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مقالة
Email: alkhatmag@yahoo.com

عبدالله ال�شما�سي..
�أمنوذج للريادة ا إلجتماعية..
و�شعلة م�ضيئة رغم الغياب
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صراهلل

املرحوم ال�شما�سي
مع �سماحة ال�شيخ
عبد احلميد
اخلطي

ال شك أن العمل االجتامعي التطوعي له رجاله  ،والب ّناء الذي لعبه األستاذ عبداهلل ريض الشاميس من أجل الرقي
وهو عنرص أسايس يف دفع املجتمعات الناهضة بالواقع  ،وتقدمه خطوات إىل األمام  ،ومل يكن هذا ممكنا دون
كي حتقق الكثري من طموحاهتا وخططتها أن يرتبط بكافة القيم النبيلة التي هلا رصيدها املعريف يف تراثنا
املستقبلية بيشء من التعاون احلقيقي اإلسالمي الغايل واملتني.
والتضافر

اخلالق،

املستمر واملنظم.

والتخطيط

وال يقترص األمر عىل هذا العطاء املتواصل الذي ال ينتظر مقابال

بل يتجاوز األمر الدعم املادي إىل نوع من احتضان التجارب

ونحن حني نتوجه بالذاكرة إىل الشابة واألفكار اجلديدة  ،ووصل خربات املايض املرتاكمة مع
سنوات خلت سنجد صفحات طموحات احلارض وصوال إىل تطلعات مرشقة وبناءة نحو تشييد
مرشقة  ،ومليئة بأسامء عدد من املستقبل.

الوجوه املرشقة التي سامهت وربام كان تشجيع األجيال اجلديدة هو اعرتاف مبكر بحقيقة أن
مسامهة فعالة يف خدمة األمم ال تبنى بغري سواعد ابنائها الربرة ،وهو ما حدث بالفعل

املجتمع والرقي به  ،والدفع عرب جتارب ميدانية انصهرت فيها جهود اجلميع يف بوتقة العطاء

بالعنارص الشابة  ،ومساعدهتا الثري وامللهم ،وهاهو اجليل اجلديد الذي تتلمذ عىل يديه يواصل

بالرأي واملشورة والدعم املادي الدرب .

واملعنوي كي تواصل رحلة

وأكثر ما كان يلفت نظري يف مسرية هذا الرجل الكريم هو

العطاء  ،ويتحقق مفهوم تواصل بساطته وارحييته يف التعامل مع اجلميع كبريا وصغريا وهي سمة

األجيال.

أعتقد أننا مجيعا ندرك الدور احليوي
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متيز الرموز املعطاءة من هذا اجليل املتفرد.

وال يمكننا أن ننسى للحظة أنه كان قادرا عىل اإلحساس

الناس وتقد يمها للمسئولني  ،كام عمل عىل استعادة احلقوق وحل القضايا مع اجلميع وهذا هو رهانه احلقيقي  ،كام تفرد بصنع أجواء هادئة للحوار مما

مقالة

باآلخرين ،فقد عاش حياة حافلة بالعطاء وكان هاجسه الدائم محل مطالب خالل عمله اخلريي املؤسيس استطاع الفقيد الكريم أن يمتن أوارص الود
بني أفراد املجتمع  ،فكان شمعة مضيئة مع نخبة من رجاالت حمافظة القطيف انعكس بكل إبجابية عىل آداء املؤسسات االجتامعية كي تقوم بدورها عىل
ِ
الوطن وعالج القضايا املختلفة .
الذين محلوا اهلم

أكمل وجه.

وأحسب أن ذلك اجليل يتكرر بتفصيالت أخرى غري أن ما جيمع بني هذا تلك النزعة الواثقة بام لدهيا من قيمة رفيعة يف التعامل مع اآلخرين أدت
الطراز من الرجال إىل جانب أهنم كانوا يتمتعون برصيد كبري من املحبة لسلسلة من االنجازات غري املسبوقة.

والتقدير  ،أهنم مزجوا اخلدمة االجتامعية بحس وطني صميم وقدرة عىل وبالتأكيد فأن الراحل كان يشعر بثقل املسئولية امللقاة عىل عاتقه  ،فأدار
العمل بنفس الروح الوثابة التي يمكنها أن حتقق األهداف بشكل منضبط،

اإلنجاز ربام الختالف املرحلة .

ويبدو األمر قريبا من الفهم إذا ما أدركنا أن العالقة بني العمل االجتامعي وقد ساعده يف ذلك أنه كان حيظى بثقة واحرتام كافة أفراد املؤسسات التي
والشعور الوطني يكمل كل منهام اآلخر وأهنام حيققان االنسجام والتضافر عمل يف إطارها  ،سواء أعضاء اجلمعية التعاونية أو اجلمعية اخلريية.

إن املتابع األمني حلركة اخلدمات االجتامعية يف املؤسسات اخلريية يتأكد بام

احلميم من اجل صالح اجلامعة .

من هذا املنطلق من األمهية بمكان توضيح أن العمل التطوعي ،واملسامهة ال يدع جماال للشك أن فقيدنا الكريم كان بعيد النظر  ،واضح الرؤية  ،متسع

يف اللجان األهلية  ،ودعم املؤسسات كلها أمور تصب يف خدمة الوطن الصدر لكل جديد  ،وكان رمحه اهلل عىل املستوى اإلنساين  ،حيمل سامت

وتعمل عىل تقدمه ورقيه وجتاوز كل العثرات التي قد تقف يف طريق حتقيق إنسانية شفافة  ،فهو طيب القلب  ،حسن املعرش  ،صديق للجميع.

املجتمع األمن  ،املستقر ،املتكافل ،وهنا أؤكد عىل أبناء اجليل اجلديد اقتفاء خالل فرتة اشتغاله بالعمل اخلريي  ،بدأ جمموعة من املبادرات الناجحة ،

أثر هذه الشخصيات الوطنية يف التعاطي مع قضايا الوطن ومهومه بالقدر كان من بينها فكرة إقامة أسواق خريية  ،ومعارض موسعة للرتاث الشعبي
الذي جيمع كل إبداعات العقول النرية يف املنطقة  ،كام نجح يف إنشاء جلان

الذي ينسجم مع حاجتنا للعمل الوطني.

لقد متكن له أن يطوع خربته املعتقة ووعيه التلقائي املشوب بالفطرة السليمة كافل اليتيم لرتعى شؤون األيتام وأحواهلم.

لينجز الكثري من املرشوعات التي كانت بحاجة إىل احلسم ورسعة اختاذ كام أنه ـ رمحه اهلل ـ سعى كي يؤسس قاعدة متينة للعمل االجتامعي واخلريي

القرار.

فقام بالعمل عىل استدعاء الطاقات البرشية املؤهلة للعمل يف اللجان والفرق

اجليل القادم الذي صادف صعوبات يف العمل والسكن واحلياة جلها.

التي ختدم أهداف اجلمعية  ،واستطاعت تلك الطاقات بفضل توجيهات

مل ينقطع عن املجتمع الذي يعيش فيه بل ظل شديد الشعور بأحالم هذا وجمالس اإلدارة املختلفة  ،وحرص عىل تأسيس اللجان الفرعية املتخصصة

لقد متتع ـ رمحه اهلل تعاىل ـ ببعد النظر حني كان يتعامل مع مسألة بعينها  ،ودعم الفقيد حتقيق الكثري من اإلنجازات التي أثرت العمل االجتامعي
وكان يشحذ طاقته اخلالقة لرسم صورة يمكن حتقيقها عىل أرض الواقع ،مع اخلريي.

العمل عىل توظيف املوارد املتاحة  ،وحسن استثامرها لرفع الكفاءة وحتقيق هذا هو الرجل وقد حلت ذكرى رحيله السادسة ،نستدعي بعض جوانب
األهداف املبتغاة والتطلعات املرتقبة.

حياته لتكون قدوة لألجيال القادمة  ،ولنشيع بيننا ثقافة التواصل  ،ومعاين

عن العمل الفردي لكنه برباعة منقطعة النظري متكن من توظيف قدراته

ربام لنؤكد من جديد أن ما من نبتة كريمة تسقى بامء الوداد واإلخالص

ودفعها إىل األمام .

هو إذن رجل ييضء املستقبل عرب ماضيه اخلالد  ،كام يمنحنا صفحات مليئة

أبوحلمي ـ رمحه اهلل ـ أيقن أن العمل االجتامعي داخل مؤسسة خيتلف كلية الوفاء املنزه عن الغرض .

كي يستفيد بام للمبادرة الفردية من رسعة يف إنجاح املرشوعات ودعمها  ،والتواضع األصيل إال كربت وأينعت وأثمرت ثامرها الطيبة.

يمكننا القول كذلك أنه كان يقبض عىل رؤية عميقة تفهم الواقع وتقوم عىل بالعطر الفواح  ،والسطور التي تؤكد من جديد حقيقة أن النجاح ليس رضبة

ٍ
مضن وكفاح وحتمل مسئولية ال يعرفها غري
بث روح العمل اجلمعي يف مفاصلها خاصة أن تلك الرؤية تنهض عىل وعي حظ بل هو نتيجة مؤكدة جلهد

برضورة العمل االسرتاتيجي ملفاهيم اجتامعية ال تنفصل مطلقا عن األبعاد املخلصني من أبناء هذا الوطن العظيم .اللهم ارحم فقيدنا  ،وجتاوز عن
الرتبوية والعنارص األخالقية.

سيئاته  ،وأدخله مدخال حسنا .إنك سميع جميب.
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حمليات

�إ�سالم امل�صلي  ..يح�ضر الدكتوراه

ي�صمم برناجما خا�صا ً بالر�سوم املتحركة با�ستخدام تقنيات احلا�سب
الفنان واملخرج �إ�سالم امل�صلي احد فناين حمافظة القطيف �شارك منذ طفولته
يف دورات ت�شكيلية و�شارك يف معار�ض يف أالح�ساء والدمام وتاروت ،كما �شارك يف
أ�عمال ديكور م�سرحيتني» املريخ «و»العوعو» يف تاروت والدمام ،له أ�عمال يف الت�صوير
ال�ضوئي .أ�خرج أ�عمال فنية منها أ�ربعة كليبات عر�ضت يف قنوات ف�ضائية حول ا إلمام
احل�سني عليه ال�سالم مع الرادود جعفر الق�شعمي وجعفر اليو�سف بالتعاون مع موكب
احلوراء ب�سناب�س.
وقد تخرج من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بكالوريو�س يف علوم
احلا�سب(( Computer Scienceثم ح�صل على �شهادة املاج�ستري من جامعة أ�وريغون
مب�شروعه ( ،)finger animationوهو برنامج خا�ص للر�سوم املتحركة با�ستخدام تقنيات
وربطها باحلا�سب لتحريك تلك أال�شكال ح�سب الفيلم املطلوب ،ي�ستطيع من يتعامل
معه حتريك أ��صابع أال�شخا�ص يف عمل أ�فالم ر�سوم احلا�سب املتحركة بكل ب�ساطة؛
وذلك ألن لكل �إ�صبع ثالثة مفا�صل حتتاج �إىل تعامل طبيعي للقيام بتفاعلها أ�ثناء
حترك أالج�سام ا إلن�سانية ذات أالبعاد الثالثية ،مما ي�ضفي احليوية على أال�شخا�ص
يف الفيلم ،وبدونها تكون اليد جامدة و�إ�شاراتها مت�شابهة ال�شكل.
ويف احلفل اخلا�ص يف مدينة كرفال�س الذي ح�ضرته والده الفنان الت�شكيلي حممد
امل�صلي ووالدته امل�شرفة االجتماعية ال�سيدة مع�صومة الها�شم و أ�خته الدكتورة �سمانه
و أ�خته أ�فنان وقد أ�قيم يف كلية هند�سة الكهرباء وعلوم احلا�سب على م�سرح اجلامعة
حيث بد أ� الربوتوكول الذي يلب�س اخلريج غطاء خا�صا حول العنق رمزا للتخرج من قبل
عميدة الكلية التي أ�لقت وبع�ض أال�ساتذة كلمات حول الكلية العريقة.
ويف اليوم الثاين ا�ستلم امل�صلي ال�شهادة ر�سميا يف احلفل اخلتامي الكبري الذي �ضم
جميع أ�ق�سام ومن�سوبي جامعة أ�وريغون والبالغني خم�سة �آالف خريج من جميع أ�نحاء
العامل والذي أ�قيم يف ملعب اجلامعة الذي �ضم أ�ن�شطة من �ضمنها ا�ستعرا�ض لطائرات
حربية يقودها خريجان من اجلامعة قامت بعمل بهلواين على أ�جواء امللعب ،وح�ضرت
احلفل زوجة الرئي�س أ�وباما التي أ�لقت كلمة تذكر أ�نها عا�شت يف بيت �صغري وتنام مع
أ�خيها يف بيت �ضيق �صنع والدهم لوحا يف�صل يف البيت كغرفة لهم يروا بع�ضهم من
ال�شقوق ومع ذلك ح�صلت على بكالوريو�س يف القانون.
وبال�صالحية التي ميلكها مدير اجلامعة منح �إ�سالم مرتبة املاج�ستري وقلد اخلريجني
و�شاح التخرج كل ح�سب مرتبته حيث اخلريجني يف البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه
ولكل لون خا�ص.
ويقام هذا احلفل ال�سنوي يف نهاية العام الن �إ�سالم ا آلن يف الف�صل الثاين وهو
يجهز ألطروحة الدكتوراه يف برنامج جديد والذي ي�شرف عليه الربوف�سور رونالد
متوير( )Ronald metoyerدكتوراه يف علوم احلا�سب.
جدير بالذكر فان ا�سالم مبتعث منذ خم�س �سنوات مع زوجته ب�شاير علي امل�صلي التي
تدر�س يف نف�س اجلامعة �صحة الفيزياء اال�شعاعية  Radiation Health Physics-وقد
رزقا بنت ا�سموها (رودين) وتعني املر أ�ة الرزينة.
وقد عمل الفنان �إ�سالم بدوام خا�ص على أ�جهزة يف غرفة خا�صة مق�سمة على �شكل
ثمانية أ��ضالع كل واحد به �آلة ت�صوير بها ح�سا�سات تعمل أ
بال�شعة تلتقط احلركات بها
جمموعة أ�جهزة حا�سب و أ�جهزة التقاط أال�شعة تلتقط أالج�سام يف جمالها لتحريك
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أال�شخا�ص يف أالماكن االفرتا�ضية املطلوبة.
يقول الدكتور �صالح الزاير وهو أ��ستاذ يف جامعة امللك �سعود ق�سم الرتبية الفنية له
م ؤ�لفات عديدة وتخرج على يديه نخبة من الفنانني الت�شكيليني :ـ ( هذا اجلهاز ا�سمه
 Mo Capوي�ستخدم يف �صناعة ال�سينما وامل ؤ�ثرات يف أالفالم وحتى العرو�ض احلية
على ال�شا�شات .كنت دائما أ�ت�ساءل للدار�سني يف جمال احلا�سب ،ملاذا ال يتجه بع�ضكم
ملجال الكمبيوتر جرافيك ،فهو جمال تقني بحت يتعلق بالهاردوير وال�سوفتوير املتعلقة
بالر�سوميات .جمال يدمج بني الفن وعلوم احلا�سب .وللمعلومية لي�س هناك كليات
حا�سب تقدم أ�ي مقررات عن هذا النوع من التقنية Motion Capture .هو من أ�حدث
التطورات يف هذا املجال ...دعا ؤ�نا ا�إ�سالم بالتوفيق ،وو أ�ن ينفع الوطن من علمه).

ا�سالم حممد امل�صلي يف الو�سط بني والده وامل�شرف على ر�سالة الدكتوراه الربJPG.

تطبيق برنامج تطوير التعليم
بـ خم�س مدار�س بالقطيف
كتب /جعفر ال�صفار
تنفذ خم�س مدار�س مبحافظة القطيف الربنامج
التطويري املنبثق من م�شروع امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ،وهي� :صهيب الرومي
االبتدائية ،الطفيل بن عمرو الثانوية ،ربعي بن عامر
املتو�سطة ،عنك االبتدائي ،النابية الثانوية.
ويركز الربنامج على م�ساعدة املدار�س للقيام بدورها
يف تزويد أالجيال بجميع املعارف واملهارات و�إك�سابهم
أ�.ح�سني ال�صرييف
مدير ربعي بن عامر االجتاهات ا إليجابية بكل مهنية واحرتاف.
ويعد الربنامج أ�حد الربامج الرئي�سة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية التي و�ضعت املدر�سة منطلقا يف بنائها للتحول من النمط التقليدي
املقت�صر على التعليم �إىل م ؤ��س�سة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم ت�سود فيها ثقافة
التعاون والدعم املهني املبني على خربات تربوية عملية ،وت�شجع على املبادرات الرتبوية
النوعية بني من�سوبيها �سواء كانوا قيادات ،أ�و معلمني ،أ�و طالبا.
يذكر أ�ن مكتب ا إل�شراف الرتبوي يف حمافظة القطيف ناق�ش �سبل التعاون مع وحدة
تطوير املدار�س مع وحدة تطوير املدار�س با إلدارة العامة للرتبية والتعليم يف املنطقة
ال�شرقية.
وقد التقى مدير املكتب عبدالكرمي العليط بوفد املدار�س ،وعرف م�شرف وحدة تطوير
املدار�س يف ا إلدارة العامة للرتبية والتعليم يف املنطقة ال�شرقية مريع أالملعي أ
بالدوار
التي تقوم بها وحدة التطوير ،وتوزيع املهام التي تقوم بها الوحدة على م�شرفيها،
و أ� َ
و�ضح موا�ضع احلاجة للمتابعة والدعم يف املدار�س التابعة لربنامج تطوير.
و أ�ثنى على من�سوبي مكتب القطيف ،و�إدارته ملا يبذلونه من جهود بارزة يف االرتقاء
بامل�ستوى الرتبوي والتعليمي يف املنطقة ،وح�سن تعاونهم مع الوحدة ودعمها يف الوفاء
مب� ؤس�ولياتها.

حترير /أ� .خالد من�صور ال�سنان
امتداد ًا ل�سل�سلة الن�شاطات املتنوعة ألندية املنطقة
وبناء ج�سور التوا�صل وقعت �إدارة نادي االبت�سام ب أ�م
احلمام عقد �شراكة �إعالمية ا�سرتاتيجية مع برودكا�ست
اخبار القطيف م�ساء ام�س ال�سبت  11نوفمرب ، 2012
وبح�ضور أ� .نزار امل�سبح أالمني العام للنادي واملن�سق
أ
أ
ا إلعالمي ملوقع النادي �سجاد الكعيبي وم�سئول جوال النادي �� .إياد الكعيبي  ،وت�تي
تلك اخلطوة �سعي ًا لتغطية أالن�شطة الريا�ضية واالجتماعية والثقافية واال�ستفادة من
تقنية برودكا�ست اخبار القطيف والن�شر ا إللكرتوين عرب الو�سائط املتعددة  ،والعدد
امل�ضطرد الذي جتاوز  120.000م�شرتك من خالل التطبيق املجاين املتاح يف أالجهزة
الذكية .

حمليات

ج�سر �إعالمي يربط االبت�سام ب أ�خبار القطيف

معر�ض ال�سكري مبدر�سة أ
الوجام الثانوية
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري امل�صادف أالربعاء  2012 / 11/ 14م املوافق /29
 1433/ 12هـ  .أ�قامت مدر�سة االوجام الثانوية بقطاع �صفوى معر�ضا لل�سكري حتت
عنوان ( ا�ضبط �سكرك حتفظ �صحتك ) بالتعاون مع م�ست�شفى �صفوى وم�ست�شفى
القطيف املركزي واملراكز التابعة لهما .
أ
وقد احتوى املعر�ض على العديد من الن�شطة والفعاليات امل�صاحبة  .وقام بافتتاح
املعر�ض مدير مركز الرتبية والتعليم ب�صفوى ا إل�ستاذ عادل القنا�ص مبعية مدير
مدر�سة االوجام الثانوية أال�ستاذ م ؤ�يد اجل�شي ومدراء مدار�س قطاع �صفوى.
ومت يف املعر�ض الك�شف على جميع طالب املدر�سة وجميع املعلمني با إل�ضافة للوفود
الزائرة ( الوزن وال�ضغط وال�سكري ) كما مت يف الربامج امل�صاحبة توعية الطالب حول
ال�سكري وخماطره و�ضرورة احلفاظ على ن�سبة ال�سكري املعتدلة .
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حمليات
ال�شيخ من�صور اجل�شي

قبلة وداع
تنحب�س أ�نفا�سي عن االرتباط باحبتي يوم ًا كام ًال
ملا أ��صابها من ذهول لي�س يف احل�سبان فرغت من
رمي اجلمرات وخرجت منتظر ًا له لننفر من منى
ونتوجه �إىل املطار كما هي العادة يف كل عام �إال أ�ن
ماه ّز كياين ووقع علي كال�صاعقة أ�ن رفيق العمر
أ�لغى حجزه معنا لريكب يف خطوط طريان العروج
�إىل عامل امللكوت والرفيق أالعلى تارك ًا �صحبة دامت
أ�كرث من ثالثني عام ًا بني �شراكة يف در�س وح�ضور
يف مكاتب املراجع خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام
واي�ضاح امل�سائل العالقة املبهمة التي حتتاج �إىل
�إي�ضاح من املهتمني بها مع م ّد وجزر وتداول يف الر أ�ي
غري م�ستبد مبا يطرح من وجهة نظر م�ست�سلم ًا أ�مام
الر أ�ي ال�صائب كما هو ديدن الباحث عن احلقيقة،
كما كان حل�ضوره أ�بحاث املراجع العظام القدرة على
ا�ستيعاب املطلب وتقريره بعد در�س أال�ستاذ مما أ�ثار
�إعجاب امل�شاركني له يف البحث ومازال حمط أ�نظار
املهتمني من العلماء كال�شيخ الوحيد اخلرا�ساين الذي
كان يبعثه للتبليغ ,ولوال أ�نه يحمل أالهلية و أ�ثبت وجوده
بتحقيقاته حلوا�شي الفقهاء التي ي�صعب تفكيك
رموزها كحا�شية ال�شيخ اال�صفهاين على مكا�سب
ال�شيخ أالن�صاري لتبقى م�شعال م�ضيئ ًا  ،فما أ�حوجنا
�إىل املدققني العارفني الذين يهتمون ب�إثراء البحث
العلمي وتخريج أالجيال الذين يحملون القدرة على
حفظ مرا�سيم العلوم الدينية .
قبلة وداع علىجبينك ّ
الو�ضاء أ�يها أالخ العزيز من
�صرف �شطر ًا من حياته أالثني واخلم�سني يف العلم
لك يا رفيق العمر أ�يها ال�شيخ اجلليل احلجة والثمرة
املهجة ال�شيخ عبا�س �آل �سباع الرحمة والر�ضوان وملن
أ�ثكلتهم ال�صرب وال�سلوان.



ال�سيد منري اخل ّباز

ال�شيخ عبا�س �آل �سباع ( رحمه اهلل )

ال�شيخ ال�سباع منا ُر االقتداء ال �آه ٌة للبكاء

ب�سم اهلل وال�صالة على امل�صطفى و�آله املع�صومني
قال تعاىل } :ا َّل ِذينَ َجا ُءوا ِمنْ َب ْعدِ ِه ْم َي ُقو ُلونَ َر َّب َنا ْاغ ِف ْر
ان َو اَل تجَ ْ َع ْل فيِ ُق ُلو ِب َنا غِ اًّل
ال َمي ِ
َل َنا َو ِ إلخْ َوا ِن َنا ا َّل ِذينَ َ�س َب ُقو َنا ِب ْ ِ إ
ِل َّلذِ ينَ َ�آ َم ُنوا َر َّب َنا ِ� إ َّن َك َر ؤ� ٌ
وف رَحِ ي ٌم { ()1

َر ِّب ُر ْح�� َم َ
��اك َث ْغ َر ًة َب ْعدَ أُ�خْ َرى تَ���تَ��� َوالىَ ِف��ي�� َن��ا ِب�لا َت ْر ِم ْي ِم
ال�س َماوِيِّ فيِ ال َك ْو .نِ ِ�ضيا ًء َي ْت ُلو َم ِغ ْي َب ال ُّن ُج ِوم
�إنَّ ِمنْ َعدْ ِل َك َّ
َ
خل َّ
َ
َ
َو َأ� َرى ا َ
َ
َ
ْ
الم بَهِ ِيم
��اب ِمن َها ك ْوك ٌب غ َ
��ط ُك َّل َما غ َ
اب فيِ ظ ٍ

هكذا و�صف خالد الفرج القطيف ،قبل �سبعني �سن ًة
عند وفاة العالمة ال�شيخ من�صور الزائر  -رحمه اهلل
 ،وال�صور تتكرر  ...فكلما غاب ع ّنا عالمِ ٌ خ َّيم بعدهالظالم ،لندرة العلماء يف بالدنا.
ومن أالمثلة الرائعة لهذه ال�صورة :رحيل العامل ال�شيخ
عبا�س �آل �سباع ،الذي ترك بعده فراغ ًا هائ ًال ،غري أ�ن
اجلدير بنا  -خ�صو�صا نحن الطلبة  -أ�ن نتعامل مع
مثل هذا احلدث مبنطق االعتبار ،ال مبنطق االنك�سار،
فامل�صاب و�إن كان جل ًال ،وا َ
خل ْطب و�إن كان مفجع ًا� ،إال
أ�ن الفقيد م�صدا ٌق لقول أ�مري البيان ا إلمام علي (عليه
ال�سالم) :وا ْل ُع َل َما ُء َبا ُقونَ َما َب ِق َي الد َّْه ُر َ -أ� ْع َيا ُن ُه ْم
وب َم ْو ُجو َدةٌ) ( ،)2ومقت�ضى ذلك
َم ْف ُقو َد ٌة و َأ� ْم َثا ُل ُه ْم فيِ ا ْل ُق ُل ِ
هو االتعاظ واالعتبار ب أ�مثالهم ،وقيمهم العظيمة.
ومن القيم النبيلة املعروفة عن الفقيد ال�سعيد  -وكل ِق َيمِ ه
نبيل ٌة -: -
طهارة النف�س ،ونقاء الروح ،و�إ�شراق القلب .فمنذ أ�ن
عرفناه قبل ثالثني �سنة ،عرفنا منه �سالمة الف ؤ�اد مما
ابتلي به الكثري من مر�ض احل�سد ،واحلقد ،والكراهية،
ونقاء الل�سان من الغيبة ،والنميمة ،وتوافق الظاهر
والباطن يف معاملة امل ؤ�منني ،والنزاهة عن الولوغ واخلو�ض
يف حرمات امل ؤ�منني وكراماتهم ،والرتفع عن التلوث
باحلزازات وال�صراعات البينية والفئوية ،واالن�شغال
بالعلم والعمل املعطاء املثمر ،عن الولوج يف الكيد والرتب�ص
بامل ؤ�منني ،وتتبع عيوبهم وعرثاتهم ،و ال عجب فهذه
ال�شمائل هي �سمات العامل ،الذي هو من أ�مثلته احلية،
وخلي ٌق بنا  -بل الالزم علينا عق ًال ونق ًال ،ونحن نحتفل
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بهذه املنا�سبة احلزينة ،تعظيم ًا للفقيد  -أ�ن نعظم ِق َي َم ُه
يف نفو�سنا ،وجن�سدها يف �سلوكنا ،ونتمثلها يف ما بيننا،
تالني وذاكرين  -قو ًال وفع ًال  -قول الباري (جل وعال)} :
ال َمي ِان َو اَل تجَ ْ َع ْل
ر َّب َنا ْاغ ِف ْر َل َنا َو ِ إلخْ َوا ِن َنا ا َّل ِذينَ َ�س َب ُقو َنا ِب ْ ِ إ
فيِ ُق ُلو ِب َنا ِغ اًّل ِل َّل ِذينَ َ�آ َم ُنوا { ،فهل نحن مقتدون بهذه
أالخالق الرفيعة ؟ وهل نحن مهتدون بهذه اال�ستقامة
الزكية ؟
كما أ�نَّ مقت�ضى االعتبار ،واالقتداء ب�شخ�صية الفقيد،
و أ�مثاله من الذين حتملوا م�صاعب الغربة ،و�شظف
العي�ش �سنني طويلة ،يف �سبيل طلب العلم وتربية أ�بنائنا
على حب تعلم العلوم الدينية وال�صرب عليها ،فقد ورد عن
ا إلمام ال�صادق (ع) ( :با ِدروا أ�والدَكم باحلديثَ ،
قبل أ�نْ
َي ْ�س ِبقكم �إليهم املُ ْر ِجئة ) (.)4
ومما ي�ستقى من مثل الفقيدرحمه اهلل حثّ طلبة العلم
على التحمل ،وقوة ا إلرادة ،بالبقاء �سنني طويلة ،م�شفوعة
بالن�شاط العلمي ،وروح التحقيق والتدقيق يف املطالب
العلمية ،ألن هدفنا النهو�ض مبجتمعنا ،وهو هدف
القر�آن ،والنبي و�آله (عليهم ال�سالم) ،قال تعاىلَ }:ف َل ْو اَل
َن َف َر ِمنْ ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم َطا ِئ َف ٌة ِل َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِين َو ِل ُي ْن ِذ ُروا
َق ْو َم ُه ْم ِ� إ َذا َر َج ُعوا ِ� إ َل ْيهِ ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُرونَ { ( ،)3وورد عن
ا إلمام الباقر (ع) ( :تفقهوا يف الدين ،)5( )..وورد
عن ا إلمام ال�صادق (ع)( :ل َو ِددْتُ َأ�نَّ َأ� ْ�ص َحا ِبي ُ�ض ِر َب ْت
اط َحتَّى َي َت َف َّق ُهوا)(.)6
ال�س َي ِ
و�س ُه ْم ِب ِّ
ُر ُ ؤ� ُ
ن� أس�ل اهلل  -تعاىل  -أ�ن يجعل الفقيد مع النبي و�آله
يك ُم ْق َتدِ ر،
(عليهم ال�سالم) ،فيِ َم ْقعَدِ ِ�ص ْدقٍ ِع ْندَ َم ِل ٍ
و أ�ن يب�صرنا بعيوبنا ،و أ�ن ي�شغلنا بالعلم والعمل النافعني،
و أ�ن يوفقنا لل�سري على خطى ال�سلف ال�صالح من علمائنا
أالبرار� ،إنه ويل التوفيق،،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )1سورة احل�شر� ،آية .10
( )2نهج البالغة� ،ص ،496حتقيق :د� .صبحي �صالح.
(� )3سورة التوبة� ،آية .122
( )4الكايف ،ج� ،6ص.47
( )5البحار ،ج� ،1ص.214
( )6الكايف،ج� ،1ص.31

والدة �شرف ال�سعيدي
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة
زينب ح�سن العبيدي أ�رملة املرحوم احلاج
ح�سن ال�سعيدي  ،والدة كل من ع�ضو املجل�س
البلدي يف القطيف ال�سيد �شرف ال�سعيدي،
و�صالح ومو�سى وفا�ضل .واخلط التي
آ�ملها النب أ� تتقدم لل�سيد �شرف و�إىل أ��سرة
الفقيدة ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي
القدير أ�ن يرحمها ويدخلها الف�سيح من
جناته و أ�ن يلهم أ�هلها وذويها ال�صرب وال�سلوان� .إنه �سميع جميب.

والدة عثمان مرزوق
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة
احلاجة زهراء مو�سى العجمي أ�م الالعب
الدويل عثمان مرزوق.
أ
واخلط التي آ�ملها النب� تتقدم البنها
الكابنت عثمان العب املنتخب ال�سعودي
�سابقا وم�ساعد مدرب منتخب ال�شباب
أ
ال�سبق ومدرب الرتجي لكرة القدم.
و�إىل ابنتي الفقيدة افتخار و هنية
ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يرحمها ويدخلها الف�سيح
من جناته �.إنه �سميع جميب.

والد د.ر�ضا القف�شات �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج أ�حمد
عبد اهلل القف�شات والد كل من :الدكتور
ر�ضا  ،عبد اهلل  ،جا�سم  ،حممد  ،رائد ،
ع�صام وزوج أ�خت الدكتور مكي من�صور
احلاجي.
واخلط التي آ�ملها النب أ� تتقدم أل�سرة
الفقيد و أ�رحامه ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل أ�ن يرحمه ويدخله
الف�سيح من جناته �.إنه �سميع جميب.
ؤ
ورحم اهلل من يقر أ� له وللم ؤ�منني وامل�منات �سورة الفاحتة.

�
إ
ىل
ر
ح
مة الله

زوجة اخلطيب ح�سن آ�ل �شهاب

انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل زوجة
اخلطيب ح�سن �شهاب احلاجة زكية علوي
آ�ل �سيد ح�سني ( أ�م علي )زوجة اخلطيب
املال ح�سن �شهاب»اجلارودية» .
واخلط التي آ�ملها النب أ� تتقدم �إىل أ��سرة
الفقيدة ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير أ�ن يتغمدها بوا�سع رحمته
ويدخلها ف�سيح جناته و أ�ن يلهم أ�هلها وذويها ال�صرب وال�سلوان�.إنه
�سميع جميب.

الرادود علي حمود
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الرادود علي هالل
حمود «46عاما �سيهات».
أ
واخلط التي آ�ملها النب أ� تتقدم �إىل ��سرة الفقيد
ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل ا العلي القدير أ�ن
يتغمده بوا�سع رحمته ويدخله ف�سيح جناته
و أ�ن يلهم أ�هله وذويه ال�صرب وال�سلوان�.إنه �سميع
جميب.

احلاجة بدرية ح�سن الع�سيف
انتقلت �إىل رحمة اهلل احلاجة بدرية ح�سن الع�سيف زوجة احلاج
علي جعفر القديحي والدة كل من حممد و جعفر و ح�سن وم�صطفى
وعبد اهلل  .واخلط التي آ�ملها النب أ� تتقدم �إىل أ��سرة الفقيد ب أ�حر
التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يدخلها ف�سيح جناته و أ�ن يلهم
ذويها ال�صرب وال�سلوان .
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حتقيق

�سلبي
ملحة وت�صور �إجتماعي
دار �إيواء امل�س ّنني � ..ضرورة ّ
ّ

املجمع ال�صحي ا إلجتماعي ب�سيهات ..
ق�ص�ص إ�ن�سانية

حممد علي آ�ل خليفة
نائب رئي�س جمعية �سيهات اخلريية

طياته جوانب عميقة من املا�ضي العريق بالرغم من انه قد ي�صعب على أ�ي �إن�سان فهم
أ�و�إدراك تلك ال�صورة جيدا.
ويذ ّكر �آل خليفة باليوم العاملي للم�سنني أ
(الول من �شهر أ�كتوبر) الذي احتفلت به
اجلمعية م ؤ�خر ًا « ،فهو يو ٌم للوفاء والعرفان ورد للجميل لهذه الفئة الغالية على نفو�سنا
جميعا».
وي ؤ� ّكد �آل خليفة أ�ن املجمع ال يقبل أ�ي حالة �إال بعد درا�ستها ب�شكل دقيق للت أ� ّكد من عدم
وجود القدرة لدى العائلة للعناية بامل�سن �سواء ًا من الناحية املادية أ�و من ناحية الو�ضع
ال�صحي ،و�ضرب مث ًال بالزيارة امليدانية أالخرية التي أ�جرتها اجلمعية للم�ستفيدين
من خدماتها يف �شهر رم�ضان حيث ّمت اكت�شاف أ�ح ّد امل�س ّنني يف حالة مزرية من حيث
النظافة وال يوجد من يرعاه ولي�س له أ��سرة ما جعل اجلمعية تعمل على �إقناعه باالنتقال
�إىل املج ّمع.
أ
أ
و أ��ضاف « �إن رعاية كبار ال�سن دينٌ وواجب متليه قيمنا ال�سالمية والن�سان ِية ،وهذا
الواجب يجب أ�ن يزرع يف قلوب أ�حفادنا جتاه أ�جدادهم امل�سنني .فقد أ�عطونا الكثري
من أ�جلنا و�آجل أ�بنائنا .وقد طال بهم العمر ودب فيهم العجز وحان دورنا كي مندهم
بكل ما أ�وتينا من حنان وعطف».
ونفى �آل خليفة ال�صورة ال�سلبية التي يراه بع�ض أ�فراد املجتمع قائ ًال» هدفنا هو أ�ن
ن�سعى مل�شاركة اجلميع من ابناء جمتمعنا للتوا�صل مع امل�سنني واحت�ضانهم باملحبة
واالهتمام ور�سم الب�سمة على �شفاهم والفرحة على وجوههم ،املج ّمع يبذل اجلهود
وير�سل بع�ض النزالء ألداء العمرة ،ويحر�ض على زيارتهم أل�سرهم وزيارة أ��سرهم لهم،
والرحالت �إىل احلدائق العامة والكورني�ش و�شاطئ ن�صف القمر ،و�إ�شراكهم يف بع�ض
فعاليات كمهرجان الوفاء».

حتقيق  /زكريا الع ّباد
قبل قرابة اخلم�سني عام ًا كان رجل أالعمال الراحل احلاج عبداهلل املطرود وبعد أ�ن
أ��س�س قبل �سن ّيات قليلة مع جمموعة من املح�سنني جمعية �سيهات للخدمات االجتماعية
التي تع ّد اجلمعية أالوىل يف اململكة ( ت أ��س�ست  1382هـ) ،كان يتف ّقد احتياجات بلده
ويتلم�س نقاط ال�ضعف لدى الفقراء حماو ًال جهده �سدّها ،وبينما كان يفعل ذلك �إذ
فوجئ ب أ�نّ أ�ح ّد امل�س ّنني الذين ترعاهم اجلمعية وتقدّم لهم الدعم املادي ال ميتلك بيت ًا
ي أ�وي �إليه ولي�س له أ�قرباء يرعونه.
أ�بت نف�س احلاج عبداهلل املطرود الرحيمة حينها �إال أ�ن ي�ست�ضيف ذلك امل�سنّ يف بيته
لكي ي ؤ�يه ويرعاه ،ولكنّ رعاية امل�سنني لي�س أ
بالمر الهينّ خ�صو�ص ًا �إذا احتاجوا �إىل
رعاية �صحية خا�صة ،أ
ولنّ املرحوم املرحوم احلاج عبداهلل املطرود داب على التفكري
ب�شكل م ؤ��س�ساتي ا�ستدعى ذلك أ�ن تقوم اجلمعية با�ستئجار بيت لذلك امل�سن بعد عدّة
�ضم
أ��شهر ،وكان ذلك البيت هو البداية أالوىل لفكرة املجمع ال�صحي االجتماعي حيث ّ
بعدها بفرتة وجيزة ثمانية م�سنني ممن كانوا يعي�شون يف أالكواخ دون رعاية.
تلك كانت حكاية املج ّمع ال�صحي ب�سيهات والذي �شه ّد بعدها تط ّورات ومر مبراحل
حتى و�صل �إىل احلالة املتط ّورة التي ي�شهدها اليوم ،حيث يحتوي على ق�سمني رجايل
ون�سائي �إ�ضافة �إىل ق�سم خم�ص�ص لذوي احلاجة �إىل الرعاية النف�سية ،ناهيك عن
العيادات اخلارجية وق�سم العالج الطبيعي.
�إال أ�نّ فكرة املج ّمع ال�صحي ال تزال �إىل اليوم فكرة يلفها �شيء من اللب�س والغمو�ض
وبحاجة �إىل بع�ض من التو�ضيح للمجتمع الذي ال يزال ّ
قطاع وا�سع منه ينظر �إليه
ب�سلبية « كدار للم�سنني» مهمتها نبذ ه ؤ�الء امل�سنني بعيد ًا عن املجتمع وعزلهم عن
أ��سرهم التي رف�ضتهم وع ّقتهم و أ�نكرت أ�ف�ضالهم عليها.
وهي فكرة خاطئة نحاول من خالل هذا املو�ضوع الذي نلتقي فيه بع�ض نزالء املجمع
آ
�إ�ضافة �إىل أ�ع�ضاء �إدارته والعاملني فيه الك�شف عن واقع هذه امل ؤ��س�سة مبو�ضوعية� • .خر العالج
ً
آ
أالخ�صائي ا إلجتماعي مكي عي�سى �ل خليفة الذي يعمل متط ّوعا يف املج ّمع ا�ستح�ضر
نبذة عن تاريخ املج ّمع حيث ذكر أ�نّ املرحلة الثانية له كانت يف انتقاله �إىل مبنى نادي
• واجب و َد ْين
آ
ي�ضم  20حالة ،ويف املرحلة الثالثة ّمت نقله �إىل مبنى الرو�ضة
كان
حيث
القدمي
اخلليج
ّ
نائب رئي�س جمعية �سيهات اخلريية حممد علي �ل خليفة الذي روى لنا ق�صة بداية
املجمع قال أ�ن الفكرة تنطلق من مبد أ� الرتاحم والتكاتف الذي يتمتع به جمتمعنا ،القدمية واملركز الن�سائي لي�ستوعب 120حالة ،ويف املرحلة الرابعة الراهنة و�صل املجمع
فاجلمعية ومنذ أ�ن ت أ��س�ست اخذت على عاتقها ايواء واحت�ضان ورعاية امل�سنني الذين ال�صحي االجتماعي �إىل م�ستواه احلايل حيث يعترب �صرح ًا من �صروح املنطقة يف جمال
وي�ضم � 256سرير ًا.
ال عائل لهم أ�و الذين تنق�صهم الرعاية واالهتمام من ذويهم ،أ�و قد تعجز أ��سرهم رعاية امل�سنني
ّ
ي�ضم عدد ًا أ�كرب من احلاالت �إىل ما قبل ع�شر �سنوات
عن تقدمي الرعايه ال�صحية الكاملة لهم ،فه�إ ؤ�الء امل�سنون بذلوا العمر كله خلدمة وذكر �آل خليفة أ�نّ املجمع كان ّ
ما�ضية حتى حني افتتاح مركز الت أ�هيل ال�شامل ودار الرعاية يف الدّمام حيث انتقلت
جمتمعهم و أ�عطوا زهرة �شبابهم من أ�جل أ�ن تكون لهم حياة كرمية يف �شيخوختهم.
أ
و أ��ضاف :احلديث عن امل�سنني من �آباء و أ�مهات هذا املجتمع حديث جميل يحمل يف بع�ض احلاالت �إليه ّ
وخف ال�ضغط على املج ّمع و��صبح املج ّمع يرعى  84حالة مو ّزعة بني
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حمليات
حتقيق

 53يف ق�سم الرجال منهم  35يف ق�سم أالمرا�ض النف�سية
والعقلية 18 ،حالة �شيخوخة و�شلل ،ويحتوي ق�سم الن�ساء
على  31حالة منها  9حاالت أ�مرا�ض نف�سية وعقلية و22
حالة �شيخوخة و�شلل.
و أ� ّكد �آل خليفة أ�ن املج ّمع ال ي�ستقبل احلاالت �إىل بعد �نأ
يتوافر فيها �شرطان وهما عدم القدرة على رعايته يف
امل�ست�شفيات حيث تطول فرتة �إقامته ويكتب له خروج ويف
الوقت ذاته عدم القدرة على رعايته يف املنزل .وبني أ�ن
هناك تن�سق مع امل�ست�شفى ومع أ�ولياء أالمور لكتابة تقرير
يتم رفعه إلدارة املج ّمع.
من طبيب و أ�خ�صائي اجتماعي ّ
ين�سق مع اجلمعيات
و أ�و�ضح �آل خليفة أ�ن املج ّمع ّ
املوجودة يف املنطقة مبين ًا أ�ن بع�ض احلاالت ترغب
اجلمعية أ�و البيت يف رعايتها ولكنها ال ت�ستطيع تقدمي
الرعاية املنا�سبة .وبني أ�ن احلاالت امل�ستقبلة عادة ما
تكون من أ��سر �ضعيفة احلال وقد يكون أالوالد غائبون
والزوجة كبرية يف ال�سنّ وحتتاج �إىل رعاية.
ؤ
و أ��ضاف :قد يكون القرار ب أ�ن يتم ا إلقامة لفرتة م�قتة
أ�و تقدمي بع�ض الدعم يف املنزل مثل التثقيف عن طرق
الرعاية ال�صحية أ�و توفري بع�ض أالدوات أ
كال�س ّرة أ�و
الكر�سي املتحرك أ�و اخلادمة أ�و العالج الطبيعي ،أ�و
م�ساعدتهم على احل�صول على امل�ساعدة من الدولة،
وعادة ما يكون ا إليواء هو �آخر العالج.
• عائلة واحدة
وقال �آل خليفة أ�ن مرحلة البحث ا إلجتماعي تنتهي لتبد�أ
مرحلة أ�خرى يدخل فيها امل�سنّ يف مرحلة دمج و أ�قلمة
مع الو�ضع اجلديد ،و أ�و�ضح أ�ن امل�سنّ يخ�ضع يف املج ّمع
�إىل جملة من الربامج ال�صحية ال�شخ�صية كالنظافة
وال�سباحة والربامج الطبية ومتابعة التمري�ض والطبيب
اليومية ،وا إل�شراف الغذائي من أ�خ�صائي تغذية� ،إ�ضافة
�إىل برامج العالج الطبيعي والربامج الرتفيهية.
و أ� ّكد �آل خليفة على أ�نّ الفريق العامل يف املج ّمع ال
يتعامل مع النزالء كحاالت مر�ضية بل ك أ��سرة واحدة
ويظهر ذلك يف طريقة تناول الغذاء اجلماعية والريا�ضة
اجلماعية ما يجعلنا نبكي لفراق بع�ض أال�شخا�ص حني
تنتقل �إىل جوار اهلل تعاىل.
و أ��ضاف :حني نرى أ�نّ احلالة قد حت�سنت قد نقرر �إعادتها

�إىل املنزل� ،إال أ�نّ بع�ض احلاالت التي تعاين من التخلف
العقلي ي�صعب �إعادتها �إىل املنزل ألنّ حالتها ت�سوء ب�سبب
عدم القدرة على متابعة العالج معها يف املنزل .هناك
حاالت ت�ستحق التوقف والعربة ،طاقات هائلة وعقليات
جبارة ذات مراكز قيادية ت�صاب بحوادث فتتح ّول �إىل
حاالت عاحزة ونزالء بجاجة �إىل الرعاية.
و أ� ّكد �آل خليفة على أ�نّ خط أ� ال�صورة ال�سلبية القائمة
لليواء فال�صحيح أ�نها دار لرعاية امل�سنني
على أ� ّنها دار إ
الذين يحتاجون �إىل رعاية خا�صة فبع�ضهم برتت �ساقه
ب�سبب مر�ض ال�سكري وهو بحاجة �إىل متابعة دقيقة
وم�ستمرة إلبر ا إلن�سولني يف الوقت الذي يكون يف أالبناء
يف أ�عمالهم .اخلوف من املجتمع قد يدفع أالهل �إىل
ا إل�ضرار بامل�سنني حني يبقونهم يف املنازل .بع�ض امل�سنني
ي�صرون على دخول املج ّمع وي�شكروننا كثري ًا ،ألن املج ّمع
أ�راح أ��سرهم من عبئ يفوق طاقتهم.
• نزالء من �شتى املناطق
مدير املجمع الطبي علي �آل زواد قال أ�ن املجمع �شهد منذ
افتتاحه العديد من التطورات وهو مقبل مراحل �إ�ضافية
ال�صحي
من التعديالت الهيكلية ،و أ� ّكد أ�ن زيادة الوعي
ّ
يف املجتمع أ�دّت �إىل قلة احلاالت النف�سية �إ�ضافة �إىل
افتتاح العيادة ال�سلوكية �ضمن برنامج الرعاية ال�صحية
أالولية التابع لوزارة ال�صحة والذي يعمل على الك�شف
املب ّكر ملثل لعيوب ال�سمع والنطق واحلاالت ال�سلوكية.
وعن نزالء املج ّمع قال �آل ز ّواد أ� ّنه يخدم نزالء من �شتى
مناطق اململكة أ
كالح�ساء والقطيف والدمام والطائف
وجيزان ومن البحرين ،كما أ�نّ املجمع يتقا�ضى ر�سوم ًا
رمزيا تختلف بح�سب احلالة املادية وقد يكون جمانيا
لبع�ض احلاالت .كما أ�نّ املج ّمع يقدّم بع�ض خدماته
على م�ستوى املنازل .وهناك تن�سيق مع امل�ست�شفيات،
م�ست�شفى القطيف املركزي مث ًال هناك حالة تعي�ش منذ
�سنة ون�صف يف امل�ست�شفى و أ�قربا ؤ�ه يرف�ضون أ�خذه
رغم أ�نه م ؤ�هل للخروج ،هناك تن�سيق حالي ًا مع املجمع
ال�ست�ضافته.
أ
وبني �آل زواد �ن �صلة النزيل بعائلته ومقدار زياراته
لهم يف املنزل تت أ�ثر بحالته ال�صحية فهناك زيارات يف
اجلمع أ
والعياد لكن هناك على �سبيل املثال معاناة تخ�ص

يتم االلتزام بالربنامج
مر�ضى ال�سكر وال�ضغط حيث ال ّ
الغذائي لهم يف املنزل ما ي�ضطرنا �إىل �إر�سالهم �إىل
امل�ست�شفى أ�حيان ًا إلعادتهم �إىل و�ضعهم ال�سابق ،ولكننا
نوجه الن�صائح أ
للهل ب�ضرورة الزيارة املتكررة.
• حكايات النزالء
التقينا ببع�ض نزالء املجمع ومنهم امل�سن �إبراهيم الها�شم
من �سيهات الذي أ�بدى �سعادته مبا يالقيه من رعاية
�شاملة ،وقال أ�نّ �سبب جميئه للمجمع هو حالته ال�صحية
وعدم توفرها يف البيت ،و أ�و�ضح أ�نه يقوم بزيارة أال�سرة
أ
وال�صدقاء ألكرث من مرة يف أال�سبوع لفرتة كافية متتد
من الع�صر حت العا�شرة م�ساء ًا .ونفى أ�ن تكون احلياة
يف املجمع مملة وقال أ�نها « جميلة « ،وقال أ�نه ذهب �إىل
العمرة  3مرات خالل � 9سنوات ق�ضاها يف املجمع ،و أ�نه
يتمتع بعالقة �صداقة مع بع�ض النزالء وا إلداريني.
أ
ال�سيد �سعيد القفا�ص كان �إداريا يف أ�حد الندية
الريا�ضية يف القطيف ي�سمى ( البدر) وحالي ًا ي�سمى
الرتجي ،فاقد للب�صر ،ا�ستغل فر�صة وجودنا لين�شدنا
ّ
�شيئ ًا من ال�شعر عن �صفات أ�يام أال�سبوع ومزاياها وما
ينا�سبها من أالعمال العظيمة والب�سيطة .ثم �شرع يف
احلديث عن أالندية الريا�ضية احلالية و�شغفه بنادي
ال�شباب ،وذكرياته مع أالندية القطيفية قدمي ًا حيث كان
ال�شجار العنيف ي�شتعل بني فريقي (البدر) و(الت آ�لف)
ما ي ؤ�دي �إىل �سجن الالعبني .ويتذكر كيف كان يف �إحدى
املباريات يو ّزع احلالوة على أالطفال امل�شجعني لفريقه
لتحفيزهم ما ت�سبب يف الفو�ضى بينهم ودعى ال�شرطة
�إىل احتجازه.
أ�ما ال�سيدة زهراء بزرون التي بدا أ�نها يف قرابة الثمانني
من عمرها فهي تختزن يف ذاكرتها العديد من الق�ص�ص
القدمية التي كان أالقدمون يروونها وقد بدت م�ستغربة
لوجودنا يف البداية �إال أ�نها �سرعان ما ا�ستجابت لدعوتنا
و�شرعت يف �سرد ق�ص�صها التي حتكي عبق املا�ضي منها
حكاية بدت خرافية حتكي عن جنّ و�إن�س ت�ستح ّمون
يف عني واحدة وت�صل بينهم بع�ض املواقف الطريفة
التي يعبرّ ون عنها �شعر ًا ،وبذات الطرافة كانت حكاية
(الع�صيدة) التي تناف�س عليها أ�فراد عائلة فقرروا أ�ن
من ي أ�تي ب أ�ف�ضل أالبيات يف الع�صيدة هو من ي�ستح ّقها.
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املهند�س وليد القطري لــ

قرار مفاجئ نقلني من درا�سة الطب يف الريا�ض �إلـــــــ
ثالثون عام ًا مع الهند�سة و�إدارة أ
العمال
و الزلت أ�بحث عن اجلديد.

حوار:ف ؤ�اد ن�صر اهلل �/سلمان العيد
بني الريا�ضة والهند�سة والعقار والتجارة ،يقف املهند�س وليد عبداهلل القطري �شاخما ،حامال �سالحه
الذي ال يهزم وهو «حب التحدّي» ..تلك ال�صفة التي ورثها عن والده احلاج عبداهلل حمفوظ القطري،
الذي و�صفه بــ»املغامر» لكونه قام من عدة عرثات و �إنتكا�سات جتارية ليبد أ� من جديد و ينجح.
«القطري» يف حواره مع «اخلط» ا�ستعر�ض م�سل�سل ذكرياته يف أ�حياء القطيف ،القدمية (القلعة،
باب ال�شمال) ،ذاكر ًا أ� ّيامه أالوىل يف الدرا�سة ،متط ّرق ًا �إىل ق�صة �إلتحاقه بتخ�ص�ص الهند�سة،
وقد كان من املفرت�ض أ�ن يلتحق مع ابن عمه الدكتور غازي مهدي القطري ليكون طالب ًا يف
كلية الطب بجامعة امللك �سعود بالريا�ض ،لكن قرار ًا مفاجئ ًا و�سريع ًا أ�تخذه و أ�حال معاملته
اىل درا�سة الهند�سة ،ف أ��صبح ـ فيما بعد ـ �صاحب ثاين أ�قدم املكاتب الهند�سية مبحافظة
القطيف.
«القطري» كذلك ،ترك العمل احلكومي بقرار ذاتي ،ومل ي�ش أ� أ�ن يوا�صل فيه ،
وارت أ�ى أ�ن يتح ّول �إىل القطاع اخلا�ص ،رغم تق ّلده من�صب ًا رفيع ًا ومتقدم ًا يف
املديرية العامة لل�ش ؤ�ون البلدية والقروية يف املنطقة ال�شرقيةّ ،
فف�ضل
موا�صلة الدرا�سة ثم العمل يف القطاع اخلا�ص ،ف أ��س�س مكتب
القطري الهند�سي ،وكان ثاين مكتب على م�ستوى حمافظة
القطيف ـ كما �سبق القول ـ ليتحول الحق ًا ل «القطري
لل�ست�شارات الهند�سية» و ينقل جزء ًا من خدماته �إىل
إ
عموم اململكة ،والبحرين ولبنان.
بني هذه التنقالت ،هناك حوادث ،وهناك
عقبات ،وهناك طموحات ـ عمرها  30عام ًا
يعر�ضها «القطري» يف احلوار التايل:
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ـــــى درا�سة الهند�سة يف الظهران
مكتبي يف القطيف هو أ
ال�صل ..
و أ�دعو املهند�سني الفتتاح مكا ًتب جديدة

�صورة جتمع احلاج عبد اهلل القطري مع ابنيه �سامي و وليد يف طفولتهما

ــ يف بداية احلوار لعلنا نبد أ� ب�س ؤ�ال تقليدي بحت ،وهو :متعارف عليه منذ زمن بعيد ..هذا ف�ضال عن أ�ن تقارب املنازل مع
أ�ين كانت الفرتة أ
بع�ضها كانت حتمل أ�هدافا اجتماعية غري موجودة ـ بكل أ��سف ـ يف
الوىل من حياتكم؟
ـ أ��شكركم �شكر ًا جزي ًال على هذه اال�ست�ضافة ،وهذا اللقاء ،و أ�مت ّنى الوقت احلا�ضر.
أ�ن أ�كون �ضيف ًا خفيف ًا على قراء جملة «اخلط» ،و أ�قول أ�ن البداية
كانت يف باب ال�شمال م�سقط ر أ��سي و والدتي حيث كان ذلك يف أ�واخر ــ وكيف كانت الدرا�سة يف ذلك الوقت؟
 1373حيث انتقلت العائلة من القلعة اىل باب ال�شمال قبل ذلك ـ اما يف القلعة ف�إين أ�تذكر أ�ين التحقت يف ال�سنوات أالوىل مبدر�سة
احل�سني بن علي ،وبقيت بها حتى ال�صف الثالث االبتدائي ،بعدها
التاريخ بب�ضعة �سنوات .فهناك ق�ضيت فرتة الطفوله.
انتقلت اىل مدر�سة الفالح ،وكان انتقالنا غريبا يف ذلك الوقت� ،إذ
ــ لعلّنا نت�ساءل يف هذا املوقف عن أ
ال�شياء أ�و الذكريات مت جمع كل الطلبة يف طابور واحد على �صفني ،وانتقلنا اىل املدر�سة
ً
أ
أ
العالقة بالذهن من القلعة ،ماذا بقى منها ،وماذا تتذكرون اجلديدة م�شيا على القدام مثل طوابري اجلنود� ،و طوابري الك�شافة،
من تلك أ
وكان املدر�سون ي�شرفون على العملية التي متت بان�ضباط تام ،وكل
ال ّيام؟
أ
أ
آ
ـ كنت أ�تردد و أ�نا �صغري على القلعة حيث منزل اجلدة و بع�ض أالقارب طالب قد �م�سك بزميله الطالب الخر� ،إىل �ن انتقلنا جميعا �إىل
و ال أ�ن�سى منها بالطبع بع�ض الق�ص�ص الطريفة حيث �ساباط الظلمي املقر اجلديد ،أ�و املدر�سة اجلديدة ،و أ�تذكر جيد ًا �إنني كنت برفقة
الذي هو مظلم حتى يف ال ّنهار ،و رغم قربه من املنازل � إ اّل أ�نه يبعث عدد من زمالئي ومنهم »:نادر اخلنيزي ،ف ؤ�اد اخلنيزي ،د .غازي
اخليفة والذعر ،لدى أالطفال بوجه اخل�صو�ص ،كما أ�تذكر يف القلعة القطري ،وزكي اجل�شي» وغريهم ،لكن ال�شيء الذي بدا وا�ضح ًا ،وال
حمام (الوار�ش) حيث كنا ن أ�خذ ن�صيبنا من ال�سباحة يف ماء �ساخن يزال عالق ًا يف الذاكرة هو ف�صل أ
(الول «د»)يف املرحلة املتو�سطة،
تلك املرحلة املليئة باحليوية أ
والحداث اليومية ،حيث أ�ن جمموعة
وف ّوار ،ينم عن نعمة كبرية من املياه.
أ
أ
ذلك الف�صل ال زالت على ات�صال دائم ،تت�لف من ��شخا�ص يتجاوز
ــ بو�صفك مهند�سا كيف جتد ت�صميم املباين يف ذلك عددهم الثالثني �شخ�صا ،مازلنا على ات�صال ،بيننا برامج
اجتماعية ،لقاءات ورحالت ،ومع تطور التقنية احلديثة قمنا بو�ضع
الزمن؟
آ
أ
ـ كل املباين يف القلعة متال�صقة مع بع�ضها ،ومن وجهة نظري �ن هذه اجلميع �ضمن رابط م�شرتك على الوات�س �ب ،وت�ضم هذه املجموعة
العملية مق�صودة ،هي بالت أ�كيد نتاج جتارب حياتية طويلة يف املجال عددا من الزمالء ،تعارفوا يف أالول متو�سط وهم اليوم �آباء و أ�جداد
وال زالوا متوا�صلني مع بع�ضهم ،واذكر منهم :ح�سني احمد ال�سنان،
البناء� ،إذ أ�ن ترابط البيوت جاء ب�شكل يحقق احلماية للمباين
ولل�سكان من ق�ساوة وتق ّلبات الطق�س وتغيرّ اته يف بالدنا ،لذلك أ�جد خالد العمران ،حممد �سعيد اجل�شي ،حيدر العوامي ،د .تقي الفرج،
أ�ن التوجه اجلديد يف البناء غري مالئم ،والينا�سب ـ يف بع�ض جوانبه د.جمال الزاير ،م .زكي الربيكي ،حم�سن ال�صناع ،د .ح�سن
ـ ظروفنا اجلوية واملناخية ،ولع ّلي يف هذا املجال أ�قول أ�ن فكرة جعل الها�شم ،م .على �سنبل ،أ�ديب اخلنيزي ،ح�سن املغا�سلة ،م .مريزا
اخلدمات يف الدور أالر�ضي كانت متداولة ،منذ ذلك الزمان ،ولي�ست املال ,عبداملجيد ا�سماعيل,عبدالعلي البحارنة ,ف ؤ�اد من�صور يحيى,
جديدة على جمتمعنا يف حمافظة القطيف ،ف�ضال عن كون ال�سباحة نادر ن�صر ال�شيخ أ�,مري عبدالكرمي الطراح و غريهم .وكان من جيلنا
يف احلمامات داخل املنزل ،بل داخل غرف النوم نف�سها هو �سلوك اي�ضا ولكنهم لي�سوا من ف�صل أالول «د» م .زكي عبدالكرمي امل�صطفى
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 ,د .ريا�ض امل�صطفى ،وفايز عبدالكرمي ال�سنان ،زكي
ال�صائغ ,و أ�حمد الداوود  ,ابراهيم امل�شكاب ,ح�سن
و حممد اليو�سف و د .ح�سن الها�شم و غريهم ,مع
مالحظة هامة هنا� ،إن هذه املجموعة ت�ضم ا�شخا�ص ًا
من القطيف املركزية ،ومن كافة أ�طراف وقرى
القطيف.
ــ ماذا عن املعلّمني؟
ـ مل يكن هناك مع ّلمون من القطيف يف تلك الفرتة،
ولكن كان هناك معلمون �سعوديون من املناطق ال�سعودية
أالخرى ،خ�صو�صا مدر�سي املواد الدينية.
ـ هل ا�ستمرت املجموعة يف املقاعد الدرا�سية يف
املرحلة الثانوية؟
ـ يف املرحلة الثانوية تف ّرقت املجموعة يف املقاعد
الدرا�سية ،وبقيت العالقات االجتماعية ،والتي ال تزال
م�ستمرة حتى اليوم ،فقد انتقلنا اىل مدر�سة معن بن
زائدة الثانوية ،وكان مقر املدر�سة عبارة عن مبنى
م�ست أ�جر .وكان بجوار املبنى خباز ننزل له الفلو�س من
الدور أالول ،وهو بدوره يرفع �سلة اخلبز عن طريق حبل
جن ّره لن أ�كل ما يتي�سر لنا يف الف�صل متجاوزين بذلك
احل�صار املفرو�ض علينا من قبل ا إلدارة حيث مينع
علينا اخلروج ف�ضال عن أالكل وال�شرب.
ــ ماذا بعد الثانوية؟
ـ التحقت بالق�سم العلمي يف الثانوية ،والتحقت بعد
الثانوية اىل كلية البرتول واملعادن (التي أ��صبحت
جامعة البرتول واملعادن ،ثم جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن) ،ويف البداية مل يكن يف بايل أ�ن التحق بهذه
الكلية ،و�إمنا كان املق�صد هو الذهاب اىل الريا�ض مع
ابن عمي «غازي» لدرا�سة الطب ،خا�صة و أ�ن أ�خي
«�سامي» كان مقيما يف الريا�ض ،ويدر�س يف كلية التجارة
لكنني ب�صورة مفاجئة ،وبقرار �سريع غيرّ ت وجهتي
وذهبت اىل الكلية وتخرجت بعد ب�ضع �سنوات ،أ�ي يف
العام  1977م ـ من ق�سم «العلوم الهند�سية» ،وكنا
ثالثة أ��شخا�ص التحقنا بهذا الق�سم وتخ ّرجنا يف وقت
واحد وهم «زكي ال�شيخ حممد �صالح الربيكي ،ريا�ض
حممد �سعيد اجل�شي ،و أ�نا» ،وكان باقي الزمالء من
ذلك اجليل قد التحقوا بق�سم «الهند�سة التطبيقية».
ــ وماذا كانت الوجهة بعد التخرج؟
ـ بعد التخرج من الكلية وحتديدا يف عام  1977م
ـ كانت املجاالت مفتوحة يف كل القطاعات ،بحكم
ندرة الكفاءات الوطنية ال�سعودية ،فجاءت وجهتي

14

نحو احلكومة ،وحتديدا يف وزارة البلديات ،وذلك والتحقت بجامعة �سان دياجو وح�صلت على درجة
يف مديرية التخطيط باملنطقة ال�شرقية ،وكنت أ�نا املاج�ستري يف جمال «ا إلدارة وتطوير النظم» ،وكان
ال�سعودي الثاين الذي يتم تعيينه يف هذه املديرية ،ذلك يف عام .1983
حيث ا�ستمر الو�ضع بنا عاما واحدا حتى �صدر مر�سوم
ملكي يق�ضي بدمج «التخطيط» مع «ا إلدارة الهند�سية» ـ خالل هذه امل�سرية كيف كان ت أ�ثري الوالد
و�سميت املديرية العامة لل�ش ؤ�ون البلدية والقروية ،احلاج عبداهلل بن حمفوظ القطري ،وهو
وهي التي تقوم بدور أ
«المانة» يف الوقت احلا�ضر ،ال�شخ�صية املعروفة باملثابرة والبحث عن
حيث ت�شرف على جميع البلديات يف املنطقة ،وتتابع النجاح والتميز؟
علي  ,وعلى أ�خواين أ�ي�ضا،وكان
كافة �ش ؤ�ونها ،وكان ير أ��س املديرية �شخ�ص من طراز ـ �إن ت أ�ثري الوالد كبري ّ
نادر وهو املهند�س عبدالرحمن ال�شهيل ،فهذا الرجل – يرحمه اهلل -مينحنا الثقة و يهيئنا للم� ؤس�ليات,
ا�ستفدت منه كثريا ،خ�صو�صا يف طريقة �إدارته فكنت أ�نا و أ�خي االكرب �سامي ن�سافر �سوي ًا اىل العراق
وح�سمه أ
للمور فهو مهند�س معماري ميتلك قدرة و �سوريا و لبنان و ايران معتمدين على انف�سنا لنتعرف
�إدارية راقية ،وكان مديري املبا�شر ،وكنت رئي�س ًا على عادات و تقاليد و ثقافات تلك البلدان .و يف
لق�سم �إدارة اخلدمات البلدية ،والتي ت�شرف على كافة املرحلة اجلامعية نظمت لنا الكلية رحلة اىل املانيا ,و
�ش ؤ�ون ال�صيانة يف املنطقة ال�شرقية مبا فيها ال�شوارع لذلك مل أ��شعر ب أ�ي �صدمة ح�ضارية حينما �سافرت �إىل
والكهرباء والنظافة وامل�سطحات اخل�ضراء ،ففي هذا أ�مريكا لكوين متعودا على ال�سفر والتعامل مع االفراد
من خمتلف احل�ضارات ..وقد تع ّر�ض الوالد يف بع�ض
�سنوات حياته �إىل خ�سارة فادحة ،ا�ضطرته ألن ينهي
جملة وا�سعة من أ�ن�شطته التجارية يف الظهران ،وينتقل
اىل القطيف ،ليعمل «خم ّل�صا» لبع�ض املعامالت يف
الدوائر احلكومية� ،إذ أ�ن ذلك الرجل الرثي الذي كانت
لديه  8ـ  10م�ستودعات للمواد الغذائية يف الظهران،
وكان يتعامل مع كبار التجار ،فج أ�ة حت ّول �إىل رجل
يركب مردوف ًا (مقلو�ص ًا) على د ّراجة عادية ينتقل من
خاللها من مكان آلخر ،ثم فتح له مكتبا أ�و حمال يف
منطقة «اجلبلة» وح�صل على توكيل من جريدة اليوم
ي�ستقبل من خالله ا إلعالنات الفردية ،لكنه مع ذلك
قام بن�شاط ال�سم�سرة العقارية ،ثم انتقل اىل ن�شاط بيع
و�شراء أالرا�ضي ،فدخل �سوق العقار من أ�و�سع أ�بوابه.
كان الوالد م�سوق ًا عقاري ًا من الدرجة أالوىل فرغم انه
مل يكن خريج جامعة أ�و مدر�سة اال انه قد ا�ستطاع أ�ن
يحوز على ثقة �شركائه يف العقار و �إعجابهم حيث كان
الوحيد الذي ا�ستطاع أ�ن ي�سوق مئات أالرا�ضي بيع ًا و
احلاج عبداهلل حمفوظ القطري
�إعادة �شراء وب أ��شكال و فنون خمتلفة .ولعلي هنا أ�توقف
عند جمموعة مواقف �شهدت بع�ضها ،و�سمعت البع�ض
املوقع عملت ثالث �سنوات بعدها طر أ�ت على بايل ا آلخر من أ��شخا�ص تعاملوا معه فكان يجال�س ال�صغري
فكرة موا�صلة الدرا�سة وال�سفر اىل الواليات املتحدة والكبري ويف كثري من أالحيان يجل�س يف �سوق اخل�ضار
االمريكية من أ�جل احل�صول على درجة املاج�ستري ،مع الباعة يتحدث �إليهم ،و أ�كرث من �شخ�ص �سمعته
حينها قدّمت على �إجازة طويلة ،و أ�خربت ال�شهيل يتحدث عن ت�شجيع الوالد له على �شراء أ�ر�ض ،أ�و بناء
بن ّيتي وكان متجاوب ًا ومتعاون ًا أ�ي�ض ًا ،و أ�نهيت �إجراءات بيت حتى أ�ن أ�حدهم قال يل باحلرف الواحد »:لوال
تلك ا إلجازة بالتن�سيق مع مدير �ش ؤ�ون املوظفني را�شد ابوك ملا ملكت منزال» ،يف �إ�شارة �إىل ت�شجيع الوالد له
ال�سنيد ،حينها ذهبت اىل كاليفورنيا وكان هناك على امتالك أ�ر�ض ثم القيام ببنائها ..وكان يرحمه اهلل
ابن عمي «منري القطري» قد أ�نهى اجراءاتي أالولية يعتمد علينا يف كثري من أالمور ،فمثال كان يعتمد على
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ــ �إذا عدنا �إىل احلياة العملية ،كيف ن� أش�ت
العالقة بينكم وبني الهند�سة واملكاتب
الهند�سية؟
ـ خالل درا�ستي يف الواليات املتحدة أالمريكية كنت
أ�ف ّكر يف جمال اال�ست�شارات الهند�سية ،ومل يكن يف
ذلك الوقت يف القطيف �سوى مكتب واحد ومع الزمن
زادت أ�عداد املكاتب ،ومازلت ـ حتى هذه اللحظة ـ
�شجع أ�ي �شخ�ص يعتزم افتتاح مكتب هند�سي ،اعتقادا
أ� ّ
م ّني ب أ�ن هناك حاجة ما�سة ملخرجات هذا الن�شاط،
الذي ي�ستقبل املزيد من أالفكار ،وي�ستوعب الكثري
من الطروحات ،لذلك بعد عودتي من أ�مريكا �سافرت
�إىل الفلبني ال�ستقدام مهند�سني للعمل معنا يف املكتب،
وذلك بعد أ�ن قمت بالرتخي�ص للمكتب ،و أ�ثناء �سفري
قام اخي «�سامي» بتجهيز املكتب من ح�سابه اخلا�ص،
وكان ذلك يف العام  1983أ�ي أ�ننا مع مطلع العام املقبل
نكون قد دخلنا العام الثالثني من عمر املكتب ،و �سوف
يكون لدينا �شعار جديد ،وانطالقة جديدة ،كوننا ن�سعى
اىل التطور و التميز والبحث عن أالف�ضل.
ــ لو �س أ�لنا املهند�س وليد القطري عن القاعدة
أ
ال�سا�س التي ينطلق منها يف عمله ون�شاطه
الهند�سي فماذا يقول؟
ـ �إنني ومنذ أ�ن ق ّررت االلتحاق بهذا الن�شاط كنت
عا�شقا للتحدي ،ولدى رغبة يف ذلك ،ومنبع هذا
أالمر هو الثقة بالقدرة على الو�صول اىل النتيجة التي
يريدها العميل بكل كفاءة واقتدار ،لذلك كان مكتبنا
هو من ي�صمم لعدد من ال�شركات أالجنبية مثل �شركات
املطاعم ذات أال�سماء العاملية املعروفة .كان لنا �شرف
االنطالق من القطيف اىل كافة مناطق اململكة� ،إ�ضافة
اىل مملكة البحرين ،ولبنان ،وكذلك فاز مكتبنا من
بني عدد من املكاتب وال�شركات الهند�سية بت�صميم
احلديقة الزجاجية التي تعود ملكيتها اىل �إحدى
ال�شركات الكبرية يف العا�صمة الريا�ض ،علما ان من

رئا�سة نادي الرتجي كانت
فرتة جميلة ،حققنا
نتائج ايجابية حملي ًا
وخارجي ًا
أ�يام القلعة ال تن�سى،وتلك
هي ق�صتي مع «�ساباط»
الظلمي
جتربة الدخول يف
انتخابات غرفة ال�شرقية
جيدة ولكن ...

حوار

أ�خي «�سامي» يف البيع باجلملة ،حينما كانت لدى الوالد
م�ستودعات يف الظهران ،وقد كنا يف فرتات خمتلفة من
حياتنا نقيم عدة أ�يام يف الظهران ،ومازلت اتذكر أ�ين
ر أ�يت أ�حد ال�سائقني الذين يتعاملون مع الوالد وكان قد
جلب ب�ضاعة اىل القطيف ،فجئت �إليه أ�نا و ابن عمي
غازي وركبنا معه �سيارته اخل�شبية وذهبنا معه من
القطيف اىل الظهران ،دون أ�ن أ�خرب أ�حدا ،وحينما
ر�آين الوالد ا�ستغرب جدا ،وكانت أ�ول مغامرة قمت بها
يف حياتي.

ـ لقد دخلت مع أ�خي «�سامي» يف العديد من امل�شاريع
امل�شرتكة التي لها عالقة بالعقار والهند�سة يف �آن واحد،
فكنا أ�ول املط ّورين أ
للرا�ضي يف اجلبيل ال�صناعية،
كما �إننا أ�ول من أ�ن�شا مبنى جتاريا ا�ستثماريا هناك،
ذلك املبنى هو مبنى اجلبيل التجاري الذي هو أ�ول
مبنى جتاري على كورني�ش الفناتري باجلبيل ،وكان
�إن�شاء املبنى مبثابة حت ّد كبري لنا� ،إذ أ�ن الهيئة امللكية
باجلبيل وهي اجلهة امل�شرفة على كل امل�شاريع هناك
مل توفر لنا كهرباء يف تلك املنطقة ،فا�ضطررنا ألن
نقوم بعملية التمديد حتت ال�شارع امل�سفلت عن طريق
�شركة أ�جنبية كلفتنا تلك العملية حوايل  700أ�لف ريال،
كما قمنا بتطوير ار�ض يف اجلبيل من اجل ان ت�صبح
جممعا �سكنيا ،وقمنا بتوفري كافة اخلدمات (�سفلتة،
كهرباء ،هاتف� ،صرف �صحي ،متديد مياه ,كيبل
تي يف ،ت�صريف أ�مطار)� ،إذ ا�ستلمنا أالر�ض بي�ضاء
بورا ،و أ�ن�ش أ�نا على تلك االر�ض  66فيلال �سكنية ،وقد
كلفتنا علمية التطوير حوايل  12مليون ريال يف نهاية
الت�سعينات� ،إنني ومع هذه امل�شاريع أ�جد أ�ن الربكة
بد أ�ت من مكتبنا بالقطيف.
ــ كانت لديك جتربة جميلة يف �إدارة نادي
الرتجي ،كيف ت�صفون لنا هذه التجربة؟
ـ لقد ا�ستمرت هذه التجربة ملدة اربع �سنوات ،فقد
جاءت ا�ستجابة حلبي للريا�ضة ،ولنادي الرتجي بوجه
اخل�صو�ص ،ف أ�نا ومنذ زمن طويل ا�شجع الريا�ضة
وارعى بع�ض أالن�شطة الريا�ضية ،كما كنت أ�دعم
امل�سابقات الرم�ضانية ،ففي فرتة من الفرتات قمت
برعاية فعاليات كمال أالج�سام وحمل أالثقال ،وبكل
فخر كان نادي الرتجي خالل فرتة رئا�ستي له ( 1994ـ
 )1998قد حقق بطوالت عربية وعاملية يف جمال كمال
أالج�سام وحمل أالثقال.

ــ أ�ترى أ�ين تكمن م�شكلة أ
الندية الريا�ضية
لدينا؟
ـ هناك م�شكلة أ�زلية لدى جميع أالندية الريا�ضية،وهذه
امل�شكلة تتكرر مع كل رئي�س ،تتمثل يف امل�شاكل املالية،
بني املناف�سني لنا �شركات ومكاتب عاملية منها املكتب ف�إذا مل حتل هذه امل�شكلة ب�شكل جذري ف�إن أالندية
الذي �صمم برج اململكة.
الريا�ضية �سوف تبقى تعاين.
للنحاد ال�سعودي أ�ثناء
ــ هل اقت�صر ن�شاطكم على اال�ست�شارات ــ هل مت تر�شيحكم إ
الهند�سية أ�م كان لديكم أ�ن�شطة أ�خرى قريبة توليكم رئا�سة النادي؟
للجابة على هذا ال� ؤس�ال اقول �إنني وبعد انتهاء فرتة
من التخ�ص�ص كبع�ض أ�ن�شطة العقار �إ�سوة ـ إ
بالوالد؟
للحتاد ال�سعودي لرفع أالثقال
رئا�ستي للنادي ر�شحت إ
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حوار
وكمال أالج�سام ،ويف أ�ول اجتماع لالحتاد مت اختياري نائبا للرئي�س ،وعلى �ضوء ذلك مت تكليفي برئا�سة
وفد اململكة لفعاليات ريا�ضية يف �سوريا وماليزيا ،وخالل تلك الفرتة أ�ي�ضا حققت منتخبات اململكة يف كمال
أالج�سام وحمل أالثقال نتائج غري م�سبوقة على امل�ستوى العاملي ،وكان أ�كرث املت�سابقني من العبي املنتخب
قادمني من نادي الرتجي ،حتى ان مدرب املنتخب حينذاك هو نف�سه مدرب الرتجي وهو الكابنت كاظم
البحراين ،ولع ّلي يف هذا املجال أ��شيد باجلهود الذي بذلها أ�ع�ضاء جمل�س االدارة وهم  :ن�صر ا�سماعيل،
عبدالعزيز ابو ال�سعود ،هادي العوامي،حممد ال�سنان ,غالب الفلفل (وكان هذا أالخري ع�ضوا معي يف
االحتاد ال�سعودي أ
للثقال وكمال أالج�سام) أ�ي�ض ًا ،وقد كانت تلك الفرتة جتربة ممتازة بكل معنى الكلمة،
تع ّرفت من خاللها على ا آللية الالزمة إلدارة النوادي الريا�ضية.

�سامي عبد اهلل القطري �شقيق ال�ضيف

ــ لو عر�ض عليك م�س أ�لة العودة مرة أ�خرى لرئا�سة النادي كيف يكون موقفكم؟
ـ أ�نا أ�ت�ش ّرف بخدمة النادي ،وخدمة الريا�ضة ،ولكني اعتقد ان هناك من ي�ستطيع ان يعطي أ�كرث و أ�ف�ضل مني يف الوقت احلا�ضر ،ولكن ـ مع ذلك ـ ومن م�صاديق توا�صلنا مع
هذا الن�شاط نحن ب�صدد تكوين جمل�س أ�ع�ضاء ال�شرف للنادي ،وهناك عملية تن�سيق مع املهند�س �شفيق ال�سيف رئي�س النادي وبقية العاملني يف النادي من اجل ذلك و أ�ظن
�إنني بهذا قد أ�جبت على � ؤس�الكم حول التوا�صل مع النادي.
ــ كانت لديكم جتربة يف امل�شاركة يف انتخابات
غرفة ال�شرقية هال حدثتمونا عن ذلك؟
ـ لقد دخلت يف حتالف مع جمموعة «التطوير» بقيادة
رجل االعمال املعروف أالخ أ�حمد بن �سليمان الرميح،
يوم كانت االنتخابات يف الغرفة جتري مناف�سة بني
املجموعات ال بني أالفراد كما احلال ا آلن ،وقد قمنا
با إلعداد لدخول االنتخابات بوقت مبكر ،أ�ي قبل 6
أ��شهر من موعدها وعقدنا عدة لقاءات وكانت اخلطة
معقودة ألن ي�صل جميع أ�ع�ضاء التكتل وعددهم 12
�شخ�صا لكننا ا�ستطعنا الو�صول ب�سبعة أ��شخا�ص ،ومل
يحالفني احلظ حينها ألن ا�صل اىل ع�ضوية املجل�س،
واقت�صرت عالقتي بالغرفة من خالل ع�ضوية العديد
من اللجان املتخ�ص�صة.
ــ آ
الن وبعد هذا النجاح على هذا ال�صعيد ما
هو اجلديد الذي حتملونه بعد  30عاما من
العمل املتوا�صل؟
ـ �إننا مع احتفالنا مبرور  30عاما على ت أ��سي�س املكتب
نعمل على و�ضع �سيا�سة معينة لتطوير العمل يف
املكتب حيث ن�سعى للتطور والريادة يف جميع أالن�شطة
املهند�س وليد مع ولديه نا�صر و عبد اهلل
و املجاالت ،و أ�تطلع ألن يعمل معي أ�والدي فقد قام اثنني
منهم وهم نا�صر و عبداهلل بااللتحاق بالعمل يف املكتب يف متابعة ال�ش ؤ�ون املالية وا إلدارية ،ولدي واحلمد هلل خم�سة أ�والد وبنت ،فالبنت �سلمى تخ ّرجت طبيبة أ��سنان ،والباقون
على و�شك التخ ّرج يف املجال الهند�سي وهم أ�دم و يا�سر أ�,ما �سامي فيدر�س يف تخ�ص�ص علم النف�س التنظيمي ،ويف حال التحاقهم بالعمل يف املكتب �سوف يكون �ش أ�نهم �ش أ�ن
املوظفني ا آلخرين ،من نواحي ا إللتزام وح�سن أالداء.
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ثقافة

(ولكنه ال�شمـ�س)

مقاربة لديوان رائد �أني�س اجل�شـي
الو�صول �إىل حوريته م�ستحيل حتى جماز ًا؟
أ�م أ�ن الو�صول �إليها ي�سمى جماز ًا م�ستحيل؟
و أ�ظن أ�نه ال يريد لنا أ�ن نهتدي �إىل �سره
فنهد أ� ,وتراه ي�ستثمر مفردة أ�خرى بنف�س
الطريقة ( لقد ُخبئ الذكر يف قرب ليل)
فهل هو قرب الليل أ�م قرب ليلى؟ على طريقة
الرتخيم فال من قرائن تدل على أ�حدهما
و�إن وجدت فهي تدل على االثنني مع ًا.
ويف ملمح �آخر تراه يتعاطى مع احلروف
منفردة بو�صفها �صناديق مغلقة على كنوز
أال�سرار ,ففي ق�صيدة ( أ�طباء يف كنه
الع�شق) يقول:

يف الديوان اخلام�س له يجرتح ال�شاعر رائد
اجل�شي لغة أ�خرى متخذ ًا التكثيف م�صعد ًا
داللي ًا يلج من خالله عوامله اخليالية ,حام ًال
يف حقيبة �سفره ال�شعري أ�ودواته ا إل�سقاطية
واالنزياحية ,معتني ًا بت�شكيلة اللغوي عناية
فائقة ,ألنه عا�ش ٌق لل�شعر حد حق اليقني
فوق ُد حروفه بني أ�نامله و أ��ضالعه ،ا�ستم َع
لنميمة اللغة يف ال�شعر ف أ�قدم على هتك
أ��سراره بكل �إ�صرار وتر�صد ،وعرب جمموعة
�شعرية مفعمة أ
بالفكار التي ي�ضيئها زيت
العاطفة ,نلمح مدى هو�س هذا ال�شاعر
باخلروج عن الن�سق القدمي حماو ًال أ�ن
ي�سكب انثياالته الذاتية يف قوالبه اخلا�صة,
فا�سمعه يقول فيما ي�شبه التجريد من يف البدء
ق�صيدته أالوىل يف الديوان ( مدد بني كان احلب
�إحبا ًء
�ضفريتني ):
و�سالت حا ؤ�ه َك ِلم ًا
وكانت با ؤ�ه با�سم الغرام
ي�سري وحلن الغيم
ع�شقا ي�ستظ ُّل بدفء نورك
(احلب) هنا هي مفردة كونية لديه
أ�تقن العزف املكثف
كانت نتاج تزاوج بني احلاء والباء ثم �سالت
فوق خطوك
ً
كلما على �صفحات القلوب أ
والل�سن.
وا�ستمات عليه �سكبا
أ
أ
أ
�إنه يفتح من خالل ن�صه �كرث من نافذة وا�سمعه �ي�ضا يف ق�صيدة �خرى بعنوان
تدخل من خاللها رياح الت أ�ويل ,وال يخفى (هاء يف ذكرى املنت�صف) يقول-:
على القارئ عنايته برتا�سل احلوا�س لي أ�خذنا
�إىل جهة االنفعال احلقيقي معه ،فـ(حلن له ما يريد
الغيم ي�ستظل بدفء النور) ,و(اللحن أ�ي�ض ًا من الكاف والنهر
ي�ستميت ان�سكاب ًا على خطوه).
ي�صنع فخاره ما ي�شاء
ويف ن�ص جميل �آخر يذوب اجل�شي ويذوبنا ويكتبه هام�ش ًا فوق طني القدر
معه يف �صوره حيث يقول يف ق�صيدة (حورية
با�سم النور):
قامو�سه اللغوي الوا�سع ,يزدهر بكل
مكونات احلياة ,اجلامدة وال�سائلة ,ما
ت�سري �إليك اخلطى املتعبة
يلمع وما ي�صدح ما يهب وما يرف ,فديوانه
أ
وتعلم أ�ن الو�صول �إليك جماز ًا
ب�ستان لغوي بات�ساع احلياة� ,إال �ن املعجم
هو امل�ستحيل
الديني �سجل احل�ضور أالكثف فكثري ًا ما
لقد ُخبئ الذك ُر يف قرب ليل
ترد كلمات عليها هالة القدا�سة الدينية مثل
ومل تف�ش مكنونه أالتربة
(املعراج ,امل�شيئة ,ال�صالة� ,سورة الكهف,
فهو ي�ضع كلمة (جماز) يف مكان خماتل الغيب� ,سجود ,وحي ,الكعبة ,الهدي� ,آيات,
م�ستخدم ًا فيه التورية ,ليجعل القارئ جنة ,معجزة  ) ...وغريها ,وهذا دليل
(مت أ�رج ًا) بني معنيني ,فهل يق�صد أ�ن على أ�ن ال�شاعر قد انغم�ست قما�شة روحه

نهر �إمياين.
ال�شعرية يف ٍ
ويف نظرة �إىل تراكيبه نعرث على ت�شكيل
مميز حيث ا إل�ضافات املتعددة يف اجلملة
الواحدة مثل:

ناجي حرابه

ـ أ�لف خملب ثعلب.
ـ خطى نعم املريد.
ـ ترياق ع�شق املريد.
ردي روح.
ـ يف
خافقي �شل ِو ُك ّ
ْ
ـ أ�حلان �إيجاب ع�شق.
 أ�نا�شيد كل اخلطا.�إنها �إ�ضافات حتب�س الن َف�س ,رمبا حاول
ال�شاعر من خاللها �إغراق القارئ �إىل
قعر املعنى.
ويف ظاهرة قد تكون غريبة ,ن�شهد كرثة
أالفعال التي تدخل عليها ( أ�ل) ,خمالف ًا
بذلك الذوق النحوي العام رمبا ,فانظر
الت�صح َر  ,التتوه  ,الت�ساقط ,
مث ًال( :
َّ
الت�ستحم  ,الكنت  ,الفا�ض  ,النزفت  ,الينري
 ,الي�ستظل  )...هذا ملمح وا�ضح قد يكون
ال�شاعر أ�راد بذلك ك�سر العرف النحوي
التقليدي ا�ستجابة للهو�س التجديدي الذي
أ��شرتُ �إليه يف أ�ول حديثي ،وهذا قد يكون
مربر ًا مقبو ًال لدى �صديق له مثلي �إال أ�ن
اجلرعة الزائدة من هذا اال�ستخدام
أ��شعرتني ب�شيئ من الرتابة.
أ�خري ًا أ�طرح � ؤس�اال كان حقه التقدمي ولكنني
أ�خرته لكي ال أ�جيب عليه ،وليبقى م�شرعا
على جهات الت أ�ويل وهو� :إىل من يعود
ال�ضمري الغائب يف عنوان الديوان (ولكنه
ال�شم�س) ال�ضمري الغائب احلا�ضر بدفئه
و�إ�شعاعه يف كل �شرايني الديوان والذي
تدور حوله الطقو�س ال�شعرية ،وت�شعل له
نريان أالخيلة ،وتدق له دفوف أالبجدية؟
وما اجلملة املحذوفة قبل أ�داة اال�ستدراك
(لكنه)؟ وملاذا كل هذه التعمية؟ أ�و فلنقل
كل هذه امل ؤ�اربة؟ أ�لي�س من عالمات احلب
التلذذ بذكر ا�سم املحبوب واجلهر به؟
( أ�ال فا�سقني خمرا وقل يل هي اخلم ُر)

– (ليالي منكن أ�م ليلى من الب�شر)،
هكذا أ�وحت لنا �سري املجانني يف الع�شق،
� أس�تع�سف لك مربرا  :رمبا أ�ردت أ�ن تك�سر
ال�سن َة ال�شعرية الع�شقية ،وتبتد َع
أ�ي�ضا هذه ّ
أ�خرى يغيب فيها ا�سم املحبوب ليتجلى يف
كل الن�صو�ص ،ولكن ما حاجتنا للتع�سف �إنه
مق�ص الرقيب ولي�س كفى ،ولكن �شكر ًا لك
يا مق�ص ألن �شفرتك احلادة أ�رغمت ال�شعر
أ�ن يطيل أ��صابع يد املجاز لكي تقطف زهور
الق�صيدة من ب�ستان الغيوم رغما عنك.
عزيزي رائد قد يكون ما هذيتُ به ا آلن
عال كما يقولون ،وتركت
تفكري ًا ب�صوت ٍ
ملقاربات أ�خرى ا إلجابة هذه اال�ستفهامات،
لعلمي أ�ن حتليل خوابيك ال�شعرية يحتاج
�إىل فالح ماهر مذواقٍ  ،يعرف كيف ينبت
عري�ش اللغة ،وكيف ين�ضج عنقود ال�شعر،
وكيف يعت�صر خمر ًا.
رائد اجل�شي �شاعر يعمل بوعي ,وي�شتغل
بجد ,تن�ضح ثقافته يف خاليا ن�صو�صه,
فهي هو حد التماهي معه ،أ�و قل هذا ما
بدا يل.
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مناق�شة ر�سالة الدكتوراه للزميل الراحل عبدالعزيز جمعة بجامعة اجلزائر:

«امل�شهد ا إلن�ساين يف ال�شعر اجلاهلي»
ح�صلت الر�سالة اجلامعية التي كان أ�عدها الزميل الراحل
عبدالعزيز جمعة قبيل رحيله ،على �شهادة الدكتوراه يف جامعة
اجلزائر ،وعنوانها”:امل�شهد ا إلن�ساين يف ال�شعر اجلاهلي متثيل
ومتثل” .وبتوجيهات من ال�سيد رئي�س م ؤ��س�سة جائزة عبدالعزيز
للبداع ال�شعري ال�شاعر عبدالعزيز �سعود البابطني،
�سعود البابطني إ
ؤ
أ
ناق�ش الر�سالة نيابة عن الراحل ،نائب المني العام يف امل��س�سة
أال�ستاذ الدكتور حممد م�صطفى أ�بو �شوارب ،وذلك بح�ضور جلنة
:ال�ستاذ الدكتور الطاهر حجار م�شرفا ومقرر ًا أ
مكونة من أ
وال�ستاذ
الدكتور عثمان بدري رئي�س ًا ومناق�ش ًا أ
وال�ستاذة الدكتورة جميلة
بومتجد ع�ضو ًا مناق�ش ًا أ
وال�ستاذ الدكتور ال�سعيد حممد عبديل
ع�ضو ًا مناق�ش ًا أ
وال�ستاذ الدكتور حممد م�صطفى أ�بو �شوارب ع�ضو ًا
مناق�ش ًا.
وقد بد أ�ت املناق�شة بكلمة الدكتور عثمان بدري الرئي�س ا إلجرائي
للجل�سة التي أ�ثنى خاللها على البحث والباحث؛ تلتها مبا�شرة كلمة
الدكتور الطاهر حجار امل�شرف على الر�سالة حيث ناب فيها مناب
الطالب رحمه اهلل يف عر�ض قيمة الر�سالة و أ�هميتها ومو�ضوعها وخطتها وع ّرف تعريفاً
�شاف ًيا بزميلنا الراحل رحمه اهلل وركز خالله على الدور الذي قام به أ�ثناء فرتة عمله
بامل ؤ��س�سة (2011-1997م) .
وتواىل من بعد أ�ع�ضاء اللجنة يف عر�ض مناق�شاتهم التي أ�بدوا خاللها �إعجابهم ال�شديد
بالر�سالة ومنهجها العلمي املحكم و�سالمتها اللغوية ودقتها التعبريية وقيمتها العلمية
الوا�ضحة ،و أ�كدوا جمي ًعا أ�ن هذه الر�سالة متثل بحق �إ�ضافة حقيقية للبحث العلمي
و أ�نها متثل �صورة وا�ضحة لل�شعر العربي قبل ا إل�سالم على م�ستوى امل�شهد ا إلن�ساين،
و أ�كد الدكتور ال�سعيد حممد عبديل ،أ�ول املناق�شني قيمة هذه الر�سالة التي تعد من
الر�سائل القليلة التي ال يفرط فيها املناق�ش وال ي�سعى للتخل�ص منها بعد املناق�شة؛ على
حني لفتت الدكتورة جميلة بومتجد �إىل قدرة الر�سالة على املزج بني القدمي واحلديث
وتوظيف املناهج املعا�صرة يف قراءة الن�ص ال�شعري القدمي.
وجاءت كلمة أال�ستاذ الدكتور حممد م�صطفى أ�بو�شوارب على النحو التايل:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ف�إنه ي�شرفني أ�ن أ�كون بينكم اليوم ممث ًال مل ؤ��س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني
للبداع ال�شعري ،وبا�سم رئي�سها ال�شاعر أال�ستاذ عبدالعزيز �سعود البابطني أ�بد أ� أ�و ًال
إ
بالرتحم على زميلنا العزيز الفقيد عبد العزيز حممد جمعة رحمه اهلل؛ وثان ًيا ب�شكر
أال�ستاذ الدكتور الطاهر حجار امل�شرف على هذه الر�سالة والزمالء أالعزاء أ�ع�ضاء
جلنة املناق�شة على دورهم يف قراءة هذا البحث وتوجيهه .وثال ًثا ب�شكر جامعة اجلزائر
على رعاية هذا التقليد العلمي املحرتم الذي نتمنى أ�ن تعممه �سائر اجلامعات العربية
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بحيث ي�سمح مبناق�شة الر�سائل العلمية التي تويف أ��صحابها بعد االنتهاء من �إعدادها
وقدموها مكتملة �إىل جامعتهم ،مبا ال يحرم املكتبة العربية من بحوث علمية قيمة
م آ�لها �إىل ال�ضياع يف أ�غلب أالحيان ما مل تتم مناق�شتها واعتمادها .واحلديث عن
زميلنا الراحل عبدالعزيز جمعه رحمه اهلل حديث طويل ال ينتهي ،فقد كان الفقيد
للخال�ص ال�شديد يف عمله واحلر�ص الد ؤ�وب والتدقيق املحكم.
العزيز مثا ًال إ
وقد متتع املرحوم �إ�ضافة �إىل ف�صاحته ومتكنه اللغوي بثقافة وا�سعة ومعرفة عميقة
أ
بالدب والنقد وعالقة متينة مع كثري من أالدباء والباحثني يف الوطن العربي؛ مما
أ�عانه على أ�ن يحتل مكانة مميزة يف م ؤ��س�سة جائزة عبدالعزيز �سعود البابطني
للبداع ال�شعري ،من خالل موقعه معاو ًنا فن ًّيا ألمني عام امل ؤ��س�سة ،و أ�مي ًنا ل�سر جمل�س
إ
أ�منائها.
عاما قام عبدالعزيز جمعة بدوره يف امل ؤ��س�سة على الوجه
وعلى مدى خم�سة ع�شر ً
�سهاما ال ينكر يف كثري من أ�عمال امل ؤ��س�سة اجلليلة و�إجنازاتها الهامة،
أالكمل ،و أ��سهم � إ ً
على نحو جعله حمط احرتام رئي�س امل ؤ��س�سة وجميع زمالئه يف جمل�س أ�مناء امل ؤ��س�سة
و أ�مانتها العامة .وقد جتلى ذلك التقدير بو�ضوح يف قرار رئي�س امل ؤ��س�سة ال�شاعر
عبدالعزيز �سعود البابطني ،بتكرمي زميلنا الراحل عبدالعزيز جمعة من خالل  :طباعة
ً
خمطوطا وتعكف أال�سرة على جمع ق�صائده.
ديوانه الثاين الذي ال يزال
ؤ
ؤ
أ
طباعة كتاب تذكاري يحرره زمال�ه و��صدقا�ه ،وحمبوه.
طباعة هذا العمل الذي بني أ�يدينا اليوم ،وهو ر�سالة الدكتوراه التي قدمها عبدالعزيز
جمعه رحمه اهلل �إىل جامعة اجلزائر بعنوان “امل�شهد ا إلن�ساين يف ال�شعر اجلاهلي..
متثيل ومتثل “.
واحلقيقة أ�ن درا�سة ال�شعر العربي قبل اال�سالم عمل حمفوف باملخاطر ،نتيجة
ما يثار حول كثري من ن�صو�صه من �إ�شكاالت توثيقية ،وما �شاع عنه من أ�فكار غري

ملتقى ابن املقرب أ
الدبي الثقايف

كتبت /هيفاء ال�سادة� -سيهات
أ�قام ملتقى ابن املقرب أالدبي بالدمام احلفل ال�سنوي
مل�سابقة ومهرجان «النب أ� العظيم» مبجل�س الر�ضا
ب�سيهات برعاية ودعم ال�سيد ها�شم ال�سيد عبد الر�ضا
ال�شخ�ص.
و أ�بتد أ�ت أالم�سيه بقراءة �آيات من القر�آن الكرمي
للقارئ حممد املن�صور ،وب�إدارة دفة احلفل ال�شاعر
ابراهيم البو�شفيع ،فكانت اوىل فقرات احلفل ق�صيدة
ل�ضيف املهرجان ال�شاعر ال�شيخ عبداملطلب الهاجوج.
وقدم االمني العام مل�سابقة النب أ� العظيم مبو�سمها
الثاين اال�ستاذ علي طاهر البحراين كلمة او�ضح فيها
معامل امل�سابقة وهيكليتها ومالحمها ومدى اهميتها يف
امل�شهد الثقايف أالدبي املحلي واخلليجي.
و أ�طلقت فرقة الهدى بالدمام انغامها بق�صيدة «جاء
ياء عند باب علي» ،لل�شاعر اال�ستاذ حبيب املعاتيق.
وكانت أ�وىل ق�صائد املت�سابقني يف جمال ال�شعر ال�شعبي
لل�شاعر حيدر العا�شور من «االح�ساء» ،ثم جمال ال�شعر
الف�صيح لل�شاعر يا�سر �آل غريب من «�صفوى» ،كانت
الق�صيدة التاليه من �ضيفة احلفل ال�شاعرة الدكتوره
انت�صار ر�ضي من «البحرين» ،ثم تقدم �ضيف احلفل
ال�شاعر حممد املاجد مبقطوعه وق�صيدة نالت على
ا�ستح�سان احل�ضور.
وتال ذلك ق�صيدة للمت�سابق يف جمال ال�شعر ال�شعبي
ال�شاعر �صادق �سويد من القطيف ،بعدها ق�صيدة
للمت�سابق يف جمال ال�شعر الف�صيح ال�شاعر حممد �آل
قرين من «القطيف» ،خمتتم ًا احلفل مب�شاركة �شعريه
من �ضيف املهرجان ال�شاعر اال�ستاذ با�سم العيثان.
و أ�فتتحت الليله الثانيه بقراءه للذكر احلكيم لل�سيد
علي املكي ،بعدها قام عريف احلفل ال�شاعر اال�ستاذ
زكي ال�سامل بتقدمي كلمه رحب باحل�ضور ،وكانت أ�وىل
فقرات احلفل ق�صيدة للمت�سابق يف ال�شعر ال�شعبي
البحريني علي امل ؤ�لف أ�لقاها نيابة عنه ال�شاعر احمد
هالل.
و أ�لقى رئي�س جلنة التحكيم ال�شاعر والناقد البحريني

ثقافة

دقيقة بكتابات بع�ض القدماء واملحدثني خا�صة
امل�ست�شرقني والباحثني أالوائل الذين مل يتعمقوا
درا�سة الن�ص ال�شعري واقت�صروا يف أ�حكامهم
على ما قر أ�وه يف كتب تاريخ أالدب القدمي التي مل
تكن تتحرى دقة الرواية أ
كالغاين والعقد الفريد
وغريهما.
ومن هنا كانت حاجة ال�شعر العربي قبل ا إل�سالم
امللحة لدرا�سات جادة ت�سرب أ�غواره وتك�شف قيمه
ا إلن�سانية واجلمالية ،وال تكتفي بت�صوير املجتمع
العربي من اخلارج على أ�نه جمتمع غوغائي يعي�ش
على ال�سلب والنهب وما �إىل ذلك من أ�فكار عارية
للن�سان العربي قبل ا إل�سالم
من ال�صحة� ،إذ كان إ
ثقافته اخلا�صة ومواقفه �إزاء ق�ضايا الكون
والوجود.
واحلقيقة أ�ن الدرا�سة التي قدمها املرحوم
عبدالعزيز جمعة ت�سري يف هذا االجتاه ال�صحيح
وتعك�س ثقافته الوا�سعة ومتكنه اللغوي ،وتعك�س
أ� ً
ي�ضا قدرته على فهم الن�ص ال�شعري والتعاطي
معه وقراءته وحتليله .وتك�شف كذلك عن انتمائه
ملدر�سة علمية ر�صينة هي مدر�سة جامعة اجلزائر
التي ح�صل منها على درجة املاج�ستري ويح�صل
منها اليوم ،ب�إذن اهلل على درجة الدكتوراه.
ويف النهاية أ�كرر با�سم أال�ستاذ عبدالعزيز �سعود
البابطني ال�شكر جلامعة اجلزائر أ
ولل�ستاذ
امل�شرف أ
وال�ساتذة املناق�شني ،مرتحمني جمي ًعا
على زميلنا الراحل عبدالعزيز جمعة �سائلني اهلل
عز وجل أ�ن ينفع بعمله هذا و أ�ن ي�سكنه ف�سيح
جناته .ولقد كان ا إلعالن عن مبادرة �سعادتكم
بطباعة الر�سالة بعد مناق�شتها حمل تقدير وا�سع
وفرحة من جميع امل�شاركني يف املناق�شة وتباروا
جمي ًعا يف �شكركم والثناء عليكم وعلى موقفكم
النبيل من عبدالعزيز جمعة رحمه اهلل.
ويف نهاية املناق�شة قدم الدكتور الطاهر حجار
ح�سب التقاليد اجلامعية كلمة تعقيبية �شكر
�سعادتكم فيها و�شكر جميع املناق�شني ،ثم اختتمت
اجلل�سة بطلب من رئي�سها الدكتور عثمان بدري ب أ�ن
تخلى القاعة من املحا�ضرين كي تتداول اللجنة.
هذا وقد قرر أ�ع�ضاء اللجنة با إلجماع خالل
تداولهم أ�ن الر�سالة ت�ستحق أ�رفع درجة و أ��سمى
تقدير ممكن وفق قوانني جامعة اجلزائر فكان
ن�ص املنح كا آلتي « :متنح الر�سالة درجة الدكتوراه
بتقدير م�شرف جدًّا مع التهنئة والتو�صية بطبع
الر�سالة».

يختتم فعالية النب�أ العظيم بفوز الربيح والغريب والعبدالله

الدكتور ح�سني ال�سماهيجي كلمة نيابة عن املحكمني
مقاربات نقدية للن�صو�ص امل�شاركة وطريقة تعامل
جلنة التحكيم مع الن�صو�ص التي مت ا�ستالمها من
جلنة الفرز.
و أ��ست أ�نفت أالم�سية مع املت�سابق ال�شاعر حممد املرهون
بق�صيدة ف�صيحة ،أ�طل من عمان �ضيف املهرجان
ال�شاعر عقيل اللواتي بق�صيدة بعدها ق�صيدة يف
جمال ال�شعر الف�صيح للمت�سابق حيدر العبد اهلل والتي
اده�شت اجلمهور بكلماتها و�إلقائها.
وكانت �آخر الق�صائد املناف�سة ق�صيدة املت�سابق
ال�شاعر أالح�سائي ح�سن الربيح متميزة بالرثاء اللغوي
والبالغي.
واختتم املهرجان فعاليته بكلمة لل�شاعر اال�ستاذ ناجي
حرابة �شكر فيها احل�ضور وال�ضيوف واملت�سابقني من
�شعراء وجلنة حتكيم وكل العاملني يف �سبيل �إجناح
هذه امل�سابقة واملهرجان.
وذكرال�سيد ها�شم ال�شخ�ص كلمة �شكرحتدث فيها عن
ديوان «فرا�شة على كتف الغدير» ،وهو الديوان الذي
جمع الق�صائد امل�شاركة يف املهرجان وامل�سابقة للعامني
ال�سابقني.
وبنهاية احلفل مت تكرمي قارئي القر�آن وال�شعراء
وال�ضيوف واملحكمني من قبل راعي احلفل ال�سيد
ها�شم ال�شخ�ص و أ�مني امل�سابقة اال�ستاذ علي البحراين
ورئي�س ملتقى ابن املقرب اال�ستاذ با�سم العيثان.
ومت ا إلعالن عن النتائج وتتويج الفائزين و�سط حفاوة
اجلمهور بال�صاله على حممد و�آل حممد وكانت
النتائج« :يف جمال ال�شعر الف�صيح» ففاز باملركزاالول
ح�سن الربيح ،واملركز الثاين يا�سر �آل غريب ،واملركز
الثالث حيدر العبد اهلل ،واملركز الرابع حممد املرهون،
واملركز اخلام�س حممد �آل قرين.
ويف جمال «ال�شعر ال�شعبي» فاز باملركز أالول �صادق
�سويد ،واملركز الثاين حيدر العا�شور ،واملركز الثالث
علي امل ؤ�لف.
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مقالة
د .جا�سم ح�سن العلوي

يف فكر ال�سيد حممد باقر ال�صدر

امل�شكلة ا إل�ستقرائية لي�س لها حل قيا�سي
من الثابت لدى جميع من يتبنى بالكامل نظرية ال�سيد ال�شهيد يف ا إل�ستقراء ومذهبها
الذاتي أ�و الذين ال ي�ستطيعون أ�ن يذهبوا معها �إىل أ�ق�صى ما ت�صل �إليه ،أ�عني بذلك
لل�ستقراء �إىل يقني وهو ما عرب عنه باجلانب الذاتي
نقل القيمة ا إلحتمالية العالية إ
أ
أ
من املعرفة والذي معظم علومنا تت�شكل على ��سا�سه� ،ن اال�ستقراء لي�س له حل قيا�سي،
ا�ستنباطي.
أ
أ
ً
�إن أ�ر�سطو �راد للتجربة �ن ت�صل �إىل اليقني اعتمادا على حتويل ا إل�ستقراء �إىل قيا�س
ي�ستمد كرباه مما �إفرت�ضه املنطق أالر�سطي م�سلمة عقلية أ�ولية تنفي أ�ن يكون ا إلتفاق
أ�كرثي ًا أ�و دائمي ًا وت�ستمد �صغراه من التجارب التي تتحرك ،مع تكرارها ،يف ا إلجتاه
الذي ينفي ال�صدفة الن�سبية وي ؤ�كد أ�و يك�شف يف نف�س الوقت عن �سببية �إحدى الظواهر
أ
للخرى .لكن ال�سيد ال�شهيد قد تنبه �إىل أ�ن ما يفرت�ضه املنطق أالر�سطي م�سلمة عقلية
يرتكز عليها يف ت�شكيل كربى القيا�س اخلفي املبطن يف ا إل�ستقراء هو يف حقيقته لي�س
مبد أ� عقلي ًا قبلي ًا� .إن القليل من التدقيق يف هذه الفر�ضية ،وكما أ��شار ال�سيد ال�شهيد
يف كتابه أال�س�س ،يت�ضح لنا أ�ن هذه امل�سلمة لي�ست كذلك .ذلك ألن املبد أ� أالر�سطي
ال ينفي تكرار ال�صدفة على م�ستوى الوقوع أ�ي أ�ن الواقع العملي ومن خالل املمار�سة
وبا إل�ستقراء نف�سه ميكن لنا أ�ن نت أ�كد من هذه احلقيقة -عدم تكرار ال�صدفة يف الواقع.
لكن أ�راد بهذا املبد أ� نفي �إمكان تكرار ال�صدفة و�إثبات �إ�ستحالة تكرارها.
وعندما نقارن بني درجة القوة وا إلميان بهذه امل�سلمة « االتفاق ال يكون دائمي ًا أ�و أ�كرثي ًا
« وبني درجة القوة وا إلميان بامل�سلمة العقلية التي تنفي � -إجتماع النقي�ضني  -مث ًال
للن�سان جمهز بحيث يقبل بهذه احلقيقة دون أ�دنى
نرى أ�ن العقل النظري والعملي إ
�شك .ولكن عندما نت أ�مل يف امل�سلمة أالر�سطية ال ن�ستطيع أ�ن نلم�س ذلك الزخم أ�و
احل�ضور يف النف�س التي جتعلها يف نف�س الدرجة وامل�ساواة مع امل�سلمة التي تنفي -
�إجتماع النقي�ضني� .إن امل�سلمة أالر�سطية تفتقد ذاتي ًا لعن�صر ال�ضرورة يف نظام الكون
كما هو احلال يف م�سلمة نفي �إجتماع النقي�ضني التي هي �ضرورة يف نظام الكون وحركة
الفكر� .إننا ميكن أ�ن نت�صور عامل ًا تقرتن فيه الظواهر بال�صدف الن�سبية ولكننا ال ميكن
أ�ن نت�صور عامل ًا تتعاي�ش فيه أال�شياء مع نقائ�ضها يف املكان والزمان نف�سه.
على �ضوء املقالة ال�سابقة يتبني أ�ن املبد أ� أالر�سطي يقوم على أ��سا�س نفي غري حمدد
العدد و النوع والزمان .فنحن ال ن�ستطيع أ�ن نحدد طبيعة هذه ال�صدفة و أ�ين ميكن أ�ن
حتدث وعدد املرات التي ميكن أ�ن تتكرر فيها .وتقوم ا إلعرتا�ضات املوجهة لهذا املبد أ�
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على هذا النفي الغري حمدد الهوية والعدد والزمان يف �إبطال كون املبد أ� أالر�سطي علم ًا
�إجماليا قبلي ًا قائم ًا على أ��سا�س الت�ضاد والتمانع أ�و على أ��سا�س اال�شتباه كما بينا يف
املقالة ال�سابقة.
و�سوف نقوم بت�سجيل �إعرتا�ضات ال�سيد ال�شهيد عندما نف�صل يف املعنى املق�صود من
العلم ا إلجمايل القائم على أ��سا�س الت�ضاد والتمانع أ�و على أ��سا�س اال�شتباه.
قد ين�ش أ� العلم ا إلجمايل من �إدراكنا أ�ن بني أال�شياء ت�ضاد ومتانع فال ميكن لها أ�ن
توجد جميع ًا .فعند رمي قطعة نقد نعلم م�سبق ًا �إما وجه الكتابة �سيظهر أ�و وجه ال�صورة
وعلمنا هنا مردد بني الوجهني و إلدراكنا التمانع بني الوجهني نعلم أ�نه ال ميكن لهما أ�ن
يظهرا جميع ًا .هذا العلم ا إلجمايل يتحول �إىل علم تف�صيلي حمدد �إذا اتيح لنا أ�ن نطلع
على الوجه الذي �سقطت عليه قطعة النقد .عندئذ ميكن لنا أ�ن نعلم ب�شكل مف�صل
وحمدد – غري مردد – أ�و أ�ن ننفي ب�صورة حمددة الوجه الذي مل يظهر .ولنا هنا
أ�ن نت�سائل هل يوجد بني ال�صدف املتماثلة متانع ذاتي ال يجعلها تتكرر يف جتربة؟ فلو
�إفرت�ضنا أ�ن ( أ�) هي �سبب (ب) و أ�ن (ت) ترمز �إىل أ�ي �شيء لي�س له عالقة �سببية يف
وجود (ب) غري �إنه يظهر يف التجربة ك�صدفة ن�سبية� .إن املبد أ� االر�سطي يقرر م�سبق ًا
أ�ن (ت) لن تقرتن بـ (ب) با�ستمرار على خط طويل .و�إذا �إفرت�ضنا أ�ن هذا اخلط
الطويل الذي مل يحدده أ�ر�سطو يعرب عن ع�شر جتارب متتالية ف�إن (ت) لن تقرتن بـ
(ب) على أالقل يف جتربة واحدة من هذه التجارب الع�شرة بينما �ستظهر ( أ�) يف كل
التجارب الع�شرة ،أالمر الذي يجعلنا نت أ�كد من �سببية ( أ�) لـ (ب) .لكننا ندرك أ�ن
عدم ظهور (ت) يف التجارب الع�شرة ال يرجع �إىل وجود متانع ذاتي بني جميع التاءات.
ف�إذا مل تكن على �سبيل املثال عالقة بني �شرب اللنب وظهور ال�صداع و�إخرتنا ع�شوائي ًا
ع�شر أ��شخا�ص و أ�عطيناهم لبن ًا ف�إن ظهور ال�صداع لن يحدث يف واحد من أال�شخا�ص
الع�شرة .لكننا ندرك أ�ن من املمكن لل�صداع أ�ن يظهر فيهم جميع ًا لعدم وجود متانع
الذاتي يف تكرار ظهور ال�صداع .فاملبد أ� االر�سطي �إذن لي�س علم ًا �إجمالي ًا يقوم على
أ��سا�س التمانع أ�و الت�ضاد ( .االعرتا�ض الثاين )
و�إذا �إفرت�ضنا أ�ن ال�صداع قد ظهر ب�شكل متتابع يف ت�سعة أ��شخا�ص من بني الع�شرة
الذين �إخرتناهم ب�شكل ع�شوائي ،فهل �سيعجز املجرب عن ا إلختيار الع�شوائي لل�شخ�ص
العا�شر بحيث ال يظهر فيه ال�صداع حتى ال تتكرر ال�صدفة ع�شر مرات متتالية؟
�إذ ًا يتبني أ�ن فر�ضية الت�ضاد أ�و التمانع �إذا طبقناها على ا إلقرتان الذاتي الذي هو

آ�فاق علمية

ا إلختيار الع�شوائي للمجرب وظهور (ت) (ظهور ال�صداع كما يف
املثال) ف�سنجد أ�نها ال تنطبق .وكذلك عندما نقوم با إلختيار الواعي
أ
لل�شخا�ص الذين تتوفر فيهم ظهور ال�صداع ونعطيهم لبن ًا ف�سنح�صل
حينئذ على أ�ي عدد من ا إلقرتانات املو�ضوعية بني �شرب اللنب وظهور
ال�صداع دون أ�ن يكون بينها أ�ي ت�ضاد أ�و متانع يحول دون حدوثها( .
االعرتا�ض أالول )
�إننا نواجه �إحدى حالتني بالن�سبة ل ـ ي (تعرب ي عن �سبب �آخر غري
أ� يف وجود ب) أالوىل أ�ن نكون مت أ�كدين من عدم وجودها ففي هذه
احلالة ال نحتاج �إال أ�ن جنري جتربة واحدة حتى نت أ�كد من �سببية
( أ�) �إىل (ب) .الثانية أ�ن يكون حدوثها حمتم ًال .وهنا نلحظ انه كلما
للعتقاد ب�سببية ( أ�) �إىل (ب) أ�بط أ�
كرب احتمال (ي) كان ميلنا إ
والعك�س �صحيح .لذلك �إن امليل �إىل ا إلعتقاد ب�سببية ( أ�) لـ (ب) يتنا�سب عك�س ًا مع
مقدار �إحتماالت وجود (ي) .ولكن املبد أ� أالر�سطي ال ي�ستطيع أ�ن يف�سر لنا كيفية ت أ�ثر
ا إل�ستقراء ب�إحتمال وجود (ي) .ألن ا إل�ستدالل ا إل�ستقرائي يعرب عن علم أ�ويل قبلي
ب أ�ن ال�صدفة ال تتكرر على املدى الطويل دون يكون ملقدار �إحتمال (ي) أ�ي ت أ�ثري .بينما
تت أ�ثر �سببية (ب) ب�إحتمال وجود (ي) ففي احلالة التي ال نعلم أ�ن لـ (ب) أ��سباب أ�خرى
للعتقاد ب�سببية ( أ�) لـ (ب) أ�كرب منه فيما �إذا كنا نعلم
يف الطبيعة �سوف يكون ميلنا إ
أ�ن لها أ��سباب ،غري �إننا ال نعلم بوجودها يف التجارب(.االعرتا�ض ال�ساد�س)
�إن (ت) ميكن أ�ن تقرتن بـ (ب) يف ت�سع جتارب متتابعة لكنها بح�سب املبد أ� أالر�سطي
لن تقرتن يف التجربة العا�شرة من أ�جل العلم ب أ�ن ال�صدفة الن�سبية ال تتكرر يف ع�شر
جتارب متتابعة .لو كانت ال�صدفة الن�سبية ال تتكرر يف ع�شر جتارب متتابعة ي�شكل علم ًا
عقلي ًا �سابق عن التجربة و ا إل�ستقراء لكنا نعتقد على نحو اجلزم بالق�ضية ال�شرطية
القائلة ب أ�نه لو وجدت ال�صدفة الن�سبية يف ت�سع جتارب متتابعة ف�إنها لن توجد يف
للعتقاد ب أ�ن (ت) لن توجد يف التجربة العا�شرة �إذا تكررت
العا�شرة .ونحن رغم ميلنا إ
أ
يف ت�سع جتارب متتابعة �إال أ�ننا ال نعتقد بتلك الق�ضية ال�شرطية مما يدل ب�نها لي�ست
مبد ًأ� عقلي ًا قبلي ًا ( .االعرتا�ض ال�سابع )
�إذا كانت ( أ�) ت�سبب (ب) ف�إن ( أ�) �ستظهر يف ع�شر جتارب متتابعة ،لكن لو أ�ن أ�حد ًا
وبدون علمنا قد أ�دخل يف التجربة �شيئ ًا مينع ظهور ( أ�) يف التجربة العا�شرة ف�إن �إمياننا
ب أ�ن ( أ�) هي �سبب لـ (ب) �سيزول .ورغم �إننا قد اكت�شفنا بعد ذلك أ�ن احد ًا قد تدخل يف
�سري التجربة ومنع ( أ�) من الظهور ف�إن علمنا بال�سببية ( أ�) لـ (ب) �سيزول اي�ض ًا ألننا
نقف أ�مام ت�سع حاالت ناجحة فقط .واملنطق أالر�سطي ال ميكن له على �ضوء طريقته
أ�ن يف�سر لنا كيف تزعزع علمنا ب�سببية ( أ�) لـ (ب) ملجرد علمنا ب أ�ن عامل خارجي قد
أ�دخل يف التجربة .فلو كان املبد أ� أالر�سطي يعرب عن معرفة أ�ولية تنفي تكرار ال�صدفة
يف ع�شر جتارب متتابعة ملا تزلزل �إمياننا به ملجرد معرفتنا أ�ن �شيئ ًا ما قد أ�ثر على �سري
التجربة ( .ا إلعرتا�ض اخلام�س )
أ�ما العلم ا إلجمايل الذي يقوم على أ��سا�س اال�شتباه فهو أ�ن نعلم أ�ن �شيئ ًا ما حمدداً
يف الواقع لكنه ا�شتبه علينا ،ك أ�ن نعلم ب أ�ن أ�حد الطالب قد ر�سب �إما يف املنطق أ�و
الريا�ضيات فيكون علمه قد ن�ش أ� على أ��سا�س ا إل�شتباه ألنه ال يوجد أ�ي متانع ذاتي بني
ا إلثنني .وعندما يطلع الطالب على املادة التي ر�سب فيها يتحول علمه ا إلجمايل �إىل
تف�صيلي .لكننا عندما نفرت�ض ال�شك يف أ��صل واقعة ر�سوب الطالب ف�إن ذلك يكون
�سبب ًا لزوال العلم ا إلجمايل .ولكن ال يوجد يف الواقع �صدفة حمددة ميكن أ�ن ي�شار �إليها
ب�صورة غري حمددة تكون أال�سا�س للعلم ا إلجمايل ( .ا إلعرتا�ض الثالث)
�إن املبد أ� أالر�سطي الذي يقرر عدم وقوع ال�صدفة الن�سبية يف ع�شر جتارب متتابعة،
ف�إن كان املبد أ� يقرر عدم الوقوع فح�سب فهو لي�س علم ًا عقلي ًا قبلي ًا ألن العلم العقلي

القبلي يجب أ�ن يك�شف عن �ضرورة ثبوت املو�ضوع للمحمول أ�و نفيه عنه .أ�ما �إذا كان
يعني �ضرورة عدم الوقوع فال�ضرورة �إما أ�ن تكون ذاتية أ�و عر�ضية .ف�إن كانت ذاتية
هي التي يلزم فيها ثبوت املحمول للمو�ضوع أ�و نفيه .و�إن كان املبد أ� أالر�سطي ميثل علم ًا
ب�ضرورة عدم الوقوع ف�إن هذه ال�ضرورة �إما أ�ن تكون ذاتية أ�و عر�ضية .ف�إذا كان ألي
�صدفة ن�سبية أ�ن تقع �إذا توفر �سببها الكايف فال جمال للقبول بال�ضرورة الذاتية �إذ
�صار با إلمكان التفكيك بني املحمول واملو�ضوع� .إننا ال جند �إ�ستحالة يف ظهور ال�صداع
يف أال�شخا�ص الع�شرة عند تناولهم للنب رغم عدم وجود عالقة �سببية بني ال�صداع
واللنب .و�إما أ�ن تكون ال�ضرورة عر�ضية ففي هذه احلالة يتوقف ثبوت املحمول للمو�ضوع
على �سبب ( حد أ�و�سط ) .ويكون �إدراكنا لل�سبب الذي مينع تكرار ال�صدفة على املدى
للميان باملبد أ� والت�سليم به على أ��سا�س أ�نه علم عقلي من النوع الذي
الطويل �سبب إ
حتتاج فيه الق�ضايا �إىل تو�سط حد يربط بني حمموالتها ومو�ضوعاتها .ف�إذا كان عدم
تكرار وقوع ال�صدفة نا�شئ من عدم وجود ال�سبب الكايف ،فهذا يعني �إن املبد أ� االر�سطي
لي�س علم ًا عقلي ًا ألن العلم بعدم تكرار وقوع ال�صدفة غري مرتبط بفكرة م�سبقة عن
ال�سبب ،فكما أ�ننا ال نعلم ب أ��سباب ال�صداع لكننا نعلم ب أ�نه لن يقرتن �صدفة ب�شرب
اللنب يف جميع احلاالت التي جتري عليها التجربة ( .ا إلعرتا�ض الرابع )
ميكن لنا أ�ن ن�ستنتج مما �سبق النقاط الهامة التالية:
 -1أ�ن العلم ا إلجمايل علم حمدد يف الواقع لكنه غري حمدد يف علمنا.
 -2ا إلطالع على الواقع هو الذي يحول علمنا ا إلجمايل املردد �إىل علم يطابق الواقع و
يعك�س تفا�صيله كاملة.
� -3إن ال�شك يف أ��صل الواقعة املحددة والتي قد ي�شار �إليها بطريقة غام�ضة مما يخلق
لدينا علم �إجمايل يقوم على أ��سا�س ا إل�شتباه قد يكون �سبب ًا لزوال العلم ا إلجمايل
كال�شك يف أ��صل ر�سوب الطالب كما يف املثال ال�سابق ي ؤ�دي �إىل زوال العلم ا إلجمايل.
 -4ال منلك يف الواقع �صدفة حمددة تكون النواة لعلم �إجمايل وال�شك فيها ي ؤ�دي �إىل
زوال العلم ا إلجمايل.
� -5إن ال�صدف الن�سبية املتماثلة لي�س بينها متانع ذاتي يربر لعدم ظهورها يف التجارب
على املدى الطويل.
أ
أ
 -6املنطق أالر�سطي ال ي�ستطيع �ن يف�سر على ��سا�س طريقته يف تربير ا إل�ستقراء كيف
يت أ�ثر �إعتقادنا ب�سببية ( أ�) لـ (ب) بدرجة �إحتمال ي ( ي متثل أ�ي �سبب �آخر غري أ� يف
وجود ب ).
ً
ً
ً
أ
أ
أ
 -7املبد أ� الر�سطي لي�س علما عقليا قبليا لنه ال يعرب عن �ضرورة ذاتية �و عر�ضية بني
تكرار التجربة وعدم تكرار ال�صدفة الن�سبية فيها.
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دكتور رامي حمافظة
رئي�س املركز العربي للن�سائية عمان – أ
الردن

ال�سل�س البويل عند الن�ساء
هل تعانني من م�شكلة يف ال�سيطرة على البول ؟
هل تفقدين بول عند ال�سعال أ�و العط�س أ�و ال�ضحك أ�و أ�ي جهد �آخر تقومني به ؟
 هل تعانني من ا إلحلاح ال�شديد املفاجئ للذهاب �إىل احلمام إلفراغ املثانة  ،وقدال ت�ستطيعني الو�صول �إىل احلمام يف الوقت املنا�سب مما ي ؤ�دي �إىل نزول البول قبل
ذلك .
هل تعانني من اال�ستيقاظ املتكرر ليال ً إلفراغ املثانة ؟
�إذا كنت تعانني من أ�ي من هذه امل�شاكل  ،فهذا يعني أ�نك تعانني من ال�سل�س البويل
أ�و عدم التحكم يف املثانة  .ت�شري الدرا�سات �إىل أ�ن حوايل  %25من الن�ساء يعانون
من بع�ض هذه امل�شاكل  ،أ
ولل�سف ف�إن عدد الذين يراجعون أالطباء املخت�صني قليل.
وهذا يعود لعدة أ��سباب أ�همها  :احلياء و اخلجل من طرح مثل هذه امل�شاكل ،واالعتقاد
اخلاطئ عند بع�ض الن�ساء أ�ن مثل هذه أالمور حتدث كنتيجة طبيعية لتقدم ال�سن �إن
الن�ساء تعاين من ال�سل�س البويل أ�كرث من الرجال  ،وهذا يعود أل�سباب كثرية أ�همها
الوالدات املتكررة � ،سن انقطاع الطمث ونق�صان الهرمونات أالنثوية ،وكذلك طبيعة
تركيب اجلهاز البويل الن�سائي ال�سفلي  ،با إل�ضافة �إىل بع�ض التداخالت اجلراحية
الن�سائية � .إن ال�سل�س البويل عند الن�ساء هو من أالمرا�ض املعاجلة حاليا ً يف جميع
احلاالت وت�صل ن�سبة العالج التام من هذه امل�شكلة �إىل حوايل أ�كرث من  ، %90وحتى
يف احلاالت التي ال يتم ال�شفاء التام منها  ،ميكن أ�ن يكون هناك حت�سن وا�ضح يف جودة
احلياة التي قد تعي�شها املر أ�ة .
أ�نواع ال�سل�س البويل :
هناك أ�نواع كثرية لل�سل�س البويل نذكر منها نوعان ي�شكالن أ�كرث من  %90من احلاالت:
 -1النوع أ
الول ويدعى ال�سل�س البويل أ� إلجهادي:
وهو عدم التحكم يف البول نتيجة جهد تقوم به املر أ�ة كال�ضحك و ال�سعال و العط�س و
الريا�ضة و غريه  ،وهو أ��شهر أ�نواع ال�سل�س البويل  ،ويحدث عادة يف الن�ساء الذين
أ�جنبوا أ�طفال من قبل وقد ي�صاحبه يف كثري من أالحيان تهبيطة ن�سائية  ،وهذا النوع
غالبا ً ما ي�صيب الن�ساء يف عمر � 60-35سنة  .ت�شخي�ص هذا النوع يعتمد كثريا ً على
ال�سرية املر�ضية و الفح�ص ال�سريري  ،وهناك فح�ص خا�ص يدعى تخطيط املثانة
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ي�ساعد كثريا ً يف الت�شخي�ص  .العالج يعتمد على الت�شخي�ص ال�صحيح للحالة ويعتمد
على �شدة احلالة املر�ضية  ،فالعالج يرتاوح بني عالج طبيعي و �إعادة ت أ�هيل �إىل
عمليات جراحية حديثة  .ويف ال�سنوات أالخرية مت تطور كبري يف عالج هذا النوع من
ال�سل�س البويل وذلك عن طريق زراعة �شريط حتت ا إلحليل يقوم مبنع البول من النزول
عندما تقوم املر أ�ة بجهد كال�سعال و العط�س  .هذه العملية ميكن �إجرا ؤ�ها حتت تخدير
ن�صفي ومدتها ال تتجاوز ن�صف �ساعة عند أالطباء املتدربني جيدا ً على �إجرائها  ،كما
أ�ن م�ضاعفات هذه العملية قليل جدا ً  ،و ت�ستطيع املري�ضة اخلروج من امل�ست�شفى يف نف�س
اليوم الذي جترى فيه العملية .ن�سبة جناح العملية تتجاوز � %90إذا أ�جريت بالطريقة
ال�صحيحة .
أ�ما النوع الثاين ال�شائع من ال�سل�س البويل :
فهو ما ي�سمى بال�سل�س البويل ا إلحلاحي  ،وهو عدم التحكم يف البول �إىل حني الو�صول
�إىل احلمام وهذا عادة ما ي�شكل م�شكلة اجتماعية ونف�سية لدى املر أ�ة .هذا النوع من
ال�سل�س البويل غالبا ً ما يكون نتيجة ما ي�سمى باملثانة الع�صبية ( أ�و ارتفاع �ضغط
املثانة)  ،وهو ي�صيب الرجال و الن�ساء على حد �سواء  ،وتزداد ن�سبة ح�صوله كلما تقدم
ا إلن�سان بال�سن  ،حيث أ�ن ن�سبته يف الن�ساء بعد عمر � 60سنة يتجاوز  . %50ت�شخي�ص
هذا النوع يكون من خالل ال�سرية املر�ضية و الفح�ص ال�سريري وتخطيط املثانة يف
بع�ض أالحيان أ�ما العالج فغالبا ً ما يكون عن طريق أالدوية  ،حيث أ�ن هناك عدد وفري
من أالدوية املتوفرة  ،وهناك بع�ض أ�نواع اجلراحات قد جترى يف احلاالت ال�شديدة
امل�ستع�صية لهذا املر�ض .
وهناك أ�نواع كثرية أ�خرى لل�سل�س البويل  ،وبتقدم العلم ميكن جلزء كبري منها عالجه
وذلك عن طريق الت�شخي�ص ال�صحيح والعالج املنا�سب  .و أ�خريا ً ف�إن ال�سل�س البويل
م�شكلة �شائعة جدا ً عند الن�ساء يف خمتلف أالعمار � ،إال أ�نه أ
ولل�سف نتيجة احلرج و
عدم املعرفة و ا إلدراك الكايف  ،ف�إن كثريا ً من الن�ساء يخفون هذه امل�شكلة و يعي�شون
حياة كئيبة لفرتة طويلة  ،ومن هنا نن�صح جميع الن�ساء الذين يعانون من هذه امل�شاكل
التغلب على احلياء و مراجعة الطبيب املخت�ص  ،حيث يتم الت�شخي�ص ال�صحيح وعمل
ا إلجراء الطبي املنا�سب حلل هذه امل�شكلة املزمنة نهائيا ً .

أ�كدت درا�سات حديثة �إمكانية ا�ستخدام أ�مناط محُ ددة من الفريو�سات للق�ضاء على
البكترييا املُ�سببة حلب ال�شباب وبالتحديد البكترييا الربوبيونية العدية التي تمُ ثل
املُ�سبب الرئي�سي حلب ال�شباب واملتواجدة ب�شكل طبيعي يف فجوات الب�شرة التي ترتكب
من ُجريبات ال�شعر والغدد العرقية وباختبار أ�كرث من  11منط ًا خمتلف ًا من الفريو�سات
احلالة التي تق�ضي على البكترييا املُ�سببة حلب ال�شباب اثبت أ�ن أالنواع الفاعلة يف
الق�ضاء على البكترييا الربوبيونية العدية تت�شابه �إىل حد كبري مع بع�ضها البع�ض مع
وجود اختالف ب�سيط يف تركيبتهم اجلينية .
أ�ثبتت الدرا�سات قدرة الفريو�سات احلا ّلة للجراثيم ( البكترييا ) يف الق�ضاء على
البكترييا املُ�سببة حلب ال�شباب عن طريق حقن مادتها اجلينية داخل اخللية البكتريية
مما ُيحفز �إنتاج املزيد من اخلاليا البلعم ّية الفريو�سية �إىل أ�ن تنفجر اخللية البكتريية ,
كما ثبت أ�ن هذا النمط من الفريو�سات ُمربجمة ال�ستهداف وقتل البكترييا الربوبيونية
العدية فقط دون غريها من أالمناط البكتريية بافراز انزميات تُذيب اجلدار اخللوي
ً
ً
البكتريي وبالتايل فان هذه اخل�صائ�ص قد تمُ كن من ا�ستخدام الفريو�سات احلا ّلة للجراثيم لتطوير عالجا مو�ضع ّيا حلب ال�شباب .
امل�صدر :WebMD Health News
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عالج حب ال�شباب بالفريو�سات
الطبية حتت �إ�شراف
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م�شروبات ت�ساعد

يف تخفيف الوزن
العديد من امل�شروبات التي يكرث منها أال�شخا�ص حتتوي على الكثري من ال�سعرات
احلرارية وال�سكريات .ولكن يوجد م�شروبات اخرى والتي قد ت�ساعد يف فقدان
الوزن.
املياه املنكهة:
احلفاظ على رطوبة اجل�سم مهم يف عملية فقدان الوزن  ,فان �شرب الكثري من
املاء ي�ساعد اجل�سم على احلفاظ توازن ال�سوائل يف اجل�سم و�إيقاف احتبا�س املاء
ل�سبب أالكرب النتفاخ منطقة البطن ) ويزيد أ�ي�ضا من ال�شعور بال�شبع وبهذا ي أ�كل
ال�شخ�ص اقل .ولكن �إذا تعب ال�شخ�ص من املاء العادية ي�ستطيع أ�ن ي�ضيف �إليها
بع�ض أالع�شاب الطازجة واحلم�ضيات والنكهات املح�سنة قليلة ال�سعرات للت�شجيع
ال�شاي أ
الخ�ضر:
على زيادة �شرب املاء.
اىل جانب فوائده يف تقليل احتمال ا إل�صابة بال�سرطان و أ�مرا�ض القلب فانه يحتوي على
ال�شاي بالنعناع:
با إل�ضافة �إىل كون النعناع منع�ش قوي كما أ�ن له فعالية كبرية يف تخفيف دهون البطن الكاتيكني وهو م�ضاد أ�ك�سدة أ�ظهرت الدرا�سات انه ي�ساعد يف تقليل دهون البطن  ,كما
 ,كما ي�ساعد النعناع املعدة يف معاجلة الدهون وبالتايل فان أالطعمة الغنية بالدهون أ�نها قد تزيد من حرق الدهون خالل ممار�سة التمارين.
يتم ه�ضمها ب�سرعة مما مينع االنتفاخ.
خمفوق ال�شوكالته الداكنة:
خمفوق أ
ت�ساعد يف تخفيف الوزن حيث تعمل على تقليل ال�شهية والرغبة بالطعام ب�شكل عام.
النانا�س باحلليب:
يحتوي خمفوق أالنانا�س على اثنني من مكونات تخفيف الوزن من زيت بذور الكتان وب�سبب احتوائه على �سعرات حرارية عالية ين�صح بتناوله �صباحا لتقليل ال�شهية
أ
والحما�ض الدهنية أ�حادية ا إل�شباع .كما أ�ن أالنانا�س يحتوي على الربوملني وهو �إنزمي لل�ساعات القادمة .امل�صدر :FOX Health News
ي�ساعد يف ك�سر الدهون وت�سهيل اله�ضم والتخل�ص من االنتفاخ.
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مقالة

حقوق الطفل يف ا إل�سالم
حممد حمفوظ
جاء يف احلديث ال�شريف ( وحق ال�صغري رحمته يف تعليمه  ،والعفو عنه  ،وال�سرت عليه،
والرفق به  ،واملعونة له ) ..
أ
أ
من الطبيعي القول  :أ�ن الطفولة بو�صفها مرحلة يعي�شها ا إلن�سان  ،لها �بعادها وت�ثرياتها
املتعددة يف بناء �شخ�صية ا إلن�سان وغر�س ال�صفات اخلرية فيه  .فالتعامل احل�سن
مع هذه املرحلة العمرية  ،يف�ضي �إىل خلق عن�صر فاعل ومنتج على امل�ستويني اخلا�ص
والعام ..أ�ما �إذا كان التعامل �سيئا وبعيدا عن مقت�ضيات حفظ كرامته ومتطلباته
احلياتية  ،ف�إننا �سن�ساهم يف خلق كائن �إن�ساين م�شوه نف�سيا وغري م�ستقر أ�خالقيا
واجتماعيا ..
من هنا ف�إن االهتمام بالطفل روحا وج�سدا  ،مبني ومعنى  ،يعد من ال�ضروريات
االجتماعية وا إلن�سانية أال�سا�سية  ،التي ت�ساهم يف ا�ستقرار أال�سر واملجتمعات .
وم� ؤس�ولية تربية الطفل وترقيته نف�سيا و أ�خالقيا وتربويا و�صحيا  ،لي�ست من م� ؤس�ولية
أال�سرة بوحدها  .و�إمنا املجتمع عرب م ؤ��س�ساته الرتبوية واالجتماعية وا إلعالمية
واحلقوقية  ،يتحمل م� ؤس�ولية أ��سا�سية يف هذا ال�سياق  ..حتى يتحقق التناغم املطلوب
بني البيئة أال�سرية والبيئة االجتماعية  .وحتى يتكامل االهتمام النوعي بني النواة أالوىل
للمجتمع وم ؤ��س�ساته أالخرى  ..و�إن أ�ي خلل على هذا ال�صعيد �سينعك�س �سلبا على الطفل
وعلى البيئة االجتماعية احلا�ضنة حلركة الطفل يف م�ستوياتها املتعددة ..
الن�سانية  ،ن�ستطيع
ال�سالمية والنظريات الرتبوية إ
ومن خالل الر ؤ�ية إ
القول أ�ن هناك م�ستويني يف تربية الطفل وتن�شئته :
 -1امل�ستوى الوقائي  ،الذي يحول دون وقوع الطفل حتت الت أ�ثريات ال�سلبية  ،التي
قد تن�ش أ� من نقاط �ضعفه ا إلن�سانية أ�و من طريقة تفكريه أ�و ت أ�ثري بيئته أال�سرية  ،أ�و
من املجتمع الذي يعي�ش فيه الذي قد ت ؤ�ثر انحرافاته وم�شاكله على الطفل يف حا�ضره
وم�ستقبله .
 -2امل�ستوى البنائي  ،والذي ي�ستهدف بناء ا إلن�سان احلي واحليوي واملتوازن يف
حاجاته املادية واملعنوية  .فمرحلة الطفولة تتطلب أ�ن ينخرط الطفل يف اللعب واللهو،
وينبغي أ�ن تتوفر يف البيئة أال�سرية واالجتماعية كل أال�سباب املف�ضية �إىل ذلك  .و أ�ي
تق�صري يف هذا ال�سياق � ،سينعك�س �سلبا على تكوين نف�سية الطفل ..
ولعلنا ال نبالغ حني القول � :إن االهتمام أ
بالطفال تربويا وم ؤ��س�سيا وحقوقيا  ،هو

24

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد ( - ) 22حمرم 1434هـ  -نوفمرب 2012م

أ�حد معايري تقدم املجتمعات أ
والمم  ..فاملجتمعات التي ال تعتني بالطفولة  ،وال تبني
م ؤ��س�سات متميزة لالهتمام والرعاية والتنمية  ،هي جمتمعات مت أ�خرة ومتخلفة  ،حتى
لو جتلببت بجلباب التقدم  ،وادعت أ�نها مت�سك بنا�صيته  .أ�ما املجتمعات التي ت�سن
القوانني احلامية للطفولة  ،وتبني امل ؤ��س�سات الرتبوية احلا�ضنة لهم  ،فهي جمتمعات
متقدمة  ،حتى ولو مل متلك الرثوات االقت�صادية الهائلة  ..أ
فالمم املتقدمة هي التي
تهتم ب أ�طفالها تربويا وم ؤ��س�سيا وحقوقيا  .وعليه ف�إننا ينبغي لنا كمجتمع أ�ن نقي�س
مدى تقدمنا من خالل هذا املعيار الهام واحليوي  ..ألنه وبب�ساطة �شديدة �إن �إهمال
الطفولة ،يعني �إهمال امل�ستقبل  ..وكل أ�مة تهمل م�ستقبلها  ،هي أ�مة مت أ�خرة حتى لو
امتلكت كل �سلع التقدم واحل�ضارة ..
ونود يف هذه الورقة  ،أ�ن نقرتب من مفهوم وحقيقة حقوق الطفل يف الر ؤ�ية ا إل�سالمية،
ألننا نعتقد أ�ن تظهري و�إبراز الت�صور النظري لهذه امل� أس�لة  ،هو اخلطوة أالوىل يف
م�شروع جت�سيد هذه احلقوق وحمايتها من كل أالخطار والتحديات ..
فالطفل ونظرا لطراوة عوده  ،بحاجة �إىل احلياة الدافئة الهانئة  ،التي تقت�ضي
االهتمام بحقوقه النف�سية والبدنية وب�صحته وغذائه ومنوه  ،وتلح هذه احلاجة عندما
يكون الطفل أ�عجز ن�سبيا من أ�قرانه  ،كاملري�ض أ�و املعاق أ�و اليتيم .
وهو بحاجة ب�سبب تدفق طاقته �إىل اللعب  ،و�إ�شغال أ�وقات الفراغ بالرتفيه  .وكي يعتاد
احلياة االجتماعية والتعاون مع ا آلخرين كان الطفل بحاجة للعي�ش يف أ��سرة حت�ضنه
وي�شعر فيها باحلنو  ،ليتولد عنده العطف  ،فيمنحه هو بدوره فيما بعد ملن حوله
آ
وللخرين  .وهو بحاجة لبناء �شخ�صيته العامة  ،و أ�ول �شروطها أ�ن يتمتع با�سم ووطن
كغريه من النا�س  ،يعتز به ويدافع عنه ..
وحتى يعي�ش حياته الروحية والقيمية  ،هو بحاجة �إىل الدين في ؤ�من به ويتعرف على
حقائقه وميار�س �شعائره وطقو�سه ..
و�سيواجه الطفل احلياة بظروفها املعقدة واملت�شابكة  ،لذلك تنبع �ضرورة تعليمه
و�إعداده بالطرق ا إلن�سانية املنا�سبة و�ضرورة ت�سهيل التعليم والتثقيف أ�مامه  ،لي�ستفيد
من جتربة جمتمعه املختزنة يف عقله اجلمعي ..
هذه العنا�صر كلها �ضرورات من أ�جل طفولة �سعيدة و�سليمة  ،وهي القادرة على �نأ
متدنا ب أ�جيال �صحيحة البنية ج�سدا وعقليا وروحيا .
لذا حاول الدين ا إل�سالمي تلبية هذه احلاجات  ،عرب ت�شريعها وحث امل ؤ�منني االلتزام
بها  ..كما ن�صت على هذه احلاجات الوثائق الدولية املتعلقة بحقوق أالطفال وال �سيما
( اتفاقية حقوق الطفل ) التي تبنتها أالمم املتحدة يف عام  1989م .
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مقالة

وعدم امل�ساواة بني أ�طفالها من البنني والبنات  ،مما ي ؤ�دي �إىل ممار�سات متييزية
تتعر�ض �إليها الطفلة مما ينعك�س �سلبا على نف�سيتها و�سلوكها اخلا�ص والعام ..بينما
حقوق الطفل :
أ
أ
أ
جند �ن الدين ا إل�سالمي �وىل عناية خا�صة مب�س�لة امل�ساواة بني اجلن�سني  .فقد قال
 -1حق احلياة  :يحرتم ا إل�سالم حق احلياة  ،ويعتربها من املقد�سات التي ينبغي الر�سول ( �ص ) ( اعدلوا بني أ�والدكم ) وقال ( اعدلوا بني أ�والدكم يف العطاء ) أ�ما
عدم التفريط بها  ،و�شدد الدين ا إل�سالمي على عدم قتل أالوالد ب�سبب الفقر �إذ يقول �إذا كان ال بد من التف�ضيل يف جمال الهدايا فلتف�ضل البنات � .إذ يقول ر�سول ا إل�سالم
تبارك وتعاىل ( وال تقتلوا أ�والدكم من �إمالق نحن نرزقكم و�إياهم ) ( ا إلنعام �( .)151ص) ( �ساووا بني أ�والدكم يف العطية  ،فلو كنت مف�ضال أ�حدا لف�ضلت الن�ساء ) ..
ويف الفقه ا إل�سالمي العديد من ا إل�شارات التي ت ؤ�كد على �ضرورة �صيانة حق احلياة..
فاحلاكم امل�سلم يجب أ�ن ميتنع كما يقرر الفقه ا إل�سالمي عن �إعدام أالم احلامل يف  -5الطفل والق�ضاء  :حني ا�ستقراء مو�ضوعات الفقه ا إل�سالمي املتعلقة بالطفل ،
أ�ي ظرف من الظروف  ،بل وميتنع أ�ي�ضا عن �إعدامها بعد الو�ضع خوفا على ولدها ن�صل �إىل النتيجة التالية  :أ�ن ا إل�سالم يحمل امل� ؤس�ولية املدنية عن أ�عمال الطفل �إىل
من املوت ب�سبب عدم الرعاية واالهتمام  .فقد أ�مر النبي ( �ص ) �إحدى الن�ساء التي أالهل  .أ�ما امل� ؤس�ولية اجلزائية فيتحملها الطفل نف�سه  .غري أ�ن العقوبات ال بد أ�ن تكون
وحدها م�ستحقة عقوبة ا إلعدام ب أ�ن ( اكفلي ولدك حتى يعقل أ�ن ي أ�كل وي�شرب وال خمففة  .ف أ�فعال العمد التي ي أ�تيها الطفل يجري التعامل معها ك أ�نها خط أ�  .وي�شرتط
يرتدى من �سطح وال يتهور يف بئر )  ..وحتى يكون هذا احلق باحلياة مكفوال  ،كان ال بد ذلك أ�ن يكون الطفل مميزا ( أ�ي فوق ال�سابعة ) ألن غري املميز ال يعاقب ..
للطفل من ت أ�مني حقه بالر�ضاعة  ،ذلك احلق الذي ي�ستمر مبدئيا ( حولني كاملني) ..وجماع القول  :أ�ن ا إل�سالم يويل اهتماما خا�صا بالطفل  ،وتدعو توجيهاته �إىل حمايته
وبعد الر�ضاعة يتكفل أالهل باحل�ضانة حتى ي�ستغني الولد عن خدمة الن�ساء  .وقد منذ تكونه يف رحم أ�مه  ،مرورا بوالدته وح�ضانته ورعايته وت أ�هيله حتى مرحلة ال�شباب
حدد الفقهاء �سن اال�ستغناء بال�سابعة لل�صبي والتا�سعة للبنت  .وبعد هذا يكون الولد والفتوة ..
حتت م� ؤس�ولية الويل أ�و الو�صي  ،حتى �سن البلوغ وهو الذي ينفق عليه  .وعند امتناع
امللزم بالنفقة عن توفري ما يلزم  ،ف�إنه يجرب على ذلك  .و�إذا كان الولد ال ويل له ،
تو�صيات :
ف�إن ا إل�سالم ي�سمح باللجوء �إىل التكفل بناء على احلديث ال�شريف القائل ( أ�ما وكافل
اليتيم يف اجلنة ) وميكن أ�ن تكون نفقة الطفل على الدولة  .فقد كان اخلليفة الثاين � -1إن ردم الهوة بني املثال والواقع  ،بني الوعد وا إلجناز  ،هو م� ؤس�وليتنا جميعا .
عمر بن اخلطاب يفر�ض لكل مولود عطاء يزاد �إىل عطاء أ�بيه  ،وكلما منا الولد زاد فينبغي أ�ن ال نكتفي ب أ�ن تكون قيمنا رائعة  ،و�إمنا املطلوب أ�ن يكون واقعنا رائعا أ�ي�ضا
العطاء  ,أ
والمر نف�سه ينطبق على الطفل اللقيط .
 ..وينبغي أ�ن نواجه حا�ضر ا آلخرين احلقوقي براهن حقوقي مماثل  ،ي�صون احلقوق
فحق احلياة يقت�ضي احل�ضانة والكفالة وا إلقامة يف م ؤ��س�سات منا�سبة لرعاية الطفولة .ويبدع يف احرتامها وتقديرها  ..و�آن أالوان بالن�سبة لنا جميعا للعمل من أ�جل ردم الهوة
وحق احلياة ي�ستدعي بال�ضرورة احلفاظ على ال�صحة وهي من واجبات الويل  .و�إذا بني املثال والواقع على ال�صعيد احلقوقي ..
كان عاجزا تتحمل الدولة عرب م ؤ��س�ساتها ال�صحية حق الطفل بال�صحة .
وحتى يتوفر ذلك للطفل  ،ال بد من توفريه أ
للم احلامل .
 -2ندعو �إىل �صياغة وثيقة وطنية  ،تن�ص على حقوق الطفل ،و تبلور ا إلجراءات
أ
والطفل املعوق هو أالكرث حاجة للم�ساعدة والرعاية والت�هيل .
القانونية الكفيلة بحماية الطفل وتوفري له كل أ��سباب احلياة الكرمية له  .وينبغي أ�ن
تن�ص هذه الوثيقة  ،على كل احلقوق اخلا�صة بالطفل التي �شرعها الدين ا إل�سالمي
 -2حق الن�سب  :يقول تبارك وتعاىل ( ادعوهم آلبائهم هو أ�ق�سط عند اهلل ) أ
(الحزاب و أ�قرتها ال�شرعة الدولية حلقوق ا إلن�سان وباخل�صو�ص الوثائق الدولية املتعلقة بحقوق
 ) 5 /يفر�ض ا إل�سالم على الوالدين  ،لي�س فقط ت�سمية ولدهما  ،بل أ�ن يح�سنوا اختيار الطفل ..
اال�سم  .فقد جاء يف احلديث ال�شريف ( حق الولد على الوالد أ�ن يح�سن أ��سمه).
ويلحق بالن�سب اجلن�سية  .فيحق للولد أ�ن يح�صل على جن�سيته والد ووالدته  ..وينبغي � -3إ�ضافة مادة حقوق ا إلن�سان يف مناهجنا التعليمية والرتبوية  ،وذلك حتى يرتبى
لكل القوانني املعمول بها أ�ن تكون من�سجمة وهذا احلق أال�صيل ..
املواطن لدينا وعرب املراحل الدرا�سية املتعاقبة على هذه احلقوق .
كما �إننا نهيب بو�سائل ا إلعالم املختلفة لالهتمام بهذه امل� أس�لة  ،ألنها أ�حد روافع
 -3احلق بالرتبية والتعليم واملعاملة احل�سنة � :إذ ي ؤ�كد الدين ا إل�سالمي وعرب املجتمع لتعزيز أ�منه وا�ستقراره على خمتلف ال�صعد وامل�ستويات ..
توجيهات عديدة على هذه احلقوق ويعتربها من واجبات أالب نحو االبن .
فقد جاء يف احلديث ال�شريف ( أ�ميا رجل كانت عنده وليدة فعلمها ف أ�ح�سن تعليمها فله � -4إن جمتمعنا اليوم  ،ويف ظل ت�صاعد وترية العنف أال�سري التي ن�سمع عن أ�حداثها
أ�جران )  (..لي�س منا من مل يرحم �صغرينا ) ( أ�كرموا أ�والدكم و أ�ح�سنوا �آدابهم )  .كثرية هذه أاليام ويكون أالطفال هم أ�ول �ضحاياه  ،نحن أ�حوج ما نكون �إىل قوانني
وير�سم ا إل�سالم منهج كيفية تعامل الوالد مع الولد بقول الر�سول أالكرم ( �ص ) ( أ�ن و�إجراءات حلماية الطفولة يف جمتمعنا  ..و�إن هذه امل� أس�لة بحاجة �إىل تظافر كل
يقبل مي�سوره ويتجاوز عن مع�سوره )  ..ويف �سياق املعاملة احل�سنة  ،ت أ�تي حرمة جميع اجلهود من أ�جل منظومة قانونية متكاملة حتمي الطفل يف جمتمعنا من كل أالخطار
أ��شكال العنف أ�و ال�ضرر أ�و ا إل�ساءة البدنية والعقلية أ�و اال�ستغالل اجلن�سي والعملي والتعديات..
..وميكن يف هذا ال�سياق احلديث عن �صيانة حقوق الطفل يف زمن احلروب  ،حيث كان وهذه املنظومة من ال�ضروري أ�ن تتو�سل بالو�سائل االجتماعية والثقافية وا إلعالمية
الر�سول ( �ص ) يو�صي بعدم قتل الطفل  ،كما كان يرف�ض جتنيده يف اجلي�ش � ..إذ يقول وا إلجرائية  ،التي ت ؤ�هلها لكي تتحول �إىل واقع م ؤ��س�سي ملمو�س  ،حتمي الطفل والطفولة،
( ال تقتلوا �شيخا فانيا وال �صبيا وال امر أ�ة ) ..
وت�ساهم يف تطوير البيئة الوطنية احلا�ضنة لهذه ال�شريحة االجتماعية الهامة والعزيزة
 -4امل�ساواة بني اجلن�سني  :أل�سباب عديدة  ،تقع الكثري من أال�سر يف خط أ� التف�ضيل على قلوبنا جميعا ..
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وير يف الكامريا
()2/2

نكمل اليوم حديثنا عن ما بد أ�ناه يف العدد ال�سابق عن أ�و�ضاع الت�صوير يف
الكامريا وكنا قد انتهينا من احلديث عن أ�و�ضاع الت�صوير أالوتوماتيكية
ومو�ضوعنا اليوم �سيكون عن أالو�ضاع االحرتافية أ�و املتقدمة.
أ
الو�ضاع املهارية أ�و املتقدمة ()Creative Modes

تتوافر هذه أالو�ضاع فقط يف الكامريات االحرتافية ويف بع�ض الكامريات �شبه االحرتافية
وتعترب هي أالو�ضاع التي ي�ستخدمها امل�صورون املتقدمون .ت أ�تي هذه أالو�ضاع يف كامريات
بالحرف ( )M,AV,TV,Pويف كامريات بيكون أ
كانون أ
بالحرف ( )M,A,S,Pو�سنتحدث
عنها بالتف�صيل يف مقالنا هذا.
الو�ضع املربمج م�سبقا (:)Program

يرمز له باحلرف  Pو يعترب خطوة متقدمة لو�ضع أالوتو ( )Autoاال انه يكون ب�إمكان
امل�صور التحكم بقيم احل�سا�سية ال�ضوئية ( )ISOوتوازن أ
البي�ض ()White Balance
والفوك�س ب�شكل يدوي بينما تقوم الكامريا ب�ضبط جميع االعدادات أالخرى (�سرعة
الغالق وفتحة العد�سة) .ال ين�صح با�ستخدام هذا الو�ضح خ�صو�صا ملن يريد التدرب
وفهم ا إلعدادات االحرتافية وا�ستغاللها ح�سب ما تقت�ضي ال�ضرورة والظروف ويف نف�س
الوقت يعترب هذا الو�ضع أ�ف�ضل بداية لتعلم أالو�ضاع االحرتافية.
و�ضعية أ�ف�ضلية �سرعة الغالق (:)Shutter Priority

يرمز لهذا الو�ضع باحلرف ( )Tvيف كامريات كانون و باحلرف ( )Sيف كامريات النيكون ،يف هذه الو�ضعية يحدد امل�صور �سرعة الغالق التي يريدها وتتوىل الكامريا
عملية حتديد فتحة العد�سة املنا�سبة والتي حتقق توازن ا إل�ضاءة املطلوب .ت�ستخدم هذه الو�ضعية عادة للت�صوير الريا�ضي أ�و عند ت�صوير احليوانات والطيور بغر�ض
جتميد احلركة و أ�ي�ضا يكرث ا�ستخدامها إل�ضافة ال�ضبابية أ�و القطنية عند ت�صوير ال�شالالت أ�و الغيوم املتحركة أ�و ل�ضمان التقاط كامل احلدث الطويل كت�صوير
االلعاب النارية و أ�خريا تنفع هذه الو�ضعية لظروف اال�ضاءة اخلافتة للح�صول على تعري�ض طويل.
و�ضعية أ�ف�ضلية فتحة العد�سة (: )Aperture Priority

يرمز لها بالرمز ( )Avيف كامريات كانون وبالرمز ( )Aيف كامريات النيكون ،تعترب هذه الو�ضعية عك�س الو�ضعية ال�سابقة متاما ،فهنا يقوم امل�صور بتحديد فتحة
العد�سة املراد التقاط ال�صورة بها وتتوىل الكامريا اختيار �سرعة الغالق املنا�سبة للح�صول على �صورة متوازنة ا إل�ضاءة .تعترب هذه الو�ضعية منا�سبة يف حال رغب
امل�صور بالتحكم يف عمق امليدان ( )Depth of fieldحيث أ�ن اختيار فتحة عد�سة أ�كرب (قيم �صغرية لـ )Fيعني ال�سماح بدخول كمية أ�كرب من ال�ضوء اىل ح�سا�س
الكامريا وبالتايل عزل خلفية ال�صورة ب�شكل أ�كرب كما أ�ن اختيار فتحة عد�سة أ��صغر (قيم عالية لـ )Fيعني العك�س متاما .يف�ضل أ�غلب امل�صورين املتقدمني اختيار
هذه الو�ضعية يف ظروف الت�صوير العادية ويف كال الو�ضعني با إلمكان التحكم يف باقي االعدادات أالخرى ،الـ  ISO, White balanceوالفال�ش.
الو�ضعية اليدوية (:)Manual Mode

يعترب هذا الو�ضع هو أالكرث �صعوبة وي�ستخدم غالبا بوا�سطة امل�صورين املحرتفني الذين يعلمون متام ما هي القيم املنا�سبة لل�صورة .يتيح هذا الو�ضع للم�صور
ال�سيطرة التامة على جميع االعدادات وي�شمل هذا فتحة العد�سة� ,سرعة الغالق ,الـ ,ISOموازنة أالبي�ض...الخ .يقوم امل�صور هنا بتحديد القيم بدون تدخل
الكامريا حتى لو كانت تلك القيم غري منا�سبة.
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عمق امليدان االوتوماتيكي
يف هذا الو�ضع تقوم الكامريا بتحديد عمق امليدان املنا�سب لل�صورة ب�شكل اتوماتيكي .لنتخيل انك يف �صدد ت�صوير جمموعة من أال�شخا�ص يف غرفة
اجللو�س مثال؛ غالبا يكون من ال�صعب اختيار عمق امليدان املنا�سب إلظهار جميع اال�شخا�ص بو�ضوح وهنا ي أ�تي دور و�ضع عمق امليدان االوتوماتيكي حيث
يقوم بتحديد القيمة املنا�سبة لفتحة العد�سة� .ستعمد الكامريا الختيار ا�صغر قيمة ممكنة.

�سيمفونية ال�ضوء
مقالة

() Automatic Depth of Field Mode

املراجع:

كتاب فن الت�صوير ال�ضوئي..طريقك الحرتاف الت�صوير ( أ�حالم النجدي)
http://www.snapfish.com/snapfishdigitalcameramodes
http://digital-photography-school.com
http://abcphotoschool.com
http://www.photonhead.com
http://www.barcelonaphotoproject.com
http://fotografiinfo.com
http://www.abunawaf.com
http://www.ittihadnet.net
http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=447202
http://www.arabiclenses.com

بعد�سة /ح�سني علي العوامي
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احتفل احلاج عبداجلبار آ�ل حمود
بزواج حفيديه عبداجلبار جمال عبداجلبار
ال حمود على كرمية احلاج علي أ�حمد البا�شا,
وح�سني تي�سري عبداجلبار ال حمود على كرمية
احلاج �سمري ح�سن الهويدي وذلك مبدينة �سيهات.
ح�ضر احلفل الذي أ�قيم ب�صالة �شهاب امللكية نخبة
من وجوه حمافظة القطيف و�شخ�صيات املنطقة
ال�شرقية.
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

28

احتفل احلاج �سعيد اخلاطر بزواج حفيده� :صادق نا�صر �سعيد اخلاطر على
ال�ستاذ حممد أ�حمد من�صور اجلنبي .أ�لف مربوك للعري�سني أ
كرمية أ
ول�سرتيهما
ولوالدي العري�س الدكتور نا�صر أ
وال�ستاذ حممد اجلنبي وبالرفاء والبنني.
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زواج

احتفلت أ��سرتا العوامي واملدن بزواج
جنلها ها�شم �سيد حيدر �سيد ها�شم
العوامي من كرمية أ
ال�ستاذ حممد
عبداهلل املدن .أ�لف مربوك وبالرفاء
والبنني.

احتفلت أ��سرة ال�شغلة بزواج جنلها ال�شاب ح�سني �سيد جعفر ال�شعلة.
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد ( - ) 22حمرم 1434هـ  -نوفمرب 2012م

9229

ا
م مل
حلا رور حق
ج ع �س خا
بـ ـ ت �س �ص
د ا نوا مبن
هلل ت ا�س
ر�ض على بة

ي ا رح
ل�شم ـ يل
ـا
�س ـ ـ

ـي

أ�بو حلمي  :بعمله حي يرزق
عكس ما يظن للوهلة األوىل  ،فإن بلوغ األشياء احلميمية

لكل جمتمع �إن�ساين رجاله ورواده الذين ي�صنعون مالحمه
وي�صوغون تفا�صيله ،وينق�شون بب�صماتهم بني ثنايا أ�ر�ضه التي
احت�ضنتهم ف أ�خل�صوا لها وبادلوها احلب والعطاء.
وبلدنا احلبيب مثال حي لتلك املجتمعات احلافلة برجاالت اخلري
الذين نذروا حياتهم خلدمة وطنهم ،بل عا�شوا له أ�كرث بكثري مما
عا�شوه ألنف�سهم  ،فلم تتباط أ� لهم خط ًا  ،أ�و يت أ�خر منهم م�سعى ألولئك
أال�شخا�ص الذين عا�شوا معهم على اختالف انتماءاتهم و أ�طيافهم
وحاجاتهم  ،وفقيدنا الغايل أال�ستاذ عبد اهلل ال�شما�سي ( أ�بو حلمي)
كان من ه ؤ�الء اخلريين الذين ك ّر�سوا جهودهم خلدمة جمتمعهم
ووطنهم وبرزوا على �ساحات العمل اخلريي والوطني واالجتماعي
و أ�بدعوا ب أ�فكارهم و�آرائهم يف ذلك النوع من العمل التطوعي .
وي أ�تي هذا ا إل�صدار اخلا�ص ليقدم وي�ستعر�ض قراءات خمتلفة من
قبل نخبة من الف�ضالء والفا�ضالت من أال�ساتذة الذين تناولوا
أ�بعاد ًا خمتلفة من حياة الفقيد تبني أ�هداف الر�سالة ال�سامية التي
أ�فنى �سنينه حام ًال �إ�شراقة حروفها ونبل عبائرها  ،وذلك تكري�س ًا
وت أ��صي ًال للثقافة الوطنية التي تتطلب منا وقفات مت أ�ملة يف العوامل
وامل ؤ�ثرات ايل تخلق مثل هذه التجارب امل�ضيئة التي تفتح �آفاق ًا رحبة
للعمل وللعطاء الوطني على امتداد تاريخه امل�شرق.
املهند�س :رائد الدحيلب

ومالمستها هلو األصعب  .أتستطيع القبض عىل دائرة القمر

الفضية وهي تنعكس قربك وسط بركة املاء الصافية ؟ إهنا
تتفلت من بني يديك دون طائل  .ذلك كان شأين متام وأنا

أحاول كتابة هذه السطور عن شخص أيب حلمي  ،لقد عرفته
منذ زمن طويل  ،يزيد عىل أربعني عاما بصورة مبارشة حينا،

وغري مبارشة أحيانا  ،ويف احلالتني كانت املعرفة حقيقية.

كانت املكتبة األهلية يف القطيف  ،التي تأسست عىل يد

عدد من الشباب املثقف ذوي امليول الفكرية املختلفة  ،قد وفرت مكانا للقراءة للجميع،

وبارشت واملحارضات  . . . .وبني جدران هذه املكتبة كانت بداية معرفتي عن قرب بأيب
حلمي  ،الذي يكربين ببضع سنوات  ،والذي كان حينذاك عضوا فاعال يف هيئتها اإلدارية،

وبالتحديد يف صيف  1958م حينام بارشت تدريس تالمذة الصف اخلامس أو السادس
اإلبتدائي  ،وكنت حينها قد أهنيت لتوي املرحلة املتوسطة يف الدمام  ،ثم أعقب ذلك ذهابنا

معا – وال أتذكر اآلن اسم او اسمي رفيقينا اآلخرين – يف هذه املهمة ملقابلة الدكتور بكر
بن عبد اهلل بن بكر  ،الذي كان وقتها يعمل يف وزارة البرتول والثروة املعدنية يف مدينة

الدمام والذي أصبح يف أوائل الستينيات مديرا جلامعة البتول واملعادن  ،وذلك من أجل

دعوه إللقاء حمارضة حتت رعاية املكتبة  ،فاستجاب للطلب وحارض يف موضوع (املياه
اجلوفية) ولسوء احلظ  ،مالبثت التطورات باميف ذالك العالقة املتوترة بني مثقفي املدينة

أن عصفت رسيعا باملكتبة األهلية  ،التي كان باإلمكان أن تشكل بؤرة ثقافية تنويرية قابلة
للنمو والتوسع وتشع عىل هذه املدينة  ،بل وقد يمتد شعاعها مع األيام إىل أنحاء املحافظة.
هنا انزاح مركز الثقل يف جمايل االهتامم واجلهد الذين يوجههام أبو حلمي واآلخرون من
العمل املحيل ( القطيف ) إىل العمل الوطني العام  ,دون أن نتخىل املجموعة نفسها عن

العمل املحيل  ،ولكن ضمن صيغ أخرى وأقل اثارة كالنادي الريايض  ،وانتخابات
املجلس البلدي  ،والنشاط املطلبي  .مر العمل الوطني العام منذئذ بعدد من االنتكاسات

كانت هناية الستينات  ،وال أدري يف أي وقت بالضبت قرر أبو حلمي اإلعتزال  .وألن
شعلة الروح الوطنية كانت ال تزال تستعر يف داخله  ،فقد وجه جمددا الثقل كله نحو

العمل املحيل ،أوال من خالل اجلمعية التعاونية متعدد األغراض يف القطيف  ،التي عانت

مشكالت تكوينية مل يكن متيرسا وجد نفسه فيها فعال  ،وكلكم هنا بمختلف أجيالكم قد

عارصتم هذه الفرتة مما يعفيني من استعراض ماهو معنوم حتى ال أكون (كجالب التمر
إىل هجر )  .لقد خرست القطيف فعال أحد أبنائها األوفياء الذي مل يكن ينتظر مقابل ما

قدمه طيلة حياته مكافأة سوى مكافأتكم أنتم  ،مكافأة كل من حيب وطنه  ،وهي الذكر

احلسن والنظر إليه يف خط نشاطه العام باعتباره واحد ممن جيدر األقتداء هبم  .رمحك اهلل يا
أبا حلمي وأدخلك فسيح جناته  ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
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عبد املح�سن ال�شيخ علي اخلنيزي

�شــكــر وعرفــــان
ع�صام عبد اهلل ال�شما�سي
ماجئتكم الليلة أهيا األجالء مؤبنا وال نادبا وإن كانت الدمعة عىل
انســـكاب ،واملشاعر عىل التهاب  ،جئت الليلة ألبحر يف غامر
هذه األجواء الطافحة بألطاف الوداد واملفعمة بأرج الوفاء  ،جئت
ألسرب أغوار ما نبل من هذه األحاسيس املرهفة وأستشف ما ّ
رق
من هذه املشاعر الدافئة .
ماجئت ساديت األكارم ألنرش عميق اجلرح أو أهيج كوامن
احلرق ،بل جئت ألريس عند مرافئ شواطئكم احلاملة وأحط
عنائي ووجدي يف ميناء الوفاء الذي ينفعث من هذه األرواح التي
تلبست بالنبل واتشحت بالكرامة فأرشق منها واسع العطاء .
جئت هنا ألقف وقفة إكبار وإجالل هلذه اإلرشاقة الوضاءة من
صفحات تارخينا الوطني املمتلئ بكل ما تسامق من قمم وبكل
ماشمخ من مواقف ألضع أكاليل من العرفان وأطبع قبالت يف
جبني كل من غرس بذرة يف واحات الوطن املمراعة ومل يرسل
لعائنه عىل الظالم يرسج الشموع يف كل ما أدهلم من دروب .
جئت الليلة أهيا األكارم مستجلي ًا ومتملي ًا معامل هذا املشهد وتلك
اللوحة التي وشيــــت بزخارف من اإلبداع ومتازجت ألواهنا
بأصالة من عقبات هذا
الوادي املسكون باحلب.
أسى،
وإن كنت أتقطع ً
إذ ال أبرص بطل هذا
املشهد بني هذه األروقة
ال أراه بجسده املادي
الذي محله عىل أكف
املعاناة إذ يشق عليه وهو
الشغوف لكل إرشاقة
أن يتغيب عن اإلسهام
يف هذه اإلضاءة وأال
يشاهد هذه األرساب
من املحبة وتلك املواكب
من املشاعر دون إطاللة

أو إرشاقة منه قابل ذلك بوقفة امتنان وتقدير كيف وهو الذي كان
يرتقب حلظات اللقاء بكم أهيا األحبة وهل استطاع املوت أن حيول
بني ذلك  ،كال فإذا كان قد ناء بحمل هذه األفواج من الوداد
فاليوم وبعد أن تكرست احلواجز ومجدت املسافات املادية راح
يطل من األفق األرحب ليوحي بذلك وطنا بأرسه .
أن هذا املشهد أهيا األعزاء ليستعيص عىل من أويت من البيان قوة
أو من القدرة بالغة فهل ألرسة آل الشاميس أن تويف بعض ًا من
هذا الفضل أو تقابل شيئا من هذا النبل! كيف وأنى هلا ذلك!
اال إذا دخلت يف مداخل قد جتاوزها الفقيد بمسافات اليمكن
معها الرجوع اال إذا صحب ذلك نوع من العقوق لنهجه فهو
مل يكن نسيج أرسة يعينها ألنه كان يعش القطيف كل القطيف
حب ًا ووعي ًا وألنه نبتة منها وإليها من مجال شواطئها الدافئة ومن
بواسق نخالهتا الوارفة الشامء وطيب وصفاء نفوس أهلها .كان
هذا وذاك نسيجه فللقطيف وللوطن احلبيب كل الشكر واالمتنان
لكم ساديت األفاضل بالغ الشكر واالمتنان .
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املهند�س  :عبا�س ر�ضي ال�شما�سي

الــربـّـان الــناجـح

مل يكن الدافع للكتابة عن أ�خي فقيد الوطن ،املربور احلاج عبداهلل ر�ضي ال�شما�سي
ـ يرحمه اهلل ـ الت أ�بني والرثاء فلقد أ�بدع يف ذلك من هم أ�كف أ� مني من ال�شعراء والكتاب
واخلطباء مبا ي�ستحقه يف جمل�س الفاحتة على روحه الطاهرة ويف ذكرى أالربعني...
بل كان الدافع وراء ذلك هو ما ي�ستحثني الواجب تبيانه يف م�سرية الفقيد االجتماعية
واخلريية من خالل معاي�شتي له يف أ�روقة العمل اخلريي والتعاوين لب�ضع �سنوات.
نعم ...لقد ق�ضيت مع فقيد الوطن بع�ض �سنوات العمل املفعمة أ
بالمل والتطلعات,
املحفوفة أ�حيانا بال�صعاب والتحديات ،لكنها كانت مثمرة بالعديد من النجاحات
وا إلجنازات على �صعيد املجتمع  ..ولقد ع�شت وزمالء يل أ�ياما جميلة بحلوها و مرها
من خالل مزاملتي له ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة جمعية القطيف التعاونية متعددة أالغرا�ض
وجمعية القطيف اخلريية للخدمات االجتماعية ...و ما �سوف أ��ستخل�صه فيما يلي...
ي أ�تي نتيجة طبيعية للمعاي�شة واالمتزاج النف�سي والقلبي ...ال ألنه أ�خي والريحانة من
والدي بل ل�صفاته أالبوية و �سماته القيادية و ح�سه االجتماعي الوطني الرفيع حيث كان
ـ رحمه اهلل ـ أ�با حاني ًا وموجه ًا نا�صح ًا و�صديق ًا خمل�ص ًا ،وكان حمط الزهو واالفتخار
لي�س أل�سرته فقط بل لكل جمتمعه...و ل�ضيق املقام � أس�ركز هنا على �صفاته القيادية
التي كانت عالمة بارزة يف حياته احلافلة باالجنازات ملجتمعه ووطنه.

�صفاته القيادية

هناك فرق بني أ�ن تكون قائد ًا وبني أ�ن تكون مدير ًا� ....إن القيادة فن وروح ...ويف
كل جمتمع توجد بع�ض ال�شخ�صيات التي تتميز با�ستعداد فطري للقيادة ..هناك أ�نا�س
بالفطرة جتدهم يعربون عن �إح�سا�سات املجتمع ويدافعون عن مطالبه ويج�سدون �آماله
وتطلعاته أ
والخ أ�بو حلمي كان من ه ؤ�الء فقد كانت �صفات القيادة الناجحة متج�سدة
فيه...و أ�وجزها كما يلي:
 .1بعد الر ؤ�ية :
كان ميلك ر ؤ�ية �إ�سرتاتيجية بعيدة ،ي�سرت�شد بها من�سوبو اجلهات وامل ؤ��س�سات
االجتماعية يف ا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل ور�سم ال�صورة املبتكرة ل�شحذ الطاقات
وا�ستدعاء املواهب والقدرات ،واملوارد املتاحة ،وتوظيفها بفاعلية وكفاءة نحو حتقيق
التطلعات أ
والهداف اخلرية .وما هذه املن�شئات وال�صروح القائمة والعمل االجتماعي
امل ؤ��س�سي املنظم أ�مام أ�عيننا ا آلن �إال نتاج ًا لتلك الر ؤ�ية ا إل�سرتاتيجية الثاقبة.
 .2ك�سب ود العاملني:
ا�ستطاع أ�ن يزرع أ�وا�صر املحبة املتبادلة و أ�ن ي�صنع أ�جواء احلوار االجتماعي الهاديء
بني أ�فراد امل ؤ��س�سات االجتماعية التي عمل فيها و أ�ن يك�سب ثقتهم مما �إنعك�س �إيجاب ًا
على أ�داء تلك امل ؤ��س�سات االجتماعية �إبان توليه م� ؤس�وليتها  ....وا إلجنازات التي
�شهدتها لي�ست غريبة على �إن�سان.
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 .3آ�لية اتخاذ القرار:
رغم أ�ن الفقيد كان ميلك من اخلربة واملعرفة ومن ال�صالحيات املعطاة �إليه ما
يكفي التخاذ القرارات املنا�سبة �إال أ�نه كان حري�ص ًا على عدم اال�ستحواذ بالر أ�ي وعلى
الت�شاور مع أ�ع�ضاء جمال�س ا إلدارة أ�و اللجان الفرعية حتى ال�صغري منهم ..قبل اتخاذ
القرار املنا�سب دومنا أ�ن ي ؤ�دي ذلك �إىل ت أ�خري البت يف تلك أالمور ..و أ�تذكر أ�نه طاملا
دعا �إىل عقد اجتماعات طارئة غري جمدولة ملجل�س ا إلدارة للت�شاور وتقليب ا آلراء قبل
البت فيها على الرغم من أ�ن االجتماع الدوري هو أ��سبوعي ا إلنعقاد.
 .4القدرة على اكت�ساب الثقة واالحرتام:
ؤ
ؤ
أ
مل يكن املرحوم حمط الثقة واالحرتام ألفراد م��س�سته فقط بل كان ر��ساء و�ع�ضاء
اجلمعيات وامل ؤ��س�سات اخلريية والتعاونية يطلبون ر أ�يه وم�شورته يف العديد من أالمور
التي تواجههم يف م�سرية أ�عمالهم و أ�ذكر هنا �سعيه احلثيث مع أالخوة يف بلدة اجلارودية
نحو ت أ��سي�س جمعية اجلارودية اخلريية للخدمات االجتماعية ،كما كان املبادر أالول يف
االجتماع والتن�سيق مع كافة جمال�س �إدارة اجلمعيات اخلريية يف حمافظة القطيف
وكان حري�ص ًا على عقد االجتماعات الدورية بينهم لبحث كل ما يحقق أ�هداف
وتطلعات أ�بناء املحافظة ومل يكن حمط ًا للثقة واالحرتام من قبل من�سوبي جمعيات
املحافظة وح�سب بل حتى مع من�سوبي �إدارة ال�ش ؤ�ون االجتماعية والذي كان يف �سبيل
حتقيق بع�ض التطلعات تظهر اختالفات يف وجهات النظر وكان امل� ؤس�ول الذي غالب ًا
ما يختلف معه يبدي أ�مارات االحرتام والتبجيل لفقيدنا العزيز وي أ�تي موا�سي ًا وعليه
أ�ق�صى عالمات الت أ�ثر يف أ�ول أ�يام الفاحتة لتقدمي واجب العزاء أل�سرته.
والدارة أ
بالهداف :
الدارة بالفطرة إ
 .5إ
ً
مل يكن املرحوم عاملا من علماء ا إلدارة ولكنه كان �صاحب عقلية فطرية منظمة يف
أ��ساليب التخطيط والتنظيم واملراقبة وكان خمططا بارعا يحتذى به و�صاحب كاريزمة
خا�صة وكان ـ رحمه اهلل ـ يقول أ�ننا ال نحتاج �إىل املزيد من النظريات املعقدة والفر�ضيات
اجلدلية بل نحتاج �إىل أ�ن يكون لدينا هدف أ�كرب نهائي وهو ا إلح�سا�س بال�ضعفاء من
النا�س وق�ضاء حوائجهم وحل م�شاكلهم،و أ�ن نت أ�كد من كل خطوة نخطوها أ�و عمل نقوم
به أ�ن ينعك�س �إيجابي ًا على املحتاج وهذا هو املعيار الفي�صل يف النجاح.
 .6مهارات االت�صال:
كان ـ رحمه اهلل ـ ميلك مهارات ات�صال عالية يف العر�ض ويف اخلطاب امل�شوق اخلايل
من التوتر ويف ا إللقاء اجليد واحل�س أالدبي املرهف ،ولقد كانت خطاباته و�شروحاته
على املعامالت نربا�س ًا جلي ًا ملن أ�تى من بعده كما كانت �إدارته لالجتماعات واحلوارات
داخلها �إدارة ممتازة يعطي فيها كل ذي حق حقه ويحر�ص فيها على ا إل�صغاء ،واحرتام
ا آلراء ،و�إبداء املرونة ،وجتنب �إ�صدار أالحكام النهائية املتعجلة ،وتقليب ا آلراء قبل
اتخاذ القرار ال�صائب.

 .7احل�سم وال�شجاعة:
أ
أ
ف�إن ف�ساد الر�ي �ن ترتددا
		
�إن كنت ذا ر أ�ي فكن ذا عزمية
مل يكن املرحوم مردد ًا لهذا البيت ال�شعري فقط بل كان مطبق ًا له �إىل أ�بعد احلدود
فقد كان ـ رحمه اهلل ـ حا�سم ًا يف اتخاذ القرارات عندما يكون ذلك مطلوب ًا ومل يرتدد
للجراءات الروتينية
أ�بد ًا مادامت حتقق م�صلحة لهذا املجتمع الكرمي .وكان ي� أس�م إ
املعقدة و أ�تذكر تكبده للعديد من ال�صعوبات ا إلدارية وا إلجراءات البريوقراطية يف
�إن�شاء جممع خدمات اجلمعية بحي احل�سني حيث مت البدء بامل�شروع دون احل�صول
على موافقة الوزارة امل�سبقة فما أ�ن علم ب�إعرتا�ض الوزارة و�إيقاف امل�ساعدة ا إلن�شائية،
�إال أ�ن ذهب يف اليوم التايل �إىل الريا�ض وقابل الوزير ومل يخرج من مكتبه �إال بح�صول
موافقة الوزير على امل�شروع بل بتقدمي امل�ساعدة ا إلن�شائية م�ضاعفة .وها هو هذا
ال�صرح ال�شامخ أ�مامكم اليوم موئ ًال ألجيال الغد وموطن ًا لرباعم امل�ستقبل ومركز ًا
للن�شاط الن�سائي امل ؤ��س�سي.
 .8اال�ستفادة من املتخ�ص�صني و بيوتات اخلربة:
أ
لقد كان حري�ص ًا ـ رحمه اهلل ـ على قيام املتخ�ص�صني بدرا�سة المور املتعلقة
بالعمل االجتماعي امل ؤ��س�سي درا�سة وافية والت�شاور معهم وا�ستخال�ص النتائج ولقد
كان �سباق ًا يف ا إليعاز ملعهد ا إلدارة العامة للقيام بدرا�سة تنظيمية جلمعية القطيف
اخلريية للخدمات االجتماعية وهيكلها التنظيمي وتوزيع جلانها وفرق عملها ودرا�سة
مهامها وم� ؤس�ولياتها .و أ��ضحت تلك الدرا�سة نربا�س ًا ملن�سوبي اجلمعية يف توطيد البنية
التنظيمية لها على أ��سا�س علمي متني نراه ا آلن كذلك ك�شهود عيان.
 .9تفهم احتياجات العاملني :
أ
لقد كان ـ رحمه اهلل ـ طيب املعاملة وح�سن املع�شر و�ب ملن�سوبي اجلمعية لي�س على
م�ستوى املوظفني واملربني واملربيات فقط بل على م�ستوى العاملني وال�سائقني
وامل�ساعدين .ومل يكن متعالي ًا مع أ�ي �شريحة قط بل كان املبادر لتفقد أ�حوالهم ومعرفة
متطلباتهم وتلم�س �شكاويهم والعمل على حلها واال�ستجابة �إليها مبا يحقق امل�صلحة
العامة ولقد كان حلواره الهادئ و�سلوكه أالبوي أ�بعد أالثر يف حل الكثري من امل�شكالت
ال�شخ�صية واملتاعب التي كان يعاين منها بع�ض املوظفني العاملني مما أ�دى ذلك �إىل
رفع م�ستوى أالداء وتطوره.
 .10زمام املبادرة :
لقد كانت له ـ رحمه اهلل ـ العديد من املبادرات و أ�تذكر منها تبنيه لفكرة �إقامة
أال�سواق اخلريية ومعار�ض الرتاث ومازالت هذه التظاهرة ا إلعالمية ال�سنوية للن�شاط
اخلريي تزداد تطور ًا ومنو ًا عام ًا بعد عام ...كما كان للجمعية يف عهده ق�صب ال�سبق
والريادة يف �إن�شاء جلان كافل اليتيم على م�ستوى اململكة لرتعى �ش ؤ�ون أاليتام و أ�حوالهم
ولقد كان لذلك أ��صداء طيبة لدى م�سئويل وزارة ال�ش ؤ�ون االجتماعية ولقد أ�خربين ـ
رحمه اهلل ـ ب أ�ن مدير عام اجلمعيات بال�ش ؤ�ون االجتماعية بالريا�ض قد أ�مر بان تعمم
الئحة جلنة كافل اليتيم بجمعية القطيف اخلريية على كافة جمعيات اململكة العربية
ال�سعودية لال�سرت�شاد بها .ولقد توالت بعد ذلك ت أ��سي�س جلان كافل اليتيم يف كافة
أ�نحاء وجهات اململكة.
 .11ح�سن التعامل مع امل�ستفيدين و�سيا�سة الباب املفتوح:
لقد كان ـ رحمه اهلل ـ يتفقد أ�حوال املحتاجني بنف�سه ويطلع على �ش ؤ�ونهم وكان حري�ص ًا
يف كثري من أالحيان على تقدمي امل�ساعدات مل�ستحقيها وقد ر أ�يته بالعيان يقوم ب�إي�صال
ال�صدقات وامل�ساعدات بنف�سه �إىل املحتاجني يف بيوتهم رغم ان�شغاله و�ضيق وقته �إال
أ�ن قلبه قبل وقته كان مت�سع ًا لل�ضعفاء من النا�س يوا�سيهم يف م�صابهم وي�ساعدهم يف
احتياجاتهم ويبادرهم باملعروف ويتغا�ضى عن ا إل�ساءة ...ومل يغلق باب مكتبه قط

أ�مام أ�ي حمتاج أ�و معوز.
 .12بناء الفريق املخل�ص الفعال:
لقد حر�ص ـ رحمه اهلل ـ على أ�ن ي ؤ��س�س قاعدة متينة للعمل االجتماعي واخلريي
فقام بالعمل على ا�ستقطاب الطاقات الب�شرية امل ؤ�هلة للعمل يف اللجان والفرق وجمال�س
ا إلدارة وحر�ص على ت أ��سي�س اللجان الفرعية املتخ�ص�صة التي تخدم أ�هداف اجلمعية
ال�سامية وا�ستطاعت تلك الطاقات بف�ضل توجيهات ودعم الفقيد املرحوم أ�ن حتقق
العديد من ا إلجنازات و أ�ن ترثي العمل االجتماعي اخلريي وتطوره تطور ًا ملحوظ ًا.
خال�صة
من خالل هذا اال�ستعرا�ض املوجز لل�صفات القيادية املتمثلة يف �شخ�ص الفقيد والذي
متثل بجالء �صفات القائد الناجح ن�ستطيع أ�ن نتلم�س �إ�سهامات هذه ال�شخ�صية
القيادية يف مناء وتطور املجتمع ورفع الفاقة عن أ�فراده الذين يكابدون ال�صعوبات
ويواجهون امل�شقات.
ف�إذا كانت �صفة القائد « موقف» فهو �صاحب املواقف الثابتة.
و�إذا كانت �صفة القائد «�شموخ» فهو �شامخ الر أ�ي بعيد النظرة مالم�س ًا للواقع ال
ينف�صل عن بيئته ويعرب عن �ضمري جمتمعه.
و�إذا كانت �صفة القائد «جامع» فهو كذلك ير�سم الطريق ال�صحيح لي�سري فوقه
اجلميع دون زحام أ�و ِ�صدام.
و�إذا كانت �صفة القائد « أ��صالة» فلقد مار�س ال�صدق مع نف�سه ومع جمتمعه.
و أ�خري ًا توقف القلب الناب�ض باحلب والعطاء وخ�سر املجتمع والوطن رج ًال فذ ًا أ�حب
املجتمع والوطن ف أ�حبه وبادله تلك املحبة على أ�جمل �صورة � ...إنها حق ًا م�سرية نا�صعة
لرجل موقف وفقيد وطن..
وهذه ا إلطاللة الق�صرية على �سريته العملية املتمثلة يف �صفاته القيادية بني أ�يديكم
لتكون �سج ًال نا�صع ًا لع�شاق تربة هذا الوطن احلبيب وحمفز ًا أ
للجيال على حمل
م�شعل العطاء والنور.
رحم اهلل الفقيد و أ��سكنه في�سح جناته و ح�شره اهلل مع حممد و �آله الطاهرين
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الفقيد معرفة و�سرية

إن اللسان ليكل،والعبارات لتتوقف،واملشاعر لتنضب،عند احلديث عن الفقيد الغايل املرحوم

(ابوحلمي)،وإنني إذ أحتدث عن هذا الشخص،فاحلديث اليتناول يوم ًا أو يومني ،أو شهر ًا
أوشهرين ،أوسنه أو سنتني،وإنام أتطرق إىل قصة عمرها أكثر من ربع قرن من الزمان  ،شهدت
أحداث ًا وأحداث ًا  ،أفراح ًا وأتراح ًا وأيام ًا بحلوها ومرها ،ال تزال باقية يف الذاكرة يصعب أن يطاهلا

النسيان  ،كنت خالهلا رفيق ًا وصديق ًا وأخ ًا هلذا  ،وكانت اللقاءات بيننا (األخوية والعملية) تتم
بشكل يومي ،إنني -أخواين األعزاء -حني أتناول سرية الفقيد الراحل ،فإن مسلسل الذكريات

ومسلسل األيام والسنوات التي قضيتها معه ،حتوم حول ذاكريت بمزيد من األسى  ،إذ ليس من السهل أن حتصل عىل أخ مثل (أيب حلمي) ،
كام أنه ليس سه ً
ال أن تفقده ،فالرجال املتميزون –رغم وجودهم يف املجتمع-لكن من الصعب احلصول عليهم فهم أشبه بالآللئ والدانات
التي ال يصل إليها إال من غاص جلة البحر وواجه خماطره ومصاعبه.

أعزائي  :لقد رافقت هذا الرجل يف مسرية عمل يومية  ،وكان يل نعم األخ املخلص ،ونعم الصديق الصادق  ،ونعم الرفيق املعاون لرفيقه يف

العرس واليرس ،ولقد دأب (يرمحه اهلل) طوال فرتة حياته املديدة عىل البذل والعطاء والكرم والسخاء فهوا لذي بذل من وقته اليشء الكثري من

أجل املصلحة العامة  ،وذلك من خالل عضويته يف أكثر من جهة  ،وألنه كان مثا ً
ال لإلنسان املخلص الرزين  ،كان يف كثري األحيان مقصد ًا
للناس يف قضاء بعض املصالح  ،وفك بعض الكربات ،فلم يكن يرتدد أو يتوقف عن تقديم أي خدمة وال ينتظر من ذلك سوى رضا اهلل جل

شأنه  ،وأقول هذا ولدي شواهد كثرية  ،ربام كنت الشاهد الوحيد عليها بعد املوىل الكريم جل شأنه –ولو شئت أن أرسد القصص واملواقف،

لطال يب وبكم املقام ..فلقد عرف عن الفقيد الغايل رجاحة العقل واتزان املنطق وقوة احلجة ،وفوق ذلك حسن اخللق ،ودماثة التعامل ،وحب
اخلري ،ولذلك كانت اجلهات املعنية يف الدولة تستأنس مشورته وتسمع ملقرتحاته ،بحكم وجوده االجتامعي واالقتصادي ،وألنه كذلك كان

أحد الذين تم اختيارهم لعضوية جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الرشقية يف دورته التاسعة( )1406-1402ليساهم بدوره
يف رفد التنمية االقتصادية بآرائه ومقرتحاته،وكان رجل أعامل من الطراز املتقدم،واملتطور الذي حيرص دائام عىل املصلحة العامة،ودعم مسرية
التنمية ،وحقق انجازات كبرية وهائلة يف هذا املجال  ،إننا وإن فقدنا هذا العزيز الغايل  ،إال أن حمافظة
القطيف لتفخر بأهنا أنجبت مثل هذه الشخصيات واحتضنت عطاءها  ،واستقبلت نتاجها ،فصاروا
قدوة األجيال القادمة  ،وكم نأمل أن يعوضنا اهلل بفقده اخلري الكثري سواء يف أبنائه من صلبه أو أبناء

القطيف قاطبة  ،الذين هم أخوة وأبناء للفقيد الغايل .إننا وإن كنا حمزونني لفقده ،فال يسعنا إىل أن

نتأسى ونقتدي بقول الرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله) حينام نعي له وفاة ابنه (إبراهيم)" :العني
تدمع والقلب حيزن وال نقول إىل ما يريض الرب" .إنا هلل وإنا إليه راجعون  ..نسأل اهلل أن يتغمد

الفقيد بواسع رمحته ويسكنه الفسيح من جنته ،ويمن عىل أهله وذويه بالصرب والسلوان والسالم

عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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م .علي بن ح�سني املال
ع�ضو جمل�س املنطقة ال�شرقية
وع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة التجارية ال�صناعية �سابق ًا

ت�أبني خا�ص ألبي حلمي
أ .عبد اهلل حسن اخلميس
تواريخ األمم واملجتمعات اإلنسانية حافلة

بالشواهد الكثرية التي تؤكد لنا أن الذين
يرتمون بصامهتم عىل مسرية جمتمعاهتم هم
املميزون ،الذين خيرجون عن نمطية اإليقاع

اليومي ملجموع الناس وأفعاهلم بل وما
ينشغلون به وما يشغلهم وما يفكرون فيه

وهيتمون به ويمأل عليهم حياهتم منذ أن تتفتح أعينهم عىل حياة جمتمعاهتم ،فال

يرون ما يرى الناس ألن هلم أعني ال ترى األشياء كام يراها الناس عامة .

قد تتواءم الظروف التارخيية ألمة ما أو جمتمع ما فيربز هؤالء املميزون قادة وساسة

ومفكرين وعلامء ومصلحني يرفدون جمتمعاهتم يف اللحظات املناسبة والدقيقة
والتحول الرشيد .وقد حتول
بالرأي النافذ وبالفكرة السديدة والتوجيه الصائب
ّ

دون ذلك العقبات  /ولكنهم حيفرون يف الصخر ويفعلون ما يف وسعهم من غري
كلل وال ملل الم ّنة عىل ال ّناس ولكن رشفا حيمولنه تيجانا عىل رؤوسهم يفخرون
بحمله ،الفقيد العزيز اخلري عبد الرسول الشاميس  -كام عرفته هبذا االسم وكام مل
خيطر ببايل أن أسميه إال به إن ذكرته يف حمفل أو ذكرته يف نفيس  -ممن محلوا هذه
التيجان رشفا خلدمة جمتمعم يف ظروف خمتلفة ومتغرية وقاهرة أيضا  ،ولكنه مل
يتوان عن ذلك حتى آخر أيام متكنه وقدرته الصحية ،مل أصادفه منذ عرفته إال

وهو يف مسعى للخري  ،يبذل هنا ويسعى هناك ،يأخذ بيد هذا ويشجع ذاك ،يتفقد

أحدهم بالسؤال  ،ويقصد آخر بالذهاب  ،يعزي صباحا وهينيء مسا ًء ،ال يفعل
الناس كل ذلك وإنام يفعل البعض بعضه ،أما اخلريين من أمثال الفقيد العزيز

فلهم السبق يف كل ذلك ويفعلون ذلك أكثر وأكثر  ،ال أعلم إال أنه صديق لكل
الناس يصل فقريهم وغنيهم  ،عرفت الفقيد قبل مخس وأربعني سنة وكان رشف

معرفتي موقف ًا من مواقف الفقيد العزيز يف خدمة الناس والتي تركت يف جييل ممن
وعى شخصيات بالده العاملة خلدمة املجتمع األثر البالغ لنامذج اخلري الكثرية التي
يزخر هبا جمتمعنا يف مواقعهم املختلفة وأدوارهم املتكاملة يف حمصلتها .
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ر�سالة إ�ىل ( �أبو حلمي )
السنُونْ ؟
هَ ْل َت ِع ْب َت أ ْم أ َت َعب ْت َك ُ
الوالِدُ َ
ري ؟
أم ْ َم َ
للت ِم َّنا يا هُّأيا َ
الك َب ْ
هَ ْل ُك ْن َت ُم ْبت َِس ًام َك َعا َدتِ ْك  ،أم َغال َ َب ْس َمت ََك املَنُونْ ؟
َ
أجزُ ُم انْك َ َت َذ َك ْر َتنَا ُكلنَا َق ْب َل َت َر ُج ِل َك َع ْن َف َر ِس ْك
أك ُاد ْ
أس َم ُع َك ُت َر ِد ُد أنَّ َ
َو َ
احل َيا ْة َع ِق َ
يد ٌة َو ِج َه ُاد
أك ُاد أ ْيض َا ْ
َف َه ْل أ َت َع َب َك ِ
القت ْ
َال ؟
س
ال َ ،،،ب ْل ِه َي َر َ
احة َر ْد ال َن َف ْ
ولة َ
ِه َي َق ْي ُل َ
احل ْر ْب يا َأبا ِحل ِمي !!
أب َي ْب ِك ْي َك َيا أ َبا ِح ْل ِمي !
يَ ْ
َو ُأمي َت ْندُ ُب ْك
زن ُْم َو َت ُعو ْد ؟
أال خُ َت ِف ُف َع ْن ُه ْم ُح هُ
َف َحتَى أ َنا َيا أبا ِح ْل ِمي
لت
ال ُأ صدَّ ق ُ أ َّن َك َت َر َج ْ
أيتمتنا وأنت ُ
كافل األيتام ؟
َقت لأَ ْص َح ْ
ابك؟
أ ْم أ َن َك اشت َ
يب ؟
أم ْ َل َع َل ال ُي ْت َم َوىل َلت ََغ ْ
ال ي َا أبان َا ال
َسن ُ
َظل َنر ُق ُب َك َع رْص ًا ِع ْن َد ُد َكانِ ْك
َو َسن َْب َقى ُهن َ
َاك َن ْست َْو ِحي َو َح َي َ ِ
الوانك ْ
ْ
اب لِن ُ
َقط َف َور َد ُب ْستَانِ ْك
َو َست َْأ يِت أن َْت لِ َت ْفت ََح األ ْب َو َ
أ َبا ِحل ِمي ،،،
أ َبا ِحل ِمي ،،،،
َسأ ْنت َُظ ُر ْك
َأت َب ْع َد أ َيا ٍم
لِت يِ
و َت ْبت َِس ُم
ُت َصا َف َحنِي
و َت ْر ُب َت عىل كتفي
ول َ :ر َع َ
اك اهلل َيا َو ِ
و َت ُق ُ
لدي
رمحك اهلل يا أبا حلمي
ميثم بن حممد عيل اجليش

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد ( - ) 22حمرم 1434هـ  -نوفمرب 2012م جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد ( - ) 22حمرم 1434هـ  -نوفمرب 2012م

35

ا
م مل
حلا رور حق
ج ع �س خا
بـ ـ ت �س �ص
د ا نوا مبن
هلل ت ا�س
ر�ض على بة

ي ا رح
ل�شم ـ يل
ـا
�س ـ ـ

ـي

القطيف حتن إ�ىل رجالها
بقلم  :ال�شيخ املهند�س ح�سني

لن أحتدث عن فقيدنا الغايل بالشكل احلزين والذي يعني إننا نستمر يف ذرف الدموع فإين
أوال ال أعترب هذا الفقيد الغايل قد رحل عنا بل أجده واقف ًا معنا حيتضن نفوسنا وقلوبنا كام

األمس وإن كانت حلظات توديعه مجعت أعىل حلظات احلزن من كل الذين رافقوا دفن جثامنه
الطاهر وكانت الكلامت ال تعرب حق ًا عن مدى التأثر بتلك الشخصية الغالية فشعرنا بسفره عنا ولكنه يبقى رمز ًا شاخم ًا ألمة شحت

برجاهلا عن العمل الدؤوب إال القلة منهم  .هذه املنطقة الساحلية العريقة يف تارخيها ورجاهلا وأبنائها املبدعني تتحول تدرجيي ًا إىل
منطقة ضائعة بني تراث تليد ومستقبل غائم بسبب غياب رجاالت كانت تقود بإخالص ألجل بلدها وثقافتها ولكنها اليوم أصبحت
فقرية من تلكم الرجاالت املبدعني يف خدمة بلدهم ولعيل ال أبالغ إن اعتربت هذا الرجل البارع يف عطائه والكبري يف قلبه قد أضيف
إىل قائمة الراحلني بال عوض وما تبقى لنا من سلوة آن األوان أن نلوذ هبم كام تلود األبدان إىل أرواحها .املجتمعات احلية متتلك
قدرات شبابية وشيوخ ًا يمتازون بقدراهتم عىل تقديم أغىل أوقاهتم ونفوسهم يف سبيل رفعة وطنهم وتراثهم ونراه بارز ًا عىل مستويات
عدة يف كثري من املجتمعات ولكننا لألسف فإن القطيف عىل سعتها ال حتتضن إال القلة ممن نذروا أنفسهم خلدمة بلدهم ومذهبهم

وانتامئهم ،بل سارت القطيف بكل أسف إىل سعي ذايت نحو حتقيق الذاتيات من خالل العمل حتى إذا حتقق للنفس مبتغاها فإهنا
رسعان ما ترحل تلك النشاطات وتتبعثر تلك النغامت وهذه مشكلة مستعصية يف أرض آن ألبنائها أن يقدم املوضوع عىل الذات ،سام

فقيدنا الغايل بصفات ميزته عىل الكثري ممن هم متوازون يف سريهم معه ولكنه متيز برسعة املبادرة وحسن األداء ومجع اآلراء باملشورة
واحلوار والسعي نحو اتفاق مقبول مع شفافية يف الطرح حتى إذا بدى الرأي بخالفه فرسعان ما يرتاجع دون إرصار يف الرأي  .تلك

صفات القيادي والريادي الناجح وبذلك كان لكالمه وقع بني جنبات موافقيه وخمالفيه وهذه جعلته مصب اهتامم الكثري ممن يرون
أن الرجوع إىل رأيه هو غاية يقدم عليه اجلميع ،رأيته يف موقف كان من املحتم التوقف دون االستمرار فيه إال أننا ويف حلظات
اخلالف والرتدد أجاب بكلامت الصامد احلدق ليقول كلمة التشجيع نحو العمل دون اخلوف
من املوقف وكان لرأيه سداد ًا ونجاح ًا  .لعلنا لو رجعنا إىل نظرية ارتباط العواطف بالعقول
فنتقبل ما تقبله عواطفنا لرأينا أننا لن نقبل من خيتلف مع آرائنا ولكن ملن عارص هذا الرجل يف

نقاش أو مراجعة رأي لوجد أنه يتميز بخالف هذه النظرية إذ سرتى أنك ستقبل رأيه وإن كانت
املسافة بينك وبينه أكرب من املعتاد لكونه يمتاز بقدرة عالية يف دمج مفاهيمه إىل مفاهيمك بشكل

تلقائي ورفيع لسنا بصدد املقارنة ولكننا بحاجة إىل رجاالت قدمت نفسها وقدراهتا وكفاءهتا يف
سبيل رفعة وطن وشموخ أمة وسعادة جمتمع ونيل حقوقه بكل الوسائل العقالئية املمكنة وإين

إذ أقدم عزائي ألبنائه وأهله الكرام وإىل نفيس وإىل القطيف العزيزة فإين أرجو من اهلل أن يتغمده
بواسع رمحته وحفظ لنا الرجال العاملني بإخالص وتفاين يف سبيل األهداف السامية.
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دمـــــــــــوع تــهــمـــــــي
مرثية يف عبداهلل رىض الشاميس الذي وافاه األجل

يوم السبت 1428 /1 /29هـ املوافق  2007 /2 /17م
عزيز عىل قلب املحب ابا " حلمي "
لقد عشت يف قلب املتيم راسخ ًا

رسوخ ال��روايس واجلالمدة الصم

إىل ذك���ري���ات ح��امل��ات عزيزة

ينابيعها تنهل كالوابل الوسمي

هتيج ذك���راك اجل��وان��ح باألسى
وم��ا ك��ان م��ن طبعي البكاء إنام

خياالته من كل ص��وب حتوطني
وت���أرسين م��ن ذل��ك الثغر بسمة

أبا " احللم " م��ازال الفؤاد حيبكم
ك��أن��ك يف وس���ط األح��ب��ة ماثل

غ��دون��ا وك��ن��ا يف ه��ن��اء وفرحة
ن��ط��وف وأن��ف��اس ال��رب��ي��ع تلفنا
ن��ص��وغ األم���اين م�ترع��ات بحبنا

فراقك يف حرب من الدهر أو سلم
فتهفو إىل أم��س مجيل ب�لا غم

رسوم أيب " حلمي " تغلغل يف دمي
ومتعن يف ضمي وتكثر مت لثمي

تيضء دياجي الفكر يف عتمة الوهم
هييم وأدمعه شوق ًا لطلعتكم هتمي
حتدث عن وعي عميق وعن فهم

نحلق كاألطيار يف واح��ة الكرم
فنسستاف من حلم مجيل إىل حلم

جزعت لفقد الصاحب املاجد الشهم

س�ل�ام ع�لى أي����ام ع��ز ترصمت
ختيلتها تبقى ط��وي ً
�لا فأحجمت

ومل يبق منها يف احلياة سوى رسم

وخلف ذك��رى يف النفوس عميقة

هلا يف ف��ؤاد الصب تنهيدة تدمي
وكانت كظل الرمح يف قبضة القرم

وك��ن��ا مجيع ًا يف ائ��ت�لاف ونعمة

كنجم الثريا يف اجتامع ويف ضم

أب��ا " احل��ل��م " إين فيكم ملتيم
أرى شخص ًا م��اث ً
�لا ك��ل جملس
خييل يل م��ازل��ت ح��ي�� ًا ومل متت
ٍ
مودة
ومن واجب األخ��وان حفظ

ومن يف صفاء الود مثل أيب " حلمي "

وفرقنا خطب ال��زم��ان وباعدت

2007 / 2 /20م

ونرسلها مرهوبة احلبك والنظم

فتى الفضل واإليثار واجلود والعزم
ومقعد ص��دق يف أم��ان ويف ُغنم

م�ضى جل����وار اهلل يف دار عزة

حممد عيل نارص توفيق  -القديح

رصوف النوى باحلادث الفاجع اجلم

ويف سمر األحباب يف شاطىء اليم

ألن��ك يف نثري تعيش ويف نظمي
مدى الدهر تبقى يف التألق كالنجم
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و ِّدعو ُه

هذه القصيدة قاهلا الشاعر مؤبن ًا هبا فقيد الوطن واألخالق
األديب األستاذ عبد اهلل ريض الشاميس صهر الشاعر وقد جسدَّ
فيها عواطف ُه جتاهه والذي وافته املنية يف صبيحة يوم السبت
التاسع والعرشين من شهر حمرم عام ألف وأربعامئة وثامنية
وعرشين هجرية املوافق السابع عرش من شهر فرباير عام ألفني
وسبعة ميالدية .

و ِّدع���ـ���و ُه سـاعـ ًة م��ا بعـدها
و ِّدع���ـ���و ُه وط��ـ��ن��ـ��ي��ـ�� ًا خملـص ًا
ِ
النعش فذا
القلب عىل
واسكبوا
َ
ك��ان رك��ن�� ًا ص��ام��ـ��د ًا فـي ذوده
َ
ِ
األم���س طيف ًا ق��د مىض
م��ث��ل
ف��ر
َّ
ٍ
ح��ـ��دي��ث بيننا
ف��غ��ـ��دى ذك��ـ��رى

ِ
ٌ
ث��غ��ره ق��ـ��د ألألت
ب��س��م��ة ف��ـ��ي
ٍ
لـم ُي ِّ
ساعة
وج��ه��ه فـي
��ق��ط��ب
ُ

أي��ـ��ن ع��ب��دُ اهللِ فـي أي��ـ��ن مىض

فـتـشوا عـنه َلعلـي أن أرى
مـنى
لـن ن��رى إال بقايا م��ـ��ن
ً
ضنى
جت��رع��ت ك��ؤوس�� ًا مـن
ق��د
َ
ً

بمـنـى
وتلـقيت ال��ـ��ب��ـ�لاي��ا
َ
ً
عـنى
تتلقاها خـطـوب ًا مـن
ً
َ
ص���درك ضاعت وانتهت
ه��ي يف
عشت ث��غ��ر ًا ضاحك ًا يف وسطها
َ
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ال�شاعر حمد �سعيد اخلنيزي

ِ
ٍ
احلياة
لـقاء بيننا فـي ذي
مـن
ِ
ِ
املامت
أوط��ـ��ان��ه حتى
ذا َد عـن
املكر ِ
مات
عالـم ي��ـ�سري بدنيا
ٌ
ُ
ِ
كالـنريات
وكـتـاب ًا واض��ـ��ح�� ًا
ِ
أو خـيا ً
َ
الصخرات
خلف
غاب
ال
َ
ِ
للنائبات
سـنى
فـخـذوا منها
ً
ِ
ٌ
هرات
كالز
ع��اط��ـ��ر
وح��ـ��دي��ث
َ
ٌ

ِ
ِ
القسامت
مضيىء
ك��ان كالـبدر
ِ
الـغرفات
فتـشوا عـنه زواي���ا
ِ
َ
الظامئات
عـيون
خ��ـ�بر ًا ي��روي
ِ
وخـيا ً
الـذكريات
ال طائف ًا فـي

ِ
ِ
الـداهـيات
ل��ي��ال
وبـاليا مـن
ٍ
ِ
باسـامت
بشـفاه
واص��ـ��ط��ب��ا ٍر
ِ
احلالـكات
ال ُتبالـي باخلطوب
الـج َن َب ِ
َو ْس َ
��ـ��ط ُأ ٍ
ات
ف��ق مرتامي
َ
ِ
َ
العاصفات
قلبك مثل
وهـي يف

�بر قلي ً
ـه
ال مث ُل ُ
�بر َك ال��ـ��ص ُ
ص��ـ ُ
َ
م��ن��ك علـى الثغر ضي ًا
مظهر
ٌ
ِ
ي��ا رف��ي��قَ
زل���ت معي
ال���درب م��ا
َ
ٍ
لـه
ك��م خ��ط��ون��ا ف���وق
أش����واك ُ

مل ُن��� َف�ِّت�رِّ ل��ـ��ح��ظ�� ًة ف��ـ��ي خطونا
م��ازل��ت ع�لى ال����درب خط ًا
أن���ا
ُ
ِ
ال���درب َه َو ًى
زل��ت ع�لى
أن��ا م��ا
ُ
ُ
كوكب
غ���اب م��ن��ي
ك���ل ي��ـ��و ٍم
َ
ٌ
األم���س رس��ـ��و ً
ِ
ال بعده
ف��ق��دي
َ
م��ص�رع يف سرُ ٍ
عة
ث��م َق��ـ�� َّف��ى
ٌ

ل��ـ��س��ت ي��ا قلـبي ح��دي��د ًا إنام
َ
ِ
حمنته
ف��اص��ط�بر ل��ل��دَّ ه�� ِر ف��ـ��ي
واب��ت��ـ��ه��ل هلل واب��ك��ي خاشع ًا

ٍ
ضنى
م���آس م��ـ��ن
ه���ذه ال��دن��ي��ا
ً
ٍ
عاصف
ب��ري��ح
ت��غ��ر ُق ال��دن��ي��ا
ٍ
َ

َ
كـان كذا
��ـ��م
ال تـقـل كـيف ولِ ْ
الـجرح إلـهـي إنـنـي
فامسح
ُ
غ��ـ��اب عـنا لـن ن��ـ��راه أبــد ًا
َ
بـه

نلتقي يف البعث يف ي��ـ��و ٍم
َ
م��ن��ك ع��ل��ـ��ى ق��ـ ٍ
�بر بـه
رمح���� ًة
واص��� ُب���ب األل��ط��اف فـيه رمح ًة
ْ

ِ
كالــــراسـيات
كنت فـيه ثابـتــ ًا
َ
ِ
موق ِ
َ
ـدات
ال��ـ��داء ك��ن��ا ٍر
وب��ـ��ك
ُ
ٍ
ج��ه��اد ودف����ا ٍع وشـكايت
ف��ـ��ي

ِ
الـــــذروات
ومشـينــــافوصلنـــــا
ِ
ِ
اخلافيـــات
الــــرس ســ ِر
يا رفــيق
ِ
للـبـغاة
مثل م��ا كـنا ج��ه��اد ًا
ٍ
ِ
بالــــنكبات
ــــــت
رع
لـحـياة ُز َ
ْ
شمس وغابت من حيايت
��ت
َأ َف�� َل ْ
ٌ
ال��ـ��زوج لمَ َ��أس��ا ٌة بذايت
م��ص��ـ��رع
ُ
ِ
ِ
اللحظات
ألبـي حلـمي كلـمح
ِ
العاطفات
دمـع مـن رقيق
أن��ت
َ
ٌ
ِ
احلادثات
وابتـسم ث��غ��ر ًا هل��ذي
بفيض من ِه ِ
ٍ
بات
الـجرح
يمسح
ُ

ِ
ٍ
الكائـنات
ـوفان بقلـب
مثل ُط
ِ
عاتـيات
وب��أم��ـ��واج بـحـو ٍر
ِ
ِ
الـنخ ِ
رات
إنـها حـكـمة محُ يي
ِ
فاغـرات
ج��روح
رصت ُجرح ًا من
ُ
ٍ
ات ُخ ٍ
ِ
فـهو فـي ج َّن ِ
باسقات
لـد
جيـمع ُ
اهلل بـه ك��ـ��ل
ُ
ِ
الـهدات
ل�لآل
عـبدُ ك املخلص
ُ
الرحمَ َ ِ
ْ
ِ
��م��ر الـعبدَ
ات
بفيض
واغ ُ
َ
ِ
الـشتات
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أ� .أ�حمد ح�سن آ�ل ربيع

�أبو حلمي هو واحد من �أولئك
تؤكد الدراسات والبحوث التطبيقية يف جمال السلوك التنظيمي بأن سايمون  ،ولكنه مارس وطبق بجدارة الكثري من أفكارهم وآرائهم دون
اإلدارة ليست عل ًام ونظ ًام وسياسات وقواعد وإجراءات عمل فحسب ،أن يطلع عىل نتائج أبحاثهم وجتارهبم من خالل حتمله مسؤولية إدارة

بل هي قبل ذلك كله فن ًا رفيع ًا ،تتمثل يف جودة األداء وإتقان األساليب اجلمعية طوال فرتة رئاسته هلا.

واملواقف اإلنسانية والقدوة احلسنة واإلخالص والتفاين يف حتمل إن املتبع الفاحص ألساليب عمله أثناء إدارته للجمعية سوف يلحظ آثار ًا

املسؤولية .

واضحة وتطبيقات متعددة لكثري من نظريات اإلدارة والقيادة احلديثة .

كام تؤكد نتائج الكثري من الدراسات امليدانية يف جمال القيادة اإلدارية فقد استطاع أثناء توليه رئاسة جملس إدارة اجلمعية أن يؤسس قواعد متينة
بشكل عام وحول القادة اإلداريني الناجحني بشكل خاص أن أغلبهم لبناء اإلطار املؤسسايت للجمعية  .وأن يبني ثقافة تنظيمية اجيابية تقوم
مل يتلق تعلي ًام جامعي ًا متخصص ًا رفيع ًا يف اإلدارة أو القيادة  .وإن القيادة عىل االحرتام والنزاهة والشفافية والتفاين واإلخالص يف العمل وحتمل
مثلها مثل املواهب األخرى موجودة لدى كل إنسان يف داخله  ،ويف حالة املسؤولية .

وجود املحفزات يمكن تنميتها وتطويرها.

واملرحوم ( أبوحلمي هو أحد أولئك الذين ) مل يتلق تعليمه يف اجلامعات

سامته اإلدارية والقيادية

أو الكليات اإلدارية املتخصصة ومل يدرس نظريات اإلدارة للسيد /تايلر ولقد متتع بالكثري من املزايا والصفات القيادية والتي من أبرزها:

الذي يعترب األب الروحي لإلدارة العلمية أو هنري فايل رجل التنظيم

العلمي أو الدكتور داركر صاحب نظرية الشبكة اإلدارية أو ماكروجر  -الرؤية املستقبلية الثابتة :

صاحب نظرية ( ، ) x.yومل يتدرب عىل نظرية اختاذ القرارات للدكتور حيث متكن من وضع تصور عام لرؤية مستقبلية واضحة ومرشقة
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للجمعية منبثقة من أهدافها العامة  ،متيزت هبا اجلمعية عن غريها من اجلامعي يف اختاذ القرارات  ،ولذلك مل تتعرض إدارة اجلمعية طوال
اجلمعيات األخرى يف املنطقة والتي ركزت عىل التميز يف تقديم اخلدمات رئاسته ملجلس اإلدارة ألي أزمة إدارية ونجحت يف حتقيق إنجازات
باهرة متثلت يف توسع خدماهتا وزيادة عدد أعضائها وتنوع مشاريعها

للمستفيدين.

اخلريية .

 -مبدأ التخصص:

كان يعتقد بمبدأ التخصص وتقسيم العمل يف إنجاز األعامل وحتقيق  -املثابرة واجلد :

األهداف التي تسعى اجلمعية إىل حتقيقها  ،ولتحقيق ذلك سعى إىل بناء

وهي أحد أبرز وأهم الصفات التي كان يتميز هبا املرحوم ،كان يعمل

هيكلة تنظيمية إلدارة اجلمعية  .ولقد استعان يف ذلك بمعهد اإلدارة بصورة منظمة وبشكل يومي كان ال يؤخر أي عمل  ،وكان جاد ًا يف

العامة بالدمام لدراسة وضع اجلمعية التنظيمي وتقديم دراسة متخصصة كل قراراته وحاس ًام يف آرائه  .كان رمحه اهلل  ،يستفيد من اخلطأ والفشل

هلذا الغرض  .وبالفعل متت الدراسة  ،وتم وضع هيكل تنظيمي إلدارة وجيعلها طريق ًا إلحراز نجاح ًا جديد ًا يف أعامل اجلمعية ومشاريعها .ولقد
اجلمعية  .حتددت فيه الوحدات اإلدارية واللجان الرئيسية والفرعية واجه كل التحديات التي كانت تعرتض اجلمعية واستطاع بصربه وطول

املتخصصة  .ولكل منها هدفها ومهامها واختصاصاهتا  .مما يؤكد اهتاممه أناته وحكمته اإلدارية وجده أن حيقق الكثري من أهداف اجلمعية وتلبية
ببناء البنية التحتية لتنفيذ األعامل والنشاطات يف اجلمعية عىل أسس احتياجات املستفيدين من خدماهتا.
علمية وإدارية سليمة.

 -التفويض :

 -املكاشفة :

كان رمحه اهلل حريص ًا عىل توفري البيانات واملعلومات الالزمة عن

لقد أظهر رمحه اهلل احرتام ًا وثقة واهتامم ًا كبري ًا بمن حوله وبمن عمل نشاطات اجلمعية والتي متكن العاملني معه سواء يف جملس اإلدارة أو يف
معه يف جملس اإلدارة أو يف اللجان الرئيسية األخرى يف أداء مهامهم اللجان الرئيسية أو الفرعية من العمل بوضوح وعىل بينة فقد كان شفاف ًا
نظر ًا ملا كان يمنحهم من الصالحيات التي متكنهم من إنجاز األعامل يف توفري املعلومات عن املوازنة السنوية للجمعية واهلبات والتربعات
املسؤولني عنها .واختاذ القرارات والتدابري الالزمة لتسري أعامل اللجان التي تصل إىل اجلمعية وتوضيح بيانات التكاليف واملصاريف بمختلف
التي يرأسوهنا  .ولقد كان لذلك أثره الكبري يف تفعيل أعامل اللجان أشكاهلا وأصحاهبا وكان دقيق ًا جد ًا يف ذلك.

وإنجاز أهدافهم عىل الوجه املطلوب.

لقد أرسى " رمحه اهلل " دعائم واضحة وقوية لنموذج يف اإلدارة
والقيادة احلديثة جعل من مجعية القطيف اخلريية منظمة خريية إنسانية

مل يكن مشغو ًال بالسيطرة والتحكم عىل كل يشء يف اجلمعية لقد فهم قادرة عىل التعلم املستمر بام متلك من أفراد مؤهلون راغبون يف العمل
نفسيات وعقليات األشخاص الذين عملوا معه يف جملس اإلدارة أو يف التطوعي،وآليات عمل ناقلة للمعرفة واملعلومة يف كل املستويات

رئاسة اللجان الرئيسية أو الفرعية .ولذلك بذل جهود ًا كبرية ألحداث التنظيمية فيها وبيئة إدارية متميزة ساعدت اجلمعية عىل حتسني أدائها
تغيري يف أساليب العمل يف اجلمعية ،ونجح يف نقلها من أسلوب التفرد وتنويع نشاطاهتا ،وحقق نسبة عالية من احتياجات املستفيدين من

بالقرارات والعشوائية يف اإلدارة إىل أسلوب اإلدارة باملشاركة واملنهج خدماهتا اإلنسانية وما هذه اإلنجازات التي حتققها اجلمعية اليوم من
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أ� .عبد الواحد مو�سى �ضيف امل�سلم

حني �أحتدث عن ال�ش ّما�سي ا إلن�سان

إن كتابة السري،أو الرتمجة الغريية عن أي شخصية من طلباهتا للجهات احلكومية املختصة  .غري إنني يف هذه السرية ال
الشخصيات،مهمة صعبة،يصعب اإلملام بجميع جوانبها،وما أود يف االسرتسال يف احلديث عن أنشطته االجتامعية الكثرية،
حييط هبا من عنارص ذاتية،وموضوعية  .حيث إن كتابة هذه واملرشقة،فهي معروفة للجميع،وأترك لغريي املجال للتحدث عنها.
السري تتطلب،منهجية علمية تتسم باملوضوعية،واحليادية،والعم إال إنني أحاول مللمة بعض الذكريات اللصيقة بشخصيته،والتي

ق املعريف عنها  .كذلك تستلزم ظروفا اجتامعية مناسبة،وداعمة تعرب عن معدنه،وجوهره كإنسان مثقف واع ومستنري ,وإن كان هذا
للكتابة،حيث تتطلب الغوص يف أعامقها من النواحي  :اإلنسانية ،املقال ال يسمح بالتحدث عن كل جوانب شخصيته املهمة.

واالجتامعية،والنفسية،والفكرية  .. .ويزيد من صعوبتها،حني نرى كان يرمحه اهلل،هنم يف القراءة،فكان ألذ جملس له حني ُيفتح فيه كتاب

إن العديد من جوانب هذه الشخصية الالمعة تقف أمامها حجب للمناقشة والتحليل،والنقد،فكان هو مع الكتاب خري جليسني "
كثيفة من الغيوم تعوق اكتامل ظهور شمسها املتألقة  . . .غري إن فكم كتاب ًا مع ًا ك ّنا قرأنا ُه "  :يف الفكر،واألدب،والتاريخ،واالجتم
األمر الداعي للتحدث عن هذه الشخصية،ليس ألننا قد عشنا اع،واالقتصاد،و علم النفس،والفلسفة  . . .كان يف مجيعها من

معها لعدة عقود،بل إن سريهتا العطرة حتكي لنا عن رمز من الرموز خالل النقاش حملقا بفكره،وتعليقاته عليها رشحا،ونقدا،ورؤى
االجتامعية،والفكرية،والوطنية عىل مدى ما يقرب من نصف قرن .جديدة،ويضفي عىل جو النقاش محاسة وحيوية وبِرش ًا .لقد
فشخصية عبد اهلل ( عبد الرسول) بن احلاج ريض بن نارص الشاميس سعدنا،أنا ورهط من األحبة،بالقراءة معه،يف العديد من املؤلفات

الطليعية لكبار مفكري وأدباء عرص النهضة العربية احلديثة .
يرمحه اهلل،هي شخصية اجتامعية فذة،بل هو من النخبة
ّ
للفكر يف املجتمع .

كذلك

تناولنا معا قراءة ،وحتليال،ونقدا،كثريا من الكتب املرتمجة،وخاصة

لقد عرفته جارا،وصديقا،وأخا،بل وشقيق روح يف أحلك مراحل الروايات العاملية لكبار الكتاب،املرتمجة من اللغات

احلياة لقد خربته خالهلا ذا عزيمة جبارة،ومعنويات يصعب اإلنجليزية،والفرنسية،والروسية  .إىل العربية،حيث لو سألته عن

تصدّ عها،وابتسامة ودودة،وشموخ ال يطأطيء الرأس فيه،وفصاحة أي منها،كان كمكتبة متنقلة.

بيان متأل جوانب املحافل .

لقد كانت كتب األدب العريب نثرا وشعرا،يف خمتلف

لقد ُعرف يرمحه اهلل،يف املجتمع شخصية المعة نظيفة من خالل مراحله،ومدارسه،هي ميدان عذب كنا ال نمله  .لقد كنا نتغنى

سريته الوطنية،واالجتامعية،ومن خالل املهام التي تقلدها كرئيس دائام بشعر وسرية شاعر احلب والسالم واحلكمة زهري بن أيب
إلدارة املكتبة األهلية،ورئيسا للجمعية اخلريية،واشرتاكه الفعال يف ُسلمى،وقد توج ذلك احلب حني أطلقه عىل ابنه األصغر  .فزهري
متثيل أهايل القطيف يف العديد من الوفود األهلية التي سعت لتقديم هو رمز أليام وليال خوال قد تسامرنا فيها طويال  .كذلك كان
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لكتب النقد األديب،ومدارسه املختلفة،القديمة يف الرتاث،واحلديثة أفكار،ومعاين الكلامت،واملصطلحات  . . .كانت كلمة( )Splendid
منها،ركن كبري من جملسنا،وحتاورنا أليام وليال .وكان كتاب التي صادفتنا يف بدايات دراستنا للغة اإلنجليزية،حني استعراضنا
مثل  ( :يف األدب اجلاهيل ) للدكتور طه حسني،والكتب الناقدة للعديد من معانيها يف القاموس،قد وشت لنا بمعنى السم رفيقة

له،والتي كانت متثل جزءا من حركة التنوير يف الثقافة العربية يف دربه،ففجرت ضحكات وتعليقات املشرتكني يف الدرس،فكان هيز

القرن املايض،قد أخذت منا وقتا طويال يف القراءة،والتحليل،والنقد رأسه هزات حلوة فيها املوافقة عىل ما قد قلناه وقرناه لعقود من
ومنها منهج ( ديكارت) الذي اختذه طه حسني للوقوف عىل أصل الزمن غدت هذه الكلمة حتى قبل وفاته يرمحه اهلل ،رمزا ملاض رائع
مرشق قد عشناه معا،رغم ما به من مرارة،فكانت تلك الكلمة جزءا

الشعر اجلاهيل .

لقد كان لنا مع كل شاعر،وأديب طول لقاء،وعصف فكري يصعب من التحية بيننا يعقبها هزات متتابعة رسيعة حلوة من رأسه،بعدها

الدخول فيه يف هذه العجالة  .لقد عشنا جوا ثقافيا مشبعا بعبري ابتسامة عريضة،ومصافحة حارة .
املعرفة احلقة يف مجيع جوانبها من غري انتقاص

كان يرمحه اهلل كريم النفس،والعطاء،وكان

نص،أو قصيدة،أو كاتب كام كنا
فكل ٍّ

نعملها معه،حيث تفاجأ يوما من األيام حني

والتارخيية،والنفسية . ..فال جيوز أن نضعه

حيث رأى عدة قدور عىل النار فسأل زوجته

يتحمل كثريا من املامحلات األخوية التي كنا

الجتاهاهتا،وأفكار،وكتاهبا،ومدارسها .

عودته من العمل ( يف وزارة الصحة بالدمام )

نرى،هو نتاج بيئته،ومرحلته االجتامعية

عن ذلك،فأخربته أم ( عصام ) ( ابنه البكر

يف قوالب حارضنا .. .لقدأخرجت تلك

يرمحه اهلل) بأهنا قد طبخت حسب ما طلب

القراءات التي عايشناها سنينطويلة،رهطا

لضيوفه،فأنكر ذلك،ولكنه حني

من املثقفني،واألدباء،و املتعلمني الذين

يمثلون النخبة الثقافية الواعية يف املجتمع،من

حرض

الضيوف املزعومون وهم يتفجرون من

خالل ختصصاهتم اجلامعية العالية،ومؤلفات

الضحك،أدرك من دبر ذلك ( املقلب)،فكان

من تلك البيئة والرهط املستنري ،يملك قلام

معه،حيث تقبلها بكل رحابة صدر كام هو

ذلك اليوم من األيام اللطيفة التي مل تنس

هم،وإسهاماهتم الفكرية  . . .كان يرمحه اهلل
سي ّاال،وتعبريا ينم عن العمق املعريف،والوعي

عهده من دماثة اخللق،ولكنها ال ختلو من

االجتامعي والفكري،وكان التنافس معه يف الكتابة يف وقت من التعليقات املرحة الودودة منه .

رمحك اهلل يا أبا حلمي ،وعصام ،وزهري ،ومنى ، ،ومنال  ،ومي ،

األوقات،جيسد التعبري االجيايب عن احلياة االجتامعية والفكرية.

لقد مجعتنا وإياه مع رهط من األحبة،دروس تعلم اللغة اإلنجليزية وريم ،وفاطمة ،ولنا يف عقبك أمل مرشق،نتوسم فيهم كل خري إن

ألعوام عدة،وكان أحد طموحنا من خالل ذلك،أن نمتلك أداة تفتح شاء اهلل  . . .دعاؤنا له بالرمحة واملغفرة،ولك يا أم حلمي،يا رفيقة
لنا نافذة عىل جوانب املعرفة واحلضارة القديمة واملعارصة،ومتكننا صباه ودربه الطويل تعازينا احلارة املخلصة .
كذلك من قراءة الكتب املختلفة،ومنها الروايات العاملية لكبار

ولكم ولنا أيتها األرسة الكريمة ولكل متعلقيها،وألرسة الشاميس

مجيعا،ولكل من رافقه عىل درب احلياة الصرب والسلوان ،وإنا هلل
الروائيني مبارشة من غري ترمجة  .غري إن هذه الدروس كان
ً

يتخللها كثري من جوانب املرح والفكاهة،سواء عىل ما كنا نقرأ من وإنا إليه راجعون .
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أ�.ح�سن علي الزاير

الفرح واالبت�سام واحلب
عىل مدى أسابيع مضت كان املجتمع وفي ًا حتدث البعض بكل صدق ليس املقام لتسمية هؤالء وهؤالء  ،ولكن طاملا وجدتك تتغنى فرح ًا
عن شعورهم نحوك " يا أبا حلمي "  .اخلطباء تناولوا حقائق تفانيك يف لتخرج أجيال من األوالد والبنات ولعمل أجيال أخرى يف دوائر متباعدة

العمل االجتامعي  ،اجلمعية اخلريية  ،كافل اليتيم  ،محلك مهوم املواطن يف املؤسسات العامة واخلاصة  ،مل تكن تربطك هبم مصالح شخصية
مع الدولة وأجهزهتا اإلدارية العليا .

والحتى نسب ولكن هو فن العطاء  ،تعلمت الفرح والطرب لنجاح

تناول املبدعون ذلك اجلانب وتناول آخرون أساليب العاطفة واحلنني ،اآلخرين يف مشاريعهم إن كانت مشاريع أكاديمية أو أقتصادية  .هل
أسلوب يبدع فيه الشاعر ويسبح يف خيالة قلم األديب  ،ماذايبقى أردت ان تعلمنا أن التخصص والبداع عىل اختالف فروعه ومساراته

ياصاحبي مل يتناوله قلم الكاتب أو إغراء اخلطيب أو قافية الشاعر ؟

وجداوله واالبتكار ليس كافي ًا إال إذا تعلمنا فن الفرح ومجال السعادة

األديب ،وخيال الشاعر ـ وهتزمني بعثرة احلرف وانكسار الفواصل .

كنت تعلم اآلخرين أن الفرح عالج نفيس تنصهر فيه روح الفرد يف

سيظل تكرار ًا لو حاولت نفس املسار ـ العمل االجتامعي  ،أو قلم وحبور االنتصار لآلخرين أفراد ًا ومجاعات .
لو أردت الرتكيز عىل " القيادة " مل يفوتك من خصائصها الكثري  ،ولكنك أهداف اآلخرين .

ال ترجوها بقدر ماتريد العطاء والبدل وأن تكون فقط الرجل األنسان  .واالبتسام هو اآلخر بوابة ملا يغمره قلبك حلب اآلخرين  ،كان ذلك دني ًا

رؤى غمرتنا باستمرارية األمل وتدفق العطايا .
لك من خصائص القيادة نصيب  ،رأي وشخصية مميزة  ،جيتمع معك من التفاؤل وعامل ًا من ً
الكثريون وخيتلف معك آخرون  ،ولك دائ ًام الشخصية املميزة ن لك كنت تعلمنا أن ابتسامتك اختصار للمسافات ُ ،وبعدٌ  ،وأفق جددللعطاء
رؤية تدفعك صوب االيامن بخدمة الوطن واملجتمع وفق دراسة الواقع ، ،وتعبري صادق وقصري لتدفق األمل وموعد قريب هلطول املطر واستمرار

قال عنك الكثريون ذلك بأساليب متباينة.

الربيع.

أود هنا أن أتناول جوانب أخرى دون الصفات التي ذكرت  ،وأعتقد أن ابتسامتك تتجسد قصيدة بتول يف مناسبات عامرة باملحبة وااليامن  ،كان
تلك الصفات متيل إىل التحليل النفيس لشخصيتك ـ الفرح ،االبتسام  ،هلا معنى عميق اذكره عىل خدود األطفال يف أول شهور العمر وعىل قلب
واحلب .

شاب حقق آماله عل ًام وعم ً
ال وأهداف ًا كبرية  ،هكذا كان العامل الرحب

هل كان الفرح منك أسلوب ًا للمعاجلة يعطي ثامره  .الفرح هذا حيدث التي ترمجته ابتسامتك  .واحلب يف شخصيتك هو ايامن وسلوك وهيام ،

عن تالقي األهداف باألمل املنشود يف فرتة قصرية وربام يأخذ بعد ًا أكرب هو عشق املجتمع  ،هيام بالنجاح  ،وله باملشاريع الوطنية اهلادفة  ،اإلبداع
عندما يتحقق ماهو أبعد وأكرب من األمل املنشود  ،كنت تفرح كثري ًا رضب من األيامن واأليامن رضب من العشق .العشق للوطن  ،األيامن

لنجاح اآلخرين.
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بالعقيدة  ،العشق للمواطن  ،واحلب ملولد ابتسامة الوليد وسعادة اليتيم،

نجاح طالبة وخترج طالب  ،حتقيق املشاريع اهلادفة هو أملك العريض
ومرماك الذي تستقر إليه  .احلب عند البعض هو نجاح شخيص وحتقيق

أ�حمد ن�صر الفرج

أهداف ذاتيه  ،لألسف لقد أنترش هذا الشعور عند اجليل اجلديد ،
فاحلب عند الكثري هو املقدرة عىل االستهالك الواسع يف البناء أو السفر
أو يف أمور احلياة األخرى  .هذا التعريف ولألسف خلق رشحية كبرية

ممن يرتمجون حبهم ونجاحهم عن طريق التوسع يف مضامر االستهالك

�أنا و�أنت

وهذا دليل عىل الفردية واألنانية الضيقة  ،هذا السلوك يرتجم مدينة

استهالكية وال خيلق حضارة وتكاف ً
ال اجتامعي ًا يفكر يف تنمية اقتصادية

شاملة  ،مل تكن أكثر من رجل حتمل هم الناس وتشارك أبناء البالد عىل
أختالف مستوياهتم وتدعو إىل بناء احلس االجتامعي  ،فكان ذلك هو
قاموس احلب والعطاء  .حبك الكبري أن جتد شاب ًا حيقق أهداف النمو
والرتبية ومرسحك الشامخ أن تولد الرفاهية عىل شفاه الطفوله وترتجم

يف قلوب الصبايا .هذا هو احلب وهذا هو العشق وهذا هو املجد بالنسبة

لك وكأنك استحرضت قول اجلواهري:
املجد أن هتدي حياتك كلها

للناس ال ب��رم وال إقتار

عىل مآسيها عذاب بديع

من قلوب شعشعت اشواقها

من دمي  ..من أملي ..من ثوريت

مؤنسات يف الدجى قصة حب
م�����ن

وهذبت معانيها

اخلرض

اجلزر أمواج
وأخرس ْ

ومايل كلام ناجيت السامء
ال أرى فيها نجوم ًا ورساج ًا

اخرتت هلا القطيف

وهتاوت واحات النخيل

وتعاىل هو بارهيا

أطاح الصمت هبا

قالع أحلقتني بالدفء

تلك يد أشعلت درب احلياة

ليتني استنطقت الصمت

زرعت هلا األرض شموع ًا
تضيئ فيك حب ًا

وأغمض عامد النور هيدهيا

وحترتق دموع ًا
تبكي بعدك أب ًا حنون ًا

شع ً
ال تعرب من رحب لرحب
رؤاي

سامء أثمرت نجومها

نجوما و قناديال

أو سميح القاسم :
من نجوم سهرت يف عرشها

أنا وأنت

فتبارك مظلها

أو نشيد الربدوين :
اليكها ياصاحبي إهنا

�إىل الرجل الذي علمني كما ع ّلم أ�بناءه و أ�حبني حبه ألبنائه
وفرح يل كما فرح ألبنائه فحق علي أ�ن أ�بكيه  ..بكاء أ�بنائه عليه.

إذ أجحف احلروف سبيلها

وأعصف الريح

ختطف األقالم وحاميها
فدعني أقطع األوراق

وبسمة غرقت يف سحرها

أنثرها

جسد أهديه الشموع

أندب احلروف يف مآقيها

هكذا كان التحليل النفيس لشخصيتك فرح  ،وابتسام  ،وحب ،وكان

ومعانيها

االجتامعي  ،وأطمنك انه فرح ٌ ملصريك يف جنان اخللد .كنت تعالج

وروح أهلمتني الشعور

كنت الكتاب

وسامها

علمتني فيه عهودا حفظتها

املجتمع بار ًا بك وسعيد ًا بتارخيك  .كنت فرح ًا لنجاح املهرجان
الكثريين باالبتسامة الصادقة وهو اآلن يستوعب ذلك العطاء  .كنت

صانع ًا للحب والعشق واهليام ،احلب للوطن ،والعشق لنجاح االخرين
واهليام والفرح بالتنمية التي تصنع اإلنسان.

أبا القطيف وخلجاهنا
من لالبن الصغري

إذا استنطق البحر

عدم اجلواب

أبحرها الريح

ملؤه الوالء واهلوى
حبا فيك ولك

ليت ما أضناك
وأضناين
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عيل عيسى آل مهنا  -اجلش
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تراتيـل ملـواجـع الــوطــن
م�ن أي�ن تبح�ر يف م�داك لغ�ايت
وأن�ا أفت�ش يف ال�دروب لعلن�ي
جتتاحن�ي املأس�اة يف قسماهتا
متشي هب�ا األي�ام ذاهل�ة ال�رؤى
لغ�ة وليس�ت كاللغ�ات حروفه�ا
تس�ع األن�ام مش�اعر ًا وعواطف� ًا
وي�رى هب�ا األنس�ان يف إنس�انه
وتص�وغ رغ�م الدم�ع م�ن أكبادن�ا
للش�عب من فيض اجلن�ان تقاطرت
مل حيوه�ا هن�ج على صفحات�ه
كال وال بم�دارس تس�مو هل�ا
وهب�ت فكان�ت كالنخي�ل وت�ارة
وحك�ت مواقفه�ا الرجول�ة والف�دا
ً
دائما
وعلى امت�داد العم�ر تنش�د
وليس�لم الوط�ن الكبير بع�زة
وس�نفتديه بما يريـــــ�د تراب�ه
ه�ي هك�ذا املأس�اة يف إعامقن�ا
م�ن أن�ت والتش�ييع ث�ورة موط�ن
كي�ف احتوي�ت ال�كل يف ح�زن بدا
أم كي�ف انطق�ت الدم�وع أس�لتها
أم كي�ف مجع�ت احلش�ود بمأت�م
أم كي�ف حرك�ت البي�ان بلوع�ة
أم كي�ف أكبرك اجلمي�ع بوقف�ة
م�ن أن�ت م�اذا كن�ت يف أوس�اطنا
وجمرب ًاعن�د الش�ـــــــدائد كلما
ومطبب� ًا وج�ع البلاد بحكم�ة
حتن�و وتصف�ح ال لضع�ف إنما
وتثير يف الن�شء اجلدي�د محاس�ة
تعط�ي إىل الوط�ن األصي�ل تقدم� ًا
وثقاف�ة التفكير فه�ي حصان�ة
هتني�ك أرساب ت�روح وتغت�دي
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وه�واك أح�رق مرف�أ الكلمات
ألق�اك حتض�ن يف احلي�اة ش�كايت
وج�ع يرت�ل أطه�ر الصل�وات
وبعمقه�ا رس م�ن اآلي�ات
فاحل�رف لف�ظ ق�د يم�وت ب�ذايت
كتب�ت على نغ�م م�ن اخلفق�ات
معن�ى التكام�ل رائ�ع احللق�ات
وطني�ة يف أمج�ل الصفح�ات
ال باللس�ان يف�ح بالنع�رات
ك�ذب م�ن التضلي�ل واهلف�وات
بدوائ�ر التعلي�م والن�دوات
بأرييجه�ا أزك�ى م�ن الزه�رات
م�ا قايض�ت بمطام�ع الش�هوات
وطن�ي وش�عبي قب�ل قب�ل حي�ايت
م�ن ج�ور إره�اب وحق�د بغ�اة
ل�ن نس�تكني لطام�ع وع�داة
هب�واك ال ختب�و م�دى الس�نوات
هب�ت بمختل�ف م�ن الطبق�ات
بمظاه�ر االآلم واحلـــــسرات
فياض�ة جت�ري على الوجن�ات
دون انقط�اع طيل�ة األوق�ات
نث�ر ًا وش�عر ًا م�ن لظ�ى اجلم�رات
حت�ى م�ن املس�ؤول يف األزم�ات
غير الضمير احل�ر يف الس�احات
قس�ت الس�ياط مري�رة اللس�عات
م�ن دون ختدي�ر وزي�ف عظ�ات
تس�عى لل�م الش�مل بع�د ش�تات
تسري م�ع الرشي�ان بالنبض�ات
في�ه الرق�ي ألرف�ع الدرج�ات
م�ن كل منزل�ق م�ن العث�رات
للجامع�ات مناب�ع الق�درات

ضم�ت عق�و ًال يف حق�ول مع�ارف
حلم�ت ل�واء العل�م خيف�ق عالي� ًا
وأذع�ت وعي� ًا هادف� ًا يف مجل�ة
ال�كل للوط�ن احلبيي�ب وإن�ه
حي�وي اجلمي�ع مذاهب� ًا وعقائ�د ًا
ويع�ز أن الطائفي�ة بيننـــــ�ا
فهن�اك إصب�ع فتن�ة يوم�ي إىل
ولربما وج�د اجله�ول ذريع�ة
لك�م انتماء خ�ارج الوط�ن ال�ذي
ك�ذب اجله�ول فما ت�زال دماؤن�ا
نح�ن انتماء م�ن صمي�م عروب�ة
فبن�و (ن�زار ) نح�ن بع�ض دمائه�م
ولن�ا ( بعب�د القيس ) أرح�ام زكت
فله�ا م�ع األسلام أرشف موق�ف
ولغرين�ا أضح�ى الس�جود بذل�ة
متضي على ثق�ة وأن�ت مكاب�د
فلم�ن ترك�ت النهج بع�دك ال أرى
والنه�ج أرشف م�ن قداس�ة واه�م
ويعي�ش معت�زال يس�بح ذات�ه
م�ن نحن ال يدري كيف وكم جرت
والع�بء أكبر م�ن مطالب�ة لن�ا
أن مل يك�ن في�ض الدم�اء مداده�ا
واهل�م أعظ�م م�ن معان�اة رست
ّ
واحلم�ل لألوط�ان لي�س وجاه�ة
أو أن�ه حل�م يفي�ق بعي�ده
أو أمني�ات طامل�ا يس�عى هل�ا
هو خدمة الش�عب اجلري�ح تفطرت
يدع�و الغي�ور على البلاد وأهله�ا
دني�اك م�ا كان�ت برغ�م عذاهب�ا
أخلص�ت للوط�ن اجلمي�ل وعش�ته
ومحلت�ه عه�د ًا وكن�ت وفي�ه
فالي�وم جي�زي باجلمي�ل حض�وره
ولدي�ك جتتم�ع القل�وب فربما
م�ا أمج�ل الذك�رى وأن�ت مس�ارها

نبغ�ت م�ن الفتي�ان والفتي�ات
مل ينتك�س رغ�م امله�ب الع�ايت
ق�د عبرت ع�ن صائ�ب النظ�رات
لل�كل يف اخليرات والنكب�ات
بتن�وع األع�راق واللهج�ات
وج�دت طريق� ًا س�يىء اخلط�وات
عن�ف م�ن التحري�ض يف القن�وات
فيما يب�ث على م�دى الس�اعات
حتي�ون في�ه بواق�ع الش�بهات
ت�روي ج�ذور النخ�ل يف الواح�ات
بتسلس�ل األجـــــ�داد واجل�دات
وتراثه�م باليمـــــ�ن والبركات
وماث�ر م�ن أفضــــ�ل الطاع�ات
بقبول�ه يف أص�دق الني�ات
(ملن�اة ) و ( العزى ) مع ًا و ( الالت )
عن�ت السرى مه�ا م�ع املأس�اة
إال الضب�اب حيي�ط كل جه�ات
يف نس�كه خ�ور م�ع ال�زالت
برشان�ق التــــــموي�ه كاحلي�ات
م�ن نكب�ة فين�ا وم�ا ه�و آت
كتب�ت بفي�ض يراعـــــ�ة ودواة
ل�ن تلقى من يصغ�ي إىل الرصخات
يف النف�س ختن�ق متع�ة الل�ذات
ووراث�ة ذاتي�ة الغايـــــ�ات
يف نش�وة ص�ب م�ع النغمات
متزاي�ق يف أصع�ب الكرب�ات
من�ه الكب�ود بحرق�ة اآلهــ�ات
ليص�ون حقهما م�ع احلرم�ات
إال اإلب�اء يل�وح بالوثب�ات
حل�و ًا وم�ر ًا مشرق البس�ــامت
أوفيت�ه املكي�ال باحلس�نـــات
يف حمف�ل التكري�م والعبرات
أوفت ببع�ض هوى وبع�ض هبات
معن�ى يض�وع بأطي�ب النفح�ات
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مابني يوميك ال ليل وال سمر
ومل تصفق ع�لى أحل���ان قافية
ومل يعانق جفوين طيف غانية
وال مالعب خ��ود تنتيش طرب ًا
فال تقل عن هوى لييل وصاحبها
وال حتدث نجوم الليل عن سهري
أين بكيت ف��ث��م ال��دم��ع منهر
أم كيف رحت أصوغ الدمع قافية
وبحرها ما علمت امل��وت أن له
ع�لى ش��واط��ئ��ه ت��رس��و سفائننا
خفق الشموع رسايانا ،ومنبلج
أو مقلة كحلتها بالضحى سدف
تغفو عىل رصخة الناعي ويوقظها
وكيف تغفو وأسباب الضنى عمم
اخي  ،فديتك لو أن الفداء يقي
أخي  ،طلعت عىل الدنيا طلوع فتى
قدمت عمرك يف جهد ويف كبد
مل تبغ جاه ًا  ،وال صيت ًا  ،وتكرم ًة
أخي  ،شققت فؤادي مثلام فتحت
فاستذكرت كل ماضيها بام نفحت
وتسطيب رؤى األي���ام غالية
بعض من العطر تاريخ يصوغ به
ف��أي ت��اري��خ شعب نبضه وتر
ٍ
ح��رف موقف بطل
يف كل نبضة
ويف جبني رساي��ا ال��ب��در مؤتلق
مواقف لست أنسى العمر وارفها
وال تريم خيايل فهي يف خلدي
أخي  ،قصاصة شعر غري عابرة
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ومل يغن ب���دوح الشعر يل وتر
غيداء بني يدهيا احلسن والبطر
حتى ولو زاهن��ا يف خدرها اخلفر
ويستفيق عىل أشذائها السحر
وعن ( كتاب األغاين ) يسند اخلرب
فعن مساقط دمعي يعلم السهر
شعرا  ،فال تسألوين كيف ينهمر
عروضها النعش واألكفان واحلفر
بحر ًا من الشعر من أوت��اده البرش
مصعد نحوها جيل  ،ومنحدر
من الصباح يثوب الليل يدثر
يكاد ينشق م��ن أه��داهب��ا القمر
ع�لى م��ن��اغ��اة أم الب��ن��ه��ا سحر
مرصودة يف اخلطى  ،والراصد القدر
من مثل شخصك حني املرء حيترض
من الشجاعة ال يعنيه ماخلطر
ملوطن من أس��اه يشتكي الرضر
لكن ذك���رك عطر راح ينترش
ق��ارورة العطر يذكو جوها العطر
من ذك��ري��ات وأن��ى تنفع الذكر
ك��أهن��ا ال��زه��ر يف األفياءتنترش
ف��رد  ،ويستاف من أن��دائ��ه برش
من الدموع ؟ فجل النبض والوتر
له عىل الشمس من عليائه أثر
من الشعاع ب��أرض اخل��ط منترش
ختتال يف أفقي األعيان والصور
شأن الندى إذ جييل شأنه الزهر
ع��ن األخ���وة إم��ا جئت أعتذر

الــبعد الــثقافـــي

آ�خر الكالم

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف اآلنيياء واملرسلني

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني  ،إخواين أبناء هذا املجتمع السالم

عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

أخاطبكم هذه الليلة ممث ً
ال الحد منابر هذا املجتمع وهو نادي الرتجي

ن�صر أ�حمد أ�بو ال�سعود

ـ أحد أندية حمافظة القطيف ـ وكام تعلمون فإن أندية املنطقة ومنذ

تأسيسها أخذت عىل عاتقها مسؤولية االهتامم بالشباب واإلرتقاء هبم

ـ ليس فقط يف املجال الريايض ـ ولكن يف العمل الثقايف واإلجتامعي  ،ولو رجعنا بعقارب الساعة إىل

حقبة الستينات من القرن املايض ورسمنا صورة رسيعة لنشاط املجتمع لوجدناه خلية متكاملة من العمل
الدؤوب هدفة خدمة شباب البلد  ،ومن تلك املعامل التي أنشئت ـ لتكمل نشاط األندية يف ذلك الزمن ـ

أذكر عىل سبيل املثال املكتبة األهلية والتي شارك أبو حلمي ـ رمحه اهلل ـ يف إحيائها ودعمها لتكمل مسرية
إثراء ثقافة املجتمع يف القطيف .وهذا اإلنجاز تم نتيجة تكافل رجال البلد املخلصني يف ذلك الوقت وأذكر

عىل سبيل املثال املرحوم السيد عيل العوامي ( أبو كامل )  ،املرحوم رضا الشاميس ( أبو شامل )  ،املرحوم
عبد العظيم اخلنيزي ( أبو غسان )  ،املرحوم حسني الشاميس ( أبو زكي ) واالستاذ باقر الشاميس ( أبو

سالم) .

إخواين بعد هذه املقدمة البسيطة أستميحكم أن أقرأ عىل مسامعكم كلمة كتبها املرحوم أبو حلمي قبل

عدت أيام من وفاته وأثناء مرضه وهي للنادي وموجهه للمجتمع  ...يقول فيها :

النادي هو تلك املؤسسة املدنية التي ال تستغني عنه أية حارضة أو قرية ألنه البيئة اخلالقة التي تنمو فيها

املواهب وتصقل هبا امللكات وتتربعم فيه الطاقات وحتتضن فيها االبداعات فانحساره وغيابه عن املجتمع

يؤدي إىل خلل ونقص كبريين  ،خصوص ًا يف هذه املرحلة الزمنية املليئة بالتعقيدات احلياتية واالجتامعية

لذلك ال نملك ونحن نرى ما تقوم به الثله الوطنية املخلصة واملتمثلة يف إدارة نادي الرتجي ومجيع منسوبيه

من جهود كبرية النملك إال اإلصطفاف معها وهي آخذة بالرقي والنهوض هبذه املؤسسة املهمة لتصل هبا
إىل مصاف كبار أندية اململكة التي تفوقه إمكانات فباهلمم الطموحة واإلدارة الغالية سنصل يف وقت قيايس

إىل تطلعاتنا وآمالنا .

إذا احلمل الثقيل توازعته

أكف القوم هان عىل الرقاب

خالص دعائي جلميع العاملني بصمت يف دروب الشهامة والنبل وأخذ اهلل بايديكم ملا فيه اخلري والصالح.
رمحك اهلل يا أبا حلمي ويا أبا عصام ويا أبا الشباب مجيع ًا و إن شاء اهلل نحن ماضون يف نفس الدرب

مدعومون هبذا املجتمع الطيب املعطاء ـ وقبل اخلتام لنقرأ سورة الفاحتة عىل روح املرحوم والسالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاتة.
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لل�ست�شارات الهند�سية
القطري إ
AL QATARI ENGINEERING CONSULTANTS
درا�سات هند�سية ت�صاميم معمارية �إ�شراف هند�سي �إدارة م�شاريع أ�عمال م�ساحية

نحن نبني امل�ستقبل

املكتب الرئي�سي  -الدمام
�ص.ب63063 :
الرمز الربيدي31516 :
تليفون038090336 :
فاك�س 038090204 :
Email: dammam@qatcon.net
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�ص.ب570 :
الرمز الربيدي 31911 :تليفون044230126 :
تليفون 038541014 :فاك�س 044222069 :
فاك�س 038540641 :
Email: qatif@qatcon.net
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