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مقالة
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ف�ؤاد ن�صراهلل

كلنا للوطن
مقدما.
حت�ضرين يف هذا ال�سياق مقولة للدكتور عبدالرحمن الوابلي ي�شري فيها �إىل �أن مئات املعارك
واحلروب التي خا�ضتها الدولة منذ ت�أ�سي�سها مل تكن منها حرب طائفية واحدة وهذا يدل على
�أن الن�سيج الوطني من القوة والتما�سك بحيث ي�صمد �أمام كل املتغريات وميتنع عن الت�شتت
�أو التمزق بالرغم من حدوث م�شكالت �صغرية من وقت لآخر .

االختالف �سنة كونيه  ،بل هي �أقرب للفطرة من الت�شابة والتطابق ؛ لأنها مدعاة للتكامل
الكوين (( ولو �شاء ربك جلعل النا�س امة واحدة )) ولكن جمالية احلياة وتكاملها اليتحققان
�إال بالتعدد .
ووطننا اململكة العربية ال�سعودية متعدد يف تنوع جمتمعاته متوحد يف ع�شق هذه الأر�ض ال�شا�سعة
 ،وحب قيادته  ،وحني تتداعي جمموعة كلنا للوطن للم ال�شمل وتوحيد ال�صف  ،فلي�س ذلك
�إال ن�سقاً من ان�ساق وحدته وقوته وع�شقه لرتاب هذه االر�ض  ،وبرتكو ًال من برتكوالت م�ستقبلة
امل�شرق الذي تقع م�س�ؤوليته على عاتق هذا ال�شعب الذي لي�س له خيار �سوى االن�صهار يف كانت بع�ض تلك امل�شكالت ال�صغرية ت�ستوعب بحكمة القيادات ال�شعبية ويقظة املواطنني
�أنف�سهم  ،و�إخال�ص رجال الوطن الذين رعوا العهد فلم ينق�ضوه مطلقا.
بوتقة الوحدة الوطنية  ،مع تعدده الذي هو عالمة م�ضيئة يف حا�ضره وم�ستقبله .
�أما اخلطاب الطائفي فيجب �أن التكون له �أر�ضية حا�ضنة وال م�ساحات م�ؤيدة لربوزه؛ ذلك لأنه بالطبع حدثت حروب بني قبائل هنا وهناك لأ�سباب خمتلفة لكن مل ي�سجل تاريخنا احلديث
�ضد امل�ستقبل  ،و�ضد قوانني احلياة،فالعامل كله يتجه نحو الكيانات الكربى فهي التي ميكنها حربا طائفية واحدة  ،وهو ما يعني وعي الرجال وقدرتهم على ا�ستقراء خريطة الأحداث
�أن ت�صمد يف مواجهة الأزمات يف ع�صر العوملة  ،وهو ما وعاه ال�شيعة فكان اختيارهم مع الوحدة و�شعورهم الواثق والأكيد �أنهم �أ�صحاب م�صلحة يف اال�ستقرار الذي جعل اململكة �ضمن الدول
التي مل تعرف القالقل والفنت وال�صراعات املذهبية التي ت�صبح يف مرحلة ما خطرا على وحدة
والتعا�ضد واحلوار املنفتح على احلياة بال مزايدة �أو مبالغة.
البالد رغم التوتر الذي يطفو على ال�ساحة يف بع�ض الأحيان.
�إن بع�ض املقاالت التي تخرج علينا من وقت لآخر كي تروج لفتنة �أو لت�ؤجج بع�ض ال�شرر الذي
�إن اخلطاب الطائفي متهافت وال ي�صمد للتحليل وال للتف�سري املو�ضوعي  ،وهو ما يعني �أنه
�سرعان ما ينطفيء ب�سبب هام�شيته ي�شري �إىل �أفكار بالية ،وال تليق بهذا الع�صر.
خطاب مفتعل وم�صنوع وال م�ستقبل له  .وعلى املثقفني واملفكرين وعقالء الأمة الت�صدي
�إن معطيات الواقع ومفردات التاريخ الوطني ت�ؤكد بكل ال�صدق �أن ال�سنة وال�شيعة عا�شوا حتت ملن يروج ملثل هذا اخلطاب وك�شفه وتعريته لأنه يلعب لعبة خبيثة لأطماع �شخ�صية �أو ل�ضغوط
لواء الدولة املوحدة التي �أر�سى قواعدها امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ وجاء من بعده �أبنا�ؤه خارجية ،ورمبا لأفكار مل تعد �صاحلة للع�صر  ،وهو ماال ميكن متريره يف واقع م�ستنري يدرك قيمة
فتابعوا ال�سري على نهجه  ،وبناء على ذلك فكل حماولة للد�س والوقيعة حمكوم عليها بالف�شل قوة الدولة والرغبة ا يف حتديثها وتطوير �آلياتها دون �أن تفقد خ�صو�صيتها التي هي �سياج �أمان
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�ضد التقلبات واملغامرات واللهو بالنار.
فنحن يف اململكة العربية ال�سعودية � ،أبناء وطن كرمي واحد ،
يت�سع بطبيعة احلال لكافة االجتاهات التي تتطلع نحو الوحدة
 ،وال تنزع نحو تفكيك الدولة التي بناها الرعيل الأول من
امل�ؤ�س�سني العظام .
بالطبع توجد بع�ض الأ�صوات الن�شاز التي حتاول �شق وحدة
ال�صف  ،با�صطناع �صراعات ال معنى لها من �أجل احل�صول
على مكا�سب �ضيقة� ،أو رغبة يف �أن يكون �صاحبها حتت
ال�ضوء لأطول فرتة ممكنة  ،و�أحيانا قد يكون ال�سبب هو عدم
الإملام الكايف باملعلومات واحلقائق �أو وجهات النظر الأخرى
 ،ويف هذه احلالة يكون من ال�صعب معاجلة املوقف �أو تدارك
نتائجه ب�شكل حا�سم .
هناك عدة م�سارات حاكمة يف هذا ال�صدد ميكننا ميكننا الإ�شارة �إليها:
 �أن بقاء الدولة قوية  ،متما�سكة  ،مت�ضي يف خططها من �أجل بناء امل�ستقبل هو الهدف الأولوالأ�سا�سي الذي ال ينبغي التفريط فيه.
 �إن كل فرد لديه من احل�س الوطني ومن الوعي بحقيقة الأمور ما يجعله قادرا على فهم مايحدث على الأر�ض  ،وبالتايل فلديه من الآليات ما ميكنه من حل بع�ض امل�شاكل ب�شكل
منطقي وبناء.
 �إن االختالفات الفقهية بني مذاهب من هنا وهناك لن يكون �سببا يف تفكك الأمة �أو �إ�ضعافهابل ميكن �أن يتم الأمر عرب حوار يقوم به الثقاة من الطرفني ،وب�شكل م�ستمر .
 ال ميكن بحال من الأحوال ال�سكوت عن ممار�سات تعمد �إىل التقليل من هذا الطرف �أو ذاكب�شكل يبعث الريبة يف نفو�س املواطنني.
 �إننا �إزاء حتوالت يف املنطقة ت�ستدعي ر�صيدا هائال من الثقة املتبادلة بني الأطراف املهتمةبال�ش�أن الوطني .
 �إن ثمة ممار�سات تتميز بالطائفية و�ضيق الأفق والرغبة يف اال�ستعالء على الآخر  ،باتت م�ؤملةوم�ؤ�سفة وينبغي اقتالعها من اجلذور.
 لقد �صار من ال�ضروري �أن تلعب اجلمعيات الأهلية واملنابر الثقافية واملنتديات االجتماعيةدورا �أكرث �إيجابية يف التعاطي مع الظاهرة وتقلي�ص مثالبها لأق�صى حد.
 قوة الدولة تتبدى يف وحدة ن�سيج الوطن  ،وطاملا هناك نية �سليمة لتحقيق مزيد من �أوا�صرالوحدة فهنا ميكننا القول �أننا �أمام حلظة تاريخية منا�سبة لتنحية اخلالفات والتوجه لتعميق
امل�شرتكات على �أ�س�س وا�ضحة من العدل وامل�ساواة والندية .
 �ستظل اململكة العربية ال�سعودية رغم كل املالحظات التي ميكن �أن جتري على الأر�ض ،واحة �آمنة لكل �أبنائها بغ�ض النظر عن املعتقد املذهبي الذي ال ينبغي �أن يفرق بل هو نتيجة
تراتبيات تاريخية معروفة.
 ميكن االتفاق على كون احلوار املتوا�صل املبني على التقدير واالحرتام هو الورقة الرابحةللتقليل من �أية م�شاكل جانبية ميكن �أن تقع.
� -إن احلكمة تدعونا للوقوف يف وجه كل من يحاول �شق ال�صف الوطني  ،واحلفر يف مناطق

االختالفات  .لي�س بغريب �أن تنه�ض �أوربا ودول يف �آ�سيا و�أفريقيا بعد نبذ اخلالفات لتلعب دورا
�أكرث �أهمية على خريطة العامل واملنظومة الدولية فيما نظل نحن م�شغولون مبثل هذه الأمور
ال�ضيقة ونعطي لها حجما �أكرب من حجمها بكثري.
ال �شك �أن ال�شعور بالأمان وبقيمة املواطنة وبالعدل االجتماعي وامل�ساواة كلها عنا�صر �إيجابية
ت�ساهم يف التئام ال�شمل وجمع الكلمة على �أفكار م�شرتكة لها انعكا�ساتها الإيجابية على الواقع.
�إن وطننا _وهلل احلمد_غني برثوتيه الطبيعية والب�شرية والتي هي الكنز الأغلى  ،ولديها
خطط وا�سرتاتيجيات للحاق بركب امل�ستقبل لذا يكون من املنا�سب �أن نعمل �سويا  ،يدا بيد ،
من �أجل ن�شر �أفكار الت�سامح وتقبل الآخر والقبول بالتعدد يف ع�صر انفتحت فيه البلدان على
بع�ضها دون �شعور بالت�صاغر �أو االرتباك من �أجل بناء هذا الوطن .
كما اننا منلك بكل ت�أكيد مقومات بناء دولة قوية لها تواجدها الإقليمي امل�ؤثر  ،وقوتها العربية
امللمو�سة  ،مع كيانها الهائل يف املنظومة الإ�سالمية  ،ومبا متلكه من ر�صيد نفطي وثروة ب�شرية
وتكنولوجية متقدمة ما يجعلها حتجم كل مظاهر الطائفية التي تظهر كب�ؤر مر�ضية ،وتبقى
امل�صلحة الوطنية هي الأهم.
و�إذا كنا قد رفعنا �شعار " كلنا للوطن " فعلينا �أن ن�سعى بكل قوة ممكنة ليكون لهذا ال�شعار
�صداه امل�ؤثر يف �شتى ربوع الوطن الذي ع�شنا على ترابه وظللتنا �سما�ؤه والتحفنا بعلمه الأخ�ضر
مرتمنني ب�أن�شودة الوطن احلر الذي يحنو على �أبنائه يف كل مكان وزمان.
وعلى الدولة �أن تلعب دورها التاريخي احلا�سم يف هذه املرحلة املهمة ,و�إ�سكات تلك الآ�صوات
الن�شاز وتعريتها وحما�سبة كل من يثري �أي �شكل من �أ�شكال النبز �أو التعدي اللفظي
والإ�ساءة؛وذلك ب�إ�صدار قرار دولة يحا�سب كل من يعتدي على الآخر ب�أي �شكل من الأ�شكال
عا�ش وطننا حرا عزيزا غاليا  ،ولتحيا النفو�س الكرمية التي حتقق وحدة ال�صف وقوة الأمة.
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تغطية

يف �أم�سية "كلنا للوطن" مبنتدى حوار احل�ضارات

دعوة وطنية من حمافظة القطيف لـ "جترمي" الفتنة املذهبية

الوطن للجميع والدعوات املذهبية مت�س اال�ستقرار الوطني

ال�شيخ ح�سن ال�صفار

�أ .عبد العزيز احل�سن
�أمني عام كلنا للوطن

د .عبد اهلل العطي�شان
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كتب �سلمان العيد  -ت�صوير  :طارق ال�شمر /حممد �أبو ال�سعود
اتفق امل�شاركون يف �أم�سية "كلنا للوطن" التي ا�ست�ضافها منتدى حوار احل�ضارات
مبحافظة القطيف مبنزل الإعالمي ف�ؤاد ن�صر اهلل م�ساء االثنني املا�ضي (/27
رم�ضان 1434/املوافق  )2013/8/5على �أهمية وجود قانون يق�ضي بــ
"جترمي" الفتنة املذهبية  ،ويعاقب �أي فعل يحمل يف طياته الدعوة اىل
الكراهية والفرقة.
و�شهدت الأم�سية ح�ضورا كثيفا ومتنوعا من خمتلف الأطياف وال�شرائح
االجتماعية ،قدموا من �شتى مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية ،حيث
�أكدوا على نبذ الفرقة والكراهية ،داعني اىل خطاب وطني م�شرتك ،يعمق
الوحدة الوطنية ،ويدفع مبزيد من اجلهود لتنمية وتطوير الوطن ،فــ "كلنا
للوطن ،والوطن للجميع".
وبعد تالوة �آيات من الذكر احلكيم تالها احلاج حممد �سعيد مرار ،حتدث
مدير الأم�سية د .با�سم �أبو ال�سعود ،وقال ب�أن التعاليم الدينية (اال�سالمية
بالتحديد) ت�ؤكد امل�ساواة بني الب�شر ،فالنا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،دون
النظر اىل االنتماءات والفروق املذهبية ،هذه احلقيقة ط ّبقها الأوروبيون
وتخل�صوا من حاالت الإق�صاء والكراهية واحلروب وان�شغلوا بالتقدم والنمو،
لذلك جند النتائج كبرية ومذهلة هناك.
�أما ع�ضو جمل�س ال�شورى ،ورئي�س منتدى "كلنا للوطن" د.عبد العزيز العطي�شان
فقد �أكد حاجة البالد �إىل جتديد مفهوم الوطنية ،فالوطن للجميع ،و�أن احلياة
ال ت�ستمر ما مل يكن هناك تفاهم وتعاون على م�صالح م�شرتكة ،ذلك حال
الأوروبيني الذين تقاتلوا وحتاربوا لأعوام طويلة ،لكنهم يف الأخري جل�سوا
للتفاهم على �أر�ضية امل�صالح ،فنحن من جانبنا ال بد وان نعمل لتعميق مفهوم
الوطنية ،والعمل على حمايتها ،و�أن نعمل على �أن من م�صلحة اجلميع الت�آلف
ونبذ الكراهية ..علينا ان ن�ؤمن باملواطنة و�إن هذه الأر�ض هي بلدنا ،و�إننا جميعا

مت�ساوون يف احلقوق والواجبات ،كما وردت يف بنود توجه خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز يف اال�صالح.

�أ .عبد الغني املهنا و �أ .مفرح ال�شمري  ،د .العطي�شان و�أخوه

و�شدد على �ضرورة وجود نظام "يجرم" من يثري الفتنة� ،سواء على �أ�س�س مذهبية
�أو قبلية �أو مناطقبة ،فهناك فتنة قائمة ،والعاقل هو الذي يئد الفتنة يف مهدها،
وما نراه ون�سمع عنه من �أحداث يف العراق و�سوريا من قتل على الهوية يكفينا،
ولدينا عدد كبري من العقالء واحلكماء ،لكن مثل هذه القوانني والأنظمة التي
تتبنى خيار العقوبة مل تو�ضع للعقالء واحلكماء ،و�إمنا و�ضعت لغريهم ملنع اخلط�أ
والتعدي ،ول�ضبط النظام وحفظ امل�صالح العامة.
من جانبه قال ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل ب�أن هناك حالة
ن�شعر بها يف و�ضع �إقليمي �صعب ،حيث تهب من خالله رياح طائفية مد ّمرة
لال�ستقرار االجتماعي ،لذلك جند �أن مبادرة "كلنا للوطن" التي تب ّناها الأخ عبد

تغطية

�أ .جنيب الزامل

د.عبد العزيز بن تركي العطي�شان

�أ .حممد ر�ضا ن�صر اهلل

�أ .عبد العزيز �سعيد املحرو�س

العزيز العطي�شان والأخ عبد العزيزاحل�سن يف وقتها ،وهي مبادرة ت�ستظل مببادرة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حينما دعا حكماء املجتمع
ال�سعودي �إىل جل�سة حوار وطني ،و�أح�سب �أن هذا امللك ال�شجاع يقود مبادرة
ت�ضاف �إىل مبادرة والده امل�ؤ�س�س الذي جمع الكل يف �إطار وطني ،فرتتب على
ذلك �أثر مهم يف م�صطلح الوطنية ،الذي هو عقد اجتماعي بني املواطن والدولة.
وقال ن�صراهلل �إن �أي �إن�سان يقوم بعملية نبز طائفية �أو عن�صرية فهو "خائن" ملبادئ
امللك عبدالعزيز الذي تب ّنى الوحدة ،ومل يكن لديه يف الوقت نف�سه �أي مانع �أن
يكون �أحد م�ست�شاريه من غري اتباع املذهب ال�سلفي ،فامل�شكلة اليوم لي�ست يف
القيادة ،لكنها مع �أنا�س موجودين يف املجتمع وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،يحاولون
تبنى بع�ض املمار�سات املدمرة لال�ستقرار ..معربا �أن �أمله يف ظهور نظام يق�ضي
بتجرمي �أي عمل يدمر اال�ستقرار ومي�س الوحدة الوطنية".
�أما راعي منتدى حوار احل�ضارات الإعالمي ف�ؤاد ن�صر اهلل فقد �أكد دعم املنتدى
لكل اخليارات التي تخدم الوطن ،وتدعم الوحدة الوطنية ،وتدعو للتعاي�ش
واحلوار بني خمتلف الأطياف والتوجهات يف املجتمع ،فقد ّنظم املنتدى قبل
�سنوات ندوة التعاي�ش ،واتبعها بندوة عن االندماج الوطني ،و�شهدت كل منهما
م�شاركة فعاليات قدمت من �شتى مناطق اململكة ،وكانت النتائج جميلة ورائعة.
من جانبه قال �أمني عام منتدى "كلنا للوطن" عبدالعزيزاحل�سن �أن هناك
رغبة جاحمة لدى الكثري من الفعاليات الوطنية لن�شر ثقافة الوحدة الوطنية،
لكن الغريب ان �أن بابا الفاتيكان هو الذي بات يدعوننا اىل رف�ض االنتقادات
الت�شهريية ،رغم �أن تلك من �أبرز مبادئ ديننا ،والأغرب من ذلك ان هناك من
يحمل راية الإ�سالم ،ــ وهو دين الرحمة والوحدة ــ وي�سعى ليثبت دخول
غريه نار جهنم� ،إننا بحق نتمنى ان يظهر قانون يج ّرم التمييز .
و�أ�شاد احل�سن باملبادرات الوحدوية التي ت�صدر غالبا من املنطقة ال�شرقية ..معربا
�أن �أمله يف �أن حتذو املناطق الأخرى حذو املنطقة ال�شرقية يف تب ّني مثل هذه
الدعوات التي تخدم الوطن ،وتدعم امل�صالح العامة.
وقال �إننا نعي�ش مرحلة انتقالية نعاين اوجاعا مع زيادة عدد من تنتع�ش حياتهم
على احلروب وال�صراعات ،وننتظر يف املقابل موقفا من رجال الدين ومن الدولة

للخروج من هذا امل�أزق ،الذي ال يخدم �أحدا.
اما الكاتب ،وع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق جنيب الزامل فقد �أو�ضح ب�أن هناك
وهما كبريا ر ّتبنا عليه العديد من املواقف ،فالتعاي�ش م�س�ألة قائمة يف جمتمعنا،
منذ زمن لي�س بالقليل ،وا�ستعر�ض ق�صة جده عبداهلل العثمان الزامل ،الذي
(هو �سني �سلفي من الق�صيم) قدم اىل املنطقة ال�شرقية ،وعا�ش و�سط �أغلبية
�شيعية يف رحيمة ،وكانت لديه "خزانة حديدية" ا�شرتاها من البحرين ،ولديه
جمموعة كتب كلها �سنية �سلفية ،فكان ال�شيعة ي�ضعون �أموالهم لديه �أمانة ،فال
�أحد �شك ب�أنه �سوف ي�سرقها ،وال هو (يرحمه اهلل) دار يف خلده �أال يتعاون معهم
لأنهم �شيعة ،بل الأغرب من ذلك فقد �شب حريق يف حمله فكان �أحد ابناء
الطائفة ال�شيعية قد ع ّر�ض نف�سه للخطر من �أجل انقاذ الكتب ومل ي�س�أل ما بها
وال عن ماذا تتحدث ،فقط ملعرفته ب�أنها تهم ذلك الرجل ال�سلفي ..بالتايل فهناك
خط�أ؛علينا ان نعاجله جميعا ،لنعيد تلك احلالة ال�سابقة ونعمقها.
اما �شيخ ع�شرية احل�سن من بني خالد ال�شيخ حمد بن فار�س احل�سن اخلالدي
فقد ّقدم م�شاركة مكتوبة ّقدمها نيابة عنه عبداملجيد �إ�سماعيل دعا فيها �إىل حماية
هذه الدولة املباركة والوقوف يف وجه العابثني ب�أمننا الذي هو �أ�سا�س التنمية
والتطور يف كافة امليادين ،وعلينا �أي�ضا �أن ننظر اىل ما حولنا وما يحدث يف بع�ض
الدول التي فقدت �أمنها وا�ستقرارها وما جرى لها نتيجة ذلك .
اما الدكتور توفيق ال�سيف فقد حتدث باخت�صار ب�أننا �أبناء اجليل املعا�صر ل�سنا
م�س�ؤولني عن الذي جرى يف التاريخ فتلك �أمة قد خلت لها ما ك�سبت وعليها ما
اكت�سبت ففي التاريخ العربي هناك احلجاج بن يو�سف الثقفي فهل علينا كعرب
�أن نتحمل ما فعله يف تلك الأزمنة� ..إننا �أعدنا �إحياء التاريخ وربطناه بذواتنا،
فحياتنا يف البداية باتت جزءا من التاريخ ،لكنها اليوم باتت كل حياتنا تاريخا،
و�صار الواحد منا م�س�ؤوال عن احداث ما قبل الف �سنة.
و�أعرب ال�سيف عن �أ�سفه من �أن الدين الذي كان نورا وطريقا ثم ح ّولناه �إىل
يف�ضل التعامل مع ال�شخ�ص غري املتدين ،فال�شيعي يف�ضل
قيد ،ف�صار الواحد منا ّ
التعامل مع ال�سني غري املتدين ،وال�سني يف�ضل التعامل مع ال�شيعي غري املتدين،
بل �إننا نتبنى حوار الأديان مع امل�سيحيني واليهود وغريهم وال نتبنى حوارا مع

ال�شيخ حمد بن فار�س احل�سن اخلالدي

�أ .عبد املجيد �إ�سماعيل يلقي كلمة
ال�شيخ حمد بن فار�س احل�سن اخلالدي
�شيخ ع�شرية احل�سن

د .توفيق ال�سيف
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�أ .ح�سن الزاير

مدير اللقاء
د .با�سم �أحمد �أبو ال�سعود

�أ .عبد اللطيف النمر

�أ� .صالح احلميدان

�أ .باقر ال�شما�سي

د .فهد امللحم

�أ� .أحمد علي �أبو ال�سعود

مقرئ القر�آن

حممد �سعيد مرار

�أ .توفيق ال�صعليك

�أ .عبد اهلل م�سلط ال�شعالن

�أ� .أحمد عبداحل�سني اجل�شي

�أ .عبد اهلل العمران

�أ� .سعيد اجل�شي

بع�ض ابناء الدين الواحد ،وال�سبب يف ذلك اننا نتعامل بتاريخ ولي�س بدين.
�أما رجل الأعمال عبداللطيف النمر فقد اكد على �ضرورة درا�سة جتارب الأمم
الناجحة ،و�أبرزها ماليزيا ،التي جتاوزت معادلة املواطن وامل�ستوطن ،ف�صار اجلميع
ابناء وطن واحد ،فكانت ـ ج ّراء ذلك ــ دولة ماليزيا التي ننظر لها بكل �إعجاب
وا�ستغراب.
اما مدير عام دار اليوم للإعالم الأ�ستاذ �صالح احلميدان فقال:هناك �أ�صوات ن�شاز
ن�سمعها هنا وهناك ،تغلب يف بع�ض الأحيان �أ�صوات احلكمة ،ومما ي�ؤ�سف له حقا
�أنه ـ يف بع�ض الأحيان ـ حتى �أ�صوات احلكمة لو ظهرت ف�إنها ال تظهر بالتي هي
�أح�سن ،من هنا نحتاج �أن نقف وندعم �أ�صوات احلكمة واحلق..
و�أ�شار اىل �أن الأوربيني تعاي�شوا مل�صالح ،بينما نحن لدينا دين ومبادئ ونعمة الدين
هي اف�ضل النعم ،ونحن �أقرب للتعاي�ش منهم.
اما باقر ال�شما�سي فقد ا�شاد بكافة املبادرات التي تظهر لدعم الوحدة الوطنية،
وتنبذ الكراهية ودعا اىل ن�شر ثقافة التعاي�ش ،واالعرتاف ر�سميا بحاالت التنوع
املذهبي ،و و�إدخال مادة عن التعاي�ش الوطني يف املناهج الدرا�سية ،و�إ�صدار جملة
�شهرية لدعم مثل هذه التوجهات ،والتي تركز على القوا�سم امل�شرتكة.
وكذلك احلال بالن�سبة للواء عبداهلل البو�شي الذي انتقد حالة الت�شدد يف الدين
من قبل بع�ض ال�شيعة وال�سنة على حد �سواء ..داعيا اىل تعميق مفهوم املواطنة
ونبذ الطائفية.
اما �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار فقد �أ�شاد باجلهود التي تبذل لتعزيز الوحدة
الوطنية ،وقال �إننا بحاجة اىل ثقافة املحبة مقابل املح ّر�ضني على الكراهية ،و�أن
نتعاون جميعا ل�سد الثغرات التي تدعو للخالفات  ..و�أبدى تفا�ؤال باجلهود التي
ت�سعى لإ�صدار قانون بتجرمي كل من يثري الكراهية والنفور بني �أبناء املجتمع الواحد.

�أ�.إبراهيم العبود

�أ .ح�سن مال اهلل

��أ .ح�سني
أ.جميلاليو�سف
املليفي

امل�صور /طارق ال�شمر

وحتدث اي�ضا على �أحمد �شعبان وقال �إن م�شكلتنا هي عدم تقبل الر�أي الآخر،
و�شيوع حالة الإق�صاء وكلنا �ضحايا هذه الظاهرة ،ون�أمل يف مبادرة ح�سن نوايا ،ومنع
الإ�ساءة اىل الرموز التاريخية واملعا�صرة والتي ت�سهم يف الإثارة الطائفية.
وحتدث ح�سن على الزاير عن خيارات تنمية املجتمعات ،والبدائل املطلوبة لذلك،
وتطرق ملا ا�صطلح عليه بالبديل الثالث ،فالبديل الأول هو "�أنا" والبديل الثاين هو
"�أنت" ،بينما البديل الثالث هو خيار خمتلف يجمع بني "�أنا و�أنت".
اما الدكتور فهد امللحم فقد حتدث عن الأ�ضرار اجل�سيمة التي ت�أتي من الأحقاد
والبغ�ضاء ،وبع�ضها ا�ضرار ج�سدية مبا�شرة  ..م�شريا �إىل ان التعاي�ش موجود منذ
القدم ،والرغبة يف ال�سالم موجودة  ،وما بيننا من نقاط وحدوية كثرية وعديدة ،وما
نراه اليوم هو �صراعات غري طبيعية.
اما �أحمد علي �أبو ال�سعود فقد �أو�ضح ان الفوارق املذهبية التي نراها هي فوارق
�سيا�سية بامتياز ،وهناك من ا�ستغل االختالفات املذهبية لغر�ض �سيا�سي ،ولو بذلنا
جهودا ف�سوف تذوب الفوارق ب�إذن اهلل.
ودعا على النا�صر اىل عمل ميداين لن�شر ثقافة املحبة ونبذ الكراهية ،وهذا العمل
يبد�أ من املنازل واملدار�س..
وقال ح�سن مال اهلل :ما �شدين و�شجعني على هذه املداخلة هو ت�أكيدا ملا تطرق به
الأخ العزيز الإ�ستاذ جنيت الزامل حول التعاي�ش بني �آبائنا و�أجدادنا من الطائفتني
ال�شيعية وال�سنية واملثال الذي ا�ست�شهد به وهو عالقة جده رحمه اهلل مع �أقراد من
التجار يف مدينة رحيمه وكيف كانوا يثقون به ويحفظون �أماناتهم عنده.
ولكوين �أحد �أبناء مدينة عنك وتعلمون جيدا �أن عنك يتعاي�ش فيها ال�شيعة وال�سنة
منذ �سنوات طويلة باحلب واالحرتام بينهم �إىل درجة �أن بني خالد كانوا عندما
يذهبون �إىل الرب يقومون بحفظ �أماناتهم و�أموالهم عند �إخوانهم من ال�شيعة من

اللواء عبد اهلل البو�شي
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م .نبيه لرباهيم

جانب من احل�ضور

�أ .زكي �أبو ال�سعود

�أ .عبد العزيز عبد احلي

م .عبا�س ال�شما�سي

�أ .ح�سني النمر

�أ .كمال املزعل

�أ .جعفر ال�شايب

�سكان عنك مما يدل على عمق العالقة الأخوية بينهم  ،ومما
ي�ؤكد هذه العالقة احلميمة �أنه قبل خم�س �سنوات تقريبا ذهبنا
�إىل ال�شيخ حمد الفار�س وطرحنا عليه رغبتنا يف بناء ح�سينية لنا
يف حي العليوات اجلديد فما كان منه �إال تفاعل معنا وذهب معنا
وبرفقة �أخيه ال�شيخ فالح الفار�س �إىل �صاحب ال�سمو نائب �أمري
املنطقة ال�شرقية الأمري جلوي وقام ال�شيخ حمد بنف�سه بت�سليمه
طلبنا فهذا موقف ال نن�ساه له وجميع �أهايل العليوات ي�شكرونه
وخا�صة �أنه �صادر من رجل من م�شايخ بني خالد  ،وطبعا هذا
الود واالحرتام بد�أ يت�أثر ب�سبب ما منر عليه من ت�أثرات لذلك
ننا�شد الأخوة يف " كلنا وطن واحد " باالهتمام باملجتمعات
التي يت�شاركون يف ال�سكن الواحد ب�إقامة الندوات واملحا�ضرات
لإذابة هذه االختالفات احلا�صلة يف الآونة الأخرية .
وقد اعتذر �سماحة ال�شيخ عبداهلل اخلنيزي لعدم احل�ضور
لعار�ض �صحي.

�أ .علي ن�صراهلل �أبو ال�سعود

�أ� .سامي العليو

�أ .جمال الزامل

�أ� .صالح الغامدي

�أ .جعفر ال�صفواين

�أ .مفرح ال�شمري

�أ.عبد الغني املهنا

�أ .عبد الر�سول الغراب

�أ .علي �شعبان

�أ .علي العيد

د .ح�سن العبا�س

�أ .عبد احلميد �أبو ال�سعود

�أ .مبارك امليالد

�أ .ح�سن العيد

�أ .حممد اخللفان

�أ .عقيل احلاجي

�أ .مفرح القحطاين

�أ� .سامل ال�سامل

�أ.خالد �أبو ال�سعود

�أ .ر�ضا العيد

�أ .حممد ر�ضي ال�شما�سي

�أ .عادل اليو�شع

�أ .بكر اجللعود

�أ� .سامي العليو

�أ .عبد اهلل بو �سعيد

امل�صور /حممد �أبو ال�سعود

�أ� .سلمان العيد

�أ .ال�سيد على ا�سماعيل

�أ .م�شعل عبد اهلل ال�شعالن

�أ .خالد ن�صر اهلل

�أ .م�شعل العنزي
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�أ .يزيد احلربي

متابعات

�سمو �أمري ال�شرقية
ي�ستقبل �أ�سرة ال�سيهاتي
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز �أ�سرة ال�سيهاتي
يتقدمهم املهند�س الدكتور عبد اهلل بن علي ال�سيهاتي  ،وقد ت�ضمن اللقاء ال�سالم على
�سموه الكرمي وموافقته على وقف �أر�ض املقربة التي تربع بها الدكتور ال�سيهاتي .
كما ناق�ش مع �سموه حاجة مدينة �سيهات لعدد من امل�شاريع احليوية .ويف اخلتام وعد �سموه
الكرمي بزيارة مدينة �سيهات يف القريب العاجل.

�سموه يكرم ال�سيهاتي
لدعمه �أن�شطة �إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية

�سمو الأمري �سعود يتو�سط عدد ًا من �أفراد �أ�سرة ال�سيهاتي
10

مقالة

حممد املح�سن � -سيهات
احتفى منتدى �سيهات الثقايف مبنزل الأ�ستاذ كمال املزعل مبرور خم�س �سنوات على ت�أ�سي�سه
ومبنا�سبة انطالق املو�سم ال�ساد�س للمنتدى.
وذلك بح�ضورعدد من املحا�ضرين الذين تناوبوا على املنتدى طوال ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
بالإ�ضافة حل�ضور ح�شد من الكتاب واملهتمني.
ويف بداية احلفل الذي قدمه ع�ضو �إدارة املنتدى حممد ال�شافعي� ،ألقى راعي املنتدى كمال
املزعل كلمة �أكد فيها �إىل ان ال�سنوات اخلم�س التي م�ضت من عمر هذا املنتدى مت خاللها
ا�ست�ضافة ما يقارب من خم�سني مفكرا و�أديبا وكاتبا و�صحفيا ومثقفا.
وا�شار �إىل �أنهم يف املنتدى �سعوا لتغطية خمتلف اجلوانب الثقافية ،فكانت هناك ندوات ثقافية
�صرفة و�أخرى ريا�ضية و�أخرى اقت�صادية وندوات تراثية وتاريخية وكان لل�شعر �أي�ضا مكانا بني
الندوات.
وعن �أهداف املنتديات الثقافية ،بني املزعل ان هذا املنرب الثقايف ي�ستطيع ان يدعو من ال يجد
املكان للتعبري عن �أفكاره يف الأماكن الأخرى املتعارف عليه يف جمتمعاتنا ،فكان هذا املكان
و�سيلة لطرح �أفكار جديدة ورمبا غري م�ألوفة.
وا�شار اىل انه و�سيلة لإتاحة املجال لأ�سماء واعدة تكون �شخ�صيات ثقافية م�ستقبلية ،وعالوة
على ذلك كان هذا املنرب جماال �أي�ضا لإتاحة املجال للمحاورين ،وبالذات من جيل ال�شباب
ليمار�سوا هذا الدور ،وي�صقلوا �شخ�صيتهم.
بعدها حتدث ال�شيخ ح�سن ل�صفار «وهو ال�ضيف الأول لدى ت�أ�سي�س املنتدى» ف�أ�شار �إىل انه يف
ال�سابق كان احل�صول على املعلومة واخلرب ع�سريا على �أكرث النا�س ،حيث كان الإن�سان يحتاج
�إىل ن�ضال وجهد للح�صول على املعلومة ،واالن ا�صبح الو�صول للمعلومة �أمرا �سهال.
وا�ضاف ان ميزة هذه املنتديات وهو ما يجب ان تركز عليه هو �صناعة الآراء والأفكار ،وكيف
ي�ستطيع الإن�سان ان يكون ر�أيا حول �أي �ش�أن من ال�ش�ؤون.
وتابع ان يف جمتمعنا هناك من نراه يتم�سك بر�أيه ويدافع عنه ،لكنه ال يكلف نف�سه لدرا�سة
ذلك الر�أي ولي�س تبنيه فقط الن �شخ�صا هو قائله �أو هو ال�سائد.
و�أكد ال�شيخ ال�صفار ان م�س�ؤولية املنتديات لي�س فقط بث الأخبار واملعلومات ،بل تكوين الر�أي
ويتم مناق�شة الآراء ومتحي�صها والرد عليها ،م�ضيفا ان املك�سب لأي �إن�سان هو �سماع الر�أي
الآخر ولي�س نف�س الآراء التي يحملها.
بعدها حتدث الكاتب والأديب ح�سن ال�سبع م�شريا �إىل ع�صر الوجبة الواحدة التي جتود بها
اجلريدة الواحدة واملحطة الواحدة والنادي الثقايف الواحد.
وا�شار اىل ان اليوم �صار التناف�س يف تقدمي الوجبات الإعالمي والثقافية على �أ�شده ،و�أ�صبح
م�ستهلك الثقافة والباحث عن املعرفة قادرا على املفا�ضلة واالختيار.
و�شدد ال�سبع على ان م�س�ؤولية املنتديات الآن هو جتاوز �إغراء الكم وتهتم مبو�ضوع الكيف ،وان
يكون �شعارها دائما ان الفعالية الأف�ضل هي تلك التي مل تنجز بعد.
وقال ان من الأمور التي يجب ان ت�ساهم بها املنتديات الثقافية هو تكري�س القيم الكونية

تغطية

منتدى �سيهات  ..خم�س �سنوات من الإجناز
امل�شرتكة وبث روح التقارب والتعاي�ش بدال من التنافر والتناحر
بعدها حتدث الكاتب ب�صحيفة اليوم حممد الع�صيمي حيث �أ�شار �إىل املنتديات الثقافية تفتقر
حل�ضور العديد من �أفراد اجلمهور ،فما زالت الوجوه التي حت�ضر املنتديات قد تكون هي نف�سها.
وت�ساءل الع�صيمي يف نف�س الوقت ومنطلقا من الواقع هل اال�سالم الذي نعي�شه ون�شاهده مفرق
ام جامع ملختلف افراد املجتمعات ،وهل هذا ما يجب ان يكون عليه ،ام ان هناك خلل ما.
�أما م�ؤ�س�س منتدى الو�سطية يف �صفوى حممد علي العبا�س ف�أ�شار �إىل ان املنتديات الثقافية ال
تقل عن �أي و�سيلة �إعالم �أخرى ت�أخذ دورها يف تثقيف روادها ومتابعيها.
و�أ�شار املفكر الإ�سالمي حممد املحفوظ �إىل ان احلوار لي�س بال�ضرورة ،مغادرة ال�شخ�ص من موقع
ور�أي لآخر ،بل هو تو�سيع امل�صالح امل�شرتكة كي يتعاي�شوا مع بع�ضهم البع�ض وهم خمتلفون
ثقافيا وفكريا ومذهبيا..
و�أ�شار الدكتور توفيق ال�سيف �إىل �أن الر�أي �سواء كان �شخ�صيا �أو جمعيا يعترب ق�صري الأمد ،قد
نرى �أنا�س لديهم ر�أي الآن كان قبل ع�شرين �أو ثالثني �سنة خمتلفا ،م�شريا اىل ان هذا �شي
طبيعي الن النا�س تتغري طبائعهم و�أي�ضا م�صاحلهم،
و�أكد ال�سيف ان املجتمعات التقليدية كما هو جمتمعنا يتعاملون من الر�أي وك�أنه يقني ،وهذا
خط�أ ،فاملجتمعات الأخرى بالن�سبة �إليهم الأمور اليقينية تطرح لل�س�ؤال ،بينما نحن نعترب الر�أي
مقد�سا وثابتا ،وهذا �أمر خطا؛ لأنه يوقف التطور والذي من�ش�أه ال�س�ؤال.
وقال :ان املعارف تنق�سم اىل ثالثة اق�سام ،يقيني وواقعي ور�أي.
بدوره �أ�شار راعي منتدى الثالثاء الثقايف جعفر ال�شايب اىل ان املنتديات الثقافية بد�أت ت�أخذ
دورا مهما يف تعزيز التوجه نحو رفع الو�صاية التي يحاول البع�ض ان ي�ضعها على ابناء املجتمع.
�أما الكاتب علي البحراين فت�ساءل:هل ت�ستمر املنتديات با�ست�ضافة �أ�شخا�ص ميثلون النخبة
فقط� ،أم �أن دورها يجب ان يتجاوز هذه املرحلة.
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يف حفل افتتاحه ملهرجان القطيف الرابع:

ال�صف ّيان ي�ؤكد � ّأن هذه االحتفاالت
ر�سالة ت�ضيء حلا�ضر وم�ستقبل الوطن

متابعات

كتبت /نداء ال �سيف  -ت�صوير :مرمي عبدالعال
افتتح حمافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان مهرجان
القطيف الرابع ،يف الواجهة البحرية بالقطيف.
و�شهد حفل الإفتتاح الذي ح�ضره عدد من ال�شخ�صيات
الإجتماعية واالعالمية يف املنطقة كلمة الأهايل �ألقاها نائب
رئي�س املجل�س البلدي �سابقا املهند�س نبيه ال �إبراهيم.
وا�شاد من خاللها �آل �إبراهيم بامل�شاركني من م�سئولني وم�شرفني
وكوادر ومتطوعني الذين �ساهموا يف �إجناح برامج هذا املهرجان.
و�أ�شار �إىل اجلهود املبذولة لإبراز الوجه احلقيقي ملجتمع حمافظة
القطيف كمجتمع �أ�صيل عريق بتاريخه وحا�ضره وم�ستقبله.
وقال �آل �إبراهيم�:إن املجتمع القطيفي قادر على �صناعة الفرح
ك�أي جمتمع مبدع وحمرتك لت�شع �أنواره ال�ساطعة يف �آفاق الوطن
الأغر.
و�أ�ضاف� :إن �أهمية هذا املهرجان ت�أتي متزامنا مع احتفاالت
�أخرى يف املنطقة ال�شرقية مواكبة عيد الفطر املبارك لتقدم ر�سالة
واحدة مفادها ان الدين واحد والوطن واحد واملجتمع واحد وان
احلا�ضر وامل�ستقبل وامل�صري واحد.
ولفت اىل ما قدمه �أمري املنطقة ال�شرقية االمري �سعود بن نايف من
رعاية ودعم الحمدودين يف تذليل ال�صعاب.
و�أ�شار �إىل �أنه ما كان بدونه لن ي�ستمر هذا املهرجان بهذه القوة
والعنفوان لتنجح براجمه وتتحقق �أهدافه.
و�ألقى رئي�س املهرجان عبدالر�سول اخلمي�س كلمة قدم من
خاللها �شكره للح�ضور ولإع�ضاء �شرف ور�ؤ�ساء ومتطوعي
املهرجان ،ولكل الداعمني وامل�شاركني يف �إجناح املهرجان.
و�أ�شار الدكتور ريا�ض امل�صطفى يف كلمته �إىل بع�ض امل�شاريع
املتعرثة بالرغم من اعتماد ميزانيتها الر�سمية ب�سبب �شحة
االرا�ضي.
وقا�":إن الأمل والنجاح والتغيري والإبداع حتتاج �إىل طاقة �شبابية
كالتي توجد يف جمتمع القطيف الواعي ،و�إن املحافظة تتطلع �إىل
م�شاريع تنموية يقيم عليها �أمري املنطقة دع ًما لل�شباب الطموح.
وطالب حمافظ حمافظة القطيف خالد ال�صفيان الأهايل بدعم
وم�ساندة املهرجانات التي ت�شهدها املنطقة ،م�ؤكداً على �أهميتها
حيث تعد من �أهم و�سائل اجلذب ال�سياحي والإعالمي .و�أ�شاد
ال�صفيان بالدور الكبري الذي يلعبه املهرجان من خالل الأن�شطة

والفعاليات يف �إ�شاعة حب الوطن والذي يجمع كل
املواطنني.
و�شدد على �أهمية املهرجان الذي ي�أتي برعاية �أمري
املنطقة ال�شرقية يف عك�س الرتاث القطيفي والتعريف
ب�أ�صالة ما�ضيها.
والقى ال�شاعر حممد مهدي احلمادي ق�صيدة وطنية
�صفق له احل�ضور كثريا �ضمت املقطع «�أم ُر على ِ
قطيف
احلب يف كل حلظة ...وبوابتي جمد وم�صباحي البدر».
واختتم احلفل بالأوبريت الوطني هم�سة وطن الذي
دعى لنبذ العن�صرية والكراهية و�أ�شار �إىل �أنّ املحبة
املتعدد.
والأخ ّوة هما �س ّر التعاي�ش يف املجتمع ّ
وبعد تكرمي اجلهات امل�شاركة والراعية للمهرجان ،قام
حمافظ القطيف ومرافقوه واحل�ضور بجولة يف املهرجان
الذي تبلغ عدد فعالياته �أكرث من  100فعالية ت�ستمر
خالل 10ايام.
وجذب ركن البيت القطيفي وركن القهوة ال�شعبية
والذي مت التح�ضري له قبل �سبعة �أ�شهر
زوار املهرجان والذين �شاهدوا احلرف
املهنية والتي تكاد تندثر يف يومنا
احلايل.
يذكر �أن املهرجان ي�أتي حتت رعاية �أمري
املنطقة ال�شرقية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وبتنظيم من جلنة التنمية الإجتماعية
الأهلية بالقطيف وبال�شراكة مع بلدية
حمافظة القطيف والدعم من الهيئة
العامة لل�سياحة والآثار.

مركز الن�صر الريا�ضي الراعي امل�شارك
يف مهرجان القطيف  4يقوم بتوزيع  ٢٥كوبون
م�شرتيات وجهاز ريا�ضي جمان ًا يومي ًا طوال �أيام
املهرجان  .ي�سلم اجلوائز للفائزين مدير امل�شاريع
�أ.عبداهلل ح�سن ال�شبيب.
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�أ .عبد اهلل ح�سن ال�شبيب يت�سلم درعاً من �إدارة املهرجان

حمافظ القطيف يف
جولة ملركز الن�صر الريا�ضي

افتتح رجل الأعمال عبد العزيز �سعيد املحرو�س مهرجان خريية القطيف الع�شرين ( )20حتت �شعار "عبق
املا�ضي وعنفوان احلا�ضر" وذلك م�ساء يوم اخلمي�س  1434/9/9هـ والذي ا�ستمر حتى ليلة 1434/9/18
هـ مبقر اجلمعية بحي البحر .ح�ضر حفل االفتتاح رئي�س اجلمعية املهند�س وجيه �آل رم�ضان والرئي�س الفخري
للجمعية املهند�س عبا�س ال�شما�سي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد من الوجهاء وال�شخ�صيات.
�ضم املهرجان �أركان تراثية مب�شاركة عدد من احلرفيني واحلرفيات  ،اللذين ما زالوا يحافظون على هوية
وتراث القطيف ،ومنهم على �سبيل املثال ال احل�صر :الفخار ،املداد� ،صانع ال�سالل� ،شباك ال�صيد ،القفا�ص،
الت ّناك ،القالف ،الطوا�ش ،احلداد ،اخلباز� ،صانع ال�صناديق املبيته ،كراكي�ش الغرت ،اخلو�صيات ،تطريز الآيات
القر�آنية ،احلنة ،واخلياطة .كما ت�ضمن �إقامة معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س ومعر�ض امل�صور ال�صغري الثاين،
الذي يقدم عد ًدا من الدورات التدريبية يف مبادئ و�أ�سا�سيات الت�صوير واملعاجلة الرقمية ،حيث ي�شارك
فيه  381م�صوراً ،هاوياً وحمرتفاً ،من  26دولة قدموا  512عم ًال ،كما �شارك  21م�صوراً �صغرياً بتقدمي 27
عم ًال من �ضمنهم م�صورة بعمر � 4سنوات� ،إ�ضافة ملعر�ض الر�سم الرقمي .كما متيز املهرجان بتخ�صي�ص ركن
للفن الت�شكيلي احتوى على معر�ض لل�صور ،ور�سم الأطفال ،وركن للمج�سمات (فن النحت) مب�شاركة
فنانات املنطقة وبع�ض الفنانات الكفيفات الالتي �أظهرن �إبداعهن يف فن النحت مظهرين �أن "الإبداع
يتحدى الإعاقة بل ويتحدى الأ�سوياء" .كما ت�ضمن املهرجان عد ًدا من الفعاليات املتنوعة كالقرقيعان،
والزفة ال�شعبية ،وامل�أكوالت ال�شعبية ،وامل�سابقات الثقافية ،وحديث ن�ساء الزمن املا�ضي ،وركناً للم�سرح
املفتوح للطفل ،واملر�سم احلر ،بالإ�ضافة مل�سرحية كوميدية اجتماعية هادفة ،وجم�سم حلمام �أبو لوزة الرتاثي،
ومقهى �شعبي ،ومطعم.
كما �شارك فرع وزارة الزراعة بركن توعوي عن الزراعة الع�ضوية ،ومت تخ�صي�ص ركن �صحي حلياة �إن�سان وركن
خا�ص للباحث والكاتب والأديب علي الدرورة .هذا بالإ�ضافة لأركان اجلمعية املختلفة كالت�أهيل والتوظيف،
والهاتف اال�ست�شاري ،ومركز توا�صل للتوحد ،و�إقامة دار القر�آن الكرمي لأم�سية قر�آنية.
هذا ومتيز مهرجان هذا العام بت�شرف الكثري من الزوار واجلمهور ،وب�شكل الفت ،باحل�ضور ومنهم على �سبيل
املثال ال احل�صر :ع�ضوا جمل�س ال�شورى الدكتور عبدالعزيز العطي�شان وحممد ر�ضا ن�صر اهلل ،بع�ض �أع�ضاء
املجل�س البلدي واملحلي مبحافظة القطيف ،وفد من جمموعة توا�صل ،وهو وفد مكون من عدة مناطق خمتلفة
من مناطق اململكة� ،إ�ضافة لعدد من الأعيان والوجهاء .فلهم جزيل ال�شكر على م�شاركتهم.
وتتقدم خريية القطيف بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم و�شارك يف �إجناح مهرجان هذا العام ،كم تتقدم بوافر
ال�شكر والعرفان للراعي الر�سمي ملعر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س ومعر�ض امل�صور ال�صغري الثاين "جمموعة
�شركات عبداهلل ال�سيهاتي".

متابعات

املحرو�س يفتتح مهرجان خريية القطيف 20

الأ�ستاذ عبد العزيز املحرو�س يق�ص �شريط االفتتاح
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ملتقى «الوحدة الوطنية» بالقطيف

يدعو �إىل ن�شر املحبة والت�سامح والإخاء
متابعات
14

اتفقا رجال دين ومفكرون وكتاب �سعوديون ،م�ساء ال�سبت ،على حمورية الكلمة التي �أطلقها
خادم احلرمني ال�شريفني ،يف ا�ستهالل �شهر رم�ضان املبارك التي امر وطلب فيها «بالوحدة
اال�سالمية والبعد عن الغلو وعن ا�ستغالل الدين اال�سالمي لأهداف البغ�ضاء والفنت والتفرقة
والعن�صرية».
تاركني الأمر ل�صناع القرار لإيجاد م�شارب االلتقاء وبلورة منهج خادم احلرمني ال�شريفني ،يف
ال�شراكة الوطنية مع االحتفاظ بكل مواطن .واتفق املفكرون مبختلف م�شاربهم وانتماءاتهم،
والذين قدموا �أول من �أم�س ،من خمتلف مناطق اململكة �إىل حمافظة القطيف ،يف «ملتقى
الوحدة الوطني» ،للم�شاركة يف اللقاء اجلماعي الذي انطلق حتت �شعار «معاً لن�شر املحبة
والت�سامح واالخاء» على �أهمية «فتح قنوات احلوار العلمي ،لإيجاد خمارج م�شرتكة ت�ؤكد
اللحمة الوطنية» .وقال االعالمي وراعي منتدى حوار احل�ضارات ف�ؤاد ن�صراهلل الذي �ألقى كلمة
امللتقى «اننا حتت قيادة حكيمة ت�سعى نحو توحيد هذا الوطن ومل �شتاته وتوثيق الكلمة وفتح
املجال و�إتاحة الفر�صة لكل النخب والتوجهات ولكل املدن والقرى لتقيم م�ؤ�س�سات جمتمع
مدين حتظى برعاية الدولة عن بعد ومتابعة الدولة للت�أكد ان هذه امللتقيات ت�سعى يف خطابها
ويف م�شروعيتها نحو حتقيق عرى الوحدة » .و�أ�شاد �صاحب فكرة حملة «كلنا للوطن» امل�ست�شار
عبدالعزيز احل�سن ،بكلمة ا�ستهالل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف
بداية �شهر رم�ضان املبارك يف كلمته التي امر وطلب فيها بالوحدة اال�سالمية والبعد عن الغلو
وعن ا�ستغالل الدين اال�سالمي لأهداف البغ�ضاء والفنت والتفرقة والعن�صرية.
وقال الأ�ستاذ احل�سن «قررنا ان تكون وثيقة منتدى »كلنا للوطن« هي من كلمة خادم احلرمني
ال�شريفني» .وطالب عبدالرحمن املقبل ب�أن «ال جنعل مما يثار يف مواقع التوا�صل االجتماعية
طريق على افرتاق اللحمة الوطنية» .وقال املقبل اننا «ن�ؤكد الر�سالة لوالة االمر اننا معكم ومنكم
وفيكم بحب هذا الوطن ولت�أطري التوا�صل املجتمعي الذي يجمعنا يف هذه الليلة الطيبة املباركة.

ت�صوير /ح�سني ر�ضوان

واتفق ال�شيخ ح�سن ال�صفار ،والكاتب فهد اخلالدي ،على �أهمية «الوحدة الوطنية كبناء
مل�ستقبل ح�ضاري ُم�شرتك بني �أطياف املجتمع املختلفة» ،م�ؤكدين �أن «الإ�سالم يدعو �إىل
الوحدة والألفة وااللتفاف حول العوامل امل�شرتكة».
و�أكد املغرد حممد احلمزة الغامدي ان «�أي مبادرة عملية ت�سعى للم ال�شمل فهي مبادرة
ناجحة» .وقال نحتاج ان نكون اقرب اىل بع�ض ،م�شريا اىل ان املبادرات يجب ان تكون من
الطرفني".
وقد �شارك عدد من احلا�ضرين مبداخالت ت�صب يف �سياق الوحدة الوطنية ،وكان من �ضمن
املداخلني الكاتب علي البحراين ،والباحث االجتماعي حممد ال�شيوخ ،والفنان حممد
امل�صلي.

القطيف � -شارع الريا�ض  -هاتف 8547773 :

متابعات

لقاء املحبة و�سحور ديوانية القطيف
�أقامت ديوانية القطيف �سحورها ال�سنوي  ،حتت عنوان لقاء املحبة.
وقام كل من املهند�س عبا�س ال�شما�سي والأ�ستاذ ح�سن مال اهلل
واملهند�س نادر اخلنيزي واملهند�س عبد ال�شهيد ال�سني والأ�ستاذ فايز
الزاير واملهند�س ح�سن املرهون والأ�ستاذ �شكري ال�شما�سي والأ�ستاذ
ف�ؤاد ن�صراهلل والأ�ستاذ عبد الر�سول اخلمي�س بالرتحيب بال�ضيوف
وتهيئة كل ظروف الراحة لهم ،فيما �أدار احلوار الأديب الأ�ستاذ ع�صام
ال�شما�سي الذي هي�أ احل�ضور للم�شاركة يف حمور اللقاء الذي يدور
حول املحبة و�أدار الدفة مبهارة الربان.
وبعد قراءة �آيات من الذكر احلكيم �ألقى كلمة الديوانية الأ�ستاذ جهاد
اخلنيزي �أ�شار فيها �إىل �ضرورة �أن يكون م�سار االنفتاح على الذات
بنف�س قوة م�سار االنفتاح على الآخر و�أن ينظر اجلميع نحو امل�ستقبل
ويتجاوزوا املا�ضي برت�سباته الوهمية..
وقد �شارك يف املداخالت عدد من احل�ضور حيث ا�ستعر�ض الأ�ستاذ
حممد ر�ضا ن�صراهلل واقع املجتمعات التنويرية حني تختار ما ي�صلح
�ش�ؤونها داعيا �إىل حتكيم �أهل اخلربة والفكر والتجربة يف حتديد ال�صالح
والنافع للمجتمع فيما ا�ستعر�ض ال�شيخ ح�سن ال�صفار مفهوم الأخوة
والتالقي بني �أبناء املجتمع مو�ضحا خطر االختالف والنزاع وطول
ا�ستمراره،
و�أ�شاد املهند�س نبيه الرباهيم بفكر لقاء املحبة الذي يرتجم فر�صة
جيدة لتقريب القلوب وهو نف�س ما دعا له املهند�س نادر الزاير
الذي طالب بتكرار مثل هذه اللقاءات ،فيما قدم الدكتور عبد اهلل
ال�سكريي ت�سا�ؤال حول التنوع الفكري والعقدي وال�سيا�سي داخل
املجتمع موجها �أن هذه امل�س�ألة ينبغي �أن تبحث بدقة ملعرفة �إيجابياتها
و�سلبياتها،
و�سار يف نف�س االجتاه الدكتور ف�ؤاد ال�سني الذي دعا �إىل درا�سة

الظواهر الفكرية واالجتماعية يف �ضوء تكاثرها ومدى �صالحيتها يف
خدمة املجتمع�،أما الأ�ستاذ حممد امل�صلي فقدم ت�سا�ؤال حول كرثة
الكالم مع الذات يف ظل غياب الآخر الوطني مت�سائال هل نحن
نحقق �أهدافنا �أم ال.
وا�ستعر�ض الدكتور ريا�ض امل�صطفى عددا من امل�شاريع احليوية
املعتمدة يف حمافظة القطيف التي تواجه بعقبات داعيا �إىل قيام عمل
جماعي جاد لتذليل ال�صعوبات خدمة لتطوير بنية املحافظة .وقدم
الأ�ستاذ ميثم اجل�شي مقرتحات حول ا�ستيعاب ال�شباب يف املناق�شات
الوطنية و�شاركه يف نف�س الر�أي ال�شاب ال�سيد حممد امل�شعل الذي
دعا �إىل تفهم احتياجات ال�شباب عرب التوا�صل معهم،
و�أكد ال�سيد �شاذن العوامي على فاعلية دور ال�شباب التن�سيقية بني
الفعاليات  ،وقدم الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صراهلل ر�أيه الذي دار حول التقليل
من وجود ظاهرة االختالف بني املجتمع ،و�ألقى الأ�ستاذ �شكري
ال�شما�سي كلمة للدكتور من�صور القطري ذكر فيها �أن وظيفتنا هي
�صب املاء على كل ما يفرق وي�شعل الفتنة،
وا�ستعر�ض الأ�ستاذ عبد الر�سول اخلمي�س دور القيادات يف دعم
العمل التطوعي عرب الت�شجيع وتذليل العقبات التي تواجههم مذكرا
بتجربة واحتنا فرحانة ،واختتمت الكلمات مب�شاركة للأ�ستاذ زكي �أبو
ال�سعود الذي �شكر املنظمني لهذا اللقاء الذي يجمع القلوب والفئات
ونوه �إىل �أهمية التوازي بني االنفتاح على ق�ضايا املجتمع املحلي وهموم
الأمة يف الوطن.
ثم ا�ستعر�ض الأ�ستاذ ع�صام ال�شما�سي التو�صيات التي دارت حول
�أهمية مثل هذه اللقاءات التي جتمع القلوب والأهداف وحتقق مزيدا
من التن�سيق يف املنا�شط التي تخدم املجتمع .واختتم اللقاء املهند�س
نادر اخلنيزي الذي �شكر احل�ضور با�سم الديوانية لقاء املحبة نة..
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نب�أ الثقايف ي�ؤبن ال�سيد عبدالر�ضا ال�شخ�ص
متابعات

ابراهيم حممد البو�شفيع
�أقام مركز نب�أ الثقايف ممث ًال مبلتقى ابن املقرب الأدبي ختمة قر�آنية وحف ًال ت�أبينياً جلناب املرحوم
ال�سيد عبدالر�ضا ابن الفقيه ال�سيد حممد باقر ال�شخ�ص الذي وافاه الأجل يوم الأحد
1434/8/27هـ بعد �صراع مع املر�ض دام ع�شرين عاماً.
احلفل �أقيم يف جمل�س الر�ضا ب�سيهات وذلك ليلة الثالثاء املوافق 1434/9/27هـ ،وقد ح�ضره
جمهور كثيف من العلماء والأدباء واملثقفني من الأح�ساء والدمام و�سيهات والقطيف ،بالإ�ضافة
�إىل �أقرباء �سماحة الفقيد من عائلة ال�شخ�ص الكرمية.
وبعد قراءة اخلتمة ال�شريفة من القر�آن الكرمي و�إهدائها لروح الفقيد ال�سعيد ،افتتح احلفل ب�آيات
من الذكر احلكيم ،لي�ستهل �أوىل فقرات احلفل �سماحة العالمة ال�سيد علي بن ال�سيد نا�صر
ال�سلمان (حفظه اهلل) بكلمة ممل�ؤة �شجى ولوعة بعد �أن فرقه البني عن �أخيه الذي ر�ضع معه من
ثدي واحد ،م�ستح�ضراً حما�سن الفقيد وذكرياته معه.
ثم �ألقى ال�شاعر الأديب وع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي الأ�ستاذ �أحمد اللومي ق�صيدة ممل�ؤة
�صدقاً ووفاء.
بعدها �ألقى بالنيابة عن مركز نب�أ الثقايف الأ�ستاذ ال�شاعر علي بن مال طاهر البحراين كلمة تعزية
وموا�ساة با�سم مركز نب�أ الثقايف وملتقى ابن املقرب الأدبي لعائلة الفقيد يف م�صابهم اجللل.
بعدها تقدم ع�ضو ملتقى الكوثر الأدبي بالقطيف ال�شاعر الأ�ستاذ فريد النمر بق�صيدة حملقة يف
ف�ضاء الفقيد ال�سعيد.
ثم تلته كلمة ل�سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار والتي حتدث فيها عن ذكرياته يف �سوريا مع �سماحة
ال�سيد عبدالر�ضا ال�شخ�ص رحمه اهلل والدور الذي لعبه هناك يف دعم طلبة العلم  ،بالإ�ضافة �إىل
دوره على امل�ستوى ال�شخ�صي ل�سماحة ال�شيخ ال�صفار حيث كان حلقة و�صل بينه وبني الكثري
من العلماء من خمتلف التيارات والتوجهات ،الأمر الذي انعك�س على �سماحة ال�شيخ ب�سعة
الأفق وتقبل خمتلف الآراء ،والتفريق بني االختالف الفكري والتوا�صل االجتماعي ،وما ذلك
�إال ب�سبب طبيعة ال�سيد الفقيد الذي د�أب على التوا�صل مع خمتلف التوجهات والتيارات
والآراء مما �أك�سبه قبو ًال و�شعبية يف الو�سط العلمائي يف �سوريا ّقل �أن ينالها �شخ�ص مثله.
بعد ذلك �ألقى ال�شاعر الأديب ال�سيد ها�شم ابن الفقيد ال�سيد عبدالر�ضا ال�شخ�ص ق�صيدة من
روائع ال�شعر الأ�صيل يف رثاء والده العزيز ،والتي ات�شحت حروفها باحلزن ووزنها بال�شجى ،وكانت
ق�صيدة عاطفية بني ابن ووالده ُمزجت بالدمع وال�شوق والرثاء.
بعدها �ألقى ع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي ال�شاعر الأ�ستاذ جا�سم امل�شرف ق�صيدة حملقة �سماء
فقيد اجلود والكرم والإح�سان ،كان مطلعها:

(ل�ست ِّ
ككل الآباء) رقراقة الكلمات م�شحونة الذكريات.
�أ�صغر بنات ال�سيد الفقيد ،بعنوان َ
تال ذلك ق�صيدة رائعة لع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي ال�شاعر الأديب ال�سيد عبداملحيد
املو�سوي.
ثم كانت كلمة ل�سماحة ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص حتدث فيها عن عالقته املقربة جداً من ال�سيد
عبدالر�ضا ال�شخ�ص وذكرياته معه يف �سوريا وبعد عودته لأر�ض الوطن ،وعن مقدار ما ا�ستفاده منه
من الناحية العلمية والأدبية والتاريخية ،وخ�صو�صاً �أثناء �إعداده للف�صل اخلا�ص ب�سماحة الفقيه
ال�سيد حممد باقر ال�شخ�ص يف كتابه ال�شهري �أعالم هجر ،و�أ�شار كذلك �إىل بداياته الدرا�سية
يف النجف الأ�شرف ،حيث التقى بال�سيد الفقيد وهو الزال بلبا�سه الديني ،و�أخذ بيده لبداية
امل�شوار العلمي و�أنه هو من �سجله يف �شهرية �سماحة املرجع الراحل ال�سيد حممود ال�شاهرودي .
ثم �ألقى بعده ع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي ال�شاعر ال�سيد ابراهيم احلاجي ق�صيدة نالت
ا�ستح�سان احل�ضور يف رثاء الفقيد.
ثم تقدم ال�سيد جواد ال�شخ�ص� ،شقيق الفقيد ،بخاطرة ممل�ؤة حزنا و�أملا ،خاطب فيها �أخاه بعبارات
التوديع ،م�ستح�ضراً بع�ض الذكريات اجلميلة التي جمعتهما معاً ،كا�شفاً بع�ض ما ال يعلمه
البع�ض عن خفايا كرم و�شهامة �أخيه ال�سيد عبدالر�ضا ال�شخ�ص.
بعدها تقدم ع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي ال�شاعر �إبراهيم حممد البو�شفيع بق�صيدة تناولت
�سمات فقيد الكرم وال�سماحة واجلود ،م�شيداً بجهوده ومبا خلفه من �أوالد بررة يكملون م�سريته،
جاء يف مطلعها:
ال�صمتُ � ُ
أبلغ حني �سامرك الق�ضا فاهن�أ قرير العني يا عبدالر�ضا

ثم تلته ق�صيدة ل�شاعر الأح�ساء الكبري وع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي الأ�ستاذ ناجي علي
حرابه بعنوان (�أناجيك عماه) حتدث فيها عن �صفات ومزايا ال�سيد الفقيد بلغة �شاعرية عذبة،
جاء يف مطلعها:
�شرع الغيب �أ�ضالعه
مللتَ الزمان و�أوجاعه وقد ّ

ثم ختمت الق�صائد ال�شعرية بق�صيدة من ال�شعر ال�شعبي لع�ضو ملتقى ابن املقرب الأدبي ورئي�سه
ال�سابق ال�شاعر الأ�ستاذ با�سم العيثان ،الم�ست الوجدان وامل�شاعر املتقدة باحلزن والأ�سى.
بعد ذلك ُعر�ض على لوحة العر�ض ٌ
عمل �إن�شادي لق�صيدة ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص (�أبي يا�سر)
�ألقاها بع�ض �أحفاد الفقيد ب�صوت �شجي وم�ؤثر ،تتنقل بني الكلمات �صو ٌر قدمية وحديثة لل�سيد
الفقيد.

ويف ختام احلفل ،تقدم ابن الفقيد الأكرب �سعادة الدكتور ال�سيد عدنان بن ال�سيد عبدالر�ضا
ال�شخ�ص بكلمة �شكر فيها احل�ضور وكل من �شارك ومن تقدم للم�شاركة ولكن مل ي�سع الوقت
ر� َ
أيتك يف العلياء يف مفرق ال�سحب توجهها �سكب ًا �إىل ال�شرق والغرب
بعد ذلك �ألقى ال�سيد فرا�س ال�شخ�ص خاطرة �شجية بالنيابة عن ال�سيدة �أم قا�سم ال�شخ�ص ،لإلقاء جميع امل�شاركات التي و�صلت �إىل ما يقارب  40م�شاركة بني ق�صيدة وخاطرة وذكرى.
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وفاة خالة الزعيمة الباك�ستانية بي نظري بالقطيف
تك�شف ق�صة حب بني ن�صرت و علي بوتو

�سناب�س تزدان مبهرجان «كريك�شون»
زكية ال دا�ؤد  /ت�صوير� :ضياء املرزوق � -سناب�س

�أعاد مهرجان «كريك�شون» االول يف بلدة �سناب�س تراث
الأجيال من خالل االهازيج وامل�سابقات ال�شعبية الذي
�أت�صف به اخلليج العربني بح�ضور  2000زائر وزائرة.
وتخلل املهرجان الذي نظمته جلنة التنمية الأهلية
ب�سناب�س عدة ن�شاطات منها �أوبريت للأطفال ،النا�صفة
قدميا ،مر�سم حر ،م�سابقات ثقافية تراثية �شعبية� ،أهزوجة
خا�صة باملنا�سبة .وبنى الق�سم الرتاثي متطوعني من
البلدة ،حيث ر�صفوا ار�ض املهرجان وعمل خ�شبة امل�سرح
وو�ضع اعمدة الإنارة .وابتد�أ املهرجان الذي ح�ضره عدد كبري من ال�شبان وال�شابات بالأهازيج للأطفال وتقدمي م�سابقات على
خ�شبة امل�سرح املق�سم اىل ق�سمني ق�سم خا�ص للن�ساء وق�سم خا�ص للرجال.
وردد  30طفل وطفلة يرتدون الزي ال�شعبي اهزوجة «الكريك�شون» وهي من كلمات �سعيد ال طالق وتدريب عقيل وامني
اليو�سف  ،وجل�سن عند الأبنية الرتاثية املتمثلة يف بيوت �سناب�س القدمية ن�ساء ورجل يرتدين الزي القدمي «الن�شل ،امل�شمر
الزري» اما الرجل «الوزار» ويوزعون "ال�سك�سبال ،النقوالت ،البيدان ،الزبيب وغريه من الأ�شياء التي كانت توزع يف املا�ضي.
ويف الطرف الآخر احيى الأطفال بر�سماتهم والوانهم املر�سم احلر الذي �ساعدهم فيه عبداهلل عمران معلقا ر�سماتهم على احلاجز.
وقال املتطوع �أجمد احلبيب هدفنا من املهرجان �أحياء الرتاث ال�شعبي يف نفو�س الأطفال وتذكري الكبار برائحة املا�ضي اجلميل.

متابعات

�شيعت خالة �أم الزعيمة الباك�ستانية الراحلة بي نظري بوتو اىل
مثواها االخري مبقربة القطيف بعد ان وافاها االجل املحتوم عن
عمر ناهز  99عاما.
والفقيدة ملوك املاحوزي من اال�سر العريقة مبحافظة القطيف،
حيث تنحدر من ا�سرة علمية معروفة باملحافظة ،فوالدها رجل
الدين ال�شيخ احمد املاحوزي من العلماء املعروفني يف املنطقة.
وو�صف الدكتور حممد �سامي امل�سلم «حفيد �شقيقة الفقيدة»
ملوك املاحوزي ال�شخ�صية املتدينة وذات االخالق النبيلة فهي
ابنة ال�شيخ احمد املاحوزي و�أ�شار اىل ان الفقيدة تتقن عدة
لغات مثل اللغة الفار�سية التي تعلمتها من والدتها العراقية
التي كانت تتكلم هذه اللغة ،باال�ضافة التقان لغة االردو والتي
اكت�سبتها بحكم ترددها الدائم على باك�ستان لزيارة عائلة اختها
« ن�صرت زوجة ذو القفار بوتو » باال�ضافة اىل لغتها االم العربية.
و�أو�ضح ان الفقيدة عا�شت متنقلة ب�شكل دائم بني العراق
واململكة ،حيث ا�ستقرت ملدة � 5 - 4سنوات يف العراق ابان
احلرب العراقية  -االيرانية ،بيد انها اثارت العودة يف عام 1986
للمملكة ب�سبب الظروف ال�صعبة التي عا�شها العراق جراء
احلرب انذاك.

وكانت ملوك روت ق�صة القرابة مع ام الزعيمة
الباك�ستانية الراحلة بي نظري بوتو بقولها ،تقدم
لأختي فاطمة� ، ،أحد �أقارب �أمي يف العراق،
ت�صوير :ه�شام الأحمد
م�شرية اىل ان والدتنا عراقية تزوجت عندما بلغت
التا�سعة.
وا�شارت اىل انها �ضم ح�ضور حفلة الزفاف ،وا�صفة تلك احلفلة
وانتقلت مع عري�سها �إىل العراق ،وكان زوجها مريزا
بال�ضخوة وامللوكية ،حيث بدت �أبنة اختها ن�صرت �سعيدة
ً
ال�صابوجني �صغرياً يف ال�سن �أي�ضاً ،وكان مثقفاً وحمبا للقراءة
بزواجها ،الزوج الرائع والقائد العظيم ،فقد كانت ق�صر ن�صرت
وال�سفر ،ق�صد الهند ،لل�سياحة ،فوجد ان �صناعة ال�صابون
وا�سعا واملرايا مطلية بالذهب والأحجار الكرمية ،م�ؤكدة انها اختها
مزدهرة ،وتدر �أرباحاً طائلة ،فعاد �إىل العراق ،وعر�ض على زوجته
«�شفيقة» وا�صلت ار�سال الهدايا اليها بوا�سطة مندوب �شركة
مرافقته �إىل هناك ،فرافقته على م�ض�ض  ،وا�ستطردت ان �شقيقتها
العائلة التي كانت تورد ال�صابون �إىل ال�سعودية.
كان لديها ابنتان� :شفيقة وبهجت ،ورزقا بن�صرت يف الهند ،ثم
واكدت ان زواج ن�صرت من بوتو �شكل حلم حياتها ،على رغم
زينة ،و�صبيني مل تكتب لهما احلياة ،وتزوجت �شفيقة وبهجت
علمها ب�أنه كان م�ستهدفاً ،م�شرية اىل ان مرت�ضى وبي نظري ابني
من عراقيني� ،أما ن�صرت ،فكانتا كما والدها ،حمبة للدرا�سة
ذو الفقار بوتو كانا االكرث �شبها بوالدهما يف احلكمة والقيادة،
والعلم ،فق�صدت باك�ستان لدرا�سة الهند�سة ،وذكرت ان ن�صرت
الفتا اىل ابنة ختها « ن�صرت » كانت تفتخر بابنتها بي نظري ملا متتاز
اح ّبت "ذو الفقار علي بوتو" يف باك�ستان ،قبل �أن ي�صبح قائداً
به من �شدة وحزم.
وزعيماً ذائع ال�صيت ،طلب يدها للزواج ،لكن الوالد رف�ض زواج
يذكر ان ملوك املاحوزي فتحت منزلها لتلقي العزاء يف اعقاب
ابنته من باك�ستاين ،بعد وفاة مريزا� ،أ�صرت ن�صرت على الزواج
مقتل بي نظري بوتو قبل عدة �سنوات.
من ذو الفقار علي ،ومت ذلك يف ح�ضور العائلة.

الأوجام تودع فقيدها الفل�سطيني
�شيع �أهايل االوجام بالقطيف جنازة ال�شاب الفل�سطيني
حممد �سمري عودة �أحد املقيمني الفل�سطينيني  ،ووري الرثى
يف مقربة البلدة حيث ن�ش�أ وترعرع.
وعرف الفقيد ال�شاب  ،عالقته الطيبة مع الأهايل حيث تربى
وترعرع يف �أح�ضانهم ،وعا�ش احلياة مبرارتها وحالوتها معهم،
وكان �صاحب مبادرة يف م�شاركة الأهايل يف املنا�سبات الدينية
واالجتماعية.
وحظي الفقيد الذي تويف �أثر مر�ض مفاجئ �أمل به ،بت�شييع
مهيب وح�ضور من �أهايل البلدة.وقد ا�ستقبل الأهايل وذويه
التعازي يف الفقيد ال�سعيد ب�صالة جمعية الأوجام اخلريية.
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ملتقى القر�آن الكرمي بالدمام يقيم �أم�سية قر�آنية
متابعات
18

يف �أم�سية مباركة من �أما�سي هذا ال�شهر الف�ضيل الذي �أنزل فيه القر�آن �أقام ملتقى القر�آن الكرمي بالدمام
م�ساء اخلمي�س التا�سع من �شهر رم�ضان �أم�سية قر�آنية حتت �شعار (لعلهم يتفكرون) رافقها معر�ض قر�آين
للت�صوير الفوتوغرايف والت�صميم الرقمي  ،وقد ح�ضر الأم�سية ح�شد كبري من �أهايل مدينة الدمام واملناطق
املجاورة .
�شارك ف�ضيلة ال�شيخ �أحمد ال�سهيلي -املهتم بال�ش�أن القر�آين -بكلمة م�ؤثرة حول القر�آن الكرمي من
خالل التدبر والتفكر يف بع�ض الآيات املتعلقة بكتاب اهلل �أكد فيها على دوام تالوته وتدبره والعمل به
�إذ على قارئ القر�آن -وكل م�سلم هو قارئ للقر�آن� -أن يج�سد القر�آن فيكون كرمياً  ،كثري العطاء  ،حنوناً
و ح�سن الظن بالآخرين.
كما �شارك يف الأم�سية نخبة من قراء املنطقة الذين تفاعل معهم اجلمهور:ع�صام البوعلي (ملتقى القر�آن
الكرمي بالدمام) ،علي اليا�سني (دار الرحمن لعلوم القر�آن بالأح�ساء)� ،أ�سامة احل�سني (جلنة املجتبى
القر�آنية بالقطيف) ،ال�شبل/ال�سيد حممد ها�شم ال�شرفا (جلنة تراتيل الفجر ب�صفوى) ،حممد الفرج
(جلنة �سبل ال�سالم لعلوم القر�آن بالعوامية)
ويف اخلتام مت تكرمي الفائزين يف م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف والت�صميم الرقمي ؛ يف الت�صوير الفواتوغرايف
ح�صل على املركز الأول :حممد علي البدراين واملركز الثاين  :ليلى ر�ضي �آل �سعيد  ،وح�صل ال�سيد
وائل ال�شخ�ص على جائز �شرفية  ،ويف الت�صميم الرقمي ح�صل على املركز الأول :ح�سني ح�سن
امل�ضري ،املركز الثاين:عبدالكرمي معتوق الرباهيم  ،كما مت تكرمي الداعمني للأم�سية.
اجلدير بالذكر �أن امللتقى يقيم هذه الأم�سية لل�سنة الرابعة على التوايل هادفاً ن�شر الأجواء الروحانية
والثقافة القر�آنية من �أجل �أن يكون القر�آن هو املحور يف حياة املجتمع.

حمليات
مقالة

يف �شهر رم�ضان املبارك لعام 1434هـ ومبنا�سبة مرور ع�شرين عاماً
على ت�أ�سي�سه � ،أقام مركز القران الكرمي بجمعية ال�صفا اخلريية
ب�صفوى فعاليات (�أ�سبوع القران الكرمي)  ،والتي �أقيمت يف
م�سجد �أهل البيت "ع" مبدينة �صفوى  .و قد �شملت فعاليات
هذا الأ�سبوع �أغلب فئات و�شرائح املجتمع  ,ولقيت ح�ضورا
جماهريياً وم�شاركة كبرية ومتميزة من الأهايل .
وكانت على النحو التايل :
 )1م�سابقة التالوة املجودة الثانية ع�شر على م�ستوى املنطقة
واخلليج للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات واملجال�س القر�آنية  ،والتي �أقيمت
بتاريخ  10رم�ضان 1434هـ يف م�سجد �أهل البيت "ع" �ضمن
ح�ضور حا�شد ناهز� 600شخ�ص  .تناف�س فيها �سبعة مت�سابقني
من �أ�صل خم�سة وثالثون مر�شّ ح من دولة الكويت ومملكة
البحرين ومنطقتي الأح�ساء والقطيف تقدموا للمناف�سة ب�إر�سال
م�شاركاتهم ال�صوتية عرب و�سائل التوا�صل االلكرتوين احلديثة .
وقد حاز على املركز الأول القارئ قا�سم القطري من جلنة الذكر
احلكيم مبملكة البحرين  ،و�أما املركز الثاين فقد كان من ن�صيب
القارئ علي زهري �آل جعفر من مركز القران الكرمي ب�صفوى ،
واملركز الثالث فقد ح�صل عليه القارئ ال�سيد ها�شم ال�شلعة من
مركز املحرو�س بالقطيف  .وقد كانت امل�سابقة لهذا العام برعاية
كرمية من مكتب وارث العقاري ب�صفوى .
)2تد�شني ال�شعار اجلديد للمركز  :فبعد مرور ع�شرين عاما على
ت�أ�سي�س مركز القر�آن و�ضمن التطلعات والأفاق اجلديدة التي
ي�سعى لها مركز القران الكرمي بجمعية ال�صفا مت �إطالق الت�صميم
اجلديد ل�شعار املركز و�أعلن عنه يف ليلة م�سابقة التالوة املجودة
على م�ستوى املنطقة العا�شر من �شهر رم�ضان 1434هـ  ،حتت
عنوان  :تطلعات واعدة  .وهو من ت�صميم الأ�ستاذ فوزي الهاين
من مدينة �صفوى .
� )3إقامة معر�ض القران الكرمي والو�سائل التعليمية والذي مت
افتتاحه ظهر اجلمعة العا�شر من �شهر رم�ضان 1434هـ  ،وا�ستمر
ملدة �ستة �أيام منها ليلتني خا�صة بالن�ساء .
 )4معر�ض املخطوطات القر�آنية والرتاث الإ�سالمي والذي مت
افتتاحه م�ساء اجلمعة العا�شر من �شهر رم�ضان  ،وملدة �ستة �أيام .
وقد احتوى جمموعة كبرية من امل�صاحف واملخطوطات القدمية
 ،وجزء من �ستار الكعبة امل�شرفة وغريه من الرتاث القر�آين
والإ�سالمي وكان جلهود الأ�ستاذ �سعيد �آل طالق دور بارز يف
�إجناح هذا املعر�ض .
 )5خميم ـ �أطفالنا والقران ـ " بنني وبنات" والذي مت افتتاحه

م�ساء ال�سبت احلادي ع�شر من ال�شهر الكرمي  ،وا�ستمر اربعه
ت�ضمن �أركاناً قر�آنية عديدة
�أيام للبنني ويوم واحد للبنات ّ ،
منها �صورتي والقران ـ م�سرح الدمى القر�آين ـ املر�سم القر�آين
ـ اخلط والزخرفة الإ�سالمية ـ �أهل البيت يف القران ـ امل�سابقات
والهدايا ـ اقر�أ وارقَ ـ املكعبات الرابحة ـ البالون ال�سحري ـ
القارئ ال�صغري  .وغريها من الأركان ال�شيقة التي القت اقبا ًال
وح�ضوراً متميزاً .
)6ال�شباب والقر�آن  :فعالية موجهة ل�شريحة ال�شباب � ،أقيمت
ت�ضمنت جمموعة
م�ساء الأحد الثاين ع�شر من �شهر رم�ضان ّ ،
من الربامج التي لقيت تفاعال وح�ضورا كبرياً من هذه ال�شريحة
من جملتها  :م�سابقة حروف القر�آنية ـ امل�سرحية القر�آنية " �أين
امل�شفى" املائدة القر�آنية ـ وختمت بوجبة ال�سحور .
 )7كتاب احلياة  :م�ساء االثنني الثالث ع�شر من ال�شهر
الف�ضيل ولأن القر�آن الكرمي هو كتاب احلياة فقد مت ا�ست�ضافة
�سماحة الدكتور ال�شيخ في�صل العوامي  ،و�أجاب يف حديثه على
العديد من الأ�سئلة و التي كان حمورها الأ�سا�سي هو القر�آن
الكرمي  ،وو�ضح من خالل �إجاباته عظمة القر�آن الكرمي و كيف
للإن�سان �أن يتخذه �سبيل لبناء ح�ضارته لأن القر�آن يبني �أوال
�شخ�صية الفرد ثم اجلماعة والتي �إن �صلحت �صلح املجتمع كله ،
و تطرق يف حديثه �أي�ضا ومن خالل الأ�سئلة املطروحة عن بع�ض
التفا�سري التي تتعامل مع القر�آن على �أنه كتاب طقو�س و نظريات
جامدة و لي�س كتاب نهج حياة و من �أين انطلقت تلك التفا�سري.
كما وا�ست�ضيف يف ذات الليلة الكاتب الأ�ستاذ حممد املحفوظ
و دار احلديث معه �أوال حول امل�سائل الأخالقية من �إطار ممار�سة
الأقوام ال�سابقة لها و كيف �أن القر�آن اهتم و بحث تلك امل�سائل
وما الهدف و النتائج املرتتبة على طرح ق�ص�ص الأقوام ال�سابقة
 ،وانتقل باحلديث بعدها عن انت�صارات امل�سلمني يف �صدر
الإ�سالم و كيف �أن امل�ؤرخني و الباحثني يف التاريخ الإ�سالمي
يرجعون هذه االنت�صارات �إىل تفاعل امل�سلمني مع �آيات القر�آن
و فهمهم لها � ،أما امل�سلمون اليوم فتعاملهم ق�شري مع القر�آن و
�أن هذا التعامل هو �سر �ضعفهم حيث و�ضح ال�شيخ حممد عن
مظاهر و �صور هذا التعامل الق�شري مل�سلمي اليوم مع القر�آن
الكرمي .
و�أما الطفل البحريني احل�سن �أبو احل�سن (� 13سنة) والذي كان
برفقة والده فقد حتدثا عن جتربته يف حفظ القر�آن الكرمي كامال
منذ �أن كان يف بطن �أمه  ،ورتل العديد من الآيات القر�آنية .
�أما عن �آخر فقرات الربنامج فقد كانت مع القارئ القدير ال�سيد

عدنان احلجي حيث تناول بال�شرح التطبيقي املقامات القر�آنية
ال�سبعة و�أعطى تعريفا بهذه املقامات .
 )8الأم�سية الن�سائية القر�آنية الرم�ضانية  :وهي من �أبرز الأن�شطة
القر�آنية الن�سائية على م�ستوى املنطقة  ،فهي حت�ضا يف كل عام
بح�ضور ن�سائي كبري ملا حتويه من فقرات قر�آنية مميزة  .وقد �أقيمت
هذه الأم�سية يف م�سجد �أهل البيت "ع" يف اخلام�س ع�شر من
ت�ضمنت قراءات جماعية وفردية وكلمة
�شهر رم�ضان 1434هـ ّ .
هادفة وم�سرحية قر�آنية متميزة وغريها من الفقرات  ،و�أقيمت
هذه الأم�سية برعاية عائلة الفقيد ال�سيد ح�سن ال�سيد ح�سني
ال�شرفا رحمة اهلل عليه .
 )9جمال�س ال�صائمني � :أعذب الأ�صوات القر�آنية للجنة هدي
القر�آن مبركز القر�آن الكرمي حتلق بامل�صلني بتالوات من الذكر
احلكيم بعد �صالة الظهرين مبا�شرة يف �أغلب م�ساجد مدينة
�صفوى بالتناوب  ،يف جميع �أيام ال�سبت من ال�شهر الكرمي ،
ففي كل يوم �سبت ي�ست�ضيف م�سجدان ثالثة من القراء يف
تالوة مرتلة ت�ضفي جوا قر�آنيا و�إميانيا يدفع امل�ؤمنني لالهتمام
بكتاب اهلل .
 )10اخلتمة القر�آنية املركزية الكاملة  :والتي �أقيمت يف م�سجد
�أهل البيت "ع" للرجال قبل �صالة املغرب ب�ساعة وللن�ساء بعد
�صالة الظهرين مبا�شرة  ,ويف م�سجد جعفر الطيار "ع" للرجال
قبل املغرب ب�ساعة .
 )11م�سابقة احلفظ والتالوة واحلفظ واحلافظات للرجال والن�ساء
للكبار وال�صغار  :والتي تخت�ص بحفظ وتالوة بع�ض ال�سور
والأجزاء املعلن عنها م�سبقاً  ،وهي م�سابقة لعامة النا�س يف مدينة
�صفوى  .وقد ا�ستمرت ثالث ليال بعد ليلة القدر من ال�شهر
الكرمي  ،بلغ عدد امل�شاركني فيها من الذكور والإناث لهذا العام
�أكرث من  250مت�سابق  .هذه امل�سابقة تعد من �أقدم م�سابقات
مركز القر�آن الكرمي  ،فقد و�صل عمرها الآن ت�سع ع�شرة �سنة.
حت�ضا براعية �سنوية كرمية من الوجيه احلاج علي عبد اهلل احلي
على روح والدته الفقيدة �أم حممد احلي رحمة اهلل عليها .
)12حفل التكرمي ال�سنوي :والذي �أقيم يف ال�سابع والع�شرين
من ال�شهر الكرمي  ،مت خالله تكرمي جميع الداعمني والعاملني
يف املو�سم الرم�ضاين  ،والذي جتاوز املئة بني م�ؤ�س�سة و�أفراد .
فكل ال�شكر والتقدير للداعمني واملتبنني والعاملني والقنوات
الإعالمية املتعددة وكل من �ساهم يف حتقيق هذا النجاح الكبري
واملتميز لفعاليات �أ�سبوع القران الكرمي .
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ملتقى االبتعاث وتذليل ال�صعاب بتقنية القطيف
متابعات

ا�ستقبلت الكلية التقنية بالقطيف الراغبني يف الدرا�سة
باخلارج من خالل «ملتقى الإبتعاث» الأول الذي نظمه
برنامج م�ستقبلي التابع جلمعية القطيف اخلريية �ضمن �سل�سلة
برامج تعريفية وتطويرية ت�ستهدف ال�شباب.
انطلقت فعاليات امللتقى بح�ضور من عميد الكلية التقنية
بالقطيف بالإنابة الأ�ستاذ عبدالواحد اليو�سف ،وعدد من
خمتلف الفئات العمرية من حمافظات املنطقة ال�شرقية.
و�شارك يف امللتقى الذي ا�ستمر على مدى ليلتني �أكرث من
 40مبتعثاً من ذوي اخلربات والتجارب العاملية ،بح�ضور 400
زائر .وقدموا املبتعثني من خمتلف دول االبتعاث لتمثيل دور
التوجيه والإر�شاد للطالب و�أولياء الأمور من �أجل تذليل
العقبات والبحث عن �أف�ضل اخليارات التي حتقق الطموح
والتطلعات من اختيار دولة الإبتعاث مروراً بتحديد اجلامعة
والتعرف على البيئة الأكادميية واالجتماعية.
وا�ستطاع الربنامج ا�ستقطاب مبتعثني من التخ�ص�صات
ال�صحية والهند�سية من �أمريكا وكندا و�أملانيا وبريطانيا وبولندا
وهولندا وا�سرتاليا و�إيرلندا وتركيا واليابان وال�صني.
و�شكل املبتعثني خلية عمل لر�سم خطة متكاملة خلدمة
امل�ستفيدين عرب لقا ٍء حت�ضريي جمعهم مت خالله مناق�شة

�أهداف امللتقى وطموحاته.
وا�ستعر�ض مبتعثو كل دولة عرب �أركانهم
املخ�ص�صة� ،أهم مميزات الدولة والعقبات
التي قد تواجه املبتعث يف كل خطوة
ومرحلة �سواء كان مبتعثاً على ح�سابه
اخلا�ص �أو عرب برنامج البعثات الدرا�سية
التابع لوزارة التعليم العايل.
ومتيزت الأركان بعر�ض لثقافات وتراث
الدول ،كما �أعد املبتعثون ن�شرات
تعريفية باجلامعات واملعاهد و�آلية
احل�صول على قبول جامعي.
وعر�ض املبتعثني التكلفة االقت�صادية
التقريبية للدار�س على ح�سابه اخلا�ص و�سبل املوازنة
وتخفي�ض التكلفة .و�ألقى رئي�س ق�سم هند�سة نظم التحكم
والقيا�س بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن الدكتور الأ�ستاذ
ف�ؤاد ال�سني حما�ضرة حول «مقومات االبتعاث».حتدث فيها
عن مزايا االبتعاث و�أبعاده الثقافية والعلمية التي يجب �أن
ي�ستثمرها املبتعث مع ذكر اجلامعات الرائدة يف خمتلف الدول
التي �شملها امللتقى.

امل�ست�شار الزراعي البطران :

و�أ�شار اىل مزايا الدرا�سة يف �أمريكا وعراقة جامعاتها ومتيزها
ك�أف�ضل اجلامعات على م�ستوى العامل ،كما نوه على �أهمية
التعرف على البيئة الثقافية واالجتماعية لذات اجلامعة
والدولة التي ينوي الطالب االبتعاث �إليها.
واختتم املنظمون ملتقى الإبتعاث بتكرمي املتطوعني امل�شاركني
يف �إجناز الفعالية وجناحها حيث بلغ عددهم  51كادراً متطوعاً
حملوا هم خدمة املجتمع عرب االرتقاء ب�أبنائه علميا وثقافيا
واجتماعيا.

الزراعة الع�ضوية مطلب حلماية البيئة

نداء ال �سيف  -القطيف

ف�ؤاد الغامن

�إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة احلاج ف�ؤاد بن
ح�سن بن عبد اهلل �آل را�شد الغامن .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل
�أ�سرته وحمبيه ب�أحر التعازي،
رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنته الف�سيح
من جناته.و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلون .
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�أكد املهند�س يف وزارة الزراعة زهري البطران �أهمية املنتجات
الع�ضويه وفوائدها ال�صحية والبيئية واالقت�صادية والتي ال ت�ستخدم
املواد الكيميائية �أو املعدلة وراثيا «� »GMOسواء يف الإنتاج �أو
الت�صنيع �أو التخزين �أو الت�سويق.
و�أ�شار �إىل �أن ركن الزراعة الع�ضوية املقام يف مهرجان «عبق املا�ضي
وعنفوان احلا�ضر» بالقطيف يهدف �إىل توعية الزائر بفوائد املنتجات
الع�ضوية ال�صحية والبيئية من خالل و�سائل العر�ض املختلفة املرئية
واملقروءة وامل�سموعة.
و�أو�ضح �أن الركن الذي ميثل وزارة الزراعة يتم فيه عر�ض وتذوق
العديد من املنتجات الع�ضوية كالتمور واخل�ضروات والفواكه واحلبوب
والبذور والأ�سمدة مع تقدمي املعلومات الإر�شادية للمزارع وامل�ستهلك.
وعن املفهوم الأ�سا�سي للزراعة الع�ضوية �أجاب البطران ب�أنه �إنتاج
الغذاء بطريقة ال تلحق ال�ضرر بالبيئة وذلك بتجنب الكيماويات
الزراعية كالأ�سمدة واملبيدات والهرمونات والعقاقري البيطرية واملواد
احلافظة وغري ذلك من املواد امل�صنعة ،كما تتحا�شى الزراعة الع�ضوية
بع�ض التطبيقات احلديثة للهند�سة الوراثية كاملنتجات املعدلة وراثيا.
وبني يف حديثه لـ «جهينة الإخبارية» �أن الدعوة للتحول �إىل الزراعة
الع�ضوية �أ�صبحت اليوم مطلبا حلماية البيئة من التلوث ورفع م�ستوى

الإنتاج الزراعي واجلودة يف الإنتاج ،م�شرياً احلاجة �إىل التوعية
الإعالمية عن �أهمية التحول �إىل الزراعة الع�ضوية.
وعن الأ�سباب التي جتعلنا نختار املنتج الع�ضوي �أجاب لأنه الأف�ضل
للإن�سان حيث حتتوى اخل�ضراوات والفاكهة الع�ضوية كما بينت العديد
من الدرا�سات على فيتامينات ومغذيات وم�ضادات �أك�سدة تقاوم
ال�سرطان �أكرث من ما يحتويه الغذاء غري الع�ضوي.
و�أ�ضاف �أن النظام الع�ضوي يهدف �إىل تقليل االعتماد على امل�صادر
الغري متجددة ،فهو ي�سعى �إىل اال�ستدامة حيث يتم التعامل مع البيئة
واحلياة الربية بطريقة جيدة على �أ�سا�س �أن لها الأولوية.

مع تطور حياة الإن�سان الأول و تك ُّون املجتمعات الب�شرية  ،وجد الإن�سان نف�سه غري قادر على
التوا�صل مع الآخرين فاهتدي �إىل اللغة وعاي�ش املجتمعات الأخرى بها ّ ،مما دفعته احلاجة �إىل
ُ
اخرتاع الكتابة ت�سجيل ما لديه من معلومات على و�سيط خارجي قابل للتداول بني النا�س و
حفظ �إنتاجه الفكري َو مرياثه الثقايف والعلمي من االندثار و لتتوارثه الأجيال الالحقة  ،فكان
ظهور الكتابة عن طريق الر�سم و الرموز و احلروف و العالمات  ،وبف�ضل الكتابة وقع حتديد
حقوق الأفراد واملجموعات .
و لقد كانت �أبرز بدايات الكتابة يف الألف الرابعة قبل امليالد �أي حوايل 3600ق.م يف بالد
الرافدين (العراق اليوم) الكتابة امل�سمارية  ،و التي كانت تكتب على الطني  ..بطريقة اليمني
�إىل الي�سار � .أي�ضاً الكتابة الهريوغليفية التي �أبتكرها امل�صريون القدماء  ..ومن ثم تطورت �إىل
الهرياطيقية من قبل الفراعنة  ،ثم تطورت �إىل الدميوطيقية  ..و ا�ستمر ذلك يف تطور �إىل �أن جاء
عهد النبي �إدري�س عليه و على نبينا ال�سالم الذي كان هو �أول من ّ
خط بالقلم ؛ و �إنمّ ا ُ�س ّمي
ب�إ�سمه لكرث ِة در�سه للكتب و �صحف �آدم و �شيث  ،و كان �أول من خاط الثياب  ،و لب�س املخيط
 ،و �أول من نظر يف علم النجوم احل�ساب  .ما هي الكتابة �إذاً ؟!
معروف  ,واجلمع ُك ُت ٌب و ُك ْت ٌب .
الكتاب :
ورد يف ل�سان العرب البن منظور مادة " كتب " :
ٌ
ُ
ّ
كتب ال�شَّ يء يك ُت ُبه ك ْتباً و كتاباً و كتاب ًة  ,وك َّتبه  :خطه  ،قال �أبو النجم :
أقبلت من عندِ زيا ٍد كاخلر ِْف .
� ُ
ٍّ
ُّ
تخُ ط رجالي بخط مخُ تل ِْف
تُك ِّتبانِ يف الطريق ال َم �أل ِْف
وع ّرفها القلق�شندي (�صبح الأع�شى  :اجلزء الأول  ، ).بقوله " الكتابة يف اللغة م�صدر كتب
يقال كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة ومكتبة وكتبة فهو كاتب ومعناها اجلمع يقال تكتب القوم
�إذا اجتمعوا ومنه قيل جلماعة اخليل كتيبة وكتبت البغلة �إذا جمعت بني �شفريها بحلقة �أو �سري
ونحوه ومن ثم �سمي اخلط كتابة جلمع احلروف بع�ضها �إىل بع�ض كما �سمي خرز القربة كتابة
ل�ضم بع�ض اخلرز �إىل بع�ض ".
�أ ّما يف اال�صطالح فقد عرفها �صاحب مواد البيان نق ًال عن القلق�شندي  " :ب�أن الكتاب ُة �صناعة
بتو�سط نظمها ومل يبني مقا�صد احلد وال ما داخل فيه
روحانية تظهر ب�آلة جثمانية دا ّلة على املراد ُّ
وال ما خرج عنه غري �أنه ف�سر يف مو�ضع �آخر معنى الروحانية فيها بالألفاظ التي يتخيلها الكاتب
يف باطنه وي�صور من �ضم بع�ضها �إىل بع�ض �صورة باطنه قائمة يف نف�سه  ،و اجلثمانية باخلط الذي
ّ
يخطه القلم وتقيد به تلك ال�صورة وت�صري بعد �أن كانت �صورة معقولة باطنه �صورة حم�سو�سة
ظاهرة فف�سر الآلة بالقلم و بذلك يظهر معنى احلد وما يدخل فيه ويخرج عنه وال �شك �أن هذا
التحديد ي�شمل جميع ما ي�سطره القلم مما يت�صوره الذهن فيدخل حتته مطلق الكتابة كما هو
امل�ستفاد من املعنى اللغوي للكتابة " .
و من خالل قراءة بع�ض التعريفات ال�سابقة تت�ضح لنا �أن الكتابة متثل �صنعة للتعبري عما يف
النف�س الب�شرية وهي حتتاج �إىل ُدربة حتى يتم �إتقانها على ال�شكل املطلوب من خالل خطها
على الورق  .الآن ي�أتي ال�س�ؤال  :كيف ا ّتخذت ثقافة الكتابة طابع التنقيط اليوم ؟!
ً
علينا بد ًء حتديد مفهوم الثقافة  ،ثم �ستت�ضح لنا الإجابة و لتحديد مفهوم الثقافة ابتعادا عن
موحد متفق عليه للثقافة ،
امل�صطلحات الفل�سفية  ،قطعاً انه ال يوجد حتى اليوم تعريف ّ

مقالة

كيف حت ّولت الكتابة من القلم �إىل التنقيط
يف القرن احلادي َو الع�شرين ؟!
عدة ؛ و ذلك يرجع الختالف
فهناك تعريفات ّ
التخ�ص�صات والتوجهات الفكرية  ..و لتقريب
ّ
مفهوم الثقافة �إىل القارئ العزيز ب�شكل ي�سهل
عليه فهمه ن�أخذه من منظور اجتماعي ؛ الرتباط
�أ /نذير خالد الزاير
الثقافة باملجتمع الب�شري فقط  .لذا ن�ستعر�ض
تعريفاً يق ّره علماء االجتماع  :هو ان الثقافة حتول
منطي نتيجة لتغري الظروف و العوامل املحيطة .
مثال � :سابقاً كان الإن�سان البدائي �إذا �أراد �إي�صال ر�سالته للآخرين ينق�ش بيده على احلجر
لتدوين ما ُيريد � ،أو على الألواح الطينية � ،إىل �أن ا�ستخدم الري�شة و القلم بربكات الدين
الإ�سالمي  ،و و كانت الكتبات على �أوعية كالرق و جلود احليوانات و الورق الربدي � ، ..إىل
�أن جاء الورق ال�صناعي يف بداية القرن الأول امليالدي من قبل ال�صينيني  ،فكم كانت فع ًال
الكتاب ُة مجُ هدة لكن نفو�س �أ�صحابها كبار  ،ثم ما لبث الإن�سان الأكرث تقدماً �أن اخرتع الآالت
التي ت�سهل عناءه الإن�سان و جهده  ،كالآالت الكاتبة واملطابع و حديثاً �أ�صبح مع ا�ستخدام
احلا�سب الآيل و الأجهزة الذكية ـ كما ُيعبرّ عنها ـ ا�ستخدم الإن�سان يف الكتابة لوناً �آخر و
هو التنقيط على لوحة املفاتيح بجهاز احلا�سب و اللم�س الإ�صبعي  .هذا التغيرُّ النمطي يف
الأ�سلوب الكتابي من الإ�صبع و احلجر و الع�صا و القلم �إىل التنقيط و اللم�س بالإ�صبع ُي�سمى
ثقافة .
عليه ميكن القول  :مع كل ما م ّرت به الكتابة من ع�صور تاريخية غلب عليها �أ�سلوب الكتابة
عدة  ،بعك�س الع�صر احلديث الذي
ِكم ّ
اليدوية بري�شة احلِرب و القلم و لن ُي�ستغني عنه حل ٍ
اتخذت فيه الكتابة لوناً �آخر  :هو التنقيط و �ضغط الأزرار على لوحة املفاتيح  ،و ك�أنّ القلم
ينعدم تدريجياً  ،بدليل �أنّ الإدمان على �أ�سلوب التنقيط �أو اللم�س الكتابي كثرياً  ،حتماً
�سي�ؤدي ل�ضعف يف اخلط و الإمالء  ..فبد ّال من �أن مت�سك يدُ الإن�سان القلم لتطبع ما يف جعبته
من ر�سائل على الورق � ،أ�صبحت يده تُنقّط �أزرار احلروف و الأرقام على لوحة املفاتيح �أو
باللم�س على ال�شا�شة  ،و �أ�صبحت تتال�شى يوماً بعد يوم  ،حتى ا�س ُتح�سن مل�ستخدمي احلا�سب
�أن يتع ّلموا �آلية الطباعة و ف ّنها بد ًال من دورات فن اخلط و حت�سينه  ،و بدل �أن كانت الكتابة
�سابقاً ت�ستخدم القلم مث ًال � ،أ�صبحت اليوم ت�ستخدم الطباعة احلرفية و الرقمية على لوحة
املفاتيح جلهاز احلا�سب .
هذا التح ّول احلديث مع ماله من �إيجابيات و تط ّور  ،يجب �أ ّال ُيق ّلل من ا�ستخدامنا للقلم و �أ ّال
ينعك�س �سلباً على �أبناءنا من حيث م�ستوى اخلط و الإمالء  ،لأجل املحافظ ِة على ُح�سن اخلط
العربي و الإمالء و كي ال يت�أثر �أبنا�ؤنا منذ حداثة �سِ ّنهم بثقافة التنقيط الكتابي و ن�سيان الكتاب ِة
بالقلم ؛ لأنّ الرتكيز على ا�سلوب واحد فقط و �أعني به التنقيط �أو اللم�س خ�صو�صاً منذ الطفولة
و ا�ستمرارها �إىل الكِ رب �سي�ؤدي حتماً �إىل �ضعف اخلط و الإمالء ّمما ي�ص ُعب حت�سينه يف الكِ رب و �أ ّنا
حينها ُحل�سن اخلط من رجعة ؟!
فينبغي علينا �إذاً مع اال�ستفادة من التنقيط �أو اللم�س الطباعي �أ ّال نتجاهل �أ�سلوب الكتابة
النْ َ�سانَ َما
بالقلم  .و �صدق العزيز حيث يقول من �سورة العلق  ( :ا َّلذِ ي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم َ 4ع َّل َم ْ إِ
لمَ ْ َي ْع َل ْم . ) 5
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�آفاق علمية

هند�سة معاجلة املواد
�أطلق الإن�سان ا�سم الع�صر احلجري على حقبة من الزمن عا�شها قبل �أن يكت�شف املعادن .ويف
الع�صر احلجري ا�ستخدم الإن�سان احلجر لتدبري �ش�ؤونه احلياتية ،ف�صنع الأواين من الأحجار
و�أخذ من كهوف اجلبال م�سكنا له .وبعد فرتة من الزمن طويلة ا�ستطاع الإن�سان يف وادي
الرافدين من ا�ستخدام مادة ال�صل�صال لأول مرة .وبعد فرتة �أخرى �أطول من الزمن ا�ستطاع
الإن�سان التعرف على الطبيعة وعنا�صرها – وا�ستعمل بع�ض املواد كخام مادة النحا�س واحلديد
والربونز ،و�أطلق بع�ض الباحثني على بع�ض احلقب الزمنية التي عا�شها الإن�سان ا�سم ع�صر
النحا�س وع�صر احلديد وع�صر الربونز .وهكذا يحلو للإن�سان ت�سمية احلقب الزمنية ح�سب
ن�شاطات الإن�سان يف تلك احلقب .ويذهب البع�ض �إىل �أن اخلامات هي التي قادت م�سرية
التاريخ وانه من امل�ستحيل بناء �أي ح�ضارة بدون اللجوء �إىل معاجلة املواد اخلام.
ويف ع�صرنا احلا�ضر ن�سمع �أ�سماء كثرية تطلق على ع�صرنا احلا�ضر ،وذلك لأن ع�صرنا ع�صر
االنفتاح على جماالت متنوعة من العلوم في�سميه البع�ض بع�صر احلا�سوب والبع�ض الآخر
بع�صر الأقمار ال�صناعية �أو ع�صر غزو الف�ضاء �أو ع�صر البويل ايثيلني وهناك �أ�سماء �أخرى كثرية
كع�صر الثورات ال�صناعية وع�صر النانو ،وع�صر ال�سيليكون وع�صر املواد املهند�سة وع�صر املعاجلة
البارعة للمواد .ومما ال �شك فيه �أن الإن�سان ال ي�ستطيع غزو الف�ضاء وال بناء احلا�سوب وال
الأقمار ال�صناعية وال ي�ستطيع تطوير �أي جمال بدون ت�صنيع املواد الالزمة لذلك .وقد برع
الإن�سان يف ت�صنيع العديد من املواد وطور الكثري منها يف ع�صرنا ،ف�صنع الفوالذ لبناء ناطحات
ال�سحاب وطور �صنع النحا�س كمو�صالت للكهرباء .كما �صنع رقائق ال�سليكون و�أنواع كثرية
من البال�ستيك واملذيبات .وقد �سجل الإن�سان يف هذا الع�صر �آالف االخرتاعات يف جمال
تطوير وت�صنيع العنا�صر واملركبات.

و�صنع وتطوير املواد وزيادة موا�صفاتها وفعالياتها.
فقد ا�ستطاع الإن�سان يف هذا الع�صر من التفنن
يف �صناعة الزجاج وجعله �صلبا كاجلدار ،كما
ا�ستطاع �أن ي�صنع �صفائح معدنية قوية وخفيفة
لأجنحة الطائرات .وا�ستطاع �صنع �صمامات
بال�ستيكية للقلب وللحا�سوب ومواد جديدة
ل�صناعة املركبات الف�ضائية .ومن خالل عمل
هند�سي متقن ا�ستطاع الإن�سان �أن ي�صمم �أجهزة
قيا�س و�ضبط تعنى بتفا�صيل دقيقة جدا مكنته
من درا�سة �أي منتج يف املخترب وتطوير �أدائه ،مما
�أدى �إىل نقلة نوعية يف طرق ت�صنيع املواد من عنا�صر خمتلفة .وقد حقق الإن�سان جراء ذلك
كثريا من متطلباته و�أحالمه وكانت النتائج مذهلة و�سنتطرق لأهم مفا�صلها:
 ت�صنيع املحركات النفاثة :يعترب جوف املحركات النفاثة �أخطر و�أ�صعب بيئة علىالأر�ض حيث ت�صل احلرارة �إىل  2000درجة مئوية .لذا كان لزاما للمواد التي ت�صنع منها
املحركات النفاثة وخا�صة ري�ش مراوح املحركات �أن تكون قوية وتتحمل احلرارة العالية وال�ضغط
الناجت من مرور الغازات على مرواح املحرك والذي يجعلها تدور �آالف املرات يف الدقيقة .و�أن
تكون هذه الري�ش خفيفة لزيادة الأداء .ويعترب �صناعة املواد امل�ستخدمة يف املحركات النفاثة
واحدة من �أهم �إجنازات هند�سة املواد يف ع�صرنا احلا�ضر.

 مو�صالت الكهرباء :يعترب النحا�س مو�صل جيد للكهرباء لكنه �ضعيف ،لكن �إذا ما متلقد بد�أت الثورة ال�صناعية يف �أوروبا يف خلطه بكميات معينة من الف�ضة ي�صبح قويا� .إن ا�ستخدام مادة غري النحا�س �أو خلط النحا�س
بداية القرن الع�شرين ببناء الهياكل احلديدية بكمية غري منا�سبة من الف�ضة قد ي�ؤدي �إىل كوارث ال يحمد عقباها من انقطاع للكهرباء
ال�ضخمة لت�شييد امل�صانع والبنايات وانتهت واالت�صاالت.
هذه الثورة يف وقتنا احلا�ضر بت�صميم العديد
من املواد خلليط من املعادن تتميز بخفتها  -دوائر التو�صيل البال�ستيكية :ولأن املواد املختلفة لها خوا�ص خمتلفة والبع�ض
و�صالبتها.
منها �أف�ضل من الآخر يف بع�ض التطبيقات ،فقد تو�صل الإن�سان ال�ستخدام دوائر التو�صيل
البال�ستيكية لأن لها قدرة على التخزين اكرب ولأنها �أخف وال تت�أثر باملجال املغناطي�سي.
لقد تعلم الإن�سان وخا�صة املهند�سني ومن
خالل التجارب املا�ضية طرق عديدة لتقييم  -ال�سرياميك :وملا اكت�شف الإن�سان �أن ال�سرياميك يتحمل احلرارة العالية ،قام املهند�سني يف
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�إدخاله ل�صناعة حمركات االحرتاق الداخلي بدال من املعادن الأخرى.
 عن�صر الكربون :يتمتع عن�صر الكربون بخا�صية عدم التمدد باحلرارة فتم �إدخاله مععنا�صر �أخرى لت�صنيع مركبات جديدة مت ا�ستخدامها يف �صنع هياكل ال�سيارات وبناء ال�سفن
وال�ساعات وقواعد الهوائيات.
 �إ�ضافة الق�صدير �إىل النحا�س :يكون خليط الربونز القوي والذي ي�ستخدم يف�صناعة كرا�سي املحركات وال�سناد وعلب الرتو�س والدواليب امل�سننة امل�ستخدمة يف جماالت
كثرية من ال�صناعة.

�آفاق علمية

 �إ�ضافة مادة اللدائن الطينية :لقد تو�صل الإن�سان بعدجتارب كثرية �إىل �أن �إ�ضافة اللدائن الطينية للمواد الأخرى ينتج
مواد قوية ومرنة �ساعدت يف �صنع �أجهزة حديثة ومهمة ك�أنابيب الرئة
ال�صناعية وما حتتاجه اجلراحة التقوميية.
كما �أن تقدم التقنية اجلديدة والقيام بالت�صوير الذري واجلزيئي للمواد �ساهم يف امل�ساعدة على
اختيار الأف�ضل من املركبات للقيام ب�أي مهمة مطلوبة.
 املواد الذكية :وهي املواد التي تتذكر و�ضعها وتعود ل�شكلهاالأول عندما تتفاعل مع التغريات يف ظل ظروف معينة فتغري �شكلها �إن تطوير املواد وتطويعها �أ�صبحت �سمة من �سمات هذا الع�صر وان قدرة املهند�سني لتحويل
طواعية .ويدخل يف �صناعة املواد الذكية خليط من العنا�صر لتقويتها املعادن ملواد تلبي حاجيات الإن�سان يف ظل ثورة عارمة من النظريات والأفكار اجلديدة لإجناز
�أو لت�ضعيفها وذلك على ح�سب احلاجة كا�ستخدامها ل�صناعة عد�سات �إن�ساين عظيم .وقد �ساعد هذا الإجناز على تنامي قدرة الإن�سان على حتويل النظريات العلمية
النظارات والغاليات و�أ�سالك الع�ضالت ال�صناعية.
�إىل تطبيق والذي بات يطرق �أبواب ت�صميم الذرات والرتكيب اجلزيئي للمواد� .إن حتريك
االلكرتونات من مداراتها يف ذرات املواد وحتويلها �إىل مواد �أخرى �أو جديدة �أ�صبح اجلبهة
 البلورات ال�شفافة :ا�ستطاع الإن�سان من تنقية ال�سيليكون العلمية اجلديدة للم�ستقبل .ومع تواجد القدرات التحليلية واحل�سابية املتطورة تدعمها تقنياتللح�صول على بلورات �شفافة وذلك بقطعه ل�شرائح رقيقة ال�ستخدامها جمهرية متطورة من الر�صد واملتابعة والتي مكنت املهند�سني من التحكم الغري م�سبوق باملواد
يف �صناعة ا�شباه املو�صالت واملعاجلات املجهرية.
يف تاريخ الإن�سان ،ي�ضعنا يف بداية الطريق ويب�شر ب�إجنازات كبرية يف امل�ستقبل القريب قد تنقلنا
�إىل ع�صر جديد رمبا يطلق عليه ع�صر الأحالم.
وهناك الكثري من املواد التي مت ت�صنيعها يف ظل احلروب وخا�صة احلرب العاملية الثانية لأن
رغبة الإن�سان يف �صناعة الأ�سلحة وتطويرها حتم عليه تطوير اخلامات .فقد مت ت�صنيع املطاط
ال�صناعي وخليط ال�سيليكون ومادة النايلون والتيتانيوم والتفلون كمواد لتقوية وتطوير املاكنة
الع�سكرية� .إال �أنه وبعد �أن و�ضعت احلرب �أوزارها نقل املهند�سني هذه التقنيات للإ�ستفادة منها
يف املجاالت الأخرى وخا�صة الطب .فتم �صناعة الكلى ال�صناعية والعد�سات الال�صقة وخيوط
اجلراحة ومواد اجلراحة الرتقيعية واملبيدات احل�شرية.
وا�ستطاع الإن�سان م�ؤخرا من �صناعة الفايربجال�س ب�شكل �صلب وخفيف مكن املهند�سني من
ا�ستخدامه ل�صناعة هياكل ال�سيارات والقوارب ال�صغرية .كما مت ا�ستخدام ال�سرياميك ل�صناعة
اجل�سم اخلارجي للمركبات الف�ضائية لأنها الأف�ضل ملقاومة احلرارة.
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مقالة

املواطنة هي احلل
حممد حمفوظ

تتعدد انتماءات الإن�سان و ميوالته والتزاماته الأيدلوجية والفكرية وال�سيا�سية  .حيث �إننا حماولة مناق�ضة لنامو�س اخلالق عز وجل يف هذه احلياة ..
من ال�صعوبة مبكان على امل�ستوى الإن�ساين �أن جند كتلة ب�شرية متجان�سة يف كل �شيء ..
ف�إذا كانت هذه الكتلة الب�شرية متجان�سة دينيا  ،فهي متعددة مذهبيا  ،و�إذا كانت متجان�سة واالعرتاف بتنوعنا  ،يحمل اجلميع م�س�ؤولية العمل على �صيانة وحماية هذا التنوع  .وال
مذهبيا  ،فهي متعددة عرقيا �أو قوميا  ،و�إذا كانت متجان�سة عرقيا �أو قوميا  ،فهي متعددة حماية لهذا التنوع �إال باالحرتام املتبادل والتوا�صل املبا�شر وك�سر كل احلواجز التي حتول
دينيا �أو مذهبيا �أو مناطقيا ..
دون الت�ضامن والتعاون  ..فنحن ينبغي لنا جميعا ومن هذا املنطلق يجب علينا �أن نرف�ض
الإ�ساءة �إىل بع�ضنا البع�ض �سواء كانت هذه الإ�ساءة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  .قد تتباين
فعلى كل حال ف�إن التعدد والتنوع من لوازم احلياة الإن�سانية  .وال ميكن �أن نح�صل على �آرا�ؤنا ومواقفنا ،ولكن هذا التباين ال ي�شرع لأحد ممار�سة الإ�ساءة  .بل على العك�س من
حياة اجتماعية واحدة متجان�سة يف كل �شيء ..
ذلك متاما حيث �أن التباين يف الر�أي واملوقف ينبغي �أن يقود �إىل االحرتام املتبادل ..
وعدم التجان�س يف بع�ض دوائر االنتماء واحلياة  ،ال يعني �أن ت�سود حاالت اجلفاء
والتباعد بني النا�س  ،و�إمنا على العك�س من ذلك متاما  .ف�إن تعدد دوائر انتماءهم ينبغي
�أن يقودهم �إىل احلوار والتوا�صل وتنمية امل�شرتكات  .فالنا�س جميعا ب�صرف النظر عن
منابتهم الأيدلوجية  ،يعتزوا بخ�صو�صياتهم الذاتية  ،ولكن هذا االعتزاز لي�س ا�ستغناء
عن الآخرين �أو اخل�صومة معهم �أو االنغالق واالنكفاء يف الدوائر اخلا�صة .فاحلكمة الربانية
اقت�ضت العتبارات عديدة � ،أن نكون متعددين ومتنوعني يف دوائر و�أنحاء خمتلفة  ،ولكن
هذا التنوع لي�س من �أجل االنغالق واالنطواء � ،أو اخل�صومة والعداء  ،و�إمنا من �أجل يقول تبارك وتعاىل ( َو َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم �شَ َن�آنُ َق ْو ٍم َع َلى �أَ َّال َت ْعدِ ُلو ْا ا ْعدِ ُلو ْا ُه َو �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى)..
ا�سِ �إ ّنَا خَ َل ْق َن ُاك ْم فحينما تتباين الآراء وتتعدد املواقف والقناعات واالنتماءات  ،هذا لي�س مدعاة لتجاوز
التعارف الذي يقود �إىل البناء والعمران � .إذ يقول تبارك وتعاىل ( َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
حدود العدالة يف التقومي و�صناعة الر�أي واملوقف ..
م ِْن َذ َك ٍر َو�أُ ْنثَىَ ،و َج َع ْل َن ُاك ْم �شُ ُعوبًا َو َق َبائ َِل ِل َت َعا َر ُفوا ) ..
كما �أن وجود �إ�ساءة هنا �أو هناك  ،ينبغي �أن ال يدفعنا �إىل �إطالق الأحكام واملواقف
التعميمية  .فالإ�ساءة مرفو�ضة مهما كان �شكلها  ،وقيام البع�ض بها ،ال ي�شرع لأحد التعميم
�أو الت�شنيع على الكل  ..ف�آفة العدالة التعميم ومن �أراد االلتزام مبقت�ضيات العدالة  ،فعليه
توخي احلذر وعدم االجنرار وراء املواقف والآراء التعميمية  ،التي ت�أخذ اجلميع بجريرة
البع�ض ..

فالباري عز وجل جعلنا يف دوائر متعددة ( �شعوبا وقبائل لي�س من �أجل �أن نتخا�صم فاالنتماءات الفرعية املتعددة  ،ال تدار بحروب الت�شنيع املتبادل ،وال تدار بعقلية اال�ستئ�صال
ونتعادى ونقتل بع�ضنا البع�ض  ،و�إمنا من �أجل ( لتعارفوا ) و�أول التعارف االعرتاف بحق والت�شويه املتبادل  .و�إمنا تدار باحلوار والتوا�صل واالعذار املتبادل وتنمية امل�شرتكات ..
الوجود والتعبري عن الر�أي  ،وتنمية امل�شرتكات  ،وتنظيم عنا�صر ومو�ضوعات االختالف
والفكر القانوين والد�ستوري واحل�ضاري احلديث �،أبدع ر�ؤية قانونية متكاملة يف ترتيب
والتباين ..
العالقات الداخلية بني مكونات وتعبريات املجتمع الواحد  ..وهذه الر�ؤية تتكثف يف
فجمالنا الإن�ساين يف تعددنا وتنوعنا  ،و�أية حماولة ق�سرية لتوحيدنا �أو لإلغاء تنوعنا  ،هي مقولة ( املواطنة) ..
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فاالنتماءات املتعددة ينبغي �أن ال تقود �إىل االنطواء واالنكفاء  ،كما �أنها ينبغي �أن ال تقود
�إىل اخليارات ال�سيا�سية والثقافية التي تهدد اال�ستقرار والأوطان  ..و�إمنا من ال�ضروري �أن
تقود �إىل بناء العالقة على �أ�س�س م�شرتكة  ،تتجاوز حدود الهويات الفرعية  .وعلى ر�أ�س
الأ�س�س امل�شرتكة ( املواطنة )  .فهي القاعدة القانونية وال�سيا�سية التي ت�ضبط العالقة بني
جميع املواطنني  ،وهي التي حتدد امل�س�ؤوليات وتعني احلقوق و الواجبات ..
ويف زمن انفجار الهويات الفرعية  ،العتبارات عديدة  ،من ال�ضروري العمل لإبراز مفهوم
املواطنة  .فهي ( �أي املواطنة ) هي احلل  ،التي تنقل اجلميع من دائرة الهويات الفرعية ،
�إىل رحاب املواطنة املت�ساوية واملجتمع والوطن الواحد  .ويف �سياق تعزيز خيار املواطنة  ،نود
الت�أكيد على النقاط التالية :
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�إن الوقائع الطائفية التي جتري اليوم يف �أكرث من بلد عربي  ،لي�ست مدعاة
لال�صطفافات الطائفية والتمرت�سات املذهبية  ،و�إمنا هي مدعاة للوحدة الوطنية وبناء حقائق
االئتالف والتالقي بني خمتلف التكوينات املذهبية  ،وخلق الإرادة العامة واجلماعية
ملعاجلة تلك الوقائع الطائفية املقيتة ..
فلي�س مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية وال�سيا�سية  ،يف ظل هذه الظروف احل�سا�سة ،
التمرت�س املذهبي والتخندق الطائفي  ،و�إمنا املطلوب هو العمل على معاجلة كل الوقائع
الطائفية ،التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها �أحدا ..
فامل�شاكل الطائفية واملذهبية يف �أي بيئة اجتماعية  ،ينبغي �أن ال تقود العلماء والكتاب
واملثقفني فلي�س مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية وال�سيا�سية  ،يف ظل هذه الظروف
احل�سا�سة  ،التمرت�س املذهبي والتخندق الطائفي  ،و�إمنا املطلوب هو العمل على معاجلة كل
الوقائع الطائفية ،التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها �أحدا ..
فامل�شاكل الطائفية واملذهبية يف �أي بيئة اجتماعية  ،ينبغي �أن ال تقود العلماء والكتاب
واملثقفني �إىل اال�صطفافات الطائفية ال�ضيقة  ،وتزخيمها عرب مقاالت و�أبحاث تعمق ال�شرخ
يف الوطن واملجتمع  ..و�إمنا ينبغي �أن ينطلق جميع ه�ؤالء ومن موقع امل�س�ؤولية الدينية
والثقافية والوطنية � ،إىل البحث عن حلول ومعاجلات لهذه امل�شكلة  ،والعمل على تطويق
هذه امل�شاكل التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها �أحدا ..
فالتوترات املذهبية اليوم  ،ال تعالج بالتعبئة الطائفية ،وال ب�شحن النفو�س �ضد الآخر
املختلف واملغاير املذهبي  .و�إمنا بتعزيز خيار املواطنة  ،وت�شجيع اجلميع عرب ر�ؤية متكاملة
وم�شروع وطني �شامل  ،جلعل املواطنة هي حجر الزاوية يف م�شروع العالقات البينية بني
جميع املواطنني واملكونات والتعبريات ..
واملواطنة كم�شروع حل ومعاجلة للتوترات الطائفية واملذهبية يف املجال العربي والإ�سالمي,
لي�ست حال �سحريا وناجزا ,و�إمنا هي البوابة ال�سيا�سية واحلقوقية والثقافية ,ال جناز الوحدة
الداخلية يف املجتمعات املتعددة دينيا �أم مذهبيا �أم قوميا وعرقيا.
وحدها املواطنة هي التي تخلق الوحدة بني املكونات املتعددة يف الدائرة الوطنية الواحدة.
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�إن ثقافة اال�ستئ�صال والف�صل بني مكونات الوطن الواحد ,على �أ�س�س طائفية
ومذهبية ,ال يبني ا�ستقرارا ,وال يحرر املجتمعات من عقدها وتوتراتها التاريخية واملعا�صرة,
و�إمنا يزيد من �أوار التوتر ويفاقم من م�شكالت املجتمع والوطن.
و�أحداث التاريخ تعلمنا �أن املجتمع الذي يحت�ضن تعدديات وتنوعات ,مل ينب ا�ستقراره
مبنهج اال�ستئ�صال وبناء الكانتونات املنعزلة ,و�إمنا مت بناء اال�ستقرار ,بثقافة اال�ستيعاب
واملرونة ال�سيا�سية وتنمية اجلوامع امل�شرتكة ,وبناء العالقة على �أ�سا�س املواطنة الواحدة.
واملنطقة اليوم حيث تكرث فيها العناوين املذهبية ,وتتزايد التوترات ال�سنيةـ ال�شيعية يف
�أكرث من موقع عربي و�إ�سالمي� ,أحوج ما تكون �إىل ثقافة الو�صل واال�ستيعاب ,وتفكيك
نزعات الغلو والتطرف وحماوالت املفا�صلة ال�شعورية والعملية بني �أبناء الوطن الواحد على
�أ�س�س طائفية ومذهبية.
فامل�س�ألة الطائفية يف املنطقة العربية والإ�سالمية ,ال تعالج باالنكفاء والعزلة ,وال تعالج بتويرت
الأجواء وخلق اخلطابات املت�شنجة التي تزيد امل�شكلة ا�شتعاال .و�إمنا تعالج بالوعي واحلكمة
والإرادة العامة التي تفكك امل�شكلة ,من موقع التعايل عن اال�صطفافات ال�ضيقة .فالنخب
العلمية والثقافية يف املجال العربي ,ينبغي �أن تكون جزءا من احلل ,ولي�س جزءا من
امل�شكلة.
و�إننا مهما كان الو�ضع على هذا ال�صعيد �صعبا ومتوترا ,ينبغي �أن ن�ستمر يف حمل م�شعل
الوحدة والتفاهم والتالقي والت�سامح واالحرتام املتبادل.
ووجود قناعات �أو ممار�سات �سيئة و�سلبية من �أي طرف ,ينبغي �أن ال يكون مربرا للتمرت�س
الطائفي ,و�إمنا هو املربر احلقيقي ل�ضرورة اخلروج من هذا ال�سياق ال�ضيق ,والعمل على
معاجلة كل الظواهر ال�سلبية من خالل احلوار والتوا�صل والنقد البناء..
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�إن التع�صب املذهبي بكل م�ستوياته ,هو �أحد العوامل امل�ضادة ملفهوم املواطنة..
مبعنى �أن التع�صب يحول دون �أن تكون املواطنة ,هي قاعدة العالقة ,وتكون بدل ذلك
العالقة املذهبية..
لذلك ف�إن تعزيز خيار املواطنة ,يتطلب بناء كتله اجتماعية -معتدلةـ وو�سطية ,عابرة
للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين الهويات الفرعية بدون هذه الكتلة االجتماعية� ,ستبقى
الع�صبية تنخر يف ج�سم املجتمع .و�سيهدد التع�صب املذهبي اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي للوطن..
فال يكفي اليوم �أن نلعن الطائفية� ,أو نحذر من التمرت�س املذهبي ,و�إمنا املطلوب هو العمل
على خلق حقائق وطنية واجتماعية م�ضادة للنزعات الطائفية  .ويبقى العمل على خلق
الكتلة االجتماعية املتجاوزة لكل العناوين اخلا�صة ,ل�صالح العنوان الوطني العام واجلامع,
هو اجلواب عن كل حماوالت التخندق الطائفي واملذهبي..
ومهمة هذه الكتلة  ,هي حمل م�شعل الوحدة واملواطنة ,و�صياغة العالقة بني خمتلف
املكونات على �أ�س�س املواطنة املت�ساوية .
بهذه الكيفية تتحول املواطنة كقيمة ومتطلبات وم�س�ؤوليات� ,إىل حل لكل نزعات التوتر
الطائفي بكل م�ستوياته.
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احلميدي يحكي لــ

جتربة من �أوائل ال�شركات للخدمات الأمنية بال�شرقية
مل �أخ�ش املغامرة ومل �أخف من الف�شل وعقبات الت�أ�سي�س عادية
حوار� /سلمان العيد

حوار

انطلقت فكرة رجل الأعمال الأ�ستاذ عدنان بن �صالح احلميدي لت�أ�سي�س ال�شركة الأمنية من خالل جتربته الأوىل كمتدرب
أ�سا�س ل�شركة حققت الريادة يف جمالها الأمني على
مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالظهران التي فتحت له �آفاق ًا وا�سعة يف و�ضع � ٍ
امل�ستوى الوطني  .كما �أن درا�سته يف الواليات املتحدة الأمريكية عززت تلك الر�ؤية الثاقبة يف انطالق جتاربه الناجحة التي
توزعت على جمموعة �شركاته.يف هذا احلوار نقر�أ تفا�صيل تلك التجارب الناجحة .
ــ حبذا ا�ستاذ عدنان لو �أعطتيتمونا نبذة عن �شخ�صكم الكرمي

ــ عدنان بن �صالح احلميدي ،من مواليد اخلرب ،بها ولدت وترعرعت در�ست حتى املرحلة الثانوية،
والتحقت بالعمل كمتدرب مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالظهران ،وبقيت بها �أربع �سنوات ثم ذهبت
اىل امريكا ملوا�صلة التعليم وفور عودتي قمت بت�أ�سي�س هذه امل�ؤ�س�سة التي حت ّولت اىل �شركة مغلقة
متخ�ص�صة يف اخلدمات الأمنية والفنية  ،مع �إ�ضافة بع�ض الأن�شطة التي تقت�ضيها عملية التو�سع يف
الن�شاط االقت�صادي.
ــ وكيف كانت الظروف بعد عودتكم من �أمريكا هل كانت حمفزة مل�رشوع
حديث من هذا القبيل؟

ــ رمبا كانت فرتة العمل يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة بالظهران كموظف  ،والدرا�سة يف �أمريكا
ك�أخ�صائي يف هذا التخ�ص�ص ،عوامل باعثة لإطالق مثل هذا امل�شروع ،لكن العامل الأهم الذي
�أوجد هذه الفكرة يف فكري هو ال�سيد جيم توم�سون الذي كان مديراً يل يف الواليات املتحدة الذي
اقرتح علي �إقامة هذا امل�شروع يف ال�سعودية ،و�شرح يل الكثري من فوائد هذا امل�شروع ،منطلقا من �أن
ال�سوق ال�سعودي واعد ويحتاج ـ كغريه من اال�سواق العاملية املفتوحة ـ اىل �شركة من هذا القبيل،
فا�ستح�سنت الفكرة ،وقمت بدرا�ستها والقراءة حولها ،وحني �أتيت اململكة رحت وراء �إجراءات
ت�أ�سي�سها.
ــ �أمل تخ�ش الف�شل و�أنت تدخل م�رشوعا جديدا يف �سوق مل تتعود عليه،
فقد كنت موظفا ،ومن ثم ا�صبحت طالبا ،هذا ف�ضال عن كون اخلدمة
الأمنية ـ قبل جميء م�ؤ�س�ستكم وغريها ـ كان مق�صورة على القطاع العام؟

ــ يف احلقيقة حينما عدت من �أمريكا وجدت املجال مفتوحا ،و�أطلقت هذه امل�ؤ�س�سة ،وهي ـ على
حد علمي ـ من �أ�ؤل امل�ؤ�س�سات للخدمات الفنية يف املنطقة ال�شرقية معنية باخلدمات الأمنية،
ورغم �أن الظروف حينها تنطوي على �شيء من ال�صعوبة � ،إذ �أن حداثة التجربة كفيلة ب�أن تبعث ــ مل �أخ�ش املغامرة ،ومبجرد �أن اقتنعت بالفكرة ،قمت بتنفيذها وفق الأ�صول القانونية املتعارف
عن الإحباط لكني بتوفيق اهلل قمت ب�إطالقها ومل �أجد يف ذلك الوقت �أي مانع او عقبة تقف دون عليها ،ومل يكن هناك ثمة عقبات يف الت�أ�سي�س عدا عقبة الت�أ�شريات بحكم �أن جزءا كبريا من
دخول مثل هذا امل�شروع اىل ال�سوق ،وكنت �أرى ب�أن ال�سوق �سوف يتقبل مثل هذا الطرح.
�أن�شطة امل�ؤ�س�سة تعتمد على العمالة واخلربات الوافدة .اما بالن�سبة لل�شق الثاين من ال�س�ؤال ف�إن
اخل�صخ�صة توجه عاملي يف الكثري من اخلدمات ولي�س مق�صورا على اخلدمات الأمنية ،ونحن جزء
ــ لعل �س�ؤاال يتبادر �إىل الذهن يف هذا املجال ،وهو كيف جاءت الفكرة ،من هذا العامل ،والبالد ت�سري يف ركب اخل�صخ�صة يف �أبرز �أن�شطتها كاالت�صاالت والنقل وخدمات
وما هو احلدث الذي قدح يف ذهنكم ت�أ�سي�س م�رشوع متخ�ص�ص يف اخلدمات املاء والكهرباء والربيد وغري ذلك فجاءت اخلدمات الأمنية كفكرة يف �إندماج ال�شركات الأمنية
الأمنية ،الذي كان مق�صورا على اجلهة احلكومية املعنية ،حتى وقت
حتت �شركة �أمنية وطنية �أم �ضمن هذا ال�سياق ،وحتت �إ�شراف ومتابعة اجلهات املعنية.
قريب .وهل الدرا�سة يف امريكا دفعت بهذا االجتاه؟
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حوار

امل�ؤ�س�سة الفردية حتولت �إىل 6
�شركات و�إمكانية التو�سع قائمة
نحن جزء من العامل فال غرابة
من خ�صخ�صة احلرا�سات الأمنية

بالدنا �أكرب مركز تدريب للعمالة
يف العامل ولكن بدون �شهادات
ــ على �ضوء املعلومات املتي�رسة لدينا ،وح�سب ما نرى يف برو�شورات
ومن�شورات ال�رشكة ان انها جمموعة �رشكات ولي�ست �رشكة واحدة ،فكيف
حدثت هذه النقلة يف هذا الوقت الق�صري؟

�أملختلفة وما ي�ؤ�سف حقا �أن بالدنا باتت مركز تدريب مهني كبري للعديد من بالد �ألعامل فمن ي�أتي
لدينا يتعلم ويح�صل على كفاءة معينه لكنه ال ميلك �شهادة ورقية تدعم تخ�ص�صه لذلك �أجدين
�أح ّبذ �إن�شاء هيئة او جلنة للتخ�ص�صات �أملهنية مهمتها القيام باختبار العمالة ومنحهم �شهادات عمل
فنحن اكرب مدر�سة يف العامل يف هذا املجال ..اما خدمات ال�صيانة والت�شغيل التي نقوم بها فهي
تختلف عن "�صيانة" املقاوالت ،و�إمنا كل م�شروع يحتاج اىل من يقوم بت�شغيله وتوفري خدمات فنية.

ــ كما قلت لك يف البداية �أن امل�ؤ�س�سة بد�أت فردية ،ثم حتولت اىل م�ؤ�س�سة معنية باخلدمات الأمنية
فقط ،ثم تط ّورت الأمور �إىل ان ا�صبحت �شركة ،بل جمموعة �شركات �ضمن �إطار واحد ،فلدينا
�شركات متخ�ص�صة يف كل من (اخلدمات الأمنية ،الأنظمة الأمنية ،خدمات ال�صيانة والت�شغيل،
وتقنية املعلومات) ،فامل�ؤ�س�سة الفردية �صارت � 6شركات تدار �ضمن جمموعة واحدة تعود ملكيتها ــ كيف وجدمت التجاوب من قبل املجتمع مع عطاءاتكم؟
يل ولأوالدي� ،إذ �أ�ضفنا ملجموعتنا �أن�شطة جتارية �أخرى فنحن منلك وكاالت ل�شركات عاملية ــ يف الواقع �إننا متخ�ص�صون يف خدمة القطاع ال�صناعي بالدرجة الأوىل ،ومن القطاعات الأخرى.
متخ�ص�صة يف الأغذية ،و�أجهزة حماية املمتلكات ،ثم كللنا ذلك بافتتاح مركز تدريب مهني يف
ــ ملاذا القطاع ال�صناعي بالتحديد ،رغم �أن خدماتكم مطلوبة لدى البنوك
مملكة البحرين.
وال�رشكات وحتى العمارات ال�سكنية؟

ــ �أال ترون ان هذه التخ�ص�صات والأن�شطة ذات �صفة متنافرة مع بع�ضها؟ ــ �إن القطاع ال�صناعي هو عملينا الأول ،وكان املف�ضل لدينا لوجود حالة من املهنية يف التعامل،
ــ رمبا كان ذلك ،ولكننا �سعينا لأن ننجح ب�صيغة �أو ب�أخرى ،فكل �شركة تدار مبدير مكلف بها ،و�أنا املنطلق من احلاجة احلقيقة خلدماتنا ،فامل�صانع ذات جمال عمل �أو�سع يف التعامل معنا ،وكان
الرئي�س التنفيذي لكل هذه ال�شركات املن�ضوية حتت املجموعة ،و�إمكانية التو�سع قائمة وواردة ،جتاوبهم مع طروحاتنا وخدماتنا �أكرث من رائع ..وهذا ال يعني �أننا النتعامل مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات
ولكن كل �شيء يتم يف وقته ووفق الأ�صول والأعراف القانونية� .إننا يف الواقع ننطلق ح�سب حاجة الأخرى.
ال�سوق وطلبة فحينما وجدنا �أن ال�سوق بحاجة �إىل تدريب من نوع خا�ص قمنا بتوفري هذه اخلدمة ــ وكيف جاءت الإجراءات احلكومية الر�سمية يف تعاطيها معكم؟
لنا ولغرينا وبعدها ـ ولأننا نحاكي التطور العاملي ـ قمنا بالدخول عامل تقنية املعلومات يف املجال ــ لقد خدمتنا الإجراءات احلكومية يف ال�سعودة وكانت �أكرث من رائعة ولنا جتربة يف اخلدمات
الأمنية فهي م�سعودة منذ ت�أ�سي�سها.
الأمني �أي�ضا وهكذا باقي �أن�شطتنا.
ــ وكيف عاجلتم م�س�ألة التمويل ؟

ـ عاجلنا هذا الأمر بجهودنا �ألذاتية ومل نعاين �أية عقبات يف هذا اجلانب.

ــ تعد جتربة �سعودة احلرا�سات الأمنية من امل�سائل الهامة التي ت�ستحق
التوقف ،خا�صة و�أنها جاءت متزامنة مع تكليف القطاع اخلا�ص بهذه
املهمة ..ما تقييمكم للتجربة؟

ــ اذا كنتم متخ�ص�صني يف املجاالت �ألأمنية وهي توفري كفاءات ب�رشيه ــ يف احلقيقة هي جتربة جميلة ومهمة ،حيث فتحت جمال عمل كبري �أمام ال�شباب ال�سعودي،
و�أجهزة ومعدات لتحقيق ال�سالمة للعمالء  ..ما الذي جاء مبجاالت لكننا يف اجلانب الآخر علينا �أن ننظر �إىل امل�ستقبل ،هل هذه التجربة نعتربها ناجحة  ،فهل يرى
االغذية والتدريب وال�صيانة والت�شغيل لهذا ال�ش�أن؟
ال�شاب ال�سعودي م�ستقبله يف هذه املهنة ،التي رمبا تركها وغيرّ وجهة نظره اىل ن�شاط عمل �آخر..
ــ يف الواقع حينما جل�أنا ملو�ضوع التدريب ف�إننا نعتقد ب�أهمية هذا الن�شاط لكافة القطاعات االقت�صادية هذا ال�س�ؤال الذي ينبغي االجابة عليه ،من قبلنا جميعا.
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ــ امل�س�ألة ال تعدو وجهة نظر ،فما نراه هو �أن الكثري ممن
مل يجدوا عمال جلا�ؤا اىل العمل يف احلرا�سات الأمنية ،التي
ينظر لها املجتمع نظرة بها �شيء من الت�ساهل ،وحول
ما �إذا كان ي�شكل �شيئا للم�ستقبل فهذا يعود على تفا�صيل
التجربة ،ومايح�صل عليه العامل يف هذا ال�ش�أن ..الأمر
الذي يثري �س�ؤاال  :كيف تكون هذه التجربة نواة مل�ستقبل
�أف�ضل؟

ــ يف احلقيقة �إننا نطالب ب�إيجاد �شراكة من البنوك ل�ضمان م�ستقبل ال�شباب
العامل معنا يف احلرا�سات الأمنية ،ب�أن ت�ساعدهم لال�شرتاك يف �أنظمة �إدخار
واحل�صول على قرو�ض عقارية ،نتطلع من البنوك التي متلك كل �شيء لدينا،
ف�أموالنا ورواتب عمالتنا ،وموظفينا ب�أن تتعاون معنا يف هذا ال�ش�أن ،بحيث
ي�صبح ال�سعودي ذا ملف بنكي ي�ستمر معه �أينما حل وارحتل  ..لكن للأ�سف
ان البنوك التخدم قطاع اخلدمات الأمنية علماً �أن من اهم الوظائف هي
وظائف الأمن ال�صناعي.
ــ هل ميكن القول ان البنوك مل تتجاوب مع طروحتكم؟

ــ ليت الأمر توقف عند هذا احلد ،فهي ف�ضال عن عدم تعاونها معنا يف توفري
برامج للإدخار للموظفني ،فهي عائق حقيقي �أمام الكثري من امل�شاريع ،ولعلي
اتذكر موقفا هو �أقرب �إىل الطرافة �أو النكتة امل�ضحكة ،حيث اقرت�ضنا مبلغا
من احد البنوك ل�سداد بع�ض الإلتزامات ،وطلبنا مهلة �شهرين فقط ،لكننا ــ
وبتوفيق اهلل ـ ا�ستطعنا توفري املبلغ املطلوب قبل موعد �سداده ،وحينما قمنا
بال�سداد فر�ض علينا البنك العتيد غرامة (�سداد قر�ض قبل موعده)!!!!.

ــ لعل �س�ؤاال يثار يف هذا اجلانب وهو �أن الكثري من
العاملني يف اخلدمات الأمنية يعانون من �ضعف الرواتب
واحلوافز ،ف�ضال عن طول فرتة العمل وتقلباته ،حتى بات
العمل يف هذا املجال هو خيار من ال خيار له� ،أو مهنة من
ال مهنة له ،ف�ضال عن النظرة الدونية لهذا النوع من العمل
والتي مل ت�أت اال من هذا الو�ضع؟

ــ اما بالن�سبة للدوام الر�سمي فما هو قائم هو نف�سه املطلوب من وزارة العمل
(� 8ساعات يوميا ،مع اجازة يوم ا�سبوعيا ،و 30يوما �سنويا) ،وحول الرواتب فال
يوجد رجل �أمن يقل راتبه ال�شهري عن  4000كبداية ،وهناك رجال �أمن ال
تقل رواتبهم عن  10000ريال وهم ال يزالون على ر�أ�س العمل.
ــ ماذا عن قرارات ال�سعودة الأخرية؟

ــ �أثرت علينا يف جانب ،ويف بع�ض اجلوانب نرى �أنها مو�ضع نظر ..
ــ كيف وجدمت تقدير املجتمع لعطائكم ،ونعني باملجتمع
باملعنى الأعم مبا ي�شمله اجلهات الر�سمية ،والعمالء
والزبائن وغري ذلك؟

ــ �إننا جند تقديرا كبريا من املجتمع ،وجند جتاوبا �إيجابيا ،ون�ستمع ملالحظات من
�أبناء املجتمع ،ذلك لأننا و�صلنا باخلدمة الأمنية �إىل م�ستوى خدمة املجتمع،
مبعنى مل يكن رجل الأمن ذلك ال�شخ�ص املخيف املرعب ،و�إمنا بات �شخ�صا
مر�شدا يقوم بدور التوعية واحلماية ،لذلك فمن ي�صل �إىل هذا امل�ستوى ينبغي
�أن يكون م�ؤهال ت�أهيال كبريا ،و�أظن ب�أننا يف القريب العاجل �سوف يكون لدينا
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حوار

�إجراءات ال�سعودة خدمتنا �إيجابيا
 ..ولكن !
�أدعو لتعاون البنوك ل�ضمان م�ستقبل
العاملني يف احلرا�سات الأمنية

�سددنا قر�ضا لأحد البنوك ففر�ض
علينا غرامة (�سداد قبل املوعد) !!
جيل كبري نفخر به يف هذا املجال ،ويف جماالت �أخرى مثل تقنية املعلومات..
ولذلك لي�س غريبا �أن يكلف �شخ�ص بحماية من�ش�أة قيمتها مليار ريال ،لديه كل
مفاتيح التحكم باملاء والكهرباء وامل�صاعد وما �شابه ذلك ،فمن يكلف بهكذا مهمة
البد و�أن يكون ذا م�ستوى عال من التدين والإلتزام والإخال�ص ..اما اجلانب
الر�سمي ف�إن هناك دعما ال حمدودا من امل�س�ؤولني ،ي�شهد على ذلك وي�ؤكده
�شهادات ال�شكر والتقدير واال�شادة التي ت�أتينا بني فرتة و�أخرى ،ف�ضال عن كلمات
ال�شكر التي ن�سمعها حينما نت�شرف باللقاء مع بع�ض امل�س�ؤولني.
ــ على هذا ال�صعيد �أين تكمن �أبرز م�شاكلكم؟

ــ رغم �إننا ن�شيد مبا يقوم به العاملون لدينا� ،سواء يف احلرا�سات الأمنية ،او يف
خدمات ال�صيانة والت�شغيل� ،إال �أن هناك بع�ض امل�شاكل حتدث ،بحكم طبيعة
احلياة الناق�صة ،وتتمثل تلك يف عدم الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى البع�ض ،فمثال
جتد رجل �أمن يرتك موقعه مفتوحا ويذهب باملفتاح ،لذلك عاجلنا مثل هذه املواقف
باحلكمة ،ومن احلكمة �أال تعتمد على رجل واحد ،بل ينبغي �أن يرافقه �آخر ،حتى
لو زادت الكلفة.
ــ ما الأ�سلوب الأمثل لتطوير الأعمال لديكم؟

ــ بالتدريب والت�أهيل ،واالنفتاح على التجارب واخلربات املحلية واخلارجية ثانيا،
فال�شراكة مع الطرف الآخر (املحلي �أو الأجنبي ) خيار ال بد منه.
ــ اين و�ضع املر�أة يف م�ؤ�س�ستكم؟

ــ لدينا توظيف ن�سائي جيد ،وي�سري وفق املطلوب ،وهو خيار �أكرث من رائع ،واملر�أة
ال�سعودية يف و�ضع متقدم
ـ �أين تقع امل�س�ؤولية االجتماعية �ضمن �سلم اهتمامكم؟

ـ احلديث يف هذا اجلانب غري حمبذ ،لكن من وجهة نظر خا�صة نرى من ال�ضرورة
لكل �إن�سان� ،أن يتحمل جزءا من امل�س�ؤولية جتاه جمتمعه ،وحاجات النا�س �إليكم
من نعم اهلل عليكم ..اكتفي بهذا القدر ردا على هذا ال�س�ؤال.
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الطبية

فرط ن�شاط املثانة
)(over active bladder syndrome) (OAB

وهو ا�ضطراب يعاين املري�ض من اال�ستعجال وهو الرغبة
امللحة لإخراج البول وقد ي�صاحبه �سل�س يف بول والتي
غالبا ما يرافقها تردد و � /أو كرثة التبول �أثناء الليل يف غياب
العدوى امل�سببة �أو �أية ظروف مر�ضية.
يعاين  ٪16من الرجال والن�ساء فوق الأربعني من هذا املر�ض.
يف الأ�شخا�ص اكرب من � 75سنة ،ويزيد ن�سبة انت�شار املر�ض �إىل
 ٪31من الن�ساء و  ٪42من الرجال.

عوامل الإ�صابة باملر�ض
يالحظ انت�شار املر�ض عن ال�شعوب القوقازية ومر�ضى ال�سكر
امل�ستخدمني لأن�سولني ومر�ضى الك�آبة ،العمر �أكرب من 75
�سنة ،مر�ضى التهاب املفا�صل ،زيادة م�ؤ�شر كتلة اجل�سم.
طريقة الت�شخي�ص
وفرط ن�شاط املثانة م�صطلح ( )OABي�شري �إىل جمموعة
�أعرا�ض .ولذلك ،ف�إن اجلزء الأول من تقييم  OABهو
ا�ستعرا�ض �أعرا�ض امل�سالك البولية املري�ض للت�أكد من �أن
الأعرا�ض تتفق مع  .OABتو�صي جمعية امل�سالك البولية
( )AUAتقييم الظروف املر�ضية التي قد ت�ؤثر على وظيفة
املثانة ،مثل مر�ض ع�صبي ،والعجز يف القدرة على احلركة وداء
ال�سكري  ،وا�ضطرابات حركية الرباز� ،آالم احلو�ض املزمنة،
وتاريخ متكرر يف التهابات امل�سالك البولية ،وبيلة دموية ،
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عملية جراحية �سابقة للحو�ض  /املهبل � ،سرطان احلو�ض،
والإ�شعاع احلو�ض ،وهبوط احلو�ض يف الإناث.
ت�شخي�ص  OABيعتمد على وجود اال�ستعجال ،والذي
يختلف من الرغبة الب�سيطة .الرغبة النموذجية للإفراغ هو
الإح�سا�س الطبيعي �أن يعزز تدريجيا عندما ت�أجيلها .يف املقابل
اال�ستعجال هو حالة غري طبيعية تتميز ظهور مفاجئ لإحلاح
و�صعوبة يف التبول.

قد  OABو�سل�س البول ت�ضع عبئا �إ�ضافيا على �أفراد
الأ�سرة �إذا كانوا بحاجة �إىل امل�ساعدة مع املرحا�ض،
والت�سوق ملالب�س �أو حفا�ضات داخلية ،وغ�سيل املالب�س.
الهموم واملخاوف ب�ش�أن رائحة ،قذارة ،وت�سرب �أثناء الن�شاط
اجلن�سي قد يدفع الأفراد �إىل االمتناع عن العالقة احلميمة.
كرثة التبول و�ضرورة حد للأن�شطة قد ت�ؤثر على عمل
ال�شخ�ص والقدرة على ال�سفر.

الفح�ص ال�سريري
فح�ص اجلهاز التنا�سلي للمر�أة وتقييم قوة ع�ضالت قاع
احلو�ض ،وتقييم للهبوط من احلو�ض ،والتنقل جمرى البول،
وال�سل�س البويل االجهادي.
فح�ص امل�ستقيم لتقييم �صمام امل�ستقيم والربو�ستاتا (يف
الرجال).
ويركز الفح�ص الع�صبي لدرا�سة ردود الفعل للحو�ض ،احلالة
الع�صبية للقدمني ،واحلالة العقلية للمري�ض.

العالج

الفحو�صات املخربية
حتليل البول ال�ستبعاد الدم البويل ،بيلة قيحية ،التهاب
امل�سالك البولية ،والبول ال�سكري.
تقييم كمية البول بعد الإخراج درا�سة دينامكية البول
"يوروداينامك" ويعترب كخطوة ثانية بعد الفحو�صات
ال�سابقة ما مل ي�شتبه يف امل�سببات الع�صبية .يتم �إجراء درا�سة
اليوروديناميك الأكرث �شيوعا يف الأفراد الذين ال ي�ستجيبون
لعالجات عالجات اخلط الأول ل.OAB
ت�أثر املر�ضى امل�صابني بهذا املر�ض
ي�ؤثر املر�ض ب�شكل كبري على نوعية احلياة للمر�ضى  .ف�أعرا�ض
 OABت�ؤثر عادة على التفاعل مع الأ�صدقاء والزمالء،
والأ�سر .الآثار النف�سية ملحوظ من  OABمن �سل�س البول
وت�شمل اخلوف ،واخلجل ،وال�شعور بالذنب .يف كبار ال�سن،

�أ) العالج ال�سلوكي
وت�سمى �أي�ضا تعديل ال�سلوك ،هو نهج يهدف �إىل تغيري
الإجراءات الفرد �أو البيئة لتح�سني ال�سيطرة على املثانة.
مكونات العالج ال�سلوكي وت�شمل
( )1التثقيف
( )2النظام الغذائي وتعديل منط احلياة
( )3تدريب املثانة،
( )4مترين ع�ضالت احلو�ض()PFMT
( )5تدوين كمية ومرات التبول.
وفيما يتعلق بالناحية الغذائية وتعديل منط احلياة  ،وجب
التعديل يف كمية ونوع من ال�سوائل امل�ستهلكة (مثل خف�ض
ا�ستهالك امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني والغازات).
تدريب املثانة تت�ضمن برناجماً لتثقيف املري�ض جدول لتفريغ
البول ،والتي تزداد تدريجيا� .أهداف التدريب للمثانة هي
لتطبيع تكرار البول ،لتح�سني ال�سيطرة على املثانة ولزيادة
قدرة ا�ستيعاب املثانة ،لتقليل احتمالية �سل�س البول ،لإطالة
فرتات الإفراغ ،وحت�سني ثقة املري�ض يف ال�سيطرة على املثانة.
ومل يتم التعرف على الآلية التي يعمل تدريب املثانة متاما،
ولكن ت�شمل النظريات حت�سني تثبيط الق�شرية �أكرث من
تقل�صات الع�ضلة ،وحت�سني تي�سري الق�شرية من �إغالق جمرى
البول �أثناء ملء املثانة ،وحت�سني الت�شكيل املركزية النب�ضات

التحذير من املكمالت الغذائية

وارد احل�سية ،والتغريات يف ال�سلوك نتيجة لتح�سن الوعي �أقل
وظيفة امل�سالك البولية ،وزيادة القدرة االحتياطية من �أدنى
امل�سالك البولية.
 PFMTينطوي على التدريبات التي تهدف �إىل حت�سني
وظيفة ع�ضالت قاع احلو�ض .الأ�سا�س املنطقي ال�ستخدام
 PFMTيف الإحلاح �سل�س البول و OABهو ميكن �أن تقل�ص
الع�ضالت � reflexlyأو طوعا متنع تقل�ص الع�ضالت الناف�صة.

ارادية مثال اوك�سيبيوتنني  ،Oxybutyninتولرتدين
� ،Tolterodineسولفينا�سني Solifenacin
حمفزات بيتا 3االدرينالية :مهبطات مبا�شرة للع�صب مثال:
مريابريجون Mirabegron
احلقن املثاين :عبارة عن مادة حتقن بجدار املثانة لتثبيط احلركة
مثال البوتوك�س )OnabotulinumtoxinA (Botox
م�ضادات االكتئاب ثالثية احللقات :كالتفرانيل
)Imipramine (Tofranil)،Doxepin (Sinequan

ب) العالج الدوائي
�أهداف العالج الدوائي هي حت�سني �أعرا�ض  ،OABواحلد من
انت�شار املر�ض ،ومنع حدوث م�ضاعفات .م�ضادات الكولني هو ت) احلل اجلراحي
اخلط الأول امل�ستخدمة لعالج فرط ن�شاط املثانة ( .)OABويحتفظ به للحاالت املتقدمة والتي يعاين فيها املر�ضى
الأفراد الذين يعانون من �ضمور الأع�ضاء التنا�سلية قد ت�ستفيد وتت�ضمن قطع الأع�صاب املحركة للمثانة وهي نادرة
من العالج بهرمون اال�سرتوجني املو�ضعية ،و ،يف حاالت االحتياج.
خمتارة من  OABاحلرارية ،قد يكون من املفيد م�ضادات
االكتئاب ثالثية احللقات.
م�ضادات الكولني :ووظيفتها تثبيط تقل�صات املثانة الغري

الهرمونات :كاال�سرتوجني.

الطبية

التي حتتوي على ال�ستريويدات
حذرت م�ؤ�س�سة الغذاء والدواء الأمريكية (  )FDAمن
ا�ستخدام مكمالت فيتامني ب التي حتتوي على اثنني
من ال�ستريويدات املن�شطة والتي ت�سببت بنمو �شاذ لل�شعر
لدى بع�ض ال�سيدات وال�ضعف اجلن�سي لدى الرجال.
ذكر الباحثون �أن هذه املكمالت حتتوي على �ستريويدات
امليثا�ستريون و الدامييثازين اللذان مت ت�صنيفهم �ضمن
املركبات اخلطرة بالإ�ضافة اىل مالحظة عدم ذكر هذين
املركبني على ُمل�صق عبوة املكمالت الغذائية اذ يحظر �أن
تدخل يف تركيبتها .
تلقت م�ؤ�س�سة الغذاء والدواء  29تقريراً عن م�شاكل
مرتبطة با�ستخدام املنتج والتي ت�ضمنت الإعياء ,
الت�شنجات الع�ضلية  ,امل الع�ضالت بالإ�ضافة اىل ظهور
نتائج غري طبيعية يف الفحو�صات املخربية للكبد والغدة
الدرقية و م�ستوى الكول�سرتول يف الدم كما �أكدت
ال�سيدات اللواتي ا�ستخدمن املنتج منو ال�شعر ال�شاذ يف
مناطق غري طبيعية وعدم انتظام دورة احلي�ض � ,أما الرجال
فعانوا من ال�ضعف اجلن�سي ب�سبب انخفا�ض الهرمون
الذكري التي�ستو�ستريون

�سحب �شرائح لفح�ص ال�سكري لعدم دقتها
عملت م�ؤ�س�سة الغذاء والدواء الأمريكية (  ) FDAعلى ا�ستعادة بع�ض
ال�شرائح املخ�ص�صة لفح�ص �سكر الدم يف املنزل لإعطائها نتائج غري �صحيحة
ومرتفعة مل�ستوى الغلوكوز يف الدم .
�أو�ضح الأخ�صائيون �إن هذه ال�شرائح قد تت�سبب بالقلق للمر�ضى امل�ستخدمني
للأن�سولني العتمادهم على م�ستويات �سكر الدم لتحديد جرعة الأن�سولني
 ,ونظراً لعدم دقة هذه ال�شرائح فانه من املمكن �إ�صابة املري�ض بانخفا�ض حاد
يف �سكر الدم لفرط جرعة الأن�سولني .
تعترب الإ�صابة بانخفا�ض �سكر الدم من احلاالت اخلطرية وااملُهددة حلياة املري�ض حيث ت�ؤدي لفقدان الوعي  ,التلف الع�صبي
الدائم �أما عن �أعرا�ضه فتتمثل بالرجفان  ,التعرق والت�شوي�ش .
�أو�ضحت ال�شركة امل�صنعة ل�شرائح فح�ص �سكر الدم �أنها ت�سعى لإبالغ م�ستخدمي ال�شرائح و الأطباء واملراكز ال�صحية
وال�صيدليات واملوزعني عن عدم دقة بع�ض ال�شرائح كما �أكدت م�ؤ�س�سة الغذاء والدواء على �ضرورة معرفة مري�ض ال�سكري
ب�إعرا�ض ارتفاع ال�سكر يف الدم وانخفا�ضه وكيفية ال�سيطرة على االعرا�ض باقل م�ضاعفات ممكنة .

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
على الربيد الإلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي
االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم
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حوار

�سعيد عبدالكرمي اخلباز لــ

ولدت يف الربيعية واحلداثة مل تلغ تربيتي التقليدية
�أغلقت مكتبا ً ا�ست�شاريا ً يف لندن من �أجل م�ستو�صف طب الهادي
ل�ست تاجراً ،و�أرف�ض
أغي
ال�رشكاء حتى ال � رّ
فل�سفتي الإدارية
ثقافة القرية افادتني
كثريا يف ن�شاطي يف
املوارد الب�رشية
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ــ ولو ت�ساءلنا يف البداية من يكون �سعيد عبدالكرمي اخل ّباز؟ �أتغيرّ يف احلداثة الثقافية.
ــ �سعيد اخلباز هو �إن�سان عادي ،قروي ،ولد وعا�ش ومازال يعي�ش يف القرية ــ وكيف كانت الن�ش�أة والرتبية والدرا�سة يف ذلك الوقت،
التي ولد فيها ،مل تغيرّ ه املدنية يف �شيء ،بل كلما ازددت انفتاحا على املدنية وكيف كانت النقلة التقليدية �إىل احلالة احلداثية؟
ازددت الت�صاقا بالربيعية (يف جزيرة تاروت) ،ففي هذه القرية اجلميلة مولدي ــ كانت بداية حياتي الدرا�سية كما هو احلال لدى �أبناء جيلي هو يف مدر�سة
الغايل ،املعروفة على الطريق الزراعي امل�ؤدي �إىل املقربة ،وحينما و�صلنا �إىل
ون�ش�أتي وتربيتي ،ورمبا يكون مماتي.
ـ وماذا تبقى يف الذاكرة من الربيعية؟
ال�صف اخلام�س ،الحظنا ت�صدعا يف ال�سقف ،و�سقطت حجرة منه ،فكان
ـ هناك الكثري من الأ�شياء التي ال تن�سى ،وال ميكن �أن تن�سى من الربيعية ،ذلك �إيذانا بالرحيل من املدر�سة التي �أ�صبحت يف وقت ما من �أطالل جزيرة
منها تقارب النا�س مع بع�ضهم ،فقد تف ّتحت عيناي على احلياة و�أنا �أرى كبار تاروت ،حتى متت �إعادة بنائها وهي تعمل الآن كمدر�سة ابتدائية ،ومنها
ال�سن يجتمعون عند دكان ال�صادق ،ي�شربون القهوة وال�شاي مع التمر يف مت نقلنا لإكمال الدرا�سة االبتدائية يف مدر�سة تاروت املتو�سطة على طريق
وقدمت �أوراقي يف املعهد ال�صحي يف �صفوى،
ال�شتاء والرطب يف ال�صيف ،فهذا املجل�س للكبار ،وال�صغار يت�أدبون ب�أدبهم ،دارين� ..أكلمت املتو�سطة ّ
وهذه الآداب ي�أخذها ال�صغار بطريقة تلقائية ،رمبا ال يح�صلون عليها يف املدار�س وبعدها �سمعنا عن �أن �شركة ارامكو ت�أخذ خريجي الدرجة املتو�سطة� ،ضمن
واجلامعات ،و�أنا ــ من الناحية االجتماعية ـ تقليدي� ،أرى �أن الطفل ينبغي �أن برنامج التدرج الوظيفي ،ف�سحبت �أوراقي من املعهد والتحقت ب�أرامكو ،وذلك
يكون م�ستمعا� ،أكرث منه م�شاركا ،لذلك ف�أنا �أجزم ب�صوابية هذه الطريقة ،وال يف  1970/9/1وكنت �ضمن الدفعة الأوىل يف ذلك الربنامج ،ومنه �أكملت
زلت �أتبعها ،فاحلداثة االجتماعية مل حتدث �أي تغيري يف تقليديتي ،كما مل الدرا�سة الثانوية ،وابتعثت للدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية بجامعة

ـ من التقليدية يف القرية� ،إىل احلداثة الثقافية
واالجتماعية يف �أمريكا ،ومن الهند�سة امليكانيكية �إىل
املوارد الب�رشية ،ومنهما �إىل ن�شاط �صحي متخ�ص�ص،
كيف ميكن اجلمع بني كل هذا؟

خلط فظيع بني املوارد
وخزعبالت "التنمية
الب�رشية"
املوارد الب�رشية تعني
"ر�ؤية" م�ستقبلية
و"خطة" عمل
لتحقيقها

ــ بعد هذه املقدمة اجلميلة لعل �س�ؤاال ملحا يثار هنا،
وبحكم تخ�ص�صكم وخربتكم يف جمال املوارد الب�رشية،
هو :ماذا ينق�ص مواردنا الب�رشية يف اململكة؟

حوار

�أيرزونا لدرا�سة الهند�سة امليكانيكية ،ثم قمت بتحويل التخ�ص�ص �إىل
املوارد الب�شرية ،ويف العام  1980رجعت �إىل البالد وعملت يف �إدارة
�ش�ؤون املوظفني بال�شركة ،حتى تقاعدت عام  1999تخللها ثالث
�سنوات يف التدريب ،و�سنتان يف �إدارة امل�شاريع ،تقاعدت مبكرا ـ
بعد �أكرث من ثالثني عاما يف العمل ـ وقمت ب�شراء م�ستو�صف طب
الهادي ب�سناب�س ،حينما �أعلن عن رغبة مالكه يف بيعه ،فوجدتها فر�صة
للدخول يف هذا امل�ضمار ،وكنت قد فتحت مكتبا ا�ست�شاريا للموارد
الب�شرية يف لندن ،قمت ب�إغالقه للتفرغ لإدارة امل�ستو�صف الذي �صار
�شغلي ال�شاغل ،وقمت ب�إعادة ترتيبه و�صرفت عليه وحافظت على
بقائه كم�شروع يقدم خدمة للمجتمع.

امل�ؤمتر الثاين والثالث يف مملكة البحرين ،وكان امل�ؤمتر الذي �أقيم يف العام
� 1995أول م�ؤمتر ينقل على الهواء مبا�شرة عرب الأقمار ال�صناعية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،وقد تفاعلت معنا حمطة تلفزيون البحرين و�أعطتنا كافة
الإمكانات لنقل امل�ؤمتر ،وكان ذلك يف فرتة رئا�ستي للم�ؤمتر ،وكل ذلك
بف�ضل اهلل ثم بتعاون الزمالء معي.

ــ هناك بكل �أ�سف خلط فظيع بني علم املوارد الب�شرية ،وما �أدخل على
املوارد الب�شرية من خزعبالت و�سميت بــ "التنمية الب�شرية" ،واختلط
احلابل بالنابل ،فالأ�سا�س يف املوارد الب�شرية هو �أن تكون لدينا ر�ؤية
م�ستقبلية ون�ضع برامج للو�صول �إىل تلك الر�ؤية ،وهذا ينبغي �أن يط ّبق
على م�ستوى الوطن ،فمثال يف بالدنا جند �أن  %60من املواطنني هم حتت
�سن  26عاما ،ما يعني �أن علينا �أن نوفر  8ماليني فر�صة عمل يف غ�ضون
ع�شر �سنوات قادمة ..فال بد من خطة عمل ت�ساهم يف متويلها الدولة
ب�شكل مبا�شر.

ــ �س�ؤال جميل ،ولكن ميكن اجلمع بينها ،فالقرية ذات ميزة خا�صة
هي التوا�صل االجتماعي ،الذي اليزال قائما وموجودا بني النا�س،
الوافدة
العمالة
وهناك جزء ب�سيط مفقود من احلياة ال�سابقة وهي حت�س�س �أو�ضاع
ــ رمبا جاء ال�س�ؤال ب�صيغة �أخرى وهو �أين تكمن م�شكلة
الرخي�صة �رشنقة مل
النا�س ،فالكل يف ذلك الزمن يعرف ما يجري جلاره وابن قريته ..هذه
مواردنا الب�رشية ،وملاذا نحن نعاين من هذا اجلانب؟
ــ امل�شكلة املوجودة عندنا هي �أننا يف الطفرة الأوىل (يف ال�سبعينات
احلالة ابتعدت عنها طوال الفرتة التي التحقت بها يف �أرامكو ،وحينما
ن�ستطع اخلروج منها
امليالدية) اعتمدنا كثريا على العمالة الوافدة الرخي�صة ،وا�ست�أن�سنا بهذه
ق�ضيت فرتة االبتعاث يف �أمريكا� ،ضعف توا�صلي االجتماعي ،وهذا
الأيدي و�سار االقت�صاد الوطني على هذا الأ�سا�س ،فبتنا ال ن�ستطيع �أن
ينطبق على الكثري من جيل الطفرة الأوىل ،فالكثري من الطبائع
نخرج من هذه ال�شرنقة ،وال ميكن اخلروج منها ب�إجبار امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
االجتماعية تغيرّ ت ،فطبع القرية وثقافتها وتربيتها �س ّهل يل العمل يف
ن�شاط املوارد الب�شرية ،فهو ن�شاط يتطلب توا�صال مع النا�س وقدرة على الإن�صات كي تقر�أ ما واملتو�سطة ب�سعودة وظائفها بهذا امل�ستوى املتدين من الأجور ،وال حل لنا �سوى �أن نرتك الأمور
بني ال�سطور وت�صل �إىل حل امل�شاكل ،و�إذا م�سكت بع�ض اخليوط مما يقال ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل على حالها ،لت�سري كما هي ،ويف املقابل نقوم بخلق اقت�صاد مواز حديث عايل الدخل ،يعتمد
وتنمي القدرة على �أ�س�س اقت�صادية وفنية ،ويتفاعل مع التطورات العلمية ،يقدم �صناعات وخدمات و�سلعا
مفاتيح احلل ..ويف اجلانب الآخر ف�إن الهند�سة امليكانيكية تعطي اجلانب العلمي ّ
على التحليل بالتايل فهو تخ�ص�ص علمي �ساهم يف تنمية فنون تنمية املوارد الب�شرية لدي ..عالية اجلودة ،ومع مرور الوقت ن�ستطيع �أن نتخل�ص من تركة االقت�صاد القدمي متدين الدخل،
واجلدير ذكره يف هذا اجلانب �أن عملي يف �أرامكو ع ّلمني كيف �أتعامل مع جميع �أ�صناف الب�شر ،لأننا ال ن�ستطيع �أن جنرب امل�ؤ�س�سات على زيادة رواتبها ،والتي �سوف ت�ؤدي �إىل رفع �أ�سعار �سلعها
من خمتلف الأعراق والأ�شكال والأديان والطوائف.
وخدماتها ،ما ي�ؤدي �إىل ف�شلها لعدم وجود القدرة ال�شرائية لدى ال�شريحة امل�ستفيدة من تلك
ــ هل ن�ستطيع القول �أن من �ضمن فوائد العمل يف �أرامكو �أن جعلت منك اخلدمات.
�شخ�صا حادا يف نبذ الثقافة العن�رصية والتمييزية التي تعاين منها
الكثري من البالد العربية والإ�سالمية؟

ــ يف احلقيقة لقد ن�ش�أنا ـ �أنا و�أبناء جيلي ـ يف بيوت تنبذ الفوقية ب�شتى �أ�شكالها وم�سمياتها،
ومل نرتب على �أي نوع من التجاذب العن�صري ،فالوالد ـ يرحمه اهلل عمل يف رحيمة تاجرا
للمالب�س ،ثم اجته �إىل خياطة املالب�س و�إ�صالح ال�ساعات ،وكانت لديه مكتبة كبرية ،وال زلت
�أتذكر �أنه علمنا حديث الر�سول (�ص) ب�أن النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،ويف عملي ب�أرامكو
اكتملت عندي هذه ال�صورة.

ـ خالل فرتة عملكم يف �أرامكو ال�سعودية كانت لديكم جتربة رائدة يف
ت�أ�سي�س اجلمعية العربية لإدارة املوارد الب�رشية ،وكنتم من املعا�رصين
لفرتة ت�أ�سي�س هذه امل�رشوع ،هال حتدثتم لنا عن هذه التجربة؟

ــ لقد ت�أ�س�ست اجلمعية العربية لإدارة املوارد الب�شرية على يد الأ�ستاذ عبداهلل العلمي،
فهو امل�ؤ�س�س احلقيقي والفعلي ،ومعه جمموعة من الكوادر املتخ�ص�صة يف هذا اجلانب ،و�أنا
جئت يف الفرتة الأوىل للت�أ�سي�س� ،أي بعد فرتة قليلة من �إطالق هذا امل�شروع الرائد ،ويف العام
 1994كان يفرت�ض �أن نقيم م�ؤمترنا الأول يف فندق املريديان باخلرب ،وظهرت بع�ض العقبات
وتعرثت قليال عملية الإعداد للم�ؤمتر ،فكلفني الأ�ستاذ على الطويرقي (وكان مدير التدريب
يف �أرامكو) �أن �أتوىل مهمة �إنهاء امل�ؤمتر ،فكان ذلك ،فتم تكليفي برئا�سة هذه امل�ؤمترات ثم �أقمنا

ــ ما هي معامل االقت�صاد املوازي املقرتح ،وكيف �آلية تطبيقه؟

ــ معامله هو �أن نخلق �شركات وم�ؤ�س�سات لالقت�صاد املوازي ،تقوم بجذب ال�شباب �إىل هذا
االقت�صاد ،يعتمد على مبد�أ التوطني يف كل �شيء ،وال مينع من اال�ستعانة باخلربات والعلوم ممن
ميلكها من اخلارج ،والبد �أن ت�ساهم الدولة يف خلق هذه امل�شاريع ،وان تختار الكفاءات ،وهذا
يقت�ضي �أن نعرتف ب�أن جامعاتنا ال تخ ّرج م�ؤهلني ،ومناهجنا الدرا�سية غري م�سايرة للتطور التقني
العاملي ،لذلك بات لدينا � 100ألف مبتعث حول العامل ..واخلطوة الثانية هو تطوير البحث
العلمي ،وعلينا �إن نرفع م�ستوى الإنفاق على البحث العلمي ،فالبالد املتطورة ت�صرف من 15
ـ  %20من الدخل القومي على البحث العلمي ونحن ن�صرف �أقل من . %1

ــ ملاذا اخرتمت الن�شاط ال�صحي بعد التقاعد ،ومل ت�أخذوا منحى �آخر
ين�سجم مع اخلربة والتخ�ص�ص ،كمجال التدريب واال�ست�شارات يف جمال
املوارد الب�رشية؟

ــ يف الواقع وقبل كل �شيء �أحب �أن �أقول ب�أنني ل�ست تاجرا ،ومل �أ�سع �إىل الربح من الأ�صل،
ومل �أعمل على زيادة دخلي ال�شهري �أو ال�سنوي من خالل هذا امل�شروع ،وحينما ر�أيت
امل�ستو�صف قد ان�شغل عنه �صاحبه ،وعر�ض �إىل البيع ،وقد و�صل �إىل حافة الف�شل ،قمت
اقدم خدمة للمجتمع ،و�أن يكون
ب�شرائه و�أردت �أن اخترب قدراتي يف الإدارة والقيادة ،و�أن ّ
يل جمال عمل بعد التقاعد ،فقمت ب�شراء امل�ستو�صف ،و�أ�صبح يف فرتة من الفرتات من �أجنح
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�أن تكون مف ّو�ضا كامال ،وبع�ض املواقف ينبغي �أن ت�ست�شري الطاقم العامل معك.
ــ ولكن يلحظ �إن لديك حالة �صدامية مع من تختلف معه؟

ــ �أنا مل �أتعود املجامالت ،وعدم املجاملة ال تعني الوقاحة ،بل ال بد �أن يكون
تع ّلمتها من والدي
هناك موقف مبدئي ي�ص ّر الواحد عليه ،فقد تك�سب �أنا�سا وقد تخ�سر �آخرين.
ــ لوحظ �إن امل�ستو�صف كان لديه العديد من التخ�ص�صات ،والأطباء الذين كانوا
ومار�ستها يف �أرامكو
مق�صد النا�س ،لكن هذا الو�ضع تغيرّ فبات مقت�صرا على عدد قليل من العيادات،
�أين تكمن امل�شكلة؟
جائزة القطيف للإجناز
ــ امل�شكلة ان وزارة ال�صحة ومنذ العام  1997منعت ا�ستقدام حملة دبلوم ما
بعد البكالوريو�س ،واقت�صرت على حملة درجة املاج�ستري ،وهو تخ�ص�ص �أكادميي
م�رشوع تنموي �أكرب
للو�صول �إىل درجة الدكتوراه ،وهو ال حتتاجه امل�ستو�صفات ال�صغرية التي تتعامل
من كونه حفال �سنويا
مع عيادات خارجية ،وغالبية الأطباء هم حملة الدبلوم ،لذلك تراجع عدد
الأطباء ،وارتفعت �أجورهم خالل خم�س �سنوات  %300وامل�ستفيد ال يدرك
ذلك� ،إذ مل تتغري عليه قيمة اخلدمة ،هذا الو�ضع �سوف ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية على
التحدي للنف�س ،فكان �أوىل خطواتي يف امل�شروع
امل�ستو�صفات يف القطيف ،وكان م�شروعا مبثابة ّ
امل�ستو�صفات ،ف�إذا كانت بع�ضها قد �أغلقت فالبع�ض الآخر يف الطريق ،فاملطلوب
�أن فتحت الباب على م�صراعيه للتوظيف ،ففي وقت ما كانت ن�سبة ال�سعودة يف امل�ستو�صف هو تقييم الو�ضع ،لأن ف�شل اال�ستثمارات يف القطاع ال�صحي �سوف يخلق كارثة ،وال ي�ستطيع
ت�صل �إىل  %45وهي الآن ت�صل �إىل  %36ومل يخل امل�ستو�صف يف �أي من فرتاته من وجود القطاع العام �إن ّ
يغطي النق�ص.
طبيب �سعودي ،فنحن ن�أخذ الأطباء ال�سعوديني الذين ينتظرون البعثة �أو الوظيفة ،فنتيح لهم ــ يلحظ اقت�صار امل�ستو�صفات الأهلية على مدار�س معينة يف الطب� ،أمل
املجال للعمل ،كما �أن البع�ض يريد �أن يح�صل على اخلربة ،فنوفرها لهم عمليا ال نظريا ،وكانت يكن لكم جتارب لالنفتاح على بع�ض الدول املنتجة للكوادر الطبية؟
التجربة ناجحة بن�سبة  %90وقد �ساهم امل�ستو�صف يف تعريفي باملجتمع الذي كنت فيه �شبه ـ جتربتنا مع املدر�سة الفلبينية ناجحة �إىل حد ما ،وانفتحنا على التجربة الكازاخ�ستانية فلم ننجح
جمهول ،فرمبا كنت معروفا عامليا �أكرث مني يف م�سقط ر�أ�سي وبني �أهلي.
بالكامل ،وجتربة �أوروبا ال�شرقية مل تعد متاحة لوجود �إغراءات من دول غرب �أوروبا ،فمثال
طبيبة الن�ساء من رومانيا باتت تتقا�ضى � 8آالف يورو �شهريا يف فرن�سا ،وهذا ما ال ت�ستطيع حتمله
ــ وهل حققت بع�ض هذه الأهداف؟
امل�ؤ�س�سات ال�صحية املحلية ،خ�صو�صا امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ــ كما �سبق القول ف�أنا ل�ست تاجرا ،ومل �آخذ من هذا امل�ستو�صف قر�شا واحدا يل وال لعائلتي ،ــ كانت لديكم جتارب عديدة عامة ،بعيدة عن طبيعة الن�شاط ،مثل
فامل�ستو�صف ي�شغّل ذاته بذاته ،وكل عائداته يتم تدويرها داخل امل�ستو�صف �أو يف املجتمع ،وقد الإ�رشاف على جائزة القطيف للإجناز ،وحماولة الو�صول �إىل املجل�س
البلدي ،ف�ضال عن ع�ضويتكم يف املجل�س املحلي ،وحماوالتكم العديد
�صرفت عليه يف البداية وهو الآن يقوم بت�شغيل نف�سه بنف�سه.
ــ هناك �س�ؤال تقليدي يجربنا �أن نثريه يف هذا ال�ش�أن وهو ما العقبات التي
تواجه امل�رشوع ال�صحي الأهلي؟

لإن�شاء بع�ض الكيانات التي تخدم املجتمع� ..إىل �أن و�صلت هذه الأفكار
والطروحات؟

ــ يف الواقع �أنا و�صلت �إىل مرحلة �أرغب فيها بالهدوء ،فمثال جائزة القطيف للإجناز فكرة م�شروع
تنموي� ،أكرب من جوائز تقدم ،فهو م�شروع لت�أ�سي�س قاعدة بيانات لل�شباب الذين عندهم عطاء
يف جميع املجاالت يف الفن والأدب والبحوث العلمية ،وينبغي �أن تبنى على هذه القاعدة �أمور
�أخرى .املجتمع ا�ستعجل يف اقتطاع اجلائزة من م�سريتها واكتفى ب�أنها حفل �سنوي تعطى جوائز
�إىل فائزين ،ولذلك فعقليتي ال تتواءم مع املجتمع ..م�شكلتي �إنني �أ�سعى لأن � ّأقدم فكرا ال
يقبل امل�ساومة لذلك ال ا�ستطيع �أن �أفاو�ض على بع�ض املبادئ� ..أما حماولة الو�صول �إىل املجل�س
البلدي فقد كانت جتربة جميلة بالن�سبة يل ،مل �أجنح لعدم وجود القاعدة ال�شعبية ،ولي�س لدي
كادر يو�صلني املجل�س ،وعدم جناحي �سببه دخول مناف�س �أقوى ،ورمبا لو و�صلت املجل�س كنت
�س�أ�صطدم مع الأع�ضاء ورمبا اجلهاز الر�سمي ،ولكن جتربة االنتخابات عرفتني باملجتمع ،وع ّرفت
النا�س بي ،وكان جتربتي �أي�ضا مع منتدى �سناب�س هي من �ساهمت �أي�ضا بتوا�صلي مع املجتمع.

ــ يبقى امل�شروع �صغريا ،واخلدمات تبقى حمدودة ،و�أنت تعمل يف جو تناف�سي ،ال ت�ستطيع
�أن تتجاوز بع�ض الأمور ،فالكلفة الت�شغيلية ارتفعت ،بينما العائد وقيمة العالج مل تتغري ،هذا
يجربك �أن تتنازل عن بع�ض الطموحات ..كما �أن التطوير العلمي ملن�ش�أة �صحية ي�صطدم بعقبات
كثرية منها املفهوم العام للعالج يف البالد ويف الوطن العربي ككل ،فهناك �أدوية ال يجب �أن
ت�ؤخذ ،بل يجب �أال تعطى ،والطبيب ـ يف اجلانب الآخر ـ يخاف �إذا مل يعط الدواء ومل تتغري
احلالة �أن يقال له ب�أنه غري م�ؤهل ،لذلك نحن عملنا عدة برامج للتقليل من هذه الأدوية وف�شلنا
للأ�سف ،وكانت هناك �ضغوط من امل�ستفيدين �أنف�سهم ..كما ان القدرات العلمية باتت غالية
الثمن بالقيا�س �إىل الإمكانيات ،ف�ضال عن ان هناك مفهوما خاطئا حول امل�شاريع التي تقدم
خدمة للمجتمع حيث يرى البع�ض �أنها يجب �أال تربح ،يف املقابل �إذا مل تربح كيف ت�ستمر يف
�أدائها ..والأمر الأهم يف كل ذلك �أن الإعالم هو �ضد القطاع ال�صحي اخلا�ص ،حيث ي�صفه
باجل�شع والأو�صاف ال�سيئة ،حتى �أن البع�ض يراها ال ت�صلح ل�شيء ،هذه الثقافة �إذا ما ا�ستمرت ــ كانت لكم م�ساهمات يف بع�ض الفعاليات االجتماعية ،هل كانت تلك
امل�ساهمات لغر�ض الدعاية فقط �أم لغر�ض خدمة املجتمع؟
فهي ت�ضع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية �أمام خطر عدم اال�ستمرار.
ــ �أمل تفكر يف تطوير امل�ستو�صف ب�أن يتحول �إىل �رشكة من عدة �أ�شخا�ص ــ �أ�سعى لتحقيق الهدفني معا ،فالدعاية جتلب املال ،والعمل يف املجتمع �ضمن �إطار امل�س�ؤولية
االجتماعية حتقق الربح �أي�ضا ،فالدرا�سات العاملية �أثبتت �إن كل ريال ينفق على املجتمع يعود
يقدمون الدعم وتتاح الفر�صة �إىل املزيد من التطوير؟
على امل�ؤ�س�سة بريال و  36هللة.
ــ لو جاءين �شريك وهو يريد ربحا �سنويا ،فهذا �سوف يجعلني �أغيرّ فل�سفتي الإدارية.
املفو�ض �أم املدير املركزي
ــ �أي منط من الإدارة تعتمد ،هل �أنت املدير
ّ
�أم ماذا؟

ــ �أخريا بعد كل هذا ماذا تعمل الآن؟

ــ اليوم وقد و�صلت �سن التقاعد ،واعتقد �أن علي �أن �أميل �إىل الراحة و�أن �أقلل من ن�شاطي،
ــ اعتمد قيادة املوقف ،ففي بع�ض املواقف يجب �أن تكون ديكتاتورا ،وبع�ض املواقف ينبغي هوايتي القراءة ،فقد �صار يل وقت طويل مل يكن متاحا يوم كنت �شابا يافعا..
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�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
ن�ستقبل �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت �أ�سرتا القطري وامل�صطفى بزواج ابنهم �أمين عبداهلل حمفوظ القطري
على كرمية الدكتور بدر علي امل�صطفى �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ت

�صوير ريكوردجن
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زواج

�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ن�ستقبل �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة �آل جواد بزواج ابنها علي ح�سني عبداهلل اجلواد على كرمية علي عبداهلل اجلواد �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا �آل ا�سماعيل واجل�شي بزفاف ابنها ال�سيد منهال عبدالباقي �آل ا�سماعيل
على كرمية علي عبداحل�سني اجل�شي �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
36

احتفلت �أ�سرتا ال�شبيب واملرتوك بزواج ال�شاب عادل بن ال�شيخ غازي ال�شبيب
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني .

ت�صوير

ت�صوير

حممد �سلمان �آل �شبيب

عبا�س اخلمي�س

احتفلت عائلة البقال بزفاف ابنها �إياد حممد ح�سن البقال على كرمية
حممد �صالح البقال � ،ألف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا امل�سحر وامل�ساعيد بزفاف ابنها ال�سيد هادي ر�ضا امل�سحر على
كرمية حممد عبدالر�سول امل�ساعيد �ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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فهد امل�صطفى�-أحمد املو � -ضحى ال�شيوخ
�سى (�صباح ا
خلري ياقطيف)

"يف روزنامة رم�ضان وفرة من �أمنيات النا�س ،تتدىل على بابه كلما �أطل هالله يف كل عام ،ومعر�ض هم�سات
�أ�صبح بالن�سبة لنا �أمنية �أخرى وجدت طريقها �أخري ًا لت�صافحكم يف يوميات هذا ال�شهر الف�ضيل ،هم�سات
جاوزت حد الهم�س لت�صبح قو ًال م�سموع ًا يف ذاكرة ال�صورة بعد �سنوات �ست ،لنا �أن نعتد بها واال�ستناد �إليها
لر�سم هوية لهذا احلدث الفني الثقايف ،الذي يذكرنا كل عام ب�أن ال�صورة لغة يفهمها كل النا�س ،بل ي�شرتكون
يف �صناعتها ،وهم يراقبون يومياتهم عرب ثقوبها ال�صغرية يف الأجهزة املحمولة ،فيهبون حلظاتهم العابرة لذة
احل�ضور مهما متادت يف الغياب" بهذه الكلمات بد�أ معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س الذي �أقيم يف الفرتة من  9اىل  18من �شهر
رم�ضان املبارك؛ �ضمن مهرجان خريية القطيف الع�شرين والتي بات املعر�ض احد دعائمه الرئي�سية و�أ�ضحى حدثًا �سنو ًيا يرتقبه حمبي
هذا الفن من داخل �أو خارج املنطقة .افتتح املعر�ض اال�ستاذ عبدالعزيز املحرو�س وبح�ضور رئي�س املهرجان املهند�س �صالح ابوعزيز ورئي�س
اجلمعية اال�ستاذ وجيه الرم�ضان والرئي�س الفخري للجمعية املهند�س عبا�س ال�شما�سي ويف معيتهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومب�شاركة عدد
من الوجهاء وال�شخ�صيات من رجال �أعمال وم�سئولني.
ت�ضمن املعر�ض الذي كان حتت رعاية جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي اكرث من  500م�شاركة حملت توقيعات  383م�شارك وم�شاركة
عربوا بنا احلدود االفرتا�ضية لي�صلونا ب�ست وع�شرين دولة من حول العامل ت�أكيدا ال�ستمرار املعر�ض يف رحلته نحو العاملية .يف حديث
خا�ص ملجلة اخلط مع اال�ستاذ عبا�س اخلمي�س اداري �سل�سلة معار�ض هم�سات قال" :االعمال كانت مميزة هذه ال�سنة ب�شكل جميل واكرث تنوع و�أكرث عدداً  512عمل باال�ضافة للم�صور
ال�صغري  ٢٧عمل ك�أكرث معر�ض عدد وتنوعا على م�ستوى الوطن العربي ولي�س فقط على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية " وي�ضيف اخلمي�س "وكما هو كل عام هم�سات ملتقى واعدين يف
الت�صوير واملحرتفني  ،وهو ملتقى لكثري من الدول حواىل  26دولة  ،كما �أن املعر�ض والفعاليات تخدم �آالف امل�صورين كل عام وهذا ما يجعل عيون الفوتوغرافيني تنتظره �سنوياً "
�شهد املعر�ض ح�ضورا جماهري ًيا كبريا �أكد على جناح املعر�ض وجاءت الزيارات من خمتلف ارجاء املعمورة البالد وكان من �ضمن احل�ضورع�ضوا جمل�س ال�شورى الدكتور عبدالعزيز
العطي�شان واال�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل واللذان كانت لهم وقفة مطولة مع ادارة املعر�ض مبدين اعجابهما باملعر�ض .اي�ضا كان هناك زيارة من مدير جمعية الثقافة والفنون باالح�ساء
اال�ستاذ علي الغوينم ،و مدير املكتب الرئي�سي لرعاية ال�شباب بالأح�ساء الأ�ستاذ يو�سف �صالح اخلمي�س اللذان طالبا ب�ضرورة نقل املعر�ض ملدن �أخرى حول مملكتنا احلبيبة مع دعوة
خا�صة بنقله ملدينة االح�ساء� .أي�ضا كان هناك زيارات خا�صة من وفود ممثلة جلماعات الت�صوير املختلفة مثل جماعة الت�صوير يف نادي الفنون بالقطيف وجماعة االح�ساء للت�صوير الفوتوغرايف وا�شاد
اجلميع كثريا مب�ستوى املعر�ض وبتطوره �سواء من ناحية التنظيم او امل�شاركات .اي�ضا �شهد املعر�ض ح�ضورا للعديد من ممثلي ال�صحف املحلية الذين اجروا العديد من اللقاءات يف �صالة املعر�ض.
وتفنن باتي دوت�شي للحلويات يف تقدمي واجب ال�ضيافة للح�ضور طيلة ايام املعر�ض.
مرحلة التجهيز
وقال فرا�س �أبو ال�سعود "بد�أ اال�ستعداد ملعر�ض هم�سات �ضوئية اخلام�س مبكرا وا�ستغرق اال�ستعداد حوايل �أربعة �أ�شهر
مت من خاللها مراجعة الن�سخ ال�سابقة للمعر�ض والعمل على تطوير كل ما هو بحاجة لتطوير وت�صحيح النواق�ص فيها
و�أي�ضا متت مراجعة جميع االقرتاحات واملالحظات التي جاءتنا وعملنا على تنفيد كل ما ميكن تطبيقه ونراه من �صالح
املعر�ض واحلمد هلل فقد وفقنا كثريا وهذا النجاح مل يكن ليكون حقيقة لوال تعاون اجلميع من �إدارة املعر�ض او ادارة
خريية القطيف او حتى الرعاة الذين وقفوا معنا ووثقوا بنا ومبا نحن يف �صدد القيام به و�أود ان انتهز الفر�صة لأ�شكر جميع
الرعاة و�أخ�ص بال�شكر هنا جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي وعلى ر�أ�سها احلاج الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي على ثقتهم
بنا ونتمنى ان نكون على قدر ثقتهم " .وقال خالد ال�ضامن بان طباعة ال�صور هذا العام كانت مميزة ب�شكل الفت لالنتباه
وكثري من الزوار ابدوا هذه املالحظة وبالفعل فقد كنا حري�صني كل احلر�ص على ان يظهر املعر�ض باكمل وجه ولذلك
فقد مت الرتكيز على كل التفا�صيل وكانت طباعة ال�صور احداها واحلمدهلل الذي وفقنا لذلك.
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الدكتور عبدالعزيز العطي�شان مع رئي�س حترير جملة اخلط
وجولة يف املعر�ض

�سيمفونية ال�ضوء

املوقع االلكرتوين ()Http://HamasatPhoto.com

وا�شار �أمين ال�سامل ب�أن احلدث الأميز يف تنظيم املعر�ض هذا العام هو االعتماد على تكنولوجيا الويب بحيث ان الت�سجيل يف املعر�ض ورفع االعمال والتحكيم كلها متت الكرتونيا عن طريق
املوقع اخلا�ص باملعر�ض والذي مت بنا�ؤه يف فرتة قيا�سية وكان اجلهد الأكرب من يد املهند�س منهال �آل ا�سماعيل الذي كانت له كلمة خا�صة ملجلة اخلط قال فيها " :مل �أتردد يوما عن بذل ق�صارى
جهدي يف �أن�شطة عامل هم�سات .ي�ساعدين كثريا يف ذلك روح التعاون وهمة الأخ ّوة يف هذه املجموعة التي �أعتربها (عائلة) مبعنى الكلمة .ففي هم�سات �ضوئية جنتمع كروح واحدة الحت�ضان
�أعمال حملية ودولية وذلك لرفع م�ستوى التناف�س و�إبراز مهارات الت�صوير املختلفة .وكما هو مالحظ يف الإح�صائيات ال�سنوية ملعر�ض هم�سات ف�إن �أعداد امل�شاركني ال يتوقف عن االزدياد .ويف
ظل جهود اللجنة الحتواء جميع امل�صورين وت�سهيل عملية امل�شاركة يف املعر�ض فقد مت بحمد اهلل تد�شني موقع �إلكرتوين لهم�سات �ضوئية والذي يتيح للم�شاركني رفع امل�شاركات وفقا لل�شروط
املو�ضوعة بحيث يقوم املوقع الإلكرتوين بالت�أكد من ال�شروط الأولية لل�صورة ومن جاهزية امل�شاركة لالنتقال ملرحلة تقييم احلكام .كما يقدم املوقع الإلكرتوين خا�صية الت�سجيل يف الدورات
والور�ش التدريبية التي تقام خالل �أيام املعر�ض .هذا بالإ�ضافة �إىل العديد من اخل�صائ�ص املختلفة والتي بدورها �سهلت عملية امل�شاركة يف املعر�ض وقننت عملية التحكيم يف طريقة احرتافية
موحدة .فمن  HamasatPhoto.comميكنك الآن ت�صفح �أخبار املعر�ض والتعرف على �آخر امل�ستجدات والأن�شطة القادمة .وما �أن مت اختتام معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س ،بد�أت اللجنة
بو�ضع خطة تطويرية لإ�ضافة خا�صيات جديدة للموقع الإلكرتوين وذلك بعد ما تكللت هذه اخلطوة اجلديدة بنجاح و�إعجاب من امل�شاركني.
الدورات املرافقة
رافق املعر�ض خم�س ع�شرة دورة وور�شة عمل متخ�ص�صة للرجال وللن�ساء
ولالطفال وكان الإقبال عليها كبريا جدا هذا العام وعند �س�ؤالنا له عن الفعاليات
امل�صاحبة �أجابنا اال�ستاذ عبا�س اخلمي�س "الفعاليات امللحقة كل عام من دورات وور�ش عمل
عالية امل�ستوى ذات قيمة �سعرية منخف�ضة ال يعك�س جودة تلك الدورات  ،يذهب ريعها جلمعية
القطيف اخلريية لي�ساهم هم�سات بطريقة �أخرى بخدمة املجتمع كما مت اختيار مدربني متمكنني
قاموا م�شكورين باعطاء تلك الدورات ب�شكل تطوعي دعما للم�صورين املبتدئني والراغبني للدورات
ب�شكل جدي من جهة ودعما للجمعية من جهة اخرى" وحتدثت زينب �آل ا�صفري عن الور�شة
التي قامت بتقدميها وقالت ":ور�شتنا انا و اختي �ضحى ال�شيوخ "الر�سم بال�ضوء" وكان الغر�ض
منها لفت انتباه امل�صورات ب�أننا وب�أب�سط االدوات املتواجدة حولنا وب�أقل التكاليف املمكنة "امل�صباح
اليدوي" ميكننا انتاج لقطات جميلة قد تكون اجمل من ا�ستعمال �أي نوع اخر من اال�ضاءات
املتقدمة .وقال املهند�س علي عبدالعزيز الزاير بان االقبال على الدورات وور�ش العمل هذا
العام كان كبريا جدا وعلى الرغم من اهتمامنا الدائم يف اختياراتنا للموا�ضيع واملقدمني يف كل عام
اال ان احل�ضور هذا العام كان ب�أعداد اكرب .وعلى ح�سب اح�صائيات الدينامو علي الناجي امل�سجل
الرئي�سي للدورات فقد بلغ عدد امل�ستفيدين من الدورات وور�ش العمل  280متدرب ومتدربة.
معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين
رافق معر�ض هم�سات �ضوئية ال�ساد�س معر�ضا اخر هو معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين والذي �شارك فيه  21طفل وطفلة مل تتجاوز اعمارهم اخلم�سة ع�شر عاما قدموا فيه  27لوحة �ضوئية .تقول
زينب ال �أ�صفري (�صاحبة فكرة معر�ض امل�صور ال�صغري) " :معر�ض امل�صور ال�صغري هو بذرة يجب علينا العناية بها حتى تنمو الزهرة وجنني منها انقى ع�سل ،ها نحن هذا العام نرى  21زهرة
ت�شارك بكل ثقة وحما�س يف معر�ض امل�صور ال�صغري والبع�ض كانت التقاطاته تناف�س وتتحدى امل�صورين البالغني.اثبت معر�ض امل�صور ال�صغري الثاين بانه ال ميكن اال�ستهانة بنظرة الطفل الربيئة
ويهمني ان �أرى تلك النظرة تكرب وتزدهر باهتمام وعناية .واود ان ا�شيد بفاطمة غازي ال�سنان الطفلة ذات االربع �سنوات ،ا�صغر م�شاركة معنا يف املعر�ض ويجب على مع�شر امل�صورين احلذر منها
ان ا�ستمرت على هذا النهج الفوتوغرايف مع متنياتنا لهم جميعاً بنظرة اجمل للعامل مع كل التقاطه يلتقطونها".
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الفن الت�شكيلي

جنحت ادارة �صالة املعر�ض هذا العام يف تاليف كل االخطاء التي كانت يف الن�سخ ال�سابقة من املعر�ض وكان يف ادارة ال�صالة االخوات الن�شيطات رنا ابوال�سعود -زينب ا�صفري � -ضحى
ال�شيوخ � -سمر الرم�ضان -نور ال�شيخ واالخوة عبا�س اخلمي�س�-أمين ال �سامل  -علي الزاير -حممد زكي العوامي -خالد ال�ضامن  -حممود النزغة -فرا�س
ابوال�سعود -احمد هجل�س-عالء ال ا�سماعيل -فهد امل�صطفى-نايف ال�ضامن
�صمم كتيب املعر�ض الفنانني �أمين ال�سامل وعبداهلل ابوال�سعود ولتحميل الن�سخة االلكرتونية واالطالع على التغطيات اخلا�صة باملعر�ض وجميع الن�شاطات القادمة نرجو منكم زيارة
املوقع اخلا�ص باملعر�ضhttp://HamasatPhoto.com :

�سيمفونية ال�ضوء
فريق عمل املعر�ض مع رئي�س املهرجان الأ�ستاذ �صالح �أبو عزيز

هم�سات من اداري املعر�ض
طلبنا من جلنة ادارة املعر�ض كلمات ختامية وكانت هذه بع�ض الكلمات التي جاءتنا:
يقول حممد زكي العوامي "�أن معار�ضنا لي�ست �سوى �ساحة كبرية هدفها ت�شجيع جميع املواهب الفوتوغرافية ،ونرحب بجميع
الفوتوغرافيني للم�شاركة يف معر�ض هم�سات للت�صوير ال�ضوئي ،فاملهرجان للجميع".
اما عبداهلل احمد ابوال�سعود فقال "دخلت يف جمال الت�صوير عندما كان عمري  14ع�شر �سنة فقط ،ولكن مل اجد الدعم
من بع�ض املعار�ض املحلية حيث مت رف�ض �أعمايل بدون �سبب �أو تعليق ،ولكن يف هم�سات اختلف الو�ضع كلية ،حيث لقيت من
الدعم املعنوي ما �شجعني لإكمال رحلتي يف عامل الت�صوير و له كل الف�ضل يف ما و�صلت اليه الآن .يختلف هم�سات عن جميع
املعار�ض الأخرى حيث ان ما يطمح اليه هو دعم و ت�شجيع املواهب من خمتلف درجات االحرتاف و ولي�س على االنتقائية يف
اختيار االعمال .ومع �إ�ضافة ق�سم امل�صور ال�صغري ،فقد اتيحت الفر�صة لكل طفل ب�أن يرى ما التقطته يده ال�صغرية معرو�ضا يف قاعة
كبرية وهذه هي هم�سة الأمل لذلك الطفل التي تب�شره ب�أنه قد ي�صبح م�صو ًرا واع ًدا يو ًما ما كما ح�صل يل يف معر�ض هم�سات
الأول ف�شك ًرا هم�سات".
اما املهند�س �أحمد هجل�س فقال "عام بعد عام يزداد هم�سات ت�ألقا وهاهو انتقل من املحفل املحلي اىل النطاق العاملي وهذا بالطبع
ي�صب يف فائدة امل�صور املحلي بدرجة اوىل ملا له من تبادل اخلربات واال�ساليب واالفكار ،فعندما نرى ا�سماء امل�صورين جند بع�ضها وقد
اهتم بامل�شاركة يف كل معر�ض و ُيرى بو�ضوح تطور م�ستواه وانتقاله من الهواية اىل االحرتاف ،وهذا ما يبعث على الفخر ويجعلنا نبذل
جهدا اكرث يف املعر�ض القادم ،وكلي ثقة ب�أن هناك من �سيكون له معر�ضه ال�ضوئي اخلا�ص بعد ان كان هم�سات انطالقته وت�شجيعه"
اما حممود النزغة فقال" :ي�سعدين ان اكون اخريا على ار�ض املوقع خ�صو�صا اين كنت موجودا مع فريق العمل يف اول
اجتماعات مت عقدها مع جمعية القطيف اخلريية قبل ان ا�سافر المتام درا�ستي باخلارج وهانذا االن هنا ا�شاركهم العمل والنجاح .انه ل�شعور جميل ان اكون �ضمن طاقم العمل اال�شبه بالعائلة"
اخلامتة
وختا ًما تتوجه �أ�سرة املعر�ض بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف جناح هذا املعر�ض �سواء بامل�شاركة �أو احل�ضور �أو الدعم املعنوي و�شكرا خا�ص جدال جمموعة �شركات عبداهلل ال�سيهاتي
وعلى ر�أ�سهم احلاج الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي على رعايتهم الكاملة للمعار�ض والتي لوالها لواله ملا كانت التجهيزات هذا العام بال�شكل املثايل وتلك اجلودة املتقنة وهذا بالطبع لي�س
بغريب عليهم فقد د�أبوا على ت�شجيع ال�شباب يف كل املحافل واهلل ندعوا ان تكون يف ميزان ح�سناته وال�شكر مو�صول الدارة جمعية القطيف اخلريية  ،والدارة املهرجان التاحة الفر�صة لنا جمددا
لإقامة فعالياتنا.واخريا �شكر خا�ص لباتي دوت�شي لتقدميهم لواجب ال�ضيافة اليومية طيلة ايام املهرجان� .شكر خا�ص ملنظمي املعر�ض املتمثلني يف (امين ال �سامل  -عبا�س اخلمي�س  -حممد زكي
العوامي -رنا ابوال�سعود – حممود النزغة – منهال ال ا�سماعيل -عبداهلل ابوال�سعود-مراد ابوال�سعود -احمد هجل�س -خالد ال�ضامن – نايف ال�ضامن -زيد ابوال�سعود-فهد امل�صطفى -نواف
امل�صطفى  -عالء ال ا�سماعيل -فرا�س ابوال�سعود -زينب ا�صفري � -سمر الرم�ضان  -علي عبدالعزيز الزاير – علي احمد الناجي� -ضحى ال�شيوخ -فهد ابوال�سعود)
وختام التغطية عبارة لفرا�س ابوال�سعود "ال اقول بان هم�سات �ضوئية ال�ساد�س قد انتهى ولكن �أقول هم�سات �ضوئية ال�سابع قد بد�أ فكونوا معنا"
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ٌ
ب�سمالت على
أ�سئلة عا�شقة
ل�سان � ٍ

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان

عبداهلل علي الأقزم
ْ
قـر ْ�أ كواكـبـُهُ
ت�شع�ش َع املجدُ
مل تـُ َ
مب�شرق ِه
��ت ال��دن��ي��ا
ِ
�سما ف���أورق ِ
الفكر ْ
مل ي���زر ْع روائ�� َع��هُ
غ�س َل
َ
و َّ
الكفر و الإحل����ا َد عاملُهُ
م��ا ج���او َر
َ
آخ��ر ُه
ال��زُّ ه��دُ �أ َّو ُل��ـ��هُ و ال��زُّ ه��دُ � ُ
احلِ�� ْل ُ��م ج��وه ُ��ر ُه و اجل���و ُد يف د ِم ِ��ه
اب��نُ الف�ضائل ِ ْ
مل �أدخ���لْ ف�ضائ َلهُ
�ساءلتُ عنهُ و يف نب�ض ِ ال�س�ؤال ِ �صدى
َم ْن ذا يكونُ و ِم ْن � ِّأي الوجو ِد �أتى
َ
��واب هنا
فقيل يل �إ َّن��هُ �أحلى اجل ِ
َ
ذاك الإما ُم الذي ِمن ح�س ِنه انبثقتْ
ُّ
كل
الكواكب ِمن معنا ُه قد �سطعتْ
ِ
ْ
مل ُتخ َلقْ مناق ُبهُ
ابنُ النب َّو ِة
حيدرة
ي��ا اب��ن
فاطمة ي��ا اب��نَ
ٍ
ٍ
هذي
اء ما احتكمتْ
ُ
جوارح َك الغ َّر ُ
�أن��تَ الطهو ُر ال��ذي مل يقرتن �أب��د ًا
على ت�لاو ِت َ
��ك الأزه����ا ُر ق��د نطقتْ
معرفة
�إذا ح�ضنـتـُ َك يف ع�شق ٍ و
ٍ
ر�سمتُ وج��ه َ
��ك يف �شعري و يف بدين
مدائنُ الع�شق ِ يف روح ِ الهوى نه�ضتْ

ثقافة

�آخر الكالم

�آخر الكالم

��ات غني
�إال على جوهر ٍ ب��امل��ك ُ��رم ِ
وح ِم ْ��ن زن��زان ِ��ة البدن ِ
ال���ر َ
و ح�� َّر َر ُّ
�إال ليهز َم ف��ك��ر ًا
غ�ي�ر ُمتزن ِ
َ
و ْ
مل ت�شاركهُ يوم ًا راية ُ العفن ِ
و ُّ
ك��ل دن��ي��ا ُه ب�ين امل��اء ِ و ال��لَّ�بن ِ
و كفـُّهُ ال�برقُ �أفنى عا َ
مل الوثن ِ
�إال و ع��املُ��ه��ا يف الع�شق ِ جنَّني
فطن ِ
��ب ن��ق ٍّ��ي م�ؤمن ٍ ِ
ل��ك ِّ��ل ق��ل ٍ
ِّالوات �أ ْم ِم ْن خارج ِ الزَّمـن ِ
مِنَ الت ِ
ب�ين
ال�سفن ِ
ِ
املالئك بني امل��اء و ُّ
ُّ
ال�س
ح�سن ِ
ِ
ماوات ْ
من ُح ْ�سن ٍ �إىل َ
كل َّ
و ن��و ُره��ا فيه ما �صلَّى م�� َع الوهَ ن ِ
ن�شيء فينا � َ
أجمل
ال�سنن ِ
َ
ُّ
�إال لتـُ
َ
َ
وحي ِّ
فيك غني
عا�ش
كل َج َمال ٍ
يا َ
�إىل التغطر�س ِ و ُّ
الطغيان ِ و الفنت ِ
ما ب�ين لونينْ ِ ب�ين ُّ
الطهر ِ و ال��دَّ رن ِ
�شهد ًا و َ
فيك ه��وى الأزه��ار ِ ذ َّوبني
ُّ
فكل ُح ْ�سن ٍ م َع الأ�شواق ِ َيح�ضنـُني
و َ
فيك
يظهر وجهُ امل�ؤمن ِ الفطن ِ
ُ
َ
و �أنتَ يف الع�شق ِ ما �
أح�لاك ِم ْن وطن ِ

رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

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

موقع املجلة على تويرت
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جمموعة ال�صادق

جمموعة ال�صادق
منذ عام 1976م

�أبو
ت اب الكراجات
�صل �إىل 900

1ريال للباب
2+ر
مي
و
ت
+
�ض
م
ا
ن �سنتني

م�صنع ال�صادق لالملنيوم
ال�صادق ملطابخ الأملنيوم و

تخفي�ض

ا
ت كربى على

PVC

م�صنع ال�صادق للأبواب الأوتوماتيكية
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