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أحمد بن فهد بن سلمان
نائب ًا ألمير الشرقية

البراهيم يحصد
 18جائزة دولية في أسبوع

«آل نوح» يثمن ثقة الشواف  :تاروت نيوبيش د.سالم نصراهلل ..
يتوافر فيه الضمان
عالقة العقل بالدماغ
أمير الشرقية لتعيينه
واألمان
في علم األعصاب
بمجلس المنطقة

النور يحقق كأس
النخبة لكرة اليد

السريحي يرصد معالم

سلطة "الس ّر" في المجتمع

تمساح السباحة السعودية:
شاركت في  25سباق ًا عالميـ ًا
وعبرت "المانش"  6م ّرات

الشاعر العوامي يحذر
من نتائج الترجمة

شركة علي حسن آل فردان
لتأجير السيارات
وشركاه

فرع شارع الرياض

8520804 8556260

فرع شارع أحد  -مقابل بندة

0566713387

فرع تركيه الصناعية  -شارع عمار بن ياسر

فرع شركة علي حسن أل فردان وشركاه

مغسلة الخط للسيارات

8552305 8556260
القطيف  -شارع الرياض

فرع شركة علي حسن أل فردان
وشركاه

للنقل املدرسي

القطيف  -شارع الرياض
8520804 8556260

8233668

الشامل للتوفير
اشتر أكثر
وفر أكثر

القطيف شارع أحد  -بالقرب من إشارة البحاري  ٠١٣ ٨٥٤٧٥٦٩القديح  -شارع البلدية ٠٥٠٥٨٦٥٧٧٨٢

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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( شكر على تعزية )
يتقدم احلاج

محمد بن حسن احلليلي
واملهندس

خالد بن احلاج أحمد بن حسن احلليلي
وأسرتا احلليلي والسليمان وأرحامهم
بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم يف وفاة فقيدتهم الغالية

احلاجة الفاضلة فاطمة بنت أحمد بن حسني السليمان
( أرملة املرحوم )

احلاج أحمد بن حسن احلليلي

(رحمهم اهلل )
سائلني اهلل العلي القدير أن يطيل يف أعمارهم وأن يدمي عليهم نعمتي
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أول اخلط
رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل
Email: alkhatmag@yahoo.com

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الشاعر جعفر اخلطي ..
وترنيمة الغربة
ميكننا أن نعرف الشاعر من خالل نسبه  ،كي نقترب من شخصيته باعتباره
أحد الوجوه املؤثرة يف مجال الشعر يف فترة شهدت بعض القالقل الفكرية
والتراجعات اإلبداعية  .إنه أبوالبحر شرف الدين جعفر بن محمد بن
حسن بن علي بن ناصر بن عبداإلمام اخلطي البحراني العبدي  ،حيث
ينتسب إلى بني عبد القيس .
هو أحد شعراء القطيف املجيدين الذين خلدت أسماؤهم ،فظهرت قدراته
اللغوية واستعداداته األسلوبية حيث متيزت قصائده باباجلزالة والقوة
والوضوح.
ال ميكن اعتبار اخلطي شاعراً فحسب بل كان له دو ٌر كبي ٌر يف بعض فروع
العلم مثل احلكم والفلسفة و الفقه واألصول وعلوم اللغة.
كتب الرجل قصائده من وحي جتربته الذاتية لذلك كان لها شديد األثر
بني أبناء جيله  ،وقد جمع بني تفهمه للتراث حيث اغترف من ذلك الكنز
الثمني  ،وحرصه يف الوقت ذاته على أن يكون مجددا يف بعض عناصر
جتربته الشعرية اخلصبة .
إن تركيباته اللغوية  ،ومشتقاته املعجمية  ،وانتقاءه للكلمات تدل على وعي
لغوي ومتسك باألصالة  ،والتفات إلى جوهر الفكرة حيث درج على منهج
شعري رصني يكاد يكون نتاج صوته اخلاص  ،وجتربته الشعرية العميقة.
لقد قررت ان أبدأ بتحليل هذه القصيدة املتماسكة قبل غيرها من قصائد
الشاعر جعفر اخلطي لثالثة أسباب :
السبب األول  :انها تكشف عن شاعر متمكن من أدواته  ،حيث تغلب عليها
اللغة السهلة البسيطة  ،مع نبرة حزن دفينة تسم بها أغلب نصوصه.
السبب الثاني  :أن القصيدة متثل اجلانب املشرق يف جتربة اخلطي حيث
تتجنب التكرار وتبتعد عن التقعر يف اللغة .
السبب الثالث  :متثل القصائد وجها من وجوه التجديد يف مسيرة الشاعر
الذي اعتمد على الصورة  ،ومهارة االلتقاط  ،وجزالة الصياغة .
هاهو الشاعر يستهل قصيدته بهذا التساؤل اجلميل  ،وفيه تنساب اللغة
يف مسارات بديعة  ،حيث الفتيان والفتيات يتحركون يف جو ساحر  .واملكان
هو " سيهات " :
ه ــا س ــألت الرب ــع ع ــن س ــيهات
ومج ــر أرس ــان اجلي ــاد كأنه ــا
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ع ــن تلك ــم الفتي ــان والفتي ــات
ف ــوق الصعي ــد مس ــارب احلي ــات
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متضي السفن يف خليج القطيف  ،وتبدو " سيهات " يف ثوبها القشيب ،
لعلها صورة من املاضي املبهج  ،البديع لطفولة الشاعر  ،حيث يلهو يف تلك
األماكن التي عرف الفرح فيها  ،فعلقت بذاكرته حتى إذا شب عن الطوق،
بدت كنزا يغترف منه  ،بال حدود :
ومجدف ــات الس ــفن أدن ــى بره ــا
حيــث املســامع ال تــكاد تفيــق مـ ْـن

م ــن بحره ــا ومب ــارك الهجم ــات
ترجي ــع نوت ــي وزج ــر ح ــداة

لقد أحب القطيف  ،ووقع يف غرامها  ،وهذا لم مينعه ـ بعد سفره الطويل
ـ من أن تخرج زفراته حارة من صدره كلما عصفت به اخلطوب:
ان القطي ــف وان كلف ــت بحبه ــا
اذ أيــن جــزت رأيــت فيهــا مدرجــي

وعل ـ ْـت عل ــى اس ــتيطانها زفرات ــي
طف ـ ًـا وأتراب ــي به ــا ولدات ــي

تلك احلياة الهادئة الوادعة سوف متده بقية العمر بروح متجددة  ،ألنها
كانت عيشة بال منغصات وال مضايقات  ،وفيها من االلفة الشيء الكثير ؛
فالطفولة تعني البراءة املطلقة حيث لم تتعقد مظاهر احلياة بعد :
ألج ــل ملتمس ــي وغاي ــة منيت ــي
فس ــقى الغم ــام إذا حتم ــل ركب ــه

أن ــي أقي ــم بتلك ــم الس ــاحات
تلـ ْـك الرحــاب الفيــح والعرصــات

يف تراثنا العربي يكون مرور السحاب يعني املطر وما يتبعه من ألوان اخلير
والبركة  ،وهو الشيء الذي يعني اخلصب يف منطقة بحرية لكن ظهيرها
الصحراوي قاس ومخيف .لذلك فإن " املزن " داللة على جتدد احلياة
وانتشار اخلضرة :
واجت ــازت امل ــزن العش ــار فطبق ــت
حت ــى توش ــح باجلمي ــم وتكتس ــي

بالس ــقي م ــن عن ــك إل ــى بن ــكات
ربواتـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا بنواج ـ ـ ـ ـ ــم الزه ـ ـ ـ ـ ـ ــرات

ينشئ الشاعر صورة حية  ،متحركة لتفتح األزهار وظهور الثمار  ،يف
بساتني تنطلق منها أسراب العصافير  ،فتتجاور النسمة مع البسمة ،
والينسى أن يشير إلى جميمة العوامية ،باعتبار املكان ذي أبعاد عميقة يف
النفس البشرية ومايستبطنه ذلك املكان من ذكريات حميمة :

أول اخلط

أف ــان ان ــي ق ـ ْـد ب ــدا ل ــي عندك ــم
ال ش ــيئ أحق ــر من ــه إال أنن ــي

غـ ٌ
ـرض يه ّي ــج ذك ــره أبيات ــي
أعددت ــه م ــن أكب ــر الزحم ــات

واس ــتقبل العي ــد املب ــارك موق ــر ًا
واغنــم مبــا أوتيــت مــن أجــر علــى

رمض ــان م ــن ص ــوم وم ــن صل ــوات
املاضــي وطــب نفسـ ًا بســعد اآلتــي

ثم يبدأ حديث األلوان  ،وهو ما يجيد الشاعر رسمه يف حتفة تصويرية  ،ليتنا نتحول إلى غرض آخر من أغراض الشعر عند الشيخ جعفر اخلطي.
تعالوا نتابعه  ،وهو يصف قرية " بوري " لندرك كيف تسنى له أن يقبض
يبعث يف أوصالها حياة غضة ،مشحونة بالعطر بكل أنواعه :
على الفكرة  ،ويشكلها يف انساق جمالية يف غاية الرقة والبهاء :
يحك ــي خ ــدود البي ــض س ــاير
فضي ــة ذهبي ــة العذب ــات
مبح ــل لذات ــي ورب ــع س ــروري
ع ــج باملط ـ ّـي عل ــى معال ــم ب ــوري
لونهــا وكنايــر يف حمــرة الوجنــات
يحكي خدود البيض ساير لونها
ش ــوق ًا يحركن ــي له ــا بقصي ــر
وأطــل بهــا عنــي الوقــوف فمــا أرى
يتأكد الشاعر أن من شيم الكرام الصفح والتسامح  ،وهو هنا يحدث نفسه
بنفس املقدار الذي يحدث به اآلخرين ممن يحيطون به :
هذا املدخل الذي يتسم بالوضوح يعبر عن صلة الشاعر بهذا املكان الذي
ورجوعها محمرة الشفرات
أولــون بيضكــم إذا مــا اســتنضيت
ميثل له معنى احلبور  ،وموطن اللذة الفائقة  .حني يقف أمام قرية بوري
الهفوات
جتاوز
الكرمي
شيم
واصف ــح وغ ــض ع ــن اإلس ــاءة أن
البحرانية  ،يستجيب ملا بداخله من إحساس جميل بالسعادة  ،فالشوق
يعالج الشاعر فكرة ارتباط سقوط املطر بانبعاث احلياة يف ذلك املكان يحركه  ،ويدفعه نحو االستئناس مبالمح الطبيعة الغناء:
الذي ألفه وأحبه  ،وسوف يكون من املناسب أن نطرح هنا ما يبعثه الغيث
من حياة متجددة :
إذ من يكلفك اليسير كمن يسوم
هــذا واقســم باحملصــب مــن منــى

الغي ــث واح ــد ًة م ــن القط ــرات
ووق ــوف وف ــد احل ــج يف عرف ــات

يتحول الشاعر إلى مسير مواكب احلجاج ووقوفه على جبل " عرفات " ،
والسير من منى إلى املشاعر املقدسة  ،وهو تعريج على جزء من ثقافته
اإلسالمية لكنه يتعامل معها بحساب  ،وخلدمة الصورة الكلية للقصيدة :
ومبا أطيح هناك من شعر امرئ
لوال اعتقادي فيك أنك تشتري

ومبا أريق هناك من دم شاة
ما أشلت األقوام من مدحاتي

منظر األضحية  ،وإراقة الدم احلالل  ،والفداء  ،كلها صور من ذلك املكان
املقدس يف زمن محدد من " ذي احلجة "  ،وأحسب أن املشاعر الصادقة
التي أعلنت عنها األبيات قد حاولت التفاعل مع حدث ديني جليل بعاطفة
دينية جياشة:
ومبا أطيح هناك من شعر امرئ
لــوال اعتقــادي فيك أنك تشــتري

ومب ــا أري ــق هن ــاك م ــن دم ش ــاة
م ــا أش ــلت األق ــوام م ــن مدحات ــي

واس ــتنش رياه ــا فف ــي عرصاته ــا
واس ــتوص نش ــر عبيره ــا ب ــي إن ــه

عن ــد العب ــور به ـ ّـن نش ــر عبي ــر
قم ـ ٌـن بنش ــر عبي ــري املقب ــور

حني مير بتلك البقاع التي استولت على لبه فإن قلبه يخفق  ،ويشمله العبير
الذي ينتشر أينما توجه  ،ويود لو أن هذه الرائحة الذكية انتشرت يف كل
مكان  .وقد استخدم الشاعر يف نصه مفردة " املقبور" رغم أن الرائحة ال
تقبر بل تتبدد وتنمحي لكنه يف رأيي يريد ترك انطباع بجعلك تشعر بالفقد
الكامل ،أر لرمبا اقتضت القافية ذلك الفقد .
ثم يرى الدموع وهي تعبر الوجنتني أتعبر عليهما حسب تعبيره  ،بشكل
مؤثر وفاجع  ،باإلضافة إلى كونها تشير إلى حزن يتجسد أيضا يف اجلفاف
الذي يصيب الشخص  ،حيث ال سحابة تسقط مطرها  ،وال شعور متجدد
بالربيع حني يفرض اخضراره يف األماكن التي يسعى املرء فيها التماسا
للرزق .هو نفسه لم يتمكن من أن يحل مبناطق سقطت عليها األمطار .وقد
عرف العرب أن املطر دليل خير وبركة :
لــم جتعــل العبــرات خــدي معبــر ًا
ال أمطــرت دمي الربيــع بســاحتي

إال عل ــى م ــري به ــا وعب ــوري
ان ل ــم أح ــل بربعه ــا املمط ــور

ويتساءل الشاعر يف صوت تغلب عليه الظنون  :هل ميكن ان أعود إلى
تلك املنازل التي تركت داخلي مساحة من ضوء وفرحة  .إذا لو حدث هذا
يعرف اخلطي أنه ال ميدح لئيما  ،وال يستسلم أمام النظرة الضيقة للشعر
لهدأت نفسي  ،واستقرت روحي بعد هذا اللهاث املؤلم .
حني يوظف ملن ميلك املال أو النفوذ أو السلطة  ،فهو ال يقدم على هذا
للخطي قاموسه الشعري اخلاص به والذي يجعله واحدا من الشعراء
الفعل إال بعد اقتناع حقيقي  ،ومعرفة مبن ميدحه خاصة انه قد اقترن
املميزين يف قدرته على رسم الصورة وجتديد املخيلة :
مبحبته ألرضه  ،وقراها املجاروة  " :القطيف "  " ،سيهات "  " ،عنك " " ،
اجلش "  ،وغيرها من أماكن له فيها ذكريات جميلة :
ه ــل ل ــي إل ــي تل ــك املن ــازل ع ــودةٌ
يه ــدا به ــا نفس ــي وف ــرط زفي ــري
محــوا ســوادي مقلتــي وضميــري
فتكف من فيض الدموع فذا وذا
من ح ّر ما جادت به كلماتي
فاس ــتجلها ع ــذراء بن ــت س ــويعة
ويتوصل الشاعر إلى كونه يف كل مرة يتذكر الديار  ،يشعر بنفس املشاعر
إلي بطيف سعدي آالتي
ل ــو تنش ــد الطائ ــي ألغ ــى عنده ــا
أحبب ّ
التي تعيده إلى مربع احلنني  .لعل الشاعر يف جولته تلك كان يعود إلى
ويقف الشاعر عند العيد وبركته التي تشكل لدى أهل القرى فرحة من
تراث العربية  ،والبكاء على االطالل  ،حيث مضارب القبيلة لكنه يف زمنه
القلب  ،وهي التفصيالت الساحرة التي حتدث عنها وذكرها يف قصيدته
الذي يحياه يقتنص الداللة  ،ويعاود إطالق املخيلة لترسم صورة عصرية
ذات اجلرس الرنان  .ولكنه هذه املرة مع عيد الفطر املبارك الذي يأتي
ألوجاعه الذاتية :
بعد صيام شهر اخلير والبركات " رمضان ".
على
يدل
مما
،
التأمل
يستحق
إنها عاطفة دينية حارة  ،وإبحار شعري
إلن ــاث أصبي ــة به ــا وذك ــور
إن يصبنــي ذكــر الديــار فإنــه وجــدي
وكبي ــر أش ــواقي به ــا لكبي ــري
ذاكرة حاضرة  ،وقدرة فائقة على تشكيل املشهد  ،بشكل فيه من العفوية الصغي ــر به ــا األصغ ــر صبيت ــي
نفس ما فيه من حملة جمالية معتقة :
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لكن ما بالنا نتوقف أمام هذا املشهد وال نغادره  ،ما ذا لو اجتهنا لضروب النص نوع من املقارنة بني مكانني وزمنني  ،فيما هو القاسم املشترك
أخرى من جتربته الشعرية األصيلة  ،منها ما كتبه يف باب الرثاء والفخر بينهما .حتى لو كانت رسائله تصدر من " شيراز " اجلميلة فهناك نقص
فادح يف اإلحساس بالراحة والطمأنينة وخلو البال من الهموم التي ما
والوصف والنجوى .
تعالوا بنا نقرأ بعض أبيات قصيدة شعرية  ،راح يعزي فيها والد طفل انفكت تؤرقه :
مات .إنه يحرر النص الشعري إلى حد كبير من املعاني املطروقة والصور
بالفي ــح م ــن عرصاته ــا وال ــدور
م ــا كن ــت مبتاعـ ـ ًا أزق ــة ف ــارس
املجانية  ،لنلمس يف القصيدة شيئا من التمكن وحسن االستبصار:
يف تل ــك ل ــي م ــن نعم ــة وحب ــور
هيه ــات ماش ــيراز وافي ـ ًـة مب ــا
لعم ــر أب ــي لق ــد رم ــت الليال ــي
بحـ ـ ّز يف احلل ــوق وأي ح ــز يظل الوفاء هو السمة الغالبة يف قصائد الشيخ جعفر اخلطي  ،وهو يوازن
درز
ـام
ـ
مت
ـل
ـ
ب
ق
ـف
ـ
ج
ـن
ـ
ص
وغ
لب ــد ٌر غ ــاب قب ــل مت ــام ن ــور
ّ
ٌ
بني منطقتني عاش فيهما  ،وينحاز إلى الوطن الذي لم ينصفه لكنه ال
وطف ــل م ــات ل ـ ْـم يرك ــب ج ــواد ًا
س ــوى حض ــن الولي ــدة و املن ــز ميكن ان يتنازل عنه مطلقا .البعد عن األهل والوطن شحذ مخيلته فأودع
العربية زفرته احلارة مبا حتمله من صدق وحرارة وعنفوان احملب الذي
هذه الصور الشيقة املتتالية تعبر عن حزنه فهو يرثي الطفل مستحضرا
يصبر كل الصبر على محبوبته  ..البالد التي تركها خلفه وقلبه معلق بها :
صورته وهو يتحرك  ،فالفقد يف هذه األبيات يأتي يف صورة مجسدة ،
يف الطي ــب للمق ــرور واحمل ــرور
ملموسة  ،وهذا البدر الذي غاب هو انعكاس ملشهد الطفل حني يغيب بل ــد تع ــادل صيفه ــا وش ــتاؤها
فتختفي األضواء متاما.
يأخذه احلنني  ،فيعود ثانية كي يصور املكان الذي شهد حبه ولعبه
أما العنق فيتعرض لنوع من " احلز " واملفردة تفضي بنا على إحساس
وعطف األهل عليه  ،ويف كل منظر تنبعث صورة جمالية مضمخة بالطيب
متزايد بالفجيعة التي صورها اخلطي بشكل مؤثر.
 .وهانحن نرى الشمس والقمر ميثالن صورة للغيم والسندس  ،فيما
لقد جف الغصن قبل أن يورق  ،وهو تعبير يشكل ملمحا حيا لفكرة الغياب
السماوات ينبعث منها بخور له رائحة املسك والعنبر .ويعكس البلور مشهدا
بعد احلضور القوي  ،وهذا الطفل لم يتمكن بعد من أن يركب جوادا ،
فريدا يف استدارته  ،وصحو جوه  ،حيث تنتشر البهجة يف كل مكان يلتفت
ويصير فارسا  ،لذلك فهو ما زال يف مهده " املنز "  .واملسافة بني طفولة
املرء إليه ملتمسا شيئا من اجلمال الفطري الناعم :
الولد وبني موته متتليء بتلك الصرخات التي تعلن عن حجم املأساة .
وانبساطها
يشتغل اخلطي على استلهام الطبيعة يف حركتها  ،ودورانها ،
والش ــمس في ــه ك ــدرة البل ــور
ال شـيء أبهـج منظـر ًا مـن صحـوه
غش ــى س ــماوتها دخ ــان بخ ــور
وبهذا فهو شاعر راصد يقبض على احلياة يف صيرورتها  ،ويف حتوالتها ومتـى أغـام أراك خيمـة سـندس
العميقة التي متس النفس البشرية.
يعرف عن الشيخ اخلطي أنه من قرية " التوبي"  ،وحسب ما أثبته عمر كما نرى وصف أليام الصحو يف " أوال " ثم يف " شيراز " حيث خرير املياه،
فروخ يف كتابه " معالم األدب العربي يف العصر احلديث )  ،فهو من مواليد وانتشار اجلداول  ،ومعها نفحة من الطيب.
يتحرر الشاعر من الوصف اجلامد للمناطق التي يتحدث عنها  ،ويتحول
سنة  980هـ  1572 ،ميالدي )  ،وهو ينتمي لقبيلة آل الشيخ.
وقد وصف عدد من مؤرخي األدب مستوى البؤس الذي عاشه الشيخ إلى التماس ومضات تركت أثرها يف النفس  ،وهنا وصف دقيق ل" دوالب
جعفر اخلطي يف بداياته  ،ونحسب أن ما قيل قد يكون فيه مبالغة كما القميعيات "  ،حيث النخيل السامق منتشر يف الرياض ناشرا الظل والثمر
جرى به احلال يف وصف من أدركتهم حرفة االدب لكن االمر ال يخلو من واملنظر اللطيف:
ظالل احلقيقة  ،وانطباعات من عاصروه من مؤرخني .
يف الس ــقي دوالب القميعي ــات
ي ــا غادي ــات الس ــحب ال تتج ــاوزي
وجعله
،
أصابه
قد
يقال أنه تشرد وعاش يف فقر مدقع  ،كما أن املرض
في ــه ويس ــلفنا حق ــوق اآلت ــي
ـقيا يف ــي بحق ــوق باق ــي عيش ــنا
سـ ً
أيام ــا جني ــت مبك ــر ًا
يف حالة مزرية  ،وهذا جعله يلجأ إلى " أوال "  ،وحدث انه مدح الشيخ ل ــم أن ــس
ثم ــر املن ــى فيه ــا وال ليالت ــي
ً
عبداهلل بن محمد بن عبداحملسن يف قصيدة أرسلها إليه حيث يقيم يف
القطيف  ،قال فيها:
اخلطاب موجه إلى الغاديات  ،لكنه يتجاوزهن ليصل للمتلقي يف كل مكان،
ويبدو امتالك الشاعر ملعجم لغوي ثري  ،واستخدام االلوان بشكل ينم
ولكنن ــي إن إن ــأ ..ي ــدن وفائ ــي
فلست امرأ إن غاب غاب وفاؤه
عن ذوق رفيع .إن النص مطعم بعناصر اجلمال الباهر بشكل يدعو على
ملــا طــال بالبحريــن عنــك ثوائــي
ولوال وجوه يف القطيف أخافها
اإلعجاب  ،والروض دائما ما يدفعنا إلى أن نستشعر جمال السندس
وروعة الياقوت  ،فنحن أمام لوحة تشكيلية رسمت بيد اخلالق املبدع
وعلى هذا النحو ميضي الشاعر يف التحدث عن البون الشاسع الذي شعر املصور  ،ثم مالبث أن صورها الشاعر بقلمه الفاتن  ،وما أروع ذلك اإلبداع
به يفصله عن مسقط الرأس خالل فترة اغترابه وبعده عن مرابع الصبا العبقري :
والشباب.
ٌ
تذك ــو علي ــه نواج ــم الزه ــرات
روض كمــا شــرفت مطــارف ســندس
الشك أن فراق األهل والصحاب ترك يف قلبه ندوبا ال تندمل  ،فما بالك
حم ــراء ياقوتي ــة الورق ــات
والقلب معلق بأرض الوطن  ،وذكرياته التفارق مخيلته  ،فتشعره بالضياع  ،يس ــتوقف األبص ــار ب ــن ش ــقيقة
كما نلمس ذلك كلما تعمقنا يف قراءة قصائده :
ومن مناطق اجلمال الفطري إلى قصيدة فيها طرافة  ،وبعض املبالغة يف
لك ــم فكي ــف يك ــون بع ــد ش ــهور وصف سمكة قفزت من املاء فأحدثت بالشاعر جرح بسيط فطلب الثأر
م ــن ال يطي ــق ف ــراق ي ــوم واح ــد
ف ــإذا جنن ــت به ــا فغي ــر كثي ــر لنفسه.
آه وق ــلّ عل ــى أوال تأوه ــي
أتصور أن الشيخ جعفر اخلطي كان يبحث عن صورة غير مطروقة يف
إن الفراق يترك ذلك األثر يف قلبه الفتي  ،خاصة أنه ال يطيق البعاد  ،االدب العربي أو هو يحذو حذو البحتري يف وصفه الرائع بل الفاتن  ،وهو
لذا فإن التأوه يعني أن احلسرة تتعمق يف القلب  ،وتظل " أوال " تشير يتقدم نحو بسط الصورة عبر مشاهد متتالية مستفيدا من فن " احلكاية"،
إلى موطنه البعيد  ،وهو يتساءل هل عندما يحن لقريته يكون قد فقد وهو ينجح يف نقل احلركة والهمسة واللمسة عبر لغة حية  ،مشحونة
البوصلة ؟
باملشاعر الفياضة :
األبيات التالية حتلل وتفسر املسألة بشكل فني بديع  ،حيث يغلب على
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برغم العوالي واملهندة البتر
أال قد جنى بحر البالد وتوبلي

ـاء أراقته ــا س ــبيطية البح ــر
دم ـ ً
علــي مبــا ضاقــت بــه ســاحة البــر

أن ــا الرج ــل املش ــهور م ــا م ــن محل ــة
فإن أمس يف قطر من األرض أنّ لي

قد تخللها ذكري
من األرض إال ْ
بريد اشتهار يف مناكبها يسري

لقد ضاق عليه البر فالتمس الرزق يف البحر  ،وملا كان الشاعر عاثر احلظ هو يعرف أن صروف الدهر ال جتري سوى على احلر  ،فيخفف ذلك من
فقد هجمت عليه فجأة " السبيطة" وأحدثت به جرحاً  ،وهو ما سبب له لواعج احلزن التي حتتل نفسه الطيبة  ،وفيما يبدو لنا فإن الرجل يتلفت
أملا ليس بالقليل  ،وهذا التنقل بني البحر والبر يؤكد على إحساس الشاعر حوله فيجد نفسه املشحونة بأحزان الدنيا تستحق أن تنهض من كبوتها .
هو إحساس يتصاعد ويتشكل على مهاد واقعي فهو ابن القطيف التي
بالغنب  ،وضيق الصدر  ،وهو ما يتجلى يف األبيات التالية :
اشتهرت بالعطاء الدائم ،والشعراء املتحققني :
ٌ
رمتــه بــه أيــدي احلــوادث مــن وتــر
فويل بني شن ابن أفصى وما الذي
لتجــرى صــروف الدهــر إال علــى احلــر
تول ــع ب ــى ص ــرف القض ــاء ول ـ ْـم تك ــن
عل ــى ح ــد ن ــاب للع ــدو وال ظف ــر
دم لــم يــرق مــن عهــد نــوح وال جــرى
ٌ
توجه ــت م ــن م ــري إل ــى العلق ــم امل ــر
توجه ــت م ــن م ــري ضح ـ ًـى فكأمن ــا
طبعا منذ عهد نوح أريقت دماء كثيرة لكنها املبالغة اللطيفة التي تخالطها
كلما أوغل اخلطي يف تتبع مشكالته مع الزمن أدرك أنه مظلوم  ،وأن
فكاهته الشعرية  ،فهل هو حوت من فعلها؟
طعم العلقم املر يف فمه جاء نتيجة حظ عاثر  ،ال أفعال خاطئة من ذاته .
بالتأكيد اإلجابة بالنفي غير أن الشيخ جعفر اخلطي يجد ضالته يف مثل
يحيط به املاء يف نصه ويف حياته  ،فيبدو ابن اخلليج  ،واملفطور دائما على
هذه األحداث البسيطة ليلبسها ثوب الفجيعة  .يالبؤس احلوادث  ،غير
الصفاء ونقاء السريرة يف موقف نقص أو هدم :
أن املشكلة لم تكن يف هجمة سمكة " السبيطة " بل يف هذا احلظ الذي
وش ــبلي مع ــي وامل ــاء يف أول اجل ــزر
أسلمه للشعور باملرارة  ،فهاهو يندب حظه  ،وتنتابه حالة من الشك فيما تلجلج ــت خ ــور القريت ــن مش ــمر ًا
يجري يف احلياة من أحداث ووقائع.
من احلوت يف وجهي وال ضربة الفهر
فم ــا ه ــو إال أن فجئ ــت بطاف ــر
إن الشاعر يتجه للمبالغة هنا حتى يلفت انظار املتلقني ملعاناته املستمرة
ثم يعود اخلطي ليصور من جديد تلك اخلبطة التي اسالت دمه وكانت
لكنه يف حقيقة االمر يدرك أن صروف الدهر هي املعنية باألمر  ،فالنفثات
مبعثا على الشكوى املريرة والتي كانت أشد من ضربة الفهر حسب تعبيره.
احلائرة تعبر عن ذلك كله يف ابيات ال ينقصها الصدق الفني :
وقد استخدم مفردة " نطحة " ليصل بنا إلى وجه شبه مع " نطحة "
له احلوت يابؤس احلوادث والدهر اخلروف .ويف النص طرافة رمبا لم يقصدها الشاعر لكن قراءة النص
حتامت ــه أط ــراف القن ــا وتعرض ــت
بثــأر امــرئ مــن كل صاحلــة مثــري تفضي إليه  ،أو لعله أراد أن يقول  :شر البلية ما يضحك.
لعم ــر أب ــى األي ــام إن ب ــاء صرفه ــا
هل بالفعل كانت الضربة قوية حتى لتنطبق السماء على االرض ؟
يريد الشاعر ان يثأر من السمكة التي جرحته  ،وهو مطلب عسير املنال ،
بالطبع هو تعبير مبالغ فيه  ،وكان ميكن التعبير دون مالحظات لو أنه
ألنها يف قفزتها كانت حتاول الفرار من مصيرها  ،وال يوجد عداء مسبق
وضع األمور يف نصابها الصحيح  .وميكن القول أن اخلطي كان يستعذب
بني القائل وبني السمكة .ناهيك عن ذلك النصويرالذي يحول حادثا طريفا
تلك املناطق البائسة من حياته باعتباره مظلوما  ،وكان وعيه يدفعه كي
إلى حرب ضروس  ،يستمر عشرات السنني مثلما حدث ذلك يف احلرب
يصور حالته يف بؤرة ضوئية جتسد املوقف  ،وتضخمه عن عمد ،بشكل
التي دارت رحاها سنوات طويلة بني قبيلتي بكر وتغلب.
كبير :
لكننا ندرك أن الشاعر اخلطي كان يستحضر ثقافته التراثية  ،محاوال
وقعت بها دامي احمليا على قطري
أن يعيد بث صورة قدمية يف ثوب جديد  ،ولعل االنحراف املعياري ـ بلغة لق ـ ْـد ش ــق مين ــى وجنت ــي بنطح ــة
علـ ّـي وأبصــرت الكواكــب يف الظهر.
الرياضيات ـ لم يكن موفقا.وهو الشيء الذي جعل الشاعر يعود للمنت فخي ــل ل ــى أن الس ــماوات أطبق ــت
فيشحنه بطاقة إيجابية مختلفة:
يعلن اخلطي موقفه من احلوادث التي تلم به  ،ليقف يف وجه النسيان
حرب إلى احلشر واخلذالن  ،بأبياته التي يتداخل فيها املعلن باملضمر يف صورة شعرية ال
ف ــا غ ــرو فاألي ــام ب ــن صروفه ــا
وبني ذوي األخطار ٌ
فم ــا الغ ــوث إ ّال عن ــد تغل ــب أو بك ــر تنفصم ؛ فالعني ترى واألذن تسمع  ،وهو يقدم شهادته بكل قوة وثقة :
اال أبل ــغ احلي ــن بك ــر ًا وتغلبـ ـ ًا
يحتكم الشاعر إلى قرائه كي يشاركه احلكم يف املوقف الذي تعرض له.
إنه يدرك قبل اجلميع أنه يف مأزق قضت بها األقدار وعليه أن يتكيف
مع األوضاع اجلديدة حتى وإن ظلت هناك سحابة من اإلحساس القوي
بالظلم تسري يف املكان واملوقع والزمان الذي جرت فيه تلك األحداث .
ملاذا لم يلتفت اخلطي ملذاق حلم السمكة وطعمها الشهي وهي بني يديه
بدال من البحث عن ثأر شخصي ؟
اإلجابة تعلن عن نفسها بقوة  .إن الهدف من رصد احلكاية هو أمر واحد،
يتمثل يف الشكوى املريرة من الزمن ومن نوائب الدهر :
أيرضيكم ــا أن ام ــر ًأ م ــن بنيكم ــا
ي ــراق عل ــى غي ــر الضب ــا دم وجه ــه

وأي ام ــرئ للخي ــر يدع ــى وللش ــر
ويجــري علــى غيــر املثقفــة الســمر

يستمر الشاعر يف عرض وجهة نظره وقد سكنت قلبه مشاعر متضاربة
من احلزن والبؤس والقهر  ،محاوال أن يخفف من هول املأساة  ،ويبدو أن
ذلك كان بال جدوى .
إنه ينتقل من منطقة التعبير عن حزنه وخيبة أمله ليصل إلى منطقة
الفخر والتغني بفضائله التي قد ال يعلمها اجلميع :

بــكل شــرود الذكــر أعــدى مــن العــر
فلس ــت مبول ــى الش ــعر إن ل ـ ْـم أزجه
وأبلى على األذان من عارض الوقر
أض ّر على األجفان من حادث العمى
فهو أبو البحر وهو ابن بحر باعتبار بيئته البحرية ،ال يخشى ركوبه ،وهو
يدرك أن طلب الدر يتطلب الغوص حيث يكمن اخلطر  .إنه يدرك أنه
صاحب قضية وعليه أن ال يتنازل عن ثأره:
ولي ــس مبأم ــون عل ــى س ــالك الب ــر
يخاف على من يركب البحر شرها
وترســو رسـ ّو الغيص يف طلب الدر
جت ــوس خ ــال البح ــر تطف ــح ت ــار ًة
وت ــدرك دون القع ــر مبت ــدر القع ــر
تن ــاول من ــه م ــا تعال ــى بس ــبحه
هو الثأر الذي تسلسل عبر العصور  ،متخذا أثوابا مختلفة  ،فيما يرصد
كل األحداث منفصال عن واقعه للحظات حتى ال يختلط املشهد ويتداخل
مع غيره  .يقسم غير حانث أنه سوف تكون له الكلمة الفصل ،مستشهدا
بحدثيني تاريخيني عظيمني لعله على سبيل الطرفة ؛ إال أن البون شاسع
بني حادثة السمكة واحلادثني اجلللني:
لــدى غيــر كــفء وهــو نــادرة العصــر
لعم ــر أب ــي اخلط ــي إن ب ــات ث ــأره
وأعقب ــه ث ــأر احلس ــن ل ــدى ش ــمر
فث ــأر عل ــي ب ــات عن ــد اب ــن ملج ــم
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مرحب ًا بتعيينه نائبا ألمير الشرقية

األمير سعود بن نايف  :األمير أحمد بن فهد بن سلمان
هدية ثمينة لي وألبناء الشرقية

أكد صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير املنطقة الشرقية يحفظه اهلل بأن قرار مقام سيدي خادم
احلرمني الشريفني بتعيني االبن أحمد بن فهد بن سلمان نائباً له
مبثابة هدية ثمين ًة جداً له شخصياً وألبناء املنطقة الشرقية ،يعتز
بها ،وبوقوف األمير أحمد بجانبه وساعداً أميناً وعضيداً له يف
هذه املنطقة العزيزة على بالدنا.
وقال سموه خالل حفل االستقبال الذي أقامه سموه الكرمي مبقر
ديوان اإلمارة احتفا ًء بصاحب السمو امللكي األمير أحمد بن
فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير املنطقة الشرقية (إن
سيدي خادم احلرمني الشريفني هو أحد الرجال القالئل يف وقتنا
احلاضر الذي يعد مرجعية هامة يف تاريخ بالدنا ويف إدارة حكمنا
بعد أن عاصر حفظه اهلل جميع امللوك منذ عهد امللك عبدالعزيز
طيب اهلل ثراه إلى عهد امللك عبداهلل عليهم رحمة اهلل جميعاً،
علم نافع ،وتشرب املعرفة وواجه الصعاب
فنهل حفظه اهلل كل ٍ
مما جعله يف هذا الوقت يشار إليه بالبنان كأحد الرموز بني قادة
العالم ،األمر الذي يجعلنا نفخر نحن كمواطنني بأن يكون قائدنا
سلمان احلزم واإلصرار حفظه اهلل وأيده بنصره).
وأضاف سموه بأن األمير أحمد بن فهد الزم سيدي خادم احلرمني
الشريفني منذ صغره وكان لصيقاً به وتعلم منه الكثير وال نزال
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جميعنا نتعلم من سيدي خادم احلرمني الشريفني ،وأنا أعرف
شخصياً ويعرف الكثير غيري بأن األمير أحمد نهل عميقاً من
احلكمة وبعد النظر وسعة االطالع التي يتصف بها خادم احلرمني
الشريفني يف شتى املجاالت ،مما سيجعله بإذن اهلل قادراً على
تولي هذه املهمة بكل متكن واقتدار ،وال أشك أنه سيبذل قصارى
جهده ألن يكون عند حسن ظن سيدي خادم احلرمني الشريفني
الذي منحه هذه الثقة الغالية.
مشيراً سموه إلى األثر العظيم والذكرى املميزة التي خلدها أخيه
صاحب السمو امللكي األمير فهد بن سلمان يرحمه اهلل عندما
كان نائباً ألمير املنطقة الشرقية ،فله رحمه اهلل أث ٌر يف كل بقعة
من بقاع هذه املنطقة الشاسعة ،وقد عرفه اجلميع وتعاملوا معه
وعملوا معه كذلك ،مبختلف فئاتهم وتوجهاتهم ،حيث كان يرحمه
اهلل قريباً من اجلميع يف كل أمر ،فذكراه دائماً وستظل عطرةٌ
راسخة يف ذاكرة اجلميع ،وسمعته وهلل احلمد تزخر باالجنازات
املميزة  ،فندعو اهلل له بالرحمة وإن شاء اهلل أن يكون االبن األمير
أحمد امتداداً لوالده غفر اهلل له الذي فقدناه أخاً ..وكسبنا األمير
أحمد ابناً ونائباً.
وأضاف سموه بأن املنطقة الشرقية كغيرها من مناطق مملكتنا
الغالية قريبة من قلوب ملوك اململكة جميعاً  ،وكانت وال تزال

محل حرصهم واهتمامهم وعنايتهم  ،فمنذ أن قامت هذه الدولة
ومنطقتنا تزخر باخليرات الكثيرة وهلل احلمد  ،وبرجاالتها الذين
خدموها على مر العصور  ،وعلى رأسهم سمو األمير عبداهلل بن
جلوي  ،ومن ثم األمير سعود بن جلوي  ،واألمير عبداحملسن بن
جلوي  ،رحمهم اهلل جميعاً واألمير محمد بن فهد حفظه اهلل ،
وها أنا أتشرف وإبني األمير أحمد بن فهد لنكمل هذه املسيرة يف
خدمة املنطقة وأهلها.
أسأل اهلل عز وجل أن يعيننا جميعاً على حمل األمانة وحتقيق
ما يصبوا إليه أهالي هذه املنطقة من خدمة يف كل مجال  ،ولن
نألوا جهداً إن شاء اهلل من تقدمي ما نستطيع من علم وعمل يف
تسخير كل ما تعلمناه وكل ما عرفناه يف حياتنا خلدمة وطننا أجمع
ومنطقتنا هذه على وجه اخلصوص.
ويف ختام كلمته وجه سمو األمير سعود بن نايف كلمته لسمو نائبه
األمير أحمد بن فهد " أبارك لك هذه الثقة امللكية الغالية وأدعوا
اهلل لك بالعون والسداد وأن يبارك اهلل لك يف عملك وقولك  ،هذا
حقك علينا  ،أما حقنا عليك أن تعمل ٍ
بجد وإخالص  ،فأنا وأنت
يف رقبتنا قسم خلدمة هذه املنطقة بكل عزم وتفان".
من جهته صرح سمو نائب أمير املنطقة الشرقية األمير أحمد
بن فهد بن سلمان(:أشرف بالعمل نائباً وعوناً لسمو أمير املنطقة
الشرقية ويسعدني العمل خلدمة أهلي أبناء هذه املنطقة العزيزة
علينا جميعا)
كما أزجى سموه الشكر جلميع أهالي املنطقة الشرقية على
ماعبروا عنه من مشاعر طيبة  ،وأهاب بهم عدم نشر أي إعالنات
تهنئة أو مواد اعالمية ترحيبية  ،قائ ً
ال  :إن اجلمعيات اخليرية
أولى بقيمة هذه اإلعالنات .
من جهة ٍ أخرى ألقى وكيل إمارة املنطقة الشرقية الدكتور خالد
بن محمد البتال كلم ًة جاء فيها (يسرني وأنا أقف بني يدي سموكم

الكرمي ،أن أبارك لصاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد
بن سلمان بن عبدالعزيز باسمي وباسم جميع زمالئي منسوبي
إمارة املنطقة الشرقية بالثقة امللكية الكرمية التي حظي بها سموه
بتعيينه نائباً لسموكم الكرمي ،وهو بال شك جدي ٌر بهذه الثقة ،
حيث يعد أحد خريجي مدرسة سيدي خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز  -أيده اهلل -الثرية بخبرتها اإلدارية
والثقافية العميقة الواسعة ،ونسأل اهلل أن يكون سموه خير سند
ٍ
وعضيد
وختم البتال كلمته بقوله ( أسال اهلل العلي القدير أن يدمي على
بالدنا نعمة األمن واالستقرار ،وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه،
حتت قيادة سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز أيده اهلل وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف
بن عبدالعزيز ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع "حفظهم اهلل")
من جانبه قال فضيلة رئيس محكمة االستئناف باملنطقة الشرقية
الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب (نبارك لألمير أحمد بن
فهد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي كسب ثقة ولي األمر ووجهه
للعمل يف هذه املنطقة ،بداي ًة نسأل اهلل عز وجل أن يكون لسمو
أميرنا احملبوب سنداً وعوناً ،وأن يسدده يف أقواله وأعماله ،وأن
يصلح من تولى للمسلمني أمراً.
ويف مداخلة للشيخ منصور السلمان من محافظة القطيف
مستذكراً فيها العديد من املواقف النبيلة لصاحب السمو امللكي
األمير فهد بن سلمان يرحمه اهلل عندما كان نائباً ألمير املنطقة
الشرقية التي كان يتصف بها باحللم واألناة
العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م
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متابعات

الصفيان يزور الشيخ عبداهلل الخنيزي والبراهم
قام محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز
الصفيان يرافقه مدير شرطة احملافظه
العقيد ظافر الشهري صباح يوم األثنني
١٤٣٨-٦-١٤هـ بزيارة لفضيلة الشيخ
عبداهلل اخلنيزي مبنزله لالطمئنان
عليه بعد العملية اجلراحية التي
أجريت له بالفخذ وتكللت وهلل احلمد
بالنجاح وخروجه من املستشفى ونقل
خالل الزيارة حتيات ومتابعة صاحب
السمو امللكي األمير سعود بن نايف
أمير املنطقة الشرقية لوضع الشيخ
الصحي واالطمئنان عليه سائ ً
ال املولى
العلي القدير أن مين عليه بالصحة
والعافية وبالشفاء العاجل .
من جهته عبر الشيخ عن خالص شكره
لسمو أمير املنطقة الشرقية وللمحافظ
على هذه الزيارة غير املستغربة على
قيادات هذه البالد املباركة .
كما قام محافظ القطيف خالد بن
عبدالعزيز الصفيان يرافقه مساعد
رئيس بلدية القطيف املهندس ناصر
الكعبور ومدير مكتب كهرباء القطيف
سعود العبدالكرمي بزيارة املهندس نبيه
عبداحملس البراهيم مبستشفى قوى
األمن بالدمام لإلطمئنان على صحته

بعد حادث االعتداء اآلثم الذي تعرض
له ،ونقل خالل الزيارة حتيات القيادة
وسمو األمير سعود بن نايف أمير املنطقة
الشرقية ومتنياتهم له بالشفاء العاجل .
من جهته عبر املهندس نبيه وإخوانه
وأسرته عن خالص شكرهم وامتنانهم

وتقديرهم للقيادة ولصاحب السمو
امللكي األمير سعود بن نايف أمير املنطقة
الشرقية حفظهم اهلل على هذه اللفتة
األبوية الكرمية واالهتمام غير املستغرب
الذي لقيه منهم وللمحافظ على هذه
الزيارة .

محافظ القطيف المكلف يطمئن على صحة العيد
قـــام محافـــظ القطيـــف املكلـــف فـــاح بـــن ســـلمان
اخلالـــدي بزيارة لرجـــل األعمال علي بـــن علي العيد
مبنزلـــه بســـيهات لالطمئنـــان عليـــه بعـــد عودته من
الرحلـــة العالجيـــة والعمليـــة اجلراحية التـــي اجريت
لـــه يف الرقبـــه والظهـــر خـــارج اململكـــة وتكللـــت وهلل
احلمـــد بالنجاح ســـائ ً
ال املولى العلـــي القدير ان مين
عليـــه بالصحـــة والعافيـــة وبالشـــفاء العاجل .
مـــن جهتـــه ع ّبـــر العيد عـــن خالص شـــكره للمحافظ
املكلـــف على هذه الزيـــارة والتواصل الغير مســـتغرب
على قيـــادات هذه البـــاد املباركة.

10

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

متابعات

خالد الخالدي أديب في كتاب
عن دار اخلط يف بيروت
صـدر مؤخـراً كتـاب ( خالـد اخلالـدي  ..األديـب الـذي
كرمـه الوطـن وأشـاد بـه الشـعراء ) .
وهو من تأليف كل من  :سعد العيد  ،مفلح القحطاني،
جعفر خليفات.
ً
فصلا متثـل السـيرة
ويتكـون هـذا اإلصـدار مـن ٣٤
واملسـيرة لألديـب املـؤرخ اإلعالمـي  :خالـد بـن فهـد
الشـويش اخلالـدي  ،رئيـس ديوانيـة األدب الشـعبي
باملنطقـة الشـرقية ومنـدوب دارة امللـك عبـد العزيـز
باملنطقـة الشـرقية .
ويعتبـر هـذا الكتـاب مـن اإلصـدارات القيمـة التـي
تطرقـت إلـى مجاالت متنوعة تاريخية وإعالمية وأدبية
شـاملة خلال ربـع قـرن مـن الزمـن .
ولألديـب اخلالـدي دور فاعـل يف توثيـق تاريـخ وتـراث
املنطقة الشـرقية بشـكل عام ومحافظة القطيف بشـكل
خـاص صوتـاً وصـور ًة حاضـرة وباديـة.

كتاب احتوى سيرته ومسيرته

خالل اخلمسة والعشرين عام ًا املاضية

خالد الخالدي
األديب الذي ك ّرمه الوطن
وأشاد به الشعراء

تأليف
سعد بن محمد العيد
مفلح بن علي القحطاني
جعفر بن عبد الفتاح خليفات

الطبعة األولى
١٤٣٨هـ ٢٠١٦ /م

مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية ُتعتمد في إيطاليا
يف خطوة نحو تفعيل وجودها العاملي ،مت اعتماد
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية
قانونياً ورسمياً ككيان ثقايف مؤسساتي يف
إيطاليا ومعترف به يف كل دول االحتاد األوربي.
وبهذه املبادرة أصبحت املؤسسة تعامل مثلها مثل
بقية املؤسسات األوربية وحتظى باالمتيازات
والقيمة نفسها التي حتظى بها املؤسسات
الثقافية األوربية أو املوجودة فيها قانونياً ،ولها
مكتب معتمد مقره يف روما.

وشكلت املؤسسة مجلس أعضاء خاص بعملها
اجلديد يف أوروبا برئاسة عبدالعزيز سعود
البابطني وعضوية كل من :رئيس البرملان
املالطي السابق مايكل فرندو ،ومدير مركز
الشرق األوسط يف جامعة اكسفورد يوجني
روغن ،ورئيس مركز التيارو سبينلي روما
لويجي موشا ،ورئيس املعهد الدولي للسالم يف
نيويورك تيري رود الرسن ،ووزير الدولة السابق
للخارجية التونسية تهامي العبدولي ورئيسة
األكادميية العاملية للشعر باتريزيا مارتيلو.
وهناك شخصيات سياسية هامة أخرى ستنضم
إلى مجلس األعضاء.
وبهذه املناسبة قال رئيس املؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطني ،إن االعتماد األوربي اجلديد
ومنحنا الترخيص القانوني بني على مجموعة من

األسس واملعطيات حسبما
ورد يف قرار االعتماد،
ومنها ما ورد يف األهداف
التي ارتأتها اجلهات
الرسمية ،كسعي املؤسسة
إلى تعزيز ودعم مبادرات
السالم والتعايش بني
الشعوب التي تسعى إليها
أيضاً مؤسسات املجتمع
املدني يف أوربا ،والعمل على
إقامة األنشطة املعنية بهذا
اجلانب كالندوات والدورات
والدراسات
التدريبية
وأضاف البابطني بأن هذا االعتماد والترخيص
املعنية بالسالم بالتعاون مع
اجلامعات واملعاهد واملراكز الثقافية واملؤسسات يعني تشجيع احلوار بني الثقافات وترسيخ قيم
واملنظمات سواء يف إيطاليا أو غيرها من دول السلوكيات واألخالق االجتماعية بهدف تطوير
ال عن أي أنشطة أخرى أمناط وأساليب احلياة لتتوافق مع االختالفات
االحتاد األوربي ،فض ً
مفيدة تتوافق مع مبدأ احلوار بني الثقافات بني الثقافات.
يف أوروبا والوطن العربي ،مبا يسمح بتشكيل
ثقافة تدعم تطور هذا احلوار ووصوله إلى أوسع وتابع البابطني :سوف تقوم املؤسسة بإقامة
شريحة بني الشعوب وفق احترام االختالفات أنشطة علمية وثقافية يف مجال املبادرات التي
بني األديان واحلضارات واحلفاظ على التنوع تهدف إلى تقدم احلوار بني األديان واحلضارات،
وتعزيزه كفرصة لللتقدم والنمو املدنيني يف جميع فض ً
ال عن التبادل الثقايف بوجه عام بني الشرق
ميادين النشاط اإلنساني واالجتماعي ضمن والغرب ،كما ستعمل املؤسسة على تخصيص
املنح الدراسية البحثية .
سياق القيم الكونية.
العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م
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متابعات

القطيف تكرم  17فائز ًا وفائزة

كرمت محافظة القطيف مساء السبت  18رجب 1438هـ  ،بقاعة امللك
عبداهلل الوطنية بالقديح  17فائزاً وفائزة ومجموعتني وهم الفائزين
يف النسخة السادسة جلائزة القطيف لإلجناز حتت رعاية إعالمية من
«القطيف اليوم»  ،وبحضور محافظ القطيف املكلف فالح بن سلمان
اخلالدي ومدير عام التعليم بالشرقية عبدالرحمن املديرس  ،ورئيس
املجلس البلدي باحملافظة املهندس شفيق آل سيف ،ومدير تعليم القطيف
عبدالكرمي العليط ،ورئيس بلدية احملافظة املهندس زياد مغربل  ،وعدد من
أعضاء املجلس احمللي ومديري الدوائر احلكومية باحملافظة وشخصيات
اجتماعية وحشد كبير من األهالي.
وبدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم ثم التعريف مبسيرة املترشحني
والتعريف بأعضاء أمانة اجلائزة وأعضاء جلنة التحكيم ثم ألقى رئيس
جلنة التحكيم الدكتور فؤاد السني كلمة رحب فيها بالضيوف ،مشيرا فيها
إلى أن جميع املشاركون فائزين ،كما وجه بعدها كلم ًة للمشاركني وضح
فيها بأن جميع األعمال املشاركة مرت بعدة مراحل للتقييم حتى وصلت
ملرحلة التحكيم فعرضت على ثالثة من احملكمني من ذوي اخلبرة يف كل
مجال ،فليكن فوزكم مدعاة خللق التحدي يف أنفسكم.
إعالن النتائج للفائزين:
 جائزة املنجز الفائزون:هادي منير حسن آل أبو الليرات
زهير أحمد علي ال فردان
أحمد عباس حسن ال معيلو
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 جائزة التصوير الفوتوغرايف الفائز:يوسف عبداهلل املسعود
 جائزة القراءة النقدية الفائز:محمد عبد الكرمي حسني احلميدي
 جائزة املنجز الناشئ (املهارات الذهنية) و (مهارات وملكات فنية ):عبد اهلل رامي هاشم السادة
 اجلائزة اخلاصة -املشاريع التطوعية (مناصفة): مركز علم الهدى الثقايفعلي محمد ال إبراهيم
حسني علي عبد الوهاب ال داوود
حسني علي ال إبراهيم
حسني محمد ال إبراهيم
 معارف مقروءةمحمود عبدالغني جاسم آل دبيس
صالح صالح آل ثاني،
محمد علي املؤمن
مرتضى عيسى السيهاتي
حسني علي الصفار
جاسم علي العقيلي
 جائزة الناشئ املنجز ( املهارات الذهنية و مهارات وملكات فنية):حسني هاني أحمد الطويلة

متابعات

ومجموعتين في جائزة اإلنجاز

 جائزة مجال الفن الفن التشكيلي (مناصفة):زينب حسني علي املاحوزي
آالء جعفر محمد املسيري
 جائزة دراسات وبحوث علوم طبيعية:هبة عبد اهلل أحمد آل محسن
 جائزة جائزة املنجز الواعد:مصطفى حلمي أحمد العلق
 جائزة الناشئ املنجز يف التقنيات وااللكترونيات(مثالثة باإلشادة):
حسني علي أحمد الصفار
علي حسني أحمد آل غامن
حسن علي أحمد إسماعيل.
 جائزة الدراسات والبحوث الطبية (مناصفة):نورة سلمان عبد الهادي آل اسماعيل.
فاطمة عبد العظيم عبد اهلل آل سليمان
 جائزة مجال األدب والرواية:محمد عبدالكرمي حسني احلميدي.

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م
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متابعات

منتدى الثالثاء يحتفي بتكريم
الدكتور عبد الرحمن الوابلي
يف واحدة من أروع صفحات العمل الثقايف والوطني ،احتفى منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف بتكرمي املرحوم الدكتور عبد الرحمن الوابلي (-1958
 )2016وسط حضور غفير من الوسط الثقايف والفني واالعالمي والشخصيات االجتماعية ،وحضور عقيلة الراحل وأفراد أسرته ،وذلك مساء يوم
الثالثاء  15رجب 1438هـ املوافق  11أبريل 2017م ،بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام التي استضافت حفل التكرمي تقديراً ووفا ًء للعطاء اجلم
الذي قدمه الدكتور الوابلي للساحة الثقافية والفنية.
ً
وقد شارك يف هذا االحتفاء الذي أداره األستاذ عاطف الغامن ،ثلة من قامات العمل الثقايف ضمت كال من األستاذ جعفر الشايب واألستاذ عبد اهلل
الوابلي والدكتور عبد السالم الوايل الفنان املرموق ناصر القصبي واألستاذ منسي حسون والشاعر السيد هاشم الشخص واإلعالمي والكاتب ميرزا
اخلويلدي .كما تخلل احلفل فيلماً تصويرياً ملقاطع من لقاءات ومقابالت مع احملتفى به متحدثاً فيها عن بعض افكاره وأرائه التي كشفت عن غزارة عقله
ووافر ثقافته ،وفيديو آخر يعرف بنشاط ومسيرة منتدى الثالثاء الثقايف.

الشاعر الصحيح :الشعر أسطورة ..والتاريخ هو «الحكم»
أكد الشاعر جاسم الصحيح على أن التاريخ هو
الذي من شأنه احلكم على جودة الشعر.
وشدد يف األمسية الشعرية التي نظمها منتدى
الثالثاء الثقايف بالقطيف على أن الشعر هو
صياغة وجدان اإلنسان؛ الفتا إلى أن الشعر
«نص مقدس».
وأوضح يف األمسية التي شهدت حضوراً كبيراَ
من شعراء ونقاد املنطقة واملهتمني بالشعر؛
أوضح أهمية أن يكون للشاعر وعي شعري حتى
يتمكن من كتابة الشعر.
وقال :أن الشاعر يقرأ ما يحدث يف بيئته؛ ويقوم
بتحويلها إلى صورة أدبية؛ مبينا أن الشعر هو
حالة من حاالت الكون التى يصورها الشاعر
بصورة فنية جمالية أدبية.
وأكد األديب الصحيح على أن الشاعر الناجح
هو الذي ميلك القدرة على «تذويب» األساطير
التاريخية بدون ذكر األسماء ،مشيرا إلى دور
القارئ الواعي يف فهم األسطورة والشخصيات
املقصودة.
ومضى يقول «الشعر أسطورة ،،فنحن حينما
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نكتب؛ نعود إلى البدايات
اجلميلة لإلنسان وإلى
األساطير القدمية.
ونوه الشاعر املعروف
بشاعر احلب واإلنسانية
إلى ضرورة معرفة عناصر
فن الشعر؛ باإلضافة
إلى املوهبة واملعرفة؛
من أجل كتابة شعرية
سليمة؛ مشددا على أهمية
إستخدام املجاز بقوله «إذا
لم تكتب مجازا ..لم تكتب
شعرا».
وأكد على أن موهبة الشاعر ال ميكن اختزالها
أو توجيه مجراها يف جهة محددة؛ مشددا على
قدرة الشاعر على الكتابة عن جميع مايراه
«حسبما يستفزه املوضوع».
ونفى أن يكون الشعر الساخر هو أصعب األنواع
الشعرية؛ مبينا أنه ال يوجد شاعر يخلو شعره
من أسلوب السخرية ،والذي قد يتجلى عن

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

بعض الشعراء يف عدد من أبيات القصيدة؛ بينما
يخصص شاعر آخر لها قصيدة كاملة.
اجلديد بالذكر أن الشاعر الصحيح والذي تفاعل
معه احلضور بكثرة التصفيق واإلعجاب ألقى
العديد من القصائد منها «جنمة األرض األخيرة،
مجرات هجرية ،كل الغيم محجوز ،مدن مأهولة
بالهجاء ،الشاعر املتشجر بالكائنات ،غريبان يف
املرايا ،وجهك صدفة أم قدر ،وتأويل».

متابعات

مستقبلي يطلق هويته الجديدة
لموسمه الحادي عشر

ّ
دشن فريق مستقبلي موسمه احلادي عشر
بحفل أطلق فيه شعاره اجلديد بعد عشر سنوات
من خدمة املجتمع ،وهو فريق يستهدف شرائح
متعددة من املجتمع بعدد من الفعاليات والبرامج
املثرية ،واملقامة طوال العام لتقدمي رسالته
املتمثلة يف كون مستقبلي "مركز شبابي رائد يف
إثارة اإلبداع العلمي وحتفيز احلس االبتكاري
للرقي باملجتمع احمللي من خالل أنشطة وبرامج
معدة بإتقان وبيئة تعليم محفزة".
ومن جهته أوضح خالل احلفل منصور فؤاد
الزاير املدير التنفيذي ملستقبلي دور مستقبلي
يف املجتمع ،ومراحله التي عاشها خالل عشرة
أعوام من التطور ،ولفت إلى كون مستقبلي فري ًقا
ً
مكمل
يهتم بتقدمي الفعاليات اجلديدة ليكون
للمجتمع عبر فعاليات متكاملة تساند بعضها
لتحقيق رؤية مستقبلي التي تنص على كون
مستقبلي "مركزًا رائ ًدا ملجتمع مبدع" ،وأكد على
أن الغرض من حفل التدشني هو فتح صفحة
جديدة ملستقبلي أمام املجتمع ،وتدشني الهوية
اجلديدة ومقر مستقبلي اجلديد الذي سيحتوي
"فاب الب" مستقبلي ،وأضاف بأن احلفل
فرصة لكي يراجع مستقبلي مسيرته خالل
العشر سنوات املاضية ،واالحتفاء بها بحضور

أكادمييني ومختصني بالشأن االجتماعي وخلق
شراكة معهم لدعم مبادرات مستقبلي واألهداف
التشغيلية لفعالياته.
وعلل األستاذ عصام الشماسي رئيس خيرية
القطيف احلاضنة ملستقبلي سبب جناح
مستقبلي بأنه إميان من األعضاء بأهدافهم
الكبرى ،ووصف العمل يف مستقبلي بأنه مبدع
وطموح ودؤوب ال يعرف الفتور أو التراجع أمام
العوائق ،وأشار إلى أن اجتياز العقبات التي
واجهها مستقبلي هي بإصرارهم وإخالصهم،
ومتنى للفريق موس ًما أكثر إشرا ًقا يف طريقهم
املهتم بوجه منير لهذا البلد املعطاء وهي الثقافة
والعلم.
وق ّدم أعضاء مستقبلي يف احلفل جتاربهم يف
مختلف فعاليات مستقبلي بكلمات مصحوبة
مبقاطع مرئية لهذه الفعاليات ،وكيف أثر
مستقبلي باإليجاب عليهم من خالل فعالياته
والفرص التي يوفرها مستقبلي لألعضاء يف
مختلف املجاالت ،وب ّينوا بعض التقنيات التي
تف ّعل يف مستقبلي إلجناح مشاريعه ،ويذكر أن
مستقبلي أنهى موسمه العاشر مبجموع  ١٠آالف
مستفيد يف  ٧٠فعالية مختلفة.
ومت ختا ًما تدشني شعار مستقبلي اجلديد

على يد املهندس عباس الشماسي ،ويرجع
السبب وراء تغيير الشعار أنه وبعد تغيير الرؤية
والرسالة توسعت الشريحة التي يستهدفها يف
فعالياته وتغيير الفكرة السائدة يف كون مستقبلي
ملت ًقا للتخصصات ،كما دشن األستاذ عصام
الشماسي رئيس خيرية القطيف املقر اجلديد
ملستقبلي والذي سيحتضن "فاب الب" مستقبلي.
وك ّرم مستقبلي املهندس عباس الشماسي لدعمه
السخي خالل مواسم مستقبلي العشرة ،كما مت
تكرمي األستاذ أحمد الربيع ملساندته الكبيرة يف
وضع اخلطة اإلستراتيجية.
وعن دعم مستقبلي أكد األستاذ ماجد اجلشي
بأن اإلستثمار احلقيقي هو يف اإلنسان وأفضله
ً
معلل ذلك يف كون
اإلستثمار يف الشباب،
الشاريع التجارية والصناعية غير دائمة وأنها
قد تنجح وقد تفشل مشي ًرا إلى كون اإلستثمار
يف اإلنسان ناجح دائ ًما ،وأضاف بأن ثقته يف
مستقبلي تكمن يف رؤيته إلجنازاته وإخالص
القائمني عليه وحبهم للعمل واإلبداع واإلبتكار
مما يستدعي ثقته يف مخرجاتهم ،وأبدى خجله
حسب قوله حينما يرى عطاء مستقبلي والوقت
الذي يضحون فيه من أجل إجناح املشاريع
واص ًفا الوقت بأنه أثمن ما ميلك اإلنسان.

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م
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متابعات

مركز التنمية المستدامة
يشارك في جائزة اإلنجاز بالقطيف
شارك الزميل السيد محمد املشعـل يف
النسخة السادسة جلائزة االجناز يف
القطيف مبشروع بعنوان( مركز التنمية
املستدامة ) وتأتي مشاركته هذه بعد
مشاركته يف العام املاضي بنفس اجلائزة يف
نسختها اخلامسة بدارسة بعنوان (مستقبل
القطيف التنموي)
وعن نتيجة اجلائزة قال املشعـل :بأن مشروع
مركز التنمية لم يحالفه احلظ بالفوز
واالشادة ولكن ذلك لم يزيدني إال إصراراً
وإرادة يف استكمال مسيرة هذا املشروع
التنموي الذي ال ميثل اسم وال منطقة بل
ميثل كافة املهتمني بهذا املجال وسيخدم
بحول اهلل محافظة القطيف ومجتمعها.
وأضاف أنه سيعمل على تصريح مركز
التنمية املستدامة بالقطيف من خالل
رفعه للجهات املختصة ممثلة بوزارة العمل
والتنمية ،ملا له من أهمية كبيرة يف توحيد
اجلهود العاملة يف تنمية القطيف بشتى
مجاالتها وتبيان مواقع القصور واالحتياجات
التنموية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية
بشكل عام.
وأوضح بأن "مركز التنمية املستدامة
بالقطيف" هو مشروع اجتماعي وطني
مستقبلي خاص مبحافظة القطيف وتنميتها
تنمية مستدامة أي تطوير األرض وما عليها
بشرط أن تلبي احتياجات احلاضر دون املساس
بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها،
وتصب يف ثالثة مجاالت رئيسة هي :النمو
االقتصادي ،وحفظ املوارد الطبيعية والبيئية،
والتنمية االجتماعية.
ويهدف إلى /
ً
 -1النهوض بواقع املجتمع ثقافيا واجتماعيا
واقتصاديا وبيئيا ومتكينه من املساهمة الكاملة
يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية
الشاملة.
 -2تنمية روح املواطنة الواعية واملسؤولة لدى
املواطن والعمل على تعزيز ثقته بنفسه وبقدراته
وعطاءاته.
 -3متكني املواطن من ممارسة دوره الريادي يف
املجتمع واالرتقاء به ،وتنميته كمورد بشري هام
لتحقيق التنمية االجتماعية .
 -4العمل على إجراء الدراسات وإعداد البحوث
العلمية االجتماعية ،والبيئية واالقتصادية
املتخصصة ،التي تتطلبها امللفات التنموية
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بالتعاون مع الطاقات األكادميية واجلهات
الرسمية.
 -5طباعة ونشر الدراسات العلمية اخلاصة
مبلفات التنمية املستدامة التي يعمل عليها املركز
 ،إضافة للكتيبات والنشرات التوعوية.
 -6جمع كافة األبحاث واملعلومات والبيانات
واالحصاءات ذات العالقة بالتنمية يف محافظة
القطيف مبكان واحد ؛ ليسهل على الباحثني
وطلبة الدراسات العليا الرجوع إليها واالستفادة
منها .
 -7بناء قاعدة بيانات جغرافية  ،والعمل
على حتديثها باستمرار ؛ لربط املكان بالبيئة
واآلثار واخلدمات (التعليمية  ،الصحية )... ،
وغيرها،لتسهيل اتخاذ القرار.
 -8توحيد كآفة اجلهود املبعثرة املهتمة بالتنمية.
 -9خلق اهتمام ووعي اجتماعي بأهمية التنمية
املستدامة على جميع املستويات االجتماعية
والصحية واالقتصادية والبيئية .
 -10تقدمي خدمات استشارية واجتماعية
واقتصادية .
 -11السعي الستدامة املهن أو األنشطة املرتبطة

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

بالبيئة احمللية ( الزراعة ،الصيد )... ،
والتي هجرها السكان احملليني غالباً لصالح
العمالة الوافدة .
 -12محاولة توثيق ونقل خبرة من تبقى من
حرفيني يف املنطقة للجيل احلاضر وأجيال
املستقبل .
 -13السعي لتفعيل املوارد االقتصادية
املعطلة كاآلثار والسياحة .
ولتحقيق ذلك  /سيسعى املركز ملا يلي:
 دعم البحوث والدراسات املتعلقة بالتنميةاملستدامة يف املنطقة ،وتوفير أدوات البحث
العلمي ( برامج  ،أجهزة ، )...،والتعاون مع
االكادميني واجلهات البحثية.
 إعداد حمالت توعوية وتثقيفية . تنظيم دورات وورش عمل تأهيلية. التنسيق مع املؤسسات األهلية والرسميةوعقد ندوات ولقاءات .
املشاركة يف اللجان الرسمية واألهلية ذاتالعالقة بخدمة املجتمع.
 إقامة عالقات تعاون وتنسيق مع املراكزواجلمعيات الوطنية املماثلة يف اململكة؛
لتبادل التجارب واخلبرات لالستفادة منها
يف التنمية املستدامة ،باعتبار ذلك جزءاً
من عمل املركز الرامي إلى توعية مختلف
الشرائح االجتماعية يف اململكة.
 العمل على توحيد اجلهود نحو شراكةاجتماعية مع اللجان األهلية  ،واجلمعيات
اخليرية  ،لتنمية وتطوير املجتمع والنهوض به .
 التنسيق والتعاون مع مختلف الوزاراتواجلهات املعنية الرسمية ومع املنظمات
الوطنية يف مجال سد القصور التنموي والقيام
بالنشاطات يف مجال التنمية املستدامة.
ويتكون النظام األساسي من ( )86مادة تصف
رؤية املركز ورسالته وأهدافه وقيمه ،وتعريف
مصطلحاته ،والهيكل التنظيمي واللجان،
والعضوية بأنواعها وشروطها وانتفائها  ،وما
يتعلق مباليه املركز وموارده ومصروفاته وغير
ذلك.
ويتميز العمل بكونه مشروع تنموي تطوعي غير
ربحي  ،واألول من نوعه و مجاله على مستوى
املنطقة يهدف خلدمة املجتمع عبر الطرق
الرسمية وتوحيد اجلهود املبعثرة حتت مظلة
علمية وعملية واحدة للنهوض واملساهمة مع
اجلهات الرسمية بتنمية احملافظة .

متابعات

لألقمشة النسائية

أبو السعود

القطيف  -سوق مياس
مقابل مسجد اإلمام زين العابدين (ع)
ت  ٠١٣ ٨٥٥٦٥٠٠ :ج ٠٥٠٥٨٤٦٠٢٩ :

لألقمشة النسائية

عروس القطيف

bride-alqatif

القطيف  -سوق مياس
مقابل مسجد اإلمام زين العابدين (ع)
ت ٠١٣ ٨٥٤١٧٠٨ :
bride-alqatif

متابعات

الطفولة بملتقى التطوير

اقام ملتقى التطوير االجتماعي بسيهات
جلسة حوارية مفتوحة للنشطاء
االجتماعيني يف مجال الطفولة وتطوير
اداء املشاريع والبرامج املوجهة لهم ،مساء
يوم الثالثاء  22جمادى اآلخرة 1438
( 21مارس) وقد قدم امللتقى محاضرة
تفاعلية ألقاها املدرب املبدع " الدكتور /
ماهر آل سيف" ،حتت عنوان " االبداع
يبدأ من الشخصية " تناول فيها موضوع
مهم للمربني وباالخص االبوين من اجل
بناء شخصية ناجحة يف نفوس صغارهم،

وحددها ضمن نقاط عدة من اهمها تبني الشكر جلميع احلضور وعلى رأسهم
لغة احلوار البناء  ،وتعليمهم فن التخطيط املدرب القدير الدكتور ماهر آل سيف .
واتخاذ القرار  ،والتأكيد على
بناء الثقة املتبادلةومعاملتهم
كبالغني يف ادب التعامل
واالهم هو غرس روح القيادة
يف نفوسهم منذ الصغر لصقل
مواهبهم وحتفيز حس الثقافة
وطلب املعلومة فالثقافة اساس
لتغيير وتطوير السلوك ..
ويف اخلتام وجهت كلمات

النور يحقق كأس النخبة لكرة اليد
حقق الفريق األول لكرة اليد بنادي النور بطولة النخبة على كأس األمير
فيصل بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة يف تاريخه بعد فوزه على مضر
 21-23يف املباراة اخلتامية التي أقيمت اليوم على صالة الهيئة العامة
للرياضة بالدمام .
وسلم رئيس االحتاد السعودي لكرة اليد تركي اخلليوي كأس البطولة
وامليداليات الذهبية لفريق النور  ،ومضر امليداليات الفضية  ،والوحدة
امليداليات البرونزية.
وأكد رئيس االحتاد السعودي لكرة اليد  ،أن ختام البطولة وهلل احلمد
أتى كما يتمناه كل محبي اللعبة يف اململكة  ،مضيفاً  ،أن املوسم كان
مرهق لالحتاد ولألندية بسبب مشاركات واستعدادات املنتخبات يف
كؤوس العالم ،ولكن متكنا من السير به بنجاح بتعاون األندية واحلكام
مع االحتاد ،والهيئة العامة للرياضة ممثلة باملكاتب والصاالت الرياضية،
مقدماً التهنئة لنادي النور لتحقيقه اللقب وتقدمي مستوى مشرف ورائع.

تعيين أعضاء لرابطة فرق األحياء بالقطيف

صدرت موافقة محافظ القطيف على تعيني
أعضاء لرابطة فرق أحياء القطيف وهما كل
من :
األستاذ  /أحمد حبيب احلمران مديرا ملكتب
الرابطة يف القطيف وتعيني األستاذ عبداهلل
جواد املعيوف نائب له .
ومن مهام هذه الرابطة :
 -1النهوض بفرق احلواري وتطويرها حتت
مظلة رسمية تكفل للفرق حفظ حقوقها مع
العبيها .
 -2عمل شراكات استراتيجية مجتمعية مع
الشركات واملؤسسات ورجال األعمال لدعم
الرابطة.
 -3تغدية األندية وحتويلهم من العبني هواة إلي
محترفني.
 -4بناء الالعب احملترف وصقله من احلواري
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وتطوير الكوادر اإلدارية والفنية.
 -5توفير بيئة املالعب املناسب وتهيئتها لتكون
جاذبة حتقق االهداف املرجوة.
 -6العمل على رقي رياضة األحياء واحلفاظ
على سالمة الالعبني .
 -7صقل جيل آمن يستفاد من طاقتهم ومواهبهم وجدولة البطولة يضمن سالمة الالعبني من
يف متنية الوطن.
اإلرهاق
 -8وضع برنامج مجدول للتخطيط واالنضباط  -9توزيع البطوالت وفق املراحل السنية.

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

عبداهلل آل نوح

متابعات

«آل نوح» يثمن ثقة
أمير الشرقية لتعيينه بمجلس المنطقة
أعرب رجل األعمال عبد اهلل بن أحمد بن عبداهلل آل نوح الرئيس التنفيذي لشركه آل
نوح العقارية  ،عن عظيم شكره وجزيل امتنانه إلى صاحب السمو امللكي األمير سعود
بن نايف بن عبد العزيز أمير املنطقة الشرقية -حفظه اهلل -مبناسبة تعيينه عضواً يف
مجلس املنطقة الشرقية خالل دورته السابعة .
وأكد آل نوح أن هذا التعيني يعد وسام ثقة يعتز بها ،سائال اهلل تعالى أن يوفقه للقيام
مبا ُكلف به  ،وأن يحقق مع زمالئه ومن خالل منظومة مجلس املنطقة الشرقية كل
التطلعات التي تسعى لها حكومة خادم احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -واالستمرار
يف مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها املنطقة  ،وخدمة املواطنني يف كافة املجاالت.
وع ّبر آل نوح عن فخره واعتزازه بكونه أحد أعضاء املجلس الذي يضم عدداً من
الكفاءات املتميزة املضي قدما بالعمل واإلخالص واملسؤولية الوطنية .
اجلدير بالذكر أن آل نوح قد شغل مناصب متعددة يف عدد من البنوك احمللية ،كان
آخرها مدير عام خدمات الشركات يف اململكة العربية السعودية مبجموعة سامبا
املالية قبل التحاقه يف شركة آل نوح العقارية.

حوار الحضارات يحتفي بالدعلوج وآل نوح

كرم راعي منتدى احلضارات بالقطيف
فؤاد نصر اهلل وعضو مجلس الشورى
سابقاً محمد رضا نصراهلل ،عضو
مجلس املنطقة الشرقية األستاذ
السيد محمد الدعلوج مبناسبة
متديد عضويته ،واألستاذ عبد هلل بن
أحمد آل نوح مبناسبة تعينه عضواً
باملجلس.
حيث تسلم املكرمان الدرعني وقدم
السيد الدعلوج شكره على اللفتة التي
عبر عنها بغير املستغربة من أناس
بذلوا وال زالوا يبذلون كل العطاء
خلدمة مجتمعهم واإلسهام يف رقي
وطنهم ،كما شكر آل نوح القائمني
على هذا االحتفاء سائ ً
ال اهلل أن يوفق
اجلميع خلدمة الوطن.
واختتم احلفل الذي حضره نخبة من
املثقفني وبعض من وجهاء القطيف
واألحساء بأخذ الصور التذكارية.

تكرمي السيد الدعلوج

تكرمي آل نوح
العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م
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متابعات

الجودة في رابعة التميز واقع ملموس

اجلودة يف رابعة التميز واقع ملموس ترجمانه جميع اإلجنازات والفعاليات للجميع.
واألنشطة التي توجت بنجاح باهر للمدرسة بحصدها املركز األول على  .١١تصنيف املدرسة من أفضل املدارس احلكومية على مستوى اململكة يف
املستوى الوطني يف جائزتني من أهم اجلوائز الوطنية.
االنضباط املدرسي.
املركز األول يف جائزة التعليم للتميز على مستوى اململكة يف دورتها الرابعة،
ثم حصدها املركز األول على مستوى اململكة يف جائزة كيانات تطوير منجزات على مستوى الهيئة التعليمية :
املتميزة الفئة الذهبية يف دورتهـــــــا األولى.
 .١حصول ثالث موظفات من املدرسة على الرخصة الدولية يف العمل
الرابعة الصرح التربوي الذي تأسس عام  1409ومتيزت بأنها :إحدى التطوعي.
املدارس التي متثل بيئة تربوية وتعليمية متطورة وتتمتع بوجود كادر إداري  .٢تطبيق معلمات املدرسة لدروس تطبيقية على مستوى املنطقة.
عال من الكفاءة.
 .٣مشاركة معلمة من املدرسة يف ملتقى اجلودة  " 2متعة التعلم ".
وتعليمي على مستوى ٍ
هذا وقد تبنت رؤية طموحة (نعلم ونتعلم لنسمو ونبدع) وأظهرت  .٤استضافة أخصائية النشاط ( )35رائدة نشاط يف لقاء وزيارة تبادلية
قيماً أبرزها "االنتماء ،االنضباط واملثابرة ،البحث والتقصي ،املبادرة بعنوان " النشاط بفهم أعمق".
واإلبداع،التعاون ،املرونة،االحترام،العدالة "
 .٥قيام معلمات املدرسة بالتدريب داخل وخارج املدرسة.
وعملت على إظهار هذه القيم يف كل مناشطها سواءاً على املستوى اإلداري  .٦مشاركة معلمات من املدرسة مع مكتب التعليم بالقطيف يف إعداد
أو التعليمي أو على مستوى طالباتها  ،ومن خالل هذا التقرير نسلط املسابقة اإللكترونية اخلاصة باللغة العربية .
الضوء على أبرز املنجزات التي حققتها..
 .٧حتول املدرسة إلى نظام املجتمعات املهنية التعليمية بالتعاون مع
شركة تطوير وشركة  SolutionTreeمماحقق ارتفاع يف مؤشر التحصيل
منجزات على مستوى اإلدارة واملدرسة:
األكادميي عند الطالبات.
 .1تتويج الثانوية الرابعة بالقطيف بجائزة كيانات تطوير املتميزة الفئة  .٨عرض جتربة " متعة التعلم" يف مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم
الذهبية املركز األول عام  2016م.
والتقنية (سايتك).
 .2حصول املدرسة على املركز األول على اململكة يف جائزة التعليم للتميز  .٩اسـتضافة رائـدات النشـاط ،محضـرات املختبـر ،أمينـات املصـادر،
عام 2013م فئة إدارة ومدرسة متميزة.
املرشـدات الطالبيـات ،قيـادات مـدارس ،املعلمـات ،لتبـادل اخلبـرات
 .3تبني املدرسة لنظام املجتمعات املهنية التعلمية بالتعاون مع شركة تطوير واملعـارف.
وشركة .s.t
 .٤تنفيذ قائدة املدرسة ثالث دورت تدريبية لقيادات مدارس الشرقية على إجنازات على مستوى الطالبات:
ً
وظيفة التخطيط لقائد املدرسة.
 .١مشـاركة طالبـات املدرسـة سـنويا يف املسـابقات احملليـة والوطنيـة
 .٥تنفيذ قائدة املدرسة ورشة عمل يف ملتقى تعلم األول (دور املنظمة واألوملبيـاد وتصدرهـن للمراكـز األولـى يف بعـض املسـابقات :
املتعلمة يف التحول إلى املجتمعات املهنية التعلمية).
 .٢جائزة التربية والتعليم للتميز يف دوراتها الثالث.
 .٦فوز قائدة املدرسة بجائزة أفضل برنامج نوعي .
 .٣جائزة الشاب عبد اهلل السويدان.
 .٧تبني املدرسة ضمن خطتها التطويرية برنامج تطوير مهني منذ  .٤ 5أوملبياد الكيمياء  ،الرياضيات
سنوات " معلم املستقبل".
 .٥برنامج تعلمي دعماً لذاتي .
 -٨فوز املدرسة بجائزة املرحوم احلاج عبداهلل املطرود وحصولها على  .٦األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي ،مسابقة بحثي املميز.
املركز الثالث.
نحـن نعمـل بهدفيـة وجـد  ..لنحصـد الثمـار طيبـة تكـون عنوانـاً وترجمـة
 .٩استضافة املدرسة يف ملتقى تبادل اخلبرات لوفد من  14منطقة تعليمية لرؤيـة وطننـا .2030
وعرض جتربة املدرسة يف التحول إلى نظام املجتمعات املهنية التعلمية
بزيارة اخلبيرة جمس.
أعدت التقرير املعلمتان
 .١٠املدرسة حتظى بزيارة وفود من عدة مناطق من اململكة لالطالع
منى احلداد  ،رحمة السيهاتي
على جتاربها واالستفادة من خبراتها متثل " بيت اخلبرة " ومصدر اشعاع
حتت رعاية وإشراف القائدة التربوية  /فاطمة مسفر اجلعيد
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متابعات

البراهيم يحصد
 18جائزة دولية في اسبوع
الفنان أحمد البراهيم
متكن الفوتغرايف العاملي الفنان أحمد البراهيم من حصد  18جائزة دولية خالل
أسبوع واحد ،يف  3مسابقات بثالث دول وهي الهند وصربيا وأملانيا.
وكان البراهيم قد حصل على  10جوائز يف مسابقة الهند ،حيث حاز على
امليدالية الذهبية للجمعية األمريكية للتصوير الفوتغرايف عن صورة "السادو"،
وامليدالية الذهبية للصالون لصورة "وقت الراحة" ،فيما حصدت صورته "القفز
باحلبل" امليدالية الذهبية ألفضل صورة أطفال ،كما حصل على  7شهادات
تقدير عن صوره "الطفلة احلزينة ،السادو  ،3طفلة املدرسة ،الطفلة املريضة،
غازلة الصوف ،فتاة اجلسر ،والصالة".
ويف مسابقة صربيا ،حصل على  5جوائز ،حيث ونال امليدالية الذهبية لصورة
"الطفلة املريضة" ،وامليدالية الفضية لصورة "احلياء" ،وجائزة أفضل صورة
لـ"حمار الوحش" ،ووسامني فخريني لصورتي "السادو" و "القفز باحلبل".
وختم البراهيم إجنازاته بـ 3جوائز حصدها يف الدورة املقامة يف أملانيا ،فقد
حصل على  3أوسمة فخرية لكل من صورة "احلزن ،السادو  ،وغازلة الصوف".
وأعرب البراهيم عن سعادته مبا حققه من إجنازات عاملية أضيفت إلى
إجنازاته املتواصلة.
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متابعات

مهرجان طاقات وإبداعات بمدرسة
أقامت مدرسة اليرموك االبتدائية بصفوى مهرجانها ومعرضها السنوي
" طاقات وإبداعات  " 2والذي احتوى العديد من الرسائل الوطنية والقيم
األخالقية اإلسالمية األصلية  .وقد افتتح املعرض مدير إدارة النشاط
الطالبي سامي بن عبدالعزيز بالطيور وبحضوركل من :من مشرف
النشاط يف مكتب القطيف خالد السعود ومحمد العمري وبحضور رئيس
جمعية الصفا اخليرية املهندس علي العالي ورئيس بلدية صفوى املهندس
يوسف املقهوي ورئيس نادي الصفا املهندس سمير الناصر ورئيس وحدة
املياه املهندس ضياء آل أسعد واملهندس هاشم الشرفا .
وأكد سامي بالطيور أن املعرض احتوى على العديد من القيم الوطنية

واألخالقية االسالمية األصيلة  .واجلميل فيه بأن أبطاله جميعهم من
الطالب  ،فقد جسدوا األسرة يف بناء وإعداد رؤية اململكة  2030والتي
اعتبروها بداية مصنع الرؤية  .كما أوجدوا املهارات احلياتية املتعددة
يف املنزل  ،وركزوا على بناء القيم فيها وغرس الثقة يف نفوسهم  .كما
تطرقوا إلى املدرسة وما حتتويه باعتبارها مصنع األجيال  .مشيرا أننا
نقدم خالص الشكر والتقدير للمدرسة وإدارتها وكادرها أجمع .
ولفت قائد املدرسة فؤاد نصر اهلل للمعرض أهداف جمة تصب جميعها
يف احلب واالنتماء للوطن  ،وحتقيق الشراكة املجتمعية بني املؤسسات
الرسمية  .فحضور جمع غفير من رؤساء ومدراء املجتمع املؤسسي هو

قائد املدرسة يقدم درع ًا تذكاري ًا
لألستاذ فالح الدوسري مدير مستشفى صفوى
أ.محمد سعيد البراهيم وكيل املدرسة
يقدم درع ًا تذكاري ًا للمهندس يوسف املقهوي
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قائد املدرسة يكرم رجل األعمال أ.محسن العصفور
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متابعات

اليرموك االبتدائية بصفوى

خير رسالة نبثها وهي بأن العملية تكاملية بني املؤسسات .فاملستشفى
والبلدية واجلمعية والنادي واملياه تواجدت يف هذا املهرجان كما هي
اللجان األهلية  ،وقد حققنا الشراكة مع املجتمع  ،فاألسر املنتجة املشاركة
أضافت سعادة وعرسا على مهرجاننا.
ويف ختام كلمته تقدم قائد املدرسة بالشكر اجلزيل لكافة املشاركني يف
إجناح هذا املعرض من معلمني وطالب ومن مسؤولني ومن شخصيات
اجتماعية وخص بالشكر مهندس املعرض أ .أحمد املسري رائد النشاط
باملدرسة ورجل األعمال محسن العصفور املدير التنفيذي ملفروشات
العصفور على تبرعه السخي للمعرض كما تقدم بالشكر لألسر املنتجة
التي كان ملشاركتها األثر الكبير يف جناح املعرض.
من جانبه أبان مسؤول و مشرف املعرض واملهرجان املعلم حسن رضي
اجلنبي أن املعرض واملهرجان احتوى على  4أقسام رئيسية بأركان متعددة
وركزت جميعها على القيم النبيلة وغرس حب االنتماء والوالء إلى الوطن
وأبطال ذلك  95طالبا مثلوا وجسدوا الرسائل املنتخبة .مشيرا بأن القسم
األول من املعرض واملهرجان ركز على رؤية اململكة  2030و توجهات وزارة
التعليم من رفق وبر بالوالدين وفطن وشراكة العمل يف املنزل يف املطبخ
وغرفة النوم وكي املالبس وتنظيف وغيره وهو خاص باألسرة  .والقسم
الثاني ركز على املدرسة بالعديد من األركان مثل التعلم النشط والنقل
املدرسي اآلمن والغذاء الصحي والقراءة املثمرة  ،وركن التربية اخلاصة
والقيم التي أشارت للوصول للمعرفة وتوحيد اململكة  .ثم قسم املجتمع
والتعامالت فيه ويضم شراكة مع مستشفى صفوى العام والتعامالت يف
املجتمع  .كما تواجد قسم الشراكة مع األسر املنتجة والذي مت اختيار
 12أسرة منتجة من بني  36أسرة متقدمة واعتمدنا باختيار هذه األسر
باالشتراك أوال وعدم تكرار املنتج ومن ثم قبول شروط املدرسة مثل أن
يكون الغذاء صحي أو له فائدة للطالب  .وأكد اجلنبي بأن املهرجان
يحتوي أكبر صورة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود يحفظه اهلل .
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متابعات

إلى رحمة اهلل
احلاج سعيد بن املال حبيب املقابي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج سعيد بن املال
حبيب بن حسن املقابي ،،والد كل من :محمد
وعبداهلل وعلي.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاج مهدي القطري
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج مهــدي
محفــوظ القطــري والــد كل مــن :د.غــازي،
منير،خالد،نزار،نبيــل.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة
الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن
يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج قيس أبو السعود
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج قيــس
عبــداهلل أبــو الســعود ( أبــو مرجتــى).
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة
الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني
اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه
وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج سعيد عبد الرسول الغمغام
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج سعيد
عبدالرسول الغمغام والد كل من  :فتحي و فايز
وابنتني.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

السيدة خاتون العوامي
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انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى السيدة خاتون السيد محفوظ العوامي والدة
كل :من د .أحمد  .علي  ،ياسر أبناء احلاج عبداهلل الشيخ أحمد السنان
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــدة وأرحامهــا بأحــر
التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن
يدخلهــا فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويهــا الصبــر والســلوان ،إنــه
ســميع مجيــب.
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احلاج مهدي اجلشي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج مهدي بن
فوزي بن مهدي اجلشي أبو محمد.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاج عبدالرؤوف العبد اجلبار
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج عبدالــرؤوف
بــن حســن بــن أحمــد العبــد اجلبــار أبــو أميــن،
شــقيق كل مــن :ســعيد ،زكــي ،فوزي،عــادل .يشــار
إلــى أن املرحــوم العــب ســلة يف نــادي الشــاطى
ســابقاً (الترجــي) بالقطيــف.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة
الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن
يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

الشاب حسني حبيب الدار
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب حسني حبيب
الدار بعد انتهائه من آداء مناسك العمرة .
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاج رضي علي أبو شومي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج رضي علي
أبو شومي .والد كل من :علي ومحمد  ،والفقيد
شقيق كل من :املرحوم سعيد واملرحوم جاسم
وحسني وعباس ومحمد علي.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج مهدي بن
الشيخ محمد بن صالح املبارك.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاج عبد اهلل سلمان علي الغريايف
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج عبداهلل بن
سلمان علي الغريايف والد كل من :املرحوم شوقي
وسلمان وتوفيق ورمزي وعلي ،والفقيد شقيق كل
من :حبيب واملرحوم علي واملرحوم حسن الغريايف،
جدير بالذكر بأن املرحوم كان من أوائل الذين
افتتحوا الصيدلية يف القطيف.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير أن
يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.

احلاجة معصومة سليمان الشماسي
انتقلـــت إلـــى رحمـــة اهلل تعالـــى احلاجـــة
معصومـــة ســـليمان الشماســـي حـــرم املرحـــوم
احل ــاج عبداحلس ــن اجلش ــي ووال ــدة كل م ــن :
علي،الشـــيخ كاظـــم ،أحمـــد.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيدة
وأرحامها بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها
فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج علي بن محمد
بن أحمد آل منر والد كل من :عبداهلل أحمد،
حسني  ،محمد  ،فاضل رئيس مجلس إدارة
نادي السالم بالعوامية.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة
الفقيــد وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن
يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

املعلمة خيرية سلمان الزاهر (أم زكي )
انتقلــت إلــى رحمــة اهلل تعالــى املعلمــة خيريــة ســلمان
الزاهــر أرملــة املرحــوم احلــاج جاســم بــن مــا حســن آل
ربــح ووالــدة كل مــن  :حســن ،زكــي ،كفــاح رائــد وســت
بنــات.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيدة
وأرحامها بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير أن
يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن
يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.

زوج الفقيدة

احلاج سعيد محمد احلبيب
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج سعيد محمد
صالح احلبيب ( أبو محمد ) .
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

زوج الفقيدة

الشاب سعيد مهدي أبو السعود

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب سعيد مهدي
أبو السعود ( أبوآدم ) .
جدير بالذكر بأن شقيقه األكبر أحمد مهدي أبو
السعود انتقل إلى رحمة اهلل قبل شهور.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

حسني عبد اهلل أحمد الزاير
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج حسني بن
عبداهلل بن املال أحمد الزاير والد كل من:
علي ومناف وحسن ،وشقيق كل من :زكي وفؤاد
ومنير.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

متابعات

احلاج مهدي بن الشيخ محمد صالح املبارك

احلاج علي محمد آل منر

الشاب محمد سعيد العمران
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب محمد سعيد
العمران .
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

اﻷستاذ  /عبدالعزيز حسني آل سليمان
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى اﻷستاذ عبدالعزيز
حسني آل سليمان .
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.
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سيهات تشيع الشيخ محمدعلي أبو المكارم
شاركت جموع غفيرة يف مدينة سيهات عصر
الثالثاء  28رجب 1438هـ يف تشييع جثمان
الراحل الفقيد إمام جمعة جامع اإلمام املهدي يف
سيهات الشيخ محمد علي بن الشيخ عبداملجيد
بن الشيخ علي ابن الشيخ جعفرأبو املكارم ،والذي
وافته املنية.
وتقدم املشيعني حش ٌد كبي ٌر من العلماء واملشايخ
وطلبة العلم إلى جانب الوفود التي حضرت من
داخل وخارج محافظة القطيف للمشاركة يف وداع
الفقيد.
ولف جثمان الفقيد براية حمراء ووضعت عمامته
البيضاء فوقه يف جنازة انطلقت من إحدى
الساحات باجتاه مقبرة سيهات.
وأصدر عدد من املشايخ والهيئات الدينية بيانات
نعوا فيها الفقيد وأكدوا بأنه كان مثاالً للورع
والتقى ،عالوة على كونه شخصية مؤثرة ملا يتمتع
به من وقار وهيبة ومكانة ،وله حضور اجتماعي
بارز.

تاروت تشيع السيد صالح آل نصيف

شيعت جموع غفيرة عصر األربعاء  2جمادى
الثاني 1438هـ جنازة الفقيد الراحل السيد
صالح بن السيد سعيد آل نصيف  ،الذي تويف يف
مستشفى القطيف املركزي بعد نوبة مرض أملت
به ،بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
وانطلق موكب التشييع املهيب من مسجد الفتح
ببلدة الربيعية وهو املسجد الذي كان الراحل يؤم
املصلني فيه حيث حملت اجلنازة ،مروراً بالطريق
العام ،وصوالً إلى مقبرة جزيرة تاروت حيث متت
الصالة عليه قبل أن يوارى الثرى ،وشوهدت
الرايات مرفوعة باأليدي خالل مراسم التشييع.
وعرف الراحل بزهده وورعه وتقواه وتدينه
الشديد ،حيث تأثر بأساتذته من الرعيل األول من
العلماء الربانيني خالل دراسته يف اخلارج وكذلك
يف املنطقة حني عودته قبل نحو أربعة عقود.

ّ
زهيرة إلى رحمة اهلل
الباحث أبو

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الباحث املهندس الزراعي احلاج رضا بن عبداحلميد بن محمد ابو زهيرة،
عن عمر ناهز  75عاماً  ،بعد حياة بحثية وعلمية حافلة توجت يف إحدى مراحلها بتكرميه من قبل
منظمة األغذية والزراعة (الفاو) التابعة لألمم املتحدة بتسمية إحدى احلشرات باسمه ( أبو زهيرة)
وذلك عام  1985للميالد  ،حتت اسم omphalophana abuzuhairai – wiltshir, 1985 :و الفقيد الراحل
هو مهندس سابق يف وزارة الزراعة ،وله كتاب صادر من قبل املركز الوطني ألبحاث الزراعة واملياه التابع
لوزارة الزراعة ،والكتاب من إعداده مع مجموعة من الباحثني باسم “قائمة بأسماء احلشرات املسجلة
يف اململكة العربية السعودية.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير أن
يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.
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احلاجة فاطمة الشيخ البريكي

اﻷستاذ  /هاني آل ربيع

انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى احلاجة فاطمة
بنت الشيخ ميرزا حسني البريكي أرملة املرحوم
الشاعر محمد رضي الشماسي والدة كل من :
أمين وناجي وثالث بنات .
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيدة
وأرحامها بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها
فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى اﻷستاذ هاني حسن
عبداهلل آل ربيع ( أبو هادي ) مدرس التربية
البدنية مبدرسة دار احلكمة الثانوية .
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيد
وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنه سميع مجيب.

املرحوم محمد رضي الشماسي
زوج الفقيدة

رحيل اإلعالمية الشابة شمس علي

انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى اإلعالمية الشابة شمس علي طاهر احلمد ،حرم الكاتب زكريا علي العباد.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفقيدة وأرحامها بأحر التعازي ،سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته
وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.
القاصة اإلعالميية شمس علي طاهر احلمد ،صحافية تكتب زاوية أسبوعية يف املجلة الثقافية لصحيفة اجلزيرة ،أديبة
وقاصة سعودية ،ناشطة يف املطالبة بحقوق الصحفيني السعوديني املتعاونني ،عملت يف جريدة احلياة اللندنية النسخة
السعودية من عام2007إلى نهاية عام  .2011حاصلة على بكالوريوس كيمياء من كلية العلوم مبدينة الدمام
قاصة لها مجموعتان قصصيتان هما":طقس ونيران"صادرة عام 2008عن نادي أدبي الشرقية ،ومجموعة"املشي فوق رمال
ساخنة" صدرت 2012عن نادي أدبي حائل .نالت األولى املركز األول يف مسابقة نادي تبوك األدبي عام ، 2007كما فازت
بعض قصصها املتفرقة مبسابقات ثقافية عدة كمسابقة البي بي سي اكسترا باملشاركة مع مجلة العربي الكويتية عن
قصتها " طقس ونيران "عام  ،2007وفازت مجموعتها الثانية "املشي فوق رمال ساخنة" بجائزة أبها عام ،2008وأدرجت
واحدة من قصصها يف أنطولوجيا القصة السعودية  ،ولها نصوص مشاركة يف كتاب "نيسابا" من خالل جزئه الثاني.
عضو يف اجلمعية العمومية لنادي أدبي الشرقية ،وعضو يف منتدى ابن املقرب األدبي.
شاركت يف عديد من امللتقيات الداخلية واخلارجية  ،ومتبت يف عديد من الصحف واملجالت .

ستة شبان إلى رحمة اهلل يف حادث مؤلم

قضى ستة من خيرة الشباب يف حادث مروري مؤسف وقع يف شاطىء دانة
الرامس وهم كل من :زهير سلمان آل حبيل  ،حسني عبدالعزيز احلليلي،
جواد صادق آل سيف ،يحي عباس آل خامت ،حسني إبراهيم آل حبيل،
عمار إبراهيم آل حبيل.
واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى أسرة الفاقدين وأرحامهم بأحر التعازي،
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح
جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.

زهير سلمان آل حبيل

حسني عبدالعزيز احلليلي

جواد صادق آل سيف

يحي عباس آل خامت

حسني إبراهيم آل حبيل

عمار إبراهيم آل حبيل

عائلة االسود والقطان
يسكن َ
رضا اهلل قلوبنا
حني ُ
يصبح كل شيء أجمل !
ُ

ال نفكر كثيراً بل نستغفر كثيراً
فاهلل يفتح بـاالستغفار أبواباً ال
تُفتح بالتفكير! من رضى بقضاء
اهلل أرضاه بجمال قدره  ..بقلوب
راضية بقضاء اهلل وقدره ننعى
جميعاً املرحوم أخي الغالي الشاب
عبد اإلله األسود أبو محمد..عائلة
األسود والعوائل التي تنتمي للفقيد
 ،وارتفاع روحه العطرة إلى بارئها
 ..رحمه اهلل رحمة األبرار وأسكنه
الفسيح من اجلنان وأبدله دار خير من داره وثبته على القول الثابت ..
وحشره اهلل مع نبي األمة محمد ' ص ' وآله األخيار األطياب وطيب اهلل
ثراه  ..أحسن اهلل عزاءكم وعظم أجوركم وأسكن موتاكم الفردوس األعلى
ختم اهلل على اجلميع بالصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون .
أخوكم  :السيد محمد السيد علي العوامي ( أبو أريج وعائلته )
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المدرب الشيخ:

العولمة ليست مخيفة في المجتمعات المتماسكة
أكد املدرب واملستشار ابراهيم بن علي الشيخ على أهمية وجود لذلك تنخفض فيها املنافسة السلبية ،ويرتفع مستوى القابلية
لتحمل املسؤولية ،إذ يتمتع أفرادها بالذكاء األجتماعي،
األسر املشاركة ،التي تعتمد مبدأ
"ما رأيك" يف إيجاد جيل يستطيع التعايش مع كافة التطورات وبالتالي يصعب اختراقها من قبل اآلخرين ،مع القدرة على
اخلارجية وأبرزها العوملة بكل ما تعنيه من معنى ..مؤكدا بأن التكيف مع املستجدات اخلارجية مثل العوملة.
العوملة ليست مخيفة بل قد تكون صديقة إذا أوجدت مجتمعا وذكر بأن مصادر التحديات التي تواجهها األسر قد تكون
داخلية وقد تكون خارجية ،واألولى أشد
متماسكا.
وبات
صغيرة
قرية
أصبح
العالم
وأخطر وأشد إيالما ،واألسر إذا كانت
وقال املدرب واملستشار ابراهيم بن علي
املواطن
حول
يدور
احلديث
تسير مببدأ املشاركة (سابق الذكر)
الشيخ يف محاضرة بعنوان (حتديات
الكوني
فإنها حتصن نفسها وتكون ذات قدرة
األسرة يف عصر العوملة) ،نظمها منتدى
على مواجهة التحديات اخلارجية بعكس
حوار احلضارات حتت رعاية اإلعالمي
فؤاد نصراهلل بأن أو الدولي وليس املواطن العربي أو غير النماذج األخرى التي تكون عرضة لالختراق=ات ،الفتا إلى
العربي ،وهذا هو املنعطف الذي يواجه البشرية بشكل عام ،أن األسر املشاركة حتافظ على التماسك األسرى ،وتتمسك
بالتالي البد لنا من حصانة داخلية ملواجهة تداعيات وحتديات باملناعة ال باملمانعة حيث يشعر الفرد يف أسرة (ما رأيك) بذلك،
ألنها تتبنى ثقافة احلوار بدال من ثقافة القهر واإللزام التي
العوملة .
وبناء على املشاركة من أفراد العائلة يقسم الشيخ األسر يف تسهم يف تفكك األسر من الداخل ،وعدم القدرة على التكيف
الوطن العربي إلى أربعة مناذج أسماها":غصب عنّك" ،و"على مع التطورات اخلارجية.
وانتقد ظاهرة احلماية املفرطة التي تقوم بها بعض األسر التي
كيفك" ،و"يف الطقاق" ،و"ما رأيك"..،
وذكر بأن األولى (غصب عنّك) فهي أسرة تسلطية تدار بالنظام هي خالف املشاركة ،كونها تعمق الشعور باالتكالية وعدم القدرة
والتسلط ،لذلك فهي ال تتكيف مع العالم ،وأما الثانية (على على حت ّمل املسؤولية ،وفقدان أو ضعف القدرة على حتمل
كيفك) فهي أسرة مف ّوضة ولكن التفويض يتم بدون أسس وبدون املسؤولية ،وبالتالي تراجع اإلنتاجية واإلبداع.
قوانني ،لذلك فهي أسر ال تنجح ،وأما الثالثة ( يف الطقاق) فهي وخلص إلى القول بأننا يف الوقت احلاضر لسنا ضحايا العوملة
األسر املهملة ،وتعد كارثة على املجتمع وعلى العالم وهي غير بل نحن زبائن عليها ،ألن بعض أسرنا لم تكن كما كانت فقد
ايجابية على كل حال ،أما الرابعة (ما رأيك) فهي األسرة التي تخلّت عن دورها ،لكننا سوف نكون اصدقاء لها إذا قامت أسرنا
بدورها على أكمل وجه ،وكانت متماسكة وفق مبدأ "ما رأيك".
تسير باملشاركة وهي األفضل من بني النماذج األربعة.
وأشاد ( الشيخ ) بالدور الفاعل الذي تقوم به أجهزة الرقابة
وح ّدد الشيخ بأن من إيجابيات األسر املشاركة هي الشعور
الرسمية يف الوطن الغالي من أجل حتصني الشباب وتعزيز
باألمن لدى أفرادها ،واإلشباع العاطفي لهم ،ووجود مرجعية
وعيهم للتعامل الناضج واملسؤول مع ارهاصات العوملة ،واحلفاظ
يرتضونها ،ويسود أجواءها مناخ الثقة بالذات وباألخرين،
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متابعات

األستاذ عبداهلل الشهاب يقدم مداخلته

الشيخ حسني البيات وراعي املنتدى فؤاد نصراهلل يقدمان درع ًا تذكاري ًا إلبراهيم الشيخ

على القيم اإلسالمية الرصينة والهوية الثقافية العميقة للمجتمع.
وكان راعي منتدى حوار احلضارات اإلعالمي فؤاد نصر اهلل قد أعطى احلضور
نبذة عن احملاضر واملدرب واملستشار ابراهيم علي الشيخ وقال بأنه وإضافة إلى
مؤهله األكادميي فهو حاصل على (دبلوم تدريب املدربني ،و دبلوم البرمجة اللغوية
العصبية ،و دبلوم اعداد وتخطيط وتنظيم املناسبات ،ودبلوم ادارة احلوار والتوفيق بني
الناس) ،كما أنه مدرب معتمد يف تطوير الذات ،عضو البورد العربي للتدريب والتنمية
البشرية ،و زميل األكاميية الدولية للتدريب واإلستشارات والتنمية البشرية ..أضافة
إلى ذلك فهو حاصل على أكثر من  ٧٨دورة تدريبية يف الداخل واخلارج يف مجال
القيادة ،واإلدارة ،والسلوك التنظمي ،وتنمية وتطوير املوارد البشرية ..ولديه خبرة
أكثر من  ٣٩سنة يف مجال تنمية وتطوير املوارد البشرية ،والعمل التطوعي ،وذكر نصر
اهلل بأن الضيف لديه عدد من املؤلفات حتت الطباعة هي (:أحب عملي ولكن!! ..أنا
وعائلتي واآلخرين ..أنت كما لم تعرفه من قبل ..يف املقص )  -له أكثر من  ٣٧٠مقاال
منشوراً على شبكة اإلنترنت يف مجال اإلدارة ،وتطوير الذات ،واألسرة ،والرياضة.
واختتمت األمسية مبداخلة من سماحة الشيخ حسني البيات الذي دعا إلى جلسات
إضافية لبحث هذا املوضوع ودراسة كافة جوانبه ،ألن مشكلة األسر باتت معقدة من
حيث املدخالت والتاثيرات التكنلوجية يف التواصل االلكتروني الواسع جدا ولم تعد
املدخالت االسرية احمليطة متلك كل عناصر التاثير ،وقد القت احملاضرة استحسان
احلضور وطالب معظمهم بأهمية التركيز على هذا املوضوع من خالل عقد املزيد من
احملاضرات بشأنه ،ومبداخلة أخرى من األستاذ عبداهلل الشهاب رئيس مجموعة
الوطيد.

الشيخ حسني البيات يقدم مداخلته
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متابعات
املرحوم سعود أبو السعود

املرحوم عبداهلل القطري
يف آخر رحلة للسعودية أثناء مرضه

املرحوم عبداجلبار الغامن
يف أوج صحته

املرحوم عبداهلل منصور القطري

من الــذاكرة

محمد عبد الصاحب أبو السعود

ذهبت إلى حسينية الفارس ضمن عشرات املعزين ألقدم واجب العزاء بوفاة عبد اهلل منصور القطري.
بينما كنت أسلم على ابنه حسني ،انتقلت بي الذاكرة يف حلظة عجيبة إلى عام ١٩٥٦م مستدعية حدثا
محفوراً ضارباً يف القدم .يف ذلك العام كنت وقتها طف ً
ال صغيراً لكن ذاكرتي ال تزال ترى حدثاً وكأنه
يجري الساعة .قد يكون بسيطا لكنه ال يزال ماث ً
ال إزائي وال يكاد يفارقني.
كان عبد اجلبار الغامن شريكاً مع الوالد عبد الصاحب أبو السعود يف استوديو التصوير الذي أنشأ يف
عام ١٩٥١م .ويف عام ١٩٥٦م ،كان الوالد وعبد اجلبار ال يزاالن يقومان بتطوير وإعادة ترتيب االستوديو.
جنار ليقوم بهده املهمة فوجد عبد اهلل منصور القطري .كان عبد
أتذكر وقتها أن عبد اجلبار بحث عن ٍ
اجلبار يرسم لعبد اهلل القطري اخلطوط العريضة وأبعاد التصميم املطلوب إلنشاء رفوف جدارية .وكان
كلما خطا عبد اهلل خطوة يف عمله ،وضع يده على بطنه وهو يصرخ من شدة األلم ثم ينزوي يف مكان
ما ليستريح فيه ،ريثما يخف الوجع ثم يعود أدراجه ليوصل ما انقطع من عمله .واستمر هذا الوضع

الصحي لعبد اهلل أليام على هذا املنوال.
كان عبد اجلبار يتمتع بروح مرحة وظل خفيف مع كل من يتعامل معه .وكان كلما رأى عب ُد اجلبار عب َد اهلل القطري منزوياً وهو يصرخ من األلم،
يداهمه بدعابته احملببة اعتقاداً منه أن ذلك سيخفف عنه غلوا َء وجعه مخاطباً إياه " أنا أمتنى من اهلل أن تنهي العمل أوالً قبل أن متوت علينا "!
أنهى عبد اهلل عمله حسب اخلطة املرسومة له وعلى أحسن ما يرام وتأبل من مرضه ولم تعد تلك احلالة تعاوده .ومرت األيام وإذا بعبد اجلبار
عضال وقد أ ّرقه وأقض مضجعه .سافر إلى العالج يف أفضل مستشفيات بغداد يف العراق لكنه لم يوفق ثم عاد إلى السعودية يف
مبرض
يُبْتَلَى
ٍ
ٍ
مستهل عام ١٩٦٣م.
إن أنسى ال أنسى ذلك املوقف اإلنساني النبيل للمرحوم سعود أبو السعود " أبو صالح " لتكفله مصاريف عالج عبد اجلبار على نفقته اخلاصة
وسكن وغيره خارج اململكة ،ذلك لصلة رحم تربط بينهما فعبد اجلبار هو ابن خال سعود.
وعالج
سفر
ٍ
يف كل ما يلزم من تكاليف ٍ
ٍ
ومت سفر عبد اجلبار بصحبة سعود أبو السعود من السعودية إلى مصر للعالج يف أحد املستشفيات املعروفة  -حينئذ  -يف القاهرة ،لكن عبد
اجلبار ومع بالغ األسف لم يستجب للعالج وعادوا سوياً إلى أرض الوطن بخفي حنني .سافر بعدها عبد اجلبار إلى النجف األشرف يف العراق
وقد استفحل املرض وبلغ منه مبلغاً خطيراً فوافاه األجل احملتوم يف أواخر عام ١٩٦٣م.
كرسي بعجالت (وييل جير) يف السنوات
بعد وفاة عبد اجلبار ،كنت كلما رأيت عبد اهلل القطري يف الطريق أو يف إحدى احلسينيات وهو يُ ْد َف ُع على
ٍ
األخيرة ،تذكرت دعابة عبد اجلبار يف عام ١٩٥٦م مخاطباً عبد اهلل القطري " أنا أمتنى من اهلل أن تنهي العمل أوال قبل أن متوت علينا " .
سبحان اهلل ،تويف عبد اجلبار يف عام ١٩٦٣م أما عبد اهلل القطري فقد شاءت إرادة اهلل ان يعيش بعد تلك املقولة( الدعابة )  ٦١عاما فقد تويف
منذ عهد قريب فقط وذلك يف شهر مارس لعام ٢٠١٧م.

عروض وهدايا خاصة بمناسبة الشهر الفضيل

كل ابن أنثى وإن طالت سالمته يومآ على آلة حدباء محمول

رحم اهلل اجلميع برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جنانه.

٢٠١٧-٢٢-٤م
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توقيت القمر للساعات
MOON TIMING WATCH

ESCADA

Alpina

Aigner

EDOX

توقيت القمر ألشهر املاركات السويسرية العاملية املختصة بالساعات و االكسسوارات
يهنئكم بالشهر الفضيل و يقدم لكم أفضل العروض طوال الشهر الكرمي

ترقبوا مفاجآتنا ويشرفنا زيارتكم
ندعوكم لزيارة فروعنا
باملنطقة الشرقية :

الفرع الرئيسي  :شارع القدس بالقرب من بنك الراجحي 013 - 8634600
الفرع األخر  :شارع القدس بالقرب من البنك الفرنسي 013 - 8634700
اخلبر  ..مجمع الراشد  ...بوتيك فريدريك كونستنت 013 - 8971017

FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE
عرو
ض وهدا
مبناسبة ال يا خاصة
شهر
الفضيل

هدفنا هو رضاكم

مقال

عالقة العقل بالدماغ في علم األعصاب
الدكتور  :سالم محمد رضا نصراهلل
العقل يف اللغة:

ينص ابن منظور يف معجمه «لسان العرب»
املجموع يف القرن السابع الهجري أن القلب هو
العقل وأن العقل هو القلب،
وأنه ضد الهوى وضد احلمق .ويشرحه على أنه
الذي يتميز به اإلنسان عن سائر احليوان .هذا
من ضمن معان أخرى ال تهمنا يف هذا املقام من
مثل «احلبس» .أما معجم أكسفورد اإلجنليزي
املجموع يف القرن امليالدي التاسع عشر يشرح
العقل بأنه الذي يجعل اإلنسان واعيا مبحيطه
وجتاربه ،الذي ميكنه من التفكير والشعور ،إنه
ملكة التفكير واإلدراك .قد يهمنا هنا تناول
أصول الكلمة يف اللغة اإلجنليزية حيث إنها لغة
العلم هذا العصر :يعود أصل كلمة العقل يف اللغة
اإلجنليزية إلى اللغة الهندو-أوروبية اجلرمانية،
ويعني األصل :الذاكرة ،والفكرة .وتشترك اللغة تصورا دقيقا عند غالبية العلماء عن األثير .أما وهذه الشبكة بدورها تتواصل مع شبكات
الهندية السنسكريتية القدمية مع اجلرمانية يف العقل واجلنون منتجان ثقافيان ابتداء .وصال دماغية أخرى بشكل مكثف ومتزامن لتنتج
من احمليط الثقايف للمجال العلمي ،وصال بكل وظيفة كبرى مثل الشعور .ألقرب للذهن هذا
تشابه لفظة األصل وتطابق املعنى.
ما حماله من احمليط الثقايف من حمل متعلق الكالم اجلاف ،لنتخيل املوقف التالي :شخص
ما قرأ رسالة نصية من زوجته تخبره فيها أنها
باملجتمع والتاريخ والدين واللغة وغيرهم.
العقل يف متناول عدة علوم:
حامل .تقوم شبكة يف الدماغ باستقبال املعلومات
يتناول موضوع العقل اليوم العديد من املنتسبني
للفروع العلمية وغيرالعلمية ،أذكر منهم وال العقل وعلم األعصاب:
اخلامة للصورة املتكونة يف العني ،فتساهم شبكة
أحصر ،علماء األعصاب وعلماء النفس ابتدأ علم األعصاب بتناول العقل عام 1861م ،أخرى لها عالقة بالذاكرة والتعلم بربط الصورة
والفالسفة .هذا إضافة إلى علماء التقنية حني الحظ العالم الفرنسي الكبير «باول بروكا» املتكونة ،وهي كلمات الرسالة يف هذا املثال،
املهتمني بـ«الذكاء الصناعي» ،حيث أضافت اآللة أن عطبا ما يصيب منطقة محددة يف النصف مبعناها املتعلم مسبقا .تساهم شبكة أخرى لها
والكمبيوترات والروبوتات حتديات جديدة على الدماغي األيسر كفيل بشل قدرة املصاب على عالقة باملشاعر بخلق شعور معني نتيجة فهم
مفهوم العقل .فأثيرت تساؤالت أكثر عما إذا كان احلديث .هذه املالحظة شكلت بداية الرحلة املعنى املفرح املؤدي لتمظهر الفرح يف الوجه
العقل هو ما يفرق بني اإلنسان واحليوان فقط التي لم تنته بحثا عن ماهية العقل علميا بتهلله.
كما يقول ابن منظور ،أم أنه ما يفرق اإلنسان وعالقته بالدماغ بالتفصيل .العقل يف علم فكل خلية ضمن شبكة تقوم بالتواصل بطريقة
عن اآللة احلديثة املعقدة إضافة إلى تفريقه عن األعصاب ـ إن كيفنا مفهومه من اللغة اإلجنليزية دقيقة لتؤدي معا وظيفة الشبكة اجلزئية ،لتقوم
احليوان ،أو أن العقل ليس خاصا بالبشر أساسا ـ هو :مجموعة العمليات الدماغية املعقدة التي هذه الشبكة بالتواصل مع عدة شبكات أخرى
فقد يعقل احليوان أو تعقل اآللة املصنوعة؟ على تنتج اإلدراك كغاية لهذه العمليات ،عمليات من لتؤدي الوظيفة الكلية.
كثرة املشتغلني بهذا املجال ،إال أني أزعم أن ال مثل الذاكرة واللغة والوعي والشعور واإلحساس
مكان العقل:
أحدا منهم يعرف العقل تعريفا دقيقا ومحددا ،وغيرها.
فدائما هناك مساحة للغموض يف تعريف العقل .يعتقد كثير من علماء هذا العصر املتخصصني إذن ،هل يصح على األقل حصر مكان العقل
بالدماغ وبناء على املعلومات املستخرجة علميا بالدماغ؟ يف ظني الشخصي نعم ،لكن بتحفظ.
أن العقل مكانه الدماغ ،مع عدم قدرتهم على ألن العقل كنتيجة دماغية يحتاج أن يستثار
العقل أقدم من العلم:
جدير بالذكر قبل اخلوض يف حديثي عن حصر العقل يف منطقة معينة يف الدماغ .الدماغ من بقية اجلسد ومن احمليط اخلارجي
«العقل» ،أنه ليس فهما علميا ابتداء .فمفهوم اخللية العصبية ،أو ما يعرف بـ (العصبون) حتى يتكون العقل ،استثارات تبدأ وال تنتهي
مادة «األثير» على سبيل املثال ،وإن جتاوزه عند املترجمني العرب ،هي الوحدة األساسية يف باملستقبالت املوجودة باجللد التي تنقل معلومات
العلم اآلن ،منتج علمي ولد يف العلم حتى وصل تكوين الدماغ .تقوم هذه اخلاليا بالتواصل مع احمليط اخلارجي وحاالت اجلسد الداخلية عبر
للمحيط الثقايف العام وصار هذا املنتج مفهوما بعضها حتى تكون شبكة من اخلاليا العصبية أحاسيس األلم واللمس والعديد غيرها ،والتي
تؤثر بدورها حتما على العقل .فإني أزعم أننا
يوظف ثقافيا يف الشعر مثال .نتيجة لذلك ،جتد ذات وظيفة معينة.
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نسبة قلبية العقل إلى العلم:

ينسب بعض األطباء بني فينة وأخرى للعلم أنه
ينص على أن القلب هو
مكان العقل واملسؤول عنه ،فما مدى صحة ذلك؟
قبل اإلجابة على ذلك ال بد من مقدمة .املصادر
العلمية يف هذا العصر عديدة األنواع وكل نوع
يختلف عن اآلخر يف قوته إن صح التعبير.
الدراسات اإلكلينيكية تعد من أقواها ،أما
أضعفها فهو «رأي العالم» ،والذي يتكون من
خبرة العالم ال بناء على جتارب الدراسات.
فحني تغرف من بركة األوراق العلمية ستجد
األوراق القوية واألوراق الضعيفة ،بل إن صادفت
ورقة قدمية تعود إلى عدة عقود ،قد جتدها
مخطأة من قبل األوراق احلديثة.
فالعلم يف كثير من مجاالته أبعد ما يكون عن
الثبات ،أي أنه متغير ،بل ومتبدل .يقع البعض
فريسة ملتحمسي اإلعجاز العلمي ومتحمسي
اإلحلاد على حد سواء .فبعض املالحدة الذين
يريدون استخدام العلم لصاحلهم يف حربهم
مع فكرة اإلله يستشهد بورقة علمية منشورة
عام  1967تقحم شخصية النبي محمد عليه
أفضل الصالة وأمت التسليم وتشرع يف تفسير
الوحي كأمراض محتملة ،كما أن بعض متحمسي
اإلعجاز العلمي يستشهد بورقة تنسب العقل
للقلب ألن شخصا ما ذا قلب مزروع وجد نفسه
فجأة يحب دجاج كنتاكي «ألن» املتوفى املتبرع
بالقلب كان يحبه وألسباب أخرى على هذا
املنوال.
فهل نستطيع أن ننسب املثالني املذكورين آنفا
للعلم؟ نعم بتحفظ.

مقال

لو أتينا نظريا بدماغ حي سليم ،إال أنه معزول
متاما عن احمليط اخلارجي ،بل حتى عن اجلسد،
لنتركه ينمو بحبله الشوكي وأعصابه وأجهزته يف
مكعب فراغ ،هذا الدماغ سيكون بال عقل ،بال
وعي ،بال إدراك ،بال ذاكرة.

لكن هل نستطيع أن ننسب لهما حجية العلم؟ ال
وبصراحة .ملاذا؟
ألن ليس كل ما يستخرج من بركة العلم يصح
نسبة حجية العلم له .فاحلجة ال تكون مبجرد
النسبة للعلم بل بفحص املعلومة املنسوبة للعلم
منهجيا .فهل تقف أمام أدوات النقد العلمي
املتعارف عليه حاليا أم ال؟
وباملناسبة ،فإن عديداً من املواضيع العلمية يف
طب األعصاب ال حتتمل احتكار تفسير الظواهر
بشكل حصري ،وذلك يعود لعدم متكننا حتى اآلن
من فك أسرار الدماغ بشكل ميكننا من فهمه
فهما صلبا ال يحتمل وجهتي نظر .بل وكثير من
علماء األعصاب يرون أن هذه حالة مستحيلة
يف الدماغ الختالفه يف التفاصيل باختالف
عدد الناس وألنه رهن محيطه اخلارجي بكل
احتماالت هذا احمليط غير املنتهية .واحلالة
هكذا ،تفقد جملة «أثبتت الدراسات» مفعولها
كقرآن يهيمن على بقية اآلراء وينقضها إذا لم
تكن موافقة له.
إذن ،ل َم التبس على الناس مبختلف مشاربهم
وحضاراتهم وأزمانهم بأن نسبوا املشاعر على
األقل  -وهي جزء من العقل  -إلى القلب؟
اعتقادي الشخصي أن ذلك مفهوم متاما.

فالناس إذا ما ترقبوا انقبضت صدورهم ،وإذا
ما خافوا رفرفت قلوبهم ،وهكذا دواليك .فعادة
البشر على مدى تاريخهم ،أن يحاولوا تفسير
الظواهر من حولهم ويف دواخلهم ،تفسيرا
يستطيعون به بناء منظومة مفهومة بالنسبة لهم
يدركون من خاللها.
فنسبوا احلب واإلميان ،بل والعقل إجماال إلى
القلب بناء على متظهر العقل يف القلب قلقا
وخوفاً وترقباً وفرحاً .لكن املكان املسؤول عن
تنظيم املشاعر وإصدارها جتاوبا مع املواقف
احمليطة هو الدماغ ،رغم أننا ال نشعر بشيء
داخل أدمغتنا جراء ذلك ،بل نشعر بها تتمظهر
يف جسدنا بخفقات القلب وباحلزن يف الصدور
وبالتعرق وغير ذلك
مصداقا لذلك ،جلطة محددة يف لوزة الدماغ
«األميجداال» ،املكان املسؤول بشكل كبير عن
شعورنا باخلوف بالذات ،تتركنا فاقدي القدرة
على اخلوف.
هذا سيتم سواء أكان املصاب ذا قلب سليم أو
مريض .أما لو كانت اللوزة والدماغ بشكل عام
سليمني ،فلن يفقد اإلنسان القدرة على اخلوف
إن كان ذا قلب سليم أو مريض أو حتى مزروع.
بقي أن أنبه على أن اجلسم بدوره يؤثر على
الدماغ  -فبالتالي  -يؤثر العقل .فمثال ،إذا
انتابني اجلزع ،ينظم الدماغ العملية وينتجها
فأشعر بالتعرق واخلفقان وانقباض الصدر
ونوع من املغص وما شابه ذلك .هذه األعراض
بدورها تزيد من اجلزع املستوعب يف الدماغ،
مبعنى آخر ،جتعل اإلنسان أكثر إدراكا جلزعه.
يف النهاية ،العقل مفهوم معقد ،لعدة أسباب
منها متلصه من قبضة التحديد الدقيق حتى
قبل دخوله مجال العلم ،إضافة لتعقيد الدماغ
تعقيداً يعسر حتى على العلم بكل ما وصل إليه
اآلن من كشف كل أسراره الدقيقة .ناهيك عن
اعتماد دماغ كل فرد على بيئته التي ينمو فيها
ويدرك فيها حتى يتشكل كاستجابة لهذه البيئة،
وبذلك توجد هناك مناهل تكاد تكون غير منتهية
تساهم يف تكوين عقل كل فرد .رغم ذلك ،يعتقد
املجتمع العلمي العصبي حالياً ،أن املكان الذي
يحدث فيه العقل هو الدماغ وليس القلب.
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متابعات

أ .محمد رضا نصراهلل وراعي املنتدى فؤاد نصراهلل يقدمان درع ًا تذكاري ًا للدكتور السريحي

الناقد سعيد السريحي

يرصد معالم سطوة وخطورة "الس ّرية" في المجتمع

أكد الناقد األدبي املعروف الدكتور سعيد مصلح
السريحي إن شيوع حالة السرية يف املجتمعات
العربية تنذر مبخاطر شديدة على حالة الوعي
العام ،ذلك ملا ميلكه السر ــ أي سر ـ من سلطة
تسير باملجتمعات باجتاهات ال شفافية وال
واعية ،ما يجعلنا يف خوف وقلق دائمني.
جاء ذلك يف محاضرة ق ّدمها السريحي مساء
اجلمعة /24فبراير2017/يف منتدى حوار
احلضارات مبحافظة القطيف حضرها عدد من
نخبة املجتمع ،وقد أدار حوارات األمسية راعي
املنتدى فؤاد نصر اهلل  ،الذي قدم نبذة مختصرة
من سيرة احملاضر وبعض من منتجه الفني فقال
بأن الدكتور سعيد السريحي ولد عام 1953
وهو ناقد يف سمت الزهاد ،وأديب يف رصانة
الكتاب ،فأفكاره التي تنساب يف احاديثه هي
نفسها التي يبثها يف كتاباته حيث ال توجد لديه
تلك االزدواجية التي كثيرا ما نراها يف الواقع
األدبي احمللي.
واضاف بأن كثيرا من مؤرخي األدب يعتبرونه
أحد أبرز رموز احلداثة يف الوطن العربي ،يف
شعره مساحة للبوح وفضاءات للخيال اجلامح
دون ابتعاد عن الواقع.
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يف بداية احلديث يورد السريحي قصة الشاعر
الزاهد صالح عبدالقدوس مع اخلليفة العباسي
املهدي الذي أمر بإعدامه ،لبيت شعر قاله تضمن
أنه كان يحتفظ بسرولم يقله ،وإمنا أعطى إشارة
بوجود هذا السر يقول فيه ":رب سر كتمته
فكأني اخرس او ثنى لساني عقل ..ولو أني اظهر
للناس ديني لم يكن لي يف غير حبسي أكل".
حسب رواية ابن القارح يف رسالته ألبي عالء
املعري ،وقال بأن املهدي لم يكن يسأل الشاعر
عن دينه ،وال عن زندقته ،وإمنا كان يسأله عن
السر الذي لم يكن يبوح به ألحد ،وأشار له يف
شعره مبا أفضى إلى قتله ،مع أن القتل كان أمرا
محسوما ،فــ "اجلرمية التي استحق مبوجبها
الشاعر القتل ليست يف مضمون السر بل يف
السر نفسه ،ليست فيما ميكن أن يخفيه بل يف
عملية اإلخفاء يف حد ذاتها ،فالسلطة املتمثلة
يف املهدي الميكن لها ان تتعامل اال مع ظاهر
وواضح ومعلن ،ولها أن ترضى عنه بعد ذلك أو
تسخط ،تثيب وتعاقب" ،وهي ال تريد يف احلقيقة
إعالنا للسر وكشفا عنه بل تريد اال يكون سر
يحتاج إلى السؤال عنه ،فوجود السر يعني ارباكا
للسلطة وإلغاء لقدرتها على الوعي مبا يجري

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

حتت سلطانها ،وهذا ما يعطي للسر نوعا من
السلطة.
واضاف بأن السر ال يتحقق له أي وجود
موضوعي دون أن يعبر عن نفسه باعتباره سرا،
ال سر ما لم يتم اإلعالن عن أن ثمة سرا ،فلو
لم يقل صالح عبدالقدوس ":رب سر كتمته" ما
عرف املهدي أن لديه سرا وال سأله عنه ،فالقوة
املستمدة من السر ال يكتسبها حامل السر ما لم
يشعر من حوله أنه حامل لسر.
وذكر بأن السر يف جوهر وجوده مثل العلن يحمل
يف داخله نقيضه ،يستدرج صاحبه لإلعالن عنه
كما يغري اآلخر مبطاردته للكشف عنه ومعرفته،
السر نصف املسافة بني الوجود والعدم ،حتى عد
أهل اللغة فعل "اس ّر" من االضداد ،فأسر الشيء
اي كتمه وأظهره  ،ذلك حينما يتعلق السر بالزمن
فإنه يتقلب بني االضداد ويطول اختالف القوم
فيما ميكن أن يدل عليه ويشير إليه.
ولفت إلى أن سطوة السر ال تتأتى من خالل كونه
جزءا محجوبا من احلقيقه ،إنه ليس ماال نعلمه
فحسب ،وجود السر ال يعني اننا منلك حقيقة أو
معلومة منقوصة تكتمل مبعرفتنا به ،وإمنا مكمن
اخلطورة أنه ينطوي على احتمال أن يكون كل

متابعات

فاضل العمران

اللواء عبد اهلل البوشي

علي الدميني

محمد احلميدي

يوسف آل ابريه

ما نعلمه وهما وخطأ،
معينة
خصوصية
السرية تؤجل احلديث عن
السر قد ينطوي على
وكثير من الشعراء قد
الشفافية واملصارحة
ما يجل الوعي وعيا
أخذ عليهم املجتمع
زائفا ،السر ميكن ان
عدم الوضوح ،كما
ينخر
الذي
كالورم
يكون
"السر"
يفضح أننا نعيش يف
أخذ على صالح
كذبة كبرى حني يكون
عبدالقدوس ،فقال
جسد احلقيقة
متضمنا مايناقضها أو
احملاضر معلقا على
ما ينقضها ،السر ليس
ذلك بأن هجمة معينة
بقية مختفية من العلم ما دام احتمال أن يكون تعرض لها الشعر احلديث حول عدم الوضوح
نقيضا لذلك العلن واردا.
من جهة ،ومخالفة املعتقد من جهة أخرى ،فكم
وخلص الى القول بأن السر ليس متنا مؤجال مت اجلمع بني الغموض وبني تأكيد املخالفة،
(بفتح اجليم) وحسب ،بل هو منت مؤجل (بكسر بينما كان يفترض ان تسود حالة من حسن الظن
اجليم) كذلك ،ولهذا يصبح تهديدا بالكينونة يف حال عدم فهم معنى الشعر.
باعتبارها محصلة للوعي بالعالم مادام السر االعالمي ،وعضو مجلس الشورى سابقا محمد
تهديدا لهذا الوعي.
رضا نصر اهلل تساءل عن .سر تعالي السريحي
الشاعر على الدميني يف تعليق على حديث على التجربة اإلبداعية السعودية ،فكان رد
احملاضر قال إن النص الذي حتدث عنه احملاضر بأنه ليس متعاليا على املنتج األدبي
احملاضر يعكس حقيقة العالقة بني املثقف احمللية ،لكنه يف الوقت نفسه يشعر بأنه بحاجة
والسلطة ،وابن القارح الذي استعرض القصة ،إلى نص ينطقه ،كما قال الشاعر ":لو أن قومي
وتص ّيد على الشاعر صالح عبدالقدوس منوذج انطقتني رماحهم  ..نطقت ولكن قومي أجرت"،
يتكرر يف كل زمان ومكان ،فهو رمز للسلطة مؤكدا بأنه إذا لم يجد النص الذي ينطقه
املغلوطة التي ال تريد السر.
فإن ثمة عجزا لديه بأنه لم يستطع الدخول
وتساءل احمد اخلميس ما إذا كانت سطوة السر يف العمق ..منوها إلى جتربة كل من الثبيتي
اجتماعية فكان رد احملاضر بأن سطوة السر والدميني فكالهما منحته القدرة على احلديث.
ليست سطوة اجتماعية وإمنا هي سطوة ثقافة اما أحمد اخلميس فقد أوضح بان املجتمعات
ومعرفة ومعلومة تهدد وعي اإلنسان ما دامت هي نتاج ثقافتها فالثقافة هي التي توجد نوعية
مخفية ..فما دام لدينا سر مخبأ فإن احلديث املجتمع  ،وكل مجتمع يعرف بثقافته ..فكان
عن الشفافية واملصارحة يبدو مؤجال فالسر تعليق احملاضر على ذلك بقوله ان مجمتعات
يكون كالورم الذي ينخر جسد احلقيقة.
تنتجها الثقافة وبعضها تنتج هي الثقافة ،ونحن
وقال محمد احلميدي ان احلديث عن السر مجتمع ـ لالسف ـ تنتجنا الثقافة وتسيطر على
فلسفة أو قريب من الفلسفة ،يأتي يف زمن احوج فكرنا ثقافة املوتى ،بينما مجتمعات تقوم بانتاج
ما نكون فيه لإليضاح. ،فالسر هو احلجاب املانع الثقافة.
عن الوعي مؤكدا على أهمية توظيف سلطة اما فاضل آل عمران فقد قال بأن خطورة السر
السر.
يف كتمانه وعدم إظهاره ،كما أنه يكشف ضعف
وقال حسني الدبيسي متسائال كان للشاعر الواقع .

حسني الدبيسي
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حوار

حوار /سلمان العيد

يعد الشاعر عبد الكرمي آل زرع من أبرز من أجنبتهم الساحة
احمللية ،ملا يتميز به شعره م قوة وجزالة وقدرة على تصوير
الواقع ،ورغم أن العديد من النقاد يضعه يف خانة الشعراء
الكالسيكيني ،لكنه ـ يف املقابل ـ يرفض هذا املبدأ ويؤكد بأنه
ال يتماهى أي شاعر قط ،وال يسير بسيرة الشعراء األقدمني
يف تعمد الغموض واإلبهام ونقل الكالم الصعب يف عرضه
للشعر ،ويف الوقت نفسه ال ينظم شعرا ينطوي على ألفاظ
ال تنتمي للغة الشعر..
عن هذه القضية ،وغيرها من القضايا املتعلقة بالشعر
اجرينا احلوار التالي:

الشاعر عبدالكرمي آل زرع لــ "

"

أرفض لقريضي أن يتمرد على قوانين الشعر كي يبقى شعراً

أنا من بيئة تعشق الشعر
ولم أتأثر بشاعر قط

كيف بدأت قصة عالقتكم بالشعر؟

يفهمون أو ال يق ّيمون ما أقول ،فلم يكن ذلك عائقا وهلل احلمد.

ـــ أنا من مواليد جزيرة تاروت ،يف 1381/8/20هـ،
شهادتي الدراسية هي دبلوم محاسبة جتارية من معهد اإلدارة العامة،
عملت يف شركة أرامكو السعودية حوالي  30عاما ،وأنا اآلن متقاعد عن
ـــ ال ليس بهذه الدقة ،نعم رمبا يقال لكل شاعر عامله اخلاص ،فعلى هذا
العمل..
بالنسبة للشعر فأنا ـ كغيري من أبناء هذه املنطقة ـ تعلمت الشعر من املنبر قد يكون لي عاملي الشعري امللتزم بالقوانني الشعرية ،وأرفض لقريضي
احلسيني ،وقد قمت مبحاوالت نظم الشعر منذ أن كان عمري أقل من التمرد على القوانني الشعرية ،ومتى ما جتاوزها الكاتب فليس ِّم كتابته تلك
باسم غير الشعر فإنها ليست بشعر.
عشر سنوات ،مبعنى أن عالقتي بالشعر بدأت يف سن مبكرة.
ٍ

ـــ هل هذا يعني أنك اتخذت طريقة خاصة يف الشعر العربي ،دون أن
يكون لديك مرجعية معينة يف هذا املجال؟

ـــ ألم يكن ثمة شاعر معني كنت قد تأثرت به يف بداية حياتكم
الشعرية ،فقد قيل أنك متأثر بأبي متام؟

ـــ ال يوجد شاعر بعينه قد تأثرت به ،وسرت على طريقته ،بل أنا أقرأ
للجميع وأسمع للجميع ،لكن الذي ساهم يف صقل موهبتي الشعرية هو
أنني من عائلة حتب الشعر وحتفظ الكثير منه ،فوالدي يكتب الشعر
ويحفظ الكثير منه ،كما أن جدي يحفظ الشعر و يتمثل به دائما ،وكذلك
أخواني ،فأنا ولدت يف بيئة شعرية تعشق الشعر ،فضال عن أن حياتي
االجتماعية على عالقة يومية بالشعر العربي ،فقد كنت أنظم األشعار
صغيرا وأعد لطميات العزاء احلسني ،حتى يومنا هذا ..قرأت واطلعت
على نتاج الشعراء الذين سبقوني إلى هذا الفن ،لكن الذي أ ّثر علي كثيرا
هو الوسط الديني (املنبر احلسيني واملنصة) والعائلي واالجتماعي ،وقد
كنت يف وقت ما أقرأ الشعر على البعض وأتعرض لبعض السخرية ،وكان
هذا األمر حافزا لي ال مثبطا ،كوني توصلت إلى أن الذين قرأت عليهم ال
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ـــ هل ميكننا القول بأنك مدرسة لوحدك يف عالم الشعر ،إذ يصفك
بعضهم بأنك أحد داعمي التوجه الكالسيكي يف الشعر ،والرافضني ملبدأ
احلداثة يف الشعر العربي؟

ــــ هذه صفات يطلقها البعض كما يرون ،ورمبا كانت بال تثبت ،لكني
يف احلقيقة أسير وفق مبدأ معني يف الشعر ،هو الذي قلته قبل قليل،
وإذا كانت ث ّمة تقسيمات معينة لدى بعض النقاد فهذا يرجع لهم ،وال
نؤاخذ عليه ،كما أن بعضهم يطلق عبارات جاهزة أخذها من هنا وهناك،
ينقلها وال يدري كنهها وال يتعب نفسه بالقراءة والتقييم ،فكالم النقاد ليس
مقدسا.
ــ هذا يؤكد بأنك ضد احلداثة ،وما زلت متمسكا بالقدمي!

ــ يف احلقيقة أن شعري ال يتسم بهذه الصفة ،وأنا ال أعتمد الكلمات
الصعبة املعقدة كالتي يعتمد عليها الشعراء األوائل ،وأظن بأن شعري

حوار

يختلف عن هؤالء كثيرا ،وال أسلك مسلكهم كما سبق
القول يف البداية ،ألن ثمة خلال كبيرا لدى العديد من
النقاد واألدباء الذين يعتقدون أن قوة البيت تتمثل يف
ألفاظه الصعبة ومعانيه املغلقة واملعقدة أوالغامضة
واملبهمة إن كان له معنى.
ـــ إذن عالم تعتمد قوة البيت يف حال لم نتفق على
أن القوة تأتي من األلفاظ؟

ـــ ال تعتمد قوة البيت على األلفاظ فقط وإن كان
لأللفاظ جمالها وعذوبتها ،فتناسق الكلمات مع
بعضها ،أو املفاجأة وحالة الدهشة التي يحدثها
البيت حينما يقدم شيئا ال يتوقعه املتلقي ،أو الصور
الرائعة و اخلياالت االبداعية واملشاهد املثيرة .

لست ضد احلداثة وقوة البيت
الشعري ليست يف غموضه
مبدئي أذيب روحي يف الواقع
وأعيد صياغته شعرا
ال معنى ملقولة ان الرواية
سحبت البساط من الشعر

هذه املنتديات هو أن تضم بني أعضائها
بعض األشخاص من ذوي اخلبرة يف الشعر
واللغة وما شابه ذلك ..وأحب أن أقول يف
هذا الشأن أن املنتديات واألمسيات الشعرية
إذا كانت تتضمن حوارا مفتوحا بني الشاعر
واملتلقني واملستمعني فإن النتائج سوف تكون
أكثر إيجابية ،وسوف تدعم حركة الشعر.
ـــ لو سألنا الشاعر عبدالكرمي آل زرع عن
تقييمه للساحة األدبية يف املنطقة فماذا
يقول؟

ــــ واقع الشعر يف املنطقة ممتاز وعلى مستوى
عال من النضج ،أستطيع أن أقول بأنه إن لم
يكن األفضل فهو مساو للشعر العربي العاملي
تعدد املنتديات الشعرية
من بني الساحات العربية املتميزة بالشعر
ـــ بناء على كل ذلك ،ما املبدأ الذي تسير عليه يف ظاهرة عليها املزيد من التواصل العربي ،فلدينا شعراء متميزون ،هم امتداد
الشعر ،إذا لم يكن كالسيكيا ولم يكن حداثيا؟
للشعراء املاضني ،ونحن لم نبدأ من الصفر
ــــ إذا ما كتبت قصيدة معينة ال أجعلها بعيدة عن
لكننا قمنا بتطوير حركة الشعر املعروفة يف
الواقع كلية ،فتصبح خيالية ليس لها نصيب من الواقعية احلقيقية ،كذلك املنطقة ،وقد تط ّورت وتوسعت وهلل احلمد.
احلال ال أسرد القصيدة كقصة خالية من أن أرسم بها ما يحلو لي من أي
صنف من الصنوف التي أراها إبداعا ،فحني أكتب القصيدة أرى الواقع ـــ بناء على ذلك ملن تقرأ من شعراء املنطقة؟
واتخاطب معه ،وأذيب عليه ( بحسب ما يناسب املقام) روحي أو أنقشه ـــ أقرأ للكل  ،وال يوجد شاعر بذاته ،وكل ما يقع يف يدي من الشعر يحظى
يف قلبي أو أقرأه يف صالتي أو أطير به آلفاق القداسة ،وبعض هذا هوما بعنايتي وقراءتي.
نراه يف معظم األشعار احلسينية ،حيث يتم دمج الواقع باخليال يف الوصف
ـــ وأين ديوان الشاعر آل زرع؟
لشخصية ما أو حركة مشهد درامي مسرحي متسلسل األحداث.
ـــ أرجو من اهلل أن أوفق لطباعته قريبا بإذن اهلل.
ـــ ما رأيكم يف املدارس احلديثة يف الشعر ،مثل التي تتبنى الرمزية
والبعد عن القيود الشعرية وما شابه ذلك؟

ـــ كيف وجدمت مساهمة النقد األدبي يف دعم حركة الشعر احمللية ،وهل
صحيح بأن كل ناقد هو مشروع شاعر فاشل؟

ــــ كما قلت يف البداية ،وأضيف عليه بأن الشعر الغارق يف اإليهام والرمزية
وليس له معنى أراه شعرا مناوئا لهدف الشعر ،فالشعر ـ عندي ـ رسالة وإذا ـــ ال أستطيع القول بأن كل ناقد هو شاعر فاشل ،فلم أقم بعملية إحصاء
خال هذا الشعر من املعنى وصار غارقا يف اإليهام فليس شعرا ،وأظن أن يف هذا الشأن ،ولكن الذي أجده أن البعض من الشعراء تركوا الشعر
البعض جلأ إليه ألنه ال يستطيع أن يقف أمام بعض القامات من الشعراء بسبب النقد ،ففي كل مرة يقومون بعملية تقييم ألنفسهم فال يعجبهم املنتج
الشعري ،فيتوقفون عن الشعر والدخول يف عامله.

ـــ كنت مساهما يف تأسيس منتدى الغدير للشعر ،كيف كانت تلك
التجربة وما مدى تأثيرها عليك كشاعر؟

ــــ يؤخذ على الشاعر آل زرع قلة اهتمامه بإسلوب االلقاء ،لدرجة
وصفه بالبرود يف هذه العملية؟

ــــ كنت أحد املؤسسني لهذا املنتدى ،تأسس يف العام 1404هـ وهو الذي
جمع الشعراء ،وساهم يف اكتشاف بعض املواهب الواعدة يف هذا الفن ،ــــ ليس صحيحا ،ولكن قد يحدث أن تلقى القصيدة وال أحد يسمعها وال
وكان هذا املنتدى نواة للكثير من املنتديات ومنها منتدى الكوثر احلالي أحد يدري عنها ،كأن يكون اجلمهور محدودا ،ففي هذا الوضع ال يستحق
والذي تأسس عام  ،1426حيث أنه يضم أعضاء من مختلف مناطق املوقف الصراخ ورفع الصوت ،بل يحدث يف كثير من األحيان أن أجتاوز
عن نصف القصيدة ..فقوة اإللقاء يعتمد على اجلو وعلى احلضور.
القطيف .

ـــ رمبا كان سؤاال تقليديا يف هذا اجلانب ،ملاذا جاءت هذه اخلطوة ،وملاذا
املنتدى وما تأثير ذلك على شاعرية أو شعرية الشعراء؟

ــــ متيز الشاعر آل زرع بإتقانه للشعر العربي الفصيح والشعر العامي
احملكي ،كيف استطعت اجلمع بني األثنني وأيهما أقرب للتعبير عن
مشاعر الشاعر آل زرع؟

ــ هي خطوات من أجل االرتقاء بالكوادر الشابة ،واملواهب الواعدة ،فمن
يلتحق مبنتدى معني إذا كان شاعرا فسوف يتطور ،وإذا كان مبتدئا فسوف
يجد من يرشده إلى الطريق الصحيح ،فمن يلتحق باملنتدى فسوف يجد ـــ لقد قيل بأن الشعر العربي الفصيح مهدد بطوفان الرواية ،مبعنى أن
الرواية سوف تأخذ جمهور الشعر العربي ..ماذا تقول؟
من يرشده .وهذه هي نصيحتنا لكل الشعراء املبتدئني ،بأن يلتحقوا
باملنتديات ،ويستمعون الكثير من القصائد بشكل عام ،واملشاركة واحلضور ـــ هذا غير صحيح ،وال أجد له مصداقية ،بدليل أن الشعر يف توسع يومي،
ولم تأخذ الرواية منه شيئا.
يف األمسيات الشعرية.

ـــ الذي أريد قوله باللهجة الشعبية أقوله باللغة العربية الفصحى ،ال فرق.

ــــ بناء عليه ،ما رأيكم يف تعدد املنتديات الشعرية املوجودة يف البالد

.ـــ يف اخلتام ماذا حتب أن تقول؟

ــــ أقول بأن الشعر نعمة ،ومن يتمتع مبوهبة الشعر فقد حظي بخير كثير،
بشكل عام؟
ــ كثرة املنتديات ظاهرة أدبية جيدة ،ولكن يجب أن يكون بينها تنسيق وبالنسبة لي حينما أكتب الشعر أشعر بأني خدمت مبدئي وعقيدتي وديني
وبني القائمني عليها شيء من التواصل والتزاور ،لكن الذي يضمن جناح ومجتمعي ..وفق اهلل اجلميع ملا يحب ويرضى.
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متابعات

تكريم  115طالبا متفوقا
و الدكتورة هدى الخلف في المهرجان السادس بصفوى
شهدت صالة نادي الصفا مبدينة صفوى تكرمي
 115طال ًبا متفو ًقا ،وثالثة من حفظة كتاب
اهلل باإلضافة إلى تكرمي الدكتورة الباحثة
هدى حسني اخللف ،مع  10طالب من ذوي
االحتياجات اخلاصة ،يف برنامج مهرجان التفوق
السادس الذي نظمته جلنة التفوق الطالبي
مبدينة صفوى ،والذي أقيم حتت رعاية مدير
إدارة التعليم مبحافظة القطيف عبد الكرمي
العليط ،وذلك مساء يوم األربعاء  29رجب
.1438
متيز املهرجان باحلضور اجلماهيري من صفوى
وخارجها ،حيث تعدد بني الشخصيات النخبوية
من الوسط التعليمي واالجتماعي والثقايف
باملنطقة وحضور أولياء األمور وطلبة املدارس،
شخصا.
الذي جتاوز 500
ً
وبدأ املهرجان مبسيرة التتويج التي تضمنت
املكرمني ،أعقبها شنف الثالثة احلفظة املكرمني
من أشبال جلنة تراتيل الفجر القرآنية؛ علي
خضر الغاشي ،محمد هاشم الشرفا ،ومحمد
علي آل إبراهيم ،اسماع احلاضرين بتالوة
جماعية.
قدم عضو جلنة التفوق الطالبي ياسر حبيب آل
صالح كلمة جلنة التفوق ،أكد فيها على مكانة
العلم واملتعلمني عبر العصور ،مستشهدا باآليات
القرآنية ،ومناذج تاريخية رسمت تاريخ البشرية
بعلمها ،يف شتى املجاالت العلمية ،مطال ًبا الطلبة
مبواصلة مسيرة هؤالء العلماء واستمرار املسيرة
العلمية التي تعتبر من ضروريات النهضة
والتقدم.
وتطلع من الطلبة الوصول إلى مستوى العلماء
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السابقني ،ويأتي ذلك بالوعي من الطالب
واألسرة مع املعلم باخلصوص ،بخصائص احلياة
وإدراك قواعد النجاح ،والتمسك بقوات النجاح،
مع مطالبتهم باقتحام أغمار العلوم ونهل من
فيض املعرفة ،وإال يكون هدفهم العمل والوظيفة
بل مواصلة البحث والعلم عن اجلديد ليكونوا
يف مصاف علماء التاريخ.
وأكد الشيخ صالح آل إبراهيم يف كلمته
أن التفوق واإلبداع مطلب ضروري لنهوض
املجتمع وتطوره مطال ًبا بدعمه من مختلف
اجلهات املجتمعية ،معتب ًرا الوصول ملرحلة
التفوق ام ًرا جي ًدا ولكن األهم هو احملافظة
على هذا املستوى.
وركز على دور األسرة يف احتضان وصناعة
التفوق حيث ميثلون احلاضن الرئيس
للطالب ،مثمنًا سماحته الدور املبذول من
املعلم يف تنشئة الطالب وتذليل الصعوبات
كونه املوجه احلقيقي للطالب ،كما حث
املجتمع على الوقوف جنباً إلى جنب مع
جلنة التفوق وضرورة دعمها الستكمال تأدية
رسالتها.
و ُقسمت مسيرات التكرمي بني فقرات احلفل
حيث بدأت بتكرمي الفوج األول (املرحلة
املتوسطة) ،مت جنوم صفوى من حفظة القرآن
والدكتورة زينب اخللف حيث حضر بالنيابة
عنها شقيقها محمد حسني اخللف ،بعدهم
الفوج الثاني (املرحلة الثانوية) ،وختمت
بتكرمي املرحلة املتوسطة ،فيما دمج تكرمي
كل
ذوي االحتياجات اخلاصة بني الطلبة ٍ
مع املرحلة التابع لها ،وتخلل احلفل تقدمي
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مقاطع إنشادية من املنشد عبداهلل آل فاران.
وتضمن احلفل تكرمي الرعاة والداعمني والشكر
اجلزيل من جلنة التفوق لأليادي البيضاء التي
ساهمت يف جناح املهرجان من أفراد ومؤسسات
املجتمع.
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متابعات

مصحح

ّ
حذر الباحث والشاعر عدنان العوامي من
نتائج فادحة تأتي من الترجمة من اللغات األجنبية
د .محمد املرهون يقدم درعاً تذكارياً للشاعر العوامي وأ .علي حسن أبو السعود وفؤاد نصر اهلل يقدمان درعاً تذكاري ِا ملقدم احملاضرة أ .رائد اجلشي

حذّ ر الباحث والشاعر عدنان العوامي من نتائج فادحة تأتي من الترجمة من اللغات األجنبية ،خاصة أن تلك
الترجمات تصبح مصدرا لألبحاث والدراسات ،مؤكدا ضرورة توافر جملة من املواصفات واالشتراطات يف عملية
الترجمة ،جتنبا للوقوع يف األخطاء اجلسيمة التي تأتي من ذلك.
قال ذلك خالل أمسية أقامها منتدى حوار
احلضارات مبحافظة القطيف مساء اجلمعة
/18مارس 2017/مبقر املنتدى مبنزل اإلعالمي
فؤاد نصر اهلل حتت عنوان( :الترجمة بني الدقة
ومسؤولية األمانة)؛ إذ أكد العوامي أن الترجمة
ليست سهلة كما تصورها البعض؛ لذلك وضع
ً
شروطا ال بد من توافرها يف من
النقاد القدماء
يقوم بها.
ويرى العوامي أن الترجمة من أكثر األعمال
األدبية مشقة وعسرا ،وإتقانها ال يتيسر إال
ملن أوتي قد ًرا عال ًيا من الكفاءة واألهلية،
فليس معرفة املترجم للغة األجنبية وحدها
كاف ًيا لتمكينه من الغوص يف غمار هذا اخلضم
املتالطم من املعارف والعلوم ،بل ال بد له من
إحاطة واسعة بأنواع املعارف ،بَد ًءا من علوم
اللغة العربية ،وانتهاء بالعلوم املعاصرة كالطب
والصيدلة والعقائد واألديان ،والنحل واملذاهب
والفِ َرق ،والتاريخ واملالحم ،والسير ،واألنساب،
واجلغرافيا  ...الخ
ألنه البد من تعرضه لهذه العلوم أو بعضا منها،
خالل النصوص التي سيبتلى بترجمتها.
ويف حال لم تتوافر له اإلحاطة بهذه املعارف
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كلها ،أو بعض منها  -يرى العوامي  -ضرورة أن احلقيقة بخالف ذلك متاما ،فخسرو لم ير
أن يتمتع املترجم بحس واع يقظ وذائقة مرهفة األحساء ولم تطأ قدمه ترابها بتاتا ...وهذه
يسندهما قدر عال من اجللد والصبر على واحدة من دواهي الترجمة.
البحث والتقصي ،والغوص يف متون املراجع
وذ َّكر بأن أخطر ما يف الترجمة أنها تضطلع بها
وارتياد مراكز العلم والثقافة.
أقالم المعة مشهورة ،ثم تعتمدها وتنتهل منها
ويف هذا املجال حذ ّر العوامي من إفراط املترجم أقالم متاثلها بريقا وشهرة ،فتصبح مراجع
يف الثقة بنفسه واالتكال عليها وحدها فيرى معتمدة للباحثني والدارسني ،وطالب العلم..
يف السؤال غضاضة تصرفه عن السعي ملظان مشي ًرا  -يف هذا املجال  -إلى الشيخ حمد
املعرفة ،مراك َز وأفرا ًدا ،فرب خطأ بسيط أوقع اجلاسر (رحمه اهلل) ،فهذا الباحث العالم أوقعه
من األذى به أو بغيره ما ال ميكن تصوره ،وأصدق مترجمو كتاب دليل اخلليج يف أخطاء جسيمة،
األمثلة على ذلك ما وقع فيه السيد تشارلز شيفر ولوال ما يتسم به الشيخ من الصرامة يف حت ّري
(س َفر نامه) من اللغة الصدق والدقة ،وقيامه بتصحيح األخطاء عند
مترجم رحلة ناصر خسرو َ
الفارسية إلى اللغة الفرنسية ،حينما أجرى إعادة طباعة كتبه لبقي الكتاب مشوها طافحا
تعديال يف صيغة النص األصلي ،فأوقع تغييرا باألخطاء ،ولكن مثيل اجلاسر نادر .
يف مسار خسرو فح ّوله " من األحساء إلى
البصرة" بدال" من اليمامة إلى البصرة" ،وهنا ولم ينس أن ينوه بالسيد منصور اخلريجي
املعضلة ،فخروجه من األحساء يعني  -بداهة مترجم رحلة باركلي رونكيير ،فهو املترجم
مصدقا يف كل ما الوحيد بني من اطلع على عملهم ،احترم نفسه
 أنه دخلها ،وبالتالي يكونَّ
قاله عنها ونسبه إلى أهلها بصفته شاهد عيان وق َّراءه بتصويب أغلب ما وقع فيه من أخطاء
نقل ما رأى وشاهد حتى تلك التي يَ ِس ُمهم فيها عند إعادة طباعة الرحلة ،مبا يف ذلك عنوان
بالكفر وعدم أداء الصالة والصيام ،وأكل حلوم الكتاب ،متم ِّن ًيا أن يقوم بتصويب ما بقي من
صدقه كثير ممن كتب أخطاء لو أعاد طباعة الكتاب.
القطط والكالب ،وهو ما َّ
عن تلك احلقبة ً
نقل عن (سفر نامه) ،يف حني

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

متابعات

واستعرض العوامي عددا من الكتب التي ترجمت
ووقعت فيها األخطاء ،ففي كتاب (وسط اجلزيرة
العربية وشرقها) ملؤلفه وليم بلجريف ،وترجمة
صبري محمد حسن الذي نقل نصا مترجما
لقصيدة مشهورة يقول مطلعها املترجم (آه يا
صبا جند عندما تهب عليال من جند ) ...يف
حني أن املترجم لو اطلع على مصدر من مصادر
األدب لوقع على النص األصلي العربي وهو
صبا جند متى هجت من جند) للشاعر
(اال يا َ
عبداهلل اخلثعمي الشهير بابن الدمينة..
ويف كتاب (اخلليج وبلدانه وقبائله) ملؤلفه اس.ب
 .مايلز جند نصا مترجما يقول " إن من بني
الهدايا التي أرسلها أمير عمان إلى اخلليفة
املقتدر  -كما يقول السيوطي  -دمية تتكلم،
وكانت تردد كلمات هندية وفارسية أفضل من
الببغاء .أال يوحي هذا  -لو صحت الترجمة -
بأن عمان يف ذلك الزمن تع ُّد من أرقى الدول
الصناعية؟ ولكن الهدية التي أعيت املترجم
فسماها دمية هي طائر املينا املشهور وهو من
فصيلة الزرازير القابلة للتعلم كالببغاوات!
وانتقد العوامي بعض املترجمني الذين يضعون
رأيهم خالل النص ،فاألمانة تقتضي االلتزام
بالنص ،وإذا كان رأي يخالف النص األصلي
فيمكنه التنويه به يف الهامش وليس يف األصل
وعلى هامش األمسية جرت مداخالت من قبل
احلضور وأبرزهم السيد عباس الشبركة ،هاشم
الشخص ،خليل الفزيع ،اللواء عبداهلل البلوشي،
وغيرهم
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تمساح السباحة السعودية علوي مكي لــ "

شاركت في  25سباق ًا عالميـــ
حوار /سلمان العيد
علوي بن محمد مكي آل ابراهيم ،اشتهر بإسم (علوي مكي) ،ذلك السباح
العاملي الذي شارك يف  25سباقا عاملي ًا واقليمي ًا ومحلي ًا ،وحقق إجنازات رائعة
مرات ،كان يف أحدها قد
يف عالم السباحة ،إذ يكفي أنه عبر بحر املانش ّ 6
بقى يف املاء  13ساعة ،استطاع ـ بإرادته ومهارته السباحية ـ ان يختصرها يف
املرة األخرى الى  10ساعات ثم إلى  8ساعات ،وكان أحد املساهمني يف جعل
عبورا لبحر املانش الشهير.
اململكة يف مقدمة دول العالم األكثر
ً
علوي مكي حتدث إلى "اخلط" عن بداياته وإجنازاته ،لكنه ـ يف الوقت
نفسه ـ نعى واقع السباحة احمللية ،التي ال تزال "مكانك راوح" ،ولم تتواصل
اإلجنازات التي حققها جيل السبعينيات والثمانينيات ،وذلك ألسباب
موضوعية يوردها "متساح السباحة السعودية" يف احلوار التالي:

ـــ كيف كانت بداياتكم ؟

ـــ أنا علوي بن محمد بن مكي آل ابراهيم ،من
مواليد صفوى ،بدأت عالقتي بعالم السباحة
سنة  1971حينما كنت طالبا يف املرحلة الثانوية،
وأول مهرجان سباحة شاركت فيه يف عيون
صفوى ،وأول بطولة شاركت فيها وأقيمت يف
املنطقة الشرقية كانت يف العام  1972وقد
حققت املركز األول ،وكنت ضمن نادي الصفا
حتت اشراف املدرب املصري كمال محروس،
وحققت املركز الثاني أيضا يف بطولة اململكة بعد
السباح جنيب مصلي ،وذلك ألن الظرف لم يكن
يف صاحلي ألن البطولة أقيمت يف جدة وكان
الزميل مصلي يعرف شرم أبحر ،وابتسم احلظ
له وحقق البطولة.
ـــ وكيف متت االنطالقة نحو األلقاب؟

إجنازات اململكة يف عالم السباحة.
ـــ وكيف متت قصة عبور املانش ،الذي يعد
من أبرز اجنازات السباحة يف اململكة ،وكل من
يتخطى هذا البحر يعد سباحا عامليا؟

ـــ يف العام  1975كنت أول مرة أعبر بحر املانش،
وكنت أنا أول سعودي بل أول خليجي يقدم
على هذه العملية التي تعد صعبة على العديد
من السباحني ،والسبب أن بحر املانش تيارات
متالطمة مع بعضها ،فضال عن طول املسافة،
فتستغرق العملية ساعات طويلة.
ـــ كم مرة عبرت املانش؟

ــ قطعت بحر املانش  6مرات ،مرة استغرقت
العملية مني  13ساعة ،ومرة  8ساعات ،ومرة
عشر ساعات ،وهذا االجناز لم يحققه أحد
غيري من السباحني السعوديني ،فالسباح سيد
فاخر قطعه مرتني ،وأحمد بلغنيم (الذي اصبح
مديرا للتعليم يف االحساء) قطعه مرة يف 15
ساعة ،وأشعر بالفخر أن هذا االجناز ال يزال
رقما عامليا مسجال باسم اململكة فنحن األكثر
من قطع املانش ذهابا وايابا على مستوى العالم.

ـــ بعد تلك البطوالت األولية شاركت مع املنتخب
السعودي للسباحة يف بطولة اخلليج األولى عام
 1973وحزت على املركز الثاني ،ثم شاركت يف
سباق النيل اخلامس يف مصر عام  1973وقد
أقيم السباق مع حرب اكتوبر فحزت على املركز
الرابع من بني السباحني املصريني املعروفني يف
هذا املجال ،ثم أتت قصة عبور بحر املانش الذي ـــ بناء على هذه اإلجنازات ،لو أردنا احصاء
عرفت به منذ ذلك احلني وإلى اليوم من أبرز اجنازات الكابنت علوي كم تصل؟
ــ احلمد هلل شاركت يف  25سباقا دوليا واقليميا،
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بعد نهاية عبور املانش 1977

حوار

ـــــ ًا وعبرت "المانش"  6م ّرات

مع الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح عام 1971م
 6منها يف اخلليج العربي ،و 6يف بحر املانش،
واثنني يف مصر ،واثنني يف سوريا ،واثنني يف
كندا ،و 6مسابقات يف ايطاليا ،وقد حققت
مراكز متقدمة يف أغلبها.
ـــ وانت حتقق هذه اإلجنازات الرياضية للوطن
وللنادي ،هل كنت العبا محترف اللعبة أم كنت
هاويا؟

مع األمير فيصل بن فهد 1974م

العامة لرعاية الشباب ،ووفقت خلدمة الوطن
من هذا الطريق ،وأصبحت رئيس قسم األندية
بفرع الرئاسة باملنطقة الشرقية ،ثم أصبحت
مدير مكتب الرعاية بالقطيف ،حتى تقاعدت
عن العمل قبل أربع سنوات ،فكل حياتي قضيتها
خلدمة الرياضة ،كالعب وحكم ومدير.
ـــ يف الوقت احلاضر ،وبحكم اخلبرة الطويلة
يف املسابح والسباقات ،كيف ترى واقع السباحة
السعودية؟

ــ كل هذه االجنازات حققتها وأنا العب هاو،
وكنت طالبا يف الثانوية ،وبعدها طالب تربية
رياضية يف جمهورية مصر العربية ،واملفارقة ـــ واقعها متواضع للغاية ،فقد انحسرت
أنني اعتزلت اللعب والرياضة سنة  1980ولم اإلجنازات ،ونحن نبكي على األطالل ،ولم تعد
لنا تلك اإلجنازات الكبيرة التي وضعت اململكة
أبق يف السباحة سوى سنة بعد التخرج.
يف مقدمة دول العالم يف هذه اللعبة.
ـــ هل تركت السباحة أم الرياضة بشكل عام،
خاصة وأنك متخصص يف التربية البدنية؟

ــ رمبا تركت السباحة ،لكني لم أترك الرياضة
فقد عملت مدربا لفترة ال تزيد عن سنة يف نادي
اخلليج ،وذلك يف العام  1980ثم عملت حكما
يف العاب القوة ،وحصلت على الشارة الدولية
وبقيت فيها حتى عام 2013

ـــ وخالل تلك الفترة اين كانت وجهتك
الوظيفية؟

ــ التحقت بالعمل احلكومي ،فعملت يف الرئاسة

ـــ ويف رأيك ما االسباب وراء ذلك ،وكيف يتم
النهوض بهذه اللعبة التي كنا عامليني فيها؟

احلاضر ال العيون موجودة وال البحر صالح
لرياضة السباحة ،ولك أن تتصور يف محافظة
القطيف يوجد بها  13ناديا رسميا ،كلها ال تولي
لعبة السباحة أي اهتمام باسثتناء أندية الصفا
واخلليج واالبتسام ،بينما لو كان لكل ناد من هذه
األندية مسبح على مواصفات عاملية الستطعنا
مواصلة االجنازات وجتاوزناها ،ولهذه العوامل
وغيرها تركت السباحة ولم أدخلها حتى من
بوابة التدريب ..كما أن من األخطاء التي وقعنا
فيها هو الفصل بني السباحة وكرة املاء ،فكل
منهما يك ّمل األخرى ،فال يوجد العب كرة ماء
غير سباح ،لذلك جتد أغلب السباحني يتجهون
نحو كرة املاء.
ـــ قالوا منذ زمن أن "ابن الوز عوام" ،هل هذه
القاعدة مطبقة لدى علوي مكي ،مبعنى هل
احد من اوالد علوي مكي دخلوا هذا املضمار؟

ـــ أرى التراجع ألسباب ،هذه األسباب يف حال ــ قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أشير
مت جتاوزها يتحقق النهوض والعودة بالسباحة بأني اشتهرت بـ"علوي مكي" ،ومكي هو اسم
السعودية إلى واقعها العاملي املتميز ،أننا نحتاج ـ اجلد ،والوالد اسمه محمد ،وأنا من عائلة آل
يف احلقيقة ـ إلى رعاية النشء اجلديد ،واالهتمام ابراهيم يف صفوى ،وصرت مشهورا بهذا االسم،
باجليل الناشيء ،وذلك عبر استقطابهم وتوفير أما بخصوص أوالدي فاالبن األكبر أحمد ليس
االمكانيات اخلاصة بهذه اللعبة ،وأبرزها رياضيا والعالقة له بالرياضة ال من قريب وال
املسابح املجهزة ،فقد كنا يف زمن سابق منارس من بعيد ،وعبد اهلل ميارس لعبة رمي القلة
السباحة يف العيون ،ثم يف البحر ،يف الوقت
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علوي مكي يحمل شعار الوطن ويستعد للسباق
والتحق قبل فترة مبنتخب اململكة للشباب ،وأما
حكيم فهو العب جودو وال أحد من األبناء دخل
السباحة.

ـــ على ضوء التجربة أيضا ،فقد عاصرت
الرياضة كالعب وكحكم وكإداري  ..ماذا ينقص
رياضتنا احمللية؟
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علوي مكي يف عصر اجليل الذهبي للسباحة السعودية يف السبعينات
ـــ الشك يف أنهم يتحملون جزءا من املسؤولية،
والذي يتمثل يف عدم اجلدية ،فمن يتطلع ألن
يصبح رياضيا ويحقق اإلجنازات عليه أن يركز
على مسألتني هما املستقبل الوظيفي والرياضة،
وما عدا ذلك ينبغي أن يتخلى عنه ،كالسهر
والرحالت وما شابه ذلك ،فقد كنت أذاكر
دروسي وأنا يف احلافلة ..فالرياضة ليست لعبة ـــ وهل لديك تواصل مع النادي؟
ــ لدي تواصل عادي ،فأنا أقصده يف املناسبات،
فقط وإمنا التزام.
فيبقى النادي منزلي الثاني.
بالعمل فيها بيدي ،فكانت هذا مبثابة نشاط
رياضي لي ،ورغم أن لدي بركة سباحة يف املنزل
ويف املزرعة لكني ال أمارس السباحة الرياضية
فيها كما كنت يف السابق ،إمنا أمارس السباحة
الترفيهية فقط.

ــ رياضتنا احمللية ـ رغم التطورات الكبيرة التي
نشهدها ـ تعاني من وضع سلبي للغاية يتمثل يف
التوجه الزائد على اللزوم لكرة القدم ،وال شك أن
كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى ،ولكن ليس
كل أحد ميلك مقومات التميز يف هذه اللعبة،
فنحتاج لبعض الوعي كي نولي اهتماما لأللعاب
الفردية األخرى ،لقد كنا يف السابق نوفر من
مصروفنا اليومي لكي نوفر مستلزمات اللعبة،
بينما يف الوقت احلاضر ميكن توفير كل ذلك
بسهولة ،ولكن نحتاج إلى مزيد من االهتمام،
وقد أثيرت يف سنوات سابقة بأن تتخصص
بعض األندية يف بعض األلعاب ،فيكون ناديا
متخصصا يف القدم ،وآخر متخصصا يف اليد،
وثالث يتخصص يف السلة أو السباحة أو  ..أو
 ..كما أننا ـ يف الغالب ـ ال نفتح املجال لالعبني
ألن يجربوا حظهم يف أكثر من لعبة ،فمن يدخل
السباحة ال يخرج منها حتى يعتزل ،بينما املنطق
يقول بأن الالعب إذا لم يبرع يف لعبة معينة رمبا
برع يف لعبة أخرى ،بل حتى لو كان بارعا يف تلك
اللعبة ال مينع أن يجرب نفسة يف لعبة أخرى
فمثال الالعب ناجي أسعد الذي بات يف وقت ما
أفضل العب يف رمي القلة يف افريقيا كان العب
كرة سلة يف النادي األهلي بجدة.

ـــ بعد بطولة اخلليج عام  1973حصلت على
عرض للعمل يف القطاع الرياضي يف دولة
االمارات العربية املتحدة ،فلم أتفاعل معه كثيرا
وفضلت البقاء يف اململكة ،كما حصلت على
عرض للعب يف نادي األهلي ولم اذهب ،ففضلت
البقاء يف نادي الصفا ،ثم التدريب والتحكيم كما
قلت يف البداية..

ـــ اال ترى أن بعض اإلشكال يأتي من الالعبني
أنفسهم؟

ــ أمارسها بشكل محدود ،فلدي مزرعة اقوم

ـــ على فكرة التخصيص ،طرحت فكرة أن يتم
حتويل األندية إلى شركات ومؤسسات ربحية،
ماذا تقول يف هذه الفكرة؟

ـــ الم تفكر بأن تعود إلى التدريب مرة أخرى؟

ــ ال أفكر يف أي وظيفة أو عمل لها عالقة
ــ الفكرة جميلة ورائعة ،ولكن من الذي سوف بالرياضة
يشتري أندية غير مضمونة الربح ،وذات ــ وال حتى االستثمار ،كأن تقيم مشروعا
امكانيات متواضعة ..واعتقد أن املسألة بحاجة رياضيا لتدريب الكوادر احلديثة؟
إلى وقت أطول ،فتخصيص األلعاب بالصورة ــ هذه الفكرة أجدها مالئمة ،ولكنها حتتاج إلى
التي ذكرت قبل قليل ،وحتوي األندية إلى دراسة جدوى ،لكنّي لم أفكر يف اإلقدام عليها.
شركات ربحية ،هي أفكار ال تزال على الورق،
نأمل أن تأخذ وضعها السليم خلدمة الرياضة .ـــ ما اصعب املواقف التي مرت على السباح
علوي مكي يف عالم السباحة؟

ـــ بعد تلك اإلجنازات الم حتصل على عقود
احترافية للعب أو للتدريب يف أماكن معينة؟

ــ بعد هذه الفترة هل متارس الرياضة ام
توقفت عنها؟

العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

ــ كل هذه املسابقات التي دخلتها لم أفكر يوما
أن انسحب ،لذلك لم يحدث أن انسحبت من
سباق معني ،كما أنني ال أدخل سباقا اال وقد
وضعت يف حسابي أن أحقق املركز األول فيه،
وال أقبل التنازل حتت أي ظرف ،ولم أفكر يف
األخطار ولم اتعرض لشيء من ذلك ،يكفي اني
يف أحد سباقات عبور بحر املانش قضيت حتت
املاء  13ساعة متواصلة ،كانت السفن املراقبة
للسباق تعطيني الطعام على شكل ماء به مواد
غذائية كاملة نقوم بشربها خالل السباحة ..ولم
حتدث لي أي مفاجآت يف نشاطي الرياضي يف
السباحة اال مرة واحدة يف جزيرة كابري يف

حوار

ايطاليا حيت مت التأكد من األرصاد أن املياه
طبيعية يف اجلزيرة واجلو صالح للسباحة،
وبينما نحن يف السباحة إذ تغير الوضع وصارت
األمواج تعمل ضدنا ،ولم يكن مبقدورنا العودة
فتحملنا الضغوط حتى أنهينا املسابقة ،بسالم.
ــ الم تتعرض إلصابة أو شد عضلي وأنت يف
داخل املاء؟

ــ من ميارس رياضته بشكل جاد ال ميكن ان
يتعرض لشد عضلي اثناء ممارسة الرياضة او
خارج التدريب واملنافسة ،ولذلك لوجود حالة من
املواءمة بني عضالت اجلسم واألجهزة احليوية
يف اجلسد إلجناز املهمة املوكلة إليه ،لذلك
لم أتعرض لشد عضلي وال حتى اصابة أثناء
السباحة.

ــ ولكن السباحة عملية خطرة ،خاصة وأن
العملية تتم يف أجواء باردة أو متقلبة؟

ــ يحدث أن السباح يواجه صدمة املياه الباردة،
وهذه ميكن تفاديها إذا كانت يف املياه املفتوحة
باستخدام العوازل التي تغطي منتصف اجلسم
يف أول السباق وتزال بعد فترة من البداية وتغطية
مقدم الراس ،وأما إذا السباق يف املسابح فيمكن
ان يبدأ السباح بعمليات اإلحماء جلميع عضالت
اجلسم خارج املاء ثم التعرض السريع لصدمة
املاء وممارسة السباحة بشكل آمن.

ـــ من املعروف أن سباقات السباحة تتم يف
األنهار ،ويف البحار ،مبعنى تقام يف املياه املاحلة
والعذبة أيها كانت أسهل على الكابنت علوي
مكي؟

ــ يف البحار أو يف املياه املاحلة تكون كثافة امللح
أكبر منها يف املياه العذية ،لذلك تكون السباحة
يف البحر اسهل منها يف النهر.

علوي مكي يتحدث عن إجنازات السباحة السعودية

ـــ يف اخلتام ماذا تقول؟

ــ السباحة نشاط رياضي جميل وراق ،ويعمل
على توزيع الدم يف جسم اإلنسان بشكل متواز
لوجود السباح بشكل افقي على املاء ،وهذه
العملية تسهم يف تخفيف الضغط على املفاصل
وزيادة املرونة ،كما أن السباحة ميكن تعلمها
يف االشهر األولى لإلنسان ،فضال عن أنها
وسيلة لالسترخاء بعد أي مجهود بدني ،كونها
تعيد العضالت إلى وضعها الطبيعي وتخفيف
الضغط على العضالت والتشنجات املصاحبة
للحركة والعمل ،كما أن السباحة تعمل على
تخفيف الضغط النفسي واالسترخاء ملواجهة
احلياة ..وكم أمتنى أن تكون السباحة جزءا من
التربية البدنية يف املدارس ملا لها من دور مهم يف
تنشيط العقل واجلسم ودفع الكثير من االمراض
لدى ابنائنا الطالب .وأمتنى أن تعود السباحة
السعودية إلى سابق عهدها.

يف جزيرة كاري اإليطالية يف السبعينات
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البناء المؤسسي
في األعمال االجتماعية

م .عباس رضي الشماسي
رئيس جلنة تنمية اجتماعية

إن املتأمل يف مجتمعاتنا احمللية يرى تواجداً نشطاً للجان واجلمعيات والنوادي والفرق التطوعية
املختلفة ويرى دورها امللحوظ يف تدعيم برامج التنمية وكذا أيضاً ينشط العديد من أفراد املجتمع
يف مجاالت عديدة كالبيئة والفنون واملجاالت العلمية وخالفها.
أشخاص تقود مثل هذه األعمال ويعتمد املجتمع يف دعمه
ويبرز من خالل هذه األعمال واألنشطة
ٌ
للمؤسسات تلك وخصوصا اخليرية منها على الثقة بأشخاص القائمني على هذه املؤسسات ،أكثر
من اعتمادهم على املؤسسات ذاتها نظراً حلسن سيرتهم ونشاطهم االجتماعي وهو ما يشكل أبرز
عوامل اجلذب للمتبرعني والداعمني ،وال ضير يف ذلك؛ إال أنه ما لم تهذب هذه الشخصيات
القيادية بانتهاج العمل املؤسسي والعمل اجلماعي وإشراك اآلخرين يف توجيه األعمال وتوجيه
املوارد فستجد نفسها مدفوعة بتيار الثقة واألمانة التي يوليها املجتمع نحو التفرد والسيطرة ،ورمبا
تهميش اآلخرين ،وما لم حتسب العواقب قد تتحول املنظمة إلى الضياع والشتات بعد ذهاب هذه
الشخصيات ألي سبب ما.
لم يعد هناك مجال للنزاع ،أن العمل املؤسسي خي ُر وأولى من العمل الفردي ،وما نحتاجه هو
ان نحقق التوازن بني الروح الفردية والروح االجتماعية عن طريق اإلدارة املتوازنة التي ال تهمش
مرؤوسيها ،وال تنمي يف القادة الفردية اجلامحة بل توفر لهم البيئة املناسبة لتنمية شخصياتهم
وصقل جتاربهم مع اختيار أساليب العمل التي تنمي مبادراتهم الذاتية دون التسلط.
نعم ،لقد خلق اهلل االنسان وفطره على حب ذاته والتعصب ألفكاره فهو طموح ،يعتد برأيه ،ويحب من
يوافقه ،وقد يبادل العداء من يعانده ومييل إلى حب التفرد والسيطرة على اآلخرين.
ولك باملقابل أن تتأمل يف النفس التي تسمو فوق هذه الغريزة فتملك روحاً مؤسسية وتفكر بعقلية
جماعية.
لهذا االسباب وغيرها ال بد من إبراز أهمية البناء املؤسسي والنظر يف واقع اللجان واجلمعيات
احلالي وتلمس الهموم والتحديات التي يعاني منها قطاع األعمال االجتماعية واقتراح آليات العالج
ومداخل التطوير.
أهمية البناء املؤسسي:
ميكن تعريف العمل املؤسسي بانه :التجمع املنظم
بلوائح واشتراطات يوزع العمل فيه على إدارات
وأقسام متخصصة وجلان وفرق عمل بحيث تكون
مرجعية القرارات فيه ملجلس اإلدارة أو ملجلس
تنفيذي ،وتكمن أهميته يف عديد من السمات
واخلصائص حيث انه يحقق مبدأ التعاون
واجلماعية ،والتكامل ،ويعزز مبدأ التخصص،
ويحقق االستقرار النسبي يف الوقت الذي يخضع
فيه العمل الفردي للتغير قوة ،وضعفاً ،ومضموناً،
واجتاهاً ،بتغير األفراد واختالف قناعاتهم كما
ان العمل املؤسسي يقترب من املوضوعية ويدفع العمل نحو الوسطية والتوازن و يوظف كافة اجلهود
البشرية ويستفيد من شتى القدرات ويضمن االستمرارية يف العمل مع مواجهة التحديات بالعمل
اجلماعي املنظم ويعطي املشروعية واملصداقية وفوق ذلك كله يضمن العمل املؤسسي عدم تفرد
القائد يف القرارات املصيرية ويحافظ على االستقرار النسبي املالي واإلداري من خالل اتباع
مجموعة من نظم العمل ووجود قواعد وإجراءات رقابية تعمل على حتقيق األهداف مبا يتفق مع
رؤية املؤسسة كما يضمن العمل املؤسسي بأن جميع العاملني ملتزمون مبنظومة من القيم واملبادئ
يتمحور حولهم األداء والعالقات اإلنسانية ويكسب صفة الشرعية الرسمية ويسهل التسويق للعمل
وزيادة موارده ويك ّون بيئة حاضنة لتمكني القيادات البديلة.
ال يقوم أي بناء ،إال إذا ارتكز على أركان أساسية متينة وكلما كانت هذه األركان قوية كان البناء قوياً
فكذلك البناء املؤسسي.
ومن أبرز املكونات هو البناء التنظيمي إذ أن لكل منظمة بناء تنظيمي يوضح تقسيم النشاطات
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واألعمال والواجبات ويستلزم ذلك حتديد أهداف املنظمة وأوجه النشاطات وحتديد العمليات املطلوبة يف كل نشاط وجتميعها يف وحدات إدارية،
وحتديد الوظائف يف كل عملية ويضمن الهيكل التنظيمي وضوح األدوار واملسؤوليات والصالحيات.
كما يستلزم وجود نظم للرقابة والتقومي واملكافأة يساعد اإلدارة يف تنظيم وتنسيق جهود العاملني للوصول لألهداف.
واقع اجلمعيات واملنظمات:
خلصت دراسة مسحية أجرتها مؤسسة امللك خالد اخليرية عام  2011و املعنية بتأهيل وتطوير
قدرات املؤسسات االجتماعية على  165منظمة وجمعية خيرية وأهلية باململكة مسجلة بوزارة
الشؤون االجتماعية إلى ضعف البناء املؤسسي بشكل عام وضعف امللكات اإلدارية لدى بعض
القائمني على املؤسسات االجتماعية وضعف التوافق بني الهيكل اإلداري وأهداف املنظمة وعدم
وضوح املهام والصالحيات اإلدارية واملركزية وضعف مبدأ التفويض وعدم وجود بيئة العمل
الصاحلة وغياب التجانس بني بعض األعضاء وضعف أهلية بعض األعضاء وعدم وجود الرؤية
الواضحة ملسيرة املنظمة وضعف الرقابة و التقومي ومحدودية املوارد املالية واالعتماد على
التبرعات والهبات ،وعدم السعي لتكوين أوقاف تعتمد عليها املنظمة أو مشاريع استثمارية ووجود
ضعف يف برامج التسويق والترويج وضعف انسياب املعلومات واالوامر وضعف الترويج اإلعالمي
والظهور املوسمي والركود وعدم وجود أدلة مكتوبة توضح اإلجراءات وعدم تطور االساليب
واللوائح الداخلية وغموض قيم وأهداف املنظمة عن االعضاء وضعف التخطيط لألنشطة وعدم
السماح لتفرغ املوظفني للعمل التطوعي وضعف الدعم القطاع اخلاص واحلكومي وعدم تطور اساليب وإجراءات العمل واللوائح الداخلية وضعف
مهارات التواصل مع األخرين وضعف التنسيق بني املنظمات واجلمعيات خصوصاً أن التعاون والتكامل والتنسيق أمور الزمة وضرورية للمنظمات ذات
األهداف املشتركة واملنطلقات الواحدة إذ تتكرر األنشطة واملشاريع وتتكرر ،األخطاء واالهتمام بجوانب املساعدات وعدم االهتمام بجوانب التنمية
والتوعية والتأهيل بالشكل املطلوب ،وعدم وجود آليات منصفة لتقييم عمل املنظمات اخلدمية إذ قد يتساوى اجلميع يف استحقاقات املساعدات
احلكومية.
آفاق ومداخل التطوير:
 .1ال شك أن هناك جناح ملموس يف البناء املؤسسي للمنظمات اخليرية واالجتماعية ،واملنظمات الناجحة هي التي تتسم بتبنيها للتطوير الدائم وتبنيها
لروئ نقدية للواقع ،ووجود هاجس ورغبة يف التطوير لدى القائمني عليها .ويف تقديري املتواضع ومن واقع احلال ومن نتيجة الدراسة أعاله أستطيع
القول بأن املنظمات واجلمعيات االهلية بحاجة إلى بناء قدراتها املؤسسية يف التخطيط االستراتيجي الذي يساعد املنظمة يف تركيز جهودها و أن
يصبح لكافة اعضائها وضوحاً لرؤيتها باجتاه حتقيق االهداف ،ويساعد يف توقع ما ستكون املنظمة يف املستقبل املنظور ،كما أن املنظمات بحاجة إلى
التطوير االداري والتنظيمي ألجهزتها املترهلة عبر تطوير قدرات املوظفني وحشد املتطوعني واعداد االدلة واالجراءات وتطوير البيئة احملفزة واعداد
الهياكل التنظيمية والوصوفات الوظيفية التي توضح املهام واملسؤوليات والتي تنبثق من إطار العمل االستراتيجي الذي تخطه املنظمة لذاتها عبر حتديد
ووضع اخلطط والبرامج املعتمدة على دراسة حتليل املعوقات والصعاب ونقاط القوى والضعف ورفع الكفاءة املؤسسية ومن ثم تنفيذ ذلك من خالل
خطط تشغيلية وآليات واضحة ثم تقييم االجنازات من خالل معايير واضحة مرتبطة باخلطط واألهداف.
 .2االهتمام بقيادة املنظمات واملنشأت االجتماعية وإعدادهم وتدريبهم واختيار الكفاءات التي متلك الوضوح يف الرؤى واالستراجتيات ولديها القدرة
الكامنة يف حتليل العوامل املؤثرة على أداء املنظمة وتشجيع االبتكار ومشاركة العاملني وزرع ثقافة االبداع.
 .3االنفتاح على االفكار ،قبول التغيير ،إدارة التغيير باحترافية واالنفتاح عليه فالتغيير أهم مفاتيح االبداع.
 .4االهتمام باملتطوعني وشؤونهم ومساندتهم وإعطاء الشباب الطامح فرصة يف إدارة املنظمات.
.5االهتمام بحيازة االوقاف واملشاريع االستثمارية وجعل ذلك من صلب استراتيجيات املنظمة وخططها وإفراد التكوينات اإلدارية والسياسات.
 .6االهتمام باإلعالم املدروس الواضح الذي يركز على اجلوهر وليس على املظاهر
والقشور واأللقاب واالستقباالت والتشريفات بل على الدور الذي تضطلع به املؤسسات
حتى تترسخ الثقافة الالزمة لدى املجتمع بأهمية دعم العمل االجتماعي واملشاركة
فيه.
 .7االهتمام مبجاالت التنمية والتأهيل ورسم استراتيجيات مكافحة الفقر واالنتقال
من مرحلة رعاية الفقر إلى إدارة الفقر ،بالتركيز على التأهيل والتدريب.
 .8التنسيق والتعاون بني املنظمات واجلهات ذات األهداف املشتركة والتكامل والتعاون
بينها.
 .9أن تسود لغة احلوار حتى تتالقى األفكار للخروج بأفضل احللول.
واهلل من وراء القصد
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مقال
حوار

مشروع التعمير البشري

ماجد نزار القطري
Resources:
The Longevity Project:
Surprising Discoveries
for Health and Long Life
from the Landmark EightDecade S tudy

نتائج عجيبة لدراسة عمرها  ٨٠عام
لطاملا كان العيش لعمر طويل محط تفكير وآمال العديد من الناس والعلماء على حد سواء .الكثير من االسئلة البارزة
كانت مطروحة على الساحة العلمية لسنوات طوال لتتسائل عن ماهي املتطلبات األساسية لعيش أطول عمر ممكن
وبصحة سليمة ؟ وهل هناك شخصيات معينة تعيش ألعمار أطول دون غيرها ؟ وهل توجد ظروف وعوامل حتفز
وتساعد يف التعمير ألعمار طويلة ؟ وماهي املعوقات التي تعوق ومتنع البشر من التعمير ألعمار مديدة ؟ والعديد
من األسئلة املتلهفة ألجوبة كانت خفية خالل القرون املاضية.
يف دراسة استمرت لثمانية عقود؛ قام عالم النفس األمريكي بجامعة ستانفورد لويس ترومان يف عام  1921ببدأ
مشروعه املتعلق باإلجابة عن األسئلة الغامضة املتعقلة بالتعمير البشري .قام ترومان باختيار مجموعة من الطالب
بعناية دقيقة حتت سن العشرة أعوام بناء على قدراتهم وإمكانياتهم الفكرية .هذه املجموعة من الطالب مرت
مبقابالت واختبارات دقيقة من سن الطفولة إلى سن الشباب .وقد عني العالم ترومان عائالت األطفال مبراقبة
تصرفات أطفالهم بعناية ،وتسجيل املعلومات يف تصنيف خاص أعده ترومان ليقيس منط سلوك األطفال وصفاتهم
وجانبهم االجتماعي والعديد من القياسات الدقيقة واملختصة بالشخصية .يف عام  1956توفى العالم ترومان ولكن
املشروع استمر من قبل علماء آخرين ومن أبرزهم البروفيسور األمريكي هوارد فريدمان والبروفيسورة األمريكية
ليسلي مارتن من جامعة كاليفورنيا.
حياة طويلة األجل مع "احلصافة"
بعد سنني من الدراسة والبحث يف املجموعات التي مت اختيارها من العالم ترومان وبناء على الدراسة لقد تبني
أن املؤشر األول للتعمير يف فترة الطفولة والشباب هو "احلصافة" أو مبعنى أوضح هو الشخص الذي غال ًبا ما
أن الشخص
ص َف يف أحكامِ ه :كانت أحكا ُم ُه عادِ لَ ًة حتتكِ ُم إلَى ال َعقلِ  .أي ّ
ينجز وف ًقا ملا ميليه الضمير .حيث يقال َح ُ
املتعقل اللبيب الذي يعيش حياته باستقرار واجتهاد ويدرس األسباب والنتائج قبل أي عمل يقوم به فهو غال ًبا ما
يعيش حياة أطول من غيره .حيث أن الذين عاشوا حياتهم باقتصاد وتعقل ومسؤلية موجهة وممركزة عاشوا احلياة
األطول .وبناء على هذه النتائج هناك  ٣أسباب توضح ملاذا هؤالء العينة عاشوا حياة صحية طويلة .السبب األول
كان واضح وصريح وهو أن احلصيفني أو املتعقلني مييلون ويتوجهون إلى حماية أنفسهم من الولوج واملشاركة يف
غالبية األنشطة اخلطرة واملسببة لألذى ،حيث أنهم يدرسون كل عمل أو خطة قبل املشاركة .ولهذا هم غال ًبا ما
يستشيرون اآلخرين ويأخذون املشورة بتعقل ودراسة عالية للغاية.
السبب الثاني وهو أنهم ميالون إلى االبتعاد عن مسببات األمراض ويهتمون بالغذاء وبساعات نومهم على حد سواء.
السبب األكثر إثارة لالهتمام هو أن هذه النوعية من األشخاص غال ًبا ما يكونوا عالقات صحية لهم ولغيرهم ،هذه
ُكون زواجات سعيدة وصداقات
النوعية ليست فقط متلك تفكير متعقل وعادات صحية فحسب وإمنا هي غال ًبا ما ت ِ ّ
أفضل وعالقات عمل صحية أكثر من غيرها .احلصيفني يف تفكيرهم وآرائهم وعالقاتهم يُ َك ّونوا طر ًقا وعادات
مالئمة حلياة صحية طويلة يتمتعون بها.
االختالط باآلخرين
قد يعتقد بعض األشخاص من أول وهلة أن الشخصية االجتماعية شخصية تعيش ألعمار مديدة وبصحة سليمة
صحيحا ولكن إلى حد ما.
بحكم مخالطة الناس ولكثرة العالقات االجتماعية املؤثرة ،قد يكون هذا االعتقاد
ً
يف دراسة العالم ترومان ظهرت نتائج مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة للشخصية االجتماعية ،حيث أن األطفال
الذين كانوا اجتماعيني بطبعهم لم يعيشوا حياة طويلة مقارنة بغيرهم .وهنا ُفتحت بعض التكهنات واألسئلة املتعلقة
بالشخصية االجتماعية.
وخصوصا يف "التعمير"  ،رغم
احلس االجتماعي املفرط ومخالطة الناس بكثرة ليسوا دائ ًما صفات وعادات جيدة
ً
ذلك ميكن أن تكون الشخصية االجتماعية أم ًرا جي ًدا وصح ًيا للشخص ،فعلى سبيل املثال يعتبر وجود العائلة
ً
عامل إيجاب ًيا يف مواجهة التحديات وصعوبات احلياة ،حيث يلعبون دور املساعد واملنقذ واملرشد ً
أيضا.
واألصدقاء
الشخصية االجتماعية هي الشخصية القادرة على خلق عالقات مع األفراد احمليطني بها ،وتتمتع هذه الشخصية
فإن الشخصية االجتماعية "املفرطة" غال ًبا ما متيل إلى عدم الثبات
بإحاطة الكثير من األصدقاء .بناء على الدراسة ّ
يف األمور التي تتخذها ،فهذه النوعية تكون أكثر عرضة من الغير إلى تغيير األفكار واالعتقادات بحكم مخالطة
العديد من الناس بأفكارهم املختلفة ،وهذا ما يسبب عدم االستقرار الشامل بالنسبة للشخص .باإلضافة لذلك،
هذه النوعية من األشخاص تعيش غال ًبا حياة صاخبة ومضطربة أكثر من غيرها مسبب ًة أحيا ًنا الضرر يف السلوكيات
واحلياة العملية .ولهذا يفسر علماء الدراسة هذه الشخصية باملؤشر الغير مؤثر مباشر ًة بطول العمر أو قصره
بحكم اختالف املستويات واملقاييس ،وبحكم األشخاص الذين يتخالط معهم اإلنسان ً
أيضا بطبيعة احلال ،فهم إ ّما
أن يكونوا عوامل تؤثر سل ًبا أو إيجا ًبا يف طول العمر.
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أدب معاصر

إعداد وترجمة  /رائد أنيس اجلشي
raedaljishi@gmail.com

أدب

عالمي

رازفان بريكوب Razvan Pricop
أديب روماني ,ولد مبدينة كونستانتسا عام  1987نشر له يف العديد من مجالت الشعر املتخصصة  ,نشرت
مجموعته األولى عام  2015يف بيت  frACTaliaللنشر وحصل على العديد من القراءات النقدية اإليجابية.
ويعتبر من الشعراء املوهبني يف جيل الشعراء الرومانيني اجلدد ويتميز أسلوبه باملزج بني صور السارد
واملعالج السينمائي والشاعرية األدبية حد التعبير عن أحدهما مبفردات اآلخر لرصد تلك احلالة اإلنسانية
من املشاعر بني الذاكرة الفطرية واالفتراضية لإلنسان يف نقل وتخزين املشاعر .ترجمت نصوصه إلى
اإلجنليزية الشاعرة الرومانية أنك رونكا  Anca Ronceaوهي حتضر للدكتوراه حاليا يف األدب األمريكي
حول ألن غينسبرغ و جون كيج

نسخ 4
عشنا لزمن طويل
مغلفني باملوجات
تداعبنا رقة االشعة حتت احلمراء
بالرؤية الليلية 1

نسخ 5
بدأت عيني تعتاد العتمة
كما تعتاد عدسة شديدة احلساسية
لصورة تنفذ من خالل القاعدة القاحلة
ٍ
لفحها الضوء وكأنها اخليال.

كاميرا فيديو بني حشد
تسلسل صور وصور بشر
حفظناها كله بعناية
على شريط ممغنط

للجمال
انفجار
قريبا سأصبح أنفاس
ِ
ٍ
والنقاء الال نهائي
سأخج ُل كل الشفافيات
ِ

بقيت منّا بضعة بتَّ ات* 2من اجلمال
ونقاء بعض اللحظات.
....
* 1القدرة على اإلبصار يف البيئة املظلمة مبساعدة وسائل التقنية
* 2البايت أصغر وحدة حاملة أو ناقلة للمعلومة يف جهاز احلاسب اآللي

للخوف
أزداد مع اخلوف ً
خوفا
أرجوانيا تقري ًبا
جلدي أصبح
ً
لهمجيتي انسياب حوله
يف كاحلي فرقعات
كاحتراق دوائر كهربائية.
ِ
يف الظلمة * وجدت دراجتي الهوائية
مغطاة بالندى.
...

أخيرا
ً
شيء ما
سيتم انقاذه من الوجود الكسول
أضواء املسرح الكامل
تلف حولك
ُّ

مدونة كافني أدب
http://caffeineadab.blogspot.com/
موقع األصدقاء واملعجبني الرسمي
https://www.facebook.com/raedaljishipoetry/
امللف على  goodreadsللمهتم بالكتب
_http://www.goodreads.com/author/list/2881600.
تويتر
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متابعات

"نقش على جبين الماء"
شعر  -أحمد اللومي
اح
عذب ٌة كالزاللِ كالع َت ِب احلاني
كنفح من الشذى َّ
الفو ِ
ٍ

أأنت من ذلك املار ِد أم منك َ
لست أدري ِ
باألشباح ؟
طاف
ُ
ِ

ِ
األفراح
طرها العيد رذاذا في وجن ِة
ِ
كاألناشيد َ
راح ُي ُ
قاح
يستودع
اجلميل
كالشتا ِء
ِ
َ
ُ
األرض ربيعا وجن ًة من َأ ِ

اجلماح
سر هذا
يا
ِ
ُ
خليج انتظر فمن شفتيها يعرف املا ُء َّ
ُ
بسماح
الشأو لو سخا
األجنم
تغزل منه
وشموخ تكا ُد
ٌ
ِ
َ
ُ

ِ
املزاج في أقداحي
عنبي
يأس
كانسكاب اخليالِ من بعد ٍ
ِ
َّ
يف ِقبل َة امل َّ
النخل على ِّ
ُ
الس ِ
ال ِح
قطيف اجلمالِ لم يزل
يا
َ

ُ
الفالح
النجم ف ُتغضيه غير ُة
دهش
فإذا
النخل قام ٌة ُت ُ
ِ
َ

اح
ديره
فإذا أ َّذ َنت مجادي ُف ُه في املا ِء نا َدى في ِ
َّ
السو ِ

جناح
املجد وألقى عليك ِظ َّل
تعاور ِك
ياابن َة اخلط كم
ُ
ِ
َ

أن أقيموا الصال َة َّ
وصالح
لتوبة
املوج تهفو
عل عصا َة
ٍ
ِ
ِ

ُّ
الع ِ
صداح
ومستهل
عتاق
ترانيم
بدي نغم ٌة من
ٍ
ِ
طرف ُة َ
َ

ها هي اجلن ُة التي قد ُو ِع ُ
وانشراح
بلهفة
دت فادخلوها
ٍ
ِ
ّ
وحطموا ألواحي
شاطئ املنى  ،أنزلوني في حماها ،
إنها
ُ

طماح
غادرت طرف ًة شلو ًا ولكن على ِشفا ِر
فاألناشيد
ُ
ِ
َ
فابعثيها ُسالل ًة تُبهِ ُر اجليلَ فقد َّ
نداح
مل من ً
صدى ُم ِ

الح
القلب ِل ْم
واسألوا قلبي أ ُّيها
َ
أزمعت نأي ًا عن ا ِحلسان املِ ِ
ُ

َّ
نواح
األرض مثل العجو ِز ذات
جتوب
الرياح
واقع
َ
ُ
ِ
ِ
مل من ِ

املباح
وصال ودنان ًا من الغرا ِم
أهرقت حلظ ًة من
كيف
ٍ
َ
ِ

وبئس الراحي
قشر
َ
والرحى َت ُ
بئس الرحى َ
القلوب وليس ا َحل َّب َ

ُ
الشوط ِ
جئت أثقلَ
للكفاح
عيسي فامنحيني عزمي ًة
متعب ًا
ُ
ِ

َ
ها هنا ُت َ
االنزياح
العفاف في
شترطن
خط ُب القوافي عذارى َي
ِ
َ

وشفيف من اخليال سالحي
وجندي القوافي
ُ
ٌ
حيث ساحي الهوى ُ

الصداح
البلبل
الشعر وإلها ُم
اخلطي قيثار ُة
اإلما ُم
ِ
ِ
ِ
ُّ

النوارس أحالفي فما تقترحه كان اقتراحي
وبشطآ ِنك
ُ

طي ِصحاح
وحديث قد أسندته القوافي
ٌ
لنبي اإلبداع َّ
ّ

الصباح
ورجع الهديل عند
احلب
يدلهه
فخذيني طفال
ُّ
ُ
ِ
ُ

فالح
الفخر وأهداك برد ًة من
كان أرخى عليك ثوب ًا من
ِ
ِ

القطيف أنشود َة احلب ومسرى الهدى َّ
وعش رواحي
فستبقى
ُ

ِ
َ
الصباح
رمش
جفنيك كان
الصباح على
أشرق
فإذا
اإلبداع َ
ُ
ِ
ُ

ومراح
حدثي يا
ُ
سر صبوةٍ
ِ
قطيف أي ُتها السمرا ُء عن ّ

اح
عشق وهل
قطيف
بيننا يا
سرا من الهوى َّ
ُ
ُ
ٌ
الفض ِ
أكشف ًّ

وشاح
وخليج ُيهديك أغلى
وفخار
عن
ٍ
جالل وعزةٍ
ٍ
ِ
ٍ

ِ
هواك قلبي وال َطيف ِ
ُك جفن ًا يراك وسنانَ صاحي
لم ُيغادر

البطاح؟
واألبحر السبع ُة هل كالقطيف بني
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آفاق علمية
بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

د.جاسم حسن العلوي

في نظرية العقل
والبعد الميتافيزيقي للمعرفة

ديكارت
أراد ديكارت أن يتحصل على اليقني ليجعل منه القاعدة التي يبني
عليها فلسفته .كان ذلك بعد أن ساوره الشك يف كل شيء .حتركت يف
ذهنه األسئلة حول مدى اليقني يف ما يعلمه اإلنسان  ،فما الذي يجعل
ما نعلمه يتمتع بدرجة عالية من الصدق؟ ما هو األساس الذي ال يعتريه
الشك ويتمتع بدرجة عالية من الصدق ومنه يبني اإلنسان فلسفته ومعرفته
باألشياء من حوله؟ واكتشف أن ممارسة اإلنسان للتفكير أمر ال شك فيه
وال يزيد اإلنسان الشك يف أنه يفكر إال مزيدا من اليقني والطمأنينة
بحقيقة ممارسته للتفكير .و ملا كان التفكير حقيقة فإن التفكير يحتاج الى
مفكر فتقرر لديه أن وجوده حقيقة وليست وهما (إستدل ديكارت على
وجوده بواسطة فكره واحلقيقة أنه تعرف على ذاته قبل أن يتعرف على
فكره) .وبعد أن تقدم هذه اخلطوة تراجع خطوتني إلى الوراء  ،وتساءل
حول ما إذا كان وراء ما نعتقد أنه يقني وحقيقة ال شك فيه أن قوة تسيطر
على أذهاننا وتضللنا وتوهمنا بذلك اليقني .فما الذي يضمن صوابنا يف
اليقني الذي يشكل القاعدة التي يبني عليها اإلنسان املعرفة .أراد ديكارت
لهذه القاعدة أن تكون متينة وصلبة وليس يف مقدور أحد أن يصنع بها
صدعا ،ألن ذلك يعني أن أفق املعرفة قد أقفل وليس يف مقدورنا أن نصل
الى احلقائق بدون أن تكتسي لباس الشك .لكنه وضع ثقته يف اهلل الذي
جعله الضامن لصحة األسس اليقينية التي يعلمها اإلنسان .فاهلل اخلالق ال
ميكن أن يضللنا أو يخدعنا  ،وقاده ذلك إلى أن اهلل أودع يف فطرة اإلنسان
معارف يقينية أولية وبها أراد اهلل له أن ميارس التفكير ليبني على ضوئها
املعارف والعلوم .هنا يتضح هذا البعد اخلفي يف الفلسفة العقلية لديكارت
 ،البعد امليتافيزيقي الذي يختبئ وراء الرؤية الفلسفية لديكارت .لن نناقش
املشكلة املنطقية التي وقع فيها الكوجيتو الديكارتي إلثبات الوجود من
خالل الفكر  ،فما يهمنا هو تلك اجلذور الالهوتية التي تختبىء داخل
األرض لتنمو شجرة املعرفة وتعلو بكل ثبات من تلك اجلذور الضاربة
يف أعماق األرض .لقد صور ديكارت نفسه يف كتابه املبادىء الفلسفة
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بالشجرة التي حتملها امليتافيزيقا .وقد جتلى التأثير الواضح للفلسفة
الديكارتية بأساسها امليتافيزيقي يف فلسفة تالمذته وباألخص مالبرانش
و بسكال و ليبنتز .وكان تأثير فلسفة ديكارت على مالبرانش كبيراً حيث
اعتبر األخير اهلل ليس الضامن للحقيقة فقط بل هو أصل ومنبع احلقيقة.
وأن املعرفة مصدرها اهلل وما دور النفس إال اإلستعداد لتلقي املعرفة من
مصدرها( .)1إذن من الثابت عند ديكارت أن هناك عاملا قائما له حقيقة
ساطعة كالشمس ومن وحي أشعته نتزود نور املعرفة مبمارسة التفكير.
تهدف هذه الورقة إلى بيان بعضاً من نظرية العقل عند الفالسفة
ووضعها يف السياق الذي يخدم الفكرة احملورية يف هذه الورقة وهي أن
املعرفة تنمو وتتطور من أصلها امليتافيزيقي .ويستند هذا األصل أوالً
إلى أن امليتافيزيقا حقيقة ساطعة واليعني
تواريها إلى ما وراء احلس أنها غير
موجودة أو أنها خرافة كما هو عنوان كتاب
الفيلسوف الدكتور زكي جنيب محمود
رحمه اهلل "خرافة امليتافيزيقا" الذي أطر
بعد ذلك لتغيير عنوانه بعد النقد الكبير
الذي واجهه إلى "املوقف من امليتافيزيقا".
وما محاوالت املدارس املادية املختلفة لنفي
هذا البعد من الوجود املستتر عن حواسنا
إال دلي ً
ال يضاف إلى األدلة املثبتة حلقيقة
وجوده كما سيتضح يف طيات هذه الورقة.
حتتل امليتافيزيقا يف سلم الوجود حيزاً
زكي جنيب محمود
وجوديا كبيرا بحيث أننا نقارب الصواب إذا
قلنا بأن العالم املادي -الفيزيقا -يشكل جزيرة صغيرة جدا يف محيط
عباب زاخر بفضاءاته املعرفية املتنوعة .ويستند هذا األصل ثانيا إلى كون
العقل قوة من قوى النفس مفارقه للجسم بل أنها مرتبة من مراتب العقل
كما يرى بعض الفالسفة يكون مفارق للنفس اإلنسانية وليس جزءا منها
 ،وهنا نكون أمام مفارقة مركبة .وثالثا صحيح أن املعرفة البشرية تبدأ
من مفردات احلس اخلاصة وتتحرك صعودا نحو املعرفة العقلية الكلية
املجردة  ،لكن ليس كل التصورات التي تتوفر لدى النفس هي تصورات
مستمدة من العالم احملسوس ،إذ ليس صحيحا متاما ما يقال أن دنيا
الذهن هو انعكاس لدنيا اخلارج .وإمنا هناك تصورات حتصل عليها
النفس من خالل شهود النفس لذاتها وآثارها وأفعالها وهذا الشهود
يتم بواسطة حضور ذات واقعية املعلوم وآثاره لدى النفس .ومن بعد هذا
الشهود تكون القوة املدركة لإلنسان صوراً لهذه الواقعية بعد سلب اآلثار
عنها ويف هذه املرحلة يتم استبدال املعرفة احلضورية باملعرفة احلصولية.
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املعارف البشرية جميعها البد وأن تنتهي الى املعارف التصديقية األولية
التي هي فرع لهذا الشهود.
مفارقة العقل للمادة وجترد املعرفة
ثمة ثنائية حقيقية بني العقل واملادة وكل احملاوالت التي سعت إلى
رد احلياة العقلية لإلنسان إلى ما هو فيزيقي لتغدو هذه الثنائية وهماً
لم تصمد أمام النقد .هذه الثنائية تعني أن العقل ينتمي إلى عالم محكوم
بظواهر وقوانني تختلف عن عالم املادة .هذه احلقيقة  -أي ثنائية العقل
واملادة  -يؤكدها كون العقل ال يخضع للمقاييس املادية فليس للعقل وزناً
أو امتدادا.
اإلنسان كما هو جلي يحمل اإلستعداد والقوة لكي يكون عاملا باألشياء
وهذا اإلستعداد هو استعداد العقل نفسه يف املرحلة األولى لإلدراك لتقبل
الصور احلسية .وهذه الصور احلسية غير مادية ألنها غير مقيدة بالزمان
واملكان وكل متحرر عن مقيد الزمان واملكان فهو مجرد عن املادة .هذه
املرتبة من التعقل التي يكون فيها العقل بالقوة يعني محض استعداد لتقبل
الصور املجردة تسمى بالعقل الهيوالني .وبعد أن تنطبع فيه هذه الصور
يكون العقل يف مرتبة الفعل .ليس العقل يف هذه املرتبة غير املعقول،
واملعقوالت لها صور مجردة ،فإذن العقل علة لهذه الصور إذ ال ميكن أن
تكون هذه الصور يف النفس من ذاتها ألن النفس كما قلنا كانت فاقدة
لها  ،وليس علتها أمر مادي ألنه ال ميكن للمادة أن متنح الوجود لشيء
فهذا يقود للقول أن العقل الذي هو علة لهذه الصور املجردة ال بد أن
يكون جوهراً مجرداً يف ذاته ويف فعله .هذا البرهان على جترد العقل
ومفارقته للمادة ذاتاً وفع ً
ال يقوم كما أوضحنا على أنه علة لصور حسية
ال تنطبق عليها خواص املادة من حيث أنها ال تقبل اإلنقسام وخارجة عن
ظرف الزمان واملكان .إن جترد العقل يقتضي جترد املعرفة وبالتالي تتجلى
حقيقة هذا البعد امليتافيزيقي للمعرفة.
ميكن أن نهتدي إلى هذه املفارقة بالنظر إلى أن حركة الفكر عند
اإلنسان -التعقل -من حلظة التصور حتى إصدار احلكم تنحو مساراً
تتجلى فيها مجموعة من امللكات يحتاجها العقل مجتمعة يف عملية التفكير
والتي بذاتها ليست من معطيات احلس وهي غير قابلة للقياس الكمي على
النحو الذي نقيس به املواد .هذه امللكات هي ضرورات تكوينية للعقل حتى
يتمكن من ممارسة نشاطه وبدونها الميكن له أن يدرك أي شيء .فالعقل
يحتاج إلى ملكة اإلرادة وهي تعبير عن رغبة يف إتخاذ موقف فكري من
قضية ما  ،وال سبيل لنفيها عن العقل ألن ذات النفي هو تأكيد على
وجودها .أن تثبت أو تنفي أو أن تتخذ موقفا فكريا من قضية ما يحتاج
العقل مللكة املقايسة واملفاضلة بني األشياء واألفكار وهي ما تسمى ملكة
اإلستنتاج .كما أن العقل حتى يقايس ويفاضل بني األشياء واألفكار يحتاج
إلى ملكة احلافظه وهي التي حتفظ جتربة اإلنسان الفكرية واحلسية ويتم
إستدعاء هذا املخزون املعريف عند عملية اإلستنتاج .واإلستنتاج باملقايسة
يزيد من مخزون احلافظة لكنها ال تكفي لنمو معارف اإلنسان وإمنا يحتاج
العقل مللكة اإلدراك التي بها يقوم العقل بإصدار أحكامه .ولكي تتمكن ملكة
اإلرادة من احلكم حتتاج إلى ملكة يتمكن العقل بها من إستدعاء مخزون
احلافظة وهي ملكة الذاكرة .هذه امللكات العقلية اخلمسة ضرورات احلياة
العقلية ،وهذه امللكات ال تعني أن العقل مركب على نحو املركب الكيميائي
بل أن العقل بسيط ال ميكن جتزئته أو تفكيكه وما هذه الكثرة إال كثرة
يف واحد( .)٢يؤكد دافيد هيوم مثال وهو الفيلسوف املادي على حقيقة أن
العقل غير املادة  ،إذ ليس العقل من الظواهر املنطبعة يف حواسنا ولكنه
إتخذ من ذلك دليال على إنكار العقل .ما يهمنا هي النتيجة التي توصل
اليها دايفيد هيوم  ،وهو الفيلسوف املادي الذي ال يرى الوجود إال يف
دائرة املادة  ،أن العقل يقع خارج هذه الدائرة .إذن العقل ينتمي إلى فضاء
وجودي مفارق للمادة.
وهنا يجدر بنا لألهمية أن نستبني هذه املفارقة بني العقل واجلسم
من أقوال كبار الفالسفة وسنخص منهم أرسطو و إبن رشد .وقبل أن
نستعني بأقوالهما علينا أن نوضح للقارىء الكرمي أننا عندما نشير هنا إلى
العقل فإننا نقصد العقل يف ذاته وليس العقل بإعتباره أداة للمعرفة نعني

بذلك العقل يف بعده األنطلوجي .و نذكر مثال أن أرسطو لم تكن له نظرية
واضحة يف العقل كما يؤكد هو بنفسه على ذلك  ،إال أننا نراه يتحدث عن
العقل النظري باعتباره نوع من قوى النفس املفارقة للجسم .يقول أرسطو
يف اجلزء الثاني من كتابه عن النفس "ولكن فيما يخص العقل والقوة
النظرية ليس األمر واضحا بعد ،غير أنه يبدو أن ها هنا نوعا من النفس
مختلفا  ،وأنها ميكن أن تفارق اجلسم كما يفترق األزلي عن الفاسد"(.)٣
يبني هذا النص أن العقل النظري كما يظهر أو يرجح أرسطو أنه نوع من
قوى النفس املفارقة للجسم .لكن أرسطو يف نص آخر يتحدث عن العقل
الفعال وهو أحد مراتب العقل ويرى أنه رمبا يكون مفارق للنفس.
وأقول هنا رمبا ألنه وقع اختالف بني شراح أرسطو فيما إذا كانت
هذه املفارقة مركبة أو ال .وأقصد باملفارقة املركبة أن هناك مستويان من
املفارقة مفارقة العقل للجسم ومفارقة العقل للنفس.
العقل الفعال هو أحد مراتب العقل التي يتحدث عنها الفالسفة وهو
الذي يصير املعقوالت التي بالقوة الى معقوالت بالفعل .وقد اختلف
الفالسفة فيما بينهم حول ما إذا كان العقل الفعال جزءاً من النفس
اإلنسانية أم أنه خارج النفس اإلنسانية وبالتالي يفارقها .الفالسفة وعلى
رأسهم أرسطو يفرقون بني العقل الذي هو مجرد إستعداد إلدراك معاني
األشياء وصورها و يسمى بالعقل الهيوالني وبني العقل الفعال الذي هو
صورة لهذا العقل الهيوالني وينتزع املعاني فعال .دعونا نستعرض نص
أرسطو الذي أحدث موجة من اجلدل الفلسفي حول معنى مفارقة العقل
الفعال .ذكر أرسطو يف كتابه النفس ما نصه "وهذا العقل هو املفارق
الالمنفعل غير املمتزج ،من حيث أنه باجلوهر فعل ،ألن الفاعل دائما
أسمى من املنفعل  ،وال نستطيع أن نقول إن هذا العقل يعقل تارة وال يعقل
تارة أخرى ،و عندما يفارق فقط يصبح مختلفا عما كان باجلوهر وعندئذ
فقط يكون خالدا وأزليا"(. )٤
يتحدث النص عن مرتبتني من مراتب العقل ،وهما العقل املنفعل-
الهيوالني -الذي هو مادة وصورته عقل أسمى منه المنفعل بل فاعل
وعندما يفارق يصبح خالد وأزلي.
إن الغموض الذي لف نظرية أرسطو يف العقل دفع بشراح أرسطو لسد
النقص وهو ذاته األمر الذي دفع إبن رشد الفيلسوف اإلسالمي الكبير،
أحد كبار شراح أرسطو يف وضع نظرية متكاملة عن العقل تعتبر أشد
فلسفته ابتكاراً ومتايزاً عمن سبقه من الفالسفة .يقيم ابن رشد نظريته
يف العقل بالتحديد الدقيق ملعنى العقل .فالعقل عنده هو ذات املعقول
من جهة كونه معقوال وينص يف كتابه تهافت التهافت على هذا املعنى
فيقول "وكان العقل ليس شيئا كثيرا من إدراك املعقوالت"( )٥و يعلل هذا
التحديد ملعنى العقل عنده على أساس أن املوجود الذي ليس بجسم هو
ذاته عقل فيقول "والسبب يف ذلك أن العقل عندما يجرد صور األشياء
املعقولة من الهيولى ويقبلها قبوال غير هيوالني  ،يعرض له أن يعقل ذاته إذ
كانت ليست تصير املعقوالت يف ذاته من
حيث هو عاقل بها على نحو مباين لكونها
معقوالت أشياء خارج النفس"( .)٦ومعنى
هذا النص أن العقل بإعتباره مفارق
للمادة يقوم بتجريد صور احملسوسات
املادية وهو بهذا التجريد يعقلها ألنها
أصبحت مسانخه له مفارقة للمادة .فإذا
كانت الصور املادية بالتجريد تصير عقال
وعلما فإن من كانت حقيقته مجردة أولى
أن يكون بالتعقل عقال وعلما .يقول إبن
رشد يف كتابه تهافت التهافت تأكيدا على
هذا املعنى "وملا كانت معقوالت األشياء
أرسطو
هي حقائق األشياء وكان العقل ليس شيئا
أكثر من إدراك املعقوالت كان العقل منا هو املعقول بعينه من جهة ما هو
معقول  ..فإن الفى شيء يف غير مادة فالعقل منه هو املعقول من جميع
اجلهات وهو عقل املعقوالت"(.)٧
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ويترتب على هذه الثنائية أن الفكر مبا هو مفارق للمادة وهو الصانع
ملسيرة اإلنسان يف التاريخ  ،فهناك إذن دائرة أكبر من الوجود حتيط بدائرة
الوجود املادي وتقف خلف حركة اإلنسان التاريخية على األرض.
إذن عالم الفيزيقا حتمله امليتافيزيقا املتوارية عن احلس  ،كما يقول
ديكارت ،والتي نستيقن حقيقتها بالتعقل .إذ أن األحكام الذي يصدرها
العقل هي لون من النشاط الذهني التي ال ترد إلى الذهن عن طريق
احلواس .كما أن التفكير يف الفكر نفسه حيث يكون طريف القضية،
املوضوع واحملمول  ،ليستا من الوقائع احلسية هو أحد دالئل الصدق على
ثنائية العقل واملادة.
تؤكد نظرية املعرفة عند بعض الفالسفة األوربيني وكذلك عند فالسفة
اإلسالم على أن النفس هي محض استعداد وأن اإلدراكات اجلزئية
احلسية سابقة على اإلدراك العقلي الكلي .وأن العقل يصيغ مفاهيمه
الكلية من خالل الصور احلسية .يرى احلكماء األسالميون أن العقل
ينتزع من هذه الصور احلسية مفاهيم كلية يسمونها املعقوالت األولية
كاإلنسان  ،الشجرة ،احليوان ...الخ ،ثم يقوم بعملية إنتزاعية ثانية ينتزع
بها من هذه املعقوالت األولية معقوالت ثانية تشكل معظم مقوالت الفلسفة
واملنطق كالوحدة  ،الكثرة  ،العلية  ،اإلمكان ...الخ ( .)٨هذا يعني أن العالقة
بني دائرتي الوجود املادية وغير املادية -الفيزيقا وامليتافيزيقا -ال تسير
يف إجتاه واحد بل أن هناك عالقة وثيقة ومتبادلة بينهما يشكل العالم
الفيزيقي فيها املادة األولية للفكر.
الوضعية املنطقية اجلديدة ومحاولة حذف امليتافيزيقا
املدرسة الوضعية التي أسس لها أوغست كونت يف القرن التاسع إعتبرت
أن البشرية قد جتاوزت مرحلة امليتافيزيقا كليا بعد أن وصلت الى املرحلة
الوضعية أو العلمية .أما الوضعية املنطقية اجلديدة أو التجريبية املنطقية
كما أسماها كارناب أحد أبرز رواد هذا التيار الفكري ترى أن العلم يحمل
يف طياته مشاكل ميتافيزيقية .ولذلك يجب العمل على تطهير العلوم من
هذه القضايا امليتافيزيقية التي تتسرب اليها من خالل الفحص املنطقي
الدقيق للغة العلوم املستخدمة .وتقصر هذه املدرسة املعارف املشروعة إلى
العلم الرياضي والعلم الطبيعي .التجربة يف الرؤية الفلسفية لهذه املدرسة
هي املصدر الوحيد للمعرفة لكن ما مييز هذه املدرسة عن التجريبيني
اإلنكليز هو قولها بإمكان بلوغ اليقني يف امليدان العلمي والفلسفي .وهذا
اإلمكان قائم إذا ما التزمنا التقيد الصارم باملنطق الصوري.
املدرسة الوضعية اجلديدة واستمراراً للتيار الفلسفي احلسي جعلت
احلس وكل ما يدخل يف نطاق اخلبرة احلسية احلد الذي يفصل العلوم
عن امليتافيزيقا ( )٩وهذا احلد قائم على أساس أن امليتافيزيقا كالم فارغ
خالية من املعنى .فالكالم إما يكون صادقا أو كاذبا وعندما ال يكون الكالم
ال هذا وال ذاك فهو كالم ال معنى له.
وامليتافيزيقا تنتج كالما ال ميكن احلكم عليه بالصدق أو الكذب وبهذا
تكون خالية من املعنى .والكالم الذي يحمل معنى هو ما ميكن أن نتحقق
منه بواسطة التجربة أو هو الكالم املبني على فروض العلم الرياضي.
ورغم أن املنهجية العلمية يف الرياضيات تختلف عنها يف العلوم الطبيعية
إال أن كال منهما ميكن التحقق من صحة القضايا التي يشتغلون بها.
فبإلمكان التحقق من صحة القضية يف العلم الطبيعي بواسطة التجربة
و بصحة القضية الرياضية بواسطة الرجوع إلى الفروض األولى والتأكد
من سالمة ومتاسك بناءها املنطقي .وبهذا حتصر الوضعية املنطقية
املعرفة اإلنسانية يف العلم الرياضي والعلوم الطبيعية على أساس أنها
تعطي مفاهيم ذات معنى .لقد حصرت الوضعية املنطقية وظيفة الفلسفة
يف التحليل اللغوي للقضايا العلمية وجعلت مهمة الفلسفة يف التأكد من أن
الصيغة التي تكتب بها هذه العلوم حتمل معاني ميكن احلكم عليها بالصدق
أو الكذب .وليس من وظيفة الفلسفة احلكم على األشياء باإليجاب أو
السلب فتلك وظيفة العلوم يف التحقق من صدق القضايا أو كذبها.
ما يهم الفلسفة هو البناء املنطقي للغة العلوم بحيث يتمكن العالم من
احلكم .فنحن عندما نقول على سبيل املثال "أن احلديد يتمدد باحلرارة"
العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م

فهذه عبارة ذات معنى ألنها تدخل دائرة احملسوسات وميكن احلكم عليها
بالصدق أو الكذب بالتجربة .العبارة الرياضية مبنية على فروض رياضية
وهذه الفروض تنتهي إلى نتائج رياضية وعندما يتأكد الرياضي من دقة
اإللتزام بهذه الفروض فإن يف مقدوره احلكم بصدق أو كذب هذه العبارة.
لكن إذا قلنا على سبيل املثال "اخلير غاية الوجود" فهذه كما يدعي
أصحاب هذا التيار ليست جملة نتمكن من احلكم عليها سلبا أو إيجابا
ألننا ال منتلك وسائل التحقق من صحتها .فهي ال حتوي مضمونا حسيا
حتى نتحقق منه بإقامة التجربة وليست ذات مضمون رياضي حتى نردها
لفروضها األولى التي أنتجتها .وبذلك تكون جملة خالية من املعنى وبهذا
تصبح امليتافيزيقا خرافة.
لقد حاول كانت يف كتابه نقد العقل اخلالص أن يضع الشروط التي
جتعل من امليتافيزيقا علما يوازي العلم الرياضي والعلم الطبيعي .لكنه
انتهى به التحليل إلى أن امليتافيزيقا تعمل خارج حدود العقل النظري،
من هنا ال ميكن احلكم عليها .ولكن ال يعني ذلك عدم القدرة على إسباغ
احلكم عليها أنه ال ميكن احلديث عنها .وهنا يفترق كانت عن الوضعية
املنطقية يف أن األخيرة تنفي إمكانية احلديث يف املوضوعات املتعلقة
بامليتافيزيقا ألن احلديث عنها ال يتسم بالصدق أو الكذب .يرى كانت أن
امليتافيزيقا تستعصي على العقل النظري أن يفهمها ولو تغير هذا العقل
كأن أصبح لديه القدرة على فهم املوضوعات اخلارجة عن دائرة العلم
الرياضي والطبيعي فلم يعد مستحيال عليه إدراكها .أما املنطق الوضعي
فيرى اإلستحالة إستحالة منطقية ذلك ألن البنية املنطقية للغة املستخدمة
خالية من املعنى .وأراد أصحاب هذا اإلجتاه تفسير مهمة الفلسفة يف
التاريخ حصرا يف التحليل اللغوي .إذ لم تعطي الفلسفة على طول التاريخ
حكما سلبيا أو إيجابيا يف مختلف القضايا (.)١٠
إن هذا التفسير يتنافى مع الثوابت التاريخية حلركة الفكر الفلسفي،
فالفلسفة قد تطرقت إلى النفس كجوهر و تناولت مسألة خلودها كما
تطرقت إلى العقل ومراتبه وعن املعرفة اإلنسانية وقضايا كثيرة وكانت
مهمتها الكشف عن احلقيقة فيما يتعلق بهذه القضايا .ولم تكن وظيفة
الفلسفة على اإلطالق محصورة يف ضبط العبارة اللغوية ضبطا صوريا
حتى تغدو ذات معنى ثم يترك احلكم بصدقها وكذبها ليس على الفيلسوف
بل على علماء الطبيعة والرياضيات .لقد مارست الفلسفة يف التاريخ دورا
رياديا يف محاولة فهم العالم وبيان حقيقة الوجود .وكانت اللغة بالنسبة
للفلسفة ذات وظيفة أداتية يتم استخدامها لتوصيل معنى احلقيقة ووسيلة
للتعبير عن فكر الفيلسوف .لقد قلبت الوضعية اجلديدة املهام وأضحت
مهمة الفلسفة كنشاط إنساني مارسه اإلنسان منذ اآلف السنني أن تكون
أداة ضبط لغوي وال عالقة لها باحلقيقة من قريب أو بعيد .إن احلقيقة
عند املنتمني لهذا التيار مبا هي كاشفة عن الواقع ليس ذات أهمية ألن
املهم هو كيف نتحدث عن العالم بواسطة اللغة.
يرفض كارل بوبر أن تختزل قضايا الفلسفة يف مشكالت لغوية أو
يف حتليل العبارات املنطقية .ويرى هذا الفيلسوف أن الفلسفة التي
تهتم مبشكالت اللغة هي فلسفة تهتم بأشباه املشكالت يعني أنها تهتم
مبشكالت غير حقيقية .لقد اهتم هذا التيار الوضعي بالبحث عن الكلمات
التي تعطي معنى دقيق وصارم وذلك من أجل تعريف املفهوم بإستخدام هذه
الكلمات ذات املعنى الدقيق .وينظر بوبر إلى عدم جدوى هذه احملاوالت
ألن تعريف أي مفهوم يحتاج إلى الفاظ جديدة هي بدورها حتتاج إلى
تعريف وقد أطلق على هذه العملية عملية "التراجع النهائي" ( .)١١إن بوبر
يرى أن وضوح املفاهيم ورفع الغموض عنها ليس مبدأ علميا ومعرفياً بل
هو مبدأ أخالقي .لقد قدم كارل بوبر نظرية أداتية يف اللغة رافعا عن
الفلسفة مهمتها توضيح األلفاظ ومتمسكا بدورها يف بيان احلقيقة .يقول
كارل بوبر " أنا ال أرى الفلسفة هي األلغاز اللغوية  ،ولو أن إزالة سوء الفهم
قد تكون أحيانا مهمة أولى وضرورية ...إن املفاهيم أو الكلمات مجرد
أدوات لصياغة القضايا و اإلفتراضات احلدسية والنظريات .فاملفاهيم
أو الكلمات ال ميكن أن تكون صحيحة يف ذاتها  ،إنها تخدم لغتنا الوصفية

آفاق علمية

كارل بوبر
واجلدلية أو احلجاجية .ال يجوز أن يكون هدفنا هو حتليل املعاني  ،وإمنا
البحث عن حقائق مثيرة وهامة  ،أي عن نظريات حقيقية "(.)١٢
كارل بوبر واألساس امليتافيزيقي لتطور العلوم
أحد أكبر اإلشكاالت الفلسفية عند كارل بوبر تتمثل يف احلد الذي
ميكن أن نرسمه ونفصل به العلوم عن امليتافيزيقا .املدرسة التجريبية
عاجلت هذا األمر بناءاًعلى إميانها بأن املصدر الوحيد للمعارف البشرية
هي التجربة  ،فكل ما يخضع للتجربة ميكن أن نستمد منه املعرفة وكل
ما اليخضع للتجربة يخرج عن دائرة املعرفة بل ودائرة الوجود .ومن هنا
يسهل أن نستنتج على ضوء ما تقرره هذه املدرسة من أن امليتافيزيقا
وكل املعارف املتعلقة بها يكون مصيرها العدمية والالمعنى .فليس ثمة
عالم يزخر باملعارف و احلقائق خارج نطاق العالم الفيزيقي القابل للرصد
والقياس .فاملدرسة احلسية  -التجريبية تنفي وجود عالم وراء هذا العالم
املادي ألن معرفته ال تتوسل التجربة طريقا .يؤرخ كارل بوبر لهذه املشكلة
املتمثلة يف فضائني من املعرفة  ،فضاء حتل فيه العلوم التجريبية وفضاء
آخر من املعرفة رمبا ال معنى له حتل فيه امليتافيزيقا الى زمن الفيلسوف
بيكون .ويرى بوبر إلى أن الرأي السائد واملجمع عليه من قبل التيار احلسي
من املعرفة يف أن العلوم تعتمد على املشاهدة واملنهج اإلستقرائي بينما
تعتمد امليتافيزيقا على التوقعات العقلية (.)١٣
الواقع إن معظم النظريات العلمية لم تؤسس على املنهجية القائمة على
املالحظة ثم الفروض العلمية فالتجربة وأخيراً التعميم .إن تاريخ العلوم
يبني أن عددا محدودا جدا من النظريات قد تأسست على هذه املنهجية.
كما أن النظريات -كما يرى بوبر -التي تقوم بناءاً على تعميمات إستقرائية
ال متلك التبرير الكايف لصدقها .كارل بوبر مييز بني نوعني من القضايا،
القضايا الشخصية والقضايا الكلية .اإلستقراء يعمل على اختبار عدد
معني من القضايا الشخصية ومن ثم التعميم فالوصول لقضايا كلية .ويرى
بوبر أنه ال ميكن آلي عدد من القضايا الشخصية أن تنقذ اإلستدال
على القضايا الكلية .فليست القضايا الشخصية عنده دليال على صدق
القضايا الكلية بل العكس أن اقصى ما تفعله القضايا الشخصية هو
تكذيب القضية الكلية.
فالنظريات العلمية من هذا املنطلق ال ميكن إثباتها أو البرهنة عليها
بل ميكن لنا رفضها بالبحث عن قضايا شخصية تكذب قيمتها الكلية .إن
البحث يف القضايا الكلية التي هي مهمة العلوم يتقدم ال من خالل إستقراء
القضايا الشخصية املثبتة لها بل من خالل حذف القضايا الكاذبة .ووفق
هذه املعاجلة ملشكلة اإلستقراء فإن بوبر مييز بني العلم وامليتافيزيقا ،
فامليتافيزيقا عنده تقدم لنا قضايا كلية ال ميكن تكذيبها بقضايا شخصية
وصفية .إذن يعتقد بوبر أن احلد الفاصل بني العلوم وامليتافيزيقا هو
قابلية النظريات العلمية للتكذيب .فمبدأ التكذيب هو ما يؤسس للفصل
بني العلوم وامليتافيزيقا وال يعني ذلك أن امليتافيزيقا ال معنى لها .فالقابيلة
للتكذيب ال جتعل من العالم الغير محسوس فضا ًء معرفياً فارغاً بل أن
املقصود أن النظرية العلمية تقبل اإلختبار وبكل الوسائل املتاحة على
امتداد الزمان بالتالي فإن قدرتها على الصمود أمام مختلف اإلختبارات

هو ما مينحها القيمة العلمية .ويؤكد بوبر على القيمة املعرفية للميتافيزيقا
وأهميتها للعلوم .فمعظم األفكار العلمية تنطلق من رؤية ميتافيزيقية كلية
ثم بالتدريج تتحول إلى قضايا علمية يتم البحث عن ما يكذبها من خالل
فحص القضايا الشخصية .يقول كارل بوبر يف منطق الكشف العلمي " أنه
من احلقائق املسلم بها أن األفكار امليتافيزيقية البحتة  -ومن ثم األفكار
الفلسفية  -ذات أهمية قصوى للكوزمولوجيا ،فمن طاليس إلى إنشتني
ومن الذرية القدمية إلى تأمالت ديكارت عن املادة ،ومن تأمالت جلبرت
ونيوتن وليبنتز وبسكوفيك عن القوى إلى تأمالت فارادي وإينشتني عن
مجاالت القوى ،أضاءت األفكار امليتافيزيقية معالم الطريق"(.)١٤
لم يقف بوبر عند امليتافيزيقا وهو عالم له معنى ويشكل أهمية لنمو
املعرفة العلمية كما سنفصل يف هذا األمر رمبا يف مقالة مستقلة  ،بل يرى
أن األساطير التي تنتمي لعالم الالمعنى ميكن أن تتضمن عناصر قابلة
لإلختبار وتكون مفيدة للعلوم.
العقل يف الفضاء املعريف للميتافيزيقا
ما هي الفضاءات املعرفية التي ميكن للعقل أن يصدر أحكاما فيها؟
هذه صيغة مختلفة لسؤال مركزي يف نظرية املعرفة وهو ما هي حدود
املعرفة البشرية؟ لكنني فضلت أن أستخدم األسلوب الرياضي يف التعبير
عن قدرة العقل على إصدار أحكامه يف حقل معريف خاص لقضايا منها
ما هو مادي ومنها ما هو غير مادي  .ففي الرياضيات والفيزياء يعمل
العقل منضبطا ببنية رياضية معينة يف املوضوعات الرياضية و الفيزيائية
املختلفة .ويطلق على هذه البنيات الرياضية فضاءا  ،ففي الرياضيات مثال
يوجد فضاء املتجهات الذي يحدد خصائص هذه املتجهات وعلى ضوء هذا
الفضاء اخلاص بها يصدر العقل أحكامه التصديقية على مختلف القضايا
املتعلقة بها .والنظرية الكمية يف الفيزياء قائمة على فضاء خاص يسمى
فضاء هيلبرت ويقوم العقل مبعاجلة القضايا الكمية املختلفة على ضوء
هذا الفضاء .إذن العقل يتحرك يف القضايا الرياضية والفيزيائية يف إطار
البنية الرياضية التحتية التي مت تثبيتها كأساس ومنطلق تنمو منه هذه
املعارف وتتطور .وميكن تطبيق هذه البنيات باعتبارها فضاءات للعقل على
الوجود .فالوجودات املادية وغير املادية تشكل فضاءات معرفية خاصة
بتلك املوجودات مبا فيها فضاء العقل نفسه  ،ومن هنا يأتي هذا السؤال
املركزي هل ميكن للعقل أن يعطي حكما تصديقيا يف هذه الفضاءت الغير
مادية ،وهل ميكن الثقة بهذه األحكام؟
العقل البشري يصنف الفضاءات املعرفية ويتحرك لكل فضاء معريف
بطريقة مختلفة .فهو يف العلوم يستخدم احلس والتجربة بإالضافة
ملقدمات تصديقية خارجة عن التجربة كمبدأ عدم التناقض .ويف عالم
امليتافيزيقا حيث الفضاء املعريف األكبر واألرحب وحيث دائرة الوجود
الكبرى احمليطة بعالم الفيزيقا يعمل وفق مقتضيات الواقع املفارق للحس
بإستخدام التصديقات األولية للعقل وعلى ضوءها ينمي معرفته بهذا
العالم تدريجيا بطريقة القياس التي يستلزم صدق النتيجة فيها صدق
املقدمة الكبرى وكذبها كذب تلك املقدمة .وقيمة املعرفة تنبع من مدى
اإللتزام بتطيبق هذه املعارف التصديقية األولية .من هنا ميكن للعقل أن
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يصدر أحكاما موثوقة يف امليتافيزيقا كما يف الرياضيات على ضوء هذه
املعارف األولية .أما يف العلوم الطبيعية فيتوقف احلصول على املعرفة
الطبيعية بتطبيق هذه املعارف األولية على التجربة ( .)١٠ويف امليتافيزيقا ال
يتوقف التطبيق على شرط التجربة بل يتم بصورة مستقلة عن التجربة.
ومن هنا فإن النتائج يف امليتافيزيقا تأتي قطعية عندما يعمل العقل يف
فضاءها املعريف .يقول السيد محمد باقر الصدر "وهذا هو السبب يف
أن نتائج امليتافيزيقا والرياضيات نتائج قطعية يف الغالب  ،دون النتائج
العلمية يف الطبيعيات .فإن تطبيق األسس األولية يف الطبيعيات ملا كان
محتاجا إلى التجربة تهيء شروط التطبيق  ،وكانت التجربة يف الغالب
ناقصة وقاصرة عن كشف جميع الشروط  ،فال تكون النتيجة القائمة على
أساسها قطعية"(.)١٥
وإذا كان مبقدور العقل إصدار احلكم التصديقي املوثوق لقضايا
امليتافيزيقا باإلعتماد على هذه املعارف التصديقية األولية وحيث ميكن
للمعرفة أن تنمو وتتطور بحسب دقة التطبيق لهذه املعارف على املقدمات
املنطقية التي تهيء النفس إلصدار أحكامها .فكيف يتوفر لذهن املعرفة
بهذه املبادىء التصديقية األولية؟
سنحاول اإلجابة بصورة مقتضبة على ضوء احلكمة املتعالية ،والتفصيل
رمبا نؤجله إلى مقالة مستقلة إن شاء اهلل تعالى .القوة املدركة عند
اإلنسان هي جزء من قوى النفس وليس لها وجود مستقل .ويف البداية ال
ميتلك الذهن أي تصور عن األشياء وتقوم القوة املدركة بتصوير الواقعيات
اخلارجية  -واقعيات العالم اخلارجي -بعد اإلتصال املباشر به وكذلك
واقعيات العالم الداخلي النفسي لإلنسان .وهذا التصوير هو مجرد صورة
لهذه الواقعيات وال يبرهن على املعرفة املوضوعية .لكن يتم نسج هذه
الصور بعد اإلتصال الوجودي للنفس بهذه الواقعيات .إذن الشرط األساس
لظهور صور هذه األشياء هو إتصال النفس بها إتصاال وجوديا .واإلتصال
الوجودي للنفس بالواقع يعني أن النفس حتصل أوال على املعلوم بدون
توسط الصور الذهنية بل إن واقع املعلوم هو عني واقع العلم .وبذلك تتوفر
النفس على عني الواقع بالعلم احلضوري الذي مالكه اإلتصال الوجودي
به .ثم تقوم القوة املدركة بتبديل العلم احلضوري إلى العلم احلصولي عن
طريق تكوين صور للواقع الذي كان حاضرا بذاته لدى النفس وثم حفظ
إحاالت:
 -1مالبرانش والفلسفة اإللهية  ،دكتورة راوية عبد املنعم عباس  ،دار النهضة العربية ،
ص 12-9
 -2وحدة الوجود العقل  ،عبد اجلبار الوائلي  ،دار النضال ،ص 16-11
 -3الفلسفة الطبيعية واإللهية :النفس والعقل عند إبن باجة وابن رشد ،غيضان السيد
علي ،التنوي ،ص 10
 -4املصدر السابق ص.222
 -5املصدر السابق ص.281
 -6املصدر السابق ص282-281
 -7املصدر السابق ص.282
 -8أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ،السيد محمد حسني الطباطبائي  ،تقدمي وتعليق
مرتضى املطهري ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ،ص .310-309
Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge, p. 341-9

هذه الصور يف احلافظة .فالعلوم احلصولية مسبوقة بالعلم احلضوري.
يقول السيد محمد حسني الطباطبائي رضوان اهلل عليه " على أساس
مرآتية و كاشفية العلم واإلدراك يصبح الوصول إلى الواقع أمراً ضرورياً
 ،يعني أن هناك علماً حضورياً يف مورد كل علم حصولي .إذن على أساس
هذا املنظار ميكن توسعة دائرة البرهان واحلصول على نتيجة أكثر عمومية
فنقول :حيث أن لكل علم وإدراك سمة الكشف واحلكاية عن اخلارج  ،وهو
صورة له يلزم أن يتوفر على سمة اإلرتباط مع خارجة  ،وأن ال يكون منشأ
اآلثار ،ومن هنا يلزم أن تنتهي الى واقع تنشأ منه اآلثار  ،ويتطابق مع العلم
املفترض .أي عني الواقع الذي نشهده بالعلم احلضوري  ،ثم يؤخذ منه
العلم احلصولي مباشرة (عني املعلوم احلضوري مع سلب منشأية اآلثار)،
أو يؤخذ منه من خالل تصرف القوة املدركة فيه"(. )١٦
يفهم من هذا النص أن النفس تشهد عني واقعية املعلوم وآثاره وذلك
بحضوره اجلمعي لدى النفس ومن بعد هذا الشهود تقوم القوة املدركة يف
اإلنسان بصنع صورة لهذا املعلوم بعد سلب اآلثار عنه .إن املعارف البشرية
الفلسفية أو العلمية إمنا قامت على قانون العِ لية والذي تشهده النفس
وهو فرع شهوديتها لذاتها وهذا الشهود يعطي هذه القانون -العلية-
اليقني الذي ال يقبل الشك .يقول األستاذ محمد رضا اللواتي " بهذا
البيان الوجداني عرفنا أن لنا اطالعا على أنفسنا وحاالتها الباطنية ،
ومن اطالعنا هذا إكتشفنا منوذجا للعِ لية يف أعماقنا من جهة كيفية تعلق
حاالتنا بأنفسنا وتوقفها عليها"(.)١٧
وأخيراً إذا كان لنا أن نشبه الوجود بالطيف الضوئي فإن العالم املادي
يشكل جزءا صغيراً جداً من طيف الوجود األكبر الغير مادي .متاماً كما أن
الطيف املرئي من الضوء هو جزء صغير جدا بالقياس للطيف غير املرئي
من الضوء .ولذلك فإنه  -أي العالم الغير مادي  -يشكل حافزا للعقل
للتحرك يف فضاءه الواسع من أجل استكشاف خباياه ومعرفة أسراره.
إنه املجهول الذي يحفز العقل للعمل والنشاط  ،وإن الصيرورة التاريخية
للعقل تؤكد هذه الدافعية الساكنه يف أعماق اإلنسان التي حاول العقل
عبر مسيرته يف التاريخ عبور حاجز احلس والتجربة محاوالً الوصول إلى
حقائق هذه الفضاءات املعرفية املختلفة املنتمية لعالم امليتافيزيقا.
-10موقف من امليتافيزيقا ،د زكي جنيب محمود  ،دار الشروق ،ص 34-28
 -11الفلسفة واللغة :نقد املنعطف اللغوي يف الفلسفة املعاصرة ،دار الطليعة بيروت،
ص 97
 -12املصدر السابق ص97
 -13املصدر  9ص 345-344
 -14منطق الكشف العلمي  ،تاليف كارل بوبر ،الدكتور ماهر عبد القادر محمد علي ،دار
النهضة العربية ،ص33
 -15فلسفتنا ،السيد محمد باقر الصدر ،دار التعارف للمطبوعات ،ص142
 -16املصدر  8ص 344-339
 -17كبريات املشكالت العقلية :املعرفة واأللوهية يف الفلسفة اإلسالمية واملدارس
الفلسفية األخرى ،دار املعارف احلكمية ،ص69

املراجع:
 -1مالبرانش والفلسفة اإللهية  ،دكتورة راوية عبد املنعم عباس  ،دار النهضة العربية.
 -2وحدة الوجود العقل  ،عبد اجلبار الوائلي  ،دار النضال.
 -3الفلسفة الطبيعية واإللهية  :النفس والعقل عند ابن باجة وابن رشد ،غيضان السيد علي  ،التنوير.
 -4أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ،السيد محمد حسني الطباطبائي  ،تقدمي وتعليق مرتضى املطهري ،مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر.
.Karl Popper, Conjectures and Refutations, Routledge -5
 -6موقف من امليتافيزيقا ،د زكي جنيب محمود  ،دار الشروق.
 -7الفلسفة واللغة  :نقد املنعطف اللغوي يف الفلسفة املعاصرة ،دار الطليعة بيروت.
 -8منطق الكشف العلمي  ،تأليف كارل بوبر ،الدكتور ماهر عبد القادر محمد علي ،دار النهضة العربية.
 -9فلسفتنا ،السيد محمد باقر الصدر ،دار التعارف للمطبوعات.
 -10كبريات املشكالت العقلية :املعرفة واأللوهية يف الفلسفة اإلسالمية واملدارس الفلسفية األخرى ،دار املعارف احلكمية.
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فيلم  ٤فبراير يدعو
لمقاومة السرطان
دعـا الفيلـم القصيـر ” “Film 4 Februaryإلـى
مقاومـة وحتـدي مـرض السـرطان بالصبـر
مؤكـدا أن املرحـوم
اجلميـل واألمـل يف احليـاة،
ً
(أحمـد أبـو السـعود) ،الـذي تعـرض إلـى نكسـة
صحيـة بعـد تعافيـة مـن املـرض ليفـارق احليـاة
مثـاالً يحتـذى ،مبينًـا أن السـرطان مجـرد جـزء
مـن حكايـة احليـاة وليـس احليـاة بأكملهـا.
وذكـر املخـرج وكاتـب السيناريسـت حسين
العبـاس بأنـه كانـت لديـه فكـرة إلعطـاء املرضـى
فسـحة مـن األمـل ليكتـب الفيلـم ،مشـي ًرا إلـى أنه
تعـرف علـى أحمـد أبـو السـعود  -رحمـه اهلل ،-
الـذي وافتـه املنيـة بسـبب مـرض السـرطان منـذ
فتـرة خلال صداقتهمـا ،حيـث رأى بأنـه خيـر من
خصوصـا بكونـه يحمـل
يعطيـه حالـة املرضـى،
ً
صـوالت وجـوالت مـع املـرض.
وأوضـح بـأن الفيلـم تنـاول حالة الصراع النفسـي
للمعانين مـن هـذا املـرض ،ليغـرس بين جنباتـه
دعـوة حتمـل عبـر طياتهـا تفعيـل عنصـر املواجهة
والتحـدي وعـدم االستسلام للمـرض ،الـذي
يعتبـره األغلـب مـن النـاس أنـه مـن األمـراض
الصعبـة ومنهـم مـن يستسـلم لـه.

وأكـد أن املواجهـة والتحـدي
لهـا دور كبيـر يف التغلـب عليـه،
يعانـي
متمن ًيـا علـى كل مـن
أحمد أبو السعود (رحمه اهلل )
حسني العباس
املـرض إلـى السـعي احلثيـث
ملواجهتـه بـكل السـبل وبـكل مـا
األمـل هـو الفاصـل والبوصلـة.
اجلميـل
والصبـر
أوتـي مـن قـوة ،متلح ًفـا باألمـل
ً
وبين أن الصـراع كان مختـزال يف املنـزل كحالـة
وتسـخير كل معطياتـه وإمكانياتـه احلياتيـة تعبـر عـن انـزواء بعـض اللذيـن يعانـون مـن هـذا
لتحفيـز ذاتـه ،مبتعـ ًدا عـن اإلنعزاليـة والهـروب املـرض ،لتدعوهـم لإلنخـراط يف املجتمـع ،وأن
مـن الواقـع واملجتمع.واسـتنكر اطلاق البعـض ميارسـوا حياتهـم بشـكل طبيعـي (هـذا ما يحدث
جملـة (أنـت مصـاب بالسـرطان ،وسـتموت بعـد لألغلبيـة لألسـف).وأكد أن مـن حـق املريـض أن
شـهرين) ،واصفـاً هـذه الكلمـات بغيـر املسـؤولة يعيش حياته الطبيعية وأن ال ينزوي وال يستسلم
وأن األعمـار بيـد اهلل.
أبـ ًدا ،فلا يـدري قـد يحـدث اهلل بعـد ذلـك أم ًرا.
واسـتعرض الفيلـم حالـة حتـدي للمـرض ناجحة،
وقـال( :كـم مريـض عـاش لسـنوات مـع يـأس لغـرس ثقافـة التحـدي والصبـر يف وجهتهـا
الكثيـر مـن األطبـاء ومـن حولـه بشـفائه ،لكـن الواقعيـة للمصـاب  -أبـو السـعود  ،-الـذي تغلـب
منوذجـا يحتـذى.
بقوتـه وإرادتـه وتفائلـه وصبـره اجلميـل ،كل ذلـك علـى املـرض ليكـون
ً
يعـد دافعـه الكبيـر ملقاومتـه املـرض و -الشـفاء
بيـد اهلل  ،-لهـذا كانت نبضاتهم تنبض باحلياة) .وأشـار إلـى أن أبـو السـعود أصيـب باملـرض منـذ
وأجـاب بأنـه مـن الناحيـة اإلخراجيـة ،وجـود  2003وعـاش حتـى  ،2017وكان يف كل مـرة رغـم
املرايـا واملـاء والظلمـة واآلالم املنبعثـة من العينني التعـب يواجهـه بإصـرار على الشـفاء.
كلهـا تعبيـر عـن احلـزن واليـأس ،لتأتـي حالـة وجـاءت نهايتـه ،جتسـي ًدا فعل ًيـا واقع ًيـا إلمكانيـة
السـعد والفـرح يف نهايـة الفيلـم ،بـأن اإلنسـان الشـفاء وذلـك مـن خالل ابتهـاج املرضى به  -أبو
مجموعـة مشـاعر وقـد السـعود  ،-تصفي ًقـا وتشـجي ًعا واستشـراف حيـاة
تكـون هـذه املشـاعر كانـت يف مـا سـبق تختـزل املعانـاة ،لتكـون سـعيدة
متضاربـة ومتناقضـة ،بالشـفاء لتجـذر يف حيـاة املرضـى بأنـه ال يـأس
ً
خصوصـا عنـد املواقـف مـع احليـاة ،وأن الظلمـة إن طـال أمدهـا البـد
الصعبـة ،حيـث أن يو ًمـا تشـرق يف حيـاة اإلنسـان.
معرفتنـا بأخبـار قـد وقـال( :أحمـد أبـو السـعود  -رحمـك اهلل -
تكـون صادمـة لنـا صديقي العزيز أمتنى أن تكون رسـالتك وصلت،
كاملـرض فإنـه يبقـى أمـي وزوجتـي أنتـم سـبب النجـاح).

مشهد من الفيلم

أوراق شاعر
ضمن اهتمامات منتدى النورس الثقايف بالقطيف صدر مؤخراً ديوان شعري للشاعر األستاذ مصطفى أبو
الرز.
الديوان الذي صدر حتت عنوان ( أوراق شاعر ) يف طبعته األولى 2017م
يف 219صفحة من القطع الوسط ،وأهدى الشاعر ابو الرز الديوان ألمه.
وكتب املقدمة كتبها الدكتور علي الدرورة رئيس منتدى النورس الثقايف بالقطيف وأشاد فيها بالديوان
وباملربي الفاضل األستاذ مصطفى الذي أمضى 40عاما يف التعليم ومازال حتى اآلن.
ويعد الديوان الذي ضم مجموعة كبيرة من القصائد الوجدانية والغزلية والوطنية هو الثالث للشاعر.
وقد كرم منتدى النورس الثقايف القطيف الشاعر أبو الرز سنة 2016م جلهوده الثقافية خاصة يف مجال
الشعر.
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حوار
حوار /سلمان العيد
أعلن قبل أشهر عن طرح مخطط تاروت نيوبيش ،والذي يعد األحدث يف املخططات العقارية
يف محافظة القطيف ـ بعد مخطط دانة الرامس ـ وقد أثيرت حوله بعض املقوالت اخلاطئة
التي جعلت البعض يحجم عن الشراء يف هذا املخطط ،ذلك بالنظر إلى أن اسلوب البيع يف
هذا املشروع يتم مبوجب برنامج البيع على اخلارطة (وايف) والذي يطبق ألول مرة يف محافظة
القطيف ،مما جعل الصورة ضبابية بعض الشيء ،فض ًال عن كونه جاء يف مرحلة ركود يف السوق
العقارية بشكل عام.
) ومن منطلق املصلحة العامة التقت رجل األعمال محمد حسن الشواف صاحب مكتب
(
الشواف للعقارات املس ّوق املعتمد للمخطط املتصل املباشر مع املالك الرئيسي ،واملخول للتنفيذ
الفوري الذي أكد بأن املخطط يتسم بالعديد من امليزات أبرزها جودة اخلدمات ،وقلة االسعار،
وتوافر كل الضمانات القانونية حلق املستهلك واملستثمر على حد سواء ،فضال لتوافر البيئة
اخلاصة باملخطط جتعله صاحلا حلياة سكنية راقية .
كل ذلك يف احلوار التالي:

الشواف يتحدث عن مخطط "تاروت نيوبيش":
المخطط جديد يتوافر فيه الضمان واألمان للمالك والمشتري
ـــ مت مؤخرا عرض مخطط تاروت نيوبيش( ،حسب تصريح املالك للمخطط الشيخ أحمد بن
ماذا يتصف به هذا املخطط ،وماذا يحمل سليمان الرميح جلريدة اليوم).

من مفآجات لسوق العقار الواعد يف محافظة
القطيف ،وحتديدا يف جزيرة تاروت؟

ــ ماذا عن األسعار يف هذا املخطط؟

ــ بالنسبة لألسعار لو نظرت إلى العديد من
املخططات املجاورة ،التي تتصف بخدمات أقل
من التي يف هذا املخطط يتراوح سعر املتر فيها
ما بني ( 1000و 1300ريال) ،بينما سعر املتر يف
هذا املخطط يبدأ من  750رياال بالتالي فالسعر
هنا أفضل ،واجلودة أفضل بفعل اخلدمات
املذكورة أعاله.

ـــ اعتقد أن مسألة البيع على اخلارطة هي
مصدر اللبس يف هذا املخطط وغيره ،كيف
تتم هذه العملية ،وما الفرق بينها وبني البيع
على الواقع؟

ـــ إن عملية البيع على اخلارطة تخضع من األصل
إلشراف عدد من اجلهات احلكومية وهي(:وزارة
االسكان ،ووزارة التجارة واالستثمار ،ووزارة
الشؤون البلدية والقروية ،ووزارة العدل) ،وهذا
يعطي ضمانة للمستهلك بأن حقه لن يضيع بل
هو مضمون مبوجب القانون وحتت إشراف
مؤسسات الدولة نفسها ،فالبيع على اخلارطة
يتم مبوجب عقد يدفع املشتري املبلغ على
دفعات %20( :من القيمة عند التوقيع على
العقد ،و %20عند تطوير نسبة  %20من األرض،
و %20عند االنتهاء من  %40من التطوير ،و%20
عند إكمال نسبة  %60و %15عند تطوير  %90من
األرض ،و %5عند موعد االفراغ) ،علما أن هذه
الدفعات ال تدخل يف حساب املالك ،وإمنا تدخل
يف حساب الضمان املفتوح باسم املشروع ،وحتت
إشراف وزارة اإلسكان وهذه املبالغ ال يفرج
عنها اال بعد تنفيذ جميع اخلدمات يف املخطط
واالفراغ للمشترين ،يعني ان بإمكان املشتري
ان يستعيد أمواله لو حدث ـ ال سمح اهلل ـ أي
تقصير من املالك ،وسوف لن يحدث مادام األمر
حتت إشراف اجلهات املعنية ،وكما ترى فإن هذه
األقساط أو الدفعات تتم حسب نسبة اإلجناز،
والتي يتم إقرارها حتت اشراف املكتب الهندسي
االستشاري ،ومكتب احملاسب القانوني.

ـــ يف الواقع هذا املخطط ،هو أحدث املخططات
العقارية املعروضة يف محافظة القطيف،
وحتديدا يف جزيرة تاروت ،وهو عبارة عن
مخطط يتألف من  1500قطعة أرض موزعة
كالتالي 500(:قطعة منها مساهمة ،و 500قطعة
أخرى لوزارة اإلسكان ،و 500قطعة مت تخويل
مكتب الشواف للعقارات ببيعها بنظام البيع على ـــ حتدثتم عن طريقة مميزة يف البيع ،تراعي
اخلارطة).
وضع املستهلك واملستثمر ماذا تعنون بذلك؟
ـــ وماذا يتسم هذا املخطط من ميزات جتعله ـــ قبل الدخول يف تفصيل هذا األمر أحب أن
مميزا عن غيره من املخططات ،خاصة وأن اضيف بأن املوقع اجلميل للمخطط يعطيه ميزة
لدينا عددا من املخططات ـ رغم أهميتها إضافية ،كونه يقع على الكورنيش يف جزيرة
وموقعها الهام ـ تعد يف عداد املخططات تاروت ،وسوف تزداد قيمة وأهمية املخطط إذا
املتعثرة ،والكل يخشى أن يكون هذا املخطط
مت تنفيذ اجلسر الرابط بني املخطط ومخطط
ضمن هذا املسلسل املؤلم؟
اجلامعيني القريب من حي التركية ،والذي سوف
ــ إن هذا املخطط يوفر "األمان والضمان"،
يتم ضمن عملية حتسني الكورنيش هناك..،
للمستثمر واملستهلك على حد سواء ،فهو حديث
أما عن الطريقة اجلديدة يف البيع فإن البيع
يف كل شيء ،حديث يف طرحه ،وحديث يف طريقة
يتم يف ها املخطط يتم مبوجب نظام البيع على
بيعه ،فاملخطط يتصف بعدة ميزات ،أبرزها إن
اخلارطة (وايف) ،وهي عملية بيع تتم لصالح
أراضي هذا املخطط ذات واجهات بأبعاد تصل
املستهلك بصورة مباشرة ،وتضمن حقوقه بكل
إلى ( 24مترا) تتيح املجال ملشاركة شخصني
دقة ،ومبوجب القانون ،وحتت إشراف اجلهات
يف قطعة أرض واحدة ،ميكن أن يقيما عليها
املعنية يف هذا الشأن ،خاصة وأن املخطط
وحدتني سكنيتني منفصلتني ،نظرا إمكانية للفرز
حاصل على الترخيص النظامي الالزم برقم 61
بعد البناء ،كما أن املخطط مكتمل اخلدمات من
بتاريخ جمادى األولى  1428وقد منح ترخيص
(زفلتة ،وماء ،وكهرباء ،وشبكة الصرف الصحي،
البيع على اخلارطة من قبل جلنة بيع الوحدات
وشبكات الهاتف) ،وغير ذلك ،ونسبة اإلجناز قد العقارية على اخلارطة التابعة لوزارة اإلسكان ،ـــ وكيف يضمن املستهلك حقه يف هذا اجلانب؟
جتاوزت نسبة الــ  %60وسوف يكون املخطط وهذا يعني أن املخطط مكتمل من النواحي ـــ إضافة إلى ما قيل ،فإن البيع على اخلارطة
جاهزاً لإلفراغ للمشترين يف غضون األشهر
(وايف) يوفر حماية للمستهلك من أي عمليات
الفنية والقانونية.
القليلة املقبلة ،وتوقع خالل  6أشهر املقبلة
وهمية ومشبوهة ،إذ يتم التهميش على صك
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ملكية العقار من قبل وزارة االسكان ملنع دخول بني ( 1000ـ  1300ريال) للمتر الواحد.
الصك دائرة املضاربة ،والبيع والشراء لدى
أكثر من طرف ،كما أن وجود املتابعة امليدانية
واجلوالت الرقابية من قبل اجلهات املعنية،
تشكل ضمانة أكيدة لسير املخطط على الطريق
ـــ حتدثنا عن البنى التحتية للمخطط ،وهي
السليم.
ـــ وهل هذه اإلجراءات كافية لضمان حق اساس لنجاح أي مخطط عقاري ،يضاف لها
البنى الفوقية االساسية وهي متوافرة يف هذا
املستهلك من أي وضع غير طبيعي؟
ـــ نعم ميكن القول بذلك ،ألن كل عملية بيع يف املخطط من قبيل املجمع التجاري ،واملركز
هذا املخطط تتم مبوجب عقد رسمي (بثالث الصحي ،واملدارس ،واحلدائق العامة ،واملساجد
نسخ لكل من املالك واملشتري ووزارة اإلسكان) بالتالي فاملخطط يسير يف الطريق الصحيح،
يتعهد املالك فيه بتسليم األرض يف التاريخ ـــ بناء على تلك املعطيات ،هل ميكن القول بأن
املتوقع للتسليم واالفراغ وهو ( )2018/6/15هذا املخطط احلديث سوف يحدث حركة يف
سوق العقار مبحافظة القطيف؟
كحد اقصى ،بشرط التزام الطرف اآلخر بسداد
كافة الدفعات ،ويتم التسليم مبوجب محضر ـــ يف الواقع إن الطلب على العقار ال يزال يف
استالم وتسليم موقع خطيا من الطرفني ،ويتم ارتفاع ،خاصة وأن احملافظة باتت مالذا آمنا
للمستثمرين (من داخل احملافظة أو من خارجها
لدى كتابة العدل ،بعد منح جلنة بيع الوحدات
السكنية بوزارة االسكان للطرف املالك إمكانية على حد سواء) ،وتتأكد هذه احلقيقة يف ظل
اإلفراغ وأن يكون ذلك خالل  30يوما من تاريخ الكثافة السكانية ،فما تزال البالد بحاجة
تسليم الوحدة ..ومبوجب العقد أيضا ويف حال للمزيد من املخططات ،ويبقى العقار ميثل حاجة
لم يلتزم الطرف املالك بالتسليم يف املوعد اساسية لكل أفراد املجتمع ،ونأمل يف ظهور
احملدد يحق للطرف املشتري مطالبته باإليجار مخططات متميزة تسهم يف حياة أكثر متيزا
عن مدة التأخير ،مهما طالت املدة ،وكذلك للمواطن السعودي.
ـــ بناء على النجاح املاثل أمامنا يف هذا املشروع
إمكانية استرجاع املبالغ املدفوعة والعقد ينص
نتساءل :هل لدى الشواف مشاريع عقارية
على ذلك صراحة .واخلالصة أن املستهلك أخرى؟
يستلم أرضه جاهزة مطورة مزودة بكل خدماتها ،ــ لدينا العديد من املشروعات ،ونسير حسب
لم تكلفه قيمتها أي ضغوط مالية كونها تتم على الطلب يف السوق.
دفعات التي ال يستطيع املالك أن يتصرف بها ـ ظهرت مقوالت خاطئة عن املخطط ،ماذا
قبل إفراغ األرض.
تنصح املستهلك يف هذا الشان؟
اسعار
ارتفاع
تتوقع
هل
ذلك،
ــ بناء على كل
ــ إنني يف هذه املناسبة أدعو أخواني الراغبني يف
البيع لألراضي بعد عملية اإلفراغ؟
التملك يف هذا املخطط يف هذا املجال ادعوهم
ملحوظ
بشكل
ــ ارتفعت املبيعات يف املخطط
ألخذ املعلومات من مصادرها الصحيحة،
فقد بلغت نسبة  %80من قبل سكان جزيرة وعدم االجنرار وراء اإلشاعات التي تصدر هنا
تاروت ،ومستثمرين من خارجها ،ونتوقع ارتفاع وهناك ،ونحن ـ يف مكتب الشواف للعقارات ـ
االسعار يف املخطط بعد إقامة اجلسر الرابط على امت االستعداد لإلجابة على االستفسارات،
بني املخطط ومخطط اجلامعيني واملخططات كما سوف نعرض املخطط خالل شهر رمضان
املجاورة ففي هذه احلالة من الطبيعي أن املقبل على البوابة الرئيسية ملجمع القطيف
يرتفع سعر املتر ،وقد يتجاوز ما وصلت إلى سيتي مول ،ليرى اجلميع الصورة احلقيقية لهذا
األسعار يف املخططات املجاورة التي تتراوح ما

ـــ حتدثتم عن اخلدمات االساسية يف املخطط
من قبيل االرصفة وقنوات الصرف الصحي
وتصريف االمطار ،فهل هذه كافية ألن يكون
املخطط صاحلا للسكن؟

املخطط متميز ببنية حتتية
مكتملة وخدمات فوقية راقية
تاروت نيوبيش يجمع بني
اجلودة يف اخلدمة ،والسعر
األقل بال منافس
املشتري يدفع قيمة األرض
على دفعات تصل للمالك
بعد اإلفراغ
مالك ااملخطط توقعوا
بأن اإلفراغ خالل  6أشهر
رغم اإلشاعات  %80من املخطط
مت بيعه يف فترة وجيزة

املخطط ..ويف هذا املجال ادعو لترك القيل
والقال واالستفادة من الفرصة ،فالسعر اليوم
قد ال يكون هو غدا ،فعلينا ان نستغل الفرص
الشرائية والتسهيالت املقدمة واتخاذ القرار
لتأمني السكن.
ـــ ماذا تقول يف ختام اللقاء

ويف هذه املناسبة اشكر الشيخ احمد بن سليمان
الرميح على ثقته مبكتب الشواف للعقارات،
واشكر لكم حسن تعاونكم معنا يف سبيل التوعية
العقارية ،وامتنى أن نكون قد ساهمنا يف خدمة
العمل التنموي لبالدنا احلبيبية ،وحتديدا يف
محافظة القطيف ..والسالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
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طبية

قصة لمريض بالسكري
الفني الصيدلي يف
مجمع الدمام الطبي ( عبد اهلل اليوسف )

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
إليكم أعزائي قصة من قصص املراجعني و املرضى:
يف يوم من أيام بداية األسبوع كنت متجها إلى الشيبة و الوقار و قد بان عليه العلم و األدب
عملي و مررت بأحد املراجعني و قد استوقفني و األناقة فناديته  :يا عم سوف نقيس سكرك
قائال لي  :هل أنت صيدلي أو طبيب أو ممرض؟ اآلن .
فأخذ زميلي بفحص السكر فكانت النتيجة أنه
فقلت له  :إنني فني صيدلي  ،فماذا تريد ؟
أجابني بصوت خافت و يدين ترتعشان و رجلني يعاني من انخفاض بسيط يف السكر فقلت له :
يا عم ألم تتناول فطورك ؟!
ال تكادان حتمالنه و بشفتني ذابلتني
و عرقه يتصبب و أخبرني أنه يحس بالتعب فقال لي  :ال فقد كنت يف عجلة من أمري و قد
أخذت آخر جرعة لدي من اإلنسولني و أتيت
ويريد مني قياس سكره
مسرعا لكي ال أتأخر عن صرف الدواء فقد
هل هو منخفض أو ! مرتفع
لقد كان الرجل كبيرا يف السن  ،شعرت بالبنوة أتيت إلى الصيدلية اخلميس املاضي و أخبروني
أن آتي يوم األحد ألن األدوية التي أحتاجها غير
اجتاهه فقد كانت مبثابة األب لي
و أخبرته أنه بحاجة إلى سوائل و راحة و رعاية متوفرة يف ذلك اليوم .
فأعطيته فطيرة خفيفة و طلبت منه تناولها و
طبية فأجلسته على أقرب كرسي
و أعطيته علبة من عصير البرتقال احمللى كنت بعد أن تناولها أحس بالراحة قليال  ،و بعدها
أخذته إلي الصيدلية و صرفت له األدوية التي
أحملها بني يدي وطلبت منه شربها
و أنها هدية بسيطة مني و رجوت منه قبولها يحتاجها و استأذنني شاكرا لي ما قدمت له من
و طلبت منه االنتظار ريثما آتي بفني املختبر مساعدة .
 ،فتوجهت إلى القسم القريب من العيادات طلبت منه قائال  :يا عم أريدك أن تذهب معي
اخلارجية و طلبت من أحد الزمالء أن يحضر إلى قسم التثقيف الصحي فهو قسم يعتني بكم
جهاز فحص السكر املتنقل و يذهب معي لقياس و يوجهكم إلى ما حتتاجونه من رعاية و اهتمام
فذهب معي و جلسنا مع الفريق الطبي التوعوي
سكر الرجل املسن .
توجهنا معا إلى حيث يجلس الرجل املسن ذو و أخبرتهم عن قصة صاحبنا ليتم الشرح له بكل
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لطف و عناية وإرشاد مناسب حلالته الصحية و
إعطائه كل املعلومات عن طريقة أخذ العالج و
الغذاء
و كيف يتعامل مع الطعام كمية و نوعا .
تقدم الرجل املسن بالشكر ملا قدمناه له من
خدمة جليلة فقلت له  :يا عم هذا قسم التثقيف
الصحي تستطيع زيارته يف كل مرة حتتاج فيها
إلى معلومات أو أي استفسار و يف حال
لم تشف غليلك املعلومات أطلب إحضار الفني
الصيدلي لإلجابة على أسئلتك و عن طريقة
استخدام األدوية اجلديدة و املضافة حديثا ،
ونحن يف خدمتك دائما و نعتز بثقتك بنا .
هذه القصة بالذات تخص زميال
و صديقا لنا يف املستشفى .
ففي أحد أيام املناوبات الصباحية كنت مناوبا يف
صدلية اإلسعاف و التي تعتبر قلب املستشفى يف
ذلك الوقت فهي التي متد املراجعني من املرضى
يف جميع األقسام و قسم اإلسعاف باألدوية و
املعلومات الدوائية :
يف ذلك اليوم الطويل و الذي كانت املناوبة فيه

طبية

متتد من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة
الثالثة بعد الظهر يتخللها التعب و اجلهد
الكبير نتيجة كثرة الطلبات و االتصاالت
 ...وقد حان وقت الصالة فأخذت أجمع
أغراضي و أهيءنفسي باخلروج من
الصيدلية آلداء الصالة
وقد سلمت العهدة و مكاني لزميل آخر ينوب
عني يف هذه الفترة .
خرجت من الصيدلية فإذا بي ألتقي أحد
الزمالء و األصدقاء يف ممر العيادات ميشي
و كأنه رجل آلي حيث كانت عيناه غائرتني
و شاحب الوجه و شفتاه منطبقتني على
بعضهما  ..ناديته باسمه  :فالن  ...فالن
 ...فالن .....
لكنه لم يجبني فاقتربت منه أكثر و ربت على كتفه
قائال له  :ال بأس عليك  ...ال بأس عليك ....
و فجأه سقط على األرض مغمى عليه  ،ناديته ،حركته  ..فلم يستجب لي و
هنا شعرت بفزع و خوف شديد و متتمت قائال  :ال حول وال قوة إال باهلل .
و قمت بحمله و قد كان خفيف الوزن و نحيل اجلسم  ..ذهبت به إلى
قسم اإلسعاف
و الطواريء و ألقيت بجسده على أحد األسرة بعد أن طلبت من املمرضة
و األطباء اإلسراع
يف معاينة زميلنا العزيز ألنه يحتاج إلى العناية الطبية السريعة فهو يعاني
من هبوط حاد
يف معدل السكر بالدم .
فسألني الطبيب قائال  :و كيف عرفت ذلك ؟
فقلت له  :هذا صديق لي و أعرف حالته الصحية و أنه يعاني من مرض
السكر و يأخذ جرعات من اإلنسولني .
جاءت املمرضة بجهاز فحص السكر وكانت النتيجة كما توقعت  ..إنه
إنخفاض حاد
يف السكر حيث كانت نسبته بني األربعني و اخلمسني درجة فقط و هنا
أمر الطبيب بتركيب احملاليل الطبية لزميلنا وإعطائه حقن ( اجللوكوجن)
بشكل سريع .
لقد شعرت بالتعب و القلق الكبير و أخذ جبيني يتصبب عرقا و أخذتني
العبرة على زميلنا
و صديقنا العزيز و طلبت من الطبيب العناية الفائقة به  ،و استأذنت منه
للذهاب إلى الصالة و الدعاء لزميلنا بالشفاء العاجل و طلبت منه االتصال
بي يف الصيدلية إذا كان هناك أي حاجة ألي شيء .

فرغت من صالتي و دعائي و توجهت إلى إكمال مناوبتي يف الصيدلية و
قد كان الوقت صعبا جدا حيث متر الدقائق و الساعات كأنها دهر فلم
أستطع الصبر حتى نهاية املناوبة فطلبت من أحد الزمالء مأل مكاني و
استأذنته يف الذهاب لزيارة صديقنا العزيز
و االطمئنان على صحته .
توجهت إلى قسم اإلسعاف و قد سرني ما رأيت فقد كان صديقنا العزيز
يف أحسن حال فقد ردت احلياة إليه  ..و انتعش جسده و أشرق وجهه
وبادلني االبتسامة و التحية و السالم فقلت له  :يا عزيزي أعلم أنك حتب
عملك و تعمل فيه بجد و إخالص لكن
هذا ال مينعك من العناية بصحتك و االهتمام بطعامك و عالجك فأرجوا
منك أن ال يتكرر ما أصابك اليوم مرة أخرى  ..يف هذه األثناء جاء الطبيب
املعالج وقال  :احلمد هلل على سالمتك و الشكر كل الشكر لصديقك
العزيز و الذي كان واضحا أنه يحبك حبا كبيرا و يهتم ألمرك فقد كان
له الدور الكبير يف إنقاذ حياتك فخذ كالمه على محمل اجلد وال ترهق
نفسك و التزم بتنظيم وجباتك و عالجك .
فشكرت الطبيب و كل الفريق الطبي على اهتمامهم و جهدهم الكبير
بالعناية باملرضى .
مرت األيام و الشهور على هذه احلادثة و صديقنا العزيز نسي أيضا أن
يهتم بصحته ففي يوم من األيام أخذ جرعة اإلنسولني يف السابعة صباحا
و لم يتناول فطوره و انشغل بعمله ونسي أمر الطعام و عندما حان وقت
الصالة ذهب أحد الزمالء إلى مكان عمل صديقنا املريض بالسكري
ليصحبه للصالة و لكن يال الهول فقد وجده ممددا على األرض و ظن أنه
مغمى عليه  ..حاول إيقاظه مرارا و طلب النجدة من قسم اإلسعاف و بعد
فحصه تبني و لألسف أنه قد فارق احلياة .
تلقيت اتصاال من أحد الزمالء الذي يعرف عن عالقتي الوطيدة بزميلنا
العزيز و أخبرني أن زميلنا هذه املرة لم ينج من
إنخفاض السكر و قد كان الثمن غاليا
فقد فارق زميلنا احلياة رحمه اهلل فقد كان شابا
يف مقتبل العمر و أبا لطفلني لم ينعما بحضنه
إلى أن يشبا .
لقد أثر غيابه بي كثيرا و ترك رحمه اهلل جرحا
عميقا يف قلبي .
أعزائي ...
إن مرض السكري مرض يحتاج إلى حرص
شديد و اهتمام بالغ يف أخذ اجلرعات الدوائية
و تناول الوجبات الغذائية بشكل منتظم فهو
مرض ال يحتمل اإلهمال و التأخير ألنه قد
يكون ثمن ذلك هو حياتك .
مع متنياتنا للجميع بالصحة والعافية
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إيقاعات الحرف العربي في
معرض (نقطة) للفنانة إيمان الجشي
إميان اجل
شي فنانة تشكيلية سعود
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قتناه يف الداخل واخلارج .

لقد توقفت طويال أمام ثالث لوحات رسمتها إميان
بسيطرة واضحة ألحمر«فيرمليون» القوي والعصي
على كثير من الفنانني والذي قد يبدو ثقيال على
العني ،بيد أن إميان استطاعت أن تروضه بجرأة
باستخدام األزرق البارد وجتعل من لوحاتها الثالث
هذه أعماال جتريدية مكتملة .وهذا بحد ذاته اجناز
هام يف مسيرتها الفنية .يقول الفنان السوري الكبير
فاحت املدرس« :إن التجريد اخلالص أندر من أندر اجلواهر الثمينة»
مدلال على صعوبة الوصول إلى لوحة جتريدية خالصة.
حوى املعرض  73لوحة بأحجام مختلفة ويف معظمها تستمر إميان
باستخدام تقنيات الكوالج والطباعة لبعض النماذج الزخرفية أو
استخدام األلوان احليادية كالرمادي .ومن املعروف أن زيادة العناصر
التزيينية يف لوحة التصوير التشكيلي تضعف التصوير التشكيلي
وجتعل العمل أقرب إلى األعمال الديكورية ،فالتزيني يشبه اضافة
البهارات وامللح إلى الطعام إن زاد دفع العمل باجتاه أن يكون عمال
ديكوريا وهو ما ال تطمح إليه بالتأكيد الفنانة امللونة اجلريئة إميان
اجلشي.

افتتحت الدكتورة نهاد اجلشي عضو مجلس الشورى معرض (نقطة)
للفنانة التشكيلية إميان اجلشي ،قد احتوى املعرض على  ٧٣عم ً
ال
تشكيلياً وقد اعتمدت على مجموعة من التقنيات ضمن النشاط
الفني املعاصر تصب يف تناول احلرف العربي جمالياً ضمن العمل
الفني ووضعه يف صيغ و إيقاعات متناغمة ضمن أجواء العمل ،وقد
مت تنفيد ذلك بطريقة لصق العناصر البصرية كالكوالج ومعاجلة
للسطوح بني الغائر والبارز يف معاجلة أقرب للتجريدية احلديثه،
وتدخل النقطة لعالقتها وارتباطها باحلرف العربي كموسيقى
جمالية مستفيدة من الشكل الهندسي للنقطة يف التكوين الفني
وعالقته بالزخارف اإلسالمية  ،فالنقطة بداية كل رسم وهي النهاية
له أيضاً،ومابني النقطة واحلرف بصيص من الضوء ينقلنا من عالم
إلى آخر لنبحر يف تضاريس اللوحة لينقلنا اللون والضوء بإنسيابية
فيما علق الكاتب زكي الصدير على املعرض بقوله :ضمن معرضها
رقيقة داخل العمل .
الشخصي السابع املعنون بـ ( نقطة ) يواجه الزائر لصالة  -تراث
وقد علق الناقد الفني يوسف شغري على املعرض قائال:منذ تأملت
لوحات الفنانة إميان اجلشي أول مرة ،شعرت أن لديها احساسا
جتريديا قويا رغم ما كان يبدو من تعلقها بالتراث العربي االسالمي
من خالل عناصر اخلط العربي( ،وهي باملناسبة تكتب خطوطها
بيدها وال تستعيرهما من أحد لتوظفها يف لوحتها) والزخارف
االسالمية التي تلصقها على سطح اللوحة أو تستخدم تقنية
الطباعة لتعطي االحساس اجلمالي الزخريف والتزييني لبعض
املساحات يف عملها .وهي بذلك ضمن االجتاه احلرويف العربي
واحملاولة الطويلة لدمج التراث العربي االسالمي باألسلوب الغربي
يف التصوير التشكيلي.
ولكن ما يلفت النظر يف معرضها الذي أقيم يف صالة تراث الصحراء،
اقترابها أكثر فأكثر من التجريد اخلالص ( )abstract artاملستوحى
بأحد مصادره األصيلة وهي الزخرفة العربية االسالمية .إن امتالك
إميان اجلشي هذا االحساس املرهف باللون وطريقة وضعه على
الكانفاس وإحساسها العميق بالسطح ومالمسه ،باإلضافة لفهمها
مسألة التجاور اللوني بتضاداته ( )contrastوانسجاماته املرهفة
( )harmonyيؤهلها لالنطالق باجتاه التجريد اخلالص فهي متتلك
جميع أدوته التقنية واالبداعية ،وهذا ليس متوفرا لدى الكثير من
الفنانني والفنانات.
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وقالت  :هذا املعرض هو سلسلة وامتداد للمعارض السابقة ،ويف
األساس ما زلت يف مجال احلروفيات ،ولكن االختالف التقني بني
هذا املعرض وبني التجربة السابقة أنني أحببت أن أخرج عن النمط
السابق عبر طريقة توظيف احلروف يف العمل الفني ،من خالل
االشتغال على تقنيات مختلفة بإضافة أفكار ومواد جديدة لم أكن

الفن التشكيلي

الصحراء -باخلبر (شرق السعودية) بعملني تركيبيني للفنانة أستخدمها من قبل ،فلم تكن احلروف واضحة يف جتربتي السابقة
السعودية إميان اجلشي ،تركت األول متوسطا على األرض لتلفت مثل وضوحها هنا عبر اشتغال واع بتشكالت احلرف وأسراره بطريقة
املتلقني إلى فكرة (النقطة) امللقاة على قارعة الطريق كسؤال كوني ال مختلفة ع ّما هو دارج يف الساحة التشكيلية .
ميكن أن جتتازه دون الوقوف بني يديه.
النقطة هي األساس لكل شيء
بينما ع ّبر العمل الثاني الذي أطلقت عليه  -خارطة من نوع آخر -يف معرض (نقطة) لم تكرر الفنانة السعودية جتاربها السابقة ،بقدر
عن احلياة وعن العالم ،وكأنها تعيد تشكيل الكون وفق رؤيتها الفنية رغبتها يف تطوير التجربة بقالب جديد يخصها وحدها ،وتقول :أيضا
اخلاصة ،وبرفقة هذين العملني علّقت على جدران الغاليري  83لوحة األلوان التي اشتغلت عليها ألوان مختلفة ،إذ كانت اشتغاالتي السابقة
تشكيلية ذات أحجام ومستويات لونية مختلفة ،ويأتي هذا املعرض على األلوان صريحة وفرائحية بينما هنا جاءت كامتة ومطفية،
بسالسة موسيقية متناغمة مع الكتل اللونية يف اللوحة بأكملها،
بعد معرضها (رؤى) الذي قدمته عام .2012
وأترك التأويل هنا للمتلقي الذي ميكن أن يفكك ما يريد من دالالت
عناية اجلشي الفائقة بتجربتها دفعتها للسفر إلى بريطانيا من جديدة يعيد صياغتها بنفسه .
أجل دراسة بعض التقنيات الفنية التي ق ّدمتها يف معرضها األخير
(نقطة) ،وذلك على أيدي فنانني متخصصني هناك ،فاللوحات رغم ويف حديثها حول فلسفة معرضها تقف اجلشي يف تصورها للنقطة
أن جميعها جاءت بألوان األكريليك على ورق كانفاس مستخدمة مع الفالسفة واملتصوفني ،حيث ترى فيها وعيا كونيا من املمكن
يف بعضها تقنية الكوالج ،إال أن طريقة استخدام اخلامات كانت تشخيصه من خالل مشروعها الفني ،إذ ترى يف النقطة بداية ونهاية
مدروسة بوعي كبير ،حيث يأتي الكوالج منسجما مع بقية مك ّونات تك ّون كل شيء ،فهي البدايات والنهايات لإلنسان واحليوان والنبات،
العمل بطريقة ال متكن مشاهدته كعنصر شاذ أو كخامة طارئة على وكل شيء نراه أو ال نراه.
اللوحة ،األمر الذي لفت الفنانني التشكيليني املشاهدين لألعمال،
لدي فكرة املعرض (نقطة) وتوظيف احلروفيات
حيث وقفوا متسائلني عن طبيعة التقنية املستخدمة.
وتقول :من هنا تو ّلدت ّ
وأكدت الفنانة إميان اجلشي على ضرورة أال يق ّدم الفنان دالالت خلدمة هذه الفكرة ،فاحلروف تتك ّون يف حقيقتها من مجموعة نقاط
للمتلقي على طبق من ذهب ،وإمنا عليه أن يق ّدم عمله تاركا التأويل تش ّكل هندستها ،ومتى أخطأت يف العدد أخطأت يف التكوين ،إن هذه
باختالف مستوياته للقراءات املفتوحة أثناء مشاهدة اللوحة والتفاعل الفكرة معقّدة ودقيقة وأجد أن الفن كله مستوحى من هذا املعنى
الوجودي العميق املنطوي حتته .
اللحظي معها.
وتتابع إميان اجلشي يف الشأن ذاته (النقطة هي األساس لكل شيء،
والقراءة متاحة للجميع ،إذ ميكن أن تع ّبر النقطة يف اللوحات عن
املرأة ،وميكن أن تكون إنسانا ،ومن املمكن أن تكون حالة ،ومن املمكن
أيضا قراءتها بتصورات ودالالت مختلفة تعتمد على ثقافة املتلقي
وقدرته على توليد ما يراه يف اللوحة) .
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اإللكتروني
البريد اإللكترونــي
عبر البريــد
السعيدة عبــر
مناسباتكمالســعيدة
نستقبلمناســباتكم
نســتقبل

yahoo.com
alkhatmag@yahoo.com
@alkhatmag

احتفل الدكتور عبداهلل بن علي السيهاتي بزواج جنله املهندس جنيب السيهاتي عضو مجلس
الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية على كرمية رجل األعمال األستاذ محمد علي السيهاتي
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح السيهاتي وآل خليفة
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أفراح آل غانم وآل الشيخ
احتفلت عائلتا آل غامن وآل الشيخ بزواج ابنها حسني غازي عبد احملسن الغامن
على كرمية أحمد عبد احملسن آل الشيخ بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح أبوالسعود والمسلم

احتفلت عائلتا أبو السعود واملسلم بزواج ابنها عبداحلميد صادق عبداحلميد أبوالسعود
على كرمية عبد الغني املسلم بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الناحي والمقابي
احتفلت عائلتا الناجي واملقابي بزواج ابنها حسني علي عبدالكرمي الناجي
على كرمية احلاج عبدالغني املقابي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الضامن والغانم

احتفلت عائلتا الضامن والغامن بزواج ابنها محمد مهدي حسن الضامن
على كرمية احلاج أحمد عبد الباقي الغامن بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
العدد ( )٧٠رمضان ١٤٣٨هـ /يونيو ٢٠١٧م
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أفراح الدعلوج و آل سهوان
احتفلت عائلتاالدعلوج و آل سهوان وبزواج ابنها أحمد زكي الدعلوج
على كرمية محمد عبد اهلل آل سهوان بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح آل عبدالحي و الخميس

احتفلت عائلتا آل عبداحلي واخلميس بزواج ابنها عبداهلل عبدالقادر عبداهلل آل عبداحلي
على كرمية نزار حسن عبداهلل اخلميس بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح العيد واسليس
احتفلت عائلتا العيد واسليس بزواج ابنها عبداهلل رضا العيد
على كرمية حسني عيسى اسليس بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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اإللكتروني
البريد اإللكترونــي
عبر البريــد
السعيدة عبــر
مناسباتكمالســعيدة
نستقبلمناســباتكم
نســتقبل

yahoo.com
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@alkhatmag

أفراح العوامي والخميس

احتفلت عائلتا العوامي واخلميس بزواج ابنها حسن رضا علي العوامي
على كرمية احلاج أنور سعيد اخلميس بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الزاير و آل اسماعيل
احتفلت عائلتا الزاير وآل اسماعيل
بزواج ابنها حسن عبداإلله جواد الزاير
على كرمية احلاج
محمد صادق عبدالعلي آل اسماعيل
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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مناسبات

احتفلت عائلة املرزوق بزواج ابنها حيدر املرزوق
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح المرزوق

أفراح الرمضان والحداد

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
تصميم  -مونتاج  -جرافيكس

احتفلت عائلتا الرمضان واحلداد بزواج ابنها السيد مرتضى عباس الرمضان
أفالم قصيرة  -مسرح -
واملناسبات على كرمية احلاج جعفر علي احلداد  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
تغطية األفراح

0138551551 www.recordingsa.com
0504805627
@ 1551
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حوار

أفراح العوى واليحيى

احتفلت عائلتا العوى واليحيى بزواج ابنها علي جواد العوى
على كرمية احلاج ميرزا عبد املنعم اليحيى بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح العمران والشريف
احتفلت عائلتا العمران والشريف
بزواج ابنها يونس زكي سعيد العمران
على كرمية احلاج السيد نعمة السيد عباس الشريف
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح آل طالب
احتفلت عائلة آل طالب بزواج ابنها مصطفى آل طالب
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الخباز والوزان

احتفلت عائلتا اخلباز والوزان
بزواج ابنها عمر عبدالرسول سعيد اخلباز
على كرمية احلاج سيد محمود الوزان
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح أبو السعود والحواج
احتفلت عائلتا أبو السعود واحلواج بزواج ابنها عبداهلل حسن سعود أبو السعود
على كرمية األستاذ عبداهلل أحمد احلواج بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح جواد وآل سيف
احتفلت عائلتا جواد وآل سيف بزواج ابنها مصطفى سعيد علي آل جواد
على كرمية هاني علي آل سيف بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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احتفلت عائلتا اخلميس واملدن بزواج
ابنها علي عبداملعني أحمد اخلميس
على كرمية محمد عبداهلل آل مدن
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الخميس وآل مدن
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مقال

(حضور وغياب العقل)
٣-٢

الوجود والعدم
وهذا اإلنسان

جهاد اخلنيزي
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وال يقف السؤال هنا مع العقل كمدرك وعارف يف الوجود ،فإن املسألة أكبر إذ سرعان ما يطرح
السؤال:
هل تتجلى احلقائق يف العقل؟ أم أن العقل هو املتجلي بالواقع؟
فإذا أنت عرفته ،وعرفت ما فيه عرفت الوجود وعرفت كل شيء إجماال أو تفصيال .أيكون هذا،
ويَصدق القول بأن العقل هو كل شيء ،وهل هذا العقل الذي نتحدث عنه هو عقلنا البشري أو هو عقل
آخر يتصل بنا وال نراه .أيصح هذا ويكون؟
من ميلك اجلواب؟ وكيف يكون؟
أما الواضح حقا والذي ال يوجد مبدأ أكثر وضوحا منه عند العقل فهو الوجود ،البادي بعينه .ولكن
الكالم ملاذا نغفل عن االنتباه إليه .أهناك سبب فينا أم سبب منه؟
هذا السؤال يستحق اإلجابة عليه.
وأكثر الكالم يف الوجود والعدم يقترب من الشاعرية ،واألحاسيس ،فالوجود ظاهر يف كل شيء ،والعقل
ـ عقلنا نحن البشر ـ وإن متنطق فيهما واشتغل فيها اشتغال العالم باملعلوم إمنا هو مؤكد لهما ألن
الكالم فيهما يف الواضحات والبديهيات التي ال أوضح منها وإن ذهل العقل عن االلتفات إليه كما
يحدث لدى الكثير من الناس.
هذا ملن توجه للوجود بعني بصيرة.
فكيف إذا جنمع بني الشعور باألشياء وبني األفكار التي مصدرها العقل .وملاذا يوجد لدينا طريقان إلى
الوجود .وهل حقا هما طريقان له أم وجوه للوجود وأخرى للعدم .وهل هما طريقان أو أكثر؟
ماذا يف باطننا حتى يشعرنا بقوة الوجود ويف نفس الوقت مبا ميكن أن يكون عليه العدم.
كل الكالم الذي رصفناه يف الظاهر كما يبدو يشير إلى هذا األصل ،ثم فيما يعتور على األشياء من
أطوار الوجود والعدم التي نراها تبدو أمامنا .وما ال يطرأ عليه العدم أصال ألنه وجود حقيقي ال عدم
فيه ،وال ميكن أن يطرأ عليه العدم.
كيف منيز ،كيف نفهم الفارق بني الوجود احلقيقي املستقل ،واآلخر غير املستقل الظاهر يف الوجود
بعد أن لم يكن .وكيف يكونان مع بعض ،كيف يقع عليهما معنى الوجود ،وهل يتغير ما يف الوجود مبا
نراه من خطف الوجود من األشياء ودخولها العدم.
أهو دخول يف العدم حقاً؟ أو هو عودة ملا كان عليه يف املبدأ .وكيف هو يف املبدأ األول .أكان شيئا أم
لم يكن إال هباء منثورا.
هذا يحثنا على أن نسعى لفهم االرتباطات بني املبدأ األول لكل شيء ،املوجود بذاته ،وبني كل مظاهر
الوجود األخرى التي تُرى بالوجود.
فما اجلامع بينها؟ وكيف هو االختالف ،بأي شيء هو؟ وكيف يظهر يف الوجود ،وما الذي يبدو يف
الوحدة والكثرة؟ وكيف نفهم بدو الهيئات والهويات يف هياكل الوجود؟
وما العدم ،هذا الذي يُرهقنا حني نفكر فيه ،ويؤملنا حني يختطف عزيزا أو ُملكا أو صفة أو حيازة،
وكيف يظهر ،ما الذي يجري يف عالم الوجود حتى يعتوره العدم .ملاذا العدم نراه بجانب الوجود .وهل
حقا هو شيء بجانبه أو فيه أو ناشئ منه.
وغيرها من أسئلة تتكاثر بتكاثر تأمالتنا وتطلب اإلجابات ألن نفس السؤال واجلواب هما من هيئات
الوجود أيضا.
أيحق لنا أن نسأل بعدها من داخل الوجود أم من خارجه ،وهل يوجد شيء خارج الوجود لكي يُسأل
به عنه .كيف يحدث هذا يف عالم الوجود أن يُسأل بالشيء عن نفسه؟!
فما موضوعنا إذا؟
إنه كالم يف احلقيقة الوجودية ،التي تبدو لنا أوال يف أنفسنا ويف غيرنا ،يف الوجود الدائم ويف املتجدد
الذي متر عليه أطوار من املوجودية واملعدومية .أهم املسائل وذات اللون الذهبي فيها ،مصدر اليقني
لكل ما بعدها ،أو الريب يف كل شيء إن لم نثبتها يف باطننا ويف غيرنا .أهم جواب ألهم سؤال.
ُمن َْشغل الباحثني عن احلقيقة ،واملفكرين يف األصول واملبادئ ،والباحثني عن اليقني املطلق لكل شيء،
واملتأملني فيما يجري داخل اجلنس البشري من أطوار وجودية وعدمية ال تنقضي ،واملنتبهني إلى
التشكالت الوجودية العليا التي تبدأ من بسائط ثم تتركب وال تلبث أن تتحلل أو تخشى التحلل .إنه
اندماج الشعور باألفكار بالوجود معا.
فكيف يحدث هذا؟
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نقطة آخر

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

لماذا العنف !

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

حسن الشيخ
السؤال القدمي املتجدد حول العنف  ،وعمن يتحمل مسؤولية العنف يف املجتمعات
احلديثة؟ البعض من الباحثني يرى ان العنف ظاهرة جديدة لدى املجتمعات املعاصرة.
بل ويؤكدون أن املجتمعات السابقة أكثر أمنا.
ما مييز مجتمعاتنا املعاصرة  ،سطوة االعالم املرئي  ،يف كل فقراته اإلعالمية .
يف نشرات االخبار  ،واألفالم  ،والتعليقات  ،بل حتى يف بعض اإلعالنات التجارية
عن لعب األطفال التي تتميز بالعنف  .لذلك فقد أصبح العنف ظاهرة طبيعية لدى
املشاهدين  ،وجزء من حياتهم اليومية املعتادة.
بل ان البعض من الباحثني يرون أن أفالم الكرتون املخصصة لألطفال  ،من اهم
أسباب تعويد االنسان منذ طفولته على مشاهد العنف  .مما يزيد العنف الحقا بني
أوساط املراهقني  .ولذلك يطالب الباحثون بشديد الرقابة على املنتجات اإلعالمية،
بحيث تقل نسبة التعرض ألفالم ومشاهد العنف لألطفال.
واذا سلمنا بان وسائل االعالم هي املصدر األساس للعنف بني أوساط الشباب يف
املجتمعات املعاصرة  ،فان العديد من الباحثني اإلعالميني والتربويني يؤكدون على
عدد من األشياء التي تعيد االمن واألمان لهذه املجتمعات:
-1استثمار التسامح واحلب يف ديننا اإلسالمي  ،وقيمنا العربية إعالميا  ،ملكافحة
العنف املتناثر من حولنا  .الدين اإلسالمي هو دين السالم واحملبة والعفو والتسامح،
فالبد من ترسيخ كل تلك القيم السامية يف مجتمعاتنا.
 -2تشديد الرقابة على املنتجات اإلعالمية .سواء كانت يف نشرات االخبار او
األفالم او املواد البرامجية األخرى.
 -3توجيه املناهج التعليمية والتربوية يف املدارس يف ترسيخ مفاهيم السالم واالمن
والتسامح يف نفوس أطفالنا الصغار .
 -4تثقيف األسر يف تربية أبنائها  ،التربية الصحيحة  .وضبط العنف االسري -إن
وجد -من قبل الوالدين او أي فرد من افراد االسرة ان وجد.
وبعد كل ذلك علينا أن نشير بوضوح  ،إلى أن أكبر مصدر للعنف  ،هو وسائل االعالم
الغربية  .حتى أصبح العنف والقتل والدمار والتفجير أحداثا ضرورية إلنتاج األفالم
السينمائية واملسلسالت التلفزيونية .لذلك يجب على محطاتنا الفضائية ووسائل
االعالم األخرى ان تكون حذرة ودقيقة فيما تتناقله عن االعالم الغربي  .فما يناسب
تلك املجتمعات ليس بالضرورة يناسب مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag
مواقع صديقة
القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com
جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com
برودكاست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد
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