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ف�ؤاد ن�صر اهلل

( عنوان احلب ) ي�ستدعي الده�شة و�أيام الرباءة الأوىل!
�إن �صدور ديوان ال�شاعر حممد ر�ضى ال�شما�سي « عنوان احلب « ي�ضيف �إىل �ساحتنا الأدبية �صوتا �شعريا ر�صينا  ،يتميز بالأ�صالة  ،والتجربة الروحية
املتوهجة  ،كما ينم عن كم الكنوز التي حتفل بها القطيف دون �أن نلتفت �إليها �إال ب�شكل عابر .
لعل واقعة وجودنا يف هذه املنطقة الرثية برجالها  ،وال�ساحرة مبناظرها  ،والوفرية بخرياتها كانت هي امللهم الأول ل�شاعر مطبوع  ،لديه حد�س وا�ضح
 ،وقادر على التقاط �أدق التفا�صيل  ،وتوظيفها خلدمة الن�ص  ،لذا �سوف جند ق�صائد ال�شما�سي على الدوام قادرة على �إيقاظ هذا احل�س امل�شرق  ،والذي
ترتدد نغماته ال�ساحرة هنا وهناك .لكن �صفحات الديوان متدنا بالكثري من ال�سمات الفارقة والعالمات املوحية لبنية الن�ص  ،خا�صة  ،و�أن �صاحبها
قد تفتح وعيه على جمتمع يحب اللغة  ،ويجيد الكالم ،وي�ستح�سن البالغة  ،جمتمع ميكنه �أن يكت�شف ال�شاعر حتى و�إن �صمت طويال  ،فالبالغة قرينة
الوجود يف منطقة خ�صبة  ،ظليلة  ،مطلة بكربياء على اخلليج  ،تعتز ب�أبنائها وتلتفت �إىل ن�صو�صهم الرثية يف حمبة وكرم خا�صة �إذا متيزت جتاربهم
تلك بالأ�صالة .
ظل ال�شما�سي يدون ق�صائده  ،وال يلتفت مل�س�ألة الن�شر ـ والتي �أراها �ضرورية لكل كاتب ـ حتى
قي�ض اهلل له من الظروف ما مكنه من �إخراج هذا الفي�ض الغزير من ال�شعر العمودي يف ديوان
�أقل ما يقال عنه �أنه خمتلف  ،وثري  ،وبديع.
ال�شما�سي خمل�ص للمدر�سة العمودية يف ال�شعر  ،وهو يف هذا ين�ضم �إىل نخبة ال�شعراء الذين
يعتمدون بحور اخلليل ابن احمد كن�سق �إيقاعي لن�صو�صهم  ،وهو بذلك ميثل اجليل الذي تربى
على االرتباط بالرتاث العربي واملنهج الإ�سالمي  ،لذلك لن يكون غريبا �أن نراه ينحاز لتلك
املدر�سة وال يرت�ضي بغريها بديال  ،وقد كانت مرجعيته اجلمالية وليدة قراءات تراثية �أ�صيلة
ومعمقة عززت لديه هذا االختيار املوفق.
املتابع لبدايات ال�شاعر يدرك �أنه قد وقف على حواف الأجنا�س الأدبية املختلفة  ،ومتهل قبل
�أن يح�سم اختياره الأخري  ،فقد كتب الق�صة الق�صرية  ،وجرب كتابة املقال  ،واجتهد �أحيانا
يف تقدمي بع�ض البحوث الأدبية قبل �أن يحدد بو�صلته ال�صحيحة لنوع الق�صيدة  ،وهذا �شيء
�ضروري  ،وهو �أن يخترب الكاتب �أدواته  ،حتى يعرف مكامن القوة وموا�ضع ال�ضعف قبل �أن
يختار النوع الأدبي الذي �سي�شكل جمال �إبداعه.
وبذلك ميكننا القول �أنه واثق من �إمكانياته  ،ميتلك كربياء الن�سر يف �إطالق مقوالته التي نتوقف
�أمامها طويال  ،فهو يدرك باخلربة والتمر�س �أن الق�صائد التي خطها ون�شرها قد خرجت نهائيا
من بني يديه  ،فهو ال ميتلك �صالحية التعديل �أو احلذف �أو الإ�ضافة  ،رمبا لهذا ال�سبب املنطقي
كان عليه �أن يو�ضح موقفه من القاريء العادي والناقد املتمر�س على حد �سواء  ،فهو يرى �أن

قبول هذا املتلقي ل�شعره �أو رف�ضه �أمر طبيعي  ،ال يخل بال�سياق الإبداعي الذي ارت�آه  ،لذا فهذا
ال ي�ؤثر يف الن�ص  ،وال ي�سبب له حرجا  ،كونه قد �أطلق ال�سهم فال جمال ال�ستعادته وو�ضعه من
جديد يف اجلعبة.
ال�شما�سي الذي عرفناه حما �ضرا بارعا ومتحدثا لبقا بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  ،كان قارئا جميدا ل�شتى الق�صائد من املذاهب ال�شعرية
املختلفة  ،وقد تعرف على �أ�شعار �شوقي وحافظ والبارودي  ،ثم تابع عيون ال�شعر لدى مدر�سة
املهجر  ،وا�ستفاد من مدر�سة الديوان و�أبولو  ،وتعرف على مدر�سة النجف الأ�شرف  .لكن يبدو
�أن التجربة الواقعية قد �أفادته كثريا  ،رمبا �أكرث من غريها  ،وجتلى ذلك حني ان�ضم �إىل
جمموعة �أدبية نا�شئة وجمددة � ،سميت وقتها « ع�صبة الأدب « كانت جتتمع يف منزل املرحوم
عبد الوهاب ح�سن املهدي «املجمر»،وفيها كانت تتداول الق�ضايا الأدبية واالختالفات ال�شعرية ،
وعرب هذا التجمع الفريد انطلقت جملة (قب�س الإ�شراق) وهي عبارة عن دفرت كبري من دفاتر
املحا�سبة التجارية  ،كان ي�ضم ما توفر من �إنتاج الع�صبة .
وك�أن الظروف ال�صعبة �أبت �إال �أن يقع حادث م�أ�ساوي كان من نتيجته حدوث حريق كبري �شبت
فيه النار  ،والتهمت �صاحب املكان ال�شاعر املجمر  ،وبذا ارتبط العمل الأدبي بالظالل احلزينة
التي �أعتقد �أنها ظلت لفرتة زمنية اخللفية التي تكتب من خاللها ق�صائد ال�شما�سي رغم عبوره
عنق الزجاجة  ،وخروجه ب�أمان من تلك املحنة وغريها من حمن  .ا�ستمرت قريحته ال�شعرية
يقظة  ،ومعطاءة  ،وفيا�ضة  ،حيث جادت بق�صائد من خمتلف الأغرا�ض ال�شعرية.

ال�شاعر حممد ر�ضي ال�شما�سي

Email: alkhatmag@yahoo.com

مقال

لكننا �سنذكر هنا  ،مقطعا من ق�صيدة الرثاء التي كتبها ال�شما�سي مع
رحيل �صديق دربه ،ال�شاعر عبد الوهاب املجمر ،لنتعرف على مزاجه
ال�شعري وكيف يت�شكل عرب لغة رقيقة  ،موحية  ،مثقلة بالظالل  ،يقول فيها
برنة حزن متكتمة  ،تفي�ض بالأمل :
ً
َ
َق�ضيتُها حيثُ كان (البيتُ ) مدرجة  ..لل َمجدِ تَ�س ـ َعى �إىل �آفاق ِه اله ِـ َمم
ِ�ص الأكبا َد َ�س ِاجع ُه  ..ويَنت�شِ ي مِ ن َ�صدى �أ ْن َغامِ ه ال َن�سم
�أو منتدى ُيرق ُ
�سنالحظ يف البيتني روح الكاتب املحلقة  ،التي ال ت�ستنيم للر�ؤية التقليدية
للأ�شياء ؛ فالبيت ي�شبه ال�سلم املتجه �صوب املجد  ،وحني كانت الق�صائد
تقر�أ كان الن�سيم يرتاق�ص � .إن ال�شحنة احلزينة ال حتد مطلقا من اللم�سة
الرومان�سية التي تت�سلل لف�ضاء الق�صيدة  ،وهو ما مييز �أغلب �أعمال
ال�شما�سي .
لقد كتب ال�شاعر يف �أغرا�ض ال�شعر املختلفة من رثاء  ،ومدح  ،وغزل  ،وهو ال يعترب ذلك
عيبا ؛ فلديه من الر�صيد املعجمي ومن الأدوات اجلمالية ما يجعل كل ق�صيدة متفردة بذاتها.
وال�شك �أن الرثاء نف�سه له طرائقه املتنوعة ح�سبما تكون احلالة  ،فالن�ص ال�شعري قد يت�ضافر
مع وظيفة �سيا�سية �أو منطلق تاريخي �أو ظرف اجتماعي �أو بنية جمالية  .هذا يتوقف دون �شك
على قدرة ال�شاعر على االنفالت من القيود التي ميكن �أن حتددها بحور الفراهيدي .
لقد ت�صفحت الديوان �،أكرث من مرة  ،ووجدت نف�سا �شعريا رائقا  ،يتخلل الق�صائد امل�شحونة
مبتعة ا�صطفاء الألفاظ حتى لتظن �أن الق�صائد لها ر�شاقة الأج�ساد النحيلة التي يغويها الإيقاع
فرتق�ص طربا ب�شكل طق�سي بديع  .هو ي�شكل ال�صورة من مفردات يومية لكنه ينفخ فيها من
�أنفا�س احلياة ما يجعلها تتج�سد بكل حيوية وعنفوان:
م َـ َّر ِبـي َوالقَـ ْهوة املُ ـ َّر َة �شـَـه ٌد فِـي َيـديـ ّ ِه
َ�شــا ِد ٌن َي�سـقِي مـِن (الدَ لـة) ال مِ ــنْ ُمقْـ َلتيــه
َك َ
يف َي�سقِي املُر َمن َيح ُلو ال َهوى فيِ َجانِبي ِه
ـظى فِـي َراحـتيـهِ؟
ع ـَجب ًا مي ِـز ُج َراح ـ ًا َو َل ً
ليتت َهاَ ،وهــو ُي�سـَـاقِيَ ،قـدْ �أتَت مـِن �شـَفتي ِه
تتج�سد ال�صورة بخفة ور�شاقة واتزان انفعايل  ،وهو ما ي�شي باملحموالت اجلمالية التي يعكف
ال�شاعر على جت�سيدها برهافة و�شفافية  ،كما جند قامو�سه ال�شعري الرثي الذي يحوله �إىل
مرتكزات ن�صية يف ق�صائد �أخرى ت�سريعلى ذات الن�سق.
ذكرت �إن الرثاء والغزل والو�صف من املو�ضوعات الأكرث تناوال يف الديوان  ،وهو ما يظهر
بو�ضوح خالل ت�صفح الق�صائد التي ال تخلو من طرافة الفكرة  ،خا�صة حني يكت�شف ال�شاعر �أن
اللغة قد الت�سعفه يف التعبري عن هواج�سه فيتحول نحو ال�س�ؤال الذي يعرف �أن ال �إجابة عنه :
�أي جدوى يف ال�شعر حني عناده والقوايف �أزمة يف طراده
�أي جدوى وال�شعر يختل�س ال�شا عر نب�ض ًا من فكره وف�ؤاده
ف�إذا هن �أحرف يف مداده
ترتامى النجوم بني يديه
لي�ست هناك ف�سحة المتالك يقني ما يف الإجابة عن ال�س�ؤال ال�صعب الذي يطرحه ال�شما�سي
بت�ؤدة  ،وقلق وجودي طاغ  ،وقلب معذب بالفقد  .لعل هذا ال�شعور امل�ضني بالإح�سا�س املتعاظم
باحلزن هو مبعث ما ي�سوده من ق�صائد  ،ال تخلو من حرية  ،حتى وهو ي�شبه ق�صائده باملهر
اجلامح  ،الذي مي�ضي بال جهة:
�سابح ،واجلمال قيد عنانه
ومدى �أفقه الرحيب خيال
فكر �شرد ب�سحر بيانه
و�إىل �ش�أوه البعيد ا�شر�أبت
ً
ي�ستطيب الر�ؤى اجلميلة نبعا عبقريا ين�ساب يف �أحلانه
يطرح هذا التماهي بني الواقع العياين وبني فكرة الكتابة ما ي�شبه مناطق �سحرية داخل الن�ص
املعا�صر خا�صة يف جتربة ال�شما�سي الذي يتملكه احلزن دائما لغياب الأ�صدقاء فال يجد �أمامه
�سوى الكلمات ليعرب عن �آالمه الدفينة التي هي نف�سها �أحزان الب�شرية جمعاء  .هذا ما جنده

يف مرثيته ل�صديقه و�أ�ستاذه الأديب الراحل حممد �سعيد اجل�شي  ،حني نعاه برقة
وان�سيابية ولوعة من ميتلك القدرة على تروي�ض الكلمات :
ف�إذا الدموع على يراعك نغمة ن�شوى تطوف على اجلفون مراودا
و�إذا العرائ�س يف خيالك راودت مغناك �ألفيناك ثم مراودا
ت�شدو ،وبني يديك �أ�شتات الر�ؤى هزج ًا تطرب� ،أو ت�سلى فاقدا
تنبثق من الن�ص طاقة �شعرية حزينة تكاد الدموع تطفر من العيون على �إثرها ،
فال�شما�سي لديه ملكة فريدة يف الت�سلل ملناطق الوجد والعاطفة عند املتلقي  ،ومل
ال وهو ال يكتب �إال �إذا ما �شعر بالتجربة ال�شعرية حتا�صره ومتتلك ف�ؤاده ومتليه ما
ميكن �أن يكتبه  ،لذا فهو �شاعر مطبوع ال م�صنوع.
�إذا كان ال�شاعر يبلغ الذروة يف حتميل ق�صائد املراثي حمموالته ال�شعرية فائقة
القيمة فهو ال يقل براعة يف �شان �آخر �إذا ما م�س قلبه مفردة �أثرية هي احلب والتي عنون بها
ديوانه  .جنده مي�سك بهذا اخليط الرفيع فيحركه بتلقائية ونعومة ومتكن  ،موجها خطابه
ال�شعري اجلميل ملحبوبة ما :
�أراك عند الفجر نبع ال�سنا ويف جمال ال�صبح نبع اجلمال
ك�أمنا ح�سنك �سر الكمال
ويف اكتمال البدر لأالءه
هذا الفي�ض النوراين ال يبدو مكتمال بغري حتديد  ،وهو ما ال يريده ال�شما�سي الذي مي�ضي يف
تر�صيع ق�صيدته مب�شاعر دافئة  ،حنونة  ،م�ؤرقة  ،م�ستظال مب�ستويات تعبريية ب�سيطة  ،لكنها
موحية  .حيث تنفتح الذات ال�شاعرة على مفردات الكون  ،بكل ما فيها من �أناقة وجمال و�سحر
 ،وهو يتفاعل مع مظاهر الطبيعة ب�صورة طيعة  ،ال تعرف التقعر �أو املعاظلة  ،يوا�صل بث �شفرته
ب�شكل بالغ الداللة:
�أرنو �إىل الأجنم م�ستف�سرا �إن كان يف الأر�ض لها من مثال
�أجابت الأجنم :كل الذي تراه فينا �صورة �أو خيال
من حبك املع�شوق يا �شاعر ًا فهو ال�سنا نبع ًا ،ونحن الظالل .
�إىل جانب هذه الق�صائد الرقيقة يف م�ضامينها ال يفوت ال�شاعر ذكريات طفولته  ،وال مراحل
ال�صبا الأوىل فيذكرها يف �أكرث من ق�صيدة  .ك�أن الن�ص ال�شعري لديه وثيقة حقيقية  ،ت�ؤرخ ملا
�شهده من جتارب �أ�صيلة ال ميلك �إزاءها �إال �أن يعينها  ،ويب�سطها �أمام املتلقي ف�إذا بالب�ساطة
والتدفق والأريحية يف التعامل مع كنز الذاكرة الأول  ،هذا ما جنده يف ق�صيدة ( الإح�ساء )
 ،ومنها :
ذكروا الأح�سا فغنت طربا نف�سي الولهي لأيام ال�صبا
ذكروا الأح�سا وقد �شوقني �أن �أراها جنة نفح ال�صبا
ذكروها فانت�شى قلبي الذي ما غفا عنها ،وما قط نبا
لي�ست الإح�ساء �سوى التكئة التي تعيده لأيام ال�صبا املبتهجة  ،و�أغلب ن�صو�ص ال�شعراء
الكال�سيكيني تتوقف �أمام هذه املنطقة من جتارب احلياة لكونها غنية بامل�شاعر  ،فيا�ضة
بالدالالت  ،بالإ�ضافة �إىل كونها تعيد للنف�س طعم الرباءة  ،و�صدق امل�شاعر ،بكل ما تزخر به
احلياة ـ وقتها ـ من نقاء وطهر و�سعادة مقطرة  :ذكرها املع�سول باحلب جوى
يف ف�ؤادي مل يزل ملتهبا كلما عنت لقلبي دغدغت
يف هواه البكر هاتيك الربى وا�ستثارت غايف ال�شوق الذي
قد �صبا �شوقا لها فيمن �صبا �أي ذكرى وال�صدى يف خاطري
نغما عذبا رفيقا مطربا ؟
الق�صيدة مت�س امل�شاعر  ،ت�ؤكد على فكرة احلنني  ،وترتقرق بعذوبة ال مثيل لها  ،ومن ميتلك
فكرة ( القناع ) يدرك �أن الإح�ساء متثل فوق كل ما �سبق ذكره  ،امل�ساحة اخل�ضراء الوارفة
بالظل يف �أر�ض الوطن .
هي مناطق تبدو مورقة بال�شعر الكثيف داخل ديوان جميل يعلن عن موهبة ا�ستثنائية لل�شاعر
حممد ر�ضي ال�شما�سي  ،الذي ن�ستقبل ديوانه بالفرح والفخرواالمتنان  ،وبكثري من الده�شة
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خادم احلرمني ال�شريفني

�أ�صدر �أوامر ت�ستهدف راحة ورفاهية املواطنني ..و�أثنى على موقف ال�شعب
قائال�:أنتم �صمام الأمان لوحدة الوطن
«الريا�ض»  -و.ا�.س
وجه خادم احلرمني ال�شريفني
ّ
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
كلمة �إىل �أبنائه وبناته �شعب
اململكة قال فيها :كم �أنا فخور
بكم ..وحتفظ الذاكرة الوطنية
ب�أنكم بعد اهلل �صمام الأمان
لوحدة هذا الوطن و�أنكم �صفعتم
الباطل باحلق.
�أيها ال�شعب الكرمي :ا�سمحوا يل
�أن �أخاطب العلماء الذين وقفوا
ديانة للرب ع َّز وج َّل وجعلوا كلمة اهلل هي العليا يف مواجهة �صوت الفرقة
ودعاة الفتنة.
و�أ�صدر خادم احلرمني � 20أمر ًا تهم راحة املواطن ورفاهيته ،فقد �أمر
حفظه اهلل ب�صرف راتب �شهرين للموظفني واملتقاعدين والطلبة يف التعليم
العام ،و�ألفا ريال للباحثني عن العمل ،يف حني مت حتديد احلد الأدنى لرواتب
املوظفني بثالثة �آالف ريال.

و�أمر برفع القر�ض العقاري
�إىل � 500ألف ريال وبناء 500
�ألف وحدة �سكنية يف خمتلف
املناطق ،و�أمر باعتماد 16
مليار ًا لتطوير اخلدمات الطبية
وال�صحية.
و�أمر خادم احلرمني ب�إحداث
� 60ألف وظيفة ع�سكرية بوزارة
الداخلية وترقية الع�سكريني �إىل
املرتبة التالية ملراتبهم .كما �أمر
ب�إن�شاء هيئة وطنية ملكافحة
الف�ساد وجممع فقهي با�سم املجمع الفقهي ال�سعودي ودعم مكاتب الدعوة
والإر�شاد والإفتاء وهيئات الأمر باملعروف وجمعيات حتفيظ القر�آن.
و�أمر خادم احلرمني بدعم الرقابة على الأ�سواق وتطبيق عقوبات على
املتالعبني بالأ�سعار و�أكد عزم الدولة على �سعودة الوظائف .وجاءت �أحد
الأوامر امللكية مبنع و�سائل الإعالم من الإ�ساءة �أو التعر�ض للمفتي العام
والعلماء ..و�إعادة درا�سة نظام املطبوعات والن�شر.

خادم احلرمني ي�ستقبل جمعا من �أهايل القطيف
الريا�ض/وا�س
ا�ستقبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل -يف الديوان امللكي بق�صر اليمامة �أ�صحاب ال�سمو امللكي الأمراء ،و�أ�صحاب املعايل
الوزراء ،وكبار امل�س�ؤولني ،و�أمراء الألوية باحلر�س الوطني و�شيوخ القبائل وقادة احلر�س الوطني الع�سكريني ،وعددًا من علماء و�أعيان �أهايل القطيف .وقد �ألقى ال�شيخ
من�صور ال�سلمان من �أهايل القطيف كلمة حمد فيها اهلل على �سالمة املليك ورجوعه �إىل الوطن الغايل م�ؤكدً ا �أن املواطنني كانوا يلهجون بالدعاء �أن مين اهلل على املليك
بال�شفاء وال�صحة والعافية وقال :لقد عاد خادم احلرمني �إىل �أر�ض الوطن من �أجل �أن ينجز املهمات املنوطة به يف خدمة الوطن واملواطن و�أ�ضاف �أننا ال نطمع يف �شيء
�سوى وجود املليك بيننا ووجود ظل هذه الدولة لتكون حممية ب�أمنها و�أمانها0

خالل افتتاحه امل�ؤمتر العاملي ل�سرطان الدم

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أمري املنطقة
ال�شرقية �أن القطاع ال�صحي يحظى بدعم كبري من الدولة يحفظها فقد بذلت
جهود كبرية ملتابعة ومكافحة الأمرا�ض ومنها الأمرا�ض ال�سرطانية.
وقال �سموه بعد افتتاحه فعاليات امل�ؤمتر العلمي العاملي الرابع عن « امل�ستجدات
يف �سرطان الدم « والذي نظمته جمعية ال�سرطان ال�سعودية باملنطقة ال�شرقية
بفندق �سوفتيل اخلرب �إننا ن�سعى مع وزارة ال�صحة للتو�سع يف �إن�شاء م�ست�شفيات
متخ�ص�صة يف عالج �أمرا�ض ال�سرطان و�سوف ن�شاهد يف املنطقة ال�شرقية عددا
من امل�شاريع اجلديدة للم�ست�شفيات املتخ�ص�صة.
وبني �سموه �أن �إمارة املنطقة ال�شرقية �ستقوم مبتابعة �إجناز هذه امل�شاريع وا�شار
�سموه خالل كلمته يف احلفل �أن عقد مثل هذه امل�ؤمترات ودعوة اخلرباء يف هذا
املجال لها يرثي البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة لتحديد حجم امل�شكلة ومعدل
الإ�صابة باملر�ض والعمل على اتخاذ التدابري الوقائية والعالجية التي حتد من
اال�صابة باملر�ض وت�ساعد امل�صابني على مراحل ال�شفاء منه والوقوف على
احتياجاتهم .من جهته �أو�ضح رئي�س امل�ؤمتر الدكتور �إبرهيم ال�شنيرب �أن هذا
امل�ؤمتر قام بجهود «  « 12جلنة تنظيمية تطوع فيها �أكرث من «  »150متطوعا وعملت

اللجنة الطبية املكونة
من «  « 16طبيب ًا
ا�ست�شاريا �أكرث من عام
على جمع املادة العلمية
والتوا�صل مع الأطباء
املتحدثني من داخل
اململكة من جهته �أو�ضح
رئي�س امل�ؤمتر الدكتور
�إبرهيم ال�شنيرب �أن
هذا امل�ؤمتر قام بجهود «  « 12جلنة تنظيمية تطوع فيها �أكرث من «  »150متطوعا
وعملت اللجنة الطبية املكونة من «  « 16طبيب ًا ا�ست�شاريا �أكرث من عام على جمع
املادة العلمية والتوا�صل مع الأطباء املتحدثني من داخل اململكة وخارجها ,م�شري ًا
�إىل �أن هذا امل�ؤمتر ي�شارك يف جل�ساته  36طبيا وا�ست�شاريا من اململكة وخمتلف
دول العامل حيث يت�ضمن امل�ؤمتر  11جل�سة علمية يقدم خاللها اخلرباء جمموعة
من �أوراق العمل يف الوقت الذي منحت الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.

بعد دمج �إدارتي الرتبية
د0املدير�س ي�ضع النقاط على احلروف لتعليم البنات
ك�شف املدير العام لإدارتي الرتبية والتعليم
(بنني وبنات(يف املنطقة ال�شرقية الدكتور عبد
الرحمن املدير�س ،عن قرب «و�ضع النقاط
على احلروف» فيما يتعلق يف اخلطة التعليمية
للمرحلة املقبلة،
بعد تطبيق قرار دمج الإدارتني ،و�إ�سنادهما �إليه فيما انتقل املدير العام ال�سابق لـ
«تربية البنات» الدكتور �سمري العمران� ،إىل م�شروع «امللك عبداهلل بن عبد العزيز
لتطوير املناهج» ،م�ست�شار ًا يف مقر الوزارة يف الريا�ض.
وقال املدير�س� ،سيعقد اجتماع مو�سع ، ،ت�شارك فيه القيادات الن�سائية التعليمية
كافة ،لبحث �أبرز امل�ستجدات ،وت�سلم التقارير من مديرات مكاتب الرتبية والتعليم
يف املحافظات ومل ي�ستبعد املدير�س ،ا�ستحداث �صاالت ريا�ضية داخل مدار�س
البنات ،م�ضيف ًا «خالل االجتماع الذي �س ُيعقد� ،سنطلع على مطالب القيادات
التعليمية الن�سائية ،وبح�سب تلك التقارير �سيكون لكل حادث حديث.
و�أ�شار �إىل ان االجتماع� ،سيبحث «عدد ًا من امل�سائل املتعلقة يف �إدارة الرتبية
والتعليم (بنات) ،وحتديد ًا املناهج ،واجلودة ال�شاملة ،بهدف النهو�ض يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،والو�صول فعلي ًا �إىل املجتمع املعريف ،يف ظل التطورات
والتغريات املت�سارعة».
وجه �شكره للوزارة ،على «الثقة التي منحتني �إياها»،
وو�صف املدير�س ،الذي ّ

العالقة بني �إدارتي الرتبية والتعليم (بنني وبنات) ،بـ «املتميزة ،ومثال ُيحتذى
به يف التكاملية ،بعد تخطي مرحلة التعاون والتن�سيق» ،م�شري ًا �إىل �أن هناك
«�إجنازات نوعية بني البنني والبنات ،ينبغي املحافظة عليها ،وموا�صلة الدرب
وم�سرية التطوير» .بيد �أنه انتقد «البريوقراطية املُعيقة للعمل» ،وذلك خالل لقائه
�أم�س ،مع من�سوبات �إدارة الرتبية والتعليم ،الذي دام �ساعتني ،وطرح خالله عدد ًا
من الق�ضايا الرتبوية والإدارية .وا�ستعر�ضت فيه مديرات الإدارات واملكاتب �أبرز
امل�شاريع والربامج املنفذة ،والأخرى التي ال تزال قيد التنفيذ .كما مت توزيع كتاب
«رحلة اجلودة ال�شاملة يف تعليمنا» على هام�ش اللقاء .و�شدّد املدير�س ،على �أهمية
«ت�ضافر اجلهود لإيجاد خمرجات تربوية وتعليمية وفق معايري اجلودة» ،م�ستد ًال
على ذلك مبقولة خادم احلرمني ال�شريفني يف اجلودة�« :أدعو جميع امل�س�ؤولني يف
اململكة� ،إىل تبني النظام ال�شامل يف اجلودة ،لتحقيق الر�ؤية ال�سعودية الطموحة».
وذكر املدير�س� ،أن «التوجه �إىل اجلودة �إمنا يرتجم تطلعات والة الأمر ،وقبل
ذلك التوجيه الرباين» .بدورها ،ذكرت م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون التعليمية
الدكتورة ملكة الطيار� ،أن «التكاملية يف العمل تتطلب املزيد من اجلهد ،متطلعة
للدعم وامل�ساندة ،لتحقيق خمرجات متميزة للمنطقة ال�شرقية» .و�أو�ضحت �أن
«الإدارتني تعمالن حالي ًا ،على تنفيذ خطة تعليمية �شاملة ،للم�صلحة العامة يف
عملية التعليم» .واختتم اللقاء بالت�شديد على �أهمية ح�ضور االجتماع املقبل ،مع
القيادات التعليمية كافة.

اململكة

الأمري حممد بن فهد� :إن�شاء م�ست�شفيات متخ�ص�صة يف عالج ال�سرطان وبرنامج
لتنظيم العمل التطوعي بال�شرقية
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وزير «ال�ش�ؤون البلدية»:

أرا�ض مط ّورة للمواطنني قريب ًا
م�شاريع �سكنية و� ٍ
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يف رعايته حلفل التخرج بجامعة امللك فهد

�أمري ال�شرقية  :بالدنا تعي�ش نه�ضة ح�ضارية �شاملة
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية حفل تخريج
الدفعة  41من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  ،والتي ت�ضم  1153خريجا منهم  967طالب ًا بدرجة
البكالوريو�س و 164بدرجة املاج�ستري و 22بدرجة الدكتوراه.
و�أو�ضح الأمري حممد بن فهد �أن اجلامعة حققت مكانة رفيعة و�سمعة علمية متميزة وموقعا متقدما بني
جامعات العامل ,م�شريا �إىل �أن هذه النه�ضة التعليمية هي جزء من نه�ضة ح�ضارية �شاملة تعي�شها بالدنا
يف خمتلف جماالت احلياة .كما �أنها ت�أكيد ملا يحظى به التعليم العايل من دعم من حكومتنا الر�شيدة
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد والنائب الثاين .ودعا �أمري ال�شرقية �أبناءه الطالب �إىل
موا�صلة دور اجلامعة احليوي يف �إعداد املوارد الب�شرية ,وا�صفا اياها ب�أنها تقدم ملواقع العمل نخبة من
امللتزمني باملبادئ الرفيعة والقيم الفا�ضلة والقادرين على مواكبة تطورات العلم وم�ستجدات التقنية,
وتطبيق ما تلقوه من معارف وعلوم خلدمة وطنهم ,وامل�شاركة يف م�سرية نه�ضته وتطوره.
فيما قال مدير اجلامعة الدكتور خالد ال�سلطان � :إن اجلامعة حققت يف برناجمها «�أوقاف اجلامعة»
حمفظة ب�أكرث من  400مليون ريال� ،إ�ضافة �إىل م�شروع �إن�شاء مركز �أعمال على �أر�ض اجلامعة ,يبلغ
ا�ستثمار املرحلة الأوىل منه  3مليارات ريال .و�أ�ضاف �أن معدل الفر�ص الوظيفية املتاحة خلريجي اجلامعة
من جهات التوظيف يبلغ  7فر�ص لكل خريج ،م�شريا �إىل �أن كربيات ال�شركات تتناف�س ال�ستقطابهم.
و�أو�ضح �أن اجلامعة ا�ستحدثت برناجم ًا للزيارات الطالبية لدول العامل املتقدمة وكذلك الدرا�سة،
و�أن�ش�أت جمال�س ا�ست�شارية طالبية للتوا�صل مع �إدارة اجلامعة ،و�أطلقت «مهرجان اليوم التطوعي»
ليتفاعل طالبها مع املجتمع ,م�شريا �إىل �أنها وا�صلت دورها البحثي الأ�سا�سي والتطبيقي من خالل
البحوث التعاقدية يف معهد البحوث وبرنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ودعم اجلامعة املبا�شر.
وبلغت تكاليف هذه امل�شاريع البحثية �أكرث من  200مليون ريال� ،إ�ضافة �إىل مراكز التميز البحثي والتي
ي�صل حجم الدعم لها �أكرث من  100مليون ريال .ومتيز االحتفال بح�ضور �أ�سر اخلريجني و�سط �أفراح
عمت احلفل .

وعد وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية الأمري الدكتور من�صور
بن متعب بن عبدالعزيز ،املواطنني مب�شاريع للإ�سكان و�أرا�ض
مهي�أة ،م�ؤكد ًا �أن من �ش�أن ذلك خف�ض �أ�سعار العقار.
وقال خالل م�ؤمتر �صحايف يف مقر الوزارة على هام�ش تد�شني
املوقع االلكرتوين اخلا�ص مب�ؤمتر العمل البلدي اخلليجي
ال�ساد�س الذي �سيعقد ال�شهر املقبل يف مدينة الريا�ض« :قريب ًا
�ستجدون ما ي�سركم من م�شاريع للإ�سكان و�أرا�ض مطورة
ومهي�أة توزع للمواطنني ،وكل هذا �سي�سهم يف خف�ض �أ�سعار
العقار» ،م�شري ًا �إىل �أن جلان ًا �ش ّكلت بعد �صدور قرار جمل�س
الوزراء لتطوير �أرا�ضي املنح ،وو�ضع برامج عمل ال تزال يف
حيز التنفيذ ،ولفت �إىل �أن وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
خ�ص�صت �أكرث من  150موقع ًا وت�سليمها �إىل هيئة الإ�سكان،
و�ستتم �إ�ضافة مواقع �أخرى يف القريب العاجل ينتظر �أن تتوىل
«الهيئة» عملية بناء الوحدات ال�سكنية عليها  ،وتطرق الأمري
من�صور بن متعب �إىل �أن ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي يخ�ضع لعملية
العر�ض والطلب من ناحية اقت�صادية ،وهو م�س�ؤولية جهات
عدة ،ولي�س م�س�ؤولية الوزارة وحدها ،م�ؤكد ًا �أن امل�شاريع
ال�سكنية والأرا�ضي املهي�أة واملطورة �ستخف�ض �أ�سعار الأرا�ضي،
ورد ًا على �س�ؤال حول �سوء تنفيذ امل�شاريع اخلدمية البلدية،
وت�أخر عمل بع�ض املقاولني املنفذين لتلك امل�شاريع قال« :نحن
نلزم الأمانات والبلديات بالتقيد باملوا�صفات الفنية وفق
�ضوابط حمددة من الوزارة ،و�أنا ل�ست فني ًا لأحتدث عن تلك
ال�ضوابطن ولكنني �إداري ،وعموم ًا اململكة مب�ساحتها الكبرية
حتتاج �إىل طرق جديدة ب�سبب التو�سع �إىل جانب �صيانة
تلك الطرق والتوازن بني العمل يف الطرق اجلديدة و�صيانة
القدمية  ،من جهته� ،أكد امل�شرف العام على مكتب وزير
ال�ش�ؤون البلدية والقروية رئي�س اللجنة التح�ضريية مل�ؤمتر
العمل البلدي اخلليجي ال�ساد�س عبدالرحمن الدهم�ش� ،أن
امل�ؤمتر الذي �سيعقد حتت رعاية النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الأمري نايف بن عبدالعزيز خالل 12
– � 15آذار (مار�س) املقبل يف الريا�ض يهدف �إىل توفري
بيئة حوارية مالئمة تتمازج فيها الت�صورات واملقرتحات مع
املمار�سات والتجارب القائمة يف �سبيل تطوير العمل البلدي،
والتعرف على املمار�سات والتجارب اجلديدة يف العمل البلدي
اخلليجي  ،و�أ�ضاف �أن من �ضمن الأهداف ا�ست�شراف م�ستقبل
العمل البلدي اخلليجي امل�شرتك يف دول املجل�س ،وم�ستويات
التخطيط العمراين والعمارة والت�صميم احل�ضري و�أنظمة
وت�شريعات البناء والتقنية ودورها يف التخطيط العمراين
ومراكز املدن والنقل واملرور والهوية العمرانية واملدن الذكية
واملناطق الع�شوائية.

�أكد �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد ان
الدولةـ حري�صة كل احلر�ص على تطبيق احلكومة االلكرتونية
يف جميع مرافقها ،م�شريا اىل �أن امل�شاريع التي تقوم بتطبيقها
وزارة الرتبية والتعليم ما هى �إال جزء ب�سيط من امل�شاريع
التنموية الهادفة اىل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات االلكرتونية
على م�ستوى الدولة التي تهدف اىل متيز التعليم يف بالدنا بف�ضل
اهلل ثم مبا �سخرته حكومة خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
العهد الأمني و�سمو النائب الثاين يف التعليم ،و�أ�ضاف �سموه
بقوله� :إن اال�ستثمار يف التعليم هو اال�ستثمار الأغلى والأهم
لبناء الوطن وتطوره.
جاء ذلك خالل كلمة �سموه يف احتفال جائزة االدارة العامة
للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية لالنتاج االلكرتوين برعاية
�شركة العبد الكرمي القاب�ضة0
وقال مدير تعليم املنطقة ال�شرقية الدكتور عبد الرحمن املدير�س خالل كلمته:
مع التطور الهائل يف تقنية املعلومات وو�سائل االت�صال احلديثة على امل�ستويني
املحلي والعاملي �أ�صبح ا�ستخدامها يف �شتى مناحي احلياة ال�سمة الغالبة للتقدم
يف العامل ،بل �أ�صبحت �إحدى �سمات جمتمع املعرفة حيث حتر�ص قيادتنا
الر�شيدة على الو�صول اىل جمتمع املعرفة بحلول عام 1444هـ.
و�أ�شار املدير�س اىل �أن اجلائزة تهدف اىل تعزيز دور االدارة العامة للرتبية
والتعليم باملنطقة يف حتقيق متطلبات احلكومة االلكرتونية وتنمية وتطوير
البيئة االلكرتونية يف االدارة .كما تهدف اىل ت�شجيع من�سوبي االدارة على تطوير
مهاراتهم احلا�سوبية وتنمية مهارات الطالب.،
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة العبد الكرمي القاب�ضة خالد العبد الكرمي يف
كلمته  :ال يخفى عليكم �أهمية ح�ضور القطاع اخلا�ص ورعايته مثل هذه اجلائزة

 118مليون ريال لتطوير مرافق م�ست�شفى القطيف املركزي
قام م�ست�شفى القطيف املركزي م�ؤخرا ب�إدخال برنامج
جديد ي�سمى «اخلدمة الذهبية» ،للمر�ضى واملراجعني
من كبار ال�سن واملتقاعدين ،وذوي االحتياجات
اخلا�صة ,و�أكد مدير م�ست�شفى القطيف املركزي
الدكتور كامل العباد �أنه قد مت تخ�صي�ص ق�سم خا�ص
ال�ستقبال هذه الفئات ،لت�سهيل �إجراءات ومعامالت
دخولهم ومواعيدهم ،وكافة متطلبات عالجهم ..الفتا
اىل ان هذا االجراء يدخل �ضمن حملة تطوير �شاملة
أق�سام
للم�ست�شفى ،اذ مت ا�صالح و�ضع التكييف مبختلف �
د0كامل العباد
امل�ست�شفى والذي تعر�ض لعطل .وا�شار اىل قيام وزارة ال�صحة بتخ�صي�ص ميزانية
للم�ست�شفى قدرت بـ  118مليون ريال لتطوير و�إحالل ملرافق امل�ست�شفى منوها اىل
�صرف 12مليون ريال للتكييف يف الفرتة ال�سابقة و�أن امل�ست�شفى يتواجد به  12وحدة
تكييف ي�ستعمل منها يف الوقت احلايل  4وحدات والباقية احتياطية يف حالة طارئ
.و�أكد الدكتور العباد �أن التغيريات داخل امل�ست�شفى �ست�شمل تطوير العديد من مرافقه
و�ستكون قريب ًا ب�إذن اهلل الفتا �أن تغيري البنية التحتية للم�ست�شفى ي�شمل عدة �أمور
منها دورات املياه و�أ�سقف ودهان و�أر�ضيات و�أبواب و�شبكة املياه القدمية وغريها .

اململكة

الأمري جلوي :اال�ستثمار يف التعليم الطريق لتطوير الوطن



اخلط  -العدد الثاين
جمادى الأوىل  1432هـ
�أبريل  2011 -م

التي تعد احدى لبنات البناء يف تطبيق احلكومة االلكرتونية ،ت�أكيدا ملبد�أ
ال�شراكة املجتمعية للقطاعني العام واخلا�ص يف دعم عملية التقدم والبناء يف
مملكتنا الغالية . 0و�أكد امل�ست�شار اخلا�ص ل�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية واملدير
التنفيذي للم�ؤ�س�سة الدكتور عي�سى الأن�صاري �أن �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية
�أ�صدر توجيهاته ب�أن يكون هذا امل�شروع ب�شكل دائم ويخدم �أكرب �أعداد ممكنة
من امل�ستفيدين  ،حيث وجه ب�أن تكون املرحلة الأوىل للم�شروع بغر�ض ا�ستهداف
ثالثمائة م�ستفيد من خمرجات ال�سجون ودار املالحظة وم�ست�شفى الأمل على �أن
ت�ستمر املراحل بالتوايل .

الثانوية الرابعة تعزز البيئة ال�صحية
قامت مديرة املدر�سة الرابعةبالقطيف الأ�ستاذة فاطمة م�سفر اجلعيدبت�شكيل فريق عمل
يت�ألف من املر�شدة الطالبيةبا�سمة غبداهلل �آل �سيف ونخبة من اداريات ومعلمات املدر�سة
لتطبيق برنامج مدار�س معززة لل�صحة وذلك لتوفري وحتقيق البيئة ال�صحية املنا�سبة يف
بيت الطالبة الثاين ( املدر�سة) .وت�سعى الثانوية الرابعة بالقطيف كمدر�سة معززة لل�صحة
�أن حتقق املزيد من التطور والتقدم على ال�صعيد الإن�ساين ال�صحي وذلك مبا �سوف تتبناه
وتطرحه وتنجزه من م�شروعات �صحية داخل بيئة املدر�سة وذلك بتظافر اجلهود بني
املدر�سة واملجتمع املحلي املتمثل ب�أولياء �أمور الطالبات  .وتنفذ الآن م�شروعا حتت عنوان:
عظام �سليمة � ...صحة م�ستدمية �شعار امل�شروع  ( :عظام �سليمة � ...صحة م�ستدمية
)وقد مت اختيار امل�شروع انطالقا من قوله تعاىل  ” :لقد خلقنا الإن�سان يف �أح�سن تقومي“
�سورة التني �آية 4الأهداف التف�صيلية :
 .1حت�سني معارف الطالبات فيما يتعلق ب�صحة العظام .
 .2االرتقاء ب�سلوكيات الطالبات ال�صحية يف جمال العناية ب�صحة العظام.
 .3تعريف الطالبات الطرق ال�صحيحة لرفع (حمل) الأج�سام الثقيلة مثل احلقيبة
املدر�سية.
 .4تخفي�ض ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض العظام الناجتة عن �سوء التغذية �أو ال�سلوكيات
اخلاطئة.

حوار
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ال�شيخ خالد العبد الكرمي :

ديوانية املرحوم ال�شيخ عبد الرحمن العبدالكرمي مدر�سة للأجيال
ميكننا اعتبار جتربة ال�شيخ خالد بن عبد الرحمن العبد الكرمي االقت�صادية جزءا ال يتجر�أ من م�سرية هذا الوطن يف رحلة �إر�ساء اجلذور  ،ومن ثم
تر�سيخ تلك امل�سرية االقت�صادية لوطننا الكبري باعتبار �أن �ضيفنا واحد من ومنظومة اقت�صادية ت�شبعت بنهج الرواد الذين و�ضعوا املداميك و�أ�س�سوا
البناء  ،ثم تالهم اجليل الذي �أكمل الدرب يف حركة جتارية �صناعية مت�سارعة �أفرزتها القفزة احل�ضارية املتمثلة يف النه�ضة ال�شاملة لوطننا
اململكة العربية ال�سعودية.
يف هذا احلوار ن�ست�ضيف رجل الأعمال املعروف ال�شيخ خالد العبد الكرمي لري�سم لنا م�سرية انطلقت على يد املرحوم ال�شيخ عبد الرحمن العبد الكرمي
منذ ع�شرات ال�سنني وما زالت تخطو خطوات جريئة نحو م�ستقبل زاهر يف �إطار املنجز االقت�صادي الوا�سع الذي ت�شهده اململكة .

حوار � /سلمان العيد

ما العامل احلا�سم يف م�سريتكم االقت�صادية ؟

ال �شك �أن كل �إن�سان هو ابن بيئته ،فحينما يرتبي يف منزل وعائلة جتارية ،ف�إنه ـ
يف الغالب ـ يت�أثر ب�أجوائها ،ويتغذى بقيمها ،ويتفاعل مع كل ما يجري فيها ،ومن
املعلوم حقا �أن البيت التجاري مثل بيت العبد الكرمي يجد الواحد من هذا البيت
نف�سه يف �أجواء خا�صة ،فالنقا�شات والأحاديث والعالقات االجتماعية تتمحور حول
الأو�ضاع االقت�صادية ،وحول �سبل امل�ساهمة يف تطويرها ،وما �إىل ذلك ،يف مثل هذه
الأجواء يكت�سب الواحد منا معارف وخربات وثقافة قد اليح�صل عليها يف اجلامعة
�أو املدر�سة �أو الكلية .يف اجلانب الآخر حينما يحر�ص رب الأ�سرة على تربية �أوالده
وتوجيههم باجتاه معني ،ف�إن الأوالد ـ يف الغالب ـ يت�أثرون برتبيتهم الأولية ،فكل
واحد منا هو يف احلقيقة ـ مهما كرب ـ ابن البيئة الأوىل ،وما يجري بعد ذلك
هي مبثابة تراكمات تت�أ�صل وتتبلور فينتج عنها جمموعة مواقف وتوجهات .هذا
بال�ضبط ما جرى يل ـ �أنا و�إخواين ـ حيث تربينا وتعلمنا يف �أ�سرة تقد�س العمل
والن�شاط واحليوية ،واتخذت من اجلانب االقت�صادي جماال لها خلدمة الوطن،

وذلك منذ مدة طويلة جدا ،كان الوالد (يرحمه اهلل) و�ضمن جملة مواقفه
وعالقاته ون�شاطه اليومي يغر�س فينا بذرة حب العمل بالطرق ال�صحيحة.
ـ هل يعني ذلك �إنك �أخذت امل�س�ألة وراثة؟

ـ مل تكن امل�س�ألة وراثية مبعناه احلريف ،و�إمنا هي اجتماعية و ّلدت قناعات معينة،
مبعنى �إن ديوانية العائلة التي �أ�س�سها املرحوم ال�شيخ عبد الرحمن العبدالكرمي،
والتي جتاوز عمرها حدود اخلم�سني عاما ،هذه الديوانية التي هي مبثابة مدر�سة
للأجيال ،يتم من خاللها تبادل التجارب واخلربات واملعارف ،فكل من يرتادها
البد وان يخرج ب�شيء ثمني من هذه احلديقة الغناء ذات الورود املختلفة يف �ألوانها
و�أ�شكالها ،خا�صة وان مرتاديها من عوائل جتارية معروفة كال�سحيمي واملعجل
والقا�ضي واليعي�ش وال�سعدي وغريهم  ..من هذه الديوانية ،ومن ن�شاط وكفاح
عميد الأ�سرة ن�ش�أت �شركة العبدالكرمي القاب�ضة ،التي تزاول ن�شاطها حتى هذا
اليوم واملتخ�ص�صة يف يف جماالت (توريد وتخزين وتقدمي اال�ست�شارات واخلدمات
واحلول والأنظمة للقطاعات ال�صناعية مثل الطاقة واالت�صاالت والنفط والغاز

حوار

والبرتوكيماويات.
ـ ال �شك �إنها ق�صة كفاح ،وتبادل
اخلربات ،وانتقالها من جيل لآخر،
هل ميكن ان حتدثونا عن هذا
االجناز ،خا�صة وان الوالد حينما
ابتد�أ ن�شاطه مل يكن هناك نفط ،وال
�شيء مما نراه اليوم.
ـ هذا �صحيح ،فالوالد ال�شيخ عبد
الرحمن العبدالكرمي جاء من �شقراء
�إىل ال�شرقية بغر�ض التجارة ،وح�سب
�سريته الذاتية اجلميلة ،وكما حدثنا
و�شهدنا بع�ض ف�صولها �أن و�سيلة
التنقل كانت عرب اجلمال لنقل
الب�ضائع من منطقة �إىل �أخرى ،فكان ن�شاطه التجاري يدور بني
الكويت والقطيف واالح�ساء واجلبيل �شرقا ،ومكة املكرمة وبي�شة
غربا� ،إىل �أن ا�ستقر به املقام يف اخلرب بعد اكت�شاف النفط ،بالتايل
فهي ق�صة كفاح نحن نوا�صل م�سرية ما بناه �إبا�ؤنا ،ولكن لكل زمن
ع�صره وظروفه.
ــ يف هذه الق�صة كيف ن�ش�أ خالد العبدالكرمي؟

ـ بعد تو�سع ن�شاط املجموعة مت ابتعاثي ـ مع جمموعة من موظفي
ال�شركة ـ �إىل اخلارج بغر�ض الدرا�سة� ،أي �أن �شركتنا هي التي قامت
بتمويل درا�ستنا من اجل العودة لتطوير �أعمالها و�أن�شطها ،حينها ـ
بعد العودة ـ واحل�صول على �شهادة البكالريو�س يف �إدارة الأعمال
كان البالد للتو قد دخلت ع�صر الطفرة والتطور االقت�صادي،
فقد �شهدنا حينها انطالق الهيئة امللكية للجبيل وانطالق �شركة
الكهرباء ،وبد�أت حينها زيادة م�شرتيات �شركة ارامكو ،بالتايل كان
الوقت ذهبيا جلميع نطاقات الأعمال ،لذلك كانت لنا م�ساهمة يف
�إن�شاء العديد من امل�شاريع التخ�ص�صية مثل بناء حمطات الكهرباء،
والأنظمة الأمنية ،و�أنظمة التحكم ،و�أنظمة االت�صاالت ..وكانت
يف البداية العالقات التجارية واالجتماعية لل�شيخ عبد الرحمن
العبدالكرمي دور كبري يف هذا ال�ش�أن ،فمن خالل توا�صل املرحوم
مع جتار املنطقة ال�شرقية ،يف االح�ساء والقطيف واجلبيل دور كبري
يف تطوير الن�شاط ،بعدها كانت ال�شركة تنطلق نحو �آفاق رحبة من
اال�ستثمار االقت�صادي.
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ال�شركات الكبرية التي ن�ش�أت يف تلك الفرتة و�أبرزها �شركة ارامكو،
فكان من �ضمن ن�شاطنا �إدارة خمزون ارامكو  ،بعد ذلك �صار تو�سع
لدى ال�شركة افقيا من خالل فروع يف املنطقة الو�سطى ،وينبع ومن
ثم يف كافة اقطار اخلليج مثل الكويت ،ومن ثم ان�ش�أنا مكاتب لنا
يف الهند وال�صني وايطاليا ،وان�ش�أنا �أق�ساما للتوا�صل مع ال�شركات
العاملية ،ومع هذا التو�سع والتعدد يف الأن�شطة �إال �إننا ارت�أينا ان
التوجه نحو م�شاريع النفط والغاز هو خيارنا الأول ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض امل�شاريع التخ�ص�صية التي مت ان�شا�ؤها من قبل املجموعة مثل
ادارة املختربات وت�شغيل االنظمة ،وبعد التعاون مع ال�شركات الكبرية
بالذات �شركة ارامكو وت�شجيعها خليار ايجاد �شركات �سعودية
متخ�ص�صة تقوم بالعديد من االن�شطة امل�ساندة ،متكنت املجموعة
قامت املجموعة بن�شاط التوريد لل�شركة ،ون�شاط الت�صنيع املحلي
لبع�ض املنتجات ذات العالقة بالنفط والغاز ،بل وت�صدير بع�ضها
�إىل اخلارج ،ذلك وفق قاعدة �صناعية �صلبة.
ــ من املالحظ ان الأن�شطة متنوعة وعديدة ،ومهمة �أي�ضا ،ما
الرابط الذي يجمع فيما بينها؟

ـ ـ �إن املنطقة ال�شرقية تعد عا�صمة ال�صناعة اخلليجية ،كما قال
�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية ،وحجم امل�شاريع القائمة واملقبلة مذهل،
ويتوافق مع حركة ا�ستثمارية اقل يف الدول الأخرى ،ال�سباب عديدة،
واملنطقة ال تزال واعدة لال�ستثمار الوطني واالجنبي ،و�سوف يتو�سع
اال�ستثمار مادامت مقومات اال�ستقرار بكافة ا�شكاله قائمة ،اذ ان
املنطقة بعيدة ـ بف�ضل اهلل ـ عن كافة الهزات التي ن�شهدها هنا
وهناك مثل الزالزل والرباكني ف�ضال عن التوترات االمنية املختلفة،
ــ ماذا كان تركيز ال�شركة يف ذلك الوقت؟
فكلما ا�ستقر الو�ضع على جميع ال�صعد ف�إن القابلة ملزيد من
ـ كانت �شركتنا تبحث عن التميز املن�سجم مع حاجة البالد ،وحاجة اال�ستثمار وامل�شاريع �سوف تظهر .

هناك عدة خطوات
اتخذتها املجموعة
ال�ستقطاب للكفاءات
الوطنية وتوظيفهم

ما ينبغي االهتمام به هو
تقوية وتطوير املنتج املحلي
على ال�صعيد ال�صناعي
واملقاوالت

حوار

الوقت احلا�ضر ،حتى و�صلت �إىل العاملية ..ويف احلقيقة
ان املجموعة تفخر ان لديها ن�سبة عالية من ال�شباب
ال�سعودي ،الذي ي�شارك املجموعة كافة جناحاتها.
ــ �إن هذا الطرح يقودنا �إىل احلديث عن مو�ضوع
ال�سعودة وتوطني الوظائف ،اين جتد املجموعة
نف�سها �أمام هذا امل�شروع الوطني الكبري؟
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كانت �رشكتنا تبحث عن
التميز املن�سجم مع حاجة
البالد وحاجة ال�رشكات
الكبرية

�شهدنا انطالق الهيئة
امللكية للجبيل و�رشكة
الكهرباء وزيادة م�شرتيات
�رشكة ارامكو 00كان
الوقت ذهبيا جلميع
الأعمال

ــ ال �شك ان هذا التميز يف الأن�شطة ،يتطلب قدرات ب�شرية غري
عادية ،مبعنى ان مثل هذه امل�شاريع تتطلب كفاءات ب�شرية
قادرة على التعاطي والتعامل مع التقنيات احلديثة ،كيف
قمتم بحل مثل هذه الثغرة؟

ـ هناك عدة خطوات اتخذتها املجموعة ال�ستقطاب الكفاءات
الب�شرية ،بع�ضها مت عن طريق اال�ستقطاب املبا�شر للكفاءات
الوطنية ،ومت توظيفهم ب�شكل مبا�شر ،كما ان املجموعة ا�ستقطبت
الكفاءات املتميزة ذات اخلربات الكبرية ،كذلك ف�إن منط تعاملنا
مع ال�شركات العاملية هو ان نحثهم على �إر�سال �أف�ضل ما لديها
من الكفاءات الب�شرية ،لال�ستفادة من خرباتهم ،متهيدا لتوطني
التقنية ،ي�ضاف �إىل ذلك ان لدينا توجها انتهجته املجموعة منذ
زمن لي�س بالقليل وهو االبتعاث ،ان املجموعة قد تبعث على ح�سابها
اخلا�ص عددا من موظفيها لنيل اعلى ال�شهادات واكت�ساب �أرقى
اخلربات ومن ثم جتنيدهم للعمل يف مواقع املجموعة ،و�أي�ضا
لدينا م�شاركة يف ايام املهنة وتنفيذ برامج تدريبية على را�س
العمل ،وقد متكنا بف�ضل اهلل �أن ن�ستقطب جمموعة من ال�شباب
ال�سعودي امل�ؤهل ،فكانوا هم الأ�سا�س الذي تقوم عليه ال�شركة يف

ـ هناك نظريتان يف دعم ال�سعودة والتفاعل مع
معطياتها ،فهناك من يرى �أن كلفتها �أعلى مما لو مت
ا�ستقطاب عمالة وافدة برواتب اقل ،و�شروط �أف�ضل،
هذه النظرية مهمة وجمدية اذا كانت هناك خطة
ق�صرية االجل .بينما تكون كلفة ال�سعودة اقل �إذا كانت
اخلطة طويلة املدى ،فال�شاب ال�سعودي اذا و�ضعته يف
بيئة منا�سبة ،و�أح�سنت التعامل معه ،وكاف�أته املكاف�أة
املجزية واملعادلة ل�سوق العمل ف�إنه يخدم نف�سه ويخدم
�شركته ..كل ذلك يعتمد على خطة ال�شركة ،اذ ان
هناك الع�شرات من العمالة الوافدة جاءت وتدربت يف
بالدنا ،ف�صرنا ندرب من اجل االخرين ،بينما يفرت�ض
علينا ان جنند كل تلك الكفاءات ل�صالح الوطن ،ولكن
اذا مل تكن الكفاءات متوافرة ،ومل تكن هناك فر�صة
للتدريب ك�أن تكون ال�شركة ملتزمة بعقود معينة ،فذلك
الذي ي�ضطرها لال�ستقدام اذ قد ن�ضطر لأن ن�ستقطب
كفاءات نادرة على م�ستوى العامل لفرتة م�ؤقتة ،لذا
كانت املجموعة منفتحة على كافة اجلهات املعنية برفع
م�ستوى الكفاءات ،ولدينا حتالفات مع مراكز التقنية مثل
وادي الظهران وغريه  ،كما ان املجموعة تفخر ب�أن كانت م�شاركة
يف ان�شاء جامعة االمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز تلبية لدعوة
�سموه ب�إن�شاء هذه اجلامعة ،وال�شركة ممثلة مبجل�س ادارة هذه
اجلامعة  ،كما ان انفتاحها على جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
قائم منذ زمن طويل.
ــ كيف يتم �إبداع امل�شاريع لدى املجموعة؟

ـ �إن توا�صلنا مع من حولنا هو العامل احلا�سم يف �إيجاد امل�شاريع
اجلديدة واملتطورة ،فنحن يف الغالب نتوا�صل مع �أنا�س متخ�ص�صني،
ولدينا ح�ضور يف املعار�ض الوطنية والعاملية ،ون�شارك يف اللجان
املتخ�ص�صة بالغرفة ،كما �أننا نلتقى بالوفود الأجنبية التي تزور
املنطقة ،فمن خالل هذه العوامل تتكون الأفكار ،ونر�صد الأفكار
الناجحة ونحاول تطبيقها بكل علمية.
ــ ماذا عن االهتمام بالبحث العلمي لدى املجموعة؟

ـ لو نظرت �إىل امل�ستفيدين من خدمات ال�شركة ،لوجدت �أنها
�شركة ارامكو ال�سعودية ،وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية

حوار
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(�سابك) ،وال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،وهذه ال�شركات ال تتعامل �إال
مبنطق اجلودة العالية ،والتقنيات العاملية ،واالجناز يف الوقت املحدد،
بالتايل فاال�ستثمار يف الأن�شطة املتعلقة باخلدمات التي حتتاجها
هذه ال�شركات مكلف من ناحية ،يحتم علينا املزيد من االنفتاح على
الكفاءات املحلية واخلارجية خا�صة وان هناك وقتا حمددا ،وكذلك
التحالف مع كبار امل�صنعني ومزودي التقنية يف العامل ،حيث ان
املطلوب منا �أن نبتديء من حيث انتهى الآخرون ،والقيام بخدمات
�صيانة وت�شغيل وت�صنيع وتخزين وكافة الأن�شطة التي هي مكملة
للأن�شطة الأ�سا�سية لل�شركات الكبرية.
ــ ارتبط ا�سم خالدالعبدالكرمي ب�أكرث من دورة من دورات جمل�س
�إدارة غرفة ال�شرقية ،وقبل ذلك كان الوالد احد م�ؤ�س�سي
الغرفة ،كيف ت�صف لنا هذه التجربة؟

ـ فتحنا عيوننا ر�أينا رموز التجارة يف اململكة يتوافدون على منزل الوالد
ـ كما �سبق القول ـ وكان البد لنا من موا�صلة ما �أجنزه الرواد الأوائل من
اجناز م�شروع الغرفة التجارية ال�صناعية للمنطقة ال�شرقية ،وبحكم
ان العمل يف الغرفة عمل تطوعي ،يهدف دعم ورعاية امل�صالح العامة
لرجال االعمال ككل ،لذا فمن يرغب يف اخلدمة عن هذا الطريق ان
ي�ست�أذن من �شركائه يف العمل ،ذلك لأن رجل االعمال ملجرد ان قبل ان
يكون ممثال لقطاع من امل�شرتكني يف الغرفة ،فعليه التزامات ا�ضافية،
فال بد من ح�ضور املنا�سبات ،والبد ان يكون ممثال لأولئك الذين
انتخبوه ،من هنا ت�أتي اهمية الدخول �ضمن ان�شطة الغرفة .لقد دخلنا
الغرفة من بوابة اللجان اوال وبعد �سنوات من امل�شاركة يف اللجان،
وح�ضور الندوات وامل�ؤمترات واالجتماعات العامة وا�ستقبال الوفود
االجنبية ،قمنا بدخول االنتخابات العامة للغرفة وكانت جتربة جيدة،

ومفيدة  ،وقد ح�صلت يف احدى االنتخابات على اعلى اال�صوات وكانت
مبثابة م�س�ؤولية كبرية علي ،ولكني اجد ان التعامل يف الغرفة ي�سهم
يف تطوير �شخ�صية رجل االعمال وتفتح له �آفاق �شخ�صية وم�ستوى ال
با�س به من العالقات .
ــ على �ضوء كل تلك املعطيات  ..ما هي بنظركم �صورة االقت�صاد
ال�سعودي امل�ستقبلية؟

ـ امل�ستقبل ـ كما يبدو ـ زاهر ،وتطور م�ستمر ،ولي�س ادل على ذلك
من اختيار اململكة �ضمن جمموعة الدول الع�شرين االكرث منوا من
الناحية االقت�صادية يف العامل ،وذلك بحد ذاته �شهادة للمملكة..
وارى �أن لذلك عاملني ا�سا�سيني اولهما وجود ثروة نفطية كبرية،
يتزايد االكت�شافات فيها يوما بعد يوم ،وثانيهما وجود قيادة حكيمة
ومواطنني اح�سنوا التعامل مع هذه الرثوة ،فهم الآن يديرون �أن�شطة
البرتول والبرتوكيمايات ،والبالد تتطور خا�صة يف قطاع التعدين
والطاقة وتقنية املعلومات ،واالف�ضل يف كل ذلك هو تطور املواطن
ال�سعودي ،لذا ينبغي الرتكيز عليه يف الوقت احلا�ضر هو اال�ستثمار
يف العن�صر الب�شري ،وقد ثبت لدى الكثري من ال�شركات العاملية ان
اململكة هي املكان االف�ضل لال�ستثمارات  ..وامل�سو�ؤلية علينا جميعا
هو احلفاظ على هذه املنجزات ،وتطويرها من خالل تعاوننا جميعا
لتقدمي املزيد خلدمة الوطن.
ــ من وجهة نظركم ما الذي ينبغي الرتكيز عليه يف
القطاعات اال�ستثمارية املختلة؟
ـ لعل ما ينبغي االهتمام به هو تقوية وتطوير املنتج املحلي� ،سواء على
ال�صعيد ال�صناعي ،او على �صعيد املقاوالت ،او مزودي اخلدمات ،اذ
ن�ستطيع ان ندعم املاقول املحلي

املنطقة ال�رشقية عا�صمة
ال�صناعة اخلليجية ،كما
قال �سمو امري ال�رشقية،
وحجم امل�شاريع القائمة
واملقبلة مذهل

الوالد عبد الرحمن
جاء من �شقراء وكان
ن�شاطه التجاري يدور
بني الكويت والقطيف
واالح�ساء واجلبيل

مقال
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احلرية الدينية
ثمة عالقة دقيقة وعميقة تربط بني قدرة الإن�سان على التفكري وا�ستقالله فيه ،وبني قيمة احلرية وممار�سة
مقت�ضياتها.
فالإن�سان الذي ميتلك �إمكانية التفكري امل�ستقل ،هو ذلك الإن�سان الذي ي�ستطيع ا�ستعادة حريته و�إن�سانيته،
بقلم  :حممد حمفوظ
وي�ستثمر طاقاته و�إمكاناته يف �سبيل تكري�س نهج احلرية يف الواقع الإن�ساين .فا�ستعادة احلرية بكل متطلباتها
و�آفاقها ،تبد�أ من الإن�سان نف�سه ،فهو الذي يقرر قدرته على التحرر واالنعتاق �أو خ�ضوعه وا�ستغالله وا�ستبعاده
ملراكز القوى .وذلك لأن التفكري ال�سليم ،هو ال�شرط الأول للقوة يف احلياة .من هنا ركز القر�آن احلكيم على �أن
الإميان باهلل يعطي �صاحبه التحرر ،والتحرر يعطيه القوة ( التم�سك بالعروة الوثقى ) والعلم (يخرجه من الظلمات �إىل النور) .ولكن �أي �إميان هذا
الذي يعطينا القوة والعلم� .إنه الإميان الواعي ،ال الإميان املكره عليه فهو الآخر نوع من اال�ستعباد واخل�ضوع للقوة املادية.

من هنا حتدث القر�آن يف بداية احلديث عن احلرية الدينية وقال (ال �إكراه
يف الدين) .فجذر احلرية ،هو �أن يتحرر الإن�سان من كل ال�ضغوطات والأهواء
وال�شهوات ،التي تدفعه �إىل االن�سياق وراءها .فحينما يغمر الإميان باهلل عز وجل
قلب الإن�سان ،ويتوا�صل بحب واختيار مع القدرة املطلقة ،تنمو لديه القدرة على
االنعتاق من كل الأ�شياء التي تناق�ض حرية الإن�سان .فطريق احلرية الإن�سانية
احلقيقة ،يبد�أ بالإميان والعبودية املطلقة للباري عز وجل .وذلك لأن كل الأ�شياء
حا�ضرة عنده ،ال يغيب �شيء منها عن علمه ،لأن الأ�شياء مك�شوفة لديه ،فال
جمال الختباء الإن�سان عن اهلل يف �أي عمل يخفيه� ،أو �سر يكتمه �أو خط�أ ي�سرته،
لأن الإخفاء والكتمان وال�سرت معان تلتقي باحلواجز املادية التي حتول بني ال�شيء
وبني ظهوره مما ال جمال لت�صوره يف ذات اهلل الذي يعلم خائنة الأعني وما تخفي
ال�صدور.
ولعل هذا الإح�سا�س هو الذي يتعمق يف وعي الإن�سان من حركة �إميانه فيمنعه
عن اجلرمية اخلفية ،واملع�صية امل�ستورة ،والنيات ال�شريرة التي تتحفز لالندفاع
والظهور.
من هنا وقفت الن�صو�ص القر�آنية �ضد الإكراه وال�سيطرة ،ودعت الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل التحرك يف �أجواء الإبالغ والإقناع وحركة حرية الفكر
والتعبري� .إذ قال تعاىل {وقل احلق من ربكم فمن �شاء فلي�ؤمن ومن �شاء
فليكفر} (الكهف ،الآية .)29
وقال عز من قائل {فذكر �إمنا �أنت مذكر ل�ست عليهم مب�سيطر} (الغا�شية ،الآية
 .)22وقال تبارك وتعاىل {�أف�أنت تكره النا�س حتى يكونوا م�ؤمنني} (يون�س،
الآية .)99
وقد حتدث الأ�ستاذ (جودت �سعيد) يف كتابه (ال �إكراه يف الدين  -درا�سات
و�أبحاث يف الفكر اال�سالمي) عن جمموعة من الفوائد من �آية (ال �إكراه يف
الدين) منها:
� -1إنها يف ظاهرها حماية للإن�سان الآخر من �أن يقع عليه الإكراه من قبلك،

ولكنها يف باطنها حماية لك �أي�ضا من �أن يقع عليك الإكراه ،فهي حماية للآخر
وحماية للذات من �أن يقع على كل منهما الإكراه.
 -2ميكن فهم هذه الآية على �أنها �إخبار ولي�س �إن�شاء� ،أي ميكن �أن تفهم على �أنها
نفي ولي�ست نهي ًا ،ويكون بذلك معناها �إخبارا ب�أن الدين الذي يفر�ض بالإكراه
ال ي�صري دين ًا للمكره فهو مل يقبله من قلبه ،والدين يف القلب ولي�س يف الل�سان.
فهي بهذا ال�شكل �إخبار ب�أن الدين ال يتحقق بالإكراه ومن يكره �إمنا يقوم بعمل
عابث ال ا�صل له.
هذا معنى الآية حينما نفهمها على �أنها �إخبار ولي�س �إن�شاء ًا �أو �أمر ًا ،كما ميكن �أن
نفهم الآية على �أ�سا�س الإن�شاء �أي �أن تفهم على �أنها نهي عن الإكراه ،لأنه ال يليق
بالعاقل �أن يقوم بعمل عابث ،ولأن فر�ض الإميان والدين بالإكراه عبث فجدير �أن
ينهانا اهلل عنه ،فيكون املعنى نهي ًا عن ممار�سة الإكراه للآخر ،ونهي ًا �أي�ضا لنا
عن �أن نقبل الإكراه واخل�ضوع له.
فر�شد الإن�سان فرد ًا وجمتمع ًا ،هو من جراء التزامه بحريته واحرتامه التام
حلريات الآخرين .فحينما تنتفي كل ال�ضغوطات والإكراهات ،يتحقق مفهوم
الر�شد يف الواقع اخلا�ص والعام..
فاحلرية بكل ما حتمل من معان �إن�سانية نبيلة وقيم تعلي من �ش�أن الإن�سان
وكرامته ،وحتميه من كل نزعات اال�ستفراد والإق�صاء والنبذ والإكراه ،هي
بوابة الر�شد وو�سيلته يف �آن .وهي التي تخرج الإن�سان من الغي وتخلق حقائق
اال�ستم�ساك بالعروة الوثقى.
واملجتمع الذي ميار�س حياته ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية،
بعيد ًا عن كل �أ�شكال الإكراه والعنف ،هو املجتمع الر�شيد الذي يدافع عن حقوقه
ومكا�سبه باحلرية .وبها �أي�ضا ي�صون حرمات الآخرين ومكا�سبهم.
والتاريخ يحدثنا �أن كل من ميار�س الإكراه والعنف للدفاع عن ذاته ،ال ينجز
مراده وال يحقق هدفه ،بل ترتد عليه هذه املمار�سات �أكرث �سوء ًا ويدخل يف �أتون
النزاعات واحلروب والعنف والعنف امل�ضاد.

مقال

�إن االحتاد ال�سوفيتي مل ي�ستطع �أن يحمي ذاته من الت�شرذم واالنق�سام
والتال�شي ،مع العلم انه ميتلك �أعتى الأ�سلحة و�أطورها .فهذه الأ�سلحة الفتاكة
مل متنع ال�شعوب املن�ضوية حتت لواء االحتاد ال�سوفيتي من النهو�ض ورف�ض كل
�أ�شكال القهر والإكراه.
فاحل�ضارات ال تبنى بالإكراه ،كما �أن الأفكار ال تنتقل بالق�سر والإكراه .فما �أكرث
الإمرباطوريات التي انهارت وتال�شت و�أ�صبحت يف ذمة التاريخ ،بفعل اعتمادها
وا�ستنادها على القهر والإكراه .ويف املقابل جند �أن هناك �أمم ًا ودو ًال �صمدت
يف وجه كل عمليات القمع والق�سر والإكراه ،لأنها تدير �ش�ؤونها وت�سري �أمورها
بحرية ودميقراطية ،وبعيد ًا عن كل �أ�شكال القهر والإكراه.
فاحلياة دائم ًا لكل امة وجمتمع يدار باحلرية ،وينبذ الإكراه بكل �صنوفه
و�أ�شكاله وم�ستوياته .ويرتكب حماقة تاريخية كربى كل من ي�سعى �إىل �إدخال
غريه يف دينه �أو مذهبه �أو حزبه بالإرغام والإكراه.
لذلك ف�إن احلرية من القيم الأ�سا�سية يف حركة الإن�سان الفرد واجلماعة ،وبها
يقا�س تقدم الأمم وتطورها� .إذ ال ميكن �أن يتحقق التقدم �إال بالتحرر من كل
معوقاته وكوابحه .واحلرية هي العنوان العري�ض للقدرة الإن�سانية على �إزالة
املعوقات و�إجناز �أ�سباب وعوامل النهو�ض واالنعتاق.
لذلك جند �أن الأنبياء جميع ًا حاربوا اال�ستبداد والإكراه ،ووقفوا يف وجه
الفراعنة ،وعملوا من مواقع خمتلفة لإر�ساء دعائم احلرية للإن�سان .ولقد فك
الأنبياء جميع ًا العالقة بني الفكر والعنف ،فحرروا معركة الأفكار من معركة
الأج�ساد ،واهلل تعاىل حمى الأج�ساد من �أن يعتدى عليها من اجل الأفكار ،فلم
يعط لأحد احلق على ج�سد الآخر مهما كانت فكرته .ويف �سبيل نيل احلقوق
واحلريات ،مل ي�شرع اهلل �سبحانه وتعاىل للأنبياء ممار�سة الإجبار والإكراه،
و�إمنا حدد مهمتهم ووظيفتهم يف الدعوة باملوعظة احل�سنة والتب�شري والنذير.
فالوظيفة الكربى هي هداية الب�شر ،بو�سائل عقلية � -سلمية ،بعيدة كل البعد عن
كل �أ�شكال ال�ضغط والقوة والإكراه.
وعلى هدى هذا نقول :انه ال يجوز الت�ضحية بحريات الأفراد حتت مربر معارك
اخلارج وحتدياته احلا�سمة� .إذ انه ال ميكن �أن نواجه حتديات اخلارج ب�شكل
فعال� ،إال �إذا وفرنا احلريات واحلقوق جلميع املواطنني.
ولعلنا ال نعدو ال�صواب ،حني القول ب�أن جمالنا العربي والإ�سالمي يف العقود
اخلم�سة املا�ضية قد قلب املعادلة� .إذ �سعت نخبته ال�سيا�سية ال�سائدة� ،إىل
�إق�صاء كل القوى واملكونات حتت دعوى وم�سوغ �أن متطلبات املعركة مع العدو
ال�صهيوين ،تتطلب ذلك .و�أ�صبح �شعار (ال �صوت يعلو فوق �صوت املعركة)
هو ال�سائد .ولكن النتيجة النهائية التي و�صلنا �إليها جميع ًا حاكم ًا وحمكوم ًا،
�إن هذا اخليار ال�سيا�سي مل يو�صلنا �إال �إىل املزيد من التدهور واالنحطاط،
وبفعل هذه العقلية �أ�صبح العدو ال�صهيوين �أكرث قوة ومنعة ،ودخلنا جميع ًا يف
الزمن الإ�سرائيلي بكل تداعياته الدبلوما�سية وال�سيا�سية والأمنية والثقافية
واالقت�صادية.
فت�صحري احلياة ال�سيا�سية واملدنية العربية والإ�سالمية ،مل يزدنا �إال �ضياع ًا
وت�شتت ًا و�ضعف ًا .ولقد دفع اجلميع ثمن هذه اخلطيئة التاريخية .لذلك �آن الأوان
بالن�سبة لنا جميع ًا �أن نعيد �صياغة املعادلة .فال انت�صار تاريخي على العدو

ال�صهيوين� ،إال بارتقاء حقيقي ونوعي حلياتنا ال�سيا�سية واملدنية .ف�إر�ساء
دعائم الدميقراطية و�صيانة حقوق الإن�سان .كل هذه املمار�سات واملتطلبات من
�صميم معركتنا التاريخية واحل�ضارية .وانت�صارنا على العدو اخلارجي ،مرهون
�إىل قدرتنا على �إجناز هذه املتطلبات يف الداخل العربي والإ�سالمي .فالإكراه
الديني وال�سيا�سي ،ال ي�صنع منجزات تاريخية ،وان �صنعت �سرعان ما يتال�شى
ت�أثريها من جراء متواليات الإكراه وامتهان كرامة الإن�سان.
ف�آراء الإن�سان م�صونة ،مبعنى �أن الإن�سان ال يقتل ب�سبب �آرائه و�أفكاره .والآراء
والأفكار والقناعات ،ال تواجه بالقوة املادية �أو ا�ستعداء الآخرين ،و�إمنا بالرد
الفكري واحلوار املتوا�صل وبيان �أوجه اخلطل وال�ضعف يف الآراء املتداولة.
لذلك كله ف�إن احلرية قبل �أن تكون �أ�شكا ًال �سيا�سية ون�صو�ص ًا د�ستورية ،هي
خروج كل فرد فينا عن �أنانيته وافقه ال�ضيق ومغادرة تلك الأفكار الآحادية
والإق�صائية واال�ستغنائية ،التي ال تزيدنا �إال بعد ًا عن الدميقراطية ومتطلباتها
الفكرية واملجتمعية.
لذلك ف�إن النواة الأوىل لال�ستقرار والتطور ،هي االحرتام العميق للآخرين
م�شاعر و�أفكار ًا ووجود ًا ،وم�ساواة الآخرين بالذات ،ونبذ كل �أ�شكال ممار�سة
الإكراه.
و�إننا اليوم ويف كثري من مواقعنا� ،أحوج ما نكون �إىل رفع �شعار (ال �إكراه يف
الدين) والعمل على حتويله �إىل م�شروع جمتمعي ينظم حياتنا ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية ،ويرفع الغطاء الديني عن كل املمار�سات العنفية
والإرهابية ،التي ال يقرها عقل وال دين وال تن�سجم وثوابت الأمة .لذلك ف�إن
اخلطوة الأوىل التي ينبغي �أن نقوم بها �إزاء كل ظاهرة وم�شكلة  ،هي البحث
والفح�ص اجلاد عن الأ�سباب الذاتية التي �أدت �إىل هذه الظاهرة �أو امل�شكلة ،
لذلك ال بد �أن نوجه االهتمام �إىل �أنف�سنا قبل �أن نوجهه
�إىل غرينا  .وهذه املنهجية تلخ�صها الآية الكرمية ( قل هو من عند �أنف�سكم )
( �آل عمران  . ) 165ف�إزاء كل هزمية �إزاء كل مر�ض وكل م�صيبة تنزل على
ر�ؤو�سنا  ،ينبغي �أن نلتفت قبل كل �شيء �إىل م�شاركتنا ودورنا يف هذه امل�صيبة ،
و�إىل ما ك�سبته �أيدينا  .فاملهمة الأ�سا�سية التي ال بد �أن نوليها الأهمية الفائقة
 ،ونعتربها حجر الزاوية يف عملية جتاوز م�شكالت ال�ساحة و�أزمات الواقع  ،هو
تغيري ذواتنا  ،وتهيئتها ال�ستقبال تطورات الع�صر .
�إننا لن نتمكن من اال�ستفادة من تطورات العامل يف خمتلف املجاالت � ،إذ مل نغري
نفو�سنا  ،فهو ( تغيري النف�س ) �شرط اال�ستفادة  ،و�أداة ا�ستيعاب التطورات ،
وقاعدة االنطالقة احلقيقية يف جماالت البناء والتقدم  .والإن�سان الفرد �أو
اجلماعة  ،الذي يعجز عن تغيري ذاته  ،وتطوير مداركه ومعارفه  ،ف�إنه يحاول
�أن يجرب عجزه با�ستخدام و�سائل الإكراه وال�سلطة يف عملية الإقناع والتب�شري
ب�أفكاره ومواقفه � .أما الإن�سان القادر على تغيري ذاته وم�ساءلتها ونقد قناعاتها
با�ستمرار  ،ف�إنه ميتلك القدرة العقلية وال�شجاعة النف�سية ملمار�سة كل �أ�شكال
احلوار املو�ضوعي مع الآخرين  ،دون تع�صب �أو كراهية .
فلننبذ من ف�ضائنا ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف ،كل املمار�سات الإكراهية
والإق�صائية ،ونبني راهننا على �أ�س�س احلرية واحرتام التعدد والتنوع ،ونف�سح له
املجال ملمار�سة دوره ووظيفته يف البناء وتعزيز خيار ال�سلم والتعاي�ش الأهلي.
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منتدى حوار احل�ضارات يف ليلة الوفاء
راعي املنتدى  :ي�صف الدكتور ال�سيهاتي بال�سحابة ويعلن عن انطالق جملة اخلط
«ي�شرفني وي�سعدين �أن �أكون خادم ًا وحمب ًا لهذا املجتمع» ..

بهذه الكلمات حتدث الدكتور عبداهلل بن علي ال�سيهاتي ،رجل االعمال الذي عرف
بعطائه ،وخدمته املجتمع ،يف حفل تكرميه من قبل منتدى حوار احل�ضارات،
م�ساءاخلمي�س (  2011/3/3املوافق  1432/3/28وذلك بعد �أن ا�ستمع لعدد
من كلمات االطراء ،وكلمات املديح التي مل ت�أت اال عطفا على عطاءاته الكثرية
ووقفاته االجتماعية الرائعة ،وبعد ان تقدمت اكرث من � 20شخ�صية ،وم�ؤ�س�سة
اهلية ،وناديا ريا�ضيا ،ومنتدى ثقافيا بتقدمي دروع التكرمي التي كانت اكرث من
عبارات املديح والتكرمي.
ال�سيهاتي مل يجد من عبارات يقولها جتاه هذا التكرمي �سوى تقدمي ال�شكر اجلزيل
للجميع ،معربا عن اعتزازه وافتخاره ب�أن يكون حمبا وخادما لهذا املجتمع ،وان
يكون �سائرا يف ر�ضا اهلل جل �شانه وقال�:ص » ان دعمكم �شرف يل ،وهذا التكرمي
اراه تكرميا لكم وا�شكركم على هذا املوقف ،وامتنى من اهلل ان يعينني على املزيد
من العطاء كل الوفاء واملحبة لكم من اعماق قلبي.
لقد كان بالفعل م�ساء جميال ،من م�ساءات القطيف بهوائها البحري العليل ،وريح
�شدى عطرها االن�ساين الرائع ،اذ التقى رجال الدين ،ورجال االعمال ،ورجال
االعالم ،واملدر�سني واالطباء ،ورجال ال�شعر واالدب ،وكافة الفعاليات االجتماعية
باملحافظة يف موقع منتدى حوار احل�ضارات مبنزل االعالمي ف�ؤاد بن عبدالواحد

ن�صر اهلل بحي النا�صرة بالقطيف ـ ـ التقت جميعها لتكرمي رجل من املعطائني،
وممن مل ت�شغلهم اعمالهم اليومية الكثرية عن تبني تطلعات املجتمع ،ودعم
توجهاتهم ،ورعاية ال�ضعفاء منهم كالأيتام واالرامل والفقراء واملحتاجني .
فقد كان املوقف الفتا ،وباعثا على ال�سرور ،لكل من ح�ضر ،فاجلميع اجتمع على
اخلري لرعاية اهل اخلري� ...إذ اتفق احل�ضور يف كلماتهم ،وق�صائدهم ال�شعرية،
وهداياهم املقدمة للمكرم املحتفى به ،على ان هذا التكرمي لي�س اال ت�شجيعا
للخري ،ودعما للعطاء ،ور�صد القدوات والفعاليات وتقدمي ال�شكر ملن ي�ستحق
ال�شكر ،وقد افتتح هذا اللقاء الرتبوي (كميل �آل ابراهيم ) الذي اكد على ان
التكرمي �ضرورة اجتماعية لتعزيز ثقافة البذل والعطاء ،مقدما نبذة مف�صلة عن
ال�ضيف واملنا�صب التي ي�شرف عليها اذ ي�شرف على اكرث من  20م�ؤ�س�سة و�شركة،
اما مديرها او رئي�س جمل�س ادارتها ،او ع�ضو يف جمل�س االدارة ..كل ذلك مل
يوقفه عن االهتمام بالعمل االن�ساين واخلريي ومتابعة تلك االعمال.
وعلى ذات املنوال ويف كلمة افتتاح احلفل قال امل�شرف على املنتدى االعالمي ف�ؤاد
ن�صر اهلل الذي ـ بعد ان رحب بال�ضيف وال�ضيوف الكرام ـ ـ اعترب ان التكرمي
الذي يقوم به املنتدى ،او �أي منتدى ،هو تكرمي للعمل االن�ساين والعمل اخلريي
الذي تبناه الدكتور ال�سيهاتي ..الذي رغم مهماته وما عرف عنه من كونه رجل
اعمال لكنه برع وابدع يف اجلوانب االجتماعية اخلريية ،لذا فهو ي�ستحق التكرمي
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منا جميعا.
وا�ضاف ن�صر اهلل »:لي�س رجلنا املكرم جمرد واحد من رجال الأعمال امل�شهود
له بالكفاءة والأمانة واجلدية فح�سب ،لكنه رجل ال�صدق رجل النزاهة رجل
العطاء..وهكذا حال الكبار يف حياتهم  ،فما يقودهم هو ال�ضمري احلي واحلب
الذي ملأ قلوبهم  ،و�أ�ضفى ال�سماحة على وجههم ..
وا�ضاف ب�أنه اذا ان من عادة �شعراء العرب القدامى �أن ي�شبهوا الكرمي
بال�سحابة التي تهطل بالأمطار �أينما حلت ،وهو تعبري جميل يف حالتنا هذه،
فلتهطل ال�سحابة  ،ولتم�ضي دائما نحو الآفاق البعيدة  ،لتلهف املواطن املتعرث،
ولرتبت على كتف امل�سكني ،ولت�ضع عبريها يف كل مكان..
ومل يجد مدير عام م�ست�شفى القطيف املركزي د .ح�سن الفرج من داللة على
عطاءات ال�سيهاتي �سوى تقدمي نبذة خمت�صرة مرفقة بال�صور ،مل�شروع طاملا
حلم به اهايل القطيف وهو (مركز ال�سيهاتي لأمرا�ض الكلى) ،على غرار مركز
كانو بالدمام ومركز املعجل باجلبيل ،هذا املركز الذي تربع ب�إن�شائه بالكامل
الدكتور عبداهلل بن علي ال�سيهاتي جاء لإنهاء معاناة املر�ضى يف امل�ست�شفى اذ
كان ق�سما �صغريا بالعيادات ا خلارجية يعالج  76مري�ضا ،وهناك  12مري�ضا
يتلقون الغ�سيل الكلوي يف املنزل ،ويعمل به  18ممر�ضة ..وعر�ض الفرج
�صورا عن الق�سم ال�صغري ،الفتا اىل ان املركز ـ بعد خطوة التربع من الدكتور
ال�سيهاتي ـ فقد و�ضع حجر اال�سا�س يف  1411/11/11على م�ساحة ار�ض 1900
مرت مربع ،وم�ساحة بناء ب ـ  3500مرت مربع ،يحتوى كل اخلدمات املطلوبة من
عيادات وغرفة لالطباء و�صيدلة وا�سرتاحة للمر�ضى وقاعة للمحا�ضرات وبعد
� 16شهرا �سوف يتم االنتهاء من املبنى ب�إذن اهلل ،ليدخل مرحلته العملية..
ثم عر�ض عبارة ملري�ضة �صغرية ت�شكر الدكتور ال�سيهاتي على ما يبذله لها
ولأمثالها من املر�ضى.
بعد ذلك حتدث ال�سيد على نا�صر ال�سلمان (امام جماعة م�سجد العنود
بالدمام) وقال ان تكرمي ال�سيهاتي هو تكرمي للإن�سانية ،ولأهل االميان ،ولأهل
العطاء ،وذلك لأن ال�سيهاتي حينما اقدم على هذا التوجه فهو منطلق من حالة
ان�سانية واميانية تدفعه لذلك وبهذا العمل العظيم ي�ستحق التكرمي ،والثواب من

اهلل جل �شانه ،فهو منوذج حي لكل الك�ساىل الذين يرتبطون باالر�ض والنف�س
وال يفكرون يف االخرين وال يف االخرة.
ثم قدم ال�شاعر ها�شم ال�شخ�ص ق�صيدة �شعرية امتدح فيها ال�سيهاتي ،وعطاياه
اخلرية .
اما ال�شيخ ح�سن ال�صفار فقد حتدث عن فكرة العطاء وما ي�ؤدي به العطاء من
نتائج وقال  :يت�صور االن�سان حينما يعطي انه اعطى للغري ،ولكن اهلل جل �ش�أنه
ي�ؤكد انه حينما يعطي امنا يعطي لنف�سه ،وان امل�ستفيد بالدرجة الأوىل من هذا
العطاء هو االن�سان املعطي فمن ناحية ي�شعر باالرتياح النف�سي وبلذة ال تعادلها
لذة اخرى� ،إذ لو قر�أنا ما يف اعماق نفو�س املعطني واملنفقني لوجدنا كيف
ي�شعرون بتلك ال�سعادة حينما ي�صرفون �شيئا من مالهم او وقتهم يف م�صلحة
النا�س فهذا اول مك�سب يتحقق من العطاء.
اما املك�سب الثاين ـ ح�سب ال�شيخ ال�صفار ـ فالإن�سان جزء من جمتمع اذا ما انفق
لرفعة جمتمعه فقد �ساهم يف تطوير املجتمع ،وحمايته من اجلرمية واالو�ضاع
غري الطبيعية ،وهذا مبد�أ جنده عند الذين ال ي�ؤمنون باجلزاء االخروي ،لكن
االنفاق عندهم �ضرورة لال�ستقرا ر ،لأن االنفاق مينع ذوي احلاجة واحلرمان
من ممار�سة �أي فعل اجرامي ،بل يجعلهم يعي�شون حالة الر�ضا واال�ستقرار،
واحلال نف�سه بالن�سبة للحكومات يف كل مكان اذا انفقت ا�ستفاد النا�س من
نفقاتها ،وتكون قد ا�شرتت امنها وا�ستقرارها وا�ستفادت هي كدولة ،وا�ستفاد
النا�س كرعية .
ولفت اىل ان هذا التكرمي للدكتور ال�سيهاتي ان يكون حافزا وجماال للمناف�سة
بني اهل اخلري ،فهذا اف�ضل جماالت املناف�سة ،فاملجتمع يحتاج وي�ستحق
العطاء ،وي�ستحق ان يخدم.
ثم حتدث ال�شخ�صية الريا�ضية البارزة حممد بن عبداهلل املطرود وقال �إن
كثريا من ابناء القطيف ،وابناء املنطقة ال�شرقية ،وابناء اململكة ب�شكل عام
لهم ادوار كبرية وجميلة ورائعة خلدمة الوطن ،وهم بذلك ي�ستحقون منا هذا
التكرمي ،وبالن�سبة لالخ عبداهلل ال�سيهاتي فمهما اقول من عبارات فال ا�ستطيع
ان اوفيه حقه ،فقد قدم واعطى ،وما يزال يقدم ويعطي وله منا ال�شكر ،وندعو
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مقدم احلفل كميل �آل ابراهيم

د.ال�سيهاتي يف �صورة تذكارية مع جمموعة من احل�ضور

ويف ا�شارة اىل مركز ال�سيهاتي لعالج امرا�ض الكلى قال ابوالرز:

اهلل العلي القدير ان يوفقه ويجازيه اف�ضل اجلزاء يف الدنيا واالخرة.
وا�شار املطرود اىل �أننا مهما اعطينا وقدما فال نزال مق�صرين ومقلني يف العمل
ف���إن��ه��ا غ�سلت ك��ل اخلطيئات
�إن تغ�سل ال���دم �آالت ات��ي��ت بها
االجتماعي  ..معربا عن �أمله يف ال�سري على ما �سار عليه ال�سيهاتي .
�أما ال�شاعر على املهنا فقد تقدم بق�صيدة بعنوان (ت�أميم ل�شراء القلب) ،وحتدث احمد بن عي�سى ال�سيهاتي كلمة لفت فيها عن بع�ض اهتمامات املكرم
مطلهعا:
الدكتور ال�سيهاتي لعل ابرزها متابعته لأو�ضاع املجتمع و�س�ؤاله عن الفقراء
م��ن��ك يف اخل���ط ب�����س��م��ة وهبات ل���وج���وه ت��ق�����س��و ع��ل��ي��ه��ا احلياة واملحتاجني فاملنطقة واهلها وابنا�ؤها همه الأول واالخري.
وح�����ن�����ان ي�������ض���م ك�����ل �ضياع واغ���ت��راب ت��ل��ه��و ب���ه النائبات اما االعالمي احمد ال�شمر فقد حتدث عطاءات الدكتور ال�سيهاتي املتميزة،
خ�صو�صا يف املجال الريا�ضي ،حيث ير�أ�س اع�ضاء �شرف النادي ..وا�صفا
بعد هذه الق�صيدة اطلق امل�شرف على املنتدى االعالمي ف�ؤاد ن�صر اهلل عن ا�سهماته الكثرية ب�أنها ا�سهامات متميزة على خمتلف ال�صعد.
اطالق جملة اخلط ،املنوعة ،التي هي االن �شهرية ،وي�أمل ان تتحول يف مدى اما ابوزيتون اخلالدي فقد حتدث بكلمة خمت�صرة قال فيها ان حمافظة
الزمان اىل جملة ا�سبوعية تعنى ب�ش�ؤون املنطقة وحتديدا منطقة اخلط .
القطيف والدة بالكفاءات املتميزة ،والرجال املتميزين ،نتمنى لهم جميعا التوفيق
اما حممد باقر النمر ونيابة عن جلنة التكرمي الأهلية فقد ا�شار يف كلمته اىل ان والنجاح.
يف حمافظة القطيف حاالت عديدة من تكرمي االفراد وامل�ؤ�س�سات ،هذه احلالة لو اما ال�شيخ عبداللطيف النمر فقد حتدث بعبارة ب�أنني افتخر ان اكون �ضمن من
قام بدرا�ستها الباحثون لوجدوا ان هذه املنطقة هي الأوىل على م�ستوى اململكة يف يكرم هذا ال�شخ�صية ،بل ان اكرم ذاتي حينما احتفي به وب�أمثاله ،فلي ال�شرف
الن�شاط االهلي ،فمجتمعنا م�ؤهل لأخذ املزيد من املبادرات االهلية .
ان اقف لتكرمي هذا الرجل املتميز.
ودعا النمر �إىل ان يكون التكرمي منطلقا خلدمة املجتمع ،وابرزا للمكرمني على بعد ذلك قدمت دروع تذكارية للدكتور ال�سيهاتي من حوايل � 22شخ�صية وم�ؤ�س�سة
انهم رواد وقدوات ،وذلك بهدف اكمال م�سرية ما قدموا ،نحو املزيد من التكرمي وهيئة ومنتدى وناد كلهم اعربوا عن �شكرهم وتقديرهم لعطاءات ال�سيهاتي .
والعطاء يف ال�شان العام.
وتطرق اىل الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي وقال رمبا يكون هذا الرجل اقل من غريه ال�سيهاتي يف �سطور:
من ناحية الرثاء ،لكنه امتاز بالعطاء وال�سخاء ،فهو حلقة من حلقات العطاء الدكتور املهند�س عبداهلل بن علي بن �أحمد ال�سيهاتي من مواليد مدينة �سيهات
التي قام بها والده احلاج علي ال�سيهاتي الذي ترجم مبد�أ االخوة وال�شراكة من عام 1952م  ،تلقى تعليمه االبتدائي يف مدار�س مدينة �سيهات و�أكمل املرحلتني
اجل الوطن ،متجاوزا الطائفية واملناطقية حينما ا�س�س مع املرحوم التميمي املتو�سطة والثانوية يف مدار�س مدينة الدمام  ،التحق بعد تخرجه من املرحلة
�شركة تا�سكو للنقل والتي كانت يف يوم ما متال طرقات املنطقة ..م�شريا اىل الثانوية بجامعة البرتول واملعادن وهي ما تعرف الآن بجامعة امللك فهد للبرتول
اننا حينما نكرم مثل هذه ال�شخ�صيات نتذكر كال من احلاج عبداهلل املطرود ،واملعادن بالظهران وقد تخرج منها يف العام 1975م بتخ�ص�ص هند�سة مدنية ،
واحلاج عبدالغني ال�سنان وغريهما ممن امتدت اياديهما البي�ضاء لكافة ارجاء ح�صل على �شهادة الدكتوراه الفخرية يف االقت�صاد و�إدارة الأعمال من الكلية
الوطن .
امللكية ب�إيرلندا يف العام �أما يف امليدان العملي  ،فلل�ضيف العزيز م�ساحة وا�سعة
ثم تال ال�شاعر م�صطفى ابو الرز ق�صيدة جاء فيها:
من املنا�صب واخلربات فهو رئي�س لأكرث من � 20شركة تتوزع على ربوع الوطن
ولها فروع يف �أكرث من دولة خليجية وعربية و�إقليمية و�سوف نكتفي بذكر بع�ض
ن�ضدت حريف ب�إح�سا�سي وطاقاتي ورحت ابذل يف العرفان طاقاتي
ورح����ت ار����س���ل اب��ي��ات��ي حمملة بال�شكر يعجز ان توفيه ابياتي منها ـ رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة الهند�سية ال�سعودية العاملية SEGIـ

ال�شاعر  :علي عي�سى �آل مهنا

راعي املنتدى يهدي جمموعة من لوحات ت�شكيلية للفنان منري احلجي

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�سيهاتي للتجارة العامة واملقاوالت وهي �شركة
متخ�ص�صة يف جتارة مواد البناء والإن�شاء ـ رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سو فكون
لال�ست�شارات الهند�سية وهي �شركة متخ�ص�صة يف ت�صميم و�إدارة امل�شاريع
البرتولية والبرتوكيماوية والغاز والطاقة ـ رئي�س جمل�س �إدارة مكتب ال�سيهاتي
للعقارات ـ رئي�س جمل�س �إدارة م�صنع الأدوات ال�صحية ال�صناعية متخ�ص�صة
يف �صناعة الأدوات ال�صحية وم�ستلزماتها ـ رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�سيهاتي
ال�ستثمار العقار – الهند كري ال –كو�شن ـ رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تطوير البيئة
املحدودة – اجلبيل ( معاجلة خملفات الت�صنيع ) اما يحمل ال�سيهاتي ع�ضوية يف
كل من  • :اجلمعية الوطنية للمتقاعدين  • .جمعية الأعمال وال�صداقة الأوربية
العربية  • .جمعية الإعمال وال�صداقة الهندية  • .جمعية �سوريا الهندية للرتاث
وال�سياحة � • .أ�صدقاء املر�ضى  • .الهيئة ال�سعودية للمهند�سني  • .جمل�س �إدارة
جلنة رعاية ال�سجناء باملنطقة ال�شرقية .حائز على جائزة ال�سعودة من معايل /
الدكتور علي النملة – وزير العمل عام  1998م وجائزة ال�سعودة من �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز �آل �سعود عام  2000م ـ ـ رئي�س �أع�ضاء ال�شرف
حالي ًا بابي اخلليج – �سيهات ( � 1996إىل 2000م ) .

الرجال خمابر المظاهر

�أحيان ًا نقف عند بع�ض الأمثال الدارجة نت�أمل م�ضمونها امل�ؤثر يف النفو�س  ،ومنها
املثل القائل  :الرجال خمابر المظاهر  ،هذا املعنى ينطبق على النا�س الطيبني
�أ�صحاب القلوب الرحيمة الذين متتلئ م�شاعرهم بالإميان والوفاء ال�صادق
فرناهم ي�سارعون مل�ساعدة الآخرين وفعل اخلري  ،يحت�سبون الأجر والثواب من
البارئ  -عز وجل  -ومن تلك النماذج امل�ضيئة عبداهلل علي ال�سيهاتي  ،هذا الرجل
الذي ورث من �أبيه ال�شهامة واملكارم واخل�صال احلميدة  ،فلقد �س ّرنا نحن �أبناء
حمافظة القطيف نب�أ امل�شروع الإن�ساين الطبي الذي تربع ب�إقامته  ،وهو �إن�شاء
مبنى متكامل لعالج �أمرا�ض الكلى مبقر م�ست�شفى القطيف املركزي يتكلفه 10
ماليني ريال � ،ضارب ًا بذلك �أ�سمى معاين الكرم واجلود  ،فله منا جزيل ال�شكر
والتقدير  ،وندعو اهلل تعاىل له بالتوفيق و�أن يجعل هذا العطاء يف موازين �أعماله
 .ويف هذا ال�سياق اليفوتنا هنا دعوة كافة الأخوة املي�سورين ممن �أفاء اهلل عليهم
باخلريات من �أبناء املحافظة �أن يتخذوا من مبادرة هذا الرجل نربا�س َا لهم .
عبداهلل �صالح الغراب  -القطيف

م��ن��ك يف اخل����ط ب�����س��م��ة وهبات
وح������ن������ان ي���������ض����م ك������ل �ضياع
وي���������د ث���������رة ال�����ع�����ط�����اء لفقر
ه���ي م���ا ���ص��اف��ح��ت ف���ق�ي�را ببخل
ه���ي مل ت���ع���رف ان��ق��ب��ا���ض��ا لئيما
ال ومل ت���ر����س���م امل�������س���ار لزيف
�أو مل������ن ي�����ذي�����ع �أل����������ف بيان
ب����ل ل�����ش��ع��ب وم����وط����ن يف وفاء
وع���ل���ى درب�����ك ال�����س��خ��ي انطالق
ل�����س��ت يف م��ع��زل ع���ن ال��ن��ا���س كال
رغ����م م���ا ت��ق��ت�����ض��ي��ه م��ن��ك بجهد
ع�������ش���ت يف ك�����ل حم���ف���ل توعوي
�أن�����ت يف ف���ك���رة ال�����ش��ب��اب �ضياء
ك�����ل ي������وم م�����ع ال����ط����م����وح بعزم
ك���م ت���دارك���ت يف ال��ري��ا���ض��ة �أمرا
ودف���ع���ت (اخل���ل���ي���ج ) ن��ح��و رقي
ف���ب���ذل���ت ال���ك���ث�ي�ر م������اال ووقتا
ل�����ك يف ذم�������ة ال�����ب��ل��اد حقوق
رمب�����ا ط�����ال يف م����داه����ا حديث
غ�ير �أن اجل��دي��ر يف الأم����ر دوما
ك��ي��ف ي�����ص��ح��و م���ن ال��ث�ري �ضمري
ك��ي��ف مي�سي ال��ث�راء عطفا ونبال
و�أ�����س����ا�����س����ا ل���ك���ل �����ص����رح كرمي
وع����ط����اء ي��ف��ل�����س��ف احل�����ب معنى
ب����ي����د �أن امل����ن����ى ره���ي���ن بفعل
ول����ق����د ت���ن���ع���م ال�����ب��ل��اد بف�ضل
م��رح��ب��ا م��رح��ب��ا و�أه���ل��ا و�سهال
ف��ان�����ش��راح ال�����ص��دور �أج��م��ل و�صف
ب�شرهم لل�ضيوف م��ا غ���اب يوما
وق���رى ال�����ض��ي��ف لي�س زادا �شهيا
�إمن���ا يف ال��ق��رى �إىل ال�ضيف طبع
ك���رم���ت���ك ال���ن���ف���و����س ب����احل����ب ملا
ع�شت وج��دان��ه��ا فما �ضقت ذرعا
�أن���ت للنب�ض يف القطيف انبعاث
�أن���������ت ل���ل���ك���ل مل ت����ك����ن فئويا
�أن������ت �أمم������ت يف ح���ي���ات���ك قلبا
ك���ل���م���ا ت����وغ����ل احل�����ي�����اة بب�ؤ�س
ب���ح���ك���اي���ات���ك اجل����م����ي��ل�ات بوح
ك����ل ح�����رف ي����ف����وح ع����ط����را نديا
�أب��دع��ت يف احل��ي��اة معنى جديدا
ف���ب���ي���ان احل�������روف ج�����ود وعطف
ف���������س��ل�ام م������ن ال���ق���ط���ي���ف بود

ل����وج����وه ت��ق�����س��و ع��ل��ي��ه��ا احلياة
واغ����ت����راب ت��ل��ه��و ب����ه النائبات
ق��د ت�����س��ام��ت م��ن نبلها املكرمات
�أو ب���ك�ب�ر م���ه���م���ا ي���ل���ح احلفاة
م��ن��ه ت�����ذوي ب��ح��ل��م��ه��ا الأمنيات
واف����ت����ت����ان ت�������س���ت���ام���ه املغريات
ف���م���ع امل������ن مت���ح���ق احل�سنات
مل ت���ب���دد وف����اءه����ا العا�صفات
م���ن���ه ل���ل���خ�ي�ر ت���ث���م���ر اخلطوات
ب���ل ح�����ض��ور ت����دوم ف��ي��ه ال�صالت
وان�������ش���غ���ال ل�����س�يره��ا ال�شركات
واج����ت����م����اع ت�����س��م��و ب����ه الغايات
ح�ي�ن ت��غ�����ش��ى �آف���اق���ه���ا الظلمات
واق������ت������دار ف���م���ا وه������ت عزمات
ك�������اد ل��������والك ي����ع��ت�ري����ه املوات
ي������وم ث�������ارت ب��ج��م��ع��ه الأزمات
م��ن��ذ ب������ادرت ف��ان��ت��ه��ت م�أ�سات
ك���ب��رت يف م�����داره�����ا البينات
وف�����ص��ول ت�����ش��دو ب��ه��ا الأم�سيات
ك��ي��ف ي���ب���دو م���ن ال��غ��ن��ي التفات
مل ت���خ���در �أخ��ل��اق�����ه ال�شهوات
ال ب�����ض��ع��ف جت���ت���اح���ه العرثات
ف���ي���ه ل��ل��ن��ا���س حت���ف���ظ احلرمات
ال مل���ع���ن���ى ت���ع���ي�������ش���ه النكرات
ل��ي�����س ب��ال��وه��م ت�����ص��ن��ع املعجزات
م����ن غ���ن���ي ف���ت�������ش���رق الب�سمات
ب������ك������رمي ول������ل������ك������رام �سمات
ل����ك����رام ت��������زدان ف��ي��ه��م �صفات
ع�����ن وج�������وه ف���ب�������ش���ره���م جنات
ف���ع���ل���ى ال����������زاد ت����ول����د اللذات
م����ن ك�����رمي جت���ل���ى ب����ه الكربات
ك����رم����ت م���ن���ك ب������امل������روءة ذات
م��ن ���س���ؤال ت�����ض��رى ب��ه احل�سرات
مل�������������س������ار حت������ف������ه الربكات
ب��ي�ن ق������وم ق����د م���زق���ت���ه���م فئات
فنمت منك يف امل���دى ال�صدقات
�أوغ����ل����ت م��ن��ك يف الأن�������ام هبات
�أي��ن��ع��ت م��ن��ه يف امل����دى الزهرات
وع��ل��ى (اخل����ط) ت�����أرج النفحات
ف��ا���س��ت��ه��ام��ت ع��ل��ى ر�ؤاه�����ا اللغات
ال ب���ل���ف���ظ ت���ت��رى ب�����ه الكلمات
ل�����ك غ����ن����ت ج�����ذالن�����ة �سيهات
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هنيئا لن ًا بك � ..أيها الكرمي
�إنه يوم الوفاء ..وهو يوم احلب والإخاء ..اليوم الذي ميكننا
�أن نقول فيه �أننا قد اجتمعنا لأننا نقدر هذا الرجل..و�آن لنا
�أن نعرب له عن م�شاعرنا ال�صادقة نحوه ..فمثل هذا احلب
قد �سقاه الرجل الكرمي بال�صدق والإخال�ص و�إنكار الذات..
لذلك وجب علينا �أن نعرب له عما تكنه �صدورنا نحوه من
م�شاعر حارة ..م�شاعر تت�سم بال�صدق والعفوية واملحبة..
لي�س رجلنا املكرم جمرد واحد من رجال الأعمال امل�شهود له
بالكفاءة والأمانة واجلدية فح�سب،لكنه رجل ال�صدق رجل
النزاهة رجل العطاء ....وهكذا حال الكبار يف حياتهم  ،فما
يقودهم هو ال�ضمري احلي واحلب الذي ملأ قلوبهم  ،و�أ�ضفى
ال�سماحة على وجههم  ..كنت كلما �أ�سر يل �صديق �أو رفيق
درب ب�شيء عن هذا الكرمي ال �أ�ستغرب  ،وال ينتابني �سوى
الغبطة ؛ فهو وردة من ب�ستان املحبة اخلال�صة ونبت اخ�ضر
يف مروج �أ�صيلة مزدانة بالكربياء  .وكنت �أقول لنف�سي �أن
ال�شيء الذي قد يده�شني �أنه لو مل يكن قد فعل ذات الأ�شياء
من توا�صل وتعا�ضد ودعم للم�شروعات احليوية و�إغاثة امللهوف
لعد االمر غريبا � .إن اخلري ي�سري م�سرى الدم يف الوريد  .وما
م�سلكه هذا بغريب..ف�إذا كنا قد اجتمعنا اليوم لتحية الرجل ،
وتكرميه التكرمي الالئق ؛ ف�إننا بذلك نكون قد كرمنا �أنف�سنا..
ورفعنا من قيم نبيلة خال�صة  0ومل ال ومكرمنا ال�شهم ميثل
روح هذا الوطن املعطاء  ،الذي يفي�ض على الدنيا جميعها
بعطائه الوافر وخريه العميم .نقطة �أخرى ا�ستلفتت نظري يف
م�سرية هذا الرجل الرائع  ،الذي امت�سبت مبعرفته �شيئا مدين
بالثقة يف م�ستقبل هذا البلد  ،وهي توا�ضعه اجلم  ،و�إقباله
على احلياة م�صداقا للحديث ال�شريف ان اهلل يحب ان يرى
�أثر نعمته على عبده ..كان من عادة �شعراء العرب القدامى
�أن ي�شبهوا الكرمي بال�سحابة التي تهطل باالمطار �أينما حلت..
وهو تعبري جميل يف حالتنا هذه  ،فلتهطل ال�سحابة ،ولتم�ضي
دائما نحو الآفاق البعيدة  ،لتلهف املواطن املتعرث  ،ولرتبت على
كتف امل�سكني  ،ولت�ضع عبريها يف كل مكان ..هكذا �ش�أن الكبار،
املخل�صني  ..الذين نحمل لهم الإعزاز والإجالل والتقدير..
نحمل لهم فوق ذلك كل �آيات احلب والتقديروالفخار  ..فهنيئا
لك حب النا�س  ..وهنيئا لنا �أنا عرفناك  ،ومتتعنا بتكرميك..
�أعانك اهلل يف م�شوار حياتك  ..و�سدد خطاك ..ولتهن�أ مب�شاعر
النا�س النبيلة نحوك..حفظك اهلل لأهلك وذويك..
ف�ؤاد ن�صراهلل

يف تكرمي الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي
وم��ا كنت ك��امل��داح ي��وم�� ًا �س�أ�سجع
قع
�أالف��ي��ك ع��ب��داهلل َب�� ْوح��ي ي َو ُ
�صاحب
تو�سمت كل اخلري يا خري
ٍ
َلذكراك يف �سمعي وطعمك يف فمي
وهل كل من اعطى كمثلك يف الندى
يقولون قد �أعليتَ �صرح ًا ممرد ًا
ف����إن ي��ك ���س ً
�ترا م��ا جت���ود ف�إمنا
ً
َ
وغاية
ال
نب
الفعل
�سموت بهذا
ً
�سالمي الهل الف�ضل �شكرا ً وقبلة ً

ول��ك��نَّ
َ
�صوتي باحلقيقة ي�صدع ُ
ف����إين ط���روب �إذ ي��ق��ال ف�أ�سمع ُ
�سجاياك �إن دل��ت ف���د ٌر مر�صع ُ
و�شخ�صك يف عيني ف�أنَّى ُت َ�ض ّيع ُ
وه��ل كل من �صلى بربك يخ�شع ُ
لئال ُيرى يف النا�س باك ٍ وموجع ُ
عطاياك ت��ذروه��ا ورب��ك يجمع ُ
و�سرت امام َ القوم والنور ُ يتبع ُ
و�أن����ت ل���ذا �أه ٌ
����ل وب���ر ٌ وم ِ
��و���ض��ع ُ
ال�شاعر ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص

almilad@almilad.org

�إىل وقت قريب كانت �صورة العامل العربي ناظر ًا ومنظور ًا �إليه ,بخالف
ال�صورة التي هي عليه اليوم ,وعلى ال�ضد منها متام ًا ,كانت �صورة
مظلمة ,وطاملا وجد فيها ال�شعراء والأدباء قبل غريهم من املفكرين
وامل�ؤرخني� ,صورة تبعث على النعي والرثاء تارة ,وعلى الب�ؤ�س والإحباط
تارة �أخرى ,كما وجدوا فيها �صورة يعلقون عليها حلمهم ال�ضائع,
و�أملهم املفقود ,وم�ستقبلهم املجهول ,ومل ي�ألوا ه�ؤالء جهدا وهم يعربون
عن مواقفهم وم�شاعرهم بنوع من الإفراط واملبالغة.
هذه ال�صورة تغريت اليوم ,بعد التحوالت املت�سارعة واملتعاظمة يف
املنطقة العربية ,وبالذات يف تون�س وم�صر� ,إىل درجة ميكن القول �إن
العامل العربي مل يعد كما رثاه ال�شاعر ال�سوري نزار قباين قبل رحيله
بقوله (متى يعلنون وفاة العرب؟) ,ويف وقتها قلنا وقال اجلميع (متى
يعلنون وفاة العرب؟) ,ومل نعد اليوم نردد تلك املقولة ,وال يقبل �أحد
برتديدها ,فقد عاد الروح �إىل ال�شعوب العربية ,عاد من دون ميعاد,
وعاد منتف�ضا كخروج املارد من قمقمه ,ومعلن ًا وفاة تلك املقولة ,وذلك
الرثاء ,ولو كان نزار قباين حيا اليوم لكان �أول من نعى تلك املقولة,
وطالب بن�سيانها ,وجعلها من املا�ضي.
ومل يعد العامل العربي خارج التاريخ ,كما نعاه الكاتب امل�صري الدكتور
فوزي من�صور يف كتابه (خروج العرب من التاريخ) ال�صادر �سنة
1990م ,النعي الذي تردد ب�سهولة على �أل�سنة الكثريين ,لكنه النعي
الذي توقفنا عن ترديده ,فقد عادت ال�شعوب العربية �إىل التاريخ,
وعاد التاريخ �إليها ,وبد�أت هذه ال�شعوب تكتب تاريخ ًا جديد ًا ,و�أ�صبحت
ت�سجل حلظة تاريخية فا�صلة يف تاريخ املنطقة والعامل ,وبات العامل
يتحرك على �إيقاع حركتها ,ويت�أثر بنب�ضاتها ,وك�أن التاريخ �أ�صبح له
ميعاد معنا.
ومل يعد العامل العربي يف زمن الردة ,كما �صور ذلك الكاتب ال�سوري
جورج طرابي�شي يف كتابه (من النه�ضة �إىل الردة) ,وال يف زمن الهزمية
كما �صور ذلك من قبل الكاتب ال�سوري يا�سني احلافظ يف كتابه (الهزمية

والأيديولوجيا املهزومة) ,ومن بعده الكاتب البحريني الدكتور حممد
جابر الأن�صاري يف كتابه (م�ساءلة الهزمية) ال�صادر �سنة 2001م ,وال
حتى يف زمن االنك�سار واالنحطاط ,فهذه العناوين التي ت�صيب بالرع�شة
ولت و�أ�صبحت من املا�ضي ,فقد نف�ضت ال�شعوب العربية عن نف�سها
ركام وغبار وخملفات زمن الهزمية واالنك�سار واالنحطاط ,وا�ستعادت
روح ال�شجاعة واملبادرة والثقة بذاتها وب�إرادتها.
ومل يعد العامل العربي يرتاوح كما كان بالأم�س ما بني الفتات النكبة
والنك�سة والكارثة ,وهي الالفتات التي ظلت ترتدد يف الأدبيات العربية
�شعرا ونرثا وق�صة ورواية ,ويعاد احلديث عنها با�ستمرار حزنا و�أملا,
يف �إ�شارة �إىل نكبة �ضياع فل�سطني �سنة 1984م ,ونك�سة هزمية حرب
1967م ,وكارثة احتالل الكويت �سنة 1990م ,ومن ثم كارثة احتالل
العراق �سنة 2003م ,وهي الالفتات التي حا�صرت الفكر العربي وجعلته
حتت احل�صار ,و�ضيقت عليه و�سلبت منه ب�صي�ص الأمل ,الأمل الذي
ا�ستعادته ال�شعوب العربية ف�أطاحت بتلك الالفتات ,ومل نعد حتت
ح�صارها.
ً
ومل يعد العامل العربي ع�صيا على التغيري ,كما كان يقال عنه يف معظم
الكتابات العربية يف امل�شرق واملغرب ,وحتى يف الكتابات غري العربية,
كان ع�صي ًا على التغيري حني هبت رياح التغيري العا�صفة ب�شدة على
�أوروبا ال�شرقية بعد �سقوط جدار برلني �سنة 1989م ,فتفكك الإحتاد
ال�سوفييتي ,وت�صدع املع�سكر اال�شرتاكي ,وبقي العامل العربي على حاله
متح�صن ًا غالق ًا جميع نوافذه �أمام رياح التغيري� ,إىل �أن �أخذ التاريخ
دورته وهو �أعرف بقوانينه ,حتى و�صلت عندئذ رياح التغيري �إىل العامل
العربي.
لقد تغري العامل العربي ,وتغريت معه �صورته يف الداخل واخلارج ,وبد�أ
ي�سطر �صفحات جديدة� ,صفحات كانت �إىل وقت قريب متثل حلم ًا
بعيد ًا� ,أو حلما �ضائع ًا� ,أو حلما مفقود ًا ,لكنه باتت اليوم حلما واقع ًا
ملمو�س ًا ,نعي�شه ونح�سه وك�أننا ن�ستعيد الروح من جديد.

مقال

بقلم  :زكي امليالد

العامل العربي
مل يعد خارج التاريخ
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داخل النهر
�أم ُّد املطر املكتنز العمر
ب�أحلى همهمات االرتواء
كلما تبت�سم الفتنة
يجري ن�صفها الغايف
على �سطح البكاء
تلتقي يف ُبعدها ما ًء مباء
يلتقي القلب
هكذا َ
ب�أق�صى نقطة من �شغف اللحن
فللألوان من ن�سج زهور الزنبق النافذ
للوجه احتفاء
ال يناغيه �سوى العطر
�إذا ما قد �سما للبوح
يف قارورة الع�شق
اندثار ًا فانطفاء
تغرب العتمة حتى يتنامى ال�ضوء
يف روح هفت خمتمرة
�أقفل النهر عليها �سره
فغفا حلن ب�صدر ال�شعراء
رمبا لي�س لهم �إال اقتطاف البحر
يف موجته الأوىل
ً
ليطفو العمر حمنيا عليهم
حينما ال يتوارى ق�صب الروح
على �شاطئهم حين ًا
فيديل طعمه للنهر
م�شبوب ًا بزيت الكربياء
وي�صايف �آخر الك�أ�س
على غيمته الغارقة الأهداب
حلم يف امل�ساء!
يف كومة ٍ
وعلى كل املنايف
يكمل احللم عناقات ال�سماء
خل�س ًة يرتبك النهر على كفة رائيه
ويطفي جذوة الرمل
انتها ًء فابتداء
يئ�ست �أيامه العذراء
ملا حالفت كل الدياجي
ومنت يف الفقراء
عزف املجهول �أعراف القدامى
يف متاهات تزف اخلطوات ال�سمر
يف مركبها املوار
كيما يرتدي العمر جفون الغرباء
�أمل الفرج

�سحر العبندي
فيِ ْ ُ�س ُكوْنِ ال َّل ْي ِل َر ْع َ�شات ا ْل َّ�شتَات
َ
لمْ
َو َم َرا َيا ا ْل َّ�ص ْمت ت ُْ�س ِق ْي َنا َر ِح ْيقَ ا ْو ِت
ِد ْف َئ ًا
ِمنْ �أنِينْ ِ ا ْل ّذ ْك َريَاتْ
َ�سا َفر ا ْل ُع ْم ُر
اب َم ْه َر َجانُ ال َّلوْنِ فيِ ْ ِم ْي َال ِد �أ ْقدَ ا ِر
َو َغ َ
الحْ َ َيا ْة
َما ا َّلذِ ي �أ ْب َق ْت َل َنا ال ّل َح َظات فيِ ْ ُغ ْ�ص ِن
ا ْل َّت َم ّني
ْ
ْ
َ
ا�ص َر ِته
خ
ع
و
ل
ا
ح
ر
َغيرْ َج ْ ِ َ ْ دِ فيِ
ِ
ُم ْذ كالنا �أخْ برَ ال َآخر �أنَّ الحْ ُ ْل َم َمات
!!..
�أنَّ الحْ ُ َّب َمات !!..
ِغيرْ �أنَّ ا ْل َق ْل َب َما �أ ْرهَ َق ُه الإ ْب َحار َو
ا ْلت َّْجدِ ْيف ُم ْذ �أ ْل َق ْت ِب ِه �أ ْب ِ�س َطة ا ْل ِّر ْيح
َع َل ْى المْ َدِّ َغ ِر ْيق ال ْأم ِنيَاتْ
ْ
َف َت َندَّىْ بِخمِ ْيل الجْ َ زْ ِر �إذ َما ي ْر ِجم
الأ ْر َواح بـا ْلدَّهْ َ�شة فيِ ْ َنا ِز َفة الجْ ُ ْر ِح
ات
َو ُيغ ِْر ْي ِه َع َل ْى �إ ْي َقا ِع َر ْق ِ�ص ا ْل ُّ�س ْن ُب ِل َّي ِ
ات رَحٍ ْي ٍل فيِ ْ ُم ُر ْو ِج
ُع َراة � ُّأي َ�س َاع ِ

ا ْل َّن ْ�ش َوة ا ْل ُكبرْ َ ىْ بَدَ تْ
ْ
َّ
لـِ �أ َر َ
ْ
اف الل ْي ِل
اك َو ْم َ�ض َ�ض ْوءٍ فيِ ِان ِت َ�ص ِ
 ,..يمَ ْ َت ُّد َط ِو ْي ًال
َف ْج�أ ًة هَ ا َي ْن َ�س ِحق..
ُث َّم َي ْر َت ّد � َإذا َما ُق ِط َع ْت �أُ ْر ُج ْو َحة اللُّ ْق َيا
َع ِل ْي َنا
ً
َ
ْ
َ
َّ
َ
َف َتدِ ّق ال َّ�س َاعة ُم ْع ِلنة � ,..أننا هَ ا نفْترَ ِ ق
َف ْج�أ ًة !!..
ِ�ص ْر َنا َع ُج ْو ِز ْين َ /و ِح ْيدِ ْين َ /غ ِر ْيبِينْ
َ /ج ِر ْي ِحينْ
فيِ ْ َم َرا َيا ا ْلز ََّم ِن المْ َ ْف ُت ْون ِبا ْل ُف ْر َق ِة ُم ْذ
ا�س ِة المْ َا ِء َك َق ْو ِ�سينْ ِ
َل َّو َنها ال َّل ْيل َع َل ْى ُك َّر َ
�إ َلهٍ
َ
َ
َي ْ�س ُقطانِ َقزَ ِح َّيان َعل ْى َب َّوا َب ِة ا ْل َّ�ش ْم ِ�س
َ ,..ع َل ْى َن ْب ٍع ِمنَ المْ َا ِء
َك َف ْي ٍ�ض َت َت َل َّظ ْى َح ْو َل ُه ُ�س ْو َر ُة �آه
هَ ذِ ِه ا ْلد َّْم َع ُة بِينْ َ ا ْل َّر َمقِينْ
َ�سجنُ ا ْل ُّر ْوح َو ت ُْ�س ِق ْي َها ُك ُ�ؤ ْو َ�س ًا
ت ِ
ِمنْ َن ِب ْيذِ المْ َ ْوت ُ�ص َّبت ِمنْ َق َوا ِر ْي ِر
الجْ ِ َر ِاح

ُك َّل َذ َ
اك ا ْل َكوْنِ َك ْه ٌف َو ُ�س ُك ْو ٌن َو َح َكا َيا
ا�س ُ�س َكا َرى
و ِا ْن ِت َظا ٌر َو �أ َن ِا�ش ْي ٌد َب�أ ْن َف ٍ
و ِا ِّت َكا َءاتٌ َع َل ْى هُ َّو ِة َ�ص ْم ٍت ا ْل ُه ُدبينْ ِ
.. ..
هَ ا َب ِق ْي َنا َ�ص ِام َتينْ ِ
َب ْعدَ هَ ا � ْأ�ص َب َح ُك ٌّل َو ْحدَ ُه..
فيِ ْ َط ِر ْي ٍق َ�ض ِّي َقه
َن َت َم َّط ْى د َْم َعة مخُ ْ َت ِن َقة
ِل ُن َال ِق ْي َح ْت َف َنا فيِ ْ َح َل َقه
ُن ْب ِ�ص ُر فيِ ْ ُظ ْل َم ِة ا ْل ِغ ْي ِب ِا ْح ِت َما َءات
ِغ َياب ,..
هَ ِاه َي ال ْأعينُ تمَ ْ ِ�ض ْي َب ْعدَ ِ�سف ِْر ْي ِن
َع َذاب
فيِ ْ ِا ْ�ص ِف َرا ِر الحْ ُ ِّب َت ْع ُلنْ �إنَّ هَ َذا الحْ ُ ْلم
َمات ..؟!
ُ
لحْ
�إنَّ هَ َذا ا َّب َمات ..؟!

نادي القطيف الأدبي
ال�سيد حممد امل�شعل

تعترب الأنــدي ــة الأدب ـي ــة من �أهم املراكز الثقافية الر�سمية ذات ال�شخ�صية الإعتبارية
بح�سب الئحتها الأ�سا�سية ال�صادرة م�ؤخرا من وزارة الثقافة والإعالم حيث يقت�صر دور
الوزارة حني تطبيق الالئحة بالإ�شراف والدعم املادي الذي ي�صل �إىل مليون ريال �سنوي ًا
ناهيك عن الدعم اخلا�ص للملتقيات الثقافية للأندية  .وبهذا تتجه الأندية �إىل الإ�ستقاللية
بعد البدء بت�شكيل اجلمعية العمومية لكل ناد ومن ثم �إىل الإنتخابات التي من خاللها يتم
اختيار �أع�ضاء جمل�س ادراة النادي الع�شرة.
وتكمن �أهمية الأندية الأدبية وعددها 16ناديا يف �أنحاء اململكة يف احت�ضان املثقفني واملثقفات ودعمهم وطباعة الكتب
و�شراءها دعم ًا لهم والتعريف بح�ضارة وثقافة كل منطقة من خالل التوا�صل وا�ست�ضافة املثقفني واملثقفات داخل الوطن
وخارجه .
من هنا تكمن �أهمية افتتاح وزارة الثقافة والإعالم نادي �أدبي يف القطيف التي تعترب من �أهم و�أعرق املناطق تاريخ ُا وح�ضارة
وثقافة وهي التي تزخر ب�آالف املثقفني واملثقفات واملبدعني واملبدعات الذين نه�ضوا وعملوا يف ن�شر الثقافة يف كافة �أرجاء
الوطن  .وتكرث فيها املنتديات الثقافية اخلا�صة التي تتميز بتنوع طرحها و�ضيوفها  .ناهيك على �أن القطيف ال تقل عن باقي
املناطق التي تتوفر فيها الأندية الأدبية م�ساحة �أو كثافة �سكانية .
ومع توفر الأ�سباب واحلاجة �أدعو مثقفني ومثقفات القطيف بكتابة خطاب ر�سمي يطالب ب�إن�شاء نادي القطيف الأدبي يكون
مقره م�ؤقت ًا مكتبة القطيف العامة حلني بناء مقر خا�ص له  ،وذلك عرب القنوات الر�سمية وهي وزارة الثقافة والإعالم ممثلة
مبعايل الدكتورعبد العزيز بن حمي الدين خوجة الذي يعترب من �أهم الداعمني للثقاقة بكل اجتاهاتها ولن يت�أخر يف تلبية
حاجة مدينتكم الغنية بالرتاث والأدب والإبداع وخدمة ودعم واحت�ضان املثقفني وتلبية حاجة �أبناء وبناء مدينة القطيف .

را�شـال

يواجه حتديات املجالت الثقافية يف اخلليج العربي
كتب � /سعيد الباح�ص
يناق�ش ملتقى دارين الثقايف الأول �أبرز التحديات التي تواجه املجالت الثقافية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي وي�سلط ال�ضوء بالتحليل والنقد العلمي على الدور الذي تلعبه هذه
املجالت يف دول جمل�س التعاون ومدى �أهميتها يف دفع عجلة التنمية املعرفية والثقافية ومعيار
التقوميية فيها .
و�أو�ضح رئي�س جمل�س الإدارة �أن هذا امللتقى هو الأول من نوعه يقوم النادي بتنظيمه يف
املنطقة ال�شرقية حيث �أن عنوانه الرئي�س ي�ست�شرف م�ستقبل املجالت الثقافية على م�ستوى
اخلليج العربي وقدرتها يف رفع املعطى التنموي واملعريف ومدى الأثر الناجت من هذه املجالت
الثقافية لدى املتلقني وكذلك حتليل امل�سارات العلمية التي تعتمد عليها يف طرح امل�ضامني.
و�أ�شار �أن جملة املحاور التي �سيتناولها امللتقى ت�شتمل على تعزيز املجالت الثقافية حلركتي
ال�شعر وال�سرد  ,وكذلك مواكبة املجالت الثقافية للنظريات النقدية احلديثة  ,وامتداد
الرتاث يف املجالت الثقافية  ,وح�ضور �أدب الآخر يف هذه املجالت عرب الرتجمة والبحث يف
جتليات املكان من خاللها  ,ومناق�شة وحتليل الأبعاد الناجتة من احت�ضانها للمعارك النقدية
وامل�ساجالت الثقافية  ,والبحث يف م�ستقبلها مع الرتكيز على ك�شف التحديات التي تواجهها
يف ع�صر الإنرتنت واالنفوميديا .
و�أملح �أن امل�شاركة يف هذا امللتقى الهام متاح لكافة املهتمني والباحثني من داخل اململكة
وخارجها وذلك وفقا ال�شرتاطات حمددة للبحوث املقدمة ومنها �أال تزيد عدد �صفحاتها
عن (� )30صفحة حجم  A4مبا يف ذلك الهوام�ش واملراجع واملالحق  ,و ير�سل البحث يف
�شكل ملف مرفق عرب الربيد الإلكرتوين gmail.com@multaqadareen1
مكتوبا باللغة العربية على �أن يكون اخلط بالعربية  Traditional Arabicمبا
يف ذلك الآيات القر�آنية الكرمية مقا�سه � ،18أما الإجنليزية فنوع اخلطTimes New
 romanمقا�سه , 16و�أن تكون هوام�ش ال�صفحة من الأعلى والأ�سفل واليمني ()2.5
ومن الي�سار (� )1.5سم  ,و�أن تكون الهوام�ش ال�سفلية جديدة لكل �صفحة� ،آلية ال يدوية،
مقا�سها (.)14
وحددت اللجنة العلمية للملتقى موعد �أق�صاه 1432/7/16هـ ،املوافق 2011/6/18م
لإر�سال امللخ�صات على �أال تتجاوز يف عدد كلماتها
من ( )400-200كلمة  ,فيما موعد ت�سليم البحوث فقد حدد بتاريخ 1432/8/15هـ،
املوافق 2011/7/16م كموعد نهائي للت�سليم ,مع �إرفاق �سرية ذاتية يف حدود �صفحة واحدة
 ,بينما امل�شاركني من خارج اململكة يتطلب منهم �إرفاق �صورة وا�ضحة من جواز �سفره.
و�أ�شارت اللجنة العلمية �أن البحوث �ستخ�ضع للتحكيم العلمي ,و �ستن�شر البحوث املقبولة
مع ال�سرية الذاتية للباحث ,وال تعاد البحوث املقبولة �أو غري املقبولة لأ�صحابها وللنادي حق
الت�صرف بها .
و�أملح النادي ب�أنه �سيتحمل نفقات ال�سفر والإقامة للباحث الذي مت قبول بحثه ,و�سيتم �إبالغ
الباحثني مبوعد انعقاد امللتقى الحق ًا 0

بهية العلقم

عا�شقة
عا�شق ًة جئت ا�صوغ كلماتي ملع�شوقي
ُابعرث احلروف هن ـ ـ ـ ـ ـ ــا وهن ـ ـ ــاك
وقلمي يرجتف من جر�أة بوح ـ ـ ـ ــي
وال�صفحات على ا�ستحياء تنتظر مني كتابة لهيب �شوقي
مع�شوقي ي�أم ـ ـ ــن �أغ ــازله بال�صباح وامل�ساء
�أنتظ ـ ــر منه �شوق ًا متلهفة اليه
انتظر ذاك املع�شـ ـ ـ ــوق الذي �أ�صفه باجلنون
فهو جمنون بحبـ ـ ـ ــي ومولع بلهيب ا�شواقي
يكاب ــر بحبه يل ويت�صنع البـ ـ ــعد ل ُيبعد عن قلبي
ُي�شعرين بلم�ساته يف غيابه وبهم�ساته يف ح�ضوره
عندما غرقت معه يف بحر �شوق ال�شفـ ــاة لل�ش ــفاة
وعندما �ضاع عقلي وتهت معه يف تفكري عم ـ ــيق
من  :الهم�س  -واحلب  -وال�شوق  -والغرام
اتعلمون الـ ـ ــى اين �ساقه ذلك اجلن ـ ـ ـ ـ ــون؟
بعد ان �سحرتني كلماته وبعرثتني هم ـ ــ�ساته
وذبت من جميل مل�ساته التي تُ�شعرين باالنوثة الطاغية.

الثقافية

«ملتقى دارين الثقايف الأول»

حممد املاجد
و�أ�سرجت َ
خيل �أما ّ
ين للموتِ
مذ فارقت �ساعديّ البواري ُد
ُ
را�شال
وانطف�أ ال�شم ُع حول زواياك
وعدت غريب ًا كما �أنب�أتني القواب ُل :
ال اللونُ لوين
وال خمرة النا�س هذي مزاجي !..
�أعلل نف�سي ب�أنك بابي
و�أين يف ما �سريوى غدا ً:
كان ي�أتي �إليها ع�شا ًء ..
�سريوى غد ًا :
�إنه ُ
�سارق الليل ..
ً
ُ
را�شال  ..كنت �أبا للنهارات
�شمل �أ�ضي ُء املكانَ
يف كل وعدٍ بل َّمة ٍ
و�أ�شع ُل �ستني �صبح ًا معي
ثم �أوقد من
راحتي �شموع املواعيدِ
ّ
وا �أ�سفا � ..سوف يروى غد ًا :
كان قبل الع�شاء �أب ًا للنهارات
ي�شعل �ستني �صبحا  ..ويوقد من راحتيه
بلى  ..كنت ذاك الذي �سوف يروى
ُ
را�شال قبل الرواية بابي
وما كنت
أما�سي كان الهوى في�ض ك�أ�سي
� ّ
وكانت جناوا ُه زادي
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منتدى حوار احل�ضارات يف ت�أبني الثبيتي

�شاعر بزغ جنمه يف �أجواء حتول عميق يف بنية الن�ص
يحق لنا ان نقول ان ال�شاعر حممد الثبيتي كان يف
حقبة الثمانينات احد ال�شعراء املتميزين الذين
ملأوا الدنيا و�شغلوا النا�س ،لي�س يف �ساحتنا املحلية
بل يف ال�ساحة العربية ،الذين ر�أوا فيه ظاهرة �شعرية
متميزة ،كان ابرز �سماتها حالة حوارية خا�ضها
الثبيتي مع من اختلف معه ،فكان اميانه بالتعددية
ابرز �سمات متيزه ،و�سمات ا�صالته ال�شعرية ،وعمق
جتربته يف هذا املجال.
هذا الكالم ي�أتي اعتمادا على مقوالت عدة ابرزها
�شاعر بحجم وقامة ال�شاعر حممد العلي ،الذي
اعتربه �أحد اهم خم�سة �شعراء يف العامل العربي،
فيما اعتربه الناقد الكبري عبداهلل الغذامي ب�أنه «عالمة على ا�سلوب خا�ص امتد
من ال�ساحة املحلية اىل ال�ساحة العربية» ..فيما مل يتوقف الأديب والناقد �سعيد
ال�سريحي عن هذا الو�صف ..وهناك اكرث من �شاعر عربي حتدث عن الثبيتي
وا�شاد بتجربته ال�شعرية ،ووو�صفها بالتميز.
منتدى حوار احل�ضارات بالقطيف ،كان على موعد مع وقفة ت�أبينية رائعة حينما
اقام حف ًال ت�أبيني ًا لل�شاعر ال�سعودي الراحل ،مب�شاركة نخبة من املثقفني والأدباء
ال�سعوديني ،تخللها عر�ض ًا �صوتي للعديد من الق�صائد التي القاها الثبيتي
ب�صوته.
و�شهد امللتقى م�شاركة الدكتور عبد اهلل الغذامي ،و الذي �شارك بورقة عرب
الهاتف قال فيها �إننا يف موقف مثل هذا نتذ ّكر هذا الرجل الذي ا�شتعل
بالق�صيدة ،و�أ�شعلته الق�صيدة ،وقدم لثقافتنا منوذج ًا �شعري ًا متميز ًا بحيث �أن
حممد الثبيتي �صار عالمة على �أ�سلوب خا�ص ومعنى خا�ص يف جتربته ال�شعرية،
و�ستظل هذه التجربة حتمل عالمتها اخلا�صة يف ثقافتنا ،ومتتد بت�أثرياتها �إىل
ال�ساحة العربية كلها .
ً
ً
ً
وي�صف الغذامي هذا الر�أي ب�أنه ي�أتي ملن م ّر مرورا كرميا وعابرا على �إبداع
الثبتي �إال �أن جتربته لي�ست عابرة ،فهي جتربة عميقة وقوية ،و�ستبقى ثابتة لي�س
يف ذاكرتنا اخلا�صة ،و�إمنا يف ذاكرة الثقافة العربية عموم ًا و�سيظل ا�سم حممد
الثبيتي جتربة �شعرية �إبداعية لها خ�صائ�صها ،ولها مت ّيزها كما �أن لها موحياتها
عند الآخرين م�ؤثر ًة فيهم ومتفاعلة معهم فقد م�ضى حممد الثبيتي �إىل رب
رحيم غفور وال �شك �أن قلوبنا جميع ًا كانت معه �أثناء مر�ضه بالدعاء واملحبة،
وهي معه الآن يف رحلته الأبدية �إىل رب الرحمة ورب العاملني ،ومل يبقَ �إال �أن ندعو
له ونظل نعيد �أذهاننا �إىل ذكريات معه كانت لها ت�أثريها يف حياتنا كلها».
اما الناقد �سعيد ال�سريحي ،ويف كلمة القاها نيابة عنه ال�شاعر عادل دهنيم فقد
حتدث عن �شعر الثبيتي بنوع من الربط بني االبداع ال�شعري ،وال�سلوك ال�شخ�صي

لل�شاعر ،حيث تت�أثر التجربة مبباديء وافكار وقيم
اما ال�شاعر حممود تراوري ويف كلمة نقلت عن طريق
الهاتف فقد حتدث عن عوامل وعوامل االبداع لدى
ال�شاعر الراحل ،حيث قال ب�أنه ال ي�ستطيع ف�صل
ف�صل حياة ال�شاعر الراحل حممد الثبيتي -رحمه
اهلل� -إىل عاملني (�إبداعي و�إن�ساين) .فهو واحد من
�أهم ال�شخ�صيات التي ك�سرت �أمام جيلنا �صورة
املثقف العربي النمطية ،التي ت�صوره كثري ًا ،طب ًال
منفوخ ًا ،ما �أن ينثقب حتى ينمو منتفخ ًا من جديد،
وما بني االمتالء واالرتخاء مت�ضي �سنونه عليه وهو
يرتهل تدريجي ًا ،حد ال�ضمور العقلي ،وبالتايل ال نتاج
الفت ًا له .لأنه من الأ�صل بالون ،والبالونات من �صفاتها فيزيائي ًا ال�صعود للأعلى
مع �أول نفخة ،حتلق قلي ًال ثم تهبط �سريع ًا ،بع�ضها ينثقب وهو يف الهواء ،فال
ي�ستمتع بالتحليق �إال قلي ًال قبل �أن يرتخي وي�سقط بقوة م�شينة.
وي�ستعر�ض بع�ض ال�سمات ال�شخ�صية يف عالقاته مع الآخرين ،والتي متنح ال�سعادة
او ال�شقاء ،االبداع ان الرتاجع ،القدرة على التغيري من عدمه ويقول�»:أمامنا
�شهدنا �أبوته الفيا�ضة متار�س عملي ًا ب�شكل �آ�سر ،فتعلمنا كيف نحاول �أن نكون
�أباء �صاحلني ،بدء ًا من اختياره �أ�سماء �أبنائه (يو�سف ،نزار ،هوازن ،جمال،
�شروق ،مي) ولعل يف هذا �إ�شارة خمبوءة ملا يخزنه من رغبة يف خلق وعي وواقع
جديد ،يجعلنا نلح على �أ�سئلة تبحث يف الأ�سباب العميقة التي جتعل الإن�سان
تعي�س ًا مقهور ًا م�ستغ ًال حتى يف �ش�أن خا�ص جد ًا كت�سمية �أبنائه.
ويتذكر تراوري جيد ًا كيف كان الثبيتي يتغزل يف ابنه جمال وهو طفل يحبو ،ثم
مي�شي ،لكنه ال يتعرث يف حوارات طفلية رائعة مع �أبيه و�أ�صدقاء �أبيه ،مثلما �أذكر
تغنيه با�سم (�شروق) حلظة �إعالنه ..كان يعي�ش ال�شعر لذلك تعب فال�شعر والفن
عموم ًا نهر ،حلظ َة ي�ستمر متدفق ًا عذوبة يتعب.
الثبيتي نهرنا الذي منونا بني �ضفتيه� ،أنا وطائفة من دجايل هذا الزمان .كان
(�سمانا و�صحراءنا وهوانا الذي ي�ستمد نب ًال ،فتحتويه القلوب).
�شاعر اخللود والدميومة بهذه العبارة ابتد�أ ال�شاعر عبد الوهاب �أبو زيد و�صفه
لل�شاعر الثبيتي ،معتمدا على ت�صريح اطلقه ال�شاعر ال�سعودي الكبري حممد
العلي يف مطلع الت�سعينيات من القرن املن�صرم حيث قال ما معناه �أن حممد
الثبيتي هو واحد من �أهم خم�سة �شعراء عرب يف القرن الع�شرين.
حينها ـ والكالم لل�شاعر ابوزيد ـ «كان ذاك الر�أي مبثابة ال�صدمة واملفاج�أة
الكربى بالن�سبة يل .ف�أنا �أعرف �أن �أ�ستاذنا العلي ال يجامل وال يحابي �أحدا
�أيا كان .دفعني ما قاله الأ�ستاذ العلي �إىل البحث عن دواوين الثبيتي املن�شورة
وجنحت يف احل�صول عليها كلها ،وهي لي�ست بالكثرية على �أي حال �إذ ال تتجاوز

علي الزين

تهذيب النفو�س
كثري من يحمل الإ�سالم خط�أ امل�سلمني يف �سلوكهم
وت�صرفاتهم وتفكريهم و�سيا�ستهم واقت�صادهم وغري
ذلك من الأمور وهو خالف للمو�ضوعية وللمنطق ال�سليم .
ف�إن الإ�سالم جاء لكرامة الإن�سان وتهديبه وتربيته وجعله
يف �أعلى مراتب الرقي والتقدم  .فالإ�سالم �أ�شاد بالعلم
وحث على تعلمه ولي�س فقط علم الدين كالفقه والعقائد
بل حث على تعلم العلوم الدنيوية كالطبابة والهند�سة
والإدارة وغري ذلك  .ف�إذا ق�صر امل�سلم يف التعلم فيح�سب
عليه ال على الإ�سالم  .ي�شكل البع�ض من ال�شباب امل�سلم
�أن الإ�سالم و�أتباعه ماذا عملوا لنا ف�إن الدين خمدر
لل�شعوب والغرب يتقدم ويجلب امل�صالح النفعية للب�شر
والإ�سالم و�أتباعه لي�س عندهم �إال الأمر بالعبادات
كال�صوم وال�صالة واحلج ومع ذلك تكرث خالفاتهم عليها
في�شتبه على بع�ض ال�شباب ويكون عنده �إ�شكال على هذا
االمر فرمبا يق�صر �أو ينكر �أ�شياء دينية تكون مهمة  .ورد
هذا الإ�شكال البد �أن نبني له بالإ�سلوب احل�سن واحلكمة
البالغة وهو �أن غر�ض الإ�سالم والدين والأنبياء هداية
الب�شر وتعليمهم وتزكيتهم وداللتهم على خالقهم واملنعم
عليهم فيعبدونه حق عبادته و�أما �أمور الدنيوية فيتعرفون
عليها ويعملون الأمور التجريبية فيت�ساوى كل الب�شر بغ�ض
النظر عن ديانة هذا الب�شر ف�إن القر�آن والتعاليم لي�س
فيها عمل الطائرة وال�سيارة وعلم الإقت�صاد وال�سيا�سة ف�إن
الكتاب العزيز فيه �إر�شادات وهدى للنا�س وكما يقول �أحد
املفكرين امل�سلمني وهو �آية اهلل العظمى ال�سيد حممد باقر
ال�صدر �أن الإ�سالم له مذهب �إقت�صادي ولي�س فيه علم
�إقت�صاد ف�إن الإ�سالم فيه نظام للإقت�صاد لتوزيع الرثوات
على م�ستحقيها ب�شكلها ال�صحيح فالإ�سالم يهذب الب�شر
يف ال�سلوك كطاعة الوالدين وبرهما واحرتام الأ�ستاذ
لأنه �صاحب نعمة على طالب العلم وير�شد النا�س على
الإعت�صام بحبل اهلل وعدم التفرق والتنازع وينهى عن
الفواح�ش ماظهر منها ومابطن ويدعو �إىل التقوى ب�شكل
مطلق و�إىل الدعوة �إىل �سبيل اهلل و�سبيل اهلل له م�صاديق
عديدة يف تهذيب النفو�س وحملها على اخلري.
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الكتب الثالثة ،وكان �أكرث ما �أ�صابني بالده�شة ما بينها هو �أكرثها نحافة و�أ�صغرها
حجما ،و�أعني به كتابه (الت�ضاري�س) الذي �شكل وال يزال عالمة فارقة ونقطة
حتول بارزة يف تاريخ الكتابة ال�شعرية املحلية والعربية ب�شهادة الكثري من النقاد
والدار�سني مبا يف ذلك بع�ض النقاد العرب كي ال يتهمنا �أحد باملبالغة �أو التهويل.
ومي�ضي �شارحا اهمية كتاب الت�ضاري�س  »:ال �أتذكر (ولي�س بو�سعي ذلك) كم مرة
قر�أت (الت�ضاري�س) حتى الآن مذ �أ�سعفني احلظ باحل�صول على طبعته الأوىل
التي طبعت ق�صائدها بخط يد ال�شاعر اجلميل والأنيق ،وال �أعلم بالطبع كم مرة
�سيكتب يل �أن �أقر�أه فيما تبقى يل من العمر ،ولكن ما �أعرفه على وجه اليقني
الذي ال يخالطه ال�شك �أنه كتاب متفرد وخمتلف و�سامق بلغته ال�شعرية الأ�صيلة
ال�صافية املقطرة التي يتمثل فيها �أجمل ما يزخر به تراثنا ال�شعري العربي من
جماليات ممتزجا بر�ؤية فنية حديثة على ال�صعيد اللغوي ور�ؤيا نقدية واعية على
ال�صعيد االجتماعي /الثقايف.
واليقف ابوزيد عند ذلك بل يذهب اىل احلديث عن دميومة وخلود ال�شعر الذي
احتواه كتاب الت�ضاري�س و يخل�ص اىل القول »:وما �أعرفه �أي�ضا �أنه كتاب غري قابل
لال�ستنفاد القرائي ( �إن �صح التعبري)� .إن ال�شعر الذي قر ما بني دفتي ذلك
الكتاب املتفرد لي�س �شعر اال�ستخدام ملرة واحدة بل هو �شعر اخللود والدميومة،
ولو �أن الثبيتي مل يكتب �سوى (الت�ضاري�س) لكان ذلك كافيا لتخليد ا�سمه يف قائمة
الأ�سماء ال�شعرية الأكرث �سطوعا يف �سماء ال�شعر العربي الزاخرة بالنجوم.
مقدم الندوة ال�شاعر�شفيق العبادي ،حتدث عن البيئة التي برز خاللها ال�شاعر
حممد الثبيتي وما تخللتها من تداعيات على ال�صعيد الفكري واالدبي على
ال�ساحة املحلية ،وت�أثرياتها على جممل املنتج ال�شعري يف ذلك الوقت .وقال �إن
للمناخ ال�شعري امللتهب �إبان حـقبة الثمانينات وبداية الت�سعـينات وما�صاحـبه من
جدل فكــري غـري م�سبــوق جـراء مـوجة احلـداثة التي �ضـربت �شـواطئ ال�شعــر
(املحافظ ) يف �ساحـتنا ال�شعـرية وقـتها ،حاملة معـها رماال متحـركة ابتلعـت
ثوابـت ،و�أن�ش�أت عـالئق ثقافـية وفكـرية جديدة ،عملت على تغيري الذائقة ال�شعرية
والإبحار بها �إىل هـذا املنتج احلديث.
اما راعي املنتدى الإعالمي ف�ؤاد ن�صراهلل� ،أن «حممد الثبيتي � ،شاعر �أ�صيل ،
له جتربة ت�ستحق التوقف ،فقد بزغ جنمه يف �أجواء حتول عميق م�ست املجتمع
ال�سعودي ،ومتثلت يف �إحداث نقلة جوهرية يف مبنى ومعنى الن�ص اجلديد.
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الفزيع يقدم ملحة تاريخية عن ال�صحافة يف ال�شرقيةوي�صف تفاعلها مع قلب احلدث
ا�ست�ضاف منتدى الثالثاء ال�صحفي والقا�ص الأ�ستاذ خليل �إبراهيم
الفزيع ،يف م�ساء الثالثاء  12ربيع �أول 1432هـ واملوافق  15يناير 2011م،
يف �أم�سية حملت «ملحات من تاريخ ال�صحافة يف املنطقة ال�شرقية» عنوان ًا
لها� .أدار الأم�سية الأ�ستاذ مو�سى الها�شم الذي قدم ال�ضيف وادار دفة
احلوار.
بد�أ الأ�ستاذ خليل الفزيع حديثه بتبيان الدور الذي ت�سهم به ال�صحافة
اخلليجية يف �إبراز جوانب التنمية يف دولها ،ويف حركة الإ�صالح والتنوير،
وتقومي �أ�ساليب الأداء يف القطاعني الأهلي واحلكومي ،والتي كانت بذلك
مر�آة املجتمع ب�سلبياته و�إيجابياته .ثم تناول تطور ال�صحافة ال�سعودية
مق�سما �إياها �إىل مراحل ثالث وهي :مرحلة البدايات التي مت فيها و�ضع
احلجر الأ�سا�س ل�صناعة �صحفية ،كان لها �ش�أنها فيما بعد عندما �صدرت
جريدة «�أم القرى» عام 1343هـ .تلتها بعد ذلك مرحلة �صحافة الأفراد
التي كانت بدايتها عام 1350هـ ،عندما �صدرت يف مكة املكرمة �صحيفة «�صوت احلجاز» ،والتي كانت �أول جريدة �أهلية حتولت فيما بعد �إىل «البالد ال�سعودية» ثم �إىل
جريدة «البالد» التي ت�صدر يف جدة حالي ًا� .شهدت �صحافة الأفراد عملية دمج بهدف �إيجاد �صحافة قوية قادرة على �أداء ر�سالتها الإعالمية يف كل منطقة ،م�شري ًا
�إىل جريدة «البالد ال�سعودية» كنموذج ،والتي مت دجمها مع جريدة «عرفات» و�صدرتا حتت ا�سم جريدة «البالد».
و�أ�شار �إىل �صدور نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحفية عام 1383هـ ،كبداية للمرحلة الثالثة من مراحل تطور ال�صحافة ال�سعودية ،وذكر �أن �صحافة الأفراد مل تكن �أقل �ش�أناً
من امل�ؤ�س�سات يف تلك املرحلة.
وذكر الأ�ستاذ خليل الفزيع بع�ض النماذج
عن روايتهما « طوق احلمام » و« القو�س والفرا�شة »
مل�ؤ�س�سات �صحفية ،كم�ؤ�س�سة البالد ،م�ؤ�س�سة
اجلزيرة ،وم�ؤ�س�سة عكاظ التي ت�صدر عنها
رجاء عامل وحممد الأ�شعري يقت�سمان
�صحيفة يومية بالعربية واالجنليزية �أي�ض ًا،
كما �أ�شار �إىل بع�ض املجالت والدوريات
منا�صفة بوكر 2011
الثقافية التي �صدرت بعد �صدور نظام
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية وكذلك بع�ض الدوريات فازت الروائية ال�سعودية رجاء عامل بجائزة البوكر العربية لعام  2011عن روايتها
التي ت�صدرها الأندية الأدبية مثل :دارين ال�صادرة هذا العام «طوق احلمام» م�سجلة بذلك الفوز الثاين للروائيني ال�سعوديني،
الثقافية ،بيادر ،ر�ؤى ،واملنتدى.
بعد �أن كان الروائي عبده خال قد فاز بن�سختها املا�ضية عن روايته «ترمي ب�شرر».
واختتم حديثه م�شري ًا �إىل التطور الذي رجاء عامل ،فازت باجلائزة منا�صفة مع الروائي املغربي حممد الأ�شعري وزير الثقافة املغربي الأ�سبق عن روايته
�أحدثه قيام امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ،يف مفهوم «القو�س والفرا�شة».
اخلدمة ال�صحفية من حيث االهتمام باخلرب و�أو�ضح رئي�س جلنة التحكيم الناقد فا�ضل العزاوى يف �أبو ظبي� ،أن اللجنة قررت منح اجلائزة باملنا�صفة للروايتني
وال�صورة ،واال�ستعانة مبراكز املعلومات «طوق احلمام» التي كتبتها رجاء عامل ،و «القو�س والفرا�شة» التي كتبها حممد الأ�شعري لأن كلتيهما رائعتان وتتميزان
ووكاالت الأنباء ،والتغطيات امليدانية باجلودة الأدبية.
للمنا�سبات الوطنية والقومية ،والو�صول �إىل الرواية ال�سعودية يذكر �أن الفائزة رجاء عامل تنتمي �إىل �أحدث جيل من الروائيات ال�سعوديات منذ ظهور الرواية
قلب الأحداث ومتابعتها ،وات�ساع �أفق فهم يف ال�سعودية يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،وا�ستطاعت من خالل عدد من الأعمال الروائية املتميزة مثل
حرية ال�صحافة.
«�سرت» و«�سيدي وحدانة» و«خامت» و«موقد الطري» �أن حتتل موقعا مهما على خارطة الرواية العربية� .صعود «طوق
وقد قدم عدد من احل�ضور مداخالت حول احلمام» مل ي�ؤكد خ�صو�صية رجاء وحدها ،ولكن ي�ؤكد خ�صو�صية الرواية ال�سعودية �أي�ضا التي بد�أت تت�شكل مالحمها
املو�ضوع وهم  :حممد اجللواح  ،حممد مع كتاب وكاتبات مثل رجاء وبع�ض �أبناء جيلها.
ال�سنان  ،عبد اهلل عبد الباقي � ،أحمد ور�سمت رجاء يف «طوق احلمام» �صورة املا�ضي توثيقا باحلا�ضر بالن�سبة ملعامل مدينة مكة املكرمة والتي �شهدت
امل�شيخ�ص  ،جعفر ال�شايب  ،عبد الر�سول بع�ض التحوالت االجتماعية والعمرانية وبروز معامل جديدة واختفاء قدمية لها جتذرها يف �أعماق املعا�صرين لها.
الغريايف  ،عدنان ال�سادة .
وقد ح�صدت روايتها «�أربعة �صفر» جائزة ابن طفيل للرواية من املعهد الإ�سباين العربي للثقافة يف تون�س.

حظيت حما�ضرة بعنوان
«الطريق للم�ستقبل» ب�أهتمام
طالب املرحلة الثانوية
للح�ضور مبركز �آفاق مبدينة
�سيهات والتي �أقيمت لتعريف
الطالب ب�أهمية حتديد امل�سار
والأهداف و�أدوار الأطراف
امل�ؤثرة يف اتخاذ القرارات
الهامة وقدمها الأ�ستاذ خالد
اليو�سف املتخ�ص�ص باملوارد
الب�شرية.
بد�أ اليو�سف املحا�ضرة بعد
تقدمي نف�سه ثم ب�س�ؤال الطالب عما �إذا كان �أحد منهم قد حدد م�ستقبله قبل
املرحلة الثانوية �أوحدد م�ستقبله �أثناء درا�سته يف الثانوية.
وا�ستعر�ض حمتويات العر�ض التقدميي لها مبتدئا ب�أهداف الدورة و�أهمية
حتديد امل�سار من املرحلة الثانوية وماذا يريد الطالب �أن يحقق من �أهداف
وكيف يختار الطريق الأمثل واملنا�سب لقدراته و�إمكاناته.

وتطرق لت�أثري املرحلة الثانوية يف امل�ستقبل الفتا النظر لدور الأ�سرة والأ�صدقاء
يف اتخاذ القرارات الهامة.
وبينّ �ضرورة احل�صول على اف�ضل امل�ستويات الدرا�سية من �أجل االجناز
والقيام بالبحث والتق�صي يف اختيار التخ�ص�ص.
وناق�ش الدور املهم للمرحلة اجلامعية يف بناء امل�ستقبل الوظيفي متطرقا
للكليات ال�صناعية والنظر ل�سوق العمل عند الدرا�سة.
وحتدث عن الأثر املبا�شر للدرجة العلمية واملعدل على الفر�ص امل�ستقبلية يف
احل�صول على وظيفة مذكرا بالرغبة والقدرات عند اختيار تخ�ص�ص ما.
و�أكد على �أهمية التخ�ص�صات احلرفية واملهنية يف احل�صول على فر�ص وظيفية
متطرقا الحتياجات �سوق العمل يف املنطقة �ضاربا اجلبيل ال�صناعية مثال
للم�ستقبل الوظيفي وما حتتاجه من وظائف خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية.
واعترب اختيار الدرا�سة والتخ�ص�ص النقطة الأهم للح�صول على اف�ضل فر�ص
التدرج الوظيفي والتطور.
وذكر �أمثلة واقعية من املجتمع ل�شخ�صيات �شقت طريق النجاح وا�ستطاعت
حتقيق ما تتمنى.
ح�ضر اللقاء لفيف من طالب الثانوية و�أولياء �أمورهم وبع�ض املهتمني بال�ش�أن
الرتبوي.

منتدى �سيهات الثقايف

العبا�س :ثمة م�سافة بني الأيدلوجيات واملجتمع املدين
�أقام منتدى �سيهات الثقايف م�ساء االثنني املوافق  11ربيع الأول ندوة ثقافية بعنوان املجتمع
املدين والتنوير �ألقاها الأ�ستاذ والناقد حممد العبا�س  .وكانت كلمة البدء للأ�ستاذ كمال
املزعل باعتباره راع ًيا للمنتدى ،وكانت عبارة عن تو�صيف لفكرة «املجتمع املدين» وحماوالت
ت�أوينها يف البيئة العربية .ثم �أعطي الدور للأ�ستاذ علي �آل طالب بو�صفه مديرا للحوار ؛
ليكتفي ب�إعطاء نبذة تعريفية عن �ضيف الأم�سية :الناقد والباحث حممد العبا�س.
بد�أ العبا�س كلمته بتعريف مقت�ضب ومفيد لفكرة املجتمع املدين ،ن�ش�أ ًة وتطو ًرا و�أهمية ،م�ش ًريا
�إىل الغرب كبيئة؛ وع�صر التنوير كلحظة تاريخية ،كانا الأ�سا�س يف التمظهر املدين احلديث.
ً
م�سلطا ال�ضوء على �أبرز املفا�صل االنتاجية �إىل والدة هذا املفهوم من خالل عالقته باملفاهيم
الأدبية الأخرى  ..كالعلمانية والليربالية وخمتلف العناوين الأخرى.
وتطرق العبا�س �إىل حمايثات العالقة بني املدنية ومفهوم الدولة على ركيزة تنازع القوى
وتبادل الأدوار ،حيث �إن الدولة كمفهوم كانت قبل تاريخ التنوير قد ابتلعت كل الأدوار ؛ لتجعل
من املجتمع باعتباره كتلة ا�ستنها�ضية خارج �إطار التنظيم واحلراكية ،ليتغيرّ واقع احلال يف
مرحلة تالية؛ لي�صبح املجتمع املدين بذات الندية واحل�ضور مع الدولة للم�ساهمة يف البناء
والتنمية والتغيري.
يف �سياق �آخر؛ �أ�شار العبا�س �إىل �أهمية الفرد والإن�سان �أوال يف بلورة ما ي�سمى باملجتمع املدين،

حتى يتمكن هذا الأخري من مقارعة الدولة يف تلك العملية اال�ستنها�ضية ،وا�ض ًعا بعني االعتبار
اختالف البيئة من جمتمع �إىل �آخر  ،فما يحدث من حراكية ناجزة يف جمتمع ما ،ال يعني
بال�ضرورة �أن يحظى جمتمع �آخر بالقدر نف�سه ،فكل بيئة حتمل يف جوهرها موا�صفات خا�صة
بها.
اجلدير بالذكر يف ما �أ�شار �إليه العبا�س� ،أن فكرة املجتمع املدين هي يف �أ�سا�سها ر�ؤية ثقافية
وتت�أثر ب�شكل ع�ضوي باملعرفة واملمار�سة لأي جمتمع كان ،فالعادات والأعراف والتقاليد  ..وكل
�أ�شكال الرتبية كاخلطاب الديني �أو التعليمي �أو حتى دور العبادة  ..لها دورها ب�شكل كبري يف
اال�ستنها�ض �أو اخلنوع �أو فيما يتعلق بفكرة املجتمع املدين.
و�أن املجتمع املدين مل يعد حكرا يف فرد �أو فئة بل �أ�صبح �ش�أ ًنا عا ًّما لكل �أطياف املجتمع بكل
الو�سائل املمكنة ،مثل االنرتنت واملدار�س وامل�ساجد وغريها .وتطرق يف حديثه �إىل ما ميثله
املجتمع املدين من الدولة ،على اعتبار �أنه ميثل البنية التحتية للدولة  ,و�أن لكل جمتمع مدين
مرجعيات مهما كانت �سواء كانت �أنبياء �أو �أولياء �أو �سيا�سيني.
وقد ترك العبا�س الكثري من الت�سا�ؤالت املثرية للجدل ،واملحاوالت التي بذلها اخلطاب العام
يف �أ�سلمة العلمانية �أو الليربالية والتي باءت بالف�شل ح�سب تقديره ،وقد �أتت �أكلها يف احلوار
يف تلك الأم�سية من قبل احلا�ضرين وامل�شاركني فيها.

الثقافية

الطريق �إىل امل�ستقبل واتخاذ القرار مبركز �آفاق
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حلقة نقا�شية حول
املر�أة ال�سعودية بني التحديات والتطلعات
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مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة عقد منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف حلقة نقا�شية يف م�ساء
 8مار�س 2011م املوافق  3ربيع الثاين 1432هـ ,حتت عنوان «املر�أة ال�سعودية بني التحديات
والتطلعات» ,و�أدارت احلوار الإعالمية عرفات املاجد ,حيث تركز حول موا�ضيع �أ�سا�سية
املر�أة والعمل ,املر�أة وفر�ص امل�شاركة العامة ,املر�أة والق�ضايا االجتماعية ,وحقوق املر�أة
املدنية .كما رافق الندوة معر�ض فني وللمرة الثانية للفنانة الت�شكيلية �سعاد عبد الواحد,
حيث ا�ستعر�ضت جتربتها الفنية وم�سرية عملها من خالل م�شاركتها يف املعار�ض الفنية.
افتتحت الأم�سية احلوارية مديرة الندوة التي �أ�شارت �إىل �أهمية االحتفاء بهذه املنا�سبة
العاملية والتحوالت املهمة التي طر�أت على املجتمع ال�سعودي وت�أثري ذلك على و�ضع املر�أة ,ثم
تناولت الأ�ستاذة خلود الفهد احلديث حول واقع املر�أة ال�سعودية والتحديات التي تواجهها,
مو�ضحة �أن التقارير التي تقدم للمنظمات احلقوقية كال�سيداو ال تعك�س هذا الواقع ب�صورة
دقيقة ,بينما ي�شري تقرير الظل الذي قدم حتت عنوان «ن�ساء من �أجل الإ�صالح» من قبل
عدد من ال�سيدات �إىل املعوقات التي تواجه املر�أة على ال�صعيد العملي واالجتماعي مما
يجعل مثل هذه التقارير املوازية �أكرث م�صداقية .وذكرت �أن اجلهات الدولية املهتمة بو�ضع
املر�أة �أ�صبحت ال تثق بالتقارير التي ترفع من قبل اجلهات احلكومية يف خمتلف الدول,
و�إمنا مبا ترفعه املواطنات من امل�شاكل والق�ضايا وتو�صيف لواقعهن امل�أزوم ,با�ستخدام
و�سائل التقنية احلديثة ك�شبكات الإنرتنت والفي�سبوك والتويرت.
و�أ�شارت الفهد �إىل بع�ض الق�ضايا التي تواجه املر�أة يف املجتمع ال�سعودي ,كمو�ضوع الوالية
وعدم وجود مدونة للأ�سرة وغياب امل�شاركة يف املنا�صب العامة ,م�شرية �إىل التعار�ض بني
احلداثة والتقاليد التي مير بها املجتمع ال�سعودي وينعك�س ب�صورة وا�ضحة على و�ضع املر�أة.
و�أثنت على دور الفتيات الالتي يقمن بالتعبري عن �آراءهن وعر�ض م�شاكلهن واملدافعة عن
حقوقهن عرب �شبكات الإنرتنت .كما �أكدت على �أهمية وجود م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي
تهتم ب�ش�ؤون املر�أة وق�ضاياها حلل تلك امل�شاكل ولتح�سني و�ضع املر�أة ال�سعودية ،ونوه الأ�ستاذ
ذاكر احلبيل �إىل حالة االنفراج يف قبول اململكة ملواجهة تقارير الظل والتي تعار�ض التقارير
املرفوعة من قبلها ,كما دعى �إىل الإكثار من تلك التقارير على م�ستوى مناطقي و�شرائحي
كي حتظى املر�أة بالقبول الر�سمي لظهورها والتعبري عما تعانيه من م�شاكل خمتلفة .و�أكد
الأ�ستاذ زكي ابو ال�سعود على �أهمية ت�شكيل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين للت�صدي لق�ضايا
املر�أة ,كما دعى املر�أة �إىل رفع مطالبها �إىل امل�ؤ�س�سات احلقوقية لفر�ض وجودها .و�أ�شادت

الأ�ستاذة انت�صار املح�سن بدور و�سائل الإعالم يف ن�شر الوعي
احلقوقي لدى املر�أة ,وتبنيها لبع�ض الق�ضايا احلقوقية كالأطفال
املجهويل الهوية.
�أما الأ�ستاذة امتثال ابو ال�سعود� ,أ�شارت يف مداخلتها �إىل مفهوم
امل�شاركة ال�سيا�سية يف احلياة العامة ودور املر�أة فيها ,وذكرت �أنه
بالرغم من �إثبات املر�أة جدارتها وكفاءتها يف القيادة ال�سيا�سية
والثقافية واالجتماعية� ,إال �أنها مل تعط الفر�صة الكاملة للقيام
بذلك ,و�أن جل ما ح�صلت عليه هي منا�صب ثانوية يف الوزارات
ذات الطابع اخلدمي ,مو�ضحة �أن ال�سعودية �صادقت منذ عام
2000م على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة,
�إال �أنها مل ت�ضع الآليات الفاعلة لتطبيق بنودها ,ومل جتري �أي
تعديالت على �أنظمتها التي تتناق�ض مع ن�صو�ص هذه االتفاقية.
و�أعزت ق�صور دور املر�أة ال�سيا�سي على وجه التحديد �إىل جملة من
الأ�سباب ,كغياب �إدراكها حلقوقها ولدورها يف احلياة ال�سيا�سية,
وتعميق �شعورها بالتبعية واالتكالية على الرجل ,وعدم و�ضوح
الر�ؤية والر�سالة لديها ,وانخفا�ض �سقف �أهدافها وطموحاتها,
وتدين امل�ستوى الوعي العام .وترى �أن القرار ال�سيا�سي حول حقوق املر�أة ال�سيا�سية ي�سهم يف
جلم الأ�صوات املعار�ضة ,وكذلك يف تعزيز الربامج والأن�شطة التي تهدف �إىل م�شاركة املر�أة
يف موارد التنمية املجتمعية.
وذكرت الأ�ستاذة خلود الفهد �أن التغريات الأخرية احلا�صلة يف العامل العربي رفعت من
�سقف املطالبة لدى املر�أة مو�ضحة مطالبتها بحقوق املواطنة الكاملة وامل�ساواة بدون �أي
متييز ,ويرى الأ�ستاذ وليد �آل �سلي�س �أنه ال يوجد حراك ن�سائي جاد يف املطالبات ال�سيا�سية
واالقت�صادية و�أن مطالب املر�أة ال تتعدى حقهن يف قيادة ال�سيارة ,كما �أكدت الأ�ستاذة
ن�سيمة ال�سادة على دور الرجل يف املطالبة بحقوق املر�أة ودعمها ,وخالفها يف ذلك الأ�ستاذ
عبد الباقي الب�صاره حيث دعى املر�أة للمطالبة بحقوقها دون االعتماد على الرجل ,الذي
يقف يف العادة موقفا �سلبيا �أو حمافظا جتاه حقوق املر�أة.
وذكر الأ�ستاذ عبد اهلل العبد الباقي �أن درجة حترر املجتمع تقا�س مب�ستوى حترر املر�أة ,و�أن
�أي جمتمع ينتق�ص املر�أة هو جمتمع ناق�ص ,كما �أ�شار الأ�ستاذ �صالح العامر �إىل �أن النظرة
ال�شرعية للق�ضايا تعطي الأمر �صبغة ر�سمية و�أن التطبيق اخلاطئ لل�شرع كما هو حا�صل
يعترب مهينا املر�أة ,و�أن ال�شريعة كرمت كل من املر�أة والرجل على حد �سواء ,كما دعت
الأ�ستاذة امتثال ابو ال�سعود �إىل ت�شكيل جلان الر�صد والتوثيق لت�سهيل �إعداد تقارير الظل
واالعتداد بها يف العامل اخلارجي .و�أثار ال�سيد م�صطفى ال�شعلة نوبة من النقا�ش احلاد
عندما طرح ر�أيا خمالفا حول �ضرورة لزوم املر�أة يف بيتها وعدم خروجها للعمل ,م�شري ًا �إىل
م�سح ميداين قام به يو�ضح �أن الفراغ العاطفي ين�ش�أ يف الأ�سر التي تبتعد املر�أة عنها ،وختم
راعي املنتدى املهند�س جعفر ال�شايب الأم�سية احلوارية بتطلعه و�أمله ب�إقامة م�ؤمترات بهذه
املنا�سبة يف العام القادم يف اململكة ,وال�سماح بقيام جمعيات حقوقية تهتم بق�ضايا املر�أة,
م�ؤكدا على �أن هناك فر�ص كثرية للمهتمات بق�ضايا املر�أة يف املجتمع ال�سعودي م�ست�شهدا
بتجربة حملة م�شاركة املر�أة يف االنتخابات البلدية كنموذج لعمل بد�أ حمدودا وانتهى
مب�شروع وطني �شامل ,و�أو�ضح �أن و�ضع املر�أة يف ال�سعودية �أمر مت�شابك ومتداخل بني الأبعاد
ال�سيا�سية وال�شرعية واالجتماعية وينبغي تفكيك هذه الق�ضايا ومعاجلتها .وقدمت مديرة
الندوة با�سم �أ�سرة منتدى الثالثاء الثقايف ال�شكر اجلزيل حل�ضور الأم�سية من املثقفني
والنا�شطني ,داعية ال�ستمرار مثل هذه احللقات النقا�شية.

بقلم /ح�سن اخلاطر
� اً
أول :مواقف م�شرفة مع الكتاب القطيفي:
املوقف الأول :ل�ست �أول م�ؤلف ُيهدى �إليه كتابه؟!
�أ�شكر الأ�ستاذ ال�سيد ال�شهم الكرمي عبا�س ال�شربكة ،على تلك
اجلهود ال�ضخمة التي يقوم بها يف حفظ تراث القطيف ،وهذا
بال �شك م�شروع عمالق �ضخم ال يقل عن تلك امل�شاريع التي نقر�أ عنها يف كتب التاريخ لأولئك
خا�صا حيث �أنه
العظماء ،فله جزيل ال�شكر وكل االمتنان على ما يقوم به ،وكما �أ�شكره �شك ًرا ً
�أهداين ن�سخة من كتابي الر�سول  ,قبل و�صوله وقد كتب عليه( :ل�ست �أول م�ؤلف ُيهدى �إليه
كتابه).
املوقف الثاين :كاتب و�إعالمي حتت املجهر؟!
ومن الذين ي�ستحقون ال�شكر الكبري على جهودهم يف خدمة الرتاث القطيفي ،الأ�ستاذ ح�سن �آل
حمادة ،فهو ي�سعى بكل طاقته على �إبراز هذا الرتاث من خالل ما قام به من برامج تلفزيونية
كربنامج (وما ي�سطرون) الذي �أبرز فيه كتّاب القطيف ،وعرف امل�شاهدين بهم.
كذلك م�شروعه الثقايف التنويري الذي يقوم به يف تر�سيخ عقيدة حب القراءة جلميع �أفراد
املجتمع �صغا ًرا وكبا ًرا رجالاً ون�سا ًء ،و�إنني �أقول ب�شفافية ولغة وا�ضحة وكما قال عالمة الفيزياء
الدمناركي بور :عندما �س�أله �أحدهم عن ال�صفة املتممة للحقيقة� ،أجاب ب�أنها الو�ضوح.
لهذا �أقول� :إن ما يقوم به الأ�ستاذ ح�سن �آل حمادة من م�شروع يهدف �إىل تر�سيخ عقيدة حب
القراءة جلميع �أفراد املجتمع ،يف جمتمع متهالك ال يقر�أ ،هو م�شروع عظيم متميز.
املوقف الثالث :باذل يف زمن التق�شف؟!
وال نن�سى راعي منتدى حوار احل�ضارات ،على قيامه برتويج ثقافة القطيف من خالل �إقامة �أول
معر�ض للكتاب القطيفي يف امللتقى الذي �أقامه العام املن�صرم ،والذي جمع ما تي�سر له جمعه من
�إ�صدارات القطيف ،وجعلها يف متناول اجلميع مببلغ زهيدٍ جدً ا.
وال �شك �أنه تكبد لإقامة ذلك جمهودين معنوي ومادي كبريين ،يف ا�ست�ضافته للمعر�ض املذكور،
لأنه ي�أخذ من وقته ومن ماله الكثري.
هذا و�أ�س�أل اهلل تقد�س ا�سمه �أن يوفقهم يف موا�صلة م�شاريعهم ،و�أن يجعلها خال�صة لوجهه.
ثانيًا� :أحالم امل�ستيقظني؟!
خالل عام  2008بلغ عدد الإ�صدارات القطيفية  243كتا ًبا ،وخالل عام  2009بلغ عدد
الإ�صدارات القطيفية  247كتا ًبا ،وخالل عام  2010بلغ عدد الإ�صدارات القطيفية  231كتا ًبا
كما �أ�شار لذلك الباحث ال�سيد ال�شهم الكرمي عبا�س ال�شربكة من خالل الإح�صاء الذي يقوم
به كل �سنة حول الكتاب القطيفي ،والذي ين�شر على ال�شبكة يف مواقع خمتلفة ،وي�ستطيع القارئ
الرجوع �إىل هذه املواقع املهتمة بذلك.

�سنة الإ�صدار
2008
2009
2010

عدد الكتب
243
247
231

مما ي�ؤ�سف ح ًقا هذه الكمية القليلة جدً ا التي ال ت�صل �إىل مرحلة الر�ضا عند �أي عاقل ،وقد
ُي�صدم الإن�سان �أن امل�ؤلفني �أقل من هذه الأعداد فبع�ض امل�ؤلفني يكتبون ثالثة و�أربعة وع�شرة
كتب يف ال�سنة!
قد ُيده�ش الإن�سان من مدينة تعداد �سكانها على الأقل ن�صف مليون على �سبيل االفرتا�ض
�إ�صدارتها بهذه الأعداد املخجلة ،ولو تعاملنا بالن�سبة لقلنا ن�صف مليون مق�سومة على العدد
�أعاله �سيكون الناجت �أكرث من �ألفني� ،أي مبعنى كل �ألفني �شخ�ص يف القطيف يوجد فيهم كاتب
واحد!! �إنها ق�ضية مهمة يجب علينا �أن نحملها على حمل اجلد ،ما �سبب هذه الإ�صدارات القليلة،
�أال يوجد يف القطيف كتّاب؟ هل القطيف ال يوجد فيها �إال ه�ؤالء النفر القليل فقط وكل �سنة
هم الذين يطبعون كتبهم؟! �إن من �سوء حظنا �أننا نعرف اجلوابني عن هذين ال�س�ؤالني لكننا
نقف مكتفي الأيدي وك�أننا را�ضني بواقعنا ،فكلنا يعلم �أن هناك كتّاب كرث يف القطيف ،و�أنا
�أقولها ب�صراحة هناك �أقالم كثرية يف القطيف وهي �أقوى من هذا القلم ال�ضعيف الذي �أكتب
به بع�شرات املرات وهذا لي�س من باب التوا�ضع ،و�أميل �إىل �شك قوي �أن عدد الكتب غري املطبوعة
يزيد عن الكتب املطبوعة ،و�أنا هنا ال توجد عندي �إح�صائية ،كما �أظن �أن ال�سيد الكرمي مل يتطرق
لهذه النقطة.

نوحد جهودنا وعلى اخل�صو�ص �أق�صد
ملاذا ال نقف وقفة جدية مع الكتاب القطيفي؟ ملاذا ال ّ
الأ�ساتذة الذين ذكرت �أ�سمائهم �ساب ًقا وهم ،ال�سيد عبا�س ال�شربكة ،الأ�ستاذ ح�سن �آل حمادة،
والأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل ،وغريهم من املهتمني ،وبالطبع مع رجال الأعمال يف املنطقة ،ملاذا ال
تتوحد هذه اجلهود ونخرج مب�شروع يخدم الكتاب القطيفي ونتغلب على جميع العقبات لإجناح
هذا امل�شروع؟.
لو حتقق هذا امل�شروع على �أر�ض الواقع وكانت هناك جلنة م�س�ؤولة عن طباعة الكتاب القطيفي
وخا�صة للجيل النا�شئ ،ف�أنا �أعتقد �أن الإ�صدارات القطيفية �سنو ًيا �ستتجاوز الألف والألفني ورمبا
الع�شرة �آالف يف امل�ستقبل القريب.
�إنها �أمنية تراود كل �إن�سان مهتم بالكتاب القطيفي ،و�أظن �أن الأ�ساتذة �أعاله مل تغب عنهم هذه
الفكرة .فلماذا ال نعمل بجد لتحقيق هذه الأمنية؟!
ثال ًثا :ال تقتلوا البذرة!!
مما ي�ؤ�سف ح ًقا التحطيم من قبل بع�ض النا�س الذين ابتلوا بداء احل�سد ،فرتاهم يحطمون يف
الكتّاب وخا�صة النا�شئني ،ويكررون ا�سطوانتهم الكال�سيكية ال�سوداء التي ا�ستخدمها �أجدادنا،
هذا الكاتب �صعلوك ،الكتاب جتميع ،ترهات ،موا�ضيع مت�ضاربة� ،أبيات �شعرية ركيكة....،
وبالطبع �أنتم تعرفون هذه اال�سطوانة �أف�ضل مني �أيها الق ّراء وه�ؤالء مثل اخلفافي�ش ال يخرجون
�إال يف الظالم ،و�صدقوين �إن �أكرثهم و�صل ل�سن ال�شيخوخة ومل يكتب ورقة �أي فور واحدة يف
حياته ،بل لو حاول كتابتها ما ا�ستطاع ،كل ما ي�ستطيع فعله �أن يجل�س على الطاولة مع بع�ض
الأ�صحاب وي�شربون ال�شاي وي�أتون بامل�سجل القدمي وي�ضعون ا�سطوانتهم ال�سوداء-كقلبهم
الأ�سود -ذات القطر الكبري! وي�شغلونها ويتكلمون بلغتهم امل�صحوبة بالكراهية واحلقد واحل�سد،
وتُ�صدم �أكرث �أنهم مل يطلعوا على هذه الكتب التي يقيمونها!! وال تتعجب �أن مثل ه�ؤالء ي�ضطرون
للتطاول على �شخ�صية الكاتب ،ف�إذا ر�أيت �أيها القارئ من يذهب ل�شخ�صية الكاتب ويتكلم بلغة
ال�شتم والت�صغري ف�أعلم �أن هذا دليل �ضعفه ،ور�صيده من الثقافة �صفر .اللهم عافنا مما ابتليت
به كث ًريا من خلقك.
بالت�أكيد هناك �أنا�س طيبون جدً ا ي�شجعون الكتاب القطيفي والكتّاب ،و�إنني �أقول واهلل على
ما �أقول �شهيد� :إن ال�سيد عبا�س ال�شربكة هو منوذ ٌج فري ٌد من نوعه من ه�ؤالء الذين ي�شجعون
ويبذلون كل ما يف و�سعهم للكتاب القطيفي ،وال غرابة �إذا �سافر ال�سيد من بلد �إىل بلد القتناء
ن�سخة لكتاب قطيفي حديث الإ�صدار ،وما يعزز قويل و�صول الكتاب �إليه قبل امل�ؤلف يف كثري من
املرات ،وللأ�سف ف�إن هذه الفئة قليلة جدً ا لأنهم ال يخرجون من الأر�ض بل ي�سقطون �سه ًوا من
اجلنة لأنهم طيبون وقلوبهم ال تتلوث بجراثيم هذه الدنيا ،وال زال �صدى كلمات ال�سيد يف �أذين
وهو يقول يل :لقد فرحت لك كث ًريا عندما قر�أت كتابك الر�سول .
يجب علينا ككتاب �أن ن�شجع بع�ضنا ونت�ساعد مع بع�ضنا ،و�صدقوين �إذا �أرادت القطيف �أن تربز
ثقافتها ف�أول �أولئك �أنتم �أيها الكتّاب الذين حترتق عقولهم و�أ�صابعهم وهم يكتبون ويبذلون املال
ليطبعون ما يكتبون حتى �أن بع�ضهم ي�ضطر لالقرتا�ض من �أجل طباعة كتابه ،يجب علينا �أن
نفخر بكتّاب القطيف و�شعراء القطيف والذين يكتبون الروايات والق�ص�ص ،علينا �أن نفخر به�ؤالء
وندعمهم ون�شجعهم ونقتني تراثهم قبل �أن يقتنيه الآخرون� ،شجعوهم وال حتطموهم.
ورمبا ح�صل للكثري �أن يذهب لبلد ما ويرى ا�سم الكاتب �أو ال�شاعر �أو رجل الدين له مكانته،
وعندما ي�أتي للقطيف ال �أحد يعرفه يف القطيف ،علينا �أن نفخر بكتّابنا و�شعرا�ؤنا –نحن �أوىل
بذلك من كل البالد -وباخل�صو�ص جيل ال�شباب ف�إن امل�ستقبل ينتظرهم ،وعلى �سبيل املثال
ولي�س احل�صر ،الأ�ستاذ ح�سن �آل حمادة ،الأ�ستاذ نزار عبد اجلبار ، ،الأ�ستاذ ال�شاعر فريد
النمر ،الأ�ستاذ ال�شاعر �صالح اخلنيزي ،الأ�ستاذ ال�شاعر رائد اجل�شي ،الأ�ستاذ امل�ؤرخ التاريخي
عبد اخلالق اجلنبي ،الأ�ستاذ ح�سني �آل بزبوز ،الأ�ستاذ عبد الباري �آل دخيل ،الأ�ستاذ الدكتور
عبد اهلل اليو�سف ،الأ�ستاذ حممد املحفوظ ،الأٍ�ستاذ املفكر علي �آل مو�سى ،...كما ال �أن�سى ذلك
الفار�س البطل الذي فاز بجائزة القطيف ،وهو مل يتجاوز اخلم�سة ع�شرة �سنة على روايته التي مل
�أقراها ومل �ألتق بالكاتب مطل ًقا وال تربطني به �أية عالقة وكفى باهلل �شهيدً ا ،لكني �أعجبت كث ًريا
�أن �إن�سا ًنا يف مثل هذا العمر يوجد عنده هذا النف�س والطموح ،و�أنا �أقول له :وا�صل م�شوارك وثق
متاما �أن ال�شجرة املثمرة هي التي ترمى باحلجارة ،هل �سمعت ب�شجرة قرعاء�-إذا �صح ا�ستخدام
ً
الكلمة -رميت باحلجارة؟! ملاذا الأمم املتقدمة تفتخر برجال دينها ونا�شطيها االجتماعيني
وكتابها...ملاذا نحن � ً
أي�ضا ال نفعل ذلك ،ملاذا ُيظلم رجل الدين والكاتب وال�شاعر يف جمتمعنا وال
يقدر �إال بعد املمات..جميع الأمم تكرم �أحياءها ونحن نكرم �أمواتنا؟!! �إنها ح ًقا م�صيبة كربى!!
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طموحي الو�صول �إىل العاملية والنهو�ض
بالفن الت�شكيلي ال�سعودي �إىل �آفاق �أو�سع

الفنان

ق�صي العوامي

ق�صي العوامي فنان ت�شكيلي من مدينة القطيف باململكة العربية ال�سعودية له اهتمامات
يف الر�سم والفن بانواعه واخلط العربي0جملة اخلط تلتقي به ليتحدث عن جتربته
الت�شكيلية ،وتطور �أدوته الفنية على مدى ممار�سته التي جتاوزت الثالثني عاما0

امل�شاركة يف املعار�ض التي تنظمها رعاية ال�شباب منذ �سنة 1417
امل�شاركة يف املعر�ض ال�سعودي بفرن�سا مبنا�سبة ك�أ�س العامل 1998
ع�ضو يف جمعية القطيف للفنون وم�شارك يف معار�ضها منذ �سنة 1419
ع�ضو يف جمعية البحرين للفنون وم�شارك يف معار�ضها منذ �سنة 1422
معر�ض �شخ�صي يف مدينة فرانكفورت ب�أملانيا �سنة 2003
امل�شاركة يف معار�ض ملون ال�سعودية والتي تنظمه اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
امل�شاركة يف املعر�ض العاملي االول للفن واحلرف اليدوية يف دبي مبعر�ض �شخ�صي
�سنة 2005
امل�شاركة يف معر�ض جماعي يف جالريي كورت يارد يف دبي 2005
معر�ض �شخ�صي يف قاعة ادراك باخلرب يف �سبتمرب 2005
امل�شاركة يف بينايل فلورن�سا العاملي مبدينة فلورن�سا بايطاليا من  3اىل  11دي�سمرب
2005
امل�شاركة يف معار�ض ال�سفري والتي تنظمه وزارة اخلارجية بالريا�ض
معر�ض �شخ�صي يف قاعة حلظ بالريا�ض �سنة 1426
ع�ضو يف قاعة حلظ بالريا�ض منذ �سنة 1426
فنان م�شارك يف معر�ض الوان خليجية والذي نظمته قاعة حلظ بالريا�ض والذي تنقل
يف م�صر وتون�س وكوريا اجلنوبية منذ �سنة 1426

حدثنا عن �أهم م�شاركاتك و�إجنازاتك الفنية؟
باال�ضافة اىل املعار�ض املدر�سية التي �شاركت فيها منذ بداية املرحلة
املتو�سطة فان اول م�شاركة فعلية يل يف معار�ض جماعية كانت يف
�سن � 16سنه عندما �شاركت يف معر�ض جماعي نظمه نادي الرتجي
املحلي ويعترب من اهم املعار�ض التي �شاركت فيها النه كان البداية لكي
يتعرف اجلمهور املحلي على لوحاتي الفنية وقد كان جتاوب اجلمهور
مع اعمايل م�شجعا جدا يل.
ثم بد�أت يف امل�شاركة يف معار�ض رعاية ال�شباب يف كل من الدمام
والريا�ض وجدة وكنت اح�صل على �شهادات تقدير وبع�ض الهدايا
العينية ووا�صلت م�شاركتي يف هذه املعار�ض باال�ضافة اىل املعار�ض
اجلماعية هنا وهناك ومن اهم اجنازاتي الفنية ما يلي:

ما املو�ضوعلت التي تنا ق�شها يف �أعمالك؟
انا يف بحث دائم عن اجلمال وت�سجيله يف اعمايل الفنية فكل �شيء من حولنا له ناحية
جمالية تتفاوت يف و�ضوحها وقوتها وكذلك تتفاوت العني والقلب الفاح�صني لها ف�أنا ارى
اجلمال يف احلرف العربي او يف جدار طيني ترك الزمن اثاره فيه يف الوانه وخطوطه
وخرب�شاته او يف الهند�سة املعمارية لبيوتنا املحلية  ...وكذلك ارى اجلمال يف الطبيعه
�سواء كانت رمال او بحر او �سماء  ...فكل �شيء جميل من حولنا والفنان يوثق هذه
النواحي اجلمالية او بع�ضها يف اعماله الفنية ورمبا يطرب بتوثيق مفرده واحدة فقط
يتعمد تكرارها لتكوين لوحة او عمل فني  .....لذلك انا ل�ست من الفنانني الذين يناق�شون
موا�ضيعا معينة بذاتها يف اعمايل الفنية ولكني ارى ان اللوحة فيها من الف�سحة ال�شيء
الكثري للتعبري عن خواطر الفنان وت�سجيل كل ما هو جميل وممار�سة احلرية يف ا�ستخدام
اللون واخلط  ......ولكن ب�شكل عام اميل اىل املوا�ضيع الرتاثية وكذلك توظيف اخلط
العربي يف لوحاتي التجريدية ويف امل�ستقبل القريب جدا �ساتطرق اىل معاجلة مو�ضوع
واقعي واركز على نواحيه اجلمالية وامتنى ان يحوز على اعجاب اجلميع.
هل تنتمي ملدر�سة معينة؟

حدثنا عن درا�ستك و بدايتك مع الفن؟
انهيت درا�ستي االبتدائية وحتى الثانوية يف مدينة الدمام وانهيت درا�ستي اجلامعية من
جامعة البرتول واملعادن بالظهران بتخ�ص�ص الهند�سة املعمارية وبتقدير جيد جدا ومل
ادر�س الفن الت�شكيلي اكادمييا ومل اتعلم على يد اي فنان مبا�شرة بل اعتمدت على الر�ؤية
والدرا�سة الب�صرية والقراءة املعمقة يف ا�ساليب الفن احلديث وعلى التجريب �سواء على
م�ستوى اخلامة امل�ستخدمة او الفر�شاة او املادة التي ار�سم عليها كالقما�ش او اخل�شب وقد
افادين ذلك كثريا رغم انه ا�ستغرق الوقت الكثري للو�صول للحل االمثل
وقد بد�أت يف ممار�سة الر�سم بالقلم الر�صا�ص منذ �سن ال�سابعه تقريبا وكنت ار�سم يف
اي ورقة او كرا�س ما �أراه امامي وخ�صو�صا ال�شخ�صيات الكرتونية باال�ضافة اىل ر�سم
الطائرات والدينا�صورات حيث كنت مغرما جدا بر�سم املو�ضوعني االخريين وما زلت
احتفظ حتى االن بهذه الدفاتر ككنز ال ميكنني التفريط به.
يف بداية املرحلة املتو�سطة بد�أت بالتجريب يف خامة االلوان الزيتية وواجهت �صعوبة
يف التو�صل اىل اخلامة او القما�ش االمثل للر�سم عليه او االلوان اجليدة للر�سم النه
مل يكن لدي خلفية كافية ملعرفة هذه التفا�صيل ومل يكن لدي من يدلني وين�صحني
ووا�صلت على هذا املنوال حتى اجنزت الكثري من اللوحات الزيتية يف هل لديك طقو�س معينة يف الر�سم ؟
املرحلة املتو�سطة والثانوية ومع ا�ستمرار ممار�سة الر�سم اكت�سبت ما ال�صفاء الذهني يعترب من اهم مقومات الرتكيز ومن ثم اتقان العمل وان اكون وحيدا
يكفي من اخلربة يف جمال اخلامات ويف التقنية كذلك  ..ويف بداية وانا وار�سم وبعيدا عن م�صادر ال�ضو�ضاء قدر االمكان ..ومتعة الر�سم تت�ضاعف
هذه املرحلة ح�صلت على درع اجلائزة االوىل يف م�سابقة الر�سم على باال�ستماع اىل للمو�سيقى الهادئة والكال�سيكية كال�سمفونيات و�أغاين فريوز ويف بع�ض
م�ستوى مدار�س اململكة.
االحيان �أف�ضل ان ا�ستمع لبع�ض اال�شعار امل�سجلة.

اجلائزة االوىل يف م�سابقة الر�سم على م�ستوى املدار�س لعام 1403
امل�شاركة يف معار�ض التي تنظمها االندية املحلية منذ �سنة 1416

هل للفن الت�شكيلي عالقة مع بقية الفنون الأخرى:كالأدب
وال�سينما وامل�سرح وال�شعر وهل هذه العالقة متنافرة �أم
متداخلة � ،أم ماذا ؟
ج9بالطبع للفن الت�شكيلي عالقة بالفنون االخرى وهذه العالقة متداخلة
ولي�ست متنافرة فكل الفنون لها جانب ح�سي وابداعي وفني وروحي ولذلك
فهي متداخلة فم�أ�ساة الفقر مثال ممكن ان ت�شغل الفنان الت�شكيلي كما
ت�شغل الكاتب واالديب وامل�سرحي او املمثل ...بينما تختلف يف مفردات
ولوازم كل فن من الفنون والتكنيك اخلا�ص به  ..فالر�سم يحتاج اىل
الفر�شاة وااللوان ك�أدوات للتعبري عن املو�ضوع بينما ال يحتاجها امل�سرحي
على امل�سرح وكذلك فاالديب يحتاج اىل مفردات لغوية قوية ومعربة لكي
يعك�س ما يختلج يف نف�سه بينما الفنان الت�شكيلي يحتاج اىل املو�ضوع
اجليد واىل قوة اللون واخلط يف لوحاته لي�ستطيع التعبري ما امكن عن
نف�سه.
ويل جتربة �شخ�صية مع ال�شعر فقد ر�سمت عدة لوحات مت�أثرا مبقتطفات

الفن الت�شكيلي

يغلب على اعمايل الفنية االنتماء للمدر�ستني الواقعية والتجريدية ولكن يف الوقت من ديوان ال�شاعر البحريني قا�سم حداد بعنوان (وجوه) وقد اجنزت عدد من اللوحات
احلا�ضر فهاتني املدر�ستني لهما م�شارب وم�أكل متنوعه جدا اي انني ال ا�ستطيع ان التجريدية التعبريية والتي ا�ستخدمت فيها احلرف العربي كعن�صر من عنا�صر اللوحه
احدد مدر�سة معينة بذاتها وكما ذكرت �سابقا ف�أنا يهمني ت�سجيل نواحي اجلمال يف ومن اهم هذه اللوحات لوحة عنونتها بـ (الباب املوارب)
اال�شياء من حويل �سواء كان على م�ستوى املو�ضوع او اخلط او اللون �أو االخراج العام
مبن ت�أثرت من الفنانني العامليني والعرب؟
للوحة.
وقد اجنزت الكثري من االعمال الواقعية وكذلك التجريدية وخ�صو�صا توظيف احلرف ج10ت�أثرت من الفنانني العرب بالفنان �ضياء العزاوي و�شاكر ح�سن ال �سعيد
العربي يف اللوحة التجريدية وهنا اود ان اتطرق اىل مو�ضوع املدر�سة الواقعية وال اخفي وخ�صو�صا االخري يف جمال الفن التجريدي حيث انني اميل اىل ا�سلوبه يف ا�ستخدام
حزين على �شبه غياب اللوحة الواقعية م�ؤخرا من معار�ضنا وتهمي�شها واهمالها من االلوان وامللم�س على اللوحة لأانني ا�ستلهم تفا�صيل البيوت الطينية والوانها ودرجاتها
قبل الفنانني وبع�ض املنظرين والناقدين الفنيني رغم ا�صالة هذه املدر�سة وتاريخها ومالم�سها يف لوحاتي التجريدية وكذلك ا�ستلهم اخلط العربي لذلك ت�أثرت بالفنان
الطويل والت�صاق الفن الب�صري بهذه املدر�سة منذ زمن بعيد ون�سيان الفنانني ان �ضياء العزاوي يف لوحاته اخلطية واما بالن�سبة للوحات الواقعية فيعجبني ا�سلوب
اللوحة الواقعية ميكن ان يكون لها جمالها الطاغي وامللفت ان اح�سن الفنان اختيار املدر�سة الواقعية احلديثة وال اميل للواقعية الكال�سيكية فمن الفنانني املت�أخرين
املو�ضوع والتقنية املنا�سبة الجنازها  ..وانا هنا ال اق�صد الواقعية الكال�سيكية الغارقة اللذين ت�أثرت بهم الفنان ادوارد �سيغو فلوحاته الواقعية رائعه وكذلك الفنان كني
يف ت�سجيل الواقع كما هو وامنا اعطي احلرية للفنان لالبداع وو�ضع ب�صمته الفنية هوارد وهو من الفنانني املعا�صرين.
على اللوحة باختياره للمو�ضوع و بحركة فر�شاته والوانه وتقنيته الفنية ويف هذا بهجه
ما هي طموحاتك؟
كبريه للفنان.
طموحي هو الو�صول اىل م�ستوى عاملي يف جمال الفن الت�شكيلي وامل�ساهمة يف النهو�ض
بالفن الت�شكيلي ال�سعودي خ�صو�صا والعربي عموما اىل افاق او�سع واعمق.
ما ال�صعوبات التي تواجهها يف املجال الفني؟
ج7من املعلوم ان كل هواية او حرفة وخ�صو�صا الر�سم حتتاج لل�صفاء الذهني وحتتاج
للوقت الكايف ملمار�ستها واحلر�ص على تتابع مراحل التنفيذ للوحة ايا كان نوعها لذلك
فان عدم وجود الوقت الكايف ب�سبب عدم التفرغ �شبه التام ملمار�سة هذه
احلرفة يعترب من اهم ال�صعوبات التي تواجه الكثري من الفنانني  ...وانا
اهيب بامل�س�ؤولني بدرا�سة مو�ضوع تفرغ الفنانني الت�شكيليني لكي يتمكنوا
من ممار�سة هذه الفن الرائع واالبداع فيه لي�صل اىل م�ستويات عاملية
ولتعك�س �صورة الفن يف بالدنا احلبيبة.
ومن ال�صعوبات التي تواجه الكثري من الفنانني هو عدم وجود قاعات
للعر�ض وجمهزة ب�شكل الئق ليتمكن الفنان من عر�ض اعماله ب�سهولة
وي�سر وبكلفه مادية متاحه للجميع فال يخفى على الفنانني ا�ستغالل بع�ض
قاعات العر�ض للذي يرغب يف عر�ض اعماله باقامة معر�ض فردي او
جماعي با�ستقطاع ن�سبة من املبيعات تكون كبرية ل�صالح دار العر�ض او
طلب مبلغ باه�ض اليجار القاعه يف فرتة العر�ض .
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ت�صوير /فرا�س �أبو ال�سعود

�أنواع الت�صوير �سيمفونية ال�ضوء

افتتاحية:

اع
داد فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود

اجته الكثري م�ؤخرا لهواية الت�صوير الفوتوغرايف خ�صو�صا ان ظهور الكامريات
الرقمية ورخ�ص ا�سعارها �سهل عمل امل�صور -اىل حد ما – و�ساهم تكوين
العديد من اجلماعات الفنية املخت�صة بالت�صوير -يف عاملنا العربي -يف ت�شكيل
ثقافة اجليل اجلديد وتوجيههم اىل اال�سا�سيات ال�صحيحة والطرق االف�ضل
اللتقاط ال�صور وتعليمهم الت�صوير كعلم قائمة بذاته ال جمرد هواية الهدف
منها ملئ الفراغ ال اكرث وبزغت م�ؤخرا ا�سما ًء كثرية من عاملنا العربي فر�ضت
نف�سها يف جمال الت�صوير وناف�ست بابداعها كبار امل�صورين العامليني.
ا�ؤمن متاما ب�أن داخل كل ان�سان منا يوجد مبدع �صغري كل ما علينا هو الأخذ
بيده ليكرب ويطور من مهاراته وينميها ومن ثم ير�سم لنف�سه م�ستقبال زاهرا يف
املجال الذي ر�أى نف�سه فيه ونظرا حلبي لهواية الت�صوير الفوتوغرايف ونظرا
لإمياين الكبري بوجود العديد من املواهب الكامنة التي فقط حتتاج اىل من
مي�سك بيدها وي�شجعها لتتعلم كل ما من �شانه اكت�شاف ذلك املبدع املختبئ
بداخلها فقد قررت ان اعد/اجمع �سل�سلة من املقاالت اال�سا�سية يف عامل
الت�صوير الفوتوغرايف وامل ان ت�ساعد كل مبتدئ حمب لهذه الهواية.
نوع تندرج اق�سا ٌم اخرى
للت�صوير الفوتوغرايف �أنواع و�أ�صناف خمتلفة وحتت كل ٍ
ولكل نوع �أ�سا�سياته و�إعداداته اخلا�صة� .سنتعرف يف هذا املو�ضوع على �أكرث
الأنواع ا�ستهوا ًء لهواة وحمرتيف الت�صوير.

�أو املاء العن�صرين الرئي�سيني ويزداد جمال هذا النوع من ال�صور عند متازج
هذه التكوينات ووجود عنا�صر اخرى مثل اال�شجار او النجوم او القمر...الخ.
اف�ضل وقت لت�صوير املناظر الطبيعية هو عند الغروب او عند ال�شروق �أو عند
وجود الغيوم (الهدف هو تقليل �ضوء ال�شم�س ال�شديد الذي مي�سح املالمح
ال�صغرية)
ت�صوير احلياة الربية Wildlife

يهتم هذا النوع من الت�صوير بت�صوير احليوانات واحلياة الربية ب�شكل عام
ويعترب واحدا من �أ�صعب �أ�شكال الت�صوير حيث انه يحتاج �إىل مهارات تقنية
متقدمة  ،ويجب �أن يلم امل�صور بكل ما يتعلق باحليوانات و�سلوكها حتى يعرف
املكان والوقت االف�ضل اللتقاط ال�صور والتنب�ؤ بردات فعل احليوانات وبالتايل
احل�صول على �صور طبيعية  .يخطئ الكثريون عندما ي�ضموا �صور احليوانات
املنزلية او تلك التي يف حدائق احليوان لهذا النوع من الت�صوير حيث انه
خمت�ص فقط بتلك التي تعي�ش يف بيئتها الطبيعية.
الت�صوير الليلي : Night Shots

كما هو وا�ضح من اال�سم فهذا النوع خمت�ص بال�صور التي ت�ؤخذ يف فرتة الليل
حيث يكون ال�ضوء يف حده االدنى ويتم االعتماد اما على الأ�ضواء ال�صناعية او
على التعري�ض الطويل اللتقاط �صور وا�ضحة ودقيقة .الوقت املثايل لهذا النوع
هو بعد غروب ال�شم�س بدقائق او قبل ال�شروق مبا�شرة حيث يكون لون ال�سماء
ت�صوير املناظرالطبيعة landscape
يعترب هذا النوع من �أكرث املجاالت ا�ستخداما خ�صو�صا �أن اغلب النا�س يحب �أزرق غامق .من املهم وجود احلامل الثالثي عند ت�صوير هذا النوع ويجب عدم
توثيق رحالته بال�صور �سواء كان بكامريا احرتافية او حتى بكامريات مدجمة ا�ستخدام الفال�ش نهائيا.
�إعداد فرا�س �أبو ال�سعود
يف اجهزة الهاتف النقال .يف هذا النوع من الت�صوير ت�شكل االر�ض وال�سماء
ت�صوير /
علي عمر �أبو ال�سعود

ت�صوير /علي عمر �أبو ال�سعود

ت�صوير /رميه الزاير

مقال

خليل الفزيع

يف احلوار املتكافئ ..ال غالب وال مغلوب
انت�شرت عرب و�سائل الإعالم املختلفة يف ال�سنوات الأخرية م�صطلحات جديدة
ومنها م�صطلح احلوار ،الذي تعددت وجوهه ،ومنها احلوار مع الذات واحلوار
مع الآخر وحوار احل�ضارات وحوار املذاهب والأديان ،وغري ذلك من �أطراف
احلوار التي ت�شرتك يف طرح همومها وق�ضاياها ،بهدف الو�صول �إىل تخطى
نقاط االختالف ،وتقلي�صها حلد عدم الت�أثري ال�سلبي على حا�ضر وم�ستقبل
العالقات بني تلك الأطراف ،وما يفرزه هذا الت�أثري ال�سلبي من عوامل تنمية
اخلالف ،و�أ�سباب ات�ساع رقعته لدرجة قد ت�سد �أمامه طرق العودة حتى و�إن
و�صل �إىل طريق م�سدودة.
ول�ضمان جناح �أي حوار ال بد من �أن يكون متكافئ الطرفني ،لأن احلوار غري
املتكافئ معروف النتيجة ،فهو يح�سم دائما ل�صالح الأقوى ،ليتحمل ال�ضعيف
ما ينجم عن ذلك من �أخطاء نتيجة �ضبابية �أو انعدام الر�ؤية يف هذا احلوار،
لأن الأقوى دائما هو امل�سيطر على كل املواقف ،خا�صة �إذا امتلك قوة غا�شمة،
ولي�س قوة احلق ،و�أقول قوة احلق ،لأنها قد تكون مع ال�ضعيف ومع ذلك ال
حتقق العدالة املطلوبة لن�صرة العدل ،دون �أن نتجاهل �أن احلق �سالح قوي يف
�أي حوار� ،إذا توافر له َمن يتبناه ب�شجاعة وقوة و�إرادة وثبات ال تنال منه كل
عوامل الف�شل �أو الإحباط.
ويتحقق التكاف�ؤ �إذا حتقق العدل وامل�ساواة يف احلوار ،و�إال ف�إنه �سيكون يف
الغالب �أ�شبه بحوار الطر�شان الذي ال ي�صل �إىل نتيجة ،حتى و�إن مل ت�ستخدم
فيه تلك القوة الغا�شمة ،ويكفي لإلغاء فاعلية �أي حوار �أن ت�سيطر على �أجوائه
رغبة الإ�صرار على حتقيق �أهداف احلوار مل�صالح �أحد الطرفني ،دون النظر
مل�صالح الطرف الآخر و�شرعيتها وعدالتها ،و�سبب ذلك انعدام هدف الو�صول
باحلوار �إىل �شاطئ الأمان من قبل �أحد الطرفني ،من خالل تغليب م�صاحله
على م�صالح غريه.
ما ي�شهده العامل من حوار بني قواه املت�صارعة ،وبني �أديانه ومذاهب تابعيها،
وبني دوله املتناق�ضة امل�صالح ،وبني جمتمعاته املختلفة الثقافات واحل�ضارات

والتوجهات والطموحات ،كل ذلك ال يزال خا�ضعا مل�صالح الدول الكربى ،التي
ت�سعى جاهدة لل�سيطرة ،و�إثارة الفنت واحلروب املدمرة يف �أكرث من جزء يف
هذا العامل ،رغم كل ما يطرح من �أفكار خمتلفة حول اتخاذ �سبيل احلوار
طريقا حلل التعقيدات والإ�شكاالت احلادة التي تت�سع دوائرها مع مرور الزمن،
يف هذا الع�صر املنكوب ب�أخطاء كثرية لي�ست ال�سيا�سة وحدها هي امل�سيطرة
عليها ،بل قد تتدخل الطبيعة وجغرافية الدول ،ودميوغرافيتها ال�سكانية
وموروثها الثقايف ،يف تفاقم الأو�ضاع ون�سف �أحالم الب�شر يف غد �أف�ضل ،ورمبا
تدخلت �أمزجة حادة وطباع �شر�سة لدى بع�ض الأفراد للو�صول مبجتمعاتهم
ورمبا دولهم �إىل الهاوية ،وما يحدث من خالفات بني الدول ،يحدث بني �أفراد
الوطن الواحد ،واملجتمع الواحد ،بل والأ�سرة الواحدة وبدرجات ومتفاوتة.
احلوار املتكافئ مبني على �أ�س�س احرتام كل طرف للآخر ،والتعامل معه
ب�أ�سلوب ح�ضاري ،بعيدا عن الإق�صاء �أو حب ال�سيطرة� ،أو و�ضع الأحكام
امل�سبقة والعمل على تنفيذها بكل الطرق امل�شروعة وغري امل�شروعة ،واحلوار
املتكافئ �أي�ضا هو ذلك احلوار الذي تتوافر فيه الرغبة يف الو�صول �إىل حل
ير�ضي الطرفني ،بناء على مقارعة احلجة باحلجة ،والفهم الواعي ملوقف
الطرف الثاين ،حتى و�إن كان �ضعيفا لكنه ميلك قوة م�ستمدة من قوة القوانني
واالتفاقيات والقرارات الدولية ،والعوامل الإن�سانية البعيدة الهدف ،والثاقبة
النظر للحا�ضر وامل�ستقبل.
يف ظل مثل هذه الظروف ميكن �أن ين�ش�أ حوار متكافئ ،مهما كانت نتائجه
فلن يكون فيه �أحد الطرفني مغلوبا ،لأن هذه النتائج ت�ؤ�س�س لعالقة �سليمة بني
الدول ،وت�ؤ�صل قيما نبيلة للحوار ،وتنظر �إىل الأمور ب�شمولية وحيادية ورغبة
يف االنت�صار للعدالة وال�سالم ،و�إ�شاعة اخلري بني كل الدول واملجتمعات ،ال
فرق بني قويها و�ضعيفها ،ما دام اجلميع يف مركب واحدة ت�سعى بجد للو�صول
�إىل �شاطئ الأمان ،بدل �أن تغرق َمبن فيها ،وهذه نتيجة كارثية ال يرغب �أحد
يف الو�صول �إليها.

33

اخلط  -العدد الثاين
جمادى الأوىل  1432هـ
�أبريل  2011 -م

االقت�صاد
34

اخلط  -العدد الثاين
جمادى الأوىل  1432هـ
�أبريل  2011 -م

�أمري ال�شرقية يد�شن �سفينة « زامل »64
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن فهد �أمري املنطقة ال�شرقية على
�أن توطني �صناعة ال�سفن يف اململكة
�سيكون له مردود �إيجابي على االقت�صاد
الوطني ،ويوفر فر�ص عمل �أكرب لل�شباب
ال�سعودي.
وقال �سموه خالل تد�شينه ال�سفينة (
زامل  ) 64يف ميناء امللك عبد العزيز يف
الدمام بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني ورجال
الأعمال ال�سعوديني �أن �شركة للخدمات
البحرية ا�ستطاعت توطني �صناعة ال�سفن
يف اململكة ,وهي تعترب من ال�صناعات العاملية ولها �أهميتها اال�ستثمارية ،م�ضيفا
�أن عمل ال�شباب ال�سعودي يف هذه ال�صناعة داللة على التقدم الذي و�صلت �إليه
اململكة يف ال�صناعات احليوية ،م�شريا �إىل �أن هذا الإجناز الذي حتقق ب�أيد
وطنية ي�ستحق الفخر واالعتزاز.
من جانبه ،قال الدكتور جبارة ال�صري�صري وزير النقل �إن �صناعة ال�سفن تدخل
اململكة لأول مرة حيث كانت ت�ستورد من دول عديدة وتكلف مبالغ طائلة والآن
�أ�صبحت ت�صنع حمليا ب�أيد �سعودية ،حيث �إن ن�سبة ال�سعودة يف هذه ال�صناعة
كبرية �إ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف خف�ض التكاليف العالية ال�ستريادها.
وقال زامل بن عبد اهلل الزامل رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الزامل للخدمات

البحرية �أن قيام �شركة الزامل بتوطني
�صناعة ال�سفن ي�أتي من منطلق وطني لدعم
اقت�صاد اململكة وتوظيف ال�شباب ال�سعودي
�إ�ضافة �إىل خف�ض التكاليف الكبرية التي
تواجه ال�شركات واجلهات احلكومية املهتمة
بال�سفن البحرية .و�أو�ضح الزامل �أن �شركة
الزامل للخدمات البحرية هي ال�شركة
الوحيدة يف ال�شرق الأو�سط يف جمال
�صناعة ال�سفن التي ال تتواجد �إال يف دول
ال�شمال الأوروبي وبع�ض دول �شرق �آ�سيا.
يف املقابل ،قال املهند�س �سفيان زامل
الزامل الرئي�س التنفيذي ل�شركة الزامل للخدمات البحرية� ،إن �شركة الزامل
وكافة من�سوبيها من �إداريني وفنيني وخرباء� ،سعداء بت�شريف الأمري حممد بن
فهد بن عبد العزيز �أمري املنطقة ال�شرقية حفل تد�شني ال�سفينة ( زامل ) 64
وهو �إجناز جديد ي�ضاف �إىل �إجنازات �سابقة حققتها ال�شركة طيلة ال�سنوات
املا�ضية .و�أ�ضاف املهند�س الزامل 0
و�أو�ضح �أن ال�سفينة ( زامل  ) 64تعترب الأكرب من ناحية احلجم وتعمل بقدرة
ماكينات  7200ح�صان وقوة �شد  85طنا مع طاقة �إعا�شة  50فردا .م�شريا �إىل
�أنها زودت ب�أحدث تكنولوجيا التحكم يف مو�ضع ال�سفينة عن طريق الأقمار
ال�صناعية .DP2

�صالح كامل  :ال�شباب ال�سعودي ّ
يف�ضل عن الوظائف املكتبية املريحة
و�صف رئي�س جمل�س �إدارة الغرف ال�سعودية التجارية و رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جدة �صالح كامل
ال�شباب ال�سعودي باملتقاع�س والك�سول وقال� :إن من �أهم �أ�سباب ابتعاد ال�شباب ال�سعودي عن الوظائف
يف القطاع اخلا�ص والعمل احلر هو التقاع�س والك�سل خ�صو�صا يف الأعمال التي ينظر لها املجتمع بدونية
مثل جتارة بيع اخل�ضار وغريها من املهن و�أنهم غالب ًا يبحثون عن الوظائف املكتبية املريحة وال يريدون
العمل على فرتتني يف اليوم .
جاء ذلك خالل لقاء «جتربتي» الذي نظمه جمل�س �شباب �أعمال ال�شرقية بغرفة ال�شرقية حيث تطرق
كامل لعدد من املحطات التي �شهدها يف حياته العملية ،بدءا من حياته الأوىل يف مكة املكرمة ،والتحاقه
بالعمل الوظيفي احلكومي �إىل ما و�صل �إليه يف الوقت احلا�ضر ،ك�أحد �أبرز رجال الأعمال يف العامل
العربي و الإ�سالمي .
و قال كامل  :لقد قمنا ب�إجراء درا�سة بحثية ميدانية عرب غرفة جدة ل�سوق اخل�ضار حيث ات�ضح لديهم
�أن الفئة الغالبة على جتارة ال�سوق هي من اجلالية البنغالية والباك�ستانية يف ظل غياب ال�سعوديني
ب�شكل.
انتقد �صالح كامل عزوف ال�شباب عن بع�ض الأعمال التي و�صفها بـ (املهجورة) مثل بيع اللحوم و
اخل�ضار ،وبع�ض �أن�شطة املقاوالت حيث �أ�صبحت حمتكرة جلاليات معنية ،ي�صل دخلها من هذه املهن
� 500إىل  1000ريال يوميا ،مما يعني � 30ألف ريال �شهريا .ورف�ض ع�صام الزامل �أحد �شباب الأعمال
يف مداخلة له فكرة �أن ال�شباب ال�سعودي ك�سول وال يحب العمل وقال ح�سب درا�سة �أجريت حول وظائف
القطاع اخلا�ص �أن متو�سط رواتب ال�سعوديني يف القطاع اخلا�ص تقدر بـ  3200ريال و �أ�ضاف الزامل
�أن هذا الدخل ال يتنا�سب مع م�ستوى املعي�شة املعقول للمواطن ال�سعودي واعترب الزامل ال�سبب الرئي�سي
يف عدم �إقبالهم على وظائف القطاع اخلا�ص هو تدين الرواتب و طالب الزامل من ي�صف ال�شباب
ال�سعودي بالك�سول من رجال الأعمال �أن يقوموا بنقل م�صانعهم و ا�ستثماراتهم �إىل دول العمالة

عبد الرحمن الوابل ي�سلم درع تقدير الغرفة لل�ضيف

الرخي�صة.
من جهة �أخرى ك�شف كامل عن عدم
توفر وظائف �شاغرة حاليا يف طب
الأ�سنان مبحافظة جدة وذلك لت�شبع
�سوق عملها باخلريجني ودعا �إىل �أن
يكون هناك مواءمة بني التخ�ص�صات
باجلامعات وحاجة �سوق العمل
و�أ�ضاف �أن من م�شاكل جمتمعنا �أن
ال�شهادة اجلامعية �أ�صبحت برواز
مرور حلاملها �إىل الوظائف بغ�ض
النظر عن قدراته و�أ�صبحت �ضرورة
اجتماعية للزواج.
و�أ�شار كامل يف اللقاء الذي �شهد
ح�ضورا كثيفا من �شباب و �شابات
الأعمال ب�أن ر�ؤيته �أن تتحمل الغرف
التجارية مهمة �إن�شاء ال�صناديق
الوقفية الإ�سالمية التي ت�سهم يف تطور الكثري من القطاعات التي حتتاج �إىل متويل  ،لكون جمال�س
�إداراتها منتخبة ،و تتغري كل �أربع �سنوات ،و �إداراتها منتجة  ،بالتايل فلن تت�سلط على الأوقاف وتنقلها
لغري ما وقفت عليه  .و �شهد اللقاء الذي �أداره رئي�س حترير جملة االقت�صاد ق�صي البدران حديثا كامال
عن بدايات حياته يف العمل التجاري 0

نيابة عن �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد نائب �أمري
املنطقة ال�شرقية افتتح �سعادة الأ�ستاذ /عبد اهلل بن �سعد العثمان حمافظ
القطيف ملتقى رواد الأعمال املقام بالكلية على مدى يومي االثنني والثالثاء 25
َو 1432/3/26هـ حيث اطلع على ما تقدمه اجلهات الداعمة امل�شاركة بامللتقى
للفئة امل�ستهدفة من ال�شباب الراغب يف �إقامة م�شروعاته ال�صغرية حيث تعددت
�أوجه الدعم املقدم من تلك اجلهات فبع�ضها يقدم قرو�ض بدون فوائد والبع�ض
الآخر يقيم دورات وور�ش عمل لرفع م�ستوى الوعي لدى ال�شباب قبل ال�شروع يف
�إن�شاء امل�شروع وهناك من اجلهات الداعمة من يقدم اال�ست�شارات والدرا�سات
اجلدوى للت�أكد من ن�سبة جناح فكرة امل�شروع املتقدم بها ال�شباب بالإ�ضافة
للجهات التنظيمية التي بدورها املانحة للرتاخي�ص وقد ح�ضر االفتتاح رئي�س
جمل�س التدريب التقني واملهني باملنطقة ال�شرقية الأ�ستاذ� /سمري ال�سليمان
وعدد من مدراء الدوائر احلكومية باملحافظة والوجهاء ومنهم مدير �شرطة
حمافظة القطيف ورئي�س بلدية حمافظة القطيف ونائب مدير فرع وزارة التجارة بال�شرقية ورئي�س �صندوق املوارد الب�شرية ومدير �صندوق املئوية باملحافظة ومدير
املعهد املهني ال�صناعي باملحافظة ورئي�س هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر باملحافظة
وبدوره قيم �سعادة املحافظ اجلهود املبذولة من قبل من�سوبي الكلية واملعهد املهني ال�صناعي باملحافظة يف �سبيل �إقامة هذا امللتقى وغري من الفعاليات التي تعود
بالنفع على املجتمع وباخل�صو�ص فئة ال�شباب.

�صالح كامل :ال�شيعة وال�سنة �أبناء وطن والتنمية هم م�شرتك
عبد الباري �أحمد الدخيل  « -مكتب �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار »
�أبدى الوجيه ورجل الأعمال املعروف معايل ال�شيخ �صالح كامل �سعادته من
احلوار الوطني الذي �أزال الكثري من اجلدر واحلواجز التي كانت حتيط ببع�ض
الفئات �أو التي كانت تف�صل بع�ض الفئات عن بع�ضها ،مبينا �أن ال�شيعة وال�سنة
�أبناء وطن واحد موحد ،منذ وحده املغفور له امللك عبد العزيز �آل �سعود ،وانه ال
فرق بني �سني و�شيعي وال بني حنبلي وحنفي و�شافعي فـكلنا يف النهاية نقول ال
اله اال اهلل حممد ر�سول اهلل وكلنا �أبناء هذا البلد الطيب الطاهر مهبط الوحي،
راف�ضا �أن يفر�ض اح ٌد على احد ر�أي ًا بعينه ويدعي �صحته والآخر (غلط
جاء ذلك خالل زيارته يوم ال�سبت 1432/4/28هـ املوافق 2011/4/2م ملكتب
�سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار ملتقيا بعدد من علماء الدين ورجال الأعمال
واملثقفني.
قد بد�أت اجلل�سة بكلمة رحب فيها ال�شيخ حممد ال�صفار بال�ضيف الكرمي
وباحل�ضور الأعزاء ،طالبا من معايل ال�شيخ نقل جتربته
للأجيال ،وفتح �أبواب اال�ستفادة املتبادلة بني رجال
الأعمال يف عموم الوطن ،وممار�سة رجال الأعمال ملهمة
الت�شبيك يف عالقاتهم بني مناطق اململكة لتكون امل�صالح
جهة من جهات التالقي بني �أبناء الوطن.
من جانبهم ابدى احل�ضور ارتياحهم ملا طرحة معايل

ال�شيخ �صالح كامل م�شددين على الدعوة لوحدة هذا الوطن ،ونبذ الطائفية
والوقوف �أمام لغة التخوين التي ت�سود بع�ض ال�ساحات اليوم ،كما �أ�شار �إىل ذلك
الأ�ستاذ ف�ؤاد ن�صر اهلل.
وقد قدم كل من زكي �أيو ال�سعود على احلي نبيه الرباهيم �أحمد ال�صادق حممد
الدين عبد اجلبار بو مرة مداخالت لل�ضيف الكرمي �أجاب عليها �إجابة �شافية.
ح�ضر اللقاء بالإ�ضافة للمداخلني ال�سيد طاهر ال�شميمي وال�شيخ ح�سني
رم�ضان �آل قري�ش واملهند�س عبا�س ال�شما�سي واملهند�س �شاكر نوح والأ�ستاذ
�أمني العقيلي والوجيه احلاج عبدالر�سول ال�شهاب والأ�ستاذ جنيب اخلنيزي
والأ�ستاذ عبداهلل نوح واحلاج ف�ؤاد بومرة والأ�ستاذ عبدالعزيز املحرو�س واحلاج
حممد بوخم�سني وال�سيد حممد ال�صناع والأ�ستاذ زكي جواد الزاير واملهند�س
عبا�س الزاير والأ�ستاذ هاين الأمري والأ�ستاذ عبدال�شهيد ال�سني والأ�ستاذ علي
البحراين والأ�ستاذ ريا�ض بوخم�سني.

االقت�صاد

نيابة عن �سمو الأمري جلوي حمافظ القطيف يفتتح ملتقى رواد الأعمال
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 7مليار ريال
قيمة قطاع تقنية املعلومات ال�سعودي 2014
الدكتور م�صلح بن حامد العتيبي

 9مليارات ريال قيمة عقود جديدة
للهيئة امللكية باجلبيل يف العام احلايل
ك�شف الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية باجلبيل الدكتور م�صلح
حامد العتيبي عن ان عدد العقود املخطط تر�سيتها خالل العام
اجلاري حوايل  51عقدا منها  39عقدا بقيمة تتجاوز  7مليارات
ريال يف اجلبيل ،و 12عقدا بقيمة اكرث من ملياري ريال يف را�س
الزور ،وذلك يف ان�شطة ا�ستثمارية متنوعة.
وقدر العتيبي حجم اال�ستثمارات القائمة يف اجلبيل باكرث من 500
مليار ريال ،منها  415,16مليار ريال للإ�ستثمارات ال�صناعية
�إذ ا�ستقطبت ال�صناعات اال�سا�سية حوايل  323.95مليار ريال
وال�صناعات الثانوية  27مليار ريال ،وال�صناعات اخلفيفة وامل�ساندة
 4,24مليار ريال والباقي يف امل�شاريع واال�ستثمارات االخرى..
وذكر العتيبي الذي كان يتحدث خالل لقاء الثالثاء ال�شهري
بغرفة ال�شرقية عن �شهر مار�س املا�ضي �أن �إ�ستثمار ريال واحد
يف اجلبيل( )1يجذب ا�ستثمار ًا بخم�سة ا�ضعافه ويف اجلبيل ()2
يجذب � 15ضعف ًا من الإ�ستثمارات ..الفتا اىل ان اجلبيل تنتج �سنويا
 64مليون طن من ال�صناعات البرتوكيماوية اال�سا�سية ،و 1,8مليون
طن من البرتوكيماويات الثانوية ،و 10ماليني طن من احلديد،
و� 500ألف طن من منتجات احلديد ،و 15.5مليون طن من
املنتجات البرتولية املكررة ،و� 192ألف طن من الزجاج امل�سطح.
و�أ�شار العتيبي اىل اهمية اجلبيل من الناحية التجارية� ،إذ �أن
ال�صادرات الوطنية من ميناء امللك فهد ال�صناعي خالل العام
املا�ضي بلغت اىل  37,708,551طن منها اكرث  17مليون طن
من املنتجات البرتوكيماوية ال�سائلة ،ومثلها من املواد البرتولية
امل�صفاة ،واكرث من  3ماليني طن من املنتجات البرتوكيماوية
ال�صلبة ..يف حني بلغ حجم الواردات عرب امليناء  8,677,378طن
منها  7,7مليون طن من خام احلديد ،واكرث من  897الف طن من
املواد الكيماوية ،واكرث من  12الف طن من الوحدات امل�صنعة.
وذكر ب�أن الهيئة امللكية باجلبيل ت�ستقطب  3525موظفا ،ن�سبة
ال�سعوديني منهم يف حدود  %83يف حني ان عدد املوظفني
اال�ست�شاريني لدى الهيئة  317ع�ضوا  %22 ،منهم �سعوديون ،وبلغ
حجم العمالة لدى ال�شركات املتعاقدة مع الهيئة  4795عامال،
ت�صل ن�سبة ال�سعودة بينهم %18

يتوقع املحللون �أن تقود اململكة مرحلة التعايف يف قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت وتدعمها خالل
عام  2011يف ظل اال�ستثمارات املتزايدة التي ي�شهدها القطاع العام ،وانتعا�ش ثقة امل�ستهلكني يف
اململكة ،ف�ض ًال عن الرتكيز املتنامي من قبل ال�شركات على دعم وتعزيز كفاءتها وقدراتها.
وا�ستحوذ قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت يف اململكة على اهتمام وتركيز �أبرز �شركات الأبحاث
املتخ�ص�صة بالقطاع وكربى �شركات تقنية املعلومات ومديري التقنيات املحليني والدوليني ،الذين
اجتمعوا ام�س يف الريا�ض �ضمن �إطار فعاليات م�ؤمتر �إن�ستانت�-أون حللول اخلدمة الفورية
لل�شركات ،الذي نظمته «�إت�ش بي ال�سعودية».
وقال زياد مرجتى املدير العام ومدير �أعمال امل�ؤ�س�سات يف «�إت�ش بي ال�سعودية» :يتوقع ان تبلغ قيمة
قطاع تقنية املعلومات ال�سعودي  17.25مليار ريال بحلول عام .»2014
وتُع ّرف �شركات اخلدمة الفورية على �أنها تلك ال�شركات التي تتمتع باملرونة الالزمة ولديها القدرة
على التعلم ب�شكل فوري وم�ستمر �سعي ًا لردم الهوة بني توقعات العمالء واملواطنني من جهة وما
ميكن �أن تقدمه ال�شركات من جهة �أخرى .وتتميز هذه ال�شركات بكونها توظف التقنية يف كل ما
تقوم به �أو تقدمه بغية توفري �أف�ضل خدمة للمواطنني وال�شركاء واملوظفني والعمالء.

 50مليار دوالر
توقعات فوائ�ض املوازنات اخلليجية العام احلايل
توقع تقرير اقت�صادي ا�صدر م�صرف الإمارات ال�صناعي عن حتقق دول جمل�س التعاون اخلليجي
فوائ�ض مالية تتجاوز  50مليار دوالر خالل العام احلايل ( ،)2011ليتكرر �سيناريو العام املا�ضي
حيث جتاوز العجز املايل يف مثل هذا الوقت من العام املا�ضي حدود  2.9مليار دوالر ليختتم العام
بفوائ�ض جتاوزت  55مليار دوالر.
و�أ�شار التقرير الذي حمل عنوان (املوازانات اخلليجية لعام  2011اىل �أن هذه املوازنات �سجلت
�أرقام ًا قيا�سية خالل العام احلايل ،فيما يتعلق ببندي الإنفاق والإيرادات العامة .وعلى رغم
ارتفاع معدالت الإنفاق� ،إال �أن الفائ�ض ارتفع خالل عام  ،2010حيث �صعد يف ال�سعودية بن�سبة
 16يف املئة ويف ُعمان  9يف املئة ..الفتا اىل اعتماد دول املجل�س �أ�سعارا متدنية لربميل النفط
عند �إعداد املوازنات اخلليجية� .إذ اعتمدت البحرين م�ستوى  80دوالر ًا للربميل و�سلطنة عمان
 58دوالر ًا ودولة قطر  55دوالر ًا ودولة الكويت  43دوالر ًا للربميل� ،إال �أن معظم هذه الأ�سعار يبقى
دون الأ�سعار التي بلغها برميل النفط متجاوز ًا  100دوالر.
و�أ�شار التقرير اىل ان بيانات الإنفاق للعام احلايل يف دول املجل�س ،ت�شري �إىل متحوره حول م�ستواه
للعام املا�ضي� ،إذ بلغ  299مليار دوالر� ،إال �أن التجربة ال�سابقة تفيد ب�أنه �سيتجاوز  300مليار دوالر
يف نهاية ال�سنة ..وعلى رغم انخفا�ض الإيرادات بن�سبة  12يف املئة هذا العام ،مقارنة بالعام
املا�ضي� ،إال �أنها �سرتتفع بنـ�سبـة ترتاوح بني  15و 20يف املئة ،لتتـجـاوز �إيـرادات العام املا�ضي،
وذلك اعـتماد ًا على توقعات با�ستقرار �أ�سعار النفط عند م�ستويات مرتفـعة خالل العام احلايل.
وذكر التقرير ب�أن موازنات هذا العام ركزت على قطاعي التعليم وال�صحة ،اللذين ا�ستحوذا على
 40يف املئة من معدل الإنفاق ،ف�ض ًال عن م�شاريع البنية التحتية والتي ا�ستحوذت على ن�صيب كبري
من خم�ص�صات املوازنات ال�سنوية.

«التحلية» ت�صنّع �أكرب حمطات حتلية يف العامل بطاقة  68190مرت ًا مكعب ًا
الدمام  -عبداملح�سن بالطيور:
�أبرمت امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه املاحلة اتفاقية
تعاون مع �شركة دو�سان الكورية
املهند�س ثابت �صويدر اللهيبي
بهدف امتالك امل�ؤ�س�سة وب�صورة
قانونية ونظامية جميع احلقوق الهند�سية والفنية لهند�سة
وت�صميم وت�صنيع �إن�شاء وحدات حتلية من نوع متعددة
الت�أثري( )MEDبطاقة �إنتاجية تبلغ � 68190ألف مرت
مكعب يومي ًا من املياه املحالة وهي الأوىل من نوعها على
م�ستوى العامل التي يتم فيها ت�صنيع هذا النوع من الوحدات
وبهذه الطاقة الإنتاجية.
وي�شمل امل�شروع �شراء املاء وب�أقل تكلفة �إنتاجية مقارنة مبحطات التحلية بامل�ؤ�س�سة على
مدى عمر ّ
املحطة املقد ّر ب�أكرث من � 30سنة وكذلك متلك امل�ؤ�س�سة للأ�صل الإنتاجي بعد
ثالث �سنوات من الإنتاج مما يدعم الطاقة الت�صديرية ملحطات التحلية ينبع املدينة
املنورة.
وك�شف نائب املحافظ ل�ش�ؤون الت�شغيل وال�صيانة املهند�س ثابت بن �صويدر اللهيبي �أن
الهدف الأ�سا�سي من هذه االتفاقية �ضمان امتالك امل�ؤ�س�سة لكامل املعرفة والأ�سلوب
والإدارة بت�صميم وهند�سة و�إن�شاء وتطوير هذا النوع من الوحدات وتوثيق كل تلك
املعرفة والأ�ساليب والتخطيط وال�شراء والهند�سة والت�صميم والتدقيق واالختبار
والت�شغيل والتطوير والت�صنيع لكامل تفا�صيل امل�شروع امليكانيكية والكهربائية والأجهزة
واملدنية وتوثيق كل ذلك مبا ميكن فعلي ًا من معرفة التفا�صيل اجلزئية للم�شروع ويحقق
بالتايل الهدف الرئي�سي من امل�شروع و�إجناز امل�شروع يف الوقت املحدد وح�سب
املوا�صفات املتفق عليها.
وبينّ �أن امل�شروع يعد الأول من نوعه يف امل�ؤ�س�سة الذي ي�ستهدف تطوير قدرات امل�ؤ�س�سة
الهند�سية والفنية والإدارية والقانونية على امتالك التقنية ب�شكل منظم وموثوق
ثم ا�ستخدامها وتطويرها مبا ينقل امل�ؤ�س�سة �إىل م�صاف امل�ؤ�س�سات املنتجة للتقنية

وي�ضيف دور ًا �آخر لها هو �إن�شاء حمطات التحلية مما
يعد نقلة نوعية لها ورافد ًا �إ�ضافي ًا لدخلها مما ي�ساعد
على �إيجاد م�صادر غري تقليدية ملوارد امل�ؤ�س�سة املالية
�إ�ضافة �إىل تو�سيع �آفاقها البحثية والعلمية وانتقالها من
الن�شاط املحلي �إىل الن�شاط الإقليمي والدويل يف هذا
املجال.
وقال املهند�س اللهيبي « �إن امل�ؤ�س�سة جنحت بعد توفيق
اهلل وف�ضله ثم بجهود وزير املياه والكهرباء املهند�س
عبد اهلل بن عبد الرحمن احل�صني و حمافظ امل�ؤ�س�سة
العامة لتحلية املاحلة فهيد بن فهد ال�شريف اللذين
قدما الدعم الالزم لتحقيق هذه النقلة النوعية يف �أن تتحول امل�ؤ�س�سة من جم ّرد
م�ستهلك �إىل �صانع وناقل للتقنية احلديثة و�سيكون ب�إذن اهلل خالل الفرتة القادمة
حتقيق االكتفاء الذاتي وت�صنيع املحطات بالكامل حملي ًا وهو �إجناز تاريخي للمملكة
ي�سجل �ضمن �سل�سلة النجاحات التي ح�صدتها عموم ًا ويف قطاع حتلية املياه حتديد ًا
وهو جناح غري م�ستغرب يف ظل ما تتمتع به حكومة خادم احلرمني من بعد نظر يف
ا�سرتاتيجيات توطني ال�صناعة وحت ّول اململكة من م�ستهلك �إىل م�ص ّنع واخلطوات
التوجه.
احلالية اجلارية ت�ؤكد �صحة وجناعة هذا ّ
ً
و�أو�ضح �أنه مت ت�شكيل فريق متكامل يتكون من �أكرث من  30مهند�سا لإدارة هذا امل�شروع
لتحقيق �أهدافه  ،م�شري ًا اىل �أن اللجنة التوجيهية لهذا الفريق تتكون من ذوي اخلربات
والكفاءات العالية يف امل�ؤ�س�سة الذين كانت لهم اليد الطوىل يف حتقيق الإجنازات
العاملية ملحطات التحلية املتناثرة على �شواطئ اململكة.
و�أ�شار املهند�س ثابت اللهيبي �إىل �أن مراجعة الت�صاميم من جمموعة �أ�ساتذة
متخ�ص�صني من جامعة امللك �سعود كا�ست�شاريني مع فريق امل�ؤ�س�سة بهدف الت�أكيد على
�صحة الت�صاميم وامتالكها وتطويرها م�ستقب ًال باعتبارها مك�سبا وطنيا وهذا العمل
اجل ّبار ت�أكيد على ما �سبق �أن ذكرته امل�ؤ�س�سة يف ندوة اخلربات ال�ساد�سة وهو ا�ستثمار
خرباتنا وتطوير قدراتنا مل�ستقبل �صناعاتنا.

�سابك تتوقع ارتفاع �أ�سعار البرتوكيماويات وتدر�س التحول �إىل ا�ستخدام ال�سوائل كلقيم
قالت ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) �إن منو الطلب العاملي على البرتوكيماويات هذا العام �سي�ضاهي م�ستويات  2010وذلك بقيادة �آ�سيا وال�شرق
الأو�سط رغم ارتفاع �أ�سعار النفط .وكان الطلب منا نحو اثنني باملئة يف �أوروبا ونحو ثالثة باملئة يف الواليات املتحدة وبني �أربعة وخم�سة باملئة يف ال�شرق الأو�سط و�سائر
الأ�سواق النا�شئة العام املا�ضي .وتوقع العمالق ال�صناعي ال�سعودي الذي تتنوع منتجاته من البرتوكيماويات �إىل املعادن �أن ترتفع �أ�سعار البرتوكيماويات مت�شيا مع
�أ�سعار النفط املتداولة عند �أعلى م�ستوى يف عامني ون�صف العام قرب  120دوالرا للربميل.
وقال حممد املا�ضي الرئي�س التنفيذي ل�سابك «بالت�أكيد تظل �آ�سيا �أقوى �سوق لنا وال�شرق الأو�سط يبلي بالء ح�سنا جدا وكذلك الهند ».و�أبلغ رويرتز «�أتوقع تغريا
(يف الأ�سعار) ب�سبب ما يحدث للنفط اخلام� ..أ�سعار البرتوكيماويات �سرتتفع �أي�ضا بالتبعية ».وقال �إن �سابك قد تدر�س التحول �إىل ا�ستخدام ال�سوائل كلقيم بدال
من االيثان  -وهو غاز طبيعي � -إذا واجهت ال�سعودية نق�صا يف معرو�ض االيثان .وتعتمد �شركات البرتوكيماويات يف اخلليجي اعتمادا كثيفا على لقيم االيثان لزيادة
الطاقة الإنتاجية لكن يف حني تقبع املنطقة فوق  40باملئة من احتياطيات الغاز الطبيعي العاملية �إال �أن الالعب الإقليمي الوحيد الذي ميلك فائ�ضا هو قطر.
وغالبا ما حتقق �سابك ربحا �أعلى من مناف�سيها يف اخلارج لأنها تدفع �سعرا تدعمه احلكومة يبلغ � 75سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية من لقيم الغاز وهو �سعر
�ضئيل جدا قيا�سا �إىل الأ�سواق العاملية .لكن املا�ضي قال �إنه �إذا �أ�صبح توافر االيثان م�شكلة ف�إن ال�شركة قد تدر�س ا�ستخدام ال�سوائل كلقيم �أو تبحث ا�ستثمارات
جديدة خارج ال�سعودية �أو القيام بعمليات ا�ستحواذ يف امل�ستقبل .وقال «�سابك �شركة ينبغي �أن تتفقد م�صادر لقيم خمتلفة� .إذا مل يتوافر لنا �أي ايثان ف�إن علينا �أن
نتفقد ال�سوائل املتاحة ».و�أ�ضاف �أن ال�شركة ال تعتزم بناء وحدات تك�سري لاليثان �أو النفتا هذا العام.

االقت�صاد

�أبرمت االتفاقية مع �شركة كورية بهدف امتالكها احلقوق الهند�سية ب�صورة قانونية ونظامية
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د.مهجي اجلارودي
ا�ست�شاري باطنية وجهاز ه�ضمي
جممع الدمام الطبي

اجلودة يف الرعاية ال�صحية

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

م�شرف ال�صفحة الطبية الدكتور �شادي �أبو ل�سعود

لي�ست اجلودة �أمرا عار�ضا ,بل هي نتيجة الهتمام عايل امل�ستوى وتوجه �سديد,
وهي ثمرة جهود خمل�صة وتنفيذ بارع متثل االختيار احلكيم من بني العديد من
اخليارات .واجلودة مطلوبة يف جميع جماالت العمل كافة � ,إال �أنها تكت�سب �أهمية
خا�صة يف جمال الرعاية ال�صحية لأنها تتعلق ب�أ�سمى خملوقات اهلل وهو الإن�سان
والواجب منا كعاملني يف القطاع ال�صحي تقدمي �أف�ضل م�ستوى ممكن يف الرعاية
ال�صحية ب�أ�سلم طريقة وبكفاءة عالية �سعيا لبلوغ مر�ضاة اهلل عز وجل �أوال ثم
حتقيق ر�ضا متلقي اخلدمة وتلبية احتياجاته ثانيا.
�إن مفهوم جودة الرعاية ال�صحية يعد مفهوم ًا متعدد الأبعاد ومتعدد الأوجه ,ومن
التعاريف الأكرث ا�ستخدام ًا للجودة�« :أداء ال�شيء ال�صحيح بطريقة �صحيحة من
�أول مرة وكل مرة» �أ .د .الع�ساف .
وجودة الرعاية ال�صحية ح�سب منظمة ال�صحة العاملية هي التما�شي مع املعايري
والأداء ال�صحيح ،بطريقة �آمنة ومقبولة من املجتمع ،وبتكلفة معقولة ،بحيث
ت�ؤدي �إىل �إحداث ت�أثري على معدالت املرا�ضة ون�سبة الوفيات والإعاقة و�سوء
التغذية .
و ميكن حتديد ماهية اجلودة من خالل ثالثة زوايا رئي�سية:
-1جودة الرعاية الفنية املقدمة للمري�ض (املهارة )
-2جودة فن الرعاية املقدمة للمري�ض (املعاملة احل�سنة)
-3جودة املظهر اخلارجي للمن�ش�أة ال�صحية.
وذكر �شو �أن كلمة اجلودة قد ت�شتمل على عدد من العنا�صر ،منها على �سبيل
املثال:
-1امل�ساواة بني متلقي اخلدمة
 -2مالئمة اخلدمات �أو الإجراءات التي يحتاجها الأفراد.
� -3سهولة املنال :فاخلدمة ال تكون مقيدة بحدود زمنيه �أو مكانية.
 -4القبول وتلبية التوقعات املعقولة للمر�ضى و ملقدمي اخلدمات �أنف�سهم
وللمجتمع ب�شكل عام.
 -5الكفاية :وتعني عدم �إنفاق املوارد املتوافرة على خدمة واحدة �أو مري�ض واحد
على ح�ساب اخلدمات الأخرى �أو املر�ضى الآخرين.
وتعد اجلودة �أداة فعالة لتطبيق التح�سني امل�ستمر جلميع �أوجه النظام يف �أية
من�ش�أة ،وذلك من خالل حتقيق التح�سني يف الن�شاطات والعمليات الداخلية،
وترتبط اجلودة بجميع ن�شاطات املن�ش�أة ،حيث تعمل على ا�ستبعاد غري ال�صالح
وتعزيز ما هو ناجح منها �سعي ًا وراء �إر�ضاء الفرد واملجتمع.
د0ح�سن الفرج
املدير الطبي مب�ست�شفى القطيف املركزي

تعريفه:
من الأمرا�ض املزمنة التي ت�صيب اجلهاز
اله�ضمي بداية من الفم حتى ال�شرج �أو امل�ستقيم
� ،أ�سبابه غري معروفة �إال انه قد تكون ناجتة
لزيادة غري طبيعية يف املناعة �أو وراثية و كذلك
قد يكون ناجت عن الإ�صابة بامليكروبات �إال انه مر�ض غري معدي .
�أعرا�ضه:
�أمل (مغ�ص) �إ�سهال مزمن قد تختلف �شدته من الب�سيط �إىل �شديد مما ي�سبب
التعب و اخلمول ويكون عادة �إ�سهال مائي �إال انه قد يكون دموي.نق�صان الوزن ,
تقرحات بالفم ,و كذلك بع�ض الأعرا�ض التي ت�صيب الأجهزة اجل�سمية الأخرى
مثل العينني مثل االحمرار �أو ال�صفرة� ,أي�ضا امل و�إلتهاب باملفا�صل� ,إلتهاب اجللد,
خراجات بفتحة ال�شرج �أو وجود اجلروح مبخرج الرباز.
الت�شخي�ص:
بعد �أخذ ق�صة املر�ض و الفح�ص ال�سريري من قبل الطبيب املخت�ص  ,يتم طلب
التحاليل املخربي مثل حتليل الدم الكامل و الذي قد ي�شري �إىل وجود فقر الدم,
و زيادة يف كريات الدم البي�ضاء و ال�صفائح الدموية و كذلك قد يوجد زيادة يف
وظائف �أو �إنزميات الكبد  ,و زيادة يف ن�سبة تر�سب الدم  ،و كذلك يتم الت�أكد من
وجود املر�ض بعمل منظار القولون و امل�ستقيم و اخذ عينات من اجلزء امل�صاب من
القولون �أو الأمعاء الدقيقة و التي يتم درا�ستها حتت املجهر و نود �أن نو�ضح بان
املنظار و اخذ العينات هما عمل ب�سيط و �إن م�ضاعفاته نادرة جدا  ،و كذلك يتم
بع�ض الأحيان طلب الأ�شعة مثل �أ�شعة الأمعاء مع ال�صبغة و�أي�ضا الأ�شعة الطبقية
(املقطعية)
العالج:
بعد الت�شخي�ص و الت�أكد من املر�ض يتم معاجلة امل�صاب بفريق طبي مكون من
الطبيب املخت�ص و املتابعة مع ق�سم التغذية و كذلك التعاون مع التمري�ض اخلا�ص
لهذا املر�ض و ق�سم التثقيف ،يعطى العالج على �شكل حبوب مثل املي�ساالمني
 ,mesalaminحبوب الكورتيزون و لكن ملدة ق�صرية بالإ�ضافة �إىل حبوب
احلديد عند وجود فقر الدم حبوب االزاثيوبرين � azathioprine,إال انه يف
احلاالت ال�شديدة �أو احلادة يتم �إعطاء امل�صاب �أدوية على �شكل ابر مثل الكورتيزون
و االنفليك�سماب �أو االداليموماب وهما من الأدوية احلديثة و التي تكون على �شكل
�إما ابر وريدية �أو ابر حتت اجللد.
م�ضاعفاته:
�سوء التغذية و �ضعف يف النمو و الناجت عن طريق عدم االمت�صا�ص فقر الدم,
ان�سداد بالأمعاء نتيجة االلتهاب �أو الت�ضييق ال�شديد ,حدوث خراجات �صديدية
داخل �أو خارج اجل�سم ,و التي تودي االلتهاب ال�شديد جدا باجل�سم �أو فتق بالأمعاء
و قد يحتاج امل�صاب �إىل التدخل اجلراحي مثل هذه احلاالت.
و كن�صيحة �أخرية  :عند وجود احد الأعرا�ض املذكورة ملدة �أكرث من 4-3ين�صح
مبراجعة طبيب اجلهاز اله�ضمي و املناظري املخت�ص ملناق�شة احلالة ال�صحية و�إبداء
الر�أي
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لال�ستف�سار  :الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين و�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي
االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم alkhatmag@yahoo.com

الو�ضعية التي يو�ضع بها مري�ض ال�صرع بعد التعايف من النوبه

القيام ببع�ض املهام �أو اتخاذ مهن معينة ك�سياقة ال�شاحنات �أو �سيارات النقل العمومي
�أو العمل يف مكان مرتفع عن �سطح الأر�ض �أو التكلف ب�آالت خطرية  ،و تبقى ال�صالحية
للطبيب املخت�ص و طبيب العمل لتحديد �إمكانية قيام املري�ض بعمل ما.
�أعرا�ض النوبة اجلزئية الب�سيطة:
 يحافظ امل�صاب على ات�صاله بالواقع و يعاين من م�شاكل متفرقة ( �صعوبة يف الكالمبطريقة �سليمة  ،تقل�صات  -ارتعا�شات الأع�ضاء  -حترف �صوتي وب�صري  -م�شاكل يف
احلوا�س ( �شم وذوق خمتلف)  -م�شاكل يف املعدة � -إح�سا�س بالغم واخلوف -مدة النوبة
من ثواين �إىل ثالث دقائق .
�أعرا�ض النوبة اجلزئية املعقدة:
فقدان ظريف لالت�صال مع الواقع� ،آلية وتلقائية امل�صاب حيث يقوم مثال بحركات بغري
هدف و يتمتم و يظهر حركات امل�ضغ ،ال يحتفظ امل�صاب ب�أي ذكرى من النوبة،
مدة النوبة من ثواين �إىل ثالث دقائق
�أعرا�ض النوبة العامة:
فقدان الوعي وال�سقوط ،ت�صلب ع�ضلي عام ،ت�شنج واختالج �إيقاعي ،كرثة الإفرازات
اللعابية ،غيبوبة وا�سرتخاء ع�ضلي وقد يحدث معه تبول �أو خروج براز ،غالبا ما يكون
هناك تقيئ ،ارتباك عند اليقظة ،ال يحتفظ امل�صاب ب�أي ذكرى من النوبة
مدة النوبة � 3أو  4دقائق لكن �أحيانا ميكن انتظار  20دقيقة قبل الرجوع �إىل احلالة
الأ�صلية
تطور الأبحاث العلمية يف الك�شف عن املر�ض وتتبعه:
يركز ت�شخي�ص الطبيب على و�صف حالة املري�ض �أثناء �أزمة ال�صرع � ،أو على نتائج الن�شاط
الكهربائي للدماغ .ويقول الربوفي�سور مي�شيل بوالك �أخ�صائي الدماغ والأع�صاب ورئي�س
ق�سم مب�ست�شفى باري�س ً :ميكن الت�صوير بالرنني املغناطي�سي من فهم �سبب املر�ض لأنه
يك�شف عن �أجزاء الدماغ امل�صابة  .و�إن �أدوية ال�صرع ال ت�ؤثر بنف�س الطريقة  ،فقد يجب
جتريب عدة �أدوية قبل التو�صل �إىل الدواء املنا�سب  ،و�أحيانا يجب على املري�ض تناول
نوعني �أو ثالثة من الأدوية  ،يف نف�س الوقت ً.
ويف ال�سنني الأخرية ظهرت �أدوية جديدة مكنت من حت�سني حياة املر�ضى وميكن التوقف
عن تناولها بعد ب�ضع �سنني  ،لكن  30يف املائة من �أمرا�ض ال�صرع ال زالت تقاوم هذه
الأدوية  ،و �إذا كانت املنطقة امل�صابة يف الدماغ �سهلة املنال ف�إنه ميكن �إجراء تدخل
جراحي  ،خ�صو�صا و �أن التقدم يف الت�صوير الطبي مكن من حتديد الب�ؤر امل�س�ؤولة عن
هذا الداء .ففي ال�سابق كانوا ي�صورون الدماغ يف حلظة معينة �أما اليوم ف�إنه بف�ضل
الت�صوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي متكن اخلرباء من ت�صوير ن�شاط الدماغ �أثناء
ح�صول �أزمات ال�صرع �أو قبلها .و �إذا مل تنفع هذه الطريقة ف�إنه ميكن �إدخال �أقطاب
كهربائية �صغرية جدا يف املناطق العميقة من الدماغ  ،يوجهها اخلرباء بوا�سطة �آلة خا�صة
يف اجتاه �أماكن حمددة م�سبقا حيث تبقى هناك ب�ضعة �أيام لت�سجيل النوبات .فبف�ضل
هذه التقنيات �أ�صبحت العمليات اجلراحية �أكرث دقة لأنها متكن من تفادي امل�س باملناطق
الدماغية ال�سليمة اخلا�صة بالكالم والب�صر و التذكر...
و يقوم الباحثون حاليا بدرا�سة جزيئات ميكنها �أن ت�ؤثر على الدماغ ملنع
ح�صول مر�ض ال�صرع عند الأ�شخا�ص امل�ؤهلني بالإ�صابة بهذا املر�ض
مثل �أولئك الذين لهم ا�ستعداد وراثي �أو �أ�صيبوا ب�أورام �أو بر�ضح يف
اجلمجمة  ،بحيث تتدخل هذه اجلزيئات ملقاومة توليد العمليات
الع�صبية غري الطبيعية و ال�شحنات الكهربائية التي ت�ؤدي �إىل ح�صول
النوبات.
امل�صدر  /مركز �شوان مي�شن الواليات املتحدة االمريكية
املو�سوعة ال�صحية احلديثة

م�شرف ال�صفحة الطبية الدكتور �شادي �أبو ل�سعود

مر�ض ال�صرع من الأمرا�ض التي حريت الباحثني  ،لكن معرفتهم به تتطور با�ستمرار،
حيث ظهرت �أدوية �أكرث كفائه وحت�سنت تقنيات الك�شف عنه بكثري  ،كما تو�صل الأطباء
�إىل طرق جديدة يف اجلراحة  ،وفتح باب الأمل يف الأبحاث اخلا�صة بعالقة هذا املر�ض
بالوراثة.
وم�ضات على مر�ض ال�صرع هو �أختالل ع�صبي داخلي ينتج عن ا�ضطراب الإ�شارات
الكهربائية يف خاليا املخ .وب�شكل �آخر ال�صرع م�شكل �صحي ع�صبي يتجلى بوا�سطة
النوبات والأزمات ال�صرعية الناجتة عن تفريغ تلقائي للخاليا الع�صبية التي تكون يف
حالة تهيج مفرطة ميكن ت�شبيهها بعا�صفة كهربائية  ،وينتج عن هذه النوبة حركات وحالة
خارجة عن �إرادة امل�صاب.
واخللل القائم يف العملية الكهربائية الدماغية ين�ش�أ عن ت�شكل ما يعرف بالب�ؤرة ال�صرعية
والتي تكون م�صابة ومنها تنطلق �إ�شارة البدء وتتعمم على كامل الن�شاط الكهربائي
الدماغي والعر�ض الأ�سا�سي اجلامع لكل �أ�شكال ال�صرع هو فقدان الوعى وما قد يرافقه
من ت�شنجات خمتلفة وفقا للحالة و�أ�شهر �أنواعه هو ال�صرع الأكرب حيث حتدث تقل�صات
تتبعها رجفان �شامل لكل ع�ضالت اجل�سم وفى الدرجة الثانية يكون ال�صرع الأ�صغر عند
الأطفال عادة بحيث يفقد امل�صاب وعيه لفرتة ق�صري وي�سرتدها ب�سرعة.
وال�صرع قد يكون �أوليا ( جينيا �أو وراثيا) وقد يكون ثانويا كا�ستجابة عامة للدماغ نتيجة
�أي م�ؤثر �أو �إعطاب ت�صيبه.
حمفزات ال�صرع
قلة النوم – الإجهاد والتعب – ارتفاع احلرارة – �شرب الكحول – املر�ض – الإم�ساك
�أنواع ال�صرع و�أعرا�ضه
هناك نوعان من هذا املر�ض :ال�صرع العام ( %30من احلاالت ) وال�صرع اجلزئي (%70
من احلاالت ) .فال�صرع اجلزئي يتجلى يف منطقة معينة من الدماغ ومن مت ف�إن الأعرا�ض
تتغري ح�سب املنطقة امل�صابة و�أحيانا ي�صعب معرفة �أنها نوبة �صرعية  ،وتكون نوبات
ال�صرع اجلزئي ب�سيطة �أو معقدة ح�سب امل�صاب �إذا ما حافظ على �أت�صاله مبحيطه �أو ال
 .وميكن �أحيانا �أن تتحول �إىل نوبة ال�صرع العامة حيث تبد�أ العا�صفة الكهربائية يف منطقة
معينة من الدماغ لتنت�شر بعد ذلك يف باقي الدماغ
و ميكن �أن ي�ستمر هذا املر�ض ل�شهور �أو يبقى مدى احلياة مع انقطاع ملدة ع�شرة �سنني يف
املعدل  ،و ي�شفى  %50من الأطفال امل�صابني بهذا املر�ض عند بلوغهم مرحلة املراهقة ،
بينما ي�ضطر الباقون ملالزمة الأدوية التي غالبا ما تكون ناجعة ومتكنهم من حياة عادية.
فهذا املر�ض ال ينق�ص من العمر وال من الذكاء وال يخرب الدماغ  ،خالفا ملا ميكن �أن
يتبادر �إىل �أذهاننا خ�صو�صا عندما نالحظ حالة املري�ض �أثناء النوبة ،مثال عندما ي�سقط
ال �إراديا على ر�أ�سه �أو عندما يهتز اهتزازا  .و ينتج مر�ض ال�صرع يف � 5إىل  10باملائة من
احلاالت نتيجة عوامل وراثية
و يف  40باملائة من احلاالت
نتيجة خلل يف الدماغ (ت�شوه
�أو ر�ضح يف اجلمجمة �أو
ورم ، )...و تن�شط الأزمات
ال�صرعية مب�ساعدة عوامل
كالتعب وتناول الكحول ،
ويبقى م�صدر هذا املر�ض
غري معروف عند ن�صف
احلاالت امل�صابة� .إن احلالة
التي يكون عليها مري�ض
ال�صرع توجب عليه عدم

�إ�شراف الدكتور �شادي �أبو ال�سعود
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الثقافة
قبل التدريب
د 0مبارك عبداهلل الدو�سري

كرة القدم لعبة �شعبية جميلة �إجتاحت م�ساحة كبرية من الكرة االر�ضية
ف�أمتعت ال�صغري والكبري ومازالت املتعة والإثارة من �أهم �أهدافها اىل
�أن  .جانب احلب والأحرتام بني املتناف�سني ،ولكن بني هذاوذاك يحاول
البع�ض ت�شويه ال�صورة اجلميلة عن الكرة ،ويرمي ب�أهدافها ال�سامية يف
�أقرب �شاطئ بحر ،ويحولها اىل لقاءات لي�س الهدف منها الأ الفوز ،وب�أي
و�سيلة كانت .و�إذا ماحدثت الهزمية فالويل كل الويل ملن يراهم �سببا لتلك
الهزمية.
مع مرور الأيام والظواهر الثقافية تبدو الأكرث بروز ًا بني العبي الأندية
مما يحتم على الإدارات معاجلة هذا الأمر من جوانب عديدة �أهمها :على
�إدارة النادي �أن تثقف الالعب جتاه �إدارة ناديه وكيف يتعامل باحرتام مع
من جاءوا و�أ�ضاعوا الكثري من املال واجلهد ِمن �أجل خدمته .
عليهم ان يثقفوه كيف يتعامل مع جمهور ناديه ،بل مع كل فرد من �أفراد
�أن�صاره  ،فالغرور والكربياء والغ�ضب عند الفوز �أو الهزمية التعطيانه
احلق يف ذلك ،فهذا اجلمهور هو العامل اال�سا�سي يف حتقيق انت�صارات
الفريق � ،أما الهزميه فلي�س لة دخل فيها ومن حفه ان يت�ساءل عن ا�سبابها
ومن املت�سبب فيها وحما�سبتة.
على الالعب �أن يتثقف يف كيفية التعامل مع مدربه ال ان يكون هو القا�ضي
واجلالد ،ينتقد مدربه بعد الهزمية ويت�سبب الفوز له ولزمالئه وين�سي
املدرب الذي جاء من �أجله و�أجل من معه من الالعبني ،و�أن ال يتدخل يف
االمور الفنية ،وعيطي كل احلق ملدربه فيما يتعلق باجلوانب الفنية .
على الالعب �أن يتثقف يف كيفية التعامل مع زمالئه الالعبني ويدرك �أن
روح الفريق جماعية ،فالفوز لي�س هو من �صنعه بل �صنعته �أقدام اخرى
معه ،وعليه يف حالة الهزمية عدم حتمل هذا على ذاك ،بل هي م�شاركة
وم�سئولية واحدة من حار�س املرمي مرور ًا باملدافعني والو�سط والهجوم
على الالعب �أن يثقف نف�سه يف كيفية التعامل مع و�سائل الإعالم املختلفة
ف�إذا كانت الو�سيلة تلفاز فعليه �أن يحرتم هذا اجلهاز ومن يعمل فيه ،ال �أن
يظهر نف�سة فقط يف حالة الفوز ،ويهرب عن اللقاءات التلفزيونية �أثناء
الهزمية ،عليه �أن يدرك �أن هذا اجلهاز الإعالمي حمرتم ال �أن يجعله
جهازا مزاجيا ل�صاحله ،متى مافاز وجه ،ومتى مانهزم وجه اخر ثقفوهم
كيف يتعاملون مع ال�صحف املحلية والعربية واالجنبية ،فما �سيقولونه
حم�سوب عليهم وعلينا ،ولكن قبل هذا وذاك ثقافة الإداري مهمة اي�ضا
،ولذا عليهم تثقيف �أنف�سهم .

مالعب الرتجي امل�ؤقته تقفز ب�ألعابه للمقدمة

�أهايل القطيف ال يزالون
كتب�/أحمد اجل�شي
يعي�ش نادي الرتجي و جماهريه فرتة جميلة من عمر �إدارة النادي التي ير�أ�سها جمل�س
�إدارتها املهند�س �شفيق �آل �سيف حيث حققت فرق النادي يف الألعاب اجلماعية املختلفة
نتائج متميزة يف دوري املناطق وت�أهلت �إىل ت�صفيات ال�صعود و�سوف ن�سلط ال�ضوء يف
هذا التقرير على جميع هذه الفرق والتي تنتظرها �إ�ستحقاقات كثرية خالل الأيام القليلة
املقبلة �سوف جتعل من الرتجي خلية نحل ويف حالة �إ�ستنفار جماهريي و �إداري دائم
,ي�سعى فيها الالعبني ر�سم الفرحة على وجوه �أبناء املنطقة.
كرة ال�سلة :
جنح الفريق الأول لكرة ال�سلة بنادي الرتجي يف حتقيق بطولة املنطقة ال�شرقية بعد ان
خطف البطولة بعد مناف�سة قوية بني �أندية النور و الهداية و الثقبة ليحقق الفريق العائد
منذ � 3سنوات بطولة املنطقة مبزيج بني العبني اخلربة و �أبنائهم الالعبني يف درجة
ال�شباب ليت�أهل الفريق �إىل ت�صفيات بطولة اململكة امل�ؤهلة لدوري الدرجة الأوىل لكرة
ال�سلة وي�سعى لعبور هذا النفق بعد �أن ف�شل املو�سم املا�ضي يف ت�صفيات حائل.
كذلك جنح فريق �شباب كرة ال�سلة بنادي الرتجي من حتقيق بطولة املنطقة ال�شرقية
لدرجة ال�شباب بعد �أن حقق يف وقت �سابق بطولة مكتب القطيف ,وت�أهل هو الأخر
لت�صفيات بطولة اململكة امل�ؤهلة للدوري املمتاز لكرة ال�سلة و�أنهى الدوري التمهيدي
ب�صدارة املجموعة وت�أهل �إىل بطولة اململكة امل�ؤهلة �إىل الدوري املمتاز حيث ي�شرف على
لعبة كرة ال�سلة جمموعة كبرية من قدامى العبي الرتجي لكرة ال�سلة و حبيها ومنهم
طارق ال�سنان وعبداهلل ال�صباغ و با�سم الق�صاب و فتحي الق�صاب وغريهم ممن يعلمون
دون كلل �أو ملل لعودة �أبراج الرتجي كما كانت
كرة الطائرة :
باتت مالمح �صعود فريق �شباب كرة الطائرة بنادي الرتجي قبل مو�سمني ت�ؤتي بثمارها
وعلى الرغم من هبوطه الإ�ضطراري �إال ان العمل القائم على الفئات ال�سنية النا�شئني و
ال�شباب بات وا�ضحا حيث بات العبوا النا�شئني و ال�شباب للكرة الطائرة ميثلون الفريق
الأول لكرة الطائرة
و�أ�ستطاع �شباب طائرة الرتجي بالأ�سابيع املا�ضية حتقيق بطولة ال�شرقية ل�شباب الكرة
الطائرة مت�أهلني للت�صفيات التمهيدية لبطولة اململكة لدرجة ال�شباب للكرة الطائرة
امل�ؤهلة للدوري املمتاز للكرة الطائرة لدرجة ال�شباب وعلى نف�س املنوال جنح نا�شئني
الكرة الطائرة بنادي الرتجي من حتقيق �إجناز م�شابه �إىل �شبابهم وحققوا بطولة
املنطقة ال�شرقية لنا�شئني الكرة الطائرة و امل�ؤهلة للت�صفيات التمهيدية لنا�شئني الكرة
الطائرة امل�ؤهلة للدوري املمتاز للكرة الطائرة حيث ي�شرف على اللعبة ال�سيد ح�سن
اخلباز و با�سم اخلنيزي و هاين �آل ربيع و عي�سى جعفر وغريهم من حمبي لعبة كرة
الطائرة
كرة اليد :
جنح فريق نا�شئني كرة اليد يف الت�أهل للت�صفيات النهائية لبطولة اململكة لنا�شئني كرة
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اليد و امل�ؤهلة للدوري املمتاز للعام الثاين على التوايل بعد ان حقق نا�شئني
الرتجي و�صافة بطولة ال�شرقية وتفوق يف دور ال 16على نادي الفر�سان من �أبها
مت�أهال للت�صفيات والتي �أقيمت على �صالة رعاية ال�شباب بالأح�ساء مب�شاركة 8
�أندية وهي الرتجي و اخلويلدية و اجليل و الأن�صار و ال�شباب و العروبة و النجمة
و حراء ومل يحالف احلظ بحارة الرتجي ال�صغار لل�صعود للممتاز بعد ان خ�سروا
يف الن�صف نهائي �أمام نادي الأن�صار بفارق هدف يتيم و�سط �إحتجاجات على
م�ستوى التحكيم الذي �أثر على نتائج الرتجي طيلة فرتة البطولة وال ميكن حينما
ان نتكلم عن لعبة كرة اليد ان نغلف �أي�ضا م�شاركة الفريق الأول لكرة اليد والذي
يطلق عليه لقب البحارة �ضمن الدوري املمتاز لكرة اليد للعام الثاين على التوايل
و احتالله للمركز ال�ساد�س وتقدمي م�ستويات كبرية �ضمن الدوري حيث ي�شرف
على فرق كرة اليد من�صور الفخر و حممد حمادة و ح�سني اليو�سف و ح�سن
�أمان
كرة قدم :
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرتجي دوري حمافظة القطيف وت�أهل
لت�صفيات بطولة اململكة لأندية الدرجة الثالثة و امل�ؤهلة لدوري الدرجة الثانية
لكرة القدم و يعول دائما ابناء القطيف على فرق كرة القدم حتقيق النتائج
الإيجابية و رغبة يف �صعود الفريق والذي طال �إنت�ضاره للدرجة الثانية
الألعاب الفردية
حينما يتحدث اجلميع عن الألعاب الفردية يكون ن�صب احلديث عن لعبة �أبطال
الذهب وهي لعبة رفع الأثقال فرغم التغييب الق�سري �إىل العب نادي الرتجي
عن امل�شاركة يف املنتخبات الوطنية �إال ان نادي الرتجي بالقطيف جنح يف
حتقيق �إجناز جديد للمملكة العربية ال�سعودية مل ي�سبق لأي نادي �سعودي بل
عربي حتقيقه حيث حقق الفريق بطولة �آ�سيا للأندية والتي �أختتمت عام 2010
يف مملكة الأردن لتعود من جديد هذه اللعبة ملالم�سة الذهب الآ�سيوي بعد ان
حرمت منه حمليا
وال يقف احلديث عن الألعاب الفردية دون املرور بلعبة التكواندو والتي مت �إختيار
 5من العبيها لتمثيل �صفوف املنتخب ال�سعودي للعبة التيكواندو و كذلك م�شاركة
�سباح الرتجي كميل القالف �ضمن بطولة اخلليج لل�سباحة للنا�شئني و حتقيقه 3
ميداليات يف البطولة
وي�أتي متيز الرتجي هذا املو�سم وب�شكل الفت جدا بف�ضل املالعب امل�ؤقته التي مت
�إن�شا�ؤها يف عام  , 2009وبد�أ النادي يح�صد �أوىل ثمار هذا العمل وينتظر �أبناء
الرتجي الأخبار ال�سارة اخلا�صة ب�أر�ض النادي التي �سيتم عليه بناء من�ش�أة نادي
الرتجي الر�سمية والتي و�سوف ت�ضيف الكثري �إىل عميد �أندية القطيف حيث
ي�شكر جميع جماهري نادي الرتجي �أ�صحاب الأر�ض التي �أقامت عليها �إدارة
الرتجي املن�شئة امل�ؤقته التي طورت الألعاب ب�شكل كبري بالإ�ضافة �إىل خدمتها يف
حفظ ال�شباب يف املكان املنا�سب ملمار�سة الريا�ضة.

الكتابة والتعليق عن الريا�ضة الن�سائية خط �أحمر
لدى العديد من امل�سئولني يف وزارات التعليم
والرئا�سة العامة والكتاب والنقاد ،بل حتى التعقيب
عن مدى �أهمية ممار�سة الن�شاط البدين للن�ساء من �أجل الوقاية وال�صحة ميثل
ح�سا�سية لدى الكثري منا .هناك بع�ض الكتابات اجلادة حول �أهمية و�ضرورة
الريا�ضة الن�سائية� ،إال �أن معظمها ال يناق�ش عن�صر املمار�سة كمتغري �صحي
واقت�صادي للمواطن والدولة� .أعتقد �أن هناك خلط يف املفاهيم بني ممار�سة
الن�شاط البدين واحلركي من �أجل ال�صحة (كما يفعلها العديد من الن�ساء
ال�سعوديات يف الأماكن العامة) ،والريا�ضة التناف�سية �أو الريا�ضة من �أجل الفوز
واخل�سارة التي عليها كثري من الت�سا�ؤالت .
هناك العديد من التقارير عن الأو�ضاع ال�صحية يف اململكة بع�ضها يعتمد على بع�ض
الدرا�سات التي �أجريت على عينات حمددة ،بينما هناك تقارير �أخرى تعتمد على
احلاالت ال�صحية امل�سجلة لدى العيادات الطبية .وميكن �أن نلخ�ص تلك التقارير
من �أن هناك 3ماليني �شخ�ص م�صابون بال�سمنة ميثلون حوايل ( )%20من عدد
ال�سكان تتمثل يف  %70من الن�ساء و %50من الرجال  ،و  %40-20من ال�شباب،
و %12-6من الأطفال  ،و  %7من الر�ضع وهي �أرقام خطرية �إذا ما قورنت ببع�ض
الأرقام لدى بع�ض الدول املتقدمة .كما �أن معدل حاالت الوفيات يف اململكة ب�سبب
�أمرا�ض ال�سمنة حوايل � 20ألف �سنوي ًا ،
خالل عام (2008م) �أو�ضح �أحد تقارير امل�ؤمترات ال�سعودية من �أن ن�سب الإ�صابة
به�شا�شة العظام لدى ال�سعوديني ترتاوح ما بني  %2.32بني الرجال ،و 44. 5
%بني الن�ساء فوق �سن اخلم�سني �سنة ،وهي ن�سب عالية باملقارنة ببع�ض املجتمعات
الأخرى .كما �أن �أمرا�ض ه�شا�شة العظام والك�سور �سوف تكلف اململكة حتى نهاية
عام  2010م بنحو  20مليار ريال  ،و�سوف ي�صل معدل الإ�صابة وفق التقديرات
التحفظية �إىل � 935ألف م�صاب يف اململكة بحلول 2030م.
وال�س�ؤال الذي قد يطرح ،ما مدى عالقة ممار�سة الن�شاط البدين بهذه الأمرا�ض؟
وهل �صحيح �أن الن�شاط احلركي ي�سهم يف الوقاية من كل هذه الأمرا�ض؟ �أو�ضحت
جل نتائج الدرا�سات خالل اخلم�س العقود املا�ضية �أن ممار�سة الن�شاط احلركي
والرجيم �أو تقليل ال�سعرات احلرارية �أف�ضل الطرق للمحافظة على الوزن والوقاية
من الأمرا�ض.
لرنكز على �أهمية الن�شاط البدين ،ولنبتعد عن تلك امل�سميات التي قد ت�سبب
ح�سا�سية لدى املتحفظني على ممار�سة الن�ساء الن�شاط البدين ،ونطلق عليها
الريا�ضة للجميع او الرتويح احلركي �أو ما �شئت من امل�سميات� ،أن اخلدمات
واملالعب الريا�ضية املوجودة يف الأندية الريا�ضية �أخذت الطابع التخ�ص�صي
الريا�ضي التناف�سي ومل يراعى فيها برامج الرتويح احلركي وال�صحي ال للذكور
وال للإناث ،وميكن �أن ت�ستذل بذلك ن�سب الإ�صابة اخلطرية للذكور من البالغني
وال�شباب .فهل حان الوقت لإيجاد بيئة منا�سبة ملمار�سة الإناث الن�شاط البدين؟

الريا�ضية

يتنظرون املن�ش�أة الدائمة

ريا�ضة ن�سائية لل�صحة!!
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الثبيتي بني ده�شتني
معادلة �صعبة تلك التي حققها حممد الثبيتي رحمه اهلل يف جتربته ال�شعرية و�شكلت العالمة
الفارقة التي منحته مذاقا خا�صا وب�صمة حققت ما يغري فقهاء البالغة بالت�أكيد على �أن
الأ�سلوب هو الرجل حني يتحدثون عما ميكن �أن مييز �شاعرا �أو كاتبا عن غريه من ال�شعراء
�أو الكتاب ،ب�صمة خا�صة جتعل ب�إمكاننا كذلك �أن منيز كثريا من ال�شعر الذي كتب بعد �أن ن�شر
الثبيتي ق�صيدتيه الت�ضاري�س وتغريبة القوافل واملطر عما كتب قبل هاتني الق�صيدتني وذلك ملا
ميكن للنظر الدقيق �أن يكت�شفه من �أثر لهاتني الق�صيدتني على ذلك ال�شعر.
املعادلة ال�صعبة تتمثل فيما مييز جتربة الثبيتي من جمع بني تقنيات الق�صيدة املعا�صرة كما
حتققت على يد كبار �شعراء العربية املعا�صرين وروح الثقافة العربية املمتدة قرونا تنب�سط
بات�ساع التجربة العربية املمتدة من �شعرنا اجلاهلي �إىل زمن الو�صل يف الأندل�س.
كان الثبيتي ي�ستلهم الروح العربية املنداحة يف الأ�ساطري حينا واملنبثة يف كتب التاريخ و�سري
الأعالم حينا �آخر لكي يعيد بعث هذه وتلك مرة �أخرى فندرك من خالل ذلك معنى احلداثة
حني تكون �إعادة قراءة للتاريخ واللغة تخرج باللغة عن موتها وبالتاريخ عن �سكونه لتغدو لغة
حية ال تلك التي انتهت �أن تكون �سوداء كالقار ويغدو التاريخ ع�صيا على الدفن ملا فيه من فرط
احليوية .
حممد الثبيتي �شاعر قدمي ك�أمنا جاءنا من زمن ال نعرفه و�شاعر حديث يف الآن نف�سه ك�أمنا
ي�أخذنا �إىل عامل ال نعرفه كذلك ولذلك ت�أخذنا الده�شة كلما وقف بنا على موقف من مواقف
الرمل واجلنا�س يفجر طاقات املكان فيغدو �شعره ك�شفا لأ�سرار الرمل الذي تورم مما طال به
�صرب كما يغدو �شعره تفجريا لطاقات اللغة املتوارية وراء جنا�س يخفي وراء املت�شابه اختالفا
ووراء املتفق عليه ما هو ع�صي على االتفاق عليه .
حممد الثبيتي ا�ستثناء حمل يل ده�شة جعلتني �أقول ذات يوم �أننا انتظرناه �ألف عام لكي يجيء
وحني �أفقت من ده�شتي قلت �سوف ننتظر �ألف عام �أخرى لكي يعود �إلينا مرة ثانية.

�سخانات تدفئة امل�سابح املوفرة للطاقة
Heating System With Power Saving
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