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عبدالغني ال�سنان..
واحة أ�من و�سط هجري احلياة
احلمد هلل الذي وهبنا احلياة  ،وقدر املوت  ،و�إليه الن�شور .وال�صالة وال�سالم على ر�سوله أ��شرف املر�سلني.
مل يكن يف ظني أ�ن أ�قف م ؤ�بنا العم أ�باعادل "احلاج عبدالغني أ�حمد ال�سنان" هذا الرجل الطيب ،ذا الوجه امل�ستنري � ،صاحب العطاء
الوافر والقلب الكبري.فقد مررت يف فرتة كنت فيها يف �سباق مع املوت .وكنت أ��شعر دائما ان املوت �سيخرتمني رغم ادعائي ال�شجاعة
يف م�صارعته ومقارعته  ،فقد كان وما زال قاب قو�سني أ�و أ�دنى؛لذا كان من امل�سلمات أ�ن ي�شهد العم أ�بوعادل رحلتي مع الغياب ؛�إال
أ�ن أالقدار يكتبها عالم الغيوب:وال تدري نف�س ب أ�ي أ�ر�ض متوت ..ولكل أ�جل كتاب.
�صهره املهند�س
وكف آ�ته قد برت من
ال�سنني ،يفقد آالن
أ�نب�س ببنت �شفة .لقد
وليحنو على ذاك  ،بروح

كنت �ساعة بلوغي نب أ� رحيله يف رحلة �إىل الريا�ض للم�شاركة يف مهمة برفقة بع�ض من رجاالت املنطقة ،حني ات�صل بي
ف ؤ�اد عبداملهدي اجل�شي و أ�عقبه ابن العم املهند�س ح�سني أ�حمد ال�سنان .لقد �شعرت حينها أ�ن هذا الوطن الغني ب أ�هله
ج�سده ع�ضو ثمني أ�و أ��صيب ب�شلل جزئي يف كيانه .هذا الوطن العظيم الذي طاملا تغنى ب أ�جماد رجاالته ومنذ مئات
رمزا وطنيا يف مرحلة مهمة من تاريخه  ،وبالت أ�كيد ف أ�ن خربا مثل هذا أ��صاب ل�ساين باخلر�س ومل ا�ستتطع ان
كان الفقيد واحة أ�من لكثريين و�سط هجري احلياة وق�سوة الظروف ؛ فقد كان ميد يدا حانية ليقيل عرثة هذا ،
�شفافة وقدر كبري من العطف الفطري الذي عرفه كل من اقرتب منه.
أ�قف اليوم ألرثي هذه القامة ال�شاخمة وك أ�ين أ�رثي قطعة من نف�سي  ،ومل ال وقد تدفق اخلري من بني
أ�ياديه الكرمية على أ�نا�س كثريين بطرق مبا�شرة أ�وغري مبا�شرة  ،وظل طيلة حياته ال يعرف �سوى املحبة
واخلري والتكافل يف هدوء وتوازن عجيب لقد منح بقدر ما ي�ستطيع العطاء دون كلل أ�و تذمر أ�و منة .
رمبا يرتبك املرء وهو ي�ستعيد ملحات خاطفة من حياة الفقيد الكرمي ففي كل التفاتة هناك معنى عميق
ملا ميكن أ�ن يقدمه ا إلن�سان املت�صالح مع ذاته واملتفهم لتقلبات احلياة واملدرك حلكمة اهلل يف خلقه.

احلاج عبد الغني ال�سنان و�إىل ي�ساره احلاج من�صور ح�سن ن�صراهلل أ
وال�ستاذ ح�سن علي أ�بو ال�سعود

كانت حياته املمتدة حافلة مبواقف متفردة ذات خ�صو�صية حتيلنا �إىل الطبيعة التي جبل عليها الفقيد فقد كان �صاحب قلب نقي و�ضمري ورع ونف�س را�ضية وهي �سمات
يعرفها جل أ�بناء الوطن  ،وكل من اقرتب منه.
كل الكلمات ال ت�سعفني ألعرب عما يف داخلي من �إح�سا�س قوي بالفقد و�شعور حقيقي ب أ�ننا قد افتقدنا قلبا رحيما ونف�سا �سامية خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل ب�سمات
تخفف عما يجاورها لوعة االمل وحمن احلياة التي ال ت�سري غالبا وفق أ�هوائنا.
تختلج يف �صدري م�شاعر مت�ضاربة جتاه تلك اللحظات التي يواجه فيها ا إلن�سان املوت ف�إذا به يعاود اكت�شاف ما يف الكون من أ��سئلة و أ��سرار ال ميلك مفاتيحها أ�بدا وتلك
�سنة احلياة التي نعي�شها يف كبد.
ف�ضل الفقيد أ�ن يعي�ش لغريه  ،أ�كرث من أ�ن يعي�ش لنف�سه ؛ فقد كان لديه هذا الهاج�س ب أ�همية أ�ن يكون ا إلن�سان فاعال يف جمتمعه ؛ وعدته يف ذلك العطاء وا إلخال�ص
وال�صدق مع النف�س ومع آالخرين لذا مل يكن غريبا أ�ن ي�شعر اجلميع مبرارة الفقد وبق�سوة الغياب وحجم اخل�سارة التي مني بها الوطن ب أ��سره برحيل العم ابي عادل.
�إن أالمة ت�صلح ب�صالح أ�فرادها وتلك حقيقة أ�وىل فبمقدار ما قدمه الفقيد من عطاءات ملجتمعه ارتقى وتقدم  ،ومل يكن فقيدنا الكبري يرد أ�ي طالب حاجة مهما
�صعبت  ،وكان ي�شعر باملرارة حني يعجز عن م�ساعدة من يق�صده يف حاجة.
والماكن أ
حقيقة يربكنا الغياب ويتوهنا الفقد غري أ�ن روح الفقيد الطاهرة ترفرف علينا يف املجال�س أ
والنحاء التي كان يهواها ويطيب له فيها املقام.
لي�ست هذه كلمة رثاء �إمنا هي ا�ستعادة لعطاءات واثقة ولذات خ�صبة ولروح فارقها اجل�سد وظلت بيننا تغمرنا بعطائها وخريها  .ما تزال روحه ال�شفيفة حتنو وحتدب
على اجلميع  ،كما كانت دائما .
ال أ�قول وداعا أ�يها الرجل الكرمي الفعال واخل�صال بل أ�قول �سبقتنا عند عزيز مقتدر ،و�سوف نلحق بك �إن عاجال أ�و �آجال لي�صدق وعد اهلل  ،ووعده حق أ�ن اجلنة مثوى
للخريين  ،امل ؤ�منني  ،أ
والبرار .
�سالم عليك أ�يها الوالد الكرمي  ،جمعك اهلل مع أالخيار يف جنات عدن ا�ستحقاقا لعطاياك وخ�صالك وعطاء�آتك.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
يف ت أ�بينه،جمادى الثانبة1430هـ
ثالث �سنوات على رحيله
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مقال



يكرم الطالب املتفوقني
حمافظ القطيف ّ
حمافظ القطيف

أ
ال�ستاذ عبداهلل بن �سعد العثمان

حتت رعاية �سعادة حمافظ القطيف أال�ستاذ عبداهلل بن �سعد العثمان وبح�ضور
مدير مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة القطيف أال�ستاذ عبدالكرمي بن عبداهلل
العل ِّيط وعدد من امل�شرفني ومديري املدار�س ونخبة من املعلمني و أ�ولياء امور
الطلبة املحتفى بهم ووجهاء املنطقة  ،ومب�شاركة جهات حكومية عدة .ك ّرم مكتب
الرتبية والتعليم مبحافظة القطيف ممثلة يف جلنة املنا�سبات والعالقات العامة
�صباح الثالثاء  25جمادى أالوىل  1433هـ بقاعة �شهاب لالحتفاالت  152من طلبة
القطاع املتفوقني للعام الدرا�سي  1433/1432هـ والذين ح�صلوا على تقدير
ممتاز وبن�سبة . % 100
وبد أ� احلفل الذي قدمه الطالبني ح�سني ال�شاخوري وم�صطفى القطري بتالوة
عطرة من الذكر احلكيم للقارئ جمتبى �آل تراب ومن ثم كلمة ملدير مكتب
القطيف عبدالكرمي العل ّيط رحب فيها باحل�ضور وعبرّ عن �سروره بهذا التكرمي
والرعاية الكرمية من حمافظ القطيف منوهاً عن ثمرة جهود الطلبةاملتفوقني
وموجهاً �شكره لراعي التفوق العلمي �صاحب ال�سمو امللكي حممد بن فهد أ�مري
املنطقة ال�شرقية وكذلك املتابعة امل�ستمرة التي يوليها مدير الرتبية والتعليم
الدكتور عبد الرحمن املدير�س اعقبها عر�ض اوبريت التفوق العلمي من خالل
فقرات ان�شادية غ ّردت للعلم والتع ّلم ولوحات فنية للرتاث ال�شعبي يف القطيف ،
ومن بعدها مت تكرمي أ�بطال احلفل والداعمني .

وهن أ� حمافظ القطيف أ�بناءه الطلبة وقدم لهم الدروع التذكارية
و�شهادات ال�شكر تقديراً لهم بهذا ا إلجناز  ،كما أ��شاد باجلهود
التي تبدلها وزارة الرتبية والتعليم لتطوير خمرجات الرتبية
والتعليم وت�شجيعها ألبنائها املميزين من ذوي املوهبة العالية
و�سعي خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل يف تطوير العلم
ونه�ضة امل�سرية التعليمية يف عهده وتقدمي طاقات ميثلون ثروة
غالية للوطن .والتقيت ب أ�حد الطلبة املتفوقني وهو الطالب
أ�حمد املبارك حيث ذكر أ�ن جمهوده مل يذهب هدرا و أ�نه �سعيد
جداً يف حلظة التكرمي و�سريه نحو املجد والعلياء .
أ
من جهته أ�كد أ� .ح�سني �سعيد ال�صرييف م�س ؤ�ول احلفل �ن جائزة
الطلبة املتفوقني ت أ�تي �ضمن اخلطط أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية
ملكتب القطيف والدور الكبري والبارز الذي تقوم به لتعزيز
مفهوم التفوق والتح�صيل العلمي من خالل التميز يف آالداء  ،وختم كلمته موجهاً
ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف اجناح احلفل وخ�ص مدر�سة النجاح الثانوية
والدور الفاعل الذي قامت به يف هذه املنا�سبة .
و أ�غلق �ستار احلفل بتكرمي راعي احلفل بدرع تذكاري قدمه مدير مكتب تربية
القطيف .

نهائي امل�سابقة الثقافية مبدر�سة أالوجام الثانوية
أ�قامت مدر�سة أالوجام الثانوية حفال ختاميا بهيجا
مبنا�سبة و�صول امل�سابقة الثقافية باملدر�سة �إىل الدور
النهائي
وقد و�صل لنهائي امل�سابقة الثقافية هذا العام ف�صال  /3أ�
و  /3ب باملدر�سة .
أ
أ
اجلدير بالذكر �ن امل�سابقة الثقافة مبدر�سة الوجام
الثانوية جتري يف الطابور ال�صباحي ,وهي برنامج
ممتع جدا للطالب فا إلذاعة املدر�سية ممتميزة وخارجة
عن امل أ�لوف وتفاعل الطالب معها كبري الحتوائها على
العديد من أالفكار ا إلبداعية والربامج املثرية ال�شيقة.
ونظام امل�سابقة يقت�ضي ان يلعب الف�صل مع جميع
ف�صول املدر�سة أالخرى ومتتد امل�سابقة ألكرث من ف�صل



درا�سي .
وقد ح�ضر نهائي امل�سابقة لهذا العام العديد من مدراء
املدار�س يف املنطقة با إل�ضافة للكثري من املعلمني
وامل�شرفني الرتبويني كما ح�ضر امل�سابقة العديد من
الطالب من املراحل الثالث ليطلقوا على جتربة املدر�سة
يف جناح هذه امل�سابقة ا إلبداعية
وللعلم ف�إن هذه امل�سابقة جترى لل�سنة الرابعة على
التوايل وقد القت جناحا باهرا يقوم على تن�سيق
امل�سابقة و�إعدادها و�صياغة ا�سئلتها أال�ستاذ ابراهيم
املطرود وكانت جميع امل�سابقات برعاية أال�ستاذ ال�سيد
عدنان الدروي�ش
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حمليات

بلدي القطيف يقر
م�شروع امليزانية املقرتحة  2013و اخلطة اال�سرتاتيجية
املهند�س عبا�س ال�شما�سي

عقد املجل�س البلدي بالقطيف اجتماعه احلادي
ع�شر برئا�سة املهند�س عبا�س ال�شما�سي
وح�ضور كافة اع�ضائه وقد ناق�ش املجل�س خم�سة
مو�ضوعات حيث مت عر�ض اخلطة اال�سرتاتيجية
للمجل�س من قبل فريق العمل اال�سرتاتيجي
والتي �شملت على مكونات التوجه اال�سرتاتيجي
لها وهي الر ؤ�ية والر�سالة والقيم احلاكمة
وال�سيا�سات واالهداف اال�سرتاتيجية كما مت
عر�ض معايري حتقيق االهداف واالهداف
الت�شغيلية املرحلية لعام  2012والربامج
واملبادرات املقرتحة لكل هدف ا�سرتاتيجي
وم�س ؤ�ولية حتقيق الهدف وتاريخ االجناز وقد
مت اقرار اخلطة اال�سرتاتيجية مع ادخال بع�ض
التعديالت املو�ضحة واملعززة لدور املجل�س
التقريري و الرقابي  ,ومن ثم قدم رئي�س املجل�س
املهند�س عبا�س ال�شما�سي عر�ضا ناق�ش فيه
اجلوانب القانونية ال�ستبعاد املقاولني املق�صرين
يف االداء وحيث مت عر�ض املادة الثامنة والثالثني من
الالئحة التنفيذية لنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية
ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم /58م وتاريخ 1427/9/4هـ
والقا�ضية بالتو�صية با�ستبعاد عر�ض املناف�س الذي يتبني
ان حجم التزاماته التعاقدية مرتفع على نحو يفوق قدراته
املالية او الفنية بعد الت أ�كد من حجم االلتزامات التعاقدية
ال�سابقة وم�ستوى تنفيذها وذلك بهدف احليلولة دون
تر�سية عقود جديدة على مقاولني ثبت تق�صريهم يف عقود
�سابقة لدواع فنية او مالية  ,وقد قرر املجل�س تفعيل تطبيق
هذه الالئحة با�ستبعاد من يثبت تق�صريه �سابقا يف فح�ص
العرو�ض املقدمة للبلدية يف م�شروعات جديدة ح�سب االلية
املذكورة يف الالئحة ويف البند الثالث من جدول االعمال مت
عر�ض تقرير البلدية ربع ال�سنوي االول املت�ضمن البيانات
والتقارير اخلا�صة بق�ضايا االرا�ضي التي ت�شمل الزوائد
التنظيمية وطلبات حجج اال�ستحكام وامل�شاريع التنموية
وم�شاريع الت�شغيل وال�صيانة واال�ستثمارات البلدية
وااليرادات وقد مت اختيار عينات متنوعة من التقرير من
قبل االع�ضاء بحيث يتم خماطبة البلدية بتوفري املعلومات
والبيانات لكل عينة لتتم مراجعتها مع كافة امل�ستندات
اخلا�صة بها من قبل االع�ضاء واعداد املالحظات حولها
متهيدا ملناق�شتها يف جل�سة قادمة للمجل�س  ,ويف البند
الرابع من جدول االعمال مت تقدمي عر�ض من ع�ضو
املجل�س املهند�س عبدالعظيم اخلاطر حول دواعي تاخري

ردود البلدية على اال�ستف�سارات الواردة من اع�ضاء املجل�س
واملواطنني ومعاجلة اال�سباب التي ت ؤ�دي اىل ذلك التاخري
وذلك بهدف معاجلة الق�ضايا وامل�شاكل اوال ب أ�ول ت�سهيال
على املواطنني وقد قرر املجل�س ت�شكيل فريق عمل من
البلدية واملجل�س ملتابعة الطلبات املت أ�خرة لدى البلدية
بع�ضوية اال�ستاذين �شرف ال�سعيدي وكمال املزعل وامني
املجل�س اال�ستاذ يو�سف املن�شاد وموظفي البلدية املعنيني
كل يف اخت�صا�صه .
ويف البند اخلام�س مت مناق�شة واقرار االعتمادات املالية
لالبواب االربعة للميزانية املقرتحة )2013( 1435/1434
امل�شتملة على الوظائف املحدثة واملطلوب رفعها  ,وكذلك
االعتمادات املطلوبة للمكاف آ�ت والنفقات الت�شغيلية
وم�شاريع الت�شغيل وال�صيانة وامل�شاريع اجلديدة املقرتحة
والذي مت اعدادها من قبل اللجنة الفنية باملجل�س بالتن�سيق
مع البلدية والتي احتوت على  34م�شروعا تنمويا مقرتح آ�
�شملت ان�شاء طرق �شريانية وم�شاريع فك اختناقات بالقرى
ونزع ملكيات وم�شاريع ا�سرتاتيجية منوعة �شملت ج�سر�آ
مقرتحا تقاطع �شارع امللك في�صل مع �شارع احد وتطوير
وحت�سني طريق الهدلة بعد ا�ستالمه من وزارة النقل
 ,وحت�سني �شارع امللك عبدالعزيز بالقطيف وم�شروعا
مقرتحا لتح�سني وتطوير املناطق املركزية باملدن والقرى
وم�شاريع ردم وت�سوير ل�ضاحية امللك فهد واخلزامي وان�شاء
�سوق مركزي للخ�ضار والفواكه وان�شاء حدائق والعاب
اطفال وتاهيل حدائق قائمة وم�شاريع حت�سني الواجهات

البحرية وال�شواطئ مبدن وقرى القطيف وم�شاريع اخرى
منوعة باال�ضافة لربامج جديدة مقرتحة ت�شمل برناجما
لتطوير وتاهيل أ�نظمة �ضبط وت أ�كيد اجلودة مب�شاريع
البلدية وحت�سني الرقابة ال�صحية.

�شاكر أ�بو ال�سعود �إىل رحمة الله

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل

املهند�س �شاكر عبد املجيد أ�بو ال�سعود
أ�حد مهند�سي أ�رامكو ال�سعودية
واخلط التي �آملها النب أ� تتقدم أل�سرة أ�بوال�سعود والبيات
ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير
أ�ن يرحمه ويدخله ف�سيح جنته

العدد اخلام�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى آ
الخر  1433هـ  -املوافق  -مايو  2012م

حمليات



ال�سيهاتي واملطرود يرعيان

حفل افتتاح مهرجان "ملتقى الفنون"

�شوقي املطرود

بح�ضور جمهور حا�شد فاق � ٢٥٠شخ�ص اغلبهم من الفنانيني والفنانات يف فنون الت�صوير
والر�سم والنحت واخلط واملهتمني بها و�شخ�صيات اجتماعية وزوار  ..تف�ضل كل من
احلاج الدكتور عبداهلل بن علي ال�سيهاتي  ،واملهند�س �شوقي بن عبداهلل املطرود بق�ص
ال�شريط �إيذاناً بانطالقة مهرجان "ملتقى الفنون " الذي يقام خالل الفرتة من 6/1
اىل 1433/6/25هـ يف ملتقى التطوير االجتماعي ب�سيهات  ،واملت�ضمن ت�سليط ال�ضوء على
الفنون اجلمالية التالية  :الت�صوير  ،الر�سم  ،النحت  ،اخلط ..
مت االفتتاح �ضمن احتفالية رائعة اعدتها اللجنة املنظمة يف امللتقى كان عريفها أ� .ح�سني
�آل حمود  ،وت�ضمنت عرو�ضاً تعريفية مميزة أ�عدها الفنان �سعيد اجلرياين  ،وكادرة امللتقى
ال�صغرية ال�سيدة �إميان ال�سيد تقي � ،شكلت لوحة فنية و�إطاللة خمت�صرة للتعريف بامللتقى
واملهرجان وب�شخ�صية املن�سق العام للمهرجان ال�سيد حممد تقي جلهوده الكبرية يف تن�سيق
هذا املهرجان ..
كما احتوى احلفل أ�ن�شودة اجتماعية جميلة من ت أ�ليف و أ�داء ال�سيد تقي وولديه ال�سيد
مهدي وال�سيد مرت�ضى و أ�داء مو�سيقي لـ عقيل املح�سن  ،فكانت تغريدة جميلة بكلماتها
و أ�دائها أ��سعدت احل�ضور  ،وت�ضمن احلفل أ�ي�ضاً املفاج أ�ة الكربى والغامرة بتكرمي املن�سق
العام للمهرجان ال�سيد حممد ال�سيد تقي �ضمن مبادرة من أ��سرة امللتقى احتفاءاً بعيد
ميالده الذي ي�صادف هذه أاليام هو وزميله و�ساعده أالمين ع�ضو امللتقى عقيل النعيمي
 ،وتف�ضل ال�سيهاتي واملطرود بتزيينهما بالورد الطبيعي وتقطيع الكعكعة املميزة معهما
والتي احتوت �شعار امللتقى ..
وبعد هذا احلفل البهيج  ،توجه اجلميع يقدمهم ال�سيهاتي واملطرود وتف�ضال بق�ص ال�شريط
�إيذانا بانطالقة املهرجان وافتتاح املعر�ض املخ�ص�ص هذا أال�سبوع لل�صور الفوتوغرافية التي
�شارك فيها ما يزيد على  ٨٠م�صور وم�صورة ..و أ�خذ اجلميع جولة على املعر�ض مل�شاهدة ال�صور
واالعمال املعرو�ضة ا�ضافة اىل الركن املخ�ص�ص ل�صور امل�صور املرحوم مهدي �آل حبيل  ،الذي



عبداهلل ال�سيهاتي

يتذاكره أ�حبته و أ��صدقائه ويقر أ�ون لروحه الفاحتة ويتذقون فن عد�سته التي
خدمت على مدى �سنني قبل أ�ن ينتقل اىل جوار ربه .
وانطلقت بعدها اوىل فعاليات مهرجان " ملتقى الفنون " مبحا�ضرة قيمة عن
فن الت�صوير ال�ضوئي وا�س�سه وادواته قدمها الفنان حممد اخلراري بكل اقتدار ،
حيث ت�سمر اجلميع يف قاعة املحا�ضرات  ،و أ�مام �شا�شات العر�ض امل�ساعدة للذين مل
ت�ستوعبهم القاعة لكرثة احل�ضور  ،فكانت الفائدة واملعلومات جميلة من فم وعر�ض
ا�ستاذنا القدير حممد اخلراري ..
واىل جانب هذا احل�ضور للمحا�ضرة كان هنالك من الزوار من توافد على املعر�ض وقاموا
بعملية الرت�شيح الجمل ال�صور  ،وبعد نهاية املحا�ضرة اجلميلة توجه الرجال مل�شاهدة
املعر�ض  ،وبعد انتهائهم أ�تيحت الفر�صة للن�ساء للم�شاهدة أ�ي�ضاً والت�صويت  ..و أ�نتهت
أالم�سية الرائعة بكل جمالها وروعتها � ،شاكرين ومقدرين للجميع ح�ضورهم وت�شريفهم
لنا يف ملتقى املحبة ملتقى التطوير االجتماعي �سيهات ..
و يف �صباح كل يوم �ستكون خم�ص�صة لل�صغار وريا�ض أالطفال يف املنطقة 8377714 ،
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جائزة التميز يف اخلدمة االجتماعية للمهند�س �سعيد املبارك
�ضمن الربنامج ال�سنوي للجمعية العاملية ملهند�سي البرتول -فرع ال�سعودية
( ,)SPE-SASحاز املهند�س �سعيد حممد املبارك على جائزة اخلدمة
االجتماعية يف ن�سختها أالوىل للمو�سم .2012-2011تعطى هذه اجلائزة ملن
�ساهم يف الت أ�ثري االيجابي على االخرين وتركز اجلائزة يف م�ضمونها على
العمل التطوعي ويقول م�سئولو اجلائزة بان العمل التطوعي ي�ساعد يف
اكت�شاف النا�س واالماكن املختلفة بينما يقوم املرء ب�صنع
الفرق يف املجتمع الذي يعي�ش فيه.
أ
ويعترب املهند�س �سعيد املبارك �حد النا�شطني
االجتماعيني حيث قدم و�شارك يف العديد من العرو�ض
وور�ش العمل االجتماعية املتعلقة بتطوير التفكري
والتحفيز على ا إلبداع والع�صامية و�إحداث التغيري
لدى الفرد وحتدي الواقع وترك أالثر.
يذكر ان املهند�س �سعيد املبارك يحمل �شهادة بكالوريو�س
يف الهند�سة الكيميائية و�شهادة املاج�ستري يف هند�سة
البرتول وله براءة اخرتاع م�سجلة يف جمال ادارة حقول
النفط الذكية .كتب و�ساهم يف كتابة العديد من أالوراق
البحثية العلمية يف ادارة احلقول النفطية وقدم و�شارك
يف العديد من العرو�ض والدورات العلمية املتعلقة
يف هذا املجال� .سبق للمهند�س �سعيد ان ر�شح جلائزة
"املفكر املبدع" يف عامل �صناعة البرتول من قبل جملة
( )World Oil Magazineعام  2009وح�صل
يف نف�س العام على جائزة االدارة واملعلومات يف منطقة
ال�شرق أالو�سط من قبل اجلمعية العاملية ملهند�سي
البرتول .يعترب املهند�س �سعيد أ�ول أ�خ�صائي �سعودي يف
جمال االدارة اللحظية
ويف حديث خا�ص ملجلة اخلط ,قال املهند�س �سعيد:
"انه لف�ضل من اهلل عظيم ان مُينح االن�سان القدرة
على خدمة االن�سان .فبقدر ما تبث �شهادات التقدير
للمام ،بقدر ما
و جوائز التميز الطاقات والدفعات إ
تحُ مله من م�س ؤ�ولية اعاننا اهلل عليها .قد يعتقد البع�ض
ان هذا االجناز يعك�س جهوداً
ل�شخ�ص متيز بعطائه و
ٍ
م�شاركاته ،لكنه يف احلقيقة قد يكون االجناز إلن�سان
جمهول ُترجم عطائه املتفاين يف خلق الفر�ص لغريه
للم�ساهمة و العطاء .و بكل فخر و اعتزاز و حمبة:
اهدي هذا االجناز لزوجتي احلبيبة ام احمد فهي من
كانت وراء هذا النجاح".
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ٌ
ن�شاط د ؤ�وب
مركز البيت ال�سعيد ...
 �سعيد آ�ل ارهنيأ
يوا�صل مركز البيت ال�سعيد م�ساعيه الهادفة للرقي بال�سرة من خالل ّ
خطي الوقاية
والعالج اللذين ي�سلكهما بالتوازي يف فعالياته املتنوعة بني حما�ضرات  ،ودورات  ،ولقاءات
أ��سرية وغريها .
ولقد حظي �شهرا ربيع الثاين وجمادى أالول من هذا العام ( 1433هـ ) بالعديد من الفعاليات
الرثية باملهارة واملعرفة  ،و العابرة للجغرافيا  ،على النحو التايل :
 . 1دورة مهارات احلياة الزوجية ( رجال  -مبقر املركز )
قدّمها ال�شيخ �صالح �آل �إبراهيم باال�شرتاك مع أال�ستاذ نا�صر الرا�شد  ،على مدى ثالثة
أ�يا ٍم (1433/ 4/ 6-4هـ ) بواقع ثالث �ساعاتٍ لليوم الواحد  ،وقد �شارك فيها ع�شر ُة متدربني
ح�ضوراً وتفاع ً
ال و�إثراء  .يُذكر أ�نّ هذه الدورة – يف العادة – تكون موجه ًة للمقبلني على
الزواج أ�و املتزوجني حدي ًثا من كال اجلن�سني  ،وتر ّكز على حماور مهمة كاحلوار الزوجي
الناجح – فهم النف�سيات  -أ��صول العالقة احلميمية .
احلب ( ن�ساء – مبقر املركز )
 . 2دورة تراتيل
ّ
نفذها الق�سم الن�سوي  ،م�ستهد ًفا املقبالت على الزواج على مدى أ�ربعة أ�يا ٍم (  / 4 / 14 – 11يف �إثراء الدورة عرب حماورها املختلفة  ،والتي كان من أ�همها:
 1433هـ ) بواقع �ساعتني يوم ًيا  ،وقد انتظم يف الدورة أ�رب ٌع وع�شرون متدرب ًة  ،وتناوبتْ أ�رب ُع • العادات ال�سبع للمراهقني .
• أ�مناط احلياة وت أ�ثرياتها .
مد ّربات على �إثراء الليايل أالربع .
للحب والت�سامح • ا�ستعرا�ض ق�ص�ص واقعية  ،وحماولة فك العقدة فيها ب�شكلٍ جمعي .
كانت الليلة أالوىل من ن�صيب أال�ستاذة منى أالحمد  ،والتي تط ّرقتْ
ّ
مو�سع مع أ�مهات الفتيات الالتي ح�ضرن الدورة ؛ بغية النقا�ش معهنّ
وعقب الدورة جرى لقا ٌء ّ
و أ�ثرهما يف �صفاء احلياة الزوجية  ،م�ستعر�ض ًة ا لعناوين املهمة التالية :
حول أ�ف�ضل ال�سبل املتبعة يف التعامل مع بناتهنّ املراهقات �إزاء املواقف املختلفة.
• أ�هم أال�سباب امل ؤ�دية للم�شاكل الزوجية .
• الت�سامح  -مفهومه و أ�ثره
ً
�شمعة يف طريقي ( ن�ساء – تاروت )
الليلة الثانية :ت أ�لقتْ فيها املدربة هدى املهدي  ،والتي �س ّلطتْ ال�ضوء على أ�همية الثقافة  . 4أ��ضيئي
ن ّفذ الق�سم الن�سائي باملركز دور ًة ق�صرية ل�صالح مهرجان عرو�س 2012املقام ب�صالة الدعلوج
الزوجية من خالل :
بتاروت  ،حيث قدّمتْ الدورة املدربة هدى املهدي بتاريخ ( 1433 / 4 / 20هـ ) ؛ م�ستهدف ًة
• تعريف الثقافة الزوجية
�شريحة الفتيات .
• أ��ساليب االحرتام بني الزوجني
• حمورية املودة والرحمة بني الزوجني
باحلب والت�سامح حتلو احلياة :
.5
ّ
الليلة الثالثة  :كانت مع املدربة منى أالحمد ،التي ا�ستعر�ضتْ خاللها جوانب العالقة
ن ّفذ الق�سم الن�سائي باملركز دور ًة ق�صرية ل�صالح مهرجان عرو�س 2012املقام ب�صالة الدعلوج
احلميمية بني الزوجني  ،متناول ًة :
• الفروق( الفي�سلوجية  -النف�سية ) بني طبيعتي الرجل واملر أ�ة  ،والتي لها أ�ثرها بتاروت  ،حيث قدّمتْ الدورة املدربة منى أالحمد بتاريخ ( 1433 / 4 / 21هـ ) .
البالغ يف العملية اجلن�سية .
 . 6حما�ضرة بعنوان  :كيف نحافظ على العفة يف بيوتنا ؟ (رجال و ن�ساء – يف مقر
• �آداب ليلة الزفاف .
املركز):
احلب والتودد ؛ حيث
الليلة الرابعة  :خ�ص�صتها املدربة �صدّيقة اخلويلدي إلمياءات
ّ
ا�ستعر�ض خاللها املحا�ضر ال�شيخ �/صالح �آل �إبراهيم ،عدة حماور :
ا�ستعر�ضتْ :
• أ�ه ّم العوامل التي قد ت ؤ�دي �إىل خد�ش جدار العفة يف بع�ض أال�سر :
.
الزوجية
احلياة
داخل
التعبري
يف
اجل�سد
لغة
• أ�همية
 االنفتاح ا إلعالمي عرب الف�ضائيات وال�شبكة العنكبوتية  ،وما أ�فرزته من �صداقاتٍ ممتدة• العالمات اجل�سدية املظهرة لال�ستقبال اخلط أ� للر�سالة.
خارج حدود اجلغرافيا املحلية .
• �إمياءات التودد يف احلياة الزوجية .
 اخلادمات وما جتلبه من عاداتٍ غري من�سجمة مع عاداتنا املحلية .•بع�ض التدابري الواقية من خد�ش العفة يف أال�سرة :
 . 3دورة أ�نتِ أ
الذكى ( ن�ساء – كربالء املقد�سة ).
�إ�شاعة أالجواء الدينية يف املنزل .أ
أ
قدمتها ع�ضو املركز ال�ستاذة :منى الحمد  ،على مدى أ�ربعة أ�يا ٍم ( 1433/ 4/ 12-9هـ ) بواقع
كل من الزوجني أ
التثقيف والوقوف على خماطر ت�صدع العفة على ٍّوالبناء .
ثالث �ساعاتٍ يومياً ا�ستهدفتْ �شريحة املراهقات  ،بح�ضو ٍر بلغ أ�ربعني فتاة � ،شاركن بفاعلية
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 . 7دورة مهارات احلياة الزوجية( دولة الكويت)
على مدى ثالثة أ�يا ٍم بواقع ثالث �ساعات يف اليوم وذلك بتاريخ ( 1433 / 4/ 6 -4هـ )  ،تناوب
على تقدمي حماورها املت�صلة باجلوانب امله ّمة يف حياة الزوجني ٌ
كل من مدير مركز البيت
ال�سعيد ال�شيخ �صالح �آل �إبراهيم و ع�ضو املركز املدرب :نا�صر الرا�شد .
وقد ا�ستعر�ض املدربان حماور مهمة كاحلوار الزوجي الف ّعال – فهم النف�سيات -فن اال�ستمتاع
احلب .
بالعالقة احلميمة  -لغات ّ
 .8دورة مهارات احلياة الزوجية ( �سيهات  -جامع الر�سول أ
العظم  -رجال ):
ن ّفذ املركز دورة مهارات احلياة الزوجية  ،ل�صالح الربامج الثقافية بجامع الر�سول أالعظم
– �ص ّلى اهلل عليه و�آله – وعلى مدى ثالثة أ�يام (  / 18 – 15جمادى أ�وىل 1433 /هـ) بواقع
ثالث �ساعات يوم ًيا  ،ا�ستفاد منها ثالثة وع�شرون م�شار ًكا من املقبلني على الزواج واملتزوجني
حدي ًثا .
وقد تناوب على �إثارة املحاور  ،وعر�ض ع ّيناتٍ من اخلالفات الزوجية واختبار فرو�ض حلها ،
كل من ال�شيخ �صالح �آل �إبراهيم أ
ٌّ
وال�ستاذ نا�صر الرا�شد .
 . 9دورة هم�س املحبني ( �سيهات – جامع الر�سول أ
العظم  -ن�ساء ) :
تناوب على تقدمي الدورة الزوجية الت أ�هيلية ( هم�س املحبني) ثالث مدرباتٍ منتمياتٍ
وال�ستاذة  :منى أالحمد  ،أ
لل�سرة التدريبية للمركز ،أال�ستاذة :هدى املهدي  ،أ
أ
وال�ستاذة:
خلود املحمود .
حيث امتدت الدورة ألربعة أ�يام (  / 18 -15جمادى أ�وىل 1433/هـ ) بواقع ثالث �ساعاتٍ لليوم
 ،نوق�شت خاللها حماور متع ّلقة برت�سيخ العالقة الزوجية بني ال�شريكني من خالل تفهّم ك ِّل
طرف ملتطلبات الطرف آالخر  ،وطبيعته النف�سية .
ٍ
وقد �شارك يف الدورة �سب ٌع وع�شرون متدرب ًة َ
م�شارك ًة فاعل ًة .
 ( . 10ا�ست�شارات أ��سرية – �سيهات – ملتقى التطوير االجتماعي )
�شارك املركز بتقدمي ا�ست�شارات أ��سرية و�إقامة ركن تعريفي
لن�شاطات املركز  ،يف ملتقى التطوير االجتماعي فرع فعاليات
أالم�سية اال�ست�شارية املعنونة (( ما خاب من ا�ست�شار )
وذلك بتاريخ 1433 / 5 / 19هـ .
 . 11حما�ضرة املراهقة م�شاكل وحلول
( مقر املركز – رجال  10ربيع ثاين \ 1433هـ )
أال�ستاذ  :جعفرعلي آ�ل خزعل �شارك نحو خم�سني من آالباء أ
والمهات واملهتمني من كال
اجلن�سني بال� أش�ن الرتبوي  ،يف �إثراء املحا�ضرة التفاعلية
التي ن ّفذها مركز البيت ال�سعيد حتت عنوان ( املراهقة م�شاكل وحلول ) يوم االثنني / 10
ربيع ثاين 1433هـ .
حيث انطلق املحا�ضر أال�ستاذ  :جعفرعلي �آل خزعل  ،من التعريفات املتعددة للمراهقة �إىل
ً
م�ستعر�ضا أ�هم خ�صائ�ص املرحلة  ،ومب ّي ًنا أ�هميتها ؛
أ�برز ال�سلوكيات التي يتبناها املراهق ،
ؤ
كونها القنطرة الطبيعية للولوج �إىل مرحلة الرجولة وحت ّمل م�س�ولياتٍ �إ�ضافية .
كما ا�ستعر�ض بع�ض أال�ساليب التعاملية ال�صحيحة جتاه املواقف التي يخلقها املراهق مع
املحيطني به .
ومت ّيزتْ املحا�ضرة بكرثة املداخالت ال�ساردة للق�ص�ص واملواقف املتعدّدة والتحديات التي
واجهت امل�شاركني خالل التعامل مع أ�بنائهم املراهقني ؛ حيث عقّب املحا�ضر على تلك املواقف،
مب ّي ًنا خلفيات و أ�بعاد ما ت�ضمنته من �سلوك لدى املراهق  ،والطرق املثلى للتعامل مع ذلك
ال�سلوك .

ويف ختام املحا�ضرة عبرّ امل�شاركون عن أ�همية املو�ضوع  ،وعن �سعادتهم بالطرح الراقي
أ
وال�سلوب اجلميل الذي مت ّيز به املحا�ضر والذي انعك�س على تفاعلهم  ،و أ�دى �إىل امتداد
املحا�ضرة والتعقيبات �إىل وقتٍ �إ�ضايف و�صل �إىل ِ�ضعف الوقت أال�صلي .
وقد طالب عد ٌد من امل�شاركني بعقد دور ٍة تطبيقية يف التعامل مع املواقف املفرت�ضة واملتوقع
�صدورها من املراهق .
الح�ساء – قرية بني معن
 . 12فعاليات متعدّ دة يف حمافظة إ
ا�ست�ضافة قرية أ�بي معن مبحافظة ا إلح�ساء مركز البيت ال�سعيد  ،حيث تنوعت فعاليات املركز
بني املحا�ضرة و ور�شة العمل و الدورة  ،و�سط تفاعلٍ من امل�شاركني يف الربنامج أال�سري
التثقيفي املهاري  ،ح�سب التف�صيل التايل :
* حما�ضرة أال�سرار ال�سبعة للزواج ال�سعيد ( رجال 1433 /4/ 30هـ )
تناول خاللها ال�شيخ �صالح �آل �إبراهيم ثالثة حماور مهمة جاءت على التوايل  :قواعد البد
منوذجا .
علي والزهراء -عليهما ال�سالم  -أ�
ً
من معرفتها � ،سبعة أ��سرار للزواج ال�سعيد  ،حياة ّ
وقد �شارك يف �إثراء املحا�ضرة بالتفاعل والنقا�ش نحو أ�ربعني رج ً
ال .
احلب اخلم�س ( رجال 1433/ 4/30هـ ) :
* ور�شة لغات ّ
أ�دار الور�شة ع�ضو املركز املدرب أال�ستاذ نا�صر الرا�شد  ،م�ستعر�ضاً يف جل�س ٍة تفاعلي ٍة مع ما
احلب  ,وما حتدثه من أ�ثرٍ يف
يقارب أالربعني م�شاركاً ؛ دو َر ك ّل لغ ٍة من لغات التعبري عن ّ
ال�شريك قد ال ت ؤ�ديه اللغة البديلة .
احلب بني ال�شريكني قد اندرجت حتت عناوين  :الكلمات املوحية
وكانت اللغات التعبريية عن ّ
– خدمة ال�شريك – ا إلهداء له – اللم�س احلاين – ق�ضاء الوقت الدافئ معه .
* دورة هم�س املحبني ( ن�ساء 1433 /4 /30هـ ):
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بقلم ال�شيخ ح�سن ال�صفار

املجتمع و�صناعة الر�ؤية
املجتمعات الب�شرية وخا�صة يف أ�وقات أالزمات وامل�شاكل ،هي أ�حوج ما تكون �إىل
ن�ضوج الر أ�ي وو�ضوح الر ؤ�ية ،ألن ذلك ي�ساعدها على جتاوز أالزمات وتخطي
امل�شاكل ،فالر أ�ي النا�ضج والر ؤ�ية الوا�ضحة ،توجه م�سرية املجتمع نحو أ�ف�ضل
ال�سبل والطرق ،فال تهدر اجلهود والطاقات �إال فيما يعود بالربح والنفع املنا�سب
خلدمة م�صالح املجتمع.
لذلك ورد عن أ�مري امل ؤ�منني علي أ�نه قال( :ما من حركة �إال و أ�نت حمتاج فيها
�إىل معرفة) .
ويح ّذر ا إلمام ال�صادق  من يبذل جهد دون ر ؤ�ية ،ب أ�نه قد يخـ�سر هدفه بدل
أ�ن يحققه ،يقول  فيما روي عنه( :العامل على غري ب�صرية كال�سائر على غري
الطريق ال يزيده �سرعة ال�سري �إال بعداً) .
وقدمياً قال ال�شاعر أ�بو الطيب املتنبي:
الر أ�ي قبل �شجاعة ال�شجعان هو أ�ول وهي املحل الثاين

لكن امل ؤ��سف أ�ن معظم أ�فراد هذه ال�شريحة قد ال يجدون أ�نف�سهم معنيني ببحث
ودرا�سة ق�ضايا جمتمعهم ،واالجتهاد يف تقدمي احللول واملعاجلات� ،إما لالن�شغال
بالهموم الذاتية ،أ�و ل�ضعف ا إلح�سا�س مبعاناة النا�س.
وقد يكون لبع�ضهم ر أ�ي لكنه ال يريد أ�ن يتحمل م�س ؤ�ولية ر أ�يه ،فال يجهر به ،حذراً
من اعرتا�ض هذه اجلهة أ�و تلك ،أ�و أ�ن يجد نف�سه مطالباً بدور ما انطالقاً من
ر أ�يه.
ثمة م�شكلة أ�خرى تكمن يف انعدام أالطر والربامج التي يلتقي من خاللها أ�فراد
هذه النخبة ،فيت�شاورون ويتناق�شون لبلورة آالراء و�إن�ضاجها ،وللتعاون يف تفعيلها،
أ��سوة مبجتمعات أ�خرى ت�شكلت فيها ملتقيات وم ؤ��س�سات جتمع علماء الدين ،أ�و
املثقفني ،أ�و النا�شطني �سيا�سياً واجتماعياً.
�إن تخلي النخبة عن ممار�سة دورها الريادي يف احلراك االجتماعي ،يطيل أ�مد
معاناة املجتمع ،ويف�سح املجال لربوز توجهات قد تنق�صها احلكمة أ�و الن�ضج ،مما
يعود بال�ضـرر على م�صالح املجتمع وم�ستقبله.
وبع�ض أ�فراد هذه النخب قد ي أ�خذ دوراً �سلبياً جتاه الفاعليات االجتماعية،
لتربير تقاع�سه ،فهو ال يطرح ر أ�ياً وال يقوم بدور ،لكنه باملر�صاد ملبادرات آالخرين
و أ�طروحاتهم.

فال�شجاعة يف مكانها املنا�سب ت ؤ�تي الثمار الكبري ،لذلك يرتبط ا�ستخدام القوة
بالقرار ال�سيا�سي ،وتعطي امل ؤ��س�سات الع�سكرية أ�ولوية جلهة الدرا�سة والتخطيط.
هذه حقيقة ال يتنكر لها وال يجادل فيها عاقل ،فال أ�حد يقول بجدوى العمل
والتحرك دون فكرة وخطة حتدد الهدف ،وتر�سم الطريق �إليه ،لكننا حينما نتحدث
عن ق�ضايا املجتمع ،و�صناعة الر أ�ي والر ؤ�ية جتاهها ،نحتاج �إىل �إثارة عدد من م�س ؤ�ولية املجتمع
ؤ
أ
ؤ
�إذا كانت النخبة هي امل�س�ولة بالدرجة الوىل عن �صناعة الر أ�ي والر�ية ،ف�إن ذلك
النقاط واملالحظات:
ؤ
أ
ال يعني �إعفاء جمهور املجتمع من امل�س�ولية ،فكل �بناء املجتمع �شركاء فيما يرتبط
دور النخبة
بق�ضاياهم العامة ،ال يحتكرها أ�حد دون أ�حد ،وهم جميعاً م�س ؤ�ولون عن �سوء الواقع
نخبة كل جمتمع هم أ��صحاب الكفاءة ومواقع النفوذ والقدرة ،من علماء دين الذي يعي�شونه ،ومطالبون بتغيريه و�إ�صالحه.
لمُْ�مِ ُنو َن َوا ْ ؤ
و أ�كادمييني ومثقفني ورجال أ�عمال ،هذه النخبة مبا متتلك من قدرات معرفية يقول تعاىلَ { :وا ْ ؤ
لمُْ�مِ َن ُ
وف َو َي ْن َه ْو َن
ات َب ْع�ضُ ُه ْم أ�َ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َي أْ� ُم ُرو َن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وخربات عملية ،هي امل�س ؤ�ولة بالدرجة أالوىل عن تكوين ر أ�ي وت�شكيل ر ؤ�ية حول ع َِن المُْ ْن َكرِ}  ،وورد عنه أ�نه قال ( :أ�ال كلكم را ٍع وكلكم م�س ؤ�ول عن رعيته).
ق�ضايا املجتمع وم�شاكله.
وحينما و�صف اهلل تعاىل جمتمع امل ؤ�منني بالت�شاور بقوله تعاىلَ { :و أ�َ ْم ُرهُ ْم
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�شُ و َرى َب ْي َن ُه ْم} ف�إنه مل يح�صر الت�شاور يف فئة حمددة.
وحني أ�مر اهلل تعاىل نبيه  بامل�شاورة فقال تعاىلَ } :و َ�شا ِو ْرهُ ْم فيِ ْ أ َ
ال ْمر{ِ ف�إن
ذلك ي�شمل جميع امل�سلمني ،ولذلك كان يخاطب جميع أ��صحابه قائ ً
ال:
علي).
( أ��شريوا َّ
لقد منح اهلل تعاىل لكل �إن�سان عق ً
ال يفكر به ،وقد تنقدح فكرة مهمة يف ذهن �إن�سان
أ
عادي ،وقد يلتفت احد أال�شخا�ص العاديني لمر خطري مل ينتبه �إليه غريه وكما
قيل( :العلم كله يف العامل كله).
أ
يروي احل�سن بن اجلهم قال :كنا عند الر�ضا  فذكرنا �باه ،فقال :كان عقله ال
توازى به العقول ورمبا �شاور أال�سود من �سودانه ،فقيل له :ت�شاور مثل هذا؟ فقال:
�إن اهلل تبارك وتعاىل رمبا فتح على ل�سانه) .
وي�شري أ�مري امل ؤ�منني علي� إىل �ضرورة التكامل بني أ�فراد املجتمع ،فال ي�شعر
أ�حد مهما كان موقعه بالتعايل واال�ستغناء عن �سائر الطاقات ،وال ي�ست�صغر أ�حد
نف�سه يف �إمكانية م�ساهمته يف ال� أش�ن العام .يقول( :و َل ْي َ�س ْامر ٌ ؤُ� و ِ� إنْ ع َُظ َمتْ
ِّين َف ِ�ضيلَ ُت ُه ِب َف ْوقِ أ�َنْ ُي َعا َن َعلَى مَا َح َّملَ ُه اللهَُّ مِ نْ
فيِ الحْ َ ِّق َم ْن ِز َل ُت ُه و َت َق َّدمَتْ فيِ الد ِ
ني َعلَى َذل َِك �َ ْوأ
أ
َح ِّق ِه وال ْامر ٌ ؤُ� و ِ� إنْ َ�ص َّغ َر ْت ُه ال ُّن ُفو�سُ وا ْق َت َح َم ْت ُه ا ْل ُع ُي ُ
ون ِبدُونِ �َنْ ُي ِع َ
ُي َعا َن َعلَ ْيهِ).
و�إذا كان الفارق املعريف كبرياً يف ما�ضي الزمان بني النخبة وعامة النا�س ،ف�إن امل�سافة
تقل�صت آالن �إىل حدٍ كبري ،حيث انتـ�شر التعليم ،وتوفرت و�سائل املعرفة واالطالع،
وارتفع من�سوب الثقة بالذات.
مما يدفع بتو�سيع رقعة امل�شاركة ال�شعبية يف ال� أش�ن العام ،وهذا ما يح�صل يف البلدان
املتقدمة ،حيث ي�شارك النا�س يف اتخاذ كل القرارات املرتبطة ب أ�و�ضاعهم ،يُ�ستفتون
على د�ستور بالدهم ،ويختارون قيادتهم ال�سيا�سية ،وينتخبون ممثليهم للت�شريع
والرقابة على ال�سلطة التنفيذية.
أ
وال يرتدد أ�ي مواطن يف تلك البلدان عن ا إلدالء بر أ�يه يف أ�ي �ش�ن عام أ�مام و�سائل
ا إلعالم.
الفر�ص املتاحة
أ
أ
ً
نعي�ش آالن ع�صـرا توفرت فيه و�سائل �صناعة الر�ي ،و�تيحت فيه فر�ص التعبري عن
الر أ�ي ،فمعظم املعلومات عن ق�ضايا املجتمع و� ؤ
ش�ونه مبذولة متاحة ملن يرغب يف
االطالع عليها.
وخربة البحث والتحليل ميكن ألي أ�حد أ�ن يكت�سبها من خالل الربامج التي تبثها
خمتلف الو�سائل ا إلعالمية واملعلوماتية.
ومل تعد هناك عوائق كبرية حتول دون التعبري عن الر أ�ي ،حيث ي�ستطيع ا إلن�سان
من غرفة نومه أ�ن ين�شر �آراءه ويبثها �إىل خمتلف أ�نحاء العامل ،عرب ال�شبكة
العنكبوتية.
أ
واجلهات أالمنية وال�سيا�سية مل تعد قادرة على قمع الر�ي وحجبه ،كما كانت يف
ال�سابق.
أ
ُ
هذه الظروف املنا�سبة والفر�ص املتاحة ،و�إن مل تكن ب�شكل مطلق ،ت�سقط كل العذار
والتربيرات التي يتذرع بها البع�ض للتقاع�س عن امل�شاركة يف ال� أش�ن العام .ويجب
أ�ن تكون دافعة لتو�سيع رقعة امل�شاركة ،وت�ضافر اجلهود من أ�جل خدمة ق�ضايا
املجتمع.

م ؤ��س�سات ل�صناعة الر أ�ي
مببادرات رائدة ،وجهود أ�هلية خيرّ ة ،قامت يف املجتمع م ؤ��س�سات تعنى بالن�شاط
الديني والثقايف واالجتماعي ،من مدار�س دينية ،وجمعيات خريية ،وجلان ثقافية،
وهيئات تهتم بال�شعائر املذهبية..
واملجتمع يف هذه املرحلة من تطوره يحتاج �إىل م ؤ��س�سات معرفية تخدم �صناعة
الر أ�ي ،كمراكز املعلومات وم ؤ��س�سات البحوث والدرا�سات االجتماعية ،وعقد
امل ؤ�مترات اجلادّة..
�إننا بحاجة �إىل قاعدة بيانات ومعلومات ُتعنى مبختلف ق�ضايا املجتمع ،كالفقر
والبطالة ،وما يتعلق أ
بالمن أالخالقي واالجتماعي ،وم�شاكل التمييز الطائفي.
كل هذه الق�ضايا و أ�مثالها حتتاج �إىل ر�صد وتوثيق ،ال ي�ستغني عنه من يريد �صنع
الر أ�ي واتخاذ القرار.
كما أ�ننا بحاجة �إىل مراكز أ�بحاث ودرا�سات ت�شجع على درا�سة ق�ضايا املجتمع وبحثها
يف �إطار علمي مو�ضوعي ،وت�ستقطب الكفاءات التخ�ص�صية يف جماالتها.
و�إذا ما توفر االهتمام بهذا البعد املهم ،ف�ستنطلق املبادرات نحوه ،كما انطلقت نحو
�سائر املجاالت ،وك أ�ي توجه جديد قد يكتنفه يف البدء �شيء من الهيبة والرهبة ،لكن
ا إلرادة وا إلقدام �ستتجاوز باملبادرين كل ذلك.
تنوع آ
الراء واخليارات
من الطبيعي أ�ن تتنوع آالراء يف املجتمع ،وان تتعدد اخليارات جتاه الق�ضايا احل�سا�سة،
تبعاً الختالف التوجهات وامل�صالح ،واختالف زوايا النظر والتقومي جلهة ت�شخي�ص
الواقع ،أ�و احتماالت امل�ستقبل.
وال ميكن ألحد أ�ن يحتكر حق الر أ�ي ،أ�و يفر�ض و�صايته على املجتمع ،فكما يحق له
طرح ر أ�يه والعمل على أ��سا�سه ،ف�إن آ
للخرين نف�س احلق.
لكن البع�ض ي�ضيق ذرعاً بالر أ�ي آالخر ،ويطرح ر أ�يه كخيار وحيد أ�مام املجتمع ،ال
خال�ص � إ ّال به ،وال خري � إ ّال فيه ،ويوجه �سهام التجريح والت�سفيه وا إل�سقاط نحو
اخليارات أالخرى ومن يتبناها.
�إن طرح الر أ�ي حق م�شروع ،ونقد الر أ�ي آالخر أ�مر مقبول ,لكن ت�سفيه الر أ�ي آالخر
والنيل من دُعاته ،أ�مر مرفو�ض وخلق �سيء ،يك�شف عن غرور أ�و حقد.
آ
ومن أ�خطر أالمرا�ض املزمنة يف جمتمعاتنا �سوء التعامل مع الر أ�ي الخر ,فعلى
ال�صعيد الديني يتهم باملروق وال�ضالل واالبتداع ،وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي يتهم
باخليانة والعمالة.
آ
أ
أ
وهي اتهامات ميكن �ن يوجهها �ي طرف لخر ،فلكل طرف م�ستوى من القدرة
والت أ�ثري ،وكما قال ال�شاعر العربي:
�إن بني عمك فيهم رماح
جاء دريد �شاهراً رحمه
لكن ذلك يح ّول املجتمع �إىل �ساحة نزاع واحرتاب داخلي ،بدل أ�ن تتجه الطاقات
واجلهود �صوب أالعداء ،ونحو خدمة ق�ضايا املجتمع.
�إن الت�شكيك يف الن ّيات واتهام املقا�صد عدوان وانتهاك حلرمات آالخرين ،واعرتاف
بالعجز عن النقد املو�ضوعي للر أ�ي آالخر ،وا إلقناع بالر أ�ي املُدعى.
علينا أ�ن نح ّول تنوع آالراء �إىل فر�صة �إثراء للحراك الفكري االجتماعي ،و أ�ن نفتح
بتعدد اخليارات جماالت اال�ستيعاب لطاقات املجتمع ،و أ�ن نذكي بالتناف�س االيجابي
روح ا إلبداع والعطاء يف أ�و�ساط النخبة واجلمهور.
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الطريق �إىل التعاي�ش واال�ستقرار

بقلم ح�سني زين الدين

يعترب عنوان " آالخر " من املفاهيم التي يحظى باهتمام متعاظم يف أ�دبياتنا الثقافية
والفكرية من قبل الباحثني واملفكرين ،وهو بال �شك ال يقل أ�همية عن كافة املفاهيم
اجلوهرية املرت�سخة يف املنظومة الفكرية واحل�ضارية وا إلن�سانية ،من بينها -على �سبيل
املثال ال احل�صر  -مفهوم املواطنة والتعددية والت�سامح واحلرية امل ؤ�دية �إىل حالة التعاي�ش
واالندماج الوطني وا إلن�ساين ،فهو يرتبط بها ارتباطا وثيقا وعميقا ال ميكن تناوله
مبعزل عن هذه املفاهيم ،ولي�س خيارا تفر�ضه التحديات أ
والزمات ،و�إن كانت هناك ثمة
دوافع و أ��سباب تدفع باجتاه احلاجة �إىل بلورة مفاهيم وقيم وثقافات من أ�جل ت أ��سي�س
متجذر يف �صلب املجتمع ا إلن�ساين ،فاملداراة أ��صل
عالقة �سليمة� ،إال أ�ن أ��صل هذه املفاهيم ّ
متجذر يف الفطرة ا إلن�سانية تقت�ضي القبول آ
بالخر ،والي�سر والتي�سري يتطلبان التعاي�ش
معه ،وااللتزام بقيمة ال�سماحة هو النافذ احلقيقي �إىل قيمة العدالة التي ت�ساعد على
جتاوز أالنا و حالة التع�صب والنفور من آالخر.
فتلك املفاهيم لي�س ب�إمكانها أ�ن تتحقق وتكتمل �صورتها كوحدة متكاملة دون تواجدها
مع بع�ضها البع�ض ،يقول الباحث ال�سعودي حممد بن علي املحمود يف كتاب احلوار املذهبي
يف اململكة العربية ال�سعودية  -ر ؤ�ى متنوعة �ص ": 96ال ميكن أ�ن ندعو �إىل وحدة �شاملة
لهذا التنوع يف الوقت الذي ال نعرتف ب أ�ن هذا آالخر املختلف جزء ال يتجز أ� من مكونات
هذه الوحدة ال�شاملة ".
�إن اعرتافنا بتلك املفاهيم اجلوهرية وا�ستح�ضارها يف واقع حياتنا وعالقتنا ا إلن�سانية
بال�شكل ال�سليم وال�صحيح� ،سيعزز فر�ص اال�ستقرار أ
والمن ،و�سيحمي امل�صالح الذاتية
وامل�صالح العامة� .إال أ�ننا أ
ولل�سف ال�شديد عملنا على تغييب تلك املفاهيم والتفاعل
أ
أ
أ
ا إليجابي معها ،ومت توظيفها من �جل م�صالح و�هداف خا�صة وحمددة ،المر الذي
ترك أ�ثرا نف�سيا واجتماعيا وفكريا على �سلوكنا وقراراتنا ،ويف طريقة تعاملنا مع بع�ضنا
البع�ض ،وارتكبنا أ�ق�سى أ��شكال التمييز والتهمي�ش وا إلق�صاء ،نتج عنها عزلة اجتماعية
و�سيا�سية وفكرية بني جميع املكونات حتى �ضمن املكون الواحد .
�إن املت أ�مل حلقيقة تلك احلالة ،يدرك أ�ن هناك خلال ثقافيا� ،سيا�سيا واجتماعيا ،ناجت عن
اجلهل آ
بالخر والقراءةاخلاطئة ملتطلبات التعاي�ش والت�سامح ،حتى أ��ضحت نظرتنا آ
للخر
املختلف نظرة أ�حادية قائمة على التوج�س واخلوف والت�شكيك به ،يقول الباحث حممد
املحفوظ يف نف�س الكتاب آالنف ذكره �ص  " :112لو ت أ�ملنا يف الكثري من االلتبا�سات التي
تطغى على ال�سطح يف طبيعة الر ؤ�ية أ�و املوقفمن آالخر امل�سلم ،لوجدنا أ�ن من أال�سباب
لذلك هو عدم املعرفة الدقيقة آ
بالخر .فتت�شوه ر ؤ�يتنا آ
للخر امل�سلم من جراء جهلنا لبع�ض
خ�صو�صياته الثقافية والتاريخية ".
لعل ما يجب الت أ�كيد عليه واالعرتاف به ،أ�ن جمتمعاتنا العربية وا إل�سالمية كبقية
املجتمعات أالخرى ت�ضم تعدديات وتنوعات خمتلفة  ،حيث أ�نها تختزل يف داخلها الكثري
من التباينات واالختالفات أاليديولوجية والعقدية ،التي قد تف�ضي �إن مل نح�سن التعامل
معها �إىل القطيعة والتباعد.
أ
�إن العامل امل�شرتك وال�ضابط لهذا االختالف �و هذا التباين ،هو عامل التالقي واحلوار ،
فاملعاجلة احلقيقية لهذه أالزمة ال يكون �إال عرب قنوات االنفتاح على كافة تلك التعدديات
والتنوعات والعمل معها على ن�شر ثقافة الت�سامح و�ضروراتالعي�ش امل�شرتك بوا�سطة عمل
م ؤ��س�ساتي وطني ح�ضاري �شامل ،قادر على فهم آالخر والتعاي�ش معه؛ �إذ ال خيار لنا �إذا
أ�ردنا العي�ش امل�شرتك �إال خيار التوا�صل والتالقي والقبول آ
بالخر ،وهو اخليار ال�صحيح
للنهو�ض ب أ�وطاننا .وعليه حقيقة التنوع ال ينبغي أ�ن تدفعنا �إىل حالة االحرتاب واالقتتال
بل يجب أ�ن نتخذها حمفزا �إىل تعزيز حالة الوحدة واالندماج واالحرتام املتبادل لتكتمل
ال�صيغة ا إلن�سانية امل ؤ��س�سة حلالة الت�سامح والتعاي�ش والتواجد ال�سلمي يف جمتمعاتنا.
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يذكر املحفوظ يف ذات الكتاب نف�سه �ص " : 113الكثري
من مظاهر التوتر ،هي نابعة يف بع�ض جوانبها من
طبيعة اخليارات ال�سيا�سية والثقافية امل�ستخدمة جتاه
ظاهرة وحقيقة التعدد املذهبي يف بع�ض البلدان والدول".
لذا متثل م�شكلة التعدديات أ
والقليات يف جمتمعاتنا العربية وا إل�سالمية جزءا من حمنة
كربى هي (املواطنة).
ووفق هذه احلقيقة ندرك أ�ن اخلوف من آالخر والنفور منه ال يح�صن الذات وال يبقيها
بعيداعن املخاطر والتحديات ،بل �إن االنفتاح وتو�سيع دائرة التالقي وامل�شرتكات هو من
ي�ضمن حقوق الذات وحقوق آالخرين.
أ
أ
�إن �إمكانية التعاي�ش يف جمتمعاتنا ميكن �ن تتحقق وتنجز وفق حرية الر�ي واملعتقد
واحرتام حقوق ا إلن�سان ،ولكي تكتمل ال�صورة يجب أ�ن تلعب امل ؤ��س�سات الر�سمية واملدنية
يف تعزيز مفهوم التعاي�ش واملواطنة عرب تبني خطاب االعتدال والو�سطية يف منابرها
ا إلعالمية ومناهجها الرتبوية والتعليمية وبراجمها التعبوية املختلفة ،والعمل على
تو�سعة امل�شاركة ال�شعبية ،وحتقيق مبد أ� تكاف ؤ� الفر�ص لكافة فئات الوطن واملجتمع يف كل
جماالت ومواقع �صناعة القرار بغ�ض النظر عن أ�ي اعتبارات مذهبية أ�و توجهات فكرية،
وال�ضغط باجتاه فر�ض قوانني وت�شريعات َّ
جترم خطاب الكراهية والفرقة.
ولعل من املفيد ا إل�شارة �إىل أ�ن �إقامة امل ؤ�مترات واللقاءات ت�شكل رافعة حقيقية يف تعزيز
احلوار وك�سر حاجز اجلمود بني خمتلف املكونات ،ومتثل فر�صة ح�ضارية يف �سبيل ت أ��سي�س
برامج وفعاليات م�شرتكة� ،إن نحن عملنا على ا�ستثمارها و�إدارتها .ويف ت�صوري �إن جناح
تلك امل ؤ�مترات واللقاءات مرهون بقدرتنا أ�وال على ال�شفافية وال�صراحة يف عملية الطرح
لق�ضايانا  ،وثانيا على مدى قدرتنا يف تفعيل جميع التو�صيات التي جاء بها امل ؤ�متر
وحتويلها من امل�ستوى النظري �إىل امل�ستوى العملي.
نخل�ص من ذلك أ�ن الطريق �إىل التعاي�ش واال�ستقرار ال�سيا�سي يف جمتمعاتنا العربية ،
يتطلب الت أ�كيد على :
أ
 -1االعرتاف بالتعددية ب��شكالها و�صورها املختلفة ،وحتويلها �إىل م�صدر �إثراء وحيوية
ملجتمعاتنا ووطننا ،و أ�ن االختالف �سنة طبيعية وهي التلغي خ�صو�صية آالخر أ�و التنازل
عن حق من حقوقه.
 -2تعزيز مفهوم املواطنة يف الف�ضاء االجتماعي ،املواطنة مبا تعنيمن واجبات وحقوق
والتزام وم�س ؤ�وليات وم�ضامني د�ستورية و�سيا�سية حتفظ اخل�صو�صيات .
 -3بناء ر ؤ�ية جديدة ومنط �سيا�سي جديد لطبيعة التعامل مع حقائق التعددية املوجودة
يف الف�ضاء العربي.
 -4على امل ؤ��س�سات الرتبوية و ا إلعالمية أ�ن تتبنى خطاب االعتدال والو�سطية يف و�سائلها
املرئية وامل�سموعة واملقروءة ،ومناهجها الرتبوية والتعليمية وبراجمهاالتعبوية املختلفة.
 ،-5العمل على تو�سعة امل�شاركة ال�شعبية ،وحتقيق العدالة و مبد أ� تكاف ؤ� الفر�ص لكافة
فئات الوطن واملجتمع يف كل جماالت ومواقع �صناعة القرار بغ�ض النظر عن أ�ي اعتبارات
مذهبية أ�و توجهات فكرية.
-6ال�ضغط باجتاه �صياغة قوانني وت�شريعات َّ
جترم خطاب الكراهية والفرقة ،و�إنهاء كافة
مظاهر التمييز وا إلق�صاء والتهمي�ش.
 -7الدعوة �إىل عملية نقد ثقايف و�إ�صالح اجتماعي تتجه �إىل مراجعة جادة وجريئة ملواقفنا
من آالخر انطالقا من نقدنا لذواتنا وواقعنا و أ�فكارنا ومواقفنا.
 -8تو�سيع دائرة املمكن وبناء وتنظيم امل�ساحات امل�شرتكة التي جتمعنا معاً
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للجناز
جائزة القطيف إ
بقلم  :حممد حمفوظ
دعيت قبل مدة �إىل ح�ضور مهرجان جائزة القطيف لالجناز  ،وهي مبادرة أ�هلية
ت�ستهدف رعاية واحت�ضان أ��صحاب االجناز من ال�شباب من اجلن�سني يف حقول علمية
و أ�دبية متنوعة  ..و أ�ثناء توزيع اجلوائز على أ��صحاب ا إلبداع وا إلجناز  ،انتابني �شعور
بالفخر واالعتزاز  ،ب أ�ن هذا املجتمع بكل مدنه وقراه  ،والد للطاقات والكفاءات  ،وقادر
على اجتياز الكثري من ال�صعوبات من أ�جل تطوير الو�ضع العلمي وا إلبداعي يف هذه
املنطقة واملحافظة ..
وهذه اجلائزة التي ال زالت يف �سنتها الثالثة  ،تركت انطباعا رائعا و�إيجابيا عند كل
من ح�ضر مهرجانها  ،أ�و �سمع بفكرتها  ،أ�و تعامل مع القائمني عليها  ..فهم جمموعة
من رجاالت و�شباب املجتمع والوطن حملوا على عاتقهم خدمة جمتمعهم يف حقل
هام وحيوي وي�ستحق االهتمام وا إل�سناد املعنوي واملادي وهو حقل ا إلبداع بكل �صنوفه
وا إلجناز يف كل املجاالت واحلقول ..
وقد تر�شح يف هذا العام للجائزة ( ) 155من اجلن�سني للفوز ب ( )14جائزة يف حقول
وجماالت �سبعة ..
ويف هذا ال�سياق ومن وحي االحت�ضان االجتماعي لهذه اجلائزة والتفاعل معها  ،أ�ود �نأ
أ��سجل النقاط التالية :
-1من امل ؤ�كد أ�ن القائمني على هذه املبادرة الرائعة  ،ي�ستحقون منا كل ال�شكر والتقدير
 ..ألنهم عملوا بفعالية من أ�جل ت أ��سي�س جائزة تعنى با إلجناز  ,وتعنى بتعريف رجاالت
االجناز �إىل املجتمع والوطن  .وال ريب أ�ن هذه العملية �شاقة  ،وتتطلب جهودا م�ستدمية
على أ�كرث من �صعيد  ..لهذا ف�إن القائمني على هذه املبادرة ي�ستحقوا منا جميعا أ�ن نقول
لهم ومبحبة وتقدير ( �شكرا ) ..
�-2إن تعميم وتو�سيع فكرة ا إلبداع وا إلجناز يف الف�ضاء االجتماعي  ،تتطلب جهودا ثقافية
منربية ومكتوبة  ،تتجه �صوب تعزيز ثقافة ا إلبداع بكل �صنوفه يف املجتمع ..لهذا ف�إننا
ندعو أ�هل اجلائزة واملبادرة � ،إىل �إطالق وت أ��سي�س أ�ن�شطة ثقافية على مدار ال�سنة  ،تتجه
�صوب تعميق هذه الفكرة يف املجتمع  ،وتو�ضيح خارطة الطريق للو�صول �إليها � ..إننا
نتطلع �إىل ذلك اليوم الذي تكون فيه ق�ضية ا إلبداع وا إلجناز يف جمتمعنا ووطننا هي
ق�ضية اجلميع  ..بحيث يبذل كل مواطن جهده من موقعه العلمي والعملي من أ�جل
ا إلبداع والتميز وا إلجناز ..
فاملناف�سة يف م�ضمار العلم وا إلبداع وا إلجناز  ،تتطلب تطوير املناخ االجتماعي والرتبوي
حتى يكون ا إلجناز هو هدف اجلميع الذي ي�سعى �إليه باقتدار و�صرب وجهد ومثابرة ..
�-3إنني أ�دعو أ�هل ا إلجناز و�صانعيه  ،والذين بذلوا الكثري من اجلهود من أ�جل نيل هذه
املرتبة �إىل اال�ستمرار يف طريق ا إلبداع وا إلجناز ..

فاجلائزة هي عالمة م�ضيئة يف م�سريتك  ،ولكنها بالطبع لي�ست نهاية الطريق � ،إمنا هي
البداية ونقطة االنطالق التي تتطلب اال�ستمرار يف العطاء العلمي من أ�جل املزيد من
ا إلبداع وا إلجناز  ..ف أ�نتم عقول جمتمعنا و�صانعي جمده العلمي وا إلبداع  ،لهذا ف�إننا
ندعوكم ب�إحلاح وحمبة �إىل �ضرورة اال�ستمرار يف هذا الطريق الهام واحليوي  ..فال
جتعلوا من هذه اجلائزة �إبرة خمدر متنعكم من موا�صلة م�شوار العلم وا إلبداع والتميز
 ..فالطريق ال زال طويال  ،ومن متكن من حتقيق �إجناز ومتميز يف مقتبل عمره  ،لهو
قادر على حتقيق الكثري من ا إلجنازات يف �سنني الن�ضج ..
�إننا نتطلع �إىل �إجنازاتكم لي�س على ال�صعيد املحلي فح�سب  ،و�إمنا على ال�صعيد العام
والعاملي  ..وهذا التطلع وهذه الرغبة  ،مرهونة ب�إ�صراركم على موا�صلة الطريق وتقدمي
خدمة متميزة ملجتمعكم ووطنكم من موقع التميز وا إلبداع ..
�-4إنني أ�دعو أ�هل الي�سر واخلري على امل�ستوى االجتماعي والوطني � ،إىل دعم و�إ�سناد هذه
املبادرة أ
..لن الكثري من أالفكار التطويرية لدى القائمني على اجلائزة  ،متوقفة على
دعمكم و�إ�سنادكم ..
أ
�إن هذه املبادرة واجلائزة  ،ت�ستحق بكل املقايي�س من �هل الي�سر كل الدعم والعون ..
ف أ��صحابها يبذلون الكثري من اجلهود من أ�جل �إظهارها باملظهر الالئق للمحافظة
و أ�هلها  ،ولكن هذه اجلهود �إذا مل تدعم ماديا قد ت�صاب بالتعب وا إلرهاق ..
�إن هذه اجلائزة تتطلب الكثري من اجلهود لتطويرها  ،وهنا نحن ندعو اجلميع �إىل
امل�ساهمة يف تطوير هذه اجلائزة من موقع القوة الذي ميتلكه ..فالذي ميتلك جهدا
وطاقة  ،ندعوه �إىل بذل بع�ض هذا اجلهد والطاقة �صوب هذه اجلائزة  ,والذي ميتلك
قدرة على ن�سج العالقات العامة  ،ندعوه �إىل بذل بع�ض هذه القدرة للتعريف بهذه
اجلائزة وتو�سيع دائرة املتفاعلني والداعمني لها ..
وا إلن�سان الذي حباه الباري عز وجل بالرثوة والقدرة املالية  ،ندعوه �إىل بذل بع�ض املال
من أ�جل هذه اجلائزة  ..وهكذا تتكامل كل اجلهود والطاقات من أ�جل تطوير هذه
اجلائزة وحتويلها �إىل معلم أ��سا�سي يف م�شهد املجتمع والوطن ..
فاملبادرات ال�صغرية  ،ال تتحول �إىل مبادرات كربى ونوعية � ،إال بدعم اجلميع واحت�ضان
اجلميع لها ..
لهذا ف�إننا نهيب ب أ�بناء املجتمع والوطن  ،كل من موقعه �إىل دعم هذه املبادرة  ،وتقدمي
كل العون لها  ،وذلك حتى تتمكن من ترك ب�صمات نوعية وعميقة يف م�سرية املجتمع
والوطن ..
فتعالوا جميعا ن�ساهم يف دعم �شجرة العلم وا إلبداع وا إلجناز يف جمتمعنا ووطننا ..
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حب وغزل ووجدان و أ�وطان ودين و�سفر

يف منتــــدى الـقــــطــيف الثــــقايف
ال�شيخ عبد الكرمي الزرع

با�سم العيثان

جهاد اخلنيزي

علي ال�شيخ

16

زكي ال�سامل

�ضمن فعالياته أ�قام منتدى القطيف الثقايف م�ساء
يوم الثالثاء أ�م�سية �شعرية مبنزل املهند�س عبا�س
ال�شما�سي ح�ضرها لفيف من أالدباء واملثقفني
ورجاالت البالد ومب�شاركة من منتدى الكوثر أالدبي
ومنتدى ابن املقرب أالدبي ،وقد بد أ�ت أالم�سية
بكلمة منتدى القطيف الثقايف التي أ�لقاها املهند�س
ال�شاعر نادر اخلنيزي الذي حتدث فيها عن قيمة
ال�شعر وتعريفاته والعالقة ما بني ال�شعر وال�شعور
 ،وذكر يف أ�ثناء كالمه " �إذ ًا ميكنني أ�ن أ�قول �إنّ
ال�شعر ما هو ا إل �شعور ين�سكب بخفة كجدول ماء
ُ
وترفرف ،كيف ال ،فهو
ت�سمع الروح هديره فتنت�شي
أ
جزء حيوي من غدائها ،و�ح�سن ال�شعر هو من
القلب دومنا ا�ستئذان بغ�ض النظر عن غر�ضه
دخل َ
وذلك ال يكون �إال بتطويع الكلمات حتى الع�صية
منها وجعلها يف �صور �إبداعية �ضمن لوحة فنية
جميلة متكاملة ،وهذا الذي �سن�سمعه هذه الليلة"
مرحبا بعد ذلك باحل�ضور وم�سلما دفة �إدارة
اللقاء �إىل ال�شاعرين املبدعني ال�شيخ عبد الكرمي
الزرع أ
وال�ستاذ علي ال�شيخ حيث ماال �إىل التقدمي
بال�شعروتنويع أ�غرا�ضه وك�شف تنوعات أالدب وعالقته بالواقع املتنوع الذي يعي�ش
فيه ال�شاعر.
و�شارك بعد ذلك عدد من ال�شعراء تنوعت ق�صائدهم بني احلب والغزل
والوجدانيات والفكاهيات وا�ستنباط املعاين الدقيقة من خالل أالبوذيات التي
تفننوا فيها ،فغردت أ��صواتهم يف أالرجاء حترك أ�نغام ال�شعور وتنري لواقح
الكلمات وتفي�ض �سحرا وبيان ًا وتنقال بني املعاين كما تتنقل الطيور من غ�صن
�إىل �آخر.
ؤ
أ
أ
و�شارك يف الم�سية ال�شعراء �حمد اللومي ،م�يد �صغري ،با�سم العيثان ،ال�سيد
ها�شم ال�شخ�ص ،عي�سى العلق ،فريد النمر ،حبيب اليو�سف ،ح�سني اجلامع ،زكي
ال�سامل ،يا�سر الغريب ،علي النا�صر.
و أ�ثناء اال�ستعرا�ض قدم أال�ستاذ جهاد اخلنيزي ت�سا ؤ�ال بعد �إلقاء عدد من
الق�صائد حول وجود ممار�سات نقدية م�ستمرة لل�شعر ،م ؤ�كدا أ�نها حالة �صحية
أ�ن ميار�س ال�شعراء النقد كل ثالثة أ��شهر م�ستعر�ضني االجتاهات ال�شعرية
احلديثة وعالقتها باالجتاهات القدمية و�آلية اخرتاع ال�صور ال�شعرية وعالقتها
بتجربة ال�شاعر ،وا�ستخدام املفردات اللغوية يف ال�شعر وعالقتها باملعاين ،و أ��شار
�إىل أ�ن هذا النقد مهم جدا يف �ضوء التالقح ال�شعري مع البيئات املختلفة يف
الوطن العربي والعامل.
أ
كما �شارك يف احل�ضور ال�ستاذ عدنان العوامي واال�ستاذ حممد ال�شما�سي
واال�ستاذ �سعود الفرج واال�ستاذ ح�سن علي الزاير  ،أ
وال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل
أ
واال�ستاذ منري النمر ،والكاتب عقيل امل�سكني ،أ
وال�ستاذ ح�سني العوامي وال�ستاذ
كفاح اخلنيزي و أال�ستاذ مازن ال�شما�سي وال�شاعر النا�شئ حممد فائق املبارك
أ
وال�ستاذ حممد اخلليفة وعدد من ال�شعراء واملهتمني من الرجال والن�ساء.

ميالد �إلهام
دعن��ا ن�سائ��ل ه�لا ع��دت ياخ�بر
مي�لاد �إله��ام أ�م �شم���س تطالعن��ا
يف حل��ظ فاتك��ة أ
الحل��اظ منطل��ق
ياظبيتي ك��م وكم أ�حرقت يل كبد ًا
�إله��ام أ�ن��ت أ�م��اين الع��ذاب �إذا
و أ�ن��ت حل��ن عل��ى أ
ال�شي��اء أ��سمع��ه
و أ�ن��ت ما���ض تن��دى ح�ين أ�ذك��ره
و أ�ن��ت م��ا �س��وف ي أ�ت��ي �إن��ه ق��دري
�س��ران نح��ن �سنبق��ى هك��ذا أ�ب��د ًا
و�شم�سن��ا ب�ين قلبين��ا ممنع��ة
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القل��ب غن��ى أ�م القيث��ار والوت��ر
ب��ل �إمن��ا ال�شم�س م��ن �إله��ام ت�سترت
ياجل�س��ة طاب فيه��ا ال�شعر وال�سمر
�سه��م العي��ون أ�م الن�يران ت�ستع��ر
ما اهتز ف��وق �شجريات املن��ى الثمر
وح��دي و أ�م��ا لغ�يري فه��و م�ست�تر
ع�بر اللي��ايل وتزه��و فوق��ه ال�صور
ب��ك ا�ستط��اب ومل��ا ين�ض��ج العم��ر
والده��ر من حولن��ا كالنه��ر ينحدر
ع��ن املغي��ب و أ�حالمي ه��ي ..القمر
ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص

تغطية

منتدى الغدير الثقايف يد�شن مو�سمه

بقراءة نقدية لكتاب ال�شيخ حممد العبد اجلبار
 حممد علي جليحد�شن منتدى الغدير الثقايف بالقطيف أ�وىل فعاليات
مو�سمه اجلديد بعد غياب الفت عن ال�ساحة ب أ�م�سية
ثقافية حول كتاب ( القطيفي وال�شريازي يف معرتك أ��صول
الكايف) مل ؤ�لفه ال�شيخ أال�ستاذ عبد الغني عرفات ،الذي قام
با�ستعرا�ض كتابه ثم تليت ورقة نقدية حول الكتاب وعلى
أ�ثرها دار نقا�ش ثري وهادف يف ظل ح�ضور لفيف من
أ�ع�ضاء املنتدى واملهتمني ويف جو بهي وحميمي يف منزل
ال�شاعر أالديب �شفيق العبادي بجزيرة تاروت وبالقرب من
ق�صرها التاريخي.
أ
وقد ا�ستهل أالم�سية ال�ستاذ ال�سيد حم�سن ال�شربكة
ب�إعطاء ملحة موجزة عن الفرتة التي عا�شها العالمة
القطيفي وما اكتنفته من جتاذبات فكرية ومداوالت
علمية  ،وكانت الفعالية أال�سا�سية مل ؤ�لف الكتاب أال�ستاذ
ال�شيخ عبد الغني عرفات الذي بد أ� مبقدمة عر�ض فيها
للدواعي التي بعثته للقيام بهذا النمط املنهجي أ�ي أ��سلوب
املقارنة فقال  ( :منذ أ�ن �صدر كتاب هدي العقول �إىل
أ�حاديث أال�صول لل�شيخ حممد �آل عبد اجلبار القطيفي
والفكرة تراودين يف أ�ن أ�كتب درا�سة عن امل ؤ�لف والكتاب
أ��ستعر�ض فيها مبانيه و أ�جلي فيها ما احتواه الكتاب من
�آراء ونظريات )  ..وقد تعمد امل ؤ�لف قبل ا�ستقبال املداخالت
واال�ستماع �إىل املالحظات أ�ن ي�ستعر�ض الكتاب ا�ستعرا�ضا
مو�ضوعيا ليوازن بني �آراء القطيفي واملال �صدر الدين
ال�شريازي متجنبا االنت�صار لهذه املدر�سة أ�و الدفاع عن ذلك
املبنى الفل�سفي والفكري،
ثم قر أ� أال�ستاذ زكي اليحيى ورقة نقدية تعر�ض فيها للكتاب
أ
وال�سئلة التي يثريها ،وركز اليحيى من خاللها على
م�شرب ال�شيخ القطيفي ومنهجيته وما دعاه للعنف يف الرد
على مدر�سة احلكمة  ،و أ��شار �إىل التباين يف الر ؤ�ى املتعلقة
بالفل�سفة و أ�نها ال تقت�صر على جمرد االختالف يف وجهات
النظر فقط بل لعل فهم املطلب أ�و امل�صطلح ذاته ي�ساهم و
ب�شكل كبري يف االختالف بينهما والذي قد ي ؤ�دي بدوره �إىل
خالف!!
ثم تتالت املداخالت من احل�ضور ،وكان أ�برزها مداخلة
الباحث ا إل�سالمي ح�سني علي �آل جليح �ضمت عدة نقاط
ن�شري �إىل أ�برزها وهي � :صعوبة الت�صنيف املدر�سي ل�شخ�صية
العالمة القطيفي ونظرته ملرويات اخل�صيبي ،وكذلك
مداخلة الباحث ا إل�سالمي أ�حمد �آل بزرون الذي أ�لفت �إىل
أ�ن الكاتب بذكائه حاول االبتعاد عن مفردة املنهج وا�ستبدلها

بكلمة "املنحى" الف�ضفا�ضة ليخل�ص �إىل نتيجة درا�سته
بقوله  (( :القطيفي وال�شريازي متفقان يف هذه الكربى
ولكن البحث بينهما يف ال�صغرى ))
ؤ
ويف �سياق التعليق على املداخالت �شدد ال�شيخ امل�لف عبدالغني
عرفات على �ضرورة أالخذ بعني االعتبار أ�ن مو�ضوعات الكتاب
هي ذات �صبغة جدلية بني مدر�ستني فكريتني كبريتني وهما
 :مدر�سة احلكمة املتعالية التي يقف على ر أ��سها ويف مقدمتها
علمها ووا�ضع كربياتها املال �صدرا ال�شريازي واملدر�سة
الكالمية التفكيكية من جهة أ�خرى .
اجلدير بالذكر أ�ن منتدى الغدير م�ستمر يف ن�شاطاته
ذات الطابع أالدبي والفكري والثقايف يف الفرتة املقبلة..
ويعدمنتدى الغدير أالدبي أ�قدم املنتديات على م�ستوى
املنطقة حيث مت ت�شكيله كور�شة ثقافية وفكرية من جمموعة
من ال�شباب عام 1404هـ من �ضمنهم ال�شاعر عبداهلل البيك
والكاتب حممد البيك والناقد ال�سيد حم�سن ال�شربكة
وامل ؤ�رخ عبداخلالق اجلنبي وال�شاعر وال�صحفي حبيب حممود
وال�شاعر ال�شيخ عبد الكرمي �آل زرع وال�شاعر ح�سني اجلامع
وال�شاعر حممد املاجد وال�شاعر �شفيق العبادي وال�شاعر
جمال ر�سول وهناك �آخرون ،وقد قدم املنتدى منذ ت أ��سي�سه

كثريا من الفعاليات �سوا ًء �إقامة أ�م�سيات �شعرية أ�و احتفاالت
أ�و ندوات فكرية أ�و تكرمي �شعراء كال�شاعر أ�حمد الكويف أ�و
طباعة كتيبات وكتب أ�و حتكيم بع�ض الفعاليات .
وعلى �صعيد �آخر وعد القائمون على املنتدى بعر�ض هذه
أالم�سية وفعالياته القادمة م�سجلة يف قناة خا�صة له يف
اليوتيوب .
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با�سم دورة ال�شاعر امل�صري عبد
املجيد فرغلي حتت �شعار" ال�سالم "
نظمت جمعية الر�صد أالم الوطنية
بالتعاون مع جمعية املبدوعون املغاربة
وحتت رعاية وايل أ�قليم مدينة قلعة
ال�سراغنة مبراك�ش املهرجان العربي
أالول بقلعة ال�سراغنة بدعوة من
اللجنة املنظمة وقد أ�حيت رابطة متائم
أالدبية ال�سعودية أالهلية بالقطيف
وخالل ثالثة أ�يام بني  22مار�س أ�ىل 24
مار�س 2012م عدة أ�م�سيات �شعرية و أ�دبية
مبملكة املغرب ال�شق�شيقة قدم خاللها
ال�شعراء امل�شاركون لوحات فنية مبدعة
عك�ست امل�ستوى الذي و�صلت له الق�صيدة
املبدعة مبحافظة القطيف واململكة العربية ال�سعودية
م ؤ�كدة ح�ضور امل�ستوى ال�شعري الذي لفت اعجاب املبدعني
وال�شعراء والفنانني الذين أ�ثنو على احل�ضور ال�سعودي
املتمثل بالرابطة والذي أ�ثبت تفوق الق�صيدة بالقطيف
على م�ستوى الوطن العربي ب�شقيها العمودي والتفعيلة
حيث ح�ضر أالم�سية جمع غفري من الفنانني وال�شعراء من
دولة املغرب مب�شاركة ل�شعراء ومتابعني لكل من دولة أالردن
وم�صر قدم احلفل الفنان املغربي العاملي حامت عبد الغفور
..اجلدير بالذكر أ�ن أ�ع�ضاء رابطة متائم �شاركو أ�ي�ضا يف
جلنة التحكيم مل�سابقة ال�شعراء ال�شباب بدار ال�شباب بقلعة
ال�سراغنة وقدمو ر ؤ�ى نقدية وتطويرية للم�شاركني.
وقد ح�ضر الفعاليات جمعا من أالدباء وال�شعراء واملهتمني
ومنهم
أ
املحامي ال�ستاذ عماد عبد املجيد فرغلي من م�صر
ال�شاعرة املتوجة بجائزة ال�شعر باملغرب 2012م ر�شيدة فقري

ال�شاعرة املغربية ب�شرى زروال
أالديب حميد بركي
ال�شاعر حممد اللغايف
أالديب عينو�س رحايل
القا�صة أ�رقية
ال�شاعرة مالكة حت�سني
أال�ستاذ ال�شاعر أ�حمد ال�شهابي
أال�ستاذ واملحلل ال�سيا�سي رئي�س موقع اليوم بر�س باملغرب
أالديب عبد الكرمي �سورة
الدكتور ال�شاعر املغربي حممد فكري
وقد متت أ�ثناء أالم�سية اخلتامية مرا�سم تكرميية خا�صة
لل�شاعر فريد النمر من قبل اجلمعية الراعية للمهرجان
بد أ�ت ب�شهادة من ال�شاعر رائد أ�ني�س اجل�شي وقدمها كاتب
وايل املدينة بح�ضور التلفزيون املغربي وقناة النيل امل�صرية
,وذلك ملده ج�سور التوا�صل العربي الثقايف كما ح�ضرو�شارك
يف عملية اللتغطية جمع من ال�صحف املغربية املحلية ووفد
جريدة أالهرام امل�صرية
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ثقافة

أ�مل

ال�ضامن يف ملتقى فا�س الدويل
�شارك الفنان عبد العظيم ال�ضامن
أ�حد فنانني اململكة العربية ال�سعودية
من حمافظة القطيف يف ملتقى فا�س
الدويل للفنون الت�شكيلية يف املغرب،
�ضمن املعر�ض الدويل امل�شرتك
بثالث لوحات  ،وهي من أالعمال
املميزة التي أ�بدعها ال�ضامن والتي
تدعو للمحبة والت�سامح وامل�ساواة بني
الب�شر  ،وقد لقيت م�شاركته ترحيب
كبري من قبل الفنانني والنقاد
واملهتمني  ،حيث مت تناول أالعمال
يف العديد من ال�صحف املغربية  ،كما
�شارك الفنان ال�ضامن مبحا�ضرة عن
امل�شهد الت�شكيلي ورهانات التعليم يف
اململكة العربية ال�سعودية � ،سلط ال�ضوء
أ
على رهانات الرتبية لدى أالطفال املوهوبني وكيف تتم تنمية الذكاء أ
للطفال من خالل الفن  ،حيث أ�ن الفن بال�سا�س مثرياً
للذكاء  ،وحتدث عن بدايات الترتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية و أ�برز مالمح ن�شوء احلركة الت�شكيلية يف اململكة
وبداياتها مع البعثات الفنية لدرا�سة الفنون  ،و�إقامة املعار�ض الت�شكيلية يف بدايات نهو�ض الفن يف اململكة.
كما �شارك بلوحة املحبة وال�سالم مع جمموعة من الفنانني والطلبة  ،وقد ر�سم يف اللوحة أ�كرث من مائة فنان وطالب وطالبة
يف ر�سم اجلدارية  ،أ��صغرهم كان عمره � 5سنوات  ،معلنني ت�ضامنهم مع فكرة اللوحة  ،ور�سموا ثقافتهم ملفهوم املحبة وال�سالم
وقد بلغ طول اللوحة التي يعمل عليها الفنان عبد العظيم ال�ضامن وجمموعة املحبة وال�سالم  860مرت ،متجولة بني مدن
وعوا�صم دول العامل  ،للتوا�صل يف مفهوم ثقافة املحبة وال�سالم  ،حيث بد أ� العمل فيها العام  2005م من حمافظة القطيف
لتجوب مدن اململكة.

أ�نت

ثم أ�نت
ثم أ�نت
ثم أ�نا
ومابيني وبني العاملني خراب
هكذا أ�نا معك
�سجلت �إ�سمي يف كل أ�دلة الهاتف
كي ال تتعب يف البحث عني
جهزت نف�سي كي أ�حبك فقط
وال �شيء �إال ان أ�حبك
فقط
فقط

فقط
حتى لو ق�ضيت الدهر كله
بني عينيك نا�سكة
وبني يديك جارية
تلك حياة أ�حلم فيها
بيني وبينك �آالف من النا�س
عربتهم
كي أ��صلي
كي أ�تعبد يف عينيك
كي أ�مل�س كفيك
كما أ�حاول جاهدة مل�س احلجر
أال�سعد
بني ماليني الن�سمات هناك

أ�حبك كما مل أ�حب رجال �آخر
وكما لن أ�حب رجال أ�خر
كتبوا �إ�سمي يف ال�سعداء
حني عرفتك
أ�حببت أ�مي و أ�بي أ�كرث
حني أ�حببتك
حني أ��شعر ب أ�ن النا�س من حويل
يذكرونك
تت�سع أ�ذين
أ�ميل بج�سدي نحو ال�صوت
ينب�ض قلبي
عله بخري
عله بخري

أ�مل الح أ�خري ًا
يف دروب الظلمات
وردة فاحت عبري ًا
يف ثنايا الطرقات
أ�نا �سافرت �إليها
أ�بتغي �سر احلياة
حام ًال حزين وهمي
عابر ًا كل فالة
عندما يحلك ليلي
ورذاذ العني يجري
فوق خدي عربات
ينربي نحوي �شعاع
من ف�ضاء الكون آ�ت
يدخل القلب رويد ًا
مي�سح العني بلطف
من بقايا العربات
ف�إذا غامت �سمائي
ف�شروق ال�شم�س آ�ت
م�سرع ًا أ�جري �إليه
ليته قبل املمات
هل لهذا الليل طول
ال ورب الكائنات
�سوريا  /القام�شلي
توفيق عبد املجيد

ودائما تكون أ�نت بخري
أ�نا أ�علم أ�نك دائما بخري
ولكن يظل قلبي م�شغوال عليك
وبك
حبك هو احلب الوحيد اللذي ال
أ�خ�شى عليه
وال أ�خ�شى منه
ولي�شهد اخللق أ�ين ذكرت عليا
موالي
أ�ح�سن اهلل عزائنا فيك
كلنا نريد أ�ن يكون موتك كذبة
�صدقوا حينما قالوا
أ�ن لي�س للموت قلب
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وال عقل
فكيف للموت أ�ن ي أ�خذك
أ�يتمتنا علي
�ضيعتنا علي
ولكن عن نف�سي الزلت
بانتظارك
وال تن�س �سيدي
�إن احتجتني
ف �إ�سمي كما أ�خربتك يف كل
مكان
تهاين يف زمن املحراب

ثقافة

تهاين الرم�ضان
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بقلم  :حممد �سعيد اخلياط

املرحوم م�صطفى آ�ل �سالط يف �سطور
ال�صالحِ َ اتِ َف أ�ُ ْو َلئ َِك َل ُه ُم ال َّد َر َج ُ
ات ا ْل ُعلى )
قاىل تعاىل( َو َمنْ َي أْ� ِت ِه م ؤُ�ْمِ ًنا َق ْد عَمِ َل َّ
�سورة طه �إيه ()75
ان�صاع البنان ألمر العقل  ،وخالطت احلروف قطرات الدموع  ،و أ�ن أ� أ��سمع كلمات من
ل�سان أ�خي والد املرحوم وهو يخط بع�ض العبارات التي طال احلديث عنها بحكم
العالقة العائلية وال�صداقة التي جتاوزت أ�ربعة عقود من الزمن  .كما كانت يل بع�ض
احلوارات مع املرحوم  :فكرية ،ثقافية ،اجتماعية......
خ�صو�صاً يف الفرتة أالخرية قبل وفاته حني كنا جنتمع يف مكتب والده  .و أ�تذكر �آخر ما
كان من حوار عما أ�جنز من كتاب �شجرة العائلة (�آل �سالط) التي كان ينقل انه مت االت�صال
ب أ�غلب من كتب أ��سماءهم وهم أ�حياء ،حتى الذين هم خارج الوطن يف دول اخلليج أ�و يف مناطق
اململكة� .إال أ�ن ق�ضاء اهلل وقدره أ
،والمر املحتوم اختار ابننا م�صطفى وهو يف ريعان �شبابه بعد
أ
أ
أ
رحلة طويلة مع املر�ض وحني كتبت بع�ض احلروف كنت �طلب من الخ والد املرحوم �ن يكتب
بع�ض ذكرياته مع ابنه وهو كتب بع�ض العبارات وحتدث بها أ�مام أ
املل يف أ�يام العزاء وهو يبكي
حني يقول  ( :بني نعلم أ�نك لن تقر أ� وال�صديق ي�سمع والقريب ونحن نكتب للتاريخ وملن هم
�شباب مثلك ! نعم ؛ كنت قدوة  ،وعلمت كما تعلمت من ال�صرب واملثابرة يف العطاء العلمي
فنعم ا إلبن أ�نت ونعمت أ� ٌم أ�جنبتك ).
ي�صادف يوم الثاين ع�شر من �شهر جمادى أالول ذكرى مرور �سنتني على وفاة ال�شاب اليافع
الكاتب أال�ستاذ م�صطفى بن عبد اجلبار بن ح�سن بن �إبراهيم بن عبد اهلل بن علي بن كاظم
بن حممد بن يو�سف بن جا�سم �آل �سالط من قبيلة دهنة الغافقية العدنانية (ح�سب ما جاء
يف �شجرة العائلة) حيث انتقل �إىل جوار ربه يوم ا إلثنني 1431/05/12هـ املوافق2010/4/26م
عن عمر يناهز الثامنة والع�شرين �سنة بعد �صراع مرير مع املر�ض الذي الزمه طوال فرتة
حياته .
الحظ والده أال�ستاذ عبد اجلبار �شغف ابنه الوحيد ( م�صطفى ) بقراءة الكتب املتوفرة يف
مكتبة والده ،وبالذات كتب أالدب والتاريخ والعلوم ا إل�سالمية  ،وت�شجيعه أ�خواته للمطالعة
وذلك بعمل م�سابقات ثقافية يعطي للفائزين جوائز ي�شرتيها من م�صروفه ال�شخ�صي ،
فقد در�س ا إلبتدائية يف مدر�سة املهلب بن أ�بي �صفرة يف تاروت وكان مديرها أال�ستاذ �صالح
بن مبارك الفايز وهو من أ�هايل دارين الغالية ومن ال�شباب املخل�ص لهذا الوطن ومعروف
بحبه ألبناء وطنه ودماثة خلقه  .وقد در�س ( الطفل م�صطفى) �سنتني ثم انتقل �إىل مدر�سة
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اجلزيرة االبتدائية التي افتتحت بحي الر�ضا مقر �سكناه ( املزروع – أ� )-و أ�ول مدير للمدر�سة
وال�ستاذ أ
أال�ستاذ هالل عي�سى �آل حبيل فكان نعم املدير أ
والب للطالب و أ� ٌخ كرمي آ
للباء حيث
كان فرتة �إدارته تعج املدر�سة بالن�شاط واحليوية وتفاعل أ�ولياء أالمور بل احلي ب أ�كمله ثم
انتقل �إىل مدر�سة ب�شر بن الرباء املتو�سطة بنف�س احلي وكان مديرها أال�ستاذ حممد البحار
أ�بو حممود ثم جاء من بعده أال�ستاذ عبد العظيم الع�سيف  ،ثم انتقل للدرا�سة يف ثانوية
أالق�صى بحي اخلام�سة وكان مديرها أال�ستاذ ال�سيد حم�سن املاجد .
ومن نافلة القول �إن ن�شري هنا �إىل �إن أال�ستاذ عبد اهلل بن ر�ضي البناي الذي كان م�شرفا على
الطالب يف مادة املكتبة والبحث يف مدر�سة أالق�صى الثانوية  ،فكان يهتم بطالبه وي أ�خذهم �إىل
املكتبة العامة بالقطيف ويطلب منهم �إعداد البحوث بعد أ�ن يعلمهم كيفية �إعداده ويرغبهم
يف الكتاب وزيارة املكتبة وي�شجعهم على ا�ستعارة الكتب منها واال�ستفادة الق�صوى من مراجعها
القيمة مما كان له أالثر يف �صقل مواهبهم وع�شقهم للكتاب وهذا ما حذا (بال�شاب م�صطفى)
لللتحاق بكلية املعلمني بالدمام ودرا�سته وتخرجه مدر�سا للغة العربية .
إ
أ
ً
عند تخرجه عام 1427هـ بقي �سنة دون تعيني بحثا عن عمل يف املدار�س الهلية فلم يجد ،
فانكب على قراءة الكتب و�شراء مايحتاجه منها وت أ��سي�س مكتبة خا�صه به.
فكان أ�ول باكورة عمل أ�دبي له هو ت أ�ليف كتاب "ال�سلوكيات املنحرفة يف نظر ال�شباب " يتحدث
عن �سلوكيات ال�شباب أ��سبابها وكيفية عالجها و�إ�صالحها.
بطباعته هذا الكتاب يكون قد رفع عن نف�سه عامل اخلوف والرتدد و�إعطائه جرعة قوية
ملوا�صلة الطريق وحت�سني أالداء.
( املر أ�ة متجهة �إىل أ�ين ؟) هو الكتاب الثاين من �إ�صداراته وهو يتحدث عن �سلوكيات الفتاة
والطريقة املثلى من وجهة نظر الكاتب لتجنب أالخطاء واملنزلقات  .وحينما �صدر هذا الكتاب
توافق مع انعقاد م ؤ�متر القر�آن الكرمي ب�إ�شراف مركز القر�آن الكرمي بجمعية ال�صفا اخلريية
ب�صالة امللك عبد اهلل بالقطيف  ،وقد كان امل ؤ�لف يعر�ض كتابه هناك ح�سب طلب اجلمعية.
ثم وا�صل املرحوم م�صطفى كتاباته ف أ��صدر كتاباُ ثالثاً بعنوان ( وب�شر ال�صابرين ) ومب�ساعدة
أال�ستاذ أ�مني �آل هاين تبنى مركز القر�آن الكرمي طباعته .ثم قام بت أ�ليف كتاب ( ال�صلتان
العبدي حياته و�شعره) وهو من �شعراء اخلط  ،وك أ�ن الكاتب بت أ�ليفه لهذا الكتاب الرائع ي ؤ�كد
ما ذهب �إليه �سماحة العالمة ال�شيخ فوزي �آل �سيف يف حما�ضراته القيمة حول أ��صل الت�شيع
يف املنطقة و أ�نه من عهد الر�سول (�ص) واخللفاء ولي�س م�ستوردا من وراء البحر.
ولكون املرحوم م�صطفى لديه يوميا برناجما روحيا فقد قام ب�إعداد كتاب أ��سماه ( أالدعية
اليومية ) ي�شمل دعاء ال�صباح و أ�دعية أاليام مع م�ستحباتها من ال�صلوات والزيارات وقد طبع
أ�ي�ضا بعد وفاته ووزع ب�شكل كبري يف امل�ساجد وح�سينية املودة وعلى حجاج حملة البيان .
كما عكف على ت أ�ليف كتاب ( من له ؤ�الء ؟) وهو كتاب يتحدث عن معاناة مر�ضى الف�شل
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مقال

للباري جال وعال فرتاه أ�ياما منوما على ال�سرير
أالبي�ض بامل�ست�شفى وال يرد عليك حينما ت�س أ�له عن
حاله �إال بكلمة احلمد هلل وحينما يتعافى يوا�صل دربه
وي�شق طريقه مع ما يحمل من معاناة و�سالم اهلل على
أ�مري امل ؤ�منني وهو يقول ( ام�شي بداءك ما م�شى بك
)  .و أ�ذكر أ�ي�ضا قول ل�سماحة ال�شيخ حممد ال�صفار يف
ت أ�بني هذا ال�شباب حينما يقول �( :إن ال�شاب م�صطفى
حجة علينا نحن أ��صحاء البدن فقد قدم للمجتمع ما
مل يقدمه �شاب �آخر �صحيح اجل�سم ميلك من الوقت
والكفاءة ما ي ؤ�هله لتقدمي الكثري للمجتمع ).

الكلوي باعتبار أ�ن الكاتب أ��صيب بهذا الداء وهو يف عنفوان �شبابه ومل مينعه من موا�صلة
الكتابة وحتقيق الذات  ،فقد كان بع�ض املر�ضى يت أ�فف من هذه احلياة وهو على كر�سي العالج
و�آخر ي�صب جام غ�ضبه وحنقه على الكادر الطبي  ،أ�ما كاتبنا فقد كان ي�شغل وقته أ�ثناء
ا�ستلقائه على كر�سي العالج بالقراءة واالطالع حيث كانت مدة العالج ثالث �ساعات يف اليوم،
مبعدل ثالث مرات يف أال�سبوع مما �ساعده على قراءة الكثري من الكتب أ�ثناء الغ�سيل ،حتى
أ�حبه الكادر الطبي واملر�ضى ألنه ي�ستغل وقته فيما يفيده وينفعه وقد طبع هذا الكتاب بعد
وفاته ووزع ب�شكل كبري يف امل�ست�شفيات وعلى �شرائح املجتمع ويف م�صلى اجلمعة بالقطيف ،
وح�سب ما علمت ب أ�ن �شقيقة الكاتب ال�سيدة �آيات أ�م نزار تعكف حاليا على ترجمة الكتاب باللغة
االجنليزية ليتم ن�شره ب�شكل أ�عم  ،ن�س أ�ل اهلل ان يرى النور قريبا .
أ
وال�ستاذ م�صطفى من ال�شباب املتابعني إلخبار و أ�ن�شطة املجتمع عرب املواقع االلكرتونية ،
لهذا كانت له م�شاركات م�ستمرة يف موا�ضيع خمتلفة منها أ�دبية وتاريخية واجتماعية  .وقد
اجتهدت بعد وفاته بجمع ما كتبه أال�ستاذ م�صطفى فكانت حوايل أ�ربعني مقاال  ،وح�سب
معلوماتي ف�إن والده أال�ستاذ عبدا جلبار يعتزم طباعة كتاب يجمع كل تلك املقاالت بعد
تنقيحها بغر�ض حفظ حق امل ؤ�لف و�إثراء املكتبة بتلك املوا�ضيع ال�شيقة .
عمل املرحوم م�صطفى طيلة أ�ربع �سنوات من البحث والتق�صي وااللتقاء بكبار ال�سن واملهتمني
بعلم الن�سب واحل�سب  ،ومنهم على �سبيل املثال أال�ستاذ �سامي اجل�شي با إل�ضافة �إىل مرا�سالته
�إىل عوائل �آل �سالط يف اليمن وقطر والبحرين والعراق وا إلمارات  ،كما أ�نه التقى حينما كان
يعمل مدر�سا يف حمافظة الدوادمي بن�سابة من العتبان وتبادال املعلومات يف هذا الفن و أ�ر�شده
على كتاب يف مكتبة أال�سد بدم�شق ي�شرح فيها هذا الكتاب ن�سب عائلة �آل �سالط  .لذلك
أ��ستطاع بعد جهد جهيد من �إخراج �شجرة العائلة  ،وقد زود كل أ�فراد عائلته بن�سخة منها .

قالوا يف ت أ�بني املرحوم م�صطفى :
نعاه أ�هايل حي الر�ضا يف كلمة جمل�س احلي التابع
للمجل�س البلدي أ�لقاها أال�ستاذ ح�سن أ�مان أ�بو خالد
" فقيدنا العزيز رحل �سريعا يف عنفوان �شبابه ويف
ذروة ن�شاطه � ،سنوات ق�صار عا�شها ولكنها كانت مليئة
بالن�شاط والعلم واملعرفة واالطالع والعمل مما يك�شف
عن روحية طموحة مثابرة "
أ
أ�ما عمته اخلطيبة و أال�ستاذة ال�سيدة منى �م الدكتور
ح�سن ج�ضر فقد قالت فيه " فقيدنا العزيز ـ رحمه اهلل
ـ نال من االبتالء ال�شيء الكثري ومل يهن أ� براحة اجل�سد
وا�ستقرار ال�صحة طوال فرتة �شبابه  ،ولكنه واجه هذا

احلال بعزم و�شجاعة وت�سليم.
أ�ما أالخت الكاتبة واخلطيبة ال�سيدة أ�م احل�سنني �آل خليفة فقد قالت يف كلمتها  " :كنت عليل
البدن تغالب أالمل وت�صارع املر�ض  ،وتنب�ض باحلياة يف ترقب و أ�مل ومزاولة العطاء .....
لروحه و أ�رواح أ��سالفه ومن مات على أالميان للجميع املباركة الفاحتة مع ال�صالة على حممد
و�آل حممد .

معاناته ال�صحية :
أ
أ
أ
أ�بتلي املرحوم م�صطفى منذ �صغره بالمرا�ض والوجاع ال�صحية حتى �ثر على هيئته
اجل�سمية وميكنك ان تقر أ� ذلك حني تقابله أ�و تراه وجتد على حمياه ال�صرب والت�سليم
العدد اخلام�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى آ
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الفنانة خلود آ�ل �سامل لـ

:

الر�سم حالة حوارية وحديث �شجي بيني وبني اللوحة
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل

هل مازالت الفنانة خلود آ�ل �سامل تبحث عن ذاتها يف ردوهات الفن الت�شكيلي ؟ هل مازالت حتاول الو�صول �إىل هويتها احلقيقية يف هذا املجال ؟ �إذ أ�نها مازالت
تبحر يف عوامل متعددة من املدار�س الت�شكيلية وتراوح أ�عمالها بني التجريدية والواقعية والتعبريية دون أ�ن تتمركز حول مدر�سة واحدة ,رغم ن�ضج جتربتها
الت�شكيلية ومتكنها من الفكرة وامل�ضمون واللون والقدرة على التفاعل مع الذات واالخر وترجمة ذلك يف لوحات غاية يف الروعة واجلمال  .يف هذا احلوار
نتعرف على بع�ض اجلوانب من هذه الفنانة القديرة والتي تعد واحدة من أ�كرث الفنانات قدرةعلى م�ستوى اململكة يف ترجمة االفكار الرائعة من خالل اللون .

بد أ�ت رحلتي الفنية بعد �إنهاء درا�ستي الثانوية عام
احلركة الت�شكيلية
 1406هـ  ,وب�سبب عدم ح�صويل على مقعد درا�سي
يف اجلامعة قمت بان�شاء مر�سما خا�صا بي  ,وبد أ�ت
يف حمافظةالقطيف
أ
يف حاجة للدعم والرعاية بتهيئته ب�إعداد كل مايلزم من �دوات الر�سم وخاماته
املختلفة  ,وهي أ�ت كل أالجواء املنا�سبة لبدء م�سرية
خططت لها جيدا  ,وو�ضعت أ�هدافها يف خميلتي
لتحقيق حلم وطموح حتول مع االيام لتحدي كبري ؛ الجناز ما عاهدت نف�سي عليه ب أ�ين
قادرة على �صنع النجاح والتفوق وحتقيق الذات مبا أ�ملكة من قدرات خا�صة وهبني �إياها
رب العاملني .فمار�ست عملية الر�سم والتدرب عليه ملدة �سنتني داخل ذلك املر�سم  .وعلى
الرغم من �صعبوبة احل�صول على الكتاب الفني ونذرته يف تلك الفرتة  ,اال أ�نني ا�ستطعت
احل�صول على بع�ض الكتب التعليمية إل�صول الر�سم والتلوين وتعلم أ�هم القواعد واال�س�س
التي يقوم عليها العمل الفني من درا�سة للمنظور والت�شريح ومزج أاللوان وخ�صائ�صها
وقواعد التكوين وغريها من الدرو�س التي ت�شكل أ�همية كربى يف فهم أ�بجدية الفن.
هذا �إىل جانب أ�نني كنت كثرية االهتمام مبتابعة ال�صحافة الفنية وقراءة كل ما يقع بني
للن�شطة الفنية وما
يدي من اخبار اجلرائد واملجالت وما بها من التغطيات ال�صحفية إ
أ
يدور من أ�خبار الفن والفنانني يف ال�ساحة الت�شكيلة �آن ذاك  .يف عام 408ا هـ التحقت ب�ول
دورة فنية لتعليم الر�سم مبركز اخلدمة ا إلجتماعية ومن هنا كانت انطالقتي الفعلية
بال�ساحة الت�شكيلة واحتكاكي باجلمهور وبالفنانات والفنانني  .ف�شاركت يف العديد من
املعار�ض التي كانت تقام باملنطقة وا�ستطعت تر�سيخ مكانا فنيا ال�سمي كت�شكيلية على
ال�ساحة ال�سعودية  .بعدها تو�سعت ان�شطتي الفنية فكانت يل م�ساهمات كثرية يف العمل
اخلريي من خالل انت�سابي للجنة الن�سائية أالهلية مبركز اخلدمة ا إلجتماعية  ,كان من
أ�همها تا�سي�س منتدى ن�سائي فني خلدمة الفنانات الت�شكيليات حتت �إ�شراف مركز اخلدمة
ا إلجتماعية �ساهم يف الكثري من ا إلجنازات الفنية  .وا�صلت م�سرية بثبات وروية �إىل آالن
اجنزت جزاء مهما فيها حيث أ�قمت معر�ضا �شخ�صيا
أ�عي�ش يف أ�جواء هادئة
وها انا االن على أ�هبة ا إل�ستعداد ملعر�ضي ال�شخ�صي
ت�ساعدين على االبداع
الثاين  ,م�سرية ا�ستمرت ما يقارب  25عاما قد ال تخلو
من العرثات لكنها عرثات ؛ علمتني أ�ن من ورائها
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يكمن النجاح .
اليك ؟ وملاذا ؟
كيف تنظرين �إىل االلوان وماهي أ�حب االلوان ِ
يف نظري أاللون هي روح العمل الت�صويري وقلبه  .هي ما يجعل العمل ينب�ض باحلياة
واحليوية .اللون عندي ركيزة عملي عليه أ�عتمد يف رفع لغتي التعبريية ,اللون عندي ي�شكل
أالهمية الق�صوى بني أ�دواتي الفنية فبامكاين خلق ال�شكل من اللون لكن لي�س ب�إمكاين
خلق اللون من ال�شكل أ�و اخلط  .بالون املك القدرة على عك�س ما يجول بداخلي من
م�شاعر خمتلطة واحا�سي�س خا�صة وحاالت �إن�سانية هو وحده اللون القادر على ت�صويرها
وترجمتها مبا هي عليه يف داخلي .ومن هنا أ�خذ اللون عندي مكانا خا�صا للبحث فيه
والك�شف عن ا�سراره .

العدد اخلام�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى آ
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الفن الت�شكيلي

أ�عمايل حتمل �سمات من التعبريية والت أ�ثريية والتجريبية
ال اقر أ� اللون من خالل وحدته  ,اللون يقر أ� من خالل عالقاتة ببقية أاللوان  ,اللون الواحد الي�شكل قر�آءة نا�ضجة فقيم اللون العليا تتاتى
من خالل تركيباته ببقية أاللوان لذا من ال�صعب يف العمل الفني أ�ن اف�ضل لونا عن أ�خر � ,إمنا هناك فرتات ت�سيطر فيها م�شاعر قد تكون
مرتبطة بحالة نف�سية معينة فتعك�س تلك احلالة بع�ض املجموعات اللونية كما لو قلنا أ�ن العمل يت�سم ب أ�لوان مفرحة أ�و الوان كئيبة او
حزينة وغام�ضة وغريها .
عندما يتحدث الفنان عن لوحاته ن�شعر أ�ن حلظات الر�سم هي موعد خا�ص بني الفنان وحمبوبته هل �شعرتِ أ�ن بع�ض أ�عمالك
تعرب عن حاالت وم�شارع خا�صة الميكن البزح بها ؟
العمل يف اللوحة هو حالة حوارية وحديث �شجي بيني وبني العمل بكل لوازمه  ,هنا يليزمني ال�صدق أ�ثناء حواري معه و�إخراج كل مكنونات
النف�س و�شحناتها العاطفية حتى ي�ستطيع العمل الفني التعبري ب�صدقية تلك امل�شاعر واحلاالت ا إلن�سانية فيكون ترجمانا �صادقا و�صريحا
لها ,ثم تاتي م�س أ�لة التاويل فلي�س بال�ضرورة أ�ن يحكي الفنان ق�ص�صاًو حكايات ؛الفنان يعرب ب�صدق وينقل �شعورا عاما ومطلقا حلالة ما
انتابته بعدها من اجليد أ�ن يحمل العمل العديد من الت أ�ويالت التي �سوف تدور يف فلك حالة الفنان ا إل�سا�سية وهذا أ�عتربه �إ�شارة لنجاح
العمل الفني .
ت�ساعدك على االبداع ؟.
لديك أ�جواء
هل
ِ
ِ
احلمد هلل؛ لدي أ�جواء أ��سرية هادئة وزوج م�ساند يل ,حظيت بالكثري من الت�شجيع من قبل أ��سرتي من بداياتي �إىل يومي هذا .املك مر�سماً
خا�صا يف بيتي  .أ�عمل بهدوء وروية  .همي تطوير جتربتي الفنية بعيدا عن مناف�سات الغرية والتباهي .

أ�عي�ش يف أ�جواء هادئة
البداع
ت�ساعدين على إ

كيف تقيمني حركة الفن الت�شكيلي يف حمافظة القطيف ؟
على امل�ستوى الفردي فى القطيف لدينا فنانون وفنانات ميتلكون م�ستوى متقدماً من الفن
وا إلبداع ,من خالل تواجدهم وم�شاركاتهم اخلارجية حققوا مكانة و�سمعة فنية مميزة
للوطن ن�ستطيع ان نفخر بها  .لكن مازال امامنا الكثري لتحقيقة على م�ستوى العمل اجلماعي
والنهو�ض باحلركة الفنية مبا ينا�سب مكانة القطيف االدبية والفكرية  .و�إن كان هناك بع�ض التحركات اجلماعية لبع�ض اجلماعات الفنية,
لكني ارى أ�نها حتتاج للكثري من الدعم املادي والكادر الفني املتفرغ و املنظم .كما أ�ن هناك جماعات فنية قد متتلك ا إلعالن واملادة لكنها
يف ر أ�يي حتركات ب�سيطة يف أ�غلبها .يف اعتقادي أ�ن منطقة عريقة ثقافيا وح�ضاريا بحجم القطيف مازلنا النرى فيها تعدد �صاالت العرو�ض
الفنية واالن�شطة الفنية املختلفة وال جند
جمعية خا�صة بالفن والفنانني على الرغم أ�ن
جمهور الفن فيها يفوق اي منطقة اخرى من
خالل تقيمي لزيارة املعار�ض املختلفة يف عدة
مناطق هذا و�ضع يتطلب درا�سته جيدا من قبل
الفنانني وال�سعي لتغريه .
اىل اي مدر�سة ت�شكيلية تنتمي الفنانة
خلود آ�ل �سامل ؟
من ال�صعب االنت�ساب ملدر�سة بعينها لكن
أ�عمايل حتمل بع�ض ال�سمات من التعبريية
الت أ�ثريية أ�و بع�ض التجريد .
ماذا تودين أ�ن تقويل يف أ�خر احلوار ؟
يف أالخري أ�وجة �شكري لك وملجلة اخلط و أ�متنى
لكم مزيداً من التقدم والرقي .

الفنمقال
الت�شكيلي
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�إ�شراف م  /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

مربرات املنطق ا ألر�سطي ل إل�ستقراء الناق�ص
واملوقف ال�صدري منها
ا إل�ستقراء الناق�ص هو أ�حد أالدلة التي ميار�سها العقل و يراد به كل �إ�ستدالل
تكون نتيجته أ�كرب من املقدمات املكونة لتلك النتيجة .يف ا إل�ستقراء التام ت أ�تي
النتيجة م�ساوية للمقدمات  ،ولكن يف هذا النوع من ا إل�ستقراء يتم القفز من
مقدمات حمدودة مت �إ�ستق�صائها �إىل نتيجة عامة تفيد العلم بق�ضية ما .فمثال
النتيجة التي خل�صت اليها التجارب من أ�ن احلديد يتمدد باحلرارة مل تتكون
على أ��سا�س �إ�ستق�صاء كل احلديد يف هذا الكون ولكن ي�ستطيع ا إلن�سان أ�ن يجزم
بهذه احلقيقة ويعممها لكل احلديد على أ��سا�س �إ�ستق�صاء عدد حمدود منها.
النقطة أال�سا�سية هي كيف نربر منطقياً التعميم أ�ي القفز من اخلا�ص �إىل
العام بحيث ي�صبح ا إل�ستقراء الناق�ص مفيداً للعلم بق�ضية ما .ويف الوقت الذي
يحاول املنطق أالر�سطي أ�ن ي�صل �إىل املربر املنطقي الذي ميد ج�سور ا إلت�صال
بني اخلا�ص والعام ويعطي للتعميم قيمته العلمية ي ؤ�كد أ�ن ا إل�ستقراء الناق�ص
بنف�سه ال ميتلك هذا التربير ألنه جمرد جتمع عددي لل�شواهد .ف�إذا �إ�ستطعنا أ�ن
نك�شف عن رابط ي�شد هذه الق�ضايا امل�شمولة با إل�ستقراء بع�ضها ببع�ض ويجعل
أ�حدها( أ� على �سبيل املثال) �سبباً يف وجود آالخر(ب) أ�و أ�ن عدم( أ�) �سبب لعدم
(ب )ف�إننا ن�ستطيع حينئذ أ�ن نربر هذا التعميم ومند ج�سر ا إلت�صال بني اخلا�ص
والعام ون�صل يف نهاية املطاف �إىل العلم اجلازم بق�ضية ما .فكيف �إ�ستطاع املنطق
أالر�سطي أ�ن يجعل من ا إل�ستقراء الناق�ص مفيداً للعلم؟
للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال لنفرت�ض أ�ن ( أ�) دائماً تقرتن بـ (ب) يف جميع التجارب
إ
التي جنريها .هذا ا إلقرتان التزامني بني( أ�) و(ب) مبعنى التعاقب الزمني يف
ظهور )ب( كلما وجد( أ�) ،ال يك�شف عما �إذا كانت( أ�) و(ب) يرتبطان على النحو
الذي يجعل من( أ�) �سببا يف وجود (ب) أ�و أ�ن عدمها عدم لـ (ب) أ�و ال .فقد يكون
هذا ا إلقرتان بينهما �إتفاقاً أ�ي م�صادفة ،وهنا نحتاج �إىل الربهان الذي ينفي
ال�صدفة بينهما وي ؤ�كد لنا أ�ن هذا ا إلقرتان بني( أ�) و(ب) يف عدد كبري من التجارب
لي�س �صدفة و�إمنا يعرب عن عالقة �سببية وجودية بينهما ،ذلك ألن نفي ال�صدفة
نفي لعدم اللزوم ،وهو يعني يف املقابل أ�ن هذا ا إلقرتان يعرب عن حقيقة وجودية
لزومية بحيث يلزم من وجود( أ�) وجود(ب) .و لنفي ال�صدفة �إفرت�ض املنطق
أالر�سطي ق�ضية عقلية قبلية مفادها أ�ن ا إلتفاق ال يكون دائمياً أ�و اكرثياً " مبعنى
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أ�ن ا إلقرتان بني( أ�) و(ب) يف عدد كاف من التجارب ال ميكن أ�ن يكون �إتفاقاً " ،
فالعقل يدرك ب�شكل م�ستقل أ�ن هذا غري ممكن.
وبهذا ينقلب ا إل�ستقراء الناق�ص قيا�ساً �إذ يت أ�لف كرباه من هذه الق�ضية العقلية
و�صغراه من هذه الق�ضايا التي �شملها ا إل�ستقراء .فاقرتان متدد احلديد باحلرارة
ميكن أ�ن يرتب على النحو املنطقي التايل :ما دام ا إلتفاق ال يكون دائميا أ�و أ�كرثياً
وما دام( أ�) اقرتن بـ (ب) يف عدد كاف من التجارب فهذا يعني أ�ن( أ�) و (ب) مل
يقرتنا م�صادفة بل �إن بينهما يف العمق رباط من ال�سببية .ف�إذا توفرت ال�شروط
املو�ضوعية املنا�سبة ف�إن( أ�) تكون دائماً �سبباً يف تولد(ب).
�إذن مما �سبق يت�ضح أ�ن امل�شكلة ا إل�ستقرائية تكمن يف كون ا إل�ستقراء وحده غري
قادر على الو�صول �إىل احلقائق على نحو م�ستقل ،ذلك ألن ا إل�ستقراء هو جمرد
جتميع عددي للحوادث وهي بدون ا إل�ستعانة باملعارف العقلية القبلية ت�صبح
حوادث جزئية معزولة لي�س بينها رابط.
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ال�سيد حممد باقر ال�صدر
ال�ستقراء يواجه ثالث م�شكالت و نلخ�صها فيما يلي:
لقد عرفنا أ�ن إ
أ�وال :عجزه عن �إثبات ال�سببية كظاهرة ،فبدون ا إلميان امل�سبق بهذه البديهية
العقلية تكون ال�صدفة هي التي حتكم احلوادث.
ثاني ًا :عجزه عن �إثبات ال�سببية اخلا�صة ،أ�ي أ�ن احلرارة هي �سبب متدد احلديد
أ�و أ�ن اجلاذبية هي ال�سبب يف �سقوط أالج�سام باجتاه أالر�ض .مبعنى أ�ن ا إل�ستقراء
بو�صفه جتميع عددي للحوادث ال يك�شف عن أ��سباب خا�صة م�س ؤ�ولة يف توليد تلك
احلوادث.
أ
ثالث ًا :عجزه عن �إثبات �ن هذه العالقة بني ال�سبب وامل�سبب هي عالقة تت�صف
با إلطراد وا إل�ستمرارية خارج نطاق التجربة ويف امل�ستقبل.
هذه هي امل�شاكل التي تواجه الدليل ا إل�ستقرائي والتي يفقد معها �إ�ستقاللية
الو�صول �إىل احلقائق .ولقد تغلب املنطق أالر�سطي على هذه امل�شاكل الثالث
با إل�ستعانة بالق�ضايا العقلية .فقد متكن من التغلب على امل�شكلة أالوىل والثانية
بالرجوع �إىل املعارف العقلية القبلية ،فا إلميان بال�سببية كمبد أ� عقلي أ�ويل فوق
التجربة وباعتباره قانون عام يتحكم يف كل ظواهر الكون الطبيعية وا إلجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والتاريخية .كما أ�نه بالرجوع �إىل املبد أ� والذي ميكن
الربهنة عليه من مبد أ� ال�سببية والقائل " أ�ن الق�ضايا املت�شابهة ت ؤ�دي �إىل نتائج
متماثلة " ميكن التغلب على امل�شكلة الثالثة .فامل�سببات تتبع أ��سبابها على الدوام
�إذا توفرت ال�شروط املو�ضوعية لذلك.
أ
أ
أ�ما امل�شكلة الثانية ،التي يعجز فيها ا إل�ستقراء عن �إثبات �ن هناك �سبباً كـ(�) و
لي�س(ج) أ�و (د) أ�و (هـ) مث ً
ال هو امل�س ؤ�ول عن وجود (ب) ،فقد تغلب عليها بافرتا�ض
الق�ضية العقلية التي تنفي ال�صدفة أ�و ا إلتفاق يف التجارب املتكررة والتي دائماً
ت ؤ�كد �سببية ( أ�) لـ( ب) " .فا إلتفاق ال يكون دائمياً " فبافرتا�ض هذه الق�ضية
العقلية يتخل�ص ا إل�ستقراء من م�شكالته املنطقية جميعاً وت�صبح التعميمات
ا إل�ستقرائية لها مربراتها املنطقية.
املوقف ال�صدري من املربرات أ
الر�سطيه
�إذا كانت ( أ�) و(ب) تربطهما عالقة �سببية يف الواقع على النحو الذي تكون فيه
( أ�) �سبباً يف وجود(ب) .ف�إن املبد أ� أالر�سطي حينئذ ينفي أ�ن تتكرر (ت) أ�و(ج) أ�و(هـ)
أ�و أ�ية ظاهرة أ�خرى ال ت ؤ�ثر يف وجود(ب) يف عدد معني من التجارب .و�إن كان
هذا املبد أ� ال يحدد لنا ذلك العدد من التجارب فهو ب�شكل مطلق ينفي بروز هذه
الظواهر وتكررها يف التجارب على اخلط الطويل .ف�إذا كنا ال ن�ستطيع مث ً
ال أ�ن
نحدد ما �إذا كانت( أ�) أ�و(ت) هي ال�سبب يف وجود (ب) ف�إننا �سن�شاهد بعد أ�ن نرى
عددا معقو ًال من التجارب أ�ن (ت) ال تتكرر يف هذا العدد ،ف�إذا �إفرت�ضنا أ�ن عدد
التجارب ع�شرة وتتكرر (ت) يف ت�سع منها ،يت�ضح لنا ب�شكل قطعي أ�ن (ت) غري
م�س ؤ�لة عن وجود(ب) .و لكن ماذا يق�صد أ�ر�سطو عندما يفرت�ض أ�ن هذا املبد أ�
ي�شكل معرفة عقلية قبلية؟
�إنه يق�صد أ�ن هذا املبد أ� يت�ساوى من حيث ال�ضرورة والقيمة املعرفية مع مبد أ� عدم
ال ،ف�إذا كان من امل�ستحيل عق ً
التناق�ض مث ً
ال وواقعاً أ�ن جتتمع أال�ضداد يف الزمان
واملكان الواحد ف�إن تكرر ال�صدفة يف التجارب ي�ساويه يف ا إل�ستحالة العقلية .مبعنى
أ�ن �إ�ستحالة �إجتماع النقي�ضني و�إ�ستحالة تكرار ال�صدفة يعربان عن �ضرورة
معرفية �سابقة عن التجربة ،ففي الوقت الذي ال ن�ستطيع أ�ن نت�صور عاملاً تعي�ش
فيه أال�شياء مع أ��ضدادها ف أ�نه كذلك ال ن�ستطيع أ�ن نت�صور أ�ن تتكرر ال�صدفة على
اخلط الطويل يف التجارب.

مل يقبل ال�سيد ال�صدر التربير أالر�سطي الذي يرتكز
على نفي تكرار ال�صدفة – الن�سبية  -يف عدد حمدد من
التجارب مبعنى أ�ن " ا إلتفاق ال يكون دائميا أ�و أ�كرثياً
" باعتبارها ق�ضية عقلية قبلية .ولقد �شكل مبوقفه
الراف�ض لهذا التربير حداً زمنيا يف�صل بني مرحلتني
من تطور نظرية املعرفة على �ضوء املذهب العقلي.
لقد كان هذا التربير أالر�سطي مقبوال ًلكل الفال�سفة
امل�سلمني باعتبار هذه الق�ضية – املبد أ� أالر�سطي
 يدركها العقل ك�ضرورة قبل التجربة .لكن ال�سيدال�صدر ر�ضوان اهلل عليه مبثل عبقريته النادرة وجه
�إعرتا�ضات �سبعة تن�سف كون عدم تكرار ال�صدفة – الن�سبية -يف التجارب مبد أ�
عقلياً قبلياً وبالتايل تن�سف املرتكز أال�سا�س الذي يعطي للتعميم يف ا إل�ستقراء
الناق�ص مربراته املنطقية.
ترتكز الرباهني ال�صدرية يف نفي املبد أ� أالر�سطي على ما يلي:
� -1إن املبد أ� أالر�سطي بافرتا�ضه هذا املبد أ� �إمنا يلتقي وتف�سريه للمعرفة على �ضوء
املذهب العقلي.
ؤ
أ
أ
فاملذهب العقلي ي�من �ن املعرفة الب�شرية ت�ستند �إىل املعارف العقلية الولية
امل�ستقلة عن احل�س والتجربة والتي ت�شكل أال�سا�س الذي تنمو على �ضوئها
املعرفة .ولذلك ف�إن هذا املذهب يق�سم املعارف الب�شرية �إىل معارف عقلية قبلية
أ�ولية مبعنى أ�ن يكون ثبوت املحمول للمو�ضوع �ضرورياً .ونق�صد بهذه ال�ضرورة
ال�ضرورة الذاتية التي ت�ستلزم عق ً
ال �إ�ستحالة التفكيك أ�و الف�صل بني املحمول
واملو�ضوع .ومعارف نظرية حت�صل عن طريق الربهان املبني على أ��سا�س املعارف
أالولية .بحيث يكون ثبوت املو�ضوع للمحمول عن طريق احلد أالو�سط الذي
ي�شكل ال�سبب الرابط بينهما (املحمول واملو�ضوع).
� -2إن ال�صدفة التي ينفيها املبد أ� أالر�سطي لي�ست ال�صدفة املطلقة و�إمنا ال�صدفة
الن�سبية.
فال�صدفة املطلقة تعني حدوث �شيء بدون أ�ي �سبب على ا إلطالق وهذا م�ستحيل
ألنها تتعار�ض مع مبد أ� ال�سببية .أ�ما ال�صدفة الن�سبية التي يتحدث عنها املبد أ�
أالر�سطي فهي لي�ست م�ستحيلة ويق�صد بها أ�ن تقرتن – مث ً
ال – الظاهرة( أ�)
بالظاهرة(ب) �إتفاقاً ولي�س على أ��سا�س وجود عالقة �سببية بينهما .فقد يقرتن
على �سبيل املثال ظاهرة متدد احلديد ب�سماع �صوت.
 -3عندما يقرر املبد أ� أالر�سطي أ�ن ال�صدفة ال تتكرر با�ستمرار على املدى الطويل
�إمنا يق�صد باملدى العدد املعقول من التجارب والتي ال ميكن لل�صدفة أ�ن تتكرر
فيها جميعاً .لكن املبد أ� أالر�سطي ال يحدد لنا ذلك العدد الذي ي�ستحيل بح�سب
فر�ضه أ�ن تتكرر فيه ال�صدفة �إن كانت العالقة القائمة يف التجارب ،بني ( أ�) و
(ب) مث ً
ال ،عالقة �سببية يف الواقع .وكذلك ال ي�ستطيع أ�ن يعني لنا نوعيتها ويف
أ
أ�ي منها �ستتكرر هذه ال�صدفة لن ذلك يتطلب معرفة تامة بالظروف الكفيلة
بظهورها وهذا غري ممكن� .إذن املبد أ� أالر�سطي يف حقيقته هو علم ينفي �شيئاً ال
ميكن حتديد طبيعته وعدده وزمان ظهوره فهو علم بالنفي وح�سب.
ويطلق على العلم بالنفي الغري حمدد بالعلم ا إلجمايل (وهو الذي وظفه ال�سيد
ال�صدر الحقاً يف تعريف ا إلحتمال) .وتقوم ا إلعرتا�ضات على نفي كون هذا املبد أ�
ي�شكل علماً �إجماليا عقلياً قبلياً .و�سنتعر�ض لهذه ا إلعرتا�ضات ال�سبعة يف مقالة
أ�خرى �إن �شاء اهلل تعاىل.
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حمية ال�سعادة

ر�ضي من�صور الع�سيف

ما ي�سمى مب�شروبات الطاقة!! ،ي ؤ�دي �إىل ت أ�رجح املزاج بني االكتئاب والهو�س أ�و املرح
هل للغذاء دو ٌر يف حتقيق ال�سعادة ؟
قبل ا إلجابة على هذا ال�س ؤ�ال البد من معرفة أ�ن هناك هرمون يدعى ( هرمون بدون أ�ن يكون هنالك �سبب خارجي لالكتئاب أ�و الهو�س أ�و تعكري املزاج.كما أ�ن ا إلكثار
من هذه امل�شروبات يقود �إىل أ�عرا�ض جانبية غري
امليالتونني ) وي�سميه البع�ض بـ (هرمون ال�سعادة ) وهو يفرز ب�صورة طبيعية من
مرغوب فيها مثل تفاقم احلالة النف�سية العقلية.
الغدة ال�صنوبرية ( توجد فى جتويف فى قاع املخ ) ،ويفرز بوفرة يف فرتة
الطفولة ،ولكن مع بداية البلوغ يقل �إفرازه تدريجيا وي�ستمر يف التناق�ص
أ
الغذاء واللوان ال�صناعية
كلما تقدم العمر ،ورمبا تكون �سعادة أالطفال مرتبطة ولو جزئيا بوجود
ؤ
أ
أ
ُ
ي�دي تناول الطفال امل�كوالت امل�ضاف �إليها مواد كميائية
هذا الهرمون.
مُلونة وغري طبيعية �إىل ا إل�صابة بحالة من فرط
وللغذاء الذي نتناوله دو ٌر وا�ضح على فاعلية
الن�شاط ال�سلوكي وتدين م�ستوى الرتكيز الذهني
هذا الهرمون ،حيث أ�ن هناك بع�ض أالطعمة
با إل�ضافة �إىل كرثة نوبات الغ�ضب وهو مايُعرف
وامل�شروبات التي تعمل كمحفزات قوية
ً
علميا بـ" �إ�ضطراب تدين الرتكيز وفرط الن�شاط ".
جل�سمك وبالتايل تعد �سبباً مبا�شراً
لزيادة التوتر.كما أ�ن هذه أالطعمة
ثاني ًا  :الو�صول �إىل الوزن ال�صحي
قد ال يظهر أ�ثرها يف الوقت احلا�ضر
لقد أ�ثبتت الدرا�سات أ�نّ هناك ارتباطاً وثيقاً
ولكنها ت�ضر ج�سمك على املدى
بني ال�سمنة والك آ�بة ،و أ�نّ أال�شخا�ص الذين
البعيد.
يعانون من ال�سمنة يزداد عندهم خطر
تطور الك آ�بة مع الوقت بن�سبة  ،%55كما
خطوات غذائية نحو ال�سعادة :
أ
آ
المكان أ
يزداد عند ال�شخا�ص امل�صابني بالك�بة
منالطعمة التي تزيد
أ�وال :قلل قدر إ
خطر ا إل�صابة بال�سمنة بن�سبة .% 58
توترك وت ؤ�ثر على حالتك النف�سية:
ومن أالخطاء ال�شائعة التي يقع فيها
من يعاين من ال�سمنة أ�نه يتبع حميات
الكافيني
قا�سية بهدف التخل�ص ال�سريع من الوزن،
تعمل هذه املادة على �إثارة وتن�شيط اجلهاز الع�صبي
والو�صول �إىل الر�شاقة!! بينما جند أ�ن مثل
و�إبقائه يقظا ،كما أ�ن وجودها يف جمرى الدم بكميات
هذه احلميات ت ؤ�دي �إىل حالة من الك آ�بة،
كبرية وملدة طويلة ت ؤ�ثر �سلبيا على ال�صحة اجل�سدية والنف�سية يف
�آن واحد ،حيث �إنها تزيد عدد �ضربات القلب وحاجته أ
ويف هذا ال�صدد يقول الدكتور بهاء ناجي -أ��ست�شارى
للك�سجني
ؤ
أ
ورمبا ت ؤ�دي للنوبة القلبية ورمبا ترفع �ضغط الدم .وتوجد مادة الكافيني يف القهوة التغذية وعالج ال�سمنة� :إن اتباع ��سلوب قا�س إلنقا�ص الوزن ي�دى �إىل ا إلقالل
من �إفراز الهرمون املرتبط بالراحة النف�سية مما ي�سبب ا إل�صابة با إلكتاب وامليل
وال�شاي وال�شوكوالته والكوال.
�إىل ال�سلوك العدواين والغ�ضب  ,بل والتحول �إىل ال�شراهة يف تناول احللويات ،
ال�شوكوالته:
وذلك حتى يعتدل �إفراز هذا الهرمون وهو أالمر الذي ي ؤ�دى �إىل ا إل�صابة بال�سمنة
ح�سب الدرا�سات العلمية ،ف�إن ربع النا�س ي�شعرون بتح�سن يف مزاجهم عند تناول املفرطة.
ال�شوكوالتة لوجود ال�سكر والكافيني ،ولكن ذلك الت أ�ثري ال ي�ستمر طويال بل ينقلب ولذا البد من �إتباع الربنامج الغذائي ال�سليم للتخل�ص من ال�سمنة ،وعند احل�صول
�إىل ال�ضد بعد زوال ت أ�ثري الكافيني ،ومن ثم تكون ال�سعادة م ؤ�قتة!!
على وزن مثايل :ف�إنك �ست�شعر مبزيد من الثقة بالنف�س ،كما يزداد طموحك ألنك
ؤ
حقّقت هدفاً ت�سعى �إليه ،ما ميدّك بالتفا�ل وال�سعادة.
م�شروبات الطاقة
�إن تناول احلم�ض االميني ( تورين ) بكميات كبرية والذي يدخل �ضمن حمتويات
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ثالث ًا  :تنظيم الوجبات
تناول وجبة الفطور
أ
أ
أ
أ�كد باحثون أ�ملان ،أ�همية تناول الطلبة لوجبة ا إلفطار ،بعد �ن ��شارت درا�سة �جروها
م ؤ�خراً� ،إىل أ�نّ هذه الوجبة ال�صباحية ميكن أ�ن حت�سن من مزاج الطلبة املراهقني،
وحتفز من القدرات ا إلدراكية لديهم ،و أ�جرى الباحثون درا�سة للبحث يف الت أ�ثريات
ا إليجابية لوجبة الفطور ،عند املراهقني من طلبة املدار�س الثانوية.
وتبينّ أ�نّ لوجبة الفطور ت أ�ثريات �إيجابية ق�صرية املدى على الوظائف ا إلدراكية
عند الطلبة يف تلك املرحلة ،ولفرتة ق�صرية ،كما �ساهمت يف حت�سني حالة اليقظة
واالنتباه عندهم.

الحتوائه على ن�سبة عالية من البوتا�سيوم.
الكرف�س:
يحتوي الكرف�س على مغذيات مهدئة مثل النيا�سينيميد.
وهي تقلل من تركيز هرمونات التوتر التي ت�سبب �إنقبا�ض
أالوعية الدموية .ولذا ين�صح بتناول  4-2أ�عواد من الكرف�س
يومياً للمر�ضى الذين يعانون من التوتر.

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي أ�بو ال�سعود

الربتقال
يعترب الربتقال من الفواكه ذات الفوائد
املتعددة ،ويف ال�صني يعتربون �شجرة الربتقال
رمزا لل�سعادة ،وي�ستخدمونه كغذاء وب أ�وراقه
و أ�زهاره يعاجلون بع�ض أالمرا�ض.
العنب :
ورد عن ا إلمام ال�صادق (ع)� ” :شكا نبي من
أالنبياءـ ـ وهو نوح (ع) ـ �إىل اهلل الغم ،ف أ�مره
ب أ�كل العنب“
ومن فوائد العنب  :أ�نه ي�ساهم يف خف�ض
ال�ضغط املرتفع ،حيث انه يعترب مدراً للبول

لال�ستف�سار
الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين alkhatmag@yahoo.com
و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم

فيتامني (  ) B 6فيتامني ال�سعادة :
ي�ساعد هذا الفيتامني يف عالج أالكتئاب ،و ذلك الن املخ ي�ستخدمه كمو�صل ع�صبى
ي�ساعد على تعديل املزاج و رفع الروح املعنوية  ..ومن اهم امل�صادر الغذائية الغنية
تناول وجبة الع�شاء يف وقتها
ي ؤ�كدالدكتور�إبراهيمبدوي  -رئي�سق�سمالتغذيةباملركزالقوميللبحوث ,أ�نه يجب أ�ن فيتامني (  ) B 6فهى �سمك التونة  ،و البورى  ،و اللحم البقرى  ،و �صدور الدجاج
تكون وجبة الع�شاء خفيفة يف حمتواها ومتوازنة ،ألن الوجباتالثقيلةحتتاجلفرتا و الرومى و ال�سلمون و احلم�ص و املوز و البطاط�س و كذلك الكبد و الكالوى ..
ته�ضمطويلة ,ماي�سببا�ضطرابالنوم ,كما أ�نالوجباتغرياملتوازنةتعطيا إلح�سا�سباجلو
أ
ع ,وهذايزيدمنال�شعوربالقلق ,لذايجب أ�التتجاوزوجبةالع�شاء � 500سعرحراري,كما ال�شوفان مهدئ الع�صاب
أ
ال�شوفان غنى مبعدن الكال�سيوم والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ،ويكون له فائدة �كرب �إذا
ينبغي أ�نتكونوجبةالع�شاءقباللنومبمااليقلعن أ�ربع�ساعات.
مت تناوله مع فيتامني (ب) املركب -حيث تفيد كافة العنا�صر الغذائية هذه اجلهاز
الع�صبى.
رابع ًا :تناول أ�غذية ال�سعادة
أ
أ
وين�صح بتناول ال�شوفان عندما يكون ا إلن�سان م�صاب باحلزن �و ا إلحباط ،لنه
احر�ص على تناول الفاكهة:
هناك أ�نواع من الفاكهة متتاز ب�إرتفاع ن�سبة �سكر الغلوكوز فيها كالتني واملاجنو م�ضاد طبيعى لالكتئاب ويعطى �إح�سا�س بالهدوء.
والعنب والبطيخ وال�شمام أالمر الذي ميد اجل�سم مبا يحتاجه من الطاقة ويحافظ
املاء م�شروب ال�سعادة
على احلالة املزاجية له ،و أ�ود الت أ�كيد على بع�ض الفواكه:
أ
ك�شفت العديد من الدرا�سات والبحاث عن فوائد املاء فى عالج االكتئاب ،والتوتر،
والقلق ،ويرجع ذلك �إىل أ�ن جزءا كبريا من املخ يتكون من املاء ،فمن أ�هم العوامل
املوز
اثبتت االبحاث العلميه احلديثه ان املوز م�صدر لالح�سا�س بالبهجه وال�سعاده النه املرتتبة على حدوث اجلفاف نق�ص الطاقة فى املخ ،مما يزيد من القلق والع�صبية.
يحتوي على ماده "تروبتوفان"التي جتعل املخ يفرز هرمون ال�سعاده وهذا الهرمون بجانب تناول امل�شروبات التى حتتوى على الكافيني التى تزيد القلق ويجب
ين�شط الذهن اي�ضا ويو�صي خرباء التغذيه باالكثار من اكل املوز ملا فيه من فوائد ا�ستبدالها باملاء.
جمه فهو يحتوي على معظم الفيتامينات واالمالح املعدنيه وخ�صو�صا املغني�سيوم أ�خرياً تذكر أ�نه كلما كان غذا ؤ�ك �صحياً � ...ستكون �سعيداً ....
والزنك وال�سيلينيوم كما يحتوي على ن�سبة
�سكريات عاليه �سريعة االمت�صا�ص كما يفيد
م�ستجدات أ
الجهزة الطبية
الطلبه لالعطائهم الطاقه وال�سعاده.

يو�ضع يف اجليب
جهاز موجات فوق ال�صوتية �صغري
ُ

قد يكون موبايل الويندوز من التكنلوجيا القدمية بالن�سبة
ألولئك الذين ي�ستخدمون آالي فون أ�و هاتف أ�ندرويد ,و لكن
لتطبيقات ال�صناعية مثل نظام موبايل املوجات الفوق �صوتية
موبيو�س  ,MobiUS SP1يبقى فيه نظام الت�شغيل مثايل ملدة
�سنتني.
املوبيو�س هو بب�ساطة جهاز ت�صوير �صغري ,و مرفق معه جهاز
تو�شيبا  TG01موبايل نظام ت�شغيل ويندوز  .6.5النظام قادر على
فح�ص اجلنني و البطن و القلب و احلو�ض و الوعاء املحيطي.
و هذا اجلهاز �صغري جداً بحيث أ�نه منا�سب لو�ضعها يف جيبك,
و هو �شيء ال ميكن أ�ن نقوله عن آالالت ال�ضخمة التي نراها يف
عيادات التوليد .كما أ�نه ال يحتاج �إىل م�صدر طاقة للعمل و فيه

االت�صال الال�سلكي و
ات�صال اجليل الثالث
 3Gالذي ير�سل
ال�صور من جهاز املا�سح
ال�ضوئي �إىل حمطة يف
العيادة أ�و امل�ست�شفى.
مع �سهولة احلمل و
خيارات االت�صال ,ميكن أ�ن يكون املوبيو�س لعبة مغرية بالن�سبة
أ
للطباء الذين ي�ستطيعون فح�ص املر�ضى يف املناطق النائية أ�و
آ
خالل حاالت الطوارئ .الن و بعد ثمانية أ��شهر من التجارب
التنظيمية ,و أ�خرياً موبيو�س متاح لل�شراء.
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حتقيق  /علي اخلمي�س � -صفوى

أ�قوام قدمية تعاقبت على بنائها واالهتمام بها

جمعية اخلليج ا ألخ�ضر تتبنى م�شروع �إحياء عيون حمافظة القطيف
جمموعة من ال�شباب قاموا بت أ��سي�س جمعية بعنوان
"جمعية اخلليج أ
الخ�ضر" ،تعنى بـ حماية البيئة
وال�ساحل ،وحددوا انطالقة هذه اجلمعية مب�شروع
�إحياء العيون مبنطقة القطيف ،لكن ما ال�سبب
يف اختيار هذا امل�شروع؟ ومل يهدف؟ وما أ�هميته
بالن�سبة للمنطقة؟ ...أ��سئلة كثرية جتيب عليها
العالمية للجمعية باحلوار التايل:
اللجنة إ
�س :1ما أ�همية العيون بالن�سبة لواحة القطيف ؟
ا�شتهرت واحة القطيف بعيونها الطبيعية النباعة التي
كانت تنب�ض باملاء على مدار اليوم لقرون من الزمان،
جعلت من واحة القطيف جنة خ�ضراء و�سط �صحراء
قاحلة ،يف م�شهد ي�شكل جنة اخللود ل�سكان اجلزيرة
العربية� ،إال أ�ن هذه العيون أ��صابها اجلفاف و ا إلهمال،
فالكثري منها أالن متوقف عن النب�ض ينتظر العالج
و البع�ض أالخر أ�همل و دفن و أ�ندثر ،فالعيون ظاهرة
جغرافية فريدة من نوعها ،ومل يكن من ال�سهولة على
العلماء والباحثني اكت�شاف �سر ن� أش�تها� ،إال أ�ن �آراءهم مل
تخرج عن تف�سريين ،أ�حدهما مبني على املنطق العلمي،
و آالخر ر أ�ي تاريخي تبناه بع�ض امل ؤ�رخني والكتاب.
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الر أ�ي العلمي الذي تبناه اجليولوجيون واجلغرافيون،
فيف�سر هذه الظاهرة ب أ�ن املنطقة تعر�ضت �إىل أ�زمنة
مطرية� ،إبان أالزمنة اجليولوجية القدمية ،التي أ�دت
�إىل ت�سرب املياه �إىل طبقات أالر�ض ال�سطحية ،فواجهت
طبقة �صماء مانعة للت�سرب ،فتجمعت املياه على �شكل
أ�حوا�ض ،تعرف بالتكوينات ،ومنها تكوين الدمام
والقطيف ،ويعود ن� أش�ة هذا التكوين �إىل ع�صر أاليو�سني
ال�سفلي أ
والو�سط ،ويبعد هذا التكوين  300قدم عن
�سطح أالر�ض ،ولوجود �شقوق بهذه الطبقة اجلريية،
وارتفاع من�سوب املياه فيها ،وانحدار ال�سطح �إىل ال�شرق،
أ�دى ذلك �إىل اندفاع املياه عرب تلك ال�شقوق ،وخروجها
على �شكل ينابيع وعيون متدفقة.
ؤ
أ�ما الر أ�ي آالخر الذي تبناه بع�ض امل�رخني ،فريجح فيه
أ�ن حفر العيون جاء بوا�سطة أ�قوام عرفوا بالعمالقة،
وميكن أ�خذ هذا الر أ�ي ب�شيء من التحفظ ،رغم وجود
جذور تاريخية ت ؤ�كده ،فاملتتبع للتطور التاريخي
للمنطقة أ�ثبت أ�ن جذور �سكانها يرجع �إىل أ�قوام عرفوا
بالكنعانيني ،التي تنحدر منهم �ساللة العمالقة.
وميكن القول ان لكل ر أ�ي ا�ستدالالته وبراهينه التاريخية

واملادية التي ت ؤ�كده ،وميكن اجلمع بني الر أ�يني بالقول:
أ�ن العيون ظاهرة جغرافية طبيعية ،وجدت منذ �آالف
ال�سنني ،فتعاقبت أالقوام القدمية يف بنائها واالهتمام
بها ،وهو الر أ�ي ال�صحيح يف تف�سري ن� أش�ة العيون.
أ
وهذا يدل على أ�ن لهذه العيون �سراً مازال يجهله �كرث
ال�سكان ب�سبب ندرة العلماء و الباحثون لتاريخ هذه
العيون و ما فيها من أ�ثار مل تلقى اهتماماً كغريها من
آالثار ،كوجود النقو�شات امل�سمارية والر�سوم على جدران
العيون يف منطقتي تاروت والقطيف ومناطق أ�خرى من
املنطقة.
ومن الظواهر الفريدة التي تظهر على العيون ،وجود
ممرات مائية حتت أالر�ض ،ت�صل بني العيون ،في�ستطيع
الغاط�س يف املاء أ�ن يرى عرب هذه املمرات العني أالخرى
وهذا ما كان يرويه قدماء املنطقة ،وكذلك أال�شكال
املعمارية الهند�سية امل�صممة ت�صميماً دقيقاً ،مما يوحي
أ�ن وراءها �سراً مازال مبهماً.
ومن الظواهر التي متيزت بها بع�ض عيون املنطقة �نأ
جتد عينني متقاربتني ،ال تبعدان عن بع�ضهما كثرياً،
ولكنهما تختلفان يف كمية املياه ،ون�سبة العذوبة ،وقد جتد

العدد اخلام�س ع�شر -ال�سنة الثانية  -جمادى آ
الخر  1433هـ  -املوافق  -مايو  2012م

حتقيق

العيون ظاهرة جغرافية طبيعية ،وجدت منذ آ�الف ال�سنني

�إحداهما تتميز ب�شدة حرارة مياهها ،أ
والخرى بالربودة،
مما يبعث على الت�سا ؤ�ل والتعجب ،كما هو احلال يف عيني
أ�م ال�سالحف و أ�م احلمري يف بلدة أ�م احلمام ،حيث تتميز
الثانية عن االوىل بارتفاع درجة حرارة مياهها بالرغم
من ان امل�سافة بني العينني  10أ�متار.
ومن أ��شهر العيون التي حتت�ضنها واحة القطيف :حمام
أ�بو لوزة ،عني الربيانة ،عني امل�صونة ،عني املن�صوري،
عني أ�م ال�سباع ،عني املليح ،عني ميالة ،عني دارو�ش ،العني
اجلنوبية ،عني أ�م عمار ،وغريها و كان لهذه العيون االثر
الكبري على حياة املجتمع القطيفي� ،إذ كان يعتمد عليها
يف ت أ�مني لقمة العي�ش لكافة أ�فراد العائلة ،عن طريق
ا�ستغالل وفرة املياه يف حرث وا�ست�صالح االرا�ضي
الزراعية وا�ستغالل خرياتها املمثلة يف ثمار النخيل،
واحلم�ضيات والفواكه واخل�ضراوات واحل�شائ�ش,
والبقوليات.
حتى أ��صبحت منطقة القطيف ال�سلة الغذائية للمناطق
املجاورة يف اجلزيرة العربية ،وكان الكت�شاف البرتول يف
املنطقة ال�شرقية من اململكة ،دور كبري يف �صرف معظم
الفالحني عن مزاولة الزراعة ،فاجتهوا �إىل االنخراط
يف أ�عمال الزيت مما أ�دى �إىل ك�ساد الزراعة و�إهمالها،
واندثار العيون وانقالب الو�ضع الزراعي للمنطقة
من االكتفاء الذاتي للمواد الغذائية ،و ت�صدير الفائ�ض
منها للمناطق املجاورة ،اىل منطقة تعتمد على ا�سترياد
معظم احتياجاتها من املواد الغذائية� ،إىل م�ستوردين
لتلك املواد الغذائية.

التاريخية ،و�صرخات اال�ستغاثة املنطلقة من حناجر
الباحثني و املهتمني بالو�ضع التاريخي و أالقت�صادي
لواحة القطيف على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة.
لذا قرر ال�شباب يف جميعة اخلليج أالخ�ضر بالعمل
الفوري بجمع البيانات أالولية ،و �إجراء بع�ض الدرا�سات
حول �إمكانية �إعادة احلياة لهذه العيون ،معتمدين على
املقومات و أالمكانيات املتوفرة على أ�ر�ض الواقع احلايل،
و على أالفكار و التجارب التي متت يف هذا املجال من
قبل وزارة الزراعه و املياه يف مملكة البحرين ،و خل�صت
النتيجة أالولية لهدف هام ي�ستلزم ال�سرعة يف التحرك
و العمل اجلاد إلنقاذ هذه العيون التي أ��صابها و الزال
ي�صيبها الدفن و أالندثار املتعمد من قبل جتار العقار،
و عدم حترك الوزارات املعنية ب أ�همية هذه العيون كمورد
تاريخي و اقت�صادي توقف عن النب�ض ،وذلك من ت أ�ثري
عوامل خارجية منها تدخل ا إلن�سان و تعديه على
الطبيعة م�سببا أ�غلب ما أ��صابها من متغريات ،و�صنف
الهدف أال�سا�س لعدة فئات ح�سب حاجة كل عني ،و

�إمكانية �إعادتها للحياة ،فالبع�ض قابل إلعادة ا إلحياء
بن�سبة  ،%90و هدفه رفدها بقلب �صناعي ينب�ض باملاء
جلعلها مكان راحة وا�ستجمام ،و التقاء ثقايف بني جميع
فئات املجتمع ،و أالخر �صعب ا إلحياء أل�سباب طبيعية ،و
هدفه �صون و حماية هذه العيون و ترميم أ�ثارها املتبقية
و �إعادة �شكلها املعماري التاريخي كما كان ،با إل�ضافة
إلدخالها �ضمن املحميات أالثرية بالتعاون مع هيئة
ال�سياحة آ
والثار ،دون أالعتداء على التكوينات الطبيعية
لهذه العيون ،حيث ت�شري جميع املعطيات إلمكانية عودة
هذه العيون للحياة يف اي وقت متى ما تال�شت أال�سباب
اخلارجية املتدخلة و املت�سببة لتوقف نب�ض هذه العيون
التاريخية.
�س : 3ما أ
ال�ساليب التي اتبعت بالعمل لتحقيق هذه
أ
الهداف؟
هناك جمموعة من الطرق التي ا�ستخدمت لتوعية
املجتمع للبد أ� ب�إحياء العيون أالثرية و املحافظة عليها

�س  : 2بداية الفكرة و أ�هدافها ؟
فكرة �إعادة أ�حياء عيون القطيف أالثرية هي فكرة واحدة
و باكورة امل�شاريع الطموحة جلمعية اخلليج أالخ�ضر،
التي يقوم يف الوقت احلايل على ت أ��سي�سها جمموعة من
ال�شباب املهتمني باملجال البيئي ،و يعملون بجد على
مللمة أ�فكار و هموم املجتمع يف املجال البيئي ،و و�ضعها
يف قوالب و خطط عملية للنزول بها لل�شارع ،وتطبق من
قبل كافة فئات املجتمع.
فكانت عيون املاء الهدف أالول نظراً لكرثة هموم
املجتمع و نظرات احل�سرة و أالمل من جميع الفئات و
الطبقات ،ملا أ�ل له الو�ضع امل أ��ساوي و املزري لعيون املياه
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جانب �آخر عملي وهو اختيار عني اجلنوبية ملدينة �صفوى
منها:
أ
اجلانب التثقيفي :ومت بوا�سطة عقد الندوات لتكون مقرا لبد� الفعاليات امليدانية و العملية ،و البدء
واملحا�ضرات حول اهمية املياه و�ضرورة املحافظة عليه يف �إزالة الردم عنها و حفرها من جديد و تنظيفها ،وغو�ص
قاع عني املحارق ببلدة القديح و بلدة اجلارودية.
كمحا�ضرة الدكتور جهاد العلوي.
عقد حم�ضرات تاريخية تثقيفية تناولت عيون القطيف
أالثرية بني احلا�ضر واملا�ضي (عيون القطيف اثر بعد �س  : 4ملاذا مت اختيار هذه العيون بالذات يف هذه
عني) مب�شاركة امل ؤ�رخ و الباحث عبداخلالق اجلنبي املهتم املناطق بدال من عيون أ�خرى؟
لعدة ا�سباب منها :
يف تاريخ املنطقة و كيفية ن�شوء هذه العيون أالثرية.
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي على �شبكة انها متثل تراثا تاريخيا و علماً ال ين�سى بالن�سبة لكل
أالنرتنت ب�إر�سال ر�سائل موجهة ألفراد املجتمع تبني مدينة و بلدة ،بل للمنطقة ككل حيث أ�حت�ضنت العني
أ�همية العيون قدميا ،والو�ضع احلايل لها با إل�ضافة اجلنوبية الكثري من الفعاليات الريا�ضية على م�ستوى
املنطقة واململكة ككل ،و خرجت الكثري من ابطال
للنظرة امل�ستقبلية.
ال�سباحة مبختلف فروعها على م�ستوى املنطقة
و العامل (كال�سباح العاملي علوي ال�سيد حممد
مكي ال�سادة).
وعني املحارق كانت حمط الرحال للقادمني
من جميع مناطق و قرى و بلدات منطقة
القطيف ،و ال�سياح القادمني من خارج املنطقة،
وذلك ل�شهرة العني و غزارة تدفق مائها ،وعني
الق�شورية ببلدة اجلارودية ب�سبب �شهرتها على
م�ستوى كامل منطقة القطيف بعذوبة مائها،
و �سعي كبار و علية القوم يف مدينة القطيف
للح�صول على مياه �شربهم منها ،و و�صول
املياه حلد النخب الثقافية و االجتماعية ،التي
كانت تطلب �شرب ال�شاي و القهوة امل�صنوع من
مياه هذه العني كما كان يحدق يف قهوة الغراب
يف القطيف التي كانت مقر أ�لتقاء النخب
�س : 7ما هي م�صادر امليزانية اخلا�صة بامل�شروع ؟
أالجتماعية.
وجود مت�سع يف باحة كل عني الحت�ضان مت توفري امليزانية للم�شروع من خالل ما يلي :
تربعات فردية من بع�ض ا إلخوة ال�شباب.
الفعاليات امل�صاحبة.
تربعات من بع�ض املجال�س ،تربعات من بع�ض امل ؤ��س�سات
�س  : 5ماهي الفعاليات امل�صاحبة لعملية
املحلية والتربعات مل تقت�صر على املاديات ولكن البع�ض
احياء العيون؟
�ساهم بتوفري م�ستلزمات للموقع.
هناك الكثري من الفعاليات منها :
ن�صب خيام تثقيفية بجانب العيون امل�ستهدفه �س: 8كم م�ضى من الوقت منذ بداية العمل؟
با إلحياء هدفها ن�شر الوعي بني فئات املجتمع بد أ� العمل الفعلي يف امل�شروع يوم  9مار�س  2012با إلعداد
ب أ�همية املياه ودوره يف عملية الزراعة و اقت�صاد و التن�سيق و جتهيز موقع العني اجلنوبية ب�صفوى لتكون

املنطقة ،با إل�ضافة �إىل
�صنع املجال�س و اجلل�سات الرتاثية من �سعف النخيل،
مثل العري�ش الذي قدمت فيه بع�ض امل�شروبات القدمية
يف م�شهد يحاكي التاريخ القدمي.
ركن يحوي �صوراً للعيون قدميا ،و أ�ركان للماء والغذاء
بهدف بيان كمية املاء امل�ستهلك إلنتاج الكيلو غرام من
أ�ي مادة غذائية ي�ستهلكها النا�س عادة بكرثة ،أ
كالرز
والبطاط�س والع�صري وغريه.
ركن يعر�ض الزراعة قدميا وحديثا كما كان يف العني
اجلنوبية ب�صفوى ،و أ�قيم يف ال�ساحة الداخلية للعني.
با إل�ضافة للكثري من الفعاليات أالخرى.
�س  : 6كم يبلغ عدد الكوادر العاملة يف كل عني؟
أ�عداد الكوادر حقيقة كبرية جدا فالكل من خمتلف فئات
املجتمع م�شارك يف هذه احلملة ،البع�ض بالر أ�ي وامل�شورة،
والبع�ض آالخر بالبذل والعطاء املادي و املعنوي ،و�آخرين
بالعمل امليداين من عمليات احلفر و تنظيف ل�سطح وقاع
العيون ،وتنظيم الفعاليات و�إلقاء املحا�ضرات ،وغريها
من الفعاليات التي �شملت العن�صر الن�سائي الذي �شارك
بقوة و عاطفة غري م�سبوقة يف الفعاليات املقامة يف
العني اجلنوبية مبدينة �صفوى� ،إذ ا�ضطر معه املنظمون
لتخ�صي�ص يومني للعائالت لي�ستطعن زيارة موقع العني
والتعرف على الفعاليات.
اما العدد رقما في�صعب بل من امل�ستحيل اجلزم به فكثري
من زوار الفعاليات واحلمالت املقامة إلحياء العني ي�شرع
و يبدي الرغبة ومد يد العون للم�ساعدة دون أ�ن يطلب
منه.
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مقر االنطالقة ،وحمت�ضن الفعاليات التثقيفية أالوىل ،و
أ�علن تد�شني امل�شروع يوم  22مار�س  ،2012و هو اليوم امل�صادف
ليوم املياه العاملي الذي حمل هذا العام �شعاراً حمفزاً و قارعاً
لناقو�س اخلطر ،و هو (املياه ألجل أالمن الغذائي) ،والعمل
ال يزال يف بداياته و م�ستمر ب�شكل يومي حتى يتم �إعادة
أ�حياء و �صون و حماية كل عيون املنطقة ليتم أالنتقال بعدها
للعمل يف مناطق أ�خرى بعد أ�خذ موافقة اجلهات الر�سمية
املخت�صة.
�س  : 9كم من الوقت يلزم إلنهاء امل�شروع؟
ال أ�حد ي�ستطيع حتديد وقت زمني إلنهاء كامل امل�شروع يف
الوقت احلايل ،ولكن بت�ضافر اجلهود وا إلقبال على العمل و
انخراط أ�فراد متخ�ص�صة مهنياً و علمياً من املجتمع �سيتم
و�ضع خطة و جدول زمني إلعادة أ�حياء كل عني ح�سب
أالمكانيات و البنية التحتية املتوفرة.

هذه الفعاليات حتتاج اىل دعم مايل ال�ستمرارها و أ�نتقالها
من منطقة ألخرى ،حتى ت�شمل جميع قرى و مدن منطقة
القطيف ،على أ�مل التو�سع نحو املناطق أالخرى يف ال�ساحل
ال�شرقي للمملكة ،والتي مت جتاوزها مب�شاركة فئات املجتمع
املختلفة من خالل تقدمي الدعم املايل واملادي ك ً
ال ح�سب
ا�ستطاعته ،على أ�مل احل�صول على دعم مليزانية امل�شروع
من قبل بع�ض امل ؤ��س�سات املهتمة باملو�ضوع و بع�ض قطاعات
الدولة.
وبالرغم من وجود املثبطني ملثل هذه الفعاليات وت�صريحهم
بان هذا العمل �سوف يذهب �سدى وبدون نتيجة وا�ضحة ،مت
التغلب على ذلك ببيان اهداف امل�شروع وما ي�صبوا �إليه.

�س  :11ما هي ابرز نقاط القوة التي �ساهمت على
ا�ستمرار امل�شروع؟
أ�برز نقاط القوة التي توجت امل�شروع و أ�عطت حافزاُ و خططاً
جديدة لال�ستمرار ،هو تكالب جميع فئات املجتمع العمرية
واالجتماعية على زيارة مواقع العمل و الفعاليات ،و الطلب
للم�شاركة يف العمل ،و هم�سات وا�ستف�سارات أالطفال و فئة
من جيل ال�شباب اجلديد حول ماهية هذه العيون و مكانتها،
و ملاذا تتعر�ض لهذا ا إلهمال و القتل املتعمد ،رغم ما حتمله
من أ�همية تاريخية و أ�قت�صادية متوارثة ،و متناقلة ك أ�مانة
جيل بعد جيل ،ووجوب ت�سليمها أ
للجيال القادمة كما
أ��ستلمت من قبل ،فاهلل قادر على �إحياء أالر�ض بعد موتها و
مل يخلق اهلل �شيئا بغري ح�سبان.
ف�ض ً
ال عن الدعم املعنوي من قبل املتخ�ص�صني يف جمال
املياه و الوعي البيئي والتاريخي واالجتماعي ،وا إل�شارة �إىل
�ضرورة املحافظة على هذه العيون حتى و �إن مل يظهر ما ؤ�ها
لل�سطح ،حيث يجب �صونها كمعلم تاريخي ألبناء هذا الوطن
وتراث أ
للجيال القادمة.
�س  : 12ما هو الت�صور العام للم�شروع النهائي؟
الت�صور العام مل�شروع حملة �إحياء العيون أالثرية يف منطقة
القطيف هو �إحياء أ�هم عني يف كل مدينة و بلدة يف منطقة
القطيف ،و�إعادتها للحياة لتكون مكان جذب و التقاء ،للتنفي�س
و الرتويح و التبادل الثقايف بني خمتلف طبقات املجتمع ،و
�سكان اململكة و ال�سياح و املقيمني ،من خالل حتويلها ألماكن
ا�ستقطاب حتاكي التاريخ و عراقة و أ�همية هذه العيون،
لتكون منطلقاً إلحياء و �صون بقية العيون يف املنطقة و خارج
املنطقة و يف كامل اجلزيرة العربية.

�س:10ماهي ابرز املعوقات التي واجهت امل�شروع وكيف
مت جتاوزها ؟
أ�برز العقبات كانت هي الفرتة الزمنية الق�صرية التي أ�علن
فيها أ�نطالق امل�شروع والتي مل تتجاوز  11يوم للو�صول ليوم
العمل الفعلي ،و تد�شني الفعاليات التثقيفية التي أ��صبحت
تتوارد و تتوالد ب�شكل متوا�صل ،و بت�ضافر اجلهود وهمة
املجتمع ال�صفواين ا�ستطاعت جلان العمل التطوعية املختلفة
من أ�جناز وجتهيز موقع العني اجلنوبية ليكون منطلقاً
للفعاليات ،و انطالق امل�شروع نحو املناطق أالخرى رغم �ضيق
الوقت و قلة املوارد املالية لتغطية الفعاليات التثقيفية التي
أ�ت�سعت يوماً بعد يوم ،مما أ��ضطر اللجان إلبقاء الفعاليات
متوا�صلة مدة أ��سبوع كامل بعد أ�ن كان مقرراً لها أ�ن تقت�صر
على يوم واحد فقط.
الدعم املايل هو أ�كرب العقبات التي متثلت لنا حيث ان مثل
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وحقيقة مل اكن قد خططت للمو�ضوع القادم حيث كان لدي بع�ض أ
ً
الفكار ومل أ�خرت
انتهى احلديث يف العدد ال�سابق عن أ�نواع العد�سات
بينها بعد ولكن وبينما أ�نا يف �صدد أ
أ
أ
أ
أ
ؤ
الختيار جاءين �س�ال من �خي عبداهلل ي�س�لني فيه تر�شيح حامل ثالثي له بعد �ن قرر �نه قد
ولنني وكما أ��سلفت يف بداية املقاالت ل�ست بخبري يف عامل املعدات أ
حان الوقت ال�ستبدال احلامل القدمي ونظر ًا أ
والدوات ,فقد قمت
أ
بال�ستعانة ب�صديق ( )Google.comوطلبت منه امل�ساعدة يف عملية الختيار وهكذا كان مو�ضوعنا اجلديد هو احلامل الثالثي
إ
وهو أ�ول مو�ضوع يف ال�سل�سلة اخلا�صة ب�إك�س�سوارات الت�صوير.

يعتقد الكثريون ب أ�ن احلامل هو من ا إلك�س�سوارات املخ�ص�صة للمحرتفني فقط وبالطبع ف�إن هذا ا إلعتقاد خاطئ متاماً حيث أ�ن عدم ا�ستخدام
احلامل نهائياً يعني التنازل عن جماليات اللقطة يف كثري من أالحيان نظراً لعدم �إمكانية ا�ستخدام ا إلعدادات املنا�سبة التي يتطلب ا�ستخدامها وجود احلامل كت�صوير
ال�شالالت مث ً
ال حيث حتتاج ا�ستخدام غالق ب�سرعة بطيئة و أ�قل حركة للكامريا أ�ثناء التقاط ال�صورة �سيعني بالت أ�كيد ت�شوهها بال�ضبابية ( .)Blurringيو�صي كثري من
خرباء الت�صوير با�ستخدام احلامل حتى عند ت�صوير لقطات عادية فمن وجهة نظرهم أ�نه حتى حركة اجل�سم العادية أ�ثناء التنف�س قد تت�سبب ب�إحداث حركة للكامريا
أالمر الذي قد ي ؤ�دي اىل ت�شوه جمال ال�صورة ولو ب�شكل ب�سيط.
متى نحتاج احلامل الثالثي:
كما قلنا يف البداية فان وجود احلامل الثالثي مهم جدا يف عامل الت�صوير ونذكر هنا على �سبيل املثال ال احل�صر بع�ض احلاالت التي يت�صبح فيها ا�ستخدام احلامل
الثالثي أ�مراً مهماً لتخرج اللقطة كما يريدها امل�صور:
 اللقطات التي تتطلب ا�ستخدام �سرعة غالق بطيئة كت�صوير االلعاب النارية مثال. ا�ستخدام عد�سات ذات بعد ب ؤ�ري كبري كالعد�سات الريا�ضية مثال حيث أ�نها أ�وال كبرية وثقيلة وبالتايل ي�صعب ثبات اليد عند ا�ستخدامها وثانيا وهو أالهم الدقة حيثأ�ن أ�قل حركة للعد�سة عند توجيهها ملو�ضوع ال�صورة البعيد تعني اهتزاز ال�صورة بالكامل ورمبا يخرج املو�ضوع الرئي�سي من �إطار ال�صورة.
 ال�صور الليلية حيث يعترب احلامل الثالثي من أ�هم امل�ستلزمات يف ظروف ا إل�ضاءة املنخف�ضة للح�صول على �صور حادة. ت�صوير التعري�ضات املتعددة بهدف دجمها الحقاً ومثال عليها ت�صوير املناظر بتقنية (.)HDR ت�صوير املاكرو أ(الج�سام ال�صغرية أ�و املقربة)
أ�نواع احلوامل الثالثية:
هناك أ�نواع عديدة من احلوامل الثالثية ،منها امل�صنوع من أالملنيوم الرخي�ص وهي ت�ستخدم مع كامريات الفيديو والكامريات الفوتوغرافية الب�سيطة للهواة ولي�س
املحرتفني وعادة ما تتكون من را�س مدجمة ب�سيطة للغاية و أ�قدام مطاطية .وهناك أ�نواع أ�خرى من احلوامل الثالثيه وهي أ�غلي و أ�كرث ثباتاً ومعظمها ياتي خالياً من
را�س احلامل ويرتك اخليار للم�صور ب أ�ن ي�شرتي الرا�س املنا�سبه له ولنوع الت�صوير الذي يتخ�ص�ص فيه وب�شكل عام ميكن ت�صنيف احلوامل الثالثية اىل أ�ربعة أ�نواع.:
 احلامل الب�سيط مدمج الر أ��س :ال ميكن تغيري الر أ��س ووزنه خفيف وغالبا تكون اجلودة فيه منخف�ضة .منا�سب لل�سفر و يف�ضلة الهواه (ال�سعر :رخي�ص) احلامل املتو�سط :أ�كرث ثباتاً من االول يف الغالب ر أ��سه مدمج ثابت والميكن تغيريه وي�ستخدم يف ال�سفر اي�ضاً ( ال�سعر :متو�سط ) احلامل الثقيل :يف�ضلة املحرتفني النه اكرث ثباتا من البقيه والر أ��س غري ثابت ميكن تغيريه (ال�سعر :غايل) حامل اجليب واملكتب  )MiniPod(:ويكون �صغري جدا ويفي بالغر�ض ال�سريع وينا�سب جميع انواع الكامريات مبا فيها الكامريات املدجمة �صغرية احلجم (ال�سعر:رخي�ص) .
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�سمفونية ال�ضوء

مكونات احلامل الثالثية :
 الر أ��س:ت أ�تي معظم احلوامل الثالثية بر أ��س مدجمة ولكن يف�ضل املحرتفني ا�ستخدام الر ؤ�و�س اخلارجيه  ،وهناك نوعان أ��سا�سيان من ر ؤ��س احلوامل الثالثية :
 الر أ��س الكروي (:)Ball Headيف�ضل أ�غلب املحرتفني ا إلعتماد على هذا النوع ألنه أ��سهل يف التعامل
ب�سبب تكونه من كره حديده ي�سهل جدا حتريكها يف جميع االجتهات.
 را�س بذراع تدوير:يكون م�سطح وال ميكن حتريكه يف كل اجتاه ويف�ضله م�صورين
البانوراما .
 العمود أالو�سط:
هو اجلزء الرابط بني يرتفع وينخف�ض بح�سب احلاجة وميكن اغالقه
باحكام ملنع حترك الر أ��س والكامريا عليه.
 أالرجل:
هي اجلزء أال�سا�سي من احلامل وبها اقفال لتعديل ارتفاع احلامل
الثالثي للطول املنا�سب ،وبها اقدام تثبيت ت أ�تي مبطاط أ�و مثل أ�طراف
امل�سامري حتي تثبت ب�شكل ثابت علي أالر�ض.

ن�صائح عامة عند ا�ستخدام احلامل الثالثي:
أ
• أ�لغي خا�صية مانع أالهتزاز حيث انه عند ت�شغيلها عندما ال يكون هناك �ي اهتزاز فان الكامريا �ستحاول خلق اهتزازا فر�ضيا.
• ال ت�ستخدم قيم عالية للح�سا�سية (. )ISO
ؤ
• يف�ضل االعتماد على جهاز التحكم عن بعد أ�و امل�قت الذاتي لتجنب اهتزاز الكامريا اثناء التقاط ال�صورة.
• نظف احلامل الثالثي فور ا�ستخدام يف االجواء اخلارجية وخ�صو�صا عند تعر�ضه للرطوبة أ�و املاء.
هناك �شركات كثرية متخ�ص�صة يف �صناعة احلوال الثالثية االحرتافية وهنا روابط لبع�ض ال�شركات امل�شهورة:
/http://www.manfrotto.com
/http://www.gitzo.com
/http://www.velbon.co.uk
/http://www.slik.co.jp/slik_com
http://mansurovs.com/how-to-choose-and-buy-a-tripod-for-a-dslr-camera
)http://en.wikipedia.org/wiki/Tripod_(photography
http://www.tutgate.net/1081.html
http://www.vesnakozelj.com/photography/support-camera-tripod
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�سمفونية ال�ضوء

املراجع
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

عائلة ال�شيخ حتتفي بزواج ابنها فا�ضل حممود ال�شيخ
على كرمية املرحوم علي ال عبد الر�ضا
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا آ�ل �سيف واجل�شي بزفاف
الدكتور أ�حمدال�شيخ زكي ح�سن آ�ل �سيف من كرمية
احلاج عبداهلل �سليمان اجل�شي أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
ت�صوير  /م ؤ��س�سة ريكوردجن
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زواج

احتفلت أ��سرة امل�شـعل بحفل زفاف �إبنها ال�سيد علي ال�سيدجعفر امل�شعل
على كرمية عي�سى الرويعي أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرة العوامي بحفل زفاف ابنها �سعد عدنان العوامي
على كرمية �شفيق ابوال�سعود أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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زواج
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اللكرتوين
ت�ستقبل املجلة أ�خباركم ال�سعيدة على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أ��سرتا اخلنيزي وال�سنان بزفاف ابنهم �إياد جنل الدكتور عادل ال�شيخ عبد
احلميد اخلطي اخلنيزي �إىل كرمية املهند�س ف ؤ�اد �سعيد ال�سنان
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت أ��سرتا املدن واملروحن بزواج
ابنهم حممود عبد العزيز املدن على كرمية ال�سيد ح�سن
ال�سيد ها�شم املروحن أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
احتفلت أ��سرة اخلمي�س بزواج ابنها حممد
على كرمية اال�ستاذ علي جنل ال�شاعر حممد �سعيد اخلنيزي
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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ت�صوير  /ريكوردنك

آ�خر الكالم
بقلم  :ح�سني اجلامع

ذكريات ...
ال�صبا ...
اهلل  ..يا زمَن ِّ
َك ْم فيِ ُطيوف َِك ذكرياتْ
ُك ّنا هناك ...
كانتْ مَراب ُعنا هناك ..
كانت مَالعبنا ْ
هناك
ُك ّنا نعي�شُ على الوداع ِة والرباء ِة ..
ُطه َر أ�يا ِم احليا ِة ..
ك ّنا ْ
هناك ..
أ�قدامُنا  ..كانتْ تق�ص لنا ..
الرتاب !!
ر�ض  ..عنْ َو َل ِه
حكايا أال ِ
ْ
كنا ْ
هناك ..
كانت ُ
النا�س تعرفنا ..
بيوت ِ
أل ّنا مل يبعرثنا ال�شتات ..
الدروب ..
ووجوهنا ال�سمرا ُء  ..تعرفها
ُ
و�إن تباعدت اجلهات ..
ن�شم رائحة الوالء
كنا هناك ُّ ..
وطيب أ�ن�سا ِم الهُدا ْة
َ
ويل ُّفنا فر ٌح بِـ " نا�صف ٍة "..
كما ا ُ
حلزنِ الذي" يو َم الوفا ُة "
ع�ص ًرا "
كنا نعي�شُ " ال�ش ْه َر " روح َبراح ٍة ْ ..
�صناف " الهِباتْ !! "
يفو ُح  ..بك ّل أ� ِ
حتى �إذا كبرِ ال�صغار ..
تغريت لغ ُة احلياة ..
ولي�س �إال الذكريات ..
ال�صبا ...
اهلل  ..يا زمَن ِّ
َك ْم فيِ ُطيوف َِك ذكرياتْ
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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
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
اللكرتوين  :م/فرا�س أ�بو ال�سعود
ال�شراف إ
إ
اللكرتوين
الربيد إ
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
موقع املجلة على الفي�س بوك

www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net

للح�صول على العدد االت�صال على
966555810709
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عجيب

لل�ستائر والديكور

جمال�س عربية
�ستائر كنب
�آثاث
أ�طقم كنب
غرف نوم

ااملنطقة ال�شرقية  -القطيف � -شارع القد�س
هاتف  - + 96638540060 :هاتف  + 96638540064 :فاك�س +96638512231 :
جوال + 966505800638 :الربيد أ
اللكرتوينis-ajeeb@hotmail.com :

�شعارنا  :الوقاية خري من العالج  :كل الرغيف وا�شكر اللطيف

القطيف  -الرتكية �شارع احد  -هاتف8243858 - 8243608 :
القطيف  -تاروت  -مقابل ق�صر تاروت  -هاتف8235915 :
القطيف � -شارع القد�س  -مقابل املحكمة  -هاتف8544420 :
اجل�ش -ال�شارع العام هاتف8367747 :

جميع منتجاتنا
بدون مواد حافظة

 أ�جهزة امل�ساج والتدليك ملختلف أ�جزاء اجل�سم . أ�جهزة فر�ش أال�سنان الكهربائية .
 خمدات طبيةحلماية فقرات الرقبة. م�ساند طبية للظهر كهربائية وغري كهربائية. أ�جهزة قيا�س ال�سكر يف الدم . أ�جهزة قيا�س ال�ضغط .أ�جهزة الربو و أ�جهزة البخار ومولدات أ
الك�سجني الطبي .
 موازين لوزن اجل�سم � -سماعات أالطباء .
الحزمة أ
 أوالربطة الطبية.

دائم ًا اجلديد يف أ
ال�سواق
جودة الب�ضائع ومناف�سة أ
ال�سعار

 كمادات كهربائية لعالج الروماتزم و آ�الم الظهر . أ��سرة طبية  -كرا�سي حمامات . كرا�سي متحركة مبختلف أ�نواعها . طاوالت طعام للمر�ضى . حفاظات كبار ال�سن . لوازم طلبة وطالبات الكليات ال�صحية . بدالت و�سراويل للتخ�سي�س  -حمامات �سونا . -كرا�سي ال�صالة وعكاكيز مبختلف أ�نواعها .

لدينا اال�ستعداد لتلبية لوازم ذوي االحتياجات اخلا�صة باملقعدين

القطيف � -شارع القد�س  -بجوار روابي القطيف  -تلفون 8632205 :

القطيف �ش امللك عبد العزيز -مقابل اجلمعية  -ت  - 8556178 /الدمام �ش امللك خالد  -حي النخيل

