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د.بوحليقة ي ؤ�كد :الفقر ظاهرة أ�زلية و مقيتة
ت�صيب احللقات أ
ال�ضعف

املنتج الثقايف القطيفي
لدى ال�شيخ علي املرهون

ال�شما�سي وال�سيهاتي واملزعل واخلاطر وال�سعيدي الفائزون بانتخابات بلدي القطيف

املهند�س عبا�س ال�شما�سي

املهند�س جنيب ال�سيهاتي

أ
ال�ستاذ كمال املزعل

املهند�س عبد العظيم اخلاطر

ال�سيد �شرف ال�سعيدي

القمر لل�ساعات

اعالنات

OFFICIAL OPENING OF FREDERIQUE CONSTANT

BOUTIQUE IN AL-RASHED MALL
TEL: 038971017

الفتتاح الر�سمي لبوتيك فردريك كون�ستانت
إ
038917017جممع الرا�شد مول اخلرب

اعالنات

a new wave
of family shopping
أ�ك�بر جممع جت��اري بالقطيف
و ي�ضم جمموعة من أ�كرب
املحالت التجارية املحلية
والعاملية و أ��شهر املاركات
العاملية واملحلية
�صالة ترفيه عائلي
قاعة مطاعم
لتلبية جميع احتياجات
أ�فراد العائلة
يف مكان واحد
وحتت �سقف واحد

القطيف حي ال�شاطئ تلفون 038239500 - 038239400:فاك�س 038239355 :

E-mail:- info@qatifcitymall.com

www.qatitcitymall.com

مقال
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صر اهلل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املجال�س البلدية..نظرة نحو امل�ستقبل

مقال


�إن تقدمي �صورة كاملة عن نقاط القوة وعوامل ال�ضعف يف أ�ي جتربة يتم وفق
عديد من أالطروحات  ،منها  :التعرف على �آليات تلك التجربة ومعرفة هل حققت
أ�هدافها أ�م ق�صرت عن ذلك ؟ وهل مت اال�ستفادة من العطاء اجلديد أ�م حدثت
�إ�شكاليات عطلت م�سار التجربة خا�صة عندما تكون يف بداياتها .
وملا كان حديثنا عن انتخابات املجال�س البلدية باململكة هو مناط البحث فيمكننا
البحث املعريف يف تركيبة الوعي لدى املواطن ال�سعودي الذي ا�ستب�شر خريا
بالعملية االنتخابية التي تهدف �إىل م�شاركة �شعبية يف اتخاذ القرار  ،والرغبة
أالكيدة يف تطوير العمل اخلدمي العام فيوطننا الذي ي�شهد تطويرا حقيقيا يف
�شتى املجاالت  ،احليوية بالبالد .
ال�شك أ�ن الهدف نبيل  ،ومن املفرت�ض أ�ن ندعم عنا�صر القوة يف تلك التجربة التي
حتاول حتويل املواطن من متلق �سلبي �إىل م�شارك فاعل وحمرك �إيجابي  ،وهو ما
نفتقده يف معظم القرارات التي تعتمد على ح�صافة ال�سم ؤ�ول .
�إن تلك املمار�سة ال�شعبية الراقية التي تعمل بد أ�ب على تر�سيخ مفاهيم عريقة
كالوحدة الوطنية  ،واملحافظة على الثوابت مع أالخذ يف االعتبار كل ما من � أش�نه
تو�سيع نطاق امل�شاركة لقطاعات وطنية كانت غائبة عن الفعل هي أ�مور مهمة
وت أ�خذ �ضرورتها من فهم طبيعة الع�صر الذي يعتمد يف تطوير البلدان على
امل�شاركة الوا�سعة يف العمل العام بحيث يكون القرار من ن�صيب �شرائح جديدة
بد أ�ت اهتمامها بالعمل العام تلم�سا آلداء أ�ف�ضل  ،وحركة ديناميكية تتطلب الوعي
والفهم وجتاوز أال�سقف املعتادة .
علينا أ�ن نت أ�مل انتخابات املجال�س البلدية بكثري من التعاطف والتقدير  ،والقدرة
على النقد الذاتي الذي ينبغي جتاوز العنا�صر املعوقة رغبة يف أ�ن تلعب تلك املجال�س
دورا حقيقيا و أ��صيال خلدمة املجتمع وتطوير حركته يف كل املجاالت .
أ
علينا كذلك أ�ن نتفهم حتوالت املرحلة  ،فالتجربة ال ب أ��س بها  ،وعلينا �ن نتعلم من

اخلطوات التي متت بغية االرتقاء والتخل�ص من املعوقات.
كذلك ينبغي نبذ خالفاتنا  ،وتوحيد جهودنا  ،واال�صطفاف جميعا لتحقيق ما
ميكن أ�ن يطور التجربة ويبلغ بها �آفاقا غري م�سبوقة بف�ضل وعينا وقدرتنا على
جتنب املزالق املعروفة.
�إن الن�سبة التي قامت بالت�سجيل يف قوائم الناخبني قليلة وكذا عدد الناخبني
قيا�سا بالتجربة أالوىل  ،ورمبا حدث ذلك حلداثة التجربة يف اململكة غري أ�نه
كان من ال�ضروري أ�ن يقوم ا إلعالم بكل أ�نواعه :املرئي وامل�سموع واملكتوب بدور
أ�كرب يف الرتويج لعملية الت�سجيل ثم ا إلنتخاب لت�شمل عددا كبريا من املواطنني،
ولي�س بعيدا عن ذلك قلة ن�سبة من قاموا بالت�صويت قيا�سا بامل�سجلني يف القوائم
الر�سمية املعتمدة  ،وهو ما يطرح أ��سئلة حول مدى فهم اخلطوات االعتيادية
للعملية االنتخابية التي ت�سلم كل منها أالخرى قدرا من ا إلجناز  ،ويف هذا ال�سياق
أ�قول كان من املمكن تقدمي خدمات تطوعية ملعرفة أ�قرب ال�سبل ال�شرتاك أ�عداد
أ�خرى يف عملية االنتخاب .
�إن العطاء والبحث عن فائدة للجماعة هي من أ�هم عومل تزكية �شخ�ص ما
للح�صول على املقعد  ،وهو ما قد يغيب عن جتربتنا وقد حتدث انعطافة حقيقية
يف م�ستقبل أاليام إلعطاء ال�صوت ملن ي�ستحقه.
ولعل من أ�هم أ��سباب العزوف عن ا إلنتخابات أ�نها مقيدة ال�صالحيات  ،ولكي
تقوم بواجبها كامال البد من منحها الكثري من ال�صالحيات لتتمكن من حتقيق
أ�هدافها املرجوة  ،وقد يحدث أ�ن يتدخل امل�سئولون التنفيذيون يف عمل املجال�س أ�و
يحاولون تقدمي " خريطة طريق" لتقلي�ص املتطلبات أ�و حتجيمها أ�و ت أ�جيلها ،
وهو ما مي�س ا�ستقاللية املجال�س ويفرغها من م�ضمونها.
�إن الهدف من املجال�س البلدية هو تقدمي خدمة أ�ف�ضل للنا�س  ،واالرتقاء بامل�ستوى
اخلدمي لهم  ،وجعل احلياة أ�ف�ضل أ�و أ�قل �إرهاقا.
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�إن ا إلقبال ال�ضعيف ن�سبيا على الت�سجيل والت�صويت وراءه أ��سباب عديدة متنوعة
ينبغي درا�ستها ولكن من امل ؤ�كد أ�ن املجال�س لو قامت بتفعيل أ�دورها بحيث تكون
ا إلجنازات ملمو�سة فال�شك أ�ن ذلك يعطي انطباعا جيدا يجعل ا إلقبال م�ضاعفا
وهو ما ن أ�مله يف امل�ستقبل.
كما ان جناح جتربة املجال�س املحلية يجعل تعميم االنتخابات ممكنا مع بع�ض
املجال�س والهيئات املهمة كمجل�س ال�شورى ،مثال.
�إن امل ؤ�ولني و أ��صحاب القرار رمبا يتفهمون أ�همية التجاوب ال�شعبي لتجربة
ما زالت يف بداياتها  ،ومن واجبنا أ�ن بدعم ذلك ونبحث عن دور أ�كرب لل�شباب
حتى يلعبوا دورا يف تلك املجال�س خ�صو�صا بعد �إتاحة الفر�صة الن�ضمام املر أ�ة
للمجال�س ،وهو ما حتقق عرب خطاب جاللة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف
افتتاح دورة جمل�س ال�شورى حيث مت منحها حق امل�شاركة كاملة يف أ�عمال املجل�س
بدءا من الدورة القادمة وهي خطوة طال انتظارها وقوبلت بارتياح كبري لدى
املتابعني.
و�إن ظلت هناك بع�ض التخوفات االجتماعية املعروفة  ،بالرغم من جناح املر�ةأ
يف الغرفة التجارية وبع�ض املراكز العلمية املتخ�ص�صة كقيادة طموحة  ،وفاهمة
 ،وحيوية .وهو ما ي�شري �إىل أ�ن تلك اخلطوة متت بعد قراءة مت أ�نية للمتغريات
املحلية والدولية وتعاظم دور املر أ�ة على كافة أال�صعدة.
�إن اجلدية ال تعوزنا  ،وامل�صلحة العامة تقود خطانا  ،واملجتمع ال�سعودي الناه�ض
يبحث عن طاقات نور جتعل امل�شاركة يف العمل العام أ�مرا حممودا حيث مل تعد
هناك ا�شتباكات ي ؤ�به لها بني الطرح العملي للفعل االجتماعي وبني الرتددات
القدمية تخوفا من التو�سع يف امل�شاركة ال�شعبية حيث أ�ن العن�صر احلاكم هنا هو
م�صلحة الوطن وقوة ن�سيجه االجتماعي  ،وهو ال�شيء الذي نتفق عليه جميعا
على اختالف توجهاتنا وتنوع م�شاربنا .
املجال�س البلدية تتحمل عبء تطوير الوطن وهو ما يعني فهم كل املعوقات
القدمية التي جمدت أ�دوارها و أ�عاقت حركتها .
ومع املجال�س البلدية  ،ودخول املر أ�ة فيه كعن�صر م�شارك  ،ي�صبح القرار بيد
قطاعات وا�سعة من النا�س  ،وعليهم �إثبات قدرتهم على تقدمي فكر خمتلف
وعمل يومي يتجنب اجلمود وينبذ التقوقع وا إلنغالق ويتجه نحو ا إلجناز .
ختاما أ�قول :يف جتربتنا اجلديدة علينا أ�ن نتعلم من التجربة ال�سابقة �،سواء من
ا إليجابيات أ�و ال�سلبيات ونتجه نحو بناء م�سقبل أ�ف�ضل لوطننا .
هذا  ،واهلل ويل التوفيق .

Email: alkhatmag@yahoo.com
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مقال

لقد حان دورك لتقويل ما تريدين
كانت كلمة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل حفظه اهلل ورعاه يف افتتاح
أ�عمال ال�سنة الثالثة من الدورة اخلام�سة ملجل�س ال�شورى مليئة باملفاج آ�ت ال�سارة
والتطلعات ال�سامقة وامل�شروعات امل�ستقبلية التي تليق برجل تعهد أ�مام اهلل أ�ن
يرقى بوطنه  ،ويحقق الطموحات امل�شروعة ل�شعبه العريق.
لقد حتدث حفظه اهلل بقوة عن �ضرورة التحديث املتوازن  ،واملتفق مع قيمنا
ا إل�سالمية  ،التي ت�صون فيه احلقوق وي�ضع فيه أ�ولو أالمر م�صلحة الوطن قبل
أ�ي اعتبار �آخر.
املر أ�ة ال�سعودية التي يرى بع�ض املتابعني أ�نه قد مت التغا�ضي أ�حيانا عن بع�ض
تطلعاتها لظروف اجتماعية �ضاغطة  ،تظفر مبك�سبني على درجة كبرية من
أالهمية  ،فقد �صار من حقها امل�شاركة يف جمل�س ال�شورى ع�ضواً اعتباراً من

الدورة القادمة وفق ال�ضوابط ال�شرعية املعروفة  .وهو ما يعني اال�ستعداد من
آالن لت أ�هيل عدد من القيادات التي ترى يف نف�سها القدرة والكفاءة والرغبة يف
حتمل امل�سئولية .
يف نف�س الوقت فقد أ�علن حفظه اهلل أ�نه اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمر أ�ة
يف بالدنا أ�ن تر�شح نف�سها لع�ضوية املجال�س البلدية  ،و�صار لها احلق الكامل ،
غري املنقو�ص يف امل�شاركة يف تر�شيح املر�شحني ب�ضوابط ال�شرع احلنيف .
�إن لهذا القرار عدة اعتبارات ميكن أ�ن نب�سطها فيما ي أ�تي :
ـ أ�ن القيادة ال�سيا�سية قد ا�ستوعبت مدى التطلعات التي ترنو �إليها املر أ�ة ك�شريك
يف الدفع باملجتمع نحو خطوات أ�رقى .
ـ �إن املجتمع ال�سعودي عليه أ�ن يتقبل ب�صدر رحب تلك التوجهات ال�سامية الكرمية
 ،فمن الطبيعي و�سط ا إل�شكاليات التي حتيط باملنطقة أ�ن ن�ضع الزمام يف أ�يدي
املخل�صني من أ�بناء وبنات الوطن ال فرق بينهما ب�ضوابط ال�شرع احلكيم.
ـ ال �شك أ�ن تلك اخلطوة قد دعا �إليها اجلميع وقد حتققت بالت�ضافر بني ح�س
القيادة احلكيمة  ،واجلهد ال�شعبي  ،والتفاعل امل� ؤ
س�ول  ،وهو ما ينبغي تعميقه ،
وتكرار املحاولة يف مدارات أ�خرى.
ـ لقد أ�ثبتت املر أ�ة وعيها وقدرتها على الت�صدي مل�شكالت جمتمعها  ،وقد حققت
من النبوغ والتفوق ما ي�سمح لها بامل�شاركة القوية مب�ساندة من الدولة ذاتها.
ـ من قبيل الطرح ال�صادق مع النف�س احلديث عن خطوات تالية تعمق هذا
التوجه وحتقق �إ�ضافات يعتد بها خا�صة مع وجود مرجعيات م�سئولة تعرف أ�ن
ثمة ا�ستحقاقات مهمة قد حان وقتها ب�شيء من ال�سماحة واالحرتام.
ـ ال ميكن بحال أ�ن تتقدم الدولة بغري دعم املجتمع خلطوات ا إل�صالح  ،لذا فمن
ال�ضروري ا إل�شارة �إىل أ�همية م�ساندة ال�شرائح املثقفة والنخبة لهذه اخلطوات
الكرمية.
ـ �إن املجتمع ينظر �إىل التجربة بكثري من التقدير واالحرتام حيث التوازن
أال�صيل بني طموحات الفرد وم�صلحة اجلماعة وكيان الدولة  .ويف هذا ال� أش�ن
 ،نثمن كل املحاوالت ا إل�صالحية اجلادة التي تتعامل مع احلالة يف اململكة بقدر
كبري من التفهم والوعي واال�ستب�صار.
ومن جانب �آخر فمما ال �شك فيه أ�ن الفرحة العارمة التي اجتاحت جتمعات املر أ�ة
يف وطننا تتطلب ثالثة مهام أ��سا�سية نوجزها يف التايل:
ـ لقد انتهت �إىل فكرة تهمي�ش املر أ�ة أ�واحلد من تطلعاتها و أ��صبح من الطبيعي أ�ن
ت�ساهم بقوة يف دفع عجلة التطور دون ا إلخالل مببادئنا احلاكمة.
ـ على املر أ�ة أ�ن تعزز من مكانتها وتنلق نحو حتقيق أ�هدافها فقد ا�شتاقت طويال
لتحرير �إرادتها وا�ستكمال م�شاركاتها أال�صيلة يف االرتقاء والنماء.
ـ �إن ثمة م�شكالت جانبية قد تن� أش� من الت�صادم املتوقع من الهيمنة التاريخية
للقيادات الذكورية  ،ومع التطلعات امل�شروعة ألجيال ن�سوية جديدة ترغب يف
تفعيل القرارات  ،فالبد من وجود م�ساحة وا�سعة للتفاهم واحلوار والتقدير
املتبادل.
�إنها قرارات م�صريية تعيد النور لبع�ض جوانب ال�صورة التي ظن البع�ض �نأ
ال�ضوء لن يالم�سها فتحققت املفاج أ�ة املده�شة بيد قائد قدير ومليك حمب
للجميع  ،وله يف القلوب احلب الكبري ،حيث أ�ن الهدف من هذه القرارات هو
التطور واالنفتاح بقوة على خريطة العامل الذي �سبقنا يف التجربة خطوات.
ختاما أ�قول :أ�يتها املر أ�ة لقد حان دورك لتقويل ما تريدين  ،وعلينا أ�ن نن�صت
نن�صت �إليك بعد طول �صمت.



جامعة الفي�صل وم�شاريع القرن اجلديد
بنا ًء على التوجيهات ال�سامية حلكومة خادم احلرمني
ال�شريفني لدعم م�شاريع التعليم وتوفري أ��سباب
التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا يف خمتلف العلوم
 .ت�سعى جامعة امللك في�صل أ
بالح�ساء �إيل االنتهاء من
م�شروع املدينة اجلامعية املتكاملة والتي ت�ضم املباين
أالكادميية كاملة املرافق  .وبنا ًء على التوجيهات
ال�سامية حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني لدعم
م�شاريع التعليم وتوفري أ��سباب التعليم اجلامعي
والدرا�سات العليا يف خمتلف العلوم مت حتديث وتطوير
املخطط العام للمدينة اجلامعية لت�ستوعب 35000
طالب وطالبة و  1000ع�ضو هيئة تدري�س و�إداري.
ويقع املخطط العام للمدينة اجلامعية يف جامعة
امللك في�صل على م�ساحة  4.8مليون مرت مربع جنوب
مدينة الهفوف .
وتبد أ� باملخطط العام وينق�سم املخطط العام من حيث
التنظيم وا إلدارة �إىل منطقتني ( أ�كادميية و�إدارية)
وحتتوي املنطقة أالكادميية على جميع مباين الكليات وا إلدارة العليا للمدينة
اجلامعية ،وت�ضم :كلية العلوم ،كلية العلوم ا إلدارية ،كلية العلوم الزراعية ،كلية
احلا�سب آاليل ،كلية الرتبية ،كلية الهند�سة ،كلية الطب البيطري ،مركز ن�شاطات
الطالب ،كلية �إدارة أالعمال ،مبنى ال�سنة التح�ضريية ،مطعم الطالب ومركز التعليم
ا إللكرتوين .
أ�ما املنطقة ا إلدارية فت�شمل :القاعة الرئي�سية ،املكتبة الرئي�سية ،ا إلدارة ،امل�سجد،
والعمادات امل�ساندة ،يف حني ت�ضم املنطقة أالكادميية للطالبات :كلية احلا�سب آاليل،
كلية الرتبية ،كلية العلوم ،كلية الزراعة ،ن�شاطات الطالبات ،مطعم الطالبات ،كلية
العلوم ا إلدارية ،مبنى ال�سنة التح�ضريية ،ومبنى �إدارة أ�ق�سام الطالبات ،با إل�ضافة �إيل
مبنى مراكز أالبحاث ،مبنى أالمن وال�سالمة ،والبوابات أ
وال�سوار .
آ
كما ت�ضم خمطط تو�سع م�ستقبلي وي�شمل مرافق ال�سيارات ـ كلية احلقوق ـ كلية الداب
ـ املركز الوطني للموهبة وا إلبداع ـ معهد البحوث  .با إل�ضافة �إيل عدد من امل�شاريع
التي مت تنفيذها أ�و حتت التنفيذ أ�و الرت�سية وم�شاريع أ�خري حتت الت�صميم.
وت�شمل امل�شاريع مت تنفيذها :كلية الزراعة باملدينة اجلامعية ،مطعم الطالب باملدينة
اجلامعية  ،تهيئة البنية التحتية باملدينة اجلامعية (املرحلة أالوىل ) ،كلية الطب،
مدرجات ومعامل الطالبات ،كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع.
وت�شمل امل�شاريع حتت التنفيذ� :إن�شاء وجتهيز كلية ال�صيدلة ,قاعة املحا�ضرات
الرئي�سية  ،مطعم الطالبات باملدينة اجلامعية ،املكتبة املركزية باملدينة اجلامعية،

كلية العلوم (طالب) ،كلية العلوم ا إلدارية (طالب) ،كلية الرتبية (طالب) ،كلية
الرتبية (طالبات) ،مبني اخلدمات أ
والن�شطة الطالبية ،كلية العلوم الزراعية
أ
آ
والغذية (طالبات) ،مبنى ا إلدارة و امل�ســجد ،كلية احلا�سب اليل للطالب ،كلية
الطب البيطري (طالب) ،حمطة التحويل الرئي�سية للكهرباء ،كلية علوم احلا�سب
آاليل (طالبات) ،املراكز البحثية ،مبنى العمادات امل�ساندة ،كلية العلوم طالبات� ،إ�سكان
أ�ع�ضاء هيئة التدري�س (املرحلة أالوىل) ،مبنى أالمن وال�سالمة والبوابات أ
وال�سوار،
مبنى ال�سنة التح�ضريية ،مبنى التعليم ا إللكرتوين ،كلية العلوم ا إلدارية (طالبات)،
�إ�سكان الطلبة والطالبات مرحلة أ�وىل� ،إن�شاء م�ست�شفى جامعة امللك في�صل (400
�سرير) با إل�ضافة �إىل البنية التحتية للم�ست�شفى اجلامعي.
وت�شمل امل�شاريع حتت الطرح والرت�سية :مركز الت أ�ليف والرتجمة والن�شر ،مبنى كلية
الهند�سة (طالب) ،ومبنى الرتبية البدنية (طالب).
كما ت�شمل امل�شاريع حتت الت�صميم :مبنى امل�ستودعات املركزية ،مبنى اخلدمات
املركزية ،مبنى وحدة ا إلطفاء ،امل�ستنبت الزجاجي ،مبنى �إدارة أ�ق�سام الطالبات ،كلية
العلوم ا إلدارية (طالبات) ،مبنى ال�سنة التح�ضريية .
م�شروع �إن�شاء م�ست�شفى جامعة امللك في�صل وتبلغ م�ساحته مليون مرت مربع تقريباً
 .ومدة التنفيذ � 48شهراً .
ومن امل�شاريع التي قاربت على االنتهاء قاعة االحتفاالت الرئي�سية باملدينة اجلامعية
وهي مبثابة �صرح عمالق بعمارة أ�ح�سائية عريقة على م�ساحة � 8آالف مرت مربع
تقريبا

اململكة
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املهند�س ال�شما�سي يتوا�صل مع 31.750
يف أ�نا ( أ�حبك ) يالقطيف
أ� .خالد من�صور ال�سنان

�ضمن قنوات التوا�صل ا إللكرتوين االجتماعية ومن خالل تطبيق مفهوم مبد أ� ال�شفافية التقت م ؤ�خراً "
أ�نا أ�حبك يا القطيف " على �صفحتها يف الفي�س بوك باملر�شح املهند�س عبا�س بن ر�ضي ال�شما�سي والذي
يعترب احد ال�شخ�صيات البارزة على م�ستوى حمافظة القطيف والتي تتمتع بالكفاءة الكبرية وامل ؤ�هل
العلمي املتميز وامل�شاركات اخلريية واملهنية املختلقة .
وجاء هذا اللقاء احلر واملبا�شر الذي ا�ستمر أ�كرث من � 3ساعات من خالل الوقوف عند حمطة اجلمهور
واال�ستماع لهم والتطلع لق�ضاياهم وهمومهم والتي تركزت على أ�همية �سماع �صوت املواطن ك�شريك
يف التنمية وحماربة الف�ساد متمث ً
ال يف ا إل�صالح ا إلداري ووجود ر ؤ�ية وخطط وا�ضحة و�إقامة م�شاريع
التنموية التي يتلم�سها اجلميع على ار�ض الواقع و أ�ن يويل املجل�س اهتماماته بنه�ضة القطيف وجعل
املحافظة رقماً �صعباً وحتظى بنقلة نوعية وكمية أ��سوة بباقي املحافظات .
يف املقابل دعا ال�شما�سي جمهوره �إىل قوة التالحم ووحدة ال�صف مع املجل�س البلدي املكوٌن وان يكون له
�سند يف حتمل امل� ؤ
س�ولية .
ؤ
و أ�خرياً عرب ال�شما�سي عن �سعادته و�شكره مل�س�ول ال�صفحة النا�شط االجتماعي املهند�س منري العوامي
يف �إدارة احلوار و أ��شاد ب�صفحته التي ت�ضم أ�كرث من  31.750ع�ضواً متمنياً له دوام التوفيق .

فوز ال�شما�سي وال�سيهاتي
واملزعل واخلاطر وال�سعيدي
ببلدي القطيف
أ�ظهرت النتائج ال�شبه النهائية لالنتخابات
البلدية للدورة الثانية يف حمافظة القطيف ،فوز
خم�سة مر�شحني من �إجمايل  30مر�شحا تناف�سوا
على انتزاع أ�حد املقاعد اخلم�سة املخ�ص�صة للمجل�س
البلدي باالقرتاع املبا�شر.
و أ�فادت املعلومات امل�ستقاة من مراكز االقرتاع يف
املحافظة أ�ن املهند�س عبا�س ال�شما�سي احتل املركز
أ
الول�صوتا ،فيما جاء يف املرتبة الثانية املهند�س
جنيب ال�سيهاتي وكمال املزعل يف املركز الثالث
 ،واملهند�س عبد العظيم اخلاطر يف املركز الرابع
و�شرف ال�سعيدي يف املركز اخلام�س .

م�شاريع م�ستقبليةباجتماع املجل�س املحلي بالقطيف
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اململكة

برئا�سة �سعادة حمافظ القطيف رئي�س املجل�س املحلي أال�ستاذ عبداهلل بن �سعد العثمان عقد املجل�س املحلي مبحافظة القطيف
جل�سته الرابعة لدور االنعقاد الثالث لل�سنة العا�شرة يوم الثالثاء املوافق 1432/10/22هـ ،حيث بد أ�ت اجلل�سة برفع التهاين
والتربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�صاحب ال�سمو ويل العهد أالمني و�صاحب ال�سمو النائب الثاين مبنا�سبة الذكرى 81
لليوم الوطني والذي ي�صادف يوم
اجلمعة 1432/10/25هـ املوافق
2011/9/23م مثمنني الدور
الريادي الذي قام به املغفور له
م ؤ��س�س اململكة امللك عبدالعزيز
ثم االمتداد على ذات النهج ألبنائه
الربرة  ،مو�ضحني أ�ن ما نلم�سه اليوم من منو وتطوير لهو داللة
وا�ضحة على اهتمام والة أالمر ـ حفظهم اهلل ـ بالوطن واملواطنني .
ثم متت مناق�شة جدول أالعمال والذي جاء فيه ،مناق�شة امل�شاريع
التنموية امل�ستقبلية ملحافظة القطيف يف كافة املجاالت كاخلدمات
البلدية واملياه والزراعة وال�صحة والتعليم والنقل وال�سياحة .
وبعد ذلك نوه رئي�س املجل�س ب�ضرورة ت�سهيل كل ما من � أش�نه تطوير
املحافظة  ،ويلبي احتياجات املواطنني .
ويف اخلتام أ��شاد �سعادة املحافظ رئي�س املجل�س املحلي بجهود
أالع�ضاء وتفاعلهم و أ�ن ي�سعى املجل�س بقدراته لعمل ما ي�ستطيعه
لتعزيز وتطوير امل�شاريع التنموية ثم رفع التو�صيات ملجل�س املنطقة
لدعمها .



ملتقى القطيف يعزز دور املر أ�ة وي�شيد بقرارت خادم احلرمني
�سيطرت أ�جواء الفرح بقرارات خادم احلرمني ال�شريفني ،حول م�شاركة املر أ�ة يف
جمل�س ال�شورى واملجل�س البلدي ،على امل�شاركات يف «امللتقى الثقايف الن�سائي الثالث»،
الذي نظمته جلنة التنمية يف االجتماعية ببلدة �سناب�س مبحافظة القطيف  ،والذي
افتتحت فعالياته يف �صالة امللك عبداهلل الوطنية ،وقد أ�لقت القرارات بظاللها
على أ�وراق العمل املقدمة .كما أ�ثارت جملة ت�سا ؤ�الت حول م�ستقبل املر أ�ة ال�سيا�سي
يف اململكة ،خالل الفرتة احلالية واملقبلة ،و�آليات تهيئة املر أ�ة لهذا املعرتك اجلديد.
ونبهت امل�شاركات �إىل �ضرورة «عدم اجنرار املر أ�ة خلف أالقاويل ،ب أ�نها �ستفقد أ�نوثتها
يف حال دخلت املعرتك ال�سيا�سي».
وهن أ�ت رئي�سة امللتقى �إنعام الع�صفور ،يف كلمتها ،املر أ�ة ال�سعودية .و أ�كدت أ�همية
«تهيئة املر أ�ة �سيا�سياً واقت�صادياً وتنموياً» .فيما ركزت رئي�سة جمعية العطاء الن�سائية
الدكتورة أ�حالم القطري ،على «دور اجلمعيات اخلريية يف تنمية املجتمع ،وتطوير
فكر املر أ�ة ،من خالل توفري بيئة مالئمة جتعلها كاملة أالهلية للم�شاركة يف خدمة
املجتمع».
فيما ناق�شت امتثال أ�بو ال�سعود ،ثالثة حماور أ��سا�سية ،ت�صب جميعها حول «مفهوم
ومقومات البناء الفاعل ،و�سبل امتالك القدرات الواعدة وامل�شاركة الفاعلة»،
والليات ،أ
م�ستعر�ضة مفهوم البناء ب أ�نه «ت آ�زر العمليات آ
والدوات ،وامل ؤ��س�سات كافة،
أ
آ
التي ي�ستطيع من خاللها الفرد ،تعلم واكت�ساب املعارف ،والراء والفكار ،والقيم،
واملهارات املختلفة الداعمة إلن�سانيته ووجوده احلقيقي ،والتي جتعل من جمرد
املعرفة والعلم ب أ�ي مفهوم �سلوكاً يومياً ،ميار�سه ويقدمه آ
للخر ،ويدعم من خالله
جمتمعه ووطنه» .وطالبت ب أ�ن تكون «م�شاركة املر أ�ة يف جميع املجاالت ،ولي�س فقط يف
جمل�س ال�شورى واملجال�س البلدية» ،وا�صفة قرار امللك بـ «الفر�صة املفيدة» ،م ؤ�كدة
أ�ن املر أ�ة «قادرة على خو�ض امل�ضامري الوطنية ،من دون أ�ن تفقد بريق
أ�نوثتها بامل�شاركة».
ولفتت أ�بو ال�سعود ،يف ورقتها� ،إىل نقاط من � أش�نها «�إي�صال املر أ�ة ل�سبل
بناء القدرات الواعدة ،وامل�شاركة الفاعلة» ،أ�همها «الرتكيز على البناء
ك
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باعتباره حق كفلته ال�شريعة ا إل�سالمية للجميع� ،إ�ضافة �إىل خلق قوة
�صدقاء الطفل جولة معايدة مبنا�سبة قدوم عيد الفطر
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حيث
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ا
جلولة
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اعيات
يف
املطلوبة مع التخطيط �ضد عملية الهدم ،وعر�ض أالو�ضاع القائمة من
امل�ست�شفى  ,قدمت الهدايا العينية
أ
لل
طفال
و
�شهدت
ا
أ�عراف وعادات و أ�مثال ،على الن�صو�ص القر�آنية والثوابت ا إل�سالمية،
جلولة تواجد مميز للمهرجني الذين أ��ضفوا على الزيارة االبت�سامة
أ
واملرح.
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ومراجعتها وغربلتها ،ليتم من خاللها �إعاد ُة بعث ثقافة املجتمع».
لطفل هي جمموعة من �شباب و�شابات القطيف هدفها
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وو�صفت النا�شطة احلقوقية ن�سيمة ال�سادة ،قراري خادم
طوعي
وتركيزها ين�صب فقط على أالطفال وقد ذكر
امل
تحدث
ا
لع
ال�شريفني ،مبنح املراة ع�ضوية جمل�س ال�شورى ،و�إ�شراكها يف انتخابات
إ المي للجماعة يف حديث خا�ص مبجلة اخلط ب أ�ن هذا الن�شاط الذي مت يف
يوم
أ
العيد
كان
أ
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املجال�س البلدية ،ناخبة ومر�شحة ،ب أ�نهما «نتاج الن�شاطات الن�سائية
بداية ون�مل �ن يوفقنا اهلل لتنفيذ أالفكار التي لدينا ،و أ��ضاف �" :إن
أ
أ
الوا�ضحة ،املطالبة بالتغيري و�صنع القرار» ،م�شري ًة �إىل أ�ن قرار خادم ت��سي�س ا
جلماعة ابتد� بفكرة عمل يتعلق بالطفل و أ�ثمر النقا�ش عن جولة العيد  ،وبعد
احلرمني كان حكيماً».
التفاعل الكبري
الذي مل�سناه من خمتلف أ�فراد املجتمع وال�سعادة الغامرة التي ر أ�يناها
أ
فيما لفتت نائبة رئي�س جمعية البحرين الن�سائية للتنمية ا إلن�سانية على وجوه اال
طفال  ،قررنا �ن ن�ستمر يف عملنا وت أ��سي�س فريق عمل تطوعي يركز جهوده
أ
وجيهة البحارنة� ،إىل «القدرة على التغري والت أ�ثري على آالخرين من أ�جل أ�
طفالنا الحباء ونتمنى أ�ن تكون جماعة أ��صدقاء الطفل دافعاً لت أ��سي�س فرق
أ
ً
�إيجابيا ،بحيث ي�شاركون ب�إرادتهم واختيارهم يف حتقيق �هداف م�شرتكة ،عمل تطوعية أ�خرى تخدم جمتمعنا وت�ساهم يف �إعالئه".
ومفيدة جلميع أالطراف» .وبينت أ�ن القيادة «ال تعني أ�ن يكون ال�شخ�ص
رئي�ساً أ�و قائداً ع�سكرياً ،أ�و أ�ن يكون يف حاجة �إىل امتالك �سلطة معينة،
ليتمكن من الت أ�ثري يف آالخرين يف �شكل �إيجابي» ،م�شرية �إىل مفهوم
�آخر للقيادة يتمثل يف «�إ�شعار النا�س بقيمتهم و�إمكاناتهم» ،الفتة �إىل
بع�ض �صفات القيادة ،ومنها «اجلر أ�ة ،وال�صرب ،وال�شجاعة ،والتفاين،

واملثابرة» ،ومهاراتها مثل «القدرة
على ا إلقناع ،والتفاو�ض ،والتنظيم،
والتخطيط ،والت أ�ثري ،والتوا�صل،
وا إلدارة ،و�إجناز التحالفات ،والر ؤ�ية
وتكوينها» ،وقيمها أالخالقية
املتمثلة يف «ال�صدق ،واال�ستقامة،
والنزاهة ،وال�شفافية ،أ
والمانة،
والتوا�ضع» .وحتدثت رئي�سة وحدة
درا�سات املر أ�ة يف جامعة الكويت
الدكتورة لبنى القا�ضي ،حول «دور
املر أ�ة يف املجتمع املدين» .الفتة
�إىل أ�ن «غياب احلركة الن�سوية
يف الوطن العربي �ساعد املر أ�ة يف
ت أ��سي�س جمعيات ،لتكون منرباً
للمطالبة بالتغيري االجتماعي،
وبناء القدرات ون�شر الوعي القانوين لتمكينهنّ من الن�شاط املدين» .و أ��شادت بدور
ا إلعالم يف «م�ساعدة املر أ�ة على ن�شر ق�ضاياها» ،الفتة �إىل أ�ن أ
«المم املتحدة أ�عطت
أ�همية لهذه املنظمات غري احلكومية ،كما تطلب منهنّ تقارير جانبية لتقومي مدى
دقة التقارير احلكومية» .وعددت القا�ضي ،أ�هم املعوقات التي تواجه املنظمات املدنية،
مثل «ازدواجية العمل ،وق�صر مدة التعاون على الق�ضايا املدنية ،واحلاجة �إىل التعاون
للفادة من خربات آالخرين».
على امل�ستوى ا إلقليمي والدويل ،إ

أ��صدق ْاء الطفل يعايدون املر�ضى

اململكة
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ال�سيد حممد امل�شعل

تو�ستما�سرتز واحة القطيف ...
يتملك الكثريون اخلوف وي�صيبهم االرتباك حني يُطلب منهم القيام بدور
ا إللقاء أ�و �إدارة أ�ي ن�شاط يف املدر�سة كان أ�و يف امل�سجد ..الخ  ,ويزيد ذلك حرجاً
حني يكون اجلمهور الغفري حا�ضراً أ�مامهم  ,حينها ُتفتقد ال�شجاعة بالظهور
وتزيد نب�ضات القلب ويحمر الوجه ب�سبب ال�شعور با إلحراج تارة وبالرهبة تارة
أ�خرى  ...وهكذا،،،
هذه احلالة الطبيعية التي أ�تعر�ض لها أ�نا قبل غريي لي�ست عيباً  ,بل تق�صرياً
مرتاكماً تتحمل م� ؤ
س�وليته الكربى أال�سرة واملدر�سة  ،وكل ما نحتاجه لك�سر
هذه احلواجز و�إذابة اجلمود املرتاكم هو تنمية هذه املهارة الكامنة لدينا من
خالل القراءة واالحتكاك والتجربة  ,ولهذه أال�سباب وغريها اقت�ضت احلاجة
�إىل �إن�شاء (نادي تو�ستما�سرتز واحة القطيف) الذي بادر �إىل �إن�شاءه جمموعة
من خرية �شباب القطيف والذي بد أ� أ�عماله اعتباراً من �/15شوال1432/هـ وهو
ي�ضم �إىل حد آالن أ�كرث من 30ع�ضواً رغم الفرتة الزمنية الق�صرية جداً من
اعالن �إن�شائه.

ومن فوائدها :
•و�سيلة وفر�صة مميزة للتعلم ولتطوير قدراتك على التوا�صل مع آالخرين.

تو�ستما�سرتز القطيف :
يوجد حلد آالن حوايل ال ـ  111نادي تو�ستما�سرتز يف كل أ�نحاء اململكة وغالبية
هذه أالندية تكون تو�ستما�سرتز باللغة ا إلجنليزية  ,ويوجد يف املنطقة ال�شرقية
 53ناديا منها  5أ�ندية باللغة العربية فقط اثنان منها خا�صة للن�ساء .
 ويف القطيف يوجد حلد آالن ناديان:أالول :هو نادي دانة اخلليج تو�ستما�سرتز يف �سيهات وقد م�ضى على ت أ��سي�سه
الـ�3سنوات وير أ��سه أال�ستاذ �صادق احلجي ويقع مقره يف نادي اخلليج ب�سيهات.
الثاين  :يف القطيف وهو حديث الوالدة ومل مي�ض على ت أ��سي�سه �سوى ال�شهرين
ويعقد اجتماعاته يف أ�ماكن متفرقة يف القطيف لعدم وجود مقر خا�ص به
حلد آالن وجاري البحث عن مقر دائم له وير أ��سه أال�ستاذ �صادق اجل�شي ,
وبا إلمكان التوا�صل معه عرب �صفحتهم على الفي�س بوك  :نادي واحة القطيف
تو�ستما�سرتز
احلاجة لتو�ستما�سرتز :
أ
أ
رغم وجود هذين الناديني �إال �ننا ما زلنا بحاجة �كرث ملثل هذه النوادي والعمل
واملبادرة إلن�شاء عدة نوادي تو�ستما�سرتز يف كل منطقة من مناطق القطيف لن�شر
هذه الثقافة التي تنمي املواهب والقدرات لدى أ�بنائنا وتنمي ثقتهم ب أ�نف�سهم
وت�ساعدهم على تطوير ذواتهم .
أ
أ
بعد هذا ال�شرح املب�سط جداً لهذه النوادي �متنى �ن حققت بع�ض التو�ضيح
والفائدة لفكرة التو�ستما�سرتز ملن مل يعرفها �سابقاً داعياً ال�شباب من اجلن�سني
للمبادرة بالت�سجيل يف هذه النوادي كما أ�دعو آالباء أ
والمهات بت�سجيل أ�بنائهم
أ�ي�ضاً  .ملا �سيجنوه من فائدة كبرية مقارنة بالر�سوم ا إلدارية الزهيدة التي ال
تتعدى الـ 250ريال كل  6أ��شهر �شاملة كل االحتياجات التعليمية وكما ذكرت �آنفاً
ب أ�ن جميع نوادي التو�ستما�سرتز هي نوادي غري ربحية وال جتارية .
امل�صدر :موقع تو�ستما�سرتز  -ملزمة دليل املتوا�صل املتمكن 2010م-تن�سيق نادي
دانة اخلليج تو�ستما�سرتز.
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مقال

ماهي التو�ستما�سرتز ؟
أ
التو�ستما�سرتز الدولية هي منظمه عاملية تعليمية غري ربحية ت��س�ست على
يد د.رالف �سميديل يف  22أ�كتوبر 1924م يف والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
أالمريكية  ,تعمل منظمة التو�ستما�سرتز الدولية من خالل العديد من أالندية
حول العامل بهدف م�ساعدة أالع�ضاء لتنمية مهاراتهم يف التوا�صل ،اخلطابة،
والقيادة ،من خالل �آالف أالندية التي تتبع املنظمة ،يقدم برنامج التو�ستما�سرتز
الدويل العديد من م�شاريع التوا�صل و القيادة وامل�صممة مل�ساعدة الرجال و
الن�ساء لتعلم فنون احلديث ،ا إلن�صات  ،التفكري -املهارات احليوية التي تعزز
حتقيق الذات .وحت�سن من عملية القيادة الكامنة داخل املرء .
معناها:
(تو�ستما�سرتز) تعني ”عريف احلفل الذي يت�صدر امل أ�دبة و يقدم املتحدثني“
مهمتها :
ت�سعى أ�ندية التو�ستما�سرتز لتوفري البيئة ا إليجابية وامل�ساعدة علـى الـتعلم،
حيـث تتوفر الفر�صة لكل ع�ضو من أ�ع�ضاء النادي ملمار�سة وتطوير مهارات
التوا�صل واملهـارات القيادية ،مما ي ؤ�دي بالتايل لرفع درجة الثقة بالنف�س وتنمية
ال�شخ�صية.
ماذا ن�ستفيد من تو�ستما�سرتز ؟
الفائدة املرجوة من هذه أالندية كبرية جداً ملا �ستقدمه للع�ضو من مهارات
عديدة ومهمة ي�ستفيد منها املرء يف حياته ال�شخ�صية أ
وال�سرية واالجتماعية.

•فر�صة للتعلم واكت�ساب اخلربات
ال�شخ�صية والعلمية .
•تطوير القدرات واملهارات وتو�سع
اخلربات املكت�سبة.
•اخلربة يف القيادة وتطويرها .
•اكت�ساب مهارات التوا�صل واالت�صال .
•تدعيم وزيادة الثقة يف النف�س .



املح�سن �صاحب مكتب ا�سترياد وت�صدير بال�صني:

هدفنا خدمة ال�سائح والتاجر وتوفري الوقت واجلهد
عرف رجال أ
العمال بامل�صانع ون�شحن الب�ضائع �إىل خمازنهم باململكة
ُن ّ
نــــــوفــر الــــجوالت الـــــتعــريفــية وال�سيـــــــاحية مع املـــــرتجــــــمني

حوار
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حوار:ح�سن اخلاطر
�إن تو�صيف رجال أالعمال بالكلمات فقط ال يكفي ملعرفة ذلك العامل الذي يعي�شون
فيه ،فمعظم رجال أالعمال ال جتمعهم عوامل م�شرتكة لكن الذي يجمعهم
هو احل�صول على املال ،فتجار العقار ي�ضاربون يف العقار وهدفهم ارتفاع أ��سعار
أالرا�ضي التي يف حوزتهم ،كذلك يفعل أ�ولئك الذين �ضاربون يف �سوق أال�سهم ،وال
أ�ظن أ�ن جتار الذهب يرغبون بنزول أ��سعار الذهب كي ال تنق�ص ثرواتهم.
الكثري يجهلون كيف ي�صارع رجال أالعمال من أ�جل احل�صول على املال� ،إنهم
ي�ضحون بوقتهم ويجهدون أ�نف�سهم ب�شكل من ال�صعب تو�صيفه وخا�صة يف بداية
م�شوارهم التجاري ،فالفر�ص لي�ست على طبق من ذهب كما يظن الكثري ،ولو
كانت كذلك أل�صبح كل النا�س أ�ثرياء ومل يعرفوا معنى الفقر ،فالواقع هو أ�ن رجال
أالعمال مروا -على أالقل فئة كثرية منهم -ب�صعوبات لي�ست بب�سيطة يف تاريخهم
التجاري.
� أس�رحل معكم يف هذه احللقة �إىل ال�صني وبالتحديد يف مدينة (جوا نزو) وبالقرب
من �شارع بكني ،حيث التقيت هناك برجل أالعمال أالخ حممد املح�سن،حيث
أ�جريت معه هذا اللقاء يف مكتبه لنقل جتربته للقارئ ومعرفة كيف يكافح ا إلن�سان
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للو�صول �إىل هدفه ويذلل جميع ال�صعوبات التي تعرت�ض طريقه.
وهنا ن�ص احلوار الذي أ�جرته "اخلط" مع ال�ضيف.
ب�إيجاز حدثنا عن جتربتك ال�شخ�صية؟أ
أ�تذكر أ�نني منذ ال�صغر حني كان عمري ت�سع �سنني كنت �عمل مع الوالد -رحمة
اهلل -بني حمل يف �سوق ميا�س وب�سطة يف �سوق اخلمي�س ،حتى تويف الوالد يف
1405هـ ، ،فحملت على عاتقي �إكمال ما بد أ� به فا�ستلمت عمل الوالد التجاري وكان
يوجد عنده �آنذاك يف �سوق ميا�س حمل (عبايات املح�سن) ،والب�ضائع كانت جتلب
من مناطق ودول خمتلفة ،كالدمام ،الريا�ض ،جدة ،البحرين ،ثم تو�سعت بعد ذلك
وفتحت حملاً ب�سوق ميا�س للمالب�س الن�سائية يف عام 1418هـ ،وكانت الب�ضائع
من جدة  ،وكانت بداية اال�سترياد يف عام  1423هـ فقد ذهبت �إىل تايالند ال�سترياد
املالب�س وبعد ذلك اجتهت �إىل بنجالد�ش وال�صني.
متى كانت أ�ول زيارة لك لل�صني ،وملاذا؟كانت أ�ول زياراتي �إىل ال�صني عام 1426ه وكان الهدف ا إلطالع على الفر�ص
التجارية والتعرف على احل�ضارة ال�صينية ثم عدت يف نف�س العام بزيارة جتارية،
وما زلت حتى آالن.

رحلة نحو كتاب اهلل
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ملاذا ومتى افتتحت املكتب؟كما تعلم فان اال�سترياد من ال�صني يحتاج �إىل مكتب و�سيط يقوم ب�إعمال الرتجمة والتن�سيق مع امل�صانع
وا�ستالم الب�ضائع و�شحنها فكنت أ�عتمد يف ا�سترياد الب�ضائع على مكاتب أ�خرى ،ولوجود الكثري من امل�شاكل
خا�صا بي.
قررت أ�ن أ�فتتح مكت ًبا ً
ما هي طبيعة عمل املكتب؟خدمة التاجر وال�سائح الذي ي أ�تي لل�صني من أ�ي دولة من دول العامل ،اال�ستقبال يف املطار ،حجز الفندق ،عمل
برنامج جتاري أ�و �سياحي ح�سب رغبة الزبون ،توفري الرتجمة طوال فرتة ا إلقامة يف ال�صني ،اال�ست�شارات
التجارية بالن�سبة �إىل اختيار ال�سلع وال�سعر وتن�سيق املقابلة مع امل�صانع وامل�صدرين  ،توفري جميع امل�ستندات
الالزمة بالن�سبة لل�شخ�ص القادم للتجارة و�شحن ب�ضاعته �إىل دولته.
مقدار العمولة التي يتقا�ضاها املكتب جتاه هذه اخلدمات؟أ
ال يوجد عمولة معية فقد ي أ�خذ املكتب عمولة من قيمة الب�ضاعة� ،و قيمة الرتجمة ،فهذا يتفق عليه
الطرفان قبل البدء .
هل أ�نت م�ستقر بال�صني ومتفرغ لعملك طوال العام هناك ؟أ
أ
أ
نظ ًرا للكثري من املهام يف اململكة ف�إين ا�ضطر لتق�سيم الوقت بني البلدين ،ف�ق�ضي من ��سبوعا �إىل ��سبوعني
�شهر ًيا يف املكتب ثم أ�عود للمملكة ملزاولة أ�عمايل التجارية ويف أ�ثناء غيابي فان املوظفني الذين هم على
قدر كبري من حتمل امل� ؤ
س�ولية يقومون ب�إمتام العمل على أ�كمل وجه ،كما �إين أ�تابع أ�عمالهم يوم ًيا بو�سائل
االت�صال.
أ
أ
أ
الفر�ص لي�ست على طبق من ذهب كما �ظن ،فالكثري يفكر �نه بذهابه لل�صني �سي�صبح من الثرياء ،فماتعليقك على هذا؟
خ�صو�صا يف الوقت احلايل يجب عليه
نعم الفر�ص لي�ست على طبق من ذهب  ,لذلك على من يرغب بالتجارة
ً
أ�ن يخطط وي�ضع أ�مامه النجاح هدفا وال يعمل ح�سب هواه بل يدر�س ال�سوق الذي �سوف يعمل فيه وال�سلعة
املنا�سبة لهذا ال�سوق ويجب علية أ�ن يوفر ال�سلعة املنا�سبة بال�سعر املنا�سب يف الوقت املنا�سب حينها �سوف
يح�صل على طبق الذهب .
مامقدار ر أ��س املال الذي يحتاجه الفرد ليبد أ� التجارة يف ال�صني ومباذا تن�صح التاجر النا�شئ؟هناك أ��شياء أ��سا�سية وم�صاريف ثابتة ال ميكن جتاوزها ،تذكرة طريان ،ال�سكن ،عمولة املكتب ,الب�ضاعة،
ال�شحن ،التخلي�ص اجلمركي ،وعلى هذا أال�سا�س فكلما كان ر أ��س املال أ�كرب توزع على امل�صاريف أال�سا�سية
فتقل قيمة ال�سلعة ،و أ�نا أ�ن�صح التاجر النا�شئ أ�ن ال يبالغ يف ال�شراء من جتربته أالوىل يف ال�صني ،ألن الرحلة
أالوىل من أالف�ضل أ�ن تكون لال�ستك�شاف و أ�خذ اخلربة ،ثم العودة من جديد على وعي.
أ
من امل�شاكل الكربى التي تواجه التاجر هي ت�صريف الب�ضاعة ،فمن ال�سهل ال�شراء لكن ال�صعب كيفتبيع هذه الكمية التي أ�تيت بها .ماذا تقول؟
�إذا كان التاجر لديه منفذ ت�سويق ف�إن هذا املنفذ هو الطريق لت�سويق الب�ضاعة ،وعليه أ�ن ي�ستمر بتطويره ،أ�ما
�إذا مل يكن له منفذ أ�و و�سيلة من قبل ف�إنه �سوف تواجهه م�شكلة دخول ال�سوق ،لذلك عليه أ�ن يبد أ� تدريج ًيا
بالت�سويق ال�شخ�صي بالتوجه لل�سوق وامل�ستهلك بنف�سه حتى يك�سب اخلربة فهناك الت�سويق عرب االنرتنت،
و أ�نا أ�عتقد أ�نه من أالف�ضل ملن كان ر أ��س ماله ب�سيط أ�ن ي�سفيد من االنرتنت للت�سويق فهناك مواقع كثرية
متخ�ص�صة يف عر�ض الب�ضائع ويرتادها مئات آالالف يوم ًيا ،با إل�ضافة لذلك هناك املحل أ
وال�سواق املتنقلة
واملعار�ض ومندوبي املبيعات و�صاالت العر�ض.
وماذا عن طموح املكتب للم�ستقبل؟خدمة أ�بناء الوطن ألق�صى احلدود وت�شجيع التجار وخا�صة ال�شباب النا�شئني يف تكوين جتارة ليح�صلوا على
حياة أ�ف�ضل.
حدثنا عنال�سياحة يف ال�صني ؟ال غرابة �إذا قلت لك �إن ال�سياحة يف ال�صني ذات متيز خالب وعجيب ،ففي (جوا نزو) مثال حديقة �سفاري وهي
تعترب أ�كرب حديقة يف العامل بعد حديقة �سنغورة ويوجد بها تنوع عجيب يف احليوانات ،كما يوجد أ�على برج
تلفزيون يف العامل وهو برج كانتون ،وهنالك الكثري كمدينة أاللعاب املائية وحديقة الزهور واجلبال واملتاحف،
و�سوق بكني و�سوق �سو�شاجيو ،وجممع �شيان بالزا ،ويوجد الكثري الكثري.
للتوا�صل مع ال�ضيف:جوال00966504995530
جوال ال�صني008602083299265:
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ثمة خ�صائ�ص ومميزات عديدة  ،ميتاز بها الدين ا إل�سالمي عن غريه من
أالديان  .ولعل من أ�هم هذه اخل�صائ�ص والتي حتتاج �إىل املزيد من الفهم
واال�ستيعاب  ،هي ميزة وخا�صية حرية االختيار و�ضرورة االعتماد على
العلم واملعرفة والب�صرية يف اتخاذ املواقف أ�و بناء القناعات والت�صورات
 ..فالدين ا إل�سالمي ال يبني أ�موره وق�ضاياه االعتقادية وال�سلوكية على
اجلهل والتزييف والت�ضليل  ،بل على احلجة والربهان والعلم ..
فا إل�سالم يدعو ا إلن�سان �إىل ا إلميان باهلل الواحد القهار  ،ولكنه ا إلميان
الذي يبنى على حرية االختيار وعلى احلجة والدليل العقلي واحل�سي ..
لذلك جند أ�ن كل ت�شريعات ا إل�سالم ونظمه املختلفة قائمة وم�ستندة على
العلم واملعرفة  ..بحيث يكون أالداء وااللتزام على قاعدة الب�صرية  ،والتي
تعني املعرفة الدقيقة والعميقة يف �آن  ..لذلك جند القر�آن احلكيم ي�صرح
( هذه �سبيلي أ�دعو �إىل اهلل على ب�صرية أ�نا ومن اتبعني ) ..
فالدين ا إل�سالمي يعتز أ�ميا اعتزاز ب أ�ن �صبغته هي العلم واحلرية  .فال
تكليف ناجز بال علم ومعرفة  ،واحلرية مبعناها الوا�سع هي أ�حد �شروط
ا إلميان والتكليف .
ولعلنا ال نبالغ حني القول  :أ�ن ا إل�سالم هو الدين الفريد الذي ا�ستطاع
أ�ن يحتفظ ب�صورته أال�صلية بني ع�صف أالهواء وزلزلة آالراء  ،ف أ�قام
حولها �سدا من املعرفة  ،و�ضرب فوقها �سرادقا من الربهان  ،وثبتها على
أ��سا�س من القر�آن ،فلم ت أ��سن ملا أ��سنت الروا�سب ومل حتل ملا خال اجلو ،
ومل ت�ضطرب ملا ا�ضطربت أالعا�صري  .يقول تبارك وتعاىل ( ولو اتبع
احلق أ�هوائهم لف�سدت ال�سماوات أ
والر�ض ومن فيهن )  ..فا إل�سالم ال يقر
القهر وا إلكراه  ،فو�سيلته الدعوة بالتي هي أ�ح�سن  ،وال يرت�ضي أ�ن يدخل
النا�س فيه خوفا وقهرا ..
لهذا من ال�ضروري اليوم بالن�سبة �إىل الدعاة والعلماء أ�ن يفح�صوا
و�سائل دعوتهم و أ�ن يعر�ضوا مواقفهم وقناعاتهم يف هذا ا إلطار على قيم

ا إل�سالم يف هذا املجال  ..فا إلن�سان الذي ميار�س القهر والع�سف إلدخال
النا�س يف دائرة االلتزام  ،ال يناق�ض �إال ا إل�سالم نف�سه  ..فهو دين االختيار
واحلرية .وعلى الدعاة مهما كانت ال�صعوبات والتحديات أ�ن يلتزموا بهذا
النهج  ،ويبتعدوا عن كل أ��شكال الع�سف والقهر يف دعوتهم �إىل ا إل�سالم ..
واهلل �سبحانه يف حمكم التنزيل يقول ( وباحلق أ�نزلناه وباحلق نزل وما
أ�ر�سلناك �إال مب�شرا ونذيرا).
و�إن بناء الفكر والوعي العميق  ،ال يكون بح�شد الرباهني آ
والراء املجردة
عليها ،و�إن أ�وجبت اليقني أ�و االقتناع بثبوتها  ،وال بد للفكر والنف�س من
عملية أ�خرى وراء االقتناع بها تكون الفكرة وا�ضحة وعميقة الغور
والت أ�ثري يف نف�س ا إلن�سان.
وهذه العملية هي بناء حقائق ومناذج واقعية  ،جت�سد تلك أالفكار وتلتزم
بكل مقت�ضياتها ومتطلباتها  .فال�صدق يف ا إلميان والعاطفة والن�صيحة ،
له أالثر أالعظم يف توجيه عقل املدعو ونف�سه لذلك .
فالدعاة دائما بحاجة �إىل ال�صدق وا إلخال�ص  ،ألن مهمتهم �صياغة
ال�ضمائر وتن�شئة أالخالق وتوجيه العواطف وامل�شاعر � .إن هذه املهمة
دقيقة عميقة  ،فال بد فيها من مناغاة العواطف  ،وال بد فيها من مناجاة
ال�ضمائر وامل�شاعر ،وال بد و أ�ن تكون املناجاة يف ظالل ا إلميان وحتت
رعايته  ،لي�سري ا إلميان والتهذيب من طريق احلب  ،وي�سري من طريق
القدوة  ،وي�سري من طريق ا إل�شعاع .
و أ�جنح الدعاة يف مهمته و أ�مكنهم من بلوغ غايته من ا�ستطاع أ�ن يتحدث
�إىل العاطفة بل�سان العاطفة كما يتحدث �إىل الفكر بل�سان الفكر و�إىل
الوجدان بل�سان الوجدان  ،من ا�ستطاع أ�ن يتغلغل �إىل هذه أالعماق فيوجه
بالعمل كما يوجه بالقول  ..وعدته يف الو�صول �إىل هذا املدى هو ا إلميان
ال�شامل الذي يطبق أ�رجاء النف�س وي�ضيء أ�طرافها .
هو الفكر امل ؤ�من والنف�س امل ؤ�منة  ،وال�ضمري امل ؤ�من  ،والعاطفة امل ؤ�منة،

العدد الثامن  -ذو القعدة  1432هـ  -أ�كتوبر  2011م

مقال

العدد الثامن  -ذو القعدة  1432هـ  -أ�كتوبر  2011م

مقال

وامل�شاعر امل ؤ�منة  ،واخللق امل ؤ�من  ..بهذه العدة أ
والخالقية وااللتزام ،
متكن الدعاة عرب التاريخ من ن�شر الوعي والف�ضيلة  .وهذه هي طريقة
ا إل�سالم يف الرتبية � ،إنه يت�صل بالفكر من طريق الفكر  ،ويت�صل بالقلب
من طريق القلب،ويت�صل بالوجدان من طريق الوجدان  ،ويت�صل
بالعاطفة من طريق العاطفة  ،وبامل�شاعر من طريق امل�شاعر  ،ثم يلقن
مبادئه وتعاليمه باحلديث ،ويلقنها بالعمل  ،ويلقنها با إليحاء  ،ويلقنها
بالواقع املج�سد املح�سو�س  ،و�إن الكلمة يف ظل هذا ا إلميان امل�شع يكون لها
أ�كرث من مدلول  ،و�إن ا إلمياءة يكون لها أ�كرث من أ�ثر  .فالدعوة �إىل اهلل ،
ال ت�شرع بث احلقد والكراهية  ،بل هي الرحمة أ
واللفة واملحبة .
والدعاة الذين ينفرون النا�س  ،ب�سلوكهم املزدوج و أ�خالقهم اخل�شنة
واجلافة ،هم ي�سيئون �إىل الدين و�إىل أ�نف�سهم  ..فا إل�سالم دين الرحمة
وال يجوز أ�ن نعر�ضه وك أ�نه دين القتل والتدمري والكراهية  ..وا إل�سالم
دين �صلة الرحم والتعارف أ
واللفة  ،وال يعقل أ�ن نربزه وك أ�نه دين
القطيعة واملفا�صلة بني الب�شر..
أ
�إننا اليوم بحاجة �إىل �إعادة النظر يف املناهج وال�ساليب التي ت�ساهم يف
ت�شكيل وعي الدعاة وتكوينهم النف�سي والفكري  ..ألن بع�ض الدعاة ومن
خالل ت�صرفاتهم وقناعاتهم اخلا�صة  ،ي�صادروا قيم ا إل�سالم ويلووا عنق
احلقيقة ان�سجاما مع أ�مزجتهم و أ�هواءهم وميوالتهم ..
فا إل�سالم كله رحمة وحمبة و أ�لفة  ،وال يجوز أ�ن ن�صوره وك أ�نه دين
االنق�ضا�ض على مكا�سب ا إلن�سان واحل�ضارة لتدمريها ..
أ
�آن أالوان أ�ن نخل�ص ا إل�سالم من فهمنا الق�شري واجلامد وامل�شوه له  .لن
هذا الفهم ومتوالياته  ،هو الذي أ�دخل العامل ا إل�سالمي اليوم يف الكثري
من املتاهات والتحديات  .ويخط أ� من يت�صور أ�ن مقت�ضى الورع وااللتزام
الت�شدد يف الفهم وال�سلوك  ..وذلك ألن هذا الت�شدد والغلو مناق�ض جلوهر
ا إل�سالم القائم على الرحمة أ
والخوة  ..فالكلمة الطيبة هي عنوان أ�قوال
امل�سلم  ،والعمل ال�صالح هو عنوان أ�عماله و أ�فعاله  ..يقول تبارك وتعاىل
( أ�مل تر كيف �ضرب اهلل مثال كلمة طيبة ك�شجرة طيبة أ��صلها ثابت
وفرعها يف ال�سماء  ،ت ؤ�تي أ�كلها كل حني ب�إذن ربها وي�ضرب اهلل أالمثال
للنا�س لعلهم يتذكرون ) ( �إبراهيم  ،آالية .. ) 25 – 24
فا إل�سالم دين احلياة آ
والخرة  ،كما أ�ن القر�آن هو كتاب احلياة  .لذلك
ف�إن أ�ية حماولة لف�صل ا إل�سالم عن احلياة أ�و ف�صل احلياة عن ا إل�سالم ،
هي حماوالت بائ�سة وفا�شلة  .وعليه ف�إن الدعاة اليوم يتحملون م� ؤ
س�ولية
كربى جتاه جمتمعاتهم وقيمهم ا إل�سالمية ..
وب�إمكاننا هنا أ�ن نحدد جمموعة من النقاط يف هذا ا إلطار وهي :
�-1ضرورة الف�صل والتفريق بني املزاج ال�شخ�صي للدعاة وبني قيم ا إل�سالم
ومبادئه أال�سا�سية  .ولعلنا نرتكب جرمية كربى بحق قيمنا حينما ندمج
بني أ�مزجتنا وميوالتنا وقيم ا إل�سالم  ..ولعل من أ�هم الق�ضايا التي تلتب�س
فيها الر ؤ�ية بني ما هو �شخ�صي وما هو �إ�سالمي وقيمي  .هي ق�ضية املر أ�ة

يف املجتمع امل�سلم املعا�صر  ..فالقيم واملبادئ ا إل�سالمية وا�ضحة و�صريحة
يف �صيانة حقوق املر أ�ة والتعامل معها ك�إن�سانة لها كامل احلق يف ممار�سة
دورها ووظيفتها يف ال� أش�ن العام .
�إال أ�ن أ�مزجتنا و أ�عرافنا حتول دون ذلك  .وت�صاب الر ؤ�ية بالغب�ش حني
املزج بني أ�عرافنا وقيمنا  ،بني أ�مزجتنا ال�شخ�صية وقيم ا إل�سالم الثابتة
 .لذلك من ال�ضروري التفريق الدائم والف�صل امل�ستمر  ،بني أ�مزجتنا
اخلا�صة وقيم ا إل�سالم  ..وتت أ�كد هذه احلاجة لدى الدعاة  ،ألنهم هم
الذين يتحدثون با�سم ا إل�سالم وقيمه أال�سا�سية  .فالتفريق �ضرورة
للوعي االجتماعي والديني  ،و�سبيلنا �إىل منع االلتبا�سات التي حتدث
با�سم ا إل�سالم وقيمه أال�سا�سية ..
فقيم ا إل�سالم ت�سع كل تطورات احلياة  ،فال ن�ضيقها ب أ�مزجتنا و أ�هواءنا
وميوالتنا ال�ضيقة .
-2عديدة هي عوامل جناح الداعية يف دعوته وعمله � ،إال أ�ن جوهر هذه
العوامل وعمدتها هو ( ادع �إىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة)فال
عدة أ�هم من هذه العدة  ،وال أ�ثر أ�كرب من أالثر الذي ترتكه أالخالق
الفا�ضلة واالبت�سامة امل ؤ�منة وا إلخال�ص يف العمل ..
فالدعوة �إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة  ،لي�س مقولة تقال  ،بل هي
التزام و�سلوك  ،خلق وممار�سة � ،صفات وم� ؤ
س�وليات ..
كل هذه العنا�صر آ
والفاق ينبغي أ�ن تنتظم يف �سياق الدعوة باحلكمة
واملوعظة احل�سنة ..
فال ب ؤ��س وخ�شونة يف التعامل ،وال اكفهرار للوجه ،وال �سب وال �شتيمة .
و�إمنا املوعظة احل�سنة وال�شعور بامل� ؤ
س�ولية وا إلرادة القوية امل�سيجة ب�سياج
ا إلميان واملحبة � ..إننا ندعو كل الدعاة ويف خمتلف مواقعهم و أ�دوارهم ،
�إىل �إعادة النظر وفح�ص الكثري من ممار�ساتهم التي تربز فيها أ�مزجتهم
وميوالتهم أ�كرث من قيم الدين ومبادئه أال�سا�سية ..
-3من البديهيات القول  :أ�ن ا إل�سالم هو دين الوحدة وا إلحتاد أ
واللفة
بني النا�س  ..فالدين ا إل�سالمي ال يفرق بني النا�س فهم �سواء  .ولكن
بع�ض الدعاة ولعوامل نف�سية وفكرية و أ�يدلوجية واجتماعية  ،ميار�سون
التفريق  ،وينظرون للمفا�صلة ال�شعورية واالجتماعية بني النا�س ..
فيتحول دور الداعية  ،من دور الوحدة و�صناعة أاللفة واملحبة بني النا�س
� ،إىل دور التمييز وبناء احلواجز النف�سية أ
واليدلوجية بني النا�س  .لذلك
ف�إننا ندعو كل الدعاة �إىل الوفاء لقيم ا إل�سالم وثوابته  ،التي تدعو �إىل
الوحدة أ
واللفة  ..وعلى الداعية أ�ن ميتلك روح امل�سجد  ،فهي روح اجلمع
واالحت�ضان  .فالروح امل�سجدية جتمع وال تفرق  ،ت�ستوعب املتعدد وال
تلغيه  ،حترتم التنوع وال حتاربه ..
لذلك كله ف�إننا اليوم أ�حوج ما نكون �إىل دعاة أ
لللفة والوحدة واملحبة
و�صيانة حقوق النا�س وكراماتهم و أ�عرا�ضهم ودمائهم  ..و�إىل دعاة
ين�شدوا العدل وامل�ساواة بني النا�س ..
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يف حما�ضرة مبنتدى حوار احل�ضارات بالقطيف

د.بوحليقة ي ؤ�كد :الفقر ظاهرة أ�زلية و مقيتة
ت�صيب احللقات أ
ال�ضعف

تغطية
14

تتمثل يف اجلوانب املقيتة التي يولدها الفقر فهناك  22أ�لف طفل ميوتون يوميا
أ�عداد� /سلمان العيد
أ�كد اخلبري االقت�صادي ال�سعودي د .اح�سان بوحليقة على أ�ن الفقر ظاهرة ب�سبب مظاهر الفقر وهي اجلوع واملر�ض ،فلو مل يكن هناك فقر لعا�ش ه ؤ�الء
مقيتة ،موجودة يف �شتى بالد العامل ،مبا فيها اململكة ،ولكن هناك �إجراءات وا�ستمرت حياتهم ،من هنا ينبغي االلتفات �إىل ظاهرة الفقر املنت�شرة ،وملنع
عديدة ملكافحتها ،ت�صطدم أ�حيانا بعدم وعي املواطن مبا ميكنه احل�صول عليه جوانبها املقيتة التي ت�صيب احللقات أال�ضعف يف املجتمع الب�شري أ
كالطفال.
للخروج من دائرة املعاناة املادية.
ولفت �إىل أ�ن هناك اختالفا يف معايري تعريف الفقر ،ومبوجبها ت أ�تي ن�سبته يف
وقال بوحليقة خالل حما�ضرة ا�ست�ضافها منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة املجتمع ،ففي الهند مثال وح�سب الدرا�سات الهندية ف�إن ن�صف املجتمع الهندي
القطيف ،برعاية ا إلعالمي ف ؤ�اد ن�صراهلل ،وتقدمي االعالمي الكاتب عبداهلل فقري ،وذلك وفق املعايري هناك ،والتي تن�ص على أ�ن الذي يعي�ش بـ  22روبية أ�و
العبدالباقي وحملت عنوان (ثنائية الفقر والغنى) �إن الفقر والغنى مو�ضوعان اقل يوميا فهو فقري ،بينما تتعقد هذه املعايري يف الواليات املتحدة أالمريكية
أ�زليان يعرف الواحد بالثاين ،فنحن ال نعرف الفقراء �إال �إذا عرفنا أالغنياء ،والتي ت�صل ن�سبة الفقر وفق معايريها �إىل . %14
والعك�س بالعك�س ،كما أ�ن أالمر ن�سبي فقد تتحدث عن فقراء معدمني و أ�غنياء
ويرى أ�ن من ابرز أ��سباب الفقر االجتماعية هي احلالة الطبقية ال�سائدة يف
�شديدي الرثاء ،وما بينهما تتفاوت م�ستويات النا�س.
املجتمع الب�شري فهناك من يولد ويف فمه ملعقة ذهب ،وهناك من يولد وهو
و أ��ضاف ب أ�ن أ�همية هذا البحث يكمن يف نقطتني ،تتمثل النقطة أالوىل يف كثافة معدم ،وهناك من ي�ستطيع العي�ش  70عاما دون أ�ن يعمل ،وهناك من عليه
العدد وات�ساعه ،فهناك يف العامل  3مليارات �شخ�ص من الفقراء ،والنقطة الثانية أ�ن يبد أ� من حتت ال�صفر  ،وقد يولد ال�شخ�ص وهو وارث ثروة كبرية يوا�صل
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زيارة خادم احلرمني ال�شريفني لبع�ض أ
الحياء
الفقرية �إعالن ر�سمي للحرب على الفقر يف البالد
تعزيزها وتنميتها ونقلها �إىل أالجيال ،فهو غني و أ�والده أ�غنياء.
و أ��ضاف بان البع�ض قد ي�صبح ثريا أ�و غنيا لوجود حظوة معينة تعنيه على ذلك ،من
قبيل االنتماء أل�سرة أ�و قبيلة معينة أ�و من خالل نفوذه و�سطوته على آالخرين فقد
جتلب له ماال ،أ�و قد يح�صل بع�ض املال من مكانة دينية أ�و اجتماعية أ�و علمية ،ففي
املجتمعات القدمية من ميلك نا�صية القراءة والكتابة يح�صل على مورد مايل ف�ضال
عن املكانة االجتماعية التي توفر له ماال اي�ضا.
وذكر بوحليقة أ�ن هناك عوامل اقت�صادية وراء الفقر ،التي ي�شكل حالة من عدم
التوازن يف توزيع الرثوة ،والتي تعني ف�شال أ�و �ضعفا يف ال�سيا�سات االقت�صادية ،بحكم
أ�ن االقت�صاد ظاهرة اجتماعية ،أ�ي أ�ن هناك ب�شرا يقومون بعمل معني يتعلق باملال،
وعندما ال ت�ضبط العالقة بني النا�س يف هذا اجلانب يحدثان البع�ض يحقق الرثاء
بب�ساطة ،و�آخرون ال ي�ستطيعون ذلك ،ف�شخ�ص معني يح�صل على ترخي�ص معني
بالعمل يف جمال ما ،و�آخر ال ي�ستطيع.
و أ��ضاف ب أ�ن الف�ساد قد يكون �سببا رئي�سا للفقر ،ففي بع�ض البلدان هناك من يدفع
ر�شاوي لكي ي�صل �إىل وظيفة معينة يف اجلمارك مثال لكي يح�صل على ر�شاوي،
وبالتايل الرثاء ،وهذا الرثاء هو على ح�ساب �آخرين بالطبع.
وذكر أ�ن هناك جهدا دوليا ملكافحة الفقر وال�سبب أ�ن العدد الكبري من الفقراء ا�شعر
العامل باخلجل ،لذلك تداعت العديد من املنظمات الدولية للعمل على مكافحة الفقر،
ويف مقدمتهم هيئة االمم املتحدة.
ونوه �إىل أ�ن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حينما زار بع�ض
أالحياء الفقرية يف الريا�ض ،ومت ن�شر الزيارة على التلفاز كان �إعالنا ر�سميا عن وجود
فقر وفقراء يف اململكة ،وعلى اثر ذلك مت تطوير وزيادة اجلهود الوطنية الر�سمية
أ
والهلية ملكافحة الفقر ،فزادت خم�ص�صات ال�ضمان االجتماعي وظهرت برامج
ا إل�سكان ،وا�سرتاتيجية مكافحة الفقر وغري ذلك من جهود م�ستمرة ومتوا�صلة.
ولفت بوحليقة �إىل أ�ن الفقر ي ؤ�ذي اال�ستقرار االقت�صادي ،ألن وجود الفقر ـ كما �سبق
القول ـ يعني وجود خلل يف التوازن ،والتوزيع ،فحينما تعلن دولة أ�ن هناك  %50من
عدد �سكانها فقراء فهذا يعني أ�ن الن�صف الباقي هو املتحكم يف الرثوة ،ولذا وجدنا
ان العديد من دول العامل جل أ�ت �إىل فر�ض �ضرائب على أالغنياء إلعادة توزيعها على
برامج موجهة نحو الق�ضايا االجتماعية كال�ضمان والتعليم والتوظيف والرعاية وكلها
تدخل يف عملية ا انت�شال الفئات الفقرية ،من الفقر ،وهذا هو معنى �إعادة التوازن.
ورف�ض بوحليقة فكرة املثالية ،واحلديث عن جمتمع لي�س به فقراء ،فال يت�صور ـ ح�سب
ر أ�يه ـ أ�ن يكون هناك جمتمع لي�س فيه فقراء ،فالتفاوت املادي وارد يف كل جيل ،و�إن
امل�سالة ن�سبية ،وتختلف من زمن آلخر ،ففي وقت ما ال يعطي امتالك ال�سيارة أ�ي
معنى للفقر والغنى فالكل ميلك �سيارة ،بينما يف وقت �سابق كان امتالك ال�سيارة هو

العدد الثامن  -ذو القعدة  1432هـ  -أ�كتوبر  2011م

15

�سمة أالغنياء.
ورف�ض بوحليقة ان يكون املر�ض مظهرا للفقر دائما ،ولكن قد يكون املر�ض ناجتا عن
الرثاء واملبالغة يف أالكل والرفاهية ،فتجد أ�ن �إمرا�ضا مثل ال�سكر والبدانة وما ينجم
عنهما من أ�مرا�ض خمتلفة ،جاء نتيجة احلياة ال�ساكنة ،املرفهة .فاملر�ض قد يكون
مظهرا للفقر ،ولكنه قد يكون أ�ي�ضا مظهرا للرثاء.
و�شدد على ان ظاهرة الفقر مرفو�ضة ،وتهدد اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي
وهناك الكثري من احللقات �إذا ما مت التوجه لها كا إل�سكان والرعاية ال�صحية
وال�ضمان االجتماعي ،والتعليم املجاين ،واالبتعاث ،والتوظيف ـ كما هو حا�صل
اليوم يف اململكة ـ ف�إن ذلك �سوف يحد من الظاهرة ،وي ؤ�كد أ�ن هناك جهدا
إلزالتها والتخفيف منها ،والظواهر تزول بالتدرج.
ولفت اىل ان هناك حتوال حقيقيا يف �إنفاق الدولة خالل الثمان �سنوات
املا�ضية ،ت�سهم يف احلد من ظاهرة الفقر فمنذ العام  2003وحتى العام احلايل
جند أ�ن ا إلنفاق احلكومي مت�صاعد ،ويف كل �سنة يكون �إنفاقا قيا�سيا ،وما
نلحظه هو أ�ن االنفاق اال�ستثماري قد ت�ضاعف ،فقد كانت تنفق الدولة %18
من الناجت املحلي على �شكل �إنفاق ا�ستثماري ،فقد بلغ  %30وهو �إنفاق مرتفع،
وا إلنفاق اال�ستثماري هو ا إلنفاق على أال�صول كاملدار�س والطرق والبنى
التحتية واملزيد من اخلدمات ،وحت�سني مناخ اال�ستثمار فمن ي�ستثمر يف
الوقت احلا�ضر يجد طريقا أ�ف�ضل من ال�سابق ،لدرجة أ�ن بع�ض املو�ضوعات
التي كنا نتحدث عنها قبل ع�شر �سنوات مل يعد لنا جمال احلديث فيها ،ألنها
انتهت ،من قبيل زيادة �إقرا�ض أال�سر املنتجة وامل ؤ��س�سات ال�صغرية والنا�شئة
واملخرتعني وما �شابه ذلك .ففي وقت �سابق كان البع�ض لكي يح�صل على
معونة ال�ضمان االجتماعي يحتاج �إىل وا�سطة أ�و تطييب خواطر ،بيد أ�ن
أالمر يف الوقت احلا�ضر خمتلف� ،إذ القائمون على ال�ضمان �صاروا يبحثون
عن امل�ستحقني ،كما ان ا إلعانات العامة باتت موجهة ودقيقة ،مثل ا إلعانات
املوجهة لتقليل عدد ال�سعوديني الذين ال ميلكون �سكنا ،من خالل �إعانات
�صندوق التنمية العقاري.
وحول م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف مكافحة الفقر قال بوحليقة �إننا ل�سنا
بحاجة �إىل فر�ض �ضرائب على ال�شركات وامل ؤ��س�سات التي حتقق أ�رباحا طائلة،
كما يحدث يف العديد من بالد العام ،ولكننا ميكن أ�ن نحد من الزيادة يف أالرباح
من خالل فتح املجال للمناف�سة ،و�إننا بحاجة �إىل أ��س�س ملمار�سة القطاع اخلا�ص
للم� ؤ
س�ولية االجتماعية ،فبع�ض م ؤ��س�سات القطاع اخلا�ص يقوم بتمويل بع�ض
أالبحاث جاء عن طريق فر�ض من قبل وزارة البرتول واملعادن ،وهذا له ت أ�ثري
هام ،لكننا بحاجة ألن تكون تلك املبادرات من ال�شركات نف�سها.
ولفت �إىل أ�ن هناك بع�ض املواطنني ال يعرفون حقوقهم التي توفرها لهم الدولة،
كالتوظيف ،وا إلعانات ،والقرو�ض ،واحلقوق العمالية وغري ذلك ،من هنا جند
بع�ضهم يقع فري�سة انتهاز لبع�ض املخالفني.
و�شهد اللقاء تقدمي مداخالت حول حمور املو�ضوع من قبل كل من الدكتور زكي
ن�صر اهلل،والدكتور تقي الفرج وبيان الدخيل وال�صحفي منري النمر ،والكاتبة امتثال
ابوال�سعود ،والدكتور جمال الزاير ،و �سمري النا�صر ،والدكتور زكي الربيكي ،وكميل �آل
ابراهيم.
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مقال

يف أ�م�سية جميلة من أ�م�سيات منتدى احل�ضارات الثقايف بواحة القطيف ل�صاحبه الكاتب ال�صحفي رئي�س حترير هذه املجلة
أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صراهلل طرح اخلبري االقت�صادي الدكتور اح�سان بوحليقة جملة من أالفكار اجلديرة باملناق�شة والبحث حول
" ثنائية الفقر والغنى " أ�ظن من ال�صعب مناق�شة تفا�صيلها كاملة عرب هذه العجالة و أ�كتفي باثارة نقاط ثالث تتعلق بهذه
امل� أس�لة أ�ولها أ�ن ظاهرة الفقر ان �صح ت�شبيه الفقر بالظاهرة لي�ست ق�ضية حديثة أ�و م�ستحدثة فقد عرفها االن�سان منذ
عرف تعامله مع املادة كو�سيلة لعي�شه وحتقيق رغباته ومتطلباته احلياتية  ،فهي من هذا املنطلق �شائعة يف اجلن�س الب�شري
والميكن الغاء �صورها من أ�ي جمتمع على ظهر هذه الب�سيطة  ،وانت�شارها الن�سبي بني الب�شر أ�مر بدهي حتتمه م�شاهد
الطبقية املتغلغلة يف �سائر بقاع العامل بطريقة الميكن القفز على م�سلماتها رغم املحاوالت اليائ�سة التي أ�ظهرها " القطب
املنحل " الذي مل يتمكن من تطبيق �سيا�سته املنحرفة عن طبيعة أال�شياء حول توزيع الرثوات فانهار بانهيار أ�فكاره املوغلة يف
الغرابة والتطرف  ،وهذا يعني أ�ن م� أس�لة التملك يف النف�س الب�شرية قد ترقى اىل مرتبة الغريزة امللت�صقة بها كبقية الغرائز
الطبيعية حتى وان أ�دى ذلك بالنتيجة املبا�شرة اىل ظهور الفقر كحالة مرادفة .
والنقطة الثانية التي أ�ود طرحها عرب هذه أال�سطر هي أ�ن أ�زمة الفقر امل�ستفحلة يف �سائر بلدان العامل الغنية والفقرية على
حد �سواء قابلة للحل ولي�س االلغاء مبعنى أ�ن باالمكان تخفيف �آثارها عن طريق و�ضع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة ذات آالماد
الق�صرية واملتو�سطة والطويلة التي من � أش�نها احتواء أالزمة ب أ��شكال ن�سبية وملمو�سة  ،وهذا ماتفعله اجلهات الر�سمية ذات
االخت�صا�ص يف بالدنا وتطبقه على أ�ر�ض الواقع منذ �سنوات  ،والتدرج يف حل أالزمة بطرق علمية وعقالنية �سوف ي ؤ�دي
بالفعل اىل التقليل من �آثارها ال�سلبية على املجتمع من جانب  ،و�سوف ي ؤ�دي من جانب �آخر اىل تعزيز أالهداف املن�شودة
املتوخاة الدائرة حول ب�سط أ�كرب قدر ممكن من و�سائل الرخاء بني الطبقة الفقرية يف املجتمع وان كان من ال�صعب الغاء
ظاهرة الفقر امل�صاحبة عادة حلاالت من الطبقية بني الب�شر ت�سود يف كافة املجتمعات دون ا�ستثناء وهي م� أس�لة �صحية لها
ارتباط جذري ب أ�ن�شطة االن�سان وحركته يف الوجود  ،واليختلف اثنان على أ�ن هذا االرتباط حتديدا هو �سبب مبا�شر لظهور
تلك أالزمة يف معظم أ�حوالها .
أ�ما النقطة الثالثة أ
والخرية التي أ�ود طرحها هنا مبنتهى ال�صراحة وال�شفافية والو�ضوح فذات عالقة جذرية ب أ�همية ت�ضافر
اجلهود للو�صول اىل أ�ف�ضل النتائج املرجوة للتخفيف من آالثار املرتتبة على أ�زمة الفقر يف جمتمعنا ال�سعودي آالمن  ،ولن
يت أ�تى ذلك اال بامل�ساهمة الفعلية والفاعلة لتحقيق اال�سرتاتيجية املو�ضوعة ملكافحة الفقر و أ�همها اتاحة أ�و�سع الفر�ص أ�مام
املواطنني للعمل والتقليل من ا�ستقدام أاليدي العاملة من اخلارج  ،وهذه مهمة منوطة ب أ�جهزة القطاع اخلا�ص الذي تقع
على أ��صحابه م� ؤ
س�ولية وطنية هامة حللحلة أ�زمة الفقر واحلد من �سريان أ�ثارها ال�سلبية على املجتمع  ،و أ�ظن جازما أ�ن
ت�ضييق فوهة البطالة القابلة للتو�سع يف بالدنا ب�سبب االعتماد الكلي على اال�ستقدام هو الطريق أالق�صر الحتواء أ�زمة الفقر
وحماولة اتخاذ أ�هم خطوة من خطوات احلل أالمثل ا�ضافة اىل بقية احللول املر�سومة يف �صلب اال�سرتاتيجية املعتمدة
ملكافحة تلك أالزمة .
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منذ ع�شر �سنوات تقريباً انت�شرت يف جمتمعنا دورات الربجمة اللغوية الع�صبية
أ�و الهند�سة النف�سية و أ�غلبها بر�سوم ا�شرتاك عالية  ،وب أ��سلوب ت�سويقي مبالغ
فيه  ،وقد أ�ثارت جدال وا�سعاً يف أ�و�ساط املثقفني و تباينت آالراء بني م ؤ�يد و
معار�ض ،و واجهت انتقادات كثرية من كثري من الباحثني و علماء النف�س  ...فما
هي الربجمة اللغوية الع�صبية ؟ و هل لها عالقة بالعقائد ؟ هذا ما أ�حاول ا إلجابة
عليه يف هذه املقالة .
ظهرت الربجمة اللغوية الع�صبية يف منت�صف ال�سبعينات تقري ًبا وانت�شرت يف
الثمانينات يف جامعة كاليفورنيا يف مدينة �سانتا كوز على يد عاملني أ�مريكيني
هما :الدكتور جون جرندر وهو عامل لغويات ومهتم مبو�ضوع النجاح والناجحني،
و الدكتور رت�شارد باندلر وهو عامل ريا�ضيات ودار�س لعلم النف�س ال�سلوكي وخبري
يف برجمة الكمبيوتر.
أ
و قد ا�ستفادت الربجمة اللغوية الع�صبية من العلوم احلديثة و على ر��سها علم
ت�شريح الدماغ و وظائف املخ و علم النف�س  ،و اللغويات  ،والكمبيوتر  ،و طب أال�سرة،
فمنهج الربجمة منهج نفعي و انتقائي  .وينق�صها نظرية (م�ستقلة) تقوم عليها،
كما قال  Robert Diltsم ؤ�لف "Encyclopedia of Systemic
 " NLP New codingوالرجل الثالث بعد م ؤ��س�سي الربجمة .
وهي ت�سعى �إىل تب�سيط العلوم ا إلن�سانية إلتاحة الفر�صة لال�ستفادة منها يف حياة
النا�س اليومية  ،و يف جماالت الرتبية و ا إلدارة وغريها  .و قد انت�شرت انت�شاراً
وا�سعاً يف العامل  ...وهي فن أ�كرث منه علم ـ ح�سب املدرب ا إلداري الدكتور طارق
�سلمان ـ ألنها تركز على أالدوات العلمية التي ت�ساعد الفرد على فهم نف�سه و
الت أ�ثري فيها  ،وفهم آالخرين و الت أ�ثري فيهم .
وم�صطلح الربجمة اللغوية الع�صبية هو الرتجمة العربية املقرتحة لـ
 Neuro Linguistic Programmingواخت�صرت �إىل( ) NLP
فكلمة الربجمة  Programming :ت�شري �إىل أ�فكارنا وم�شاعرنا التي
ميكن �إعادة برجمتها؛ ألن فكرة هذا الفن أال�سا�سية قائمة على مبد أ� املماثلة بني
جهاز الكمبيوتر والعقل الب�شري  .و الربجمة ما هي �إال الربامج الواعية وغري
الواعية املميزة لل�سلوك.

للت�صال
وكلمة اللغوية  :Linguisticت�شري �إىل اللغة امللفوظة وغري امللفوظة إ
آ
بالخرين وبالذات ،واللغة غري امللفوظة مثل احلركات اجل�سمانية وا إلمياءات
وطريقة اجللو�س وطريقة امل�شي والوقوف ودرجة ال�صوت و�شدته وطريقة
التنف�س.
أ�ما كلمة الع�صبية  : Neuroفت�شري �إىل اجلهاز الع�صبي  -مبا فيه الدماغ-
الذي يتحكم يف وظائف اجل�سم و أ�دائه وفعالياته كال�سلوك والتفكري وال�شعور ،وهو
الذي يقوم بتلقي املعلومات من حولنا وحتليلها وحفظها وت�صنيفها وا�ستعادتها
عند احلاجة ،أ�ي كل ما يتولد يف الدماغ أ
والع�صاب بت أ�ثري احلوا�س اخلم�س...
�إن فن الربجمة اللغوية الع�صبية ي�سعى �إىل �إعادة برجمة ا إلن�سان من خالل
ا إلت�صال بالذات آ
وبالخرين ،و�إحداث تغيريات �إيجابية يف �سلوك وت�صرفات
النا�س وردود أ�فعالهم وعاداتهم عن طريق احلديث �إىل العقل بلغة علمية �إيحائية
مرتبة.
أ
وقد ظهرت لها عدة ��سماء منها :الربجمة الذهنية اللغوية ،الربجمة العقلية
اللغوية ،برجمة العقل الب�شري ، ،ا إلجناز و التميز ال�شخ�صي ،الهند�سة النف�سية،
هند�سة ا إلت�صال الب�شري ،هند�سة النجاح ،النمذجة اللغوية ،هند�سة التطوير
الب�شري ،ومهما تعددت أال�سماء �إال أ�ن علم الربجمة اللغوية الع�صبية NLP
يبقى هو اال�سم أالكرث تداوال أ
والدق علميا ،ألنه ي�شتمل على أ�ب�سط ثالثة أ�فكار
رئي�سية يف هذا العلم.
أ�ما كلمة (هند�سة) والتي أ�درجت يف بع�ض أال�سماء فهي ت�شري �إىل هند�سة ال�سلوك
والفكار وال�شعور بطريقة ف ّعالة ،أ
أ
ولن هذا العلم يتناول هند�سة أالهداف (ما هي
بالتحديد؟ ماذا نريد؟) وكذلك هند�سة الطرق املو�صلة �إىل هذه أالهداف (كيف
نحقق ما نريد ؟ ) .
ولهذا الفن تعريفات كثرية وردت يف كتب م ؤ��س�سيها منها :
•فن التفوق ال�شخ�صي .
•درا�سة اخلربات ال�شخ�صية .
•كيفية ح�سن أالداء  ،وغري ذلك من التعريفات التي تركز على التطوير
ال�شخ�صي .
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عالقتها بالعقائد :
ال�شيخ ميثم ال�سلمان وهو خبري ومدرب يف  NLPقدم ورقة مهمة يف
م ؤ�متر عن الربجمة اللغوية الع�صبية يقول فيها  " :الربجمة اللغوية
الع�صبية لي�ست من الفكر الذي أ��صله عقدي كما هو يف املاكوربيوتك
و الريكي و الت�شي كونغ و�سائر تطبيقات الطاقة  ...و لقد أ��ساء بع�ض
ممار�سي الربجمة اللغوية الع�صبية و أ�دخلوا أ�لواناً خمتلفة من املعتقدات
ال ت�سلم أ
باللوهية مثل الهونا و ال�شامانية التي هي من معتقدات الوثنية
اجلديدة املروجة يف الغرب .
وي�ضيف ال�سلمان أ�ن الهونا و ال�شامانية " تدعو أ�وال �إىل تفعيل القوى
الكامنة عن طريق ا إليحاء  ،و التنومي لتمام القدرة على التغيري من
خالل التعامل مع الالوعي و تنتهي باال�ستعانة ب أ�رواح أال�سالف ـ بزعمهم
ـ و ال�سحر و ت أ�ثري أالفالك " ...ويدعو ال�سلمان املدربني للتوقف عن هذه
املهزلة ويدعوهم �إىل تطبيق الربجمة اللغوية الع�صبية كمهارة للتوا�صل
دون الريا�ضات الروحية .
أ
ويرى الدكتور حممد التكريتي الذي يعد من �هم رواد هذا الفن يف
العامل العربي و�صاحب ت�سميته بـ ( الهند�سة النف�سية ) أ�ن كثرياً من
النقد املوجه لها أ�ي الهند�سة النف�سية له ما يربره  .كما أ�نها بعيدة من
أ�ن تكون علماً  ،و أ�نه يجب النظر �إليها كفن ومهارات ذات ت أ�ثري و نتائج
مفيدة �إذا ا�ستخدمت بالطريقة ال�صحيحة و �ضمن معايري أ�خالقية و
مهنية وا�ضحة .
وللحديث بقية .
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•هو الفن الذي يدر�س ا إلبداع املتميز يف أ�ي جمال من جماالت احلياة ،وكيفية تعليم
مناذج ا إلبداع آ
للخرين.
املبدعون والناجحون املتميزون يف العامل قليلون .لهم أ��ساليبهم وطرقهم ،لهم عادات
ف ّعالة و�إيجابية يف حياتهم �ساعدتهم للو�صول �إىل النجاح والتفوق ،فلكل مبدع برامج
عقلية فريدة جعلته ممي ًزا ومبدعًا؛ لكن هل يف ا�ستطاعتنا فهم اال�سرتاتيجيات التي
يتبعونها ومن ثم تفكيكها ونقلها �إىل آالخرين؟ كيف ن�ستطيع ا�ستن�ساخ النجاح؟ كيف
ن�ستخدم عقولنا وقوانا الذاتية من أ�جل حتقيق أ�هدافنا وطموحنا؟
هذه أال�سئلة وغريها جتيب عليها الربجمة اللغوية الع�صبية.
أ�ما تطبيقات الـ  NLPفقد ذكر رواده أ�ن له تطبيقات وفوائد كثرية متتد �إىل كل ن�شاط
�إن�ساين ،كالرتبية والتعليم ،وتطوير املهارات والتدريب ،وال�صحة النف�سية واجل�سدية،
والتجارة والعمالة ،والدعاية و الت�سويق ،واجلوانب ال�شخ�صية ،أ
وال�سرية ،والعاطفية،
وحتى الريا�ضة أ
واللعاب والفنون والتمثيل ،وغريها .ومن فوائد هذا العلم:
 اكت�شاف الذات وتنمية القدرات. حت�سني القدرة اخلطابية وا إللقاء.للن�سان.
 تعلم طرق عملية لل�سيطرة على احلالة الذهنية إ �صياغة أالهداف والتخطيط ال�سليم لها. تعلم أ��س�س و أ�ركان النجاح ال�صحيحة والعملية. بناء العالقات وحتقيق أاللفة مع آالخرين. �إتقان ح�سن االت�صال مع الذات آوالخرين.
 -تغيري العادات ال�سلبية واكت�ساب العادات ا إليجابية.
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مقدمات ت أ��سي�سية:
قبل الدخول �إىل رحاب تقعيد وت أ��صيل الر ؤ�ية وامل�شروع يف جتربة ال�شيخ علي املرهون
( 1431 -1334هـ ) ،املت�صلة باملنتج الثقايف القطيفي ،ال بد من تثبيت مقدمتني.
املقدمة أ
الوىل:
احلديث عن ال�شيخ علي املرهون ،يت�صل يف نطاقه الوا�سع إلرث ذهبي ميتد يف مت�صله
الزمني لقرون عدة من الفعل الثقايف االجتماعي لعلماء و أ�دباء املنطقة ،ومن ثم
فالتخ�صي�ص هنا – بال�شيخ علي  -ال يعني ن�سيان ذلك املت�صل الزمني من التجربة
واخلربة ،كما ال يعني التقليل من � أش�ن تلك املبادرات مهما بدت �صغرية بالن�سبة لنا
�سواء لتجارب املا�ضني أ�و املعا�صرين ،وهي بالنتيجة ال تعني �إزاحة آالخرين والبخ�س
من حقهم ،لليقني الذي ي أ�خذ ب أ�يدينا ب أ�ن لي�س يف قامو�س الثقافة والفكر �شطب
خط ما بد أ� كي ينتهي م�شواره -م�شوار كدح
أ�و �إزاحة ،و�إمنا هي امتداد على طول ٍ
ا إلن�سان التواق للتقدم واملعرفة -فت�صري �إذ ذاك كل جتربة ومبادرة و�ضمن هذه
امل�سرية املعرفية ،وهذا احلراك احليوي الفاعل ،ر�صيداً ي�ضاف �إىل �سجل املكت�سبات
للمجتمع ،من حيث أ�ن كل جتربة هي امتداد لتجارب أ�خر – ب�شكل أ�و ب آ�خر ،وهي
متهيد ألخرى وهذه لثالثة ،والثالثة لرابعة وهكذا ت�ستمر يف حلقة تكاملية ال دورية.
ت�ستمر التجربة وي�ستمر معها تراكم اخلربة بالتايل انعكا�س هذه اخلربة  -التجربة
(ما)،
ا إلن�سانية  -يف املح�صلة النهائية على الواقع االجتماعي .على أ�ن حملية جتربة ّ
ال يعني عدم امتدادها يف املدى الوا�سع خلارج احلدود ،فكل جتربة عاملية هي يف العمق
والتحليل ،حملية املن� أش� والتكوين.
ومن هذه الركيزة أال�سا�س ن�ستح�ضر جتربة ال�شيخ علي املرهون ،مبا متثله من
امتداد طبيعي لتجارب �آخرين على م�ستوى البلد ،وم�ستوى خربات احلوزات العلمية
ب�شكل عام وحوزة النجف أال�شرف ب�شكل خا�ص ،أ
وبالخ�ص منها حوزة املرجع الديني
ال�شيخ حممد احل�سني �آل كا�شف الغطاء ( 1294هـ ـ 1373هـ )  .وبذلك ي�ضيف ال�شيخ
علي من موقعه الديني واالجتماعي ك أ�حد الرواد أالوائل للحركة الثقافية يف القطيف
ر�صيداً ملجتمعه املحلي ،ت�ستح�ضر معه هذه التجربة ال لال�سرتخاء بل ملوا�صلة
اكت�شاف مواطن القدرة يف هذه امل�سرية تبعاً خلربته املبكرة يف هذا اخلط خط ا إلنتاج
الثقايف .طبعاً كل ذلك ي أ�تي يف �سياق قراءة الظرف الزمني ،واملتغريات االجتماعية
والثقافية التي انبثقت وحتركت فيها جتربة ال�شيخ علي املرهون ،يف اجلانب املت�صل
مبعطى املنتج الثقايف القطيفي وحتديداً ن�شر وطباعة الكتاب القطيفي.
املقدمة الثانية:
للجناز يف مدلولهما الديني ،واالجتماعي حمورا ارتكاز
الروح املبادِرة ،والدافعية إ
أ��سا�سية ألي حركة تنموية ثقافية ح�ضارية تن�شدها أالمة ويهفو �إليها املجتمع.
ف أ�ي جمتمع يفتقر ملثل هذه الطاقة والركائز احليوية يظل يعي�ش حالة من العوز
واحلاجة احلقيقية وهو ما يجعله حما�صراً بخيارات وبدائل لي�ست من نتاجه حتى
وان تلب�ست بلبو�س الواقعية ،من حيث أ�ن الواقعية هي مطلب لكل م�شروع وبرنامج

ينفذ على أ�ر�ض الواقع
ولكن لي�س مبعزل عن
طاقة معنوية ي�ستمد
منها هذا الربنامج
وذاك امل�شروع احليوية
والديناميكية التي تعطيه
دفعاً نحو العمل واال�ستمرار،
وهذا ما حتققه الكفاءة
الوطنية ،واخلربة املحلية وهي
تعمل بروح مبادرة ودافعية نحو
ا إلجناز والعمل.
ف�إدارة أ�ي م�شروع ال يعتمد يف مبتناه على املهارة العلمية وفقط ،و�إمنا يتق ّوم بالدرجة
أال�سا�س على توطني هذه اخلربة فت�ستفيد من جتارب آالخرين لت�ضيفها �إىل حقيبة
مكت�سباتها وخمزونها احل�ضاري والثقايف.
أ
بعد هاتني املقدمتني ومن خاللهما ،كيف نقر� جتربة ال�شيخ علي املرهون ،بو�صفه
أ�حد الرادة أالوائل يف وقعنا املحلي القطيفي ؟
وما هي معطيات روحه املبادرة التي ميكن لنا أ�ن ن أ�خذها من �سريته العطرة؟
مبعنى �آخر هل اخليارات التي مار�سها ال�شيخ �ضمن احلراك االجتماعي الثقايف
ً
أ
أ
خيارات ذات جدوى؟ �م متثل هذه اخليارات حقبة زمنية على املجتمع �ن يتجاوزها
�إىل غريها من اخليارات والبدائل؟
الذي يبدو يل ،أ�ن أ�ي جتربة بحاجة ما�سة �إىل اختبار �صدق ثبات ،وهذا ال يكون �إال
باملراجعة و�إعادة القراءة مرة ،واثنتني ،و أ�لف ،خ�صو�صاً تلك التي ت�سري �ضمن أ�جندة
يوميات النا�س ون�شاطهم احلياتي .وجتربة ال�شيخ علي املرهون ،هي من هذا ال�صنف
الذي تزيده كرثة الدر�س واملراجعة قوة ومنعة فهي ال تخ�ص يف متغرياتها فئة طلبة
العلوم الدينية و�إن كانت يف �صريورتها تتجه نحوهم أ�و ًال وبالذات.
أ�قول :جتربة �سلوكية وثقافية بهذه القامة وهذا احلجم تتجاوز نطاق الفئة ،لت�شمل
يف �سعتها الفئات العمرية للمجتمع وقواه الفاعلة ،فت�صبح الدعوة لتفعيل موارد
القوة يف هذه التجربة و�سواها من التجارب الناه�ضة رهان رابح يف نهاية املطاف.
فاملجتمع بحاجة ما�سة لتفعيل قنوات البقاء ،و أ�هم عن�صر من هذه أالدوات ( الرتبية
بالقدوة ) ،ولكي ين�سجم ويتوافق حراك املجتمع بات عليه أ�ن يكيف ما حتت يديه
من موارد ب�شرية باعتبارها �آليات عمل ت�صب خرباتها ومنجزاتها يف قلب �صياغة
وت�شكيل ال�شخ�صية االجتماعية التي تتمظهر يف �صورة مفاعيل ت أ�خذ طريقها �ضمن
عمليات التن�شئة االجتماعية.
ؤ
وللتعرف على جممل خ�صائ�ص و�سمات جتربة ال�شيخ املرهون املت�صلة بر�يته
وم�شروعه للمنتج الثقايف القطيفي ،ال بد من معرفة عدة أ�مور تعمل فيما بينها
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م�سلمة الر ؤ�ية وامل�شروع :الثقة باملنتج الثقايف
املحلي
تعتمد جتربة ال�شيخ املرهون ،على م�سلمة أ��سا�سية
�صبغت جميع أ�ن�شطة وبرامج ال�شيخ املختلفة وتتمثل
هذه امل�سلمة  -فيما أ�ح�سب – على قاعدة الثقة املت�صاعدة
بهذا املنتج  ،فهو ينظر ملا يخرج من بني يدي كتاب جمتمعه
من املا�ضني أ�و املعا�صرين ،بكثري من الثقة وبكثري من ا إلكبار
أ
واالعتزاز ،فينزله تبعاً لهذه النظرة منزلة الواحد من م ؤ�لفاته ،لنه
يجد يف أ�ي خطوة يف هذا اخلط يعني مبنطق الفعل االجتماعي نقطة تزيد
من ن�صيب املعرفة بالتايل املزيد من ت�سجيل النقاط الداعمة خلطوط �إنتاج
ا إلن�سان الفاعل.
يف هذا ال�صدد يذكر ال�شيخ علي� ،ضمن تقري�ضه لكتاب أ�نوار البدرين "  ...غري �ناأ
بف�ضل تلك اجلهود اجلبارة التي قام بها املغفور له ( العالمة ال�شيخ علي القديحي
1274هـ 1340 -هـ ) ،أ��صبحنا ذا ثروة هائلة تدلنا ب أ�و�ضح براهينها على ما كان
عليه �سلفنا ال�صالح ،من مزيد اعتناء بالدين واهتمام ب أ�مور امل�سلمني وتفان ملا
فيه ال�صالح العام ،و�إنقاذاً ل�سائر البائ�سني من ال�ضعفاء وامل�ساكني من تلك أاليدي
التي ال ترى لها حقاً ،أالمر الذي يدعو �إىل االهتمام العظيم بن�شر الكتاب وطبعه،
لي�سد حمله ال�شاغر يف مكتبة الدين ا إل�سالمي ،فما ذكره ذاكر �إال و� أس�ل اهلل ذلك،
ألنه من امل�صادر التي يعول عليها وي�ستند �إليها ،وكم قر أ�ت عنه كثرياً من الكتب
التاريخية أ
والدبية مما طلعت عليه قبل أ�ن أ�راه " .
عليه ندرك ب أ�ن امل� أس�لة املهمة ألي حركة ريادية �إن أ�رادت اال�ستمرار يف العمل ومن
ثم ت أ��صيل امل�شروع يف البيئة التي تنخرط يف العمل يف جمالها و�ساحتها هو �إذكاء
روح الثقة بالذات ومبا تنتجه هذه الذات من �إجراءات وخطوات ميدانية ،وهذه
احلالة مما ينبغي أ�ن ال تقرب مبجرد �إجناز هنا ومك�سب هناك ،بل تظل حا�ضرة
باعتبارها م�سلمة ال ينبغي التنازل عنها حتت أ�ي ظرف أ�و متغري ألنها لي�ست جمرد
رافعة ،بل ا إلك�سري الفاعل الذي يعطي عمل الرافعة حيوية اال�ستمرار ،وهذا ما
توافرت يف �شخ�صية ال�شيخ املرهون �إىل حد يثري معه الدافعية نحو مالحظته
ور�صده.
 -1لقمان احلكيم ،ال�شيخ علي املرهون ،دار أالولياء  ،بريوت – لبنان ،برعاية مهرجان النا�صفة ال�سنوي
بال�شويكة ،الطبعة الثالثة 1424هـ 2003 -م ،تقدمي ال�شيخ ح�سن ال�صفار� ،ص .18
�أحاديث يف الدين والثقافة واالجتماع ،ح�سن مو�سى ال�صفار ،م�ؤ�س�سة البيان للمطبوعات ،بريوت – لبنان،
�أطياف للن�شر والتوزيع ،القطيف – ال�سعودية ،الطبعة أالوىل 1427هـ  -ة2006م ،املجلد �6ص .599
� -2أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف أ
والح�ساء والبحرين ،العالمة ال�شيخ علي ابن ال�شيخ ح�سن
أ
ؤ
البالدي القديحي ،حتقيق عبدالكرمي حممد علي البالدي ،م��س�سة الهداية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الوىل
املحققة 1424هـ 2003 -م ،ج  1هام�ش �ص .35
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ب�صورة كلية تكاملية ومنها ما يلي:
أ�و ًال:العالقة بني املرجعية املعرفية واملكون النف�سي واالجتماعي لل�شيخ املرهون
القراءة أالولية لتجربة ال�شيخ علي املرهون ،فيما يت�صل مبرجعية منظومته
املعرفية جتاه املنتج الثقايف القطيفي ،تفيد بعدم انف�صال هذه الر ؤ�ية بحال
من أالحوال عن ن�سيج منظومته الفكرية واملعرفية ،و�سماته ال�شخ�صية ومكونه
النف�سي واالجتماعي ،كداعية للمحبة وحا�ضنة ا�ستقرار اجتماعية من طراز أ�ول،
وهو ما يعني بال�ضرورة النظر ملرجعية الر ؤ�ية التي ي�ستند �إليها ب�شكل كلي ملجمل
العنا�صر أ
والدوات التي تتكون منها هذه التجربة ،ولي�ست ب�شكل جزئي منف�صل،
ؤ
وهو ما يجعل من ا�ستجالء الر�ية وامل�شروع لديه ال ينفك عن اختزان لقب�سات
و�إ�شارات تربوية مهمة حتفز املرء لقراءته من زوايا عدة وذلك لرثاء هذا أالمنوذج
وحيويته.
وعلى ذلك كانت من املحطات امل�ضيئة يف م�سرية ال�شيخ املرهون ،تبنيه خليار
الكتاب ،بو�صفه أ�حد أ�هم أ�وعية املعلومات التي ترفع من قيمة �إن�سان املجتمع
فرتفعه من ح�ضي�ض اجلهل �إىل نور املعرفة ،وهذا اخليار الذي تبناه ال�شيخ
املرهون ،لي�س أ
بالمر اجلديد ،والطارئ بل ر�صدته و�شاهدته ب أ�م عينها أ�جيال
متعاقبة عا�صرت ال�شيخ علي .فقد " كان ي�شجع العلماء أ
والدباء على ا إلنتاج
الثقايف( ،حيث ) ت�صدى لطبع جمموعة من الكتب مب�ساعدته و�إ�شرافه " �إذ "
كان يتابع با�ستمرار ويهتم با إل�شراف على طباعة أ�ي نتاج ألبناء املنطقة "  .و�إىل
هذا املعنى أ��شار أ�كرث من باحث وكاتب عند تعر�ضه لدور ال�شيخ علي يف احلراك
الثقايف االجتماعي ،أ
كال�ستاذ عبدالكرمي حممد علي البالدي ( القديحي ) حمقق
أ
كتاب ( أ�نوار البدرين يف تراجم علماء القطيف والح�ساء والبحرين ) ،حيث ي�شري
بقوله " :كان بال �شك – أ�ي ال�شيخ علي املرهون – من أالجالء الورعني ،أ��سهم
�إ�سهاماً كبرياً بن�شاط ملحوظ يف ن�شر احلركة الفكرية أ
والدبية لرجاالت هذا
البلد ،فقدم للكثري من ا إلنتاج ،و أ��شرف على طبعه و�إخراجه يف مطابع النجف
أال�شرف ،و�إليه يعود الف�ضل يف ُجل ما ُطبع من تراث علمائنا أالبرار �إن مل نقل
الكل "  ،و أ�ي�ضاً ال�شيخ نزار �آل �سنبل ،يف كتابه ( أ�هل البيت يف ال�شعر القطيفي
املعا�صر ) ،يقول� :آل �سنبل " وال�شيخ املرهون �شاعر وخطيب و�إمام للجماعة ،له
أ�ياد بي�ضاء على الرتاث القطيفي نرثه و�شعره ،ف�إنه من أ�وائل املهتمني ببعثه
ون�شره ،فقد ن�شر جمموعة من الكتب والدواوين وقدّم لها " .
أ�ما عن حتليل الباعث الذي قاد ال�شيخ املرهون لل�سري يف هذا الطريق،ف�إننا نلحظ
عدة متغريات مو�ضوعية مكنته من توظيفها ومن ثم �إبراز جمهوداته على �صعيد
الن�شر الثقايف وهي يف �صيغتها الكلية حتكي بعداً متقدماً من حالة التوافق النف�سي
التي انطبعت عليها �شخ�صية ال�شيخ املرهون يف م�ضمار تبني خيار الكتاب ت أ�ليفاً
ون�شراً.
ومن هذه املتغريات املو�ضوعية التي حترك يف نطاقها ما يلي:
(� ")1إدراكه للحاجة املا�سة ل�سد هذه الثغرة من خالل املبادرة للت�صدي ملقت�ضيات
هذه املهمة.
( )2احلفاظ على الهوية ا إل�سالمية ال�شيعية ،كتعبري عن التنوع يف الطيف
املذهبي يف اجلزيرة العربية ،مبا متثله من �إرث معريف وثقايف ال يلغي آالخر بقدر
ما ي�ضيف لوناً ينعك�س �ضوئه على جممل تفا�صيل امل�شهد العقدي الثقايف على
م�سرح الوطن.
( )3وفرة امل ؤ�لفات املختلفة التي دونها علماء املنطقة �سواء من معا�صري ال�شيخ
املرهون ،أ�و من ال�سابقني وهي بحق تك�شف عن ثراء معريف قمني بكل جهد يبذل
ألجله قل أ�و كرث.

( )4التحرك من خالل الن�شر ت�سجيل ذاكرة للمجتمع
ترتبط ب أ�هل البيت عليهم ال�سالم ،تنتقل من خط الذاكرة
ال�شفهية �إىل امل�سجلة واملكتوبة " .
()5عالقته املتميزة مع أ��صحاب املطابع يف النجف
أال�شرف بالعراق ،خ�صو�صاً ال�شيخ حممد كاظم
الكتبي� ،صاحب املطبعة احليدرية بالنجف ،والتي
خرجت منها أ�غلب امل ؤ�لفات القطيفية.
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ال�سبع وحياة الفهد يف «اجلليب»

مقدرة �سعودية على جتاوز الدراما املحلية
علي ال�سبع ..أ�خو �سعاد ..وزوج حياة!
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قلة هي تلك النوعية من الفنانني التي متتلك املقدرة،
لالنطالق بعيداً ،متجاوزة اطرها املحلية البحتة ،اىل
الف�ضاءين اخلليجي والعربي ..ويف احلركة الفنية يف ال�شقيقة
اململكة العربية ال�سعودية ثمة عنا�صر ا�ستطاعت ان تتجاوز
تلك أالطر ،ولعل من أ�برزها الفنان علي ال�سبع ،الذي ا�ستطاع
وخالل زمن قيا�سي ان يحقق تلك امل�ساحة من االنت�شار
اخل�صب ،وعرب نتاجات اقرتنت باالختيارات الفنية العالية
اجلودة .فخالل فر�صتني ذهبيتني يف الدراما الكويتية كان
ال�سبع اخا للفنانة القديرة �سعاد عبداهلل ...وزوجاً للفنانة
القديرة حياة الفهد.
أ�عرف الفنان علي ال�سبع يف مرحلة مبكرة من م�شواره الفني،
وكلما التقيته كانت دماثة اخللق ..واحلر�ص على التوا�صل..
وا إلميان بقدراته التي راحت تت أ�كد عرب كم من النتاجات،
�سواء تلك التي قدمها يف املرحلة أالوىل يف الدراما ال�سعودية..
والحقاً يف الف�ضاء اخلليجي ،والذي كانت نقطة ارتكازه من
الكويت .منذ عامني أ�طل على جمهوره اخلليجي ،من خالل دور �شقيق الفنانة
�سعاد عبداهلل يف م�سل�سل « أ�م البنات» عرب �شخ�صية ثرية بالتفاعالت واملتغريات،
ومن خالل اختيار �صريح ووا�ضح من قبل الفنانة �سعاد عبداهلل ،التي تعودت ان
تختار من يقف أ�مامها وبحر�ص �شديد ..ينطلق من اقتداره ..واي�ضاً �صالحيته
لل�شخ�صية.
فكان ان حلق بعيداً ،مع النجاحات التي حققها ذلك العمل الكبري ،الذي كتبته هبة
م�شاري حمادة .ويف هذا العام ،ير�سخ ذلك احل�ضور من خالل م�سل�سل «اجلليب»
أ�مام الفنانة حياة الفهد يف �شخ�صية «م�شبعة» بالتوتر.
يذهب الفنان علي ال�سبع ل�شخ�صية «مناور» وهو يعلم خطورتها وق�سوتها ،حيث
خطورتها ب أ�ن جملة امل�شاهد �ستكون أ�مام الفنانة حياة الفهد ،وبالتايل مقدرتها على
ا�ستقطاب امل�شاهد وتفاعل اجلمهور ..ولكنه يذهب اىل ال�شخ�صية ..وتلك امل�شاهد
بفهم �صريح لل�شخ�صية ..وا�ستيعاب مل�ضامينها ..وق�سوتها ..ومتناق�ضاتها..
وهواج�سها املادية الرعناء ..و�سوء معاملتها للجميع.
�شخ�صيته �صعبة ،تتطلب لياقة عالية يف أالداء ..والفهم ..ومن قبلها املحافظة
على ايقاع ال�شخ�صية التي تظل متوترة� ..صلفة ..عنيدة ..قا�سية ..حادة الطباع
واملزاج ..عنيفة اىل حد التطاول وال�ضرب ..وبالذات م�شهد ال�صفعة على وجه
الفنانة حياة الفهد ،والذي ج�سد باحرتاف وق�سوة .هو يعلم جيداً ،ب أ�نه نقطة
االرتكاز (ال�سلبية) يف العمل ،وهو يعي ب أ�ن تلك ال�شخ�صية (ال�سلبية) تتطلب أ�داء
من نوع خمتلف ..وجت�سيداً عالياً ..خالياً من ال�شفقة ..اىل حيث اق�صى درجات
الق�سوة ..فهم مقرون بالتنوع يف أالداء ...وعرب مراحل ...وحمطات وم�شاهد
وحلقات عدة.
ولكنه يظل تلك ال�شخ�صية التي «يكرهها» اجلمهور ...و«يحرتم» ا�سلوبه يف
أالداء ...والتقم�ص..
�شخ�صية ف�ضة� ...صلفة ...عنيفة ...حادة ...تلج أ� اىل املفردة القا�سية ...واىل

التطاول باليد ...وال�صراخ ..وهي أ��ضعف من ذلك بكثري ...ولكنه زمن خال من
االحا�سي�س ..تذهب اليه ال�شخ�صية ،لتقمع كل من حولها ...اعتبارا من زوجته
«لطيفة» «حياة الفهد» ...اىل ابنائه.
زوج قا�س مت�سلط ...و�شخ�صية تظل تعزف على أ�وتار العنف اجل�سدي...
واللفظي ...ليذهب بعيدا يف ذاكرة امل�شاهد كرمز للق�سوة...
�شخ�صية يعلم ال�سبع خماطرها و أ�بعادها ...ورغم ذلك يذهب اليها ،وهو يعرف
جيدا ،بان لب�سها �سيفتح له أ�بوابا أ�و�سع و أ�رحب وف�ضاء من ال�شخ�صيات التي تر�سخ
ح�ضوره ...وب�صمته.
ورغم ان ال�سبع يقدم هذا العام عملني يف �شهر رم�ضان املبارك حيث يقدم اي�ضا
اجلزء الثالث من م�سل�سل «هوامري ال�صحراء» ونظرا الن ال�صبغة العامة للحلقات
يف جزئها الثالث تذهب اىل الهدوء والوداعة ...فان ال�شخ�صيات تذهب اي�ضا يف
ذات االطار.
ولهذا نعود اىل حيث «اجلليب» ،واي�ضا الوقوف امام القديرة حياة الفهد ...واي�ضا
االطاللة على اجلمهور يف �شهر رم�ضان املبارك ،ومن قبلها �شخ�صية «مناور» وكل
من تلك اال�شارات ،عبارة عن حتد ...وهو بال أ�دنى �شك حتد قا�س ...و�صعب.
ويفلح ال�سبع يف جتاوز ذلك ،بل يت أ�لق يف جتاوزه ...يجعلنا نكرهه ...ال نطيقه...
النه يذهب اىل التفا�صيل الدقيقة يف ال�شخ�صية ليفجرها ...فيده�شنا وهنا ن�شدد،
ب أ�نه االختيار أالف�ضل يف �سياق اختيار ال�شخ�صيات اخلا�صة بهذا العمل ،والذي
قامت به الفنانة حياة الفهد بو�صفها الكاتبة والبطلة واي�ضا املنتجة.
مقدرة �سعودية ت ؤ�كد ح�ضورها ...لتذهب بعيدا يف جتاوز االطر ال�سعودية البحتة،
اىل الف�ضاء اخلليجي والعربي أالرحب أ
والخ�صب ...وهو ف�ضاء يبلغه ال�سبع
لي ؤ�كد اقتدار الفنان ال�سعودي اوال ...ومتيزه ثانيا ...واختياراته العالية اجلودة
ثالثا ورابعا.
وحينما يكون الفنان علي ال�سبع «اخو» �سعاد عبداهلل ...وزوج حياة الفهد ...فان كل
ذلك ميثل حمطات ا�سا�سية الكت�شاف قدرات وامكانيات فنان وان�سان ...مبدع.
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قراءة �سريعة يف ق�صيدة

"رع�شة حتت الرماد" لل�شاعر فريد النمر
عرفت فريد النمر �شاعرا وحماورا وكاتبا ال ميل من العطاء والتدفق
وقد �شدين الكثري من �شعره قراءة وت أ�مال ،لكن ق�صيدته رع�شة
حتت الرماد ت أ�تي من أ�كرث ق�صائده عمقا وان�سيابية عرب معان يقف
القاري م�شدودا أ�مامها يف قراءات متتالية تفتح له يف كل قراءة بابا
أ�خر والق�صيدة من عنوانها توحي بانتفا�ضة ومترد جعل ال�شاعر منها
مكا�شفة �صريحة لذلك ال�سكون الذي يعي�شه أالخر جتاه العواطف
أ
والحا�سي�س املتدفقة ب�صدق من قبل ال�شاعر الذي توحد مع املدينة
والوقت يف وم�ضات وجدانية متتالية لكنه يبدو يف كل مقطع من
مقاطع الق�صيدة طوع القياد لعاطفته ا إلن�سانية حيث الذات ت�سيطر
على كل أ�جواء الق�صيدة يقابلها غياب تام للطرف آالخر ،لكن رغم كل
ذلك ت أ�تي مو�سيقاه املتناغمة ونقالتها الهادئة لتجعل من الق�صيدة
التفاتة جاذبة لعديد من القراء وان أ� احدهم.
والنمر الذي دخل انطولوجيا ال�شعر ال�سعودي يتميز مبطوالته
ال�شعرية نظرا ملا يتمتع به من نف�س �شعري غزير وثقافة لغوية و�سرعة
يف تطويع الق�صيدة وقد �شارك هذا العام 2011م يف مهرجان أاللف �شاعر
عربي بجمهورية م�صر العربية يف القاهرة وورد ا�سمه أ�ي�ضا يف املو�سوعة
الكربى لل�شعراء العرب ال�صادرة يف املغرب العربي 2010م.
وبعودتنا للق�صيدة تت�ضح بع�ض مالحمها عرب هذه القراءة املتوا�ضعة
وال�سريعة أ�ي�ضا .
فالرع�شة يف اللغة ت أ�تي مبعنى الن�شوة لكنها هنا اختلفت يف معناها
فجاء ت حتدي لواقع أ�راد أ�ن ي�سهم يف حتطيم أالمل و�صمود ال يقبل
امل�ساومة و اال�ست�سالم وا إلحباط .
وال�شاعر النمر الذي ينطبق عليه هذا القول " ال�شاعر كال�صياد ال
يتدخل �إال �إذا نبهته رع�شة حباله" فقد أ�راد أ�ن يزيح هذا الركام من بني
ذلك احلطام فاوحت له هذه الرع�شة بهذا التدفق ال�شعري اجلميل ،
فجاءت الق�صيدة ت�سرب اغوارعواطفه وم�شاعره اخلالقة عرب هذه
املعاين البعيدة عن التكلف والت�صنع فج�سدها �شعرا راقيا مبتعدا فيه
عن القوالب اجلاهزة يف �صور فنية معربة وهنا ي أ�تي ا إلبداع وا�ضحا
عرب هذه الوم�ضات املتناغمة خا�صة بني الغناء واخلريف قائال:

ووقفت يف درب حتري
كيف ي�شعر نف�سه باخلطو عند املنحنى
أ
ولي قارعة ترى يتدحرج الوقت
الذي أ�عياه مو�سمه العنيف.
وعرب هذه ال�صورة الدرامية املثرية تت�ضخم املعاناة عند ال�شاعر يف كلمة
( الع�شق الكفيف) لتنفد يف لباب الوجدان ا إلن�ساين الباحث عن الدف
واحلنان بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى قائال:
من أ�ين أ��ستجدي حديث ال�سنبالت
من أ�ي زاوية أ�حدد وم�ضة الع�شق الكفيف.

فريد النمر

ينهي ال�شاعر ق�صيدته باال�ست�سالم بعد أ�ن أ�درك أ�ن عواطف أال�سمنت
ومدائن البوح ال�شيء ميكن أ�ن ت�ضيف ح�سب قوله فبد أ�ت ا إلخفاقات
وا�ضحة رغم التمرد أ�لذي أ�وحى به العنوان وهذه طبيعة النف�س
الب�شرية امل�سكونة بالرتقب واحلرية واالنتظار عندما ت�صبح ذليلة
القياد أ�مام اجلمال الب�شري والطرف أالخر يواجه ذلك بربود .
أ�خري تعرب الق�صيدة يف مدلوالتها عن �شاعر متمكن من أ�دواته الفنية
وتنم عن ح�سا�سية مرهفة رغم أالجواء التي امتزجت فيها بني احلرية
مرة وبني أال�سئلة املتكررة مرة أ�خرى ف أ�عطتها زخما �شعوريا �صادقا
جنح النمر يف حتويلها �إىل لوحة معربة أ
بالحا�سي�س أالن�سانية.

وت�ستمر هذه ال�شحنة ال�شعورية فيعود ال�شاعر �إىل قلقه أالزيل حيث
يتعمق فيها ا إلح�سا�س من خالل هذا املقطع اجلذاب بني حركة الفعل
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ثقـــافــة

أ�دركت يف رع�شات روحك
كيف ت�صطاخ املدينة للغنا
وكيف ي�سرقها اخلريف.

وال�صورة ينم عن قدرة على تطويع الكلمة امل�شعة يف �سياقها التعبريي
عرب هذا امل�شهد الرومان�سي الذي يت�سم بالو�ضوح وال�شفافية.
فبحثت عنك ب�ضفة ال�ضوء املبعرث
بني أ�حالم ال�صبايا
يف نوادي الع�شق
يف كل ال�شجريات التي خلفن �صفرتها
على الورق العفيف .
أ
ورغم الوجوم الذي بد� وا�ضحا يف هذه ال�صورة ال�شعرية التي �صنعتها
ال�صدمة جعلت ال�شاعر غري قادر على مغادرة اللحظة الزمنية لكن
االختالجة ال�شعورية تبد أ� حدتها وعنفها يف نهاية املقطع حيث تبدو بقلم �:سعود عبد الكرمي الفرج
االنهيارات وا�ضحة يف �آمال ال�شاعر:
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أ�حمد علي ال�شمر
sahafee@maktoob.com

الكتابة ال�ساخرة وفر�سانها

ثقـــافــة
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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.
أ
وهكذا أ��صبح هذا اللون من أالعمال الثقافية والفكرية ال�ساخرة بتنوع �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 الريا�ض" غرابيل "وعذرا عن
أ
ذكرال�سماء حتى ال أ�ن�سى أ�حدا منهم ،والذين كانوا يتناوبون 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
أ
مب�صر ،ففى م�صر ن�ش�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
ؤ
أ
أ
أ
أ
ال�صحافة ،وهما من �برز الرواد الوائل امل��س�سني لها ،اللذان ��صدرا العدد الول 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 الوطن العربي ،هناك العديد من أال�ساتذة
ومنهم..ال�ستاذ خالد الق�شطينى أ
أ
وال�ستاذ 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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�إن التطور الكتابي الهائل الذي ح�صل يف جمتمعنا كفرع من فروع العلم هو �شيء
ملحوظ ،فقبل خم�سني �سنة كانت القراءة والكتابة التكاد تذكر لقلة وجود املدار�س
وامل�صادر التعليمية ،أ�ما اليوم فرمبا ال تكون هناك غرابة يف أ�ن جند �إن�سا ًنا يف منت�صف
عقده الثاين يحيك بخيوطه الذهبية رواية جميلة.
لقد قدّم (علي �آل �سلي�س) ،أ��صغر روائيي القطيف ،رواية جديدة وقد حاز جلمالها على
جائزة القطيف ،ويف الواقع ف�إن القطيف فخورة جدًا مبثل ه ؤ�الء" ،.اخلط" أ�جرت حوارا
مع هذا الروائي املبدع الذي حتدث عن جتربته الروائية الق�صرية جدا واملميزة.
ما هو احلافز الذي جعلك تقدم على بدء م�شروع كتابي ،بالرغم من ال�صعوباتالتي حتيط مبثل هذا امل�شروع؟
ُح ّب الكتابة وامليل لها والنظر �إليها كـهواية وممار�سة ح�ضار ّية وت�سخري مثايل للوقت,
ومروح للنف�س كذلك� ،إ�ضافة للرغبة الكبرية يف تقدمي اجلديد واملميز للمجتمع.
كل عمل كتابي يحتاج �إىل خلفية ثقافية وا�سعة ،والرواية عمل ثقايف أ�دبي
حتتاج �إىل خمزون لغوي ي�ستمد من الروايات وكتب الدرا�سات أ
الدبية ،فمن
أ�ين حت�صل لك هذا املخزون مبالحظة عمرك الزمني ال�صغري؟
ال�شغف ال�شديد جدًا بالقراءة منذ ال�صغر ,وخا�صة يف جانب الق�ص�ص والروايات الذي
كان ي�ستهويني ب�شدّة.
أ
الحباط ،فهل وقعت يف هذا الوادي؟
وادي
يف
حيان
ال
كرث
كل كاتب يقع يف أ�
إ
وكيف ا�ستخرجت نف�سك منه؟
أ
علي بالت أ�كيد ,فكما ّ
حب العطاء,
تف�ضلت ,ك ّل كاتب يجب �ن مي ّر بعدة مراحل ،ولكن ّ
ا إلميان بالهدف وال�شعور بامل� ؤ
س�ولية حم ّفزات مهولة للتقدم أ
للمام وعدم التفكري
ؤ
�سا�سا يف الرتاجع �إىل اخللف ,مهما كانت امل�ثرات اخلارج ّية ,عالو ًة �إىل ذلك الدعم
أ� ً
ممن حويل� ,سواء من ناحية أ�هل أ�و أ��صدقاء أ�و ك ّتاب
الكثريين
من
املعنوي
والت�شجيع
ّ
ومثقفني ،فكما هنالك جانب مث ّبط ,هناك جانب حم ّفز بالطبع.
من الكتّاب الروائيون الذين ت أ�ثرت بهم؟
الروائي الكبري دان براون ,والذي ت أ�ثرت يف أ��سلوبه ال�سريع واملتنقّل بني أالحداث ،وكذا
الروائية الراحلة أ�غاثا كري�ستي ،خولة القزويني ,ال�شيخ من�صور �آل �سيف ,عبده خال،
وغريهم.
الن�سان ويخرج من دون
العمل الكتابي كاملعركة من ال�صعوبة أ�ن يدخل فيها إجراحات ،فكيف أ�قدمت على هذا العمل مع خطورته؟
أ�قدمت عليه م�س ّل ًحا بدعاء والديّ � ,إمياين ب أ�هدايف ,وح ّبي ملجتمعي.
الكثري من الكتاب الذين أ�عرفهم ا�ستعانوا ب أ��شخا�ص �سهلوا عليهم الطريق
وعبدوه ،واال�ستعانة تكون بجميع أ�نواعها (املادية ،املعنوية ،الفكرية)...،
فمن أ�عانك يف هذا العمل؟
ممن وقفوا بجانبي ودعموين يف بداياتي ،فبعد توفيق اهلل ,يظهر دور
هنالك الكثري ّ
الوالدين يف جميع النواحي ,وكذلك خايل فاروق حماد ،فقد كان معي ومع العمل من
و�شجع و�ساند منذ البداية,
أاللف �إىل الياء ,وكذلك ال�شيخ من�صور �آل �سيف ,فقد دعم ّ
و أ� ً
ي�ضا مطبعة أ�طياف التي تب ّنت العمل كاملاً ,وكذا الرجل الذي ال أ�ن�سى أ�ف�ضاله التي
أ
ال�شربكة-الب الروحي يل وللعمل.-
أ�عجز عن �إح�صائها ال�س ّيد ع ّبا�س

أ�ين جتد نف�سك و�سط أ
الدباء والروائيني يف املنطقة؟
ؤ
أ
أ
من ال�صعب أ�ن أ�جيب على كذا �س�ال ,لذا �ترك ا إلجابة للمجتمع القارئ ,فهم �كرث
حياد ّية ودراية و�إملامًا م ّني ،كونهم خارج دائرة املقارنة .
أ
للبداع عام 2010م ،فرع الدب ،على روايتك
لقد فزت بجائزة القطيف إ
(احلرباوات) ،فهل من املمكن أ�ن حتدثنا حول هذه الرواية؟
خا�صة ومك ّثفة ,م�س ّلط ًة ال�ضوء على تفا�صيل
احلرباوات ،رواية تتناول ال�شباب بطريقة ّ
وح�سا�سة يف جمتمع ال�شباب
حياتهم الدقيقة-جدًّا -وكا�شف ًة ال�ستار عن خفايا كثرية ّ
ال�شبه مه ّم�ش �إعالم ًّيا ،فهي تتناول موا�ضيع جريئة وجديدة ومل ي�سبق التطرق لها يف
أ�ي أ�عمال أ�خرى ,ويف الوقت ذاته ,تراعي ال�سقف أالخالقي املو�ضوع ألي عمل أ�دبي ،تدور
أ�حداث الرواية بني �س ّتة أ�بطال رئي�سيينّ ,وعدد من ال�شخ�صيات الفرعية ,حيث تت�شابك
اخليوط ال�س ّتة مع بع�ضها البع�ض ,وذلك بكونهم "�ش ّلة" واحدة ,م�شرتكة امل�صري،
وبا إل�ضافة لذلك ,فالرواية تتطرح بع�ض الق�ضايا ا إليجابية يف جمتمع ال�شباب الوا�سع,
فهي تبينّ مدى ت أ�ثري ال�صداقة على ال�شاب املراهق الذي ي�سهل ت�شكيله بح�سب املحيط,
وكذلك تبينّ مدى �إيجابية العالقة القوية بني أالبناء أ
والهايل,وغريها ..
جاء يف مقدمة الرواية" :يف ظل حياتنا اليومية ..نعاي�ش كثري من النا�س ..نحب
بع�ضا �آخر ،نت آ�لف كالع�صافري الربيئة ..نتطارد ون أ�كل بع�ضنا أ
بع�ضهم ..ونكره ً
كال�سماك
ال�ضخمة ..ندو�س على غرينا كالدين�صورات اجل ّبارة ..نقبل على رغباتنا و�شهواتنا
ك أ
ـال�سود اجلائعة ..غري مراعني أ
للرانب الربيئة ..بكل ب�ساطة ..نحن ب�شر ..ويف نف�س
�شخ�صا تلو
الوقت ..حرباوات !..خل�صت حياتنا يف �شخ�صيات متعددة ..نتعرف عليها
ً
آالخر بني �سطور الرواية و أ�جزائها".
للبداع؟
هل كانت مفاج أ�ة بالن�سبة لك أ�ن تفوز بجائزة القطيف إ
أ�جل ,فقد ده�شت و�سررت ب�شدّة يف الوقت نف�سه .
كيف تلقيت خرب الفوز باجلائزة؟
يف املهرجان الذي أ�قيم يف قاعة امللك عبد اهلل ,ويف احلقيقة ودّدت حلظتها أ�ن أ�رى
والدتي وح�سب!
كتقييم �شخ�صي بعيد عن العواطف مت�سم باملو�ضوعية ،هل تعتقد أ�نك ت�ستحق
خ�صو�صا مع وجود م�شاركني لهم ح�ضور يف ال�ساحة أ
الدبية؟
هذه اجلائزة،
ً
علي أ�ن أ�ق ّيم نف�سي ,أ�و حتى أ�ن أ�ق ّيم امل�شرتكني آالخرين ،ف أ�نا ل�ست على
من ال�صعب ّ
�إطالع على جميع أالعمال امل�شاركة ,ويف الوقت ذاته ال أ�عرف املقايي�س واملعايري التي ّ
مت
تر�شيح أالعمال الفائزة على أ��سا�سها ,فمن هذا املنطلق ال أ��ستطيع احلكم بكون عملي
ي�ستحق الفوز أ�م ال؟! ولكن كل ما أ��ستطيع قوله� :إن العمل ُق ّيم من قبل جلنة خارجية
( أ�جنبية ) ال تعرف كاتب العمل وال ح ّتى أ�ي معلومة �صغرية عنه ,والعمل وهلل احلمد
جناحا أ�كرب بكثري من املتوقع ،وانت�شاره خري دليل على ذلك.
حقق ً
ما هي طموحاتك امل�ستقبلية؟
أ
أ
آ
ّ
يف احلقيقة أ�نا أ�عمل آالن على رواية وجمموعة ق�ص�ص ّية ,وحال ًيا �مل �ن �وفق فيهما
خ�صو�صا أ�نني مطالب بتقدمي �شيء أ�ف�ضل من احلرباوات ,كونها
بال�صورة املطلوبة,
ً
أ
أ
أ
ير�سخ �قدامي ويق ّوم
عملي أالول ،أ�ما يف امل�ستقبل البعيد ،ف�متنى من اهلل التوفيق و�ن ّ
م�سارها ،ألمتكن من املوا�صلة وتقدمي كل ما هو جديد ومم ّيز.

علي �سلي�س

الروائي ال�صغري الفائز بجائزة القطيف:
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جاء يف كتاب ا إلر�شاد حول حركة أالفالك يف زمن املهدي-عليه ال�سالم( -فيمكث
على ذلك �سبع �سنني مقدار كل �سنة ع�شر �سنني من �سنيكم هذه ،ثم يفعل اهلل
ما ي�شاء .قال :قلت له( أ�بو ب�صري) :جعلت فداك فكيف تطول ال�سنون؟ قال:
ي أ�مر اهلل تعاىل الفلك باللبوث ،وقلة احلركة فتطول أاليام لذلك وال�سنون
قال :قلت له� :إنهم يقولون� :إن الفلك �إذا تغري ف�سد ،قال :ذلك قول الزنادقة
ف أ�ما امل�سلمون فال �سبيل لهم �إىل ذلك ،وقد �شق اهلل القمر لنبيه –�ص -ورد
ال�شم�س من قبله ليو�شع بن نون ،و أ�خرب بطول يوم القيامة ،و أ�نه (ك أ�لف �سنة
ما تعدون)احلج.47:
أ
وجاء يف كتاب الغيبة لل�شيخ الطو�سي( :وي�مر اهلل الفلك زمانه فيبطئ يف دوره
حتى يكون اليوم يف أ�يامه كع�شرة من أ�يامكم ،وال�شهر كع�شرة أ��شهر ،وال�سنة
كع�شر �سنني من �سنيكم).
طب ًقا لنظرية التطور الكوين ف�إن املرحلة النا�شئة لتطور أالر�ض كانت يف
دورانها أ��سرع من هذا اليوم مبعني أ�ن اليوم كان أ�ق�صر بكثري مما نعرفه اليوم،
وتقول الدرا�سات العلمية� :إن اليوم يف تلك الفرتة النا�شئة ب�ضع �ساعات فقط،
وكنتيجة منطقية �إذا �سلكت أالر�ض نف�س ال�سلوك يف املا�ضي ف�إن الدوران �سيكون

أ�بط أ� مما نعرفه اليوم ،و�ستكون مدة اليوم أ�طول مما هو عليه آالن.
قد تدور يف خميلة القارئ أ�نه أ��صبح ب�إمكاننا أ�ن نعرف مقدار اليوم بعد مليون
�سنة أ�و مئة مليون �سنة ،وهناك أ�بحاث �ضعيفة جدًا تتكلم حول هذا العنوان،
فهم يقدرون مقدار اليوم مبعرفتهم ملعدل تباط ؤ� أالر�ض �سنو ًيا ،وبالطبع هذا
التباط ؤ� �صغري جدًا ألنه ب أ�جزاء أاللف من الثانية كل مئة عام.
�إذا فر�ضنا أ�ن هذا الت�سارع �سي�سلك نف�س ال�سلوك �سيكون بالطبع م�ستقبل أالر�ض
بني أ�يدينا متا ًما و�سوف نعرف مقدار اليوم بال�ضبط بعد مليار �سنة ،ويكفي
أ�ن يكتب القارئ يف حمرك البحث جوجل �سيجد الكثري من الذين ا�ستخدموا
ح�ساباتهم لتقدير اليوم أالر�ضي يف املاليني من ال�سنني القادمة ،و�إذا �سلمنا
بح�سابات ه ؤ�الء فمن امل�ستحيل أ�ن ي�صل اليوم �إىل ع�شرة أ�يام ،أ�و ال�سنة �إىل ع�شر
�سنني كما يف احلديث أ�عاله ،وهذه احل�سابات التي تتكلم عن اليوم أالر�ضي كلها
تنا�سب طرديٌ بني اخلط أ�
خاطئة وتزداد خط أ� بازدياد الفرتة الزمنية ،فهناك
ٌ
والزمن.
نحن ن�ستطيع أ�ن نتنب أ� باخل�سوف والك�سوف يف هذه ال�سنة أ�ما يف ال�سنة القادمة
تكون هناك ن�سبة من اخلط أ� وبعد ع�شر �سنني يزداد هذا اخلط أ� وبعد أ�لف �سنة
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يزداد أ�كرث و أ�كرث وبعد مليار �سنة �سيكون املتنبئ قد فقد عقله متا ًما ،ألن
املعادالت الفيزيائية حتتوي على الفو�ضى ف�إدخال متغري يقلب املعادلة ر أ� ً�سا
على عقب ،نحن ال نعلم ما الذي �سيحدث يف كوكب أالر�ض أ�و أ�ي كوكب بعد
مليار �سنة أ�و حتى مليون �سنة ،قد ن�ستطيع أ�ن نتنب أ� �إذا افرت�ضنا أ�ن املعادالت
الفيزيائية �ستحافظ على أ�ناقتها وهذا من امل�ستحيل أ�ن يح�صل ،فالكون
رغم جماله يحتوى على م�ساحة من الفو�ضى ،كالنيازك وال�شهب والزالزل
والرباكني ،وهذه بالطبع كلما زادت تزيد الفو�ضى يف الكون.
يقول عالمة الفيزياء �ستيفن هوكنج يف كتابه الثقوب ال�سوداء( :وعلى الرغم
من �إمكانية معرفتنا للقوانني التي حتكم الكون ،فقد ال نكون قادرين على
ا�ستخدامها للتنب ؤ� بامل�ستقبل البعيد .هذا ألن حلول معادالت الفيزياء تتمتع
بخا�صية تدعى الفو�ضى ،مبعنى أ�ن املعادالت قد تكون غري م�ستقرة .ف�إدخال
تغيري طفيف على حالة املنظومة يف حلظة معينة ،ي ؤ�دي �إىل اختالف كلي يف
ت�صرفاتها الالحقة).
�صحيح أ�ننا با�ستطاعتنا أ�ن نقول من دون تردد� :إن ال�شم�س �سوف ت�ستنفذ وقودها
و أ�ن جميع جنوم الكون �سيح�صل لها هذا امل�صري املحتوم مهما كانت أالحداث
التي �سوف حت�صل يف هذا الكون ،و�إن الو�سيلة الوحيدة التي بني أ�يدينا التي
نعالج منها طول اليوم هو تباط ؤ� أالر�ض ،وهذا التباط ؤ� يف أ�ي حال من أالحوال
لن يحدث وف ًقا لت�صوراتنا العلمية ألننا نعلم أ�ن نظامنا ال�شم�سي �سينهار بعد
ريا،
خم�سة مليار �سنة ،ومن الغريب فعلاً أ�ن يفكر عقلنا أ�ن اليوم �سيطول كث ً
ريا فت�صبح
ومما يزيد املوقف غرابة أ�ن اليوم يف كوكب أالر�ض �سيزداد كث ً
ال�سنة كع�شر �سنني ،يبدو يل أ�ن هذه ال�صعوبة يوجد لها تف�سريان معقوالن
علم ًيا ودين ًيا ،فالتف�سري أالول �سيكون زمن خروج املهدي-عليه ال�سالم -يف
فرتة فو�ضوية جدًا على كوكب أالر�ض زالزل وبراكني وع�شوائية وتقلبات
عجيبة جدًا ورمبا أ�حداث كونية كمرور مذنب بجانب أالر�ض ،و�سيختل على
أ�ثرها نظامنا ال�شم�سي ولقد قر أ�ت يف الرتاث الديني أ�ن اخل�سوف والك�سوف
�سيتغري يف توقيته عن التوقيت الذي نعرفه فنحن نعلم أ�ن اخل�سوف يح�صل
يف منت�صف ال�شهر والك�سوف يف أ�وله ،ال أ�دري هل هذا �سيح�صل أ�و ال؟ وقر أ�ت
أ� ً
ي�ضا أ�ن ال�شم�س يف يوم ما �ستخرج من الغرب! جاء يف م�سند أ�حمد بن حنبل
هَّ
أ
حول الكوارث الر�ضيةَ ،عنْ أ�َبِى َ�سعِيدٍ الخْ ُ ْدر ِِي َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل –�ص:-
ول ِ
أ
َ
أ
َ
( أ�ُب َِّ�ش ُر ُك ْم ِبالمْ َهْدِ يِّ ُي ْب َع ُث فيِ أ�ُ َّمتِي َعلَى اخْ ِت َ
ا�س َو َز َال ِز َل ،ف َي ْم ُل ال ْر َ
�ض
ال ٍف مِ نَ ال َّن ِ
ق ِْ�س ًطا َو َعد اًْل َك َما ُم ِل َئتْ َج ْوراً َو ُظ ْل ًماَ ،ي ْر َ�ضى َع ْن ُه َ�سا ِكنُ ال�سَّ َما ِء َو َ�سا ِكنُ أَ
ال ْر ِ�ض
احا) .فهل كرثة هذه الزالزل �ستجعل أالر�ض-ب�شكل مبا�شر
َي ْق�سِ ُم المْ َا َل ِ�ص َح ً
أ�و غري مبا�شر -تتباط أ�؟ �إنني أ�عتقد أ�ن هذا التف�سري مقبول جدًا رغم كونه
�ضعيف االحتمال ،وهو ي�ساعدنا بالطبع على و�ضوح اقرتاحات جيدة ملواجهة
مثل هذه ال�صعوبات وهي حماولة جيدة لفهم ما �سيحدث ،وقد يكون ما يحدث
ال يخطر على بال أ�حد وال حتى على ك ّتاب اخليال العلمي ،وكنتيجة حتمية
لهذه الزالزل �سيموت أ�كرث �سكان أالر�ض ،ونحن ن�شاهد الزالزل كيف حت�صد
مئات آالالف من الب�شر ،فكيف �إذا كرثت؟ ومن املحتمل الكبري أ�ن هذه الزالزل
ت ؤ�ثر على اختالل أالر�ض -ب�شكل مبا�شر أ�و غري مبا�شر -وقد تتباط أ� أالر�ض
نتيجة هذا االختالل يف النظام ال�شم�سي ،وبالت أ�كيد �ستطول أاليام ،ورمبا تكون

هنا مغالطة منطقية بحتة حول وجودنا كب�شر على كوكب أالر�ض ألن من
املحتمل أ�ن نظرية املعيار تفقد أ�ناقتها؟! ويجب أ�ن يفهم القارئ أ�ن القوانني
الفيزيائية أ
والحداث الكونية هي �إرادة اهلل �سبحانه وتعاىل.
�إن ما أ�رغب باقرتاحه آالن هو أ�نني � أس��ستند �إىل ما فعله يو�شع بن نون حول
توقف ال�شم�س أ�و تباطئها دون أ�ن تفقد نظرية املعيار أ�ناقتها ،أ�و �إنني �سوف
أ�قول :لقد حلت نظرية جديدة أ�نيقة جدًا بقوانني دقيقة جدًا ومرتبة برتتيب
عجيب حمل النظرية أالوىل ،لهذا �سوف ي�ضطر نيوتن أ�ن يحل لنا هذا اللغز
اجلديد وفق النظرية أالنيقة اجلديدة.
� أس�قوم آالن بطرح هذا ال� ؤ
س�ال هل هذا الرتتيب اجلميل لنظامنا ال�شم�سي
هو الطريقة الوحيدة لظهور دراما ب�شرية على كوكب أالر�ض؟ �إنني أ�عتقد أ�ن
اجلواب هو ال ،وفكرتي ت�ستند ملا ح�صل ليو�شع بن نون ،فالربغم مما ح�صل مل
تنته الدراما الب�شرية من كوكب أالر�ض.
�إن اخليار الثاين هو أ�قوى من اخليار أالول ،ألنه ال يجوز أ�ن نتقبل خيا ًرا على
أ��سا�س فكرة احتماالت ظنية بالرغم من أ�نني أ�حاول أ�ن أ�حيكها بخيوط علمية،
ونرتك ذلك اخليار الذي يوجد بالفعل لدينا أ�دلة حقيقية على حدوثه حتى
ريا أ�ن نلج أ�
لو كانت دينية طاملا أ�نها ت�سد الفراغ النظري ،فنحن ن�ضطر كث ً
�إىل التف�سريات الدينية �إذا مل جند التف�سريات العلمية قادرة على ذلك ،فلماذا
يتعني علينا الظن باحتماالت قد ال تكون قوية ،ملاذا ال نق�صر اعتقادنا على
االحتمال الذي يوجد لدينا أ�دلة قوية على حدوثه وهو تدخل القدرة ا إللهية يف
هذا الكون تدخلاً حكي ًما كما أ��شار �إىل ذلك ا إلمام الباقر-عليه ال�سالم ،-وهذا
لي�س مبنطق غريب ،ففي الفيزياء أ� ً
ي�ضا ف أ�ية نظرية علمية قد نتقبلها ل�سببني
وهو عدم وجود البديل لهذه النظرية ،وعدم ظهور نظرية تنق�ضها.
ناق�ش أ�ين�شتاين ذات يوم هذا ال� ؤ
س�ال :ما عدد اخليارات التي كانت لدى اهلل
�سبحانه وتعاىل ،يف �إن�شائه الكون؟ اقرتح �ستيفن هوكنج يف كتابه موجز يف
�صحيحا ،فلن تكون له �سبحانه أ�ي
تاريخ الزمان ،أ�نه �إذا كان عر�ض الال حدود
ً
حرية يف اختيار ال�شروط أالولية(�سبحانك اللهم)� ،ستكون له بالطبع حرية
ريا
اختيار القوانني التي يخ�ضع لها الكون .ولكن هذا قد ال ي�شكل عددًا كب ً
من اخليارات .قد يكون ثمة خيار واحد ،أ�و عدد ي�سري من النظريات الكاملة
ُنى �شديدة
املوحدة ،كنظرية الوتر املغاير ،املتما�سكة ذات ًيا ،ي�سمح بوجود ب ً
ؤ
التعقيد كالكائنات الب�شرية ،التي ميكنها حتري قوانني الكون والت�سا�ل عن
طبيعة اخلالق(�سبحانك اللهم).
فمن اخلط أ� أ�ن نحجم قدرة اهلل �إذا أ�راد التدخل يف هذا الكون الذي خلقه تدخلاً
حكي ًما ولي�س ع�شوائ ًيا ،فقدرة اهلل ال يحجمها ال الزمان وال املكان وال القوانني
الفيزيائية وال أ�ي �شيء ألن اهلل بكل ب�ساطة خارج الزمان واملكان ،وهذا بالطبع
يجعل أ�ولئك الذين يعتقدون أ�ن اهلل خلق الكون وو�ضع قوانينه وجعله يتطور
وف ًقا لقوانني ا�ستطعنا أ�ن نعرف بع�ضها ورفع يده عنه أ�نهم على خط أ� فالقوانني
تبقى يف النهاية هي �إرادة اهلل ،وما توقف ال�شم�س ليو�شع بن نون وان�شقاق القمر
لر�سولنا أالعظم�-ص� -إال أ�كرب دليل على قدرة اهلل يف هذا الكون.
فاهلل تقد�س ا�سمه تبقى له احلرية املطلقة وعدد ال متناهي من اخليارات
عندما يت�صرف يف هذا الكون ت�صر ًفا حكي ًما.
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الفنانة أ�مينة تقي آ�ل طالق:

نفتقر �إىل أ�كادمييات وم ؤ��س�سات
ترقي وتدعم الفنان من جميع النواحي

أ�نتمي اىل املدر�سة الواقعية
التي متتاز بال�شخو�ص
(البورتريه)
عيون الفنان هي املر آ�ة
العاك�سة جلمالية احلياة

الفن الت�شكيلي
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حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
الفنانة الت�شكيلية أ�مينة تقي �آل طالق لها ح�ضور مميز يف ال�ساحة
الت�شكيلية
ولها العديد من امل�شاركات يف املعار�ض على م�ستوى اململكة ،ولعل
من أ�هم أ�عمالها م ؤ�خرا
أ�قامة معر�ضها ال�شخ�صي أالول بعنوان (با�ستيليا) على �صالة نادي
الفنون مبركز التنمية االجتماعية بالقطيف 2011م.
يف هذا احلوار حتدث الفنانة لـ"اخلط" عن عدد من املحاور..
بدايتك كفنانة ت�شكيليه ؟
ماهي
ِ
* أ�مار�س هواية الفن والر�سم منذ طفولتي وقد تطورت أ�كرث يف
املرحلة الثانوية فكنت أ�ر�سم الوجوه(البورتريه) من املجالت
وال�صور ل�شخ�صيات م�شهورهة ،ومنت املوهبة أ�كرث بدرا�سة عدة
دورات وبعدها بالتدري�س يف نف�س املكان ،وهكذا ا�صبحت أ�كرث ت�شبعاً
بالفن من ذي قبل .
طموحاتك يف جمال الفن الت�شكيلي ؟
 ماهيِ
طموحاتي أ�ن ادر�س الفن بطريقة علمية أ�كادميية ..
 كيف تنظرين اىل الفن الت�شكيلي بعد هذه التجربهالغنية؟
أ�نا احاول ان أ�نظر اىل الفن الت�شكيلي نظرة ذات قد�سية معينة،
فمن واقع جتربتي أالخرية أ�ح�س�ست بكرب امل� ؤ
س�ولية التي تلقى على
عاتق كل فنان  ،فالفنان بطبيعته يحاول ان يرتقي بهذا الفن ال �نأ
يرتاجع ،بااكت�ساب كل ماهو جديد فنياً وثقافياً..
 هل ثمة معوقات واجهتها ؟وهلل احلمد قدمت جتربتي وانا كلي ثقه بانها �سترتك ب�صمة
وا�ضحة يف ال�ساحة الفنية ،ومل تواجهني أ�ية معوقات منعتني
من طرح تلك التجربة..
 كيف ترين واقع الفن الت�شكيلي بالن�سبة للفناننيوالفنانات ؟ وما م�ستقبل الفن الت�شكيلي فيها ؟
*الفن الت�شكيلي له كيانه اخلا�ص فهو بدوره يعك�س جمالية
نظرة الفنان لكل �شيء ينظر اليه ويح�س به  ،فعيون الفنان
هي املر�آة العاك�سة جلمالية احلياة  ،يرتجمها بري�شته لت�صبح
واقعا ملمو�سا وحم�سو�سا تتغذى به العني والنف�س  ،فنحن
الفنانون نفتقر اىل أ�كادمييات وم ؤ��س�سات ترقي وتدعم
الفنان من جميع النواحي ،لكي يخرج مابداخله من طاقات
وفق أ��س�س وقوانني الفن ال�صحيح.
ال فنظرة تب�شر باخلري،والتفا�لؤ
أ�ما نظرتي للفن م�ستقب ً
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 ،نظرة كلها ثقه بالفنان الذي يثبت وجوده بتقديره للفن ومبا
يقدم.
أ
غريك ؟
مييزك عن
 حدثينا عن ��سلوب الفن الذيِ
ِ
أ�نتمي اىل املدر�سة الواقعية  ،التي متتاز بال�شخو�ص (البورتريه) ،
فمن واقع جتربتي أ�وليت أالهتمام الكبري للت�شريح واللون والتكوين
 ،وقدمت يف معر�ضي (با�ستيليا) �شيئا جديدا على ال�ساحة الفنيه ،
حيث أ�جنزت  26عمال من خامة ال�سوفت با�ستيل 0
لك داعمون يف بداية ظهورك ِ ؟
 هل كان ِطبعاً كان أل�سرتي الف�ضل أالوفى فهي التي �شجعتني  ،أ
بال�ضافة
أ
أل�ستاذاتي الالتي �شددن على يدي للم�ضي قدماً نحو الفن  ،و�خرياً
زوجي كان الداعم الكبري يف حياتي الفنية ويف جتربتي أالخرية
وتطويري فنياً وثقافياً ..
ثقافتك يف جمال الفن الت�شكيلي ؟
 حدثينا عنِ
*عينه لر ؤ�ية اللوحات العاملية  ،وكل ماهو جديد مما يطرح عاملياً
وحملياً  ،وطبعاً بكرثة تدريب اليد والنظر ..
أ
 رحلة الفن الت�شكيله رحلة ممتعه و�شاقه بالت�كيد هالحدثتنا ب�إيجاز عن تلك امل�سرية ؟
*رحلة الفنان نحو الفن رحلة لي�س لها نهاية  ،فبطبيعته يحب أ�ن
يطور نف�سه وي�ستك�شف ويجرب  ،ومهما و�صل ل�شيء كبري هنالك
�شيئ أ�كرب ينتظره .
 مام�شروعاتك القادمة يف جمال الفن الت�شكيلي ؟امتنى ان انقل جتربتي (با�ستيليا) خارج املنطقة ان�شاءاهلل ...
 واخريا ماذا بداخل أ�مينة من طموح ؟* كما ا�سلفت طموحي الزال ان ادر�س الفن درا�سة اكادميية �صحيحة
ترتقيي بي فنياً وثقافياً ..

عبا�س ر�ضي ال�شما�سي

يف املنظمات أ
الهلية

مقال

بناء القدرات امل ؤ��س�سية
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مقال

خل�صت درا�سة م�سحية أ�جرتها م ؤ��س�سة امللك خالد اخلريية املعنية بت أ�هيل وتطوير قدرات امل ؤ��س�سات االجتماعية ،أ�ن  %93من املنظمات أالهلية غري
الربحية باململكة لي�س لديها ر�سالة وا�ضحة و أ�ن الغالبية العظمى منها لديها توجه خريي ولي�س تنموي م�ستدام و أ�ن  %73منها ال يوجد لديها
أ�هداف وا�ضحة .و أ�ن أ�غلبية أالهداف لي�ست ذكية ( )SMARTأ�ي غري حمددة وغري قابلة للقيا�س أ�و التحقيق وغري واقعية وغري حمددة بوقت..
وتو�صلت الدرا�سة التي أ�جرتها على 165منظمة وجمعية خريية و أ�هلية باململكة م�سجلة بوزارة ال� ؤ
ش�ون االجتماعية أ�ن املنظمات غري الربحية التي
لديها أ�هداف وا�ضحة هي فقط املنظمات أالكرث تخ�ص� آص� وحتديدا يف أ�هدافها ..وت�سعى م ؤ��س�سة امللك خالد من اجراءها ملثل هذه الدرا�سات �إىل
الت�صدي للتحديات التي تواجه القطاع أالهلي ل�ضمان منوها وتطورها وفاعليتها يف اال�ستجابة لالحتياجات االجتماعية واالقت�صادية املتنامية يف
الوطن من خالل تطوير مفاهيم العمل اخلريي من ا إلعانة والرعاية �إىل اال�ستدامة والتنمية وم�ساعدة امل ؤ��س�سات غري الربحية يف االعتماد على
نف�سها وبناء قدراتها امل ؤ��س�سية نحو احداث تغيري ايجابي ملمو�س يف حياة امل�ستفيدين من خدماتها..
ويف تقديري املتوا�ضع ومن واقع احلال الذي نعي�شه ا�ستطيع القول ب أ�ن املنظمات واجلمعيات أالهلية بحاجة �إىل بناء قدراتها امل ؤ��س�سية يف التخطيط
اال�سرتاتيجي و التطوير ا إلداري والتنظيمي ألجهزتها املرتهلة عرب تطوير قدرات املوظفني وح�شد املتطوعني واال�ستفادة من موارد املجتمع احلايل
واالعتماد على املوارد الذاتية املتجددة و�إعداد أالدلة وا إلجراءات وتطوير بيئة العمل املحفزة و�إعداد الهياكل التنظيمية والو�صوفات الوظيفية
التي تو�ضح املهام وامل�سئوليات امللقاة على عاتق الكوادر والهيئات ا إلدارية املختلفة والتي تنبثق من �إطار العمل اال�سرتاتيجي الذي تخطه اجلمعية
أ�و امل ؤ��س�سة أالهلية لنف�سها� ..إن غياب �إطار العمل اال�سرتاتيجي �سوف ي ؤ�دي �إىل أ�ن تكون املنظمة فاقدة للوجهة التي ت�سري اليها ..ف�ضال عن عدم
معرفة طرق الو�صول اىل الهدف ويتعني على القادة يف هذه املنظمات أ�ن يفكروا ويعملوا ب�صورة ا�سرتاتيجية لتحقيق التزاماتهم املهنية الحداث
الت أ�ثري الكبري املتوقع منهم يف جمتمعاتهم� ..إن التخطيط اال�سرتاتيجي ي�ساعد يف تركيز جهود املنظمة ومينح اع�ضاءها وموظفيها و�ضوحا لر ؤ�يتها
باجتاه حتقيق أالهداف كما أ�ن التخطيط اال�سرتاتيجي ي�ساعد على توقع ما �ستكون عليه املنظمة خالل امل�ستقبل املنظور وبيان كيفية الو�صول �إىل
ذلك !..وبا إل�ضافة �إىل ذلك يزيد من الفعالية والكفاءة ويحدد نقاط القوة وال�ضعف .وي ؤ�دي �إىل تعزيز التوا�صل وروح فريق العمل ..ويحدد الفر�ص
والتحديات الداخلية واخلارجية على أ�ن تكون خمرجات هذا التخطيط نتيجة جهد جماعي م�شرتك يقوم به أ�فراد و أ�ع�ضاء املنظمة لكي يكونوا
م�شاركني يف التنفيد ومدركني لدورهم املنظور يف حتقيق الر ؤ�ية امل�ستقبلية للمنظمة التي ينتمون �إليها ..ومن خمرجات اخلطة اال�سرتاتيجية
التي ت�شمل الر ؤ�ية والر�سالة أ
والهداف اال�سرتاتيجية تنبثق خطط الت�شغيل ال�سنوية وامليزانيات امل�ساندة� ..إن حت�سني االداء وحتقيق أالهداف
اال�سرتاتيجية هو مطلب �ضروري لكل املنظمات واجلمعيات أالهلية لتطور من عملها وتنمي من مواردها الذاتية مع �ضرورة توفر ادوات حمددة
لقيا�س هذه أالهداف.
�إن بناء القدرة امل ؤ��س�سية للمنظمات واجلمعيات أالهلية تتطلب با إل�ضافة �إىل التطوير ا إلداري والتنظيمي وعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي ادارة
مالية فاعلة تتبع املعايري املالية واملحا�سبية وتت�صف بوجود معايري ثابتة لتقيييم فعالية واداء العمليات املالية وكذلك توفر مهارات اعداد درا�سات
امل�شاريع التنموية وطرق �إدارتها وتنفيدها وكتابة خطط العمل وتطوير أ��ساليب املتابعة والتقييم لتلك اخلطط وا�شراك الفئات امل�ستفيدة يف ت�صميم
وتنفيد م�شاريعها و بناء ال�شراكات مع القطاعات أالهلية واحلكومية وغريها و ح�شد املجتمع املحلي مل�ساندتها وبخطط �إعالمية واعية ويتطلب ذلك
وجود بنية حتتية ل�شبكات االت�صال املتطورة ت�ساعد يف تعميق وعي املجتمع الهداف هذه امل ؤ��س�سات واملنظمات مما ينعك�س على رفع انتاجياتها وتطوير
خدماتها جلمهورها..واهلل من وراء الق�صد..
املهند�س عبا�س ر�ضي ال�شما�سي
*الرئي�س الفخري جلمعية القطيف اخلريية
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لنعرف قدر زوجاتنا
بقلم :ال�شيح ح�سن بن مو�سى ال�صفار

مقال
32

من أ�هم أ��سباب �سوء العالقة بني ا إلن�سان آ
والخرين الذين يتعامل معهم أ�ن
تت�ضخم يف نف�سه م�صاحله دون أ�ن يُفكر يف م�صالح آالخرين ،فيهتم بحقوقه
وال يلتفت �إىل حقوق آالخرين .واحلياة قائم ٌة على احلقوق املتقابلة ،فكما أ�ن
لك حقوقاً ،ف�إن ملن يتعامل معك حقوقاً ،وعليك عند أ�ي م�شكل ٍة أ�و ق�ضية أ�ن
ت�ستح�ضر حقوقك وحقوق الطرف آالخر ،أ�ما �إذا ا�ستح�ضرت حقوقك فقط
ونف�سي يُبعدك
ذهني
وغفلت عن حقوق الطرف آالخر ،فهذا يجعلك يف
ٍ
ٍّ
موقف ٍّ
عن ا إلن�صاف واملو�ضوعية ،وبالتايل يح�صل �سوء العالقة ،ويح�صل االبتعاد
وقد يح�صل العدوان.
ومن أ�جلى موارد هذه احلالة العالقات الزوجية .ويرتكز البحث على زاوي ٍة
حمدد ٍة من هذه العالقة وهي عالقة الرجل بزوجته .هذه العالقة التي ال
ت�شبهها أ�ية عالق ٍة أ�خرى يف عامل احلياة ا إلن�سانية ،فهي عالق ٌة مميزة .لذلك
حينما يتحدث الفقهاء عن عقد الزواج ف�إنهم يعتربونه عقداً مقدّ�ساً ،فيه روح
العبادة.
أ
واهلل جل �ش�نه يف القر�آن الكرمي يتحدث عن هذه العالقة ب�شكلٍ ال ترقى �إليه
أ�ية عالق ٍة أ�خرى ،يقول تعاىلَ ( :ومِ نْ �آيَا ِت ِه أ�َنْ َخلَ َق َل ُك ْم مِ نْ أ�َن ُف�سِ ُك ْم أ�َ ْز َواجاً
ِل َت ْ�س ُك ُنوا ِ� إ َل ْيهَا َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ� إ َّن فيِ َذل َِك آليَاتٍ ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن)
�سورة الروم :آالية  . 21فالعالقة الزوجية هي عالقة �سكن ،ويعني االطمئنان
وال�شعور أ
بالمن.
فكما أ�ن ا إلن�سان يف بيته ي�شعر أ
بالمن واخل�صو�صية ،فكذلك يف العالقة
الزوجية ينبغي أ�ن يكون هذا ال�شعور موجوداً .واملودة تعني م�شاعر احلب
املتبادلة بني الزوجني ،والرحمة تعني العطف وال�شفقة خا�صة حينما يحتاج
أ�حد الطرفني �إليها من آالخر.
أ
بو�صف عجيب ي�ستدعي الت�مل
ويف �آي ٍة أ�خرى ي�صف اهلل تعاىل هذه العالقة
ٍ
آ
ا�س َل ُهنَّ ) �سورة البقرة :الية
ا�س َل ُك ْم َو أ�َ ْن ُت ْم ِل َب ٌ
والوقوف ،يقول تعاىل( :هُ نَّ ِل َب ٌ
 ، 187فالعالقة الزوجية من حيث �صلتها با إلن�سان ك�صلة اللبا�س به .وا إلن�سان
ي�ستفيد من اللبا�س يف نواحي عدة:
أ�و ًال� :سرت العورة.
ثانياً :أالناقة وجمال املظهر.
ثالثاً :الوقاية من تقلبات الظروف املناخية.
وذلك حال املر أ�ة بالن�سبة للرجل ،والرجل بالن�سبة للمر أ�ة ،حيث يُقدم ٌّ
كل
منهما آ
للخر هذه أالدوار الثالثة� ،سرت العورة من خالل �إ�شباع الغريزة
اجلن�سية بطريق ٍة الئقة� ،إذ بدونها قد يندفع ا إلن�سان �إىل عالق ٍة غري �شرعية.
ٌ
والعالقة الزوجية ٌ
للن�سان كاللبا�س متاماً ،وهي حتمي ا إلن�سان
جمال
وكمال إ
من خمتلف التقلبات والظروف وامل�شاكل احلياتية واالجتماعية.
والتعبري يف آالية الكرمية باللبا�س يُ�شري �إىل الل�صوق ،حيث �إن اللبا�س ال�صق

بج�سد ا إلن�سان ،فكذلك حال
العالقة الزوجية ،ملت�صقة
با إلن�سان نف�س ًّيا و�شعور ًّيا
وعمل ًّيا.
املعا�شرة باملعروف
أ
ي ؤ�كد القر�آن الكرمي �ن ال�شكل الوحيد املقبول للعالقة الزوجية هو املعا�شرة
باملعروف ،وال ميكن أ�ن يقبل ال�شرع بعالق ٍة زوجية ال تقوم على هذا أال�سا�س.
ويف القر�آن الكرمي اثنا ع�شر مورداً يتحدث عن العالقة الزوجية بت أ�كيد
وف) �سورة الن�ساء :آالية ،19
مبد أ� املعروف ،يقول تعاىلَ ( :وعَا�شِ ُروهُ نَّ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
( َف� إ ْم َ�س ٌ
ِيح ِب� إ ِْح َ�سانٍ ) �سورة البقرة :آالية َ ( 229و َل ُهنَّ مِ ْث ُل
اك بمِ َ ْع ُر ٍ
وف أ�َ ْو َت ْ�سر ٌ
وف) �سورة البقرة :آالية � 228إىل �آخر تلك املوارد.
ا َّلذِ ي َعلَ ْيهِنَّ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ؤ
آ
والية الكرميةَ ( :ف� إ ْم َ�س ٌ
ِيح ِب� إ ِْح َ�سانٍ ) ت�كد أ�ن العالقة
اك بمِ َ ْع ُر ٍ
وف أ�َ ْو َت ْ�سر ٌ
أ
أ
الزوجية � إ ّما �ن تكون قائمة على مبد� العالقة باملعروف ،و�إال ف�إن
ِيح ِب� إ ِْح َ�سانٍ } .ولذلك أ�فتى الفقهاء ب أ�ن الزوج �إذا مل يتعامل مع
البديلَ {:ت ْ�سر ٌ
أ
زوجته باملعروف ف�إن لها �ن ت�شكوه للحاكم ال�شرعي ،وملعاجلة املو�ضوع حت�صل
ثالث خطوات:
أالوىل :ي�ستدعي احلاكم ال�شرعي الزوج وي أ�مره ب أ�ن يتعامل مع زوجته
باملعروف ،ويزجره عن ا إل�ساءة لزوجته ،ف�إذا مل يلتزم بكالم احلاكم ال�شرعي،
ت أ�تي اخلطوة الثانية.
الثانية :يقوم احلاكم ال�شرعي بت أ�ديبه وتعزيره� ،سجناً أ�و �ضرباً أ�و توبيخاً ،أ�و أ�ي
�إجرا ٍء �آخر حتى تتحقق العالقة باملعروف بني الزوج وزوجته .و�إذا مل ي ؤ� ِّد هذا
ا إلجراء هدفه ،ت أ�تي اخلطوة أالخرية.
الثالثة :من حقّ الزوجة أ�ن تطلب الطالق ،في أ�مر احلاكم ال�شرعي الزوج
بالطالق ،ف�إذا مل يُط ّلق الزوج ط ّلقها احلاكم ال�شرعي.
ويف تو�ضيح هذه احلقيقة يقول ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين�«:إن امل�ستفاد
من جمموع هذه آاليات هو :املقابلة بني املعا�شرة باملعروف والت�سريح ب�إح�سان؛
هذا يقت�ضي أ�نه حني ال تتحقق أالوىل (املعا�شرة باملعروف) من قبل الزوج أليّ
�سبب من أال�سباب (اختياري أ�و قهري ـ ألن ال�صيغة مطلقة من هذه اجلهة)
يتعني الت�سريح ب�إح�سان .ف�إن الرتديد جاء بكلمة ( أ�و) التي مقت�ضاها هو خيار
املكلف بني أالمرين .فال وجه للقول ب أ�ن للزوج أ�ن يعا�شر باملعروف أ�و بغري
املعروف .و�إذا أ�راد أ�ن يفارق كان عليه أ�ن يفارق ب�إح�سان ألن هذا يتنافى مع
كلمة ( أ�و) يف آاليات الكرمية ويف جميع موارد ا�ستعمالها .فاحلا�صل أ�ن الع ْلقة
الزوجية وجوداً مبني ٌة على املعا�شرة باملعروف فقط ،وانقطاعاًمبني ٌة على
املفارقة ب�إح�سان» .
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ما هو املعروف؟
املعروف هو ما تعارف عليه النا�س ،من الذوق املكت�سب من لون حياتهم
االجتماعية .وكل ع�صرٍ وجيل له أ�عرافه وتقاليده .ومطلوبٌ من الرجل أ�ن
يتعامل مع زوجته �ضمن العرف ال�شائع للتعامل.
واملعروف ما عرفه ال�شرع وقبله العقل.
واملعروف ما عرفه النا�س أال�سوياء يف فطرتهم وميولهم.
أ
عبدالعلى
وبالتايل ،ف�إن أ�ية خمالفة لهذا املبد أ� ُتعترب �إ�ساءة للمر أ�ة .قال ال�سيد
ال�سبزواري يف تف�سريه:
«بينّ يف هذه آالية املباركة أ�ن الطريق ال�صحيح هو املعا�شرة مع الن�ساء باملعروف،
ب أ�ن تكون املخالطة وامل�صاحبة والعي�ش معهن مبا هو املعروف بني أ�فراد املجتمع،
ومل يعينّ �سبحانه وتعاىل كيفية ذلك ،ليكون العرف الذي هو ال�شائع يف كل
ع�صر وزمان هو املعتمد يف ذلك» .
ويف ا�ستفتا ٍء ُقدّم للمرجع الراحل ال�سيد اخلوئي عن حكم رفع ال�صوت على
الزوجة يف مقام حدوث أ�مر ال يعجب الزوج هل يكون من باب أ�ذية امل ؤ�من
املح ّرمة؟ أ�جاب (رحمه اهلل)« :ما علم أ�نه ي ؤ�ذيها ال يكون من املعا�شرة
باملعروف»

� -1شم�س الدين :حممد مهدي /ف�ساد العالقة الزوجية والية احلاكم ال�شرعي على الطالق� ،ص ،48الطبعة
أالوىل 2005م ،امل�ؤ�س�سة الدلية للدرا�سات والن�شر-بريوت.
أ
عبدالعلى املو�سوي /مواهب الرحمن يف تف�سري القر�آن ،ج� 7ص ،349الطبعة الثانية
 -2ال�سبزواري:
1988م.
 -3اخلوئي� :أبو القا�سم املو�سوي�/صراط النجاة ج� 2ص ،379م�س�ألة رقم  ،1176الطبعة أالوىل 1996م،
مكتبة الفقيه ،الكويت.
 -4احلر العاملي :حممد بن احل�سن /و�سائل ال�شيعة ،حديث رقم  ،25330الطبعة أالوىل 1993م ،م�ؤ�س�سة
�آل البيت(ع) إلحياء الرتاث -بريوت.
 -5احلر العاملي :حممد بن احل�سن /و�سائل ال�شيعة ،حديث رقم .25332
 -6القباجني :ح�سن ال�سيد علي�/شرح ر�سالة احلقوق ،ج� 1ص ،457الطبعة الثالثة 1991م ،دار أال�ضواء
 بريوت. -7املجل�سي :حممد باقر /بحار أالنوار ،ج� 73ص ،367طبعة دار الرتاث العربي ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي-
بريوت.
 -8احلر العاملي :حممد بن احل�سن /و�سائل ال�شيعة ،حديث رقم .25348
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مقال

ا�ستيعاب اخلط أ�:
عندما ت�صدر من الزوجة �إ�ساءة جتاه زوجها ف�إن الن�صو�ص الدينية تتوجه
للرجل و ُتخاطبه باعتباره ر ًّبا أ
لل�سرة ،وقائداً لهذه امل ؤ��س�سة العائلية ب أ�ن
ي�ستوعب هذه ا إل�ساءة ،ولذلك ت ؤ�كد الن�صو�ص أ�ن من حقّ الزوجة على زوجها
أ�ن يغفر لها جهلها وخط أ�ها .عن �إ�سحاق بن عمار قال :قلت ألبي عبداهلل (ع):
ما حقّ املر أ�ة على زوجها الذي �إذا فعله كان حم�سناً؟ قال :ي�شبعها ويك�سوها و�إن
جهلت غفر لها ،وقال أ�بو عبداهلل (ع) :كانت امر أ�ة عند أ�بي (ع) ت ؤ�ذيه فيغفر
لها .
أ
وعن يون�س بن ع ّمار قال :ز ّوجني �بو عبداهلل (ع) جارية البنه �إ�سماعيل فقال:
واك�س جنبها واغفر ذنبها.
أ�ح�سن �إليها ،قلت :وما ا إلح�سان؟ قال :أ��شبع بطنها ُ
واملر أ�ة كالرجل ،فكما أ�ن الرجل معر�ض للخط أ� فهي أ�ي�ضاً معر�ضة للخط أ�،
وخا�صة مع أ�عباء احلياة والظروف التي تعي�شها.
يف بع�ض أالحيان يكون الزوج حادًّا وقا�سياً فيما يتطلبه من زوجته ،فال يقبل
منها خط أ� ويعترب أ�ن أ�يّ خط أ� من الزوجة مربر ملعاقبتها .وهذا خط أ� ،على
الرجل أ�ن يتفهم جيداً حقوقه التي أ�قرها ال�شرع على زوجته� .إذ يُقر ال�شرع
للزوج على زوجته حقني أ��سا�سني فقط:
أ
أالول :حق اال�ستمتاع اجلن�سي ،ما مل يكن مانع ديني �و �صحي.
الثاين :أ�ن ال تخرج من بيته �إال ب�إذنه ،على تف�صيلٍ يف امل� أس�لة.
ق�صرت املر أ�ة وجتاوزت يف هذين املجالني ،تكون خمطئة ،ولكن فيما عداها،
ف�إذا ّ
أ
ّ
كالطبخ وترتيب البيت وتربية الوالد ،فكل ذلك �إح�سان منها وتف�ضل ،جرى
عليه العرف والتعامل ،فلي ّتقِ اهلل بع�ض أالزواج يف زوجاتهم ،وال يندفعون جتاه
الق�سوة على املر أ�ة نتيجة ق�صور فهمهم حلقوقهم.
ويتعجب ا إلن�سان من احلاالت التي حت�صل يف املجتمع ،ون�سمع عنها بني احلني
ّ
آ
والخر .ويف هذا ا إلطار ن�شرت جريدة احلياة قبل أ�يام أ�ن رج ً
ال من مدينة ...
اختلف مع زوجته حول �شراء بع�ض أال�شياء يف ال�سوق ،فبد أ� بال�سب وال�شتم

املتقابل ،ويف أالخري �ضرب زوجته حتى �سقطت على أالر�ض وعلى مر أ�ى من
النا�س .وهذه حالة غري �سوية ،وقد تكون حالة �شاذة ،ولكننا ن�سمع عن حاالت
أ�خرى م�شابهة حت�صل داخل املنزل ،وبع�ضها ك�شف عنها ا إلعالم ،و أ�خرى تظل
يف اخلفاء.
أ
أ
حما�سب أ�مام اهلل ،فقد يكون هناك � أش� ٌن معينّ من
نه
�
الرجل
يعلم
ن
�
وهنا يجب
ٌ
زوجتك ال يُعجبك ،ولكن عليك أ�ن تعرف أ�نها ك�إن�سان لها خ�صائ�صها وطبائعها
ومل يخلقها اهلل تعاىل وفق مزاجك ،وقد ورد يف احلديث( :ال يرتك م ؤ� ٌ
من
م ؤ�منة �إن كره منها خلقاً ر�ضي منها �آخر) .
وعلى الرجل أ�ن ينظر �إىل اجلوانب ا إليجابية لدى زوجته ،وال يُر ّكز على
�صريح يف هذا اجلانب ،يقول تعاىل:
اجلوانب ال�سلبية فقط .والقر�آن الكرمي
ٌ
ُ
هَّ
َ
أ
ً
وف َف ِ� إنْ َكرِهْ ُت ُموهُ نَّ ف َع َ�سى �َنْ َت ْك َرهُ وا َ�ش ْيئا َوي َْج َع َل الل فِي ِه
( َوعَا�شِ ُروهُ نَّ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
آ
أ
أ
َخيرْاً َكثِرياً) �سورة الن�ساء :الية  .19وبعبار ٍة �خرى :على الرجل �ن يتح ّمل
بع�ض ما يكرهه من زوجته ،ألن هناك جوانب أ�خرى ،يجعل اهلل فيها خرياً
كثرياً ،ومن أ�برزها ما يرتبط أ
بالوالد وتربيتهم ،فانفعال الرجل وعدم حتمله
بع�ض ما يكرهه من زوجته ي ؤ�ثر �سلباً على تربية وتن�شئة أالوالد .ويف املقابل �إذا
حتمل الرجل و�صرب ،ف�إن من مظاهر اخلري الكثري أ�ن أالوالد يرتبون الرتبية
ال�صاحلة ال�سليمة يف أ�ح�ضان أ�مهم ويف ظل االن�سجام بني والديهم.
من ناحية أ�خرى ،لي�س الطالق وحده وغياب أالم يوجد م�شكلة أ
للوالد ،و�إمنا
�سوء املعاملة بني الرجل وزوجته له أ�كرب أالثر يف تعقيد نف�سية أالوالد ،ويرتك
ذلك م�شاعر م�ضطربة جتاه أالم وجتاه أالب ،فعلى الرجل أ�ن يكظم غيظه ،و أ�ن
ال يُظهر م�شكلته مع زوجته أ�مام أ�والده ،تفادياً ألي م�ضاعفات حت�صل لهم.
و أ�خرياً ،ف�إن ا إل�ساءة أ
للم ي ؤ�ثر على قدرة أالم يف تربية أ�والدها� ،إذ من ال�ضروري
أ�ن حتظى باالحرتام والتقدير من قبل أ�والدها ،وهذا ال يكون �إذا كان �سلوك
الزوج معها قا�سياً .والن�صو�ص الدينية يف هذا ا إلطار كثرية جداً ،فقد ورد عن
ر�سول اهلل (�ص) أ�نه قال« :من �صرب على �سوء خلق امر أ�ته واحت�سبه أ�عطاه
اهلل بكل مرة ي�صرب عليها من الثواب ما أ�عطى أ�يوب (ع) على بالئه»  ،ويف
حديث �آخر عنه (�ص)« :ومن �صرب على خلق امر أ�ة �سيئة اخللق واحت�سب يف
ذلك أالجر أ�عطاه اهلل ثواب ال�شاكرين»  .و�سوء اخللق الذي يق�صده احلديث
هو ما يمُ ثل �سجي ًة للزوجة ،ف�ض ً
ال عن أ�ن يكون ذلك خط أ�ً عار�ضاً.
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قيا�س املعرفة واملمار�سة
لدى مر�ضى فقر الدم املنجلي مبحافظة القطيف

الطبية
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فقر الدم املنجلي من أ�مرا�ض الدم الوراثية
املنت�شرة يف حمافظة القطيف باململكة
العربية ال�سعودية حيث ت�صل ن�سبة حاملي
هذا املر�ض ح�سب بع�ض الدرا�سات �إىل %30
يف حني ت�صل ن�سبة امل�صابني به �إىل  % 2.35وتعترب من الن�سب املرتفعة يف
ال�شرق أالو�سط بل ويف العامل .وهو مر�ض ي�سبب نوبات أ�مل ترتاوح �شدتها
بني اخلفيفة واحلادة جدا والتي قد ت�ستمر لفرتات ترتاوح بني ب�ضع �ساعات
و أ��سبوع ف أ�كرث وت ؤ�ثر على امل�صاب وعائلته وقد ترتتب عليها م�شاكل �صحية
واجتماعية واقت�صادية خمتلفة.
�إن الوعي ال�صحي باملر�ض والتمكن من احل�صول على معلومات كافية حول
طبيعة املر�ض و م�ضاعفاته وطرق احلد من ت أ�ثريه و�إتباع الطرق ال�صحية
يف احلياة اليومية وجعلها �سلوكا متبعا ب�شكل دائم جتنب املري�ض الكثري من
امل�شاكل و امل�ضاعفات التي تنتج عن ا إل�صابة بهذا املر�ض.
وقد مت خالل عام  2009عمل بحث ميداين ا�ستهدف ن�سبة من امل�صابني
باملر�ض يف حمافظة القطيف ويهدف ملعرفة م�ستوى الوعي ال�صحي لديهم
عن كل ما يتعلق باملر�ض ومعرفة ت أ�ثري ذلك على و�ضعهم ال�صحي من خالل
معرفة التاريخ الطبيعي للمر�ض ( )natural historyبينهم والذي قد
يختلف عنه يف مناطق انت�شار املر�ض يف أ�نحاء العامل املختلفة بل وبني مري�ض
و�آخر ومعرفة طرق تعامل املر�ضى مع املر�ض .وقد قامت ثالث أ�خ�صائيات
من وحدة دعم مر�ضى فقر الدم املنجلي ب�إدارة املراكز ال�صحية بالقطيف
( أ�خ�صائية ال�سالمة املنزلية منتهى اليو�سف أ
والخ�صائية االجتماعية دالل
النا�صر و أ�خ�صائية التمري�ض هند أ�بو ال�سعود) بجمع املعلومات من املر�ضى
غالبا عن طريق املقابلة ال�شخ�صية يف املراكز ال�صحية أ�و يف بيوتهم ويف بع�ض
أالحيان عن طريق التلفون ملن تعذرت مقابلتهم �شخ�صيا .وفيما يلي عر�ض
لبع�ض نتائج البحث -:
• أ��شار الغالبية العظمى من املر�ضى �إىل انتباههم �إىل حدوث عالمة
حمدّدة أ�و أ�كرث توحي بقرب وقوع نوبة أالمل مثل االحمرار والثقل
والتنميل أ�و االنتفاخ يف املكان الذي �سوف يحدث فيه أالمل مما ي�شكل فر�صة
منا�سبة للبدء يف ما ميكن أ�ن يجه�ض حدوث النوبة أ�و يحد من �شدتها.
•م ّيز  %59.6من املر�ضى الف�صل من ال�سنة الذي حتدث فيه النوبات أ�كرث
من غريه ,حيث كان ف�صل ال�شتاء أ�كرث ف�صول ال�سنة حتدث فيه النوبات
عند ( )%37.7من املر�ضى يف حني حتدث يف ف�صل ال�صيف عند ()%20.8

منهم ,لذا من املهم ن�صح املر�ضى أ�خذ احليطة يف مثل هذه أالوقات بلب�س
املالب�س املنا�سبة و عدم التعر�ض للتغريات اجلوية املفاجئة والبقاء يف أ�مكان
جيدة التهوية و معتدلة الربودة حلمايتهم من ا إل�صابة بالنوبات أالمل .
•كذلك بالن�سبة للوقت يف اليوم حيث حدّد أ�كرث من ثلث املر�ضى بقليل
(  )% 35.8الوقت الذي حتدث فيه نوبات أالمل يف الغالب لديهم وات�ضح
أ�ن الليل هو أ�كرث أالوقات التي حتدث فيه النوبات ( )%21.2وهذا يرجع
لربودة غرف النوم أ�ما ب�سبب اجلو البارد أ�و ب�سبب املكيفات الباردة يف ف�صل
ال�صيف  ,لذا من املهم التنبه على املر�ضى بلب�س املالب�س املنا�سبة �سوا كانوا
داخل املنزل أ�و خارجه ,.مع احلر�ص على مراعاة ذلك خا�صة يف الليل .
•وجدت الدرا�سة أ�ن التغريات اجلوية املفاجئة وا إلجهاد وال�ضغوط
النف�سية واجلفاف تعتري من أ�كرث العوامل التي قد ت ؤ�دي �إىل حدوث نوبات
أالمل لدى املر�ضى كل على حدة أ�و بتفاعل عامل أ�و أ�كرث منها .ولذلك ف�إن
تفادي مثل هذه العوامل �سوف يحد من حدوث نوبات أالمل.
•ات�ضح أ�ن  %60من املر�ضى ي�ستخدمون عقار الفوليك أ��سيد مبفرده أ�و
مع م�سكنات أالمل فقط بعد حدوث النوبة مما ي�شري �إىل أ�ن بع�ض املر�ضى
يعتقدون أ�ن للعقار مفعول م�س ّكن أ
للمل وبالتايل فهم ال يعرفون ملاذا يتم
ا�ستخدام هذا العقار.
• أ��شار ما يقارب ثلث املر�ضى فقط (� )%35.8إىل أ�نهم يتناولون امل�سكنات
عند ال�شعور بقرب حدوثها يف حني يتناولها الباقون بعد حدوث النوبة أ�و
عند ا�شتدادها.
•وجدت الدرا�سة أ�ن ( )%61,3من املر�ضى يلجئون ال�ستخدام طريقة �وأ
أ�كرث من الو�سائل الطبيعية كالتدليك والكمادات واال�سرتخاء للتغلب
على أ�مل النوبة بعد بداية حدوثها ومتثل و�سيلة ا إل�سرتخاء وحدها أ�و مع
الو�سائل أالخرى (.)%21,6
• أ��شارت الدرا�سة �إىل أ�ن ما يقارب ثلثي املر�ضى يدخلون امل�ست�شفى 3
مرات أ�و أ�كرث يف ال�سنة وما يقارب ن�صفهم يق�ضون ما يقارب أال�سبوع أ�و
أ�كرث منومني يف امل�ست�شفى.
• أ��شارت الدرا�سة �إىل أ�ن ما يقارب ن�صف املر�ضى يعتربون النوبات التي
ت�صيبهم �شديدة أ�و �شديدة جدا ب�شكل عام.
•وجدت الدرا�سة أ�ن قلة من املر�ضى ( )%10.4يتناولون عقار الهايدروك�سي
يوريا و قد يكون ذلك ب�سبب التخوف من امل�ضاعفات التي قد حتدث ب�سبب
ا�ستخدامه وقد يرجع ذلك ألنهم مل يعطوا ال�شرح الكايف عن العقار وفوائده
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الكريات املنجلية ت�سد أ
الوعية الدموية

كريات دم حمراء طبيعية وكرية منجلية

واملتوقع أ�ن توفره العيادات املتخ�ص�صة التي يراجعونها علما ب أ�ن معظم املر�ضى ( )%64.6يعتربون م�ست�شفى القطيف املركزي
امل�صدر الرئي�سي لتلقي اخلدمات العالجية بالن�سبة �إليهم وكما أ��شرنا �سابقا �إىل أ�ن ما يقارب ثلثي املر�ضى يتم تنوميهم يف امل�ست�شفى
لثالث مرات أ�و أ�كرث �سنويا وما يقارب ن�صفهم يق�ضون أ��سبوع أ�و أ�كرث فيه وكل هذه فر�ص منا�سبة لتوفري ال�شروح املنا�سبة عن العقار
وللبدء بتوفريه لهم ب�شكل منتظم.
مبراجعة نتائج الدرا�سة الواردة أ�عاله والتي ميثل بع�ضها التاريخ الطبيعي للمر�ض عند املر�ضى وطرق تعاملهم معها ومع املر�ض ب�شكل عام يت�ضح
أ�همية ما يلي-:
.1احلاجة املا�سة للرفع من م�ستوى الوعي عن أ�همية ا�ستخدام املعلومات التي تتوفر عن املر�ض عند كل مري�ض فيما يخ�ص ال�سلوك املتبع للحد من
حدوث نوبات أالمل لديهم أ�و للتخفيف من حدتها خا�صة ب أ�نهم يعرفون العوامل املحفزة لوقوعها أ
والوقات التي يتوقع أ�ن حتدث فيها با إل�ضافة
لتوعيتهم ب أ�همية أ�خذ امل�سكنات يف حال ال�شعور مبنذرات النوبة وقبل حدوثها والت أ�كيد عليهم ب أ�همية تناول حم�ض الفوليك ب�شكل منتظم بعد حدوث
نوبة أالمل.
.2كما نحتاج �إىل زيادة الوعي ب أ�همية �إدخال الطرق الطبيعية للتحكم يف نوبات أالمل و عدم االعتماد على امل�سكنات فقط خا�صة يف حاالت النوبة
اخلفيفة التي ميكن با�ستخدام الطرق الطبيعية احلد منها.
�إ�شراف الدكتور �شادي أ�بو ال�سعود
.3ومبا أ�نه ثبت أ�ن عقار الهيدرك�سي يوريا عقار يق ّلل من تكرار حدوث النوبات ويخفف من حدّتها عند ح�صولها لذا نحتاج �إىل الرفع من الوعي
ال�صحي بهذا العقار با إل�ضافة �إىل عر�ض جتارب املر�ضى الذين ا�ستخدموه لفرتات طويلة إلعطاء ال�صورة احلقيقية لهذا العقار مع �إي�ضاح �آثاره
اجلانبية ب�شكل علمي و�صحيح وبدون تهويل.

جديد الطب
داء ال�سكري هو ا�ضطراب يف التمثيل الغذائي .أ�كرث من
 100مليون �شخ�ص يف جميع أ�نحاء العامل اليوم يعانون من
م�ضاعفات خمتلفة من املر�ض .من بني أ�كرث امل�ضاعفات
وخا�صة مع مر�ض ال�سكري هي �آفات أالن�سجة العميقة من
القدم التي تعرف با�سم "القدم ال�سكري"  .حتى وقت قريب
ال توجد عالجات فعالة لهذه امل�شكلة عدى العناية بالقدم
وا�ستئ�صال أالن�سجة امليتة وقد ي�صل أالمر �إىل القطع يف
أ��سو أ� احلاالت .وقد مت تطوير حمام القدم بثاين أ�ك�سيد
الكربون كو�سيلة ل�شفاء قرحة القدم ال�سكري وغريها من
نق�ص تروية.

ومن هنا تقدم لنا �شركة ميت�سوبي�شي رايون جهازاً خا�صاً
لعالج تقرحات وغرغرينة القدم ال�سكرية بوا�سطة ثاين
أ�ك�سيد الكربون
اجلهاز ي�سمى "كاربو ثريا “”CARBOTHERA
يعتمد اجلهاز على نوع خا�ص من االغ�شية ال�صناعية ا�سمه
“ ”GPHي�سمح للغازات مثل ثاين أ�ك�سيدالكربون
واالوك�سجني والنيرتوجينو باملرور ،ولكنه غري منفذ للماء.
مميزات اجلهاز انه �صغري احلجم  ،يعمل على الطاقة
املنزلية� ،سهل اال�ستخدام .ال يتطلب أ�ي مواد كيميائية.
هذا وقد حقق نتائجاً مبهرة يف العالج ملثل هذه.

الطبية

بعد ثالثة أ��شهر

بعد �شهر واحد من اال�ستخدام

�إ�صبع م�صاب قبل اال�ستخدام
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كنا قد حتدثنا يف العدد اخلام�س من جملة اخلط عن أ��سا�سيات اختيار الكامريا وكانت اخلال�صة ب أ�ن التميز يكمن �إ�سا�سا لدى امل�صور
ال الكامريا وما الكامريا اال أ�داة إلظهار �إبداع امل�صور .يف هذا العدد ن�ستمر يف حديثنا عن أ��سا�سيات ال�شراء ولكن هذه املرة �سنذهب اىل
مرحلة ما بعد �شراء الكامريا ونتحدث اليوم عن العن�صر الرئي�سي أالول يف ملحقات الكامريا وبالطبع عرفتم ما الذي أ�عنيه هنا؛ العد�سات
بالطبع.
أ
أ
عادة ت أ�تي الكامريات االحرتافية مع عد�سة كال�سيكية يختلف نوعها باختالف نوع الكامريا ولكن �غلبها يكون من الفئة ما دون املتو�سطة (اذا ما ��سثنينا الكامريات
االحرتافية املتقدمة مثل كانون  5Dأ�و  Nikon 700Dمثال) وعادة ما تكون العد�سة هذه م�صنوعة من البال�ستيك وتكون ذات موا�صفات ال تر�ضي طموح من يرغب
يف �صور مميزة تتنا�سب مع ا إلعدادات والتجهيزات التي �سبقت التقاط ال�صورة التي قد يكون عيبها الوحيد هو ان العد�سة امل�ستخدمة مل تكن منا�سبة من ناحية اجلودة
(الدقة-الو�ضوح-احلدة...الخ).
أ
أ
أ
أ
أ
ً
ل�ست خبرياً يف أ�نواع العد�سات �إال �نني �قر� كثريا عنها خ�صو�صا عندما �قرر �شراء عد�سة �إ�ضافية وبالطبع ف�إن مرجعي الول بعد موقع  http://dpreview.comاملميز
هو ال�صديق الرائع عبا�س اخلمي�س و أ�ود أ�ن أ�نتهز هذا املو�ضوع أل�شكره علناً على كل ما قدمه يل من ن�صائح و �إر�شادات .كثرياً ما ت أ�تيني أ��سئلة من أالهل أ
وال�صدقاء
عندما يقرر أ�حدهم �شراء عد�سة معينة وبع�ضهم يكون ال يزال يف البداية ون�صيحتي الدائمة هي أ�ن يوا�صل التمرين على العد�سة التي لديه حتى يتمكن من �إعدادات
الكامريا وي�شعر انه قد بات جاهزا للتقدم خطوة �إ�ضافية وا�ضافة فرد جديد يف عائلة كامريته خ�صو�صا انه كلما زاد عدد امللحقات كلما زاد حجم املعلومات التي يجب
علم تام مبا لديه وب أ�نه آالن جاهزا لتعلم أ�مراً جديداً و أ�ي�ضا
عليه أ�ن يلم بها لذلك فمن أالف�ضل أ�ن يرتيث قبل أ�ن يزيد من عدد معدات حتى يت أ�كد من أ�نه قد بات على ٍ
حتى يكون قد تعرف متاماً على التخ�ص�ص الذي �سيوا�صل فيه والذي �سيتم حتديد العد�سات الالزمة بنا ًء عليه.

�سيمفونية ال�ضوء
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دعونا آالن ندخل يف عمق مو�ضوعنا ونتحدث عن أالنواع املختلفة للعد�سات وما هو وجه االختالف بينها وا�ستخدامات كل نوع منها.

العد�سة القيا�سيةStandard Lens/Normal Lens -

�سمي هذا النوع كذلك ألنه يعطي �صو ًر أ�قرب ما تكون لعني أالن�سان من ناحية الزاوية ون�سبة التج�سيم مما يجعل ال�صور تبدو ب�شكل اقرب ما يكون للطبيعة .ترتاوح
زاوية الر ؤ�ية يف هذا النوع بني  50و 55قطريا وهو نف�س مدى الر ؤ�ي لعني االن�سان مما يف�سر �سبب طبيعية ال�صور الناجتة عن هذا النوع .ميكن ا�ستخدام هذا النوع
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من العد�سات يف جماالت كثرية مثل البورتريه واملناظر
الطبيعية ومظاهر احلياة اليومية ونتاجها مقبول يف
جميع املجاالت وما مييزها هو ان البعد الب ؤ�ري بها ثابت
ويجب على امل�صور االقرتاب أ�و االبتعاد من املو�ضوع
لتحديد الكادر ولذلك فال ي�صاحب ا�ستخدام هذا النوع
أ�ي ت�شويه يف أالبعاد .حجم العد�سة القيا�سية �صغري جدا
ووزنها خفيف وهي عد�سة �سريعة (فتحة عد�سة وا�سعة)
لذا فهي منا�سبة للت�صوير الداخلي وحتت ظروف ا�ضاءة
منخف�ضة أ
والهم من ذلك ف�سعرها رخي�ص جدا و أ�رى
انها عد�سة من املهم تواجدها يف حقيبة كل م�صور .أ�ف�ضل
مثال لها هو عد�سة  50mm 1.8وهي موجودة للكانون
واي�ضا للنيكون .ويجدر بنا ان نذكر هنا ب أ�ن هناك بع�ض
ال�شركات التي ت�صنع عد�سات ذات بعد ب ؤ�ري خمتلف مثل
.PENTAX FA 43mm F1.9.

أ�ود ان اذكر هنا نقطة مهمة جدا قد تكون غائبة عن نظر الكثريين وهي ما ذكر اعاله وربطه بعد�سة  50mmينطبق فقط على كامريات ا إلطار الكاملFull Frame -
(كانون  5dأ�و  Nikon D700مثال) اما كامريات ا إلطار املقطوع( Crop Frame -كانون  60Dأ�و نيكون  D90مثال) حيث ان هذه العد�سة وعند و�ضعها على كامريا ذات
�إطار مقطوع يتغري البعد الب ؤ�ري لها لي�صبح  80لدى الكانون و 75لدى النيكون ولذا فان أ�ف�ضل مثالني لهذه العد�سة لكامريات ا إلطار املقطوع هما Canon 35mm
 f/1.4 L USMوNikon 35mm f/1.8 DX.

مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع أل�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا
املو�ضوع فقط
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بعد�سة امل�صور :ح�سني الربح
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احتفل ال�شاب ح�سن أ�حمد ال�شما�سي بزواجه على كرمية من�صور ال�سماهيجي
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

زواج
3838
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ال�شاب علي عبدالعزيز الزاير احتفل بزفافه على كرمية من�صور �سعيد اجل�شي
بالرفاء والبنني

احتفل آ�ل البيات و آ�ل ن�صراهلل بزفاف ابنهم عمار ر�ضا البيات
على كرمية عبداهلل من�صور ح�سن ن�صراهلل أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

زواج
احتفلت عائلة الع�سيف بزواج ابنهم ح�سني عبد الر�سول الع�سيف
على كرمية حبيب آ�ل دروي�ش بالرفاء والبنني
العدد الثامن  -ذو القعدة  1432هـ  -أ�كتوبر  2011م
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املهند�س عبد العظيم اخلاطر

�آ
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لكالم

االنتخابات البلدية ...
آ�مال وتطلعات

آ�خر الكالم
40

أ�ود أ�وال أ�ن أ�قدم �شكري واعتزازي لكم جميعا أ�حبائي و أ�عزائي من حما�ضرين وحماورين وعاملني يف امليدان
ومن م�شاركني بجهدهم و آ�رائهم و أ�فكارهم وم�شاركتهم ح�ضوريا خالل حملتي االنتخابية .كما أ�بارك لكل
الفائزين يف الدورة الثانية النتخابات املجال�س البلدية و أ��شد على يد من مل يحالفهم احلظ.
بعد انتهاء الدورة أ
الوىل النتخابات املجال�س البلدية كتبت مقاال بعنوان "االنتخابات البلدية ...آ�مال
وتطلعات" ذكرت فيه ب أ�ن بالدنا العزيزة قد دخلت بداية مرحلة جديدة ب�إن�شاء املجال�س البلدية ،مرحلة
�إ�شراك املواطن يف �صنع القرار .آ
الن وبعد م�ضي � 6سنوات من الدورة أ
الوىل وما �صاحبها من لب�س يف حدود
أ
�صالحيات أ�ع�ضاء املجال�س البلدية وما حدث فيها من اجنازات وتعرثات ،ها نحن يف الدورة الثانية التي �تت
لتعزز التجربة الوليدة وتبني عليها وحتاول ت�صحيح ما فرط منها ،للقفز بدور املجال�س البلدية �إىل آ�فاق
جديدة.
أ
أ
لقد متت العملية االنتخابية يف الدورة الثانية يف �جواء من التناف�س ال�شريف و�ثمرت كوكبة جديدة من
الفائزين بع�ضوية املجال�س البلدية بقرار الناخبني وفقا لقواعد اللعبة الدميقراطية التي يجب على اجلميع
بالعالن املرتقب لقائمة املعينني �سيكتمل تكوين املجال�س البلدية
احرتامها وقبول نتائجها بروح ريا�ضية .إ
للدورة الثانية على أ�مل أ�ن تبد أ� ن�شاطاتها يف القريب العاجل يف حتمل م�سئولية حتقيق الوعود االنتخابية
و آ�مال وتطلعات املواطنني وهذا بال �شك بحاجة لت�ضافر جميع جهود املجتمع.
باعتقادي أ�ن عمل املجال�س البلدية اجلديدة البد من أ�ن ي�شتمل على املرتكزات واملحاور التالية:
 - 1مراجعة خطط تطوير حمافظة القطيف وحتديد ما حتتاجه من م�شاريع تنموية يف املدى املنظور.
الرا�ضي الالزمة مل�شاريع املحافظة احليوية واحتياجات النمو ال�سكانية مع أ
 - 2توفري أ
الخذ باالعتبار
احلفاظ على البيئة البحرية والزراعية.
 - 3احلفاظ على املعامل التاريخية والرتاثية وا�ستثمارها كوجهة �سياحية وتعريفية جاذبة.
 - 4تطويع أ
النظمة البلدية التي مت�س املواطن لتكون �سل�سة وتتما�شى مع الطفرة االلكرتونية.
 - 5تفعيل جميع ال�صالحيات املتاحة للمجل�س البلدي لتح�سني اخلدمات البلدية املقدمة للمواطنني.
علينا العمل يف الدورة الثانية على ت أ��سي�س حالة ان�سجام بني أ�ع�ضاء املجال�س من منتخبني ومعينني ،الذي هو
ال�شرط أ
الول لنجاح املجال�س البلدية .عليتا أ�ن نعمل معا كفريق واحد وعلى قدم امل�ساواة من أ�جل تنمية
املواطن وتنمية الوطن وان ن�ضع أ�مام أ�عيننا امل�صلحة العامة وحتقيق التوازن املطلوب بني آ�مال املواطنني
و أ�هداف امل�سئولني.
يف اخلتام أ�دعوا اهلل تعاىل أ�ن يوفق جميع أ�ع�ضاء املجال�س البلدية و أ�ن ي�سدد خطاهم و أ�ن يحفظ بالدنا
العزيزة من كل مكروه و أ�ن ي�سود التعاون بني جميع �شرائح املجتمع .وتذكر أ�خي املواطن أ�ن "م�ستقبل القطيف
بني يديك" ...فلنعمل معا يدا بيد لتحقيق أ
المل املن�شود.
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جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب� ؤ
ش�ون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف ؤ�اد ن�صراهلل
مديرا التحرير :
�سلمان العيد  -ح�سن اخلاطر
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
info@alkhat.net
موقع املجلة على الفي�س بوك

http://www.facebook.com/khatmag

http://alkhat.net

ر�سالة مل ؤ�ها أ
المل باجتاه م�ستقبل القطيف
�إنني أ�جدها فر�صة عظيمة ألقدم خدمة لوطني الكبري أ
ولبناء بلدي
القطيف من خالل تر�شحي لع�ضوية املجل�س البلدي ألعمل �صفا واحدا
مع زمالئي املر�شحني واملعينني لع�ضوية املجل�س البلدي للمحافظة وا�ضعني
ن�صب أ�عيننا امل�صلحة الوطنية العليا واحلر�ص على تطوير حمافظة
القطيف عرب تنمية بلدية م�ستدامة تنعك�س �إيجابا على واقع املحافظة
التنموي يف ظل الدعم املايل الذي يتم اعتماده مليزانية بلدية حمافظة
القطيف عرب جمل�س بلدي متناغم ومتفاهم ومتجان�س يرى أ�ن العمل
جزء من واجبه الوطني واالجتماعي الذي يفر�ضه ثقة الناحبني
يف تر�شيحه للفوز مبقاعد املجل�س البلدي والذي ميثله وينقل �صوته
ب أ�مانة و�إخال�ص عرب لقاءات دورية ي�ستمع فيها �إىل مطالبهم ويحقق
من خاللها أ�مانيهم و أ�حالمهم التي يحلمون بتحقيقها على ار�ض الواقع
معتمدين يف ذلك على توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل ودعم أ
الجهزة
احلكومية املعنية وم�ساندة أ�هايل املحافظة يف �إبراز الوجه احل�ضاري
والثقايف ملحافظة القطيف عرب توزيع امل�شاريع واخلدمات على كل
أ�نحاء املحافظة مدنها وقراها متقدما بال�شكر اجلزيل والثناء
العظيم للناخبني الذين أ�ولوين هذه الثقة ومنحوين هذه الفر�صة
ألخدم املحافظة و أ�هلها و أ�كون جزءا من هذا احلراك االجتماعي
والوطني وحتية للمخل�صني من أ�بناء الوطن.

ال�سيد �شرف ال�سعيدي

أ�بارك ألبناء وطني الكبري
النتخابي
هذا العر�س إ
و أ�هنئ الوطن بالفائزين
بانتخابات املجال�س البلدية
و أ��شكر أ�بناء حمافظة القطيف
على ثقتهم الغالية بي
مثمن ًا لهم هذه الثقة
�سائال اهلل العلي القدير أ�ن
يوفقني وزمالئي أ�ع�ضاء املجل�س
يف خدمة وطننا احلبيب
حمبكم /كمال أ�حمد املزعل

أ�بارك للقطيف احلبيبة الكوكبة
اجلديدة من الفائزين بع�ضوية املجل�س
البلدي و أ�دعوا اهلل تعاىل التوفيق
وال�سداد
تذكر أ�خي املواطن أ�ن
"م�ستقبل القطيف بني يديك" ...
فلنعمل معا يدا بيد
لتحقيق أ
المل املن�شود
املهند�س عبد العظيم اخلاطر

حي على خري العمل:

حمد�آ هلل على جزيل نعمائه وح�سن توفيقه ثم �شكر آ� لكم على ثقتكم التي أ�غمرمتوين بها بانتخابكم يل خادم�آ
لكم يف املجل�س البلدي مبع�شوقتنا القطيف التي ت�ستحق منا كل تقدير واجالل
وتطلب منا العمل اجلاد والتخطيط املدرو�س لكي نرتقي بها اىل م�صاف املدن املتطورة..كيف ال وهي موطن
للح�ضارة والعراقة وموئل لال�صالة والعلو يف ميادين الفكر والثقافة واالدب ،وال�سباقة يف جميع املجاالت
احليوية التي ت�ستنه�ض االن�سان..
انها ت�ستحق منا جميع�آ ال�سعي اجلاد لتطويرها لكي تكون االبرز واالجمل واالف�ضل..ال�شك ان التحديات
كبرية والطموحات أ�كرب لكنني بعون اهلل وتوفيقه ومب�ساندة جميع االخوة أ�ع�ضاء املجل�س من منتخبني
ومعينني �سا�سعى بكل م أ�وتيت من قوة وعزم ،وارادة وطموح اىل تخطي العقبات وال�صعوبات والرقي
مب�ستوى هذة املحافظة اىل مايليق بها متوخي�آ بذلك ر�ض�آ من اهلل �سبحانه وتعاىل أ�وال ..ومتم�سك�آ
مببد أ� التوا�صل االيجابي وال�شفافية مع املواطنني ومع امل�سئ ؤ�لني �سعي�آ لت�شكيل عالقة ايجابية
بني املواطن والبلديةوبني املجل�س والبلدية وا�شاعة أ�جواء االن�سجام والوئام داخل املجل�س
مبا يحقق التوا�صل ومعاجلة امل�شكالت والق�ضايا بروح الفريق الواحد وبكل ما أ�وتيت لذلك
آ
�سبيل.
.ال�شكر هلل على م أ�نعم وتف�ضل وبارك و�ستجدونني خادم�آ لكم يف امليدان بكل م أ�والين ربي
من قدرات ومهارات �سالك�آ دروب احلق ان �شاء اهلل متحمال للم�س ؤ�ولية التي اوليتموين
اياها ..لكي نحقق جميع�آ مان�صبوا اليه يف حتويل هذه املحافظة بحدودها امل�ستعادة اىل
حا�ضرة متطورة ومدينة ع�صرية تليق مبا�ضيها التليد وثقلها احل�ضاري واالجتماعي
الطارف تتوفر فيها خدمات متطورة وم�شاريع متكاملة وحتقق العي�ش الرغيد
والعلو والرخاء لالجيال القادمة ولن أ�ر�ضى بغري ال�صدارة وال�سبق ..راجي�آ من
اهلل القبول والتي�سري والعون..
آ
...وتقبلوا �شكري وتقديري وحبي لكم جميع� .....حي على خري العمل..

عبا�س ال�شما�سي

خادمكم/عبا�س ر�ضي ال�شما�سي
1432-11-3

هاتف- 85551046 :فاك�س 8520050 :
القطيف �سوق ال�سمك املركزي

