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مقال


يف يوم ال�سبت 1432/11/24هـ خيم احلزن على كل بقاع اململكة ،بل كل بقاع الدنيا؛
فقد رحل �سلطان اخلري،ع�ضيد خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده أالمني.
كل من عرف �صاحب ال�سمو امللكي أالمري�سلطان بن عبدالعزيز  ،يعرف مقدار
ماقدمته هذه ال�شخ�صية الفريدة للوطن أ
وللن�سانية .اجنازاته تتحدث
والمة بل إ
عنه يف كل مكان  ،أ�عماله اخلريية ي�صعب �إح�صاءها ،م�شاريعه ا إلن�سانية جتاوزت
احلدود�.إنه حقا �شخ�صية فريدة،ورحيله �صدم املاليني يف العامل.حقا �إنه رحيل
مر.
فلقد رحل �سلطان اخلري والكرم وا إلباء وال�شمم ؛ الرجل الذي مل يرد طالب
حاجة �سواء كان فردا أ�وم ؤ��س�سة خري أ�و �إن�سنية أ�وغري ذلك.
نبتهل �إىل اهلل أ�ن يرحمه و أ�ن ي�سكنه الف�سيح من جناته�.إنه �سميع جميب.
هيئة البيعة..نايف ويل للعهد:
لقد اختارخادم ال�شريفني امللك عبداهلل وبا�ست�شارة هيئة البيعة �صاحب ال�سمو
امللكي أالمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود وليا للعهد خلفا للفقيد الراحل �صاحب
ال�سمو امللكي أالمري �سلطان بن عبدالعزيز.
ال �شك أ�ن القرار التاريخي احلكيم ب�صدور أالمر امللكي ب�إن�شاء هيئة للبيعة ،ون�شر
نظامها أال�سا�سي قد قوبل بتقدير بالغ من كافة املتابعني لل� أش�ن ال�سعودي ؛ ذلك
أ�ن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل ورعاه قد

أ��شرك يف �صالحياته يف اختيار ويل العهد هيئة مكونة من خم�سة وثالثني �شخ�صا
من أ�بناء و أ�حفاد امللك امل ؤ��س�س عبدالعزيز �آل �سعود طيب اهلل ثراه.
�سيظل يوم �صدور القرار نقلة حقيقية يف ا�سرتاتيجية العمل ال�سيا�سي حيث ن�صت
الفقرة "ج" من املادة اخلام�سة يف ذات القرار على أ�ن لتلك الهيئة كافة ال�صالحيات
يف ت�سمية ويل العهد  ،وهو قرار كما هو مت�صور ي ؤ��س�س ألليات جديدة تت�سم
باالنفتاح على التجارب الناجحة يف العامل  ،كما تقدم أ�منوذجا فريدا حني يتم
ش�ون الوطن من خالل تلك الهيئة التي �سيكون بيدها كافة � ؤ
الت�شاور يف أ�دق � ؤ
ش�ون
احلل والربط .
ويف ميدان ال�سيا�سة الدولية ميكننا أ�ن ن�ضيف ت�صورا جديدا لطريقة نقل احلكم
مبو�ضوعية و�سال�سة وع�صرية  ،ويف أ�طر قانونية متما�سكة ال تخ�ضع للهوى أ�و
امليل .
�إنه قرار ملكي ينظم أ�مور نقل ال�سلطة على أ�على م�ستوياتها  ،وهو جانب ي ؤ�من
م�ستقبل أالجيال القادمة يف بالدنا  ،ولعل هذه اخلطوة التي متيزت باجلر أ�ة تت�سق
مع طبيعة القيادة احلكيمة أ
لل�سرة احلاكمة التي ت�ضع أ�من وقوة وفاعلية البالد
قبل م�صلحة أال�شخا�ص مهما �سمت أ�قدارهم أ�وعلت مراتبهم.
�إن اهمية هذا القرار تتبدى يف علنيته  ،ويف توقيته  ،فلم يكن قرارا �سريا ي ؤ�متن
عليه أ�فراد أال�سرة احلاكمة وحدهم بل هو قرار علني ن�شر يف كل ال�صحف وو�سائل
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مقال

ا إلعالم كما جاء يف توقيت دقيق حتتاج بالدنا فيه �إىل الوحدة الوطنية والتما�سك
والت آ�ذر و�سط هبوب تيارات تريد أ�ن تعبث بال� أش�ن الداخلي .
أ
و أ�جمل ما تال القرار هو ا إلرتياح ال�شعبي الذي أ�ح�س�سنا به يف �شتى �نحاء البالد،
و�شعور املواطن العادي أ�ن هناك أ�يدٍ أ�مينة يهمها مقدرات الوطن  ،وم�ستقبله ،
وكما تابعنا ف�إن القيادة ال�سيا�سية حتر�ص دائما على عن�صر اال�ستقرار الذي لن
يتحقق أ�ي ازدهار بدونه.
أ
قبل توحيد اململكة مل يعرف �شعب اجلزيرة دولة قوية ت�شمل القلب والطراف ،
وبدا قيام الدولة وقتها أ��شبه أ
بال�سطورة  ،ولكن عقالنية ويقظة القيادات أالمينة
املتوالية من أال�سرة احلاكمة أ�كدت على �سالمة تطلعاتها وح�سن تدبريها أ
للمور،
ومع مرور الوقت وحتول اململكة �إىل دولة مركزية  ،حتر�ص على هويتها العربية
وا إل�سالمية  ،كما حتقق ـ يف ذات الوقت ـ أ�على معدالت التنمية أ�ح�س املواطنون
أ�ن هناك قلوب وجلة تخ�شى اهلل وحتر�ص على وحدة البالد  ،وقوتها  ،ورفاهية
مواطنيها .
وبن�شر هذا القرار وحتوله من مادة مكتوبة �إىل عن�صر م ؤ�ثر يف أ�دبيات اململكة
ونهجها ال�سيا�سي القومي فقد أ��شعر املواطن أ
بالمان من خالل تلك التطورات
اجلذرية التي ق َّوت ع�صب الدولة ونزعت �صفة الفردية عن أ�هم قراراتها ال�سيادية،
وهي خطوة غري م�سبوقة قيا�سا أ
بالطراملحددة أ
للنظمة املماثلة  ،وهذا ي ؤ�كد
ريادة اململكة ومرونة القرار ال�سيا�سي فيها  ،والذي ي أ�تي دائما نتيجة درا�سات جادة
 ،وفهم �صحيح لطبيعة العمل ال�سيا�سي وطرائق نقل ال�سلطة يف هذه البقعة املهمة
من العامل .
تلك اخلطوة وبدون أ�ي مبالغة بثت الطم أ�نينة يف قلب ال�شعب  ،كما أ�كدت من
جديد حر�ص أال�سرة احلاكمة على تطوير نظم الدولة  ،ولوائحها ،وقوانينها،
لتت�سم بالع�صرية وا�ست�شراف امل�ستقبل.
ولعلي ال أ��سبق أالحداث �إن قلت أ�ن الدولة مقبلة على فرتة م�صريية وذات ثقل
تاريخي جتعلها ترمي بب�صرها لت�ست�شرف امل�ستقبل كي تواجهه يف منعرجاته
ومنحنياته بقلب ج�سور وعقل ميتلك الوعي وقوة ا إلرادة .
�إن البيعة نهج تاريخي فريد  ،له خ�صو�صيته  ،وجذوره التي ارتبطت باخلالفة،
وتعزيز �سلطة من يُوىل أالمر  ،ومن يدر�س القرار جيدا يالحظ أ�ن اململكة قد
انتقلت بكل ال�صدق على مرحلة جديدة يف �آلية احلكم من خالل تفوي�ض هذا
العدد بانتخاب من يرونه جديرا بقيادة بلد ع�صري  ،قوي  ،له تاريخه وتطلعاته
امل�شرقة .
أ
أ
أ
كما أ�ن اململكة ��صبحت حمط �نظار العامل  ،ومثل هذا القرار ي�صب يف الت�كيد
على قدرة اململكة على اتخاذ كل قراراتها امل�صريية يف التوقيت املنا�سب و�ضمن
ر ؤ�ية �شاملة للعامل ول�صراع القوى باملنطقة.
أ
حقا �إن هذا القرار بثقله اال�سرتاتيجي  ،وبانعكا�ساته العميقة �دى �إىل تر�سيخ
فكرة أ�ن اململكة لديها خطها ال�سيا�سي الوا�ضح كما أ�نها متلك القدرة على اتخاذ
أ�خطر القرارات يف أ�حلك الظروف .
ويف أالخري فنحن نراهن على أ�ن القيادة ال�سيا�سية احلكيمة لديها من أالوراق
وامللفات ما �سيخ�ضع لقراءة أ�مينة  ،مدققة  ،واعية كي تدفع عجلة ا إل�صالح
املجتمعي والثقايف واالقت�صادي ليلحق مبا حتققه القيادة ال�سيا�سية من خطوات
جبارة لتحديث البالد ودفعها خطوات كي حتتل مكانها املنا�سب حتت �شم�س
التقدم.

تعيني أ
المري نايف وليا للعهد..ر ؤ�ى م�ستقبلية
تخطو اململكة خطوات جبارة نحو حتقيق التنمية ال�شاملة  ،وهذا يتطلب أ�مرين
على قدر كبري من أالهمية  .أالول  :ر�سم خطة ا�سرتاتيجية لتحويل الر ؤ�ى
والت�صورات أ
والفكار �إىل عمل حثيث على أ�ر�ض الواقع  .الثاين هو مناخ اال�ستقرار
الذي ي�ساعد كثريا يف انطالق النمو ب�صورة تدعو للتفا ؤ�ل احلقيقي.
كان الختيار أالمري نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد اختيارا موفقا وي�شري �إىل
بالمن أ
اهتمام القيادة ال�سيا�سية أ
والمان  ،والهدوء واال�ستقرار  ،وتبادل اخلربة
وامل�شورة على أ�على م�ستوى  ،وهو ما حدث فعال طيلة الفرتة التي توىل فيها
أالمري نايف مهام عمله كوزير للداخلية ؛ حيث أ�دى واجبه بكل ثقة وقوة �إرادة ،
وا�ستب�صار ،ف�صارت اململكة واحدة من الدول التي ت�شملها مظلة اال�ستقرار و�سط
أ�جواء �صاخبة تكتنف العامل �شرقه وغربه.
لقد قوبل هذا القرار بارتياح �شديد لدى املواطن ال�سعودي الذي يثق كل الثقة يف
قيادته الوطنية املخل�صة  ،ويعرف عن حق أ�نها تعمل دائما من اجل ال�صالح العام ،
ولكي توظف املوارد الهائلة التي حباها اهلل بها من أ�جل النه�ضة.
هناك خم�سة حماور ميكن حتديدها  ،ميكن اعتبارها انعكا�سا لواقع احلال
فيما يخ�ص هذا القرار:
أ�وال � :إن النظام باململكة يطور نف�سه  ،ويجتهد إلحداث نوع من التطورات الهادئة
التي تقوي ثقة ال�شعب التي هي را�سخة عرب ال�سنني.
ثانيا  :ال �شك أ�ن خربة أالمري نايف بن عبدالعزيز الثمينة �ستكون ل�صالح الوطن
يف التعامل مع الق�ضايا أالمنية  ،وكذلك يف فهم متطلبات املرحلة التي تتطلب
ظروفا هادئة ال ا�ضطراب فيها كي حتقق خطة التنمية بقوة ونفاذية.
ثالثا� :إن التناغم الفريد بني خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده أالمني
والوزراء جميعهم تقوى وي�شملها ر ؤ�ية مو�ضوعية للظروف التي متر بها منطقة
اخلليج بل العامل العربي كله .
رابعا  :مييل املراقبون �إىل اعتبار التغيريات امل ؤ�ثرة يف نظام احلكم منوذجا معتربا
يف الطريقة املثلى إلدارة دفة احلكم .
أ
خام�سا  :ا�ست�شعار القيادة ال�سيا�سية لكل ما من �ش�نه االرتقاء بالفعل والعمل مبا
ي�ضمن الدفع دائما ب أ�وجه م�ضيئة ت�سهم يف �إثراء العمل اجلماعي لقيادات تت�صف
بالقدوة وا إلخال�ص و�صدق النوايا .
لقد كان ال�شعور ال�سائد مع بزوغ هذا القرار هو االبتهاج احلقيقي الذي م�س كل
من يعرف هذا الرجل املتفاين يف عمله ألق�صى حد  ،والذي يعد منوذجا م�شرفا يف
حتقيق أالهداف املنوطة به .
ولتكون اململكة عن�صرا لال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة مع احلر�ص على دورها
القيادي يف املنطقة  ،والذي يعرتف به أالعداء قبل أال�صدقاء فال أ�قل من أ�ن
يو�ضع الرجل ال�صحيح يف املكان ال�صحيح ،وهو ما نلم�سه حقا.
قلنا أ�نها الر ؤ�ية امل�ستقبلية والتي ترى ما هو أ�بعد من القرار حيث متد الب�صر
لت�ست�شرف آالفاق البعيدة لكي تتعاطى مع م�ستجدات املرحلة .
ولتكن املحددات التي اجتهدنا لر�صدها جمرد حماولة ال�ستقراء ما وراء القرار
الذي تابعته جموع ال�شعب بالثقة واالمتنان  ،مع االعرتاف مبا متتلكه القيادة
ال�سيا�سية من قدرة على التفاعل املنطقي مع أ�مور الداخل واخلارج.



المري �سلطان وتعيني أ
وفاة أ
المري نايف وليا للعهد
أ�علن الديوان امللكي وفاة ويل العهد أالمري �سلطان عبدالعزيز �آل �سعود يف مدينة
نيويورك أ�ثناء تلقيه العالج عن عمر يناهز  86عاما وكان أالمري �سلطان قد غادر
اململكة يف يونيو/حزيران املا�ضي �إىل الواليات املتحدة للعالج ،بعد �سل�سلة عمليات
جراحية كانت اجريت له.
أ
والمري �سلطان هو االبن اخلام�س من أ�بناء امللك عبد العزيز الذكور  ،وقد عني يف
أالول من اغ�سط�س �/آب  2005وليا لعهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
ونائبا اول لرئي�س جمل�س الوزراء مع احتفاظه مبن�صب وزير الدفاع 0وقد أ��صدر
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أ�ل ال�سعود اليوم اجلمعة
أ�مراً ملكياً أ�علن فيه تعيني أالمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ولياً للعهد ،خلفاً
للراحل أالمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -رحمه اهلل  -الذي تويف ال�سبت 1432/11/24هـ.وعُني أالمري نايف بن عبدالعزيز وفقاً أ
للمر امللكي
نائباً لرئي�س جمل�س الوزراء ،كما احتفظ بوزارة الداخلية.وجاء يف بيان للديوان امللكي ان امللك "قرر وابلغ هيئة البيعة تعيني االمري نايف وليا للعهد
ونائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرا للداخلية".

القت�صاد يناق�ش أ
ال�سباب
منتدى إ
التي حتول دون توجه ال�شباب للعمل احلر

ال�شما�سي رئي�سا
واخلالدي نائبا لبلدي القطيف

اململكة


حقق املهند�س عبا�س ال�شما�سي أ�على ن�سبة ت�صويت لرئا�سة
املجل�س البلدي يف حمافظة القطيف ,من جمموع أ��صوات
أ�ع�ضاء املجل�س ,بينما حل الدكتور علي بداح اخلالدي نائبا له.
بدوره  ,أ�كد رئي�س املجل�س البلدي بالقطيف املهند�س عبا�س
ال�شما�سي أ�ن رئا�سته للمجل�س تكليف ال ت�شريف".
الخبارية" �س أ��سعى
وقال يف ت�صريح خا�ص لـ" �شبكة التوافق إ
بعون اهلل تعاىل ومب�ساندة جميع أالخوة أ�ع�ضاء املجل�س بكل ما
أ�وتيت من قوة وعزم للرقي مب�ستوى حمافظة القطيف �إىل ما
يليق بها"  ,م�شري ًا �إىل أ�نه �سي�سعى ملعاجلة امل�شكالت والق�ضايا
التنموية يف املحافظة بروح الفريق الواحد عرب �إ�شاعة أ�جواء
االن�سجام أ
واللفة داخل املجل�س والبلدية.
أ
و أ�و�ضح ال�شما�سي �نه كذلك �سيعمل على �إعداد خطة
�إ�سرتاتيجية تنموية �شاملة لكافة أ�نحاء املحافظة وجعل حمافظة
القطيف يف م�صاف املدن الرائدة  ,الفت ًا �إىل أ�همية تطبيق مبد أ�
اليجابي وال�شفافية مع املواطنني وامل�س ؤ�ولني.
التوا�صل إ
د.علي بداح اخلالدي

يف حلقة نقا�شية بعنوان ال�شباب وقطاع
أالعمال ،ا�ست�ضاف منتدى االقت�صاد والتنمية
يف القطيف م�ساء اخلمي�س 2011/20/20م
املوافق 1432/11/22هـ كل من أال�ستاذ حممد
عبدا هلل القطري  -حملل مايل واقت�صادي
واملهند�س جنيب عبدا هلل ال�سيهاتي  -رجل
أ�عمال واملهند�س عبداملح�سن الفرج  -رجل
أ�عمال ،وقد تناولت احللقة الكثري من
املحاور كان أ�برزها أال�سباب التي حتول دون
توجه ال�شباب للعمل احلر ،م�ستندين يف ذلك
على جتربتهم ال�شخ�صية ،وقد أ�كد أال�ستاذ القطري على ان امل�شاريع ال�صناعية يف اململكة حتظى برعاية
الدولة مثمنا الدعم الكبري الذي ي�صل �إىل  %80من ر أ��س املال بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل أ�ربعة ماليني
ريال فيما وافقه الفرج يف ذلك م ؤ�كدا على أ�ن الدعم ال�صناعي يف اململكة يعترب أالف�ضل يف ال�شرق أالو�سط
وميثل عامل جذب لل�شباب الطموح مو�ضحا يف الوقت ذاته على عائدات العمل ال�صناعي تفوق ب أ��ضعاف
عائد الوظيفة،ال�سيهاتي بدوره حتدث عن الوظيفة والعمل احلر مو�ضحا ان لكل منهما ما مييزه وعلى
ال�شباب أ�ن تكون لديهم القدرة على حتديد توجههم متحدثا عن جتربته يف أ�رامكو ال�سعوديه وا�ستقالته
فيما بعد وانتقاله للعمل احلر.
ح�ضر املنتدى ح�ضور متميز تفاعل مع �ضيوف املنتدى ،ويف مداخلة لرجل أالعمال �سمري البيات أ�كد
على أ�همية روح االبتكار لدى ال�شباب يف اختيار امل�شاريع ،بينما أ�كد أال�ستاذ فا�ضل القطري على �ضرورة
ت�شجيع ال�شباب الذي ر أ�ى أ�نهم يواجهون حالة من التثبيط ،عبد احلفيظ اخلنيزي بدوره حتدث عن
جتربته ال�صناعية و أ�و�ضح ان طريق النجاح لي�س مفرو�شا بالورود ويحتاج للكثري من ا إل�صرار والعزمية
فيما وافقه ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور حممد اخلنيزي م ؤ�كدا على �ضرورة الواقعية يف تقييم
الظروف والبيئة املالئمة للم�شاريع ال�صناعية.
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ملتقى خطباء املنرب احل�سيني يدعو
للت�صدي لالنحرافات أ
الخالقية واالجتماعية على م�ستوى الفرد واملجتمع

التو�صيات لعموم اجلمهور:
 .1امل�ساهمة يف دعم امل آ�مت مادياً ومعنوياً واال�شرتاك يف
اخلدمة.
أ
 .2تقييم وتقومي الداء وما يطرح من مادة �إىل اجلهة
املعنية (اخلطباء و �إدارات املجال�س/احل�سينيات).
 .3ا�ستثمار املنا�سبة يف التعريف مبهارات وخربات
االخت�صا�صني من أ�بناء جمتمعنا يف جميع املجاالت
التخ�ص�صية الفنية والعلمية ذات العالقة ب أ�ن�شطة ت�ساعد
على حتقيق أ�هداف النه�ضة احل�سينية.
 .4التوا�صل مع اخلطباء قبل املو�سم إل�سداء املقرتحات،
ونقل هموم وم�شاكل وق�ضايا املجتمع الهامة.
التو�صيات إلدارة امل�آمت واحل�سينيات:
آ
 .1الت أ�كيد على أ�همية التوا�صل و�ضرورة التن�سيق بني امل�مت
لتبادل اخلربات والتعاون امل�شرتك.
أ
 .2الت أ�كيد من �إعطاء الفر�صة خلطباء �كفاء ،فاختيار
اخلطيب هي أ�مانة قبل كل �شيء.
آ
 .3الت أ�كيد على �ضرورة التن�سيق الوقتي بني امل�مت الواقعة
يف املنطقة الواحدة.
ؤ
 .4اعتماد العمل امل��س�ساتي والتخ�ص�صي ،وعدم االقت�صار
على العمل الفردي ،وجتنب القرارات الفردية.
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اململكة

للعام الثاين على التوايل ،أ�قام ملتقى خطباء املنرب
احل�سيني ملتقى هذا العام وذلك حتت عنوان "املنرب يف
م�سار ا إل�صالح" وذلك بح�سينية ال�سنان بالقطيف.
وحتدث يف امللتقى كل من ال�سيد منري اخلباز وال�سيد
ح�سن النمر با إل�ضافة �إىل عدة م�شاركات أ�خرى من رجال
دين وكتاب ومهتمني باملنرب احل�سيني ،وح�ضره العديد من
اخلطباء وح�شد من رجال املجتمع ،ويقام امللتقى كل عام
قبل مو�سم عا�شوراء ،وبعد �آيات من الذكر احلكيم ،أ�لقى
ال�شيخ حممد أ�بو زيد كلمة اللجنة املنظمة للمتقى حيث قال
ان �إقامة هذا امللتقى الذي يجمع خطباء املنرب احل�سيني،
يف مو�سمه الثاين ،يهدف لتن�سيق اجلهود بني اخلطباء،
والكوادر املنظمة ملو�سم ع�شرة فجر ال�شهادة والن�صر� .شاكرا
تفاعل اجلميع وا�ستجابتهم حل�ضور هذا امللتقى التح�ضريي
للمو�سم ،بهدف مد اليد �إىل كل اجلهود املتوا�صلة نحو
تطوير أ�داء خطاب املنرب احل�سيني.
بعدها ا�ستعر�ض أ�هداف امللتقى وهي أ�وال :تن�سيق اجلهود
خلدمة هدف حمدد لكل مو�سم ،ثانيا :م أ��س�سة املنرب
احل�سيني ،ثالثا :حتديد و�سائل علمية لتحديد املوا�ضيع
املهمة ،رابعا :خلق عالقة تبادلية بني امللقي واملتلقي،
خام�سا :توثيق العالقة بني املنرب واملواكب.
بعدها حتدث �سماحة ال�سيد منري اخلباز عن معنى
ا إل�صالح منطلقا من قول اهلل تعاىل (�إِنْ أ�ُرِي ُد ِ� إ َّال ا ِ إل ْ�صال َح
مَا ْا�س َت َط ْعتُ َومَا َت ْوفِيقِي ِ� إ َّال ب هَّ
ِاللِ) م�ضيفا أ�ن ا إل�صالح هو
�صالح ال�شيء وفق جريه ال�صحيح ،وف�ساد ال�شيء يكون وفق
جريه يف الطريق اخلط أ� ،م ؤ�كدا أ�ن كل جمتمع عقالئي وجد
به بالفطرة قوانني ا إللهية ،وا إل�صالح يكون وفق اجلري
بهذه القوانني الفطرية.
وقال ال�سيد اخلباز �إن الغاية من الثورة احل�سينية مل يكتمل،
لذلك تبقى الثورة احل�سينية وتتجدد �إىل أ�ن يتحقق الهدف،
و أ�حد أ�دواة هذه الثورة هو املنرب احل�سيني ،بل مل يبقى من
ثورة ا إلمام احل�سني �إال هذا املنرب الذي يجب أ�ن يبقى
طوال العام ،وحدد ال�سيد اخلباز ثالث ركائز لي�صل املنرب
احل�سيني �إىل �صورته ا إل�صالحية وهي :أ�وال اخلطاب املثري،
وهو عك�س اخلطاب الراكد الذي ال يكون فيه للم�ستمع أ�ي
ر أ�ي بل فقط للخطيب ،ثانيا التخطيط ،وال بد أ�ن يكون عرب
التخطيط ليكون التغيري ثقايف و�سلوكي واجتماعي ،ثالثا
التنوع ،حيث يكون عرب عدة أ�مور منها :احلكمة ،واملوعظة،
واحلوار وو�ضع كل أ��سلوب يف مو�ضعه .وحدد اخلباز عالج
حتول املنرب احل�سيني �إىل م ؤ��س�سة أ�و نقابة بهدف عالج عدة
أ�هداف منها� ،إعطاء كل خطيب اخت�صا�صه ،والتن�سيق بني
اخلطاء بهذا ال� أش�ن ،و أ�خريا الرفد الثقايف.
بعدها أ�جاب ال�شيخ حبيب �آل حمادة على �س ؤ�ال عن كيف
يكون املنرب احل�سيني ناب�ضا أ
للمة ،م ؤ�كدا على أ�همية
أ�ن يحتوي اخلطاب املنربي على م�س أ�لة فقهية ،وم�س أ�لة
عقائدية و أ�خرى تربوية وم�س أ�لة أ�خالقية ووجدانية ،كما
يجب على اخلطيب و أ�ن يناق�ش الق�ضايا االجتماعية ،و أ�ن

يراعي م�ستوى احل�ضور يف كل جمل�س .كما أ�جاب اخلطيب
حممد عبد اهلل عبيدان على نف�س الت�سا ؤ�ل بان خطيب
املنرب يجب أ�ن يعاي�ش احتياجات املجتمع ،وان يكون
منطلقا للق�ضايا التي تهم املجتمع ومنها ك�سر احلواجز
بني املُلقي واملتلقي ،وتنويع املو�ضوعات املطروحة من
خالل املنرب ،بعدها قام ال�سيد أ�حمد النمر املو�سوي
با�ستعرا�ض نتائج اال�ستبيان الذي أ�قيم يف عدد من
امل�ساجد يف عدة مناطق كما مت ا�ستعرا�ض اال�ستبيان
الذي مت طرحه يف �شبكة التوافق ا إلخبارية.
بعدها حتدث �سماحة ال�سيد ح�سن النمر م�شددا على
أ�همية الكلمة ،م ؤ�كدا أ�ن طوال التاريخ كان للكلمة
اهتمام ،واملنرب يف هذا ال�صدد هو أ�همها لذلك يجب
أ�ن نهتم ونطور وجندد هذا املنرب كما فعل ال�سابقون،
م�ضيفا ان هذا املنرب تطور مع التاريخ وا�ستحقاقات
الزمن جعلته متطوراً.
بعدها كانت هناك مداخالت من ال�سيد حيدر العوامي
والكاتب علي �شعبان والرادود علي �صالح الثنيان الذي
حتدث عن تعزيز العالقة بني املنرب ومواكب العزاء،
كما كانت هناك م�شاركات لبع�ض احل�ضور والتي
تركزت حول أ�همية أ�ن يراعي اخلطباء من خالل
املنرب عدة أ�مور منها :التدقيق يف بع�ض أالحاديث التي
تطرح وقد تكون �ضعيفة أ�و مو�ضوعة ،ويف ختام امللتقى
مت �إقرار التو�صيات اخلتامية وكانت خلطباء املنابر
واجلمهور وللقائمني على امل آ�مت واحل�سينيات وهي:
التو�صيات خلطباء املنرب:
� .1ضرورة التح�ضري واعتماد أال�ساليب العلمية يف بناء
و�إعداد املو�ضوع.
أ
 .2الت�صدي لالنحرافات الخالقية واالجتماعية وال�سيا�سية
على م�ستوى الفرد واملجتمع.
أ
 .3ال لقد�سية الكيانات أ�و ال�شخا�ص على ح�ساب القيم
واملبادئ احل�سينية.
 .4الدعوة �إىل اعتماد م�صادر تاريخية موثقة.
 .5الت أ�كيد على ن�شر ثقافة الوحدة واالبتعاد عما يثري أ�ي
خالفات.
 .6الت أ�كيد على احرتام عقل املتلقي وعدم الت�سطيح يف
اختيار الق�ص�ص وال�شواهد التاريخية.
 .7الت أ�كيد على تناول املوا�ضيع التي تالم�س حاجة املتلقي
وربط ال�شواهد التاريخية كل ما أ�مكن أ
بالو�ضاع الراهنة.
 .8الت أ�كيد على �شعار ا إلمام احل�سني (ع) وهو ا إل�صالح
أ
والمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 .9اللقاء مع عامة النا�س قبل وبعد املو�سم لال�ستماع
ملرائياتهم واقرتاحاتهم وتقبل انتقاداتهم.
 .11اال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص للت�شاور يف اختيار وبناء
املوا�ضيع و�سبل معاجلتها.
 .12الت أ�كيد على �ضرورة ح�ضور اخلطباء ملواكب العزاء
احل�سيني ودعوة اجلمهور للتفاعل معها.



كتاب (رجل ال�سيا�سة)

يف حلقة نقا�شية

اململكة


تناولت احللقة النقا�شية التي عقدت �ضمن منتدى �آفاق
الثقايف كتاب رجل ال�سيا�سة دليل يف احلكم الر�شيد مل ؤ�لفه
املفكر الدكتور توفيق ال�سيف.
وناق�ش مدير املنتدى أال�ستاذ ال�سيد ابراهيم الزاكي
املفكر ال�سيف يف أ�فكار الكتاب ،مب�شاركة أ�وراق نقدية
أ�عدها نخبة من الكتاب والنقاد.
هذا وبد أ�ت احللقة التي أ�قيمت م�ساء الثالثاء املوافق
 11أ�كتوبر اجلاري مبقدمة ملدير احلوار عر�ض فيها
مقدمة عن أ�فكار الكتاب ،مذكرا بت�سا ؤ�الت عديدة ميكن
مناق�شتها عرب احللقة النقا�شية.
وطرح املدير الت�سا ؤ�الت التالية :ما معامل الثقافة
ال�سيا�سية اجلديدة التي يحاول �شرحها وتو�ضيحها
هذا الكتاب ؟ ما أ�برز امل�شكالت التي تقف أ�مام احلداثة
ال�سيا�سية؟
كيف ميكن الرقي مبجتمعاتنا �سيا�سيا؟ ما مقومات
احلكم الر�شيد التي يدعو لها امل ؤ�لف وكيف ميكن
حتقيقها على الواقع؟ كيف تكون الظروف التي متر بها
جمتمعاتنا من ا�ضطرابات وم�شكالت و�سيلة أ�و فر�صة
للو�صول للحكم الر�شيد؟
كيف ميكن نقل املفاهيم التي تطورت يف الغرب �إىل بيئتنا
الثقافية وما ا إلطار وال�سبيل لدجمها يف دائرتنا الثقافية
أ�واحل�ضارية؟هل هناك تعار�ض بني القيم املوروثة والقيم
التي امل�ستوردة من الغرب ؟
أ
ثم أ�عطى الفر�صة مل ؤ�لف ليلقي ��ضواء على فكرة الكتاب
ب�شكل خمت�صر
أ
وت�ساءل ال�سيد فهل كنت تتنب� مبا ي�سمى بالربيع العربي؟
عند حديثك عن أالزمة ودورها يف التغيري يف املجتمعات؟
فقال ال�سيف :مل أ�كن اتنب أ� ومل اتوقع ما ي�سمى بالربيع
العربي لكن كنت أ��شعر و أ�مل�س ب أ�ن هناك تغيريا يجري
بالفعل ففي عام  2007م زارتني امريكية كارين هاو�س
تكتب عن اململكة فقلت لها هناك �سياقيني للتغيري يف
العامل العربي ال�سياق احلكومي وهو تغري بطيء وال�سياق
االجتماعي فهو تغري ملمو�س نحو الدميقراطية.
و�شارك الكاتب ح�سني اجلميعان بورقة نقدية يف الكتاب
كانت عن العقد االجتماعي وهو الف�صل الرابع من
الكتاب.
أ
و أ��شار اجلميعان �إىل �ن العقد االجتماعي يف الكتب تناول
فكرة العقد والتطور التاريخي واعتباره معيارا أ��سا�سيا يف
احلكم الر�شيد.
وعرف العقد ب أ�نه توافق وتعا�ضد بني املجتمع غر�ضه
تنظيم عالقتهم وحتديد ال�سلطة التي تديرهم.
وتطرق لنظرية التفوي�ض ا إللهي يف امل�سيحية ،م�شريا

ل�ضرورة أ�ن احلكومة �ضامن للعقد ودور
الدين يف احلياة العامة
وعرف االجتماعي "هو القاعدة
الفل�سفية ل�سلطة �سيا�سية منبعثة
من داخل املجتمع ولي�س مفرو�ضة
عليه"طارحا ت�سا ؤ�الت يف نهاية مداخلته
منها :ما هي ال�شروط االجتماعي التي
ت�ساهم يف غر�س التنمية ال�سيا�سية يف
جمتمعاتنا املعا�صرة؟
ف أ�جاب ال�سيف :عند مقارنة املجتمع املتقدم �سيا�سيا مع
املت أ�خر �سيا�سيا نعرف ماهي ال�شروط فاملجتمع املتقدم
جمتمع تعاقدي مالك لبالدهم �سيا�سيا مبعنى ا�شرتاك
اجلميع يف �صنع القرار.
وتطرق لفكرة أ�ن املجتمع ي�شبه الوقف الذري عند
العالمة النائيني كمثل على م�شروعية امل�شاركة وامللك
جلميع أ�فراد املجتمع أ
للر�ض.
و أ�للمح لل�شرط أالخرالذي يتمثل يف كون املجتمع املتقدم
جمتمع ن�شط يعني كل النا�س لهم ن�شاط ما من نوع يف
م ؤ��س�سة ما.
وكان امل�شارك الثاين هو الكاتب أال�ستاذ حممد املح�سن ":
كل ف�صل يف هذا ي�ستحق أ�ن ي ؤ�لف فيه كتابا لوحده" وقدم
ورقة بعنوان جمتمعنا واحلرية ،تناول فيها ثالثة حماور
 -1املجتمع وا إلن�سان احلر
و أ�كد على أ�ن غياب ا إلن�سان احلر هي املع�ضلة الكربى
فحريته كافية حلمايته.
 -2مفهوم الفرد والفردية،وقال ":التنمو احلرية بال
افراد أ�حرار" فالثفاقة ال�شرقية تقدم م�صلحة اجلماعة
على الفرد عك�س املجتمعات املتقدمة �سيا�سيا.
 -3املوازنة بني ثقافة الطاعة وثقافة امل�س ؤ�ولية وحتدث
عن كون املجتمعات عندنا جمتمعات الطاعة يف البيت
واملدر�سة وويل أالمر.
وت�ساءل يف نهاية املداخلة بت�سا ؤ�الت منها :كيف نبني
احلر؟ وكيف نعزز مفهوم احلرية؟ هل ي ؤ��س�س ا إل�سالم
للحرية؟ ما هي أ�وىل احلريات الدينية أ�م حرية التعبري
أ�م احلرية الدينية؟
ؤ
ويف معر�ض الرد على هذه الت�سا�الت أ�كد الدكتور
توفيق على التطور الي أ�تي بالتعليم ولكن ي أ�تي بال�صراع
وممار�سة ال�سيا�سة عمليا عن طريق م ؤ��س�سات املجتمع
املدين ،قائال":احلرية لي�ست فكرة بل احلرية جتربة".
و أ��ضاف "�إذا �شارك ا إلن�سان يف العمل ال�سيا�سي ف�سوف
ينمو عقله ال�سيا�سي"
و�شارك الكاتب أال�ستاذ علي البحراين مبداخلة عن عقد
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ال�شراكة
االجتماعية
وكيف ميكن أ�ن نبلور الفكرة يف جمتمعنا احلايل؟
وتداخل أال�ستاذ الكاتب علي �آل طالب مبداخلة قال فيها:
"من ا�شارة اجلمعيان للعقد االجتماعي و ت�سل�سل العقد
االجتماعي كيف ميكن أ�ن نحقق ر�ضا املحكومني بالتعاقد
بينهم واحلاكم؟"
وت�ساءل أ�ال ميكن أ�ن تقودنا فكرة ر�ضا املحكومني ل�صناعة
ديكتاتورية من حيث ال ن�شعر ؟
و�ضع عالمات ا�ستفهام عن اجلمهورية والدولة الدينية
الثيوقراطية ( فكرة للفقيه العادل جميع ما للر�سول
وا إلمام) أ�ال ت ؤ��س�س فكرة الرجل الديني ال�سيا�سي اىل
ا�ستبداد ؟
و أ�كد ال�سيف على أ�ن فكرة العقد االجتماعي لي�ست فكرة
�شائعة يف ثقافتنا حتى يف بع�ض الدول التي متلك د�ساتري
م�شددا على أ�ن الفكرة املثالية هي فكرة امل�ستبد العادل
عندنا ولذلك �سنجد ع�سرا يف اقناع النا�س يف فكرة اننا
�شركاء.
أ
وتلت ذلك م�شاركة الكاتب ال�ستاذ حممد �صادق بورقة
نقدية عن باب ال�شرعية ال�سيا�سية يف كتاب ال�سيف.
و أ�جاب عن ت�سا ؤ�ل ما الذي يجعل النظام �شرعيا؟
وتطرق مل�صادر ال�شرعية حمددا لها يف:
 -1العقالنية وهي �ضرورة وجود حكومة ناظمة
للمجتمع
أ
 -2امل�صدر الديني هناك ��شخا�ص خموليني عن اهلل
و ر أ�ى ب أ�ن هناك م�صادر ال�شرعية ال�سيا�سية احلديثة
وهي الكاريزما قوة ال�شخ�صية،
أ
التقليدي،وال�سا�س الثقايف
وامل�صدر
ؤ
وتطرق إلجابة �س�ال متى يفقد النظام �شرعيته؟ وقال
عندما تتحول أالغلبية اىل الرف�ض والفتور؟
وت�ساءل يف ختام مداخلته كيف يكون نظام �شرعي وغري
عادل؟
هل با إلمكان �إ�ضافة م�صادر �شرعية؟
كيف ت ؤ�ثر ال�شرعية على التزامات هذه ال�سلطة؟

مهرجان الوفاء يد�شن انطالقته ال�ساد�سة ب�شعاره اجلديد

الن�سائية املغلقة  ،أ
والم�سيات ال�شعرية  ،وامل�سرح الن�سائي ،
أ
ونق�ش احلناء ،واملقهى الن�سائي ،والهازيج ال�شعبية.
ويعتزم القائمون على املهرجان ا�ست�ضافة اجلمعيات
اخلريية با إل�ضافة ال�ست�ضافة �شخ�صيات ريا�ضية وفنية
واجتماعية ،والقيام ب�سحوبات وجوائز وهدايا يومية
بدوره  ,قال مدير املهرجان ح�سني �آل عبا�س �إن " الوفاء
ال�ساد�س يحمل هذا العام ر ؤ�ية االهتمام بت أ�ريخ �سيهات
البحري ,ويعد �صيد الل ؤ�ل ؤ� أ�حد ال�شواهد املهمة على
مالمح هذا الت أ�ريخ التي كانت تزخر بها �سيهات قدمياً ,
و أ��ضاف �آل عبا�س" �سيكون هناك تركيزاً على ال�صناعات
البحرية واملهن البحرية كـ" القراقري  ,والقالليف,
وال�شبابيك ,والل ؤ�ل ؤ�� ,صندوق الطوا�ش ,وميزان الل ؤ�ل ؤ�,
فلق املحار ,الهوري ,الفرتة ,واحل�ضرة ,وجم�سم �سيف
بحر �سيهات ,ومعر�ضاً للغو�ص و أ�دواته  ,و�آخر لرواد البحر
ونواخدة �سيهات ".
أ
وذكر أ�ن من �ضمن فعاليات ت�ريخ �سيهات البحري عر�ض
أالفالم الوثائقية كفيلم" �سنة الطبعة" و"�سيهات
والبحر" ,وعرو�ض أالهازيج البحرية ,ومواويل النهامة,
أ
والم�سيات البحرية مب�شاركة م ؤ�رخي املحافظ.
أ
وقال املدير التنفيذي ماهر الداود �ن املهرجان تعاقد مع
�شركات متخ�ص�صة يف �إن�شاء أالركان الرتاثية حتتوي على
 6حما ًال جتارية ومقهى �شعبي يحاكي تراث املحافظة ,
كما أ�ن �إدارة املهرجان ت�سعى ال�ستقطاب الفرق ال�شعبية
التي تهتم بفنون البحر ونهامة املحافظة لال�شرتاك.
�ضمن الفعاليات البحرية.
ي�شار �إىل أ�ن انطالقة الوفاء ال�ساد�سة �ستقام ملدة �شهرٍ
بد ًء من  11/25حتى  ,12/25بتعاون م�شرتك بني جمعية
�سيهات للخدمات االجتماعية ونادي اخلليج وبلدية
حمافظة القطيف.
م�شاركة حرفيني من البحرين والكويت

ت�سعى �إدارة املهرجان �إىل �إخراج ت أ�ريخ �سيهات البحري
من مادة جامدة حمبو�سة يف طيات كتب م ؤ�رخيها �إىل
ذاكرة حية عرب توثيق ملحمة �سنة الطبعة على لوحة
جدارية حتكي ف�صول الكارثة � ,إىل جانب االهتمام ب�إبراز
مواويل �شاعرة اخلليج العربي �سعيدة بنت نا�صر املعروفة
مبواويلها البحرية احلزينة .بدوره  ,قال املدير التنفيذي
ملهرجان الوفاء ماهر الداوود �إنهم ي�سعون ال�ستقطاب
الفرق ال�شعبية وم ؤ�رخي الـت أ�ريخ لتقدمي عرو�ض أالهازيج
البحرية ,ومواويل النهامة  ,أ
والم�سيات البحرية  ,م�ضيفاً
حرفيي املهن البحرية اخلليجيني ب�صدد
أ�ن قرابة  6من
ّ
امل�شاركة يف القرية الرتاثية.
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العالمية – �إميان ال�سويدان -مع�صومة
اللجنة إ
املقرق�ش – جواد املو�سوي
ك�شف مهرجان الوفاء يف ن�سخته ال�ساد�سة عن �شعاره
اجلديد الذي ميثل دانة مت أ�لقة تبعث ب أ�لوان الفرح
وال�سعادة لكل أ�بناء الوطن من دانة اخلليج " �سيهات" ,قال
ح�سني �آل عبا�س امل�شرف العام على املهرجان يف حديثه لـ "
اللجنة ا إلعالمية " �إن ال�شعار مت ت�صميمه وفق م�ضامني
وقيم مت ا�ستيحائها من م�سرية ور�سالة املهرجان.
عامل ير�ضي جميع أ
مهرجان الوفاء ٌ
الطياف
وقد حر�ص املنظمون على تنوع فعاليات الوفاء لهذا
العام لت�شمل العرو�ض اال�ستعرا�ضية والرتفيهية � ،إ�ضافة
للعرو�ض الثقافية والريا�ضية وال�صحية مت�ضمناً عرو�ض
عرفها اجلمهور يف املهرجانات ال�سابقة �إ�ضافة لعرو�ض
م�ستحدثة حتاكي رغبات اجلمهور .و أ��شارت �إدارة املهرجان
أ�ن العرو�ض اال�ستعرا�ضية والرتفيهية ت�ضم ال�سريك
العاملي واملهرجني ،والفعاليات العائلية الرتفيهية ،وال�صالة
املغلقة الرتفيهية ،أ
واللعاب الكهربائية والهوائية واملائية،
والدبابات (املوتور �سايكل) ،وا�ستعرا�ض اخليالة ،ولوحات
تراثية فنية و أ�هازيج �شعبية  ،واجلاليات ،ركوب اخليل
واجلمال ،والعرو�ض اال�ستعرا�ضية .وامل�سابقات الثقافية
الرتفيهية احلركية  ،مت�ضمناً ركن الر�سم على الوجه
 ،و�شخ�صيات كرتونية ا�ستعرا�ضية  ،ومفاج آ�ت وعرو�ض
ومن �ضمنها فعالية اطول و أ�ق�صر رجل بالعامل.
كما �سيت�ضمن فعاليات فنية وثقافية منها م�سرح الطفل
والعائلة ،ومعار�ض ت�شكيلية وفوتوغرافية ،وعرو�ض
م�سرحية متنوعة ،وركن الرتاث واحلرفيني.
أ�ما فعاليات الت�سوق واخلدمات ف�سوف ت�شتمل على خميم
الت�سوق أ
وال�سر املنتجة ،وركن البوفيهات واملطاعم،
واملعيد ،و أ��ستوديو الت�صوير ،وركن االت�صاالت واالنرتنت.
يف حني �ستت�ضمن فعاليات الريا�ضة واملغامرات معر�ض
الهوايات والطائرات ال�شراعية ،وبطولة كرة الطائرة
ال�شاطئية ،وعرو�ض الزواحف والثعابني والطيور النادرة،
وركن احليوانات الفريدة واملنوعة ،والطريان ال�شراعي،
أ
واللعاب النارية.
واهتمت �إدارة املهرجان يف ن�سخته اجلديدة مبواهب
احل�ضور عرب مفاج�آت املوهوبني واملوهوبات ,وملحبي
الطبخ ف�ستكون عرو�ض الطبخ والتذوق أل�شهى امل أ�كوالت.
ويف الفعاليات ال�صحية والتثقيفية فهناك برنامج العيادات
الطبية املجانية ،أ
والركان ال�صحية  ،وحملة التربع بالدم،
وركن ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وعرو�ض الباوربوينت.
أ�ما فعاليات امليادين اخلارجية فتحتوي على م�ضمارين
أ�حدهما لعرو�ض ال�سيارات املعدلة والدبابات النارية ،
و�آخر لركوب اخليول واجلمال والعربات املتحركة.
الفعاليات الن�سائية
وخ�ص�صت �إدارة املهرجان فعاليات ن�سائية ت�شتمل على
دورات تدريبية للن�ساء كبا ًرا و�صغا ًرا  ،والفعاليات الريا�ضية
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كتب /خالد من�صور ال�سنان
برعاية أال�ستاذ عبد العزيز بن علي الرتكي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�سرطان
باملنطقة ال�شرقية افتتح حملة ال�شرقية وردية  3للتوعية ب�سرطان الثدي بالقطيف
م�ساء ال�سبت  8أ�كتوبر 2011م والذي تنظمه جمعية ال�سرطان ال�سعودية فرع القطيف
مبقر جممع القطيف �سيتي مول من الفرتة  21 - 8من أ�كتوبر وبح�ضور أال�ستاذ
�سلمان بن حممد اجل�شي ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية ال�سرطان ال�سعودية وامل�شرف العام
على فرع القطيف .
هذا وبد أ� احلفل بتالوة عطرة من الذكر احلكيم  ،بعدها أ�لقى أال�ستاذ الرتكي كلمة
ن ّوه فيها عن أ�همية احلملة ودورها الكبري يف توعية املجتمع و�ضرورة الك�شف املبكر
ل�سرطان الثدي ورفع م�ستوى الوعي لدى املر أ�ة ال�سعودية  ،ثم قام بجولة على أالركان
امل�صاحبة � ،شملت ركن تعليم الفح�ص املبكر واملبيعات اخلريية واملعر�ض الفوتوغرايف
الرقمي وامل�سرح والرتفيه وامل�سابقة الثقافية وهدية مر�ضى ال�سرطان وختم جولته
بزيارة �سيارة "املاموجرام " والتي تعني بالك�شف عن أالورام ال�سرطانية بوا�سطة
الت�صوير ا إل�شعاعي .
كما ذكرت رئي�سة حملة ال�شرقية وردية  3الدكتورة فاطمة امللحم أ�ن أال�سباب التي
دعت لهده احلملة هو أ�ن املنطقة ال�شرقية ت�شكل ن�سبة كبرية با إل�صابة مقارنة مبناطق
اململكة حيث جتاوزت الن�سبة  ، %25كما أ�كدت أ�ن احلملة �ستحظى بنتائج ايجابية
مثمرة لذلك  ،ودعت د .امللحم الن�ساء والتي تتخطى أ�عمارهن أالربعني امل�شاركة
و�ضرورة الك�شف املبكر وكذلك ما دون ذلك ملن لديهم عامل وراثي .
اجلدير بالذكر انه كان من احل�ضور نخبة من أالطباء واال�ست�شاريني وكذلك عدد
من رجال و�سيدات أالعمال والذين أ��شادوا بوجود هذه احلملة للمرة أالوىل مبحافظة
القطيف .
ويف ال� أش�ن ذاته كرمت اجلمعية بنهاية احلملة كوادرها من متطوعني ومتطوعات
والداعمني وا�ستهل احلفل اخلتامي بكلمة ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية ال�سرطان
ال�سعودية بالقطيف الدكتور عبدالعزيز اجلامع رحب فيها احل�ضور من ال�شخ�صيات
البارزة ويف مقدمتهم رئي�س املجل�س البلدي املهند�س عبا�س ال�شما�سي أ
وال�ستاذ ف ؤ�اد
الدهان واملهند�س �شقيق �آل �سيف أ
وال�ستاذ عبد املح�سن الفرج و د .ريا�ض دعبل .
ثم عُر�ض فلم وثائقي يعني بالعمل التطوعي بعدها قدم اجلامع كلمة �شكر للداعمني
واملتطوعني و أ�ثنى على روح التعاون والتكاتف والذي �ساهم يف �إجناح احلملة وما حققته
من �صدى طيب والذي ترجم من خالل امل�شاركة وا إلقبال الكثيف .
ثم بد أ�ت مرا�سم تكرمي ال�شركات وامل ؤ��س�سات الداعمة بالدروع التذكارية وال�شهادات
مب�شاركة د .عادل اخلطي و د .ي�سرى العوامي وكانت يف مقدمتهم الراعي الرئي�سي
�شركة على ح�سن الدهان و أ�والده وكذلك م ؤ��س�سة الواحة الباردة ومركز دانية الن�سائي
ومركز أ�نتيك للتحف والهدايا وجممع القطيف �سيتي مول  ،كما كان للم ؤ��س�سات
االجتماعية دوراً بارزاً وهي جمعية العطاء الن�سائية وجمعية القطيف اخلريية وجلنة
التنمية االجتماعية بالقطيف ومن ثم كرمت اجلهات ا إلعالمية والتي كان لها الدور

الفاعل وهي برودكا�ست أ�خبار القطيف و أ��صدقاء العمل التطوعي و أ�نا احبك يالقطيف
ومعر�ض هم�سات الفوتوغرايف والرقمي  ،وختم التكرمي بالكوادر املتطوعة والتي نق�شت
أ�حرفها من الذهب عرفاناً لها بالعمل ا إلن�ساين  ،ويف مل�سة وفاء كرمت اجلمعية ا�صغر
داعم ومتربع للجمعية وهو �سلمان ال�شلب والذي مل يتجاوز التا�سعة ربعياً .
واخري أ� �شكر د .اجلامع جمعية ال�سرطان ال�سعودية باملنطقة ال�شرقية ودعمها املبارك
يف هذه احلملة  ،ثم دعا احل�ضور لتناول وجبة الع�شاء متمنياً لهم دوام التوفيق
والنجاح.
احلملة ا�شتملت على عدة أ�ركان وفعاليات من أ�همها �سيارة املاموجرام التي ا�ستقطبت
أ�كرث من � 500سيدة انطبقت عليهن �شروط الفح�ص وركن تعليم الفح�ص الذاتي
والذي دُربت من اجله  ٤٠طبيبة واخ�صائيه وممر�ضة ليكونوا م ؤ�هلني للرد على كافة
ا�ستف�سارات واال�سئله املتعلقه بالفح�ص الذاتي ,كما لتواجد أالطباء أال�ست�شارايني يف
احلملة الدور الكبري يف ا إلجابة على كافة اال�سئلة أ
وال�ستف�سارات.
كما أ�ن ركن املبيعات اخلريية الذي احتوى على أ�كرث من  ٢٠منتج حملوا �شعار
احلملة نالت ا�ستح�سان الزوار كذلك مبادرة أ��صدقاء العمل التطوعي عرب ركن هدية
مري�ض ال�سرطان مقابل مبلغ معني يختار الزوار هدايا يتم اي�صالها فيما بعد ملر�ضى
ال�سرطان من أ�طفال ورجال ون�ساء ،أ
وللطفال ن�صيب يف هذه احلملة وقد خ�ص�صت
أ
للطفال عدة م�سابقات وجوائز وكما بالتعاون مع جمعية العطاء الن�سائية مت ان�شاء
ركن لعر�ض بع�ض االفالم التوعويه وم�سرح دمى الق اعجابهم ور�سم الب�سمة على
وجوههم و ركن الر�سم على الوجه وركن الر�سم احلر وزاوية ر�سالة اىل امي حيث
يقوم الطفل بل�صق �شعار احلملة بجانب ا�سمه وكلمه يوجهها اىل امه لت�شجيعها على
الفح�ص املبكر ،والركن الذي جذب الكبار وال�صغار من الزوار هو ل�سيدة يابانية �شفيت
من مر�ض ال�سرطان وقررت امل�شاركة يف احلملة بكتابة ا�سماء الزوار باليابانية  ،كما
البداع عد�سة الت�صوير ركن  ،وهو ركن الت�صوير الفوتغرايف الرقمي والذي ا�شرف عليه
منتدى هم�سات و�شارك فيه  54فنان وفنانة 35 :يف الت�صوير الفوتوغرايف و 16يف الر�سم
الرقمية ،وكان ريع اللوحات ل�صالح اجلمعية  ،وا�ستوديو وردية الركن الذي �سجل
اجمل اللقطات لالطفال حيث ابدع فيه امل�صوربن ومتيزوا بعد�ساتهم لتبقى ذكرى
للزائرين  ،ورغبة يف م�ساندة ودعم مر�ضى ال�سرطان واال�ستفادة من جتارب االخرين
�شارك عدد من امل�صابني الذين �شفيوا بركن جتربتي مع ال�سرطان
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ويف ختام أال�سبوع قامت ادارة امللتقى الرجالية ب�إقامة
حفل تكرمي للرعاة الرجال ،واجلهات ا إلعالمية
الرجالية و الكوادر الرجالية بت�شريف احلاج مهدي
النا�صر ( أ�بو عي�سى) ع�ضو م ؤ��س�س جلمعية �سيهات
اخلريية يف بداية ن� أش�تها حيث تف�ضل بتكرمي اجلميع
بعد أ�ن أ�لقى قدم فيها ال�شكر واالمتنان للملتقى ومل
يقوم به من أ�عمال مفيدة ت�سعى للرقي بعامة املجتمع
�،إ�ضافة �إىل ا�ستقطاب املواهب واملهارات ال�شابة من كال
اجلن�سني لرفع م�ستواهم ب�إقامة الدورات واملحا�ضرات
 .حيث تف�ضل بعدها مبعية م�شرف امللتقى ال�سيد تقي
اليو�سف بتكرمي الرعاة  ،والداعمني  ،واجلهات االعالمية
امل�شاركة وامل�شاركون يف برنامج التوعية  ،والكوادر الذي
عملوا ليل نهار من أ�جل �إجناح هذا أال�سبوع ..
حفل التكرمي الن�سائي :
م�ساء يوم اجلمعة 1432-11-23هـ
اقيم حفل اخلتام للن�ساء وجمع معه تكرمي الفائزة
ال رائعاً
بجائزة �سيدة أالخالق وهي �سيهاتية فكان حف ً
ورائقا ومميزاً  ..بد أ� بقراءة املولد ال�شريف  ،وبالذكر
احلكيم وانتهى بالن�شيد اجلميل لن�ساءنا العزيزات
ب�صوت املن�شدة ال�صغرية ال�سيدة بتول اليو�سف (ن�سوانا
ن�سوانا خري الن�ساوين  ..وبناتنا وبناتنا خري البنيات ..
�سرن على درب�ش يا فاطم دهر و�سنني  ..هن كما اجنوم
ال�سما دوما م�ضيات)..
حف ً
ال مميزاً رغم ب�ساطته :
كان من فقراته كلمة �ضيفة ال�شرف النا�شطة منى كاظم
( أ�م هادي) التي تطرقت ملو�ضوع مهم جداً وهو ا إلنتظار
للمام احلجة (عج) رابطة ذلك ب أ�همية
االيجابي إ
امل�شاريع والربامج االجتماعية امل�س ؤ�ولة  ،ومن فقراته
كلمة من�سقة الربنامج أالخت الفا�ضلة  /رحاب املح�سن

 ،التي ا�ستعر�ضت فيها فكرة أال�سبوع والربنامج التوعوي
و أ�هدافه ..و أ�لقيت كلمة للجنة املمثلة مل�سابقة �سيدة
أالخالق زينب خمتار التي تطرقت يف كلمتها لقواعد
و أ��س�س امل�سابقة  ..ومن الفقرات الفكاهية املفيدة قدمت
الفرقة اخلا�صة بامللتقى أ�وىل متثيلياتها التي تتحدث
عن �ضرورة الفح�ص للت أ�كد من �سالمة املر أ�ة من �سرطان
الثدي  ،وكان للكادرة ا�شراق الن�صر الدور الفاعل يف
و�ضع �سيناريو املوقف التمثيلي والذي أ�ثار بفكرته و أ�دائه
اعجاب احلا�ضرين و�سعادتهم ..
كما أ�قيمت يف أالثناء م�سابقة ثقافية قدمت عليها جوائز
قيمة للفائزات أ�ب�سطت احلا�ضرات و أ�ثارت جواً من
الفكاهة واملرح ..
ويف ختام احلفل مت تكرمي اجلهات الداعمة الن�سائية
واملتمثلة يف النا�شطة �شيخة احلجي ( أ�م جنيب)  ،واال�ستاذة
نوال اليو�سف (الناقل االعالمي أ
لل�سبوع)  ،وتكرمي
املتوجة ب�سيدة أالخالق ال�سيهاتية ال�سيدة ها�شمية �آل
ر�ضي وو�صيفتيها وللجنة م�سابقة �سيدة أالخالق حيث
حتدث املتوجة مع احل�ضور عن م�شاعرها و�سعادتها
بوجودها يف امللتقى للتكرمي  ،كما مت تكرميامل�شاركة
يف برنامج التوعية ب�سرطان الثدي أالخ�صائية اميان
البودي (م�ست�شفى ال�صادق)  ،وامل�شاركات يف ال�سوق
اخلريي واملتاجر الن�سائية  ،وكذلك مت تكرمي الكادرات
ال�صغريت والكبريات..
�إ�ضاءات :::
�شهادات �شكر وثناء �سجلتها احلا�ضرات يف دفرت الزيارات
نقف أ�مامها �شاكرين ومقدرين هذه الثقة واملحبة
للملتقى وكوادره وبراجمه  ،كما عرب بع�ضهن عن
�سعادتهن بهذا التكرمي واالهتمام من قبل ادارة امللتقى
و أ��سلوبه يف ت�شجيع الطاقات الوطنية للتثقف وا إلنتاج
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اعداد  :ال�سيد تقي اليو�سف – م�شرف امللتقى
�شهر من أالن�شطة والفعاليات قدمها امللتقى كان �آخرها
كفعالية جماهريية -أ��سبوع التوعية ب�سرطان الثديومهرجان ال�سوق اخلريي الن�سائي أ
لل�سر املنتجة..
انطلق هذا اال�سبوع بحفل افتتاح �شرفته النا�شطة
االجتماعية أ�� .شيخة احلجي –حرم احلاج عبداهلل
ال�سيهاتي -ا�ستعر�ضت يف هذا احلفل أ�ن�شطة امللتقى
وبراجمه  ،ونبذة تعريفية عن هذا الربنامج اخلا�ص
بالتوعية عن �سرطان الثدي الذي أ��صبح مر�ضاً منت�شرا
وخطراً  ،و أ��صبح مو�ضوع التوعية عن خماطره للتعرف
عليه ومن أ�ين ي أ�تي ال�شغل ال�شاغل للعامل أ�جمع  ،فكانت
هذه الفاعلية يف امللتقى مواكبة حلملة التوعية التي
بد أ�ت يف املنطقة ال�شرقية حتت �شعار "ال�شرقية وردية"
من قبل جمعية ال�سرطان ال�سعودية فرع القطيف فكانت
ان�شطتها وا�ضحة يف ال�ستي موول القطيف ..
كان الراعي للفعالية يف امللتقى م�ست�شفى ال�صادق
ب�سيهات الذي و�ضع الثقة بنا لنقوم برعايته إلجناز هذا
الربنامج و�إقامته  ،ف أ��ضفنا على دعوته مل�ستنا اخلا�صة
كملتقى للتطوير االجتماعي لنقول "و�صحتكم أ�غلى
هدية"  ..وعليه بذلنا جهودنا الذاتية لنجلب لن�سائنا
العزيزات معيناً من الثقافة والتوعية والك�شف الذاتي ،
ا�ضافة اىل مل�سة تع�شقها كل الن�ساء  ،وهي أ�ن ترى متاجر
حملية للن�ساء كادحات من بلدهن يقدمن ب�ضائع نوعية
ي�صنعونها ب أ�نف�سهن خا�صة من ن�ساء أال�سر املنتجة ..
كان احتفاال رائعا وح�ضوراً مميزاً وم�شاركات مميزة
وح�ضور رائق ل�سيدة احلفل النا�شطة �شيخة احلجي
( أ�م جنيب) التي عربت عن �سعادتها الغامرة و�إعجابها
الالمتناهي لهذه أالن�شطة احليوية التي ت�ستحق
الت�شجيع والدعم وامل�ساندة من قبل اجلميع ..
ا�ستمر أال�سبوع ملدة �سبعة أ�يام من ال�سبت  11/17اىل
1432/11/23هـ من ال�ساعة  4ع�صرا اىل  10م�ساءاً ..
مب�شاركة كل من أالخ�صائية اميان البودي من م�ست�شىفى
ال�صادق  ،واملمر�ضة رحاب املح�سن من م�ست�شفى الن�ساء
والوالدة بالدمام  ،ود .ابراهيم ال�صحاف مدير ق�سم
أالبر ال�صينية مب�ست�شفى �سعد التخ�ص�صي  ،و د .عادل
اخلطي من جمعية ال�سرطان ال�سعودية فرع القطيف ،
وم�شاركة  25متجر ن�سائي من أال�سر املنتجة ..
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يوا�صل التجهيزات ملفاج أ�ة اجلمهور

ير�سخ مفهوم العمل التطوعي بدعم �شخ�صيات مهمة
«الدوخلة» ّ

اململكة
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تتوا�صل التجهيزات واال�ستعدادات على أ�ر�ض «مهرجان
الدوخلة الوطني» ال�سابع الذي تنظمه جلنة التنمية
االجتماعية أالهلية ب�سناب�س وبلدية حمافظة
القطيف ،برعاية كرمية لهذا العام من لدن �صاحب
ال�سمو امللكي أالمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز
أ�مري املنطقة ال�شرقية ،وتتوا�صل زيارة ال�شخ�صيات
املهمة لالطالع عن قرب على جهود املتطوعني
وتقدمي الدعم املعنوي لقيمة "العمل التطوعي"
التي ميتاز بها مهرجان الدوخلة.
مدير �إدارة ال�سجون باملنطقة ال�شرقية
اللواء عبداهلل البو�شي ي�شارك يف بناء القرية الرتاثية:
زار بداية اال�سبوع املا�ضي �سعادة اللواء عبداهلل البو�شي مدير �إدارة ال�سجون
باملنطقة ال�شرقية أ�ر�ض مهرجان الدوخلة حيث ا�ستقبله رئي�س جلنة التنمية
االجتماعية أالهلية ب�سناب�س وامل�شرف العام على املهرجان أال�ستاذ ح�سن حبيب �آل
طالق وعدد من ال�شخ�صيات االجتماعية .وقام �سعادته خالل هذه الزيارة بجولة
تفقدية ملرافق املهرجان وجتهيزاته ،ويف لفتة تعبرّ عن مدى تقديره للمتطوعني
يف بناء القرية الرتاثية� ،شاركهم يف و�ضع اجلب�س على جدران القرية .بعد ذلك
تفقد خيمة مهرجان العمل التطوعي و أ�لقى كلمة توجيهية أ��شاد فيها باملهرجان
ومتيزه على كافة امل�ستويات خ�صو�صا ت�شجيعه للعمل التطوعي م ؤ�كدا أ�هميته
يف بناء املجتمعات .ويف ختام زيارته متنى املزيد من التوفيق والت أ�لق للمهرجان
والقائمني عليه ليبقى مثاال يحتذى به يف التنظيم والعمل ب�إخال�ص والريادة
وال�سبق يف تقدمي كل ما هو جديد.
مهرجان العمل التطوعي يتوا�صل على أ�ر�ض الدوخلة:
د�شنت جلنة التنمية االجتماعية أالهلية ب�سناب�س مهرجان العمل التطوعي
أالول الذي يقام على أ�ر�ض مهرجان الدوخلة ويهدف �إىل التعريف ب أ�همية العمل
التطوعي و�إبراز اجلوانب ا إليجابية من وراء تفعيل فكر العمل اجلماعي التطوعي
يف املجتمع وي�ست�ضيف املهرجان عددا من ال�شخ�صيات املهتمة بهذا اجلانب يف ندوات
وحما�ضرات عديدة ت�ستمر على مدى أ��سبوعني قبل انطالق مهرجان الدوخلة.
م�سرح «الدوخلة» يحت�ضن«خم�س بيبان»مب�شاركة جنوم امل�سرح الكويتي:
وقعت �إدارة «مهرجان الدوخلة الوطني» اتفاقية مع م ؤ��س�سة م�شاهري الفن العربي
لعر�ض امل�سرحية الكوميدية الهادفة "خم�س بيبان" يف مهرجان الدوخلة ال�سابع
والتي ي�شارك فيها جنوم امل�سرح الكويتي الفنانني أ�حمد ال�سلمان وحممد العجيمي
وا�سماعيل �سرور وخالد الربيكي مب�شاركة الفنان ال�سعودي عبا�س ال�شيوخ و�آخرين.
امل�سرحية من تاليف الكاتب وليد ال�ضاعن و�إخراج خالد ال�سعدون .و�ستبد أ� عرو�ض
امل�سرحية يف العا�شر من ذي احلجة "يوم العيد" و�ستعلن �إدارة امل�سرح عن أ�ماكن
بيع التذاكر للجمهور قريبا جدا.

وك�شف منتج العمل ح�سن قري�ش أ�ن العمل ي�سلط ال�ضوء على �إحدى الظواهر
االجتماعية يف قالب م�ش ّوق وهادف راف�ضاً الك�شف عن املزيد يف الوقت الراهن.
وث ّمن " قري�ش" ثقة �إدارة املهرجان م ؤ�كدا أ�ن التعاون �سيثمر �إن �شاء اهلل عن عمل
ير�ضي أ�ذواق زوار الدوخلة ويحدث نقلة يف اجلانب امل�سرحي هذا العام.
العالمي أ
ال�ستاذ حبيب حممود
دورة يف التحرير ال�صحفي يقدمها إ
يف بادرة تطوعية ،وم�ساهمة منه يف دعم مهرجان الدوخلة ،قدّم ا إلعالمي
املعروف ،أال�ستاذ حبيب حممود دورة يف التحرير ال�صحفي ملحرري اللجنة
ا إلعالمية باملهرجان .وقد جاء تقدمي هذه الدورة مببادرة �شخ�صية من أال�ستاذ
حبيب حيث �سيتم توجيه الدورة وحمتواها �إىل الرتكيز على العمل ا إلعالمي يف
بيئة م�شابهة لبيئة املهرجان من حيث تنوع الفعاليات وتزامنها مما ي�ستوجب
التعامل بطريقة حتقق القدر أالكرب من التوا�صل مع املتلقي لت�صل املعلومة
بطريقة �سل�سة ووا�ضحة تربز ال�صورة احلقيقية للحدث.
ت�سجيل املتطوعني الكرتونيا:
أ�ثبت كوادر جلنة امل�ساندة ا إلدارية التابعة ل«مهرجان الدوخلة الوطني» �إمكانية
تنظيم العمل التطوعي ب�صورة مميزة وم ؤ��س�ساتية ت�ضاهي العمل االحرتايف ،حيث
أ�جنزوا م�شروع الت�سجيل االلكرتوين لكوادر الدوخلة و أ�طلقوه على ال�شبكة منذ
قرابة ال�شهر ومت ا إلعالن عن فتح باب الت�سجيل وتنفيذ ور�ش عمل مل�شريف اللجان
والكوادر لتو�ضيح طريقة الت�سجيل .وميكن من خالل موقع الت�سجيل االلكرتوين
( )www.dawkhala.comت�سجيل أالع�ضاء وحتديد اللجنة املرغوبة،
كما ميكن للم�شرف اختيار أالع�ضاء وتفعيل ع�ضوياتهم ،وبعد ت أ�كيد جميع
امل�شرفني لقوائم أالع�ضاء لديهم ،تتمكن جلنة امل�ساندة من طباعة البطاقات
التعريفية ب�صورة اتوماتيكية وب�شكل �سريع يخت�صر الوقت واجلهد .وقد أ�عرب
نائب رئي�س جلنة امل�ساندة ا إلدارية أال�ستاذ ح�سني م�ساعد أال�سود أ�ن هذه الفكرة
ت�ساهم يف ال�سيطرة على �آلية الت�سجيل و�إ�صدار البطاقات كما متنح فر�صة أ�كرب
للتعرف على �إمكانات املتقدمني للجان وخرباتهم ،واملهام التي ميكن �إ�سنادها لهم،
مما ي�سهل على م�شريف اللجان اتخاذ القرار ب� أش�ن ان�ضمامهم للجنة املطلوبة.
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بقلم  :حممد املح�سن

جمتمعنا واحلرية

قراءة يف كتاب( رجل ال�سيا�سة)
للدكتور توفيق ال�سيف

نوفمرب 2011م
1432هـهـ --يوليو
احلجة 1432
ذو�شعبان
اخلام�س -
 2011م
العددالتا�سع -
اخلط  -العدد

مقال

ما أ�ن تنتهي من قراءة كتاب رجل ال�سيا�سة "دليل
يف احلكم الر�شيد" للدكتور توفيق ال�سيف حتى
ت�ستنتج أ�ن كل ف�صل من ف�صوله الت�سعة ي�ستحق
أ�ن يكون كتابا منف�صال لوحده .فما يختزله هذا
الكتاب من ف�صول مهمة ،وحقول أ�هم ،ي ؤ�كد
حاجة املجتمع لدليل مر�شد نحو اللحاق بركب
التقدم ،أ�و على أالقل ،الو�صول �إىل حيث بد أ�
آالخرون ،ولي�س �إىل حيث و�صلوا .ومع معرفتنا
مبفكر كالدكتور توفيق ال�سيف ،وما ميتلكه من
فكر ،جتعل من �إمكانية �إفراد كتاب خا�ص لكل ف�صل م�ستقبال ،أ�مراً لي�س �صعباً
على أ�مثاله.
ولعل احلديث عن مو�ضوع احلرية يف الكتاب ،ال يجعلنا ن�ستغرب �إفراد امل ؤ�لف
لف�صلني من ف�صوله للحديث عن احلرية وعن حق احلرية ،وهذه ال�سطور من
املداخلة وهي حتت عنوان " جمتمعاتنا واحلرية" �سوف حتاول أ�ن ت�سلط ال�ضوء
على ثالث ق�ضايا لطريق احلرية يف جمتمعنا والتخل�ص من التبعية.
واملحاور الثالث هي :املجتمع وا إلن�سان احلر  ،مفهوم الفرد والفردية  ،املوازنة
بني ثقافة الطاعة وثقافة امل�س ؤ�ولية.
أ�وال :املجتمع وا إلن�سان احلر
ال ميكن أ�ن تنموا احلرية يف أ�ي جمتمع من املجتمعات �إال بوجود ا إلن�سان احلر،
و أ�حد م�شاكل مع�ضلة احلرية هي غياب ا إلن�سان احلر ،فدائما عندما نناق�ش
ق�ضية حرية الفرد يف املجتمع ،تتبادر �إلينا تلك الهالة املقدّ�سة التي ن�ضفيها
على املجتمع ،وال�صحيح أ�ن هذا املجتمع هو عبارة عن جمموعة أ�فراد يعي�شون
يف نف�س الزمان واملكان ،فهي ال حتمل بني ط ّياتها أ�ي أ�بعاد أ�خرى ،غري تو�صيف
حلالة أ�فراد يتعاي�شون مع بع�ضهم آالخر.
والفكرة هنا هي حتول هذا الفرد من �شخ�ص تابع وعبد �إىل �إن�سان حر ومنتج،
وهو ما يعني حتول املجتمع �إىل جمتمع متقدم ومتح�ضر ،لذا ومع هذه الثورة
التكنولوجية التي نعي�شها أ��صبح ك ّل فرد هو م�صدر ثقافة نف�سه ،وهو املتح ّكم
يف مدى ا�ستجابته للم ؤ� ّثرات من حوله ،والتي تع ّر�ضه مل ؤ�ثرات ال ح�صر لها ،قد
تختلف الب ّتة عن فرد مقابل يعي�ش معه ،بخالف املجتمعات البدائ ّية الذي كانت
ال�سيطرة فيها على أالفكار واملعتقدات �شبه مركز ّية.
و لذلك فان التزام ا إلن�سان بحقوق حريته الفرد ّية هي حماية كافية له �ضد بقية
أالفراد .فاملجتمع الراقي هو لي�س � إ اّل نتيجة أ�فراد حرين ومنتجني ،واملجتمع

املتخ ّلف ما هو � إ اّل أ�فراد تابعني وخاملني.
ثانيا :مفهوم الفرد والفردية
لكي تنموا بذرة احلرية نحن بحاجة �إىل �إعادة االعتبار ملفهوم الفرد والفردية،
ألنه ال ميكن أ�ن تنموا بذرة احلرية يف جمتمع أالفراد ،فالفرد يف جمتمعاتنا
مازال يراوح مكانه �ضمن �إطار اجلماعة ،وجتعله خا�ضعا للجماعة بت�شكيالتها
املختلفة (العائلة ,القبيلة ,احلزب ,الدولة ,الوطن� ..إلخ) ,و أ�ن هذه الت�شكيالت
ال تزال لها الريادة يف مقابل الفرد .ف�إذا ما تعار�ضت م�صلحة الفرد مع م�صلحة
اجلماعة ،ف�إن ثقافته متنعه من حتديد خياراته ،فيذوب يف �إطار اجلماعة حتى
ولو كانت �ضد م�صاحلته ال�شخ�صية.
وهذا احلال هو خالف ما هو قائم متاماً يف الغرب ،حيث أالولوية للفرد على
ح�ساب املجموع واجلماعة .فالثقافة العربية وا ٍ إل�سالمية هي ثقافة تقدم
م�صلحة اجلماعة على م�صلحة الفرد ،بعك�س املجتمعات أالكرث تقدما و أ�كرث
حري ًة ،حيث تكون ا�ستقاللية الفرد أ�هم من اجلماعة ،وتتعامل معه على أ�نه
كينونة م�ستقلة بذاته ،بعيداً عن ارتباطاته اجلماعية أالخرى ،وبغ�ض النظر
عنها.
ؤ
ثالثا :املوازنة بني ثقافة الطاعة وثقافة امل�س�ولية
�إن الرتبية على احلرية يف جمتمعاتنا ال تقوم �إال من خالل املوازنة بني ثقافة
الطاعة وثقافة امل�س ؤ�ولية ،فمجتمعاتنا عانت ولكثري من أالزمنة من ثقافة
اال�ستبداد حتت عنوان الطاعة ،ففي املنزل يجب على االبن أ�ن ي�سمع ويطيع
وينفذ فقط ،ويف املدر�سة البد من طاعة املعلم طاعة عميا يف كل ما يقول ،وعلى
م�ستوى الدول �شاعت وال زالت ثقافة الطاعة لويل أالمر ،الذي يقرر ويفعل
من دون الرجوع �إىل من يحكمه ،وبعيدا عن أ�ي قانون أ�و رابط يجمعه مع هذا
الفرد.
وهذا ما يو�صفه الكاتب بالتدخل االعتباطي أ�و التحكم من جانب أ��شخا�ص أ�و
رجل دولة ينطلقون من متبنيات �شخ�صية الخرتاق احلرمي اخلا�ص أ
بالفراد.
واحلقيقة أ�ن هذه الثقافة ولدت ثقافات و أ�جيال م�ستبدة بالر أ�ي با�سم الطاعة،
خلقت نوعا من اال�ست�سالم والتواكل والهروب من الواقع با�سم الطاعة ،حتى
عادة هذه احلالة هي أال�صل ،وخمالفتها هي تغيري ال�سائد ال�صحيح ؟؟
وهنا ال بد من �إ�شاعة ثقافة حتمل امل�س ؤ�ولية ،امل�س ؤ�ولية يف كل �شي ،من م�س ؤ�ولية
التفكري ،وم�س ؤ�ولية احلركة� ،إىل م�س ؤ�ولية حل امل�شاكل التي تواجه ا إلن�سان
نف�سه ،وكل هذا يحتاج بالت أ�كيد الن يكون لدينا �إن�سان حر.
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املنتج الثقايف القطيفي
لدى ال�شيخ علي املرهون -الر ؤ�ية وامل�شروع
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مقومات الر ؤ�ية وامل�شروع لدى ال�شيخ علي املرهون
ينطلق ال�شيخ علي املرهون يف مقام الت أ�كيد واحلر�ص والثقة باملنتج الثقايف القطيفي من
خالل العديد من النقاط أ�جملها يف خم�س مقومات أ��سا�سية هي:
أ�و ًال :تبنيه لعملية الطباعة والتمويل للكتاب القطيفي� ،إذ بدون هذه الثقة ما كان له �نأ
ي�ستمر يف تبني مثل هذا امل�شروع على مدى عقود من الزمن.
أ
ثانياً:اعتماد املنتج الثقايف القطيفي كواحد من امل�صادر الرئي�سة ،يعر�ضه يف �صف �مهات
املراجع عند تطرقه أ�و معاجلته ملو�ضوع ذي �صلة ،دون أ�ن يبخ�س آ
للخر حقه.
ثالثاً :ا إل�شادة الدائمة بل وامل�ستمرة بكل منتج ثقايف يقع بني يديه ،بل ويف ّعل كل فر�صة
ت�سنح له يعرب من خاللها عن موقفه االيجابي جتاه هذا املنتج أ�و ذاك .ومن يطالع ما
�سطرته ميينه املباركة يف عموم مقدماته وتقاري�ضه يدرك هذا أالمر دون عناء .ولنا يف
زيارته ملر�سم الفنان الت�شكيلي أال�ستاذ :علي ال�صفار،عام 1412هـ وت�سجيله لكلمة يف � أش�ن
هذه الزيارة داللة يف غاية أالهمية تلقي بكثري من ظاللها على و�ضوح الر ؤ�ية و�سمو
امل�شروع الذي يدعو �إليه ال�شيخ املرهون ،خ�صو�صاً و أ�ن هذه الكلمة ت أ�تي مبثابة وثيقة
تدعم يف جانب منها احلركة الفنية الت�شكيلية يف املنطقة ،ومن هذه الزاوية ن�ضع كلمة
ال�شيخ املرهون يف �سياق الدعم وا إل�شادة ب أ�ي منتج ثقايف قطيفي ،والفن الت�شكيلي واحد
من روافد الفعل الثقايف املهم والرائد يف املجتمع.
ومما جاء يف كلمته – ر�ضوان اهلل عليه � " -إن الرتاث العربي ال زال ي�ستهوي النفو�س
احلرة ذات الوعي وا إلح�سا�س والتفكري ،فما زالوا ي�ساهمون نرثاً و�شعراً .أ�ما الت�صوير
والت�شكيل مما يعطيك عني احلقيقة منه فذلك مما ي�ستع�صي على كثري منهم  ...وعلى
أ��سا�س ال يخل اهلل أالر�ض ،ف�إن عبدالعلي بن علي ال�صفار ،ال�شاب النبيل ،وهب ذلك حتى
أ��صبح فناناً فقدم ملجتمعه ما أ�بهر العقول مما يتعلق بالرتاث العربي بجميع فنونه حتى
أ�راهم �إياها حقيقة وال خرب كالعيان ،فرتى منه �صورة أالعرا�س ،أ
وال�سواق ،والنوادي،
أ
والفراح واملحافل فما زار معر�ضه زائر �إال كان معجباً به ،ومبوهبته ،وكنت ممن زاره
فرافقني ليخربين عن نتاجه من الت�صوير والت�شكيل  ...فحيى اهلل ال�صفار وحي اهلل
جهوده ووفقه إلنتاج ما يكون فوق هذا امل�ستوى الرفيع " .
رابعاً :العالقة االجتماعية املتوازنة فيما بينه وبني كتاب جمتمعه من جهة ،وبينه وبني
ال�شرائح االجتماعية أالخرى ،م�ستفيداً يف ذلك من �آليات العمل املتاحة بني يديه من
قبيل ( منرب اخلطابة ،امل�سجد عرب �صالة اجلماعة ،الت أ�ليف والن�شر ،جمل�سه الذي يلتقي
فيه بكافة �شرائح املجتمع ،ا إلر�شاد والتوجيه أ�ثناء منا�سك احلج والعمرة والزيارة .جميع
ذلك بهدف �إيجاد نوع من التكامل بني امل ؤ�لف ( املثقف ) واملجتمع املحلي أ�و الت�صالح – �إن
�صح التعبري  -فيما بني الفئتني ( املثقف  /املجتمع ).
خام�ساً :التحلي بال�صرب ،والهدوء يف العمل وعدم اال�ستعجال يف قطف ثمار امل�شروع كل
ذلك بغية �إن�ضاج الفكرة للدفع نحو أالمام .وميكن ر�صد ذلك يف جتربته ن�شر( ديوان
الرو�ضة العلية ) آلية اهلل ال�شيخ علي اجل�شي ( 1296هـ 1376 -هـ )� ،إذ يقول� " :سبق لهذه
الرو�ضة قبل �سنيات موافقة جماعة من أ�هل اخلري على طبعها ون�شرها لي�ستفيد منها
املجتمع ب�صورة عامة ،بيد أ�ن العراقيل ال�شائكة �شلت حركة ذلك االتفاق و أ�بت عليها �إال
اخلمول ،أالمر الذي أ�وجب لها أ�ن تكون جممدة طيلة هذه املدة.

وتلك املحاالت و�إن كانت
فا�شلة من جراء ما أ��شرنا
�إليه غري أ�نها كانت كغر�س
يرجى منا ؤ�ه ،و�شجر ي ؤ�مل
ثمره .حتى انبثق نورها يف
أ�وائل عامنا هذا ( 1380هـ )،
حيث انربى رجل من أ�هل اخلري
ف أ�خذ على عاتقه القيام بطبعها
ون�شرها ب�إ�شارة أ�حد أ�فراد تلك
اجلماعة التي أ��شرنا �إليها وذلك الرجل معروف لدى اجلميع باخلري وال�صالح وبكل ما
علي أ�ال أ�ذكر ا�سمه أ�و كنيته
فيه معنى ا إلن�سانية ،وال أ�ن�س جوابه العملي املقرون بت أ�كيده ّ
• ،أالمر الذي دلني على �إن�سانية حقة و�شعور فيا�ض " .
مكت�سبات الر ؤ�ية وامل�شروع لدى ال�شيخ علي املرهون
مما تقدم ف�إن الر�سالة ال�سلوكية ،والتغذية الراجعة التي ن�ستمد عنا�صرها من مقوالت
ال�شيخ علي املرهون املختلفة ،على �صعيد تدوير املنتج الثقايف القطيفي املحلي ترتكز على
ا�ستثمار مواطن القوة والقدرة الفكرية يف املجتمع ،والذي يحمل يف وجه من وجوهه
�إعادة تدوير هذا املنتج ،عرب تفعيل �آليات عمل م�ستدامة تن�سجم مع م�شروع النه�ضة
وا إلمناء ،والذي يتم من خالل عملية العر�ض والتعريف ب أ�ي �إ�صدار ومنتج من خمتلف
املجاالت والتخ�ص�صات ( النظرية  /والتطبيقية ) ،لكاتب أ�و باحث من أ�بناء املجتمع،
ون�شر هذا العر�ض أ�و التعريف به عرب أ�وعية املعلومات املختلفة� ،صحف ،جمالت  ،دوريات
متخ�ص�صة� ،شبكة ا إلنرتنت  ...الخ ،و عرب تفعيل �آلية اجلوائز واحلوافز.
وهذه اخلطوة ،وغريها مما ي�ستفاد من جتربة ال�شيخ املرهون مهمة للغاية ،فهي حتتوي
على عن�صر التعزيز لل�سلوك ا إليجابي من قبل املجتمع جتاه أ�ي كفاءة من كفاءاته ،وهو ما
يت�ضمن – أ�ي عن�صر التعزيز  -بدوره تغذية راجعة �سرعان ما تتحول �إىل فعل وممار�سة
بالتايل �إىل �سلوك وخربة يتطبع عليه أ�بناء املجتمع.
كما و أ�ن عملية تدوير املنتج الثقايف املحلي من خالل أالدوات ال�سابقة الذكر ،ينمي حالة
ال�شعور باالنتماء ،وهو ما يعني بال�ضرورة توكيد الذات .بالتايل فلي�س من ال�صحيح
الركون �إىل ال�سلبية املطلقة جتاه أ�ي نتاج معريف ثقايف ي أ�تي من أ�حد من أ�بناء املجتمع
على أ�نه ال يحمل ما ي�ستحق معه أ�ن يقر أ� ،وب أ�ن اجلديد ح�سب هذا الت�صور واملنطق ي أ�تي
عادة من خارج احلدود ،أ�ي من عند آالخر البعيد عن العني كما يقال.
امتداد التجربة وامل�شروع ( من التنظري للممار�سة )
ا�ستناداً ملعطيات جتربة ال�شيخ علي املرهون ،و�ضمن خط �إعادة تدوير املنتج الثقايف
القطيفي ،عرب ممار�سة املثاقفة على م�ستوى الداخل ،ف�إن دورنا – فيما أ�ح�سب – كمدّعني
بحمل الهم الثقايف ،و أ��صحاب قلم من اجليل ال�شاب ،يتجلى يف عدة أ�مور منها:
أ�و ًال :أ�ن نقر أ� لبع�ضنا البع�ض؛ و�إثراء ما يعر�ض علينا باحلوار وحلقات النقا�ش الهادف،
وعر�ض ذلك عرب و�سائط التعبري املختلفة ( �صحافة ،جمالت ،انرتنت ،منتديات
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�أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف أوالح�ساء والبحرين ( م�صدر �سابق )� ،ص .33
عبدالله التاروتي ،دار القارىء ،بريوت – لبنان ،الطبعة أالوىل 1429هـ
 ال�شيخ علي املرهون رواية جمتمع وجتربة حياة ،إ 2008م� ،ص .557• يعني بذلك املرحوم احلاج �أحمد بن عبداهلل العوى ( 1341هـ 1420 -هـ )
 املجموعة ال�شعرية الكاملة للعالمة اجل�شي ( ،الرو�ضة العلية ) ،الناظم العالمة ال�شيخ علياجل�شي ،من�شورات دار الهداية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية1424 ،هـ 2003 -م� ،ص 7
 ب�شرى املذنبني و�إنذار ال�صديقني ،ال�شيخ نا�صر اجلارودي ،املطبعة احليدرية ،النجف أال�شرف  ،الطبعة أالوىل 1955م �أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف أوالح�ساء والبحرين ،ال�شيخ علي البالدي البحراين القديحي ،مطبعة النعمان،
النجف أال�شرف ،الطبعة أالوىل 1377هـ.
 إالزهار أالرجية يف آالثار الفرجية ،ال�شيخ فرج العمران ،مطبعة النجف ،النجف أال�شرف ،اجلزء الثاين ،الطبعة أالوىل1382هـ
 من �أعالم العوامية� ،سعيد ال�شيخ علي �آل �أبو املكارم ،الق�سم الثاين من اجلزء أالول ،مطبعة آالداب ،النجف أال�شرف،الطبعة أالوىل 1961م – 1381هـ.
 ديوان وحي ال�شعور ،مال علي بن حممد الرم�ضان اخلطي ،املطبعة احليدرية ،النجف أال�شرف ،اجلزء أالول ،الطبعة أالوىل1383هـ 1982 -م.
 النظرات إاللهية يف املمادح النبوية ،الفا�ضل ال�شيخ من�صور البيات ،مطبعة آالداب ،النجف أال�شرف ،الطبعة أالوىل1388هـ
 ديوان بن معتوق ،ال�شيخ علي املرهون ،املطبعة احليدرية ،النجف أال�شرف ،الطبعة أالوىل 1956م – 1375هـ.الزفرات املح�سنية يف رثاء الغرتة الطاهرة النبوية ،عبداملح�سن العقيلي التاروتي اخلطي ،املطبعة احليدرية ،النجف أال�شرف،
الطبعة أالوىل 1371هـ.
 ديوان حمرك أال�شجان يف رثاء �أمناء الرحمن� ،أحمد عبداهلل العوى اخلطي ،املطبعة احليدرية ،الطبعة أالوىل 1371هـاهلل اخلالق القدير ،حممد علي ح�سن مكي نا�صر ،مطبعة النعمان ،النجف أال�شرف ،الطبعة أالوىل 1382هـ.
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وملتقيات  ...الخ )
ثانيا ً :جعل هذه القراءة �ضمن م�صادر بحوثنا ودرا�ساتنا؛
ثالثا ً :الثقة بذاتنا ومقدرتنا على ا إلنتاج وامل�شاركة الفكرية والثقافية ،وب أ�ننا منلك من
القدرة والطاقة ما يجعلنا نعرب عن خمزوننا الثقايف بالكفاءة التي ميتلكها آالخرون ،دون
أ�ن ي�صاحب ذلك أ�دنى �شعور بالدونية أ�و اخلجل قبالة آالخر.بالتزامن مع عدم ال�شعور
بالرنج�سية وت�ضخم الذات ،بل التحرك من موقع [ احلكمة �ضالة امل ؤ�من ] ح�سب امل أ�ثور
من القول.
آ
رابعاً :العمل على تبني خيار عملية الطباعة والن�شر وت�شجيع الخرين عليه� ،إذ بهذه
العملية ومنها ،تنمو وتزدهر احلركة الثقافية يف املجتمع ،كما أ�نها متثل بالن�سبة للكاتب
أ�ف�ضل طريقة لتقييم عمله فيزيد من خاللها نقاط القوة فيما يبحث ويكتب ،باملقابل
يعالج مواطن ال�ضعف والق�صور لديه.
خام�ساً :تفعيل �آلية الدعم املعنوي واملادي ،من خالل امل�ساهمة يف تبني الطباعة والن�شر،
�إما ب�صورة فردية ،أ�و م�شرتك مع �آخرين ،وهو ما يعطي الكاتب والباحث فر�صة ثمينة
لن�شر نتاجه الفكري واملعريف ،مبا يتيح الفر�صة يف املزيد من البحث والدرا�سة ،ألنه يجد
من بني جمتمعه من ميده بالعون وامل�ساهمة.
املنتج الثقايف القطيفي يف مقوالت ال�شيخ املرهون
لكي نكون على مقربة ومتا�س من مناخ جتربة ال�شيخ علي املرهون ،ال بد من التعرف على
بع�ض من مقوالته التي تعك�س يف ال�شكل وامل�ضمون جانباً مهماً من �إيحاءاتها الدافعة
نحو تفعيل �إدارة تن�شيط مواطن احلركة فيها ،وهي مبجملها الكلي تعرب وكما تقدم
�سابقاً عن مكون ال�شيخ النف�سي واالجتماعي الذي �صبغت وطبعت أ�ن�شطة ال�شيخ علي
املختلفة  -بهذه آاللية دون �سواها فيما أ�ح�سب – ميكن لنا تلم�س الطريق نحو فهم
جانب مهم وحيوي من �شخ�صية ال�شيخ علي املرهون يف بعدها الثقايف االجتماعي.
املقولة أالوىل  :كانت وال تزال بالدنا القطيف �آهلة بالعلماء أالفا�ضل ،وبغاة اخلري
أالماثل ،فكم أ�خرجوا للنا�س كتباً لها قيمتها يف املجتمع ،مما يدل على غزارة علمهم
ونزاهة نفو�سهم ،وقد بلغ أ�وائلهم � أش�واً ال يدرك مثله اليوم ،ففيه وما قبله ال تزال ال�صفة
تدل على مو�صوفها حتماً ،حاكية عنه ،منبئة عن دخائله مهما حاول �إخفائها . " ...
املقولة الثانية :ومبا أ�ين أ�عرف من نف�سي متام الرغبة �إىل ن�شر هذا ال�سفر اخلالد،
أ
والثر القيم ملا فيه وفيه من املثل العليا والقيم الروحية مما ذكرت وما مل أ�ذكر مما يعجز
عن بيانه أ�مثايل .أ�ود لكل من ر أ�ى ملثل هذا امل�شروع احلي قيمة و أ�قام له وزناً أ�ن يقدره حق
احلب يف �سنبله فلكل أ�هل " .
قدره ،و�إن مل يكن من أ�هل ذلك فليدع ّ
املقولة الثالثة :فكم وجِ د يف النا�س رجال توفرت فيهم ال�صالحية وكان يف �إمكانهم القيام
مبثل هذا امل�شروع و أ�كرث ،لكنهم رغم هذه القدرة مل يعبئوا ب�شيء حتى درجوا بعد أ�عمار
طويلة بدون أ�ثر يذكر ،بل رمبا �سخِ روا مبن له الهواية يف ذلك.
أ
ويوجد يف زماننا اليوم مَن يحمل هذه الفكرة اجلامدة ،فيوجهون الالئمة على �مثال
امل ؤ�لِف �سواء يف املح�ضر أ�و املغيب – وما أ�كرث اللوام – يف دار خيم على أ�هلها كبت ال�شعور،
غري أ�ن أ�ويل العزائم مل تثنهم لومة الئم " .
املقولة الرابعة  :بني يدي  ...كتاب  ...كنا نتطلع �إىل أ�مثاله من أ�مد غري ق�صري  ...وكم
كان �سروري حينما قدم � إ َّ
يل  ...وهذا الكتاب كا�سمه ي�ضم الكثري من أ�عالم هذه القرية
أ
علماً و أ�دباً وزعامة ،كما �إنه �سيكون النواة الوحيدة التي لها �ثرها الفعال يف تنبه النامي،
و�إيقاظ العزائم ،و�إثارة ال�شعور احلي من رجالنا أالعاظم وكتابنا النابغني ،و�شعرائنا
العباقرة ،في�سجلون ما لوطنهم ومواطنيهم من �آثار قيمة وتاريخ جميد و�آراء حرة،
و أ�فكار ح�صيفة لت�سري مع الركب " .
أ
أ
آ
وال�سفر اخلالد �ثار
املقولة اخلام�سة :ويف بالدنا القطيف من �مثال هذا الثر القيم ِّ
و�آثار ،ويف أالمل بعون اهلل وح�سن توفيقه أ�ن متثل لعامل الن�شر عن قريب �إن �شاء اهلل
تعاىل " .
أ
املقولة ال�ساد�سة� :سبق يل أ�ن وعدت القراء الكرام بتقدمي هذا ال�سفر القيم ،والثر اخلالد،
 ...كنتُ وامل ؤ�لف نحاول �إجناز الوعد حتى من اهلل �سبحانه ب�إجنازه ،ورفع أ��سباب التعويق

عن �إبرازه فها هو يطلع على قرائه يف ثالثة أ�جزاء متتابعة �إن
�شاء اهلل تعاىل "
املقولة ال�سابعة :يقف القلم عن جريه عند هذا احلد  ...دفعني
�إىل حتريرها الواجب الديني أ�و ًال وبالذات ،والوطني ثانياً
وبالعر�ض ،مل يحفزين عليها قريب أ�و بعيد ،ومل يحررها
قلم م�ست أ�جر يكيل أاللقاب كيل ال�صاع ،ال أ�بتغي �إزاء ذلك
حمداً وال �شكوراً ممن قرب أ�و بعد� ،إذ ال �شكر على واجب،
حامداً ربي �سبحانه على ما وفق من �إيجاد هذا الرتاث
الغايل أ
والثر اخلالد " .
أ
املقالة الثامنة :ومن �ولئك الذين فازوا بهذه املكرمة ...
حامل لواء ال�شعر ال�شعبي من أ�هل هذا اخلط ،فهو النابغة
الفذ فيهم ،فحق لهم أ�ن يفخروا بنابغتهم ،وي�شجعونه
وميدوا له يد امل�ساعدة يف ن�شر ديوانه. " ...
أ
املقولة التا�سعة :دفعني الوالء وا إلخال�ص لعقيدتي لهل البيت
الطاهر عليهم ال�سالم أ�و ًال ،وتقديراً جلهود ذلك املخل�ص الديني
املتفاين يف أ�هل بيت نبيه �سالم اهلل عليهم ثانياً ،أ�ن أ�كتب كلمتي
هذه على هذا ال�سفر اخلالد بخلود الدهر الذي ي�سجله لناظمه أ��سمى
الذكريات. " ..
ؤ
املقولة العا�شرة:قبل �سنيات قالئل تعرفت على م�لف هذا الكتاب يف بالده القديح من
غري ق�صد فعرفت منه �شاباً دمث الطبع� ،سليم النف�س ،طاهر ال�ضمري ح�سن اخللق .فما
انف�ض ذلك املجل�س حتى قدم �إيل باكورة أ�عماله ،و أ�ول خطوة خطاها يف ميدان الت أ�ليف،
وهو كتاب قيم ي�ستمد مواده من أ��شعة موالنا أ�مري امل ؤ�منني علي بن أ�بي طالب عليه
يل هذا ال�سفر اخلالد أ
ال�سالم  ...وهاهو اليوم يقدم � إ َّ
والثر القيم املاثل بني يديك حتت
مو�ضوع عظيم ال� أش�ن جليل القدر " .
ختاماً أ�قول :كثرية هي تلك أال�سماء الكبرية يف واقعنا االجتماعي القطيفي ،وكثرية هي
تلك الرموز الريادية الفاعلة،التي ت�ستحق البحث والدرا�سة باعتبارها عن�صراً مهماً من
عنا�صر القدوة احل�سنة ،وال�شيخ علي املرهون ،واحد من هذه أال�سماء الكبرية التي أ�دركت
ب أ�ن رفاه املجتمع وتقدمه يتمركز حول تبني خيار القيم العليا املنطلق من حب اخلري
لعموم النا�س ،واهلل املوفق ل�سواء ال�سبيل ،وكل فعل جميل.
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باخت�صار ناق�شت فيما �سبق أال�سلوب أالن�سب لتمديد اليوم على وجه أالر�ض
لت�صبح ال�سنة ع�شر �سنني أ�و اليوم �إىل ع�شرة أ�يام ،تعر�ضت لتباط ؤ� أالر�ض
نتيجة كوارث أ�ر�ضية كالزالزل ،أ�و كونية كمرور مذنب أ�و كوكب بالقرب من
أالر�ض لكننا ال ن�ستطيع أ�ن جنزم بحدوث ذلك وحتى لو حدث فنحن ال
ن�ستطيع اجلزم أ�ن ذلك �سي ؤ�ثر على �سرعة دوران أالر�ض و�سي ؤ�دي �إىل تباطئها،
ومن هذا املنطلق ن�ستطيع القول� :إن االحتمال �ضعيف جدًا.
انتقلت بعد ذلك �إىل دليل من نوع �آخر باال�ستناد �إىل ق�ضية يو�شع بن نون الذي
أ�مر ال�شم�س بالوقوف أ�و التباط ؤ� ،ونتيجة لذلك ا�ستطال اليوم أالر�ضي ب�سبب
تباط ؤ� أالر�ض ،وهذا يعود لقدرته�-سبحانه وتعاىل� -إذا أ�راد التدخل يف هذا
الكون اً
تدخل حكي ًما(.)1
ؤ
أ
من خالل ما �سبق نخرج بحقيقة حتمية �إن ا�ستطالة اليوم تنتج عن تباط� الر�ض
حول نف�سها ،هذه احلقيقة هي احلقيقة الوحيدة التي بني أ�يدينا وهي �سوف
ريا حول تف�سري ا�ستطالة اليوم وهذه احلقيقة أ��شار �إليها ا إلمام
ت�ساعدنا كث ً
الباقر-عليه ال�سالم ،-وقد تكون هناك احتماالت ال متناهية ال تخطر على
بالنا حول هذه النقطة وهذا يعود بالطبع �إىل قدرته �سبحانه وتعاىل ،ونحن

نتم�سك بهذه النظرية وهي تباط ؤ� أالر�ض ألنه يتعذر علينا وجود البديل لها،
ونتم�سك بها طاملا أ�نها ت�سد الفراغ النظري وهذا مقبول يف كثري من نظريات
الفيزياء ،وما يع�ضد ذلك أ� ً
ي�ضا وجود ن�صو�ص دينية حولها وهو كالم ا إلمام
حممد الباقر –عليه ال�سالم.-
�سوف أ�قوم آالن بتحديد �سرعة أالر�ض يف زمن خروج املهدي ،نحن نعلم أ�ن
ال�سنة تتكون نتيجة دوران أالر�ض حول ال�شم�س وهذه الدورة تتم يف 365
يو ًما وت�ساوي  31,536,000ثانية� ،ستكون �سرعة أالر�ض :امل�سافة مق�سومة على
الزمن ،ف�إذا علمنا أ�ن البعد بيننا وبني ال�شم�س  150مليون كم ،وحميط الدائرة
�سيكون 942,000,000,000=150,000,000,000*3.14*2م� ،سيكون معدل �سرعة
دوران أالر�ض حول ال�شم�س :امل�سافة مق�سومة على الزمن ،ف�إذا ا�ستخدمنا
أالرقام أ�عاله �سنخرج ب�سرعة دوران أالر�ض حول ال�شم�س942,000,000,000( :
 )31,536,000/وهذه النتيجة ت�ساوي تقري ًبا (30,000م/ث).
ف�إذا حافظت ال�شم�س على بعدها بني أالر�ض� ،ستكون �سرعتها 3000م/ث ،ف�إذا
أ��صبحت �سرعة أالر�ض بهذا املقدار �ستكمل دورتها حول ال�شم�س يف 3650يو ًما
أ�ي ما يعادل ع�شر �سنني.
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(�)1إن إالميان امل�سبق بق�ضية يو�شع بن نون-عليه ال�سالم�-سوف ي�س ّهل علينا االعتقاد بحدوث ذلك
كما �أ�ستدل إالمام الباقر-عليه ال�سالم -بق�ضية يو�شع حول هذه امل�س�ألة� ،أما �إذا �ألغينا االعتقاد بق�ضية
يو�شع بن نون –عليه ال�سالم� -سيكون من ال�صعب جدًا �أن نقنع �أنف�سنا بحدوث ذلك ،فق�ضية إالميان
باملعجزات التي وردت يف القر�آن ال ي�سد فراغها �إال قدرة اهلل �سبحانه وتعاىل ،لهذا يجب علينا �أن ن�ؤمن
بهذه القدرة إاللهية.
أ
�إن قيمة إالميان باملعجزة عظيمة جدًا ومن امل�ستحيل �ن تكتمل حياة إالن�سان بدون إالميان بهذه
املعجزات ،والذي ال ي�ؤمن باملعجزات يعي�ش يف �صراع مع نف�سه حول إالميان بوجود اهلل �سبحانه وتعاىل،
والحلاد
وهذا ناجت بالطبع عن املواجهة بني العلم والدين ،وبالتايل يعي�ش إالن�سان يف و�سطية بني إالميان إ
وهذه الو�سطية ت�سمى الال دينية كما ح�صل لعامل الفيزياء ال�شهري �ستيفن هوكنج الذي �ص ّرح يف كتابه
الت�صميم العظيم �إىل �أن العلم با�ستطاعته تف�سري الكون دون احلاجة �إىل وجود اخلالق ،ويف مقابلة �أجريت
معه �شهر �سبتمرب من عام 2010م ،على قناة (�سي �إن �إن) ،حاوره فيها الري كنج� ،س�أله :هل ت�ؤمن
بالله؟ �أجابه هوكنج :قد يكون إالله موجو ًدا ،لكن ب�إمكان العلم تف�سري الكون بدون احلاجة �إىل خالق.
إ
بالحلاد ،وحول
وقد يتطور أالمر �إىل ما هو �أخطر من ذلك وهو عدم إالميان بوجود إالله وهذا ي�سمى إ
هذه املواجهة يقول الفيل�سوف الربيطاين (كولني ماكجني) يف حوار مع جوناثان ميلر� ،أذاعته (بي بي
(الحلاد تاريخ خمت�صر لنق�ض إالميان)�( :أنا ال �أ�ؤمن أ
بال�شياء اخلارقة
�سي) الربيطانية ،يف �سل�سلة عنوانها إ
للطبيعة ،ال معجزات ،ال معتقدات غيبية ،ال جن ،ال �إلهام ،وكل ما �إىل ذلك ويتابع ويقول :ال يوجد �يأ
دليل م�ؤكد على وقوع مثل تلك املعجزات يف �أي وقت م�ضى� ،إن اليقني بحدوثها يبنى غال ًبا على اعتقاد
م�سبق بوجود إالله ،اً
للميان بوجوده) .وهنا �أ�ستطيع �أن �أقول �إن العلم لي�س
بدل من �أن تكون نف�سها م�صد ًرا إ
أ
أ
له القدرة الكافية على تف�سري الكون ب�كمله-وباخل�صو�ص املعجزات والمور الغيبية -دون اللجوء �إىل
اخلالق ،والذي يحاول تف�سري الكون مبا يحويه من معجزات و�أمور غيبية بالعلم فقط �سيعي�ش يف و�سطية
والحلاد ،وقد يتعدى أالمر �إىل ما هو �أخطر من ذلك وهو نكران وجود اهلل.
بني إالميان إ
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لكن وماذا عن اليوم هل �سيظل اليوم يحافظ على أ�ناقته التي نعرفها آالن ،كما
نعرف أ�ن اليوم ينتج عن دوران أالر�ض حول نف�سها ،وهذا الدوران يتم يف ()24
�ساعة وب�سببه يتكون الليل والنهار ،ف�إذا علمنا ن�صف قطر أالر�ض ()6400كم،
فمعدل هذا الدوران �سيكون ()465م/ث .فهذه ال�سرعة �سوف تتباط أ� �إىل معدل
 46م/ث ،فقط .وبهذا الطريقة ا�ستطعنا أ�ن نقي�س �سرعة أالر�ض حول ال�شم�س
وحول نف�سها.
أ
لكن هل هذا هو الذي �سيح�صل بالفعل؟ �إن اجلواب لي�س بال�ضرورة �ن يكون
بنعم ألنه رمبا يكون ال أ� ً
ي�ضا ،نحن جنتهد أ�ن نفهم طريقة ا�ستطالة اليوم
باالعتماد على القوانني املوجودة بني أ�يدينا ،لكن قد ال تخدمنا هذه القوانني
ريا يف عامل ال يخ�ضع لقدراتنا العقلية.
كث ً
�إن ما �شد انتباهي أ�كرث ،لي�ست هذه أالرقام القيا�سية التي ذكرتها أ�عاله ،ف�سواء
ريا� ،إن ما هو أ�هم
هذا الذي �سيح�صل أ�و خالفه فهذا مل ي�شد اهتمامي كث ً
من ذلك وقد �صدمني و أ�ده�شني هو أ�ن ا إلمام الباقر-عليه ال�سالم -تكلم عن
حقائق علمية دقيقة للغاية ،فهو قد �سبق كوبرنيوك�س وجاليلو ب أ�كرث من أ�لف
�سنة حيث أ�نه أ�و�ضح أ�ن أالر�ض تدور حول نف�سها و أ�ن اليوم يتكون من حركة
أالر�ض حول نف�سها ،و أ�ن اليوم قد يزيد وقد ينق�ص عن هذه املدة القيا�سية
ا�ستنادًا �إىل �سرعة الكوكب وهذه احلقيقة يجب علينا أ�ن نحملها على حممل
من اجلد� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية حلول نظرية أ�نيقة مبعادالت قد تكون ب�سيطة
و�سهلة املنال ت�سمح بن�شوء دراما ب�شرية على كوكب أالر�ض.
ريا كيف ميكننا أ�ن نت�صور أ�ن ال�سنة تعادل ع�شر �سنني فالف�صول أالربعة
أ�خ ً
�ستطول نتيجة ذلك ،كذلك اليوم ،فكيف ن�ستطيع أ�ن نت�صور أ�ن اليوم �سيكون
بع�شرة أ�يام مبعنى أ�ن النهار �سيكون أ�كرث من مئة �ساعة والليل أ� ً
ي�ضا ،من
ريا �ستخرج عندنا �صعوبات
ال�صعوبة أ�ن نت�صور ذلك ألن احلياة �سوف تتعقد كث ً
كثرية ،النباتات كيف �ستنمو يف مثل هذه أالو�ضاع الغريبة جدًا ،كذلك الب�شر
كيف �سيت أ�قلم مع ليل يطول ب أ�كرث من مئة �ساعة! وال نن�سى بالطبع عدد املرات
التي �سنذهب بها للمطاعم يف هذا اليوم ال�شاق ،و أ�نا ال أ��ستطيع أ�ن أ�تخيل أ�نه
�ستكون عندي القدرة على �صيام �شهر رم�ضان أ�و أ�داء فري�ضة احلج ،كذلك
املوظفني �ستكون عندهم م�شكلة كبرية يف انتظار الراتب ،ف أ��صحاب ال�شهر
امليالدي يتذمرون حال ًيا ألنهم يعملون بفارق ع�شرة أ�يام أ�و أ�كرث عن أ��صحاب
ال�شهر الهجري ،فكيف �سيواجهون هذه ال�صعوبة؟...؟ وهل يتحتم علي
االنتظار ما يقرب من أ�لفي �ساعة كي أ�رى حبيبي كل ليلة خمي�س و أ�جل�س معه
بجانب البحر؟
�ستواجهنا الكثري من أاللغاز و�إذا �سلمنا بقيام دراما ب�شرية ملدة �سبع �سنني
فبال �شك �سنقول من دون تردد� :إن احلياة �سترتتب ب�شكل جميل جدًا من أ�جل
الب�شر ،النباتات واحليوانات أ
والفالك وكذلك الب�شر أ�نف�سهم ،فاحلياة التي
نعي�شها آالن �سوف ت�ستبدل ب�صورة من نوع �آخر يف ذلك الزمن املجهول الذي
ال نعلم متى �سيح�صل ،وهذه ال�صورة ناجمة بالطبع عن االختالف يف �سرعة
دوران أالر�ض ،وهذا االختالف �سيقلب نظامنا ال�شم�سي ب أ�كمله ،وال غرابة �إذا
جتاوز ما هو أ�بعد من النظام ال�شم�سي ،فالنظام ال�شم�سي أ��شبه بجدول املعلمني

فتغيري ح�صة من ال�سابعة �إىل أالوىل ملدر�س واحد قد ن�ضطر �إىل تغيري جدول
املعلمني ب أ�كمله ألجل هذا التغيري الب�سيط ،من أ�جل أ�ن يحافظ اجلدول على
أ�ناقته ،و�إذا افرت�ضنا أ�ن أ�حد الفيزيائيني كنيوتن اً
مثل ولد يف تلك احلقبة
مهوو�سا بدرا�سة الرتتيب اجلميل للنظام ال�شم�سي و�سي�ضع
الزمنية� ،سيكون
ً
أ
قانو ًنا أ�ني ًقا ورمبا يكت�شف حل اللغز ،وقد ال يحالفه احلظ � ً
ي�ضا ،وقد تكون
تلك الفرتة أ�جمل من هذه الفرتة التي نعي�شها آالن.
لقد قر أ�ت ترا ًثا دين ًيا يُ�صدم له العقل حول تلك الفرتة الزمنية التي �سيحكم
فيها املهدي ب�إمكان القارئ القراءة عنه يف الكتب املهتمة بذلك ،ومن خالل
أالحاديث ي�ست�شعر القارئ ذلك اجلمال ال�ساحر واخلالب يف تلك الفرتة
الزمنية الذي �ستكرث فيه اخلريات وتخرج أالر�ض بركاتها وينعمون أ�هل أالر�ض
ب�صحة وتطول أ�عمارهم ،...وهذه نتيجة حلول نظرية أ�نيقة جدًا� ،س أ�كتفي بهذا
احلديث الذي جاء يف كتاب الفنت لنعيم بن حماد ،عن أ�َبِي َ�سعِيدٍ الخْ ُ ْدرِيِّ َر ِ�ض َي
اللهَّ ُ َع ْنهُ ،عن ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،قا َلَ ( :ت ْن َع ُم أ�ُ َّمتِي فيِ َزم َِن المْ َهْدِ يِّ
ال�س َما ُء َعلَ ْي ِه ْم مِ ْد َرا ًراَ ،وال ُت ْز َر ُع أَ
ال ْر ُ
�ض َ�ش ْي ًئا
ِن ْع َم ًة لمَ ْ َي ْن َع ُموا مِ ْثلَهَا َق ُّطُ ،ت ْر َ�س ُل َّ
َ
أ
ُو�سَ ،ي ُقو ُم ال َّر ُج ُل ف َي ُق ُ
ول :يَا َمهْدِ يُّ �َعْ طِ نِي،
مِ نَ ال َّن َباتِ �إِال أ�َخْ َر َج ْتهَُ ،والمْ َ ُال َكد ٌ
َف َي ُق ُ
ولُ :خ ْذ).
ويف النهاية يجب علي أ�ن أ�قول� :إن االكت�شافات العلمية مل جتعل روايات أ�هل
البيت -الغريبة والتي تفوق اخليال -م�ستحيلة� ،إمنا جعلتها ممكنة.
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�سعيد �سلي�س يروي حكاية خم�سني عاما يف �سوق ال�سمك:

تركت كلية املعلمني ف أ��صبحت �شيخ الداللني
الكدح والتعب �ضروريان لتكوين الرثوة والتوفيق بيد اهلل
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حوار:ح�سن اخلاطر
أ
�إن الرجل الناجح هو الذي يعرف كيف يفكر الثرياء وكيف يخططون لتكوين
منهجا عمل ًيا قائ ًما على جتاربهم وكما قال أ�مري
ثرواتهم وي�صوغ من أ�فكارهم
ً
الكالم-عليه ال�سالم ( -أ�عقل النا�س من جمع عقول النا�س �إىل عقله)� .سيالحظ
القارئ �إجنازات مميزة قام بها ه ؤ�الء وهذه نتيجة طبيعية للكدح والتعب والتفكري
الذي يقومون به.
أ
ال�سماء ال متطر ذه ًبا وال ف�ضة ،واملال ال ينمو على ال�شجر ،هكذا قال �جدادنا يف
أ�مثالهم وهم �صادقون فيما قالوا ،وهنا جتربة نتعلم منها حياة الكفاح والن�ضال
لرجل أ�عمال أ�خذه قدره للعمل ب�سوق ال�سمك وهو يف العا�شرة من عمره حيث كان
والده يعمل هناك فبذل طاقته وجهده للو�صول �إىل هدفه ،وبعد وفاة والده أ�خذ
يطور �إمكاناته حتى احتل املكانة أالوىل يف �سوق ال�سمك بالقطيف ولقب ب�شيخ
الداللني.
قبل البداية ،أ�عط القارئ معلومات خمت�صرة عن حياتك؟�سعيد �آل �سلي�س :ولدت يف ال�شريعة مبحافظة القطيف عام 1368هـ ،دخلت مدر�سة
احل�سني بن علي االبتدائية ،ثم انتقلت �إىل أ�ول متو�سط وذهبت بعد ذلك �إىل كلية
�إعداد املعلمني وبقيت فيها أ�ربعة أ��شهر ،وخرجت منها �إىل �سوق ال�سمك وما زلت

فيها حتى هذه اللحظة.
احللقات التي يتكون منها م�سل�سل تنقالت �سوق ال�سمك وتلك املعاناة التي�صحبتها ،هل ن�ستطيع أ�ن ن أ�خذ نظرة �سريعة على هذا امل�سل�سل؟
�سعيد �آل �سلي�س :ت أ��س�س �سوق ال�سمك منذ فرتة قدمية جدًا ،وكان موقعه أال�صلي
بالقرب من املوقع احلايل وهو (ال�شربة) الذي يباع فيها ال�سمك بالتجزئة حال ًيا،
ثم انتقل بالقرب من �سوق (ميا�س) بجانب البنك العربي ألكرث من ع�شر �سنوات،
وعاد بعد ذلك �إىل موقعه (ال�شربة) ل�سنوات قليلة ،انتقل بعد ذلك �إىل ال�ساحة
املوجودة عند مدخل قرية التوبي وظل هناك ل�سنوات قليلة أ� ً
ريا ا�ستقر
ي�ضا ،و أ�خ ً
يف مكانه احلايل لربع قرن تقري ًبا ،وتوجد خطة م�ستقبلية يف نقل ال�سوق بعد
�سنتني بجانب البحر بني منطقة القطيف وجزيرة تاروت ،كما أ�حب أ�ن أ��ضيف أ�ن
املكانة التي يحتلها �سوق ال�سمك بالقطيف بالن�سبة �إىل اخلليج العربي هي املكانة
أالوىل.
من أ�ين تعلمت العمل يف �سوق ال�سمك ،وكم كان عمرك؟�سعيد �آل �سلي�س :بد أ�ت العمل يف �سوق ال�سمك ب�شكل ب�سيط وعمري �آنذاك ع�شر
�سنوات وذلك يف عام 1378هـ ،حيث كان أ�بي يعمل اً
دالل وكانوا ي�سموين حينها (ابن
النوخذة) وكان أ�بي يحظى ب�شعبية يف �سوق ال�سمك رغم وجود �ستة من املناف�سني
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احلاج مهدي آ�ل �سلي�س

ال يوجد عمل من
دون جمازفة ووالدي
�صاحب الف�ضل أ
الول

ال�صحة واملال أ�جمل
الن�سان
ما ميلك إ
يف هذه احلياة
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له ،وهذه املناف�سة كانت �شريفة ،ويت�ضح من كالمي أ�ن املهنة ورثتها عن
أ�بي و أ�بي ورثها عن أ�بيه ،وبهذا أ��ستطيع أ�ن أ�قول لك �إن املهنة متوارثة
أ� ًبا عن جد.
 أ�خربين حول التطور املهني الذي ح�صل لك ،منذ بدايتك (ابننوخذة) حتى هذه اللحظة (�شيخ الداللني)؟
�سعيد �آل �سلي�س :بد أ�ت يف عام 1378هـ( ،ابن نوخذة) لوالدي ،وعندما
أ��صبح عمري خم�سة ع�شر �سنة أ��صبحت م�ساعدًا للوالد ،ويف عام 1398هـ،
أ��صبحت اً
دالل وهذه اخلطوة كانت قبل وفاة والدي مهدي �آل �سلي�س-
رحمه اهلل -بثالث �سنوات حيث تويف يف عام 1401هـ ،وبقيت كدالل حتى
عام 1410هـ ،ومت اختياري ك�شيخ للداللني من قبل جمموعة من أ�ع�ضاء
ال�سوق.
ما هي وظيفة �شيخ الداللني؟�سعيد �آل �سلي�س :أ�هم الوظائف التي يقوم بها �شيخ الداللني هي حل
امل�شاكل املتعلقة بال�سوق بجميع أ�نواعها وتقدمي الن�صائح واال�ست�شارات
فيما يتعلق بال�سوق ،وهذه املهنة ت�شريفية وخدمة خريية وتطوعية
ألهل ال�سوق حيث ال أ�تقا�ضى عليها أ�ج ًرا ،وما يدفعني ملوا�صلة هذه املهنة
هو خدمة أ�بناء وطني.
_ حدثنا عن طبيعة عملك كدالل بال�سوق؟
أ
�سعيد �آل �سلي�س :بب�ساطة :طبيعة عمل الدالل يف �سوق ال�سمك ��شبه ما
تكون يف أ�ي قطاع �آخر ك�سوق العقار أ�و ال�سيارات ،ف أ��صحاب (اللنجات)
من مناطق خمتلفة كتاروت ودارين ،ي أ�تون بال�سمك و أ�بيعه لهم و أ�دفع
من مايل اخلا�ص ل�صاحب اللنج نقدًا وبعد ذلك أ�ح�صل على قيمة
ال�سمك من امل�شرتي أ
بالجل بعد مدة من الزمن بعمولة ثابتة متفق
عليها ،وهذه العمولة هي التي ا�ستفيدها كدالل.
 ملاذا مل تخرت العمل يف �صيد ال�سمك؟(لنجا) واحدًا فقط ،وو�ضعت عليه عمال
�سعيد �آل �سلي�س :ا�شرتيت ً
أ
ملزاولة مهنة �صيد ال�سمك� ،إال أ�نني مل �جنح يف هذه املهنة فبعت اللنج،
وهنا أ�قدم ن�صيحة مهمة فا إلن�سان عليه أ�ن يعمل يف أال�شياء التي يفهمها
والتي ي�ستطيع أ�ن يزاولها بنف�سه وهذا يعزز بالطبع من جناح امل�شروع،
والرتكيز يف م�شروع واحد وتطويره للو�صول به �إىل النجاح،هذا أ�ف�ضل
من ت�شتيت الفكر يف عدة م�شاريع قد ال ن�ضمن جناحها ،وهناك بالطبع
جنبة �إن�سانية جميلة جدًا أ�نك تتيح الفر�صة آ
للخرين ليبدعوا يف
جماالتهم.
أ
أ
 أ�ال تعتقد �ن هناك خماطرة على �موالك يف العمل الذي تقوم به،ف أ�نت تدفع من جيبك مبالغ �ضخمة قد ال ترجع لك؟
�سعيد �آل �سلي�س :املجازفة �ضرورية يف التجارة وال يوجد عمل من دون
جمازفة� ،إن الواجب علينا أ�ن نقلل من هذه املخاطرة مع تقدم الزمن،
ريا ف أ��صبحت أالموال ال�ضائعة
واحلمد هلل طورنا أ��ساليب احلماية كث ً
(النرثيات) تقل ن�سبتها �سنو ًيا ،وبالرغم من هذه أال�ساليب فهي لي�ست
قادرة على �إي�صال الن�سبة �إىل ال�صفر.
أ
بالن�سبة �إىل العمالة الوافدة يف �سوق ال�سمك ،هل ��ضرت بال�سوقأ�م نفعته؟
�سعيد �آل �سلي�س :قدميًا مل يكن يوجد يف �سوق ال�سمك عامل وافد واحد،
جميع العاملني كانوا من البلد ،وبعد عام 1400هـ ،بد أ�ت العمالة الوافدة

تدخل �سوق ال�سمك تدريج ًيا حتى انت�شرت فيه ب�شكل
كبري جدًا ،ومن امللحوظ أ�ن وجود العمالة الوافدة يف
ال�سوق نفع ال�سوق وهذا �شيء �إيجابي ،ذلك ألن أ�هل
البلد يوجد عندهم عزوف عن العمل ب�سوق ال�سمك،
ونحن ال يوجد عندنا بديل عن ذلك.
�س أ�نتقل �إىل �س ؤ�ال آ�خر أ��شرت �إليه يف جوابكال�سابق ،ما هو ال�سبب الرئي�س الذي جعل النا�س
يعزفون عن املهن القدمية ،كاحلدادة والنجارة
و�سوق ال�سمك؟
�سعيد �آل �سلي�س :أ�عتقد أ�ن ال�سبب الرئي�س هو أ�ن هذه
املهن توجد فيها �صعوبات كثرية ،كما أ�نها أ��صبحت
غري جمدية حال ًيا من الناحية املادية� ،س أ��ضرب لك
مثال ً
اً
ب�سيطا ،تخيل كم مقدار التكاليف التي �سيدفعها
احلداد يف عمل (املنجل) �إن هذه التكاليف ال ي�ستطيع أ�ن يح�صل عليها
عندما يبيعه وذلك لوجود املنتج ال�صيني ب أ�رخ�ص أال�سعار .وتوجد
بالطبع أ��سباب أ�خرى ال ن�ستطيع أ�ن نتجاهلها وهي الثقافة ال�سائدة
يف هذا اجليل وهي رغبة آالباء يف موا�صلة أ�بنائهم الدرا�سة والعمل يف
�شركات كربى أ�و االلتحاق بوظيفة حكومية.
أ
حدثنا عن التبادل التجاري بني �سوق القطيف و��سواق اخلليج؟�سعيد �آل �سلي�س :هناك تبادل جتاري يف أال�سماك بني �سوق القطيف
و أ��سواق دول اخلليج ،أ
فال�سماك التي تزيد عن تغطية احلاجة يف دولة
كقطر اً
مثل ،يقل �سعرها لكرثة العر�ض فتجلب �إىل �سوق القطيف ،ويف
أ
أ
الوقت نف�سه هناك بع�ض ال�صناف تكون قليلة هناك فت�خذ من �سوق
القطيف ،وهذا التبادل كان قدميًا جدًا.
ما هي الوحدة امل�ستخدمة يف قيا�س ال�سمك؟�سعيد �آل �سلي�س :يف القدم يوجد عدة وحدات كالربعة والرطل وقد
تال�شت ،أ�ما اليوم فالوحدة املتفق عليها لبيع الكميات الكبرية هي (املن)
واملن ي�ساوي �ستة ع�شر كيلو جرامًا ،وبالن�سبة �إىل الكميات ال�صغرية
فالوحدة امل�ستخدمة هي الكيلوجرام.
ماذا عن أ��سعار أأ
أ
ال�سماك ،هل ترى �نها رخي�صة �م غالية؟
�سعيد �آل �سلي�س :يف القدم كان املن للهامور بخم�سة وثالثني اً
ريال ،أ�ما
اليوم ف�سعر املن �ستمائة ريالٍ  ،والغالء لي�س يف ال�سمك فح�سب فموجة
الغالء قد طالت الكثري من أال�شياء كالذهب والعقار واملواد الغذائية،
ريا
وهناك نقطة يجب أ�ن أ�و�ضحها وهي أ�ن أال�سماك املثلجة �ساعدت كث ً
يف كبح جماح موجة الغالء ،ف�سعر كيلو الهامور حال ًيا خم�سني اً
ريال ولو
ال وجود أال�سماك املثلجة امل�ستوردة من اخلارج أل�صبح الكيلو مبئة ريالٍ ،
كما أ�ن أال�سعار قد ت أ�خذ يف الزيادة مع تقدم الزمن.
م�س أ�لة الدفن التي ح�صلت ما ت أ�ثريها على �سوق ال�سمك؟�سعيد �آل �سلي�س :الدفن أ�ثر ب�شكل �سلبي جدًا على �سوق ال�سمك،
أ
فال�سماك تريد أ�ن حتافظ على بقائها فتهرب من هذه املناطق املدفونة
�إىل مناطق أ�خرى ،وبالطبع ينتج عن ذلك �شح ال�سمك مما ي ؤ�دي �إىل
ريا،
ارتفاع أال�سعار ،ومن هذا املنطلق فالدفن قد أ��ضر ب�سوق ال�سمك كث ً
ولي�س �سوق ال�سمك فح�سب فالطبيعة اجلميلة قد ت�ضررت أ� ً
ي�ضا من
هذا الدفن.
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دعنا نكون واقعيني ،أ�ين ي�سكنالنا�س �إذا علمنا الزيادة املهولة
يف عدد �سكان القطيف؟
�سعيد �آل �سلي�س :التو�سع من جهة
الغرب (الرب) أ�ف�ضل بكثري ،وبهذا
نكون قد �ضمنا ال�سكن وحافظنا
على البيئة البحرية والزراعية اللتني
تعطيان جماال للمنطقة.
�س أ�نتقل �إىل �س ؤ�ال حول تلك املعاناةالتي عانيتها ،فمن الوا�ضح أ�نك أ�جهدت
نف�سك ألكرث من خم�سني �سنة يف العمل يف
�سوق ال�سمك ،فهل الكدح والتعب �ضروريان من
أ�جل تكوين الرثوة والو�صول �إىل الهدف؟
�سعيد �آل �سلي�س :الف�ضل يعود بعد اهلل �سبحانه وتعاىل لوالدي الذي
ريا ،وال بد من الكدح والتعب
علمني ممار�سة املهنة ،فطورت يف نف�سي كث ً
لتكوين الرثوة ،وكما يقال يف أالمثال� :إن ال�سماء ال متطر ذه ًبا وال ف�ضة،
واملال ال ينمو فوق ال�شجر .والتوفيق مطلوب جدًا ف أ�نا أ�عرف الكثري
من الذين كدحوا وعملوا لكنهم مل يح�صلوا على �شيء وهذا ب�سبب
عدم التوفيق ،فالتوفيق عزيز املنال وا إلن�سان بحاجة �إىل توفيق من اهلل
�سبحانه وتعاىل.
ريا،
هناك كلمة لبل غت�س يقول فيها( :لي�س عي ًبا أ�ن تولد فق ًريا) ،بكلمات ب�سيطة هل توافق على هذه
لكن العيب أ�ن متوت فق ً
الكلمة؟
ريا،
�سعيد �آل �سلي�س :بالت أ�كيد ا إلن�سان عليه أ�ن يغري من و�ضعه �إذا كان فق ً
فعليه أ�ن يجتهد لتغيري و�ضعه و�إذا ح�صل على املال فهذه نتيجة طبيعة
ملا يقوم به ،ويبقى التوفيق بيد اهلل �سبحانه وتعاىل.
نقطة مهمة أ�ريد أ�ن أ�ناق�شها بو�ضوح ،هناك فئة من النا�س ف�شلوايف تكوين الرثوة بالطرق النزيهة أ�و أ�نهم يجدون الطريق طويل
ووعر جدً ا ،فلج أ�وا �إىل أ
ال�ساليب غري النزيهة كالكذب واالحتيال
وال�سرقة للو�صول �إىل الرثاء منطلقني من مبد أ� ميكيافلي ال�شهري
(الغاية تربر الو�سيلة) ،أ�ريد أ�ن أ��سمع تعلي ًقا من �شيخ الداللني
حول هذه الفئة؟
�سعيد �آل �سلي�س :الذين يك�سبون املال بطرق غري نزيهة ه ؤ�الء جمرمون
ومنحرفون وا إل�سالم منهم بريء ألن ا إل�سالم يدعو �إىل ال�صدق أ
والمانة
وعدم أ�كل أ�موال النا�س بالباطل ،وا إلن�سان عليه أ�ن يجتهد بالطرق
النزيهة و أ�ن يقنع مبا يح�صل عليه و�إن كان قليل وهذا أ�ف�ضل من الذي
يلج أ� �إىل مثل أالمور الذي ذكرتها ،فالو�سيلة يجب أ�ن تكون أ�خالقية
للو�صل �إىل الغاية بطريقة نزيهة.
هناك معتقدات �سلبية يحملها فئة من النا�س جتاه املال ،فعلى �سبيلاملثال ولي�س احل�صر (املال يق�سي القلب ،املال أ��صل ال�شرور ،)...،ما
تعليقك على هذه املعتقدات؟
�سعيد �آل �سلي�س :املال نعمة من اهلل وهو ي�ساعد على فعل اخلري وم�ساعدة
الفقراء واملحتاجني وفاقد ال�شيء ال يعطيه ،فاملال �ضروري لفعل اخلري،
ونحن ال ن�ستطيع أ�ن نتجاهل أ�ن هناك فئة غرهم املال فطغوا بح�صولهم
على هذا املال ،فا إلن�سان احلكيم هو الذي ال يغره هذا املال.
الن�سان يف هذه احلياة؟
ما هما أ�جمل �شيئني ميتلكهما إالعدد التا�سع  -ذو احلجة  1432هـ  -نوفمرب  2011م

�سعيد �آل �سلي�س :ال�صحة واملال فمن دونهما ال تكتمل حياة ا إلن�سان،
وال�صحة واملال نعمتان كبريتان أ�نعم اهلل بهما على ا إلن�سان ،فتخيل
مقدار الكارثة التي حتل با إلن�سان من معاناة الفقر ،وكما قال أ�مري
امل ؤ�منني علي بن أ�بي طالب-عليه ال�سالم( :-كاد الفقر أ�ن يكون كف ًرا)،
و أ� ً
ي�ضا أ�موال الدنيا ال قيمة لها بالن�سبة �إىل ا إلن�سان املري�ض ،فال�صحة
واملال �ضروريان يف حياة ا إلن�سان ومن امل�ستحيل أ�ن تكتمل حياة ا إلن�سان
يف أالر�ض من دونهما.
حقًا ف�إن ال�صحة تعطي قيمة جلميع أ��صفار احلياة ،ويقول ب�شار بن برديف هذا العنوان:
زين ويف أالوالد مكرمةٌ
�إنيِّ و�إن كان جمع املال يعجبني يف املال ٌ
وال�سقم ين�سيك ذكر املال والولد
فلي�س يعدل عندي َّ
�صحة اجل�سد ُّ
آ
الن �س أ�نتقل معك �إىل حقل آ�خر ،أ�ريد ن�صيحتك مب�س أ�لة امل�شاركة
يف التجارة؟
�سعيد �آل �سلي�س :من أالف�ضل أ�ن يقوم ا إلن�سان بتجارته مبفرده دون
�شراكة ،فتجارب زماننا أ�ثبتت أ�ن ال�شراكة يف التجارة ال تنجح غال ًبا
ورمبا تنتهي مب�شكالت وعداوات بني املت�شاركني ،و أ�حب أ�ن أ��شري �إىل أ�ن
مبد أ� ال�شراكة والتعاون جيد لكن هذا املبد أ� يحتاج �إىل ثقة ،والثقة من
ال�صعوبة �إيجادها يف هذه أاليام.
أ
بالتقريب ،كم مقدار الكمية التي ت�تي لل�سوق يوم ًيا؟ وما املانعلت�صدير ال�سمك للخارج ،أ
كال�سماك ال�صغرية التي ت أ�تي لنا من
الفلبني أ�و التونة امل�ستوردة من الفلبني مثلاً ؟
�سعيد �آل �سلي�س :أ�لف م ٍَن ،أ�ي �ستة ع�شر أ�لف كيلوجرام ،وهذه الكمية
ال تغطي احتياج اململكة العربية ال�سعودية ،أ
ولل�سف ال�شديد �إذا كانت
أال�سماك ال تغطي حاجة البلد فكيف ت�صدر �إىل اخلارج ،ومما يزعج أ�كرث
أ�نه �سنو ًيا تقل كمية أال�سماك.
النتاج القليل التي تكلمت حولها كيف نعاجلها؟
م�شكلة إ�سعيد �آل �سلي�س :احلل الوحيد هو �إيقاف الدفن ،ألن الدفن يت�سبب يف
هجرة أال�سماك ،فالدفن �ضرر كبري جدًا ،والدفن بالن�سبة �إىل أال�سماك
أ��شبه ما يكون باحلروب بالن�سبة �إىل الب�شر فاحلروب ت�شتت الب�شر ،كذلك
يفعل الدفن.
الف�ضل أ�ن يظل رجل أ
هل من أالعمال يعمل �إىل آ�خر حياته أ�و
ي�سلم �شركته ألوالده ويرتك العمل؟
أ
�سعيد �آل �سلي�س :من أالف�ضل �إذا كرب ا إلن�سان و�شعر بالتعب �ن ي�سلم
�شركته ألبنائه ،و أ�نا �شخ�ص ًيا تركت العمل من عام 1415هـ ،و�سلمت �إدارة
ال�شركة �إىل ولدَيّ عبد اهلل وطارق ،و أ�قوم بدور امل�شرف لهما ،غري أ�نه
لي�س كل رجال أالعمال يوجد عندهم أ�والد متفرغون وعلى قدر كبري
من حتمل امل�س ؤ�ولية مما ي�ضطرهم للعمل حتى الهرم ،فمن وجهة نظري
�إذا �شعر رجل أالعمال بالتعب-مهما كان �سنه -فعليه أ�ن يعطي فر�صة
ألوالده يف �إدارة ال�شركة ،ويتفرغ هو للراحة ول� ؤ
ش�ون نف�سه و أ��سرته.
كلمة أ�خرية ل�شيخ الداللني؟�سعيد �آل �سلي�س :أ�متنى أ�ن يكون �سوق ال�سمك ب�شكل أ�ف�ضل مما هو عليه
آالن ،كما أ�متنى أ�ن يكون �سوق ال�سمك يف مقره اجلديد مطو ًرا ويخدم
الداللني والباعة واملت�سوقني ،ويجب أ�ن يحوي جميع اخلدمات (املكاتب،
التكييف ،النظافة� ،سوبر ماركت ،ديزل.)...،

حمافظة القطيف تعج باحلركة الت�شكيلية و يف حاجة لعدة �صاالت
عواطف آ�ل �صفوان

الفنانة عواطف آ�ل �صفوان:

أ�ميل �إىل املدر�ستني التعبريية والتكعيبية
عواطف آ�ل �صفوان  :فنانة ت�شكيلية من"ال�سناب�س" حمافظة القطيف ،مدربه لفن الباتيك ،لها م�شاركات
يف خمتلف املعار�ض منذ عام  1992م  .آ�خر م�شاركاتها كانت يف أ
اليام الثقافية ال�سعودية يف دولة قطر -
كازاخ�ستان 2010م .وامل�شاركة يف "نورد آ�رت" العاملي يف أ�ملانيا2010م .واملعر�ض الت�شكيلي اجلماعي أ
الول
(بني بحرين)1431هـ .وبينايل اخلرايف الرابع بدولة الكويت2010م .معر�ض ع�شر فنانني �سعودين
بجالريي مطر بدبي2011م .ومعر�ض التدخل من باب واحد2011م.ح�صلت على عدة جوائز كان آ�خرها
الول يف جائزة اجلوف للفنون الت�شكيلية أ
ح�صولها على املركز أ
الوىل لعام 2010م وكذا اقتناء �شخ�صي
بوزارة التعليم العايل 2011م.
يف هذا اللقاء تتحدث الفنانة عواطف لـ"اخلط" عن جتربتها الت�شكيلية .
حوار  :أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
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الفن الت�شكيلي

متى بد أ�ت عالقتك بالفن الت�شكيلي وماق�صة ع�شقك لهذا الفن؟
عالقتي بالر�سم بد أ�ت منذ ال�صغر عندما كنت يف املرحلة االبتدائية وكنت
أ��شارك يف املعار�ض الفنية التي تقيمها املدر�سة لذلك �شغفني حب الر�سم منذ
الطفوله فال�شكر مو�صول اىل بيتي ومدر�ستي
ع�شقي اىل اللوحة الت�شكيلية وزيارة املعر�ض الفن الت�شكيلي كانت ت�شد انتباهي
وتولد لدى هاج�س جميل وهو ما فجر يف روح الفن ومنها بدا امل�شوراحلقيقي
وكان منذ عام 1412هـ .
لديك ؟
ماذا عن لوحات االقتناء
ِ
لدي العديد من اقتناءات �شخ�صي لدى عدد من الوزارات وال�شخ�صيات ويف بع�ض
الدول العربية واالروبية.
ذاتك فيها ؟
ماهي املدار�س الفنية التي جتدين ِ
املدرا�س الفنية التي اميل لها هي املدر�سة التعبريية والتكعيبية  .و لوحاتي
تت�ضمن م�ضمونا فكريا وهو تعابري ا إلن�سان وعذاباته يف احلياة االن�سانية.
كيف ترين واقع الت�شكيليني والت�شكيليات ؟ وهل ثمة ؟
الت�شكيلن و الت�شكيليات بحاجة �إىل مزيد من الدعم والرعاية الدائمني كي
يحققوا ح�ضورهم حمليا وعامليا ب�شكل متوا�صل ـ �إ�ضافة �إىل حاجتهن للدعم
املادي وبالن�سبة لنا كت�شكليني يف منطقة القطيف نعاين من عدم توفر �صاالت
عر�ض كافية يف املنطقة ال�شرقية خالف مدن أ�خرى ،مثل :جدة0وحمافظة
القطيف التي تعج باحلركة الت�شكيلية ،وال بوجد �سوى �صالة عر�ض واحدة،
أ
والمر نف�سه ينطبق على مدينتي الدمام واخلرب.
مام�شروعاتك القادمة يف جمال الفن الت�شكيلي؟
ِ
أ
أ�عد ملعر�ضي ال�شخ�صي الثاين والذي �سوف يكون ب�ذن اهلل يف �شهر مار�س. 2012
ولدي ارتباطات مع بع�ض اجلهات الفنية التى تقوم على تفعيل احلركة الفنية
الت�شكيلية
آ
آ
يك ماهو ال�سلوب الذي مييز كل فنان عن الخر ؟
بر أ� ِ

الفنان املبدع الذى لديه القدرة على
الت�شكيل ي�ستطيع ان يتميز ويبتكر
وي�صنع له ا�سلوبا ،فكل فنان يتميزعن
الفنان االخر .عندها تكون اللوحة
أ��صدق و أ�قوى يف أالداء والت�صوير .
بكيف تقر أ�ين لوحة ت�شكيلية ؟
هذه من امل�شاكالت التي نقع فيها نحن
كت�شكيليني وهي كيف نعرب عن لوحات
الفنانني االخرين فالفنان يقول يف
لوحاته ما ال يقوله غريه فكل واحد
يرى لوحة مبنظور خمتلف عن االخر.
معار�ضك ال�شخ�صية ؟
ماذا عن
ِ
اقمت معر�ضي ال�شخ�صي االول عام
2009با�سم منمنمات ،واملعر�ض الثنائي
الت�شكيلي بوابة امل�ستقبل ، 2001
ومعر�ضا لع�شر فنانات ت�شكيليات يف
�آتيلية م�صر  ،1427ومعر�ض ال�سباعي (مرايا الذاكرة) يف جالريي قباب
ب أ�بوظبي 1428م .
ومعر�ضا خما�سيا ال�شرقية على �صاله �آتيله جدة 2009م .
ومعر�ضا لع�شرة فنانني �سعوديني بجالريي مطر بدبي2011م.
ومعر�ضا لثماين فنانني التدخل من باب واحد 2011م .باال�ضافة للعديد من
امل�شاركات الداخلية واخلارجية مثل الكويت واملغرب والهند واالمارات وقطر
واملانيا وم�صر.
و أ�خريا ماذا بداخل عواطف من طموح ؟
امتنى أ�ن ي�شهد الفن الت�شكيلي املعا�صر املزيد من التطور 0
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لعلنا ال جنانب ال�صواب أ�ن جميع القوى والفعاليات وامل ؤ��س�سات يف املنطقة
العربية ،تفاعلت وت أ�ثرت بنحو من أالنحاء من التطورات والتحوالت املت�سارعة
التي جتري يف أ�كرث من بلد عربي هذه أاليام  ..وال غرابة من تفاعل وت أ�ثر
اجلميع من املحيط �إىل اخلليج  ،مع أ�حداث العامل العربي وتطوراته  ،لكوننا
جميعا ن�سري يف قافلة و�سفينة واحدة  ،و�إن ما يجري يف هذا البلد أ�و ذاك
�سي�شغل يف أ�قل التقادير بال أالطراف أالخرى يف العامل العربي  ..والذي
يزيد هذا الت أ�ثري والتفاعل عمقا وحيوية  ،هو التغطيات التلفزيونية امل�ستمرة
واملبا�شرة ألحداث البلدان العربية وتطوراته الدراماتيكية ..
ف�صورة أالحداث والتطورات ت�صل �إىل بيوت اجلميع حلظة بلحظة ،
وا�ستغاثات املنكوبني و�آهاتهم ي�سمعها اجلميع  ،والفظاعات واملجازر التي
ترتكب با�سم احلفاظ على اال�ستقرار أ
والمن ي�شاهدها اجلميع ..
الن�سان يرى ب أ�م
فهي أ�حداث وتطورات م�ستفزة لل�ضمري والوجدان  ،ألن إ
عينيه حجم الفظاعات التي ترتكب بحق النا�س أالبرياء  ..وهذه أالحداث
والتطورات �صادمة لعقولنا جميعا  ،ألننا كنا نعتقد أ�ن اجليو�ش يف العامل
العربي  ،التي �صرف عليها املليارات من الدوالرات  ،وجهزت ب أ�حداث
أالجهزة الع�سكرية  ،هي من أ�جل حماية ال�شعوب العربية أ�مام أ�ي عدوان
خارجي  ،و�إنها خط الدفاع أالول أ
والخري عن ال�شعوب العربية وا�ستقرارها
ال�سيا�سي واالجتماعي  ..و�إذا بنا نكت�شف خالل هذه أالحداث والتطورات ،
أ�نها هي امل�سئولة عن قمع وقتل ال�شعوب  ،و�إنها مبقدار ما هي وديعة ومت أ�نية
وحت�سب أالمور بدقة ت�صل �إىل حد الال عمل والال موقف جتاه خ�صوم العامل
العربي اخلارجيني  ،هي �شجاعة وقا�سية ومتهورة جتاه دم ال�شعوب العربية
 ..ف آ�لة القتل والقمع العربي  ،تقتل بدون توقف ورحمة  ،وال تبايل ب أ�ية قوانني
و أ�عراف  ..فهي م ؤ��س�سات ع�سكرية جوهر عقيدتها القتالية هو قتل املواطن
العربي الذي يطالب بحقوقه أ�و يرفع �صوته للدفاع عن كرامته وكرامة أ�هله
و�شعبه ..

أ
فالقنعة جميعا �سقطت  ،وارتفع احلاجز الذي كان يحول دون ر ؤ�ية أالمور
على حقيقتها..
أ
أ
أ
فالنظمة واحلكومات التي يطالب �شعبها با إل�صالح �و الرحيل  ،هي �نظمة
وحكومات  ،ال تتورع من ا�ستخدام أ�ية و�سيلة للدفاع عن وجودها  ،حتى لو
أ�بادت �شعبها ودمرت مدنه املختلفة ..
ولكن امللفت للنظر مع هذه أالحداث والتطورات  ،أ�ن جميع أالطراف تعتقد أ�ن
خيار القتل والقمع وتكميم أالفواه  ،لن يعالج أالزمة  ،و�إمنا يفاقمها ويزيدها
ا�شتعاال وتعقيدا ..فال�شعب الذي يطالب با إل�صالح والتغيري  ،ويقتل ويقمع
بدم بارد  ،يعلن �صبح م�ساء أ�ن �آلة القتل والقمع لن توقف مطالبته با إل�صالح
والتغيري  ،و�إن �سفك الدماء لن يحول دون ا�ستمرار م�شروع املطالبة باحلقوق
والكرامات  ..فالدماء امل�سفوكة تزيد من مت�سك النا�س ب أ�هدافها التي من
أ�جلها نزلت �إىل ال�شارع وحتدت �آلة القتل والقمع والرتويع ..
ويف املقابل أ�ي�ضا ف�إن اجلهة التي تقوم بالقمع والقتل  ،تعلن بطريقة و أ�خرى
أ�ن احلل أالمني لن ينهي أالزمة  ،و�إننا بحاجة �إىل حلول �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية إلنهاء موجبات نزول النا�س �إىل ال�شارع وحتدي ال�سلطات  ..و�إن
ممار�ستهم للقتل والرتويع هو ملعاجلة جيوب م�سلحة متمردة  ،و�إن اخليار
أالمني لن ي�ستمر طويال ..
فاملفارقة التي حتتاج �إىل ت أ�مل عميق أ�ن املقتول واملقموع يعلن أ�ن قتله وقمعه
لن يحقق أالهداف املرجوة منه  ،ألننا �سن�ستمر باملطالبة بحقوقنا حتى لو
�سفكت دما ؤ�نا  ..ويف ذات الوقت ف�إن اجلالد والقاتل يعلن أ�ي�ضا أ�ن خياره
أالمني  -الوح�شي لن ينهي أالزمة وامل�شكلة  ،و�إمنا هو خيار ينبغي أ�ن ي�سند
بخطوات و�آليات معاجلة أ�خرى ..
لهذا ف�إننا جميعا معنيون كعرب من رفع الغطاء الديني واالجتماعي
وال�سيا�سي عن اخليار أالمني  ،الذي يقمع النا�س وي�سفك دماءهم ألنهم
يطالبون بحقوقهم و�إ�صالح أ�و�ضاعهم  ..فال يجوز لنا مهما كان موقعنا أ�ن
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مقال
أ�حمد عبداحل�سني اجل�شي

غربة
أعاد الـله ليالت الوصال
لكم عشنا هبا أنات جمن
فقد كانت عجاب ًا يف صباها
فيا ويح الزمان اذا بالين
الع
و انسوين حبيبي و هو ٍ
و طفل مايس و مراح صب
و ال انسى اذا ما اشتاق وص ً
ال

فسبحان الذي َ
خلق العذارى
فيا أشقى اخلرائد ذكريني
و زيدي يف خيايل َّ
عل ذكرى
ٍ
مقامات و غني
و قيص يل
أميمة أنت يا ُم ُثل املعايل
لعمري أنني اشتاق صدر ًا
خذيني انني باك وصاد
و لوال أنني يف البعد أرجو
ألمهلت التغرب ثم شحط ًا

و ال دامت بنأي و انفصال
و هتنا بني لثم و اتصال
و ان شئت فقل َم َلك اجلامل
ٍ
بحساد تباروا بالنزال
و غر قد جتىل بالكامل
يناغيني باسحار الليايل
يغريني و يعدو كالغزال
ليأرسن الرجال بال نبال
التسمر و الدالل
بليالت
ُّ
تسليني فقلبي اليوم سايل
عىل مهل مواويل الغزايل
ِ
النفائس و النوال
و يا أغىل
ينسيني مهوم ًا كاجلبال
و يف شفتيك أصناف الزالل
نقود ًا أرجتي فيها عيايل
أتيتك يا مناي و ال أبايل

مقال

نغطي قتل النا�س وقمعهم  ..ف�سفك الدم ال يربر وال ي�سوغ  ،ومن العار علينا
الن�سان ويقمع ألنه
جميعا حينما نقبل بهذه املمار�سة امل�شينة التي يقتل فيها إ
يطالب بتح�سني أ�حواله أ�و �إ�صالح أ�و�ضاعه ..
ف آ�ن أالوان بالن�سبة لنا يف كل العامل العربي  ،أ�ن نرفع الغطاء عن عمليات
القتل التي يتعر�ض �إليها أالبرياء يف العامل العربي  ..فمهما كان اخلطاب
ال�سيا�سي الذي يحمله هذا النظام أ�و ذاك  ،لي�س �صحيحا أ�ن نقبل بقتل النا�س
وقمعهم وا�ستمرار اخليار أالمني يف التعامل مع ق�ضاياهم ومطالبهم ..
فاملطلوب هو أ�ن نرف�ض جميعا اخليار أالمني يف التعامل مع تطلعات ال�شعوب
ال�صالح والتغيري  ..فدم املواطن العربي يجب أ�ن ي�صان ويحرتم
و�آمالها يف إ
ال�صالح  ،ال ي�شرع ألي
يف كل البلدان العربية  ،و�إن مطالبة النا�س بالتغيري و إ
أ
أ�حد يف أ�ي موقع كان من تربير حالة قتل النا�س وقمعهم لنهم نزلوا �إىل
ال�شارع وطالبوا بحقوقهم  ..و�إذا كان اخليار أالمني كما تعلن احلكومات
العربية املتورطة ب�سفك دماء �شعبها لن يجدي نفعا  ،فلماذا اال�ستمرار فيه
 ،وملاذا اال�ستمرار يف �سفك الدماء الربيئة  ..فتعالوا جميعا من خمتلف
مواقعنا نرف�ض قتل النا�س يف العامل العربي ب�سبب �آرائهم أ�و مطالبتهم
بحقوقهم ..
فاملطالبة با إلن�صاف واحلقوق  ،لي�ست مدعاة لقمع النا�س وقتلهم  ،و�إمنا
الن�صات �إىل واقع النا�س وم�شاكلهم والعمل على �إ�صالح
هي مدعاة �إىل إ
أ�و�ضاعهم و�إنهاء كل الظروف واملوجبات التي أ�و�صلت أالمور �إىل ما و�صلت
�إليه ..
أ
أ
ويف املقابل من ال�ضروري لكل الطراف يف العامل العربي �ن تدرك ومن
خالل التجارب ال�شعبية وال�سيا�سية التي �شهدتها بع�ض البلدان العربية
ال�صالح ال�سيا�سي يف الدول العربية هو
خالل ال�ستة �شهور املا�ضية  ،أ�ن إ
أ��سلم اخليارات و أ�قلها كلفة على اجلميع ..
و�إن �صم آالذان عن حاجات النا�س ومطالبهم امل�شروعة � ،سيف�ضي �إىل تفجر
أالو�ضاع كما �شهدته ال�ساحات العربية يف تون�س وم�صر واليمن  ..فا إلقدام
على خطوات �إ�صالحية حقيقية � ،سيقي املنطقة العربية من ويالت وكوارث
عديدة..
ال�صالح ال�سيا�سي هو �ضرورة للحكومات العربية قبل أ�ن يكون مطلبا
و�إن إ
عند ال�شعوب العربية ..
لهذا ف�إننا نعتقد أ�ن مبادرة احلكومات العربية  ،للقيام بتنفيذ خطوات
�إ�صالحية حقيقية تلبي تطلعات النا�س وحاجاتهم املختلفة  ،وجتدد من
احلياة ال�سيا�سية والوطنية يف كل البلدان العربية � ،سيحمي العامل العربي
ب أ��سره من الدخول يف نفق مظلم من الت�شظي والتجزئة والقتل والقمع املفتوح
على كل االحتماالت الكارثية ..
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الداعية الذي هاجر اىل آ�ذربيجان لـ"اخلط"

تعاون رجال أ
العمال مع رجال الدين �صفر يف تلك البالد
لل�سالم
أ��شعر بلذة كبرية جتاه ما أ�قوم به وهذا أ�قل ما أ��ستطيع أ�ن أ�قدمه إ
تعلمت من ذلك أ
ال�صرار على موا�صلة الدرب
المريكي إ

حوار
26

حوار/ح�سن اخلاطر
أ
هناك من يتغرب من أ�جل العمل واحل�صول على املال ،و�آخر من �جل طلب العلم ،و�شخ�ص
ثالث يريد أ�ن ُيكمل درا�سته ،وكم �سيكون غري ًبا �إذا عرفنا أ�ن �ضيف حلقتنا عا�ش يف
الغربة ألكرث من خم�سة ع�شر �سنة يف دولة عا�شت حتت اال�ستعمار الرو�سي وانت�شرت
فيها قوى ال�شر املعادية للدين ف أ�حرقت امل�ساجد وحولتها �إىل بارات وخمازن للخمور،
ال�سالم فيها �إال أ�مور
ال�سالم منها كما ميحى اللوح مما كتب فيه ومل يتبق من إ
لقد محُ ي إ
أ
ب�سيطة جدً ا كتغ�سيل امليت وال�صالة عليه ،مل يذهب لها من �جل العمل واحل�صول على
ال�سالمية والتعاليم
املال ،بل ذهب هناك ألكرث من خم�سة ع�شر �سنة لين�شر فيها العقيدة إ
أالخالقية.
هنا يف "اخلط" كان هذا احلوار مع الداعية ال�شيخ ح�سن ال�صالح:
نبذة ب�سيطة عن �سجل حياتك ،هل ت�ستطيع أ�ن تخربين عنها؟ولدت يف العوامية �سنة 1391هـ ،در�ست املرحلة االبتدائية واملتو�سطة لكني مل أ�كمل
املرحلة الثانوية ،فقد كانت لدي رغبة �شديدة يف طلب العلم وهذه الرغبة كانت تراودين
كث ًريا والثقافة ال�سائدة يف املنطقة يف تلك الفرتة هو اخلروج لطلب العلم ،فرتكت
الدرا�سة أالكادميية وانتقلت لطلب العلم يف عام 1410هـ ،ذهبت �إىل �سوريا وانطلقت
منها �إىل �إيران ودر�ست يف حوزة القائم �سنة كاملة ثم رجعت �إىل �سوريا ودر�ست أ�ربع

الر�شاد ،حيث كنت
�سنوات حتى عام 1415هـ ،و أ�ثناء درا�ستي يف �سوريا كنت أ�مار�س إ
الر�شاد
أ�ذهب كل يوم أ�ربعاء �إىل يوم اجلمعة لل�ساحل ال�سوري للقيام با إلر�شاد ،وهذا إ
الذي أ�قوم به كان منطل ًقا من رغبة نف�سية أ�حببتها ولي�س حتت عوامل خارجية.
بلغة وا�ضحة التبليغ مهمة �صعبة جدً ا ،ملاذا اخرتت هذه املهمة! علىالرغم أ�نه ب�إمكانك أ�ن ت أ�تي للبلد مبتعدً ا عن عناء الغربة وتقوم بدورك
ك أ�ي رجل دين آ�خر؟
أ
أ
أ
لقد اخرتت التبليغ على �صعوبته لين �حببت هذا الدور وهذا احلب بال �شك قد �ن�ساين
متاما �إنني أ��شعر ب�سعادة كبرية عندما أ�رى
هذه ال�صعوبة ومل أ�عد أ��شعر بها ،على العك�س ً
تلك النتائج التي قمت بها و أ�عرف حينها أ�ن ما بذلته مل يذهب �سدا ف�سعادتي ال تو�صف
ال�سالم وي�صلون وي�صومون
و أ�نا أ�رى الكثري من الذين أ�ثرت يف حياتهم وجعلتهم يتعلمون إ
ال�سالم �إال ا�سمه ،ولو رجع بي
بعد أ�ن كانوا ال يعرفون ال�صالة وال ال�صوم وال يعرفون من إ
الزمن للوراء �سوف اختار نف�س الدور.
عندما أ�تيت �إىل باكو-عا�صمة آ�ذربيجان -يف عام 1415ه1995/م ،كم
املدة الزمنية التي قررت أ�ن تختارها للبقاء يف هذه املدينة؟
كان من املقرر أ�ن أ�بقى �سنتني يف باكو ،ثم عدلت هذه الرغبة وقررت البقاء حتى و�صول
عمري �إىل أالربعني ،ويف أ�ثناء عودتي �إىل البلد بالطائرة كان بجنبي أ�حد أالمريكيني
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�إيجابي نحو أالف�ضل.
أ
ما مدى تعاون رجال العمال ،ورجال الدين يف املنطقة معكم؟
ح�سن ال�صالح :تعاون رجال أالعمال تقري ًبا �صفر! با�ستثناء �شخ�صية أ�و �شخ�صيتني،
وبع�ض التجار مع بالغ أال�سف ال يكتفون بعدم دعم امل�شروع ،لكن املزعج أ�كرث من ذلك
أ�نهم يتعاملون بطريقة قا�سية جدً ا ،و أ�نا أ�عذرهم فلرمبا تكون هناك ظروف ال أ�علمها
جعلتهم يفعلون ذلك ،وكما قال ال�شاعر:
ليم
الم وه َو ُم ُ
لع َّل له ُعذ ًرا و أ�نتَ ُ
الئم قد َ
تلوم وكم ٍ
وبالن�سبة لرجال الدين فتعاونهم وا�ضح جدً ا ولهم ف�ضل كبري يف ا�ستمرارية هذا امل�شروع
من خالل دعمهم املادي ،فهناك الكثري من رجال الدين يف املنطقة يباركون ويدعمون
هذا امل�شروع فجزاهم اهلل كل خري على ما قدموه.
هل ت�شعر ب�سعادة جتاه العمل الذي تقوم به؟�إنني أ��شعر بلذة كبرية جتاه ما أ�قوم به ،هذا لدرجة أ�نني يف كل مرة أ�ذهب فيها �إىل
علي القيام مبهمة التبليغ
�آذربيجان أ��شعر وك أ�نها املرة أالوىل! و�إنني أ�رى أ�نه من الواجب ّ
لل�سالم ،ولنا قدوة يف ال�صحابة العظام كيف �ضحوا بكل
فهذا أ�قل ما أ��ستطيع أ�ن أ�قدمه إ
ال�سالم.
ما ميلكون من أ�جل إ
م�صعب بن عمري-ر�ضوان اهلل عليه -الفتى املدلل وال�شاب اجلميل حديثِح َ�سان مكة ،و أ�نعم أ�هل مكة ،كان يلب�س أ�رقى الثياب ويتعطر ب أ�طيب العطور،
لقد أ��سلم فعلمت به أ�مه فحب�سته وا�ضطهدته ،هاجر �إىل احلب�شة مرتني،
قالت له أ�مه :اذهب ل� أش�نك مل أ�عد لك أ� ّما! لقد أ��صبح يلب�س الثياب املرقعة
ف�شاهده الر�سول �صلى اهلل عليه و آ�له و�سلم فقال( :لقد ر أ�يت ُم�صع ًبا هذا
فتى من قري�ش أ� ْن َع ُم عند أ�بويه نعي ًما منه ،ثم أ�خرجه من ذلك
وما مبكة ً
أ
الرغبة يف اخلري يف حب اهلل ور�سوله) .اختاره الر�سول�-ص -ك�ول �سفري
لل�سالم بعد بيعة العقبة أ
ال�سالم ،وقد جنح
الوىل ليعلم أ�هل املدينة إ
إ
أ
ال�سالم ،وبعد
م�صعب يف مهمته وا�ستطاع أ�ن يدخل �سادات الن�صار �إىل إ
عام جاء �إىل الر�سول�-ص -أ�كرث من �سبعني رجلاً من أ
الن�صار وبايعوه بيعة
ال�سالم يتف�شى يف أ�هل املدينة
العقبة الثانية ،لقد ا�ستطاع م�صعب أ�ن يجعل إ
الذين كانوا ينتظرون الر�سول�-ص -يف يوم الهجرة ،اختاره الر�سول�-ص-
حلمل الراية يف معركة أ�حد فقطعت ميينه ثم ي�ساره! ثم ا�ست�شهد -ر�ضي
اهلل عنه -ماذا تعني لك �شخ�صية هذا ال�صحابي العظيم الذي ترك الدنيا
ب أ�كملها من أ�جل اهلل ور�سوله ،وقد اختاره الر�سول�-ص -ملهمة عظيمة جدً ا
وهي ال�سفارة فكان أ�ول �سفري للر�سول�-ص -للمدينة؟
أ
اعتقادي ال�شخ�صي أ�ن م�صع ًبا لي�س بزاهد! فقد عرف نعيم الدنيا ب�نه ال يدوم فكيف
الن�سان العاقل يفعل مثلما فعل م�صعب بن عمري-ر�ضوان
يف�ضله على نعيم آالخرة؟! و إ
اهلل عليه -و أ�تذكر ق�صة جميلة عن أ�حد احلكام حينما امتدح أ�حد الزهاد و أ��شاد بزهده،
فقال الزاهد :يا أ�مري أ�نت أ�كرث زهدً ا مني! أ�نا زهدت يف ملك يبلى ،و أ�نت زهدت يف ملك
ال يبلى!
ؤ
أ
أ
الن�سان النعيم الدائم بالنعيم الفاين ،وقد قال �مري امل�منني علي بن
فمن الغباء �ن يبيع إ
(ما ِل َع ِل ّي َو ِل َن ِع ٍيم َي ْف َنىَ ،و َل َّذ ٍة َال َت ْب َقى) .و�شخ�صية م�صعب بن
ال�سالم:-
أ�بي طالب –عليه
َ
عمري-ر�ضوان اهلل عليه -هي �شخ�صية عظيمة ،ويعطي لكل �سفري ومب ّلغ الدافع والدعم
القوي وهو قدوتنا ومثلنا أالعلى.
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يعمل يف �آذربيجان يف �إحدى �شركات النفط ،وعمره كما يبدو � 65سنة! فقلت يف نف�سي
علي
لقد و�صل هذا الرجل �إىل هذا العمر وما زال يعمل يف بلد غري بلده! فلماذا يتحتم ّ
در�سا من هذا الرجل وقررت البقاء ،ما دامت يل
أ�ن أ��ضع حدً ا لعمري التبليغي ،ف أ�خذت ً
القدرة على العطاء!
أ�خربين عن آ�ذربيجان؟
تقع على بحر قزوين غرب �آ�سيا �شمال �إيران ،ويحدها جورجيا ،داغ�ستان ،أ�رمينا ،تركيا،
وغالبية البلد م�سلمون وغالبيتهم �شيعة أ�كرث من  %80من تعداد �سكانها البالغ  9مليون
ن�سمة ،ويوجد بها أ�قلية يهودية وم�سيحية وديانات أ�خرى.
وقد احتلت مرتني من االحتاد ال�سوفيتي ،وا�ستقلت عام 1991م بعد أ�كرث من �سبعني
�سنة من الغزو الرو�سي لها ،الذي أ�حرق امل�ساجد وحولها �إىل بارات ون�شر ال�شيوعية
ال�سالم وانت�شر الف�سق والفجور و�شرب اخلمر ،وقبل ثمان �سنوات زرت �إحدى
وحما إ
املناطق هناك ف�شاهدت م�سجدً ا حتول �إىل خمزن للخمور ،ورغم هذا االحتالل ف�إن بع�ض
املرا�سم الدينية ظلت قائمة كتغ�سيل أالموات وذكرى يوم عا�شوراء.
من الوا�ضح أ�نك ذهبت ملجتمع متهالك جدً ا قد ظل ألكرث من �سبعني �سنةحتت �سيطرة االحتالل الرو�سي الثاين ،لقد حميت منه جميع تعاليم
ال�سالم كما ميحى اللوح مما ُكتب فيه ،ومل يتبق منه �إال أ�مور ب�سيطة
إ
جدً ا ك�صالة أ
الموات وذكرى عا�شوراء ،كانت فرتة ذهابك قريبة جدً ا من
اال�ستقالل حيث ذهبت بعد أ�ربع �سنوات فقط وذلك يف عام 1995م ،فما هي
ال�صعوبات التي واجهتها؟
أ
آ
** مل تكن رغبتي أ�ن أ�ذهب �إىل �ذربيجان بل كان طموحي الذهاب �إىل �ندنو�سيا ،وقد
اخرتت أ�ندنو�سيا نتيجة �إحدى الزيارات �إىل البلد ،كان يف املنزل خادمة أ�ندنو�سية
المام احل�سني(ع) ف�صدمت أ�نها مل ت�سمع
ف�س أ�لتها ذات مرة ويف ذكرى عا�شوراء عن إ
بهذا اال�سم ،ومن هذا املوقف قررت الذهاب �إىل أ�ندنو�سيا للتبليغ ،وعندما ذهبت �إىل
�سوريا كان أ�مامي ثالثة خيارات ومل تكن أ�ندنو�سيا من �ضمن اخليارات املطروحة ،فعدلت
رغبتي �إىل �آذربيجان ،وذهبت �إىل �آذربيجان عام 1995م.
وواجهت �صعوبات هناك ك�صعوبة اللغة حيث ا�ضطررت �إىل تعليم اللغة آالذرية وهي اللغة
الر�سمية هناك ،و�صعوبة التعليم بكل ت أ�كيد ،حيث كنت أ�بد أ� معهم من أالمور الب�سيطة
جدً ا كالت�شهد والو�ضوء وقمت مبمار�سة هذا الدور الذي يحتاج �إىل عزمية و�صرب ،فكنت
أ�علمهم الو�ضوء وال�صالة باملتابعة ،كذلك أالمور املادية التي ال ن�ستطيع جتاهلها �إال أ�نها
قد ُحلت من قبل أالهل وبع�ض رجال الدين وبع�ض امل ؤ��س�سات الدينية وعلى وجه اخل�صو�ص
يف دولة الكويت.
هناك �س ؤ�ال مهم ،يتعلق برجال الدين فمن وجهة نظرك ،ماذا ميثل رجال
الدين للمجتمع؟
الميان ،فالنا�س
�إنني أ�عتقد أ�ن وجود رجل الدين يف املجتمع يعطيه حاف ًزا �إيجاب ًيا نحو إ
أ
الن�سان �إذا لب�س هذا اللبا�س فعليه أ�ن يتقيد به لن
تتخذه كقدوة يف أ�عمالها و أ�نا أ�رى أ�ن إ
املجتمع ينظر لهذا اللبا�س بنظرة قدا�سة ،ومن هذا املنطلق �إن من ال ي�ستطيع أ�ن يتحمل
م�س ؤ�ولية هذا اللبا�س فمن أالف�ضل أ�ن يتخلى عنه ،ونحن كطلبة علوم دينية كالثياب
البي�ضاء تت�سخ ب أ�قل نقطة �سوداء.
م�شكلة الت�سرت بالدين عانت منها املجتمعات الب�شرية وما زالت تعاين منها
حتى هذه اللحظة ،فالرجل يظهر مبظهر الف�ضيلة و�صفة التقوى وحب
اخلري ،ويف الباطن هو خالف ذلك؟ ما ر أ�يك بهذه الظاهرة؟
أ
الت�سرت بالدين �شيء خطري جدً ا وهذه ظاهرة �سيئة ،وه ؤ�الء الذين يت�سرتون بالدين كلمة �خرية؟
ويتظاهرون بالتقوى وهم خالف ذلك ال �شك انهم منافقون.
الن�سان بحاجة �إىل التوفيق والتوفيق عزيز املنال ،وفعل الطاعة يحتاج �إىل توفيق ،وقد
إ
ورد يف الدعاء( :اللهم ارزقنا توفيق الطاعة) ،و أ�نا أ��شكر اهلل �سبحانه وتعاىل أ�نه وفقني
ماذا حققت بعد أ�كرث من � 15سنة من التبليغ يف آ�ذربيجان؟أ
امل ؤ��س�سة الدينية التبليغية حققت الكثري من االجناز هناك ،فقد افتتحنا الكثري من لهذا العمل ،كما ��شكركم كث ًريا على هذا اللقاء.
امل�ساجد وطبعنا الع�شرات من الكتب الدينية بع�شرات آالالف من الن�سخ وهذه الكتب توزع
جما ًنا ،وانت�شر احلجاب ب�شكل ملحوظ ،واملحافظة على ال�صالة وال�صيام ،هناك تغري
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ال�ستهالك الذكي اخلريية عالية الغنام لـ"اخلط"
مديرة جلنة إ

جمتمعنا ال ي�ستهلك عمر ال�سلعة االفرتا�ضي ومهمتنا �إعادة ت أ�هيلها وبيعها

الحظنا تركيز النا�س
اللكرتونيات وكتب
على إ
الطفال أ
أ
واللعاب

امل�شروع يخدم املجتمع
من خالل تغيري ال�سلوك
اال�ستهالكي لل�سلع،
وحتويل املواطن �إىل
م�ستهلك م�س ؤ�ول
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حوار /علي اخلمي�س
جمموعة من الفتيات ،فكرن يف ا�ستغالل ال�سلع املوجودة لديهم ،والتي
ت�ستخدم ا�ستخداما ب�سيطا وحمدوداً ،رغم ارتفاع تكلفتها املادية ،وكيف
ي�شاركون فيها من يحتاجها ،ب أ�ف�ضل وجه.
وبعد جل�سات وم�شاورات بينهن ،خرجن بفكرة "اال�ستهالك الذكي"،
والتي لقيت �إعجابا وترحيبا كبريا من أ�بناء البلد.
ما هي هذه اللجنة؟ وما هي أ�هدافها؟ وكيف مت الت�سويق لها؟ كل هذا
و أ�كرث ك�شفت تفا�صيله لنا مديرة اللجنة "عالية الغنام" يف احلوار
التايل:
ما هي جلنة "اال�ستهالك الذكي"؟
ج -هي جلنة مكونة من عدة فتيات ،ت�شجع على التربع باملقتنيات التي
ميكن اال�ستغناء عنها ملحدودية ا�ستخدام �صاحبها لها ،وتقوم ب�إعادة
تهيئتها ،ثم بيعها ل�صالح املحتاجني.
ما الهدف من امل�شروع؟
ج -للم�شروع ثالثة أ�هداف:
�-1إعادة ا�ستخدام.
� -2إعادة تدوير.
 -3تر�شيد اال�ستهالك.
فنحن يف جمتمع ال ي�ستخدم ال�سلعة حتى ينتهي عمرها االفرتا�ضي،
لذلك نعمل يف امل�شروع على �إعطاء عمر جديد لل�سلعة ،كما ن�شجع
على عمليات تبادل ال�سلع بني أ�فراد املجتمع ،بحيث يكمل كل فرد عمر
ال�سلعة بعد �صاحبها أالول.
كيف بد أ�ت الفكرة ثم تبلورت؟
بد أ�ت الفكرة بيننا نحن جمموعة من البنات ومنتلك العديد من
أالغرا�ض ذات القيمة املالية العالية لكننا ن�ستخدمها ا�ستخداما
ب�سيطا جدا ،فبد أ�نا بالت�شاور إليجاد �سبيل أ�ف�ضل لال�ستفادة من
هذه أالغرا�ض ،ك أ�ن نقوم بعمل ما ي�سمى بـالـ "كراج �سيل Garage
 ،"Saleونقوم ببيع هذه أالغرا�ض فيه ،ثم نتربع بقيمتها ل�صالح
املحتاجني.
ثم تطورت الفكرة �إىل أ�ن و�صلت إلطالق جمموعة "اال�ستهالك
الذكي" ،معتمدين يف ذلك على عدد من اال�ستبيانات التي ن�شرت،
وتركز على عدة أ��سئلة مثل "هل ت ؤ�يد فكرة �شراء ال�سلع امل�ستخدمة؟"،
"هل تتربع مبقتنياتك؟" ،كما �س أ�لنا النا�س عن ر أ�يهم يف الفكرة ب�شكل
عام ،حيث أ�بدى عدد كبري منهم ت أ�ييدهم للفكرة.
كما الحظنا تركيز النا�س على ثالث �سلع هي :ا إللكرتونيات ،كتب
أالطفال ،و أ�لعاب أالطفال ،لذلك قررنا أ�ن يكون أ�ول ن�شاط لنا متعلق
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أ
بالطفال ،وبد أ�نا انطالقتنا بن�شاط حتت م�سمى "لعبتي وكتابي" يف
مهرجان واحتنا فرحانة بالقطيف ،وهو عبارة عن دعوة للتربع بكتب
أالطفال و أ�لعاب أالطفال التعليمية والرتفيهية.
كم عدد الفتيات امل�شاركات يف امل�شروع؟ وهل هناك أ�ي م�شاركة
من ال�شباب؟
أ
أ
ج -نحن �سبع فتيات بد�نا معا يف ت��سي�س امل�شروع والزلنا نعمل فيه ،كما
يلتحق بنا عدة متطوعات يف كل ن�شاط لنا للم�ساعدة يف تنفيذ فعاليات
كل ن�شاط ،وال يوجد معنا أ�حد من ال�شباب.
هل هناك تخطيط لزيادة عدد الكادر العامل يف امل�شروع
م�ستقبال؟
ج -بالت أ�كيد ،فهذا أ�ول ن�شاط لنا ،و�سنحتاج �إىل تو�سيع نطاق العمل
بامل�شروع مما يحتم علينا زيادة الكادر ،خا�صة يف مرحلة الفرز والتهيئة
ثم البيع والتي �ستبد أ� مبهرجان الدوخلة.
هل امل�شروع ربحي؟
ج -امل�شروع ربحي تطوعي� ،إذ أ�ن هناك تفكري بامل�ساهمة يف توفري
وظائف ألبناء البلد بامل�شروع ،وت�ستقطع رواتبهم من العوائد أ
والرباح،
كما نتطلع ألن يخدم امل�شروع عدة م�شاريع أ�خرى بالبلد.
من أ�برز الداعمني للم�شروع؟
ج -جمموعة العبكري أ
للعمال هي الداعم الرئي�سي للم�شروع ،حيث
قدموا لنا كل ما نحتاجه من دعم مادي ومعنوي.
هل هناك ت�صنيفات معينة لل�سلع؟ وماهي؟
ج -بالطبع ،هناك بع�ض ال�سلع التي ميكن بيعها ،مثل أاللعاب ،الكتب،
أالثاث ،وغريها.
وهناك أ�ي�ضا ما يحتاج �إىل تدوير مثل أالملنيوم الزجاج والورق.
ما هي �شروط ا�ستقبال هذه ال�سلع؟
ج -أ�ن تكون بحالة جيدة جدا ،بحيث ن�ستطيع �إعادة تهيئتها وتعقيمها
وتنظيفها ثم بيعها.
كيف تعيدون تهيئة ال�سلع؟
ج -نحن نحاول اقتناء أ�جهزة متخ�ص�صة يف التنظيف والتعقيم ،كما أ�ن
بع�ض ال�سلع حتتاج ألعمال ب�سيطة كخياطة أ�و ح�شو ،و�سنك ّون قريبا
فريق عمل متخ�ص�ص إلعادة التهيئة.
هل أ��سعار ال�سلع املعرو�ضة للبيع ثابتة؟ أ�م يتم البيع بعد املزايدة
عليها؟
ج -أ��سعار ال�سلع ثابتة وتعتمد ب�شكل رئي�سي على ن�سبة معينة من ال�سعر
أال�سا�سي للجديد منها.

ذات جودة وال ن�ستخدمها نقوم ببيعها ملن يحتاجها ب�سعر منخف�ض ،وباملقابل نحن
ن�شرتي ما نحتاجه بنف�س اجلودة وبال�سعر املنخف�ض.
هل اطلعتم على فكرة أ��سواق ال�سلع امل�ستعملة يف الدول املتقدمة؟
ج -نعم ،هناك املوقع ال�شهري  ،E-pay.comالذي يعر�ض �سلعا م�ستعملة ،والحظنا
ا إلقبال ال�شديد عليه من قبل أالجانب والعرب ،بل وال�سعوديني أ�ي�ضا.
كما اطلعنا على فكرة " ،"Dhahran Women’s Exchangeوهي منظمة
ناجحة جدا ،وعملها م�شابه ملا نقوم به.
هل هذا يعني أ�ن "اال�ستهالك الذكي" ن�سخة من منظمة

”Exchange؟

“Women

ج -ال بل هي فكرة جديدة لكنها مقاربة نوعا ما لـ "."Women’s Exchange
أ�مل تفكروا يف �إطالق �سوق �إلكرتوين مثل E-pay.com؟

ج -بلى يوجد لدينا موقع قيد ا إلن�شاء ،و�سيتم �إطالقه يف امل�ستقبل.
هل يوجد معر�ض دائم لكم ،أ�و على أ
القل فكرة ال�ستئجار حمل؟
ج -هناك تخطيط لعمل موقع ثابت للور�شة ،كما �سيكون هناك موقع للبيع ،لكن
حاليا نحن نعتمد على املعار�ض املتنقلة.
و�سيتم جتهيز الور�شة قبل مهرجان الدوخلة ،أ�ما موقع البيع ففي امل�ستقبل ،علما
ب أ�ننا حتى بعد جتهيز املقر الثابت� ،سنكمل امل�سرية يف البيع خالل املعار�ض املتنقلة،
وذلك لال�ستفادة من احل�ضور الكبري للمهرجانات.
ما هي أ�برز النواحي البيئية للم�شروع؟
ج -أ�وال اال�ستغالل الكامل للعمر اال�ستهالكي لل�سلع ،وجعل الفرد ع�ضو م�ساهم يف
عملية االهتمام بالبيئة ،عن طريق �إعادة ا�ستخدام ال�سلع ،وعدم ركنها مما ي�سبب
�إهمالها وت�صنيفها �ضمن النفايات.
با إل�ضافة لتقليل امل�صادر البيئية التي نحتاجها لتحقيق اال�ستهالك الفردي ،عن
طريق اال�ستخدام املتعدد لنف�س ال�سلع ،عو�ضا عن �شراء �سلع جديدة ت ؤ�دي نف�س
الغر�ض ،مما ي�ساهم يف تقليل ا�ستهالك امل�صادر الطبيعية امل�ستخدمة يف ت�صنيع
�سلع جديدة ،حيث متر ال�سلع يف مراحل ت�صنيع عديدة ي�ستخدم فيها العديد من
املواد الكيميائية املركزة وال�سامة التي ت�ضر بالبيئة والكائنات احلية.
تقليل من تلوث البيئة الناجت من التخل�ص من النفايات باحلرق أ�و بالدفن.
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كيف تتم عملية تقييم ال�سلع وحتديد أ��سعارها؟ ومن يقوم
بذلك؟
ج -عند ا�ستقبال أ�ي �سلعة يقوم املتربع بتعبئة �إي�صال ت�سليم لل�سلعة ،وفيه
�س ؤ�ال على �سعر �شرائه لل�سلعة ،وبناءا على هذا ال�سعر نقوم بتحديد �سعرها
م�ستعملة ،وعادة يكون �سعر ال�سلع امل�ستخدمة أ�قل من  %50من �سعرها جديدة.
هل هناك �إقبال على التربع؟
ج -ا إلقبال كبري جدا ،فنحن يف جمتمع معطاء ،وقد بد أ� ا�ستقبال ال�سلع قبل
مهرجان واحتنا فرحانة بفرتة ي�سرية ،علما ب أ�ننا بد أ�نا مبعارفنا ،لكننا يف هذه
الفرتة ا�ستقبلنا الكثري من ال�سلع ،بل ا�ستقبلنا بع�ض ال�سلع وهي ال تزال يف علبها،
ومت عر�ضها يف املهرجان.
وبعد املهرجان مت عر�ض رقم هاتفي ملن يريد التربع مبقتنياته ،و�سنقوم بتوفري
�سيارة ال�ستقبالها منه وهو يف منزله بحيث تعمل هذه ال�سيارة يومني أ
بال�سبوع،
فتفاجئنا بالكم الهائل من التربعات واالت�صاالت التي وردتنا.
متى �ستبد أ� مرحلة البيع؟
ج� -ستبد أ� مرحلة البيع يف مهرجان الدوخلة ،ومنها �سننطلق يف عدة مواقع.
ما هي أ
ال�ساليب احلالية التي تقومون بها لت�شجيع النا�س على التربع
وال�شراء؟
ج -قمنا كفريق العمل بو�ضع خطة ت�سويقية ،بد أ�ت ب�إطالق �صفحة على الفي�س
بوك ،كما تت�ضمن ا إلعالنات والت�صريحات ا إلعالمية ،با إل�ضافة �إىل فيلم ق�صري
قمنا ب�إنتاجه لي�شرح الفكرة ويدعو للم�شاركة فيها بالتربع وال�شراء ،ومت ن�شره
على �صفحتنا على الفي�س بوك واليوتيوب ،كما مت توزيع هدايا رمزية للمتربعني
عبارة عن كوب وميدالية لكل متربع ،وبالن�سبة أ
للطفال كان هناك ال�شخ�صية
الكرتونية ،والبالونات.
ما هي الفئات من النا�س التي ي�ستقطبها امل�شروع للتربع أ�و ال�شراء؟
ج -جميع فئات املجتمع ،ففكرة �شراء ال�سلع امل�ستخدمة موجودة يف كل دول العامل،
ولي�ست مق�صورة على الفقراء أ�و ذوي الدخل املحدود.
ما هي أ�برز اجلوانب االجتماعية للم�شروع؟
ج -امل�شروع يخدم املجتمع من خالل تغيري ال�سلوك اال�ستهالكي لل�سلع ،ويحوله
�إىل م�ستهلك م�س ؤ�ول ،واع للجوانب البيئية واالقت�صادية يف ا�ستهالكه للمواد.
يف أ�حد اللقاءات حتدثتم عن "و�سائل مبتكرة للعطاء االجتماعي" ما هي
هذه الو�سائل؟ وكيف ت�ستحدثونها؟
أ
ج -بع�ض أال�شخا�ص يخجل من �إهداء ال�سلع امل�ستخدمة كاللعاب وغريها ،لكن
عن طريقنا نقوم با�ستقبال ال�سلع وتنظيفها وجعلها �شبه جديدة ،ثم نقوم ببيعها،
ب�سعر أ�قل بكثري من �سعرها أال�صلي ،فن�ساعد النا�س الغري قادرين على �شرائها
بال�سعر أال�صلي باقتنائها بال�سعر املخف�ض.
ما هي أ�برز النواحي االقت�صادية للم�شروع؟
ج -أ�وال امل�شروع ي�ساعد على �إيجاد �سوق جديدة ب أ��سعار منا�سبة ال تتوافر �إال يف أ�يام
التخفي�ضات ،با إل�ضافة �إىل التبادل التجاري لل�سلع ،فنحن حينما منتلك �سلعا
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يتحرك الفكر الب�شري يف امل�سار الذي ينتهي به
�إىل املعرفة اليقينية  ،ومامل ي�صل ا إلن�سان �إىل
اليقني ف�إن نف�سه لن تطمئن أ�بدا و�سيمل ؤ�ها
القلق واخلوف وال�شك والرغبة العميقة يف
البحث والتنقيب حتى الو�صول �إىل اليقني.
اليقني �إذن هو خامتة طريق حركة ا إلن�سان
الفكرية والهدف النهائي الذي تن�شده كافة
املعارف الب�شرية .وميار�س الفكر الب�شري
نوعني رئي�سني من ا إل�ستدالل أ�حدهما
ا إل�ستنباط آ
والخر ا إل�ستقراء.
وا إل�ستنباط يف املنطق أالر�سطي هو املنطق
الوحيد الذي يقود �إىل نتائج قطعية ويقينية .ولقد �إنقلب ال�سيد ال�شهيد حممد
باقر ال�صدر على هذا املفهوم أالر�سطي وهو املفهوم ال�سائد يف الفكر الفل�سفي
لل�ستقراء .وملا كانت
بنظرية جديدة �سطرها يف كتابه العظيم أال�س�س املنطقية إ
العلوم التجريبية ت�ستند يف �إ�ستدالالتها على �إ�ستقراء احلوادث اجلزئية املحدودة
للخروج يف نهاية املطاف بتعميمات لكل احلاالت الغري م�شمولة با إل�ستقراء ف�إن
العلوم التي هي حجر أال�سا�س يف بناء احل�ضارة احلديثة ترتكز على منهجية
غري قطعية وغري يقينية .لقد كانت درا�سة ال�سيد ال�شهيد حماولة ت�ستهدف
�سد الثغرة املوجودة يف الدليل ا إل�ستقرائي وهي م�شكلة التعميم والقفز من
اجلزئي اخلا�ص �إىل الكلي العام حيث ف�سرت الدليل ا إل�ستقرائي بو�صفه
تطبيقاً �صرفا لنظرية ا إلحتمال وهي تقوم بذلك يف مرحلتني أالوىل درا�سة
الدليل ا إل�ستقرائي يف مرحلة التوالد املو�ضوعي والثانية درا�سته يف مرحلة
التوالد الذاتي حيث ي�صعد ا إلحتمال يف هذه املرحلة �إىل درجة اليقني فيتخل�ص
ا إل�ستقراء من م�شكلته املنطقية ويكون قطعياً يقينياً .ولكي ن�ستو�ضح الفكرة
التي بنى عليها ال�سيد ال�شهيد نظريته دعونا نو�ضح الفرق بني املنهج العقلي

ا إل�ستنباطي يف البحث واملنهج التجريبي املرتكز
على ا إل�ستقراء.
يعتمد املنهج التجريبي على ا إل�ستقراء الذي
هو أ�حد أ�مناط ا إل�ستدالل الذي ميار�سه الفكر
الب�شري يف ت�شييد قواعده ونظرياته .و نريد
با إل�ستقراء هو كل �إ�ستدالل يقفز فيه العامل من
فح�ص وقائع جزئية �إىل مبد أ� عام يطال كافة
الوقائع امل�شابه والتي مل يتم فح�صها خمربياً.
ا إل�ستقراء ميثل حركة �صاعدة تبد أ� من
اخلا�ص اجلزئي و تنتهي بالعام الكلي .وت أ�تي
النتيجة امل�ستخل�صة بهذا النوع من ا إل�ستدالل
أ�كرب من مقدماتها .فمث ً
ال عندما يريد العامل الطبيعي أ�ن يدر�س ظاهرة
متدد احلديد باحلرارة  ،يقوم بتعري�ض عدد من قطع احلديد للحرارة ف�إذا
الحظ أ�ن كل قطع احلديد التي عر�ضها للحرارة قد متددت ف�إن العامل يقوم
بتعميم نتائجه لت�شمل كافة قطع احلديد  ،لت�صبح القاعدة هو أ�ن كل حديد
عند تعر�ضه للحرارة يتمدد .وهنا نالحظ أ�ن النتيجة جاءت عامة و�شاملة لكل
قطع احلديد والتي مل جتر التجارب املخربية عليها و أ�نها -أ�ي النتيجة -غري
م�ستنبطة يف املقدمات ،ألنه ال يوجد يف العدد املحدود من احلديد الذي ميثل
مقدمات الدليل هذا املعنى ال�شمويل الذي جاءت به النتيجة .وبالتايل تكون
النتيجة دائماً يف هذا النمط من ا إل�ستدالل أ�كرب من مقدماتها ألنها اكت�سبت
�صفة العموم وا إلطالق .ومن املهم أ�ن نو�ضح أ�ن الدليل ا إل�ستقرائي ال ميكن
تربير نتائجه على أ��سا�س عدم التناق�ض ،ف�إذا جاءت النتيجة كاذبة واملقدمات
�صادقة ف�إن ذلك ال ي�ستبطن تناق�ضاً منطقياً ألن النتيجة غري حمتواة يف
املقدمات .فمث ً
ال لو أ�ن جمموعة قطع احلديد التي مت فح�صها متددت جميعها
باحلرارة ولكن جاء التعميم ا إل�ستقرائي على النحو التايل :لي�س كل حديد
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يتمدد باحلرارة ف�إننا حينئذ ال نقع يف تناق�ض ألن هذه النتيجة الكاذبة لي�ست
أ�قل أ�و م�ساوية لعدد ال�شواهد التجريبية – املقدمات – حتى ي�ستبطن ذلك
تناق�ضاً منطقياً .وهذا ال�شكل من الدليل ا إل�ستقرائي الذي يدر�س عدد
حمدود من احلاالت اجلزئية اخلا�صة لي�شيد يف النهاية قاعدة عامة ت�شمل كل
احلاالت ي�سمى بالدليل ا إل�ستقرائي الناق�ص.
�إن ا إل�ستقراء بذاته عبارة عن جمع عددي حلوادث جتريبية منف�صلة وم�ستقلة
وبالتايل ف�إنه ال يكفي إلنتاج معرفة عامة  ،بل ال بد من رباط عقلي قبلي
خارجي على التجربة يوحد هذه احلوادث التجريبية املنف�صلة فنتمكن على
�ضوء هذا الرباط من �صنع معرفة جديدة .نقول هذا على �ضوء املذهب العقلي
يف نظرية املعرفة ولكن على أ��سا�س املذهب الذاتي الذي و�ضع أ��س�سه ال�سيد
لل�ستقراء والذي يعترب الدليل ا إل�ستقرائي
ال�شهيد يف كتابه أال�س�س املنطقية إ
تطبيقاً بحتاً لنظرية ا إلحتمال ال يرى يف الدليل ا إل�ستقرائي حاجة �إىل
الكربى العقلية كما يف نظر املنطق أالر�سطي والذي تبناه فال�سفة ا إل�سالم من
م�شائني و�إ�شرافيني.
�إن العامل الطبيعي عندما يقوم بتعميم النتائج لكل احلاالت التي مل تقع حتت
طائل التجربة فهو يقوم بتطبيق قوانني أ�خرى غري م�ستوحاة من التجربة
وخارجة عنها وهي القوانني العقلية البديهية� .إن العامل الطبيعي يدرك
ب�شكل تلقائي فطري أ�ن هناك تنا�سبا بني أال�سباب والنتائج  ،أ
فال�شياء املتفقة
يف حقيقتها تتفق أ�ي�ضا يف أال�سباب والنتائج .ففي املثال ال�سابق  ،قطع احلديد
تكون متفقة احلقيقة  ،وبالتايل ف�إن النتائج التي نح�صل عليها �ستكون مت�شابه
عندما جنري التجارب ذاتها ويف الظروف ذاتها لكل قطع احلديد التي بحوزتنا.
ومن معرفتنا أ�ن هذه املجموعة من قطع احلديد تتمدد عند تعري�ضها للحرارة
نقوم بتعميم النتيجة لكل قطع احلديد املوجودة يف الكون وذلك بتطبيق املبد أ�
العقلي القبلي الذي يلزم منه ت�شابه النتائج عند ت�شابه أال�سباب .ولو كانت
التجربة هي امل�صدر الوحيد للمعرفة ملا متكنا من أ�ن نتو�صل �إىل حقيقة أ�بدا.
بات من الوا�ضح أ�ن التجربة حتتاج �إىل قوانني خارجة عنها ن�ستطيع بوا�سطتها
أ�ن نفهم الظواهر التي يزخر بها عامل الطبيعة و أ�ن نبني النظريات العلمية يف
خمتلف ميادين التجربة و امل�شاهدة.
وهناك منط �آخر من ا إل�ستدالل يكون اجتاه ال�سري فيه نزولياً من العام
�إىل اخلا�ص وت أ�تي النتائج امل�ستندة على هذا النوع من ا إل�ستدالل يقينية ألن
النتائج تكون حمتواة يف املقدمات  ،ألنها دائماً أ�قل من املقدمات .ف�إذا كانت
مقدمات الدليل قطعية ف�إن النتائج تكون قطعية أ�ي�ضا .وعلى هذا ميكن تربير
نتائج هذا النوع من ا إل�ستدالل على أ��سا�س مبد أ� عدم التناق�ض .ف�إذا كانت
املقدمات �صادقة – مث ً
ال  -فمن ال�ضروري أ�ن تكون النتائج �صادقة أ�ي�ضاً ولو
كانت غري ذلك –كاذبة -أل�ستبطن ذلك تناق�ضاً منطقياً .وبهذا يكون الدليل

ا إل�ستقرائي الناق�ص الذي ي�ستخدمه العامل يف خمتربه ي�ستبطن دلي ً
ال
قيا�سياً م�ستنداً �إىل معارف أ�ولية لي�ست بنف�سها أ�حد املعارف التي تنبثق
عن التجربة  ،بل أ�ن الدليل ا إل�ستقرائي ب�شكليه الناق�ص والتام يحتاج
�إىل هذه املعارف أالولية على الدوام .هذا هو ا إلجتاه ال�سائد يف املذهب
العقلي يف نظرية املعرفة وخا�صة يف تف�سري الدليل ا إل�ستقرائي.
فعلى �ضوء املذهب العقلي ،ف�إن الدليل ا إل�ستقرائي مبعزل عن
القوانني العقلية القبلية يعاين من عدة م�شاكل يفقد معها قيمته
لل�ستقراء العلمي أ�ن يك�شفه من جمموعة
العلمية� .إن ما ميكن إ
من ال�شواهد التجريبية هو أ�ن هناك �إقرتان بني ظاهرتني كظاهرة احلرارة
وظاهرة التمدد ،لكنه يعجز عن �إثبات الرابطة ال�سببية بني الظاهرتني كما
أ�نه ال يثبت أ�ن هذا التمدد يحدث نتيجة ل�سبب خا�ص وهو احلرارة  ،كل ما
ي�ستطيع الدليل ا إل�ستقرائي أ�ن يدلنا عليه هو هذا ا إلقرتان املتزامن فقط
ولكن ال�سببية اخلا�صة للتمدد ال ي�ستطيع أ�ن ي�صل �إليها بوا�سطة التجربة
نف�سها  ،و�إذا كان أالمر كذلك فمن اجلائز أ�ي�ضاً أ�ن ال يحدث متدد عند التعري�ض
للحرارة ما دام هذا الدليل ال يك�شف عن ال�سبب اخلا�ص وراء هذا ا إلقرتان
امل�شاهد يف التجربة� .إذاً الدليل ا إل�ستقرائي يعجز عن �إثبات ال�سببية وال�سببية
اخلا�صة وراء ظواهر ا إلقرتان التي تدلنا عليها التجربة وهو لذلك دليل غري
قائم بنف�سه بل يحتاج �إىل القوانني العقلية الغنية التي ت�ساعده يف دمج نتائج
التجارب وربطها يف مركب واحد يعك�س حقيقة من حقائق الكون .وحتى لو
�إفرت�ضنا أ�ن الدليل ا إل�ستقرائي �إ�ستطاع أ�ن يك�شف عن ال�سبب اخلا�ص لكل
نتيجة يتو�صل �إليها فهل ي�ستطيع أ�ن ي�ضمن �إ�ستمرار هذه العالقة ال�سببية
بينهما يف امل�ستقبل .الدليل ا إل�ستقرائي على �سبيل الفر�ض ي�ستطيع أ�ن يعني
ال�سبب وراء ظاهرة التمدد و يعزوها �إىل احلرارة ولكن هل ي�ستطيع أ�ن ي ؤ�كد لنا
أ�ن هذا ال�سبب �سيعطي النتيجة نف�سها يف الوقت الذي ال جنري فيه التجربة.
هذه أ��صعب امل�شاكل التي تواجه من ينكر البداهة العقلية ويرى يف التجربة
امل�صدر الوحيد للمعرفة.
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المة

مقال
32

متثل منا�سك احلج ور�شة عمل كربى يتدرب فيها احلجيج
على تطبيق القيم واملفاهيم الدينية ،ويختربون حتويلها
من عامل أالفكار وا إلميان القلبي �إىل أ�ر�ض املمار�سة الفعلية
ال�سلوكية.
ومن أ�هم تلك القيم واملبادئ التي تتمحور حولها منا�سك
احلج مبد أ� التوحيد و�إخال�ص العبودية للهّ تعاىل ،ومبد أ�
وحدة أالمة.
وقد قرن اللهّ تعاىل بني الت أ�كيد على وحدة أالمة والت أ�كيد
على ربوبيته يف قوله تعاىل �ِ }:إ َّن هَذِ ِه أ�ُ َّم ُت ُك ْم أ�ُ َّم ًة وَاحِ َد ًة
َو أ�َ َنا َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُبدُونِ {�سورة أالنبياء ،آالية ، 92:ويف �آية
أ�خرى يقول تعاىلَ } :و ِ� إ َّن هَذِ ِه أ�ُ َّم ُت ُك ْم أ�ُ َّم ًة وَاحِ َد ًة َو أ�َ َنا َر ُّب ُك ْم
َفا َّت ُقونِ {�سورة امل ؤ�منون ،آالية. 52:
فامل�سلم ي ؤ�من مببد أ� العبودية للهّ تعاىل ،وما يعنيه هذا املبد أ�
من اخل�ضوع واالنقياد ألوامر املوىل عز وج ّل .لكن هذا
املبد أ� ي�صبح التزاماً و�سلوكاً عملياً يطال خمتلف تفا�صيل
حياة ا إلن�سان �ضمن منا�سك احلج ،حيث عليه أ�ن يتجرد
من مالب�سه املعتادة ،ويقت�صر على لب�س قطعتي ا إلحرام،
ويُحظر عليه أ�ن يت�صرف حتى يف �شعر ٍة من ج�سمه ،ب أ�ن
يتعمد �إزالتها بنتف أ�و حلق ،كما ال يحق له أ�ن يلم�س أ�و
ينظر �إىل امر أ�ة ب�شهوة وتلذذ حتى زوجته ،وال يجوز له �ش ّم
الروائح الطيبة حتى يف الفاكهة التي ي أ�كلها ،يف الوقت ذاته
لي�س له أ�ن ميتنع عن �ش ّم الروائح الكريهة ب أ�ن مي�سك على
أ�نفه منها ..ويطلب منه أ�ن يطوف بالبيت احلرام أ��شواطاً
حمددة العدد واالبتداء واالنتهاء ،و أ�ن ي�سعى كذلك بني
يق�ضي أ�وقاتاً حمددة يف أ�ماكن بعينها ،و أ�ن
جبلني ،و أ�ن
َ
لريمي بها مكاناً معيناً يف
يلتقط ح�صى مبوا�صفات معينة،
َ
زمن حمدد ،و أ�ن يحلق �شعر ر أ��سه يف وقت معني ..وهكذا
لتم�س هذه التفا�صيل يف حياة احلاج،
ت أ�تي أالوامر ا إللهية َّ
ولتجتاز به رحلة عمل جمهد �شاق ،يرتجم من خاللها
معنى اخل�ضوع ألوامر اللهّ تعاىل ،ويتدرب على العبودية
املطلقة له.
للهّ
أ
و�إىل جانب جتلي مبد� التوحيد والعبودية تعاىل يف
م�ضامني منا�سك احلج و أ�عماله ،هناك ح�ضور ملبد أ� �آخر
هو وحدة أالمة ،حيث يلتقي احلجيج من أ�بناء أالمة
على اختالف أ�ل�سنتهم ،و أ�لوانهم ،وبلدانهم ،وطبقاتهم،
ومذاهبهم ،يلتقون يف زمن واحد ،وعلى �صعيد واحد ،ويف
زيّ موحد ،حني يلب�سون ا إلحرام ،ويهتفون مل ّبني للهّ تعاىل
بعبارة واحدة ،وي�شرتكون جميعاً يف أ�داء منا�سك و أ�عمال
واحدة.
�إن مفردات منا�سك احلج �صيغت بعناية �إلهية فائقة ،لت ؤ�كد
يف نف�س ا إلن�سان امل�سلم ،مبد أ� التوحيد للهّ ووحدة أالمة،
عرب برنامج عمل �سلوكي ،يف رحلة عبادية روحية..
فما أ�روع م�شهد الطواف حول البيت احلرام ،وال�سعي بني
ال�صفا واملروة ،والوقوف بعرفات ومزدلفة ،ورمي جمرة
العقبة ،وما أ�روع انتظام �صفوف احلجيج يف أ�داء �صالة

اجلماعة ،حيث ترى يف تلك امل�شاهد كتلة ب�شرية كبرية
وال�شكال ،وتتداخل اللغات أ
تختلط فيها أاللوان أ
وال�صوات،
ومتتزج أالعراق واالنتماءات.
ح ًّقا� ،إن منا�سك احلج متثل ور�شة عمل وتدريب على
ان�صهار أالمة يف بوتقة ا إل�سالم ،ولتحقيق برنامج التعارف
بني مكونات أالمة و أ�جزائها ،فيلتقون على �صعيد واحد،
ليتعارفوا وليتدار�سوا � ؤ
ش�ونهم املختلفة ،وليتفقوا على
التعاون فيما بينهم خلدمة م�صاحلهم العامة و أ�هدافهم
امل�شرتكة.
�إنه م ؤ�متر عاملي جماهريي ينعقد يف أ�جواء روحية �سامية،
تتع ّزز من خالله م�شاعر الوحدة والت�ضامن ،وتت أ�كد عربه
روح االنتماء للدين أ
والمة.
يقول فيليب حتي« :ولقد ظل احلج على ك ّر الع�صور أ�كرب
عامل موحد يف ا إل�سالم ،و أ�قوى رابطة بني خمتلف طبقات
رحالة ولو مرة
امل ؤ�منني .وهو الذي جعل من كل م�سلم قادر ّ
يف عمره .واجتماعات كهذه لها ت أ�ثري اجتماعي ف ّعال بني
جماعات امل ؤ�منني الذين ي أ�تون من أ�قطار املعمورة أالربعة.
فاحلج أ�تاح للزنوج والرببر وال�صينيني وال ُفر�س وال�سوريني
والرتك والعرب ـ الفقري منهم والغني والرفيع والو�ضيع ـ
أ�ن يجتمعوا ويت آ�خوا على أ��سا�س ا إلميان امل�شرتك .واحلق أ�ن
ا إل�سالم قد وفق أ�كرث من أ�ديان العامل جميعاً �إىل الق�ضاء
على فوارق اجلن�س واللون والقومية وخا�صة بني أ�بنائه.
وال �شك يف أ�ن االجتماع يف مو�سم احلج له الف�ضل أالكرب يف
حتقيق هذه الغاية»(. )1
�إن هذه الر�سالة التوحيدية الوحدوية التي حتملها
م�ضامني منا�سك احلج ،يجب االهتمام بها ،والت أ�مل فيها،
والتفاعل معها ،لت�ستفيد أالمة من �آثارها وانعكا�ساتها يف
�إدارة � ؤ
ش�ون احلياة .ف�إن ذلك هو ما يحقق أ�هداف ومقا�صد
فري�ضة احلج العظيمة ،حتى ال تبقى جمرد ممار�سات
وحركات طقو�سية.
ويف هذا الع�صر بالذات ما أ�حوج أالمة ا إل�سالمية �إىل
ت أ�كيد وحدتها وتعزيز متا�سكها ،حيث تواجه عوا�صف
الفنت املختلفة ،التي أ��صبحت تهدد أ�وطانها وجمتمعاتها
بالتمزق والت�شظي واالحرتاب .وخا�صة فتنة ال�صراعات
واالنق�سامات الطائفية.
أ
�إن مو�سم احلج ومدر�سة منا�سكه العظيمة تقدم للمة
أ�ف�ضل فر�صة لتجديد روح الوحدة ،وتعزيز مفهوم أالخوة
ا إلميانية والت�ضامن ا إل�سالمي.
وعلى قادة أالمة واحلري�صني على وحدتها أ�ن ي�ستثمروا
أ�جواء احلج املباركة يف حتقيق هذا املق�صد ال�سامي والهدف
العظيم.
ون�شري �إىل بع�ض آالليات والربامج خلدمة هذا التوجه
النبيل:
بث ثقافة الوحدة
�إنه ال ينبغي أ�ن يخلو خطاب أ�و حديث يوجه للحجيج أ�و
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يتناول مو�ضوع احلج من احلثّ على الوحدة والت آ�خي بني
أ�بناء أالمة ،انطال ًقا من أ�ن احلج م�شهد وحدوي ،يُظهر
ويج�سد وحدة أالمة ،كما يتيح أ�ف�ضل الفر�ص لت أ�كيد هذا
ِّ
املبد أ� يف أ�و�ساطها ،حتى يعود احلجيج �إىل جمتمعاتهم
مب�شرين بر�سالة الوحدة ،داعني �إىل االلتزام بها.
ويتحمل العلماء والدعاة املتواجدون يف �صفوف احلجيج
م�س ؤ�ولية كبرية يف تبيني هذا املبد أ� ا إللهي القر�آين ،وخا�صة
خطباء احلرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة.
كما أ�ن لو�سائل ا إلعالم املهتمة بتغطية ونقل أ�خبار احلجيج
دوراً أ��سا�ساً يف خدمة ر�سالة احلج التوحيدية الوحدوية.
ن�شر ثقافة الت�سامح واالحرتام املتبادل
ألن احلجيج يتنوعون يف أ�عراقهم وقومياتهم ومذاهبهم،
وينتمون �إىل جمتمعات تختلف يف ثقافاتها وعاداتها
و أ�عرافها ،فينبغي الت أ�كيد على القيم ا إل�سالمية امل�شرتكة،
وعدم �إثارة ما ي�سبب نزاعاً أ�و خالفاً.
ن�ص القر�آن الكرمي على النهي عن اجلدال ملن أ�حرم
وقد ّ
أ
أ
باحلج ،لتكون �جواء احلجيج بعيدة عن �دنى �شائبة خالف،
أ�و �إثارة حزازة وح�سا�سية.
َ
َ
ُ
َات ف َمنْ ف َر َ
يقول تعاىل} :الحْ َ ُّج أ�َ�شْ ُه ٌر َم ْعلوم ٌ
�ض فِيهِنَّ
الحْ َ َّج َفال َر َف َث َوال ُف ُ�سو َق َوال جِ دَا َل فيِ الحْ َ ج ِّ{�سورة البقرة،
آالية.197:
يقول ال�سيد عبد أالعلى ال�سبزواري« :والظاهر أ�ن آالية
املباركة تنهي عن أ�مور كانت متبعة عند العرب يف زيارتهم
لبيت اللهّ احلرام وحجهم له ،فقد كانت أال�سواق يف املو�سم
تعقد للمفاخرة بني القبائل ،وكان يجري فيها التنابز
أ
باللقاب ،واخل�صام واملراء ،وغري ذلك من املناهي املتعلقة
بالل�سان ،فنا�سب ذلك النهي عن هذه أالمور يف احلج ،و�إال
فهي حمرمة يف جميع أالحوال ،ولبيان أ�ن احلج بطبعه ال
يقبل هذه أالمور ،ف�إنه ال�سفر �إىل اللهّ  ،وا إلقبال عليه لغر�ض
أ��سمى ،وال تنا�سب بني ما كان كذلك وبني ما هو من � أش�نه
البعد والفرقة واالنف�صال» (.)2
وقال ا إلمام مالك يف املوط أ�« :واجلدال يف احلج أ�ن قري�شاً
كانوا يقفون عند امل�شعر احلرام يف املزدلفة بقزح ،وكانت
العرب وغريهم يقفون بعرفة ،وكانوا يتجادلون ويقول
ه ؤ�الء :نحن أ��صوب ،ويقول ه ؤ�الء :نحن أ��صوب .فقال اللهّ

 -1الدكتور فيليب حتي .العرب تاريخ موجز ،الطبعة ال�ساد�سة 1991م( ،بريوت:
دار العلم للماليني)� ،ص.،60-58
 -2ال�سيد أ
عبدالعلى ال�سبزواري .مواهب الرحمن يف تف�سري القر�آن ،ج ،3الطبعة
أ
ؤ
الثانية 1409ﻫ( ،بريوت :م��س�سة �هل البيت(عليهم ال�سالم)� ،ص.167
 -3إالمام مالك بن �أن�س .املوط�أ ،طبعة 1421ﻫ( ،القاهرة :جمعية املكنز
إال�سالمي)� ،ص.142
 -4الفخر الرازي .التف�سري الكبري .ج ،3الطبعة الثالثة( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث
العربي)� ،ص.165
 -5عبدالرحمن بن نا�صر ال�سعدي .تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان،
طبعة 1418ﻫ( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الريان ـ دار الذخائر)� ،ص.126
أ
 -6م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري� .صحيح م�سلم ،الطبعة الوىل
1998م( ،الريا�ض :دار املغني)� ،ص .636وانظر :ال�شيخ حممد باقر املجل�سي.
بحار أالنوار ج ،73الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث إال�سالمي)،
�ص.349
 -7حممد بن �إ�سماعيل البخاري�.صحيح البخاري ،ج ،4الطبعة أالوىل1414ﻫ،
(بريوت :دار الكتب العلمية)� ،ص ،360حديث.7078
 -8بحار أالنوار .ج� ،73ص.350
 -9ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين .منا�سك احلج وملحقاتها ،طبعة 1431ﻫ
(دار كميل)� .ص.342
 -10امل�صدر نف�سه� .ص.340
 -11امل�صدر نف�سه �ص.342
 -12ال�شيخ جعفر ال�سبحاين .دور ال�شيعة يف بناء احل�ضارة إال�سالمية ،الطبعة
الثانية 1416ﻫ�( ،إيران :معاونية �ش�ؤون التعليم والبحوث إال�سالمية)� ،ص.10
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مقال

تعاىلِ } :ل ُك ِّل أ�ُ َّم ٍة َج َع ْل َنا َمن َْ�سكاً هُ ْم َنا�سِ ُكو ُه َفال ُي َنا ِز ُع َّن َك فيِ
ْ أَ
ِيم {�سورة احلج،
المْ ِر َوا ْد ُع ِ� إلىَ َرب َِّك ِ� إ َّن َك َل َعلَى هُ دىً م ُْ�س َتق ٍ
للهّ
أ
آالية .67:فهذا اجلدال فيما نرى ،وا �علم ،وقد �سمعت
ذلك من أ�هل العلم» (. )3
وقال حممد بن كعب القرظي�« :إن قري�شاً كانوا �إذا اجتمعوا
مت .وقال �آخرون :بل حجنا أ� ّ
مبنى قال بع�ضهم :حجنا أ� ّ
مت،
()4
فنهاهم اللهّ تعاىل عن ذلك» .
وقال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي« :واجلدال وهو :املماراة
واملنازعة واملخا�صمة ،لكونها تثري ال�شر ،وتوقع العداوة» (.)5
ويف هذه التفا�سري �إ�شارة و�إيحاء للنهي عن اجلدال فيما
يرتبط بجوانب امل�س أ�لة الدينية ،وادّعاء كل طرف ب أ�نه
أال�صوب ن�سكاً أ
وال ّ
مت حجاً.
ت أ�مالت يف اخلطاب النبوي
وحني نقر أ� خطب ر�سول اللهّ (�ص) يف حجة الوداع نرى فيها
تركيزاً كبرياً على رعاية احلقوق واحلرمات بني امل�سلمني،
ورف�ض أ�ي �إثارة لنزاع أ�و خالف كالنزاعات ال�سابقة يف
اجلاهلية.
أ
فقد جاء يف خطبته (�ص) بعرفة كما �وردتها خمتلف امل�صادر
ا إل�سالمية�« :إن دماءكم و أ�موالكم حرام عليكم كحرمة
يومكم هذا ،يف �شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،أ�ال كل �شيء من
قدمي ،ودماء اجلاهلية مو�ضوعة ،وربا
أ�مر اجلاهلية حتت
َّ
اجلاهلية مو�ضوع» (. )6
ويف خطبته مبنى (�ص) يف اليوم العا�شر كرر و أ�كد على
امل�سلمني رعاية احلرمات ،وحفظ احلقوق وتعزيز أالخوة
ا إل�سالمية فيما بينهم ،ومما جاء فيها قوله (�ص) « :أ�ي �شهر
هذا؟ أ�لي�س بذي احلجة.
قالوا :بلى.
قال :أ�ي بلد هذا؟ أ�لي�س البلدة؟
قالوا :بلى.
قال :أ�ي يوم هذا؟ أ�لي�س يوم النحر؟
قالوا :بلى.
أ
أ
قال :ف�إن دماءكم و�موالكم ،و�عرا�ضكم عليكم حرام ،كحرمة
يومكم هذا ،يف بلدكم هذا ،يف �شهركم هذا ،أ�ال �إن امل�سلم أ�خو
امل�سلم ،فلي�س يحل مل�سلم من أ�خيه �شيء� ،إال ما أ�حل من
نف�سه ،وحتى دفعة دفعها م�سلم م�سلماً يريد بها �سوءاً حرام.
أ�ال هل بلغت؟ اللهم فا�شهد (.)7
و�س أ�خربكم من امل�سلم ،من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده،
وامل ؤ�من من أ�منه النا�س على أ�موالهم و أ�نف�سهم ،واملهاجر من
هجر اخلطايا والذنوب ،واملجاهد من جاهد نف�سه يف طاعة
اللهّ تعاىل.
أ�ال ال ترجعوا بعدي كفاراً ،ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض و أ�نكم
�ستلقون ربكم ،في�س أ�لكم عن أ�عمالكم ،أ�ال هل بلغت؟ اللهم
فا�شهد» .
و�سئل ر�سول اللهّ (�ص) مبنى :ما خري ما أ�عطى النا�س يا
ر�سول اللهّ ؟ قال« :ح�سن اخللق».
ويف اليوم احلادي ع�شر خطب النا�س مبنى على بغلة �شهباء
وعلي ( ع ) يب ّلغ عنه النا�س ،فحمد اللهّ و أ�ثنى عليه ،ثم قال:
« أ�ي بلد هذا؟ أ�لي�س امل�شعر احلرام؟ قالوا :بلى.
قال :ف أ�ي يوم هذا؟ أ�لي�س أ�و�سط أ�يام الت�شريق؟
قالوا :بلى.
قال (�ص) :ف�إن دماءكم ،و أ�عرا�ضكم ،و أ�موالكم عليكم حرام،

كحرمة يومكم هذا ،يف �شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،فليبلغ
أ�دناكم أ�ق�صاكم.
ؤ
أ�يها النا�س� :إمنا امل�منون �إخوة ،فال يحل المرئ م�سلم مال
أ�خيه �إال عن طيب نف�س منه ،فمن كانت عنده أ�مانة فلي ؤ�دها
�إىل من ائتمنه عليها .أ�ال هل بلغت؟ اللهم فا�شهد.
أ�يها النا�س� :إن ربكم واحد  ،و أ�ن أ�باكم واحد ،كلكم آلدم ،و�آدم
من تراب ،لي�س لعربي ف�ضل على عجمي ،وال لعجمي ف�ضل
على عربي �إال بالتقوى ،وال أل�سود على أ�بي�ض ،وال ألبي�ض
ا�س ِ� إ َّنا
على أ��سود� ،إال بالتقوى� ،إن اللهّ يقول} :يَا أ�َ ُّيهَا ال َّن ُ
َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َك ٍر َو أ�ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعوباً َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ� إ َّن
أ�َ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد اللهّ ِ أ�َ ْت َقا ُك ْم {�سورة احلجرات ،آالية.)8( »13
هكذا ي ؤ�كد ر�سول اللهّ (�ص) يف كل يوم من أ�يام احلج ،ويف كل
خطبة يوجهها للحجيج ،على مبد أ� الوحدة أ
والخوة ،وعلى
أ�ن يحرتم النا�س حقوق بع�ضهم ً
بع�ضا ،بغ�ض النظر عن
أ�عراقهم وانتماءاتهم.
أ
�إن هذه اخلطب النبوية يجب �ن تر�سم لنا �سيا�سة اخلطاب
ا إل�سالمي يف مو�سم احلج ،ب أ�ن يكون خطاباً توحيدياً ي ؤ�كد
على الوحدة أ
والخوة والت�سامح ،وحفظ احلقوق واحلرمات
بني أ�بناء أالمة.
ومما ي ؤ��سف عليه أ�ن هناك من ي�سيء �إىل أ�جواء احلج
الوحدوية املباركة ببث خطاب مت�شنج ،يركز على ق�ضايا
اخلالفات املذهبية بني أ�بناء أالمة ،ويتهم فئات وطوائف
من أالمة يف دينها ،مما ي ؤ�دي �إىل حدوث بع�ض االحتكاكات،
ويع ّكر أ�جواء املودة وا إلخاء بني امل�سلمني.
�إن اخلالف يف بع�ض التفا�صيل العقدية والفقهية ،وتقومي
ال�شخ�صيات أ
والحداث التاريخية أ�مر قدمي يف تاريخ أالمة،
وعلى أ��سا�سه تنوعت مذاهبها ومدار�سها الفكرية والفقهية،
و�إذا كان البحث العلمي واحلوار املنطقي مطلوباً يف موارد
اخلالف ،للو�صول �إىل احلق ومعرفة ال�صواب ،ف�إن ذلك ال
يتحقق بكيل االتهامات ،وترويج ال�شائعات ،والتحري�ض على
الكراهية ،و�إ�ساءة التعامل مع �ضيوف الرحمن وحجاج بيت
اللهّ احلرام.
ت�شجيع ،االنفتاح ،والتوا�صل
�إن احلج م ؤ�متر �إ�سالمي عاملي ،يجب ا�ستثماره يف تع ّرف
امل�سلمني �إىل بع�ضهم ً
بع�ضا ،ويف التوافق على برامج عمل
وتوا�صل دائم ،مبا يخدم ق�ضاياهم امل�شرتكة وم�صاحلهم
العامة .وال ينبغي أ�ن يتقوقع أ�هل كل بلد أ�و مذهب من
احلجيج على أ�نف�سهم ،بل جتب املبادرة �إىل االنفتاح
والتوا�صل ،وخا�صة على نخبة املجتمعات ا إل�سالمية،
من العلماء والدعاة والقادة وذوي الر أ�ي والنا�شطني
االجتماعيني ،ممن يتوفقون ألداء فري�ضة احلج.
كما ينبغي لكل حاج أ�ن يغتنم الفر�صة بتكثيف ح�ضوره
وم�شاركته يف �صالة اجلماعة يف احلرمني ال�شريفني،
بامل�سجد احلرام يف مكة املكرمة ،وامل�سجد النبوي يف املدينة
املنورة ،وال ينبغي أ�ن يكون االختالف املذهبي عائقاً عن
امل�شاركة يف �صالة اجلماعة املقامة يف احلرمني ال�شريفني،
وقد �سئل املرجع الديني ال�سيد علي ال�سي�ستاين عن خروج
بع�ض أ�بناء الطائفة من امل�سجدين ال�شريفني حني �إقامة
اجلماعة ف أ�جاب:
«هذا العمل غري منا�سب ،بل رمبا ال يجوز لبع�ض العناوين
الثانوية كا إل�ساءة �إىل �سمعة املذهب ونحو ذلك» (. )9

كما �سئل �سماحته :أ�يهما أ�ف�ضل ال�صالة يف امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي فرادى أ�و ال�صالة يف املنزل جماعة؟
ف أ�جاب« :ال�صالة يف امل�سجدين أ�ف�ضل» (.)10
ويف ا إلجابة عن ا�ستفتاء �آخر ،أ�جاز ال�سيد ال�سي�ستاين ال�صالة
خلف أ�تباع املذاهب أالخرى ،على أ�ن يقر أ� امل أ�موم لنف�سه
�إخفاتاً ،و�إذا كان هناك حرج يف االلتزام ببع�ض أ�حكام ال�صالة
ب�سبب االختالف املذهبي ،كالتكتف وال�سجود على الفر�ش،
ف�إنه يجوز ذلك (.)11
ويف أ�ول مو�سم حج بعد انت�صار الثورة ا إل�سالمية يف �إيران
وجه ا إلمام اخلميني بياناً للحجاج ا إليرانيني وجلميع
ّ
ال�شيعة بتاريخ � 28شوال 1399ﻫ ،طالبهم فيه بامل�شاركة
يف �صالة اجلماعة مع أ�هل ال�سنة ،واجتناب أ�ي عمل يثري
ح�سا�سيات اخلالف والتفرقة بني ال�سنة وال�شيعة.
ومما جاء يف ذلك البيان:
«يلزم على أالخوة ا إليرانيني وال�شيعة يف �سائر البلدان
ا إل�سالمية ،أ�ن يتجن ّبوا أالعمال ال�سقيمة امل ؤ�دية �إىل تفرقة
�صفوف امل�سلمني ،ويلزم احل�ضور يف جماعات أ�هل ال�سنة،
واالبتعاد ب�شدة عن �إقامة �صالة اجلماعة يف املنازل ،وو�ضع
مكربات ال�صوت ب�شكل غري م أ�لوف ،وعن �إلقاء النف�س على
القبور املطهرة ،وعن أالعمال التي قد تكون خمالفة
لل�شرع»(.)12
�إن مثل هذه الفتاوى تنطلق من احلر�ص على رعاية وحدة
امل�سلمني وت آ�لفهم ،ومت ّكن احلجيج من االنفتاح والتوا�صل
مع بع�ضهم ً
بع�ضا ،مبا ي ؤ�كد االحرتام والثقة املتبادلة ،ويبني
ج�سور التعارف والتعاون بينهم على الرب والتقوى ،ان�سجاماً
مع ر�سالة احلج العظيمة.
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التقزم
القزامة أ�و التقزم هي ق�صر القامة الذي ينجم عن حالة وراثية أ�و طبية .ويعرف عموما ب أ�نه قزامة البالغني من ارتفاع  4أ�قدام
و  10بو�صات أ�و أ�قل (� 147سنتيمرتا) .املجموعة منوذجية يف االرتفاع بني �صفوف البالغني م�صابني القزامة هو  2أ�قدام  8بو�صات
(� 81سم) �إىل  4أ�قدام  8بو�صات (� 142سنتيمرت).
العالجات ملعظم أ��سباب القزامة ال تزيد القامة ولكن قد يقلل من امل�ضاعفات..

الطبية
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أ
العرا�ض
أ�كرث من  200من احلاالت الطبية املختلفة ي�سبب
التقزم .ولذلك ف�إن أ�عرا�ض القزامة بخالف ق�صر
القامة تختلف اختالفا كبريا يف خمتلف أ�نحاء الطيف
من اال�ضطرابات ب�شكل عام  ،وتنق�سم اال�ضطرابات
�إىل فئتني كبريتني :
قزامة غري متنا�سبة�" :إذا كان حجم اجل�سم غري
متنا�سب"  ،وبع�ض أ�جزاء من اجل�سم هي ال�صغرية
والبع�ض آالخر من احلجم املتو�سط أ�و فوق املتو�سط
احلجم .ت�سبب ا�ضطرابات القزامة الغري متنا�سبة
تعوق تطور العظام.
قزامة متنا�سبة" :ج�سم �صغري ن�سبيا" �إذا كانت جميع
أ�جزاء اجل�سم �صغرية بنف�س الدرجة ويبدو أ�نها
تتنا�سب وك أ�نه ج�سم متو�سط القامة.
معظم النا�س يعانون من ا�ضطرابات مع القزامة
التي ت�سبب ق�صر القامة على نحو غري متنا�سب
،وهذا يعني أ�ن ال�شخ�ص لديه جذع متو�سط احلجم
و أ�طرافه ق�صرية جدا  ،ولكن بع�ض النا�س قد يكون
لها جذع ق�صري جدا وتق�صر أ�طرافه (ولكن كبري
جدا)� .سمة أ�خرى لهذه اال�ضطرابات �شيوعا هو ر أ��س
كبري يجري على نحو غري متنا�سب من اجل�سم.
جميع النا�س تقريبا مع قزامة غري متنا�سبة وبقدرات
فكرية عادية .ا�ستثناءات نادرة وعادة ما تكون نتيجة
لعامل ثانوي  ،مثل ال�سوائل الزائدة حول الدماغ
(ا�ست�سقاء) .نحو  70يف املائة من جميع النا�س مع
القزامة لديهم ا�ضطراب نق�ص التعظم الغ�ضرويف
 ، Achondroplasiaوالذي ي�سبب ق�صر
القامة على نحو غري متنا�سب .هذا اال�ضطراب يكون
امل�صاب جذعه متو�سط احلجم ،ق�صري الذراعني
وال�ساقني خا�صة اجلزء العلوي منهما ،أال�صابع
ق�صريةوغالبا مع فا�صل وا�سع بني أال�صابع الو�سطى
والبن�صر ،حمدودية التنقل يف املرفقني ،ور أ��س كبري
غري متنا�سب مع جبهه بارزة ،والتطوير التدريجي
أ
للرجل مع انحناء(ركبة فحجاء) ،والتطوير
التدريجي للتمايل أ��سفل الظهر (قع�س) ،ارتفاع نحو
 4أ�قدام الكبار  --حوايل � 122سنتيمرتا

القزامة التنا�سبية تنتج عن الظروف الطبية عند
الوالدة أ�و خالل مرحلة الطفولة املبكرة التي
حتد من النمو ال�شامل لذلك ف�إن الر أ��س ،اجلذع
أ
والطراف كلها �صغرية ولكنها ذات أ�بعاد متو�سطة
بالن�سبة لبع�ضها البع�ض .معظم هذه اال�ضطرابات
غري �شائعة  ،وعالمات و أ�عرا�ض هذه اال�ضطرابات
تختلف �إىل حد كبري ألن هذه اال�ضطرابات ت ؤ�ثر
على النمو العام  ،وت�سبب ا�ضطرابات قليلة متنا�سبة
نتيجة قزامة التخلف العقلي .نق�ص هرمون النمو
هو �سبب �شائع ن�سبيا من القزامة املتنا�سبة .يحدث
عندما تف�شل الغدة النخامية إلنتاج �إمدادات كافية
من هرمون النمو  ،وهو أ�مر �ضروري لتحقيق النمو
يف مرحلة الطفولة العادية .متالزمة ترينر  ،وهو
أ�ي�ضا �شائع ن�سبيا  ،هو ا�ضطراب النتائج يف ق�صر
القامة و�ضعاف الن�ضج اجلن�سي يف ا إلناث .قد تكون
بع�ض العالمات أ
والعرا�ض تكون وا�ضحة عند الوالدة
أ�و يف وقت مبكر من الطفولة
متى تذهب اىل الطبيب ؟
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عالمات و أ�عرا�ض القزامة الغري متنا�سبة غالبا
ما تكون موجودة عند الوالدة أ�و يف وقت مبكر من
الطفولة .قد ال تكون متنا�سبة التقزم وا�ضحا على
الفور .راجع الطبيب لطفلك �إذا كان لديك أ�ية
خماوف حول منو طفلك أ�و التنمية ال�شاملة.
امل�ضاعفات
يف القزامة الغري متنا�سبة ت�شوه للعمود الفقري ،
واجلمجمة أ
والطراف الت أ�خري يف تطوير املهارات
احلركية مثل اجللو�س واحلبو وامل�شي ،التهابات أالذن
املتكررة (التهاب أالذن الو�سطى)  ،وخطر فقدان
ال�سمع،الركبة الفحجاء� ،صعوبة يف التنف�س خالل
النوم ،ال�ضغط على احلبل ال�شوكي عند قاعدة
اجلمجمة ،اال�ست�سقاء ،ت�شوه أ،ل�سنان .يف مرحلة
البلوغ ت�ضييق القناة يف أ��سفل العمود الفقري (قرب
الفقرات القطنية العجزية)  ،مما قد ي ؤ�دي �إىل
ال�ضغط على احلبل ال�شوكي أ
والمل الحقاً أ�و خدر
يف ال�ساقني هنالك التهابات املفا�صل يف �سن البلوغ.

زيادة الوزن ميكن أ�ن يزيد من تعقيد م�شاكل املفا�صل
والعمود الفقري و�ضغط على أالع�صاب .يف القزانة
التنا�سبية م�شاكل ت�سبب ا�ضطرابات يف النمو العام
نتيجة م�ضاعفات يف كثري من أالحيان مع غريها من
أالجهزة املتقدمة .على �سبيل املثال  ،ميكن للم�شاكل
يف القلب غالبا ما تقدم يف متالزمة ترينر يكون لها
ت أ�ثري كبري على �صحة الطفل العامة .غياب الن�ضج
اجلن�سي املرتبطة نق�ص هرمون ال ي ؤ�ثر فقط التنمية
املادية ولكن أ�ي�ضا أالداء االجتماعي.
احلمل قد يحدث للمر أ�ة للقزامة الغري متنا�سبة
م�شاكل يف اجلهاز التنف�سي خالل فرتة احلمل.
الوالدة القي�صرية تكاد تكون دائما �ضروريا ب�سبب
حجم و�شكل احلو�ض .امل�شاكل النف�سية بع�ض ق�صار
القامة تعترب كلمة "قزم" عبارة مهينة.

امل�ضاعفات.
العالجات اجلراحية التي قد ت�صحح م�شاكل العظام يف
أال�شخا�ص امل�صابني قزامة غري متكافئة ت�شمل ادخال
املواد املعدنية يف نهايات العظام الطويلة حيث يحدث

ا�ستييم ®Esteem

النظام ال�سمعي املزروع
ويعترب من أ�ول أالجهزة املزروعة امل�ساعدة لل�سمع
ي�ستخدم لعالج احلاالت املتو�سطة وال�شديدة
لفقدان ال�سمع الناجم عن خلل يف وظيفة أالذن
الداخلية .يت�ضمن النظام ثالثة مكونات (معالج
ال�صوت  ،واال�ست�شعار أ�و احل�سا�س  ،وم�شغل).
وميزة هذا اجلهاز أ�ن جميع أ�جزائه خمفية فال
توجد قطعة خارج أالذن مما ي�ساعد على عدم
مالحظة الغري لوجوده وفعاليته الوظيفية.
طريقة عمله أ�ن معالج ال�صوت يتلقى �إ�شارة
كهربائية من أ�جهزة اال�ست�شعار ،ومن ثم يكربها وير�شحها لتعوي�ض املري�ض ال�سمع خ�سارته ال�سمعية.ومن ثم يحول
ال�شارات الكهربائية �إىل طاقة ميكانيكية ب�صورة اهتزازات هذه االهتزازات تنقل �إىل أالذن الداخلية وتف�سر
امل�شغل إ
من املخ ك أ��صوات مفهومة.
أ�كرث ما يفيد اجلهاز مع أال�شخا�ص يف الثامنة ع�شر من العمر وم�صابون ب�ضعف ال�سمع نتيجة خلل يف �شعريات أالذن
احل�سية وي�شرتط أ�ن تكون أالذن الو�سطى وغ�شاء الطبلة �سليمني ،املنتج للجهاز وهي �شركة انفوي الطبية Envoy
 Medical Corporationو أ��صبح متوفر ًا أ
لل�سواق العاملية يف يونيو 2010
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الفحو�صات الطبية
يقوم طبيب أالطفال بفح�ص عدد من العوامل من
أ�جل تقييم منو طفلك وحتديد ما �إذا كان ال�شخ�ص
لديه ا�ضطرابات القزامة ذات ال�صلة .قد يحيلك
طبيب أالطفال �إىل أ�طباء �آخرين مثل أ�طباء أالطفال
املتخ�ص�صني يف ت�شوهات العظام (العظام) واخللل
الهرموين (الغدد ال�صماء)  ،أ�و الظروف املوروثة
(الوراثة) .قد يعمل الطبيب درا�سات ا�شعاعية  ،مثل
أال�شعة ال�سينية  ،ألن ت�شوهات معينة يف اجلمجمة
والهيكل العظمي بالرنني املغناطي�سي ()MRI
الت�صوير الك�شف �شذوذ الغدة النخامية .االختبارات
اجلينية متاحة لكثري من اجلينات املعروفة ال�سببية
من القزامة املتعلقة اال�ضطرابات �إذا كان طبيب
أالطفال تعتقد ابنتك قد تكون متالزمة ترينر  ،ف�إن
عليه أ�ن ي أ�مر االختبارات املعملية اخلا�صة التي تقيم
الدولة من الكرومو�سومات  Xامل�ستخرج من خاليا
الدم .التاريخ العائلي .طبيب أالطفال قد أ�خذ مكانته
والباء أ
يف التاريخ من أال�شقاء آ
والجداد أ�و أ�قارب
�آخرين للم�ساعدة يف حتديد ما �إذا كان املدى املتو�سط
من ارتفاع يف عائلتك يت�ضمن ق�صر القامة.
اختبار الهرمونات التي تقيم م�ستويات هرمون النمو
أ�و الهرمونات أالخرى التي تعترب حيوية للنمو
والتنمية يف مرحلة الطفولة.
العالجات أ
والدوية
معظم العالجات قزامة ال تزيد القامة ولكن قد
يخفف امل�شاكل الناجمة عن

النمو (لوحات النمو) من أ�جل ت�صحيح االجتاه الذي حتى امر أ�ة ت�صل �إىل
تنمو العظام ،زيادة حجم الفتحة يف عظام العمود متو�سط �سن انقطاع
الفقري (الفقرات) لتخفيف ال�ضغط على احلبل الطمث.
ال�شوكي ،بع�ض النا�س مع املنتخب قزامة اخل�ضوع
جلراحة تطويل أالطراف اال�صطناعية .هذا ا إلجراء منط احلياة
املثري للجدل لكثري من النا�س مع ق�صر القامة  ،والعالجات
الطبية حتت �إ�شراف د� .شادي أ�بو ال�سعود
ألنه كما هو احلال مع جميع العمليات اجلراحية  ،املنزلية
لال�ستف�سار
ولن "الت�صحيح" يف مكانة قد يعني يجب التناق�ش مع
هناك خماطر  ،أ
الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
أ�ن هناك �شيئا خاطئا يجري مع ق�صرية .العالج طبيب أالطفال أ�و
و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على ذوي االخت�صا�ص
أ�خ�صائي حول الرعاية
بالهرمونات
املنا�سب والرد عليكم
يتم التعامل مع نق�ص هرمون النمو حقن ن�سخة يف املنزل.
تركيبية من الهرمون .يف معظم احلاالت  ،يتلقى البد للدولة والعائلة امل�شاركة يف
أالطفال حقن يومية لعدة �سنوات حتى ت�صل �إىل العناية مبثل هذه احلاالت و�إدخالهم
أ�ق�صى ارتفاع الكبار غالبا �ضمن نطاق الكبار املتو�سط باملجتمع ك أ�فراد أ��صحاء ولي�س مر�ضى ومثال
لعائلة واحدة .العالج قد ت�ستمر طوال فرتة املراهقة ذلك جتهيز ال�شوارع مبعدات ال�سري املنا�سبة ملثل
والبلوغ املبكر ل�ضمان ن�ضوج الكبار  ،مثل زيادة هذه احلاالت ك أ�ر�صفة منخف�ضة ومغا�سل يف املرافق
منا�سبة يف الع�ضالت أ�و الدهون .وميكن ا�ستكمال العامة و�سيارات جمهزة داخلياً لتنا�سب طول
العالج مع الهرمونات أالخرى ذات ال�صلة �إذا كانت أال�شخا�ص الق�صار وكذلك العناية الطبية مثل
هي أ�ي�ضا ناق�صة .عالج الفتيات يعانون من متالزمة م�ساعدات امل�شي ومقومات الظهر.
ترينر يتطلب أ�ي�ضا هرمون اال�سرتوجني وما يت�صل
أ
امل�صدر
�إ�شراف الدكتور �شادي �بو ال�سعود
بها من العالج الهرموين من أ�جل البدء يف مرحلة
البلوغ اجلن�سي وحتقيق التنمية الكبار .العالج ق�سم علم الوراثة الطبية وتقدمي امل�شورة يف مايو
ببدائل اال�سرتوجني وعادة ما ت�ستمر طوال احلياة ،كلينك
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افتتح املهند�س عبا�س ال�شما�سي الرئي�س الفخري
خلريية القطيف املعر�ض
اخلام�س ع�شر جلماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف
م�ساء يوم االربعاء  14ذو القعدة 1432هـ املوافق 12
اكتوبر 2011م املعر�ض اخلام�س ع�شر جلماعة الت�صوير
ال�ضوئي بالقطيف و�سط ح�ضور جماهريي كبري
على �صالة نادي الفنون مبركز التنمية االجتماعية يف
القطيف.
¬ �شكل املعر�ض اخلام�س ع�شر للجماعة والذي كانت
"البي�ض أ
ثيمته أ
وال�سود" و�شارك فيه أ�كرث من 68
فوتوغرايف وفوتوغرافية من أ�ع�ضاء اجلماعة قفزة
نوعية يف عامل الت�صوير يف املنطقة وقد اجمع احل�ضور
على متيزه وحوت �صفحات دفرت احل�ضور العديد من التعليقات االيجابية� .شارك يف املعر�ض ثالثة فنانني عامليني ك�ضيوف �شرف هم نيكولينو �سابيو(ايطاليا)
وراريندرا براكر�سا (اندوني�سيا) وهريمان كيرت (�سلوفينيا) واقيم على هام�ش املعر�ض الذي ا�ستمر على مدار ع�شرة ايام العديد من الفعاليات املرافقة من
حما�ضرات وور�ش الفنية �شارك فيها نخبة من الفنانني والفنانات.
وكان للمعر�ض بادرة جميلة من نادي الفنون وهي افراد زاوية خا�صة للفنان الراحل مهدي �آل حبيل ع�ضو اجلماعة ورئي�س جماعة الت�صوير باجلارودية حوت
على بع�ض أ�عماله و�سريته الذاتية التي بها العديد من اال�سهامات املحلية واخلارجية.
أ
وقد اختارت جلنة التحكيم والتقييم املكونة من أال�ستاذ علي املبارك أ
أ
وال�ستاذ علي أ�بو عبد اهلل وال�ستاذ نافح حتيفاء جائزة �ف�ضل جتربتني يف املعر�ض للفنانني
يو�سف امل�سعود و حبيب املعاتيق وكانت املناف�سة قد �ضمت باال�ضافة لهم
كل من الفنانني أ�حمد �إبراهيم وو�سيم �آل حماد وحممد اخلراري وحممد
الزاير وعلي ال�سمني.
وذكر اال�ستاذ حممد اخلراري رئي�س جماعة الت�صوير بالقطيف يف كلمته
أ�ن املواهب املحلية كانت "ح�صان رهان" اجلماعة إلجناح املعر�ض وال�سري
بها نحو العاملية و أ�كد على الدور الكبريللدورات أ
وال َ
ن�شطة و أ��شاد اي�ضا
بالدور الن�سائي ال َبارز يف الفعاليات ب�شكل عان ويف املعر�ض اخلام�س ع�شر
ب�شكل خا�ص.
وحتدث أال�ستاذ �شكري ال�شما�سي ممثل جلنة التنمية االجتماعية يف كلمته
م�شيدا باملواقف ّ
ال�ضوئية املعطاءَة والدّور االجتماعي الف ّعال الذي ُتقو ُم به
ال�صاعدة لدى َّ
ال�شباب.
اجل َماعة من ت�شجيع للموَاهب َّ
وقد حتدث املهند�س عبا�س ال�شما�سي بكلمة �ضمنها احلديث عن ال َع َمل
االجتماعي الذي يع َترب الف�ضاء الرحب املتمث ُل بوالء أ�ف َراد املجتمع َله
َو َ�صقل املها َرات واالرتقاء بها يف ال ُفنون امل َتعددة.
وقد مت ت�صميم ملف دعائي جميل للمعر�ض وهو فكرة الفنان يو�سف
امل�سعود ومن أ�داء الفنان ح�سني امل�صوف ومن ت�صوير و�إخراج الفنان
حممد �سلمان.
مل�شاهدة الرابط الدعائي للمعر�ضhttp://goo.gl/YEeTz :
والتغطية امل�صورة للمعر�ضhttp://goo.gl/2Ut98 :
رابط موقع جماعة الت�صويرhttp://www.qatifphoto.com :
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ت�صوير :حممد النب ال�شيخ-نايف ال�ضامن-فهد امل�صطفى

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

�سيمفونية ال�ضوء

�ضمن مهرجان ال�شرقية الوردية وبالتعاون
مع منتدى هم�سات وحتت رعاية أال�ستاذ
عبد العزيز بن علي الرتكي رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ال�سرطان باملنطقة ال�شرقية
وبح�ضور أال�ستاذ �سلمان بن حممد ح�سن
اجل�شي ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية ال�سرطان
ال�سعودية وامل�شرف العام على فرع القطيف,
أ�قيم يف جممع القطيف �سيتي مول معر�ضاً
فوتوغرافياً مرافق للمهرجان .ويعترب هذا
التعاون هو أالول بني اجلهتني وقد كان
ناجحاً ب�شهادة اجلميع.
قال أال�ستاذ عبا�س اخلمي�س ,امل�شرف العام على املعر�ض الفوتوغرايف
من منتدى هم�سات باننا ن�شعر بالفخر واالعتزاز للم�شاركة يف مثل
هذه الن�شاطات االجتماعية وي�سعدنا دوما التواجد الفاعل ووجودنا
كعامل م�ساعد للجذب من جهة ومن جهة أ�خرى ف�إن مهرجانا كبريا
مثل ال�شرقية وردية يعترب فر�صة لنا ليطلع اكرب عدد ممكن على
اعمالنا ال�ضوئية مما ي�ساهم ب�شكل كبري يف تقدم هذا الفن وهذه
الهواية وننتهز هذه الفر�صة لن�شكر جمعية ال�سرطان ال�سعودية-فرع
القطيف وخ�صو�صا اال�ستاذ با�سل الناجي على اتاحة فر�صة امل�شاركة
لنا ونرجو ان تكون هذه بداية لن�شاطات اكرث م�ستقبال.
وقال اال�ستاذ فهد امل�صطفى ,امل�شرف العام على أ�ن�شطة الت�صوير يف
اجلمعية ,يف حديث خا�ص ملجلة اخلط ب أ�ن هذا التعاون االول كان
ناجحا بكل املقايي�س .ومع أ�نها التجربة أالوىل للجمعية يف مثل هذا
املجال �إال أ�نها قد جنحت ب�شكل كبري والف�ضل يف ذلك يعود بعد اهلل
�إىل تعاون اجلميع خ�صو�صا أ�ن فكرة املعر�ض مل تولد اال يف وقت مت أ�خر من ا إلعداد ولكن �سرعان ما تناغمت مع بقية الن�شاطات ومت جتهيزها و�إمتام ا إلعداد لها
يف الوقت املحدد.
أ
أ
�شارك يف املعر�ض  35م�شارك هم :اثري ال�سادة ,اروى الغوا�ص ,اجلوهرة القحطاين� ,منه احلايك ,د .با�سم �حمد ابوال�سعود ,حبيب املعاتيق ,ح�سني العي�سى ,ح�سني
أ�نورال�سنان ,حميد خمتار (البحرين) ,حميدة املو�سى ,زهرة النا�صر ,زيد عبدالعزيز ابوال�سعود ,زينب ال مبارك� ,سلمى ال �سيف� ,سمرية �سلي�س� ,صادق اخلاطر,
�صالح ال�شبيب ,عبا�س اخلمي�س ,عبداهلل احمد ابوال�سعود ,عبداهلل العبندي ,علي الزاهر ,د .علي عمرابوال�سعود ,فرا�س أ�حمد ابوال�سعود ,ماجد �سلطان (الكويت) ,
حممد اخلراري ,حممد امل ؤ�من ,حممد زكي العوامي ,مرام �سعيد اجل�شي ,مرمي احلماد ,م�صطفى ال�شاخوري ,منى الفرج ,ميامني ال حمود ,نايف ال�ضامن ,ن�سرين
الب�شراوي ,هادي حلمي ال�سنان.
وقد متيزت زاوية الر�سم الرقمي ب�شكل كبري يف جذب اجلميع كبارا و�صغارا .الزاوية كانت حتت �إدارة أال�ستاذ مراد ابوال�سعود الذي بذل جهدا كبريا طيلة أ�يام
املهرجان� .شارك يف الزاوية الرقمية كل من� :إميان عبداهلل اجل�شي� ,إميان يا�سني بوخم�سني ,أ�مل يا�سني بوخم�سني  ,بدور حممد �آل نتيف ,ح�سني القرو�ص ,حوراء
عقيل حبيب ,حيدر أ�حمد ,رجاء الق�ضيب ,زينب عبداهلل اجل�شي� ,سكينة ها�شم ال�سادة ,عقيلة الرويعي ,غادة ال�سويدي( قطر) ,مراد أ�بو ال�سعود ,مرمي عقيل املرزوق,
م�صطفى ال�صندل ,وائل اخلمي�س.
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفل آ�ل النا�صر أ
بالوجام بزفاف جنلهم
ال�شاب أ�حمد ح�سن النا�صر على كرمية حممد
عبداهلل النا�صر00بالرفاء والبنني

احتفل ال�شاب زكي �سامي اخلمي�س
بزواجه من كرمية فايز حممد �سعيد امل�سلم
الف مربوك
ت�صوير ريدورجن

زواج
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احتفل ال�شاب من�صور ف ؤ�اد ح�سني تقي الزاير
بزفافه على كرمية أ
ال�ستاذ علي عبدالعلي باقر
اجل�شي بالرفاء والبنني
ت�صوير/حممد ح�سن حممد أ�بوال�سعود

احتفل ال�شاب احمد جعفر حبيب اجلارودي
بزواجه من كرمية جنف آ�ل رم�ضان ببلدة
التوبي بالقطيف بالرفاء والبنني

زواج
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املبجل
الزعيم العبقري ّ

علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود

ذكــــرى القـــــلب الــــوجــــداين

آ�خر الكالم

ا�سم يعني الكثري من الر ؤ�ى واال�ست�شراف العبقري ويعني
تراثاً �ضخماً من الزعامة الفاعلة واملجد ال�سامق وال�صيت
املدوي با إل�صالح االجتماعي  ،ا�سم ملع يف �سماء القطيف لي�شع
ويُري يف ما هو أ�بعد .
كانت �صلتي به روحية حيث ا�ست�شف من عذب ححديثه ما
�صقل معرفتي أ
بالدب و أ�نا ما زلت يافعاً .
كنت أ��ستق�صي و أ�تتبع ما ي�صدر عنه من ا إل�صالح االجتماعي
يف نزاهة عدمية املثيل و�إباء للظلم يقع على املواطن،
واملحظوظ الذي يتبنى أ�بو ح�سن رفع الظلم عنه ،وال ت�س أ�لني
عن اخلوف من أ�ن يفوتني �شيء مما يديل به أ�و يتحدث
به ،ويتعاظم خويف من أ�ن تباعد أالوقات بيني وبني ح�ضور
جمل�س من جمال�سه  ،كنت م�سكوناً با إلعجاب به �إعجاباً
ٍ
يفوق الت�صور �إعجاباً ب�شخ�صيته ،يف حديثه ،يف جل�سته ،يف
م�شيته يف �سماحة وجهه  ،وجهه حني يغ�ضب وتربز أ�وداجه
عند �شعوره ب أ�ن ظلماً قد وقع على أ�حد أ�و أ�ن �شيئاً أ�حاق
بالنا�س من حوله وكلهم يف حاجة �إليه  ،وي�سمع �شكواهم
ويعطف عليهم ويوا�سيهم بكل أ�ريحية وحدب  ،فهو الزعيم
الذي يحمل همومهم ويحل م�شاكلهم يف تفان و�إنكار للذات.
كنت يافعاً أ�ح�ضر ب�صحبة والدي ملجل�سه ال�صباحي يف منزله،
لقد اجتمعت وتالقت يف أ�بي ح�سن �صفات العبقرية والنهو�ض
واحلركة الذائبة يف �ساحة ا إل�صالح االجتماعي و�إ�صالح ذات
البني ،فكان الرائد أالول يف هذا كله ال يدانيه أ�حد وال ي�شبهه
أ�حد ،فهو الذي ملك زمام ا إل�صالح ون�صرة املظلوم ورفع
احليف عن ال�ضعيف حني يلج أ� �إليه وما أ�كرث من يلج ؤ�ون
�إليه.
العطاء امل�شهود للزعيم علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود
أ
أ�راين قد خرجت عن حميط �شخ�صيته �إىل حميط �عماله
اخلريية وعطائه امل�شهود يف املجال الوطني واالجتماعي يف
حميط ال�صالح العام.
ذرين قارئي العزيز أ�عود ف أ�حاول أ�ن أ�ر�سم بع�ض مالمح
�شخ�صيته الكارزمية و أ��سلوبه ومنطقه وعذب حديثه .
كان يف جل�سته يجذب آالنظار �إليه ،يهيمن على احلا�ضرين
وي أ�خذ باهتمامهم وم�شاعرهم نحوه ،وهذه حماولة مني  -لو
تعلم – طموحاً فوق ا�ستطاعتي  ،بذلك حماولة ر�سم �صورة
لزعيمنا التاريخي علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود ،على أ�ن ما أ�كتبه
هنا  ،لي�س مدحا تقليدياً  ،ف�إن املدح يف هذا املقام يق�صر عن
بلوغ � أش� ؤ� ما ي�ستحقه زعيمنا ،لكنه تقرير ٌ لواقع م�شهود  ،فما
الذي تخرج به من جل�سة حت�ضرها من جل�ساته .

يتوقف ذلك على مدى وعيك ملا يقول وفهمك ملا يلقى به
من أ�حاديث وما لديك من قدرة التلقي � ،إنك يف كل أالحوال
واجد ما يبهرك وي�شد انتباهك وينتزع �إعجابك واحرتامك
له  ،وت أ�ملك ل�شخ�صيته اجلذابة التي ت أ�خذ مبجامع القلب
ومت�شي الوجدان وحترك لنخوة وتدلك على نبيل ب أ�خالق
العظماء �إنه علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود  ،أ�ريحي � ،شجاع  ،ذكي ،
مفكر ،مثقف  ،فيل�سوف ،عبقري الر ؤ�ى  ،ملاح الفكر .ذلكم هو
فريد ع�صره ،الزعيم ال�شهم علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود.
كا يحارب الرذائل  ،أ�يا ًكان م�صدرها  ،ومن أ�ية ب ؤ�رة انبعث
�شرها  ،غري مهادن أ�و متهاون ،أ�بغ�ض �شيء عنده بذرة ال�سوء،
يحاربها قبل أ�ن تنبت وتتغلغل يف الن�سيج االجتماعي  ،فهو
داحر لل�شر يف مهده  ،و أ�بغ�ض �شيء عنده تكرب املتكربين
على عامة ال�شعب و�ضعفاء املجتمع .
املجد ال�سابق  :كنت أ�فكر يف جمده ال�شاهق فال أ�رى
غري دواعي املجد وعلو ال� أش�ن واملكانة املرموقة �سواء يف
القطيف أ�و يف ما جاورها وب ُعد عنها  ،ف أ�عماله ا إل�صالحية
الباهرة تعرب احلدود وتقطع امل�سافات  ،ف أ��صدا ؤ�ها بعيدة
ومن القلوب قريبة � ،إنه الزعيم النبيل الذي حمل م�شعل
ا إل�صالح وم�صباح الفكر  ،ف أ��ضاء النفو�س باحلق وع ّرفها
بحقوقها وواجباتها ،وعلمها احلفاظ على كرامتها  ،فكان
املعلم اجلدير بالتبجيل ورفعة ال� أش�ن وال�س ؤ�دد .
لقد اعتربت نف�سي حمظوظاً وقدر عرفت هذا الزعيم
العظيم أ�بو احل�سن علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود  ،كيف ال وقد
عرفت فيه ذلك ا إلن�سان الذي حمل هموم وطنه وهموم
مواطنيه فكان املر�شد النا�صح واملوجه .
لقد حل الكثري من امل�شاكل واملعظالت طيلة م�سرية حياته
ف أ�حرز يف ذلك ق�صب ال�سبق وب ّز كل من حاول أ�ن ينهج
نهجه أ�و يداين أ��سلوبه � ،إن أ�فعاله و أ�حواله و�إجنازاته كلها
وا�ضحة الداللة على زعيم ومر�شد وم�صلح ال يفت أ� ي ؤ�دي
ر�سالة �إ�صالحية أ�خذ على عاتقه حتقيقها وقد حققها بنجاح
و�شجاعة و�إ�صرار .
أ
أ
�إذا نظر فنظره �إىل �فق بعيد  ،و�إذا ت�مل انفرد وحده
با�ستخال�ص ما يوحي به الت أ�مل املتعمق الذي يخرتق
الغمو�ض ويجلي احلقيقة ولقد كانت ال�شجاعة أالدبية
والفكرية أ�برز �صفاته ،لقد تفرد بالكثري من �صفات الزعامة،
فهو بحق الزعيم الفذ ،والذي تذكر ال�شجاعة مالزمة ال�سمه
الالمع.
بقلم  :علي بن أ�حمد الزاكي

علي بن ح�سن أ�بو ال�سعود
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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
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