املكان ،ومتغلغلة يف الرتاث،
مع ذلك النزوع العروبي القوي الذي الم�س اهتماماته املبكرة حيث
جديدة ..بل تكاد تقول أ�ن القطيف هي ديوان �شعري يتجدد كل يوم.
ال�شاعر الذي ي�ضعه اجلميع �ضمن املدر�سة الكال�سيكية يف ال�شكل االرتباط بق�ضايا العرب اجلوهرية ،ولعل اغرتافه من خمزونه ال�شعري
وامل�ضمون ،ر أ�وا فيه عالمة فارقة يف عامل الق�صيدة ال�شعرية التي �شهدتها عرب م�شاهد اخلليج قد �شكلت ف�ضاء ن�صه باللون واحلركة ،بالنغمة
املحافظة خالل تاريخها احلديث ،فهو امتداد ملدر�سة ا إلحياء التي قادها وال�صوت ،بال�صورة واللمحة العابرة ،حيث االفتتان
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ال�شاعر حممد �سعيد اخلنيزي

بالطبيعة والدخول �إىل من أ�بواب م�شرعة على احللم.
و أ��ضاف بان ق�صائد اجل�شي مل تزل يف حاجة �إىل ر ؤ�ى نقدية جديدة تربط
بني اخلا�ص والعام يف �آ�صرة واحدة ،رمبا هو يف عمومه ي�شري أ�ي�ضا لقلم
را�سخ� ،صاحب خميلة خ�صبة ،ت�ستجيب لق�ضايا الع�صر ب�شيء من الوعي
املبكر ،والفهم ال�صحيح ،وها نحن نقلب ال�صفحات ال�شعرية لن�ضيء بع�ضا
من جتاربه ،ولننهل من في�ض عذوبة ق�صائده التي حجبها الزمن ،ف أ��صبح
من واجبنا الك�شف عنها ب�إ�صرار ود أ�ب وحب.كما �شارك أال�ستاذ ال�شاعر
حممد �سعيد اخلنيزب ق�صيدة رثائية.

أ�ما ا إلعالمي احمد ال�شمر فقد حتدث عن الراحل وقال ب أ�نه احد أ�قطاب
واعمد ورواد احلركة أالدبية وال�شعرية يف منطقة القطيف واجلزيرة
العربية ب�شكل عام ،و�إننا نتذكر عمالقا من عمالقة الفكر وا إلبداع الذين
اثروا احلياة الثقافية والفكرية بهذه املنطقة ،لفرتة ذهبية من تاريخها
بعطاء اتهم ا إلبداعية ،املتميزة ،ف أ��سهم خالل حياته ون� أش�ته الثقافية وهو
ينتمي لعائلة علمية متفردة ،حفلت بزخم هائل من ن�شاطاته وم�ساهماته
ا إلبداعية ال�شعرية أ
والدبية املتنوعة ،والتي احتفت بها الكثري من
املدار�س واملنتديات واللقاءات الفكرية على م�ستوى الداخل واخلارج ،فهو
�صاحب مدر�سة �شعرية متفردة أ�بدع يف النهو�ض بتفعيل وتن�شيط حركتها
والتعريف مبنجزاتها ،يف ت أ��صيل وتعزيز امل�شهد الثقايف املحلي على م�ستوى
الوطن العربي.
وقد حتدث خالل اللقاء ال�سفري ال�سعودي ال�سابق د .جميل اجل�شي الذي
قدم نبذة ق�صرية من حياة و�شعر الفقيد الراحل حممد �سعد اجل�شي فقد
ولد عام  1338وعمل لفرتة يف �شركة ارمكو ال�سعودية ثم تركها لي�شتغل يف
أالعمال احلرة دون أ�ين حقق جناحا يف ميدانها ،حتى تويف عام  1410وقد
غلبت على �شعره الروح ا إل�سالمية واالهتمام بالقيم ا إلن�سانية وم�شاكل
الوطن� ،سواء عندما ميدح أ�و يرثي وهو مكرث يف ذك وكذا عندما ي�صف
أ�و يتغزل ،له ديوانان خمطوطان ( يف حمراب الذكرى) ،وقد �ضم معظم
�شعره يف املديح واملراثي ،وديوان أ
(النغام) ،وقد �ضم املوا�ضيع املوا�ضيع
املتفرقة مثل الغزليات والو�صف واحلث على الف�ضائل.
ثم أ�ورد بع�ض ق�صائده منها ( يا حماة املجد)

اجل�شي واملدر�سة الكال�سيكية
أ�ما ال�شاعر حممد ر�ضي ال�شما�سي فقد أ�لقى كلمة مطولة ،مليئة بالعديد
من النقاط حول ال�شاعر الراحل ،ففي البداية أ�كد ب أ�نه تتلمذ على يدي
ال�شاعر ،وو�صفه ب أ�نه " أ��ستاذه ،ومن غر�س يف قلبه ال�شعر" مطالبا با إلفراج
عن ق�صائده املتناثرة هنا وهناك ،و�إظهارها يف ديوان ،انتظره عا�شقوه أ�كرث
من  20عاما من انتقاله �إىل الرفيق أالعلى.
أ
وقال ال�شما�سي ":أ�ن أ�با ريا�ض �شاعر فقد �شغل ال�ساحة الدبية يف وقته
�شغال بارزا ،يكاد ال يزاحمه �شاعر �آخر� ،شارع وقف �شعره على أ�هل البيت
عليهم ال�سالم ،وكذلك على علماء أ�هل البيت مدحا ورثاء ،يغرد ب�شعره يف
مواليدهم ،ويذرف قوافيه دموعا يف م آ�متهم ،يطرب ب�شعره يف وقت الفرح
وي ؤ��سى يف وقت الرتح ،بهذا وذاك يقف �شاعرنا الكبري أ�مام املنابر �شاعر
جمليا حملقا و أ�مامه اجلمهور امللح ب�شعره و أ�دائه اجلميل و�إلقائه البديع"
وبذلك ا�ستحق لقب "�شاعر أ�هل البيت" الذي �سبقه �إليه العالمة ال�شيخ
غ�ي�ر وخ����ز ال�����ش��وك ال تنتظري ف��ا���س��ت��ك��ي��ن��ي ل��ل��ع��ن��ا أ�و فاث أ�ري
على اجل�شي ،والعالمة ال�شيخ فرج العمران ،وي�سري على دربه ال�شاعر ح�سن
أ�م��ت��ى ق��د �سلب ال��ب��اغ��ي احلمى ومت������������ادى يف ان���������س����ي����اق ع�سر
اجلامع ،وال�شيخ عبد الكرمي �آل زرع"
ط��ه��ري أالوط�������ان م���ن أ�رجا�سه و أ�ن����ق����ذي����ه����ا ب���ال���ظ���ب���ا وال�سمر
وعن منهجه ال�شعري قال ب أ�نه ينحو منحى مدر�سة ا إلحياء التي ظهرت
وا���س��ت��ع��ي��دي ذل���ك امل��ا���ض��ي الذي ن�������ش���ر ال�������ض���وء ب���ل���ي���ل أالع�صر
�آخر القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين تلك املدر�سة التي برز فيها
حممود �سامي البارودي ،واحمد �شوقي وحافظ �إبراهيم ،ولعل ت أ�ثره بهذه
أ�ما ق�صيدة (ل ؤ�ل ؤ�ة القطيف) فقد قال ال�شاعر :
املدر�سة دفعه �إىل القول:

ل����ي����ت �����ش����اع����ر أ�ج�����ي�����د القوايف مثل �شوقي وح��اف��ظ والر�صايف

ح�سن الزاير

أ�حمد ال�شمر

ي�����ا درة يف م����وط����ن العمران
ب�����ت����رمن ال������ب������ح������ار والربان
ف��ق��و ال�����ض��ف��اف ك��ل��وح��ة الفنان
م����ن ����ش���اع���ر ن����اج����اك أ
بالحلان

و أ��ضاف ب أ�ننا ال جند يف �شعره نرثية احلداثة ،وال تفعيلة ال�شعر احلر،
ف�سلوكه الديني وحميطه االجتماعي املحافظ و�سيطرة الق�صيدة العمودية
يف م�سرية �شبابه ،فر�ضت عليه منهج الق�صيدة التقليدية ب أ��صالتها يف
ال�شكل وامل�ضمون ،من عرو�ض الفراهيدي وتفعيالته وامل�ضامني املعروفة
الن�سان
اجل�شي  ..إ
يف ال�شعر العربي.
وقد حتدثت بنت الفقيد الراحل الدكتورة نهاد اجل�شي فقد حتدثت

الثقافية

(ت����اروت) ي��ا نغما على ال�شط آ�ن
يا واح��ة ن�سجت أ��ساطري الهوى
من عهد (ع�شتاروت) أ�نت م�ضيئة
ت���اروت (ل�� ؤ�ل�� ؤ�ة القطيف) حتية
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اال�ستاذ أ�حمد أ�بو ال�سعود يلقي كلمته

أ�حمد اجل�شي أ�لقى كلمة
د.جميل اجل�شي

علي املهنا

فريد النمر

د .جميل اجل�شي

بطريقة وجدانية ،كما تتحدث البنت عن والدها وقالت  ":على نا�صية
الزمن ال�صبوح ،تت أ�لق أ�جنم الكربياء ،تن�ضج كرامة ووطنية وعقيدة،
لعبت بها جمريات الدهر قهرا فما اوردتها �إال عزة و�شموخا ..روحهم
جمبولة تهوى الرتاب ،وع�شق أالر�ض ،وقلوبهم معلقة ب أ�فق الوالية ودم
اال�ست�شهاد ..تقلدوا أ�كاليل احلرف ،وجللوا ب�صدق الكلمة ،فما كان �إال أ�ن
بودلوا ب�صدق ه ؤ�الء هم أ�بي وجيله".
و أ��ضافت انه وبعد عقدين الزال ا�سمه ي�ضيء ذاكرة الوطن ،وال زال حرفه
مت�سيدا منابر الوالية ح�ضورا أ�بديا كح�ضورها ..والدي ـ و أ�نا االبنة
املجروحة �شهادتها
مل ميلك نا�صية احلرف وح�سب ،ولكنه امتلك احل�ضور وال�صوت ،وكان
�إلقا ؤ�ه جزءا من �إبداعه ،يلهب حرفه بدواخل روحه ،في أ�خذك �إىل عامله،
�إيقاعا ينب�ض  ..هو املفتون بالكلمة املبدعة اذ قلما تفتح كتاب يف مكتبة ال
جتد بني طياته ق�صا�صة �شعر او ق�صيدة اعجبته ،وال عجب فهو عا�شق
املتنبي ،ومتبهم باجلواهري ،وم�سكون بدعبل اخلزاعي "
وقال �شقيق املرحوم عبدالهادي اجل�شي الذي حتدث عن �شقيقه الراحل
وقال عنه ب أ�نه �شاعر من �شعراء هذا البلد الطي ،وممن يحمل احلب
الوطني ملدينته ،فقد ترعرع بني نخيلها و�ساحلها اجلميل ،فلم ين�سها
ن�صيبا من �شعره ،فراح ينظم يف بلده القطيف ،وتاريخها العريق ،معرب
عن �صدق وطنيته ،وماكان يتمنى لها ان تكون وا�ضاف بان ال�شاعر اجل�شي
كان من ال�سباقني يف ال�شعر الوالئي املتميز واملرعفو عنه بني النا�س،
وكذلك �شعره الوطني والغزيل� ... ،إن �شاعرنا املرحوم هو من النخبة
والكوكبة ال�سابقة املت أ�لقة التي ا�ضاعت حروفهم ال�صادقة يف زمن متيز
بح�ضور ثقايف واع ومبدع فكان نتاجهم أالدبي والثقايف والوطني �سببا يف
اثراء تراث بالدنا .
اما �صديق الفقيد الراحل ح�سن الزاير ،فقد ا�ستجاب للمطالبة بامل�شاركة
يف االم�سية ،لكنه اكتفى بذكر عدد من املواقف الق�صرية مع ابي ريا�ض
التي هي اقرب اىل ذكريات ال�صداقة والطفولة وال�شباب وحتى حلول
الرحيل.
وحتدث الكاتب واالديب �سعود عبدالكرمي الفرج عن ال�شاعر الراحل ودعا
لتخليد تراثه واحياء انتاجه ال�شعري .

أ�ديب اخلنيزي
يلقى ق�صيدة والده
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ال�شاعر يف عيون ال�شعراء:
وخالل أالم�سية مت عر�ض ق�صيدة لل�شاعر الكبري حممد �سعيد اخلنيزي
أ�لقاها نيابة عنه ابنه .
أ�ما ال�شاعر علي املهنا فقد قدم ق�صيدة أ�ثارت �إعجاب احل�ضور جاء
فيها:

غ��� ّن���ي���ت جم������دا ط����ارف����ا وتليدا
م���ا ع�����ش��ت �إال م��غ��رم��ا ومت ّيما
عبقت قواقي ال�شعر منك بع�شقها
ف���ب���ك���ل ح�������رف غ��������ادة ومليحة
(املجد جمدك يف القدمي) أ�ذعتها

لـ "اخلط" تبدع يف املدى التغريدا
يهوى القطيف فكنت فيه �سعيدا
ح���ي���ا ي����ف����وح ح���������ض����ارة وعهودا
ت������ذك������ري وت���ل��اط������ف املعمودا
ل��غ��ة ف أ���م�����س��ت يف ال���ب�ل�اد ن�شيدا

وعلى ذات املنوال قال ال�شاعر فريد النمر
ك أ���غ��ن��ي��ات م��ن أالحل����ان تعزفني
وحل��ن معناك م��ازال��ت نواب�ضه
أ�ن�����ا امل��غ��ن��ي ب أ�����حل����اين وقافيتي
تناغمتك قطيف احلب فات�سقت
" أ�با ريا�ض" وكل النب�ض أ��شرعة

مل��ل��م��ت ذاك���رت���ي وال���ن���اي ينزفني
مغنيات كهم�س الطري تطربني
و أ�ن���ت أ�ن��ت �صدى امل���وال يف أ�ذين
كل القوايف �ضفافا منك ت�سعفني
تناهبتك بلون الع�شق وال�شجن

�إىل أ�ن يقول:
هذي أ�غانيك و�شيء القلب يجمعها
يا أ�يها ال�شاعر الو�سنان ها أ�ن��ا ذا
على ام��ت��داد م��ن آالالء كنت بها

فخذ ق�صيدا من ا إلغراء يجمعني
جيل م��ن أالل���ق امل��خ��ب��وء يدفعني
على ال�صهيل جواد ال�سبق ينهلني

ويختم ق�صيدته قائال:
ه���ي ال��ق��ط��ي��ف وج��ي��ل يف �صبابته
أ�ت�����ي �إل���ي���ه مي���د ال�����ش��ع��ر قامته
م��ن��ى �إل��ي��ك �ضفافا ب��ت ان�سجها

خ��م��ر امل�����س��اء جت��ل��ى ح�ين جلببني
ف أ�قبل قليال من ا إليحاء يلب�سني
يا أ�يها ال�شاعر ا إلن�ساين تقطفني

كما أ�لقى أال�ستاذ أ�حمد علي أ�بو ال�سعود قراءة نقدية حتدث فيها عن بع�ض
اجلوانب يف �شعره.
أ
وقد �شهد ت أالم�سية عر�ض لقاءات تلفازية �جريت للفقيد الراحل يف
أ�وقات متفرقة،

املنتديات الثقافية

بقلم :
ال�سيد حممد امل�شعل

لي�ست �شعر ًا أ�و ق�صة...
لها للربوز عرب �إقامة أ�م�سيات خا�صة بهم  ,ومن خالل هذه النماذج ال احل�صر
ن�ستطيع أ�ن نحقق الطموح الذي ن أ�مله وجنعل التفاعل والتناغم والتوا�صل
حا�ضراً بني أ�بناء املجتمع ن�سا ًء ورجا ًال وبني منتدياتهم التي تزخر بها القطيف.
�إ�صدار املجالت :تفتقر القطيف ومنذ �سنني طويلة ملجالت متخ�ص�صة لن�شر
أالخبار ا إلجتماعية والثقافية وا إلبداعية  ...أ�لخ وقد فاتنا الكثري من املواد
الغنية التي مل توثق ومل تن�شر ومما ي ؤ��سف أ�نها ذهبت هبا ًء منثوراً  ,وقد بادر
م�شكوراً أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صراهلل بتد�شني جملة ا َ
خلط التي ُتعنى باالهتمام
بن�شر تلك أالخبار وحفظها يف جملة أ�قل ما يقال عنها أ�نها جملة القطيف
للطالع على
الر�سمية ومنهله ال�شهري الذي ينتظره اجلمهور على �شغف إ
�آخر أالخبار وا إلبداعات واملالحق املتميزة وهذا ما كنا نفتقده من قبل � ،إال
أ�نّ جملة واحدة ال تكفي هذا الزخم من ا إلبداع وا إلنتاج القطيفي املتميز
ونحتاج ألكرث من جملة دورية تغطي وتهتم بهذا اجلانب الثقايف وغريه .
ومما لفت نظري يف جملة ا َ
خلط ال�شهرية هو رعاية الكثري من ال�شركات
التجارية يف القطيف إل�صدار املجلة وهذا مما يبهج القلب وي�سره �نأ
يتفاعل جتار املنطقة وي�ساهموا يف مثل هذا احلراك الثقايف واالجتماعي
الذي يزدان بت�ضافر اجلهود ألن الثقافة لي�ست حم�صورة ب أ�حد .

تنت�شر يف حمافظة القطيف عموماً ومن �سنني طويلة الكثري من املنتديات الثقافية
حيث ال تكاد تخلو منطقة من مناطق القطيف من منتدى ثقايف على أالقل وقد
ناهز عمر بع�ضها الـ�10سنوات  ,ولكل هذه املنتديات ب�إختالف رعاتها وم�سمياتها
الدور الكبري يف ن�شر ودعم الثقافة واملثقفني واملجتمع عموماً � ,إال أ�نها وبرغم ذلك
مل ُتعرف نف�سها �إال لنخبة من املثقفني ومل ت�ستطع ا�ستقطاب أ�فراد جمتمعها عامة
لال�ستفادة من طاقاتهم و�صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم و�إتاحة الفر�صة لهم  ,بل
�إنني ال أ�بالغ �إن ُقلت بعدم معرفة الكثريين من أ�فراد املجتمع وخ�صو�صاً فئة ال�شباب
بوجود تلك املنتديات يف مناطقهم  ,ويعتربها �آخرون مقت�صرة على دعوات خا�صة
وفئة معينة من املثقفني ب�شتى تخ�ص�صاتهم وال يعلمون أ�ن هذه القاعات متاحة
لكافة أ�بناء وبنات املجتمع وب�إمكانهم اال�ستفادة منها �سواء باحل�ضور أ�و امل�شاركة .
تغيري املعادلة:من الواجب على رعاة هذه املنتديات الكرمية تغيري واقع
منتدياتهم الثقافية ونقلها نقلة نوعية حديثة من خالل التعريف بها و�إخراجها
من القوقعة التي متكث فيها ل�سنني طويلة وفتح الباب على م�صراعيه ألفقٍ
جديدٍ عرب طرح الق�ضايا التي تهم املجتمع عموماً  ،وعدم اقت�صار أ�ن�شطتها على
فعاليات متخ�ص�صة تهتم بفئة معينة من املثقفني  ,ليف�سح املجال فيها لكل أ�فراد
املجتمع حل�ضور الفعاليات املقامة وا إل�ستفادة منها ب أ�كرب قد ٍر ممكن  ,كما يجب
أ�ي�ضاً على رعاة املنتديات ا�ستقطاب اجلمهور بكل أ�طيافه
و أ�عماره ومناطقه والتوا�صل معه وتعريفه ب أ�ن�شطة وفعاليات
منتدياتهم وتقدمي الدعوة املبا�شرة له وحتفيزه للم�ساهمة
وامل�شاركة بقدر ا إلمكان  ,فاحلر�ص على التوا�صل مع أ�بناء
املجتمع خ�صو�صاً مع ال�شباب واالت�صال بهم و�إر�سال الدعوات
لهم وال�س ؤ�ال عن من يتغيب من احل�ضور وقد تعود ح�ضوره �شيماء علي العبداجلبار
ني  ..أ�نيَّ اقر أ� خارطتك باملقلوب  ..و أ�بحر بحثاً عنك يف كل دروب  ..و أ�نا  ..و أ�نا أ��سكنُ
ومن مل يح�ضر وقد متت دعوته� ,سوف يك�سبنا تنوعاً اكت�شفتُ بعد ح ٍ
ملحوظاً يف اجلمهور وي�ستقطب وجوهاً جديدة مل نتعود بني جوانحك..
أ
أ
على ح�ضورها ور ؤ�يتها من قبل داخل القاعة املخ�ص�صة أ� ُ
ري عابئ ًة ب�هواله ..جازمة ً� ..شجاعة ً ..ي�سبقني حبي يف البحث عنك  ..و�نت ..
�شق عبابَ البح ِر غ َ
ُ
ُ
ي�ص ُم �آذاين  ..ومل
والربق
لكل منتدى  ,وذلك لتحقيق الهدف أال�سمى من �ن�شاء و أ�نت تتلذذ ب آ�المي ..تراين واملو ُج يغ�شاين ..
يخطف أ�نظاري  ..والرع ُد ُّ
إ
علي وتخربين  ..ب أ�ين أ��سكنُ بني جوانحك..
تلك املنتديات ونحرتم ونقدر معنى الثقافة " للجميع" تتحنن َّ
وال نن�شغل باملناف�سة واخلالفات والتغطيات ال�صحفية  .تعل ُم بحبي  ..وب أ�مطا ِر أ�هدابي املن�سكبة التي تغرق وجهي كلما مرت ذكراك على خاطري  ..و ْ
مل ت�شفق
علي مبنديلٍ ألم�سحها و أ�حموها  ..و أ�نا أ��سكنُ بني جوانحك..
َّ
منتديات زاخرة:يف آالونة أالخرية وجدنا بع�ض املنتديات
أ
أ
َ
التي تنحى هذا االجتاه من االنفتاح ور أ�ينا من خالل �آه  ..يا حبي امل�ستحيل  ..ويا ��سفاري الطويلة  ..التي تبد� منك و تنتهي �إليك  ..مل ترهقني بالرتحال
ُ
بي  ..وقاربي
علي من هبوب الن�سيم بني جدائلي ..فكيف و أ�نت ترى الريح
تع�صف َّ
أ�جندة براجمها خالل العام تنوعاً ملحوظاً مييزها و ؟! ..و أ�نت ت�شفق َّ
تهب مل�ساعدتي ..وال
يجعل لها عالمة فارقة حت�سب لرعاتها  ,كمنتدى حوار �سيغرق  ..و أ�نا أ��صر ُخ منادي ًة با�سمك ال�سرمدي ..الذي فيه �س ُر حياتي  ..فال ُ
احل�ضارات بحي احل�سني الذي مل يكتف ب�قامة فعالياته إلنهاء أ��سفاري  ..ترتدي معاطف الربود على كتفيك  ..وقناع الالمباالة على عينيك ..وحقائب دموعي
إ
ُ
يحرق مدامعي  ..ومل تخربين ب أ�ين أ��سكنُ بني جوانحك ..
املتنوعة بل ف�سح املجال لكل أ�بنائنا وبناتنا من املثقفني بيديك  ..و بركان امل�شاعر يف خافقيك
وغريهم لقامة أ�م�سياتهم وندواتهم وبراجمهم اخلا�صة ما أ�نت يا هذا ؟! ..يا قلبي أالجمل  ..بحو ٌر من أال�سرا ِر ت�سكنك؟؟ ..مالي ٌ
ني من ال�شهبِ حتر�سك؟؟..
إ
فكما ا�سكنتني قلبك  ..أ�ال تفتحه َّ
يل ؟؟ ..أ�عطني خارطته كي ال أ�توه يف غاباته العري�ضة  ..اجعلني
يف قاعة منتداه ,ومنتدى الثالثاء بحي الرتكية الذي
دائماً ما يطرح املوا�ضيع الجتماعية وغريها بكل جر أ�ة ا�ستوطنه  ..ابني فيه ق�صوري الل ؤ�ل ؤ�ية  ..و أ�حالمي الوردية..
إ
عرب ا�ست�ضافته للكثري من ال�شخ�صيات الهامة من كافة رجواك حبيبي  ..أ�نهي بيديك ترحايل و أ��سفاري امل�ستحيلة �إليك  ..ف أ�نا أ�حنُ للوطن ..و أ�حنُ لل�سكن
أ�رجاء الوطن ،وكذلك منتدى الوكر الثقايف بالعوامية الذي بني جوانحك..
اعتنى واهتم كثرياً بالتعريف بالوجوه ال�شابه و أ�تاح الفر�صة

ال�سفر امل�ستحيل

الثقافية
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" القيادات ال�شبابية وامل�ستقبل "مبنتدى �سيهات
�ضياء املعلم  -منتدى �سيهات الثقايف
مب�شاركة أال�ستاذ �سعيد اخلباز وال�شابني حممد ال�شافعي و علي
ال�سيف يف ندوة بعنوان " القيادات ال�شبابية وامل�ستقبل "  ,اف ُتتح
املو�سم الرابع ملنتدى �سيهات الثقايف املقام يف منزل أال�ستاذ كمال
أ�حمد املزعل دورياً أ�ول اثنني من كل �شهر.
بد أ�ت الندوة ب�إطاللة مقدمها أال�ستاذ عبداملنعم القالف ثم
ا�ستهل ال�شاب علي ال�سيف ت�سا ؤ�الته :هل أ�ن وجود ال�شباب
فر�صة أ�م م�شكلة وهل �صحيح أ�ن التعامل مع متطلبات اجليل
ال�شاب مع�ضلة ؟
أ
بعدها حتدث ال�ستاذ �سعيد اخلباز معلقا على النقاط التي
طرحها ال�سيف وم ؤ�كداً أ�ن نظرة اجليل ال�شاب ل�سابقيهم من
أالجيال تعترب �سلبية بع�ض ال�شيء ففي الوقت الذي تزدهر به
ا إلجنازات ال�شبابية ال نتنا�سى أ�ن م ؤ��س�سات عمالقة تدار من
كهول وهي بالفعل تعترب أ�كرث م�شاركة يف التقدم العلمي من
" الفي�س بوك " مث ً
ال  ,نحن نكمل بع�ضنا البع�ض �إن احرتمنا
الطرفني فال تهمي�ش وال �إق�صاء .
أال�ستاذ حممد ال�شافعي كانت له بعدهما الكلمة  ,و أ�كد أ�ن ال�شباب يف جيلنا احلايل
و�صلوا ملرحلة متقدمة أ��سهمت يف احلديث عن القيادية فقبل عقد مثال مل تكن
فكرة القيادات ال�شبابية موجودة كوقتنا الراهن لتوا�ضع احل�ضور ال�شبابي يف ال� أش�ن
العام �آنذاك ميا ن�شهده اليوم ،فمرحلتنا احلالية املتقدمة أ�ثبتت وجود ال�شباب.
لكنه أ��شار �إىل أ�ن احل�ضور ال�شبابي الكثيف غري منعك�س على حجم تواجدهم يف
القيادة مبفهومها غري الكال�سيكي ،أ�ي أ�نهم ال ميثلون دائرة �ضمن الدوائر امل ؤ�ثرة
و ال�صانعة للر أ�ي العام اجتماعيا و أ��ضاف مو�ضحا " هم يتواجدون كـمنفذين ال
قياديني و �صانعي م�شاريع".

يف اخلتام علق أال�ستاذ �سعيد اخلباز على حديث أال�ستاذ حممد ال�شافعي يف
بع�ض النقاط م�شريا �إىل أ�ن مو�ضوع القيادة ال�شبابية كان مطروحاً منذ عقود
ولكن زاد احلديث عنها يف جمتمعنا حديثاً الرتفاع ن�سبة ال�شباب ,عك�س الدول
�صاحبة الثورات ال�صناعية  ,معلقاً على مفهوم القيادة بـ أ�نها " أ�ن جتعل آالخرين
يفعلون ما تريد يف الوقت الذي يعقدون أ�نهم يفعلون ما يريدون " و أ��شار �,إىل
�ضرورة وجود اجليل القدمي ك�ضمان أ�مان نظرا ملا يتمتع به من اخلربة موجها
حديثه مبا�شرة " :ف أ�نت أ�يها ال�شاب يجب أ�ن ال تدّعي معرفة ماال يعرفه أالخرين
ف�إختالف التقاليد واملفاهيم لي�ست �سوى ج�سراً للو�صول للقمة" م�ضيفا" :ويجب
أ�ن نتفهم أ�ن هناك أ�جيال متتالية بعدنا لها أالحقية يف �إم�ساك زمام امل�شاريع التي
كانت بني �إيدينا".

طبيب أ��سنان يزاول مهنة احلالقة

الثقافية
22

كتب /خالد ال�سنان  ،ت�صوير – �سوزان عبداهلل
يف جو مفعم بالفكاهة انتهت م�سرحية " حالق ا�ضرو�س " من عر�ضها الثالث
أ
والخري االربعاء 17رم�ضان 1432هـ من خالل الفعاليات اخلتامية ملهرجان خريية
القطيف الـ  18وعلى خ�شبة م�سرح اجلمعية و�سط ح�ضور جماهريي الفت .
أ
هذا وقدمت العر�ض فرقة ياقوت املحبة بالقطيف  ،والتي هي من فكرة وت�ليف
فا�ضل الها�شم وديكور حممد اجلمعان و�إخراج حممد القا�سم .
وحتدث القا�سم أ�ن العر�ض ي�ستغرق �ساعة ون�صف وذلك من خالل أ�خ�صائي
بزي أ�جنبي متنكراً ومن
طبيب أ��سنان وعمل يف مهنة احلالقة ب�صفة م ؤ�قتة ٍ
خاللها عالج فيها زبائنه ب أ��سلوبه اخلا�ص  ،وبعدها زاول مهنته الطبية من خالل
قبوله يف �إحدى امل�ست�شفيات .
وهدفت امل�سرحية �إىل حل م�شكلة البطالة و أ�ن ال يكون عالة على املجتمع  ،وعدم
الكربياء بال�شهادة وال�سعي وراء العمل والك�سب ال�شريف وحتى يفتح اهلل له بابا
أ�ف�ضل ويو�سع عليه احلال من خالل �صرب ا إلن�سان .
كما أ�فاد الها�شم ب أ�ن اجلمهور كان متفاع ً
ال و�صفق كثرياً و أ�ن مدرجات م�سرح اخلريية بلغت كامل ا�ستيعابها بـ� 300شخ�ص  .وعبرّ أ�خرياً ب�إ�سم فرقة ياقوت املحبة
عن �شكره خلريية القطيف وتعاونها .
العدد ال�سابع � -شوال  1432هـ � -سبتمرب  2011م
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«جدة» من ال�شمال اإلى ال�شمال
عبداهلل العقيبي

جزيرة ت�شبه الهديل ،عبدالمح�ن يو�ف
اكتئاب زيدان ،جان فيليب تو�ان
ح�ن ال�بع :ل�ت حداثياً ..محلياً
محمد الحرز :نحن �شرَّاح للفكر فقط

فصلية ثقافية

عبداهلل المرزوق :قو�س قزح في �حراء
اأحمد �ماحة
خطاب الج�د الأنثوي في الرواية
ال�عودية� ،امي جريدي
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الثقافية

بقلم :ال�سيد حممد امل�شعل
عن نادي املنطقة ال�شرقية أالدبي بال�سعودية �صدر العدد الثالث والع�شرون
من جملة دارين؛ الف�صلية الثقافية (�صيف  .)2011وقد جاء العدد يحمل
ب�صمة الفنان عبداهلل املرزوق من حيث الغالف والر�سوم الداخلية ،وهو تقليد
مما أ�عطى بعدا جماليا
بد أ�ت املجلة تطبيقه ابتداء من عددها ال�سابع ع�شرّ ،
ب�صريا للمواد املدرجة يف هذا العدد والتي تو ّزعت على النقد وال�شعر وال�سرد
والت�شكيل والعمارة أ
والمكنة ،با إل�ضافة �إىل احلوار والرتجمة.ويف املقدمة
توقيع لرئي�س النادي حممد بودي عن "ملتقى دارين :أ�فق ثقايف جديد"
الذي من املقرر انعقاده يف �شهر أ�كتوبر القادم..ويف افتتاحية العدد يكتب
حممد الدميني ،مدير التحرير ،عن "الندية أالدبية ..الدميقراطية الظاملة"
وفيها يتناول اخلم�س ال�سنوات أالخرية من عمر أالندية أالدبية يف اململكة
وال�سعي أالخري �إىل ت�شكيل جمعياتها العمومية
وا�ستخال�ص أ�ع�ضائها اجلدد من أ�ع�ضاء جمل�س
�إداراتها.
فصلية ثقافية
يف باب النقد نقر أ� ل�سامي جريدي "خطاب
اجل�سد أالنثوي يف الرواية ال�سعودية" حيث
يقارب الكاتب كيف ا�ستطاع الروائي ال�سعودي
قراءة اجل�سد أالنثوي ب�صريا وبخ�صو�صية
تثبت ثقافة املجتمع ال�سعودي يف ر ؤ�يته للج�سد
مدن
أالنثوي على م�ستوى الواقع قبل أ�ن ي�صبح
نصوص
ج�سدا لغويا يف ن�ص �سردي ..ويكتب الدكتور
حوارات
عبد ال�سالم امل�ساوي "قراءة الن�ص ال�شعري
ملف التشكيل
دراسات
يف �ضوء املناهج احلديثة"وذلك عطفا على
املتغريات االجتماعية والفكرية واجلمالية التي
عرفتها املجتمعات العربية متهيدا لدخول ع�صر
احلداثة ..وتتوقف هويدا �صالح عند "الق�صة
الق�صرية ورهانات التجريب" كما تتجلى لدى بع�ض كتابها يف م�صر ..ويتناول
�سعود ال�سويداء "ق�صائد منفية حتى من النرث" يف وقفة نقد ّية مع مقوالت
أ��سا�سية وردت عند عبدالعزيز موايف يف كتابه "ق�صيدة النرث من املرجعية �إىل
الت أ��سي�س"
ويف باب العمارة ويقر أ� الدكتور م�شاري النعيم "مظاهر ا�ست�شراقية للعمارة
العربية ..قراءة نقدية ملعار�ض ا إلك�سبو  1851ـ  "2010حيث يعبرّ معر�ض
العمارة العاملي "�إك�سبو" عن فكرة املدينة امل ؤ�قتة التي تتم ّثل خاللها كل أالفكار
اجلديدة التي اُ ّتفق عليها عامليا يف وقتٍ ما.
ويف ال�سرد وال�شعر نقر أ� يف هذا العدد :عن جزيرة ت�شبه الهديل لعبد املح�سن
يو�سف؛ ن�صو�ص :لو ـ قبلة ـ كمني مل�سفر الغامدي؛ �سرب أالوزات لعبداهلل
الهمل؛ ال�سلطانة لزكي ال�صدير؛ احلياة متعبة � أس�تركها اليوم يف البيت

و أ�خرج وحدي لنور البواردي؛ من أ�جل أ�قدم أال�شياء ملاجد العتيبي؛لنق�ش
قناديل وقتك لفاروق بنجر؛ هواج�س بائتة جلا�سم ال�صحيح؛ وردة و�ضفاف
ملحمد �إبراهيم يعقوب؛ أالمل يتعافى أ
بالمل لفجر الكوين؛ الطيور املهاجرة..
هدهد �سليمان خلالد املجحد؛ لكن لن�صار احلاج؛ يوما ما � أس�تقن املجاملة
لهدى املبارك؛ و�إن قتلني لعبداهلل الن�صر؛ أ�نثى امليزان لرذاذ اليحي؛ ون�صو�ص
ق�صرية جدا لعبداهلل املتقي ووليد الكامليونورة ال�شرواين
ن�صاً �سري ّيا عن مدينة "جدة ..من ال�شمال �إىل
ويكتب عبداهلل العقيبي ّ
ال�شمال" يف رحلة الدخول واخلروج منذ أ�ن عرب �إليها أ�جداده قادمني من
ال�شمال �إىل باب ال�شمال فيها "باب البدو" و أ�قاموا هناك ممتزجني باملدينة
وبالتحوالت التي م ّر بها اجلميع ومنهم الكاتب العقيبي نف�سه.
مو�سعني؛ أالول مع ال�شاعر والكاتب ال�ساخر ح�سن ال�سبع
وي�ضم العدد حوارين ّ
( أ�جراه عبد الوهاب أ�بو زيد) والثاين مع ال�شاعر
 23والناقد حممد احلرز ( أ�جراه زكريا العباد).
ملف الت�شكيل يف هذا العدد يكتبه أ�حمد �سماحة
عن جتربة الفنان عبداهلل املرزوق حتت عنوان:
فنان يحمل قو�س قزح يف �صحراء ،ويعر�ض يف هذا
املقال لتجربة املرزوق التي وعتْ أ�بعاد و أ�همية
ومعنى العمل الت�شكيلي ووظفت �إمكاناتها املعرفية
�إىل جانب خرباتها وموهبتها يف �إبداع أ�عمال
اقرتبت كثريا من �إيقاع الع�صر وفن ّيات اللوحة دون
أ�ن تن�سلخ كل ّيا عن ت أ�ثريات املكان ب أ�بعاده املختلفة
احل�س ّية واملعنو ّية.
يف باب الرتجمة نقر أ� ق�صة "اكتئاب زيدان"
للكاتب البلجيكي جان فيليب تو�سان (ترجمة
بندر احلربي) ..وق�صة "القماط" للكاتب الياباين
يوكيومي�شيما (ترجمة خلف القر�شي) ..ودرا�سة
نقد ّية بعنوان "مبادئ الت أ�ويل اال�ستعاري" جلون �سريل (ترجمة طارق
النعمان) .كما نقر أ� ترجمة املقدمة التي و�ضعها د .بنعي�سىبوحمال لكتاب
يف اللغة الفرن�سية عنوانه "�سان جون بري�س ..ال�شاعر والناقد" لعبد احلق
بلخ�ضر.
وت�ستعر�ض املجلة عددا من الكتب  ،يكتب حممد خ�ضر عن ن�صو�ص "التعليمات
بالداخل" أل�شرف فيا�ض؛ وحممد الب�شيرّ عن رواية "مرمي احلكايا" لعلوية
�صبح؛ وهايل الطالب عن ديوان "بيا�ض" ألحمد قران الزهراين؛ وعبد املالك
أ��شهبون عن مذكرات "خارج املكان" إلدوارد �سعيد؛ وعبد احلليم الرباك عن
ديوان " 18يناير" لعبداهلل فهد؛ و�سمري ال�شريف عن "موجز الن�شرة" لفوزية
العيوين ..ويقر أ� أ�ثري ال�سادة ق�ضايا ال�صورة عن روالن بارث :الفوتوغرافيا
يف درجة ال�صفر.
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لغة ال�سحاب ..نكهة القطيف
يف ذكرى ال�شاعر الكبري حممد �سعيد اجل�شي ( أ�بو ريا�ض)

ال�شاعر  /يا�سر آ�ل غريب

ال�س َعفات
مرو َّي ٌة عن ُخ�ضر ِة َّ
يف ذكرى �سماحة العالمة  /حممد تقي املعتوق – رحمه اهلل
ِ�������ك ك�����ي أ�ط َ
������������وف بذاتي أ�ن������������ا يف رح����������ا ِب َ
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ي��ا أ�ي��ه��ا احل�����ادي  ,ح�����دا ؤ� َك يف ُّ
ت������اري ُ
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���ش���ق�ي�ن جت ْم َه َرتْ يف خ����اف����ق����ي َ
�������ب ا َ
دن�����ي�����اك دن����ي����ا ال���ع���ا� َ
خل َطراتِ
����ك غ�������رائ ُ
�����س����ربُ ال���ف�������ض���ائ���لِ يف ���س��م��ائ��ك ينت�شي م�����ث����� َل ان�����ت�����������ش�����ا ِء ن���������س����ائ ِ����م ال َّنفحاتِ
ك��م ���س��اف��رتْ ع��ي��ن َ
�����ش ال ُّر ؤ�ى ج����ه���� َة ال�����ع�����ذوب����� ِة ب����اح����ت���������ض����انِ ُفراتِ
��اك م��ن ع��ط ِ
مطامح ت����ن���������س����ابُ م�����ن َ
�����ك ب���������ص����ائ���� ُر ال َّرغباتِ
ورج�������ع�������تَ مم���ت���ل���ئ���ا ب������ع������ذبِ
ٍ
��������ب ال�����ع�����ق�����ي�����د ِة وال��������ب����ل���ا ِد متازجا يف ج����ان����ح����ي َ
����ك ب أ�������ق������د� ِ������س اللحظاتِ
ح ُّ
ال�صلوات
ك�����م ك��������ا َن �����ص����و ُت����ك م����رج����ع���� ًّي����ا خالدًا ع�������ن خ�������ال�������دٍ ب�����������س��ل��ال����� ِة َّ
����������ب  ..دائ��������������ر ُة املنى ت���������ن���������دا ُح ح������ت������ى م����ن����ت����ه����ى الغايات
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خ����� ْذ م����ا ت�������ش���ا ُء �إذا ال�������س���م���ا ُء تف َّت َحتْ واج������م������ ْع ُق���������ص����ا�����ص����اتٍ م������نَ الغيماتِ
وار�������������س������������ ْم ب������ن������ا ح���������ر ّي���������ة روح ّي ًة ف������ال������ل������و ُح ط�����������و ُع �إراد ِة ال ُفر�شا ِة
����ت����وق) ال� ْ����س����مِ َ
ي����ا أ�ي����ه����ا ( امل����ع ُ
ال�سعفاتِ
����ك ق َِّ�ص ٌة م��������رو َّي�������� ٌة ع������ن ُخ�������������ض������ر ِة َّ
���ك ال�����ك�����ت�����ابُ لطائ ًفا ف أ
ح����� ًّب�����ا ����س���ي���ج���م��� ُع َ
���������د ْر ����س���ن َ
ال�صفحاتِ
���اك ع���ل���ى م�����دى َّ
أ�ت�������رع�������تَ عُ������� ْم������� َر َك ب������ال������هُ������دو ِء ت أ�مال ك�����ـ (احل������م������دِ ) ر َّت�����لَ�����هَ�����ا ف������ ُم ا إلخفاتِ
ن����ح����ت����ا ُج ط����ي���� َف َ
����ك يف ال������ َّزم������انِ ال َعاتي ي���ك���ف���ي ال���������س����ب����ات ع����ل����ى رم����������ا ِد �شتاتِ
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روح القطيف ....ملى الهوى يتو َّر ُد
بريا�ض ع�شقٍ يف بهائك ُتعب ُد
ِ
و أ�رى أ�بوها نا�سكاً يف ك ِّفه
عنقود �شعر ي�ستطيل وي�سج ُد
ْ
الرف�ض َي ْع ُذبُ َقط ُفه
عِ َن ٌب بطعم
ِ
َ
َ
َ
وبه الوالية خ ْمرة تتج َّد ُد
عاقر ُتها يل واملنابر �سهر ٌة
ُ
نتبادل أالدوا َر حني نعرب ُد
وك أ�نمَّ ا ذكراه ُ�س ْك ُر ن�شيدنا
ج�س ُد
وك أ�نه ما بيننا َي َت َّ
ريا�ض وامل�ساف ُة ُبعثرِ تْ
أ� أ�با ٍ
رائد أ�ني�س اجل�شي
ُ
وحروف عز َيف يف مقامك ُتولد
أ
أ�هديتني طوب الوالء ومل �زل
بهوى الرباء �سما الوالء أ��شيد
وحبوتني قطن أالرومة بردة
وبها ذبيحا جلد قلبي يجلد
ووهبتني خط الرتمد أ�حرفاً
حتى عليك كما ت�شا أ�متردُ...
ين�ساب حلنك بالعذوبة يف دم البوح املجرد
مثل حمراب من الذكرى ويعرب يف كياين
كلما ا�شتاقت له روح من ا إلخال�ص بالفتح املكوثر
أ�و تكورت الدماء خلية وجنينها من أ�ك�سحني احلرف
با�سمك ي�ست�شف حياته
ك�س ُد
وغذائه مب�شيمة ال�شعر أال�صيل ي ؤ� َ
أ�نغام فجر من كواعب فتنة
ما خا�صرتْ �إال الهيام ..فريدة عند التثني
كلما انت�صب الغرام ت أ�لقت عطراً
وكان وليدها يف رق�صة الزار  /العروبة
يكتوي بطبولها أالوىل ومثلك م ؤ�من بالرق�ص
قد �سلب احلمام مفاخر العزف القدمي
ف أ�نكر اللغة الهديل و�صار ينعب بالر�سالة
ُ
العرفان من أ�نفا�سك اخل�ضراء يف عينيه
يولج
أ
أ
حتى ال يرى �إال وطرفة ي�ستح ُم وقد ت�نق بالزاه ِر ثهم ُد
ريا�ض وال�سحاب طبيعة يف كونك أالزيل
أ� أ�با ٍ
كم من قطة أ�هديتها لغة ال�سنا ِء ا�ست أ��سدتْ فينا
وخرب�شتْ النخي َل و�صادرتْ وجه التمو ِر
و�سحن َة املا ِء احلنونِ و أ�طبقتْ ب�شباكها
فوق الع�صافري الوليدة..
عاد ُة القطط اخليانة كلما ع�صف املدى
ُ
وك أ�نتَ
عادات ال�سحاب اجلود دون حتي ٍز
�إما كغيث  -يعجب الز َّراع َ -ت ُ
بدل ذاتها
أ�و فو َق أ�ر�صفة الهوى َخ َج ً
ُ
ال على لغة اخللو ِد تب َّددُ.

أ�حمد علي ال�شمر
sahafee@maktoob.com

الكتابة ال�ساخرة وفر�سانها

الثقافية

ال�شك فى أ�ن االدب ال�ساخر ،أ�ومبعنى �آخر أ�دق الكتابة ال�صحفية ال�ساخرة هي مدر�سة
فنية را�سخة لها جذورها وعمقها الفكري والرتاثي والتاريخي املمتد منذ القدم ،وقد
حفل تاريخنا العربي بزخم هائل من هذا الرتاث اجلميل من خالل الكثريمما دونته لنا
كتب الرتاث ومدونات املفكرين واملبدعني أالوائل ،الذين أ�ثروا حياتنا أالدبية والفكرية
بالكثريمن أالعمال التى مازالت �إىل اليوم ،تعد من الكنوز التى تركت لنا هذه أالدبيات
فى فن الكتابة ال�ساخرة ،وهي ال�شك تعترب أ�ي�ضا خمزونا ثريا تناول الكثريمن املجاالت
وامليادين فى هذه املدر�سة الفكرية والرتاثية ،كما أ�ن هذا اللون من الكتابة فى وقتنا الراهن
يعتربم�صدراهاما وملهما للكثريين ،له مريدوه ورواده الذين يتابعون أ�ن�شطته وفعالياته
عربو�سائط الن�شراملختلفة املتاحة باختالف وتنوع جماالته.
وبالطبع ف�إن للكتابة ال�ساخرة لها �سحرها وت أ�ثرياتها املبا�شرة وغرياملبا�شرة على املتلقي
أ�كرثمن غريها من الطروحات التقليدية املعروفة.
ويف ع�صرنا احلا�ضر زخرهذا اللون من فن الكتابة ال�ساخرة باهتمام و�إقبال الكثريمن
الكتاب واملهتمني ،بل و أ��صبح له تخ�ص�صاته ومدار�سه املتنوعة فى جوانبه الثقافية
وا إلجتماعية وال�سيا�سية ،كما أ�نه مل يعد يقت�صرهذا الفن على جانب تناوله نرثا أ�و�شعرا
أ�وق�صة أ�ورواية ،و�إمنا جتاوزذلك �إىل ال�صورة أ�ومايعرف بالر�سم (الكريكاتوري) الذي
أ��صبح له رواده ومتابعيه ،حيث �ساهم هذا اللون ال�ساخرمن الفن فى ا إلنت�شاروتكوين
مدر�ستة املتفردة التي �إنت�شرت عامليا مبا فى ذلك وطننا العربي أ�ي�ضا ،حيث برزفيها فنانون
كبار� ،إ�شتهروا ب أ�عمالهم الفنية الرائعة التى أ��صبح لها جمهورها.
وهكذا أ��صبح هذا اللون من أالعمال الثقافية والفكرية ال�ساخرة بتنوع أ�دواته وجماالته
وتخ�ص�صاته فنا مميزا ،و أ�داة جميلة وحمببة من الفنون ال�صحفية ال�شائعة التى تلقى
رواجا و�إقباال كبريا من قبل اجلمهوراملتلقي ،كما بات ي�سهم م�ساهمة فعالة فى طرح
ومعاجلة الكثريمن الق�ضايا املطروحة على ال�ساحة ال�سيا�سية وا إلجتماعية والثقافية
والفكرية حمليا وعربيا وعامليا.
ورغم أ�ن الفن ال�ساخر أ�والكتابة ال�ساخرة املحلية الزالت فى م�ستوى متدنيا مقارنة
بغريهاممن �سبقتنا فى هذا امل�ضمار ،نتيجة لبدايتها املت أ�خرة ،والتى رمبا �إنطلقت مع بداية
تطوراحلركة ال�صحفية فى اململكة ،وعدم تناولها أ�و بروزها مبكرا ،كنتيجة أ�ي�ضا ل�صعوبة
الطرح لهذا اللون من الكتابه ،أ�ولعدم وجود املناخ املالئم النت�شاره خالل تلك احلقبة ،ولكن
برغم ذلك أ�ي�ضا الينكرمن وجود بع�ض املحاوالت الناجحة فى هذا اللون فى �صحافتنا،
ومنذ �إ�ستطاعت أ�ن تواكب تطورالنه�ضة ال�صحفية فكرا وثقافة ووعيا وطباعة وتوزيعا،
حيث برزت أ��سماء جديدة فى هذا امل�ضمار ،فربغم عددهم القليل ملن حاول طرق هذا اللون
من الفن� ،إال أ�ن هناك كما ذكرت بع�ض أال�سماء من الكتاب ،الذين برزوا م ؤ�خرا وبرعوا فى
حقل هذا النوع من الكتابة املميزة ،و أ�تذكر منهم على �سبيل املثال من ا إل�سماء القدمية
الراحل ا إل�ستاذ لقمان يون�س الذي ر أ��س على ما أ�ذكرمكتب وزارة ا إلعالم باملنطقة ال�شرقية
عند بداية �إفتتاحه باملنطقة ،وكان يكتب فى ال�صحافة املحلية بهذا اللون املميزمن الكتابة،
ومن بينها جريدة اليوم فى بداياتها ،كما كان الزميل الراحل أال�ستاذ �إبراهيم الغدير أ�حد
الذين برعوا خالل حقبة ال�سبعينات فى هذا اللون من التخ�ص�ص ،وقد عرف بكتاباته
ودعاباته املرحة وال�ساخرة فى زاويته ال�شهرية بـ ( اخت�صار) ب�صحيفة اليوم.
وكذلك هناك أال�ستاذ الكاتب على العمريمن الذين برعوا فى هذا امليدان ،وكان له عمود
يومي ب�صحيفة ال�شرق أالو�سط ،وقد متيزبقف�شاته ال�صحفية اخلفيفة وال�ساخرة التى
يتناولها فى هذا العمود.
أ
وبجانب هذا يعتربالكاتب ال�ستاذ عبد العزيز ال�سويل من الكتاب املح�سوبني على هذا
اخلط أ�ي�ضا وله ر ؤ�يته اخلا�صة فى الكتابة ال�ساخرة.
أ
أ
أ
وقد قال مرة فى أ�حد لقاءاته�..إنني أ��ستخدم القالب ال�ساخرعندما �جد �نه يعرب �كرث ،وهو
أ�داة مهمة للكاتب يحاول من خالله و�صل القارئ ب�شكل �سريع وم ؤ�ثرملايريد أ�ن يقوله.
كما أ�ن أال�ستاذ م�شعل ال�سديري ،وهوكاتب بارع لديه املقدرة على توظيف كتاباته لهذه

النوعية املرحة من الكتابة ،كذلك هناك جمموعة
من الكتاب ال�سعوديني البارعني أ�ي�ضا الذين برزوا
وعرفوا من خالل هذا اللون ،وهم جمموعة من
أال�ساتذة الزمالء أالعزاء الذين كانوا يتناوبون فى الكتابة للعمود ال�شهريب�صحيفة
أ
ذكرال�سماء حتى ال أ�ن�سى أ�حدا منهم ،والذين كانوا يتناوبون
الريا�ض" غرابيل "وعذرا عن
يوميا على كتابته وكنت أ�حدهم ،وقد �إخت�ص هذا العمود كما هومعلوم بطرحه اخلفيف
واملتنوع فى تناول مو�ضوعاته وب أ��ساليبه الدعابية ال�ساخرة املميزة ،فقد كانت هناك أ�لوانا
خمتلفة يطالعها القارئ يوميا ،ملجموعة ه ؤ�الء الكتاب ،ومبا تتميزبه طروحات الكاتب فى
لونه ومنهجه الذى عرف به ،من خالل معاجلاته و أ�لوانه املرحة واملتميزة.
 (و أ�عتقد أ�ن التجربة املتوا�ضعة التى خ�ضتها( �شخ�صيا) فى هذا املجال تعترب جتربةفريدة ومتميزة بالن�سبة يل ،يف جمال �إهتماماتي ال�صحفية بهذا اللون من الكتابة
ال�صحفية ،خالل حقبة زمنية الب أ��س بها من م�شواري ال�صحفي ،و أ�ظن أ�نها قد القت �إقباال
جيدا بح�سب متابعتي ،وخ�صو�صا من خالل طرح املو�ضوعات بالطابع وال�صبغة ا إلجتماعية
املرحة ،التى تتناول الق�ضايا املختلفة املرتبطة بهموم واهتمامات املواطن ,وبذات اللون
والطابع املرح وال�ساخر ،والذى مت طرحه من خالل عمود (غرابيل) املعروف بجريدة
الريا�ض م�شاركة مع جمموعة من أال�ساذة أالعزاء ,وفيما بعد من خالل �إ�صداري(مواقف
�ساخرة  -فى جزئني) بذات اللون قبل عدة �سوات ) -هذا احلقل كان �إجابة على ت�سا ؤ�ل �ضمن
لقاء حول ذات املو�ضوع.
 ومن املعلوم أ�ي�ضا أ�ن ال�صحافة العربية ،قد عرفت لون وفن الكتابة ال�صحفية ال�ساخرةواملرحة ،منذ حقبة زمنية طويلة ورمبا قد تزامنت مع تاريخ ن� أش�ة أ�و تطورال�صحافة
أ
والعمال ال�صحفية ذاتها فى البالد العربية ،والتى من أ�همها بريوت بلبنان والقاهرة
مب�صر ،ففى م�صر ن� أش�ت وقامت بها العديد من ال�صحف واملجالت وا إل�صدارات التى
�إهتمت بهذا التخ�ص�ص وهذا اللون من ال�صحافة ال�ساخرة منذ أ�كرثمن قرن ون�صف
القرن  ،ويحفل التاريخ امل�صري بالكم الهائل والكبريلهذه النوعية من املجالت ،وفى هذا
أ
يعتربال�ستاذ عبداهلل الندمي وزميله أال�ستاذ يعقوب �صنوع أالبوان الراعيان لهذه
املجال
ال�صحافة ،وهما من أ�برز الرواد أالوائل امل ؤ��س�سني لها ،اللذان أ��صدرا العدد أالول من جملة
" أ�بو ن�ضارة " عام 1874م  ،كما أ��صدر أال�ستاذ عباهلل الندمي بعد ذلك �صحيفة " التنكيت
والتبكيت "فى العام 1881م  ،ثم توالت عقب ذلك �إ�صدارات أ�خرى للعديد من املجالت
وال�صحف ال�ساخرة واملتنوعة التى أ��صدرها العديد من امل ؤ�لفني والكتاب الذين أ��شتهروا
بتقدمي هذه أاللوان اجلميلة من أالعمال ال�ساخرة ،ولكن ال�سباب �سيا�سية واقت�صادية
أ�حيانا �إحتجبت فى ال�سنوات أالخرية �إ�صدارات عديدة من هذه املجالت ومل يتبقى منها
�إال العدد القليل ،رغم املحاوالت املبذولة من جانب كثريمن الكتاب وال�صحفني واملفكرين
املهتمني بالكتابة ال�ساخرة إلعادة �إ�صدارها.
وقد برع فى طرق هذا اللون من الكتابة الكثريمن املفكرين والكتاب العرب املعروفني
فى العامل العربي ،ومن أ��شهرالكتاب امل�صريني من القدامى واجلدد املعروفني بخطهم
ال�ساخر ،هناك الكثري من الراحلني واملوجودين ،ولكن ميكن �إيجازذكر بع�ض هذه
أال�سماء ،ومنهم أال�ساتذة..يو�سف عوف وح�سام حازم وعبداهلل أ�حمد عبداهلل وبريم
التون�سي وبديع خريي و�إبراهيم عبد القادراملازين وعبد العزيزالب�شري و أ�حمد
رجب وحممود ال�سعدين و أ�ني�س من�صور و�سمرياجلمل وحممد فتحي وحممد ه�شام
وعمرطاهرو أ��سامة غريب و أ��شرف توفيق ،وغريهم من الكتاب ال�شباب الذين برعوا
فى هذا اللون من الكتابة ،كذلك من اال�سماء العربية التى �إ�شتهرت على م�ستوى
ومنهم..ال�ستاذ خالد الق�شطينى أ
أ
وال�ستاذ
الوطن العربي ،هناك العديد من أال�ساتذة
على فرزات �إىل غريذلك من ع�شرات الكتاب الذين برعوا وتخ�ص�صوا فى هذا اللون
.
املميزمن الكتابة فى ال�صحافة العربية.
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هم�سات �ضوئية الرابع :ت أ�كيدا لتميز املواهب
“ها نحن نقطع الطريق يف هم�سات باجتاه �سنة �ضوئية رابعة� ،سنة أ�خرى بها
من أ�لوان الف�صول أالربعة ،تلك أاللوان التي ت�شبه النا�س يف فرحهم و أ�حزانهم،
يعاجلونها بوم�ضات عجلى يف �سباق الزمن طمعاً يف حلظة متخرثة بهم�سات
ال�ضوء ،لتحلق يف أ�فق اجلمال الذي يبدو رحيباً يف �ساحة ال�صورة الفوتوغرافية،
بعد أ�ن زاحمت هذه املمار�سة الفنية بتحوالتها وتطوراتها التقنية وجوه ا إلبداع
أالخرى ”.كانت تلك هي مقدمة كتيب معر�ض هم�سات �ضوئية الرابع الذي
اقيم يف الفرتة من  10اىل  14من �شهر رم�ضان املبارك معر�ض هم�سات �ضوئية
الرابع وذلك �ضمن مهرجان خريية القطيف الثامن ع�شر .افتتح املعر�ض الرئي�س

الفخري خلريية القطيف اال�ستاذ عبا�س
ال�شما�سي وبح�ضور رئي�س اجلمعية أال�ستاذ
فرا
وجيه �آل رم�ضان و أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
صفحة
مع ال� fira
ومب�شاركة عدد من الوجهاء وال�شخ�صيات
@s
للتوا�صل alk
hat
.ne
من رجال أ�عمال وم�سئولني.
t
�شارك يف املعر�ض  247فنان من ع�شرين دولة
(ال�سعودية ,عمان ,الكويت ,البحرين,قطر,
العراق ,االمارات� ,سوريا ,مقدونيا� ,سنغافورة ,ايطاليا ,هونغ كونغ ,الهند,
البانيا ,ال�صني ,باك�ستان ,هولندا ,نيوزلندا ,بنغالد�ش,
بريطانيا) ومت ا�ستالم االعمال الكرتونيا عرب الربيد
االلكرتوين وكان حتت رعاية خريية القطيف.
�شهد املعر�ض ح�ضورا جتاوز كل التوقعات لي ؤ�كد على
جناح هذا املعر�ض وجاءت الزيارات من نواحي البالد
وح�ضر املعر�ض وفودا ممثلة جلماعات الت�صوير املختلفة
مثل جماعة الت�صوير يف نادي الفنون بالقطيف وجماعة
االح�ساء للت�صوير الفوتوغرايف وجماعة �ضوء وظل
من �صفوى و أ��شادو كثريا مب�ستوى املعر�ض وكانت لهم
مالحظاتهم القيمة التي �ست ؤ�خذ بعني االعتبار يف الن�سخ
القادمة للمعر�ض كما �صرحت �إدارة املعر�ض .أ�ي�ضا كان
التلفزيون ال�سعودي متواجدا باال�ضافة للعديد من
ممثلي ال�صحف املحلية الذين اجروا العديد من اللقاءات
يف �صالة املعر�ض .يقول اال�ستاذ عبا�س اخلمي�س من ادارة
املعر�ض "ان هم�سات لي�س معر�ضاً فح�سب بل مهرجاناً
فوتوغرافياً فهو ي�شمل خال املعر�ض م�سابقة فوتوغرافية
وحما�ضرات ودورات تدريبية  ،وحلقات نقدية لل�صور
داخل املعر�ض ونقاد يخدموا الزوار على الدوام لال�ستفادة
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�إعداد و ال�
د �أب
أ�حم
�س

سعود

 http://alturl.com/o5p9sأ�و http://db.tt/XPDfUep

كما رافق املعر�ض عدد من الدورات التدريبية التي جاءت اي�ضا بالتعاون بني
منتدى هم�سات وخريية القطيف وجاءت كما يلي :دورة أ��سا�سيات الت�صوير
الفوتوغرايف للن�ساء (الفنانة هدى الرهني) -دورة أ��سا�سيات الفوتو�شوب للن�ساء
(الفنانة �شريفة الدروي�ش) -دورة التكوين الفني يف الت�صوير الفوتوغرايف للن�ساء
(الفنانة مرام اجل�شي) -دورة أ��سا�سيات الفوتو�شوب للرجال(الفنان عي�سى ال
عبد رب النبي) – دورة التكوين الفني يف الت�صوير الفوتوغرايف (الفنان عبا�س
اخلمي�س) – دورتي ا�سا�سيات الت�صوير لالطفال (الفنانة زينب ا�صفري) -دورة
أ��سا�سيات الت�صوير الفوتوغرايف لالطفال (الفنانة �شريفة الدروي�ش) -دورة ر�سم

�سيمفونية ال�ضوء

الكاملة من أالعمال ،كما أ�ن عدد الزوار آ
بالالف ،وخروجه أ�ي�ضاً عن نطاق املحلية
لي�شمل بلدان اخلليج والعرب وبلدان العامل اذ ا�ست�ضاف املعر�ض ع�شرين دولة ،
وعدد الفنانني امل�شاركني وعدد أالعمال هو أالكرب على م�ستوى الوطن العربي
كما أ�ن زواره من خمتلف الطبقات الرتباطه مبهرجان �سنوي ثقايف وتراثي يتنوع
مق�صد زواره و أ�عمارهم".
يقول فرا�س ابوال�سعود "يختلف معر�ضنا هذا عن املعار�ض االخرى يف كونه يفتح
املجال للجميع للم�شاركة بدون االلتزام بع�ضوية ما (مع وجود �شرط االولوية
ألع�ضاء منتدى هم�سات) ومل يتم رف�ض اي عمل جاء �ضمن �شروط املعر�ض وميكن
احلكم على هذا بالنظر لعدد امل�شاركني الكبري والهدف أالول للمعر�ض هو ت�شجيع
كل موهبة مل جتد فر�صة للظهور او الت�شجيع ونتمنى ان نكون قد �ساهمنا ولو بجزء
ب�سيط يف احياء احلركة الفوتوغرافية للمنطقة ونطمح ان يكون هم�سات �ضوئية نقطة
بداية ملواهب �صاعدة ب�شكل م�ستمر"جنحت ادارة �صالة املعر�ض هذا العام يف تاليف
كل االخطاء التي كانت يف الن�سخ ال�سابقة من املعر�ض وكان يف ادارة ال�صالة االخوات
الن�شيطات زينب ا�صفري � -سمر الرم�ضان � -ضحى ال�شيوخ واالخوة عبا�س اخلمي�س-
نايف ال�ضامن-حممد زكي العوامي-ح�سني علي العوامي –فرا�س ابوال�سعود -احمد
هجل�س -فهد امل�صطفى-عبداهلل ابوال�سعود.
�صمم كتيب املعر�ض الفنانني أ�مين ال�سامل وعبداهلل ابوال�سعود وجاء ب�شكل متميز
جدا وبامكانكم حتميل الن�سخة االلكرتونية منه عرب الرابط التايل:

الديجتال للن�ساء (الفناة ابتهال) ويذكر ان جميع املدربني واملدربات قد تطوعوا لعمل
تلك الدورات دون اخذ مقابل.
وتتقدم ا�سرة املعر�ض بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف اجناح هذا املعر�ض من
م�شاركني أ�و منظمني وعلى ر أ��سهم خريية القطيف التي وفرت كل ال�سبل املمكنة
الجناح هذا املعر�ض لت ؤ�كد مرة اخرى على اهتمامها باملواهب واعطاءها الفر�صة
للظهور واثبات نف�سها� .شكر خا�ص ملنظمي املعر�ض وعلى ر أ��سهم منتدى هم�سات
الثقايف ( )http://hamasat.net/vbوكل من (عبا�س اخلمي�س  -حممد زكي
العوامي -ح�سني علي العوامي -عارف ال كرم -عبداهلل ابوال�سعود-مراد ابوال�سعود-
احمد هجل�س -خالد ال�ضامن – نايف ال�ضامن -فهد امل�صطفى -نواف امل�صطفى-
عالء ال ا�سماعيل -الدكتور با�سم ابوال�سعود -فرا�س ابوال�سعود -زينب ا�صفري � -سمر
الرم�ضان  -علي عبدالعزيز الزاير � -ضحى ال�شيوخ)
ملتابعة حية للمعر�ض بامكانكم زيارة الرابط التايل
http://youtu.be/PZO4BbTkrR8

وللتغطية الفوتوغرافية للمعر�ض بامكانكم زيارة:
http://alturl.com/e9432
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باقر ال�شما�سي

تراثنا احل�ضاري

مقال

كـــان نــاطقـــ ًا و متـــ أ�لـــقـــ ًا
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قبل �سنوات كتبت مو�ضوعاً ب�سيطاً بجريدة
اليوم عما يحتويه متحف ال�شيخ حممد الفار�س
يف منزله بالقطيف من حتف أ�ثرية نادرة,
كاملرطبانات الفخارية و العمالت القدمية
منها الفينيقية ة العثمانية و الهندية وغريها
و أ��شياء أ�خرى عديدة ,وكلها ترمز �إىل عراقة
منطقة القطيف و أالح�ساء و ح�ضارتهما
و�صلتهما العتيدة بح�ضارات بع�ض أالمم,
و طرحت حيال ذلك بع�ض االقرتاحات كي
تربز هذه املعامل احل�ضارية �إىل �آفاق أ�و�سع,
حيث بذل ال�شيخ حممد الفار�س يف جمعها و
اقتنائها جهداً وما ًال كبريين.
آ
والن ي�سعدين أ�ن أ�طرق مثل هذا املو�ضوع مرة أ�خرى ولكن بعيداً عن متحف ال�شيخ
حممد الفار�س ..الكل منا يذكر أ�ن منطقة القطيف و أالح�ساء و بقية مدن اخلليج
العربي كانت غنية بكل �شيء و أ�ق�صد كل ما يلزمنا من ماء عذب و غذاء و�صناعات
حملية كثرية و متعددة املنافع ال ح�صر لها ,ومل نكن نحتاج �إىل منتوجات غذائية
م�ستوردة من اخلارج أ�و م�صنعة �إال القليل جداّ مثل أالرز و ال�سكر و القمح و القهوة
وبع�ض البهارات ال�ضرورية .و أ�ما بالن�سبة ملا ن�ستورده من �صناعات من اخلارج أ�ي�ضاً
مثل اخل�شب من الهند و ال�سجاد الفار�سي و الرتك و أالقم�شة و الكربيت من اليابان
و غريها ,و أ�مثال هذه ال�صناعات التي كنا ن�ستوردها لي�ست �ضرورة ملحة لنا وال متثل
أ�دنى ثقل يف تقرير م�صري ا إلن�سان يف القطيف و أالح�ساء و اخلليج العربي كله ,اللهم
�إال أالقم�شة و جتارة اخل�شب من الهند ,أ�ما أالرز و ال�سكر و غريه فلد�سنا البديل
هو الرطب و التمر و الرثوة ال�سمكية و احليوانية و الفواكه و اخل�ضار� ,إىل جانب
الرثوات الهائلة من الل ؤ�ل ؤ� الثمني وهذا مما يعني أ�ننا لن منوت جوعاً �إذا مل ي أ�تنا

أالرز و ال�سكر و الدقيق حينذاك �إال �إنها عنا�صر غذائية مكملة ملا منتلكه و ننتجه
حملياً.
وبالن�سبة لتجارة اخل�شب و ا�سترياده من الهند فهو �ضرورة �إىل حد ما ,حيث ت�صنع
منه أ�بواب الغرف و الدهاليز يف معظم أالحوال ,و أ�ي�ضاً ال�سفن الكبرية (اجلالبوت)
و ال�صغرية ( لقل�ص وذلك لتمخر عباب البحار و املحيطات لريكب أالجداد تلك
املخاطر يف �سبيل الغو�ص ,للبحث عن الل ؤ�ل ؤ� و بطريقة عادية جداً ولكنها خطرة جداً
يف الوقت نف�سه ,دومنا أ�ية حماية له ؤ�الء الغوا�صني من أ�ي طارئ ,وكذلك ت�ستخدم
هذه ال�سفن ليعربوا بها البحار و املحيطات أ
لل�سفار �إىل بلدان الهند و ال�صني و
غريها للتعامل مع هذه ال�شعور يف جتارة الل ؤ�ل ؤ�.
ومن هذا املنطق أ�خذنا منها م ي�صلح لنا من منتوجاتهم الزراعية و ال�صناعية وبع�ض
امل�سميات وبع�ض النواحي الثقافية واحل�ضارية .ويقال� :إن الفاكهة (البوبي ) مث ً
ال
هي أ��صلها من الهند و ُزرعت هنا يف القطيف و ا�سمها أال�صلي (بومبي) .وكذلك
أ�خذوا ما ي�صلح لهم منا ,وهكذا هي أالمم يف تلك الع�صور منذ أ�الف ال�سنني يف أ�خذ
و عطاء متبادل يف كثري من أال�شياء .ومن البديهيات أ�نه �إذا ما ترابطت امل�صالح بني
أ�مم و أ�خرى حقباً طويلة من الزمن فالبد أ�ن تت أ�ثر بثقافات و عادات و ح�ضارات
بع�ضها بع�ضاً فت أ�خذ من بع�ضها ما يعجبها وي�صلح حالها �إذا مل تكن تلك مت�س قيمها
أال�سا�سية.
آ
أ
أ�ما ال�سفن ال�صغرية ( القلو�ص :جمع قل�ص ) �و قوارب كما ت�سمى الن ,فهذه القوارب
ت�ستخدم يف أ�غلب أالحيان ل�صيد أال�سماك حيث أ�ن خليجنا العربي لديه ثروة �سمكية
هائلة ,وكذلك الروبيان ,نعم كلنا نعرف نحن أ�بناء اخلليج العربي ب أ�ننا نا ننتج ثروة
زراعية فوق حاجة االكتفاء الذاتي.
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر احلم�ضيات مث ً
ال كالليمون و أالترجن و الرارجن و
الربتقال ,و أ�ما الفواكه أالخرى فكثرية مثل التني ( بثالثة أ��سماء ) و الرمان و املوز
و البوبي و البطيخ و اجلرموز و الطروح و التوت و الكعك و الكنار و العنب و اللوز و
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أ��شياء أ�خرى ال يح�ضرين ذكرها آالن ..ومن اخل�ضار القرع و البوبر و الطماطم و البامية
و الباذجنان و اجلزر و البطاط�س و أ�ي�ضاً الفجل و البقل و الكرف�س واحلندبان وغري ذلك
الكثري .ويف مقدمة هذه العنا�صر الغذائية كلها الرطب ,الذي ورد ذكره يف القرءان الكرمي
أ�كرث من مرة ,وكذا ورد ذكر النخلة ومدى قدا�ستها يف �شريعة حمو رابي ,وبع�ض الن�صو�ص
من قوانني حمو رابي تردع أ�ي متهاون بقدا�سة النخلة وجدت يف العراق منذ أ�كرث من
أ�ربعة أ�الف �سنة قبل امليالد ,فالنخلة أ�ذن هي أالم الر ؤ�وم التي كانت تر�ضع أ�بناءها يف
منطقة اخلليج منذ نعومة أ�ظافرهم.
أ��ضف �إىل ذلك فائدتها يف بناء املنازل فتبني ب�صخور البحر وت�سقف غالباً بجذوع النخل,
و�سعفها الياب�س ي�ستعمل للوقود ,و أ�ما مترها رطباً و متراً فيحتوي على عدة عنا�صر
غذائية مهمة .ون�ستخل�ص من ذلك أ�ن هذه ال�شجرة قل مثيلها �إن مل نقل ال يوجد مثيلها
بني أ�نواع ال�شجر نظراً ملنافعها املتعددة ...ونحمد اهلل ونبارك ألولئك الذين رجعوا آالن
�إىل العناية بالنخلة و ألنواع الرثوة الزراعية من فواكه و خ�ضار ما عدا �شجرتي الربتقال
و اخلوخ رمبا ألنهما ال تعطيان مردوداً مادياً �سريعاً.
أ
أ�ما اجلانب ال�صناعي فال يقل أ�همية عن اجلانب الزراعي ,حيث �ن اخل�شب كانت ت�صنع
منه ال�سفن و �إ�صالحها ,و أ�بواب غرف املنازل و دهاليزها ,وهناك �صناعة ال�سالل الكبرية
و ال�صغرية ,وكلها خدمات حملية طبعاً ,فال�سلة الكبرية خ�ص�صت لو�ضع الثياب الن�سائية
فيها ,و ال�سالل ال�صغرية و ال�سروج لو�ضع الرطب فيها ,وت�صنع من أال�سل ,و أ�ما �صناعة
اجلرة و ال�شربة و اجلحلة و احلب بك�سر احلاء ,والتنك ,وكلها من الفخار ,و يو�ضع بها
املاء لل�شرب ,وميزتها أ�نها ال متت�ص احلرارة فتربد املاء بعد فرتة وجيزة حتى يحني
�شربه بارداً ,كذلك �صناعة املديد وخامته من أال�سل أ�ي�ضاً ,ليك�سو بها النا�س أ�ر�ضية غرف
ال يف ف�صل ال�صيف طبعاً
منازلهم و أالروقة أ�حياناً ,و أ�ي�ضاً يفر�شون بها �سطوح منازلهم لي ً
أ
ليتجنبوا حرارة الغرف بالن�سبة للفئات التي متلك منازل قد �شيدوها �و ورثوها من
أ�جدادهم ,وهناك �صناعة أال�سرة أ
للطفال وي�سمى ( املِ َن ّز) و أ��سرة للكبار وي�سمى ال�سرير
أ
(قف�ص ) وجمعها ( القفا�صة ) ,و يوجد منها ما يت�سع ل�شخ�صني �و ل�شخ�ص واحد ,وت�شبه
�إىل حد ما أال�سرة اجلديدة ط ً
وال و عر�ضاً وارتفاعاً ,وت�صنع جميعها من �سعف النخل (
اجلريد) ,ورمبا تعني كلمة اجلريد أ�نها جمردة من اخلو�ص; �إذ يو�ضع و ينقع يف بركة
من املاء ملدة أ�يام ليك�سب مرونة يف التقوي�س و التخريق ,وثمة �صناعة ال�سفرة ,و احل�صري
للجلو�س عليه ك�سجاد من اخلو�ص وهو البديل أ�حياناً لدى بع�ض البيوت الفقرية عن
املديد ,وذلك ألن احل�صري أ�قل ثمناً من املديد .وكذلك �صناعة الو�سائد و اللحاف الذي
يعطي دفئاً أ�كرث من بطانية ال�صوف امل�ستورد و الفرا�ش.
أ
ولل�سف كل هذه ال�صناعات اليدوية قد غابت عن أالنظار وعن الذاكرة تقريباً وك أ�نه حلم
أ
أ
أ
من الحالم املمتعة � ,و ك�نها �صفحة وانطوت �إىل غري رجعة وحلت حملها ال�صناعات
أالجنبية ببهارجها و التفنن يف �إغراء وجذب امل�شرتي �إليها� .صحيح أ�ن بع�ض هذه
ال�صناعات امللحية التي كنا نفخر ب�إجادة ت�صنيعها ثم ت�سويقها حملياً ,الزال بع�ضها أ�و
القليل منها جداً على أال�صح توجد ب�سوق اخلمي�س بالقطيف مثل ال�سالل الكبرية و
ال�صغرية و ال�سفرة و ال�صناديق املزخرفة بالنجوم الرباقة ال�صفراء و الف�ضية ,والتي كانت
ت�ستعمل خزانة للثياب .وهذه البقية الباقية من ال�صناعات املحلية لي�ست �إال جهود فردية
ألنا�س قالئل جداً يف بع�ض قرى منطقة القطيف ,وقد أ�ح�سنوا �صنعاً على هذه البادرة

منهم وعلى هذه اجلهود ,و مرحى لهذه أالنامل الطيبة التي تر�سم لنا بع�ض املعامل
الرتاثية ,وتبث لنا أ�ريجاً من أ�نفا�س أالجداد غري أ�نها باهظة الثمن ب�سبب قلة ا إلنتاج ,ألن
العر�ض ال ميثل �إال ع�شرة فقط يف املائة من الطلب ألن اجلهود فردية حمدودة.
وهناك كذلك توجد آالن �صناعة بع�ض أال�شياء الفخارية مثل ال�شربة التي جاء ذكرها .و
(القدو) حيث ت�ستعمله الن�ساء يف الغالب ل�شرب ( الغليون ) التنت حتى يومنا هذا ,وي�صنع
آالن يف البحرين ويجلب �إىل هنا.
أ
أ
و�صحيح أ�ي�ضاً أ�ن عقارب ال�ساعة ال ترجع �إىل الوراء ف�سواء ر�ضينا �م �بينا فالبد من
التعاي�ش حتماً مع منطق هذا الع�صر ,فنتعامل مع م�ستجداته واكت�شافاته طاملا حبانا اهلل
جلت قدرته بنعمه و ف�ضله ,و أ�ية أ�مة حباها اهلل بذلك فالبد أ�ن تختار احلياة الرغدة ذات
امل�ستوى املنا�سب لقدراتها املادية و العلمية وطاملا أ�ن ذلك التعامل ال مي�س أالديان ال من
قريب وال من بعيد وال مي�س القيم أال�سا�سية لهذه أالمة أ�و تلك; لذا أ��صبحت الع�صرنة
يف حياتنا اليومية من تزيني منازلنا ب أ�فخر أال�شياء و اقتبا�س ما ينا�سب قدر امل�ستطاع
دومنا ت�سرع و انفالت ,وامتالك أ�ف�ضل و�سائل تنقلنا يف احلدود امل�ستطاعة ,أ��صبح كل ذلك
�ضرورة ال خيار لنا فيها .ولكن كل هذا و ذاك ال يعني أ�ن نق�سو على كل ما هو ما�ض من
تراث وغريه من تقاليد و عادات مفيدة ,و نلهث رك�ضاً وراء امل�صالح الذاتية املح�ضة ,وال
يعني أ�بداً أ�ن يكون هذا املنعطف احل�ضاري و �إيجابياته ,وهذه ال�ضجة الكربى و التهويل
يف �إغرائنا بكل جديد ينتجه الغرب و ال�شرق مربراً لندير ظهورنا حيال تلكم ال�صناعات
( التي �سادت ثم بادت ); ألنها جزء نفي�س من ذلك الكيان ومن ذلك التاريخ احل�ضاري
ال�سحيق ,الذي هو مبثابة أالمانة التي تركها أالجداد لنحافظ على ما أ�مكن احلفاظ عليه
ليكون يف متناول أ�ي فرد لتزيني منزله به للذكرى مث ً
ال حني تكون أ��سعاره معقولة .ومن
أ�جل �إحياء هذا الرتاث ينبغي أ�ن يُقام م�شروع يتكاتف فيه باجلهد و املال بع�ض جتارنا وبع�ض
اجلمعيات اخلريية ,ألن هذه اجلمعيات حني ت�ساهم بقدر امل�ستطاع باجلهد مث ً
ال وغريه
تكون قد أ�عطت ملواطنيها عطاء أ�و�سع جما ًال �إىل جانب ن�شاطاتها ,ألنه حني هذا امل�شروع
النور ف�إنه �سي�ساهم أ�ي�ضاً يف ت�شغيل بع�ض أاليدي العاملة املحلية .و �إنني ملتفائل بان بع�ض
جتارنا وبع�ض القائمني على بع�ض اجلمعيات اخلريية مبنطقة القطيف �سيعطون بع�ض
اهتمامهم لهذه الفكرة الب�سيطة ,فلديهم
امللكات احل�سية التي تدعوهم حلب وطنهم
و مواطنيهم وتراثهم ,وحتى لو مل يُدر ذلك
ربحاً مادياً كبرياً يف بادئ ذي بدء بيد أ�نه
�سيعطي وال �شك يف امل�ستقبل القريب مردوداً
كبرياً و مر�ضياً ,ولكن ال ينبغي أ�ن يكون
التفكري بهذا امل�شروع إلحياء الرتاث تفكرياً
مادياً بحتاً.
و أ�ختم هذا املو�ضوع الرتاثي الغائب
احلا�ضر ,بقول �شاعرنا الفحل �شاعر اخلليج
العربي املرحوم عبد الر�سول ال�شيخ علي
اجل�شي :هذي بالدي وهي ما�ض عامر,
جم ُد و�آت بامل�شيئة أ�عمر.
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قالوا القطيف

فقلت ذي أ�ثارها
اعداد علي آ�ل ثاين وافراح جعفر العبداهلل

عد�سة:افراح جعفر العبداهلل

تقرير

قال��وا القطي��ف فقلت جل م�صابها أ�ن تن أ���ى عنها أ�يها الربان
كان املح��رم ق��د �سقاه��ا حزن��ه ف أ�عنت��ه ي��ا أ�يه��ا الهج��ان
ماخل��ت أ�نك عن �سماها راحل ويداك مل ؤ
الح�سان
��� �صنيعها إ
ن�شر الزمان على �ضفاف أ�ني�سها حلل الرخاء لتنزل ال�ضيفان
والب��ا �إمي��ان
ولطامل��ا غذي��ت فيه��ا مهجة�شم��اء ت�سم��و إ
ومنحته��ا قل��ب الوفاء حمافظا واحلق ت�سلك ن��وره ال�شجعان
أ�ك�سبتها العز الكبري حمام��دا و�سمت ت�سجل جمدها البلدان
ي��ا أ�يه��ا الثق��ل الكب�ير وه��ذه أ�ح�شائه��ا �شب��ت به��ا الن�يران
ق��د هاله��ا منك الف��راق وظنه��ايف خاطريك حمب��ة و جنان
قال��وا القطي��ف فقلت ذي آ�ثاره��ا ألمانة ترع��ى بها أ
الميان
خ��ط �إن عطائك��م ه��ذا يب��ارك نهج��ه الق��ر�نآ
بورك��تِ ي��ا ُ
فع�س��اك يف كن��ف الر�سول و آ�ل��ه متنعما يحنو ب��ك الر�ضوان

أ
وال�سماك الطازجة �إىل أ�نحاء اململكة العربية ال�سعودية والعامل .وقد كانت
ؤ
ؤ
ؤ
ؤ
أ
معروفة بتجارة الل�ل� وا�ستخراجه قبل �ن يخرتع اليابانيون الل�ل� ال�صناعي يف
بدايات القرن الع�شرين فواحة القطيف تعد من أ�قدم املناطق امل أ�هولة يف اخلليج
العربي ن� أش�ت على �صعيدها ح�ضارات ،وتعاقبت عليها دول ،و�شهدت أ�ر�ضها كثرياً
من أالمم أ
والجنا�س .هل تريد معرفة تراث منطقة القطيف ؟ هل حتب التعرف
على احلرف اليدوية القدمية فيها؟ كل ذلك جتده يف معر�ض خريية القطيف
التي اقيم يف ال�سابع ع�شر من �شهر رم�ضان  1432فخالل التجول بني جنبات
املعر�ض ،تتنوع احلرف أال�صيلة التي يقوم جمموعة من كبار ال�سن من الرجال ،
ب�إعطاء الزوار �شرحا مف�صال عن احلرفة أ
والدوات التي ت�ساعد احلريف يف �إمتام
املنتج ،فاخلباز ي�ستعر�ض مراحل �صناعة اخلبز بالطريقة التقليدية ،حيث يعتمد
يف ذلك على أ�دوات ب�سيطة تخرج لنا الرغيف الذي ي�شكل مورداً غذائياً يف ذلك
الوقت من التنورو ميكن للجمهور تذوقه ،أ�ي�ضاً يتابع الزوار �صناعة احل�صري
الذي يعتمد على �سعف النخيل،وغريها من احلرف القدمية �سوف نتطرق اليها
يف هذا التقرير
وكانت القطيف منذ العهود املا�ضية ذات ح�ضارة متقدمة حيث انت�شرت فيها
العديد من املهن وال�صناعات والتي كانت تغطي وتلبي حاجة النا�س فيها .ويف هذا
ال�سرد املتوا�ضع عر�ض لبع�ض املهن وال�صناعات التي كانت منت�شرة يف املنطقة .كان
تعتمد القطيف على أ�عمال كثرية نذكر منها مايلي.
راعي ال�سعف:وهو رجل يقوم ب أ�خذ ال�سعف من مزارع النخيل ويحمله على ظهره
�إىل املنازل ال�ستعماله يف أ�غرا�ض الوقود مثل الطهي وعمل اخلبز مقابل مبلغ
معني من املال.

القفّا�ص:يقوم القفا�ص بعمل أ�قفا�ص الطيور والدجاج واحليوانات وكذلك يعمل
أ�قفا�ص ي�ستعملها النا�س ك أ��سرة للمنام و أ��س ّرة أ�خرى لل�صغار يعرف الواحد منها
با�سم (منز) أ�و كاروكة وال�سجم عبارة عن قف�صني للجلو�س عليها ,وتوجد يف
ً
ً
تعترب مدينة القطيف وما جاورها اليوم من املدن ال�صغرية والقرى ،جزءا حيويا جمال�س الكبار من أالهايل.
من املنطقة ال�شرقية ،حيث ترتبع واحة القطيف امل�شهورة على جانب من ال�ساحل
الغربي للخليج العربي،فهي مدينة مهمة وتتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي جعلها من فتل أ
اللياف :بعد ح�صولهم على الياف النخيل يقوم املخت�صون(بفتلها) بيدهم
أ
اهم مدن اخلليج العربي.و ي�ضم املجتمع القطيفي �ربع فئات هي :ال�صيادون ،دون ا�ستعمال أ�ي أ�داه� ,صانعني من هذه أاللياف احلبال ال�ستعمالها يف ربط ال�سفن
ؤ
والفالحون ،والتجار ،وموظفو احلكومة وال�شركات وامل��س�سات.
واحليوانات والع�ش�ش ون�شر مالب�س الغ�سيل أ
والغرا�ض عليها
والقطيف واحة �ساحلية عريقة غنية وم�صدرة للبرتول والتمور والفواكه
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�صانع ال�سِ الل:ت�صنع ال�سالل من أ�غ�صان �شجرة الرمان والعنب و أ�عواد احليزران ومنها �سالل املالب�س حيث ت�صنع من أ�عواد
احليزران ويلون بع�ضها ب أ��صباغ خمتلفة وتتكون من قطعتني وهي القاعدة حيث تو�ضع املالب�س بداخلها أ
والخرى الغطاء
با إل�ضافة �إىل تاج يو�ضح فوق الغطاء ,مت�ص ً
ال به وت�ستخدم هذه ال�سِ الل حلفظ ونقل املالب�س ومنها نقل املالب�س العرو�س �إىل
بيت زوجها وكان معظم من ميار�س هذه املهنة ن�ساء من املنطقة وخا�صة أ�هايل الفالحني.
احلدادين:احلداد هو الذي يعمل ال�صخني والقدوم واملو�شار و أ��صياخ وجالليب أالبواب وي�صنع ال�سكني واملح�ش واملنجل
وامل�سامري ب أ�نواعها وغري ذلك من أالدوات ,وقد ا�ستخدموا لذلك أ�دوات ب�سيطة هي :املطارق ,اجللبات ,كري ويطلق عليها
(منفخة) ,ال�سندال ,الفحم ,ويتم عمل أالدوات عن طريق و�ضع احلديد على النار ويرتك حتى يحمر ثم ميغط ويعاد من جديد
�إىل النار (الكر) ,ثم يرفع وينظف ويطرق ف�إذا كانت أالداة حتتاج �إىل ترقيق فت�سحل باملربد احلديدي و�إذا كان يحتاج �إىل أ��سنان
في�سحل أ�ي�ضاً لعمل أال�سنان أ
وال�شياء التي حتتاج �إىل هكذا ,ثم ي�شرب باملاء ليكون قاطعاً.
التنّاك:وهو ال�شخ�ص الذي يقوم ب�صناعة وبيع أالدوات املعدنية التي ت�ستخدم يف البيوت مثل -املنقلة -وهي ذلك املوقد
الذي يو�ضع به الفحم ويتم ا�شعاله لغر�ض عمل القهوة وال�شاي أ�و كجمر ل�شرب القدو والنارجلية ,و الط�شت وهو عبارة عن
�صفيحة دائرية ت�ستخدم لغ�سل املالب�س ,واملحقان واملنقا�ش وامل�شخال كذلك يقوم الت ّناك ب�صناعة ال�صناديق املعدنية فهذه بع�ض
ال�صناعات التي يقوم بها الت ّناك.
اخلبازين:كانت بيوت القطيف متكيفة مع الو�ضع البيئي الذي ت�سايره �إذ تعمل على توفري خبزها بنف�سها وبالطرق التي حتلو
لها �إما بوا�سطة التنور أ�و �صفيحة (التاوه) وعندما أ��صبح اخلباز كمهنة م�ستقلة خارج البيت وتفرغ لها الرجل وتفنن يف عمل
اخلبز فكان يقوم ب�صنع خبز الدبل ( أ�ي مقدار قر�صني يف قر�ص واحد) ,كما أ��صبح ي�ضع عليه ال�سم�سم كما يقوم بزخرفة القر�ص
بيديه أ�و بامل�شط املو�ضوع به م�سامري ليكون به ثقوب لكي ال ينتفخ وعندما ي أ�تي الرجل ل�شراء اخلبز ومعه طفل كان اخلباز
يعمل للطفل (حتويره) أ�ي قر�ص �صغري ليفرح به الطفل ,وتتطلب هذه املهنة ط�شتاً وحموراً وتختاً وكمجه لرفع اخلبز من
التنور ,فيو�ضع الطحني واملاء وامللح واخلمرية وذلك مبقادير معينة ,وتتم عملية العجني كالتايل:بعد تنقية احلنطة من املواد
الغريبة يو�ضع الطحني يف ط�شت ويو�ضع فيه مقدار امللح واخلمرية وي�سكب عليه قلي ً
ال من املاء لي�سهل على اخلباز ال�ضغط
والتفتيت وي�ستمر يف �إ�ضافة املاء ويغطى الط�شت حتى يخمر العجني ثم يو�ضع على التخت (الطاولة) ويبا�شر بعمل اخلبز
وذلك بتحوير العجينة ,يتم وزنها بقب�ضة يده ثم ي�ضعها على امللزقة في�ضرب بها جنب التنور ليل�صق العجني وعندما يالحظ
ن�ضج القر�ص يرفعه بالكمجة أ�و املق�شرة (ملعقة خا�صة) ,وقد برز أ�هل القطيف بعمل اخلبز أال�صفر ,خبز الزهراء ,خبز مرمي,
وي�ستخدم ال�سجني والتالل كوقود إل�شعال النار يف التنور.
الطب ال�شعبي :هناك �شخ�صان يقومان مبهنة الطب ال�شعبي أ�ولهما:الطبيب ال�شعبي وهو الذي ي�صف الدواء ليتم �شراءها من
(احل ّواج) ولقد كان أ�جدادنا �إذا مر�ض أ�حد منهم أ�و من أ�طفالهم يعر�ضهم على الطبيب ال�شعبي لي�شخ�ص املر�ض ح�سب خربته
(للم�ساك ال�شديد),
(لل�سهال) ,حنظل إ
وجتربته في�صف لهم العالج املي�سور ,ومن العقاقري التي ي�صفها للمري�ض احللبة إ
احلناء (لت�شقق أالرجل أ
واليدي و�صبغ ال�شعر) وغري ذلك .أ�ما ال�شخ�ص آالخر فهو احلواج الذي يقوم مبهمة احل�صول على
أ�نواع معينة من أالع�شاب والنباتات وبع�ض الدهون ليتم خلطها بن�سب معينة وحت�ضريها كدواء فقد ا�ستخدم (احللول) وهو
نبات الع�شرج املطبوخ كدواء لعالج أ�مرا�ض التخمة ويعطى عن طريق الفم وال يطاق �شرابه ,و (حبة الربكة) عالجاً للربو
و�ضيق التنف�س وعالجاً للبهاق ,و (بدور اجلزر) عالج للح�صوة و احلالب ولنف�س ال�سبب ي�ستخدم الفجل يف ماء �ساخن فتنزل
احل�صوة بعد يومني أ�و ثالثة ,ومن أالع�شاب امل�شهورة للعالج :احلنطة ,ال�شعري ,اخلروب ,الثوم ,الين�سون ,اجلنزبيل ,وقد كانت
هناك بع�ض الت�سميات املحلية التي تدل على بع�ض أالمرا�ض منها� :صخونة واملعنى ارتفاع احلرارة ,وجع يعني أ�مل ,بوعدوين
واملعنى مغ�ص.
تلك هي القطيف املدينة التاريخية التي �شهدت أ�ر�ضها أ�مماً وح�ضارات،تلك هي القطيف مبا�ضيها العريق وتراثها املجيد
،تلك هي القطيف لوحة خ�ضراء وعبري دائم ون�سيم عليل ورجال �شرفوا التاريخ مبا�ضيهم و�صنعوا جمدا لها ون�ساء �سطروا
لهم تاريخ بوقوفهم بجانب الرجل يف �صناعة التاريخ عندما تتعاون الروح وت�شد من ع�ضد زوجها من اجل لقمة العي�ش وتلك
القطيف بهذا ال�سجل التاريخي النا�صع كا�شعة ال�شم�س وهي ت�سطع على �سواحلها وتلك القطيف وهي تزهوا ب�شبابها وهم
يحيون تراثها اال�صيل و�سط هذه ال�ساحة من اجل تعريف العامل برتاثها املجيد فهذه القطيف وهذا طموح رجالها يدجمون
تراث املا�ضي بتطور احلا�ضر.
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المييل التايل alkhatmag@yahoo.com -
ت�ستـقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة من املنطقة ال�شرقية على إ

احتفل ال�شاب وايف أ�حمد علي الزاير بزواجه
على كرمية د .ه�شام كمال الفار�س
بالرفاء والبنني

منا�سبات
احتفل املهند�س يامن �شاكر عبداحلميد أ�بوال�سعود بخطوبته على
عبدالله عبداملجيد أ�بوال�سعود أ�لف مربوك
كرمية
إ
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احتفل ال�شاب
ح�سن علي عبد احل�سني اجل�شي
بزواجه علىكرمية املهند�س عبد علي ح�سن اجل�شي
أ�لف مربوك

احتفل ال�شاب نذير خالد الزاير بزواجه على كرمية
عبد العزيز عبد اهلل عبد احلي أ�لف مربوك

منا�سبات

احتفل ال�شاب ح�سن علي عبد احل�سني اجل�شي
بزواجه علىكرمية املهند�س عبد علي ح�سن اجل�شي

احتفل ال�شاب أ�حمد عبد البا�سط عبد احلميد اجل�شي
بزواجه على كرمية أ
ال�ستاذ �سمري �سعيد ال�سنان بالرفاء والبنني
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حوار/ح�سن اخلاطر -مظاهر اخلمي�س
ال�شيخ علي �آل مو�سى من مواليد العوامية مبحافظة القطيف واحد من النماذج
النادرة التي جمعت بني الدرا�سة احلوزوية أ
والكادميية .وقد ظل خمل�صا لطموحه
يف املجالني ؛ لذلك حقق جناحا يف احلقلني� ،إذ بالرغم من تخرجه من اجلامعة
والتحاقه بوظيفة يف �سلك التعليم بالفرب من منزله� ،إال أ�نه �شد الرحال �إىل
الريا�ض لاللتحاق بجامعة امللك �سعود واحل�صول على درجة املاج�ستري.
ومل تكن مثل هذه النتائج التي أ�جنزها مفاجئة حقًا ملن عرفه عن كثب ،فرجل
مثل ال�شيخ املو�سى كان عنده طموح كبري ومل يعرف الك�سل يف حياته أ�بدًا ،وكان
ي�ضحي مباله ووقته وي�ضطر أ�حيانا للت�ضحية مبا هو أ�كرث من ذلك ،كل هذا كي
يتعلم أ��شياء يف خمتلف العلوم ،ويلقي حما�ضرات يف جميع احلقول ،متنقال من
مكان آلخر.
وبالرغم من حياة الكفاح للمو�سى يف ظل ومعاناة الغربة ألكرث من ع�شر �سنوات،
وان�شغاالته الكثرية ،فقد قدم للمكتبة العربية كتبا قيمة نحتها بفكره ،وهي
�ستبقى ما بقي الب�شر على وجه أالر�ض ،فال يوجد �شيء يخلد ا إلن�سان أ�جمل من
العلم ،فهني ًئا لك هذا اخللود.
أ�ترككم مع هذه املقابلة يف رحلة ممتعة:

هال حدثتنا باخت�صار عن �سريتك الدرا�سية أالوىل؟
علي �آل مو�سىُ :
ولدت يف مدينة العوامية مبحافظة القطيف يف 1389هـ1969 /م،
وفيها در�ستُ االبتدائية واملتو�سطة ،و أ�ول ثانوي ،ويف 1407هـ1987 /م خرجتُ
للدرا�سة الدينية ،فمكثتُ يف �إيران ثالث �سنوات (1407ـ 1410هـ)1987( ،ـ 1990م)،
و أ�كملت درا�ستي احلوزوية يف �سورية التي بقيت بها خم�س �سنوات (1411ـ 1416هـ)،
(1991ـ 1996م) ،ثم رجعت �إىل القطيف ،ف أ�كملت الثانوية يف تاروت ،و أ�زمعت بعدها
على الدرا�سة اجلامعية ،ف�شددت الرحال �إىل جامعة امللك في�صل أ
بالح�ساء ،وبقيت
فيها بني (1418ـ 1422هـ)1998( ،ـ 2002م) ،وح�صلت على بكالريو�س يف الرتبية،
تخ�ص�ص لغة عربية ،بتقدير ممتاز ،وبدءًا من تخرجي يف هذه ال�سنة التحقت
ب�سلك التعليم العام ،ثم �سعيت للجمع بني التدري�س العام وموا�صلة الدرا�سة
أالكادميية ،فالتحقت بجامعة امللك �سعود بالريا�ض؛ لدرا�سة املاج�ستري ،ويف عام
1429هـ2008 /م مُنحت درجة املاج�ستري يف النقد أالدبي احلديث بتقدير ممتاز.
هل يوجد أ��ساتذة ت أ�ثر بهم املو�سى يف درا�سته بنوعيها؟ وهل ي�صنف نف�سه�ضمن دائرة مدر�سة فكرية معينة؟!
علي �آل مو�سى :هناك قلة من أال�ساتذة ت أ�ثرت بهم يف نوعي الدرا�سة الدينية
أ
والكادميية ،وعلى ر أ��س الذين ت أ�ثرت بهم يف احلوزة تنت�صب قامة املرحوم ال�شيخ
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طموحاتنا يف امللتقى
أ�ن نر�سي الفكر
العميق والكتابة
املنهجيةالعميقة وبناء
جيل واع

تعلمتُ من الغربة
اجلد يف طلب العلم
واملعرفة ،والعمق يف
بناء الفكرة
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عبد اللطيف ال�شبيب ،وال�شيخ فوزي �آل �سيف ،وال�شيخ �شاكر النا�صر،
وال�شيخ علي النا�صر .ويف حقبة البكالريو�س ت أ�ثرت بالدكتور �إبراهيم
احلاوي ،والدكتور تامر �سلوم ،والدكتور خالد �سليمان فليفل ،ويف املاج�ستري
ت أ�ثرت بالدكتور عبد اهلل الغذامي ،والدكتور معجب الزهراين.
و أ�ما فيما يتعلق باملدر�سة الفكرية ،ف أ�نا ال أ��ص ّنف نف�سي �ضمن مدر�سة
فكرية واحدة؛ ألنيّ مت أ�ثر مبجموعة من املدار�س ،و أ�رى ب أ�نّ العطر موزع
على الزهور ،وال حتتكره زهرة واحدة.
ما أ�ثر جتربة الغربة يف نحت فكر املو�سى؟
علي �آل مو�سى :تعلمتُ من الغربة اجلد يف طلب العلم واملعرفة ،والعمق
يف بناء الفكرة ،واالنفتاح املعريف ،واالطالع على فكر الذات وفكر آالخر
املختلف م ًعا ووعيهما ،و أ�خذ احلكمة أ� ّنى كانت ،واال�ستفادة من أال�سلوب
املنهجي آ
للخر حتى مع االختالف الفكري معه ،و�ضرورة خلق قنوات
توا�صل فكري وعملي ،و�ضرورة وجود أ�كرث من طريق ت أ��سي�سي يف ت�شكيل
الفكر و أ��سلوب العر�ض وا إلقناع.
عرف املو�سى بكتاباته العلمية ,فمتى بد أ�ت التجربة القلميةللمو�سى؟
أ
أ
علي �آل مو�سى :بد�ت الكتابة و�نا يف البالد ،قبل اخلروج للدرا�سة الدينية،
فكنت أ�هتم مبادة التعبري يف املدر�سة ،و أ�خرج مع ابن خايل أ�حمد امل�شيخ�ص
ال�صحف احلائطية منذ مرحلة الدرا�سة املتو�سطة ،وا إل�سهام يف ال�صحيفة
احلائطية يف م�سجد الر�سول أالعظم بالعوامية.
ثم تكثف ذلك يف حوزة ا إلمام القائم (عج) يف �إيران والتي كانت الكتابة
مادة درا�سية �إلزامية فيها ،وكانت حتفل بغيث هتان من امل�سابقات الكتابية
على مدار ال�سنة واملنا�سبات ،وقد حر�صت ـ باهتمام بالغ ـ على امل�شاركة يف
أ�كرثها .أ�ما أ�ول ما ُن�شر يل يف جملة ر�سمية ،هي جملة (ال�شهيد) يف �إيران
�سنة 1407هـ1987 /م...
بعد ما ق�ضى املو�سى فرتة طويلة يف الدرا�سة الدينية ,رجع للجلو�س على
مقاعد الدرا�سة أالكادميية! أ�مر يثري الت�سا ؤ�ل .ملاذا؟
علي �آل مو�سى :باخت�صار :ألنيّ أ� ؤ�من أ�نّ املعاجلة الفكرية للق�ضايا ّ
يف�ضل
أ�ن تعتمد على احلقلني العلمي والديني م ًعا ،و أ� ّنهما جناحا طائر واحد،
ي�ستطيع بهما أ�ن يحلق يف �سماء الفكر.
ما مميزات و�سلبيات كلّ من الدرا�ستني :الدرا�سة الدينية(احلوزوية) ,والدرا�سة أ
الكادميية اجلامعية؟!
علي �آل مو�سى :أ�عتقد أ�نّ أ�ه ّم مميزات الدرا�سة احلوزوية هي الربانية،
و أ�نّ الدار�س فيها ي�شعر أ� ّنه يدر�س (الدين) ،ويظلله ا إلح�سا�س باهلل
ومراقبة املع�صوم ،و أ�نّ فهمه ملا يدر�س (م�س ؤ�ولية) ي أ�تي بعدها حمل و أ�داء
(الر�سالة) ،و�إىل جانب هذه امليزة هناك مميزات أ�خرى مثل :العمق،
وال�شمول وال�سعة.
ويف املقابل ف�إنّ أ�ه ّم ميزة يف اجلامعة يف نظري هي :املنهجية ،ومعها �سمات
أ�خرى ،مثل :املعا�صرة واحلداثة ،واجلدة ،واحلركة واحليوية ،وتنوع أ��سلوب
املعاجلة ،واال�ستفادة من العلوم احلديثة.
ذاك يف جانب ا إليجابيات واملميزات ،أ�ما عن ال�سلبيات ،فمن �سلبيات
احلوزة :أ�نّ الدرا�سة فيها تعكف على املتون التي �صيغ كثري منها بلغة
م�ضغوطة ذات احتماالت كثرية ـ و أ�حيا ًنا ـ متباينة ،ومن ث ّم فهي تركز
على الدرا�سة اللفظية ّ
(فك العبارات) أ�كرث مما ت�سعى ال�ستلهام املحتوى
املعريف والنظرية وامل�ضمون ،وبا إل�ضافة لذلك ،فكتبها ومناهجها قدمية،

ومل ُتكتب ـ أ��ص ً
ال ـ للدرا�سة ،ومل ت�سع احلوزة يف كثري من مفا�صلها وعلى
امتداد زمانها لتقدمي مناهج جديدة أ�و مطورة ،وبلغة علمية وا�ضحة،
وهاتان ال�سلبيتان (درا�سة املتون ،والقدم) أ�ن� أش�تا �سلبيات أ�خرى منها:
طول زمن الدرا�سة التي غالباً ما تنوف عن الع�شرين �سنة قبل نيل
االجتهاد الذي هو قليل ن�سب ًيا يف احلوزة ،واال�ستغراق يف الدرا�سة
النظرية ،والعي�ش يف الواقع االفرتا�ضي بدي ً
ال عن الواقع
ً
االجتماعي ،و�سيطرة الدرا�سة احلوزوية على اجلهد بديال عن
الدور االجتماعي والفكري ،ف�ض ً
ال عن �سمة �سلبية مركزية يف
كثري من احلوزات هي عدم تدري�س العقائد والقر�آن الكرمي
واحلديث ال�شريف ونهج البالغة أ
والخالق والعرفان والعلوم احلديثة،
وعدم االهتمام بالعلوم امليدانية والتطبيق امليداين لها ،وتكثف الدرا�سة يف
ثالثة جوانب فقط هي :اللغة ،أ
وال�صول ،والفقه ،وح�صر الدر�س اللغوي يف
الن�ص.
النحو وال�صرف ،دون درا�سة فقه اللغة ،وعلم الداللة ،ومناهج فهم ّ
وينبغي أ�ن ال نن�سى أ�نّ أالمر ن�سبي يختلف من حوزة �إىل أ�خرى ،ومن زمان
�إىل �آخر.
أ�ما عن �سلبيات الدرا�سة اجلامعية ،فمنها :ال�سطحية ،واالجتزاء ،و�ضعف
القدرة على الت أ�هيل العلمي؛ مما ي ؤ�دي �إىل �ضعف املخرجات العلمية.
 من وجهة نظرك :هل الدرا�سة أالكادميية يف الوقت الراهن مهمة
لرجل الدين؛ ليقوم بدوره ب�شكل أ�ف�ضل ،مع أ�نّنا نالحظ أ�نّ رجال
الدين البارزين يف املجتمع مل يوا�صلوا درا�ستهم أ
الكادميية؟
نوعي الدرا�سة أ�جدى لعامل الدين؛
علي �آل مو�سى :أ�عتقد أ�نّ اجلمع بني ّ
ليجمع يف داخله بني طريقة التعاطي الديني ال�شرعي ،وطريقة التعاطي
العلمي املعريف للق�ضايا ،فالتعاطي الديني ي ؤ��س�س أ�فكاره ونتائجه ـ غال ًبا
الن�ص والعقل والعرف وبناء العقالء وال�سرية االجتماعية ،بينما
ـ على ّ
يدعم التعاطي املعريف نتائجه بو�سائل علمية �إجرائية مثل :املالحظة
واملقابلة والتجربة واال�ستبيان ،وغري ذلك ،ولو دعم العامل ت أ��سي�سه الديني
مبعطيات وم ؤ�يدات علمية لكان أ�قنع للنا�س ،فلو أ�راد ـ مث ً
ال ـ أ�ن يتحدث عن
وخامة الطالق ف أ�مامه �آيات و أ�حاديث عظيمة يف ذلك �إىل جانب درا�سات
اجتماعية م�سحية فيها الكثري من ا إلح�صائيات احلاكية مبعمق عن تلك
الوخامة!!
للملتقيات أالدبية الثقافية الفكرية ,ح�ضور بارز يف املجتمع
القطيفي ككلّ  ,والزاوية احلرجة تتجه لـ (ملتقى �سحر البيان
الكتابي) املوجود الغائب عن ال�ساحة الفكرية أ
والدبية ،متى,
وكيف وجد؟ ،وملاذا ن� أش�؟ ،و أ�ين �إ�صداراته؟! ،أ�ين دوراته؟! ،أ�ين
حما�ضراته؟! ،أ�ين رواده؟!
علي �آل مو�سى :ن� أش� (ملتقى �سحر البيان الكتابي) يف عام 1418هـ1998 /م
باجتماع جمموعة من ذوي االهتمام املعريف والكتابي ،وكان يهدف ألمور
كثرية منها :تعلم الكتابة بك ّل فنونها ،وتذوق ا إلنتاج أالدبي ،وفهم الن�صو�ص
ونقدها ،والبحث املنهجي يف امل�صادر ،واالهتمام أ
بالدب والفكر والثقافة:
نتاجا وتداو ًال ،وبناء جيل من املهتمني أ
بالدب والفكر والكتابة ،ون�شر
�إ ً
مهارة الكتابة يف املجتمع ،ون�شر الكتابات املتم ّيزة.
أ�ما �إ�صداراته ،فقد أ��صدر جملة با�سم (�سحر البيان) (1422هـ2002 /م)،
ولك ّنها توقفت ،و أ��صدر كتاب (التدبر املو�ضوعي :قراءة يف املنهجني
التجميعي والك�شفي (1430هـ2009 /م) ،ولديه يف الطريق كتابان ،أ�حدهما
عن الفنون الكتابية ،آ
والخر عن �آداب ال�صالة لل�شيخ ال�شبيب.

35

حوار

و أ�ما دوراته ،فكان يحر�ص على �إقامة دورات بني مدة و أ�خرى ،و أ�قام ما
يقارب من أ�ربع دورات كتابية (فنون الكتابة) ،ودورتني يف التدبر املو�ضعي،
وثالث دورات يف التدبر املو�ضوعي.
أ�هم مميزات
و أ�ما حما�ضراته ،فهي تكاد تكون ب�شكل أ��سبوعي يف يوم اجلمعة ،لك ّنها ـ غال ًبا
الدرا�سة احلوزوية ـ مغلقة على أ�ع�ضائه.
آ
آ
أ�ما ر ّواده ،فمنهم (بالل �ل زايد ،وعبد العزيز �ل زايد ،وعبد اهلل الغاوي،
هي الربانية
أ
آ
وعماد اللباد ،وحممد �ل زايد ،وحممد �بو عبد اهلل) ،وهم يحتلون مكانة
هم ميزة يف
أ�ما أ� ّ
ج ّيدة يف الكتابة الفكرية أ
والدب ال�ساخر والق�صة أالق�صو�صة والرواية،
اجلامعة فاملنهجية
ولهم بع�ض ا إل�صدارات على �شكل كتب أ�و مقاالت يف جمالت أ�و مواقع
واجلمع بينهما أ�جدى
�إليكرتونية ،لكنّ احلقيقة أ�نّ نتاج امللتقى لي�س بامل�ستوى املوازي إلعداده
الفكري وكثافة الطرح الداخلي فيه ،بل هو أ�ق ّل بكثري!!
ما هي الطموحات امل�ستقبلية للملتقى؟ وما هي الطموحات امل�ستقبليةلذات املو�سى؟ و�إىل أ�ين؟
كتبي الثالثة جاء
كلّ منها مبعزل عن علي �آل مو�سى :طموحاتنا يف امللتقى أ�ن نر�سي الفكر العميق والكتابة
الخر وعن النظرة املنهجية العميقة يف املجتمع ،وبناء جيل واع واعد.
آ
الكلية املوحدة ،و�ن أ�ما طموحاتي ،ف�إن كان املق�صود طموحاتي للملتقى ،ف أ�متنى أ�ن ي�شقّ طريقه
ِ
إ
يف �سماء الفكر املمنهج العميق والكتابة ،وتكثف الدور االجتماعي للملتقى،
أ
كان ال�سعي للت��سي�س
و أ�ن ي�سعى ر ّواده لن�شر نتاجهم وجتاوز ال�شفوية واملحلية.
هاج�سا
املنهجي
ً
و�إن كان املق�صود طموحاتي العامة يف حياتي ،ف أ�متنى أ�ن ي أ�خذ اهلل بيدي
للعلم الديني أ
والكادميي ،و أ�ن أ�وفق لن�شر كتبي ودرا�ساتي ،وا إل�سهام الف ّعال
يف خدمة املجتمع.
ال�سالم وثقافة
(ثقافة
املطبوعة
اعتباركتبك
هل ن�ستطيعإ
امل�سلمني) ،و(�شعرية القلق عند بدر �شاكر ال�سياب) ،و(التدبر
ً
خيوطا
م�شروعا فكر ًيا متكام ًال؟! أ�م
املو�ضوعي يف القر آ�ن الكرمي)
ً
متفرقة؟
علي �آل مو�سى :قال يل أ�حدهم � :إ ّنه يعتقد أ� ّنها م�شروع واحد ،ي�سعى كتابهالن�ص والواقع،
أالول للت أ��سي�س الفكري والثقايف لطريقة التعاطي مع ّ
الن�ص أالدبي،
وي�سعى كتابه الثاين لبيان طريقة حديثة منهجية لتناول ّ
وي�سعى كتابه الثالث لتقدمي طريقة ال�ستيحاء املو�ضوعات من القر�آن
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الكرمي ،فهي �سعي لتقدمي (منهج) للفكر ،و�آخر أ
للدب،
وثالث للدرا�سة القر�آنية .و أ�نا �آمل ذلك ،ولك ّني مقتنع أ� ّنه
جم ّرد ح�سن ظنّ  ،و أ�نّ الكتب الثالثة املذكورة جاء ك ّل منها
مبعزل عن آالخر ،وعن النظرة الكلية املوحِ دة ،و�إن كان
هاج�سا بار ًزا فيها.
ال�سعي للت أ��سي�س املنهجي
ً
هل توجد للمو�سى �إنتاجيات كتابية غري مطبوعة؟،وما هي أ�ن وجدت؟
علي �آل مو�سى :لديّ الكثري من النتاج القر�آين والفقهي
والفكري أ
والدبي غري املن�شور �إىل آالن على �شكل كتاب
م�ستق ّل ،ومنه( :املجتمع يف القر�آن الكرمي) ،و(الثقافة
احلية والثقافة امليتة :قراءة يف النماذج أ
وال�شكال)،
و(اجلذور امل ؤ��س�سة ملقولة ا إلرهاب ا إل�سالمي) ،و(املرجعية
ال�شيعية :ر ؤ�ية جديدة) ،وجمموعة ق�ص�صية ،ومقاالت
من أالدب ال�ساخر .لكنّ طريقتي أ�ن ال أ�ج ّمد �إنتاجي حتى
يظهر يف كتاب م�ستق ّل ،بل أ�بادر ـ أ�و ًال ب أ�ول ـ لن�شره يف جملة،
ومن ثم فكثري من نتاجي من�شور يف كتب م�شرتكة مثل:
( أ�فكار هادفة) ،و(الوقف) ،و( أ�فئدة وجراح) ،وجمالت مثل:
(الب�صائر) ،و(الكلمة) ،و(املعرفة) ،و(القر�آن نور) ،و(القلم) ،و(ريحانة)
و( أ�ريج) و(الكوثر) ،وجرائد مثل( :اليوم) و(ال�سفري) ،و(القافلة)،
ومطويات مثل( :ال�سراج) و(قناديل).
الدرا�سة القر آ�نية يف كتاب (التدبر املو�ضوعي يف القر آ�ن الكرمي) ملن�شاهد فيها تبني أ�خري لر أ�ي يخل�ص له كر أ�ي خا�ص باملو�سى� ،إىل أ�ي
مدى ترى �صحة هذه العبارة؟!
علي �آل مو�سى :ذكر هذه املقولة أ�كرث من واحد يف نقدهم للكتاب ،ويبدو
�إىل ح ّد كبري أ� ّنها مقولة �صحيحة و�صادقة ،ولع ّل اخلط أ� يعود �إىل �شكل
املعاجلة التي كانت تعتمد يف كثري من أالحيان على تبني الفكرة ال ب�شكل
وا�ضح ومبا�شر ،و�إنمّ ا عرب نقد أالفكار املقابلة ،أ�و متانة أالدلة املقدمة يف
فكرة ما..
أ
أ
الكثري يتحدث عن الغياب �و العزوف الدبي الفكري الثقايف من قبلال�سر وراء ذلك؟!
املو�سى ,فما ّ
علي �آل مو�سى :لي�س لديّ عزوف ،ف أ�نا أ��شارك يف الكثري من املجالت
واملنتديات واملناطق وغريها ،..أ�ما يف اجلانب الفكري والثقايف فبينّ  ،و أ�ما
يف اجلانب أالدبي فقد أ�لقيت يف العديد من مناطق القطيف ،ون�شرت
�شي ًئا منه يف جملة (املعرفة) ون�شرة (ال�سراج) ،و�شاركت ببع�ض الق�ص�ص
يف اجلامعة ،ولديّ آالن جمموعتان� :إحداهما من الق�ص�ص الق�صرية،
أ
والخرى من أالدب ال�ساخر ،أ�� أس�ل اهلل أ�ن يجدا طريقهما �إىل النور ،لكنّ
أ
علي ،وحمدودية الدور
�شي ًئا من غيابي ـ �إذا وجد ـ قد يكون لكثافة ال�شغال ّ
االجتماعي والثقايف املتاح ،و�شيء من غيابي أالدبي قد يكون لغلبة الطرح
علي.
الفكري ّ
 أ�ين وجد املو�سى البيئة اجليدة التي تكفل معي�شة منتجة حلياتهالقلمية؟!
علي �آل مو�سى :أ�كرث موقع تفاعلت معه يف الن�شر هو جملة (الب�صائر)؛
ألنيّ أ� ّ
ف�ضل كتابة الدرا�سات القر�آنية والفقهية والفكرية والثقافية ،وكانت
املجلة ـ م�شكورة ـ تن�شر ذلك.

�آ
خ
ر
ا
لكالم

مقال

حممد �سعيد اجل�شي

ا�سم ي�ضئ يف ذاكرة الوطن
الزمن ال�صبوح  ,تت أ� ُ
ُ
جمريات
لق أ�جن ُم الكربياء  ,تن�ضح كرام ًة ووطني ًة وعقيدة  ,لعبت بها
على نا�صي ِة
ِ
الدهر قهراً فما أ�وردتها �إال عز ًة و�شموخا .
ُ
وع�شق آالر�ض  ,وقلوبهم معلق ٌة ب أ�فقِ الوالي ِة ودم آال�ست�شهاد .
روحهم جمبولة بهوى الرتابِ
ؤ
وجللو ب�صدق الكلمة فما كان �إال أ�ن بودلوا �صدقا ب�صدق .ه�الء هم أ�بي وجيله
تقلدوا أ�كاليل
ِ
احلرف ُ ,
.
بعد أ�كرث من عقدين الزال أ��سمه ي�ضيء ذاكر َة الوطن  ,وال زال حرفه  ,مت�سيداً منابر الوالي ِة ح�ضوراً
أ�بدياً كح�ضورها .
َ
امتلك احل�ضور َ وال�صوت
والدي أ�نا االبنة املجروح ُة �شهادُتها فيه مل مي ُلك نا�صية احلرف فح�سب ولكنه
فكان �إلقا ؤ�ه جزءا من �إبداعه.
ي ُلهب َحرفه بدواخلِ روحه في أ�خذك �إىل عامل ِه �إيقاعاً ُ
يفي�ض �إمياناً وحما�سا .
هو املفتون بالكلم ِة املبدعة �إذ قلما تفت ُح كتاباً يف مكتب ِه الجتد بني طيات ِه ف�صا�ص َة �شعرٍ أ�و ق�صيد ِة أ�عجبته
والعجب فهو ُ
عا�شق املتنبي  ,ومتيم باجلواهري وم�سكون بدعبل اخلزاعي
أ
أ
أ�تذكره و أ�نا طفلة � ,زوره بني جدرانِ احل�صاد يف مرحل ٍة من حياته ف�راى روحه احلرة حملق ُة ب�صوتِ
اجلواهري وق�صائده املذاعه وك أ�ن توا�صله مع ال�شعر هو حري ُته احلقيقية .
ت�شرب �إيقا َع احلياةِمومو�سقا بهديل احلمائم الذي ع�شق حزنه ووقع القر�آءت احل�سينية التي
هو الذي
َ
عا�ش حميميتها فكانت ب�شا�شة كربيا ُء احلزنِ املورث يف روح الطائفة  ,منذ مطلع الدمع ِة الكربالئية حتى
اليوم ع�شق احلف  ,وتوا�صل به مع آالجيال الالحقه فكان له مريدوه من ال�شباب  ,الذي �سقاهم عذوب َة
الق�صية ووجهم �إىل قبل ِة ال�شعر .
تنوع هواه ال�شعري و�سلك به دروباً عدة ولكنه تبلور يف روح العقيده فكان �شاعر أ�هل البيت معنى و�صوتاً
 .وظلت القطيف بنخيلها ول ؤ�ل ؤ�ها ق�صيدة الع�شق يف حياته.
يف مثل هذه آاليام قبل أ�كرث من ع�شرين عاماً بكته قلوبنا فراقا وجزئا  ,واليوم ت�ستقبله عقولنا وقلوبنا
بقا ًء حياً يف ذاكر ِة ابنا َء هذا الوطن املخل�صني فال�شك ُر كل ال�شكر آ
لل�ستاذ ف ؤ�اد ن�صراهلل ومنتداه احل�ضاري
الذي مل �شتات �شهب تاريخنا و أ�لقاها يف أ�فف امل�ستقبل قبل أ�ن تطفئها ذاكر ُة الن�سيان .
وال�شكر مو�صول للجميع ح�ضوراً وم�شاركني.
وال�سالم ورحمة اهلل وبركاته .
د .نهاد اجل�شي
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