العـدد (-) 45ال�سنة الرابعة  -ذو احلجة 1435هـ � -أكتوبر  2014م

�أمري ال�شرقية يرعى حفل �أهايل القطيف
مبنا�سبة اليوم الوطني
ال�سيد علي ال�سيد باقر العوامي
يكتب عن زعيم القطيف عبد اهلل بن ن�صراهلل

معايل ال�شيخ عبدالعزيز التويجري

حمافظ القطيف يفتتح مهرجان الدوخلة

عبدالرحمن ال�شبيلي

عند ال�صباح
خالد الفرج رائد املالحم
حمد القوم ال�سرى الوطنية يف �سرية امللك عبدالعزيز

علي ال�شعلة

حلة حمي�ش..
املاء واخل�ضرة ..

د.عبد الإله اخلمي�س

مر�ض خ�شونة
�أو احتكاك املفا�صل للركب الإنزالق الغ�ضرويف

د .نبيل ر�ضي النغمو�ش

نحن نبني امل�ستقبل

العـدد (-) 42ال�سنة الرابعة  -رم�ضان 1435هـ 2014 - JULY -

القطري للإ�ست�شارات الهند�سية
AL QATARI ENGINEERING CONSULTANTS
درا�سات هند�سية ت�صاميم معمارية �إ�شراف هند�سي �إدارة م�شاريع �أعمال م�ساحية

املكتب الرئي�سي  -الدمام
�ص.ب63063 :
الرمز الربيدي31516 :
تليفون0138090336 :
فاك�س 0138090204 :
Email: dammam@qatcon.net

القطيف \
�ص.ب570 :
الرمز الربيدي31911 :
تليفون0138541014 :
فاك�س 0138540641 :
Email: qatif@qatcon.net

Facebook.com/qatcon

تبوك
�ص.ب941 :
تليفون0144230126 :
فاك�س 0144222069 :
Email: tabouk@qatcon.net

لبنان -بريوت
�ص.ب995 :
تليفون9619638730 :
فاك�س 9619638731 :
Email: lebanon@qatcon.net

www.qatcon.net
�أكتوبر  - 2014العدد 45

3
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اليوم الوطني
وطن ينه�ض  ..و�صروح ت�شيد

Email: alkhatmag@yahoo.com
ال �شك �أن الدور الكبري واملخل�ص الذي قام به جاللة املغفور
له امللك عبدالعزيز �آل �سعود  ،يف توحيد اجلزيرة العربية ،
وت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية  ،والتعامل بفهم ووعي
وثقة بالنف�س ومعرفة بالتاريخ �إجناز عظيم يح�سب لهذا الرجل
احلكيم الذي متكن بعبقرية من توحيد �شتات القبائل من
كافة املناطق  ،وجمعهم حتت راية واحدة  ،من و�ضع ال�شتات
�إىل دائرة الدولة القوية املتما�سكة  ،حيث جمع القلوب لقيام
وطن واحدي�شهد له التاريخ بالقوة والإجناز.
هو �أمر عظيم يف تلك الفرتة التاريخية املليئة بالأحداث
اجل�سام  ،ومن الإن�صاف �أن يرد الف�صل ل�صاحب الف�ضل ،
فنقول �أنه بهذا العمل ا�ستطاع �أن ينقل املنطقة كلها من حالة
الت�شرذم الذي ران على الأنحاء طويال �إىل واقع جديد بفهم
وقدرة على اللحاق بالع�صر .
لقد متكن امللك عبدالعزيز �آل �سعود من �إقامة اململكة ،
واتخذ موقف احلياد خالل ن�شوب احلرب العاملية الثانية  ،ثم
�شارك مع اجليو�ش العربية يف حرب فل�سطني �ضد الع�صابات
ال�صهيونية التي �أقامت دولة �إ�سرائيل  ،فقد كان لديه ح�س
عروبي يقظ ومعلن .
ويف  17جمادى الأوىل  1351هـ ـ1932م �أ�صدر امللك عبد
العزيز قراراً يعلن فيه عن نظام توحيد اململكة ،وحتديد يوم
اخلمي�س  21جمادى الأوىل يوماً لإعالن توحيدها حتت ا�سم
"اململكة العربية ال�سعودية"؛ فتوحدت جميع �أجزاء اململكة
العربية ال�سعودية ب�شكل ر�سمي يوم  1351–5–21هـ
 1932–9–22/م.وبهذه اخلطوة املباركة �أ�صبحت اململكة
تتطلع لتحقيق احللم يف �أن ت�سابق الزمن لتكون دولة ع�صرية .
وميكن الإ�شارة لعدد من العنا�صر التي �صاحبت الت�أ�سي�س
وهي:
• االهتمام يف ب�سط ال�سيادة على كافة املناطق التي لها
�صلة تاريخية وجغرافية بالدولة الوليدة.
• املرونة يف احلركة  ،مع القدرة على التعامل احلا�سم مع
القوى الكربى التي كانت ت�سود العامل حينذاك.
• املحافظة على اخل�صو�صية  ،وعدم االجنراف للتقليد
الأعمىللغرب �أو ال�سري على نهجه وهذه النقطة تعمقت
باملمار�سة .
• تر�سيخ اخلط العربي الذي كان واحدا من �أهم مالمح
الدولة ال�صاعدة  ،وذلك من خالل ممار�سات على الأر�ض
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رئي�س التحرير  /ف�ؤاد ن�صراهلل
ت�ؤيد هذا االجتاه.
• املحافظة على العالقات الطيبة مع دول اجلوار ،وهو ما
ات�ضح يف العديد من االتفاقيات واملعاهدات  ،كان من بينها
عقد معاهدة مع اليمن لتحل امل�شاكل احلدودية بني اليمن
وال�سعودية عام 1353هـ 1934 ،م.
• اال�ستفادة الق�صوى من النفط يف االرتقاء بالدولة عرب
عملية طويلة من االحالل والتجديد .
ودارت الأيام دورتها  ،وانتقلزمام القيادة خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يعا�ضده �أخواه:
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل
العهد ،حيث متيز حكمه بالكثري من الإجنازات العظيمة ،
واخلطوات املت�سارعة لتحقيق الكثري من الطموحات.فقد �سار
على النهج القومي ل�سابقيه من امللوك الكرام ؛ لت�صبح اململكة
العربية ال�سعودية دولة قوية � ،صاحبة ت�أثري وا�ضح يف الدائرتني
العربية والعاملية  ،كما �أنها �أكملت بناء الدولة احلديثة و�أ�ضاف
ببعد نظره وبقراراته احلا�سمة  ،الكثري لتتحول اململكة لدائرة
اتخاذ قرار يتجاوب �صداه يف كافة العوا�صم العاملية.
وتربز قوة اململكة يف الداخل واخلارج من خالل عدد من
العنا�صر ميكننا الإ�شارة �إليها وهي:
• توطيد �صالت اململكة بالدول العربية والإ�سالمية
ال�صديقة مع ا�ستمرار الت�شاور مع الدول التي حتر�ص على
ا�ستقرار املنطقة.
• تنمية البالد عرب القيام مب�شروعات لتحديث البنية
التحتية بحيث متكنت تلك اخلطط من رفع م�ستوى املعي�شة
يف كافة �أنحاء البالد.
• الرغبة يف نقل العلم لأجيال جديدة من ال�شباب ،
ال�شيء الذي �أحدث نقلة نوعية يف م�سار اململكة باجتاه
تطوير الإدارة.
• بعد ان�ضمام اململكة التفاقية التجارة العاملية ، 2005
ويف مواكبة للحدث مت الإعالن عن م�شروعات اقت�صادية
�ضخمة ،منها  :مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية  ،ومدينة
الأمري عبد العزيز بن م�ساعد  ،ومدينة املعرفة  ،ومدينة جازان
االقت�صادية  ،ومركز امللك عبد اهلل املايل،وع�شرات امل�شاريع
العمالقة التي التي ت�صب يف م�صلحة الدولة واملواطن.
• مل تعد اململكة متلك ترف �أن تنتظر الأحداث لتعطي

رد فعلها بل �سارعت لتقود الأحداث مبا ي�ضمن �أمن و�أمان
املواطن فيها .
• التو�سع يف برامج االبتعاث التعليمي للخارج  ،وزيادة
رواتب الطلبة املبتعثني بن�سبة ..%50كما مت التخطيط لإن�شاء
مدن اقت�صادية يف كل من رابغ وحائل واملدينة املنورة
وجازان وتبوك.
• �إجراء تعديل يف فقرة من فقرات النظام الأ�سا�سي
للحكم ب�إن�شاء هيئة البيعة والتي �صدر بيوم اخلمي�س 28
رم�ضان 1427هـ ،و�إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام هيئة
البيعة ب�صيغته النهائية لو�ضع �آلية فاعلة النتقال ال�سلطة
ب�سال�سة .
• تطوير بع�ض النظم الأ�سا�سية يف اململكة  ،ومنها �إ�صدار
نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل ب�صيغة جديدة .
• الأمر ببدء التو�سعة الكبرية للم�سجد احلرام يف مكة يف
املنطقة ال�شمالية للحرم ،وامل�سجد النبوي،والقيام ب�أعمال
تو�سعات للم�شاعر املقد�سة يف منى ومزدلفة وعرفات.
• قامت الدولة يف عهده املبارك بالت�صدي احلازم للدعاوي
الإرهابية التي تهدف �إىل تفكيك الدولة وقد �أدى ذلك �إىل
ارتفاع �أ�سهم اململكة ال�سيا�سية يف املنظومة الدولية.
• م�شاركة املر�أة يف بناء الدولة  ،وذلك بقرار دخول املر�أة
كع�ضو يف جمل�س ال�شورى والرت�شح للمجال�س البلدية ،الأمر
الذي يعلن البدء يف تو�سيع قدرات الدولة عرب اال�ستفادة
من كل قواها الرثية .
وحقيقة الأمر �أن اخلطوات احلثيثة التي مت�ضي بها اململكة من
�أجل االرتقاء مب�ستوى معي�شة املواطن.
ومل يكن هذا ممكنا بغري ذلك التما�سك القوي والعميق بني
خادم احلرمني وبني جموع املواطنني الذين �شعروا باليد احلانية
متتد لت�ساندهم يف امللمات وتقف معهم يف كل موقف �صعب.
�إن هذا الرجل العربي الأ�صيل غر�س حبه يف قلب الكبري قبل
ال�صغري ؛ لأنك ت�شعر معه بال�صدق وال�شفافية  ،والأ�صالة ،
مبا ي�ضعه �ضمن ال�صفحات اخلالدة لتاريخ اململكة يف ع�صرها
احلديث بل لن نذهب بعيدا حني نقول �أنه قد و�ضع ا�سمه
فعال يف ال�صفحات امل�شرقة للعامل كله .
حفظ اهلل وطننا الغايل يف ظل قيادته احلكيمة من كل �سوء
ومد يف �أعمارهم،و�أدام علينا نعمة الأمن والأمان�.إنه �سميع
جميب.

مبنا�سبة اليوم الوطني
يتقدم �آل ن�صراهلل و�أبو ال�سعود والبيات والن�صر والناجي واحلجي
ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز
ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
ويل ويل العهد
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز
�أمري املنطقة ال�شرقية
و�سمو الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد
نائب �أمري املنطقة ال�شرقية
ولأفراد الأ�سرة املالكةوكافة �أبناء ال�شعب ال�سعودي
بهذا اليوم التاريخي املجيد �سائلني اهلل العلي القدير �أن يحفظ بالدنا
ويدمي عليها نعمة الوحدة والأمن واال�ستقرار

متابعات

الأمري �سعود بن نايف خالل احلفل ويبدو �إىل ي�ساره حمافظ القطيف الأ�ستاذ خالد ال�صفيان
و�إىل ميينه ع�ضو جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صر اهلل

كلمات الأهايل عربت عن الوالء للقيادة الر�شيدة والوطن

�أمري ال�شرقية يرعى حفل �أهايل القطيف
مبنا�سبة اليوم الوطني
كتب /منري النمر
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية
حفل �أهايل القطيف مبنا�سبة اليوم الوطني ،وا�ستقبل برتحاب كبري من قبل �أهايل
املحافظة الذين لوحوا له ب�أيديهم وعربوا عن م�شاعرهم جتاه الوطن وقيادته الر�شيدة،
فيما بادلهم �سموه ال�شعور ذاته.
وا�ستمع �سموه اىل كلمات �أهايل القطيف التي عربت عن الوالء للقيادة الر�شيدة
والوطن ،وجتول يف "البيت القطيفي" واطلع على فعالياته.
وقام �سموه بجولة علىاملعر�ض الذي �أقيم بهذه املنا�سبة والذي ت�ضمن م�صاحف
ومواد �صحافية قدمية من متحف القطيف احل�ضاري لل�سيد ح�سني علي العوامي،
تعرب عن حب �أهل القطيف للوطن وللقيادة منذ ع�صر الأجداد ،و�شددت الكلمات
على �أن جميع �أهايل القطيف هم جنود للوطن وم�ستعدون لتقدمي الغايل والنفي�س
خدمة وت�ضحية للوطن الغايل.
وقال حمافظ القطيف خالد ال�صفيان يف املهرجان الذي احت�ضنته الواجهة البحرية
مبحافظة القطيف و�شهده مديرو الإدارات احلكومية وعدد من امل�س�ؤولني والأعيان
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والأهايل وجمع من املواطنني�" :إننا ن�شكر �صاحب ال�سمو امللكي �أمري املنطقة
ال�شرقية �سعود بن نايف على تواجده بيننا وتلبية الدعوة" ،م�شريا �إىل �أن �سموه ال
يتوانى يف دعم كل �ش�ؤون حمافظة القطيف ،وتابع "بهذه املنا�سبة الغالية ي�شرفني
�أن �أرفع با�سمي وبا�سمكم جميعا �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات ل�سيدي خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدفاع الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ولويل ويل العهد الأمري
مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود و�أمري املنطقة ال�شرقية الأمري �سعود بن نايف ،ونائبه
الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد ولال�سرة الكرمية ولل�شعب ال�سعودي الويف".
وتابع "ال�شك ان ذكرى اليوم الوطني عزيزة على القلوب وجندد من خاللها العهد
والوالء ونقدم التهنئة لقادة البالد  ،كما نهنئ انف�سنا يف مثل هذه املنا�سبة الكرمية
ونعاهد القيادة احلكيمة ب�أن نكون اجلنود املخل�صني يف كل امليادين لتكون راية الوطن
عالية خفاقة يف جميع املحافل املحلية والدولية" ،م�ؤكدا �أن اليوم الوطني للمملكة
عالمة بارزة حيث ا�ستطاع امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه� ،أن يحقق ما
مل ي�ستطع �سواه حتقيقه رغم توا�ضع االمكانات وقلتها يف ذلك الوقت لأن اعتماده

متابعات
الأ�سا�سي كان على اهلل �سبحانه وتعاىل".
وتابع "�إن �إحياء اليوم الوطني عاما بعد عام يعترب دعوة خمل�صة لكل �أبناء الوطن
الغايل للعمل واملحافظة على ما حتقق من اجنازات يف كافة املجاالت فقد كان املواطن
ال�سعودي وما زال هو حمور عملية التنمية وهدفها ولذلك كان لزاما عليه املحافظة
على هذه املكت�سبات الغالية وان يكون يدا بيد مع قيادته احلكيمة التي ال ت�ألو جهدا
يف عمل كل ما فيه خري ورفاء ومناء هذا الوطن ومواطنيه االوفياء وان م�صدر عزنا
وفخرنا ورخائنا و�أمننا وا�ستقرارنا يفر�ض علينا من منطلق الواجب الديني ما يحتمه
جتاه وطننا وان نكون يدا بيد مع قيادتنا احلكيمة يف نبذ كل هذه الأمور الإجرامية
امل�شينة وحماربة كل من ت�سول له نف�سه العبث مبقدراتنا كل من موقعه متكاتفني
متعا�ضدين مع قيادتنا احلكيمة يف هذا التوجه املبارك".
وعلى وقع ال�سالم امللكي جاءت الق�صائد الوطنية التي �ألقاها ال�شعراء من خمتلف
مدن حمافظة القطيف ،مثل عنك و�أم ال�ساهكوتاروتو�صفوى ،و�ألقى ع�ضو املجل�س
البلدي املهند�س عبا�س ال�شما�سي كلمة بهذه املنا�سبة قدم خاللها التهنئة للقيادة
احلكيمة وال�شعب الويف على ما حتقق للوطن من اجنازات كبرية وعمالقة �شهد بها
القا�صي والداين و�أ�ضحت مثار �إعجاب اجلميع ،و�أ�سهمت يف و�ضع هذه البالد
العزيزة يف م�صاف الدول املتقدمة يف �شتى �ش�ؤون احلياة ،وقال "�إننا ويف هذه البقعة
احلاملة يف قطيف الوفاء واملحبة ،والتي حتت�ضن هذه
املياه الدافئة ،والأمواج الراق�صة ،وتلك ال�سعفات
ال�شاخمة ،لن�شاطركم ون�شاطر الوطن ب�أ�سره يف هذه
امللحمة ونح�ضن بني �أ�ضلعنا كل جزء من ربوع
الوطن من �شرقه �إىل غربه ومن �شماله �إىل جنوبه".
وتابع "�إن حب الوطن الذي يكتنف �أبناء هذه
املدينة الوادعة امل�سكونة باحلب والوالء ،والغنية
بالرتاث والأ�صالة ،وعراقة التاريخ جعل �شاعرها
عبداهلل اجل�شي ال�شخ�صية الثقافية ال�سعودية 1426
واملقلد من خادم احلرمني ال�شريفني لو�سام امللك
عبدالعزيز من الدرجة الأوىل" .و�أ�ضاف "ذكرى
اليوم الوطني تدفعنا جميعا لالعتزاز والفخر بهذا
الوطن الأ�شم واحلفاظ على منجزاته والعمل على
ر�سم م�ستقبل �أكرث بهاء وعطاء ومناء ،انها ر�ؤية ملك،
ووفاء �شعب ،وم�ستقبل وطن� ..سائال اهلل العلي
القدير �أن يدمي لهذا الوطن �أمنه وا�ستقراره ورخاءه
ليظل الوطن �شاخماً فوق القمم ب�إذن اهلل ،حفظ اهلل
مليكنا املفدى خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني و�سمو ويل ويل عهده و�أبقاهم ذخرا
لهذا الوطن املعطاء وكل عام والوطن بخري".
و�أعجب اجلمهور املحت�شد داخل خيمة احلفل
اخلطابي بالأوبريت الوطني الذي عك�س احلب
والوالء للقيادة الر�شيدة والوطن مب�شاركة 26
م�شاركًا ،وحمل الأوبريت عنوان "دانة الوطن" كتبه

ال�شاعر علي عبدالكرمي امل�صطفى.
وتطرقت اللوحة الثالثة منه �إىل م�سرية امللك عبدالعزيز يف توحيد اململكة ،و�شهد
املهرجان املركزي  50فعالية احتفاال باليوم الوطني ،وتوزعت على مربعات على طول
الكورني�ش ،ووزعت البلدية جوائز قيمة يف م�سابقات رعتها ،كما مت توزيع نحو 3000
جائزة على احل�ضور ،وع�صرا �شهد املهرجان �سباق اجلري الذي رعته رعاية ال�شباب
مب�شاركة  500مت�سابق مب�شاركة �أندية م�ضر والنور واالبت�سام واخلويلدية واملحيط
والهداية واخلليج والرتجي ،و�شاركت � 48أ�سرة منتجة عر�ضت �أف�ضل ما لديها ،كما
�شاركت الك�شافة بفرق تنظيمية ومبهام وطنية مب�شاركة من الكلية التقنية يف القطيف.
وقال املن�سق العام للمهرجان ع�ضو جمل�س املنطقة ال�شرقية حممد الدعلوج�” :إن
مهرجان اليوم الوطني حمل اهتمام اجلميع ،ويحفل بجوائز عدة ،منها ما قدمته �أمانة
املنطقة ال�شرقية ممثلة يف بلدية حمافظة القطيف لهذا املهرجان من جوائز نقدية مهمة
وقيمة لل�شعر والفن الت�شكيلي .واعترب الدعلوج �أن االحتفال بذكرى اليوم الوطني
ي�أتي لي�ؤكد اجتماعنا حتت راية التوحيد ،التي ت�آلفت حولها القلوب ،مبختلف
توجهاتها ،يف وطن واحد وحتت راية واحدة بدال من ال�شتات والفرقة التي كانت
تعي�شها اجلزيرة العربية قبل توحيدها من امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال �سعود،
وهو النهج الذي �سار عليه �أبنا�ؤه".
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متابعات

حمافظ القطيف يفتتح مهرجان الدوخلة

املهند�س �شاكر �آل نوح �أحدة الرعاة للمهرجان يت�سلم درع ًا تكرميي ًا من حمافظ القطيف خالد ال�صفيان ومن مدير املهرجان ح�سن �آل طالق عن جمموعة نوح العقارية
كتب/حممد الرتكي
ت�صوير :ه�شام االحمد ،نورة ال�شيخ

على �أنغام �أوبريت «الدوخلة» افتتح حمافظ القطيف
خالد ال�صفيان  ،مهرجان الدوخلة الوطني العا�شر ببلدة
�سناب�س يف جزيرة تاروت ،بح�ضور �أكرث من  2000زائر
وزائرة.
وح�ضر تد�شني املهرجان الذي ي�ستمر ملدة  10ايام،
عدد من امل�س�ؤولني ووجهاء ورجال الأعمال واملثقفني
والفنانني باملحافظة.

8

يت�سلم 45
للمهرجانالعدد
الرعاة 1435هـ -
احلجة
درع ًا تكرميي ًا
ذو�أحد
علي الغامن
من حمافظ القطيف خالد ال�صفيان عن م�ؤ�س�سة ريكوردجن

و�شهد حفل االفتتاح اوبريت م�شاركة  60ممثل من
خمتلف الفئات العمرية وتكون من ع�شر لوحات ت�سرد
حكاي ًة وطني ًة ت�ؤكد على �أهمي ِة الوحد ِة الوطنية وتوحيد
أمن الوطن.
ال�صفوف ِ�ض ّد �أي خط ٍر قد ُيهدِ د � َ
االوبريت من ت�أليف واخراج ح�سني �آل عبد املح�سن
ومب�شاركه كل من �أحمد �آل عبد املح�سن واملخرجة
�سكينة عبداهلل �آل عبد املح�سن كمخرجني م�ساعدين
للأوبريت ،ومب�شاركة ال�شاعر يا�سر املطوع وال�شاعر منري
النمر.
و�شارك يف ت�سجيل لوحات الأوبريت جمموعة
من الفنانني ال�شباب من بينهم ح�سني احلمادي،
عمار قري�ش ،علي املبارك ،ف�ؤاد البا�شا ،وزكي
�إبراهيم.
و ي�ستهدف املهرجان الذي يقام على م�ساحة
� 50ألف مرت مربع �إر�ساء مفاهيم تطبيقية للتوعية
والتنمية الب�شرية يف جماالت ثقافية واجتماعية

و�صحية ومهنية من خالل فعاليات وبرامج خمتلفة،
وت�ضمنت فعاليات احلفل ،القران الكرمي ،كلمة االهايل
والقاها املهند�س �شاكر ال نوح ،كلمة البلدية والقاها مدير
العالقات واالعالم يف بلدية حمافظة القطيف جعفر
امل�سكني ،اوبريت الدوخلة ،تكرمي الرعاة الداعمني ،جولة
ميدانية يف املهرجان.
وطالب مدير عام التخطيط العمراين يف �أمانة املنطقة
ال�شرقية� ،سابقاً ،املهند�س �شاكر �آل نوح ،الهيئة العامة
لل�سياحة واالثار تد�شني قرية تراثية دائمة يف موقع
الدوخلة تعك�س التاريخ امل�شرق ولت�ستقطب الزوار طوال
العام ولت�سهم يف احداث نقلة �سياحية تدعم االقت�صاد
املحلي.
وقال ”ان القرية الرتاثية احلالية يبذل فيها جهد خارق
وعمل د�ؤوب يف كل عام ،ولكنها يف ختام املهرجان
تنتهي مب�أ�ساة ويذرف البع�ض لأجلها الدموع وهو يرى
هذا اجلهد الكبري يقتلع من جذوره يف حلظات �صمت

متابعات
رهيب حتى ي�صبح قاعا �صف�صفا“.
وطالب يف الوقت نف�سه اىل اطالق مهرجان الغو�ص
والل�ؤل�ؤ يف بلدة دارين ،م�شريا اىل جتاوب رئي�س الهيئة
العامة لل�سياحة والأثار الأمري �سلطان بن �سلمان مع مثل
هذه املقرتحات .واقرتح ال نوح على ادارة املهرجان
تخ�صي�ص جناح يف القرية ال�ست�ضافة منطقة من
مناطق اململكة يف كل وي�شمل املهرجان الذي يفتتح
ابوابه يوميا من ال�ساعة  4م�ساء حتى الثانية ع�شر بعد
منت�صف الليل ،على القرية الرتاثية ،الرتاث البحري،
احلرف اليدوية ،املقهى ال�شعبي ،املعار�ض الفنية ،اال�سر
املنتجة ،النحت على الرمال ،اخليمة الثقافية ،م�شروعي
ال�صغري ،امل�سرح اخلليجي واملحلي ،معر�ض القران
الكرمي ،معر�ض ال�سالمة املنزلية ،معر�ض ال�سيارات
املعدلة ،اخليمة ال�صحية ،املعر�ض واال�ستك�شاف،
ال�سالمة املرورية ،قرية الاللعاب الرتفيهية ،املر�سم احلر،
وبرنامج خا�ص للمر�أة يف الق�سم الن�سائي.

و�أ�شاد رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجان ح�سن الطالق
برعاية �أمري املنطقة ال�شرقية ،م�ضيفا انها �ستعطي
للمهرجان قيمة وثقال كبريين على امل�ستوى الر�سمي
واالجتماعي.وا�ضاف �إن مهرجان هذا العام يتميز ب�إقامة

جميع فعالياته يف خيام مكيفة ،بينما تتنوع فعاليات
املهرجان بني الثقافية والريا�ضية والرتفيهية وال�سياحية
والرتاثية واالقت�صادية ،وكل ما من �ش�أنه �أن يخدم
ال�سياحة يف املنطقة.

يف تد�شني مهرجان النخلة مدير فرع وزارة الزراعة بالقطيف

ربع مليون نخلة بالقطيف تنتج  8طن �سنويا من التمور
تقرير /خالد ال�سنان -ت�صوير /علي العبداهلل
�أقيم يف مطلع ذي احلجة مهرجان النخلةيف �إحدى مزار القطيف والذي تنوعت فقراته
و�أركانه  ،منها ما هو خا�ص بت�سويق منتجات النخلة من متور ،ودب�س ،وم�شغوالت
يدوية ،ومنها �أركان ثقافية ،وترفيهية �أبرزها� :سوق التمور واملنتجات الزراعية ،ومعر�ض
مواد النخلة  ،وفنون وتراث  ،و�ضيافة من وحي النخلة ،مع املزارع و�أركان الأ�سر
املنتجة.وقال مدير فرع وزارة الزراعة بالقطيف املهند�س عبداهلل الفرج  ،خالل
تد�شينه فعاليات مهرجان النخلة يف ن�سخته الثانية م�ساء اخلمي�س من غرة ذي احلجة
1435هـ �:إن �أر�ض القطيف حتت�ضن ربع مليون نخلة مثمرة حالياً  ،بالرغم من الإزالة

الكبرية للنخيل امل�صاب ب�سو�سة النخيل احلمراء.
وذكر الفرج ب�أن عدد منتجي التمور بالقطيف يزيد عن �ألفني مزارع  ،والنتاج يتجاوز
الثمانية �آالف طن �سنوياً  ،وال ينق�ص هذه املحافظة �سوى م�صنع للتمور لكي ي�ستطيع
املزارعني ت�سويق انتاجهم بال�شكل ال�صحيح ،وقال الفرج ب�أن هذه دعوة للم�ستثمرين
ورجال االعمال للم�ساهمة بدعم زراعة النخيل وانتاج التمور من هذا اجلانب.
و�أكد ب�أن حمافظة القطيف لديها �إنتاج متور ي�ستوعب على �أقل تقدير �أربع م�صانع متور
مبتو�سط طاقة انتاج  2000طن �سنوي.
وقال ب�أنه لو نظرنا اىل ما مت ان�شا�ؤه باململكة من م�صانع للتمور لوجدنا �أن �أكرث من 56

م�صنعاً ل�صنيع التمور موزعة على مناطق اململكة املختلفة لي�س بينها م�صنعاً واحداً يف
حمافظة القطيف وهي امل�شهورة بزراعة النخيل وانتاج التمور منذ القدم.
وحتدث الع�ضو امل�شارك يف الفعاليات املخرج حم�سن احلمادي عن فعاليات امل�سرح
يف هذه الن�سخة والتي من بينها :م�شاهد متثيلية تراثية حتكي واقع املجتمع القطيفي
قدميا يف امليدان  ،و�ألعاب �شعبية قطيفية ميدانية �أمام اجلمهور  ،وغناوي ورق�صات
من الرتاث  ،وم�سابقات حركية عن النخلة  ،وم�سابقات ثقافية عن النخله عبارة عن
م�صطلحات قدمية  ،وم�سابقة �صعود النخلة  ،وم�سابقة ت�سحيت ال�سعف  ،وا�سكت�شات
م�سرحية عن النخلة والكثري.
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متابعات

فعاليات تراثية رائعة مبهرجان ”مللوم“ باجلارودية

ت�صوير :ه�شام الأحمد

افتتحت فعاليات مهرجان فرحة العيد «مللوم» ببلدة
اجلارودية يف حمافظة القطيف  ،بح�ضور كبري بلغ �أكرث
من خم�سة �آالف زائر .وافتتح املهرجان رئي�س جمعية
اجلارودية ح�سني الرم�ضان ،ملدة �أربعة �أيام ،بح�ضور زوار
من خمتلف مدن وقرى املحافظة ومن مناطق �أخرى وجتولوا
يف �أنحاء مواقع املهرجان وا�ستمتع الأطفال ب�ألعاب خمتلفة.
وتت�ضمن فعاليات احلفل ،اوبريت ”ملة عيد“ مقدمة من
فرقة رياحني ،ق�صيدة �شعرية عن بلدة اجلارودية من القاء
الطفلة �ضياء رم�ضان ،ان�شودتني مقدمة من رو�ضة فاطمة
الزهراء ،م�سرحية بيت حجي مكي متثيل فرقة �أمواج
تاروت ،م�سابقات منوعة من تقدمي الطفلة مريان ال�صالح،
جولة ميدانية يف املهرجان.
و�شهد حفل االفتتاح �أوبريت ”ملة عيد“ م�شاركة عدد
من املمثلني وتتكون من اربع لوحات حتكي تراث املا�ضي
و�أ�صالته املمزوجة باالنتماء للأر�ض ،ويحمل يف جنباته
ذكرى الرباءة والب�ساطة وحب اخلري للجميع.
و�ضم االوبريت حديث العيد وحالوة وروعة �أيامه يف

من حفل االفتتاح

الأ�ستاذ ح�سني الرم�ضان يفتتح املهرجان

املا�ضي القريب ويعك�س مدى تفاعل النا�س فيه ومعه.
وتعر�ض يف �إحدى لوحاته �إىل حب الأر�ض واالعتزاز بها
واالعرتاف لها بالف�ضل الكبري على كل من عليها ويحث
االجيال على حفظها .ويرتكز الأوبريت يف مو�ضوعه
على �شخ�صيتني هما �شخ�صية اجلد ب�صوت قا�سم ح�سن
العي�سى و�شخ�صية احلفيد ب�أ�صوات الرباعم ال�سيد عمار
�صالح ال�شرفاء وجواد عبداهلل العي�سى وهادي ا�سماعيل
املن�شاد .الأوبريت �إن�شادي حواري فولكلوي ا�شرتك يف
كتابته ال�شعراء :عبد العزيز ال�سليمان وال�سيد حممد

�آل طالب وا�سماعيل املن�شاد� ،أدار الأوبريت و�أ�شرف
عليه ”فرقة رياحني باجلارودية“ حيث الهند�سة ال�صوتية
والتوزيع املهند�س ح�سن مكي وهيب .و�أثنى الرم�ضان على
املتطوعني واجلهات الداعمة التي بذلت و�أعطت الكثري يف
�سبيل �إظهار هذا املهرجان ب�شكل الئق .ويت�ضمن املهرجان
الذي ا�ستمر ملدة اربعة ايام 20 ،فعالية ابرزها امل�سرح وقهوة
مللوم وااللعاب الهوائية واملائية وال�سوق ال�شعبية وحديقة
احليوان ”م�صغرة“ ومعر�ض تراثي ي�ضم العمالت النقدية
القدمية ،كما ي�ضم املهرجان اكرث من  15ركنا.




7

  3ﻮس

هـ العدد
ذو احلجة

10
1435

-

45

متابعات
�آل عجيان يف منتدى حوار احل�ضارات

العالج اجل�شطالتي مدخل لتف�سري ال�سلوك
كتبت /حكيمة اجلنوبي
ا�ست�ضاف منتدى حوار احل�ضارات بالقطيف الأخ�صائي
النف�سي ومدير امللتقى النف�سي االجتماعي في�صل
�إبراهيم �آل عجيان ،مبقره منزل الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل،
يف حما�ضرة تكاد تكون فل�سفة ال�سلوك بالنظرية النف�سية
اجل�شطالتية والتي كانت بعنوان " التفكري وال�صيغة
والنمط – من اجتاه نف�سي ج�شطالتي" ح�ضرها جمموعة
من املهتمني ، ،قاد دفة احلوار الأ�ستاذ �صالح �سياب.
بد�أ الأخ�صائي املحا�ضرة بالتعرف على النظرية
اجل�شطالتية ب�أنها نظرية من النظريات النف�سية لتعديل
وعالج ال�سلوك الإن�ساين وتقوم على نظام �إدراكي قائم
على عدم التف�سري ومبتعد عن اجلانب التاريخي وحمور
االهتمام فيه هو الوعي يف (هنا والآن) ،وتدار معظم
التعامالت بني املعالج واملري�ض على �أ�سا�س من (�أنا
و�أنت) وي�شجع املري�ض على حتمل امل�س�ؤولية عما يحدث
فع ًال وباالت�صال مع املري�ض واملعالج.
نبه �آل عجيان �أن عند القيام بتحليل ال�سلوك البد
من النظر ملنظور �إكمال ال�صورة وعليه البد من وجود
دوافع �أ�صيلة ل�سلوك الإن�ساين وتكون من �شقني مادي
وغريزي.
بني الأخ�صائي �أن نظرية اجل�شطالتي �أوجدت قلق املعرفة
وحل الغمو�ض يف امل�شكلة ،على �سبيل املثال تعتمد
بدرجة كبرية على الطالب يف احلل واال�ستنتاج واملدر�س
ال يعطيه احلل بل اال�ستفهام والغمو�ض يدفعه لبحث
والتوازن ويحثه على اال�ستقرار ،كما �أن قلق املعرفة يوجد
نوع من تعدد القراءات.
ذكر�أن هذه النظرية ميكن �أن تف�سر �سبب امل�شاكل التي
يعرت�ض لها الفرد وتن�شئ من خالل ،نق�ص حتمل
امل�س�ؤولية والوعي ،فقدان االت�صال مع البيئة،
الأعمال غري املنتهية ،التجزئة �أو ال�ضياع ،ت�صنيف
الذات.
لفت �آل عجيان (ما ي�أخذ على النظرية) النظر
�أننا ن�ستطيع من خاللها تطبيق التعلم باال�ستب�صار
وعلى العقلية الب�سيطة كذلك ،وحدوثه يكون
باملحاولة واخلط�أ فمتى ي�أتي يكون ال�شخ�ص واعي
بذاته عندما يتكلم ب�صيغة املا�ضي بل البد �أن

يتكلم باحلا�ضر ،ال يكون باملجهول بل باملعلوم ،ويكون
كذلك بالأثبات ال بالنفي.
�أفاد �أن التعلم باال�ستب�صار يكون عند تكرار املحاولة
واخلط�أ تقل املحاوالت اخلط�أ بالتجربة والتكرار ،كما �أنه
يكون مفاجئ وخمتلف عن املحاولة واخلط�أ وينبع من
وجود دافع غام�ض وغري معروف.
ك�شف الأخ�صائي �أن هذه النظرية اجل�شطالتية ميكن �أن
تدخل يف الأهداف العامة ل�شخ�ص وتطبق يف �أغلب
مناحي احلياة و�ضمن ال�سياق الذي يعي�ش فيه الفرد.
وعن كيفية اال�ستفادة من هذه النظرية يف تعلم اللغات
والتعرف عليها قال :عند قراءة اللغة املفردة واملدلول
وتكون وفق النمط اللفظي وب�صورة قابلة لتعديل والإلغاء
والإبقاء وجند هذه النظرية تعتمد على الكم من املتلقي

وتعلي من �ش�أنه كذلك احلدث والأعمال� ،أذن البد من
الغمو�ض والرمزية و�شيء يتجادل حوله املتلقني.
كما �أ�ستفا�ض بالتعريف كيف ت�ساهم نظرية اجل�شطالتية
يف عملية ربط اللغة �أذ ميكن اختزال و�شطب املعنى
و�ضمن وجود معنى جديد و�إعادة النظر لل�سياقات
الفكرية والعقائدية واالجتماعية والقراءة تكون مرتبطة
بالفكر والبيئة.
بعد ذلك ذكر بع�ض الأ�ساليب التي ميكن من خاللها
التحليل واملعاجلة وفق هذه النظرية ومنها على �سبيل
املثال ال احل�صر؛ حتمل امل�س�ؤولية ،الكر�سي ال�ساخن
�أو الكر�سي اخلايل� ،أجراء حوار بني الأنا العليا والأنا
ال�سفلى ،لغة اجل�سد ،التعبري عن م�شاعر اال�ستياء
والتقدير ،وغريها من الأ�ساليب التي لها دور يف دقة
التحليل وتف�سري ال�سلوك.
مت خالل املحا�ضرة طرح بع�ض املناق�شات
والأطروحات من قبل احل�ضور والتي كانت ت�صب
�ضمن املو�ضوع املناق�ش من الأخ�صائي.
ختمت املحا�ضرة بال�شكر اجلزيل حل�ضور
والأخ�صائي النف�سي في�صل �آل عجيان وتكرميه من
الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل ملا قدم من ح�صيلة معرفية
ترثي الفكر ب�صورة جلية للجميع.

راعي املنتدى يكرم �آل عجيان
�أكتوبر  - 2014العدد 45
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ّنا�ص وال َّت َف ُّلت من الق�صا�ص ندوة مبنتدى القطيف
الت ّ

ْا�ستهلَّ ُمنتدى القطيف الثقا ّيف ن�شاطه لهذا العام
مبحا�ضرة للأ�ستاذ الأديب ال�سيد عدنان العوامي
نا�ص وال َّت َف ُّلت من الق�صا�ص (بحث يف
بعنوان  :ال ّت ّ
ال�سرقات الأدبية و�أ�ساليب ال�سراق) مبجل�س املهند�س
عبا�س ال�شما�سي.
و�أدارها الأديب ال�شاب �أمين ف�ؤاد اجل�شي وقد تع ّر َ�ض
نا�ص" �أو
مل�صط َل ِح "ال ّت ّ
الأ�ستاذ العوامي يف حما�ضر ِت ِه ْ
"التداخل ال ّن ّ�صي" (املُ ْ�س َت ْح َد ِث من ال ُّنقّا ِد الغربيني
يف �أواخر ال�ستينيات من القرن املا�ضي وم�ستحدث ُت ُه
هي �أ�ستاذة الل�سانيات البلغارية جوليا كري�ستيڤا وهو
ترجم ٌة للم�صطلح الإجنليزي  Intertextualityو ُيق َْ�صدُ
ب ِه التداخُ ل والعالقات بني الن�صو�ص والذي كانَ َمثا َر
عِ ناي ِة َ
والعرب املُعا�صرين)
الكث ِري م َِن ال ُّنقّا ِد الغربيني
ِ
"ال�سرقة الأدبية"
وعالق ِت ِه مبا ْا�ص ُطل َِح ع َل ْي ِه قدميًا بِـ ّ
(التي ع ّرفَها ال ُّنقّا ُد القُدما ُء ب�أ ّنها انْت ُ
ِحال مع ًنى �أو
�شخ�ص ون ِْ�س َب ُت ُه �إىل املُ ْن َتحِ ل).
فكر ٍة �أو ر� ٍأي ا ْب َت َك َر ُه
ٌ
بع�ض
وب ّي َـن املعاي َري التي و�ضعها النقد القدمي لل َت ْميي ِز بني ال�سرقة وغريِها ،و�أ�شا َر �إىل ِ
املبادئ التي َت ْع َتمِ دُ ها املدر�سة النقدية احلديثة يف ال ّنظ ِر �إىل ال ّتداخُ ِل وال َّتوا�شُ ِج بني
ا�ستعرا�ض لبع�ض ال ّنماذ ِِج القدمية واحلديثة العربية
بالتنا�ص .مع
ال ّن�صو�ص املعروف
ٍ
ّ
بال�سرق ِة الأدب ّية .مع َع ْر ِ�ض
والغربية ِل ُن ٍ
�صو�ص يمُ ْكِ ُن �أنْ ُي َّت َه َم � ْأ�صحا ُبها (�أو ُم ْن َتحِ لوها) ّ
بع�ض مناذج ال�سرقات ون�صو�ص منها و�أنواعها وو�سائل ال�سراق و�أ�ساليبهم حيث تطرق
ِ
اىل �أن للقدماء معايري متيز بها ال�سرقة من غري ال�سرقة كذلك تعريفات وت�سميات تعارفوا
عليها لت�صنيف انواع ال�سرقات ف�سموا �أخذ املعنى كما هو بلفظه م�صالته فان �أخذ املعنى
وغري بع�ض االلفاظ فذلك هو ال�سلخ وال�سلخ عند �آخرين ابدال كلمات البيت ب�أخرى
مرادفة لها دون تغيري املعنى كقول بع�ضهم:
دع امل����آث���ر ال ت��ظ��ع��ن ملطلبها واجل�س فانك �أن��ت الآك��ل الالب�س
فهو م�ؤلف من كلمات مرادفة لكلمات بيت احلطيئة ال�شهري يف هجو الزبرقان بن بدر:

ٌ
بالعدلِ والإنْ ِ
وحتويل
ِ�صا�ص
ال�سرقة الأدبية ْ
�صاف والواقع ّية؟ هلْ ال َّن ُّ�ص ُه َو ا ْمت ٌ
ِل َت ْميي ِز ّ
حيث
نا�ص والتداخل بني ال ّن�صو�ص م ِْن ُ
ل ٍ
ِن�صو�ص � ْأخرى كثرية؟ ُمف َِّ�صلاً يف نظرية ال ّت ّ
ال�شّ كل واملعنى.
حيث كان ُه َ
ِ
املداخالت الق ّيمة
ناك العديدُ من
َلق َِي
تفاعلاً بار ًزا من احل�ضور؛ ُ
ُ
املو�ضوع ُ
َ
�شارك بها ٌّ
كل م َِن الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل والذي �أ�شا َر �إىل دو ِر ال ُّنقّاد يف تطوي ِر ما
ْا�ص ُطل َِح عليه بال ّتنا�ص و�أ�شار لِنماذ ٍِج م ِْن ال ّنظر ّي ِات القدمية يف ق�ض ّية تدا ُولِ املَعاين،كما
َ
�شارك ال�شاعر الأ�ستاذ حممد ال�شما�سي ُمبداخَ ل ٍة َ
حول د ْو ِر ال َو ّراقني يف ت ْز ِ
ييف َب ْع ِ�ض
ال ُّن�صو�ص ،و�أ�شا َر املهند�س ف�ؤاد اجل�شي �إىل الإ ْر ِ
ها�صات التي َ�س َبق َْت والدة ُم ْ�ص َط َل ِح
نا�ص وانتِقا ِل ِه �إىل اللغة العربية،وت�ساءل الكاتب الأ�ستاذ جهاد اخلنيزي عن ر�أي
ال َّت ّ
املحا�ضر عن ما تقوم عليه التجارب العلمية احلديثة من اعادة التجربة التي قام بها علماء
�سابقون وي�ستخدمون نف�س االدوات والفرو�ض ومتغريات التجربة وتقدر من قبل املنهج
العلمي وتن�شر يف املجالت العلمية املحكمة ،وهل يعتربها من التنا�ص �أو ال�سرقات.
كما �أ�شار �إىل �أن ما يقارب من ت�سعني باملائة من مادة بع�ض الكتابات هي منقوالت ممن
دع امل���ك���ارم ال ت��رح��ل لبغيتها واقعد فانك �أن��ت الطاعم الكا�سي �سبقهم وي�ستخدمونها ومل يقل �أحد �أنهم �سراق وت�ساءل بتف�سري الفروق بني احلالتني
عن د ْو ِر املُ ْحدِ ثني ِ
ّ
وحتد َث الأ�ستاذ ع�صام ال�شما�سي ْ
و�صراعِ هِ م مع ال ّتقليد ّيني عبرْ َ
عدة ت�سا�ؤالت َي ْط َر ُحها طارِقوا هذا الباب
ثم �أجاب الأ�ستاذ العوامي يف حما�ضرته عن ّ
آخرين
التاريخ ،و�شارك الأديب عبداهلل ال حممد ح�سني والأ�ستاذ �صالح اخلنيزي و� َ
ِ
ّ
ال�سرق ُة الأدب ّية؟ ما هِ َي الأُ ُ�س ُ�س واملَعاي ُري التي نتمك ُن م ِْن خِ اللِها م َِن
مثل:متى َظ َه َر ْت ّ
ٍ
داخالت ق ّيمة �أثرت املو�ضوع..
روط التي َو�ضَ َعها القدما ُء غريهم ُمب
ا ُحل ْك ِم على نَ ٍّ�ص بال�سرقة الأدبية؟ وهلْ يمُ ْكِ ُن َو ْ�ص ُف ال�شّ ِ
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�أك�سل ال�سعودية تتبنى حملة نظافة �شواطئ القطيف وا�ستزراع املاجنروف
كتب /خالد ال�سنان

ك�شف ع�ضو �شركة اك�سل ال�سعودية فادي اجليو�سي
عن �إطالق حملة تطوعية تتبناها " اك�سل" تهدف �إىل
نظافة �شواطئ القطيف وحماية احلياة البحرية  ،عرب ت�سع
مراحل تبد�أ من الربع الثالث للعام اجلاري  2014حتى
دي�سمرب  2015بالتعاون مع جمعية ال�صيادين وفريق
هاريل للدراجات وجمعية حمبي �أ�صدقاء البيئة ب�أرامكو
"�سيف " وجهات اجتماعية من جلان وجمعيات خريية
وبدعم حكومي ممثل من اللجنة اخلما�سية (وزارة الزراعة
ممث ًال يف الرثوة ال�سمكية  ،والأمانة ممث ًال يف بلدية القطيف،
حر�س احلدود  ،الأر�صاد وحماية البيئة واحلياة الفطرية)
و�شدد اجليو�سي على انقاد غابات املاجنروف و�إعادة
ا�ستزراع �شجر املاجنروف من خالل تعاون مع جهات
ذات العالقة  ،و�أو�ضح �أن اك�سل تهدف �إىل �إىل رفع

م�ستوى الوعي البيئي وحماية املمتلكات
العامة  ،كما ي�أتي ذلك بهدف احلفاظ
على التوزان البيئي وغر�س املفاهيم
الوطنية للمحافظة على البيئة.
من جهته ذكر نائب رئي�س جمعية
ال�صيادين جعفر ال�صفواين �أن دور
اجلمعية امل�ساعدة وي�أتي تطبيقا لقرارات
ال�سامية بهدف احلفاظ على ثروة الوطن ،
حمذرا �إىل عدم رمي الأنقا�ض واملخلفات،
والذي بات فيه امل�ؤ�شر ينذر باخلطر وال�سيما بعد ظاهرة
نفوق الأ�سماك يف الآونة الأخرية وقلة كميات الربيان .
و�أ�شار ال�صفواين �إىل �أن احلملة �ستنطلق حتديدا يف 11
من �أكتوبر  2014يف موقع �ساحل قرطبة ب�سيهات بطوله
 800مرت وت�ستهدف زراعة نحو خم�سون �ألف �شتلة.

القطري قبل يوم من وفاته

�أعجبتني عبارة "�أ�سامح لأرتاح ،و�أتنا�سى لأبت�سم "

متابعات

ودعا ال�صفواين �إىل تكاتف اجلميع وامل�ساهمة وامل�شاركة
يف احلملة الفتاً �أنها متاحة للجميع وذلك لتفعيل قوانني
البيئة و احلفاظ على املحميات وما تبقى منه .
ي�شار �إىل �أن االجتماع عقد مبقر حمافظة القطيف يف
الأول من ذي احلجة  1435وتر�أ�سه �سكرتري املجل�س
املحلي وع�ضو جلنة املنا�سبات الأ�ستاذ ح�سني ال�صرييف .

احلاج م�صطفى علي ال�سيهاتي
�إىل رحمة اهلل

فقدت حمافظة القطيف ال�شهر املا�ضي ابنها البار عبد احلميد القطري الذي كان كفيفاً
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج
بكفاءة املب�صرين ،خم ّلفا حالة من احلزن لدى �أهله والقريبني منه ،ور ّواد ديوانيته ،وذلك
م�صطفى علي ال�سيهاتي (� 61سنة)
بعد ق�صة جناح قل نظريها .القطري الذي بعث الأمل يف نفو�س املب�صرين قال ":لقد
والد كل من ح�سن  ،عبد الواحد
فقدت الب�صر منذ اخلليقة� ،أي منذ والدتي مل �أب�صر �شيئاً ،واحلمد هلل رب العاملني،
و عبد العزيز.
ومل �أفكر يف النظر �إىل �أي �شيء ،لكن لدي تخ ّيالت منها �أنني لو �أب�صر ماذا �سيكون،
و�أ�سرة اخلط تتقدم ب�أحر التعازي
فتو�صلت �إىل �أنني لو �أب�صرت لفقدت عقلي ،فالأوىل �أن �أكون هكذا كما �أنا وكما كتب
واملوا�ساة لأ�سرة ال�سيهاتي وتخ�ص
اهلل يل ،ف�أنا متكيف مع و�ضعي كما لو كنت �أح�سن املب�صرين" .وكان القطري قد بعث
بالعزاء �شقيقه الدكتور عبد اهلل علي ال�سيهاتي عميد الأ�سرة
بر�سالة لرئي�س التحرير (ف�ؤاد ن�صر اهلل) ،قبل يوم واحد من وفاته قال فيها� :أعجبتني عبارة " �أ�سامح لأرتاح ،و�أتنا�سى � ،سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
لأبت�سم ،و�أ�صمت لأين ال �أريد �أن �أجادل ،و�أتغا�ضى لأن ال �شيء ي�ستحق ،و�أ�صرب لأن ثقتي باهلل لي�س لها حدود" .ف�سيح جناته ، ،و�أن يلهم �أهله و ذويه ال�صرب وال�سلوان..

�أم احلمام ت�شييع ثالثة �أ�شقاء من �أطفالها ع�شية العيد

الطفل �صالح حممد التاروتي
يف ذمة اهلل غرق ًا

فجع املواطن ح�سني العبا�س بنب�أ وفاة �أطفاله
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الطفل
الثالثة �صبيحة يوم عيد الأ�ضحى ج ّراء حالة
(�صالح حممد التاروتي ) عن عمر
اختناق طالتهم يف �شقتهم ببلدة �أم احلمام مبحافظة
ت�سع �سنوات �إثر غرقه يف بركة
القطيف ،و�أفادت معلومات �شرطة املنطقة ال�شرقية
�سباحة.
ب�أن التحقيقات الأولية ك�شفت عن �أن الثالثة
�أ�سرة "اخلط" ،تتقدم ب�أحر التعازي
انتقلوا �إىل رحمة اهلل بعد تعر�ضهم حلالة اختناق
واملوا�ساة لأ�سرة الفقيد � ،سائلني اهلل
الناجم عن حريق يف واحدة من غرف ال�شقة ،.والأطفال الثالثة هم :علي (� 6سنوات) ،وفرا�س (� 4سنوات)،
العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته
وقمر (�سنتان)� .أ�سرة "اخلط" ،تتقدم ب�أحر التعازي واملوا�ساة لأ�سرتهم � ،سائلني اهلل العلي القدير �أن يتغمدهم بوا�سع  ،و�أن يلهم ذويه ال�صرب وال�سلوان.
رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته  ،و�أن يلهم �أهلهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان.
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متابعات

يف ندوة مبنتدى حوار احل�ضارات

مدير م�ست�شفى القطيف املركزي
ي�ست�شرف م�ستقب ًال �أف�ضل للخدمات ال�صحية باملحافظة
كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /جمال النا�صر
�أكد مدير م�ست�شفى القطيف املركزي الدكتور كامل
بن ح�سني العباد على �أن اخلدمات ال�صحية يف حمافظة
القطيف ت�سري يف اجتاه �إيجابي �إذ �سوف ن�صل خالل
الأعوام اخلم�سة القادمة اىل معيار (� 3.5سرير لكل �ألف
�شخ�ص) ،وذلك بعد دخول العديد من امل�شاريع ال�صحية
نطاق اخلدمة،خ�صو�صا �أعمال التو�سعة التي جرت
وجتري مل�ست�شفى القطيف املركزي ..هذا مع وجود بع�ض
املالحظات التي يعود بع�ضها اىل نق�ص يف الكوادر ال�صحية،
وندرة املواقع والأرا�ضي لإقامة امل�شاريع والتو�سعات وغري
ذلك ..م�ؤكدا �أهمية مالحظات املراجعني ،ومقرتحاتهم
التي يتم ا�ستقبالها عن طريق ق�سم عالقات املر�ضى
بامل�ست�شفى� ،إذ يجري تنفيذ  12م�شروعا حت�سينيا بناء على
تلك املالحظات.
وقال العباد يف ام�سية بعنوان (تطور اخلدمات ال�صحية
مبحافظة القطيف) ،اقيمت م�ساء �أم�س (اجلمعة
 )2014/9/19مبقر منتدى حوار احل�ضارات مبنزل
االعالمي ف�ؤاد بن عبدالواحد ن�صراهلل�":إن م�ست�شفى
القطيف املركزي الذي افتتح يف العام  1407ي�سع �إىل
� 360سريرا موزعة على جميع التخ�ص�صات با�ستثناء
الأورام وال�سرطانات ،بكلفة مالية بلغت  360مليون ريال..
ويعمل يف امل�ست�شفى حوايل  2099موظفا منهم  386طبيبا
وطبيبة ،و 739ممر�ضا وممر�ضة ،و� 27صيدليا و�صيدلية،
و� 124أخ�صائيا ،و � 200إداري ،وقد مت ا�ستحداث 396
وظيفة ن�صفها( ) %50للتمري�ض ،والن�صف الآخر للأطباء
وال�صيادلة والأخ�صائيني الفنيني والإداريني.
و�أفاد العباد يف الأم�سية التي �أدار حواراتها الدكتور
ح�سن بن عبداملجيد الفرج ب�أن امل�ست�شفى �شهد خالل
العام اجلاري(1435هـ) كثافة من املراجعني بلغ عددهم
للعيادات اخلارجية حوايل ( 157003مراجعني) ،هذا غري
عيادات الأ�سنان الذين بلغ عددهم ( 17467مراجعا) ،يف
حني وبلغ عدد مراجعي الإ�سعاف ( 168543مراجعا)،
وق�سم الأ�شعة ( 65537مراجعا) ،وق�سم العالج الطبيعي
( 19779مراجعا) وغ�سيل الكلي ( 406مراجعني)..
م�ضيفا ب�أن العام اجلاري قد �شهد تنفيذ  2515عملية
جراحية ،و 2391حاالت والدة ،و 14200زيارة منزلية،
علما �أن عدد املر�ضى الذي ي�ستفيدون من نظام خدمة
الطب املنزيل لدى امل�ست�شفى  680مري�ضا.
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د.كامل العباد ومدير اللقاء د.ح�سن الفرج

د .علي اجل�شي

د .ح�سني �أبو ال�سعود

وقال �أن لدى امل�ست�شفى عدد من الربامج املعتمدة والذي
ينفذها ا�ضافة اىل خدماته ال�صحية املعتادة ومنها (الزيارات
املنزلية ،و�إدارة الأ�سرة ،وتطوير املهارات الفنية ،والتثقيف
ال�صحي،والدرا�سات العليا ،واال�ستجابة ال�سريعة،)....
ففي جمال التدريب وتطوير املهارات الفنية ف�إن امل�ست�شفى
ي�شرف على تدريب  115متدربا يف عدد من التخ�ص�صات
منها (الأطفال ،والتخدير ،وجراحة العظام ،وجراحة الأنف
واحلنجرة ،واجلراحة العامة ،والأ�شعة ،والباطنية ،والن�ساء
والوالدة) ،وقد متت ترقية  13متدربا من الأطباء الذين
�أنهوا تدريبيهم اىل وظيفة طبيب ا�ست�شاري،كما متت ترقية
 9متدربني �إىل وظيفة طبيب اخ�صائي.
ولفت اىل �أن من الدورات الداخلة �ضمن (برنامج تطوير
املهارات الفنية) خالل العام املا�ضي  2013حوايل 56
دورة للإنعا�ش القلبي الرئوي ،وذلك مبركز تطوير املهارات

د .زكي ن�صراهلل

الفنية بامل�ست�شفى ،ا�ستفاد منها  547متدربا ،يف حني بلغ
عدد دورات  ACLSاملقامة باملركز خالل العام نف�سه 4
دورات ،بلغ عدد املتدربني فيها  69متدربا.
ولفت اىل �أن امل�ست�شفى يف نطاق رفع م�ستوى اجلودة يف
اخلدمة العالجية ،والربامج الأخرى ي�ستعد للح�صول
على �إعادة اعتماد للمعايري الوطنية ( ،)CBAHIوكذلك
اعتماد املعايري(  ..) JCIمو�ضحا ب�أن العمل يجري على
 12م�شروعا حت�سينيا ،مت �إقرارها بنا ًء على مالحظات
املراجعة الإكلينيكية ،منها على �سبيل املثال ـ ال احل�صر
ـ تقلي�ص فرتة انتظار بغرفة الطواري ،وكذلك تقلي�ص فرتة
مواعيد اال�شعة التليفزيونية .ويف هذا املجال ،و�ضمن خطة
التو�سعة يف امل�ست�شفى قال العباد �أنه قد مت �إفتتاح مبنى
الطوارئ اجلديد وانتقال ق�سم الإ�سعاف القدمي كلياً يف
العام املا�ضي ،كما متت تو�سعة العناية املركزة لريتفع عدد

الأ�سرة من � 8أ�سرة اىل � 27سريرا ،كما متت تو�سعة ق�سم
الأ�شعة و املكاتب الإدارية التي ت�شمل كال من �إدارة
اجلودة و�سالمة املري�ض ،و�إدارة مكافحة العدوى ،وق�سم
الدرا�سات والتعليم امل�ستمر ،و�إدارة �شئون املوظفني ،و�إدارة
الت�شغيل الذاتي ،ومكاتب للأطباء ،وكذلك �شملت
التو�سعة كال من غرف العمليات ،ووحدة املناظري ،والبنية
التحتية ،وق�سم ال�سجالت الطبية ،وبنك الدم ،وهناك دعم
مبا�شر من وزارة لكل اعمال التو�سعة.
و�أ�شار �إىل بدء العمل يف ان�شاء م�ست�شفى الوالدة والأطفال
بقرب امل�ست�شفى ب�سعة � 300سرير ،وكذلك مت اعتماد
 50عيادة يف برج اال�سنان،كل هذا يدفعنا للتفا�ؤل بو�ضع
اخلدمة ال�صحية يف حمافظة القطيف� ،إذ بالنظر اىل التطور
احلا�صل يف املراكز وامل�ست�شفيات ال�صحية الأخرى ،نكون
قد و�صلنا اىل معيار � 3.5سرير لكل الف مواطن.
وحول التوا�صل بني املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات مع
م�ست�شفى القطيف املركزي قال العباد� :إن هناك توجها
لربط كافة املراكز ال�صحية مع بع�ضها ،بحيث يتم حجز
املوعد ـ مثال ـ يف املركز ال�صحي دون الذهاب اىل
امل�ست�شفى ،وهناك مقرتح لأن تفتتح عيادات يف املراكز
ال�صحية يداوم فيها الأطباء اال�ست�شاريون ،ليقوموا بدورهم
يف �صرف الأدوية على املر�ضى املزمنني ،الذين ال داعي
ملراجعة امل�س�شفى من �أجل احل�صول على و�صفة دواء ،وعلى
ال�صعيد نف�سه هناك خطوة لربط املختربات بال�صيدليات ..
ذاكرا ب�أن ثقافة املجتمع العالجية ،هي التي جتعل يف بع�ض

العباد :مراجع امل�ست�شفى نعامله
معاملة ال�ضيف وال نقبل �أي �إ�ساءة
مالحظات املراجعني �ساهمت
يف والدة عدة م�شاريع تو�سعة
بامل�ست�شفى
الأحيان حالة من االزدحام على امل�ست�شفى ،ففي بع�ض
احلاالت ال ي�ستدعي من املري�ض ان يراجع الطواريء،
وميكن ان ي�ؤجل املراجعة اىل يوم �آخر يف املركز ال�صحي،
لذلك نحن ن�سعى بالتعاون مع كافة العاملني يف القطاع
ال�صحي لرفع م�ستوى الوعي يف هذا اجلانب وذلك بغر�ض
تطوير اخلدمة ،و�سرعتها.
وذكر ب�أن قيا�س ر�ضا املر�ضى يتم عن طريق ق�سم عالقات
املر�ضى ،الذي من خالله نقف على مالحظات املراجعني
بدقة ،ون�ستمع لكل �شكاواهم ،ونعمل جادين لتاليف �أي
خط�أ ،ولعلناــ يف هذا املجال ـ نعاين كثريا من قلة الكوادر
ال�صحية ،ويف حال توافرت هذه الكوادر ف�إننا نواجه م�شكلة
�أخرى تتمثل يف عملية املناف�سة على الرواتب بني دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أكد العباد �أن منط التعامل مع املر�ضى يتمثل يف كون
هذا املري�ض يح�ض �إىل منزله ،فامل�ست�شفى خ�ص�ص للنا�س
وللمواطنني ،وخلدمتهم ،و�إن تعاملنا معه هو تعامل ال�ضيف

�إذا حل على م�ضيفه ،حيث يقدم له �أرقى و�أف�ضل ما
ي�ستطيع ل�ضيافته ،وال نقبل ـ حتت �أي ظرف ـ الإ�ساءة
�إىل املر�ضى .وقد �شهد اللقاء عددا من املداخالت منها
مداخلة مدير املراكز ال�صحية يف حمافظة القطيف الدكتور
علياجل�شي وقال :لدينا  29مركزا ،ومت ت�سليم  8م�شاريع
ا�ضافية للمقاولني ،وهناك عدد من امل�شاريع يف مرحلة
الت�أ�سي�س ،وهناك  6مراكز �صحية م�ستحدثة،الفتا �إىل وجود
�صعوبة يف احل�صول على ارا�ض للمراكز ال�صحية ،بل هناك
�صعوبة يف بع�ض القرى للح�صول على مبان لال�ستئجار
ف�ضال عن التملك.
ومت خالل اللقاء �إثارة بع�ض املقرتحات لتطوير اخلدمات
ال�صحية يف املحافظة من قبيل �إن�شاء مدينة طبية ،وعيادات
تخ�ص�صية ،واال�ستفادة من املجمعات التجارية على
غرار خطوة وزارة الداخلية ،وجعل القطاع ال�صحي يف
املحافظة خا�ضعا لإدارة موحدة ،تتوىل التن�سيق بني املراكز
وامل�ست�شفيات كلها.
يذكر ان اللقاء �شهد ح�ضور ع�ضو جمل�س ال�شورى حممد
ر�ضا ن�صر اهلل ،ورئي�س املجل�س البلدي بالقطيف عبا�س
ال�شما�سي ،وع�ضو املجل�س املحلي احمداملرزوق ،وعددا
من الأطباء املتخ�ص�صني يف �شتى جماالت الطب ،بالإ�ضافة
اىل عدد من االعالميني.كما �شهد عددا من املداخالت
لكل من الدكتورحامت �آل هاين والدكتور زكي ن�صراهلل
والدكتور ح�سني ر�ضي �أبوال�سعود وجعفر ال�صفواين.
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عند ال�صباح حمد القوم ال�سرى
معايل ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداملح�سن التويجري
رحمه اهلل
يف �ضحى ذلك اليوم التاريخي �أو م�سائه قاد امللك عبدالعزيز ركائبه القالئل ورفاقه – كما
قيل – �أمام �أهايل الكويت فده�شوا وكرث اللغط وكرثت الت�سا�ؤالت� :إىل �أين �أنت ذاهب
يا عبدالعزيز؟؟ رمبا قال اخلائفون عليه �إنها جمازفة رهيبة ،رمبا قال امل�شفقون عليه :ملاذا مل
تخرج متخفياً عن العيون ّ
وتلذ بال�سرية حتى ال تراك عيون الأعداء واجلوا�سي�س؟ ملاذا..
وملاذا؟
قيل يل �أنه �أجاب :لقد قال يل بع�ض رجايل مثل ذلك فرف�ضت ،ف�أنا مل �أكن رجل ظالم،
ما �أردت �إال �أن يراين �أعدائي وغري �أعدائي على ما �أنا عليه .وبعد �أن جتاوز �سور الكويت
ميمماً الأخطار وجماهل ال�صحراء يف هذه الرحلة� ،أناخ ركائبه – كما روى يل عبداهلل بن
خنيزان– ثم اغت�سل وميم القبلة ،و�أخذ ي�صلي ويدعو ربه مبا ال ن�سمعه ،يناجيه وحده،
ونحن وقوف ينظر بع�ضنا �إىل بع�ض .ملأ امل�شهد جوانحنا غبطة وتفا�ؤ ًال كبرياً ب�أن رحلتنا
موفقة� ،إن �شاء اهلل!! ما �أوح�ش الطريق �إىل الريا�ض!! وما �أبعدها قفاراً و�سبا�سب وفيايف
وماهمه !!..والركب مدلج وراء املجهول واملخاطرة التي ال يعلم غري اهلل كيف تكون
نهايتها !..لكنه الإميان والت�ضحية واحلق ال�شرعي مت�شي جميعاً �إىل اخلطر.
�شاب فارع القوام ،عايل الروح والعزمية ،يقود رفاقه القالئل على قوة حم�صنة وبلد مهيب،
فيخلع جلباب الليل من قلبه ومن روحه ،وي�ستل ح�سام ال�صباح مع طلوع ال�شم�س فيغمده
يف قلب الزمن ،يف قلب حاكم الريا�ض وغداً يف رقبة العزلة وحرا�سها .وهكذا ح�صل!..
�شيء ترتاجع عنه الت�صورات ،وينك�سر دونه جناح اخليال� ،أعرتف بعجزي عن �أن �أكتب
و�صفاً لذلك املوقف الرهيب والفريد من نوعه.
فالبعد التاريخي لتلك اخلطوة التي خطاها ال�شاب عبدالعزيز على �أر�ض �شبه اجلزيرة
العربية له كاتبه وم�ؤرخه .لهذا ال �أجد �أبلغ مما قاله ال�شاعر �سعد بن �إبراهيم احلوطي عن
�صباح تلك الليلة املقمرة ،حادة الت�ضاري�س والأخطار� ،س�أقف يف ال�صف الذي انتظم
فيه الرجال و�أخذوا يرق�صون وين�شدون يف بهجة فائ�ضة باحلب والفرح وال�سعادة بال�شاب
عبدالعزيز وطعنته النجالء:
()3

دار ( )1ياللـي �ســعــدها تو ما جـاهـا طــيــر حـوران(� )2شاقتني م�ضاريبه
()4
عــقـب مـا هـي عـجـوز جدد �صباها زيـنـها اللي مـ�ضـى قامت متاري به
وهذه الرحلة التاريخية هي التي حتاور اليوم يف ع�صر املتغريات ال�سيا�سية واالجتماعية
والنف�سية واخللقية والروحية يف جيل اليوم وجيل الغد وحدة ال منل من تكرار ف�ضائلها
وجتاوز ما �سواها.
ونحن يف هذا العر�ض ال نق�ص �أثر معارك ،والهزمية يوم وانت�صار �آخر ،مباح ملن يرفع علم
الوحدة واالعت�صام بحبل اهلل الواحد� ،أن مييط الأذى عن الطريق ليعمق الوعي ،ويوقظ
اخلري يف عقل من يجهل ف�ضائل الوحدة ،وهو ما ت�ؤكد عليه العقيدة الإ�سالمية وم�صلحة
الأمة.
ما �أكرث من �ساورتهم هواج�س وظنون ع�صفت ب�أمنهم وا�ستقرارهم وو�ضعتهم على حافة
الي�أ�س واخلوف على وحدة �ضائعة� ،أيام غياب احلكم ال�سعودي!! وما �أكرث من ت�ساءل:
�أ�صحيح �أن التاريخ يعيد نف�سه؟ فرنقبه على م�شارف الطريق من �أجل وحدة الأمة الكربى
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يف ع�صر التكتل الب�شري مبئات املاليني و�آالفها.
رحمك اهلل يا عبدالعزيز ،بتوحيدك هذه اململكة كفيتنا الفرقة والتبدد وكفيتنا �أعالم
القرى!!
لنتابع ال�سري وراء عبدالعزيز ورفاق الرحلة الفريدة يف �سري الرجال وعزائمهم .والنابعة �إىل
�أين هي �آخذتنا؟ وعند من �سنجد اجلواب عن كل �س�ؤال نطرحه عن هذه الرحلة العظيمة
ورجالها؟ ال ندري ،احلالة غام�ضة ،رمبا غيبها يف �أعماق ال�صحراء �ضباب كثيف كثرياً ما
غيب ف�ضائل الرجال .فرحلة عبدالعزيز يف اجتاه املجهول هي الرحلة التي مل تف�ض باملغ ّيب
منها .وهذا املغ ّيب من يدخله التاريخ لي�س معنا منه غري ما ي�ضني العقل ويرهق الت�صورات
عن احلركة يف �سماء الأحداث؟ وظني �أو يقيني� ،أن �أي م�ؤرخ لن يدنو من احلقيقة �إال حني
يدفع بالت�صورات وراء الت�صورات عن �سري الأحداث يف �شبه اجلزيرة العربية وغمو�ضها
و�صوتها املبهم على مايف �سريرتها من كنوز ثمينة مل تدخل التاريخ .فعبدالعزيز مل يكن
(�سوبرمان) فيل�سوف �أملانيا املتكرب املتميز املتعايل ،حا�شا �أن يكون عبدالعزيز من هذا النوع.
وهاج�س هج�ست به من البعيد جتربة البدوي يف ال�صحراء مع الظم�أ واجلوع وا�ضطراد
ال�سراب وعواء ال�سباع والوح�شة ،ال �أقول له ال مكان لك يف هذه الأوراق� ،س�أدخله ورقي
و�أم�شي وراء ((ركب)) قد ال تتجاوز مطاياه ع�شرين �أو ثالثني ،يرتاءى للناظر �إليه وهو يرقل
يف اجتاه الأخطار اجل�سام �أنه ب�شري �أمة وكاتب ق�صة مل يكتبها �إن�سان .لكن ال�س�ؤال الغارق
يف دموعه ويف �أفراحه :ما هي �أغنية هذا الركب؟ وما هي �أحاديثه وت�سا�ؤالته وح�ساباته مع
ما هو مقبل عليه؟؟ هذا الذي به تكتمل ال�صورة وق�صة عبدالعزيز ،لو عرفناه.
وحتى ال نفقد عن�صراً هاماً من عنا�صر الرحلة لن�س�أل عبدالعزيز :من هم الرفقاء؟ من
هم اخلل�صاء الذين عانوا ما عانيت يف الغربة واختاروا من �أجلك احتمال �أفدح امل�شاق
والأخطار؟ ه�ؤالء اخل ّل�ص هل دخلوا التاريخ مع عبدالعزيز؟ هل رافقوه يف ورق امل�ؤرخ؟
وت�سا�ؤل كهذا يبقى �سلبياً �إذا مل يكرم التاريخ ه�ؤالء الرجال ال�شجعان وي�أخذهم رفقاء
لعبدالعزيز ،قبل غريهم ،ممن �أتى بعدهم وجذبتهم االنت�صارات ،الوفاء لهم وفاء لعبدالعزيز
وملكارم الأخالق .عبدالعزيز لي�س م�ؤرخاً ،وال جل�س ميلي على امل�ؤرخ ق�صته ورجاله ويلزمه
بها .ما كان هذا.
ما �أكرث ما �ضنت علينا الأيام والظروف� ،أيام تلك التحوالت الهائلة ب�شيء من املعرفة عن
تف�صيالت الرحلة العظيمة .ميكن لكل �صاحب قلم و�صاحب اهتمام بتوحيد هذه البالد
�أن ي�أخذ خارطة اململكة العربية ال�سعودية يف خلوة ويجال�سها ودوداً بها ،ويفتح معها احلوار،
�أودي ًة وجبا ًال وقفاراً و�سبا�سب ومتاهات و�إن�ساناً ،ويكون �صبوراً يف ا�ستنطاقها وا�ستقراء
ق�صتها التي هي ق�صتي وق�صتك وق�صة كل مواطن.
�شيء حمري ،كلما خطا الهاج�س وخطت الت�صورات جتاهه ،ات�سعت وتداعت قوافل النف�س
بت�سا�ؤالتها� :أهكذا الركب الغارق يف �سراب ال�صحراء و�أعماق املجهول ،مال فيه واحد
من الرفقاء �إىل عبدالعزيز ،وقال له� :إنها جمازفة يا عبدالعزيز� ،أخاف عليك� ،أال ترى �أن
ي�سبق الركب املخاطر �شيء من �أ�صداء طموحاتك وعزميتك �إىل داخل البالد .فبث العيون
والر�سل املخل�صني لتهيئة ما ميكن تهيئته من الأن�صار واملظلومني ،قبل �أن تنيخ ،هذا الركب
على �أبواب اخلطر� ،شيء ال ت�ستبعده من ح�ساباتك.

مقال
حمتمل ذلك ،حمتمل �أي�ضاً �أن الرد جاء من عبدالعزيز :توكل على اهلل واعتمد عليه!!
علي هذه املجازفة ،وال ا�ست�سهلت الطريق يف رحلتنا هذه لكني كلما ت�سلل
فما خفيت ّ
�إىل نف�سي �شيء من الرتدد ،ناداين �صوت من الداخل �أن :ال ترتاجع!! �أقدم!! وقد قطعنا
جزءاً �شاقاً من الطريق الطويلة ..ال ت�ضعف يارفيق الدرب الطويلة! الأمل العظيم ي�ستحث
مطايانا وي�ستعجلها فهو ب�شري االنت�صارات �إن �شاء اهلل(!!)5
هكذا نت�صور.
وال�صحراء ال يخفف متاعبها ومعاناتها على �سراة الليل فيها غري �صوت احلادي .ورحلة
كهذه ال تخلو �أبداً من �إن�شاد �شاعر(.)6
وال�صباح الذي هتف ل�سراة الليل وحمدناه – نحن �شعب اململكة– يف ال�صباح وامل�ساء،
لن�ستح�ضره دائماً ،قياد ًة و�شعباً ،وال نغيبه عن �أذهاننا وعقولنا .فما هتف ال�صباح لذلك
الركب ال�صغري �إال لطهارته ونقاء معدنه و�سمو هدفه .لنبق على وحدة الركب فهي وحدتنا
وهي م�صدر �سعادتنا ولنتحا�ش �سلبيات الع�صر!!
• عبداهلل بن عثمان الهزاين
• الأمري حممد بن عبدالرحمن بن في�صل �آل �سعود
(من �أهل احلريق)
• الأمري عبداهلل بن جلوي �آل �سعود
• �سعد بن عبيد (من �أهل �صلبوخ)
• الأمري فهد بن جلوي �آل �سعود
• عبداهلل بن جري�س (من العمارية)
• الأمري عبدالعزيز بن جلوي �آل �سعود
• الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي �آل �سعود • مع�ضد بن خر�صان ال�شامري (�أبو مع�ضد)
• الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل بن تركي �آل �سعود • طالل بن عجر�ش (من اجلمالني)
من �سبيع
• الأمري نا�صر بن فرحان �آل �سعود
• �سعد بن جنيفان (من املنفوحة)
• الأمري �سعود بن نا�صر بن فرحان �آل �سعود
• عبيد بن �صالح (من الريا�ض)
• الأمري فهد بن �إبراهيم بن م�شاري �آل �سعود
• ح�شا�ش العرجاين
• الأمري عبداهلل بن �صنيتنان �آل �سعود
• عبداهلل �أبو دريب ال�سبيعي
• عبداللطيف املع�شوق
• �شايع بن �شداد (من قبيلة ال�سهول)
• حممد املع�شوق
• حممد بن قماع (من الريا�ض)
• فرحان ال�سعود (موىل)
• عبداهلل اجلطيلي (من �أهل عنيزة)
• مطلق بن عجيبان (من الريا�ض)
• �إبراهيم بن حميذيف (من الريا�ض)
• عبداهلل بن ع�سكر (امللقب بال�سيد)
• عبداهلل بن خنيزان
• ماجد بن مرعيد ال�سبيعي

ال �أ�ست�سهل الطريق وراء ق�ص�ص و�أحداث وغرائب نائمة يف غياهب املجهول ،ولكني �أراها
يف عظمة احلا�ضر الذي عليه بالدنا اليوم .و�أدعو �إىل يقظة العقل والوعي ومتثل تكاليفها
الباهظة ،ففيها �آالم الآباء والأجداد وفيها مدافنهم� ،شهداء احلق والوحدة والتوحيد .تكرار
ال ملل وال �ضجر منه .ما الطعنة النجالء يف قلب حاكم الريا�ض �آنذاك ،والتي �أروتها من
الظم�أ يد كرمية و�شجاعة� ،إال ر�سالة �إىل �شبه اجلزيرة العربية �آنذاك و�إىل العامل املعا�صر،
توا�صل قراءتها على م�سمع الزمن ،حا�ضره وم�ستقبله.
وحتى التغفل الذاكرة عن �شركاء الرحلة مع امللك عبدالعزيز ،وهم �أوائل رجاله وجنده،
واملعطون له حياتهم ،وهم ال يجهلون �إىل �أين هم ذاهبون ،وما مدى اخلطر عليهم ،ف�إن �أقل ما
ميكن �أن يقدم لهم ،وفا ًء واحرتاماً ،هو �أال جنعلهم يفرتقون وعبدالعزيز –رحمه اهلل– �إن كانوا
معه يف ح�ساب اخلطر �أو كانوا يف الأوراق ،فمن حقهم �أن يظلوا رفاق قائد الرحلة العظيمة
لرتاهم الأجيال القادمة .وها هي ذي �أ�سما�ؤهم:
• م�سلم بن جمفل ال�سبيعي
• حزام العجالني الدو�سري
• ثالب العجالني الدو�سري
• عبداهلل بن �شنار الدو�سري
• �إبراهيم النفي�سي (من الريا�ض)
• من�صور بن حمزة �آل من�صور (من الريا�ض)
• �صالح بن �سبعان
• يو�سف بن م�شخ�ص
• �سعيد بن بي�شان الدو�سري
• فهد املع�شوق
• من�صور بن فريج
• م�سعود �آل مربوك
• �سعد بن بخيت
• نا�صر بن �شامان ال�سبيعي
• حممد بن الوبري ال�شامري
• حممد بن هزاع (من بلد الدرعية)

• زيد بن زيد
• فهد بن �شعيل الدو�سري
• �سطام �أبا اخليل املعرقب املطريي
(من مطري)
• فريوز العبدالعزيز
• �سامل الأفيجح
• عبيد �أخو �شعواء الدو�سري
• �سلطان العبدالعزيز
• حرت�ش العرجاين
• �سعد بن هديب
• مطلق بن جفال
• زايد البق�شي ال�سبيعي
• مناور العنزي
• نافع احلربي
()7
• عبداهلل بن مرعيد ال�سبيعي

لتخلدوا �أيها الرجال ال�شجعان يف التاريخ الب�شري ،يف الرحلة العظيمة مع القائد العظيم وراء الهدف الكبري!! رمبا ال نرى نحن جيل اليوم ،هذه الرحلة بكم ،كما يجب،
.رمبا �أذهلتنا عنها مفاج�آت الع�صر وتداعيته املادية وال�سيا�سية والأمنية!! لكن �أجيا ًال �آتية �سرتى فيكم بح�سها ال�سليم �أبطالها اخلالدين
الهوام�ش:
 .1دار :مدينة الريا�ض.
 .2طري حوران� :أميز ال�صقور ،موجود يف جبال حوران ي�شبه به
عبدالعزيز.
� .3شاقتني م�ضاريبه :تلهفت ب�شوق ال و�صف له �إىل بطولته.
 .4زينها اللي م�ضى :تاريخها العظيم واجلميل .متاري به :تفاخر.
 .5يذكرنا هذا املوقف مبوقف �أحد فر�سان العرب حني قال:
�أقول لها كلما ج�ش�أت وجا�شت مكانك حتمدي �أو ت�سرتيحي!!...
 .6ال يخفف على �ساري الليل �أو النهار يف ال�صحراء على ظهور املطايا
غري جتاذب الغناء بني رفقاء الطريق الواحد وبنوع من ال�شعر العامي
(النبطي) املوزون وبلحن يطرب حتى الإبل .حالة عامة عرفناها
ومار�سناها .ومما ال �شك فيه �أن الرحلة ال�شاقة لعبدالعزيز ،حاملة
الهموم والأخطار �سيكون لها �شعر وجدل بني الرفقاء وت�سا�ؤالت،

ولكن هذا الذي لو ملكه كاتب من ك ّتاب الع�صر وقدمه جليل اليوم
لت�ضاعفت حوله الت�صورات ور�أت وت�ساءلت عن عبدالعزيز وهو يدنو
مع كل خطوة جتاه اخلطر .كنا يف �أيام م�ضت يوم كنا نركب اجلمل
نحفظ ق�صائد كثرية لنت�سلى بها عن عناء الطريق ،لكن الع�صر �سحب
من الذاكرة ومن العادات ال�شيء الكثري .والق�صة التاريخية الحتالله
الريا�ض معروفة ،كتب عنها م�ؤرخون كثريون لكنها تظل جائعة �إىل من
يلقي عليها ثقل هموم امللك عبدالعزيز من طفولته �إىل �أن التقى بها
وكتب عنها بخطى احل�صان واجلمل والفار�س وخطى العقل وح�ساباته.
ماذا كتب يف �أكرث من ثالثني عاماً؟ ال ندري �أيهما �أ�صح �أن نقول،
كتب ق�صته �أم نقول �أمالها؟ وعلى من �أمالها؟ �أمالها على �أجيال
عا�شتها و�أخرى �ستعي�شها �إن �شاء اهلل!!
�.7أخذت هذه الأ�سماء عن الأخ عبدالرحمن بن روي�شد ،وهو �إن�سان
ومتق�ص للحقائق ،وقد اعتمد يف ذلك على ال�شيخ عبدالرحمن
باحث
ّ
بن عبداللطيف �آل ال�شيخ نق ًال عن عمه حممد بن عبداهلل بن

عبداللطيف� ،إذ �أكد له هذا العدد وبهذه الأ�سماء .وقد نبهت الأخ
عبدالرحمن بن روي�شد �إىل �أن هناك خالفاً يف العدد فقال :لقد كلف
امللك في�صل – رحمه اهلل – خاله حممد بن عبداهلل �آل ال�شيخ �أن
يعمل على التحقق من ه�ؤالء الرجال و�أ�سمائهم فخرج من ذلك بهذه
القائمة ،وهي غري مطابقة ملا ذكره �سعود بن هذلول – رحمه اهلل –
يف كتابه تاريخ ملوك �آل �سعود وقد ذكر يل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أن الأ�سماء التي رويت عن عبدالرحمن
بن عبداللطيف قد تكون �أ�صح ما روي و كثري مما روي وقع عليه اخلالف
يف العدد �أُ�ضيف �إىل ذلك �أن �صاحب ال�سمو امللكي تف�ضل ب�إر�سال
بع�ض املراجع التي رغب �سموه �أن �أطلع عليها ،وبعد اطالعي ،تبني
يل منها ،اختالف الروايات .فمث ًال جاء يف كتاب معجزة عبدالعزيز
الكربى فتح الريا�ض (مل يطبع) �إح�صاء للعدد بلغ ت�سعة و�ستني رجالً،
هي جمموع ما ورد يف ثمانية م�صادر .كما �أ�شار �إليه الأخ عبدالرحمن
بن �سليمان الروي�شد.
�أكتوبر  - 2014العدد 45
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مقال

عبد الله بن ن�صر الله
 1311هـ  1374 -هـ
1894م  1955 -م

ح�ضرة الزعيم الأول الوالد احلاج عبد اهلل بن ن�صراهلل املحرتم
بعد الدعاء لكم بطول العمر والت�أييد �أب�سط بني يديكم الأعمال التي قمت بها من قبلكم
كما و�صفه بقلمه املميز ال�شيخ عبد احلميد اخلطي ( اخلنيزي)
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مقال

املثقف ال�سيا�سي ال�سيد علي ال�سيد باقر العوامي
يكتب عن زعيم القطيف عبد اهلل بن ن�صراهلل

*

�شخ�صية من �شخ�صيات القطيف يف تاريخها احلديث .لعبت دورا هاما يف جمتمعها ،وكانت مركز وحمط �أنظار النا�س عندما يجدون �أنف�سهم �أمام م�شكلة ما
يحتاجون �إىل من يقوم بال�سعي اجلاد حللها ،ال�سيما حينما تكون امل�شكلة بني املواطنني والدولة ،خ�صو�صا يف الق�ضايا االقت�صادية ،ك�ضرائب الزكوات ،وغريها،
ولقد كانت هذه امل�شاكل يف الفرتة التي عا�شها "عبداهلل ن�صراهلل" كبرية وكثرية ومتوا�صلة ،وكانت �سببا يف التوتر الدائم امل�ستمر بني املواطنني والدولة قبل ظهور
النفط ،فكان عبداهلل ن�صراهلل �أحد الأقطاب البارزين � -إن مل نقل �أبرزهم  -الذين يلج�أ �إليهم املواطنون طالبني تدخلهم لدى الدولة لتخفيف عبء ال�ضرائب
الباهظة التي كانت ُتثقِل كاهل املواطنني .ولقد �أه َّله للإ�ضطالع بهذا الدور؛ كونه من �أ�سرة احتل �أفرادها مراكز الزعامة ال�سيا�سية ،فعمه "�أحمد بن مهدي
ن�صر اهلل" ال�شخ�صية ال�شهرية� ،سيا�سيا و�أدبيا ،فهو ال�شاعر ذو النظم اجلزل ،وهو الزعيم ال�سيا�سي البارز ،وهو اجلواد الكرمي ،وهو القائد املحنك ،ولقد لعب �أحمد
بن مهدي دورا بارزا يف �أواخر الدولة ال�سعودية الثانية ،ويف ال�سنوات الأوىل حلكم الدولة العثمانية ،حينما ا�ستولت على الأح�ساء والقطيف ،و�أنهت احلكم
ال�سعودي ،وكان لأحمد بن مهدي دور بارز يف تلك الأحداث( ،)1ولقد كاف�أته الدولة العثمانية عن هذا الدور ب�أن منحته "ني�شان جميدي" من الرتبة اخلام�سة
تكرميا له خلدماته التي قدمها للجنود العثمانيني يف لواء الأح�ساء بنا ًء على التما�س وايل الب�صرة نا�صر الدين ال�سعدون بخطابه امل�ؤرخ يف  24ربيع الأول 1293هـ
�إىل ال�صدر الأعظم .وكان �أحمد مهدي ن�صراهلل هو الوحيد يف تاريخ الوجود العثماين  -يف لواء الأح�ساء عامة ،ويف ق�ضاء القطيف خا�صة  -الذي يعهد �إليه
()2
مبن�صب �إداري قيادي بارز ،وهو من�صب قائم مقام القطيف يف الفرتة من حمرم  1292هـ  1296 -هـ 1878 - 1875م
ن�سبه و�أ�سرته:
هو عبد اهلل بن ن�صر اهلل بن مهدي بن �أحمد
بن حممد بن ن�صر اهلل( ، )3ون�صر اهلل والده
هو �شقيق �أحمد بن مهدي ا ّلذي �أ�شرنا �إليه
قبل قليل ،و�آل ن�صر اهلل هم فرع من �أ�سرة
�آل �أبي ال�سعود كما هو معروف وم�شهور
بالقطيف� ،أو �آل البيات كما ت�ؤكد ذلك
()4
الوثائق
مولده ون�ش�أته:
ولد يف عام  1311هـ  1894 -م ،وتويف يف 17
من �شهر ذي احلجة عام  1374هـ املوافق 5
�أغ�سط�س  1955م ،وقد تويف والده وهو ال
يزال �صبيا يافعا مل يبلغ احللم بعد� ،إذ
كانت وفاة والده يف  22حمرم عام  1322هـ(،)5
فتولت تربيته والعناية به والدته ن�صرة
بنت حممد بن �أحمد بن حممد بن ن�صر
اهلل( ، )6وهي من نف�س الأ�سرة .فربته تربية
�صاحلة ،وغر�ست فيه حب اخلري ،واملبادئ
الدينية ،وحب علماء الدين ،وتقديرهم،
كما ربته على حب النا�س وخدمة من يحتاج
�إىل خدمته من �أبناء وطنه ،وجمتمعه.
*

ر�سالة م�شرتكة نادرة من املرجعني الكبريين
وقتها ال�شيخ حممد ر�ضا �آل يا�سني وال�سيد حم�سن
الطبطبائي احلكيم للحاج عبد اهلل بن ن�صراهلل
مل�ساندة ال�شيخ علي اجل�شي ودعمه يف من�صب
الق�ضاء وهو يحمل �إجازة االجتهاد منهما .

ال�شيخ حممد ر�ضا �آل يا�سني ال�سيد حم�سن احلكيم ال�شيخ علي اجل�شي
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مقال

خطاب احلاج عبد اهلل بن ن�صراهلل �إىل امللك عبد العزيز يطلب منه تعيني
ال�شيخ علي اجل�شي قا�ضي ًا لل�شيعة يف القطيف ا�ستجابة لطلب مراجع النجف
الأ�شرف له مب�ساندة ال�شيخ علي اجل�شي وقد �ألزموه بالتوجه للقطيف مللء
فراغ من�صب الق�ضاء.وقد ا�ستجاب جاللته لطلب بن ن�صراهلل يف تعيينه.

ولقد �أثمرت هذه الرتبية؛ فقد كان على �صلة
قوية برجال الدين العلماء املجتهدين من
�أبناء القطيف ،كال�شيخ علي بن احلاج ح�سنعلي
اخلنيزي (�أبو عبد الكرمي) ،وال�شيخ علي بن
احلاج ح�سن اخلنيزي (�أبو ح�سن) ،وال�شيخ

20

عبد اهلل املعتوق ،وال�سيد ماجد بن ال�سيد
ها�شم العوامي ،وال�شيخ علي بن ح�سن اجل�شي،
وغريهم من الأفا�ضل ،ولقد ر�أيت عبد اهلل
ن�صر اهلل يقوم بزيارة ال�سيد ماجد يف �أول �شهر
رم�ضان مهنئاً �إياه ب�شهر ال�صيام ،كما كان يزوره

�آخر ر�سالة من حجه الإ�سالم ال�سيد ماجد العوامي من الكاظميه بالعراق
حيث تويف فيها بعد �أيام من �إر�سال هذه الر�سالة الودية
�إىل �صديقه العزيز احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل
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يف عيدي الفطر والأ�ضحى مهنئا ،كما �أن ال�سيد
ماجد كان ،يف كل عام من �شهر رم�ضان ،يقوم
بزيارته يف بيته على الرغم من �أن ال�سيد ماجد
كان يف �سن متقدمة ،وكان ي�شكو من �أمل الركبة،
ومع ذلك فقد كان يتج�شم وي�صعد الدرج حتى
الدور الثالث حيث كان جمل�س عبد اهلل ن�صر
اهلل .كما كان عبد اهلل ن�صر اهلل معروفا لدى
العلماء املراجع يف النجف الأ�شرف  -العراق،
فحينما تويف ال�سيد ماجد العوامي ،وكان �آخر
العلماء املجتهدين املوجودين بالقطيف ،ور�أى
املراجع من العلماء بالعراق �أن القطيف حتتاج
لعامل جمتهد ،وكان ال�شيخ علي اجل�شي هناك
يف النجف يوا�صل درا�سته للعلوم الدينية ،وقد
بلغ مرتبة الإجتهاد ،فطلب منه املراجع �أن
ينزل للقطيف لأنها بحاجة �إليه ،فا�ستجاب
ال�شيخ ،وعندها كتب كل من ال�سيد حم�سن
احلكيم ،وال�شيخ حممد ر�ضا �آل يا�سني لعبداهلل
ن�صر اهلل  -باعتباره زعيم البالد � -أن يبذل
جهده لدعم وت�أييد ال�شيخ علي اجل�شي.
عمله الوظيفي ون�شاطه االجتماعي:
يف عام  1329هـ تزوج �إحدى بنات عمه "عبد اهلل
ال�شيخ علي بن حممد بن ن�صر اهلل" ،وتزوج
الزواج الثاين عام  1334هـ بكرمية علي بن
حممد بن ح�سن �آل الزاير.
ويف عام  1341هـ �سافر للأح�ساء للإلتقاء بامللك
عبد العزيز  -طيب اهلل ثراه  -وقد جرى
بينه وبني امللك عبد العزيز حديث طويل،
وقد �أعجب به امللك فواله وكالة
بيت املال يف بلده القطيف حتى
عام  1349هـ ،ثم ف�صل من هذه
الوظيفة على �أثر الأحداث التي
()7
جرت يف القطيف
�سبق �أن قلت ،يف �أول هذا احلديث،
�أن الفرتة التي عا�شها ابن
ن�صر اهلل كانت مليئة بامل�شاكل
والتوترات ب�سبب ال�ضرائب التي
كانت ُتثقِل كاهل املواطنني ،وهذا
ال�شيخ فرج العمران ي�شري �إىل
�أن �سبب ف�صل بن ن�صر اهلل من

مقال

خطاب موجه من موفدي امللك عبد العزيز �إىل �أهايل القطيف
بزعامة م�شائخهم و�أعيانهم لالجتماع بهم يف الدروي�شية
مقر الإمارة بالقطيف

حافظ وهبة

ر�سالة من امللك عبد العزيز �إىل عبد اهلل بن ن�صر اهلل ب�ش�أن �أحداث القطيف �أ�شارت �إليها
وثيقة حافظ وهبة وف�ؤاد حمزة و حممد العجاجي موفدي امللك عبد العزيز �إىل �أهايل
القطيف

وظيفته؛ الأحداث التي وقعت يف القطيف،
ولكي يعرف اجليل اجلديد الذي مل يعا�صر
تلك الفرتة ما هي هذه الأحداث ،وكيف كان
الو�ضع يومذاك بني الأهايل وبني الدولة؟
البد لنا من وقفة موجزة ت�شري �إىل طبيعة تلك
الظروف ،حتى ن�ستطيع فهم الأدوار التي لعبها
رجالنا و�شخ�صياتنا ،وكيف واجهوا الظروف
ال�صعبة التي كانوا يعي�شونها؟
يف عام  1331هـ  1913 -م كان دخول امللك عبد
العزيز  -طيب اهلل ثراه  -الأح�ساء والقطيف،
ومن ال�صدف غري املوفقة �أن هذه الفرتة
كانت بداية الإاحدارالإات�صادي ال يف القطيف
والأح�ساء فح�سب ،ولكن يف كل منطقة اخلليج
العربي ،لقد كانت املنطقة  -قبلها  -تعي�ش يف
فرتة اقت�صادية مزدهرة ب�سبب ازدهار عملية
ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ  -الغو�ص  -ورواج هذه الب�ضاعة
امل�ستخرجة من قاع اخلليج  -الل�ؤل�ؤ -وكانت
القطيف والأح�ساء تعي�شان هذه النعمة .ي�ضاف
�إليها خ�صوبة �أرا�ضيهما ،وازدهار الزراعة،
ومن ثم التجارة ب�سبب القوة ال�شرائية لدى
املواطنني ،ومن هنا كان تطلع امللك عبد العزيز
لل�سيطرة على القطيف والأح�ساء منذ ال�شهور
الأوىل الحتالله الريا�ض عام  1319هـ 1902 -
م حتى ت�ساعده ثرواتهما على متويل حروبه،
وحتقيق طموحاته يف توحيد اجلزيرة ،غري �أن
قوة الدولة العثمانية حينذاك جعلته غري قادر
على مناطحتها( ، )8وحينما الحت الفر�صة،
و�أ�صبحت الدولة العثمانية يف حالة من التفكك
والإنحدار؛ وثب عبد العزيز ،وحقق حلمه،
و�سيطر على الأح�ساء والقطيف ،ولكن ،كما
قلنا� ،إن عبد العزيز حينما جاء للمنطقة كانت
فرتة الإنتعا�ش والرخاء الإقت�صادي قد بد�أت يف
الإنحدار ،ب�سبب ظهور الل�ؤل�ؤ ال�صناعي املزروع
يف اليابان ،ومناف�سته لل�ؤل�ؤ الطبيعي امل�ستخرج
من اخلليج يف الأ�سواق العاملية �أوال ،وثانيا قيام
احلرب العاملية الأوىل عام  1913م � -أي عام
دخول امللك عبد العزيز الأح�ساء والقطيف،
وبعد دخول امللك عبد العزيز القطيف كانت
ال�ضرائب التي ت�ستح�صلها الدولة من
املواطنني تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام.
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مقال

رد من امللك عبد العزيز على ر�سالة من احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل

�أ � -ضرائب النخيل:
وهي الزكوات ،ومن املعروف �أن زكاة النخيل هي
ع�شر حم�صول الثمرة ،غري �أن ال�ضريبة التي
كانت ت�ؤخذ من �صاحب النخل يف �أول الأمر
مل يكن ثمر النخيل عينا  -كما �صار بعد عقود
من دخول امللك عبد العزيز -وال قيمة الثمرة
امل�ستحقة للدولة على �صاحب النخل ح�سب
�سعر ال�سوق  -كما هو الآن  -و�إمنا كان يجري
�إح�صاء كل نخل على حدة ،ثم تق�سم النخيل �إىل
فئات ثالث�(:أعلى� ،أو�سط� ،أدنى) ،وكان على كل
فئة من هذه الفئات ر�سم معني من الدراهم،
بغ�ض النظر عن املح�صول ،وما �إذا كان جيدا �أم
ال ،كما �أن عد النخيل ال يجري كل عام ،و�إمنا
كان يجري كل خم�س �سنوات ،وعلى املالك �أن
يدفع ماكان مقدرا على نخله من �ضريبة،

مهما حدث لنخله من تغريات� ،أو طر�أ عليه
من �أحداث ،كما �أن تق�سيم النخل �إىل الفئات
املذكورة كان فيه الكثري من التجاوز بحيث يعد
املتو�سط من النوع العايل ،والأدنى من النوع
املتو�سط ،وقلما جتد ما يعد من النوع الأدنى
�إال القليل املتهالك ،وبعد ما يقرب من عقدين،
وبعد الإ�ضطرابات والتمرد الذي حدث ،الذي
�أ�شار �إليه ال�شيخ فرج؛ جرى تغيري هذا النوع
من ال�ضرائب ،و�صارت الدولة تر�سل كل عام
عند اكتمال حمل النخيل �أنا�سا �أخ�صائيني من
جند والأح�ساء (خرا�صني) يقومون باملرور على
كل نخل ويعاينون ثمرته ،ثم يقدرون �أنه ينتج
كذا «قلة» متر ،ولكن حتى ه�ؤالء اخلرا�صني
كانوا ي�شتطون يف تقديراتهم ،وخر�صهم �إال �أن
الأمر كان �أهون كثريا من �سابقه ،وكانت الدولة
ت�أخذ م�ستحقها من الزكوات  -ح�سب

تقدير اخلرا�صني  -عينا ،بحيث يقوم املالك
ب�إي�صال ما عليه من متور �إىل م�ستودعات الدولة
يف مقر �إمارة القطيف «الدروي�شية» ،وي�سلمها
�إىل م�أمور امل�ستودع .ول�ست �أعرف ما �إذا كان
نظام العد ورثه امللك عبد العزيز من تركيا� ،أم
انه هو الذي ابتكر هذا النظام؟ و�إن كنت �أظن
�أنه نظام كان قائما من عهد تركيا ،و�سار عبد
العزيز على نهجه ،غري �أنه من امل�ؤكد �أن هذا
النظام كان ينطوي على غلو فاح�ش يف �ضرائب
النخيل ،ولقد حتمل املواطنون �أول الأمر هذه
ال�ضرائب لأنهم كانت ال تزال لديهم مذخرات،
وكانت الأزمة الإقت�صادية يف مراحلها الأوىل،
غري �أن ا�ستمرار الأزمة �أدى �إىل تدهور �أ�سعار
ثمار النخيل ،ومن ثم هبوط الدخل بالن�سبة
�إىل املالكني يف حني ظلت ال�ضرائب على حالها،
مما �أدى �إىل تفاقم الو�ضع ،ولقد ر�أيت  -و�أنا
طفل �صغري  -والدي يحمل  -بني حني و�آخر
 حتت عباءته منديال م�شحونا بقطع احلليالذهبية ،ويذهب بها �إىل �أحد ال�صاغة بال�سوق
ليبيعها �إياه ،وكانت هذه القطع الذهبية تعود
لعمه  -ال�سيد ماجد العوامي  -لي�سدد بها
ال�ضرائب املطلوب بها ،كما ر�أيت �أحد املالكني
الكبار من �آل ال�سنان ،واخلوي يدفعه و�سط
ال�سوق يطلب منه التوجه ملقابلة الأمري ،وهو
يقول له اعطني فر�صة حتى �أ�ستطيع �أن �أجد
من ي�شرتي مني مترا ف�أذهب لأ�سدد الزكاة،
لكن اخلوي قال له ال �أ�ستطيع ،بل �أذهب بك
�إىل الأمري وهو يت�صرف معك.

خط
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ب  -الر�سوم اجلمركية:
كانت اجلمارك يف العهد
الرتكي م�ضمنة على "
علي بن فار�س" ،ولقد
�أبقاها امللك عبد العزيز على
و�ضعها ،وظل علي بن فار�س
ي�ستح�صل الر�سوم على
الب�ضائع الواردة يف جمركي
القطيف والعقري بالأح�ساء،
ويدفع �سنويا للملك عبد
العزيز مبلغا معينا ،وظل هذا
احلال حتى وفاة ابن فار�س

مقال
عام  1340هـ ،وعنده حتولت اجلمارك حتت �إدارة
الدولة مبا�شرة ،وعني فيها موظفون ،وهذا
النوع من ال�ضرائب مل يكن له �أثر مبا�شر على
النا�س� ،إذ هي ت�ستح�صل على الب�ضائع ،و�إن كان
البع�ض يتهم بن فار�س ب�أنه يغايل يف ا�ستح�صال
الر�سوم.
ج – اجلهـــــــاد:
من املعروف �أن امللك عبد العزيز كان يجند
الرجال من جند يف حروبه وغزواته ،لكنه مل
يكن ي�أخذ من الأح�ساء والقطيف رجاال ،بل
كان ي�أخذ بدل الرجال �ضريبة نقدية ت�سمى
(( اجلهاد )) ،ومع ا�ستمرار الأزمة ،وارتفاع
�ضرائب النخيل كان اجلهاد عبئا �إ�ضافيا ُيثقِل
كاهل املواطنني ،ويف عام  1347هـ �صدر �أمر
مب�ضاعفة �ضريبة اجلهاد� ،أو ما �سمي �آنذاك
بـ(( اجلهاد املثني ))� ،أي امل�ضاعف ،وكان الباعث
على هذه اخلطوة هو حاجة امللك عبد العزيز
للمال �إثر فتحه احلجاز ،ف�ضج النا�س ،لقد
كانوا يئنون ويت�أملون من ال�ضرائب التي عليهم،
و�إذا هم يفاج�أون مب�ضاعفتها ،وهنا حدث
مترد وع�صيان من بع�ض مدن وقرى القطيف،
ورف�ضوا ت�سليم الزكوات ،وطردوا مندوبي
الدولة  -الأخوياء  -الذين كانوا يجوبون املدن،
والقرى ال�ستح�صال الزكاة ،وحمل بع�ضهم
ال�سالح ،وذهب بع�ض منهم ،وفيهم ٌ
بع�ض من
عمد املدن� ،إىل البحرين وات�صلوا باملقيم يف
اخلليج ،وطلبوا منه �أن تتدخل بريطانيا ،وحتكم
القطيف ،وتطرد بن �سعود منها ،ويقال �إن املقيم
يف اخلليج رحب به�ؤالء الثائرين ،و�أنزلهم يف
حمالت هي�أها لهم ،و�صار ي�صرف عليهم ،و�إنه
كتب حلكومته م�ؤيدا اخلطوة ،وحمبذا �إياها،
غري �أن حكومته مل ت�أخذ بوجهة نظره ،ومل
ت�ستجب لطلبه ،وتريثت يف املو�ضوع لبينما
تنجلي الق�ضية بني املواطنني وابن �سعود،
ولكن ال�سبب الرئي�سي يف ف�شل هذه احلركة
هو عدم ت�أييدها من قبل رجاالت القطيف،
و�أعيانها يف حا�ضرتها "القلعة" ،ويف طليعتهم
�شيخ القطيف �آنذاك ،وعالمِ ها وقا�ضيها ،ف�ضيلة
ال�شيخ علي احلاج ح�سنعلياخلنيزي� ،إذ �أفتى
ب�أنه ال يجوز �أن ن�سلم البالد لربيطانيا لأننا

حينئذ نكون قد �سلطنا كافرا على بلد �إ�سالمي،
وهو ما ال يجوز �شرعا ،ثم ُكتِب خطاب للملك
عبد العزيز ،وفيه �شرح للأو�ضاع ال�سيئة التي
�آلت �إليها البالد ،وهو ال�شيء الذي دفع ه�ؤالء
للقيام مبا قاموا به ،والطلب منه �أن يعالج
الأمر مبا عرف عنه من حنكة وبعد نظر،
وقد وقع الكتاب  -بالإ�ضافة �إىل ال�شيخ علي -
�أعيان البالد و�شخ�صياتها ،ويف طليعتهم عبد
اهلل ن�صر اهلل ،ولقد تفهم امللك عبد العزيز

املو�ضوع ،فقدم �إىل املنطقة ،ونزل اجلبيل،
وا�ستدعى �أمري القطيف ،وال�شيخ على اخلنيزي
وكل املوقعني يف اخلطاب ،وحاورهم ،وا�ستمع
�إىل وجهة نظرهم ،ف�أمر ب�إ�سقاط كل الديون
املتبقية للدولة من �ضرائب على املواطنني،
و�أ�صدر عفوا عن كل املتمردين الذين حملوا
ال�سالح ،مبن فيهم الأ�شخا�ص الذين توجهوا
للبحرين ،وات�صلوا باحلكومة الربيطانية،
و�سمح لهم بالعودة �إىل مدنهم وقراهم ،كما

احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل وعن ي�ساره واقف ًا مدير �شرطة القطيف �سعيد مقادمي ،
وخلفه يقف حار�سه ال�شخ�صي
�أكتوبر  - 2014العدد 45
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احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل ي�ست�ضيف يف مزرعته على مائدة غذاء
خبري ًا �أمريكي ًا يف �ش�ؤون البرتول وخبري ًا م�صري ًا يف املياه

�أنه جرى تغيري نظام زكوات النخيل ،وحتويله
من طريقة عد النخيل وتق�سيمها �إىل فئات من
حيث قوة النخلة ون�شاطها �إىل خر�ص الثمرة،
وتقدير كمية الإنتاج كما هو فوق النخلة ،و�أخذ
الع�شر فقط ( ،)%10و�ألغيت �ضريبة اجلهاد،
فانخف�ضت ال�ضرائب ،وبذلك تنف�س النا�س
ال�صعداء( ، )9غري �أن حالة العوز والفقر ،و�ضعف
احلالة االقت�صادية ظل م�سيطرا حتى جميء
�شركة الزيت بعد ب�ضع �سنوات ،وظهور النفط.
ومن املفارقات �أن �أمري القطيف ،حينذاك ،اتهم
بن ن�صر اهلل؛ ب�أن له يدا يف ت�أجيج التمرد ،وحث
النا�س على الع�صيان من وراء ال�ستار ،مما �أدى
�إىل ف�صله من وظيفته كمدير لأمالك الدولة،
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يف حني ف�سر بع�ض املتمردين موقف عبد اهلل
ن�صر اهلل القوي ،ومعار�ضته حلركتهم ب�أنه عون
للدولة ب�سبب وظيفته.
�إن هذه احلادثة لي�ست �إال ذروة التوتر الذي
كان قائما بني الدولة واملواطنني ب�سبب فح�ش
ال�ضرائب ،وارتفاع وتريتها ،وخالل عقد
ون�صف من ال�سنني ،من حني دخول امللك عبد
العزيز القطيف وحتى عام الأحداث ،مل يفت�أ
املواطنون يوا�صلون الرفع والكتابة للملك عبد
العزيز �شاكني ارتفاع ال�ضرائب ،وعدم قدرتهم
على حتملها ،كما �أن الوفود كانت  -بني حني
و�آخر -ت�سافر للريا�ض للقاء امللك عبد العزيز،
و�شكاية احلال عنده ،وكان بن ن�صر اهلل دائما

يف طليعة هذه الوفود ،وكان امللك ينظر �إليه
ب�صورة خا�صة بعني التقدير والتجلة ،ويرى
فيه �شخ�صا متزنا وبعيد النظر.
ويف عام  1358هـ �أعيد �إىل وظيفته كمدير
لأمالك الدولة بالقطيف ،بعد �أن تبينت براءته
مما اتهمه به �أمري القطيف لدى �أمري املنطقة
ال�شرقية ،يومذاك الأمري �سعود بن جلوي(،)10
ولقد ظل يف وظيفته حتى وفاته .كما �أنه
�أ�صبح عمدة ملدينة القلعة  -حا�ضرة القطيف -
بالإ�ضافة �إىل وظيفته  -كمدير لأمالك الدولة
 حتى وفاته ،ويومها مل تكن العمدوية وظيفةلدى الأمن العام  -ال�شرطة  -يتقا�ضى العمدة
عليها راتبا من وزارة الداخلية  -كما هو الآن -
بل كانت العمدوية مركزا �شرفيا رئا�سيا ،وكانت
تكلف �صاحبها م�سئوليات اجتماعية ومادية
باعتباره زعيما ،و�شخ�صية اجتماعية.
لقد �أطلعني بن �أخيه ،وزوج �إحدى ابنتيه ال�سيد/
من�صور ح�سن ن�صر اهلل على جمموعة من �أوراق
عمه "عبد اهلل ن�صر اهلل" ،ومنها مرا�سالته مع
العلماء وبع�ض �شخ�صيات و�أعيان البالد التي
تتناول ق�ضايا و�شئون البالد وم�شاكلها ،كما كان
فيها بع�ض من مرا�سالته مع بع�ض الر�سميني
من موظفي الدولة ،وكان من بينها ر�سالة من
(( ح�سن �أفندي )) مدير املالية باملنطقة تدور
حول راتب الإمام عبد الرحمن  -والد امللك
عبد العزيز  -ومنها يتبني �أن راتب الإمام كان
ُيد َفع �إليه من �إيرادات �أمالك الدولة بالقطيف،
حيث كان بن ن�صر اهلل مديرا لها ،وهذا هو ن�ص
الر�سالة.
(جناب الأخ املكرم عبد اهلل بن ن�صر اهلل املحرتم
�سلمه اهلل.
بعد ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .ت�شرفنا
بكتابكم ،ومبا عرفتم �صار معلوم .منطرف
(كذا) معا�ش الإمام الذي �سلمتموه يف حادي من
هذا ال�شهر هو معا�ش جمادى الأول ،ويف ظن
الأمري يطلب منكم معا�ش جمادى الآخر مقدم.
ف�إذا كان كذلك ا�صرب �إىل �أن �أ�صل طرفكم
وي�صري خري ال تغلط يف الأ�صل معا�ش الإمام
ي�سلم له يف �أول ال�شهر .مثال :معا�ش جمادى
الأول ي�سلم يف �أول جمادى الأول .ما ي�سلم يف
�آخره .راجع الدفاتر جتد كالمي �صحيح (كذا)،

مقال
و�إن كان بخالفه ف�أنت �ساهي وغلطان .اجتهد
يف بيع التمر حتى الو�صول لكم �أجد عندكم
مبلغ ج�سيم من الدراهم .هذا ما لزم ،ودمتم
حمرو�سني.
يف  7ج  - 345 / 1ح�سن عبد اهلل �أفندي)
(�صورة فوت�ساتية لر�سالة ح�سن �أفندي)
ولعل ثمة من يت�ساءل ملاذا ُيد َفع راتب الإمام -
وهو يقيم يف الريا�ض  -من القطيف؟ غري �أننا
�إذا ا�ستعر�ضنا �أو�ضاع مناطق اململكة االقت�صادية
يف تلك احلقبة؛ جند �أن ذلك �أمر طبيعي،
فاحلجاز  -يومها  -مل تدخل  -بعد � -ضمن
املناطق التي �سيطر عليها امللك عبد العزيز،
وجند لي�س فيها �إيرادات مالية وافرة ،وكانت
القطيف مركزا رئي�سيا للإدارة املالية يف هذه
املنطقة ،فكان فيها �إدارة املالية  -وكانت ت�سمى
اخت�صارا "املالية" ،كما كان فيها اجلمرك،
و�إدارة �أمالك الدولة التي كان يديرها عبد
اهلل ن�صر اهلل ،وكانت ت�سمى "بيت املال" ،وكانت
تتكون من ق�سمني.
�أ � -أمالك ورثتها الدولة من احلكومة الرتكية،

امللك عبد العزيز يحث معتمده يف القطيف عبد اهلل بن ن�صر اهلل
على متابعة �أداء الأجهزة احلكومية فيها

وكانت ت�سمى بيت املال القدمي.
ب � -أمالك �آل جمعة التي �صادرها امللك عبد
العزيز بعد دخوله القطيف بعام واحد ،يف ق�صة
طويلة لي�س هنا جمال التعر�ض لها ،وكانت
ت�سمى بيت املال اجلديد ،وهذه الأمالك كانت
نخيال كبرية وجيدة ،وكانت تدر ماال وفريا.
من هنا كانت القطيف  -يف تلك احلقبة  -ذات
ثقل اقت�صادي هام ،ومن هنا كانت القطيف من

�أوائل املدن يف اململكة التي �أن�ش�أ فيها امللك عبد
العزيز الال�سلكي � -إدارة التلغراف  -وان ُتدِ ب
لها �أحد املوظفني من احلجاز وا�سمه "ح�سني
نا�س"  -يرحمه اهلل  -وكان ذلك يف منت�صف
العقد الرابع الهجري ،كما كانت القطيف
من �أوائل املدن التي �أُن�شِ ئت فيها بلدية ،وذلك
يف عام  1346هـ ،وكان �شاعر اخلليج املعروف
"خالد حممد الفرج" �أول رئي�س لها� ،أما الدمام

خطاب من �سماحة الزعيم الديني ال�شيخ على اخلنيزي (�أبو عبد الكرمي ) يطلب من احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل
مداولة ال�ش�أن العام وهو متوجه لالجتماع مع امللك عبد العزيز يف الأح�ساء �سنة 1352هـ.
ال�شيخ على اخلنيزي (�أبو عبد الكرمي )
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احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل يتو�سط جمموعة من �أعيان الأح�ساء والقطيف يف رحلة ا�ستك�شاف ملواقع النفط يف بر القطيف
�أحمد زهران مدير جمارك القطيف  ،و عبد اهلل �أبو عاي�شة من �أعيان الأح�ساء  ،عبد اهلل نا�صر ال�شما�سي رئي�س بلدية �سيهات ،
�سلمان عبد الهادي زعيم �صفوى  ،ح�سن املرزوق من �شخ�صيات القطيف

الأديب ال�شاعر خالد حممد الفرج
يداعب عبد اهلل بن ن�صراهلل
كان بيت خالد مال�صقاً لبيت احلاج عبد
اهلل بن ن�صر اهلل عمدة القطيف و�أحد �أعيانها
البارزين ،وت�صادف �أن اجلانب املقابل لبيت
خالد من بيت احلاج عبد اهلل وهو جانب
املجل�س  ،وقام احلاج عبداهلل ببناء دور ثان
باملجل�س  ،ف�أ�صبح عالياً بحيث ي�ستطيع ال�شخ�ص منه �أن يطل على
بيت خالد الفرج  ،وهو مكون من دور واحد فقط  ،و�صارت الن�ساء
اللواتي يف بيت خالد الفرج ال ي�ستطعن اخلروج �إىل فناء املنزل �إال
وهن حمجبات  ،و�إال �صرن عر�ضة لأعني الرجال يف جمل�س ابن
ن�صر اهلل ،فكتب خالد هذه الأبيات وبعث بها �إىل احلاج عبد اهلل :
وللج��ار ح��ق عل��ى ج��اره
و�أو�ص��ى الر�س��ول بح��ق
وق��د كان جمل�سك��م
ف�أعليتم��وه ،ومل ت�س�تروه
ول��و كان حمرتم��اً باحل��رمي
ولكن��ه جمل���س بال�صغ��ار
يط��ل عل��ى دارن��ا كل حني
و�أ�صب��ح بيت��ي �سج��ن
�س�ترمت جنوب��اً عل��ى بيتك��م
وكنت��م غ�ضبت��م لهت��ك
ف�أي��ن احلم�ير ،و�أي��ن
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�إذا دن��ت ال���دار م��ن داره
و�أنت  ،لعمري من �أن�صاره
حم��اط��اً ب���أ���س��ت��ار �أ���س��واره
وه��دم��ت��م��و ج���در �أم��ت��اره
�سكت �سكوت امرئ كاره
مي����وج ،وجم��م��ع ك�� ّب��اره
ع���ب���د مي������ ّر مب���ن���ظ���اره
خم��ت��ب��ئ��ات ب���أق�����ص��اره
وب��ي��ت��ي �أب��ق��ي ب����أع���واره
مل��ي��ل ج����دار ب���أح��ج��اره
�أح��اط��ك رب���ي ب���أ���س��ت��اره
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واخلرب  -املدينتان الرئي�سيتان يف هده املنطقة
الآن  -فلم تكونا  -يومذاك � -إال �أر�ضا قفراء
ال �سكن فيها� ،إذ من املعروف �أن قبيلة الدوا�سر
قد انتقلت �إىل هاتني املدينتني من البحرين
يف �أوائل العقد الرابع من القرن الرابع ع�شر
الهجري �إثر خالفها مع بريطانيا التي كانت
م�سيطرة على البحرين ،وا�ست�أذن الدوا�سر
امللك عبد العزيز يف ال�سماح لهم باالنتقال
للخرب والدمام ف�أذن لهم(. )11
وهكذا بد�أت حينذاك هاتان املدينتان يف النمو،
وكان الدوا�سر ،يف �أول جميئهم ،قد �أقاموا لهم
الع�ش�ش من جريد و�سعف النخل ا�ستوردوها
من القطيف ،كما كانوا ي�ستوردون حاجاتهم
الغذائية وغريها من القطيف ،و�سبحان مغري
الأحوال.
لعل من املنا�سب �أن نورد هنا مقطوعة نظمها
يف مدحه ال�سيد ح�سن بن ال�سيد �أبي القا�سم
احللي يقول فيها:
�أ�سليل ن�صـر اهلل �أنت لنا نـ�صر
لذاك حلى يف مدحك اللف والن�شر
جتـود على العافني قبل �س�ؤالهم
خمافـة �أن مي�س�سهم الب�ؤ�س والفقر
�أبـوك قبيل اليوم كان ذخري ًة
كما �أنت يف هذا الـزمان لنا ذخ ُر

قطعنا فجاج البيد ترقل عي�سنا
ري
عـ�ش َّية قد جئنا يجـدُّ بنـا ال�س ُ
�سمـاح ندا كفيك كان دليلنا
ونـو ٌر جت َّلى يف جبينـك يا بـد ُر
وجدناك ملا �أن �أتيناك �ساح ًبا
ذيـول املـعايل واملعـايل لها �أثـر
وقد �ألقت الدنيا �إليك زمامها
لك النهي يف ما �شئتـه ولك الأمر
جنود الندى حفت بك اليو َم مثلما
بجودك جند البخل والبخل قد ف ُّروا
وال فيك ل�ؤم يدن�س العر�ض م�شم ًتا
عد ًّوا وخ ًّ
ال فيه ي�صحبـه الكـدر
تد ُّر يداك الترب للوفد مثلما
يد ُّر �إذا ما غ�صتُ د ًّرا َ
يل البحـر
لقد كانت لوفاة عبد اهلل ن�صر اهلل رنة حزن
و�أ�سى ،ولقد رثاه كثري من ال�شعراء كال�شيخ
فرج العمران وغريه( ، )12ولي�س هنا جمال
ا�ستعرا�ض الق�صائد التي قيلت يف رثائه.
�إنه ملن امل�ؤ�سف �أن عبد اهلل ن�صر اهلل مل يخلف
ولدا و�إمنا خلف ابنتني فقط تزوجتا ابني
�أخيه ح�سن ن�صر اهلل ،و�إحداهما هي والدة
"حممد ر�ضا ن�صر اهلل" ال�صحفي املعروف،
رحم اهلل عبد اهلل ن�صر اهلل ،وغفر له ،و�أ�سكنه
ف�سيح جنانه.

مقال
املراجع :

احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل مع �شقيقه الوجيه املح�سن احلاج ح�سن بن ن�صر اهلل
يف بيته العامر بال�ضيوف دائم ًا من كل الأجنا�س والطبقات

ابن �أخيه وو�صيه و�صهره
احلاج من�صور بن ن�صر اهلل

حفيده حممد ر�ضا ن�صر اهلل املثقف
والإعالمي وع�ضو جمل�س ال�شورى

ر�سالة من املرجع الديني ال�سيد حم�سن احلكيم
�إىل احلاج عبد اهلل بن ن�صر اهلل يطلب منه م�ساندة العامل
املجتهد �آية اهلل ال�شيخ علي اجل�شي لتن�صيبه قا�ضي ًا للقطيف

(*)  -جملة الواحة  .العدد الثامن ع�شر  .الربع الثالث.
عام  2000م.
 -1راجع ترجمة �أحمد بن مهدي ن�صر اهلل يف كتاب
((�أعيان ال�شيعة)) لل�سيد حم�سن الأمني املجلد ()3
�ص  184حتقيق و�إخراج ح�سن الأمني طبع دار التعارف
للمطبوعات  -بريوت عام  1403هـ  1983م
 -2راجع كتاب (( احلكم والإدارة يف الأح�ساء والقطيف
�أثناء احلكم العثماين )) للدكتور عبد اهلل بن نا�صر
ال�سبيعي� ،ص  190الطبعة الأوىل عام  1320هـ 1999 -م.
 -3الأزهار الأرجية لل�شيخ فرج العمران اجلزء (� )5ص:
.104
 -4راجع مقالنا عن (( علي �أبو ال�سعود )) يف جملة
الواحة اجلزء (� )8ص  66وتعقيب عدنان العوامي عليه
يف نف�س املجلة اجلزء � 13ص .122
 -5الأزهار الأرجية ،مرجع �سابق .
 -6الأزهار الأرجية ،مرجع �سابق
 -7الأزهار الأرجية ،مرجع �سابق� ،ص.107 :
 -8راجع كتاب (( ال�شيعة يف اململكة العربية ال�سعودية -
العهد الرتكي )) لل�سيد حمزة احل�سن .م�ؤ�س�سة البقيع
لإحياء الرتاث .ط 1413 .1هـ 1993م .اجلزء الأول �ص
 317وما بعدها .
 -9هذه الأحداث اعتمدت يف روايتي لها على ما �سمعته
من �أبناء اجليل الذي �سبقني� ،إذ كنت  -حني وقوعها  -ال
�أزال طفال �صغريا مل يبلغ اخلام�سة من عمره ،ولي�س ثمة
تدوينات لها ،لهذا فرمبا يكون فيها نق�ص �أو زيادة ،وكل
ما �أ�ستطيع ت�أكيده �أين �سجلت ما ظل يف ذاكرتي ح�سبما
�سمعت ،دون �أن �أ�ضيف �إليه �شيئا مني ،كما �أحب �أن �أ�شري
�إىل نقطة هامة ،وهي �أنه رمبا يف�سر البع�ض ذكري لهذه
الأحداث �أنني �أريد �أن �أثري �أحداثا طواها الزمن بق�صد
الإ�ساءة �إىل �سمعة �سيا�سة امللك عبد العزيز االقت�صادية
يف القطيف والأح�ساء ،ويعلم اهلل �أن ذلك بعيد كل البعد
عن ق�صدي وغايتي .
 -10الأزهار الأرجية .جزء (� )5ص . 107
 -11ال�صحيح �أنه مطلع العقد اخلام�س ،وبالتحديد
�سنة 1341هـ  .راجع كتاب (اخلرب) للأ�ستاذ عبد اهلل
�أحمد �شباط� .سل�سلة هذه بالدنا ،الرئا�سة العامة لرعاية
ال�شباب .ط  .2الريا�ض1408 .هـ  1988 -م� .ص.45 :
 -12الأزهار الأرجية ،مرجع �سابق ,جزء (� )6ص .68
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مقال

حلة حمي�ش..
املاء واخل�ضرة ..
ال�سيد علي ال�شعلة
التعريف بها :
تقع هذه القرية يف اململكة العربية ال�سعودية احدى قرى مدينة القطيف يف �شرقي اململكة على �ضفاف اخلليج العربي ،وهي غابة
حماطةبالنخيل والب�ساتني والعيون ،وتكرث بها �أ�صناف كثرية من احل�شائ�ش والفواكه املتنوعة ،وهي تقع بالقرب من مدينة القطيف
مب�سافةال تتجاوز الن�صف كيلو مرت الت�ساعها.
حِ َّلة محُ َ ي�ش :هو ا�سم مركب من م�ضاف وم�ضاف �إليه ،فاحللة بك�سر احلاء املهملة وفتح الالم امل�شددة تعني املجل�س �أو املجتمع
ال�صغري �أو جمموعة من البيوت املتال�صقة.
محُ َ ي�ش :ت�صغري محُ �ش ب�ضم �أوله وفتح ثانيه ومعناها :املكان كثري الكلأ واخلري ،لأن احللة تكرث بها الب�ساتني واملزارع والعيون اجلوفية
والآبار االرتوازية التي اندثرت ،مما دلل الربط بكلمتني يف حتديد (املكان وكرثة خريه) فالأول ي�شري �إىل احللة والثاين ي�شري �إىل
حمي�ش.
م�سمياتها:
وقرية(حلة حمي�ش) من قبل هذا امل�سمى منذ القدم كانت تعرف با�سم (حلة �أبارق) �أو(حلة �أباريق) ،ال�شتهارها ب�صناعة الأباريق
من الأواين الفخارية املتنوعة يف �أر�ض اجل َزيرة ،وتغري ا�سمها بعد عدة �سنوات �إىل(حلة البارقة) ال�شتهارها بحياكة امل�شالح يف �سوق
البارقة ،و�أطلق �سكان القرية عليها م�سميات متعددة منها (حلة القطيف) ،وقال بع�ضهم(حلة الزهور) ،و(حلة الب�ساتني) و(حلة
النور) ،وغريها من الأقوال التي رواها لنا الأجداد.
�سكانها :
�إن �أقدم م�ؤرخ ذكر عدد �سكانها هو الكابنت (ج.فورتر�سادلري) يف رحلته عام 1819م ،يف معر�ض حديثة عن منطقة القطيف،يف
كتابه (رحلة عرب اجلزيرة العربية) ،و�أخذنا ما �أ�شار به عن قرية احللة يف معر�ض حديثه عن القرى غري امل�سورة من �أن عدد �سكانها بلغ
�آنذاك"  1200ن�سمة".
فيقدر عدد �سكانها يف عام 1431هـ بـما يقرب( )8844ن�سمه ،الذكور( )4430والإناث( ، )4414حيث تقطنها ( )45عائلة ،ويبلغ
عددمنازلها مبا يقرب ()500منز ًال ،كما �أن ال�سكان ميثلون  %70يف حي الديرة والن�سبة املتبقية يف حي الفريق.
�سور وح�صن احللة
�إن هذا احل�صن الذي �شاهده �آبا�ؤنا ،ووقفوا على �آثاره املتهالكة(قبل �إقامة البناء احلديث يف هذه القرية) ،هو البناء الأول للموقع
اجلديد (راجع اخلريطة) ،مبا عرف بـ(حلة حمي�ش) ،و�أما البناء الذي ذكرناه لكننا مل نوثقه �إمنا هو يف موقع اجل ّزيرة ،لأننا مل جند له
�أثر َا يذكر ،بينما هذا املوقع غري ذلك املوقع بتاتاً ،لأنه مثبت قد �شاهده الكثريون وهو واقع تاريخي �شاهده وعا�صروه كبار ال�سن،
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مقال
�إال �أن الغريب يف الأمر مل يكن �أحد يهتم يف تلك الفرتة
بتاريخ املنطقة وت�سويرها ،ل�شغلهم ال�شاغل يف طلب الرزق
و�شظف العي�ش و�صعوبته ،ف�أغلب قرى القطيف بالإ�ضافة
�إىل مركزها وحمورها كلها كانت م�سورة وحم�صنة.
ونقل امل�ؤرخ لورمير االجنليزي ،وكان قد مر على احللة وذكر
ا�سمها وذكر �أنها " :قرية م�سورة تتكون من  135منز ًال
للبحارنة وبع�ضها خارج �سور القرية" ،وهذا الأخري قد
�شاهد ودلل على وقوع ووجود ال�سور واحل�صن.
وقبل حوايل � 70سنة تقريب َا كانت ثمة �آثار لل�سور الكبري
يف احللة وح�صنه موجودة ،ومل يبقَ �إال قطع متناثرة منه
من هنا وهناك ،وهو يحيط ب�أهل و�سكان القرية الذين
يبلغون على �أقل تقدير  150منز ًال يف داخل ال�سور
وخارجه ،وال يتواجد داخل احل�صن �سوى �أقل من 15
منز ّال على الأغلب ،والباقي خارج احل�صن ،وكانت
منازلهم �آنذاك من طني وحجارة(يف داخل احل�صن)،
وق�ش و(ع�ش�ش) من �سعف النخل� ،أما يف خارجه ف�أغلبها
من ع�ش�ش ،وكانت حياتهم ب�سيطة جداً �إال �أنهم كانوا
كتلة واحدة متعاونني ومتما�سكني ومتحابني فيما بينهم
ومتكافلني اجتماعياً.
ويوجد الباب من جهة �شرق احللة ،وحتديداً �شرق ق�صر
املرحوم احلاج �إبراهيم عجيان القدمي الذي تهدم قبل
�سنني م�ضت ،ويرجع بناء ال�سور تقريباً قبل � 130سنة �أو
�أكرث تقريباً يف فرتة الدولة العثمانية ،حيث مل ت�سعفنا
امل�صادر حول متى مت بنا�ؤه ولهذا اعتمدنا فقط على
من ر�آه ،ومنهم (�سعيد بن �إبراهيم بن عبداهلل بن نا�صر
عجيان) وكنيته (�أبو خالد) وهو من حدد لنا كيفيته ومتى
مت هدمه فلقد ر�أى �آثار ال�سور املتهدم قبل حوايل � 60سنة
تقريب َا ،حيث ر�أى �آبا�ؤنا جلهم �آثار هدمه.
وحقيقة الأمر �أن �أغلب قرى القطيف كانت كلها حم�صنة
ومنها �سور القلعة القدمي ،واجلارودية واملالحة واجل�ش
وغريها.
وعلى ما يظهر �أن �سور احللة القدمي كان على �شكل

م�ستطيل م�ساحته تقدر بـ()150 -50مرتاً على الأغلب،
وارتفاع ال�سور حوايل من �ستة �إىل �سبعة �أمتار وعر�ضه مرت
ون�صف �أو �أكرث بقليل ،وهذا االرتفاع الطبيعي ملنع ال�سلب
والنهب يومها ،وهو متكون من الطني واحلجارة البحرية
التي جتلب من ال�شاطئ� ،أما الباب فطوله خم�سة �أمتار
�إىل �ستة تقريب َا وعر�ضه �أربعة �أمتار ،ويتكون من قطعتني
(طبقتني) كل قطعة مرتين تقريباً ،ويحرك الطبقتني �أربعة
�أ�شخا�ص لإغالقه �أو فتحه ،حيث �أنها تتكون من خ�شب
ثقيل الوزن ،ويغلق بحطب �أو مربع وي�ضع على الدفتني،
ولقد كانوا ي�ضعون عليه حوايل �أربعة مربعات ،والباب
متجه �إىل �شرق القرية ،ويفتح يف ال�صباح ويغلق مع �أذان
املغرب.
وقبل حوايل � 60سنة تقريباً ،مل يبقَ �إال باب ال�سور،
وبع�ض �آثار ال�سور املتهدمة ،ولقد �أزيل ال�سور بتاتاً يف
هذه الفرتة ،لتو�سيع القرية وازدياد عدد ال�سكان ب�سبب
ال�شعور بالأمان.
ومن امل�ؤكد وجود �سرداب حتت ال�سور ي�ؤدي �إىل فتحة يف
ال�شمال بعيدة مب�سافة مائة مرت على الأغلب ،وهو تكتيك
حربي قدمي لو حا�صر العدو ال�سور ،ي�ستطيعون تزويده
بامل�ؤونة من طعام و�شراب و�سالح ورجال.
موقع �سور احللة وح�صنه ت�أ�س�س قبل عام 1914م ،ومل
نظفر بتاريخ بنائه.
نخيلها:
ذكر عدد كبري من امل�ؤرخني والباحثني عدد نخيلها
وزكاتها ،ومنهم ال�شيخ ُم ُ
قبل الذكري عندما كان مدير َا
لأمالك الدولة يف الإح�ساء يف �أوائل ال�ستينات من القرن
املا�ضي� ،أي فيما يقرب من عام 1362هـ ،ب�أن" فيها من
النخيل ُ 169ب�ستان َا ميلكها الأهايل تعدادها  32360نخلة،
زكاتها  ،12454فيها �أمالك لبيت املال القدمي ُ 21ب�ستان َا
�ضمانهن  841قلة و 272ر ُوبية ،وفيها �أمالك لبيت املال
اجلديد  4ب�ساتني �ضمانهن  297و  28ر ُوبية".

احلاج عبد اهلل عجيان

�سور احلله
ومن تطرق �إىل ذلك �أي�ض َا عالمة اجلزيرة حمد اجلا�سر
قائال ":من قرى القطيف بني النخيل ،وهي ذات نخل
يقدر بنحو خم�سة وع�شرين �ألف نخلة".
ومما ات�ضح يل من �شهود عيان �أن البلدة كانت م�سورة
�إىل عهد قريب ،وحتيط بها املزارع والب�ساتني التي قدرت
يف �إحدى الفرتاتب�أقل من ( )200ب�ستاناً ،بعد �أن قمت
ب�إح�صائها ،وحتتوي ب�ساتينها قبل(� )50سنة ،مبا يقدر يف
املا�ضي(� )37ألف نخلة ،عالوة على الفواكهواخل�ضروات
املتنوعة ،وتكرث فيها عيون املاء القوية مما �ساهم على وفرة
احل�صاد� ،أما اليوم فعدد الب�ساتني يقدر بـ( )148ب�ستانا،

جانب من منازل القرية
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عني �أم عمار

�شباب
وعدد النخيل يقدر بـ(� )20ألف نخلة.
احلرف القدمية يف القرية نذكر �أبرزها :
�أ-حرفة �شراء(الأ�صفر):

هي �شراء املعدن والنحا�س امل�ستخدم ورياالت الف�ضة
القدمية ،وكانت هذه احلرفة يزاولها عدة �أفراد يف البلدة
متخ�ص�صني فيها� ،إذ يقوم امل�شرتي ب�شراء الأواين القدمية
ومنها(:الأ�سالك ،والدلة ،والط�شت ،والإبريق النحا�سي،
والقدور للطبخ ،واملقلى لتحمي�ص القهوة ،ورياالت
الف�ضة).
ولقد امتهنها املرحوم ال�سيد حميد ال�سيد عمران
ال�شعلة(ت1411هـ) ،واملرحوم احلاج ال�سيد ح�سن
ال�سيد ها�شم الق�صاب ،وهما من �أهايل احللة و�أعيانها،
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امتهن ال�سيد حميد هذه املهنة قرابة(� )50سنة ،وكان
ي�شرتي املعادن من الدمام ،ويبيعها يف القطيف ،ويف
�أواخر الع�شرين �سنة املت�أخرة من عمره كان يبيعها
يف (القا�سمة) يف �سوق احلراج بالدمام متيز بال�سماحة
والطيبة وحمبة النا�س ،وامتهن الق�صاب هذه املهنة
كتجاره قرابة(� )40سنة ،وكان ي�شرتيها من قريته احللة
ومن القرى املجاورة مثل املالحة واجل�ش و�أم احلمام
واجلارودية واخلويلدية وغريها ،وكان يبيعها يف القطيف
يف �سوق ميا�س ،حيث كان هناك دكان واحد متخ�ص�ص
يف �شراء الأواين القدمية والأ�سالك ،وكان يومها يحملها
على ر�أ�سه حتى يبيعها يف القطيف ،وعرف بني �سكان
قريته �أنه كان يحمل الأوزان الثقيلة لقوة بنيته ،وكانت
هذه املهنة تدر �أرباحاً طائلة حيث عرف �أنه ا�ستغنى من

عني �أم عمار
هذه احلرفة مما ا�ستبان عليه ظاهراً لدى �سكان القرية من
وافر النعمة واخلري ،فبنى منزله من احلجر البحري يومها
قبل غريه ب�سنوات عديدة حيث كانت منازل القرية
�أغلبها من الع�ش�ش وال�صنادقاخل�شبيه.
ب-حرفة حفظ الرطب

كان �آبا�ؤنا متقدمني يف جتاربهم وخرباتهم ،على ح�سب
و�ضعهم وظروفهم يومها ،فكانوا يتعاملون مع ظروف
حياتهم بحكمة وت�صرف �سليم ،حيث كانوا ي�ضعون
عدق الرطب �أو ال�شماريخ يف حافظة ا�سمها(جحلة)
وهي جرة كبرية ارتفاعها قرابة مرت واحد� ،أما عر�ضها
بني(� )80 -50سم ،وي�سكبون بداخلها الدب�س ويغلقونها
جيداَ ،وتبقى �إىل مو�سم ال�شتاء في�ستخرجون الرطب كل
لون بلونه ال يتغريٌ ،
وكل على ح�سب رغبته فيما يحب

الطبخ
من �أنواع الرطب و�إمكانياته املالية �آنذاك.
ج -حفر العيون:

كان حفر العيون حرفة من احلرف التي عمل بها �أحد
رجاالت القرية و�أعيانها وهو املرحوم احلاج �أحمد بن
احلاج علي العوامي(�أبو علي) ،حيث عمل ل�سنوات
عديدة يف حفر العيون االرتوازية يف احللة ،وباقي القرى
املجاورة حتى حفر يف ب�ساتني مدينة القطيف نف�سها.
وكان يحفر العني الواحدة فيما بني(  )15 -4يوماً على
الأغلب ،وكان ي�أخذ العني (قطوعة) مببلغ مقطوع دفعة
واحدة بحوايل(  )2000 -1500ريال ،حيث انه يقوم
ب�إعطائها �إىل احد �شركات احلفر ،قبل حوايل �أقل من60
�سنة ،وكان يومها يعمل الفالح ليوم واحد و�أجره من
(� 5إىل  )10رياالت يف الأعمال املختلفة ،و�أن مبلغ احلفر
ي�ضاهي اليوم �أكرث من مئة وخم�سني �ألف ريال.
ولعل ال�سبب يف حفر تلك العيون االرتوازية ،يرجع �إىل
�ضعف العيون النباعة ،وامتداد البلد من جهاتها الأربع،
وتو�سع رقعة الزراعة بها ،وكان احلفر ال يتجاوز خروج املياه
من الآبار االرتوازية يف حدود( )15مرتاً على الأغلب،
فيخرج املاء بقوة عند احلفر �إىل هذا العمق ،وعلى ما يظهر
�أن احلاج �أحمد العوامي بد�أ باحلفر لتلك العيون حوايل
(1370هـ) على الأغلب ،ولقد حفر يف احللة الكثري من
العيون االرتوازية ومنها:
 -1عني ال�شيوخ(وهي �أر�ضه وملكه وب�ستانه).
 -2عني �أم قدوم(�شرق الديرة).
 -3عني �أم عزيز �أو (العزيزية ) .
 -4عني امل�صريية(�شرق الديرة).
 -5عني الزهريية(جنوب �شرق الديرة).
 -6عيون ال�ضبيبي الثالث(جنوب غرب الديرة).
 -7عني الب�صريي(جنوب احللة).
 -8عني �أم كبو�س �شرق الديرة وتكون �شرق
�أر�ض(امل�شطبه) وكانت �أر�ض جدي ال�سيد علي.
 -9عني الديرة(بجانب منزل احلاج �صالح اليو�سف من

ال�شرق).
 -10عني اخلطاب املعروفة بال�شفاط(غرب البلدة).
 -11عيني املزيرع(�شمال �صالة �أ�صايل لأفراح).
 -12عني امل�سجد (�شمال م�سجد ال�شيخ عقيل).
 -13عني الزاملية(جنوب غربي البلدة).
ومل ِ
يكتف ب�أعمال احللة يف جمال احلفر وت�شييد العيون،
بل ذاع �صيته بني القرى املجاورة مما ا�ستدعاهم �إىل طلبه
للحفر ،فحفر يف:
املالحة ،واخلويلدية ،واجلارودية ،وب�ساتني القطيف،
ويقدر ب�أنه حفر ما بني( )100 -70عين َا  ،وهو الر�أي
القريب لل�صحة.
ق�ضية موت العقرب
واالنق�سام حولهايف القرية
ا�شتهرت ق�ضية موت العقرب كثري َا بني �سكان القرية،
حتى ن�شرت يف بع�ض اجلرائد املحلية ومنها(جريدة
اليوم) وبع�ض مواقع االنرتنت ،وملخ�ص الق�صة �أن ال�شيخ
هَّ
عبدالل بن علي بن ح�سني بن علي امل�شهد(ت 1255هـ
يف م�شهد) و�أ�صله من �سكان عنك� ،إال �أنه �سكن احللة
يف نهاية املطاف وقيل �أنه تزوج من عائلة املادح ،وقيل انه
دفن �آيتني قر�آنيتني لدفع الآفات والعقارب عن البلدة يف
النخل امل�سمى(البابات) ،وهو يف �شمال القرية ،و�آخر يف
النخل املعروف بـ(املنبهي) يف جنوب القرية وهذا الأمر
يعرفه �أغلب �سكان احللة بتفا�صيله من الأجداد حتى
الأبناء ،وهو �أمر متواتر حيث ينقله الآباء �إىل الأوالد من
جيل �إىل جيل ،وهلم جراً حتى و�صل لنا هذا الكالم
بجملته وتف�صيله.
�إنها �ضمن امل�سائل التي انق�سم فيها �سكان احللة،
وخ�صو�صاً الأبناء منهم �إىل ق�سمني الأول معار�ض والثاين
م�ؤيد ،فبع�ضهم يثبت وبع�ضهم ينفي ،ومن الأمثلة على
ذلك �أخذت �شابني من �سكانها ،الأول(ح�سن مهدي
�سعيد املادح) يبلغ من العمر(�)27سنة ويعمل يف بنك

�سامبا ،هو ي�ؤيد هذه الق�ضية بقوة وي�ؤمن بها ،وال�شاب
الآخر هو(ال�سيد �ضياء ال�سيد �سعيد ال�شعلة) �أخي
الأو�سط( � )43سنة ،ويعمل معلماً ،حيث قال ":نعم
توجد روايات عن �أهل البيت(عليهم ال�سالم) يف دفع
تلك الآفات يف مفاتيح اجلنان ،ولعل ال�شيخ امل�شهد
قام بهذا العمل ودفن الآيات لدفع ال�ضرر ،ولكن هذا
العمل ال ي�ستمر �إىل الآن ،فلقد انتفى ب�سبب ذوبان هذه
الآيات الكرمية ،حيث �أنها ذابت منذ �سنوات طويلة ،وال
يزال الآباء والأبناء ي�ؤمنون بذلك املعتقد ،وال ينظرون
�إىل الفرتات الزمنية البعيدة لو�ضعهما" ،فلقد و�ضعت
يف الب�ستانني مبا يقرب من (� )175سنة.
وهناك ر�أي �آخر وجدته يقول �إن الذي دفن الآيتني
القر�آنيتني لدفع الآفات والعقارب هو ال�شيخ جعفر بن
ال�شيخ علي �أبو املكارم(�آل ال�شيخ) ،جد ال�شيخ عبد
املجيد �أبو املكارم ،وقيل� :إن ال�شيخ جعفر كان ك�شفياً
ومتجلياً �إىل اهلل تعاىل ،وال ي�صعب هذا الأمر عليه.
وممن �أ�شار من امل�ؤرخني حول هذه الق�ضية امل�سلم بقوله":
وامل�شهور عن هذه القرية �أن ح�شرة العقرب ال تعي�ش فيها،
ويرجح بع�ضهم هذه الظاهرة �إىل �أ�سطورة ...خال�صتها �أن
�أحد رجاالتها الروحانيني دفن يف �أر�ضها رقية �ضد هذه
احل�شرة ،فانعدمت منها منذ ذلك التاريخ".
وذكر الأ�ستاذ حممد علي ال�شرفاء يف كتابه بقوله":
وتنفرد هذه القرية مبيزة ال يوجد لها مثيل يف جميع
مدن وبلدان املنطقة ال�شرقية ،وهذه امليزة هي �أن الآفات
ال�سامة وخا�صة العقارب ال ت�ستطيع العي�ش فيها ،ف�إذا ما
�أح�ضر �إن�سان عقرب َا وحاول الدخول بها �إىل هذه القرية
فبمجرد و�صوله �إليها ودخوله فيها يلقى هذا العقرب
حتفه يف احلال.
ويقال �أن ال�سر يف ذلك هو �أن ال�شيخ عبداهلل بن علي بن
ح�سني بن علي بن م�شهد بن حممد بن مكتوم ...قد
دفن فائدتني قر�آنيتني  .....وهذا لي�س ب�أمر م�ستغرب �إذ
�إن اهلل قد �أودع يف القر�آن فوائد كثرية متنوعة تعود على
�أكتوبر  - 2014العدد 45
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الب�شرية امل�ؤمنة مبا تنتفع به روحي َا وج�سمي َا ،و�صدق اهلل
جلت قدرته حيث يقول يف كتابه املجيد { َو ُن َن ِّز ُل م َِن
ا ْلق ُْر�آنِ َما ُه َو �شِ فَاء َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َني } الإ�سراء."82
وعندما نريد حتري مثل هذا املو�ضوع الذي تخلله �شي ٌء
من الغمو�ض فيمن قام به ،ال جند �إال هذين الر�أيني،
وي�صعب امليل �إىل �أحدهما لعدم اكتمال القرينة العلمية،
حيث ال يعتمد املنهجان على مادة تاريخية للتوثيق ،مما
ي�ستدعي عدم التوثيق لكال امل�صدرين يف �أطروحاتهم
ب�صورة يقينية قطعية جازمة ،لأنهما ي�شريان �إىل ال�سماع
فقط ،وعدم التثبت من اخلرب فيمن قام بهذا الأمر و�إن
كان ال�شيخ امل�شهد الأكرث �شهرة و�شيوعاً يف القرية� ،إال �أن
م�س�ألة دفن الآيتني فهي واقعة حتم َا ،لورود هذه الأ�سرار
يف القر�آن الكرمي ،لهذا �أخرياً منيل �إىل �أن ال�شياع املتوارث
من الأجداد يف هذه امل�س�ألة ي�شري بقوة �إىل �أن الذي
قام بدفنهما هو ال�شيخ امل�شهدي(رحمه اهلل)وهو الأمر
ال�صائب ،و�أما موت العقرب فال وجود له اليوم.
كيفية حفر العيون اجلوفية
�إن هذه العيون قد حفرها �أبناء هذه املنطقة ،و�أنق�سم
امل�ؤرخون والأهايل فيمن قام بحفرها �إىل الآراء التالية:
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 -1ين�سب حفر تلك العيون للعمالقة:
العمالقة هم قوم ينت�سبون �إىل كنعان بن �سنحارب بن
منرود الأول بن كو�س بن �سام بن نوح ،وهم من �أبناء
الكنعانيني الذين نزحوا �إىل �أوا�سط �شبه اجلزيرة العربية.
ومن امل�ؤيدين لهذا الر�أي �أجدادنا وهم �سكان احللة،
الذين �سمعوا من �آبائهم هذا الر�أي ،بل و�أغلب �سكان
القطيف يتناقلون هذا الر�أي وهو امل�شهور بينهم ،وممن نقل
هذا الر�أي حممد �سعيد امل�سلم يف كتابه(�ساحل الذهب
الأ�سود) ،والدكتور عبداهلل ح�سن �آل عبد املح�سن  ،وال
يزال هذا االعتقاد هو ال�سائد حتى اليوم عند �أغلب
الباحثني واملجتمع القطيفي.
 -2ر�أي ين�سب حفر العيون �إىل نبي اهلل �سليمان(عليه
ال�سالم):
تردد على ل�سان بع�ض �آبائنا � ،أن مثل هذا الرتاث الهائل
من العيون ،قد ظهر ون�ش�أ يف عهد نبي اهلل �سليمان(عليه
ال�سالم) ،بعد �أن �أحكم و�سيطر على �شبه اجلزيرة العربية،
و�آخرها مملكة �سب�أ يف اليمن ،حتى متكن من �ضم كل ملك
الأر�ض �إليه ،وهو من �أمر بحفر هذه العيون يف عهده� ،إال
�أين مل �أجد م�صدر َا ي�شري �إىل ذلك ،وهو ر�أي بعيد الوقوع
لعدم وجود القرينة العلمية لهذا الأمر.

 -3ر�أي ين�سب حفر العيون �إىل العجوم وهم �أهل فار�س:
على ما يظهر من الأقوال� ،أنهم حفروا العيون على �شكل
مراحل لكرثتها ،وعلى ح�سب تزايد ال�سكان وري
املزروعات ،وظهرت هذه العيون يف منطقة القطيف ،و�أم
معن ،والإح�ساء ،والبحرين ،وغريها من املناطق املختلفة،
وهذا الر�أي ال دليل على وقوعه وهو ر�أي بعيد لأين مل
اظفر مب�صدر لهذا الكالم.
ونخل�ص �إىل �أن الر�أي ال�صائب يف هذه الق�ضية غام�ض
الورود ،لعدم اكتمال القرائن العلمية للتوثيق ،وي�صعب
على الباحث �إعطاء ر�أي حمدد ل�شحت امل�صادر يف هذا
الع�صر .ومل �أجد م�صدراً يوثق هذا املنحى ب�صراح ٍة
لإعطاء نظرة وا�ضحة ال يتخللها الغمو�ض والإبهام� ،إال �أن
القرينة العلمية ت�ؤكد �أن �سكان هذه املنطقة و�أهلها هم من
قاموا بحفر تلك العيون واهلل �أعلم.
وقد كانت هذه العيون اجلوفية ،هي م�صدر الري الوحيد
الذي قامت عليه الزراعة يف احللة ،كما يف باقي مناطق
واحة القطيف ،وب�سبب تناق�ص من�سوب املياه بها ،توقف
بع�ضها عن اجلريان ،ومن هنا عمد الأهايل �إىل حفر
الآبار االرتوازية(العيون االرتوازية) التي �ساهمت يف
ازدياد الإنتاج الزراعي ،وبعد ن�ضوبها ظهر الآن م�شروع

مقال
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ال�شيخ عبد اهلل اليو�سف

احللة كما �أعرفها
فرحة العيد

التح�سني الزراعي بالقطيف ،حيث نفذ يف املرحلة الأوىل التي كانت له كالأ�ستاذ يف تعليم هذا الفن اجلميل.
يف 1394/1/5هـ ،ومت ت�شغيله يف 1396/5/2هـ ،وال
برز يف كتابة بع�ض املعاري�ض ذو التعبريات البليغة يف
يزال هو امل�صدر الوحيد للري فيها حتى اليوم.
الكالم ،و�أ�صبح كل من يف القرية يعرف بالغته يف
الفنانون واخلطاطون بها:
معار�ضيه ،و�صكوك ملكية املنازل ،وعقود الزواج والطالق،
لقد كان �أول ظهور لهذا لفن يف الأعوام املن�صرمة كتب بع�ض الو�صايا لكثري من �أهل قريته ،وخط بع�ض
القليلة ،عن طريق خطاط موهوب يف هذا املجال على اللوحات الفنية لبع�ض �أبنائه يف بدايات ظهور املدار�س،
م�ستوى القرية ،وهو املرحوم احلاج عبداهلل �إبراهيم كتب بخطه دعاء ختم القر�آن مت�أخراً ،وترك بع�ض الآثار
عجيان(ت1426هـ) ،كما �سار على �آثاره اجليل اجلديد ومنها ت�سجيل تاريخ الوفيات يف القرية �إال �أنه فقد.
يف تعلم هذا الفن فهو حث �أغلبهم ليلتحقوا يف جمال ت�أثر به كثري من جيل ال�شباب فحذو حذوه يف تعلم اخلط
اخلط ،و�سوف ن�سرد �سريته يف هذا املجال:
ف�أ�صبح �أ�ستاذهم ،كان قارئاً للقر�آن الكرمي يف �شهر رم�ضان،
-1احلاج عبداهلل �إبراهيم عجيان :احلاج عبداهلل كان وكان يختم يف كل ليلة ثالثة �أجزاء ،وما �أن ينطوي ال�شهر
اخلطاط الأول يف احللة ،وهو فريد زمانه يف قريته ،تعلم فن الف�ضيل �إال ويختمه ثالث مرات ،وكان ح�سن ال�صوت
اخلط على يد والدته احلاجة هزاعة التي كان خطها �أجمل جموداً له ،تعلم بع�ض �أبنائه منه القراءة وحفظوا تالوته:
اخلطوط �إال �أننا فقدنا �أثر كتابتها ،و�أن والدته هي �أ�شرفت نكتفي بهذا القدر عن قرية احللة ومن �أراد املزيد فعليه
على تعلمه وت�شجيعه وتدريبه يف تعلم هذه املهارة ،فهي الرجوع �إىل كتاب قرية حلة حمي�ش .

قرية ( احللة ) كما يحلو لأهلها ت�سميتها� ،أو ( حلة
حمي�ش ) كما هو ا�سمها الر�سمي ،قرية جميلة مبزارعها
وب�ساتينها و�أ�شجارها ونخيلها ،فهي �أ�شبه باحلديقة
الغ َّناء التي حتيط بها الب�ساتني واملزارع من كل �صوب
واجتاه ،مما �أ�ضفي عليها جما ًال طبيعياً �أخاذاً يتالءم مع
جمال واحة القطيف اجلميلة بكل ما فيها من �شواطئ
و�أ�شجار وب�ساتني غنية بتنوعها وتنا�سقها البديع.
ولدت يف هذه القرية الوادعة ،والتي ال يف�صلها
وقد ُ
عن مدينة القطيف �سوى بع�ض الب�ساتني واملزارع،
وكنا يف �أيام ال�صبا نذهب �إليها م�شياً على الأقدام
لقربها ،ولال�ستمتاع بجمال الطبيعة يف ممراتها
املو�صلة �إليها ،وكنا نعي�ش يف احللة �أياماً جميلة
ن�ستن�شق هواءها النقي اخلايل من �أي ملوثات
�صناعية ،ون�أكل من �أ�شجارها املثمرة ،ون�سبح يف
عيونها العذبة ،ونتم�شى بني ب�ساتينها الغنية بكل
ما َّلذ وطاب من ثمار الفواكه واخل�ضروات ،وكنا
نذاكر درو�سنا بني �أ�شجارها وب�ساتينها وعيونها.
�أما اليوم فنتح�سر �أملاً وحرقة على تلك الأيام اجلميلة،
فلم يعد الهواء الذي ن�ستن�شقه نف�س الهواء ،فقد
خالطه من ملوثات امل�صانع ال�شيء الكثري ،والعديد من
املزارع والب�ساتني حتولت �إىل خمططات �سكنية قل�صت
من م�ساحة الأر�ض اخل�ضراء� ،أما العيون اجلوفية
واالرتوازية التي كانت تروي الب�ساتني واملزارع ،ومكاناً
لل�سباحة واال�ستحمام ،فقد �أ�صبحت �أثراً بعد عني !!
�أما تاريخ ( احللة ) فال يختلف عن تاريخ واحة
القطيف ،فتاريخها موغل يف القدم ،لكن لكل
مدينة وقرية وبلدة تفا�صيل نحتاج لتدوينها وتوثيقها
كي تبقى يف ذاكرة التاريخ و�أر�شيفه ،وحتى
تطلع الأجيال القادمة على مر ال�سنني وتعاقب
القرون على ذلك التاريخ واجلغرافيا من �أر�ض
قطيفنا ،قطيف اخلري والعطاء والعلم واحل�ضارة.
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البحراين والبو�شفيع يغردان يف نادي املدينة الأدبي
جت�سيداً للتوا�صل الثقايف والأدبي بني
النوادي الأدبية الر�سمية والأهلية  ،ويف
�إطار االحتفاالت باليوم الوطني ململكتنا
الغالية � ،أقام نادي املدينة املنورة الأدبي
�أم�سية �شعرية لل�شاعرين علي طاهر
البحراين و�إبراهيم حممد البو�شفيع ع�ضوي
ملتقى ابن املقرب الأدبي بالدمام  ،وذلك
يف مقر النادي باملدينة املنورة.
الأم�سية التي ت�شظت �شعرا يف ثالث
جوالت موزعة بني ال�شاعرين ،و �أدارها
ال�شاعر �أبوالفرج ع�سيالن ،جاءت متنوعه
يف مو�ضوعاتها و�أ�شكالها ال�شعرية ،حيث
برزت ق�صائد التفعيلة لدى البحراين،
وجتلى �شعر العمود لدى البو�شفيع.
وكان ا�ستفتاح ال�شاعر البحراين بق�صيدة
عنوانها (�أ�شياء) يت�صافح فيها نخل املدينة
بنخل الأح�ساء :
بني املدينة واحل�سا �أ�شيا ُء
كالعا�شقني هواهما �أهوا ُء
َ
اجلمال تعانقا
اهلل مذ خلق
يف ذاته فتناثرت �آال ُء
وت�شكال يف راحتيه م�آذناً
ُيدين جواثى يف مداه قُبا ُء
�صوت حممد
بجبالها ميتد ُ
فرتنُ يف جرعائنا الأ�صدا ُء
ومن ا�سطنبولياته يرتقرق الغزل ،كما يف
ق�صيدته (�أمريتي يف املنفى) التي كتبها من
وحي جزيرة الأمريات برتكيا :
يا ل�شعرك املتمرد كالبحر يف وجه الريح
يا لقلبك املتجعد وجعاً كالراية حمراء
اخلدين
يا لعينيك الثائرتني غ�ضباً من �سلطان ذي
قلبني
ها � ِأنت معي يف عر�ض الريح العا�صف
حيث ي�شق املا ُء جدا َر الكون
ِ
ك�صوتك
ال لغ ُة البحر
ِ
كروحك
ال �سح ُر التلة
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ذو احلجة

ال لونُ جنان الأر�ض ك�سحركِ
وم�سك اخلتام كان بن�شيده الوطني الذي
ر�سمه بالكلمات حبا يف الوطن و�أهله :
وطني َر ُ�س ُ
ول اهلل يجمعنا
نورا ويفتح �أفقنا حرما
عقمت �سحائب فكرنا عجبا
وهداه يف الأرواح ما عقما
متتد فيما بيننا لغة
ف�صحى بع�شقك واحداً علما
فان�شر على �أهدابنا �ألقا
وانرث على �صحرائنا دميا
وقد علت الده�شة احل�ضور يف خمتلف
ن�صو�صه التي نرثها على �أ�سماعهم � :أ�شياء
 غربة  -ريحة هيل � -ضجيج ال�صمت �سلطانتي الأوىل� -أمريتي يف املنفى -انك�سارات  -متى  -واغوثاه  -قب�سة نور
 ن�شيدي الوطني  -ك�أ�سي عط�شى�أما ال�شاعر �إبراهيم البو�شفيع فقد تعددت
ق�صائده بني الغزل والت�أمل والوطنية
والذاتية ،وكانت ق�صيدته الوطنية (خيمة
من وطن) فاحتة ق�صائده:
وطن �أطل احلق من �شرفات ِه
ٌ
ما زال ي�شرقُ من �سنا م�شكا ِت ِه
وطن م�شى الإميان يف �أرجائه
ٌ
�سرتدد الأجيال حلن حداته
�سيعلم املزمار �أغنية الهدى
ومير �صوت الود يف نغماته
ال�شم �إرث ح�ضار ٍة
نق�شت خطاه ُّ
حتى غدا التاريخ بع�ض رواته
ومن ق�صائده الت�أملية قر�أ من (بئر الت�أويل):
يا من مترون يف �أرجاء بيدائي
أويل و�إيحا ِء
مفخخني بت� ٍ
تلكم ٌ
ح�سك
غ�ضوا ب�صائركم ما ُ
جراح �أغارت فوق �أفيائي
هذي ٌ
وما مير على �أ�ضالع قافيتي
يعب اجلرح من مائي
فذاك حرف ُّ
ال ترتكوا يف كهويف بع�ض �أ�سئلة
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موجوع ٍة تتق�صى طيف �إيوا ِء
ال تقطفوا من ورود النار ،ذاك دمي
لي�شم ال�شِ ع َر ق ّرائي
�أ�شعلته َ
وختم ق�صائده بق�صيدة (ف�سيف�ساء الكون)
التي تدعو للت�آلف والتعاي�ش واحلب:
ماكان يل
�سيظل يل
ما كان لك
�سيظل ْ
لك
يف الرو�ض نحن كزهرتني حتفنا �آالف �ألوان
الزهو ْر
وف�سيف�ساء اللون �أعظم ذكريات نعيم �آدمنا
القدمية من دهو ْر
أيت لون النخل؟
�أر� َ
ال�شهي
ال يبدو كلون التني والرمان والعنب ّ
وال كلون القمح
�أو لون ال�شع ْري
وهكذا تفاعل اجلمهور مع باقي ق�صائده،
والتي منها :نخلة من غزة -كلماتنا الأوىل
 نبوءة  -ي�أكل ال�شعر من ر�أ�سي  -واحلب�إذا تنف�س.
ويف ختام الأم�سية �أجاب ال�شاعر علي
البحراين على �س�ؤال ورده من ال�شاعرة
مارية الأحمدي حول مدى ت�أثر ال�شعر
الأح�سائي بال�شعر اخلليجي  ،قائ ًال �أن الت�أثر
والت�أثري �سنة طبيعية يف املحيط الواحد ،
والأح�ساء ذات علم وثقافة �ضاربة يف القدم
ومق�صد لطالب العلم والأدب لذا فالأوىل
�أن يكون ال�س�ؤال حول ت�أثر ال�شعر اخلليجي
ب�شعر الأح�ساء ،وهو ما �أو�ضحه يف طيات
�إجابته.
ويف مداخلة للدكتور عبداحلق الهوا�س،
�أ�ستاذ اللغة العربية بجامعة طيبة� ،أ�شاد
فيها بالتجربة ال�شعرية لل�شاعرين ُمعترباً وقد �أبدى اجلميع ارتياحهم و�سرورهم لهذه
جتربتهما فريدة من نوعها من خالل املبادرة اجلميلة والتعاون الإيجابي  ،الذي
الن�صو�ص التي ا�ستمع �إليها ،و�أن جتربتهما يزيد من حلمة هذا الوطن وتكاتفه.
ال�شعرية حقيقة ب�أن يتم درا�ستها �أكادمييا،
م�شريا �إىل مهارة البحراين يف تطويع
الرمز ،وا�ستخدام النداءات الداخلية التي
ت�ستثري القاريء ال�ستكناه ما وراء الن�ص،
وعن جتربة البو�شفيع �أ�شار الدكتور غوا�ص
لركوبه القوايف ال�صعبة بجدارة ودون �إقحام
مفتعل ،و�أنه لو عا�صر ابن �سالم اجلمحي
لعد ق�صائده من املق َّلدات.
ويف معر�ض جواب ال�شاعر البو�شفيع عن
�س�ؤال من ال�شاعر الأ�ستاذ �سعيد العواجي
حول جتربة �شعر ال�شباب يف املنطقة
ال�شرقية ،قال ب�أنها جتربة تب�شر بخري ،ويكفي
لإثبات ذلك الأ�سماء التي حت�صد اجلوائز
ال�شعرية طوال العام من جيل ال�شباب،
مع حتفظه على العديد من التجارب التي
تعاين ك�س ًال لغويا .
و�أردف كذلك يف معر�ض �إجابته عن �س�ؤال
حول ارتداد كثري من ال�شعراء املعا�صرين
لق�صيدة العمود ب�أن ذلك يعود لطبيعة
التحدي الذي يحمله هذا ال�شكل ال�شعري
الذي ي�ستدعي االختزال والرتكيز مع بث
روح احلداثة والإبداع يف كيانها ،وكذلك
ا�ستئنا�س الأذن العربية للإيقاع .
هذا وقد ح�ضر الأم�سية جمموعة
من ال�شعراء والأكادمييني واملثقفني
والإعالميني ،على ر�أ�سهم �سعادة الأ�ستاذ
الدكتور عبد اهلل ع�سيالن رئي�س نادي
املدينة املنورة الأدبي  ،ورئي�س ملتقى ابن
املقرب الأدبي بالدمام ال�شاعر الأ�ستاذ
زكي ال�سامل ،والأ�ستاذ نايف فالح
اجلهني.،والإعالميان خالد الطويل وطالب
الرتيكي وال�شاعر الأ�ستاذ علي جدعان،
و�آخرون .

ن���ِّي��
ب�������ل������� ُد ع�������ري�������ق يف احل�����������������ض��������ارة رِّ
وث������ق������اف������ة ������ش�����ه�����دت �أث������ي������ن������ا ف����ج����ره����ا
ح���ف���ل���ت ب���ه���ا دن����ي����ا ال������ق������دمي ،ومل ت���زل
ف������ك�������أن م���������ص����ر ع����ل����ى ال�������زم�������ان ق���ل��ادة
�آم���������ن���������ت ب������امل������ج������د ال�����ت�����ل�����ي�����د وم����ث����ل����ه
�����ص����ح ٌ
����ف م�����ن������ َّ�����ش�����ر ٌة ت���ف���ي�������ض م����ع����ار ًف����ا
واخل������������ال������������دات م�������ع�������اه�������دًا ون���������واد ًي���������ا
***
ي��������ا ق�������������ادة اجل�������ي�������ل اجل��������دي��������د حت����ي���� ًة
�أل�����ق�����ى ال����رب����ي����ع ع����ل����ى امل����ب����ا�����س����م ظ��ل��ه��ا
ول�������ق�������د وق�������ف�������ت م������رح������ب������اً وم�����ع�����رف�����اً
ول������ع������ل يف الأج���������ف���������ان دم������ع������ة �آ������س�����ف
ه����������ذي ب������ل�����ادي وه����������ي م������ا�������ض ع����ام����ر
�أل������ق������ى ع���������ص����اه ع����ل����ى ف�������س���ي���ح ج���ن���ان���ه���ا
و�أق�����������������������ام ف������ي������ه������ا ن�����ه�����������ض�����ة ع����ل����م����ي����ة
و�أذ َّل���������������������ت ال������ت������ي������ار حت��������ت �����ش����راع����ه����ا
وت�������رى ال�������س���ف���ائ���ن ب����ال����ت����واب����ل واحل���ل���ى
����ش���ه���دت م������واين ال���ه���ن���د خ���ف���ق ���ش��راع��ه��ا
و�������ش������واط������ئ ال������ي������ون������ان مل ي����ب���رح ب��ه��ا
ول�����ه�����ا ع����ل����ى وادي ال�������ف�������رات ودج�����ل����� ٍة
***
وط��������وى ال������زم������ان ����س���ج��� َّل���ه���ا وت���ع���اق���ب���ت
و�أت������������ت (رب�����ي�����ع�����ة) وه��������ي غ��������رة ي���ع���رب
و�أع����������زه����������ا ج���������������اراً و�أك�����ث����ره����������ا قِ��������رى
ف��������ر�أت ب���ه���ا ال����وط����ن اخل�����ص��ي��ب��ة �أر����ض���ه
وال������ن������خ������ل وارف��������������ة ال�������ظ���ل���ال ك�����أن����ه����ا
ال�صبا
ت��ه��دي ل��ه��ا ال�����ص��ح��راء يف ال�سحر َّ
وال������ب������ح������ر ي����ه����دي����ه����ا ال����ل����آل��������ئ زي�����ن����� ًة
وك�����������ص�����ف�����ح�����ة امل�������������������ر�آة ج��������و م������ ٌ
�����ش�����رق
دن��������ي��������ا ب������ه������ا م���������ن ك���������ل ف���������ن �����س����اح����ر
ور�أت ب�����ه�����ا ل�����غ�����ة ال�������ع�������روب�������ة ب����ي����ئ���� ًة
ف������������إذا ال���������ض����ف����اف ن�������ش���ائ���د م�������س���ح���ور ٌة
امل������ل������ه������م������ون امل��������ب��������دع��������ون ت���������س����اب����ق����وا
����ش���ع���راء (ع���ب���د ال��ق��ي�����س) ت���ه���زج ب��ال��ه��وى
ف��ي��ه��ا ج���ن���ى (اب������ن ال���ع���ب���د)ح���ل���و ���ش��ب��اب��ه
وخ������ي������ال (خ�������ول�������ة) ي�������س���ت���ث�ي�ر غ����رام����ه
و(اب���������������ن امل���������ق���������رب) مل ت����������زل �آث������������اره
و(جل�������ع�������ف�������ر اخل���������ط���������ي) ف���������ن خ�����ال�����د
***
ه����������ذي ب������ل������ادي يف ق����������دمي ع�����ه�����وده�����ا
وال������ي������وم ي���دف���ع���ه���ا ال����ط����م����وح ل��ن��ه�����ض��ة

ور������س�����ال�����ة م�����ن ع����ه����د (خ������وف������و) ت�����ؤث����ر
ف�������غ�������دت ع������ل������ى �آ��������ض�������وائ�������ه�������ا ت�����ت������أث�����ر
�آث�����������اره�����������ا م������ث������ل ال��������ك��������واك��������ب ت�����زه�����ر
م�������ن خ���ي���ر م�������ا ق�������د �أب������دع������ت������ه ع���ب���ق���ر
جم���������� ٌد ط������ري������ف يف ال�������ب���ل���اد م�������ش���هَّ���ر
�������ش������ت������ى ،وف��������� ًن���������ا ب�������������الأواب�������������د ي�����زخ�����ر
ه�������ي ل�����ل�����ت�����ق�����دم وال�������������س������ع������ادة ع���ن�������ص���ر
***
�أزك����������ى م�����ن ال�����زه�����ر ال������ن������ديِّ و�أن���������ض����ر
�أواف������ت������ر م���ن���ه���ا الأرج�����������������وان الأح�����م�����ر
ب�����ك�����م ول�����������س�����ت مب��������ا �أع����������������� ِّرف �أف�����خ�����ر
�أين مب�������ج�������د ال�������غ�������اب�������ري�������ن �أف�������ك�������ر
جم���������������داً و�آت ب�����امل�����������ش�����ي�����ئ�����ة �أع������م������ر
وع������ل������ى اجل���������زائ���������ر ع������������ا َ
مل م���ت���ح�������ض���ر
ب���ال���ع���ل���م ت�������س���ن���ده���ا ال����ع����ق����ول وت���ن�������ص���ر
ف�������ل�������ه�������ا ع�������ل�������ي�������ه حت��������ك��������م و ت���������أم��������ر
وال������ع������ط������ر م��������ن ب������ل������د لآخ�������������ر مت���خ���ر
ف������ك�������أن������ه������ا ،ف����������وق امل���������ي���������اه ،الأن�����������س�����ر
م�������ن ذك��������ري��������ات ����س���ف���ي���ن���ه���ا م�������ا ي�������س���ك���ر
ف���������ض����ل امل�����ع�����ل�����م ،وه��������و ف����� ٌ
����ض����ل ي�����ش��ك��ر
***
م������ن ب����ع����ده����ا �أمم ط����وت����ه����ا الأع���������ص����ر
و�أذ ُّب������������ه������������ا ي�������������و َم ال������ك������ف������اح و�أ��������ص���ب���ر
�إذ مي����ح����ل ال����ب����ل����د اخل�������ص���ي���ب وي���ق���ف���ر
ل��������ل��������م��������اء ف��������ي��������ه ت����������دف����������ق وت������ف������ج������ر
ج����ي���������ش ك����ث����ي����ف ب�����اخل�����ل�����ي�����ج م���ع�������س���ك���ر
ف����ت����م����ر ك�����احل�����ل�����م ال������ل������ذي������ذ وت����خ����ط����ر
وجت�������������������ارة ف������ي������ه������ا ال�������غ�������ن�������ى ي�����ت�����وف�����ر
وك�������ل�������وح�������ة ال�������ف�������ن�������ان ري������������ف م�����زه�����ر
ول����ك����ل م�����ا ي�������ص���ب���ي ال����ن����ف����و�����س م�������ص��� َّور
������ش�����ع�����ري�����ة ت�������وح�������ي وج����������������� ًّوا ي�������س���ح���ر
وك����������أن���������ه���������ا يف ك����������ل ح�������ل�������ق مِ �������زه�������ر
ف����ي����ه����ا مب�������درج�������ة اخل�������ل�������ود و������ش�����م�����روا
ف���ي���ج���ي���ب���ه���ا م�����ن (ب�����ك�����ر) ره�������ط �أ����ش���ع���ر
راح وري�������������ح�������������ان ووج������������������ه �أق��������م��������ر
ف������ي������ظ������ل يف �أط����ل����ال���������ه���������ا ي����ت����ح���������س����ر
ب����ال����ف����خ����ر وال���������ش����ك����وى امل�������ري�������رة ت�������ز�أر
وروائ�����������������������ع غ�������ن�������ى ب�������ه�������ن ال������� ُّ������س������ َّم������ر
***
ع���������ل���������م وف�����������������ن خ�����������ال�����������د ال ي�������دث�������ر
مب���ث���ي���ل���ه���ا ت���������س����م����و ال�����������ش�����ع�����وب وت����ك��ب�ر

�شعر

بالد ربيعة

�شعر عبداهلل اجل�شي
�ألقيت يف احلفل الذي �أُقيم
مبنا�سبة زيارة وفد جامعة امللك ف�ؤاد
للقطيف عام  1351هـ
برئا�سة ال�شيخ �أمني اخلويل
زوج الدكتورة بنت ال�شاطئ
( عائ�شة عبد الرحمن )
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معا من أجل التعايش اإلسالمي
حممد حمفوظ

تعاين املنطقة من نزعات طائفية مقيتة � ،ساهمت يف ت�أجيج
الفنت وقتل الأبرياء يف مناطق عديدة وعلى ر�أ�سها ( العراق)
حيث عانى وال زال يعاين من عمليات قتل وترويع وتفجري
للأبرياء  ..و�أغلب هذه املمار�سات تتم يف �سياق الهجمة
الطائفية التي تتعر�ض �إليها املنطقة  ..ويف بع�ض املجتمعات
و�صل احلال فيها �إىل احلرب املفتوحة  ،التي ي�ستخدم فيها
القتل والتفجري ،ويف جمتمعات �أخرى هي �أ�شبه ما تكون
باحلروب الباردة حيث ال�شائعات واحلروب الكالمية
واالتهامات املتبادلة ..
و�أمام هذا الواقع  ،نحن جميعا �أحوج ما نكون �إىل مبادرة
م�ؤ�س�سية تعمل على تعزيز خطاب االعتدال يف جمتمعاتنا
،وتفكيك كل احلوامل الفكرية والثقافية واالجتماعية
امل�سئولة عن عمليات القتل واحلروب املتنقلة التي جتري
حتت غطاء طائفي بغي�ض ..
وال ريب �أن اخلطوة الأوىل يف م�شروع �إن�ضاج وخلق املبادرة
امل�ؤ�س�سية  ،هو تداول الأمر ومناق�شته ب�صوت م�سموع  ،لعلنا
ن�صل جمتمعني �إىل مبادرة عامة  ،ت�شعل �شمعة بدل لعن
الظالم  ..فالطائفية من الأمرا�ض اخلطرية  ،التي بد�أت
ت�ست�شري يف عموم البلدان العربية والإ�سالمية ..وال ريب
�أن هذا املر�ض  ،ي�شكل خطرا حمدقا ب�أمن وا�ستقرار كل
املجتمعات العربية والإ�سالمية ..
لذلك ف�إننا يف عموم الدول العربية والإ�سالمية  ،بحاجة
�إىل كتلة تاريخية تت�شكل من كل املعتدلني والو�سطيني
والنابذين �إىل الطائفية بكل عناوينها  ،للعمل على حما�صرة
هذا املر�ض الفتاك  ،والقيام مببادرات  ،ت�ستهدف رفع
الغطاء الديني واالجتماعي وال�سيا�سي عن كل املمار�سات
واخلطابات التي تفرق بني النا�س و�أبناء املجتمع والوطن
الواحد العتبارات مذهبية وطائفية ..
فما يجري يف الباك�ستان والعراق  ،ينبغي �أن يدان من
اجلميع  ..فالقتل اليومي للأبرياء يف هذه الدول  ،ال تقره
كل ال�شرائع ال�سماوية وال تقبل به كل املواثيق الدولية ..
و�صمت امل�سلمني جميعا عن ما يجري يف هذه الدول
واملجتمعات على عمليات التفجري والقتل  ،يثري الكثري
من عالمات اال�ستفهام والأ�سئلة احلائرة التي تبحث عن
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�إجابات حقيقية عن ال�صمت املريب � ..إننا نرف�ض عمليات
القتل والتفجري ب�صرف النظر عن مالب�سات االقتتال يف كل
هذه البلدان ..
ومن ال�ضروري للعلماء والفقهاء واملعاهد واجلامعات
واحلوزات الدينية � ،أن ترفع الغطاء الديني عن كل هذه
العمليات الإرهابية التي جتري با�سم الإ�سالم ..
ومن ال�ضروري �أن يدرك اجلميع � ،أن ا�ستمرار الفنت الطائفية
مب�ستوياتها املختلفة  ،يهدد وب�شكل عميق ا�ستقرار جمتمعاتنا
و�أوطاننا  ،كما يهدد الأمن القومي واال�سرتاتيجي ملنطقتنا
كلها ..
لذلك ف�إن الوقوف بحزم �ضد هذه العمليات الإرهابية ورفع
الغطاء الديني واالجتماعي عنها  ،هو اخلطوة الأوىل يف
م�شروع مواجهة الفتنة الطائفية التي بد�أت تطل بر�أ�سها يف
العديد من الدول واملجتمعات العربية والإ�سالمية..
فالظروف التي تعي�شها املنطقة على �أكرث من �صعيد ح�سا�سة
ودقيقة  ،ويف تقديرنا �أن تربير �أو ال�صمت على الفنت الطائفية
�أو التحري�ض عليها بعناوين مواربة  ،تزيد الأو�ضاع �سوءا
وتدهورا ..
و�إن املطلوب لي�س تربير عمليات القتل الطائفي �أو زيادة
وترية خطابات الت�سويغ وبث الكراهية والتحري�ض  ،و�إمنا
تعزيز خطاب االعتدال والو�سطية  ،الذي يجنب الوطن
واملنطقة الكثري من التداعيات واملخاطر ..
ويف �سياق العمل على حماربة الفنت الطائفية التي بد�أت
بالربوز يف �أكرث من موقع وبلد عربي و�إ�سالمي � ،أود التطرق
�إىل النقاط التالية :
�-1إذا كان التناحر والتنازع والتقاتل بني امل�سلمني من
املحرمات والكبائر ،ف�إن كل ما يقود �إىل ذلك من قول �أو فعل
فهو حمرم  ،ويدخل يف خانة تهيئة املناخ القتتال امل�سلمني
مع بع�ضهم  ..لهذا ف�إننا �سنة و�شيعة يجب �أن نرف�ض كل
املمار�سات والأقوال التي تقود �إىل الفتنة والتقاتل بني
امل�سلمني ..
ووجود وقائع وممار�سات طائفية يف هذا البلد �أو ذاك  ،ينبغي
�أن ال يقودنا �إىل تربير الأقوال واملمار�سات الطائفية ،و�إمنا
ي�ؤكد لنا �أهمية العمل على نبذ كل ما ي�شني وي�سيء �إىل
وحدة الأمة وتالحمها الداخلي ..و�أدعو هنا وبكل حمبة

علماء وم�شايخ املدر�سة ال�سلفية �إىل خلق وبلورة و�صياغة
مقاربة جديدة يف التعامل مع حقيقة التعددية املذهبية ،
نتجاوز من خاللها الكثري من عنا�صر ال�ضغط يف العالقة مع
املدر�سة الإمامية ..
كما �أدعو جميع الأطراف ال�سنية وال�شيعية من علماء وفقهاء
ودعاة ومفكرين �إىل احلفر املعريف والتاريخي يف كل املقوالت
التي تغذي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر حالة العداء
والكراهية بني �أتباع املذاهب الإ�سالمية  ..فتعالوا جميعا
نعمل على تنقية ف�ضائنا الوطني واالجتماعي من كل الب�ؤر
الطائفية التي تدمر اال�ستقرار وتدخلنا جميعا يف نفق مظلم
وخطري ..
-2ال ريب �أن العالقة ال�سنية – ال�شيعية يف كل مناطق
املجال الإ�سالمي  ،تتغذى �سلبيا يف عالقاتها وح�سا�سياتها ،
من جراء تباين الر�ؤية واملوقف من التاريخ و�أحداثه ورجاله
ونحن اليوم ال ن�ستطيع �أن نلغي �أحداث التاريخ  ،كما �إننا
ال ميكن �أن تتطابق وجهات نظرنا يف كل �أحداث التاريخ
ورجاالته ..
لذلك ف�إن املطلوب على هذا ال�صعيد هو �أن يحرتم كل منا
قناعات الآخر ..
ومن �أبرز م�صاديق هذا االحرتام هو عدم الإ�ساءة �إىل الرموز
التاريخية لبع�ضنا البع�ض  ..نحن مع احلوار وحرية البحث
العلمي والتاريخي  ،ولكننا �ضد الإ�ساءة �إىل رموز ومقد�سات
الآخرين  ،ونرف�ض �سرا وعالنية نهج ال�سب وال�شتيمة �سواء
�صدر من طرف �شيعي �أو �سني ..
�-3إن الأ�سئلة والتحديات التي تطلقها النزعات الطائفية
 ،ال ميكن الإجابة عليها �إال يف �سياق �إ�شاعة وتعميم ثقافة
الت�سامح واحلوار وحقوق الإن�سان واملواطنة املت�ساوية يف
احلقوق والواجبات ..
واملواطنة مب�ؤ�س�ساتها وقيمها وروحها  ،هي القادرة على دمج
خمتلف التنوعات والتعدديات يف بوتقة واحدة  ،بحيث
تتحول التنوعات والتعدديات من م�صدر قلق � ،إىل رافد من
روافد الإثراء والتمكني ..
وحدها املواطنة بكل �آفاقها وم�س�ؤولياتها  ،هي القادرة على
دمج التعدديات يف �سياق وحدة وطنية واجتماعية قائمة
على احرتام كل مقت�ضيات التعدد والتنوع ..

لتنعم معنا بنوم �صحي ومريح
• مفار�ش تركية و�صينيةدرجة �أوىل
• م�ساند متنوعة�صحية وطبية
• �شرا�شف و�أغطية �ضد البلل و�ضد البكترييا
• بوك�س ديفان ورا�س �سرير

القطيف  -حي املجيدية ( مراتب فاخرة ) 0138542949
القطيف  -حي املجيدية ( مفار�ش ومراتب طبية) 0138635132
القطيف  -ميا�س ( مفار�ش طبية ) 01385412812

مقال
حوار

مدير املعهد ال�صناعي الثانوي بالقطيف لـ

:

ال خوف على م�ستقبل خريــــــــــــــــــ
الربامج التدريبية يف املعهد مقـــــ

م .فرج عبداهلل الفرج
مدير املعهد

الأ�ستاذ حممد جعفر القطري
م�شرف الن�شاط
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حوار� /سلمان العيد
ّ
حينما يذكر ا�سم املعهد ال�صناعي الثانوي ،ف�إن الت�صور الأويل هو ور�شة �صغرية ،يتعلم فيها خريجو
االبتدائية مهنة النجارة �أو احلدادة �أو امليكانيكا ،وهو بالتايل خيار "الفا�شلني" درا�سيا ،والذي هي�أوا
�أنف�سهم ملزيد من البطالة� ،أو العمل براتب زهيد ،كون املتخ�ص�ص يف هذه املجاالت ال حاجة له يف الوقت
احلا�ضر ،كون العامل الأجنبي �أكرث مهارة و�أقل كلفة ..تلك ـ كما قلنا ـ ال�صورة الأولية ،لكن الذي يح�صل
هو غري ذلك ،فاملعهد يقوم بت�أهيل ال�شباب لفر�ص وظيفية عالية امل�ستوى ،وال يقف �أمام من يتطلع
ملوا�صلة الدرا�سة واحل�صول على �أعلى ال�شهادات ،ف�ضال عن �أن ثمة فر�صة لكل خريج ب�أن ين�شيء م�شروعا
خا�صا به..
عن هذا التناق�ض بني ال�صورة واحلقيقة يتحدث مدير املعهد ال�صناعي الثانوي املهند�س فرج بن عبداهلل
الفرج يف احلوار التايل:

 لدينا برامج تدريبية لل�سجناء والهدف �إعادة الت�أهيل -معهد القطيف يحتل املراكز املتقدمة بني  68معهدا يف عموم اململكة

 دعم مادي ي�صل �إىل مليون ريال ملن ين�شيء م�شروع ًا خا�ص ًاالتخرج
 خريج املعهد يعني على املرتبة اخلام�سة يف احلكومة ،وال�شركات ت�ستقطبه قبلّ

حوار

ــــــجي املعـاهد الفنية فالعرو�ض كثرية ومتنوعة
ــــــــــــتبـ�سة من واقع �سوق العمل ومتطلباته
ـ يف البداية ن�أمل التعرف على املعهد والتخ�ص�صات التي يقدمها

التخ�ص�صات التي يقدمها املعهد؟

ـ يف احلقيقة لقد كان الهدف من املعهد يف بداية ت�أ�سي�سه قبل  35عاما هو ال�ستقطاب
الفئات التي مل يت�سن لها ـ لأي �سبب كان ـ فر�صة التعلم ،وااللتحاق باملدار�س
�أوموا�صلة الدرا�سة ،لذلك كان ي�ستقبل الفئات التي حتمل ال�شهادة االبتدائية ،وكان يف
ي�سمى "املعهد املهني" ،وكان الإ�سم
تلك الفرتة يطلق عليه "املركز املهني" ثم �أ�صبح ّ
ينطبق على امل�سمى ،فهو معهد يتيح فر�صة لفئة من املجتمع لأن تك�سب لها مهنة تعمل
بها ،وذلك قبل �أن يتحول �إىل "معهد �صناعي ثانوي" ،مينح �شهادة الدبلوم الثانوي
ال�صناعي لكل من يلتحق به ،ويتيح خل ّريجيه فر�صا �أف�ضل و�أو�سع من مهنة متوا�ضعة
يعمل بها.

ـ هناك ت�سع تخ�ص�صات يقدمها املعهد ،هذه التخ�ص�صات منها ما هو مهني ،ومنها ما
هو �صناعي� ،أي �أن املهني هو احل�صول على مهنة ،وهو مبثابة انهاء دورة تدريبية معينة،
بينما ال�صناعي هواحل�صول على �شهادة ت�ؤهله �إىل و�ضع علمي �أعلى ،يتمكن من خالله
�أن يوا�صل درا�سته اجلامعية انطالقا من �شهادة املعهد ..وعن التخ�ص�صات فلدينا
ت�سع تخ�ص�صات هي (النجارة العامة) ،وت�شمل انتاج كافة �أنواع املنتجات اخل�شبية
كالطاوالت والأبواب وما �شابه ذلك ،و(الكهرباء ال�صناعية) والتي تعني التمديدات
والتحكم الكهربائي يف امل�صانع واملنازل ،و(اللحام) وهو تخ�ص�ص �صناعي عليه طلب
كبري يف ال�شركات ،الكبرية منها بوجه خا�ص ،و(التمديدات ال�صحية) وهو ما نطلق
عليه ال�سباكة ،وهو تخ�ص�ص ال يزال مهنيا ،و(التربيد والتكييف) ،وهي تعني بالتعامل
مع �أجهزة و�أنظمة التكييف ،و(املحركات واملركبات) ويق�صد به امليكانيكا اخلا�صة
بال�سيارات او املركبات التي تعمل بالبنزين ،و(االلكرتونيات) ،و(احلا�سب الآيل)
وي�شمل �صيانة الأجهزة �إ�ضافة �إىل فنون التعامل مع هذه التقنية من قبيل ت�صميم
ال�صفحات واملواقع ،و�أخريا (ال�سمكرة والدهان) ،وقد مت دجمهما مع امليكانيكا ،كونهما

ــ هل هذا يعني �أن هناك �شروطا معينة لاللتحاق باملعهد؟

ـ نعم هناك �شروط لاللتحاق باملعهد ،فالتخ�ص�صات املهنية تكون ال�شهادة االبتدائية
هي �أقل م�ؤهل مطلوب ،يف حني �أن �شهادة الكفاءة املتو�سطة� ،أو �شهادة الأول والثاين
الثانوي هي �شرط للقبول يف التخ�ص�صات ال�صناعية.
ــ ما الذي تعنيه بالتخ�ص�صات املهنية ،والتخ�ص�صات ال�صناعية ،وما �أبرز
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يتعلق ب�صيانة املركبات ب�شكل عام.

ــ على �ضوء ذلك ،ما اخليارات املتاحة �أمام متدربي
املعهد؟

ــ من يلتحق باملعهد يجد نف�سه �أمام عدة خيارات
بعد التخ ّرج ،ف�إذا كان جادا ف�سوف يجد فر�صا �إيجابية
�أمامه للدرا�سة �أو للعمل� ،أو ين�شئ له م�شروعا خا�صا،
�إذ من املمكن للخريج �أن يوا�صل درا�سته للح�صول
على الدبلوم �أوالبكالوريو�س ،خا�صة و�أن هناك قرارا
من امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني والفني ب�أن يعطى
خريجو املعاهد �أولوية لاللتحاق بالكليات التقنية
املنت�شرة يف عموم اململكة ،و�إذا مل يرغب يف الدرا�سة
ف�أمامه خيار الدخول �إىل �سوق العمل مبا�شرة ،ففي
امل�ؤ�س�سات احلكومية يتم تعيينه على املرتبة اخلام�سة،
�أويعمل يف ال�شركات ،ولدينا جمموعة من املتدربني قد اتفقت معهم ال�شركات وهم
يف مرحلة التدريب ،فتمنحهم هذه ال�شركات مكاف�آت �شهرية ت�ضاف اىل مكاف�آتهم
التي يح�صلون عليها من املعهد ،وبعد التخ ّرج يلتحقون بالعمل مع هذه ال�شركات ،كما
�أن بع�ض املتدربني التحق بالكلية التقنيةبالريا�ض وح�صل على درجة البكالوريو�س،
وهم الآن مهند�سون يقوم كل واحد منهم بدور التدريب يف املعهد ،ولدينا م�س�ؤول
اخلريجني يقوم بدور التوا�صل مع ال�شركات ،للبحث عن فر�ص وظيفية للمتدربني ..من
هنا ميكن القول ب�أن من يلتحق باملعهد وهو جاد يف حياته ،فال قلق على م�ستقبله العملي
والوظيفي ،فعلى �ضوء املعلومات التي �أعلنتها امل�ؤ�س�سة وحتدث عنها معايل املحافظ هو
�أن هناك فر�صا وظيفية للفنيني يف الدوائر احلكومية حجمها اكرث من  4ماليني وظيفة،
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بالتايل ف�إن جمال العمل �شبه م�ضمون خلريجي املعهد،
ويبد�أ حياته العملية يف احلكومة على املرتبة اخلام�سة،
ويف حال التحق بالقطاع اخلا�ص ف�إن ثمة و�ضعا رمبا كان
�أف�ضل من ذلك ،خا�صة و�إن بالدنا متر مبرحلة نه�ضة
تنموية ت�ستقطب كافة القدرات والكفاءات الوطنية،
تت�أكد �إذا علمنا �أن لدينا حوايل  8ماليني عامل �أجنبي
�أغلبهم على مهن فنية ،وما ينبغي االلتفات له هو �أن
معايري التدريب يف املعهد مت �إعدادها مب�شاركة ممثلي كافة
القطاعات اال�سرتاتيجية يف البالد من قبيل �شركتي
�سابك وارامكو ال�سعودية واجلهات احلكومية الأخرى،
مبعنى �أن كافة التخ�ص�صات التي نقوم بتنفيذها هي من
�صميم �سوق العمل.

ــ ذكرت قبل قليل �أن هناك فر�صة �أمام املتدرب لأن ين�شيء له م�شروعا خا�صا،
كيف يكون ذلك ،وماذا يقدم له املعهد كي يقدم على هذه اخلطوة؟

ـ املعهد ي�ضع املتدرب على طريق اال�ستثمار و�إن�شاء م�شروع �صغري خا�ص ،حيث يتم
تعريفه باجلهات الداعمة لهذه امل�شاريع ،و�أبرزها مركز (ريادة) املنبثق من امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب الفني والتقني� ،إذ تتعدد ا�شكال الدعم هنا ،فيعطى دورة خا�صة يف �إدارة
امل�شاريع ،وتقدم له درا�سة جدوى للم�شروع الذي يعتزم �إقامته ،ومينح ـ بعد ذلك ـ
قر�ضا ماليا ي�صل اىل � 300ألف ريال ،و�إذا كان م�شروعا متو�سطا فقد ي�صل الدعم اىل
مليون ريال ،وهذا القر�ض م ّي�سر وبدون فوائد ويتم �سداده على فرتة طويلة ،ي�ضاف �إىل
ذلك ف�إن هذا املتدرب يتقا�ضى خالل �أول �سنتني من ت�أ�سي�س امل�شروع راتبا �شهريا قدره
 3000ريال وهو مبلغ غري م�سرتجع ..بالتايل فهناك فر�ص وا�ضحة للنمو والتطور ،تبحث

حوار

عن اجلا ّدين ،وللمعلومية ف�إن ثمة جوائز تقديرية متنح للمتفوقني ،غري املكاف�أة ال�شهرية.

ــ كيف تق ّيمون و�ضع املعهد �ضمن املعاهد امل�شابهة يف عموم اململكة؟

ــ هل لدى املعهد برامج خا�صة بالن�ساء� ،أو بال�سجناء؟

ــ كلمة �أخرية يف هذا ال�ش�أن

ــ من املعروف �أنكم تتعاملون مع تخ�ص�صات قابلة للتطور ،وتعتمد يف الغالب على ــ نحن ال نق ّيم �أنف�سنا ،بل �أن م�سابقات امل�ؤ�س�سة هي التي تعطي التقييم للمعاهد
التقنيات احلديثة ،التي تتطور ب�شكل يومي فكيف يتم التعاطي مع هذا الو�ضع؟ وعددها  68معهدا يف عموم اململكة� ،إذ �إ�ضافة اىل كون املعهد ال�صناعي الثانوي
ــ يتم حتقيق ذلك من خالل الدورات امل�ستمرة التي تقدم للمد ّربني لتطوير بالقطيف و�صل اىل ال�سعودة بن�سبة  %100فقد ح�صل على جائزة املركز الثاين من
مهاراتهم،وذلك على مدار العام �ضمن برامج التطوير التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،وبع�ض هذه بني املعاهد يف اململكة من ناحية جودة التدريب واالن�ضباطية وغري ذلك من اجلوائز.
الدورات تتم خارج اململكة ،و�أغلب املد ّربني لدينا هم من خريجي امل�ؤ�س�سة� ،أو خريجي ــ هل هنا �أن�شطة �أخرى يقوم بها املعهد؟
اجلامعات املحلية واخلارجية ..وهنا يجدر بنا الإ�شارة �إىل �أن املق ّررات يف املعهد يتم ـ يقوم املعهد بالعديد من الأن�شطة املنهجية وغري املنهجية وذلك بالتزامن مع التدريب ،
حتديثها بعد كل ف�صل ،بناء على تو�صيات من �إدارات املناهج التي يقدمها املدربون وذوو حيث ي�شارك املتدربون بالأن�شطة املختلفة التي تقام داخل املعهد منها املهنية والثقافية
اخلربة ،هذا ف�ضال عن �أن لدينا جماال للإبداع يف التدريب ،فمثال يف ق�سم ال�س ّيارات والريا�ضية ،كما يحر�ص القائمون علىالأن�شطة وخدمة املجتمع بتحفيز املتدربني
ا�ضاف مد ّربوا هذا التخ�ص�ص له جماال �إ�ضافيا وهو حمركات الط ّرادات البحرية بحكم للم�شاركات املختلفة والتي تقام خارج املعهد مثال مل�شاركة يف املنا�سبات العامة التي
ان املنطقة بحرية ،وهناك حاجة ما�سة ل�صيانة هذه الط ّرادات ،وكذلك هناك تو�صية تقام طوال ال�سنة من �أ�سابيع (املرور ،والدفاع املدين ،وال�شجرة)وامل�شاركة يف املهرجانات
ب�إ�ضافة �صيانة اجلوال ومتعلقات ال�ساتاليت لق�سم االلكرتونيات ،هذا ف�ضال عن �أن التي تقام على م�ستوى املحافظة ،كمايقدم املعهد يف الفرتة امل�سائية العديد من الدورات
لدينا برناجما تعارف عليه با�سم التدريب االنتاجي والتعاوين حيث ي�ضاف له الأ�شياء املهنية يف احلا�سب الآيل ملوظفي الدوائر احلكومية املختلفة وذلك بعد التن�سيق مع
غري املوجودة يف املنهج.
الوزارات املعنية.
ــبالن�سبة للن�ساء فامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني خ�ص�صت لهن معاهد
تقنية تتنا�سب مع عمل املر�أة يف جمتمعنا،ويح�صلن على �شهادة الدبلوم العايل ،وهذا
لي�س لدينا يف املعهد ال�صناعي بالقطيف ،و�أما ال�سجناء ،في�شرف املعهد على معهدين
�إ�ضافيني غري املعهد الرئي�سي ،هما (معهد �سجن اجلبيل ،ومعهد �سجن القطيف) ،حيث
يقدم برامج تدريبية للنزالء ،ويح�صلون ـ �أ�ضافة �إىل ذلك ــ على مكاف�آت تدريبية ،وتتاح
لهم فر�صة العمل والعودة للحياة الطبيعية بعد �إنهاء حمكومياتهم.

ــ �أدعو الكثري من �أبناء املجتمع لأن يعيدوا النظر يف م�س�ألة االلتحاق بالتخ�ص�صات
الفنية واملهنية ،فالعمل الفني مل يكن يف يوم ما عيبا ،وال ينبغي النظر �إليه بدونية ،وال
يت�صور �أن من يحمل تخ�ص�صا فنيا ف�سوف يعاين من و�ضع مايل �صعب ،بالتايل ف�إن
االنطباع ال�سائد عن خريجي املعاهد ال�صناعية الثانوية ينبغي �أن تتغري ،بدليل ان طالبا
لدينا تخ ّرج يف تخ�ص�ص الكهرباء �صار اليوم ميلك م�شاريع ،والطلب عليه ال يتوقف ،وهو
يقوم اليوم بتوفري التدريب العملي للمتدربني يف املعهد.
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هل كل معلومة ثقافة ؟!

بقلم � :أ.نذيـر بن خالد الزايـر
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بادئ ذي بدء  ،هناك �س�ؤال ي�سرتعي االنتباه َو مهم �أن ن�سلط ال�ضوء عليه هو  :هل هناك فرق بني الثقافة َو املعلومة ؟! ما
يفتح لك �س�ؤا ًال �آخر هو  :هل كل متع ِّلم مثقَف ؟! و ما عالقة الثقافة باملنهج الدرا�سي ؟! �سنحاول هنا التوا�صل معاً لنقطة
البداية لإيجاد االجابة ملثل هذه الت�سا�ؤالت .
تعترب الثقافة �إحدى مكونات البيئة  ،و بالتايل هي �إحدى مكونات املجتمع ؛ لذا �أقرب ما يدلنا على مفهومها هم علم
االجتماع  ،حيث جنده يف ّرق بني الثقافة واملعلومة.
التخ�ص�صات و التوجهات ٌ
فكل ينظر له من زاويته.
بداي ًة الثقافة ال يوجد لها تعريف م ّوحد حتى اليوم ؛ و ذلك الختالف ّ
و لذلك كانت الثقافة تع ّرف على �أنها " احل�صيلة املرتاكمة من النتاج الفكري على مر الع�صور "  (.الوكيل 2014 :م ).
و عند الإمعان �إىل هذا املفهوم جنده يقت�صر على الناحية الفكرية دون �أن ي�شمل مكونات �أخرى مثل  :املهارات و الأن�شطة
و القيم و التطبيقات العملية وغريها  .غري �أن هذا املفهوم �سرعان ما لبث �أن تغيرّ و �أخذ مكانه مفهوماً �أكرث �شمو ًال ملفهوم
الثقافة مبكوناته الثالثة  :العموميات ( غالبية افراد املجتمع ) اخل�صو�صيات ( تخت�ص به فئة معينة داخل املجتمع ) املتغريات
( تتمثل يف االخرتاعات و االكت�شافات و املعارف و املهارات و الأن�شطة و االفكار اجلديدة النابعة من املجتمع نف�سه �أو
امل�ستوردة و القيم املرتبطة بالإن�سان )  ،فال ُيت�ص َّور يف احليوان الذي ال يعي�ش بنا ًء اجتماعياً �أن يكون ُمثقفاً �أو يتحمل الثقافة
الدار�س و املهتم �أو املط ّلع مبجال الرتبية و علم النف�س يلحظ هذا اجلانب  ،حيث �أن العلماء �أجروا جتاربهم ال�سابقة على
احليوانات كـ ( الفئران  ،القطط  ،وغريها ) و بنو نظرياتهم عليها .
نعم  .ميكن للحيوان �أن يتع ّلم املهارة و يكت�سب املعلومة من �أجل �أن ُيد َّرب على �سلوك معينّ بل ميكن تعديل و تغيري
ذلك ال�سلوك ؛ لأنه تطبيق للمبادئ امل�شتقة من البحوث التجريبية على احليوان  ،و تدعى البداية العلمية لل�سلوك بالتحليل
التجريبي لل�سلوك ( حتليل ال�سلوك ) و �أ َّما الدرا�سة العلمية لل�سلوك الإن�ساين تدعى التحليل التجريبي لل�سلوك الإن�ساين .
ف�إجراءات تعديل ال�سلوك هي �إجراءات م�ستندة �إىل البحث يف التحليل ال�سلوكي التطبيقي  ،التي �أ�صبحت منتجة منذ
�أكرث من  40عاماً  ( .الزريقات 2011 :م ) .
يتحمل
�إنّ الثقافة خا�صة بالإن�سان  ،احليوان ميكنه اكت�ساب مهارة حمددة بعد تدريبه مراراً و تكراراً فال ميكن له �أن ّ
الثقافة ؛ لأن هناك عالقة متالزمة بني الثقافة واملجتمع.كيف ؟ ال يوجد جمتمع بال ثقافة كما �أنه ال توجد ثقافة بال جمتمع .
مثال ذالك � :سابقاً كانت املجتمعات تعي�ش ال مباالة جتاه غري العاديني من ذوي احلاجات الرتبوية اخلا�صة  ،ونظرتها
كانت �سلبية و قا�صرة نحوهم  ،حيث كانت االجتاهات  -على مر التاريخ  -خمتلفة نحو الأفراد ذوي احلاجات الرتبوية
اخلا�صة  ,وكانت يف �أغلبها متيل نحو ال�سلبية  ،و على �سبيل املثال  :الإن�سان الذي لديه قدرة عقلية عالية �أو موهبة نتيجة
جهل امل�س�ؤول و عدم معرفته و وعيه الكايف بالتعامل مع مثل هذه احلاالت يتم جتاهلها فتكبت تلك املوهبة و الطاقة و ال يتم
ا�ستثمارها بالوجه ال�صحيح  .و كان ينظر على �سبيل املثال �أي�ضاً � :إىل الإن�سان ذي الإعاقة على �أنه ي�شكل عبئاً على املجتمع
 ،و هذا غري الت�سميات التي عفى عليها الزمن التي كانت تطلق على ذو الإعاقات .
�أ َّما الآن �أ�صبحت تلك املجتمعات تهتم بهم جميعاً نتيجة عدة عوامل� :إن�سانية  ،دينية  ،قانونية � ،أخالقية  ،اجتماعية
تربوياً و تعليمياً  ،اقت�صادية � ،سيا�سية  .هذا التح ُّول النمطي ُي�سمى :ثقافة  ،و الرتجمة لها باللغة الإجنليزية .cultur
لقد �أدى التطور يف مفهوم الثقافة �إىل تط ّور مفهوم املنهج الدرا�سي و اهدافه و و�سائل حتقيقه  ،فكان املنهج
ي�ستهدف الطالب بذاك الكم الهائل من املعارف النظرية املت�ضمنة كثريا من احلقائق و النظريات باعتباره ح�صيلة للأجيال
ال�سابقة  ،من �أجل االرتقاء بالطالب اىل املثقفني دون النظر �إىل ما �إذا كانت هذه املعارف و النظريات تتما�شى مع احتياجات
و ميول الطالب  ،و بالتايل كانت الطريقة التقليدية الإلقاء و التلقني هي املنت�شرة و يحاول حينها الطالب االملام بها بوا�سطة
احلفظ و اال�ستظهار .
و بتطور مفهوم الثقافة اليوم تطور مفهوم املنهج و �أ�صبح ي�ستهدف م�ساعدة الطالب و اك�سابهم ما يتنا�سب معهم
من خربات ال�سابقني بالقدر الذي ي�سمح لهم بفهم و حماكاة الواقع  ،و توجيه الطالب �إىل منابع العلم و املعرفة املتطورة
التي حتاكي ميولهم و تلبي احتياجاتهم  ،و تدربهم على البحث عن املعلومة و اكت�ساب املعارف و املهارات ب�أ�ساليب تطبيقها
عملياً  ،كذلك �إك�سابهم االجتاهات و القيم و امناط التفكري و ال�سلوك املرغوب فيه  ،كل ذلك يف �سبيل االرتقاء بالطالب
لي�س تعليمياً فح�سب بل رقيهم ب�أعلى مراتب الرتبية و الأخالق و الثقافة .
�إذاً يتبني لنا �أن الثقافة نتاج اجتماعي مكت�سب قابل للإنتقال ؛ لذالك هي تخت�ص بالإن�سان الذي امتاز عن �سائر
املخلوقات بقدراته العقلية و فكره و قيمه .

مكتب محمد رشيد آل سنبل لإلستقدام
ا�ستقدام وت�أجري الأيدي العاملة املدربة
الفلبني

كينيا
النيبال

الهند
م�صر

ق�سم خا�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الفردية
على �أمت الإ�ستعداد
ال�ستقدام العمالة املعينة
من جميع دول العامل

قريب ًا
ا�ستخراج الت�أ�شرية
من املكتب مبا�شرة
( �ساند )
القطيف� -شارع القد�س  -تلفون  - 8635775 / 8635665فاك�س8635885 :
Email: info@mrs.com.sa
Wep: www.mrs.com.sa

خالد الفرج
رائد املالحم الوطنية يف �سرية
امللك عبدالعزيز

قراءة حتليلية
بقلم د .عبدالرحمن ال�شبيلي

مقدمة :
ينتابني ال�شعور �أحيان ًا عندما �أ�ستدين مو�ضوع ًا للكتابة عنه � ،أن احلا�ضر �سيكون �أدرى فيه من املحا�ضر  ،و�أن على
املحا�ضر الغو�ص يف �أعماق البحث من �أجل الإتيان باجلديد قدرالإمكان  ،وكنت كتبت مبنا�سبة االحتفال بالذكرى
املئوية مقا ًال موجز ًا بعنوان  :خالد الفرج ؛ كويتي بحريني �سعودي  ،مار�س الطباعة يف الهند (جريدة اجلزيرة
 ٩٥٢٢لعام ١٩٩٨م ) مت�ض ّمن ًا �أبرز النقاط عن حياته وعن �آثاره الفكرية  ،ف�أح�س�ست منذ ذلك التاريخ �أن �سريته
ت�ستحق �أكرث من جمرد مقال.
لكن ا�سمه  -بالرغم مما كتب عنه حتى الآن  -بد�أ يتوارى عن الأذهان تدريج ّي ًا  ،فال يكاد ُيـذكر �إال ملام ًا  ،ومل ي ُعد
ُيـعرف �إال بتعريف  ،ف�أ�صبح التذكري به وبرتاثه الأدبي دافع ًا قو ّي ًا لعقد هذه املحا�ضرة.
عام  ١٤٠٢هـ ( ١٩٨٢م ) وهي مط ّولة �شعرية ّ
�شاعر اخلليج :
غطت العقود اخلم�سة الأوىل من حياة
وخالد الفرج ُ ،
ا�صطـلح على ت�سميته يف �سوريا ولبنان " �شاعر اخلليج " يف لقب �أطلقه امللك عبد العزيز منذ والدته �سنة ١٢٩٢هـ ( ١٨٧٦م ) وحتى دخل احلجاز يف حكمه
عليه ال�صحفي الفل�سطيني حممد علي الطاهر من�شئ جملة " ال�شورى " امل�صرية عام �سنة ١٣٤٤هـ ( ١٩٢٥م ) وورد يف ديباجة امللحمة :
 ١٣٤٣هـ ( �أكتوبر ١٩٢٤م ) وهي ت�سمية للفرج مل تنطلق من فراغ  ،حيث ينحدر من
ما فيه �أ�سمى العظـات واالعتبـار
�أ�صول �سعودية تعود �إىل البدارين من الدوا�سر  ،وقد ولد يف الكويت من �أ�سرة مي�سورة ه��و ذا ال��ده��ـ��ر �أك��ب��ـ��ر الأ���س��ف��ار
احلال  ،ووالدته هي �شيخة بنت ثنيان عبدالرحمن الثنيان من قبيلة اخلليفات القطرية  ،الليـايل فيـه ���س��وى �أ���س��ط��ار يف ط��رو���س م��ن ن�سج ط��ول النهار
ّ
ّ
ٍ
���ص��ف��ح��ـ��ات ملئـن ب��الأخ��ب��ـ��ار
عا�ش يف الهند فالبحرين ثم يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�سعودية  ،و�أم�ضى م��ل��أت م��ن ت��ق��ـ��ادم الأع�����ص��ار
لـذوي اال ّتـعـاظ والإب�صار
العامني الأخريين من عمره يف بالد ال�شام  ،قال عنه خالد �سعود الزيد " ح�س ُبـك علماً
�أن تتفاخر بخالد الفرج ثالث ُة �أقطار ٌ
كل منها ّتدعيه لنف�سها ".
جم�سـداً يف تنقّالته وحدة وامللحمة مق�سمة �إىل ع�شرين ف�ص ًال ت�شتمل على (  ) ٨٠٠بيت �سباعية الت�شطري على
فالفرج جمع الأجماد من �أطراف اخلليج واجلزيرة العربية ِّ ،
املنطقة ومعبرّ اً يف �أ�شعاره عن هموم الأمة  ،وكان يف زمنه ملء ال�سمع والب�صر  ،ك ّون وزن واحد ( البحر اخلفيف ) وقد نظمها وطبعها �إبان عهد امللك عبدالعزيز عندما كان
و�ضمنها �إهدا ًء قال فيه " وهذه منظومة حتتوي على �سريتكم
�صداقات وتبادل املرا�سالت والق�صائد الإخوانية مع عدد من رموز الثقافة يف الكويت ملكاحلجاز وجند وملحقاتها ّ ،
( من �أمثال عبداللطيف الن�صف وعبدالرحمن النقيب ويو�سف القناعي وخالد كتبتها للحقيقة والتاريخ  ،ال مبالغة فيها وال حتامل على �أحد  ،ولي�ست �سوى �صدى
العد�ساين و�صقر ال�شبيب ) ويف البحرين ( من �أمثال قا�سم ال�شرياوي وعبداهلل الزايد ) ملا ت ّوجتم به هام العروبة ب�أكاليل الفخار  ،و�صفحات بي�ضاء �أ�ضفتموها �إىل تاريخ العرب
رفعت ر�أ�سها بكم ".
واخلطي  ،عالوة على املجيد �أنتم �أعلم بجالئلها ودقائقها  ،نظمتها للأمة العربية التي ْ
ويف املنطقة ال�شرقية ( من �أمثال �آل اجل�شي و�آل اخلنيزي والع ّوامي ّ
كما ا�شتهر من �آثاره ال�شعرية الق�صيدة البائ ّية "اخلرب والعيان يف تاريخ جند" يف خم�سمئة
زميل دربه ها�شم الرفاعي مدير اجلمارك ).
بيت  ،نظمها على مرحلتني يف عامي  ١٣٦٧و  ١٣٦٨هـ (  ١٩٤٧و ١٩٤٨م) قائ ًال يف
مطلعها :
رائد املالحم :
ـكتب
وتن�سب
وهذا الأديب  -املولود يف الكويت منت�صف ربيع الثاين عام  ١٣١٦هـ ( ١٨٩٨م ) �إىل جم��دك العليا ُء تُعزى
ويف ذك��رك التاريخُ يمُ لى و ُي ُ
ُ
املتزوج عل ّية بنت �أحمد بن �سلمان الربيكي الدو�سري عام  ١٣٤٢هـ ومن عائ�شة بنت
عبداهلل الفرج �سنة  ١٣٤٨هـ  ،ووالد كل من حممد وعلي و�شيخة  ،واملتوفّى م�ست�شفياً توىل الباحث عبدالرحمن ال�شقري حتقيقها ون�شرتها مكتبة العبيكان عام  ١٤٢٠هـ
يف لبنان �سنة  ١٣٧٤هـ (  ١٩٥٤م ) وقد تزامنت وفاته مع وفاة امللك عبدالعزيز بفارق ( ٢٠٠٠م ) يف جملد يزيد على حم�سمئة �صفحة.
�سماها " امللحمة
عام واحد  -هو مثقف و�شاعر وم�ؤ ّرخ ا�شتهر من نظمه ملحمة " �أح�سن الق�ص�ص" التي وبح�سب خالد �سعود الزيد  ،يوجد للفرج ق�صيدة الم ّية طويلة ثالثة ّ
طبعت يف القاهرة يف ( � ) ١٣٠صفحة يف حدود عام  ١٣٤٨هـ ( ١٩٢٩م ) من تقدمي الذهبية " نظمها مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني لدخول الريا�ض  ،وقال يف مطلعها:
ب��احل��م��د وال��ت��ك��ب�ير والتهليل ���ش�� ّي��دت دوم���اً فخر ه��ذا اجليل
حممد علي الطاهر  ،ثم راجعها عامل قطر ال�شيخ عبداهلل الأن�صاري وطبعت يف الدوحة
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ن�شرت مقال ًة عن املط ّوالت ال�شعرية التي وثّـقت ملحمة توحيد اململكة
ُ
وكنت ُ
ور�صدت فيها
(جريدة ال�شرق الأو�سط  ،العدد  ١٠٨٩١لعام  ٢٠٠٨م )
ُ
مالحم خالد الفرج وحممود �شوقي الأيوبي وبول�س �سالمة وفيكتور الب�ستاين
وحممد عبداهلل العوين وعبداهلل العلي الزامل و�أحمد �إبراهيم الغزاوي
وح�سني �سرحان وخري الدين الزركلي وعبداهلل باخلري وف�ؤاد �شاكر وحممد بن
ورجحت �أن يكون الفرج الأ�سبق بينهم يف هذا
عبداهلل العثيمني وغريهم ّ ،
النوع من ال�شعر امللحمي ذي الطابع ال�سردي التاريخي.

ال�شيخ حمد اجلا�سر

�صالح الذكري

عدنان العوامي

ووجد من اال�ستقرار النف�سي واملعي�شي والوظيفي
هجرة مب ّكرة �إىل الهند:
والأ�سري ما جعله يتف ّرغ للفكر والإبداع  ،ومع �أنه
و�إذ ت�ستفي�ض املراجع الكويتية وال�سعودية كما �سرنى ،
�أقام يف الكويت والبحرين والهند والأح�ساء والقطيف
يف احلديث عن �إنتاجه الت�أليفي املخطوط واملطبوع وعن
والدمام وتردد عليها  ،ثم �أقام يف بالد ال�شام قبيل
الكتابات التي تناولت �سريته  ،ف�إنها مت ّر م�سرع ًة على
وفاته  ،وكانت �إقامته يف املنطقة ال�شرقية الفرتة الأكرث
حمطات مهمة مع ّينة من حياته دون �أن توليها ما ت�ستحق
خ�صوب ًة وحيو ّي ًة يف حياته الفكرية والإدارية والأطوملن
من اهتمام  ،ومن ذلك دواعي هجرته املبكرة �إىل الهند
الناحية الزمنية ( قرابة ن�صف عمره ) �إال �أن ال�ساحتني
وعمره �آنذاك �سبعة ع�شر عاماً تقريباً  ،يف �إقامة امتدت
الثقاف ّيتني ال�سعودية والكويتية تناف�ستا يف االحتفاء
حوايل خم�س �سنوات ( بني عامي  ١٣٣٤و  ١٣٣٩هـ -
ب�سريته وبرتاثه عرب العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات
 ١٩١٦و١٩٢٠م ) وتكتفي بالإ�شارة �إىل �أنه تر ّدد عليها
النقدية واملقاالت التي تليق مبكانته ،فلقد ترجم له
و�أنه تعلم الإجنليزية و�شيئاً من مبادئ الهند�سة  ،ومار�س
وكتب عنه كل من حمد اجلا�سر وعبداهلل بن �إدري�س
الن�شاط التجاري من خالل �إن�شاء املطبعة العمومية
وعبدالرحمن ال ُعب ّيد وعدنان الع ّوامي وعلي باقر
التي طبع فيها بع�ض الكتب العربية بع�ضها كان على
الع ّوامي وحممد �سعيد امل ُـ�سلم وحممد ر�ضا ن�صر اهلل
نفقة امللك عبدالعزيز  ،و ُذكر �أن نبوغه ال�شعري قد بد�أ
وحماد ال�ساملي وعبداهلل �شباط
و�صالح حممد الذكري ّ
يف الظهور يف تلك املرحلة من عمره  ،وقد جاءت هجرته
(من ال�سعودية) وعبدالعزيز الر�شيد وخالد �سعود الزيد
تلك مماثلة لهجرات العديد من �أهل اخلليج والأح�ساء
وح�سن ّ
ال�شطي وعبداهلل زكريا الأن�صاري و�سعد ّية مف ّرح
املف�ضلة  ،وكان والده
وجند الذين كانت الهند وجهتم ّ
ال�شاعر خالد الفرج
وعواطف العذبي ال�صباح وفا�ضل خلف وخليفة الوق ّيان
قد �سبقه �إىل بومبي.
وعبا�س يو�سف احلداد و�سامل عبا�س خدادة و�سليمان ال�شطي ونورية الرومي ( من
تقول الكاتبة الكويتية �سعدية مف ّرح يف مقال بعنوان "خالد الفرج �شاعر اخلليج كله " الكويت ) وغريهم ممن ال يت�سع املقام للإحاطة بذكرهم  ،وقد �أطلقت الكويت ا�سمه
ن�شرته يف جملة العربي الكويتية عام  ١٤٣٢هـ (  ٢٠١٢م ) :
على �إحدى مدار�سها  ،و�أ�صدرت له طابعاً بريد ّياً �ضمن جمموعة من �أدبائها  ،و�ص ّنفه
�صف جمايليه من ال�شعراء
" �إن خالد الفرج مل يبق يف الهند طوي ًال  ،بل خم�س �سنوات تقاطع فيها العمل مثقفوها على �أنه  -كما �سي�أتي  -من �أبرز �أدباء حقبته  ،ويف ّ
الوظيفي التجاري بالعمل الثقايف  ،والذي ت ّوج ُه ب�إن�شاء املطبعة العمومية هناك
املجددين الكويتيني  ،ك�صقر ال�شبيب وفهد الع�سكر.
ّ
لطباعة الكتب العربية � ،إال �أن احلنني �إىل مرابع الطفولة وال�صبا قد بلغ �أوجه فعاد �إىل
ت�ضمن الرتاث الفكري خلالد الفرج جمموع ًة من الكتب املطبوعة واملقاالت التي ن�شرها
ّ
الكويت ليق�ضي فيها بع�ضاً من الوقت  ،قبل �أن يتجه اىل البحرين التي ا�ستقبلته بحفاوة يف حياته  ،وبع�ض خمطوطات مل ّ
يتمكن من ا�ستكمالها �أو من طباعتها قبل وفاته ،وكان
تليق با�سمه كمثقف بد�أ يعرف املنطقة كلها".
العالمة حمد اجلا�سر من �أقدم من تناول �سريته وم�ؤلفاته و�شعره بالتف�صيل � ،إذ رثاه
ُبعيد وفاته مبقال مط ّول يف جملة اليمامة ( ربيع الثاين  ١٣٧٤هـ  -دي�سمرب ١٩٥٤م)
م�سرية ثقافية :
ا�ستعر�ض فيه �أبرز حمطات حياته و�إنتاجه الفكري متت ّبعاً هجرة �أ�سرته  -ولأ�سباب غري
تتناول ال�صفحات التالية مالمح من �سريته و�أبرز الكتابات التي حتدثت عن �شخ�ص ّيته معروفة  -يف �أواخر القرن احلادي ع�شر الهجري ( ال�سابع ع�شر امليالدي ) من بلدة
وفكره � ،أما بالن�سبة لإنتاجه ال�شعري  ،وبخا�ص ٍة مالحمه الثالث التي نظمها يف �سرية نزوى يف وادي الدوا�سر لت�ستقر يف بلدة الزبارة يف �شمايل �شبه جزيرة قطر  ،ثم رحلت
ابن عمه الأديب
امللك عبدالعزيز ويف م�سرية توحيد اململكة والأغرا�ض ال�شعرية التي نظم بها وكذلك �إىل ُعمان  ،ومنها اجتهت �إىل الكويت  ،وقد خرج من هذه الأ�سرة ُ
ق�صائده الإخوانية  ،ف�أدعها لذوي االخت�صا�ص الأدبي ومنهم ال�سيد عدنان الع ّوامي الكويتي املعروف عبداهلل حممد الفرج املتوفى يف الكويت عام  ١٣١٩هـ (  ١٩٠٢م )
وملحـن جميد  ،وله ديوان �شعر بالف�صحى والعامية �أعده وطبعه خالد
الذي �سبق �أن ن�شر يف جملة " الواحة " درا�س ًة متعددة الأجزاء عن �أدب الفرج وعن وهو مو�سيقي ّ
الق�صائد التي مل تن�شر له.
الفرج عندما كان يف الهند يف حدود عام  ١٣٣٨هـ (  ١٩١٩م ) ثم �أعيد طبعه مراراً .
عدد اجلا�سر م�ؤلفات خالد الفرج  ،انفرد بالقول �إن له مقاالت يف جملة املجمع
عا�ش خالد الفرج نحواً من ثمانية وخم�سني عاماً من التنقّل املكاين عرب كل �إمارات وبينما ّ
اخلليج تقريباً  ،ليجد �ضالته يف ّ
التوطن �أخرياً يف املنطقة ال�شرقية حيث تك ّونت �أ�سرته ،العلمي العربي عن ال�شهور العربية  ،ويف جريدة الأخبار امل�صرية عن بع�ض امل�شكالت
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حممد ر�ضا ن�صر اهلل

حممد �سعيد امل�سلم

ال�سيد علي العوامي

ال�سيا�سية  ،ويف جملة احلج يف نقد كتاب �صحيح الأخبار البن بليهد  ،ف�ض ًال عن
جمموعة من املقاالت يف ال�صحف الكويتية والبحرينية وال�سورية  ،و�أنه �ألقى بع�ض
املحا�ضرات عن ال�شعر النبطي  ،وكان مفتوناً بنظم �أبيات حتتوي على التواريخ بح�ساب
ا ُجل ّـمـل (الأبجدية ) مورداً �أمثلة لذلك  ،منها �شطر بيت �أ ّرخ فيه زيارة امللك عبدالعزيز
امل�سماة تاريخ ّياً بلدة البوعينني ) قال فيه " �ش ّرفتم عينني �أ ّيها امللك
ملدينة اجلبيل ( ّ
 ١٣٤٨هـ " ومنها بيت �أ ّرخ فيه منا�سبة تركيب �أول م�ضخّ ة لرفع املاء يف مزرعة يعقوب
الهاجري يف الأح�ساء قال فيه :
ومع الثناء �أقول يف تاريخها

" للزارعني فتحت باب هناء" ( ١٣٤٨هـ )

يف كتابه "معجم املطبوعات العربية " املن�شور ب�إ�شراف حمد اجلا�سر  ،ا�ستعر�ض الأديب
العراقي د .علي جواد الطاهر �سرية الفرج و�أبرز الكتابات التي تناولتها وامل�ؤلفات التي
�صدرت عنه حتى عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م ) وهو عام بداية �صدور املعجم ب�أجزائه
الأربعة.
و�شمله عبداهلل بن �إدري�س بالذكر يف كتابه "�شعراء جند املعا�صرون" ال�صادر عام
وعده يف طليعة �شعراء جند  ،وحتدث عن �أ�سرته وعن تنقّالتها يف
١٣٨٠هـ (١٩٦٠م ) ّ
املجدد والعبقري وب�صفاء
بلدان اخلليج،كما �أورد مناذج من �إنتاجه ال�شعري  ،وو�صفه بـ " ّ
الفكر وبروز ال�صورة وح�سن توزيع الألوان " .
لكن الباحث الكويتي خالد �سعود الزيد كان من �أوفى من ا�ستق�صى تراث الفرج
وخدم �سريته  ،ف�أ ّلف عنه كتاباً �صدر يف طبعتني �سنة  ١٣٨٩و١٤٠٠هـ (١٩٦٩
و١٩٨٠م) بعنوان " خالد الفرج  :حياته و�شعره " وعمل على حتقيق دواوينه وحفظ
معظم تراثه ال�شعري  ،ف�أ�صدر ديوان خالد الفرج من حتقيق الزيد نف�سه ( �شركة الربيعان،
الكويت ١٩٨٩م ) وكان اجلزء الأول من الديوان قد ن�شر يف حياة ال�شاعر ( مطبعة
الرتقي  ،دم�شق ١٩٥٤م ) كما �أ�صدر الزيد للفرج ديوان النبط  ،ي�ضم جمموعة
من ال�شعر العامي يف جند مع مقدمة عن ال�شعر النبطي وتطوره ( دم�شق ١٩٥٢م )
خ�ص الزيد الفرج مبقاالت حتليلية منها  :خالد الفرج
وبالإ�ضافة �إىل هذه الإ�صدارات ّ
مت ّيز بالأ�سلوب ال�ساخر  ،جملة العربي  ،يناير ١٩٦٥م  ،و�أثر خالد الفرج على احلياة
الفكرية  ،جملة البيان  ،يناير  ١٩٦٨م  ،والناحية االجتماعية يف �شعر الفرج  ،جملة
الر�سالة ١٩٦٩م  ،وقد بقيت كتابات الزيد �أوفى م�صدر للمعلومات عن حياة الفرج ،
با�ستثناء ما يتعلق بحياته يف املنطقة ال�شرقية .
وت�ضمن معجم البابطني ل�شعراء العربية املتعدد الأجزاء موجزاً عن حياة الفرج و�شعره،
ّ
م�شرياً �إىل ا�سمه الكامل خالد بن حممد بن فرج ال�صراف الدو�سري  ،و�أنه ولد
يف الكويت وتوفيّ يف لبنان  ،وق�ضى حياته العملية متن ّق ًال من الكويت �إىل بومباي
والبحرين وال�سعودية ( القطيف والأح�ساء والدمام ) وتلقى علومه املبكرة يف الك ّتاب ،
وعند افتتاح املدر�سة املباركية عام  ١٣٣٠هـ ( ١٩١١م ) التحق بها  ،ون�شط يف االطالع
على كتب الرتاث املختلفة  ،ثم بد�أ حياته العملية مد ّر�ساً يف املباركية  ،فكات ًبا عند �أحد
كبار الكويتيني يف الهند  ،و�أ�س�س يف بومبي املطبعة العمومية التي طبع فيها جمموع ًة
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من الكتب كان بع�ضها على نفقة امللك عبدالعزيز  ،وقد در�س اللغة الإجنليزية
والهند�سة خالل عمله هناك  ،ثم انتقل �إىل البحرين ( ١٣٤١هـ) لي�صبح مدر�ساً
مبدر�سة الهداية اخلليفية يف البحرين وع�ضواً يف املجل�س البلدي البحريني  ،ثم
�صار م�س�ؤو ًال يف بلدية الأح�ساء ورئي�ساً لبلدية القطيف.
وكتب عنه �صالح حممد الذكري يف املجلة العربية ( العدد  ١٢٤لعام  ١٤٠٨هـ
 ١٩٨٨م ) مقا ًال ك�شف فيه عن ق�صائد مل تن�شر خلالد الفرج ومن بينها ق�صائدمو�سعاً بعنوان  :م�سافر زاده
�إخوانية مع بع�ض �أدباء القطيف  ،ثم كتب مقا ًال �آخر ّ
ال�شعر وحب الديار ن�شرته جريدة اليوم ( العدد  ٨١٧٨لعام  ١٤١٧هـ .) ١٩٩٧ -
حماد ال�ساملي يف جريدة اجلزيرة ( العدد  ٩١٦٢لعام  ١٤١٩هـ ٢٠٠٠ -م)
ون�شر عنه ّ
مقا ًال ا�ستعاد فيه ملحمة "�أح�سن الق�ص�ص" مبنا�سبة االحتفال بالذكرى املئوية لفتح
الريا�ض.
وكان ممن ترجم له خري الدين الزركلي يف مو�سوعة الأعالم  ،وعبداهلل �شباط يف كتابه
�شعراء اخلليج  ،وحممد �سعيد املُ�سلم يف كتابه� :ساحل الذهب الأ�سود ،وعبدالرحمن
ال ُعب ّيد يف كتابه الأدب يف اخلليج العربي  ،كما كتب عنه علي باقر العوامي وحممد ر�ضا
ن�صر اهلل و�آخرون .
وبالن�سبة لإنتاجه الثقايف والأدبي  ،فبالإ�ضافة �إىل املالحم ال�سالف ذكرها � ،أوردت
املراجع �أعما ًال كثرية �أخرى منها درا�سة مطبوعة عن رجال اخلليج  ،وخمطوطة مفقودة
عن تاريخ جند وما جاورها من البلدان ( رمبا تكون املو�سومة القبائل واحلمائل ) وثالثة
بعنوان " عالج الأم ّية يف تب�سيط احلروف العربية " وي�شري خالد الزيد �إىل قيمة هذه
الدرا�سة للمهتمني بتعليم اللغة العربية  ،ويبدو �أن الفرج ّفكر يف و�ضعها يف �ضوء جتربته
الطباعية ّ
املبكرة يف الهند  ،وقد طبعها يف الدمام �سنة  ١٣٧٢هـ (  ١٩٥٢م ) ثم �أحلقها
خالد الزيد يف كتابه عن خالد الفرج ( ط  ١٩٨٠ / ٢م ) وال �أعرف ما �إذا كان هناك
من قام الحقاً بالت�أ ّمل فيها وحتليلها.
وذكر معجم البابطني يف ترجمة الأديب خالد الفرج م�صادر كثرية عن �سريته و�شعره
ومنها على �سبيل املثال :
 مقال عن ديوان خالد الفرج لعبداهلل زكريا الأن�صاري  ،جملة البعثة  ،يوليو ١٩٥٤م . عبدالعزيز الر�شيد  :كتاب تاريخ الكويت  ،دار مكتبة احلياة  ،بريوت ١٩٧١م. عواطف العذبي ال�صباح  ،كتاب  :ال�شعر الكويتي احلديث  ،جامعة الكويت ١٩٨٩م فا�ضل خلف  :درا�سات كويتية ( ط  ) ٢املطبعة الع�صرية  ،الكويت ١٩٨١م. حممد ح�سن عبداهلل  :ال�صحافة الكويتية يف ربع قرن ( ك�شاف حتليلي ) جامعةالكويت ١٩٧٤م.
 �إبراهيم غلوم  :الق�صة الق�صرية يف اخلليج العربي  ،من�شورات مركز درا�سات اخلليجالعربي  ،جامعة الب�صرة ١٩٨١م.
 خليفة الوق ّيان  :الق�ضية العربية يف ال�شعر الكويتي  ،املطبعة الع�صرية  ،الكويت١٩٧٧م.
ّ
 �سليمان ال�شطي  :مدخل  :الق�صة الق�صرية يف الكويت  ،مكتبة العروبة  ،الكويت١٩٩٣م.
وال يغفل النقاد بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،عن تقومي النزعة الق�ص�صية عند خالد الفرج  ،وهو
الذي كانت له حماولة متثّلت بدايتها � -شبه اليتيمة  -يف ق�صة " منرية " التي ُع ّدت
�أول ق�صة ق�صرية يف الكويت واخلليج ( جملة الكويت  ،نوفمرب ودي�سمرب ١٩٢٩م )
وتبعتها م�سرحيته ال�شعرية غري املكتملة "يف بالد عبقر ووبار " وقد ر�صدهما بالتحليل
د� .سليمان ال�شطي مبقاالت  ،ن�شر �أحدها يف العدد ال�سابع والع�شرين من جملة درا�سات

مقال
اخلليج واجلزيرة العربية بالكويت  ،ويف جملة البيان  ،رابطة الأدباء الكويتية ( عدد
�أكتوبر ١٩٨٠م ).
وكانت جملة البعثة الكويتية ال�صادرة يف القاهرة  ،ن�شرت يف عدد �شهر فرباير من عام
مو�سع ًة معه تط ّرقت حلياته ولإنتاجه الأدبي .
١٩٥٤م ( وهو العام الذي تويف فيه ) مقابل ًة ّ

وقد �أتاح ت�أ�سي�سها لل�صحف الأهلية النا�شئة يف املنطقة ال�شرقية �آنذاك �أن تطبع حمل ّياً.
وتذكر املراجع �أن خالد الفرج �شارك �أهايل الأح�ساء يف ا�ستقبال امللك عبدالعزيز يف
�إحدى زياراته للهفوف  ،و�أنه كان �أحد �أع�ضاء الوفد املرافق جلاللته يف زيارته للبحرين
(  ٢مايو  ١٩٣٩م يف عهد ال�شيخ حمد بن عي�سى بن علي �آل خليفة ) وقد �ألقى
ق�صيدتني يف املنا�سبتني ويف منا�سبات �أخرى  ،كما تذكر املراجع م�شاركته لل�شباب
البحريني يف تكرمي �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي عندما ّقدموا له يف القاهرة بتاريخ ٢٩
جم�سم نخلة ذهبية مع ق�صيدة خلالد الفرج تُليت نياب ًة عنه  ،تقول يف
�أبريل ١٩٢٧م ّ
مطلعها :
وتفخيم
ل�شاعر اللغة الف�صحى ،
م��ن منبت ال��در ت�سلي ٌم وتكرمي
ُ
ُ
والنخل �إذ َب َ�س َم ْت فيه الأَكاميم
ح ّيا ك يف د ا ر نا البحرينِ ل�ؤل�ؤُها

الفرج والإذاعة ال�سعودية :
تف�صل املراجع كثرياً يف جانب �أخر من �سريته  ،وهو عالقته بالإذاعة ال�سعودية ،
مل ّ
فلقد ذكر خالد الزيد يف كتابه �أن الفرج عمل يف الإذاعة ال�سعودية بجدة �أيام كانت تتبع
�إدار ّياً لوزير املالية عبداهلل ال�سليمان احلمدان ( �أي يف حدود عام  ١٣٧٠هـ  ١٩٥٠ -م )
و�أن ابن �سليمان كان معجباً بالفرج وكلفه بالإ�شراف عليها  ،وذكر ال�شيخ حمد اجلا�سر
�أن خالداً �أقام يف احلجاز يف تلك الفرتة نحو عامني مما قد يعني �أن ارتباطه بالإذاعة كان
ومن يقر�أ يف �سرية الفرج يجد �أنه تر ّدد على القطيف والهند والبحرين والكويت يف
خالل �إقامته تلك  ،غري �أنني مل �أجد يف مراجع الإذاعة ما يثبت �أنه �أ�شرف عليها  ،وقد فرتات خمتلفة من عمره.
يكون �أ�سهم يف �إعداد بع�ض الربامج وتقدميها فقط.
عروبي وجمدّد :
ّ
يف املنطقة ال�شرقية :
وعا�ش خالد الفرج بدايات املخا�ض ال�سيا�سي يف الوطن العربي  ،ومـن يتابع �سريته
ومن الطبيعي  -والف�ضل يف ذلك ملثقفي املنطقة ال�شرقية الذين وثقوا ذلك � -أن توجد يجد �أنه تفاعل مع التح ّوالت ال�سيا�سية التي م ّرت بتلك احلقبة  ،كاالحتالل الربيطاين
تف�صيالت �أو�سع ب�ش�أن مو�ضوع �إقامته يف الأح�ساء والقطيف والدمام  ،وم�س�ألة تو ّليه للخليج وقيام ال�شيوعية واغت�صاب فل�سطني وبروز القومية العربية واحلربني العامل ّيـتني
التندر �أحياناً جتاه بع�ض التيارات  ،لكنه مل ينهج
�إدارة بلديتي الأح�ساء والقطيف  ،وجهوده يف ت�أ�سي�س �أول مطبعة يف املنطقة ال�شرقية وق�ضية اجلزائر  ،وغلبت على �شعره نربة ّ
( املطبعة ال�سعودية ١٣٧٣هـ ١٩٥٣ -م ) وذلك على النقي�ض من �إقامته يف بالد ال�شام ،يف تفكريه منهجاً متطرفاً  ،تقول �سعدية مف ّرح يف مقالها الآنف الذكر :
التي يبدو �أنها كانت يف �أ�سا�سها �إقامة مر�ض ّية  ،حيث امتدت حتى وفاته ب�سبب مر�ض " على قلق ك�أن الريح حتته  ،كان ال�شاعر خالد الفرج وهو ينتقل من قطر اىل �آخر
الدرن يف �أحد م�ست�شفيات بريوت.
واع  ،لي�سجلها يف �إبداعاته الكتابية املتنوعة،
حا ِم ًال هموم القومية مغ ّلـفة ب�إطار �شعري ٍ
وبتت ّبع عالقته باملجتمع الثقايف يف �أثناء �إقامته  ،التي قيل �إنها امتدت نحو خم�سة وع�شرين ولت�صبح فيما بعد تاريخه امل�ضيء على امتداد اخلليج العربي كله  ،و ُرمبا �أبعد من ذلِك
عاماً يف املنطقة ال�شرقية  ،تذكر املراجع �أنه قدم من البحرين مع النزوح اجلماعي املعروف اخلليج �أي�ضاً ،وهو ال�شاعر الكويتي الذي يحلو لبع�ض م�ؤرخي الأدب اعتبا ُره �سعودياً،
لع�شرية الدوا�سر مطلع الأربعينيات من القرن الهجري املا�ضي ( الع�شرينيات امليالدية) على الرغم من �أنه مل يكن ليهتم بتحديد تلك الهوية  ،فقد بقي طوال حياته عربياً حاملاً
وهنا يذكر خالد �سعود الزيد �أن الفرج ا�ستجاب لت�شجيع ها�شم الرفاعي  -الكاتب بالوحدة وعام ًال على حتقيقها لي�س يف �أ�شعاره ومقاالته وح�سب  ،بل ويف مفا�صل عملية
�آنذاك يف الديوان ال�سلطاين  -للعمل يف اململكة  ،و�أن ال�سلطان عبدالعزيز ا�ستقبله مهمة يف حياته الوظيفية".
�أح�سن ا�ستقبال واختاره م�شرفاً على بلدية الأح�ساء ثم القطيف  ،بينما ُي�ستفاد من وكان مما قاله حمد اجلا�سر "خرج يف �شعره �إىل جمال �أرحب  ،فعالج النواحي االجتماعية
وتعدى ذلك �إىل الإ�شادة بعظماء العامل الذين خدموا بالدهم ،
�سرية الفرج التي كتبها بنف�سه �أنه ُكـ ّلف ببلدية القطيف وكان م�ؤ�س�سها �سنة ١٣٤٦هـ  ،العامة للأمة العربية ّ ،
وجمد الزعيم الهندي غاندي ،
و�أنه بنى له بيتاً جنوب ب ّوابة القلعة الغربية عند دروازة باب ال�شمال  ،وقد ر�صد الذكري فرثى �شاعر العروبة �أحمد �شوقي و�صديقه �أمني الرافعي ّ
وجه نقداً الذعاً لآخرين ر�آى فيهم اعوجاجاً  ،وكانت له
يف مقاله املن�شور يف جريدة اليوم قائمة بامل�شروعات البلدية التي نُـفّـذت يف عهده  ،وبجانب مديحه للزعماء العرب ّ
وذكر �أن امل�ؤرخ املعروف مقبل عبدالعزيز الذكري امل�شرف �آنذاك على مالية الأح�ساء خربة مب�س�ألة �إ�صالح احلروف العربية و�أ ّلف يف ذلك".
ر�شّ ح الفرج لإدارة بلدية الهفوف  ،وقد ت�س ّنت له يف الهفوف والقطيف والدمام فر�صة ويقول معجم البابطني " كان الفرج فاع ًال �إيجاب ّيـاً يف كل موقع عمل به  ،فدافع عن
االلتقاء مبثقفيها.
ق�ضايا اخلليج العربي والعروبة وفل�سطني بخا�صة  ،حيث عا�صر �أهم مراحل التح ّوالت يف
ووعي بها ".
الـم�سلم " �إن خالد الفرج ق�ضى معظم حياته يف القطيف ،املنطقة العربية  ،فر�أى من واجبه �أن يكون لل�شعر ٌ
يقول الأ�ستاذ حممد �سعيد ُ
موقف منها ٌ
يعد خالد الفرج �شخ�صية
وكان لها الف�ضل يف ا�ستقراره النف�سي  ،وقد منحها يف املقابل �إخال�صه ووفاءه وع�صارة وقال مقال ن�شر يف جملة العربي الكويتية بتوقيع كويتية " ّ
�أفكاره  ،واندمج يف جمتمعها  ،و�أ�صبح فرداً منهم � ،شاركهم �أفراحهم وم�آ�سيهم ّ ،
وغذى نه�ضوية عربية  ،وهو مل يكن �شاعراً �أو كاتباً فح�سب  ،و�إمنا �صاحب ر�ؤية فكرية �شكلت
جت�سدت يف عمل د�ؤوب مت�صاعد مع �سنوات
احلركة الأدبية فيها  ،وترك �أثراً كبرياً يف تط ّور احلياة الفكرية  ،وكان يلتقي الأدباء ن�سقاً متكام ًال من املبادئ واملفهومات ّ
واملثقفني من �أبناء القطيف ".
كل املواقع التي ّ
عمره يف ّ
حل بها و�أقام ( الكويت وبومباي والبحرين والقطيف والدمام
وبحكم هوايته للطباعة من خالل جتربته ال�سابقة يف الهند  ،بادر الفرج �إىل تب ّني �إن�شاء و دم�شق و بريوت ) جمع خالد الفرج العمل �إىل القول  ،فخا�ض غمار احلياة يف
�أول مطبعة يف املنطقة ال�شرقية ( املطبعة ال�سعودية بالدمام ) التي �سعى �إىل ت�أ�سي�سها مراكز تبني الكيان احل�ضاري للنا�س و�ش�ؤونهم  ،وهو يف ذلك ّ
يوظف معرفته ومثاقفته
بدعم من امللك �سعود  ،وقد �سافر �إىل �أملانيا من �أجل �شرائها  ،وتابع تركيبها خالل �إقامته للح�ضارات الأخرى وما تدفّق من معارف و�أحوال يف العامل الآخذ بالتط ّور واملت�سارع
اال�ست�شفائية يف �سوريا ولبنان يف العامني الأخريين من حياته  ،لكنه مل يح�ضر ت�شغيلها ،يف القرن الع�شرين و�صراعاته � ..إن �شخ�صية خالد الفرج الفكرية والإبداعية �صفحات
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مقال

ال�شيخ عبد احلميد َ
اخلطي

ال�شيخ فرج العمران

�إبراهيم العري�ض

يتعدد عطا�ؤها مع تعدد القراءة وزوايا الر�ؤية لدى النقاد والتزال �سطور فيها تنتظر
ق ّراءها".
وقال �صالح الذكري يف مقاله " �إن من يقر�أ يف وطنيات ال�شاعر خالد الفرج ال يت�صور
�أبداً �أن لدى ذلك ال�شاعر املفكر الثائر على االحتالل واجلهل والفقر وقتاً مي�ضيه يف قول
ال�شعر الفكاهي والق�صائد املرحة والدعابات اللطيفة".
مذكّ
كما كتب غري ه�ؤالء عن ال�سمات الإن�سانية يف �شعر الفرج  ،رين ب�شكل خا�ص
باملواقف الوجدانية �أمام حالة حت ّرك ال�شجن وتثري الفكر ،وهي حالة طفل من القطيف
"حمادي" يف حالته تلك " ميثّـل الفطرة
كان �أبلهاً ومات �أبوه جمنوناً  ،وكان الطفل ّ
الإن�سانية الفا�ضلة  ،ويف �شخ�صه تتوافر اخل�صال التي يتخ ّيلها الفال�سفة يف �أهل طوبى،
حتى �صار رمزاً جال معه الفرج يف �صور احلياة والنا�س يف �أ�سى وحذر"  ،فكتب
حممد ر�ضا ن�صر اللهَّ يف العدد  ٦٦٠١ل�سنة  ١٤٠٦هـ من جريدة الريا�ض مقا ًال بعنوان
"حمادي و�أوراق �ضائعة من حياة خالد الفرج " و�أعقبه يف اجلريدة نف�سها مبقال �آخر ،
ّ
ثم �أتبع املقالني مبقال ثالث يف املجلة العربية بعنوان مماثل  ،ا�سته ّله بنبذة من �سرية الفرج
ثم بتحليل منهجه ال�شعري  ،مورداً بع�ضاً من ق�صيده املجهول مما مل يكت�شفه خالد الزيد
عند ت�أليف ديوان الفرج  ،وكان مما قاله الأ�ستاذ ن�صر اهلل :
"وعلى مدى ربع قرن  ،كانت الأحداث الوطنية والعربية تلهبه  ،فتتوقّد قريحة
ال�شاعر وتزيده �ضرماً من ال�شعر واملواقف والأفكار  ،تلك كانت مك ّونات الرجل
الذي �أ�صبح واحداً من �أبرز رموز التنوير الثقايف واالجتماعي يف املنطقة العربية  ،كان
الفرج نغمة خا�صة ذات ن�شاز ،نظراً ملا �شكلت �آرا�ؤه الفكرية و�أعماله االجتماعية من
خروج على امل�ألوف ال�سائد ال�ساكن يف املنطقة  ،فهو �أو ًال ميحور �شعره حول ق�ضايا
الأمة العربية  ،ويتب ّنى ب�شكل خا�ص الق�ضية الفل�سطينية يف بداية حما�صرتها من قبل
اال�ستعمار الغربي وال�صهيونية :
م��ا وع��د بلفور �إال ب��دء �سل�سلة من املظامل يف التاريخ ُّ
كالظـلم
بغي وع��دوان
وم��ا فل�سطني �إال مثل � ٍ
أندل�س ق�ضى على �أهلها ٌ
أندل�س
وما فل�سطني �إال مثل � ٍ
وانطالقاً من هذا املوقف الواعي للق�ضايا العربية  ،ينتقد خالد الفرج الواقع ال�سيا�سي
املم ّزق يف اخلليج  ،الذي مل يت�صوره يوماً "غري �شعب واحد قد ُم ّزقت بيد العِدى
وحداته " مما جعله يتطلع �إىل بطل تتمحور حوله دول املنطقة  ،مثلما متحورت �أملانيا
موحدها ب�سمارك :
املمزقة يف �شخ�ص ّ
م��ن يل بب�سمركٍ ي�ضم �صفوفه
فيعيد م��ن ه��ذي املمالك وح��دة

وع��ل��ي��ه جت��م��ع نف�سها �أ���ش��ت��اتُ��ه
وال��ع��ل��م تخفق ف��وق��ـ��ه��ا راي��اتُ��ه

لكنه يجد يف امللك عبدالعزيز الرمز الذي متحورت حوله الوحدة الوطنية يف اجلزيرة
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عبداهلل اجل�شي ( �أبو قطيف)

فيهب لكتابة �أول ملحمة �شعرية يف بطلها بعنوان:
العربية ّ ،
�أح�سن الق�ص�ص.
وكان خالد الفرج  ،يتفاعل مع �أهل القطيف تفاع ًال
مبا�شراً باملجتمع وفعالياته  ،مما انعك�س يف �شعره  ،فهو يف
كل حمفل ين�شد  ،ويف كل جمل�س يتحدث  ،ف�إذا ما ت�أثّـر
النا�س لرحيل ال�شيخ من�صور الزاير �سنة 1351هـ يرثيه
بق�صيدة مطلعها :

ق��ط��رة ال��دم��ع م��ن م���آق��ي اليتيم م���اء ط��ه��ر  ،ب��ه ح��ن��وط ال��ك��رمي
ويف عام 1363هـ يكتب ق�صيدة �أخرى يف رثاء ال�شيخ علي اخلنيزي مطلعها :
اب�����ك�����وا ب����دم����ع �أو جن��ي��ع ���ش��ي��خ��اً ي���ع���ز ع���ل���ى اجل��م��ي��ع
ويف �سنة 1367هـ يغيب ال�سيد ماجد الع ّوامي فريثيه بق�صيدتني  ،يقول مطلع الأوىل :
�أكليل �شِ عر على ق�بر م��ن النور

يف القلب ال يف �أدمي الأر�ض حمفور

ومطلع الثانية :
ه���ل ب��ال��ب��ك��اء �أو ال��ع��وي��ل

ن��ط��ف��ي الأوار م���ن ال��غ��ل��ي��ل

هذه الق�صائد وغريها  -كما كتب حممد ر�ضا ن�صر اهلل  -مما قاله الفرج يف تلك الفرتة
اخل�صبة من حياته  ،مل ي�سجله الأديب الكويتي خالد �سعود الزيد يف كتابه عن خالد
الفرج املطبوع �سنة ١٩٦٩م بالكويت.
غري �أن �شعراً كثيفاً تركه الفرج  ،بقي لدى بع�ض الأ�صدقاء والتالميذ  ،واحلق �أن يف
املنطقة ممن عا�صر خالداً� ،شعراء يفوقونه يف ال�صياغة ال�شعرية والعمق الأدبي مبوا�صفاته
الكال�سيكية  ،من �أمثال ال�شيخ عبداحلميد ّ
اخلطي وال�شاعر عبد الر�سول اجل�شي
وال�شاعر البحريني �إبراهيم العر ّي�ض وال�شاعر الكويتي فهد الع�سكر � ،إال �أن ات�صال
�شاعرنا بال�صحافة العربية وهو يف القطيف جعله �أكرث �شهرة � ،إ�ضافة �إىل �أن الفرج كان
متفاع ًال مع احلركة الأدبية والثقافية العربية واملحل ّية يف ع�صره �أكرث من غريه  ،فهو بعد
�أن يحاول نف�ض الغبار عن ال�شاعر الكبري �أبو البحر جعفر ّ
اخلطي مبقالة مهمة ن�شرها يف
جملة املنهل يف �أواخر ال�ستينيات الهجرية  ،جنده كما يقول ال�شيخ حمد اجلا�سر يكتب
تعليقات على كتاب ال�شيخ حممد بن بليهد "�صحيح الأخبار" وين�شرها يف جملة احلج،
ومل ين�س �أن ّميد �صحف املنطقة مثل جريدة البحرين للزايد  ،والكويت لعبدالعزيز
ي�ضج �ضجيجاً خطابياً بالأحداث ال�سيا�سية العربية
الر�شيد  ،بنماذج من �شعره الذي ّ
والعاملية  ،مما �أثّر على ف ّنية ال�شعر عنده.
غري �أن من بني الرتاث ال�شعري املجهول لهذا ال�شاعر العربي اخلليجي الكبري ق�صيد ًة
هي من الق�صائد القليلة  ،التي و�صلت �إىل م�ستوى من التعبري الفني  ،جتاوز كثرياً مما
كتبه �سابقاً من �شعر ذي نربة خطابية عالية.
نـف�س ال�شاعر �شفّافاً حزيناً �صادقاً وهو يغني
ففي ق�صيدة ( ّ
حمادي ) املجهولة  ،ين�ساب ُ
خادمه الفقري حمادي بن مهدي بن جالل �أحد الفقراء البائ�سني  ،الذي �أوثقه الدين
املهي�ض و�أودعه �سجن املر�ض ال�شاق حتى تويف �سنة 1350هـ  ،واهتم لت�أبينة وعني
بتقريظه خالد بن حممد الفرج الكويتي رئي�س بلدية القطيف وقتئذ  ،هكذا يقول ال�شيخ
فرج العمران يف كتاب طريف له جمهول  ،ويف هذا الكتاب جند مرا�سالت �شعرية ونرثية

مقال
بني امل�ؤلف وخالد الفرج " .
ثم يختم حممد ن�صر اهلل مقاله عن الفرج  ،فيقول :
حمادي بني يدي قراء �أدب خالد الفرج  ،وهي
و�أحب هنا �أن تكون ق�صيدته عن ّ
هل يف اجلزيرة غ ُري �شعب واحد ق��د ُم�� ّزق��ت بيد ال��ع��دى وح��داتُ��ه
ق�صيدة ُتذكّ ر ب�شكل خا�ص بق�صيدة الطال�سم ال�شهرية لإيليا �أبي ما�ضي وغريها  ،هي
من الق�صائد الطويلة الرقيقة املن�سابة كجدول من جداول عيون القطيف  ،يقول يف
وق�صيدته الطويلة املعروفة "ال�شرق والغرب" التي �ألقاها مبنا�سبة احتفاء النادي الأدبي
بداياتها :
يف الكويت به (  ١٣٤٦ / ٣ / ٤هـ  ١٩٢٧ / ٨ / ٣١ -م ) وجاء فيها :

ر ّدد ال�شباب العربي قبل �ستني عاماً ق�صائد له �شخّ �ص فيها حال الأمة ت�شخي�صاً ال
يختلف كثرياً عن واقع اليوم  ،ونحن ن�ستعيد الليلة يف البال بيته ال�شهري:

ُ
ب���ع�������ض �أوالدي
ح����م����ادي ك�����أن����ك
ُ
ب���ك���ي���ت ع���ل���ي���ك ّ
ب������ك������ا ًء ع����ي����ن����ه ق��ل��ب��ي ودم�������� ُع ال����ع��ي�ن �إن�������ش���ادي
ل������ط������م وت����ع����داد
����ص���م���ت ب���ل��ا
ب������ك������ا ًء ك�����ل�����ه
ٌ
ٍ
ك���������أن امل��������وت ي��ف��ج��ع��ن��ي ب������آب�����ائ�����ي و�أج���������دادي
فتغ�سل دمعتي حزين
وت���ط���ف���ىء ل���وع���ة الأح������زان
و�إخ������������������وانٌ ي����ع���� ّزوين
و�إن ف���ك���رت يف امل��ا���ض��ي

�آه���������ات���������ي و�أن�������ات�������ي
مب�����ا ي�����أ�����س����و ج����راح����ات����ي
و�أن���������س����ى ك�����ل ل���وع���ات���ي

ك�أن الأمر ال يعني
انتهى كالم حممد ن�صر اهلل.
واحتفى مهرجان القرين الثقايف يف الكويت يف دورته الثامنة ع�شرة عام  ٢٠١٢م ،
و�شهادات منها :
حما�ضرات
بال�شاعر الفرج و�أُلقيت ب�ش�أنه
ٌ
ٌ
" مل يكن خالد الفرج جمرد �شاعر وم�ؤرخ وباحث وقا�ص وكاتب مقالة  ،بل كان
مفكراً ،يحمل ر�ؤية  ،ويح�شد طاقاته لتحقيقها  ،كان ي�ؤمن �أن قوة �أمته العربية تكمن
يف وحدتها ،وان اللغة �أهم مقومات وحدة الأمة  ،وان العلم والفكر امل�ستنري هما ال�سبيل
للخروج من �أ�سر التخلف وال�ضعف " " ...و�أن نزعة االجتاه نحو الكتابة الق�ص�صية
والق�صيدة لها هدف عند خالد الفرج  ،وذلك لرغبته يف �أن ي�صل للنا�س ويثبت اجلوانب
الإيجابية للواقع  ،و�أن ق�صة منرية حتمل �شكل الق�صة الق�صرية  ،ولكن نف�سها روائي ،
وهي �أول ق�صة ق�صرية كويتية حتمل ا�سم امر�أة "  "...و�أن خالد الفرج يف تكوينه الثقايف
املحلي والعاملي كان عالمة بارزة يف �شعره  ،ولقد ت�أثّر بالهند خالل فرتة اقامته فيها ".
وعن رواد الأدب احلديث يف الكويت يقول الأديب وامل�ؤرخ الكويتي فا�ضل خلف
" �أعترب �صقر ال�شبيب وخالد الفرج وفهد الع�سكر  ،رواد الأدب احلديث املعا�صر يف
أعدهم �شعراء نظاميني ذوي
الكويت  ،فهم �شعراء فنانون يختلفون عن �سابقيهم الذين � ّ
طابع فقهي  ،ف�صقر ال�شبيب مث ًال �شاعر فيل�سوف  ،وكان مت�أثراً ب�أبي العالء املعري � ،أما
يجدد وي�أتي ب�شعر
خالد الفرج فقد �أتاح له ات�صاله باحلياة الأدبية خارج الكويت ب�أن ّ
عربي ر�صني  ،وفهد الع�سكر علم من �أعالم ال�شعر يف الكويت � ،شعره متميز وملكته
قوية  ،وه�ؤالء الثالثة ّ
ي�شكـلون املرحلة الأوىل لل�شعر احلديث " وقال يف منا�سبة �أخرى
" كان ال�شعر يف الكويت قبل �صقر ال�شبيب ( ١٩٦٣ – ١٨٩٦م ) وخالد الفرج
( ١٩٥٤ – ١٨٩٨م ) وفهد الع�سكر ( ١٩٥١ – ١٩١٧م ) نظماً ال روح فيه  ،فف ّتح
املجددون �أبواب ال�شعر الر�صني ملن جاء بعدهم من ال�شعراء " .
ه�ؤالء الثالثة ّ
وبعد ؛
من هذه املالمح املوجزة من �سرية �شاعر اخلليج رائد املالحم ال�شعرية الوطنية  ،الذي

���ش��د َد يف َه ْج َم ِت ْه
َ��ر ُب ق��د
َّ
ال��غ ْ
�����د ب���أ ْع�� َم��الِ�� ِه
ُوك��� َّل��� َم���ا َج َّ
���داتِ��� ِه
وح َ
ِ���ي ْ
ف��ي��ج��م�� ُع ال���غ���رب ُّ
َ
��م يف بح ِث ِه
وذاك يبني ال��عِ�� ْل َ
ومنها:
��ب�ر ٌة
ي���اق���و ُم يف �أح���وال���ن���ا عِ َ
���غ���دى ب���أخ��ي �ضحو ًة
��ن َت َّ
فَ�� َم ْ
��ن�����ش��دُ يف ِ
وك��ل��ن��ا ُي ِ
�����س���� ِّر ِه
ِ��ق��ت لحِ ْ ��ي�� ُة ج���ا ٍر َل�� ُه
" َم ْن ُح��ل ْ

وال�����ش ْ��رقُ ال ٍه ب��ع��دُ يف َغ ْف َل ِت ْه
َّ
ال�����ش ْ��رقُ �إىل َر َاح��تِ�� ْه
ْ�س َت ْ�سل ُِم
َّ
وال�����ش��رق مق�سوم على وح��دتِ�� ْه
ال��وق��ت يف نظرته
وذا ُي�����ض��ي�� ُع
َ
ف��ل��ي��ق��م ال���ن���ائ���م م���ن رق��دت��ه
ح��ت��م��اً
ت��ع�����ش��ى ب��ي يف ليل ِت ْه
َّ
م��اق��ا َل�� ُه ال�����ش��اع�� ُر يف حِ كم ِت ْه
ي�سكب امل���ا َء على لحِ ي ِت ْه"
ف ْل ِ

واليوم  ،وبعد �ستة عقود من رحيل هذا الأديب املبدع
 ،ن�ستعيد �صفحات من �سريته لنزداد احرتاماً ل�سطورها
جمدداً نه�ضو ّياً وطن ّياً ورمزاً لوحدة
 ،فلقد كان يف زمنه ّ
اخلليج العربي ب�أكمله  ،عا�ش رافع الر�أ�س ال متز ّلـفاً وال
متك�سباً  ،وكان يف مالحمه ال�شعرية واحداً من كبار
ّ
�سجلوا
�شعراء اجلزيرة العربية يف القرن الع�شرين  ،الذين ّ
م�سرية هذا الوطن وتاريخ م� ّؤ�س�سه  ،من �أمثال �شاعر
اليمامة حممد بن عبداهلل بن عثيمني وال�شاعر الكويتي
خالد �سعود الزيد
حممود �شوقي الأيوبي.
عا�ش خالد الفرج �سنوات جميلة من عمره هنا يف املنطقة ال�شرقية متن ّق ًال بني القطيف
ويعده
والأح�ساء والدمام  ،وكان يف القطيف بالذات ي ُع ّـد نف�سه خاللها فرداً قطيف ّياً ّ
ج�سر يف حياته مع الأهل
ج�سد يف �شعره هموم الأمة ف�إنه ّ
�أهلها واحداً منهم  ،وبقدر ما ّ
الأكارم هنا منوذجاً للحمة وطنية �صادقة ينبغي �أن حتتذى بني �أو�ساط الن�سيج املتن ّوع يف
كل �أنحاء الوطن.
ولئن كانت �سريته ب�سيطة وا�ضحة وفرية املراجع  ،غري �أن تلك املراجع على تن ّوعها
وتعددها ال ت�شري مث ًال �إىل الأ�سباب التي جعلته كثري التنقّل يف �إقامته ويف �أعماله  ،وهو
ّ
ملحظ تك ّرر يف العديد من جوانب حياته و�إنتاجه الثقايف ي�ستلزم متابعة البحث والت�أ ّمل.
واهتم بكتابة �سريته  ،وبخا�صة
و�إذ يلزم توجيه ال�شكر ملن قام على جمع تراثه وحتقيقه ّ
الأديب الراحل خالد �سعود الزيد والباحث عبدالرحمن ال�شقري و�أدباء الكويت
يت�صدى لها اليوم من جديد من ي�ستكمل ما نق�ص منها
واملنطقة ال�شرقية  ،فاملرجو �أن ّ
معمق  ،وي�ؤكد على تقدير هذا الوطن له يف معلم يف املنطقة ال�شرقية
يف بحث علمي ّ
يليق مبكانته الرفيعة وب�سج ّله الوطني امل�ش ّرف.
اجلم لأدباء القطيف وهم
رحم اهلل �شاعر اجلزيرة اخلالد خالد حممد الفرج  ،والتقدير ّ
كما احت�ضنوه بالأم�س يحتفون اليوم بذكراه  ،واالمتنان لكل من �أ�سهم يف �إقامة هذه
الندوة بالتزامن مع منا�سبة اليوم الوطني املجيد.
�أكتوبر  - 2014العدد 45
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الطبية

الإنزالق الغ�ضرويف
�سعيد ا�شتكى من امل بالظهر وقام بزيارة الطبيب
�أح�س �سعيد فج�أة ب�أمل يف �أ�سفل ظهره وكان الأمل �شديدا
بحيث منعه من التحرك وقام بزيارة الطبيب وحدث احلوار
التايل:
الطبيب :من ماذا ت�شتكي؟
�سعيد :امل ب�أ�سفل الظهر
الطبيب :منذ متى ت�شتكي من امل الظهر؟
�سعيد :منذ �شهر
الطبيب :هل هذه اول مرة ت�شتكي من امل �أ�سفل الظهر؟
�سعيد :ال .قد حدث يل قبل ذلك عدة مرات وكان ي�ستمر
ملدة يوم او يومني ويختفي
الطبيب :هل ينزل الأمل اىل الفخذ او ال�ساق او القدم؟
�سعيد :نعم .ينزل اىل �أ�سفل الفخذ وال�ساق ثم اىل القدم
باجلهة الي�سرى
الطبيب :هل ي�صاحبه تنميل؟
�سعيد :نعم .يف القدم
الطبيب :هل يوجد عدم حتكم بالبول او الرباز؟
�سعيد :ال
الطبيب :هل يوجد �إح�سا�س بوجود �ضعف يف ع�ضالت
ال�ساق او القدم؟
�سعيد :ال
الطبيب :هل يزداد �أمل الفخذ وال�ساق عند امل�شي؟
�سعيد :ال
الطبيب :يوجد �إح�سا�س ب�سخونة او حرارة بالليل؟
�سعيد :ال
الطبيب :هل يوجد فقد يف الوزن؟
�سعيد :ال
الطبيب :هل لديك امرا�ض �أخرى؟
�سعيد :ال
الطبيب :هل عمل لك اي عملية �سابقا؟
�سعيد :ال
بعد هذه احلوار قام الطبيب بفح�ص �سعيد وبعد الفح�ص
دار احلوار التايل:
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ما هي �أ�سباب �أالم الظهر؟
الطبيب % 80 :من النا�س �سوف ي�شتكون من االم بالظهر
يف فرتة من حياتهم و�أكرث هذه الألآم نتيجة ت�شنج ع�ضلي
او ت�شنج يف اربطة الع�ضالت .وهناك �أ�سباب �أخرى كثرية
مثل تنك�سيه �أو انزالق الغ�ضاريف و�ضيق القناة الع�صبية
والتهاب املفا�صل يف العمود الفقري.
�سعيد :ما هو �سبب املي يا دكتور؟
الطبيب :من تاريخ املر�ض ونتيجة الفح�ص تبني انه
يوجد �ضغط على الع�صب القطني اخلام�س وذلك نتيجة
الحتمال انزالق غ�ضرويف بني الفقرة القطنية الرابعة
واخلام�سة وهو من �أكرث الأمكنة التي يحدث بها انزالق
غ�ضرويف بالإ�ضافة اىل انزالق الغ�ضروف بني الفقرة القطنية
اخلام�سة والعجزية الأوىل.
�سعيد :كيف يحدث االنزالق؟
الطبيب :الغ�ضروف مكون من جزئني .مادة لينة يف
الو�سط ورباط قا�سي يحيط باملادة اللينة ونتيجة لتحلل
املادة اللينة وتهتك الرباط فتخرج املادة اللينة اىل القناة
الع�صبية وت�ضغط على الع�صب مما ي�ؤدي اىل امل وتنميل
يف منطقة الع�صب (عرق الن�ساء) و�أحيانا ي�ؤدي اىل �ضعف
بالع�ضالت املغذية بنف�س الع�صب
�سعيد :ما هي �أ�سباب هذا االنزالق؟
الطبيب� :أ�سبابه متعددة وعادة نتيجة ال�سبب الأول والثاين
معا:
•حتلل مادة الغ�ضروف نف�سها مع ال�سنني وهذه معر�ض
له معظم الب�شر
•ر�ضات �أو �صدمات متعددة تعر�ض لها الغ�ضروف
خالل ال�سنني نتيجة ملمار�سات خاطئة كاجللو�س لفرتات
طويلة وعدم ممار�سة الريا�ضة وحمل الأ�شياء او الأثقال
ب�شكل خاطئ
•�أ�سباب �أخرى وراثية وهي قليلة.
قام �سعيد بعمل ا�شعة مغناطي�سية للفقرات القطنية و�أكدت
وجود انزالق غ�ضروف متو�سط بني الفقرة القطنية الرابعة
واخلام�سة من جهة الي�سار و�ضاغط على الع�صب القطني
اخلام�س
�سعيد :ما هو العالج يا دكتور؟
الطبيب :هناك خيارين مبا انه ال يوجد �ضعف ع�صبي
بالقدم
•العالج الغري جراحي :ون�سبة جناحه عالية جدا ت�صل
بني  70اىل  % 80ويتكون من معرفة الو�ضعية ال�صحيحة

د .نبيل ر�ضي النغمو�ش
ا�ست�شاري جراحة مخ و�أع�صاب

للج�سم عند اجللو�س والقيام ورفع �أي �شيء – عدم
اجللو�س لفرتة طويلة بل يجب ان يتخللها فرتة م�شي ملدة
ع�شر دقائق -تخفيف الوزن اىل احلدود املقبولة -ادوية
خمففة للأمل – متارين تقوية ع�ضالت الظهر – عالج
طبيعي .وهو اخليار الذي ان�صحك به ملدة عدة �أ�سابيع
•العالج اجلراحي :وهو ا�ستئ�صال الإنزالق الغ�ضرويف
ال�ضاغط على الع�صب.
�سعيد :متى يكون العالج اجلراحي هو اخليار؟
الطبيب :يف حاالت معينة وهي:
•ف�شل العالج الغري جراحي يف تخفيف الأمل
•وجود �ضعف ع�صبي
•متالزمة ذيل الفر�س وهي وجود عدم حتكم بالبول
والرباز مع امل �شديد بالظهر والأطراف ال�سفلية مع
�ضعف بالع�ضالت ويف هذه احلالة يكون العمل اجلراحي
كحالة طارئة
�سعيد :ما هي ن�سبة جناح العملية؟
الطبيب % 90 :بحيث يختفي الأمل .اما التنميل فيعتمد
على الفرتة التي كان الغ�ضروف �ضاغط على الع�صب فكل
ما كانت املدة �أطول كل ما كان التح�سن اقل ولكن من
 % 70 – 60من املر�ضى يختفي التنميل لديهم.
�سعيد :كم ت�ستغرق العملية؟
الطبيب :من �ساعتني اىل ثالث �ساعات
�سعيد :كيف تعمل عملية �إزالة الغ�ضروف؟
الطبيب :جترى العملية باملجهر اجلراحي ويعمل جرح
بظهر املري�ض حوايل � 3سم وتبعد الع�ضالت من �صفيحة
الفقرة وتعمل فتحة يف ال�صفيحة اىل ان ي�صل اجلراح اىل
الغ�ضروف ويقوم ب�إبعاد الع�صب امل�ضغوط وا�ستئ�صال

لال�ستف�سار و التوا�صل alkhatmag@yahoo.com :

الطبيب� :إذا كان الطبيب جراح ماهر فاحتمالية ال�شلل
الإنزالق
نادرة جدا
�سعيد :ما هي امل�ضاعفات املحتملة؟
�سعيد :ما هي ن�صيحتك للمر�ضى بعد العملية؟
الطبيب :االحتماالت ن�سبتها �ضعيفة وهي كالتايل:
•التهاب اجلرح ويعطى املري�ض م�ضاد حيوي قبل وبعد الطبيب :ان�صحهم بالتايل:
•عليهم معرفة ان انزالق الغ�ضروف يعمل فتحة بالرباط
العملية لتقليل ن�سبته
وهذه الفتحة تو�سع اثناء اجلراحة لأزاله الغ�ضروف وال
•�ضعف الع�صب امل�ضغوط
ميكن اغالقها بالرغم من �صغرها فبالتايل ال يعتقد املري�ض
•النزيف
�سعيد :ما ر�أيك ب�أن عملية الظهر قد ت�سبب �شلل بالرجلني؟ ب�أن ظهره �أ�صبح طبيعيا فعليه ان يحاذر من ممار�سة الأو�ضاع

�إ�شراف
د� .شادي �أبو ال�سعود

التي ت�ؤثر على الغ�ضروف وت�ؤدي اىل انزالقات �أخرى
•عدم اجللو�س لفرتة طويلة بل يجب ان يتخللها فرتة
م�شي ملدة ع�شر دقائق
•متارين تقوية ع�ضالت الظهر
•الريا�ضة وخا�صة ال�سباحة
•املحافظة على الوزن يف احلدود املقبولة
و�أخريا �شكر �سعيد الطبيب وقام الطبيب ب�إعطائه موعد بعد
ثمانية �أ�سابيع .

مر�ض خ�شونة�أو احتكاك املفا�صل للركب
هذا م�صطلح �شائع عندنا يف املنطقة بني
املر�ضى الذين يرتددون على عيادات
العظام وعلى اخل�صو�ص املتقدمني يف العمر
وي�صيب الن�ساء �أكرث من الرجال والت�سمية
العلمية هو الف�صال العظمي �أو داء املفا�صل
الت�آكلي �أو داء املفا�صل التنك�سي .ومف�صل
الركبة يف احلالة الطبيعية يتكون من نهايات
عظمية مغطاة بغ�ضروف ومبطن بغ�شاء
زاليل الذي يفرز �سائل ي�سهل احلركة واما
يف خ�شونة املفا�صل يت�آكل الغ�ضروف مما
يجعل �سطوح نهايات العظمية مك�شوفة
وخ�شنة وعر�ضه لالحتكاك .وتن�شئ
بروزات عظمية مما ي�سبب �أمل وانتفاخ
وحتديدا باحلركة ويزيد من افراز ال�سائل
ولكن تقل فيه ن�سبة حم�ض الهيالورنيك
امل�سئول عن اللزوجة واملرونة ويزيد كذلك
من تورم املف�صل.
ومن ا�سباب اخل�شونة اما ان تكون �أولية
�أو ثانوية نتيجة لإ�صابات باملف�صل �أو زيادة
الوزن �أو تقو�س ال�ساقني وكذلك ب�سبب
�أمرا�ض مف�صلية وغريها .ومعظم املر�ضى
الذين يرتددون على الطبيب تخطوا
منت�صف العمر .فاملر�ض يبد�أ تدريجيا
وي�شتكي املري�ض من �أمل باملف�صل ويزداد
مع الزمن ويف نف�س الوقت تتحدد بالتدريج
حركة املف�صل مع تورم و �ضعف و�ضمور
بع�ضالت الفخذ وت�ضخم يف املف�صل
وكذلكت�صلب او تيب�س الركبة وت�شوة يف
و�ضعية املف�صل يف املراحل املت�أخرة مع
فرقعة �أو طقطعة باملف�صل و�آالم يف �صعود

ال�سالمل واملجهود احلركي واجللو�س
لفرتات طويلة .ويف املراحل املت�أخرة ت�صبح
الآالم �شديدة فت�صبح االعمال اليومية
كال�صالة واجللو�س على االر�ض والذهاب
اىل احلمام اعمال متعبة له.
ويتم ت�شخي�ص املر�ضى من خالل التاريخ
املر�ضي والفح�ص ال�سريري وبالفحو�صات
واال�شعة ال�سينية عادة كافية يف �أغلب
احلاالت .واال�شعة ال�سينية (�صورة )1تظهر
نق�صان بامل�سافة املف�صلية وت�صلب العظم
حتت الغ�ضروف ووجود زوائد عظمية على
حواف ال�سطوح املف�صلية وتكون كي�سات
يف العظم حتت الغ�ضروف املف�صلي
وانحراف يف ا�ستقامة الركبة ويف احلاالت
املتقدمة يفقد اجزاء من العظم يف النهايات
العظمية.
ف�إما العالج �أما حتفظي �أو جراحي
والعالج التحفظي نلج�أ �إليه يف املراحل
االوىل �أو املبكرة وهي ت�شمل املعاجلة
الفيزيائية (العالج الطبيعي) وت�شمل
تقوية الع�ضالت املحيطة بالركبة من متارين
ا�ستطالة ومتارين التقوية هذه ت�ساعد يف
التخفيف من احلمل الزائد على الركبة
مما ي�ؤدي اىل تخفيف
وكذلك
الآالم
العالج التحفظي
ي�شمل تعديل منط
او العادات للحياة
اليومية من ممار�سة
الريا�ضة اخلفيفة

وال�سباحة وجتنب جلو�س الرتبيعة
وا�ستخدام الكر�سي الفرجني ويف ال�صالة
ميكن ا�ستخدام الكر�سي وكذلك انزال
الوزن و ميكن ا�ستخدام االجهزة امل�ساندة
كالعكاز .وي�شمل كذلك العالج الدوائي
من م�سكنات مثل بارا�ستمول وم�ضادات
االلتهاب مثل الفولتارينوبروفن وغريها.
وهناك بع�ض املكمالت الغذائية مثل
اجللوكوزامني والذي يعطى بالفم وهو
ي�ساعد على بناء الغ�ضاريف وميكن
ا�ستخدام االبر الزبنية (الزاللية) التي
حتتوي على حم�ض الهيالورنيك ولكن
يف املراحل االوىل وابر الكورتيزون بتحفظ
(احلقن املتكرر قد يودي �إىل زيادة �سرعة
تطور املر�ض ) وهذه االبر حتقن داخل
املف�صل.
واما اخليار اجلراحي فنن�صح به عند ف�شل
العالج التحفظي عندما تكون الآالم
مربحة و�شديدة وال ت�ستجيب اىل اي من
العالجات كامل�سكنات والعالج الطبيعي
و�صعوبة �شديدة يف ممار�سة ن�شاطاته اليومية
وقبل اجراء العملية ولكي ي�ستفيد املري�ض
يجرى بع�ض الفحو�صات والتدخل

د.عبد الإله اخلمي�س
ا�ست�شاري جراحة العظام
واملفا�صل املفا�صل ال�صناعية

اجلراحي ي�شمل تركيب مف�صل ا�صطناعي
(�صورة  )2بعد ازالة اجزاء الغ�ضروف
املت�ضرر وت�صليح ا�ستقامة املف�صل وتلبي�س
املف�صل اال�صطناعي .وبعدها يخ�ضع
املري�ض اىل برنامج للعالج الطبيعي لت�أهيل
املف�صل ون�سبة جناح هذه العمليات عالية
يف تخفيف �آالالم املري�ض وممار�سة �أعماله
اليومية ب�صورة مريحة ون�سبة جناح هذه
العمليات عالية ت�صل اىل . %95
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منا�سبات

ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة الغامن بزواج ابنها ح�سني علي ح�سن الغامن
على كرمية احلاج حممد عبداهلل الغامن بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة املرهون بزواج
ابنها حممد �سعيد املرهون
بالرفاء والننب

احتفلت عائلة العوامي والدعلو ج
بزواج ال�سيد ماجد طالب �ضياء العوامي
على كرمية �أنور �سيد �سلمان الدعلوج
بالرفاء والبنني
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�سيمفونية ال�ضوء

ر ال�ضوئي

ة الت�صوي
شر جلماع
عر�ض الثامن ع� ف 2014
بالقطي
امل

(حياة )

�إعداد :فرا�س �أحمد �أبوال�سعود  -للتوا�صل مع ال�صفحة :

Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat

�إعداد :بدر املحرو�س-فرا�س ابوال�سعود -ت�صوير :عالء ال�شرفاء

افتتح اال�ستاذ اح�سان ح�سن اجل�شي رئي�س جمل�س �إدارة نادي الرتجي املعر�ض ال�سنوي الثامن ع�شر جلماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف ،يف نادي الفنون مبركز
التنمية االجتماعية باملحافظة م�ساء اجلمعة بتاريخ  17ذو القعدة  1435هجري املوافق � 12سبتمرب  ، 2014حتت عنوان «حياة» ،بح�ضور جمع كبري من فناين
الت�صوير ال�ضوئي باملحافظة وبتواجد �ضيوف من االح�ساء ال�شقيقة و�ضيوف اخرين من بع�ض دول اخلليج.

تناول رئي�س جماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف يا�سر العمران يف كلمته ،جهود جماعة الت�صوير املتميزة
خالل عقدين من الزمن ،م�شريا �إىل �إجنازاتها الفنية ودورها االجتماعي ،معربا فيها عن �شكره وامتنانه
لكل من �ساهم يف دعم اجلماعة ،بدءا من نادي الفنون مبركز اخلدمة االجتماعية وكل من دعم اجلماعة
خالل م�سريتها الفنية .وبدوره �شدد اال�ستاذ اح�سان ح�سن اجل�شي ،على �أهمية هذه الأن�شطة الفنية
باملجتمع و�أهمية دعمها وتطويرها ،داعيا اجلميع لبذل املزيد من اجلهود يف �سبيل التقدم والإجناز والإبداع
و�أكد عزم ادارة النادي اجلديدة على تقوية تواجدها يف املحافل االجتماعية اخلا�صة باملنطقة كواجب
اجتماعي يجب على النادي القيام به ودعا اجلميع لو�ضع يدهم بيد النادي لت�سهيل هذا التعاون
االجتماعي الذي �سينعك�س اثره ايجابا على املنطقةو�أكد رئي�س جمل�س �إدارة نادي الرتجي على �أن
ب�شكل جيد عن الثيمة املخ�ص�صة
ناجحا من كل اجلوانب
وخ�صو�صا من ناحية التعبري ٍ
ً
املعر�ض يعترب ً
ضلاً
له مبدئ ًيا �أمله يف �أن ي�ستفيد املجتمع والوطن ب�أكمله من املبدعني واملبدعات ف� عن منحهم الفر�صة
للم�شاركات اخلارجية .بعد ذلك ،مت عر�ض مقطع مرئي عن ثيمة املعر�ض التا�سع ع�شرالذي تنوي اجلماعة
�إقامته خالل العام القادم.
ويف ختام احلفل ،كرمت اجلماعة اجلهات الداعمة وامل�شاركة يف املعر�ض وهم� :شركة �سعيد �أحمد
املحرو�س� ،شركة �سفانة املتحدة� ،شركة مطاعم التنور ،مقهى البدور اخل�ضراء ،كامريا زووم� ،صحيفة جهينة
االخبارية� ،صحيفة خليج �سيهات ،القطيف اليوم االخبارية ،وكذلك تكرمي �أف�ضل جتربتني م�شاركتني
باملعر�ض ،اللتني كانتا من ن�صيب كال من الفنان با�سم عبداهلل القا�سم والفنان عبد الإله �آل مطر.
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ثيمة املعر�ض الـ“ 19تقاطعات �ضوئية”
عن ال�ضوء
داخل
حي ِ
َ
لي�س عن ال�ضو ِء كمادة ،ولكن عن ال�ضو ِء ككائنٍ ٍّ
ال�صورة ،ت�شع ُر بعنفوانه و�شبابه يف �صور ٍة ما ،وت�شع ُر ب�شيخوخته يف
�صور ٍة �أخرى ،ت�شعر بحما�سه الدافق �أحياناً ،وت�ش ُع ُر ب�ضجره ومتلمله
بري جامحُ ،ي ُ
نهك امل�ص ِّو َر يف
�أحياناً �أخرى .عن ال�ضو ِء كح�صانٍ ٍّ
حماول ِة تروي�ضه ،وعن ال�ضوء كح�صانٍ عجوز فقد �إح�سا�س ُه باحليا ِة
وهو يج ُّر ال�ساقية يف كل يوم .عن ال�ضو ِء
كم�ستبد يخفي ما يريدُ
ٍّ
ولي�س هناك من
�إخفاء ُه عن عنيِ املتلقي ويظه ُر ما يريدُ �إظهارهَ ،
التاج من على
ي�ستطيع �أن يجادل ُه داخل ال�صورة ،وال �أن ينزع َ
رتجم خائن ،ال ُ
ت�صل داللة ال�صور ِة للمتلقي
ر�أ�سه .عن ال�ضو ِء ُ
كم ٍ
الواقع �إىل ال�صورة التي تُرى،
�إال ع َرب ت�أويل ِه للمنظر على �أر�ض ِ
والتي حني تُرى ف�إمنا الذي ُيرى منها هو ترجم ُة ال�ضوء للواقع ال
الواقع نف�سهَ ،
تلك الرتجم ُة التي هي م�شحون ٌة بانفعاالت ال�ضوء
.ككائن حي ،ولي�س ال�ضوء كمادة

�سميفونية ال�ضوء

ويف حديث خا�ص للخط �أو�ضح رئي�س اجلماعة الت�صوير ال�ضوئي
بالقطيف اال�ستاذ يا�سر العمران� ،أن املعر�ض حظي مب�شاركة 54
فنانا وفنانة بـ  105عمال ،و�أ�ستمر ملدة ع�شرة ايام متتالية و�صاحبه
جمموعة من الأن�شطة الثقافية املميزة وكانت جميعها مفتوحة
جلميـع هواة الت�صوير ال�ضوئي�.أما م�س�ؤول العالقات العامة يف
جماعة الت�صوير ال�ضوئي الفنان بدر املحرو�س فقد �أو�ضح ب�أن
الإعداد للمعر�ض قد بد�أ مند �سنة تقري ًبا وتقدم للجنة املعر�ض
حوايل  200عمل منها  99عمل يف التجربة و  109عمل فردي مت
اختيار 100عمل منها انطبقت عليها ثيمة املعر�ض «احلياة».
قام بتحكيم املعر�ض كل من الأ�ستاذعلي ابوعبداهلل  -الأ�ستاذ
ح�سني �أبوالرحي  -الأ�ستاذ عبا�س احلايك .وقد �أ�شاد الفنان
الفوتوغرايف �سيد ح�سني �أبوالرحي بالتجارب امل�شاركة بالأف�ضلية
يف هذا العام و�أ�شار لو�ضوح اهتمام الفنانني ب�أعمالهموبني �أن
هناك جتارب جميلة ومذهلة ودعا الفنانني للمزيد من اجلهد لإبراز الأ�ستاذ �إح�سان اجل�شي يق�ص �شريط االفتتاح
�أعمالهم ب�شكل اف�ضل للمناف�سة واحل�صول على اخلربة الكافية
بالتدريب والدرا�سة الفوتوغرافية�.أما الأ�ستاذ علي ابوعبداهلل فقد حتدث عن اختيار التجربتني الأف�ضل هذا العام مبي ًنا �أن املحكمني قد اختاروا التجربتني بنا ًء على عدة معايري،
من �أهمها قوة املو�ضوع يف ال�صورة التي متثل ثيمة املعر�ض� ،إ�ضافة �إىل التكوين ،والإبداع ،و�سرد ال�صور على �شكل ق�صة م�صورة مرتابطة ،الفتاً �إىل �أن التجارب دخلت يف مناف�سة
وخ�صب وب�أن
مو�ضحا �أنها ف�ضا ٌء وا�س ٌع
�شديدة ،ولكن التجربتني الفائزتني ح�سمتا النتيجة لقوة املو�ضوع.فيما �أ�شاد الفنان والناقد امل�سرحي الأ�ستاذ عبا�س احلايك بثيمة احلياة
ً
ٌ
نواح عدة مما كان له الأثر الكبري يف ن�ضوج الأعمال امل�شاركة  ،كما لفت االنتباهلت�سرع بع�ض الفوتوغرافيني يف الت�صوير قبل االطالع على مفهوم
الفوتوغرافيني جنحوا بطرقها من ٍ
الثيمة ب�شكل كامل فيما �أ�شاد باملناف�سة على اف�ضل جتربتني والتي كانت فيها املناف�سة �شديدة � ،أ�سماء الأع�ضاء امل�شاركني ،حيث كان عدد االعمال املقبولة  87عم ًال عدد،
واملقبولة �أعمالهم وهم على النحو التايل:
فئة الت�صنيف التجربة

 -1با�سم عبداهلل القا�سم
 -6زهراء جعفر القطري
 -11علي جعفر �آل عيد
 -16حممد بدر الدار
 -21منى علي �آل نا�صر

 -2بدر حمرو�س املحرو�س
� -7ساجدة �سعيد الع�صفور
 -12فاطمة علي املح�سن
 -17حممد عبد اهلل اخلراري
 -22مهدي احمد العوى

 -3ح�سن علي �أبوتاكي
 -8عبا�س عبداهلل اخلمي�س
 -13كوثر �أحمد ال�شيخ علي
 -18حممد عبدرب الزاير
 -23نايف مهدي ال�ضامن

 -4ح�سن حممد املبارك
 -9عبدالإله ح�سن �آل مطر
 -14ماهر علي لباد
 -19حممد نا�صر اخل�ضراوي
 -24يو�سف عبد اهلل امل�سعود

 -5ح�سني علي العبداجلبار
 -10علي احمد �آل حمفوظ
 -15حممد احمد ال�صليلي
 -20مفيد جعفر العوامي

فئة الت�صنيف الفردي

� -3آحمد هالل القويعي
 -1انت�صار عبد الهادي املح�سن � -2أمين علوي �أبوالرحي
 -8ح�سني �سعيد �آل ها�شم
 -7ح�سني �إبراهيم ر�ضوان
 -6ح�سن حممد البق�شي
 -12زهره حممد �آل دروي�ش � -13سعاد حممد ال �شبيب
 -11رقية �سلمان املدلوح
 -16عدنان عبد احلميد البحراين  -17عقيل احمد علي النا�صري  -18عالء ر�ضيال�شرفاء
 -22فاطمة عبد اجلليل املرهون  -23ليلى ر�ضي ال �سعيد
 -21علي من�صورالأمرد
 -28و�سيم احمدعبيدي
 -27ها�شمية �أ�سعد املجاب
 -26ن�سيم علي العبداجلبار

� -4آيات عبد العظيم �سويف
 -9ح�سني ناجي �آل عبا�س
� -14سمرية احمد �سلي�س
 -19علي ح�سن �آل �سليل
 -24حممد ر�ضي �أبو قرين
 -29يا�سر �سعيد العمران

 -5جا�سم حممد �آل حرز
 -10ح�سني ها�شم �آل طويلب
� -15صالح �سعيد حكروه
 -20علي حممد البحار
 -25ندمي عبداملح�سن �آل �صوميل
 -30يحيى ح�سني ال�صوالن
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الفنان با�سم القا�سم بجانب عمله الفائز

كما كان هناك تواجد ل�ضيوف �شرف يف املعر�ض
هما امل�صور ماجد �سلطان الزعابي من دولة الكويت
و امل�صور �شعيب فاروق من دولة بنجالد�ش.
الفعاليات امل�صاحبة:

�صاحب معر�ض حياة العديد من الأن�شطة
امل�صاحبة وكانت فعاليات هذه ال�سنة متنوعة� ،إذ
ت�ضمن برنامج الفعاليات �إقامة ندوة للفوتوغرافيني
�أ�شرف الأحمد وعبدالإله �آل مطر ،بعنوان «عامل
اال�ستك�شاف» ،وندوة �شعرية فوتوغرافية بعنوان
«كيميائية ال�شعر والت�صوير» �شارك فيها ال�شاعر
رائد اجل�شي والفوتوغرايف ن�سيم �آل عبداجلبار،
وحما�ضرة للت�شكيلي زمان جا�سم بعنوان «الفن
وثقافة االقتناء»� ،إ�ضافة �إىل �إقامة حما�ضرات
للفوتوغرايف علي �أبو عبداهلل بعنوان «�سيادة
الفوتوغراف» ،والفوتوغرايف مرت�ضى احلمود بعنوان
«حموالت ال�صيغة اخلام» ،والفوتوغرايف يو�سف
امل�سعود بعنوان «بني احللم والواقع» ،والفوتوغرافية
ملياء الرميح التي قدمت حما�ضرة «تراثنا بعيون
فوتوغرافية» ،والفوتوغرايف حممد اخلراري يف
حما�ضرة «لغة ال�ضوء» ،فيما قدم الفوتوغرايف و�سيم
احلماد حما�ضرة «حقيبة �سفر امل�صورين»�.أي�ضً �أ
ٍ
وكن�شاط م�صاحب للمعر�ض كان هناك م�سابقة
خا�صة لت�صوير املنتجات ل�صالح وحتت رعاية
�شركة �سعيد �أحمد املحرو�س و�أوالده وجاءت
نتائج امل�سابقة كما يلي :املركز الأول :ال�سيد مفيد
العوامي  -املركز الثاين :عبا�س عبداهلل اخلمي�س -
املركز الثالث :حممد �أحمد ال�صليلي.
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تفا�صيل احلياة يف الأعمال
تبدو جتارب عبدالإله مطر وكوثر �أحمد �أكرث �إح�سا�س بال�شحنات العاطفية مل�شاهد
كبار ال�سن ،فيما يهب علي العيد ال�ضوء ف�سحة للتوا�صل احلميمي بني الوجوه
التي تخرثت فيها عذابات العمر يف م�ساحة حمقونة بقوة التالقي بني البيا�ض
اخلال�ص والأ�سود العميق ،ومثله ح�سني �أبوتاكي الذي يتكئ على عمق هذين
�أثري ال�سادة
اللونني للت�شديد على اال�ستغراق اجلماعي يف القراءة لدى امل�سافرين الغربيني،
يف حني ي�صر حممد اخل�ضراوي على البحث عن حلظة رومانتيكية يف �سرية املت�سوالت ،من خالل التقاط تفا�صيل
ال�ضحك يف وجوه تلك الن�سوة ،ومت�ضي �ساجد الع�صفور �إىل حتويل اللون الأزرق �إىل معادل جمايل يف �سرية ف�صل
درا�سي لأطفال �آ�سيويني ،عرب �صور ثالث م�شحونة ب�صرامة ال�سبورات وعزلة الدرو�س ،و�سلطة التعليم التي تتمظهر يف
لقطة معدة درامية ل�صبية ي�ستعيدون م�شهد العقوبات امل�ألوفة يف الف�صول.
يف املقابل ،كانت جتربة فاطمة املح�سن على درجة عالية من الوعي ب�إمكانات هذا اللون من ال�سردية الب�صرية ،وهي
متار�س حريتها يف العبور �إىل مبتنى �سردي مغاير� ،إذ ترفع بكثري من الق�صدية من من�سوب املفارقة يف فكرة امل�شاك�سة
التي حتملها روح الطفولة ،كما يكر�س عبا�س اخلمي�س جتربته لتعميق العالمات االجتماعية التي تر�سم ف�ضاءات املر�أة
والرجل يف املجتمع الريفي ،كذلك تبدو تهيئة ملعب كرة قدم عرب التقطيع الهند�سي والرتكيز على فاعلية اخلطوط يف
جتربة حممد بدر وك�أنها ا�ستعرا�ض حلما�سة هذه الريا�ضة وما ت�ستولده من تلون يف اخلطوط وامليول الذوقية ،بينما مال
حممد الزاير �إىل حتويل جتربته �إىل مرافعة دفاعية عن البيئة يف ا�ستدعاء حلظة احل�صار التي تعي�شها ال�سلحفاة �ضمن
حدود التلوث املائي.
ويف �شيء من حماولة االت�ساق وعنوان املعر�ض «حياة» ،يقرتب يو�سف امل�سعود من حياة البحر وهو يجذبنا �إىل �سحر
اللون يف جتربته ،ومياثله يف ذلك حممد اخلراري يف مو�ضوعة االحتطاب وهو يحتفي ب�سرية التعب عرب ف�ضاءات خ�ضراء
ال تكف عن دفق ال�صور باحلياة ،كذلك ي�ستمر اال�ستثمار يف يوميات الفالحني مع ح�سني العبداجلبار ،يف م�شهدية
احتفالية يبدو فيها الفالح بكامل �أناقته ،على خالف جتربة بدر املحرو�س التي تت�سلل �إىل عمال الفحم يف هام�ش حياة
ملونة بال�سواد والتعب ،وبكثري من التناغم اللوين يطرز لنا مفيد العوامي �أجواء الهدوء وال�سكينة التي حتفل بها يوميات
التطريز يف عامل الن�سوة ،بينما تف�ضل زهراء القطري تعريف احلياة من خالل لوحة مدجمة بحيوات متعددة نرى فيها
�صور اللحظات الأولية يف حياة الإن�سان والنبات واحليوان واحل�شرات ،وباملثل تراقب منى النا�صر حياة الفرخ ال�صغري
من داخل البي�ضة وحتى خروجه منها.

�آخر الكالم

نزوح الشعر
ح�سن ال�شيخ

ثقافة

نقطة �آخر

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

رغم ان الفن ال�سردي  ،يعد من الفنون العربي اجلديدة  ،اال ان هذا الفن ا�ضحى اليوم يف مقدمة الفنون
التعبريية االخرى  .وال نريد ان نقلل من مكانة ال�شعر وامل�سرح واملو�سيقى وغريها من الفنون االخرى يف
�صنع ح�ضارة ال�شعوب  .اال انه بات من امل�ؤكد ان وظيفة ال�شعر – ال ال�شعر – قد تراجعت كثريا  ،اذا
قورنت مبكانته يف �صدر احل�ضارة اال�سالمية  .بل وحتى قبل عقدين من الزمن  ،ظل ال�شعر م�سيطرا على
ال�ساحة الثقافية العربية  ،حتى ترددت مقولة ان ( الرواية هي ديوان العرب) ونزح معظم �شعراء العامل
العربي من منطقة ال�شعر اىل منطقة ال�سردّ .
وقل ان جتد �شاعرا  ،مل يتجه لكتابة الرواية  .وهناك ع�شرات
اال�سماء على �ساحتنا املحلية والعربية  ،ت�ؤكد هذا الأمر .
وال �شك ان تراجع منزلة ال�شعر  ،ونزوح ال�شعراء اىل منطقة ال�سرد  ،بعدما �أح�س ال�شعراء بتلك العزلة
القرائية  .فبقيت دواوينهم ال�شعرية على �أرفف املكتبات �سنوات طوال  ،مل يلتفت اليها القارئ  .ولي�س
�أ�صعب من �شاعر يطبع ديوانا  ،وبعد �سنوات اليباع من هذا الديوان ن�سخا � ،أكرث من عدد ا�صابع اليد
الواحدة  .بينما تطبع االعمال ال�سردية لطبعات عدة .
هذا االمر حفر اخدودا من احلزن يف نفو�س ال�شعراء  .رغم ان االمر لي�س له عالقة ال بال�شعر وال بال�شعراء،
بقدر عالقته مبوجة قرائية  ،وم�سرية ثقافية هبت قبل عقدين من الزمن  ،وال زالت توا�صل هبوبها .
كما ان االمر لي�س له عالقة مبوا�ضيع ال�شعر وال�سرد  .فكالهما يعربان عن موا�ضيع متعددة  .وكالهما
يحاوالن حماكاة احللم تارة  ،والواقع تارة �أخرى  .ال فرق بني �شاعر جميد و�آخر غري جميد  .وال فرق بني
�شاعر فقري و �آخر غني  .نعم هناك �شاعر يتناول الهم اليومي  ،و�آخر غري قادر على تلم�س هموم النا�س،
والتعبري عن افكارهم وافراحهم واحالمهم ومعتقداتهم  .وما ينطبق على التعبري ال�شعري ينطبق متاما
على التعبري ال�سردي  .ولكن لي�س هناك ادب خا�ص بالفقراء و�آخر للأغنياء .
نعم  .هناك ادب الأغنياء  ،وادب �آخر للفقراء � .أي ان هناك من الأدباء من يكتب عن الأحياء القدمية،
وال�شعبية  ،وامل�ساكني واملعدومني  ،وي�صور م�شاعرهم ومعاناتهم واحالمهم  .والبع�ض الآخرمن الكتاب
تخ�ص�صوا يف الكتابة عن طبقة الأثرياء  .وت�صوير حالة البذخ والتي يعي�شها الأغنياء  ،ورمبا حالة الف�ساد
املالزمة لهذه الطبقة  .كما يكتب البع�ض عن طبقة الأثرياء  ،معززا مفاهيم ق�ساوة القلب ،وتبلد امل�شاعر
التي تتميز به طبقة الأغنياء عادة .
وعادة من ي�ستطيع ان يكتب عن الطبقة الأوىل  ،هو الأديب الفقري  ،ومن ي�ستطيع ان ي�صور الطبقة الثانية
الأديب الغني  ،او الأديب الذي عاي�ش الطبقة الغنية  .وتعرف على �أ�سرارها .

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
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف

www.Qatifbroadcast.com

�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com

[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com

القطيف اليوم

الآيفون
�أجهزة الأندرويد

http://goo.gl/NNHTL1

http://goo.gl/6iVa5a
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م�ؤ�س�سة ر�ضي �إبراهيم النغمو�ش التجارية
وم�شروع النغمو�ش للدجاج الالحم

اململكة العربية ال�سعودية  -املنطقة ال�شرقية  -الدمام � - 31452ص.ب 6936

املركز الرئي�سي  -الدمام  -تلفون ( 8502072 - 8380141 :مبا�شر )  - 8354100فاك�س - 8502313 :جوال 0505805035 :
rin2072@gmail.com

م�صنع الفتوح للأملنيوم واحلديد
الثقة ًت ْب َنى على اجلودة

فندق جولدن توليب  -اخلرب

�ساتر ميكن تركيبه على
قطاعات الأملنيوم املف�صلية
داخل الزجاج

عمل النوافذ والأبواب
بتقنية مكائن CNC

القطيف � -شارع �أحد  -هاتف  + 966 13 8526250 :فاك�س + 966 13 8540204 :
Email: alfetooh@hotmail.com
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