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ف ؤ�اد ن�صراهلل

املنتديات الثقافية ..
حتريك البو�صلة باجتاه امل�ستقبل
تلعب املنتديات الثقافية والفكرية بالقطيف دورا ال ي�ستهان به يف
تر�سيخ قيم احلوار البناء  ،وغر�س مفهوم التعرف على ا آلخرين
عرب تفاعل ملهم يت أ��س�س على مباديء التنوع والتجاور وقبول الر�يأ
ا آلخر.
ا�ستهدفت تلك املنتديات منذ بداياتها التوا�صل بني أالجيال من
خالل طرح ق�ضايا فكرية وم�ساهمات فنية أ�و أ�دبية  ،وكتابات ثقافية
لكنها يف املقام أالول أ�مكنها أ�ن تغادر حالة ال�صمت �إىل دائرة
الكالم  ،املفيد  ،الفعال  ،امل ؤ�ثر  .وهو الدور الذي ا�ستند �إىل مرجعية
ح�ضارية من حيث ممار�سة الفعل الثقايف بعيدا عن الروتني.
�إن تلك املنتديات أ��سهمت دون �شك يف ت�شكيل وبناء الوعي  ،وعدم
القبول أ
بالفكار النمطية أ�و احللول ال�شائعة والقوالب اجلاهزة يف
عالج الق�ضايا.
أ
�إنها تن�شط العقل وحتيي الفكر وتربط ا إلن�سان مبجاله احليوي ؛ لنه
يناق�ش أ�دق الق�ضايا و أ�كرثها �إثارة للجدل بقلب حمب وبوجدان �سليم
 ،وبعقل مت�سامح  ،لذا كان جناح تلك املنتديات يف ا�ستقطاب أ��سماء
فاعلة يف ال�ساحة املحلية لتطرح وجهة نظرها � ،إما لدعمها أ�و إلخ�ضاعها للنقا�ش أ�و
با إل�ضافة �إليها مما يعني الدخول يف مرحلة االئتالف بني أالفكار مهما بدت يف بداية
أالمر مت�ضادة وغري قابلة للتعاي�ش معها.
قبل هذا كله ف�إن املنتديات الثقافية والفكرية بل واالجتماعية متكنت من ر�سم
خريطة جديدة للفكر ال�سعودي البناء الذي مل يعد يعتمد على مرجعيات ثابتة بل هو
لل�ضافة  ،وهذا بالطبع فيما يخ�ص ق�ضايا
مفتوح أالفق فيما يخ�ص كل اجتهاد جاء إ
حية وملحة  ،منها  :التنمية  ،وكيفية احلر�ص على جتديد مناهج التعليم وجعل
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اجلمعيات أالهلية يف خدمة املجتمع ثم العن�صر أالكرث �ضرورة ونعني به دفع �شباب
جدد للم�شاركة يف احلوار الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي على مهاد واقعي  ،يفهم
جذور بناء الوطن وازدهاره.
من هنا كان الت�سا ؤ�ل الدائم وامللح عن �ضرورة اخلروج عن الن�ص أ�حيانا  ،والتماهي
مع حركة املجتمع ثم حتويل اجلهود املحلية لقوة م ؤ�ثرة لدعم الفكر اجلديد الذي
ينه�ض على قبول التنوع واالختالف فهو مظهر ثراء ال نق�ص.
لي�س بعيدا عن هذا ال�سياق الذي تتم من خالله جل�سات املنتديات من جدل أالفكار
وتداخلها ودفع احلجة باحلجة وتر�سيخ قيمة قبول « املختلف» طاملا ات�سمت أ�را ؤ�ه
باملو�ضوية يف الطرح.

أ�ح�سب أ�ن هذا أ�حد أالدوار ال�ضرورية وامللحة للمنتديات الثقافية والفكرية
ؤ
وا إلجتماعية يف حمافظة القطيف التي تفخر بعلمائها ومفكريها وكتابها وم�رخيها.
حيث تقوم تت�سم الكثري من الفعاليات بالرثاء والتنوع.
مثل هذا االمتزاج احلر  ،أالكيد  ،والتوازن  ،يعني �إمكانية ال�سعي نحو حتقيق قدر
من التفاهم بني أ�فراد املجتمع بكل خلفياتهم الثقافية املتباينة.
وباملعنى احلقيقي لتبادل اخلربة وتتابع التجربة ف�إن املنتديات لو عمقت من أ�هدافها
 ،ور�سخت و�سائل تنفيذية مرنة وطموحة لتحقيق الهدف  ،ف�سوف تتمكن من الدخول
بعمق يف �صلب املجتع والعمق الثقايف واحل�ضاري للبالد.
هذا بالطبع ال يعني االنفالت من الرتاث أ�و البعد عنه  ،بل على العك�س �ستكون
اال�ستفادة منه ألق�صى درجة وهو ال�شيء الذي نحتاجه بقوة لتوفري أ�دوات مو�ضوعية
لقيا�س أ�داء اخلطاب القدمي وت�شكيل خطاب جديد يواكب الع�صر.
�إن بع�ض املنتديات قد تركز على ال�شخ�صيات امل�ضيفة والبع�ض ا آلخر يهتم باجلمهور
والبع�ض الثالث ينطلق من ق�ضايا حية يتم فيها ومن خاللها طرح أ�كرث أال�سئلة
خطورة ،وهي يف كل أالحوال تتكامل لتحقيق الهدف احلقيقي لها .
كل هذه التجارب تثبت لنا من جديد أ�ن �إعمال العقل والتجديد والتحرر من هيمنة
أالفكار التقليدية ينبغي أ�ن تطرح يف مثل هذه املنتديات كجهد أ��سا�سي يف عملية
تطوير املجتمع وحتديث �آلياته.
�إنها خربة ينبغي أ�ن تت�سلح بر ؤ�ية جديدة متنح
امللتقيات طاقة للك�شف عن �آفاق ثرية يف أ�فقنا
االجتماعي من خالل ح�شد جماهريي ال يغفل النخبة
يف نف�س الوقت الذي يفتح الباب وا�سعا ألجيال جديدة
رمبا متد الف�ضاء التثقيفي ب�سقف أ�على للر ؤ�ى املتغايرة
 ،التي ال ت�ست�سلم للثبات وال تخاف من الفكر اجلديد
أ�ينما كان اجتاهه فهو �سيكت�سب قوته من قدرته على
تلبية مطالب النا�س وال�شعور باحتياجاتهم املادية
واملعنوية.
مل تنقطع �صلة املنتديات أ
بالحداث اجلارية بل نه�ضت
لتتفاعل مع ما يحدث يف جمتمعنا املحلي بل ويف
حميطناالعربي وا إل�سالمي  ،والعامل كله من منطلق
أ�ن كل حدث ي ؤ�ثر يف الواقع بقدر قليل أ�و كثري .وحبذا فعلت تلك التجمعات التي
مل تتقولب يف أ�طر جامدة بل ات�سمت فعالياتها بالتنوع والتجديد واالبتكار فعرفت
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يح�سب للمنتديات أ�نها تتم يف �سياق أ�هلى  ،مدين  ،غري مطبوع ب� ؤش�ون �إدارية أ�و
�إجراء�آت ر�سمية  ،او تخوفات حكومية  ،تفر�ض بع�ض القيود  ،وهو ما ي ؤ�كد أ�ن احلوار
أ��صبح �سمة أ��سا�سية من �سمات تلك التجمعات التي اكت�سبت �سمعة طيبة ف أ��صبحت
أ��شبه مبدار�س وتيارات لها رمتها اخلا�ص وجوهرها أال�صيل ،وارتباطها مب�ستويات
الوعي املتزايد لدى القاعدة العري�ضة يف جمتمعنا .
حتتاج بع�ض تلك امللتقيات �إىل حترير خطابها من التقليدية  ،وا إلقبال بقوة
وبخطوات حثيثة نحو ا إلبداع أالدبي والفني  ،وهو ما يعني كون تلك التجمعات بحاجة
م�ستمرة للتجديد و�إ�ضافة أ�ع�ضاء جدد وجتديد يف اختيار اجلمهور  ،وعدم تناول
ق�ضايا �سطحية أ�و ذات طابع ترف فكري  ،وا إلجتاه مع ا إلجتهادات املختلفة نحو
ق�ضايا التنمية والعلوم واالقت�صاد وال�سيا�سة وا آلداب وخمتلف العلوم الع�صرية التي
من بينها ثورة االت�صاالت يف العامل  ،والقفزة الوا�سعة يف ا إلعالم  ،وما ا�ستجد يف
احلياة املعا�صرة من جتديد للدور املتزايد للعلوم الع�صرية التي تتقدم بها أالمم.

مبثقفني بارزين وب أ��صحاب ر أ�ي لهم ثقلهم حمليا وخليجيا وعربيا  ،ثم خطت خطوة
أ�خرى باجتاه معاجلة بع�ض الق�ضايا التي لها ارتباط بواقعنا  ،وحر�صت على دعم
أالفكار املختلفة يف توجهاتها دون أ�ن تقوم بدور الرقيب  ،كما اهتمت بالتنوع وتقدير
املختلف مع الواقع فقد يكون لديه ر ؤ�ى أ�خرى لها وجاهتها.
ال�شيء اجلميل هو حر�ص جميع املنتديات على اخلط الوطني الذي يعزز دائما ب أ�فكار
ور ؤ�ى املحا�ضرين  ،مع وجود م�ساحة للحوار املقام على أ��س�س مبدئية ل�سماع من
يخالفنا الر أ�ي طاملا طرح خطابه بهدوء وروية  ،وبدون افتعال أ�زمات.
�صحيح أ�ن بع�ض املنتديات قد تكرر �ضيوفها وقد ت�ضيق عن ا�ستيعاب ح�ضور جدد
 ،وقد ال تنتظم يف عقد جل�ساتها ب�شكل دوري لكن من امل ؤ�كد أ�نها متلك مقومات
ت�صويب امل�سار ذلك أ�نها ت�ستند على املبادرات الفردية ويقف خلفها أ��شخا�ص ثقات ،
ولديهم م�شروعهم الفكري أ�و الثقايف أ�و االقت�صادي.
�إن طبيعة املرحلة تتطلب امل�ساندة لفكرة ازدهار املنتديات بالقطيف وغريها من
مناطق اململكة  ،فما زالت الدوافع النبيلة تقبل وجود منتديات أ�خرى تقوم بدورها
يف �سد الفجوة بني الثقافة الر�سمية وبني ثقافة املبادرة الفردية التي تنه�ض على أ��س�س
ال�صدق واجلدية واملرونة .
أ
حتية م�ستحقة لرعاة املنتديات وروادها من خمتلف الجيال لرت�سيخ ظاهرة
املنتديات ودعم وجودها وا�ستمراره وتوهج عطائها.
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حمليات

تت�ضمن ج�سور ًا و أ��سواق ًا وم�ساخل ًا ومناطق �صناعية

 400مليون ريال ميزانية تاريخية للم�شروعات البلدية يف القطيف

حظيت حمافظة القطيف هذا العام ب أ�كرب ميزانية يف تاريخها من ميزانية اخلري والربكة،
حيث مت اعتماد ما يقارب الـ  346مليون ريال ،للعام املايل 1434هـ1435هـ ،و�ستتعزز
هذه امليزانية باحل�صول على مبالغ �إ�ضافية من امل�شروعات املدجمة التي تعتمد من أ�مانة
املنطقة ال�شرقية و�ست�صل �إىل أ�كرث من  400مليون ريال وجاء من �ضمن امل�شروعات التي
مت اعتمادها :م�شروع �إن�شاء ج�سر �شارع امللك في�صل مع طريق أ�حد بقيمة  33مليون ريال،
وم�شروع تطوير وحت�سني طريق أ�حد بقيمة  15مليون ريال ،وم�شروع حت�سني الواجهات
البحرية وال�شواطئ بقيمة  15مليون ريال ،وتطوير املنطقة ال�صناعية ب أ�بو معن بقيمة �سبعة
ماليني ريال ،و�إن�شاء �سوق وم�سلخ بلدي ب أ�بو معن بكلفة �سبعة ماليني ريال ،و�إن�شاء مركز
النظم واملعلومات اجلغرافية بكلفة أ�ربعة ماليني ريال وت�ضمنت امليزانية أ�ي�ض ًا م�شروع
ت أ�هيل وتطوير املناطق املركزية مبدن وقرى القطيف بقيمة  15مليون ريال ،وردم وت�سوية
خمططات البلدية اجلديدة بغرب القطيف بقيمة ع�شرين مليون ريال وهي :خمططات
�ضاحية امللك فهد واخلزامي ،و�إن�شاء أ��سواق �شعبية وحرفية بقيمة خم�سة ماليني ريال ،اخلطة اال�سرتاتيجة للمجل�س والتي مت ادخالها يف جمريات العمل بهدف تركيز وتو�ضيح
و�إن�شاء �سوق للخ�ضار والفواكه بقيمة  15مليون ريال ،و�إن�شاء حدائق وحفر �آبار �شبكات ري الر ؤ�ية باجتاه حتقيق أالهداف املنظورة التي ي�سعى �إليها املواطنون يف االرتقاء مب�ستوى
بقيمة  15مليون ريال ،وتطوير �شارع البريوين مبدينة �صفوى بقيمة �سبعة ماليني ريال.
اخلدمات البلدية وزيادة الفعالية والكفاءة وتعزيز التوا�صل وروح فريق العمل ومن ثم مت
فتح احلوار واملداخالت للجمهور والتي تركزت على تطوير اخلدمات البلدية كال�سفلته
أ
بلدي القطيف يجتمع مع أ�هايل أ�م ال�ساهك وماحولها
والر�صفة وا إلنارة والت�شجري وتخ�صي�ص أ�را�ضي للنفع العام وم�شكلة حمجوزات أ�رامكو
عقد املجل�س البلدي مبحافظة القطيف اجتماع ًا مع املواطنني مبنطقة أ�م ال�ساهك و�إقامة �ساحات �شعبية لالحتفاالت و�إن�شاء ا�سواق خ�ضار وتطوير املداخل و�إن�شاء احلدائق
وماحولها ح�ضره جمع كبري من أالهايل يف مناطق أ�م ال�ساهك وحزم أ�م ال�ساهك وابومعن وتركيب اللوحات االر�شادية وتنمية املخططات ال�سكنية  ,وقد ت�سلمت أ�مانة املجل�س
والدريدي واخلرت�شية واخري�ص والرويحه وامقيطع  ..وقد بد أ� االجتماع املهند�س /عبا�س املالحظات والطلبات لت�صنيفها و�إدراجها �ضمن خطط امل�شاريع البلدية امل�ستقبلية
بن ر�ضي ال�شما�سي – رئي�س املجل�س البلدي بالقطيف ا�ستعر�ض فيه دور املجل�س البدي وقد �شارك يف االجتماع با إل�ضافة �إىل رئي�س املجل�س  ,نائب الرئي�س الدكتور/علي بداح
يف اي�صال �صوت املواطن واحتياجاته من خدمات وم�شاريع �إىل امل�س ؤ�ولني و�ضرورة خلق اخلالدي – أ
والع�ضاء �شرف ال�سعيدي – وعبداهلل القحطاين – وعبدالعظيم اخلاطر
عالقة تكاملية بني املجل�س واملواطنني والبلدية  ..كما ا�ستعر�ض املهند�س /ال�شما�سي – وماجد الهاجري .
فوز ال�شاعر علي مكي ال�شيخ

باملركز أ
الول ل�شعراء الطف

ح�صل ال�شاعرعلي مكي ال�شيخ ع�ضو منتدى الكوثر أالدبي
بالقطيف على املركز أالول يف ال�شعر الف�صيح يف م�سابقة
أ�دب الطف،،عن ق�صيدته «قطرة ظل «لهذا العام 1434هـ
التي أ�قيمت بالبحرين يف مدينة كرانة و�شارك فيها نخبة
من ال�شعراء يف اخلليج والعراق.

ملتقى إ�بداع يف �ضيافة مقهى مدى الثقايف

ا�ست�ضاف مقهى مدى الثقايف باخلرب أ�ع�ضاء ملتقى
�إبداع الثقايف بالقطيف يف اليوم أالول من العام ٢٠١٣
م وذلك بهدف التوا�صل الثقايف والتعاون بني أ�طياف
املجتمع املهتمني بالثقافة يف الوطن الغايل .
حتدثت الكاتبة تركية العمري مديرة مقهى مدى
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الثقايف عن براجمهم الثقافية التي ت�صب يف
ن�شر ثقافة القرائة للجميع واهتماماتها بالرتجمة
والق�صة الق�صرية وعن زياراتهم للمدار�س بهدف
ت�شجيع الطالبات للقرائة والكتابة .
وحتدث الفنان عبد العظيم ال�ضامن مدير ملتقى
�إبداع الثقايف عن م�سارات امللتقى .
وحتدث أالع�ضاء يف حلقة النقا�ش الدائرة حول
الثقافة واملجتمع .
�شارك يف اللقاء من أالع�ضاء  : :عبد العظيم
ال�ضامن  -رجاء القديحي � -سعيد املو�سى  -فوزية
املبارك  -م�صطفى أ�بو كبو�س  -فاطمة أ�بو �سرير
 منري ال�شيخ  -فاطمة ال�ضامن  -زينب املاحوزي -فاطمة اليا�سني

عقد املجل�س البلدي جل�سته العادية
الرابعة والع�شرين برئا�سة رئي�س املجل�س
املهند�س عبا�س ال�شما�سي وقد ا�ستهل
االجتماع باقرار تنمية املخططات ذات
االولوية للت�سوية وال�سفلتة واملبنية على
معايري ارتفاع ن�سبة البناء يف املخطط
وقربه من الكتلة العمرانية وجاذبيته
املهند�س
لرغبات املواطنني بال�سكن والبناء
 ,ويف الفقرة الثانية لالجتماع مت
عبا�س ر�ضي ال�شما�سي
مراجعة مانفذته البلدية من م�شروعات
ومبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية للمجل�س
البلدي التي اقرها يف بداية العام الفائت  2012حيث قدمت البلدية عر�ضا يو�ضح االهداف
اال�سرتاتيجية ال�ستة مف�صلة للمجل�س ومعايري حتقيق االهداف ال�سنوية  ,من اخلطة
والربامج واملبادرات وامل�شاريع التي قامت بها البلدية جتاه حتقيق تلك االهداف  ,ففي هدف
تطوير البنية التنظيمية والفنية للجهاز البلدي مت توظيف ثمانية موظفني من ا�صل احد
ع�شر يف اخلطة ومت ا�صدار دليل �شامل للمهام وامل�سئوليات وفق ماتتطلبه اخلطة وجاري
حاليا ا�ستكمال دليل االجراءات العمل للم�ستفيدين وامل�ستثمرين وتدريب اكرث من %10
من املوظفني ذوي العالقة باخلدمات البلدية املتمثلة يف تدريب  45موظفا وجرى ا�ستعرا�ض
ماحققته البلدية من حيث معيار أ�متمته االجراءات ذات العالقة باخلدمات البلدية حيث مت
اعداد برنامج ملتابعة تنفيذ امل�شاريع التنموية من خالل احلا�سب االيل وجار اختبار االنظمة
التطبيقية االلكرتونية قبل اطالقها ويت�ضمن متابعة امل�شاريع من حيث اجراءات الرت�سية
وت�سليم املقاولني املواقع و�صرف واعداد امل�ستخل�صات وتقارير االجناز والت�سليم النهائي
وكذلك برامج االدارة العامة للخدمات التي ت�شمل �صحة البيئة والنظافة واحلدائق والت�شجري
وكذا برامج الدارات االرا�ضي وتنمية اال�ستثمار ويف هدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات البلدية
اال�سا�سية املقدمة للمواطنني �سيتم تقلي�ص مدة اجناز املعامالت للمواطنني بعد تطبيق
انظمة احلا�سب االيل واعتماد ان�شاء
بلدية فرعية يف منطقة ام ال�ساهك
واعتماد ميزانيات ت�صاعدية لل�سفلتة
واالنارة واالر�صفة يف خمتلف مدن
�ضمن أ�ن�شطة وحدة اخلدمات ا إلر�شادية
وبلدات القطيف تبعا للمبالغ املر�صودة
للتوعية امل�ستمرة واملوجهة ملتدربي الكلية
�ضمن امليزانية املدجمة حيث حققت
والتي تعترب حمور ًا أ��سا�سيا يف العملية
زيادة ن�سبية اكرث من  %40عن ال�سنة
التدريبية.
الفائتة كما مت ا�ضافة �ست حدائق جديدة
أ�قامت الوحدة بالتن�سيق مع �إدارة مكافحة
يف املحافظة ليبلغ عدد احلدائق ثمانية
املخدرات باملنطقة ال�شرقية برناجم ًا توعوي ًا
وثمانني حديقة كما او�ضحت البلدية
آ
بعنوان ( �فة املخدرات وخماطرها ) يف
انه مت رفع م�ستوى الرقابة على املحالت
م�سرح الكلية حيث ت�ضمن الربنامج معر�ض ًا
ذات ال�صلة بالغداء وال�صحة العامة
م�صغر ًا احتوى على  12برن ًا عن املخدرات
وبالن�سبة لهدف توفري الفر�ص ال�سكنية
وخماطرها �إ�ضافة لل�شرح املف�صل للمتدربني
واخلدمية مت الغاء عدد من العقود
من ا�سرتاحات االوجام واعتماد أ�ر�ض
من قبل املحا�ضر يف �إدارة املكافحة أال�ستاذ
امل�سلخ وعر�ضه على فر�صة ا�ستثمارية
 /احمد علي ال�صاحلي بهدف �إبراز حجم
والبدء بان�شاء كراج البلدية وتهيئة اربعة
خماطر املخدرات ،كما �صرح املدرب عبد
خمططات حكومية معتمدة من ا�صل
أ
أ
رب المري ال�سامل من�سق الربنامج �نه قد
ثمانية باخلطة وجاري التن�سيق بني

حمليات

بلدي القطيف يجري تقييما �شامال خلطته
املجل�س واجلهات ذات العالقة بخ�صو�ص ال�سماح بتعدد االدوار يف املحافظة ومتابعة ق�ضية
احلدود االدارية للمحافظة وبالن�سبة لهدف تنمية عوائد اال�ستثمارات يف املحافظة فقد مت
حت�صيل ايراد �سنوي مبلغ  23مليون ريال والتي ت�شمل تاجري العقارات والزوائد التنظيمية
والغرامات واجلزاءات ور�سوم اخلدمات البلدية املختلفة بانخفا�ض قدره  10مليون ريال
عن الهدف املتوقع  ,وبالن�سبة لهدف تطوير ال�سواحل والبيئة البحرية  ,مت زيادة م�ساحات
ال�شواطئ املطورة وزيادة جتميل وحت�سني ال�سواحل املطورة حيث يتم العمل يف كورني�ش �سناب�س
و�شاطئ املنرية وا�ستكمال �شاطئ دارين وربطه مبخطط ال�شاطئ وتطوير خمطط �شاطئ
الهادي بتاروت و�شاطئ الغدير بكورني�ش �سيهات وتطوير كورني�ش ال�شاطئ بالقطيف وتطوير
كورني�ش دانة الرام�س وتطوير كورني�ش خمطط امل�شاري ب أ�طوال تزيد عن ثمانية كيلو مرتات
ومت االتفاق على عر�ض الدرا�سات البيئية املعدة من قبل ا�ست�شاري على املجل�س يف جل�سة
الحقة وبالن�سبة للهدف ال�ساد�س وهو تطوير االحياء القدمية واملواقع االثرية مت تاهيل بع�ض
املناطق القدمية يف �صفوى ودراين وحي املدار�س بالقطيف ومل يتم تاهيل بع�ض املناطق
املقرة يف اخلطة ك�سيهات وعنك واحللة وال�شويكة وام ال�ساهك والتي �سيجري ا�ستكمالها يف
املراحل الالحقة وقد مت االعالن عن م�شروع نزع امللكيات يف ام ال�ساهك والعوامية متهيدا
ال�ستكمالها والبدء بها واكد املجل�س على �ضرورة متابعة ق�ضية ازالة عني الكعيبة االثرية
و�ضرورة الزام املقاول باعادة بنا ؤ�ها كما كانت والتن�سيق يف ذلك مع الهيئة العامة لل�سياحة
واالثار وقد اقر املجل�س تكليف اع�ضاء املجل�س املعينني عن كل هدف ا�سرتاتيجي مبتابعة
تنفيذ تفا�صيل اخلطة مع فريق التخطيط اال�سرتاتيجي املعني من قبل البلدية برئا�سة
املهند�س �شفيق ال �سيف مدير عام ال�شئون الفنية  ,وقد ا�شاد املجل�س باجلهد املبذول من
قبل البلدية يف حتقيق ماتي�سر من برامج ومبادرات وم�شاريع وح�ضها على زيادة اجلهود
نحو حتقيق كامل خمرجات اخلطة اال�سرتاتيجية والتغلب على املعوقات واالرتقاء مب�ستوى
اخلدمات البلدية يف املحافظة وا�شار رئي�س املجل�س املهند�س عبا�س ال�شما�سي اىل ان اخلطة
اال�سرتاتيجية التي اعدها املجل�س و�ساهمت يف تنفيذها البلدية �ساعدت على تركيز وتو�ضيح
الر ؤ�ية وبلورة االهداف املر�سومة م�ساهمة يف حتقيق تطلعات املواطنني التنموية وعامال
على االرتقاء مب�ستوى اخلدمات من خالل الرقابة الفاعلة وال�شراكة االجتماعية امل�س ؤ�ولة.

�آفة املخدرات وخماطرها
ا�ستفاد من الربنامج ( 230
متدرب ًا ) من خالل الرتكيز على
عدد من املحاور الهامة كماهية
املخدرات و أ��سباب اجنرار
ال�شباب ورائها وتعاطيها والطرق
الوقائية لتفادي الوقوع يف
�شركها با إل�ضافة آ
للثار البارزة
والظاهرة ملتعاطي املخدرات
أ
وال�سرية
وامل�شاكل ال�صحية
واالجتماعية والنف�سية واالقت�صادية
للمدمنني وكذلك أ�همية التدخل العالجي
املبكر الذي بدوره ي ؤ�دي �إىل الوقاية من
التمادي يف التعاطي والو�صول �إىل مرحلة
ا إلدمان با إل�ضافة ال�ستعرا�ض عدد من

الق�ص�ص الواقعية للمدمنني وما �آلوا �إليه
نتيجة �إدمانهم ويف ختام الربنامج قدم
أال�ستاذ حممد ال�سلوم وكيل الكلية خلدمات
املتدربني ال�شكر اجلزيل إلدارة مكافحة
املخدرات باملنطقة ال�شرقية على اجلهود
املبذولة يف �إجناح الربنامج.
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حمليات

إ�ىل رحمة الله

من اليمني جلو�س ًا :عبد الغني البيات ثم املرحوم ر�سول اخلنيزي ( أ�بو ن�سيم ) من اليمني وقوف ًا ح�سن
علي أ�بو ال�سعود ثم املرحوم عبد الواحد اخلنيزي و يليه ال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي ثم عبد الر�سول
الزاير( أ�بو جمال) ثم لبناين و أ�خري ًا املرحوم عبد الر�سول �صالح اخلنيزي.

القطيف:
 -1عبدالر�سول �صالح اخلنيزي ( تويف يف م�صر )
 -2احلاجة وداد �آل �سيف ،أ�م مازن اجل�شي ،زوجة عبد
العزيز اجل�شي ،و أ�خت زكي وح�سني و�شاكر �آل �سيف.
 -3احلاج عمران عبداهلل النا�صر والد كل من  :عبداهلل
وعلي وعالء.
 -4ال�شابة فاطمة علي ماجد اجلواد ،أ�م ح�سني بن
عبدالعزيز عبدالر�سول امل�صطفى.
 -5ال�شاب تي�سري �سعيد العمران (ابو عمران )
 -6احلاج علي عبداهلل �آل ابراهيم ،أ�بو با�سم (�إثر حادث
�سري يف اخلفجي) .
 -7احلاج جا�سم من�صور ماجد املاجد� 85 ،سنة والد كل
من :حممد وحم�سن و�صادق وجعفر ونا�صر وب�سام و�سامي.
 -8ال�شابة ال�سيدة ليلى (عبري) علوي ال�سيد ها�شم اخل�ضاب
(توفيت يف حادث �سري يف ايران ) .
 -9احلاجة علوية ال�سيد أ�مني القالف ( والدة ال�سيد زكي
وال�سيد علي وال�سيد انور وال�سيد ح�سني ابناء علوي ها�شم
اخل�ضاب توفيت يف حادث �سري يف ايران ).
 -10ال�شاب ح�سني مريزا ح�سني خ�ضر � 22سنة.
 - 11احلاجة زهرة عبداهلل �آل ربيع ،زوجة املرحوم قا�سم
ال�سمر والدة كل من� :سعيد وعبدالكرمي وحممد وف ؤ�اد.
-12احلاجة فاطمة حممد علي ال�صايغ ،والدة كل من:
�سعيد ور�ضي وح�سني أ�بناء احلاج علي ابو �شومي.
 -13احلاجة فهيمة حممد مهدي اليو�شع ،ام ه�شام بن
حممد �سعيد اجلامد.
ؤ
أ
 -14ال�شابة جليلة ح�سن علي الدهان� ،م حممد بن ر�وف
بن جواد الدهان توفيت يف العراق و�ستوارى الرثى بجوار
امري امل ؤ�منني ع (املرحومة من �سكان حي االمام الر�ضا
باملزروع).
ؤ
 -15احلاجة جليلة ح�سن علي الدهان زوجة ر�وف جواد
الدهان .
أ�م احلمام:
أ
 -1احلاجة زينب علي �سلمان م�سبح� ،م علي زوجة احلاج



املرحوم ع�صام اخلليفة وزوجته
وولده وابنتيه رحمهم اهلل  ،و�إ�صابة
�إحدى بناته.

�سلمان يو�سف ابو �سيف.
 -2احلاجة فاطمة مكي أ�حمد �آل ربعان  ,أ�م ح�سن حممد
�صالح ابو داوود.
احللة:
 -1ال�شاب منري علي املادح .
 -2احلاجة خديجة جواد البوري ،والدة كل من:عبداهلل
وعلي وح�سني وحممد ابناء ر�ضي �آل ر�ضي.
 -3ال�سيد احمد ال�سيد ماجد ال�سيد جعفر ال�شعلة
� 14سنة.
اجلارودية:
 -1ال�سيد جعفر ال�سيد عبا�س مهدي (�آل ال�سيد كاظم)
ابو ال�سيد حممد.
اخلويلدية:
 -1ال�شاب �صالح مدن �آل �صويلح ( تويف يف حادث �سري يف
�إيران و�إ�صابة عدد من اجلرحى).
التوبي:
 -1ال�سيد علي ال�سيد ابراهيم الفلفل ،والد كل من :علوي
وال�سيد حيدر وال�سيد ر�ضا وال�سيد عمران وال�سيد ابراهيم
وال�سيد مهدي.
أ
 -2احلاجة �سلمى مطيلق ( �م عبداهلل املو�سى)
 -3الطفل ال�سيد ال�سيد حممد ح�سن الفلفل (�9سنوات)
القديح:
 -1ال�شابة حميدة �سلمان اجلبيلي
 -2الطفل ال�سيد مهدي ال�سيد ح�سني ال�سيد ها�شم ابو
الرحى.
 -3احلاج عبداهلل علي العلو.
 -4الطفلة زينب عبداهلل �صالح اخلاطر.
 -5احلاجة زهراء حممد ابراهيم املو�سى زوجة ح�سني
�صالح احل�صار.
 -6احلاجة �سلمى مهدي حممد ال�شاعر ،أ�م ال�سيد كمال
ال�شرفاء وال�سيد ح�سن وال�سيد �سعيد و�شقيقة املال علي
ال�شاعر.

الله
مقتل ال�شاب ح�سني عبد إ
باقر اخلنيزي بعدة طعنات
يف أ�ندوني�سيا.

�سيهات:
 -1ال�شاب هاين ح�سن علي زواد.
 -2ال�سيد عبا�س ال�سيد ح�سن ال�سيد مهدي امل�شكاب
( � 62سنة ) والد كل من؛ ال�سيد �شرف و مهدي و ها�شم.
 -3احلاجة فاطمة علي حممد املبارك� 90،سنة والدة كل من
 :عبداهلل وجعفر وعلي ابناء احلاج احمد ماجد ال�سواد.
عنك العليوات:
 -1احلاجة فاطمة مبارك �آل افويز ،أ�م حممد م�سلم امل ؤ�من
(�آل فويز).
 -2احلاجة �سعدة علي امل ؤ�من  ،أ�م ح�سن و عي�سى وعبداهلل
ابناء املرحوم احلاج من�صور.
 -3احلاجة �سلمى علي أ�حمد �شعيب ،والدة كل من :عبداهلل
وعي�سى أ�بناء املرحوم احلاج حممد علي عي�سى املبارك
(الف�ضل).
 -4احلاجة رملة ح�سني علي القمرب ،زوجة علوي �آل زواد
(من أ�هايل اخلويلدية) .
 -5احلاج عبداهلل حممد املبارك  ،والد كل من :جعفر،
�إبراهيم ،فا�ضل،ح�سني وعلي ( ،تويف املدينة املنورة) .
العوامية:
 -1احلاجة �شيخة أ�حمد �آل ربح .
الربيعية:
آ
 -1اربعينية احلاج عبدالعبا�س �ل �سلي�س (ابو حم�سن)
�صفوى؛
 -1ال�شاب عبداهلل حممد كاظم املزيعل ( أ�بو حممد)
 -2احلاجة فاطمة �إبراهيم املح�سن (�آل �سلمان)
 -3احلاجة ال�سيدة زكية ال�سيد علي ال�سادة ،أ�م علوي ها�شم
�شرف ال�سادة .
 -4احلاج علي ح�سن عبداهلل �آل ا�سعيد( أ�بو ح�سن)
�سناب�س:
 -1احلاجة �سعدة �صالح الدولة ( حرم احلاج ح�سن علي
الدولة)
 -2احلاجة ال�سيدة جنيبة ال�سيد �شرب ال�سيد حممد الها�شم
أ�م ماجد املرزوق و أ�م ال�سيد �شيبان الها�شم.

القدير �أ َن يرحمهم
ب أ�حر التعازي لذوي املرحومني ال�سعداء � ،سائلني الله العلي
تتقدم
َ
َّ هّ َ َّ ْ َ
اجعون
و�أن يدخلهم الف�سيح من جناته و�أن يلهم ذويهم ال�صرب وال�سلوان ِ .إنا لِ ِ
ل و ِإنـا ِإلي ِه ر ِ
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حمليات

جائزة املفكر املبتكر للمهند�س �سعيد املبارك
حتت مظلة جائزة النفط العاملية ( ،)World Oil AWARD 2012حاز املهند�س �سعيد بن حممد املبارك على
جائزة املفكر املبتكر ( )Innovative Thinkerوذلك نظري اجنازاته وم�ساهماته يف جمال �إدارة املكامن على
مدى ال�سنوات ال  10املا�ضية .يف عامل �صناعة النفط والغاز ،يعترب املهند�س �سعيد من ابرز املبتكرين يف جمال
«احلقول الذكية» ( ،)Intelligent Fieldsالتي تعتمد ا�سرتاتيجيتها على دمج العمليات والتكنولوجيا والعن�صر
الب�شري لتحقيق أ�على م�ستوى من أالداء وب أ�قل تكلفة .من اجلدير بالذكر ان املبارك ي�شرف حاليا على واحد من
أ�كرب م�شاريع احلقول الذكية يف العامل.
بد أ� املبارك رحلته مع عامل احلقول الذكية مب�ساهمته الكبرية يف تطوير احلقل الذكي أالول يف حقل الغوار ،اكرب
حقل برتول يف العامل .وبعد ذلك ا�ستثمر املبارك تلك اخلربة التي حت�صل عليها با إل�ضافة خلرباته ال�سابقة يف
جمال املكامن لبناء عدة ا�سرتاتيجيات مبتكرة إلدارة اف�ضل للبيانات ودجمها مع التقنيات احلديثة واخلربات
إليجاد حلول أ�مثل للو�صول مل�ستويات أ�على من أالداء يف جمال احلقول الذكية.
من اجلدير بالذكر ان املهند�س �سعيد حا�صل على براءة اخرتاع عاملية نظري اخرتاعه ل�صمام امان متخ�ص�ص
مينع تدفق النفط عرب الطبقات املختلفة من االبار .يف حديث خا�ص مع املهند�س �سعيد ,ارجع الف�ضل يف اجنازاته
لثالثة ا�سا�سيات يعتمد عليه يف حياته اال وهي« :ال�شغف  -ال�صرب-و املثابرة» .هذا االجناز الكبري للمهند�س �سعيد
لي�س بغريب وال جديد حيث انه كان قد و�صل للمرحلة النهائية لنف�س اجلائزة يف عام  2009اال ان الفوز مل يكن من
حليفه ذلك العام.
الرابط الر�سمي أل�سماء الفائزين:

http://www.worldoil.com/World_Oil_Awards_2012_winners_announced.html
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أ
ال�سرة

رحلة يف رحاب اجلمال
يف منزل ال�س ّيدة � :سعاد ال�شبيني .

حوار  :ليلى الزاهر
اتخذ ميدان اجلمال عند املر أ�ة أ�بعاد ًا خمتلفة ارتبط ب أ�مزجة و م�شارب
الن�ساء ،فهناك املر أ�ة أالنيقة يف ملب�سها  ،و أ�خرى من ي�ستهويها طهو
الطعام فتبدع �صنوف ًا لذيذ ًة من أالطعمة  ،و هناك امر أ�ة ذات يد �سحرية
متى ما وقعت يدها على ركن من أ�ركان بيتها ما نرا ُه �إال جنة غناء بل لوحة
فنية جميلة يتنف�س من ر�سمها كل أ�لوان ا إلبداع ...
من هنا تقف أال�ستاذة �سعاد حممد ال�شبيني من العوامية بالقطيف ،
حيث أ�بدعت يف ر�سم و زخرفة ثم هند�سة بيتها ف أ��ضحى واحة جميلة ،
ين�شد الوافد �إليها كل معاين الراحة النف�سية و االطمئنان الروحي الذي
طغى على بيتها  ،والواقع يف أ�حد أالحياء اجلديدة بالعوامية  ،ا�ستقبلتنا
أال�ستاذة �سعاد مبنزلها و �سمحت لنا ب�إجراء ذلك احلوار معها .
يف البداية  ...نبارك لك هذا املنزل اجلميل الذي تتج�سد فيه الفخامة
و ي�سجل ذكر اهلل تعاىل ح�ضوره القوي بني أ�ركانه لذلك �سوف أ�بد أ�
حديثي عن تلك الغرفة الرائعة التي اتخذت �شكل م�سجد جميل
ي�ضيء املنزل .
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أ
ال�سرة

فكرة �إن�شاء م�سجد م�صغر يف بيتك.كيف تبلورت تلك الفكرة ؟
جتذبني روحانية امل�ساجد و أ��شعر براحة عميقة فيها  ،و لذلك فكرت يف تخ�صي�ص مكان
للعبادة  ،ففكرة االنقطاع للتعبد و االبتعاد عن �ضو�ضاء احلياة تزود املرء بطاقة روحانية عالية
نحتاجها يف هذا الزمن املادي .
للكتاب ن�صيب وافر يف منزلك بهذه املكتبة العامرة  ..فما هي عالقتك بالكتاب ؟
عالقة قدمية و حرفية فقد رافقت الكتب يدي منذ تعلمت القراءة و الكتابة بد أ�ت منذ طفولتي
بقراءة ق�ص�ص أالطفال  ،ثم قر أ�ت لكبار الكتاب من العرب و غري العرب من الروايات
املرتجمة ،كما حر�صتُ على قراءة أ�مهات الكتب أ�مثال أ�لف ليلة و ليلة و الفرج بعد ال�شدة و
غريها  ،احلقيقة اطلعت على الرتاث ا إلن�ساين يف أ�روع �صوره عن طريق القراءة يف ثقافات
ال�شعوب يف �شتى بقاع أالر�ض و أ�حببت ال�سري الذاتية كثري ًا  ،و كنت أ��شجع أ�خوتي ال�صغار على
القراءة مادي ًا و معنوي ًا .

هل التقنية احلديثة وو�سائل االت�صال من أ��سباب اختفاء و انعدام
املكتبات يف البيوت احلديثة ذات الطابع الع�صري ؟
التقنية احلديثة مل ت�ستطع أ�ن متحي حب الكتاب من القلوب املتعلقة به ؛ فما زالت اليد
التي تعودت معانقة الكتاب و النهل من معينه العذب وفية له حمتفظة به  ...و التقنية
احلديثة لي�ست أ�مينة على املعلومات الكتابية حيث أ�نه ي�ضغطة زر �سوف تذهب تلك
املعلومات أ�دراج الرياح !
عجزت عد�سة الت�صوير عن التقاط اجلمال الذي ر أ�يناه ف�سجلت النزر القليل منه .
بد أ�نا التجول يف منزل املعلمة الفا�ضل � :سعاد ال�شبيني لن�صل �إىل املطبخ حيث �صادفنا
�سيل عارم من أالواين املنزلية فبادرتها بال�س ؤ�ال :
هل يعد اقتناء أ
الواين املنزلية هواية بالن�سبة لك أ�م تقليد موروث ؟
احلقيقة أ�ن اقتنائي أالواين املنزلية و غريها هو انعكا�س لكل ما هو جميل و راقي .
هل كانت ت�صاميم منزلك ب�إ�شرافك أ�م كانت املهمة موكلة ملهند�سي
الديكور؟
كل �شيء يف منزيل مت برغبتي و حتت �إ�شرايف
ؤ
أ
ثم أ��ضافت تعاملت مع أ�كرث من مكتب  ،و هم من نفذ ر�يتي و ما �ردته يف منزيل  ،و
كانوا عند ح�سن ظني و قدموا يل خري م�ساعدة .
ما ن�صيحتك للمر أ�ة املقبلة على بناء منزل ؟
أ�ن تدون كل ما تريده و أ�ن تتفق مع املهند�س املعماري على كل �شي منذ البداية  ،و أ�ن
تت�سم أ�فكارها بالو�ضوح مع مهند�س الديكور  ،و أ�ن جتعل بيتها واحة لراحتها ال�شخ�صية
و راحة عائلتها فيها املقام أالول ثم ي أ�تي بعد ذلك التفكري يف ر أ�ي ا آلخرين.
كلمة أ�خرية تقدمينها ملن يهوى اجلمال يف كل �شيء ؟
كن جمي ًال ترى الوجود جمي ًال
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حوار

ال�شاعرة أ�مل الفرج لـ

ب�سماء ف ّوارة بالقلق وال�صـدق وال�شعور واخليال
ال�شعر تطه ٌري ٍ
حوار� /شم�س علي

لقبت ب�شاعرة» البحر واملاء» حيث مفردة املاء ال تنفك تبلل قوامي�س مفرداتها ال�شعرية ،ورغم غزارة �إنتاجها �إال أ�نها مل
ت�صدر بعد �سوى ديوان واحد هو»قدر احلناء»� ،إنها ال�شاعرة أ�مل الفرج التي تغمرنا عرب هذا احلوار بكم وافر من اجلمال
ال�صف أ
ّ
الول للمثقفات..
وتوقفنا على أ�هم حمطاتها ال�شعرية ،م ؤ�كدة ب أ�ن الطريق باتت مم ّهدة لتكون ال�شاعرة هنا يف

الن�سانة داخلك القتحام أ�تون ال�شعر؟
عودا للبدايات مالذي أ�غرى إ«حدثينا عن حكاية بداياتك» وهل لوجود أ�خوين �شاعرين دور؟
�شعري لهي ب ّوابة ال�صعود  ..فالبدايات
ربمّ ا هذه امل�ساءلة املفتوحة عند أ� ّي حوار
ّ
ال�صغرية املخبوءة اجلمال واملرتبكة ال�ضوء ت�ستوقف َّ
باحث عن خيوط الفجر ليكتب
كل ٍ
النها َر ب أ��صابع النور ..
أ
أ�ناي امل�سكونة بالطفولة واخلجل كانت تباغت ك ّل �وراق ال�شعر امللقية على أالرفف وبني
علي ) كانت نزيلة الفكر والوجدان  ..أ�وراقه
الكتب  ..ث ّمة زوبعة �شعر ّية أ��سمها ( ّ
ومطبوعاته ولوحاته اخلط ّية وترتيالته كانت تُ�ساقطني رذاذ �شعر أ�حت�ضنه يل وحدي
 ..هذا ونخيل جدّي وماء عينه واخ�ضرار روحه وا�صفرار أ�عواد عمره  ..و�شفق أ�حمر
كانت أ��شعار ًا
وما ٌء ال ي أ��سن أ�بدً ا  ..كلها وغريها كانت ت�سكن روحي  ..ك ّلها بفو�ضاها ْ
خف ّية تت�س ّرب لت�ش ّكل ذائقة بل ف�ص ًال فاره ًا من ف�صول احلياة ..
تر�سبت ّيف أ�م ٌل أ�خرى �س أ��صريها و أ�كونها  ..وبخجل كبري
خ�ضتُ معاناة ال�شعر بعد أ�ن ّ
 ..دخلتُ بروحي اليمنى فقط ألكتبني أ�نا !..
من بني أ�ربعة دواودين خمطوطة هيَ »:قدر احلناء ،ومراقد ال�شجون،و�إ�سراءات ،وحني ي�شرق الوجع» ،خرج للنور قبل نحو أ�ربعة أ�عوام
ديوانك»قدر احلناء» كيف وجدت دور الطباعة يف التعريف ب�شعرك ،وهل
تبدو التجربة مغرية كثريا لطباعة املزيد من الدواوين؟
أ
أ
واقع ًا كنتُ أ�م ّني نف�سي بطباعة ديواين يف لبنان  ..ولكن ثمة ما منعني ف�جل�ين �إىل
الطباعة الداخل ّية  ...كانت جتربة ال تخلو من �إحباط نوع ًا ما  ..ناهيك عن نهم دور
الطباعة وامل�صاعب الكثرية التي ت�صاحب هذه املرحلة !..
بني يدي ديوان ينتظر الطباعة  ..و أ�نتظر أ�نا قرار ًا مني  ..بخ�صو�ص دار الطباعة
ومكانها  ..وال أ�علم متى �ستحني نقطة البدء .
 �إىل أ�ي مدى ي�ستهويك التجديد العرو�ضي يف ال�شعر و�إىل أ�ي حد ي�شكلهذا بر أ�يك نوعا من الثورة والتمرد؟ وكيف يكون ال�شاعر متمردا بحق؟
ك ُّل ما كتبته ُي�سن ُد ظهر ُه لعرو�ض واحد  ..وبحور ُه ال�شه ّية يجمعها غناء واحد أ�ي�ض ًا ..
الن�ص وقد أ�زاوج احل ّر بالعمود  ..ولكن ال أ�خرج ُه عن تلكم التفاعيل
قد أ�جدّد قي بنية ّ
اخلليل ّية الع�شر  ..ومل أ�كن ألرهق روحي باال�شتغال على تداخل البحور املتنافرة التفعيلة
 ..فذلك يغوي الذائقة ويبعد ال�شعر عن الومي�ض وا إلبهار ..
البنيوي كله كذلك  ..بل هنالك من التجديدات الرائقة التي
وال أ�ريد أ�ن أ�قول أ�ن التجديد
ّ
مو�شى بجمال خمتلف
تت�سامر فيها التفعيالت املتقاربة الوقع لتك ّون يف النهاية ن�سيج ًا
ً
 - ..كيف تنظرين لل�شعر ،وال�شعراء من جيلك؟ ومن اجليل اجلديد؟
ري ال مباءٍ بل ب�سماءٍ ف ّوارة
ري �آخر  ..تطه ٌ
ال�شعر بك ّل جتلياته و�إمكانات ِه الوجود ّية هو تطه ٌ
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الروحي  ..وبال�صدق وال�شعور واخليال  ..وهو حيا ٌة تتقاطع مع الذات لتلتقيها
بالقلق
ّ
مفعمة باللطائف الكالمية ولتنزهها بغواي ٍة أ�حلى ..
ؤ
ً
ال�شعري مغايرا  ..وله ر�يوية لذيذة ..
ال�شعراء من جيلي  ..فيهم من كان ح�ضوره
ّ
أ
ملح
أ��ضاف و�سي�ضيف  ..وفيهم من كان مكرو ًرا ومل يزد على ال�شعر �إال ا�سمه  ..كذلك � ُ
�سحر اخليال ..ومن يخلقون م�ص ّبات جديدة
يف القادمني ممن ي�سرجون بحروفهم َ
للكلمة اخللاّ قة !..
تقان رمزية أالنا  ..وما أ�بدع أ�ن نعي
فما أ�روع أ�ن جند جتارب مفعمة الروح تتف ّر ُد ب� إ ِ
م�س ؤ�ولية أ�خرى لل�شعر تبتني على ال�سم ّو با إلن�سان مل�صاف أ�على !..
بر أ�يك هل حتظى ال�شاعرات باملكانة املالئمة لهن يف املجتع؟ّ
ال�صف أالول للمثقفات
بوعي أ�كرب أ�جد أ�ن الطريق باتت مم ّهدة لتكون ال�شاعرة هنا يف
ٍ
 ..فهاهي ترمز وتنجز  ..وت�شتعل وت�شتغل  ..وت�سهر وت�سحر  ..بتورطها بفتنة الكلمات
وها الفعاليات التي تُقام واالحتفاء الذي يعتمل لها  ..لهو دليل على تركيز وتدعيم
أالنثى ال�شاعرة  ..لتكون �سفرية احلرف ور�سولة اخليال لت�صحيح م�سار الروح ..
عليك هذا اللقب ؟ و�إىل أ�ي مدى جتدينه
 �شاعرة املاء والبحر» من أ�طلقِ
لك ،وهل تخدم أ
اللقاب بر أ�يك املبدعني أ�م ال؟
مالئما ِ
أ
أ�حد الن ّقاد ال�سعوديني قالها  ..هو اليحيائي عبد الواحد � ..تذكر يومها قراءته ال�شعرية
لتجربتي الب�سيطة  ..فقد حت�س�س كما غريه ّ
ت�ضخم الذات البحر ّية يف ن�صو�صي ..
الكلمات طعمه ولونه ورائحته
فكان املاء بتنازعات ِه املختلفة حا�ض ًرا ومت أ�جج ًا يحف ُر يف
ِ
وواقع من املاء للماء ..
ٍ
روحي بالغ احلدّة ٍ
كانعكا�س ٍ
فال غرو �إن احت�ضنت ق�صائدي حينها ج�سدَ البحر  ..وعاي�شت قلق امللح فيه  ..بنوافري
احلب أ
واللق  ..على �شكل قطرات قلب مائ ّية النكهة !..
ِ
ق�صائدك»قدر
تكتبني ال�شعر العمودي و�شعر التفعيلة ومن أ�جملِ
احلناء» وهي ق�صيدة تفعيلة ،هل يختار ال�شاعر القالب ال�شعري الذي
يعرب من خالله أ�م أ�ن الفكرة هي من تفر�ضه وتختار ،وعلى ماذا ي ؤ��شر
غلبة الق�صيدة العمودية يف �شعرك؟
ّ
حينما تت�س ّلل روح ال�شاعر �إىل كون الكتابة والبوح  ..ف�إن الق�صيدة وحدها تتلغز  ..على
�شكل مغامرة مبهمة ال�شكل م ّوارة الروح حادّة الوقع  ..هي من تختار هي  ..وتختار
العمودي
اخلليلي
ت�شكيلها الذي يجعل ال�شاع ُر يكابدها ح َّد النفـَ�س  !..و�إن غلبني البح ُر
ّ
ّ
أ
فلنه النافر بروحي لقرب ِه منها ..
 كيف ب�إمكان ال�شاعرة أ�مل الفرج املوازنة بني ذائقة اجلمهور وذائقةالنخبة يف كتابتها لل�شعر وهل ت أ�خذ هذا أ
المر يف ح�ساباتها عند
الكتابة؟

الوقت ال�ضائع
مصطفى الكحالوي

غالف ديوان ال�شاعرة
قدر احلناء

فصار القلب يعصاين
ملاذا جئت يا قمري
فأخشى أن حتبيني
إىل صحراء أزماين
وأن تدميك نرياين
وقد جفت ينابيعي
فصديني ورديني
وماتت كل أغصاين
وعييش خلف قضباين
رميت سهام عينيك
عصفت بكل وجداين وبيعي كل تيجاين
وال تستعذيب ناري
فال سحر خيلصني
فهذا احلب أشقاين
وال أرض سرتعاين
أحاول منك أن أهرب وأرهقني وأبكاين
ورغم جراحه أهوى
فيرصخ يف رشياين
لعل احلزن ينساين
فدليني ملن أجلأ
دعيني اآلن سيديت
وقد حطمت أركاين
أقاوم مد شطآين
أنا رجل من املايض
وحلم قد يباغتني
زمان احلب أبكاين
وأنت فراشة صغرى وموج سوف يلقاين
دعيني اآلن أنساك
قطفت زهور بستاين
وعشت اآلن يف نبيض وأنسى كل أحزاين

ال�شعري حتتاج �إىل أ�ن�سنة عالية  ..لي�صل الدفق احلياتي النا�شئ
عمل ّية التلقي
ّ
من الق�صيدة �إىل دواخل املتلقي  ..وبال ّ
تتجه ألبعد يف تلك العملية
�شك فالنخبة ّ
أ
فهي قادرة على تن�ضيج الفكرة ال�شاردة من فم وروح ال�شاعر  ..كما �ن ال�شعر ذو
ا إلدها�ش قاد ٌر على التم ّكن من حرث م�شاعرهم ب�صدق ..
ً
ن�صيب للعام ّة ممن يتذوقون ويطربون خ�صو�ص ًا �إن كان ال�شعر حانيا يف
ويبقى
ٌ
ا إليقاع �سهل املعاين �صادق ال�شعور ..
 أ�ين جتد أ�مل الفرج نف�سها من ق�صيدة النرث؟أ�قر ؤ�ه و أ�لت ّذ به ويل حماوالت ب�سيطة جدً ا فيه  ..أ�عزو ذلك لـ نب�ضي  ..فله �إيقاعه
وترنيماته وله مو�سيقاه  ..فروحي ما فتئت تن�ش ّد لذاك ا إليقاع لتتم ّرن على البقاء
 ..أ
ولن آلمايل وحرويف دوزنة غناء  ..فال�شعر بتفعيالته ونب�ضاته ا إليقاع ّية
وغنائ ّيته الناهرة أ�راين فيه أ�م ًال ..
القلوب ب أ�ن حتـ
 فحرا ٌم علىِ
ـ يا بعيد ًا عن الهوى القت َِّال«
�شعرك مفعم ب�صور احلب والهوى ،هل جتدين أ�ي أ�ختالف يذكر بني
ِ
قدرة ال�شاعرات وال�شعراء يف التعبري عن �صور احلب والهوى؟
أ� ؤ�من أ�ن ال ا�ستثناءات يف ال�شعر �إال أالنثى  ..فهي وحدها الـ كاريزما وهي
روح ّيته..
ال�شاعري  ..وبحال وب آ�خر فال�شاعر
باخليال
مرهونة
ال�شعري
بداع
ل
ا
حتوالت
�إن
ّ
ّ
إ
يزفر ق�صائده بروحه  ..ويف ال�شهقة ا ُ
حلب ّية ال�شعر ّية �إيحاءات كربى وجتليات أ�كرب
 ..قد نراها غائمة تارة  ..و�شفيفة أ�خرى  ..و�ستكون أ� ّ
�شف و أ�عذب �إن خرجت
بخيال �شاعرة  !..وال أ�غفل ا آلخر  ..فما كتب ُه ال�شعرا ُء يف مدى قرون
م�ستح ّمة
ِ
طوال من تغزّل وحت ّرق وتزلف وجوى يف املر أ�ة أ�م ّد املنجز بالكثري ..

ليلة ر أ��س ال�سنة

زهراء حمادي

يف البداية انا ل�ست كاتبة وال أ�هوى الكتابة �إمنا أ�رتب أ�بجديات الوجع يف ليلة دقت نواقي�س الفرح وعلت التهاين وك أ�نها غراب اخر�س مه�شم اجلناح
�..آويت �إىل زاوية من زوايا غرفتي ألرثي فقد ًا م ؤ�مل ًا  ،ت�سللت دمعة جريئة ك�سرت �صمت ًا طويل لرتوي ق�ص�ص ًا جميلة عن �إمر أ�ة الم�ست روحي بجمالها ..
الزلت اتذكر �صوتها الرقيق يطرب يف م�سامعي وابت�سامتها الدافئة  ،جميلة هي روحها  ،كجمال الورد  ،قلبها وطن مدجج باحلب ..
هذه الليلة كقهوتي متام ًا  ،مر ًة �سوداء ارت�شف منها أالمل جرعات  ،و أ�ي ليلة هذه املُثقلة أ
بالحزان و أ�نا اتقلب لتهد أ� ثورة الوجع ..
لك من عود ٍة ت�شفي علة الفقد ال�سقيم ! ملا ا�ستعجلتي الرحيل ! ملا ا�ستعجلتي الرحيل !..
عليك  ،هل ِ
أ�يا ( ودا ٌد ) �سالم ًا ِ
فقدك !
بك وك أ�ين اعي�ش كابو�س ِ
اخربيني أ�ي رثاء يليق ِ
روحك ب�سالم
وعليك ،
بك
لرحيلك امل ؤ�مل ..لرتقد ِ
ِ
ِ
اطف أ� اجلميع �شموع االحتفال وبقيت وحدي احتفل ِ
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�سعيد احلبيب يف حديث عن التاريخ الريا�ضي يف القطيف

نقلت الريا�ضة من �صراع «ال�شاطئ» و»الـبــــــــدر» إ�ىل إ�لفة «الرتجي»

كلفت برئا�سة نادي الرتجي و�أنا مدير لثالث مدار�س يف وقت واحد
حوار /ف ؤ�اد ن�صر اهلل ـ �سلمان العيد
أ�كرث من خم�سني عاما ق�ضاها �سعيد بن �سلمان العبد الهادي احلبيب يف خدمة املجتمع ،وخدمة امل�صالح العامة ،من أ�كرث من بوابة.
فهناك البوابة الريا�ضية ،وهي بوابة وا�سعة ،ما أ�ن تفتح �إال على جمموعة من التداخالت واملناف�سات ،تبد أ� وتكاد ال تنتهي ،من هذه البوابة دخلها العبا ،ومديرا ،ومناف�سا،
وحقق العديد من ا إلجنازات لي�س اقلها امل�ساهمة يف دمج ناديي ال�شاطيء والبدر ،وهي ا�شهر واهم عملية اندماج ريا�ضية �شهدتها حمافظة القطيف طوال تاريخها
الريا�ضي.
أ
وت أ�تي بعد ذلك البوابة االجتماعية التنموية ،فهي �و�سع من نظريتها الريا�ضية ،كونها �إذا انفتحت فنطاق التعامل والتداخل يتم مع جميع فئات املجتمع ،فكل واحد
لديه همومه ،لي�س على ال�صعيد املادي فقط ،و�إمنا هناك �صعد أ�خرى ا�شد تعقيدا و�صعوبة.
وهناك البوابة االقت�صادية التي ال يتوقف احلديث حولها ،وهي عملية تدور مثل ال�ساعة ،م�ستمرة با�ستمرار احلياة.
س�ول ،يعمل يف وظيفة مل تخل من م� ؤ
ومع هذه االهتمامات فهو �إن�سان م� ؤ
س�ولية عامة ،وال تكاد تتباين عن اهتماماته التطوعية أالخرى� ،إال وهي مهنة التعليم ،التي
زاولها  35عاما مع زوجته.
ؤ
�إننا بهذا اجلمع بني الريا�ضة وال�ش�ون االجتماعية والتعليم نقف أ�مام �شخ�صية� ،إذا �شئنا او حاولنا تو�صيفها باخت�صار ف�سوف نقول �إننا امام «�شخ�صية نادرة وقادرة على
الفعل» ،متلك �إرادة فوالذية ،متتلك من القدرات ما جتعلها تنظم احلياة بني كل هذه االهتمامات.
�إنه احلاج �سعيد بن �سلمان عبدالهادي احلبيب الذي امتهن التعليم هو وزوجته ،ق�ضى اكرث من  50عاما بني هذه االهتمامات ،خرج منها را�ضيا �سليما معافى ،ي�شعر
ب�شيء من الر�ضا ،لكنه ي أ�مل �شيئا أ�راد حتقيقه فتحقق بع�ضه� ..إننا بالفعل امام ق�صة جميلة حتمل الكثري من املعاين واملعاناة ،وتنتقل من ف�صل �إىل �آخر بعربة وعظة،
جتد بطلها هادئا غري متذمر وال يعتب على املجتمع ،الذي ما فت أ� يبادله حبا بحب ..تلك الق�صة رواها لنا أ�بوح�سام يف احلوار التايل:
ــ ال �شك ان عالقتكم بالريا�ضة لها ق�صة متعددة الف�صول ،كيف بد أ�ت تلك
العالقة؟
ـ تعود عالقتي بالريا�ضة وكرة القدم بوجه خا�ص �إىل فرتات الطفولة واملراهقة ،فمنذ أ�ن
كان عمري  15عاما ان�ضممت �إىل فريق «بور�سعيد» بالقلعة ،وكان هذا الفريق أ�حد ثالثة
فرق كبرية متناف�سة يف القطيف ،فكان هناك أ�ي�ضا فريقا «النور» و»الن�سور» ،ولو �شئنا
التحديد فقد التحقت بهذا الفريق عام 1377هـ وقد اندثر هذا الفريق وتف ّرقت عنا�صره
على الفريقني ا آلخرين (النور والن�سور) ،وذلك يف عام 1379هـ ..وبالن�سبة يل مل أ�ن�ضم
�إىل أ�ي من الفريقني ،و�إمنا ذهبت اىل اجلنوب و أ��س�ست فريقا جديدا أ�طلقت عليه �إ�سم
«الوحدة» ،يغطي منطقة الدبابية وما حولها ،وا�ستمر لعامني كاملني فقط وانتهى ،وحت ّولت
عنا�صره �إىل فريق جديد �ساهمت يف ت أ��سي�سه حتت م�سمى «ال�شباب» ،وقد تعاون معي
جمموعة من أال�صدقاء لت أ��سي�سه عام 1381هـ وكنت حينها م�شرفا على الفريق برفقة أ�خي
كامل ،وحبالن الق�صاب ،وعبداهلل املرهون ال�سيهاتي ،وح�سن التاروتي ،و أ�مني ال�شربكة،
ويف العام 1387هـ أ�ي بعد �سبعة أ�عوام من ت أ��سي�س هذا الفريق قمت بت أ��سي�س فريق جديد
أ�ي�ضا حتت �إ�سم «ال�سالم» ،وعملت أ�ن أ��ضم �إليه بع�ض العنا�صر من فريق «ال�شباب» ،وقمت
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مبحاوالت لدمج الفريقني ،مل يكتب لها النجاح �إال يف عام 1390هـ وعلى �إثر ذلك ظهر
فريق �إ�سمه «اخلط»وهو ـ كما نعلم ـ �إ�سم القطيف القدمي ،وبحكم عالقتي الطيبة مع بع�ضد
امل�س ؤ�ولني يف مكتب الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب يف املنطقة ال�شرقية مت ت�سجيل الفريق
ك أ�حد أالندية الر�سمية يف املنطقة ال�شرقية ،و�صرت أ�نا رئي�سا للنادي ،وكان ذلك مبثابة
للداري
�إعالن عن اعتزال مزاولة الريا�ضة كالعب ألن نظام رعاية ال�شباب ال ي�سمح إ
مبزاولة اللعب ،وبقيت يف هذا املوقع ملدة عامني ،وقد �شارك النادي يف الدوري املحلي،
وبعد خروجي من الفريق ان�ضم كافة العنا�صر اىل كل من نادي «البدر» ونادي «ال�شاطيء»
اللذين كانا قائمني يف تلك الفرتة ،وكنت حينها قد راودتني فكرة ترك الريا�ضة بالكامل
والتفرغ اىل حياتي ال�شخ�صية واالجتماعية.
ــ خالل هذه الفرتة كيف كان متويل هذه الفرق ،خ�صو�صا و�إنها كانت غري
ر�سمية؟
ـ التمويل كله ذاتي ،من الالعبني وا إلداريني ،فالبع�ض يدفع ع�شرة رياالت يف ال�شهر،
والبع�ض ا آلخر يدفع رياال أ�و ريالني او ثالثة رياالت ،كما أ�ن املوظفني كانوا يدعمون فرقهم
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إ�جنازات عديدة حققها «الرتجي» تفوق إ�نتاج ما قبل الدمج

ــ بعد االن�ضمام اىل ال�شاطئ ،وكانت هناك مناف�سة حادة مع البدر ،كيف
ت�صفون لنا تلك املرحلة؟
ـ لقد �صرت رئي�سا لنادي «ال�شاطيء» خالل الفرتة  1393ـ  1401وكانت تلك الفرتة
قمة العطاء يف النادي ،وكانت جميع أاللعاب تزاول يف هذا النادي ،والتفاعل من قبل
الريا�ضيني ال يو�صف يف تلك املرحلة ،التي اتذكر �إنني ح�ضرت لقاء أ�ندية اململكة الذي
عقد يف الريا�ضن ،ممثال ألندية القطيف التابعة ملكتب الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
بالقطيف ملناق�شة حفل تكرمي الرئي�س العام للرئا�سة الراحل االمري في�صل بن فهد بن
علي فكرة دمج ناديي البدر وال�شاطيء ،وقمت بالت�شاور
عبدالعزيز ،يف ذلك الوقت طر أ�ت ّ

اخلط
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و أ�نديتهم مبا جتود به أ�نف�سهم خا�صة و أ�ن اغلب مقرات أالندية م�ست أ�جرة.
مع أ�ع�ضاء جمل�س �إدارة نادي ال�شاطيء التي كنت أ�نا رئي�سه ،فالقيت موافقة بذلك،
ف أ�عددنا خطابا بهذا اخل�صو�ص ،وقمنا ببعثه اىل ا إلخوة يف �إدارة نادي البدر ،وا�ستمر
ــ يلحظ من العر�ض ال�سابق أ�ن هناك مناف�سة كبرية بني الفرق ،ولكن ملاذا معهم ذلك اخلطاب ملدة �سبعة أ��شهر ،ثم جاءت املوافقة على االندماج.
هذه التنقالت من فريق �إىل آ�خر؟
جمردة أ�م أ�ن هناك حوادث معينة اقت�ضت
ـ كل فريق له جماعته (�شلته �إذا �صح التعبري) ،وحينما أ��س�ست فريق «ال�سالم» عام ــ هل جاء هذا االندماج كفكرة ّ
1387هـ كان ب�سبب حتفظي على بع�ض أ�فكار بع�ض الزمالء يف فريق «ال�شباب» ،ف�صارت مثل هذه اخلطوة اجلريئة؟
املناف�سة بني الفريقني ،وجتاوزت امل�س أ�لة حدود املناف�سة الريا�ضية اىل حد ال�شجار ـ يف احلقيقة كانت هناك م�شاكل كبرية بني الناديني ،مل تكن يف حدود أ�و يف �إطار املناف�سة
وال�سباب وامل�شاكل ،حتى �إنني يف �إحدى املباريات قلت باحلرف الواحد�»:إذا متكن ال�شباب الريا�ضية ،هذه امل�شاكل فر�ضت على الطرفني التفكري ب�شكل جدي يف حتقيق هذا الدمج،
من هزميتنا ف�سوف أ�حرق حذائي» ،وكان يف الفريقني عنا�صر من «البدر» ،وعنا�صر من وجاءت املبادرة من نادي «ال�شاطيء» ،والقت موافقة من «البدر» ،ولعلي اتذكر أال�شخا�ص
«ال�شاطيء» ،حينها قام بع�ض املناوئني بال�ضغط على الناديني ملنع العبيهم من امل�شاركة الذين كانوا داعمني لهذه املبادرة مثل �شفيق اجل�شي ،وعبداللطيف أ�بو ال�سعود ،وحم�سن
يف املباراة ،وكانت النتيجة أ�ن هزم فريقنا ،وحينما أ�ردت حرق احلذاء جاء بع�ض أالخوة احلمران ،وعبداهلل الوزان ،حيث متت عدة لقاءات لبحث �إجراءات الدمج ،بعد االتفاق
من قبيلة اخلوالد بعنك وتدخلوا ومنعوين من ذلك ،و�ساهموا يف منع حدوث م�شكلة ،ولكن عليه من حيث املبد أ� ،فكانت اخلطوة أالوىل هو ت�شكيل جمل�س �إدارة جديد من الناديني،
مع ذلك وبجهود أالخوة ووعيهم مت دمج الفريقني كما �سبق القول.
والرتخي�ص من الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب ،التي باركت الدمج و أ�عطتنا املوافقة،
بعد أ�ن اتفقنا على ا إل�سم وهو «الرتجي» بعد مت تداول جمموعة اقرتاحات أل�سماء مثل
ــ بعد هذه أ
والندماج ،هل انتهت باعتزال «اخلط» و»ال�شباب» ،وبعد كل تلك اجلهود ا�ستطعنا بتوفيق اهلل ايقاف النزيف من ت�شكيل
الحداث وعمليات االنتقال إ
الفرق أ
والندية ،فتم �إطالق نادي «الرتجي» وكان ا إل�سم من اقرتاحي بحكم �إعجابي بنادي
الريا�ضة ،أ�م جرت أ�حداث جديدة أ�خرى؟
ـ ال مل تنته ،ومل يرتكني ا إلخوة الريا�ضيون يف حايل� ،إذ بعد �ستة أ��شهر من انتهاء فريق «الرتجي التون�سي» ،ومت ت�شكيل جمل�س ا إلدارة و�صرت انا رئي�سا للنادي اجلديد الذي
«اخلط» ،وتقا�سم تركته بني «ال�شاطيء» و»البدر» ،جاءت يل جمموعة من أال�صدقاء �ضم يف ع�ضويته »:عبداللطيف أ�بو ال�سعود� ،شفيق اجل�شي ،عبداهلل الوزان ،عبدالواحد
أ
عبدالمري البيك» و�صرت أ�نا رئي�سا للنادي .وقد كان نادي «ال�شاطيء» متميزا
ممن كانوا يف فريق «بور�سعيد» ،و�صاروا أ�ع�ضاء مبجل�س �إدارة «ال�شاطئ» ،وطلبوا م ّني اخلنيزي،
االن�ضمام معهم يف �إدارة النادي ،و أ�ذكر منهم »:عبدالر ؤ�وف اخلباز ،وعلي را�شد الغامن» يف بع�ض أاللعاب ،و»البدر» كان متميزا يف أ�لعاب أ�خرى ،لكنهما بعد الدمج �صار اجلمع
وغريهما ،وبعد جل�سة طويلة من النقا�ش ،وقد كنت أ�رف�ض الدخول اىل �إدارة النادي ،بني املتميزين وبرزت لنا أ��سماء يف �سماء الريا�ضة على م�ستوى اململكة يف الكرة الطائرة
لكنهم ا�ستطاعوا يف البداية �إقناعي لع�ضوية املجل�س ،وحينما وافقت مت تر�شيحي للرئا�سة�( ،شوقي اجل�شي ،في�صل عيد ،حممد عيد ،عبدالعزيز ابو ال�سعود ،وعبداهلل الوزان) ،ويف
وبعد حماوالت حثيثة منهم ـ أ�ي�ضا ـ وافقت على الرئا�سة وبقيت رئي�سا لنادي ال�شاطئ كرةال�سلة (حممد من�صور الزاير ،من�صور الزاير ،طارق ال�سنان ،حممد املنا�سف ،زكي
البي�ش ،احمد الغراب) ،ويف كرة اليد (�ضرغام العيد� ،سعيد فريج ،و�إح�سان اجل�شي)..
بالقطيف لفرتتني .
أ
تلك �مثلة فقط.
ــ قبل الدخول يف تفا�صيل �إدارة «ال�شاطئ» مع مناف�سه «البدر» ،ويف غمرة
هذه التنقالت والتف�صيالت ،مل حتدثنا يف أ�ي مركز كنت تلعب ،ومن أ
الندماج؟
ال�صل ــ كيف كان الو�ضع املادي للنادي بعد إ
أ�ي أ
ـ النادي بعد ا إلندماج �سار يف الطريق ال�سليم ،فقد كان كل من نادي «ال�شاطيء» ونادي
اللعاب زاولت؟
ـ ت�ستطيع أ�ن تعتربين (جوكر) يف امللعب ،وكذلك يف أاللعاب ،ففي حال كرة القدم كنت
أ�لعب يف كل املراكز ،وبعد ذلك �صرت أ�لعب جميع أاللعاب من كرة القدم اىل كرة الطائرة
وحمل أالثقال وكرة اليد وال�سلة والدراجات ،مبعنى أ�نني مار�ست الريا�ضة ب�شتى أ��شكالها
ولذلك ا�ستمر ج�سمي على حيويته مع كرب �سني ،ورغم تركي للريا�ضة ألكرث من خم�سة
وثالثني عاما.

حوار

الهموم ا إلجتماعية جاءتني يف ظل اهتمامي الكبري بال�ش�أن الريا�ضي

«البدر» يح�صالن من الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب مليون ريال لكل منهما ،وبعد ا إلندماج
باتت امليزانية تزيد على املليون ريال �سنويا ،ولكن بعد ذلك ب�سنوات تتالت علينا ظروف
�صعبة و�ضعت النادي يف أ�زمة مالية معقدة ،ا�ضطررنا ألن نقرت�ض مبلغا ماليا من الرئا�سة
العامة لرعاية ال�شباب ،وقد مت جتاوزها بتعاون اجلميع ،بعدها قررت ترك الريا�ضة وترك
النادي و�إتاحة الفر�صة للجيل القادم� ،إذ جاء من بعدي وليد القطري ،ثم ف ؤ�اد الدهان،
ثم زكي الزاير ،و�شفيق �آل �سيف ،ه ؤ�الء قاموا بخدمات كبرية وملمو�سة للنادي ،وكل من
يتابع أ�و�ضاع النادي يف الوقت احلا�ضر يلحظ ذلك.
ــ ماذا عن املن�ش�آت اخلا�صة بالنادي ،كاملالعب وال�صاالت وما �شابه ذلك؟
ـ اتذكر �إين ح�ضرت م ؤ�مترا لر ؤ��ساء أالندية ال�سعودية عام 1397ه ـ فتحدثت امام احل�ضور
وقلت لهم ب أ�ن القطيف هي أ�ول منطقة تتحرك فيها الكرة باملنطقة ال�شرقية ،ومع ذلك
ال يوجد لديها ملعب أ��سوة بباقي أالندية ،فطلب منى الرئي�س العام لرعاية ال�شباب مني
توفري أالر�ض ،والباقي �سوف تتكفل به الرئا�سة لبناء ا�ستاد ريا�ضي ا�سوة ب أ�ندية الدرجة
أالوىل فئة ( أ�) ،مثل ا�ستاد نادي القاد�سية ونادي النه�ضة باملنطقة ال�شرقية ،حينها كان
رئي�س البلدية االخ من�صور بن ح�سن املرزوق ،وهو من أ�هايل القطيف ،وطلبت منه توفري
قطعة ار�ض يف املنطقة البحرية ،أ�و يف أ�ي موقع تابع للبلدية ،لكنه أ�فاد بعدم وجود أ�را�ض
يف الوقت احلايل ،وقد حاولت معه كثريا ،وكنت حينها ع�ضوا يف املجل�س البلدي وقد ت�سنى
يل ا إلطالع على قائمة املنح التي و ّزعت ،وبعدها طلبنا قطعة أ�ر�ض من �شركة ارامكو
ال�سعودية يف خمطط الرام�س بالقطيف �شماال (النا�صرة) ،وبالفعل ح�صلنا على أالر�ض
التي تقدر م�ساحتها ب ـ  53الف مرت مربع ،ومواقف لل�سيارات جنوبها ،وقد ظهرت لنا
عدة عقبات من هنا وهناك ،وتعطلت املعاملة بعد توقيع املح�ضر وا�ستالمه لتكملة باقي
ا إلجراءات ،ويف تلك الفرتة �سافرت �إىل امريكا واملعاملة موجودة يف �إدارة التخطيط
باملنطقة ال�شرقية بالدمام ،وبعد عودتي من ال�سفر ،ذهبت اىل مكتب التخطيط و أ�ح�ضرت
املعاملة �إىل البلدية لرفعها لفرع وزارة املالية باملنطقة ال�شرقية لتحويلها اىل كاتب العدل
بالقطيف ،ولكن مل يح�صل �شيء من ذلك لوجود تعديات من قبل املزارعني ،وبعدها
خرجت من النادي ومل حت�صل متابعة جادة من قبل ا إلدارة اجلديدة أ�و ا إلدارة التي كانت
حتى انتهاء أ�مرها �إىل الزوال بعد جهد كبري.
ـــ لو أ�ردنا ان نبتعد قليال عن الن�شاط الريا�ضي� ،إىل جماالت أ�خرى لن�س أ�ل
ب أ�نك خالل هذه الفرتة هل اقت�صر دورك يف الن�شاط العام على الريا�ضة
والقت�صادي؟
الجتماعي إ
فقط أ�م كانت هناك أ�ن�شطة أ�خرى على ال�صعيد إ
ـ يف غمرة ان�شغايل بالن�شاط الريا�ضي ،من خالل الفرق أ
والندية التي �سبق احلديث عنها،
ويف عام 1395ه ـ مت تر�شيحي لع�ضوية املجل�س البلدي ،وكان رئي�س املجل�س وقتها املرحوم
احلاج احمد �سنبل ،وهذا املجل�س قد مت تعيينه بالكامل عن طريق أ�مري املنطقة ال�شرقية
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حينها االمري عبداملح�سن بن جلوي ،وكان من �ضمن اع�ضاء املجل�س كل من «من�صور
ر�ضوان ،وحممد �سعيد ال�شيخ حممد علي اخلنيزي ،حممد علي ال�شما�سي» ومدته خم�س
�سنوات ..وخالل تلك الفرتة أ�ي�ضا مت تكليفي كممثل للمجل�س يف جلنة تثمني العقارات
املراد انتزاع ملكيتها يف بع�ض مناطق القطيف مثل القلعة وما جاورها ،وهذه اللجنة بقيت
تعمل حتى بعد حل املجل�س ،وبقيت أ�نا احد أ�ع�ضائها بعد أ�ن مت تر�شيحي لذلك من قبل
املحكمة الكربى بالقطيف مع أالخ ح�سن على ال�سنان ،وغر�ضه تثمني عدد من أالرا�ضي
يف �شوارع القطيف أالخرى مثل �شارع اخلليفة عمر ،وبقيت أ�عمل يف هذه اللجنة ملدة 17
عاما ..ويف عام  1423مت تر�شيحي أ�ي�ضا لع�ضوية املجل�س املحلي لتنمية حمافظة القطيف
ب�صحبة كل من ال�سادة( :احمد �صالح احلبيب ،وف ؤ�اد الدهان ،وريا�ض امل�صطفى،
أ
عبدالمري)� ،إ�ضافة �إىل ر ؤ��ساء الدوائر احلكومية ـ با�ستثناء املحكمة ـ ومهمة
وعبداهلل
هذه اللجنة هي البحث عن امل�شاريع الناق�صة يف املحافظة ورفعها �إىل مقام أ�مارة املنطقة
ال�شرقية ،ومنها �إىل الوزارات املعنية ،وقد انبثقت عن هذا املجل�س عدة جلان كنت ع�ضوا
يف بع�ضها مثل اللجنة التعليمية ،والثقافية ،وال�شبابية ،ومهمة هذه أالخرية درا�سة الو�ضع
املايل أ
للندية الريا�ضية ،وقمنا بزيارة بع�ض أالندية يف املحافظة مثل اخلط بالقطيف،
وم�ضر بالقديح ،وال�صفا ب�صفوى ،وذلك لدرا�سة أالو�ضاع املالية لتلك أالندية وغريها،
كما كنت ع�ضوا يف اللجنة الزراعية والتي مهمتها درا�سة و�ضع ا إلنتاج الزراعي باملحافظة
ب�صورة مف�صلة واقرتاح احللول الالزمة .ويف العام 1425هـ عادت امل�س أ�لة الريا�ضية مرة
أ�خرى ،فقد مت تعييني نائبا لرئي�س مكتب الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب بالقطيف وكان
حينها حممد ال�سناين ،كما مت تعييني وملدة أ�ربع �سنوات نائبا له ،وكنت أ�ح�ضر بالنيابة
عنه يف العديد من الفعاليات مثل م ؤ�متر بيوت ال�شباب العربي الذي عقد يف الريا�ض،
وح�ضره عدد من امل�س ؤ�ولني ور ؤ��ساء بيوت ال�شباب العربي الذي عقد يف الريا�ض ،و أ�تذكر
أ�ين اقرتحت على أالخ ال�سناين ت�شكيل جلنة ملقابلة الرئي�س العام لرعاية ال�شباب أالمري
�سلطان بن فهد ،وقد أ�يد الفكرة واتفقنا على ت�شكيل أالع�ضاء وهم (ال�سيد ح�سن العوامي،
واملرحوم عبداهلل ال�شما�سي ،حممد �سعيد حممد علي اخلنيزي ،و أ�نا) ،ومت حتديد املوعد،
وحينها اعتذر العوامي ،ثم اعقبه اخلنيزي ،وبقيت أ�نا مع ال�شما�سي و أ��ضفنا لنا يف الوفد
الدكتور حممد اخلنيزي والتقينا أ
بالمري �سلطان الذي ا�ستمع لنا ،وجتاوب مع مطالبنا
ووجه �سكرتريه ب أ�خذ قائمة الطلبات و�إحالتها اىل اجلهات املكلفة بذلك لتنفيذها ،ومت ـ
على �إثر هذا اللقاء ـ �إن�شاء مدينة أالمري نايف الريا�ضية ،واملر�سم بعد ب�ضعة أ��شهر من
هذا اللقاء.
ــ وهل انتهت الق�صة وبقيت على دورك الريا�ضي ،وع�ضوية اللجان العامة
املذكورة؟
ؤ
ـ رغم كل ا إلن�شغاالت بالريا�ضة وم�شاكلها ،كانت هناك م�س�وليات عامة كان يل ال�شرف
يف ع�ضويتها ،ففي العام 1387هـ أ��صبحت ع�ضوا يف جلنة التنمية االجتماعية التابعة ملركز
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اخلدمة االجتماعية بالقطيف مع كل من «ال�سيد عدنان العوامي ،واملرحوم مهدي �سويدان،
واال�ستاذ ح�سني عبدالعال( ،هو امل�شرف الثقايف باملركز) ،وعلوي اخلباز ،زكي املرزوق»
برئا�سة حممد �سعيد ال�شيخ حممد علي اخلنيزي» وكان من مهام هذه اللجنة هي حت�سني
امل�ساكن ،وتقدمي معونة ال�شتاء ،وم�ساعدة الطلبة ال�ضعفاء ماليا ،ومتديد موا�سري املياه
للبيوت املحتاجة ،وغري ذلك من امل�ساعدات املالية ،فاللجنة حت�صل على أ�موال املتربعني
ومن الدولة ممثلة حينها بوزارة العمل وال� ؤش�ون ا إلجتماعية ،و�شركة أ�رامكو ال�سعودية،
وغريها ،ونقوم ب�إنفاقها يف هذه املجاالت ،وبلغت ميزانيتها يف بع�ض الفرتات يف حدود
 600ـ  800أ�لف ريال ،وقامت اللجنة ببناء مبنى الرو�ضة احلايل ،و�صرت م�شرفا عليه،
كما أ��سندت يل يف وقت ما مهمة �سكرتارية اللجنة مع �إ�شرايف على الرو�ضة ،وقد غادرتها
وكان ير أ��سها من�صور القطري ،ثم تعاقب على رئا�ستها كل من املرحوم حممد �سعيد
ال�شيخ حممد علي اخلنيزي ،واال�ستاذ حممد من�صور الزاير ،واال�ستاذ علوي باقر اخلباز،
وقد ر�شحت من قبل اللجنة حل�ضور عدة م ؤ�مترات ملراكز اخلدمة االجتماعية باململكة
ملناق�شة وبحث العقبات التي تواجه اللجان أالهلية� ،إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات والتجارب
بني أ�ع�ضاء اللجان ،وقد ح�ضرت عدة اجتماعات من هذا القبيل يف كل من الريا�ض ومكة
املكرمة والق�صيم واملدينة املنورة ،وكان يرت أ��س هذه اللقاءات جميعها وكيل الوزارة لل� ؤش�ون
االجتماعية ،وكان أ�كرث أال�شخا�ص رفقة يل هو ال�شاعر ال�سيد عدنان العوامي ،و اال�ستاذ
علوي باقر اخلباز.
ــ لعل �س ؤ�اال يتبادر اىل الذهن يف هذا اخل�ضم من اللجان ،وامل�س ؤ�وليات العامة،
أ
والندية الريا�ضية ،وهو كم ا�ستمر معك هذا العطاء؟
ـ تلك م�سرية عمرها  55عاما ،أ��شعر فيها بالر�ضى كوين قدّمت خدمة لهذا املجتمع الذي
ي�ستحق منا كل تقدير واحرتام ،تنوعت بني املجاالت الريا�ضية واالجتماعية وكلها أ�عمال
تطوعية.
ــ حتدثنا كثريا عن أ
الن�شطة العامة ،لكننا بحاجة اىل وقفة ولو ق�صرية عن
احلياة العلمية وال�شخ�صية والعائلية اي�ضا فال �شك انها جديرة بالتوقف،
وال �شك يف انها حتفل بالكثري من املعطيات؟
ـ تويف والدي وكان عمري  13عاما ،وكنت أ�در�س يف مدر�سة زين العابدين (ع) وبعدها
انتقلت �إىل �صفوى مبدر�سة ا إلمام علي بن ابي طالب (ع) ،وبعدها انتقلت �إىل الدمام
ودر�ست مبعهد املعلمني ومل ا�ستطع موا�صلة درا�ستي لبع�ض الظروف ،ولكن الذي مل
أ�ح�صل عليه ح ّولته �إىل أ�والدي فلدي ـ وهلل احلمد ـ من أالوالد ثمانية ( أ�ربعة ذكور و أ�ربع
أ�ناث) ،فقد و�ضعت كل جهدي لتعليمهم للح�صول على أ�على ال�شهادات وهذا بتوفيق اهلل
�سبحانه وتعاىل ومتابعة زوجتي الغالية ( أ�م ح�سام) ،فلها الف�ضل ـ بعد اهلل �سبحانه
وتعاىل ـ يف ا�ستمرارهم وت�شجيعهم مبوا�صلة الدرا�سة وحثهم على املذاكرة ومتابعتهم
فالول(:د .ح�سام) حائز على �شهادة الدكتوراة يف جراحة املخ أ
يف البيت ،أ
والع�صاب
با إل�ضافة اىل جراحة العمود الفقري وهو يعمل ا�ست�شاريا جلراحة املخ أ
والع�صاب والعمود
الفقري مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي بالدمام ،والثاين( :د� .سائد) ح�صل على
�شهادة التجميل وجراحة أالوعية الدقيقة وجراحة ترميم ال�صدر وجراح اليد بالكامل..
والثالث (ب�سام) اختار �شهادة البكالوريو�س يف املالية والبنوك من جامعة امللك �سعود..
والرابع(:حممد) وهو أ��صغر أالوالد مازال يدر�س يف الواليات املتحدة أالمريكية ..اما
البنات فالكربى حا�صلة على �شهادة املاج�ستري يف التغذية العالجية وهي تعمل يف أ�رامكو

ال�سعودية ،والثانية حا�صلة على �شهادة املاج�ستري يف التثقيف ال�صحي ،والثالثة حا�صلة
على �شهادة البكالوريو�س يف التثقيف ال�صحي (مثل اختها) وكل منهما تعمل يف م�ست�شفى
امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام ،والرابعة تدر�س طب ا�سنان يف جامعة امللك �سعود
بالريا�ض ..وهذا ناجت عن جمهود م�شرتك ،ملتابعتهم يف املدار�س وتذليل العقبات التي
تواجههم لقبولهم يف اجلامعات.
ــ بعد معهد املعلمني اين كانت الوجهة؟
ـ التحقت مبعهد املعلمني يف الدمام ،وبعد أ�ربع �سنوات من الدرا�سة تقدمت �إىل الدرا�سة
يف دار التوحيد باملرا�سلة لكني مل أ�تقدم �إىل االمتحانات ،وقمت بالتدري�س يف أ�ول مدر�سة
أ�قيمت باخلرب وهي املدر�سة املحمدية باخلرب اجلنوبية ،وملدة �سنة واحدة ،وعدت �إىل
القطيف ،للعمل بالتدري�س مبدر�سة زين العابدين ملدة ا�سبوع واحد ،ثم انتقلت �إىل مدر�سة
اجل�ش االبتدائية ،وكنت مدر�س علوم ،ثم �صرت مدر�سا �شامال ،وتلك تتطلب جهودا
�إ�ضافية كون كل مادة بحاجة �إىل نوع معني وطريقة خا�صة من التدري�س و�إي�صال املعلومة،
وا�ستمر بي هذا احلال حتى عام 1390هـ حيث أ��صبحت مديرا بالنيابة ،ثم مديرا لثالث
مدار�س يف وقت واحد وهي (مدر�سة اجل�ش االبتدائية واملتو�سطة وامل�سائية ،ومدر�سة
املالحة االبتدائية ،والليلية) ،وكان يل على كل مدر�سة وكيل ،وبقيت على هذا احلال 30
عاما ،بعدها بقيت أ�ربع �سنوات مبدر�سة جعفر الطيار ب أ�م احلمام.
ــ يلحظ أ�ن هناك زحمة من أ
الن�شطة ،ف أ�نت مدير لثالث مدار�س ،ورئي�س
ألحد أ
الندية الريا�ضية ،وع�ضو يف أ�حد اللجان االجتماعية ،كيف كنت
توفق بينها؟
ـ ـ كل جهد اعطيه حقه ،وكان وراء ذلك توفيق من اهلل ،فقد كنت ـ با إل�ضافة �إىل ما ذكرت
ـ ك�شافا وم�س ؤ�وال عن ك�شافة معهد املعلمني بالدمام ،بل كنت قائد الك�شافة باملعهد ،وبعد
تخ ّرجي من املعهد وانتقايل �إىل املدر�سة املحمدية باخلرب كنت م�س ؤ�وال عن ك�شافة املدر�سة
واملدر�سة املتو�سطة باخلرب اجلنوبية ،حتى انتقايل �إىل القطيف توقفت عن ممار�سة
الن�شاط الك�شفي ،الذي كان له ف�ضل ـ بعد اهلل ـ يف الذهاب �إىل مكة املكرمة وكنت م�س ؤ�وال
عن ك�شافة املنطقة ال�شرقية ،امل�شاركني يف خدمة احلجاج ،وكان من �ضمن الك�شافة عي�سى
عفرييت وعبا�س العايف وكالهما من القطيف ..كما �إنني يف عام 1395هـ ويف ظل االهتمام
الريا�ضي �سابق الذكر أ��صبحت رئي�سا مل�شروع خزان مياه حي الدبابية بالقطيف ألكرث
من ع�شر �سنوات ،وامتد امل�شروع حلي أ�م اجلزم وحي اجلعيلي ،هذا امل�شروع عبارة عن
م�ساهمة من أالهايل بواقع  200ريال لكل م�ساهم ،مع ا�شرتاك �شهري قيمته  10رياالت..
بعد هذه امل�سرية ماذا تقول؟
ـ لقد ا�ستمر الو�ضع يف التعليم حتى عام  1421حيث تقاعدت بعد  35عاما يف التدري�س،
ومل تتوقف ع�ضوية اللجان العامة ،فدخلت يف أالعمال احلرة ،من قبيل املقاوالت و أ�عمال
ال�صيانة وجممع ور�ش ال�سمكرة وامليكانيكا وم�صنع أالملونيوم ،وكذلك تقدمي خدمة ت أ�جري
العمالة يف اجلبيل ،كل هذه االن�شطة أ�وقفتها عدا م ؤ��س�سة ال�صيانة ،وخالل هذه الفرتة
وفقني اهلل ألداء فري�ضة احلج مرتني ،وقد كنت م�س ؤ�وال عن ك�شافة املنطقة ال�شرقية (كما
�سبق القول) .و أ�نا ا آلن اعطي نف�س بع�ض الراحة واال�ستجمام واجللو�س مع اال�صدقاء
وال�سفر وال�سياحة خارج اململكة.
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كنت العبا ً «جوكر» ،وتوقفت عن مزاولة الريا�ضة ألين �صرت رئي�سا ً لنادي اخلط

مقالة

الكون :كيف بد�أ؟ وكيف �سينتهي؟
آ�فاق علمية

بعد أ�ن أ�نهى أ�ين�شتني نظريته الن�سبية العامة يف
العام  1916م وو�ضع معادلتها التي متثل مفهوما
جديدا للجاذبية .اجلانب أالي�سر من هذه املعادلة
متثل مقدار ا إلنحناء يف الف�ضاء (املق�صود بالف�ضاء
دائما هو «املكان – الزمان» فهذه النظرية قامت
على دمج مفهوم الزمان واملكان يف كينونة واحدة)
وجانبها أالمين ميثل املادة أ�ي الطاقة املوجودة يف
د.جا�سم ح�سن العلوي
الكون .واملعنى العميق لهذه املعادلة أ�ن الطاقة (املادة
املوجودة يف الكون) حتدد مقدار ا إلنحناء يف الف�ضاء
وهذا ا إلنحناء يحدد امل�سار التي تتحرك فيه املادة.
لقد كانت النظرة ال�سائدة للكون يف ذلك الوقت على أ�نه نظام مغلق ولكن من النتائج
املرتتبة على هذه املعادلة يت�ضح أ�ن النظام الكوين نظاما مفتوحا مما �إ�ضطر أ�ين�شتني
إل�ضافة ثابت كوين  cosmological constantيجعل من النظام الكوين مغلقا .ولكن
يف واقع أالمر أ�ن هذا الثابت الكوين ال يجعل من النظام الكوين مغلقا ولكن لهذا الثابت
أ�همية خا�صة قد نخ�ص�ص لها مقالة م�ستقلة.
يف ع�شرينيات وثالثينيات القرن الع�شرين مت �إكت�شاف الكثري من املجرات.
ويف العام 1929م أ�ثبت العامل الفيزيائي هابل  Hubbleأ�ن أ�جزاء الكون تتحرك مبتعدة
عن بع�ضها البع�ض .فهذه املجرات تبتعد عنا ب�سرعة تتنا�سب طرديا مع امل�سافة بينها وبني
أالر�ض .وقد �إ�ستنتج �سرعة �إبتعاد املجرات عنا من خالل قيا�سه ملقدار ا إلنزياح أالحمر
ألطياف تلك املجرات .فعند مقارنته أ
للطياف القادمه من هذه املجرات ومقارنته بطيف
ال�شم�س وجد أ�ن أ�طياف هذه املجرات ينزاح بطريقة متفاوته نحو اللون أ
الحمر red-
 shifted spectrumفكلما كانت هذه املجرات بعيده عنا كان ا إلنزياح نحو اللون
االحمر أ�كرب انظر ال�شكل (� .)1إن �إنزياح الطيف نحو اللون أالحمر يعني أ�ن هناك خ�سارة
يف طاقة الطيف تدل من خالل قوانني ت أ�ثري دوبلر  Doppler effectعلى أ�ن امل�صدر
الذي تنبعث منه هذه أالطياف يبتعد عنا مما يعني أ�ن الكون يتمدد و أ�ن الكون يف �إت�ساع.
فما هو املق�صود من ت أ�ثري دوبلر؟
لقد �إكت�شف العامل دوبلر يف العام  1840م أ�ن تردد موجة ال�صوت يختلف عندما يكون
هناك �سرعة ن�سبية بني م�صدر ال�صوت  sourceومراقب observer.
ولتو�ضيح أالمر دعنا نت�صور م�صدر لل�صوت �ساكن ومراقب يتحرك ب�إجتاه امل�صدر
ال�صوتي ولنفرت�ض أ�ن الو�سط املادي بينهما وهو الهواء �ساكن أ�ي�ضا ففي هذه احلالة ف�إن
املراقب �سوف ي�سمع �صوتا أ�على يف تردده من تردد امل�صدر نف�سه .و�إذا كان هذا املراقب
يبتعد عن امل�صدر ال�صوتي ف�إن تردد ال�صوت امل�سموع �سوف يكون أ�قل من تردد امل�صدر.
ال�شي نف�سه عندما يكون املراقب والو�سط الهوائي �ساكنان وامل�صدر ال�صوتي
ويحدث ْ
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يتحرك مرة باجتاه املراقب و أ�خرى مبتعدا عنه .وكذلك عندما يكون امل�صدر واملراقب
يتحركان ب�إجتاه بع�ضهما البع�ض ف�إن تردد املوجة ال�صوتية تكون عالية جدا ألن ال�سرعة
الن�سبية هي حا�صل جمع �سرعة امل�صدر و �سرعة املراقب .وعندما يتحركان مبتعدين
عن بع�ضهما البع�ض ف�إن تردد املوجة ال�صوتية يكون منخف�ضة جدا ألن ال�سرعة الن�سبية
بينهما هو الفرق بني �سرعة امل�صدر و�سرعة املراقب هذا ب�إفرتا�ض أ�ن الو�سط الهوائي
بينهما �ساكنا� .إن ت أ�ثري دوبلر هذا ميتد لي�شمل ال�ضوء أ�ي�ضا الذي هو عباره عن موجه
كهرومغناطي�سية .فرتدد موجات ال�ضوء �ستتغري زيادة ونق�صانا عندما يكون هناك �سرعة
ن�سبية بني امل�صدر ال�ضوئي ومراقب .فعندما يقرتب م�صدر �ضوئي من مراقب �ساكن ف�إن
تردد املوجه ال�ضوئيه بالن�سبة للمراقب �سيكون أ�على من تردد موجة �ضوء امل�صدر(زيادة
الرتدد يعني أ�ن الطول املوجي ي�صغر) ففي هذه احلالة يقال ب أ�ن هناك �إنزياح أ�زرق blue
 . shiftوعندما يتحرك امل�صدر ال�ضوئي مبتعدا عن مراقب �ساكن ف�إن تردد املوجة
ال�ضوئية يكون أ�قل من تردد موجة امل�صدر ويقال يف مثل هذه احلالة أ�ن هناك �إنزياح
أ�حمر � .red-shiftإن طاقة ال�ضوء تتنا�سب
طرديا مع تردده .ف�إقرتاب جنم على �سبيل
مثال من أالر�ض يعني أ�ن الطاقة ال�ضوء التي
ت�صل �إىل أالر�ض واملنبعثة من ذلك النجم
تكون عالية ولو �إبتعد النجم عنا ف�إن طاقة
ال�ضوء التي ن�ستقبلها على أالر�ض تكون �ضعيفة
ب�سبب �إنخفا�ض ترددها.
ال�شكل 1
ا إلنزياح أالحمرلل�ضوء بفعل �سرعة امل�صدر يف
ا إلبتعاد عنا .ا إلنزياح نحو أالحمر معناه زيادة
طول موجة ال�ضوء القادم �إلينا  ،طبقا لظاهرة
دوبلر.
�إن ا إلنزياحات احلمراء املختلفة التي ر�صدها
هابل لعدد من املجرات تعني أ�ن الطاقة-املادة
املوجودة يف الكون من املجرات وال�سدم الكونية تبتعد عن بع�ضها البع�ض .وما ا إلنزياحات
احلمراء املتفاوته يف أ�طياف هذه املجرات �إال داللة على أ�ن �سرعة �إبتعادها عنا تتفاوت
بح�سب قربها أ�و بعدها عنا ح�سب ما حدده هابل يف معادلته ( �سرعة �إبتعاد اجلرم =
ثابت هابل × امل�سافة التي تف�صل اجلرم عنا) .لقد جاءت هذه املعادلة نتيجة لر�صد عدد
كبري من املجرات� .إنظر ال�شكل .2
�إذن الكون يت�سع ويتمدد وهو نظام مفتوح مما �إ�ضطر اين�شتني يف ذلك الوقت إلزالة ذلك
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ولكن ما هي النتائج املرتتبة على هذا التو�سع الكوين؟
�إن كثافة املادة هي عبارة عن الكتلة مق�سومة عل حجمها .فعندما يتمدد الكون ف�إن كثافته
تقل ذلك ألن كتلته هي ثابته ح�سب قانون حفظ الطاقة والكتلة ولكن حجم الكون يزداد ألنه
يت�سع� .إن العامل الرو�سي فريدمن  Freidmannو�ضع واحدة من أ�هم املعادالت يف حقل
العلم الكوين  cosmologyوهي معادلة ت�ستطيع أ�ن تو�صف التمدد الكوين .هذه املعادلة
تربط بني معدل التمدد الكوين وكثافة املادة الكونية .هناك قيمة حمددة للكثافة الكونية
جتعل من �شكل الكون م�سطحا ،هذه الكثافة ت�سمى بالكثافة احلرجة� .إن الكثافة احلرجة
هذه لي�ست ثابتة ولكن ميكن ح�ساب الكثافة احلرجة احلالية للكون والتي تبلغ كجم لكل
مرت مكعب وهو رقم �صغري جدا �إذا ما قارناه مثال بكثافة املاء التي تبلغ 1000كجم لكل
مرت مكعب� .إن الكثافة احلرجة احلالية للكون ت�شبه ثالثة بروتونات متوزعه يف مرت مكعب
واحد .لكن يجب أ�ن نعلم أ�ن الكثافة احلرجة هي لي�ست كثافة الكون �إمنا هي كثافة خا�صة
فيما لو �إفرت�ضنا أ�ن الكون يتمدد ب�سرعة ثابتة يجعل من �شكله م�سطحا .وهي أ�ي الكثافة
ال�شكل  2يو�ضح العالقة بني �سرعة �إبتعاد عدد من املجرات وامل�سافة التي تف�صلها عنا.
احلرجة احلالية تفيد يف و�ضع مقيا�س لكثافة الكون ،هذا املقيا�س ي�سمى مبعامل الكثافة.
الثابت الكوين الذي أ��ضافه اىل معادلته و�إعترب ذلك من أ�كرب أ�خطاءه التي ا�ستمرت  14لن�سمي معامل الكثافة (هذا حرف يوناين ي�سمى أ�وميغا )  ،ويعرف معامل الكثافة على
�سنه.
النحو التايل =Ω :كثافة الكون  /الكثافة احلرجة
الكون يت�سع ورمبا تكون هذه احلقيقة هي م�صداقا أ
للية املباركة « وال�سماء بنيناها ب أ�يد ف�إذا جتاوزت كثافة الكون الكثافة احلرجة ولي�س مهما مقدار هذا التجاوز املهم أ�ن تتعدى
و�إنا ملو�سعون»  .ف�إذا كان الكون يت�سع مع الزمان أ�ي كلما �إمتد الزمن أ�كرث �إبتعدت أ�جزاءه الكثافة احلرجة مبعنى تكون قيمة معامل الكثافة أ�كرب من واحد ف�إن هذا يعني أ�ن الكون
بع�ضها عن بع�ض مما يعني أ�نه كلما رجعنا بالزمان �إىل الوراء ف�إن أ�جزاءه كانت أ�قرب �إىل �سوف تقل �سرعته كلما �إمتد الزمن ب�سبب املحتوى املادي للكون مما يعني أ�ن الكون �سوف
بع�ضها البع�ض .وعندما نعود بالزمان ب�ضع مليارات من ال�سنوات �سنجد أ�ن مادة الكون يتقو�س على نف�سه و أ�ن املجرات �سوف تقرتب من بع�ضها البع�ض و بعد مليارت من ال�سنني
تتكد�س يف كرة نارية �ساخنة جدا ذات �ضغط عايل جدا .و�إذا عدنا �إىل حيث ن� أش� الكون �سوف ت�صطدم هذه املجرات بع�ضها ببع�ض وتعود كما بد أ�ت كرة نارية �ساخنة جدا تتكد�س
والتي يقدرها العلماء مبا يقرب من  14مليار �سنه ف�إن املادة الكونية تكون متكد�سة يف نقطة فيها كل مادة الكون لت�صبح يف النهاية مفردة  . singularityقد يكون هذا ال�سيناريو
واحدة ت�سمى «مفردة»  singularityتكون فيها كثافة املادة ودرجة حرارتها ال نهائية .لنهاية الكون م�صداقا آ
للية الكرمية « يوم نطوي ال�سماء كطي ال�سجل للكتب» .ال�سيناريو
ويف مثل هذه احلالة ف�إن قوانني الفيزياء ال تعمل على ا إلطالق .الفيزياء تكره املفردات ا آلخر أ�ن تكون كثافة الكون أ�قل من الكثافة احلرجة ف�إن هذا يعني أ�ن الكون �سوف ي�ستمر
 singularitiesألن الفيزياء ال ت�ستطيع أ�ن تتعامل مع الالنهائيات .ويف اللحظة التي يف التمدد �إىل أالبد وهذا يعني أ�ن الكون �سيظل ذا نظام مفتوح و أ�ن نهايته تكون يف �إنخفا�ض
ميكن أ�ن نعطي و�صف حمدد لل�ضغط واحلرارة يف هذه املادة الكونية املتكد�سة أ�ي يف درجة حرارته �إىل درجة ال�صفر املطلق .من النتائج املرتتبة على متدد الكون هو �إنخفا�ض
اللحظة التي تلي ما ي�سمى با إلنفجار العظيم  Big Bangوالتي منها بد أ� التمدد
درجة حرارته .فدرجة حرارة
الكوين ف�إن الفيزياء ميكن أ�ن تعمل و أ�ن تعطي تو�صيفا ريا�ضيا للكون.
الكون احلالية هي قريبة من
نظرية ا إلنفجار العظيم هي النظرية التي حتظى بالقبول يف أالو�ساط العلمية.
 3كالفني أ�ي ثالثة درجات
وت�ستطيع الفيزياء أ�ن تعطي تو�صيفا للحظات أالوىل التي أ�عقبت ا إلنفجار العظيم
فوق درجة ال�صفر املطلق
و أ�ن تف�سر لنا ت�شكل الذرات وخمتلف العنا�صر واجل�سيمات وكيف �إنف�صلت قوى
فالكون احلايل هو بارد جدا
الطبيعة متباعدة عن بع�ضها البع�ض وكذلك أ�ن تف�سر لنا ملاذا أ�ن املادة الكونية
جدا .ومتدده ب�شكل نهائي
هي يف الغالب تتكون من عن�صري الهيدروجني والهيليوم .ولكن رغم قوة هذه
�سي�صل به �إىل درجة ال�صفر
النظرية �إال أ�ن هناك العديد من الت�سا ؤ�الت التي ال ت�ستطيع ا إلجابة عليها .قد
املطلق حيث ال حركة وال حياة
ن�ضع بني يدي القارئ الكرمي مقالة م�ستقلة للحديث عن هذه النظرية ونقدم له
وهنا تكون نهاية الكون .أ�نظر
التف�سري التي تقدمه عن ت�شكل املادة والقوى الطبيعية املختلفة أ
والطوار phases
ال�شكل  3يو�ضح العالقة بني الزمن وحجم الكون و�سيناريوهات ال�شكل .3
املختلفة التي مر بها الكون.
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�سماحة ال�شيخ جعفر البناوي
رئي�س حترير جملة الفقاهة

الوحدة يف اخلطاب ا إل�سالمي
املعا�صر
2-2

الثاين :فاعلية الوحدة بني امل�سلمني

اهتم اال�سالم بعالقة امل�سلمني بع�ضهم ببع�ض ،ال على نحو ال�صيغة الفردية فقط ،بل
ب�صورتها اجلماعية ،وتتجلى تلك ال�صور يف العديد من اخلطابات القر�آنية والنبوية،24
حكاما
وقد أ�خذت تلك اخلطابات حيز االهتمام يف دائرة الت�شريع � ...إذ أ�ن هناك أ� ً
مرتبطة بتلك العالقة ،وقد حتدثنا �ساب ًقا عن بع�ض منها يف �شرعية الوحدة بني
امل�سلمني.
ورغم أالولوية التي منحتها ال�شريعة للروابط بني امل�سلمني أ�ال �إننا جند العالقة فيما
بينهم �إما فاترة –وهي على أ�ح�سن حاالتها -و�إما م�ضطربة متوترة –وهي احلالة
املتغلبة -و�إن ما يحدث يف العامل ا إل�سالمي من انق�سامات وخالفات هي خري �شاهد
على هذه النزعة واحلالة.
أ
وال �شك أ�ن ثمة عوامل أ��سهمت يف تراخي روابط الخوة بني امل�سلمني  ...ولعل من
أ�برز تلك العوامل التي أ�دت �إىل �إ�ضعاف ثقافة الوحدة يف الفكر ا إل�سالمي هو غياب
امل�ساهمات امل�شرتكة بني املذاهب والطوائف ا إل�سالمية يف الربامج أ�و الفاعليات
اجلامعة.
كما أ�ن الفاعلية بني امل�سلمني لن ت�صل �إىل مبلغ املنى من متتني الروابط بينهم ،وتعزيز
ثقافة الوحدة يف و�سطهم �إال �إذا تر�سخت جمموعة من القيم التي من أ�همها:
 -1امل�س ؤ�ولية امل�شرتكة يف احلفاظ على قيم أالمة الكربى كالوحدة أ
والخوة والت�صدي
لكل ما يعيق ويحقق تلك القيم ،كال�شحن الطائفي واملذهبي؛ باعتباره يقو�ض روح
أالخاء ،وميزق وحدة ال�صف بني امل�سلمني ،كما ينمي ثقافة الكراهية والبغ�ضاء
بينهم.
أ
من هذا املنطلق يجب على علماء المة ومفكريها الت�صدي لكافة الدعوات التي من
� أش�نها �إيجاد الوقيعة والفرقة بني امل�سلمني ،ولعل من أ�خطر تلك الدعوات م�س أ�لة
(التكفري) التي تقتل روح أالخوة بني امل�سلمني ،وت�ستبيح الدم والعر�ض واملال.
ولعل من أ�حرج ما متر به أالمة ا إل�سالمية يف ع�صرنا الراهن حالة الت�شرذم والت�شتت
والتقاطع والتدابر بني علمائها ومفكريها ،وهذا احلال م ّكن املكفرة من ن�شر ثقافة
التكفري والتطرف والعنف يف املجتمعات امل�سلمة.
�إن امل�س ؤ�ولية امللقاة على عاتق علماء أالمة يف الت�صدي لدعوات الفرقة والفتنة -التي
ينفخ فيها أ�عداء أالمة من اجلاهلني واحلاقدين -هي من أ�هم الواجبات و�آكدها؛ ألن
�سكوتهم وعدم ت�صديهم ي�ستوجب الغ�ضب والنقمة من رب العاملني ،كما َق َال َر ُ�س ُ
ول
اللهَّ �صلى اهلل عليه و�آله �ِ :إ َذا َظ َه َر ِت ا ْلبِدَ ُع 25فيِ أُ� َّم ِتي َف ْل ُي ْظهِ ِر ا ْل َعالمِ ُ ِع ْل َمه َف َمنْ لمَ ْ َي ْف َع ْل
َف َع َل ْيه َل ْع َن ُة اللهَّ .26
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وميكن لنا حتديد بع�ض املهام للحفاظ على قيم أ
المة يف أ�مرين:
أالول :بث الوعي يف النا�س؛ ألن اجلهل هو البيئة التي يتف�شى فيها التطرف والعنف
والتكفري ،و أ�ن عدم املعرفة وا إلطالع توقع ا إلن�سان يف الكثري من أالباطيل أ
والكاذيب
أ
بالخرين ،وهذه من أ�برز العوائق التي تقف يف جت�سري العالقة بني امل�سلمني املختلفني
مذهبيا.
ا آلخر :العمل على جت�سيد الوحدة بني علماء أالمة املخل�صني وذلك من خالل اللقاءات
امل�شرتكة والزيارات املتبادلة ،وخلق أ�جواء توحي وجت�سم قيم ا إلخوة ا إل�سالمية بني
امل�سلمني.
أ
� -2إدانة العمال التي تفرق بني امل�سلمني وتهدم �صفهم ،والت�صدي لكافة حماوالت
التطرف وا إلرهاب الفكري الذي من � أش�نه أ�ن يبيح دم امل�سلم وماله وعر�ضه ،و أ�ن هذه
املحرمات الثالث (الدم والعر�ض واملال) من أ�كرب املحرمات و أ��شدها عند اهلل �سبحانه
وتعاىل.
 -3االهتمام العلمي امل�شرتك وال�سعي خللق وبناء م ؤ��س�سات علمية م�شرتكة تهتم
بالق�ضايا العلمية املتفق عليها بني امل�سلمني ،وتعالج املختلف منها يف الدائرة العلمية
املرتكزة على الدليل والربهان ،ف�إن �إن�شاء مثل هذه امل ؤ��س�سات ي�سهم يف التقارب بني
امل�سلمني ،كما أ�نها ترفع �سوء الظن الذي مينع من التقارب والت�شاور والتعاون.
 -4منا�صحة حكام امل�سلمني و�إدانة ظلمهم الواقع على �شعوبهم ،بل ال�سعي لرفع احليف
والظلم عن تلك ال�شعوب املظلومة من خالل وقوف علماء أالمة �ضد البغي والظلم مهما
كان م�صدره ،و�إحياء قيم العدالة واملنا�صرة للمظلومني.

الثالث� :ضابطة الوحدة بني امل�سلمني

ال ميكن ب أ�ي حال من أالحوال �إلغاء اخل�صو�صية الفكرية والعقدية والثقافية آ
للخرين؛
ألن من � أش�ن ذلك ن�شوء �صراعات ونزاعات ،وعالقات متوترة بني كافة أالطراف.
كما أ�ن ال�سعي يف �إلغاء ا آلخرين وخ�صو�صياتهم �إمنا يف�ضي للظلم والعدوان ،وي�سهم يف
املزيد من اال�ستغراق يف اخلالف املتولد عنه الكراهية والبغ�ضاء واالحتقان والتوتر.
وعليه ف�إن �ضابطة الوحدة بني امل�سلمني �إمنا تنمو مبجموعة من القيم واملعارف
ا إل�سالمية وا إلن�سانية التي من خاللها تبعث احليوية والن�شاط يف و�سط أالطراف
املختلفة ،من تلك القيم:
أ
الول :احلوار
�إن م�شرو ع الوحدة بني امل�سلمني بحاجة �إىل حا�ضنة ينمو ويرتعرع فيه ،ولي�س أ�جدر
بهذا ا إلناء من احلوار الذي من خالله ينمي قيم التوا�صل والتفاهم والت�شاور ،كما أ�نه
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يقوي العمومات امل�شرتكة ،وي�سهم يف التعرف على مواطن االختالف.
�إن القطيعة بني امل�سلمني ال ت�سهم �إال يف املزيد من التوتر و�سوء الظن وتف�شي أالباطيل
أ
والكاذيب بينهم مما يعمق حالة الكراهية والبغ�ضاء يف و�سطهم.
لقد أ�ثبت احلوار فاعليته يف املناخات العقدية والفكرية وال�سيا�سية �إذ يتجاوز كل
ال�ضغائن القلبية واحلواجز النف�سية والعقد أ
والزمات التاريخية �إذ يخلق حالة من
منفتحا على ما لدى الطرف ا آلخر ،كما
خ�صو�صا �إذا كان احلوار
التفاهم والتقارب،
ً
ً
يف جتربة العلمني ال�سيد �شرف الدين وال�شيخ �شلتوت والذي جمعه ال�سيد فيما بعد يف
كتاب ا�سماه (املراجعات) حيث ات�سم ذلك احلوار بالتم�سك بالقواعد الرئي�سة لكل
مذهب ،و�إثبات ما هو �صحيح لدى كل طرف من خالل االنفتاح على تراث ا آلخر بكل
أ�دب وخلق وتفهم.
لقد بات من الالزم وال�ضروري على علماء امل�سلمني – باعتبارهم قوى فاعلة يف املجتمع
أ
والمة – أ�ن يعمقوا قيم احلوار فيما بينهم لرفع حالة اجلهل والت�ضليل التي يزرعها
متاما كما
املغر�ضون يف نفو�س بع�ض النا�س عن بع�ض الطوائف واملذاهب ا إل�سالميةً ،
فعل ويفعل املكفرة النوا�صب يف قنواتهم و�إعالمهم يف ن�شر أالباطيل أ
والراجيف.
وعلى النقي�ض من ذلك أ�ثبت الهجران واخل�صومة فاعليتهما يف تو�سيع حالة العداوة
واالحتقان التي ت ؤ�دي يف أ�غلب أالحيان �إىل �إراقة الدماء ،كما أ�ن غياب احلوار ي�شي
ب�صورة قطعية �إىل تو�سيع رقعة اخلالف وزيادة ُبعد ال�شقة ،وبكلمة خمت�صرة أ�ن
الالحوار يعني الالوحدة.

م ؤ��شر �إىل تعايف املجتمع ومتا�سكه.
وما انت�شر ا إل�سالم وال �ساد �إال بعدما �سار بالت�سامح وب�شر به ،فعا�ش يف كنفه الن�صراين
واليهودي وغريهما.
فالدين الذي ي�سع غريه ال �شك أ�نه ي�سع أ�بناءه مهما اختلفوا يف عقيدتهم وفكرهم؛ فمن
هذا املنطلق جاءت تعاليم ا إل�سالم لت�شدد على حرمة دم امل�سلم وماله وعر�ضه ،وعدم
امل�سا�س بكرامته أ�و �إهانته ،فقد ورد عنه �صلى اهلل عليه و�آله أ�نه قال( :لزوال الدنيا
جمي ًعا أ�هون على اهلل من دم ي�سفك بغري حق) ،29وقال �صلى اهلل عليه و�آله( :لو أ�ن أ�هل
ال�سماء أ
والر�ض اجتمعوا على قتل رجل م�سلم لعذبهم اهلل بال عدد وال ح�ساب).30

الرابع :التعددية
�إن االختالف النا�شئ من الطبيعة الب�شرية والوجود ا إلن�ساين كما قال �سبحانه وتعاىل:
ال�س َما َو ِات َو ْ َأال ْر ِ�ض َواخْ ِتلاَ ُف َأ� ْل ِ�س َن ِت ُك ْم َو َأ� ْل َوا ِن ُك ْم { 32يحتم من
} َو ِمنْ �آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ َّ
قبول تلك الطبيعة والتعاي�ش معها؛ ألن ا إللغاء وا إلق�صاء �سبيل �إىل التنازع والتحارب
املف�ضيان �إىل الت�شتت واالنق�سام ،بينما �سبيل الوحدة الفعالة يف أالمة يفر�ض علينا
قبول ا آلخر و�ضمان حقوقه ،ألنه لي�س ثمة م�سوغ يف نزع حقوق ا آلخرين ألنهم خمتلفون
عنا ،بل ال�شرع يوجب علينا �ضمان حقوق ا آلخرين و�إن اختلفنا معهم دين ًيا أ�و مذهب ًيا
أ�و عرق ًيا �إذ ال مينع االختالف من أ�داء احلقوق ،وهذا هو ال�صحيح من �سرية النبي
الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله حيث تعهد للن�صارى مبمار�سة �شعائرهم وعقائدهم ،فكتب
النبي �صلى اهلل عليه و�آله كتا ًبا أ
لل�سقف أ�بي حارثة هذا ن�صه( :ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم من حممد النبي أ
الثاين :احلرية
لل�سقف أ�بي احلارث و أ��ساقفة جنران وكهنتهم ورهبانهم
ن�ص عليها القر�آن الكرمي وال�سرية النبوية ال�شريفة وكل ما حتت أ�يديهم من قليل وكثري جوار اهلل ور�سوله ال يغري أ��سقف من أ��سقفته وال
من املبادئ املهمة يف ا إل�سالم والتي ّ
مبد أ� احلرية ،فقد حرم ا إل�سالم �إرغام ا آلخرين على اعتناقه وا إلميان به ،فقد دعى راهب من رهبانيته ،وال كاهن من كهانته ،وال يغري حق من حقوقهم ،وال �سلطانهم وال
النا�س باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،كما قال ج ّل � أش�نه }:ا ْد ُع �إِلىِ َ�س ِب ِيل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة ما كانوا عليه من ذلك ،جوار اهلل ور�سوله أ�بدا ما أ��صلحوا ون�صحوا عليهم غري مبتلني
بظلم وال ظاملني) .33
َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم ِبا َّل ِتي ِه َي َأ� ْح َ�سنُ { .27
للكراه
و�إن �سرية النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله تك�شف عن رف�ضه وعدم �إجلائه إ
وا إلجبار يف ن�شر ر�سالته ودعوته ،يف حربه و�سلمه وال�شواهد على ذلك أ�كرث من أ�ن اخلام�س :االحرتام
حث ا إل�سالم على التحلي أ
تذكر كمعاملته مع م�شركي مكة ون�صارى جنران وغريهما.
بالخالق احلميدة مع النا�س بغ�ض النظر عن دين ا إلن�سان
لخْ َ ْ 33
أ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
ري لك فيِ ا ل ِق) كما
لقد أ�ثبتت الوقائع التاريخية أ�ن احلرية هي من أ�هم مقومات الوحدة يف املجتمعات وعقيدته وفكره ،فالنا�سِ :
(�صنف ِان ِ� إ َّما �خ لك فيِ الدِّ ِين َو ِ� إ َّما ن ِظ ٌ
ا إلن�سانية املختلفة واملتباينة ،و أ�ن غيابها أ�و الت�ضييق عليها مف�ضي ملزيد من التفكك ورد عن أ�مري امل ؤ�منني علي بن أ�بي طالب عليه ال�سالم.
والت�شرذم والت�شتت مما يعمق حالة التنازع والتخا�صم؛ ألن التنازع والتخا�صم والتقاتل ومن جملة تلك أالخالق التي أ�كد عليها ا إل�سالم احرتام ا إلن�سان إلن�سانيته ،ال ل�شيء
�إمنا هو نتيجة ق�سر ا آلخرين و�إق�صائهم.
�آخر ،فقال ج ّل � أش�نهَ }:و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آد ََم َو َح َم ْل َناهُ ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ
34
َّ
ات َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َع َلى َك ِث ٍري ممِّ َّ نْ َخ َل ْق َنا َتف ِْ�ضيال { .
ولعل من أ�برز العوامل التي �ساهمت يف �إخفاق م�شروع الوحدة بني امل�سلمني هو غياب
الط ِّي َب ِ
احلرية يف املجتمعات ا إل�سالمية� ،إذ كانت وما زالت هناك فئة متار�س الو�صايا و�إكراه وال �شك أ�ن من جملة أالمور املتعلقة بكرامة ا إلن�سان عقيدته ودينه ،فيتجلى االحرتام
ا آلخرين على ما تعتقد به ،وهذا ما يرف�ضه الدين والعقل ،فالدين يقطع بـ} َال ِ� إ ْك َرا َه بعدم ظلم ا آلخرين أ�و ا إل�ساءة �إىل معتقده ودينه ،وهو ما حث عليه الدين احلنيف فقال
فيِ الدِّ ِين{  ،28كما أ�نه يرفع ت�سلط ا آلخرين على بع�ضهم البع�ض دون أ�ي م�سوغ �شرعي ،تعاىل } :لاَ َي ْن َها ُك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذينَ لمَ ْ ُي َقا ِت ُلو ُك ْم فيِ الدِّ ِين َولمَ ْ ُيخْ ِر ُجو ُكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأ�ن
والعقل يرف�ض التبعية العمياء ،واللجوء �إىل القهر والقوة يف فر�ض أالفكار واملعتقدات؛ َتبرَ ُّ وهُ ْم َو ُتق ِْ�س ُطوا ِ� إ َل ْيهِ ْم �إِنَّ اللهَّ َ ُي ِح ُّب المْ ُق ِْ�س ِطنيَ{  ، 35فا آلية تك�شف عن أ�رفع م�ستوى يف
االحرتام وهو الرب وا إلح�سان.
ملخالفته فطرة ا إلن�سان املجبولة على االختيار ال ا إلكراه.
ُون اللهّ ِ َف َي ُ�س ُّبو ْا اللهّ َ
أ
َ
ْ
َّ
وال تبنى أالوطان �إال �إذا اجتمعت عقول أ�بنائه وان�سجمت نفو�سهم؛ لن يف اجتماعهم ويقول اهلل �سبحانه وتعاىلَ }:وال ت َُ�س ُّبوا ال ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمن د ِ
َع ْد ًوا ِب َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َك َذ ِل َك َز َّي َّنا ِل ُك ِّل أُ� َّم ٍة َع َم َل ُه ْم ُث َّم ِ� إلىَ َربِّهِ م َّم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُي َن ِّب ُئ ُهم بمِ َ ا َكا ُنو ْا
وان�سجامهم قوة للدولة ،ومناء للوطن.
36
َي ْع َم ُلونَ {  ،فا آلية ال�شريفة تنهى عن التعر�ض آللهة الكفار و�إن كانت باطلة مما ي ؤ�كد
حر�ص ا إل�سالم على تربية متبعيه يف احرتام ا آلخرين؛ ألن يف ذلك �سب ًبا لهدايتهم
الثالث :الت�سامح
كلما ازدادت قيمة الت�سامح يف املجتمع كلما تر�سخت قيم املودة واملحبة ،وهما – أ�ي وا�ستمالتهم �إىل ا إل�سالم.
املودة واملحبة� -سبيل متني يف طريق حتقيق الوحدة وا إللفة ،باعتبار أ�ن الت�سامح يرثي �إن احرتام ا آلخرين يعزز من قيم التوا�صل والرتابط والتعا�ضد مما ي ؤ��س�س �إىل قاعدة
ال�شعور بالر�ضا عن ا آلخرين والقبول بهم ،كما أ�نه ي ؤ��س�س �إىل االن�سجام والتعاي�ش ،وهو الوحدة يف املجتمع أ
والمة.
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ومن جملة القيم التي ت�سهم يف �إر�ساء قواعد الوحدة
يف أالمة التعاون والت�شاور ،ن�س أ�ل اهلل العلي القدير
أ�ن يجمع �شمل هذه أالمة ويوحد كلمتها ،و أ�ن يرفع
هذه الغمة عن هذه أالمة ،و�آخر دعوانا أ�ن احلمد
هلل رب العاملني.

22

الهوام�ش :
 -23ورد يف احلديث> :من أ��صبح ومل يهتم ب أ�مور
امل�سلمني فلي�س مب�سلم.
 -24من ا آليات ال�شريفة قوله تعاىلَ }:و ْاعت َِ�ص ُمو ْا
ِب َح ْب ِل اللهّ ِ َجمِ ي ًعا َو َال َت َف َّر ُقو ْا{ وقوله ج ّل � أش�نهَ } :و َال
ِيح ُك ْم {  ،وقوله تعاىل:
َت َنا َز ُعو ْا َف َتف َْ�ش ُلو ْا َوت َْذهَ َب ر ُ
َ
ْ
} َو َت َعا َو ُنو ْا َع َلى ا ْل ِّرب َوال َّت ْق َوى َوال َت َعا َو ُنوا َع َلى ا ِ إل ْث ِم
َوا ْل ُع ْد َو ِان{ ،أ�ما الن�صو�ص الواردة عن النبي حممد
�صلى اهلل عليه و�آله وعن أ�هل بيته الطاهرين عليهم
ال�سالم فكثرية منها :قوله �صلى اهلل عليه و�آله:
مثل امل ؤ�منني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم،
كمثل اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى
له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر .ومنها قوله �صلى
اهلل عليه و�آله :امل ؤ�من للم ؤ�من كالبنيان ي�شد بع�ضه
ً
بع�ضا ،ومنها ما ورد عن أ�بي عبد اللهّ ال�صادق عليه
للهّ
أ
ال�سالم �ن ر�سول ا �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم قال:
ثالث ال يغ ّل عليهن قلب امرئ م�سلم �ِ :إخال�ص العمل
للهّ والن�صيحة ألئمة امل�سلمني واللزوم جلماعتهم،
فان دعوتهم حميطة من ورائهم .امل�سلمون ِ� إخوة
تتكاف أ� دما ؤ�هم وي�سعى بذمتهم أ�دناهم ومنها :ما
رواه احللبي عن أ�بي عبد اللهّ عليه ال�سالم ،قال:
من فارق جماعة امل�سلمني قيد �شرب فقد خلع ربقة
ا إل�سالم من عنقه .وعنه عن أ�بي عبد اللهّ عليه
ال�سالم أ�ي�ض ًا قال :من فارق جماعة امل�سلمني ونكث
�صفقة ا إلمام جاء �إىل اللهّ أ�جذم .
 -25يف رواية أ�خرى :الفنت.
 -26الكايف :ج� ،1ص ،54و�شبيه له يف :ل�سان امليزان
البن حجر :ج� ،5ص.264
� -27سورة النحل ،ا آلية.125 :
� -28سورة البقرة ،ا آلية.256 :
 -29كنز العمال :ج� ،15ص ،32ح.39947
 -30امل�صدر ال�سابق.
� -31سورة الروم ،ا آلية.22 :
 -32البداية والنهاية البن كثري :ج� ،5ص.67
 -33نهج البالغة� :ص.367
� - 34سورة ا إل�سراء ،ا آلية.70 :
� -35سورة املمتحنة ،ا آلية.8 :
� -36سورة أالنعام ،ا آلية.108 :

أ�.حممد �سعيد اخلنيزي

وم�ضات من ليايل �شهر رم�ضان
كانت تدور يف �آفاق نف�سي فكرة أ�دبية ولدتها مطالعتي ل�شعر والكتب منذ زمن بعيد ولعله يف ندواتنا الفكرية
أالدبية مع �سماحة ال�شيخ عبد احلميد اخلطي اخلنيزي الذي أ�يقظ احلركة الفكرية يف القطيف ونفخ يف روحها
بعد أ�ن عاد من رحلته العلمية من النجف ،بعد موت أ�بيه حني همدت مبوت باعث احلركة العلمية أ
والدبية ا إلمام
ال�شيخ علي أ�بو ح�سن اخلنيزي رحمه اهلل وكانت املناق�شة يف الفكرة أالدبية يف �صالتنا أالدبية والعلمية يف بيتنا يف
القلعة حا�ضرة القطيف .ولعل التاريخ فوق ال�سبعينات هجري بعد أ�لف وثالث مئة قبل أ�ن تنتقل ال�صالة �إىل بيتنا
يف حي الب�ستان .وبعد فرتة �إىل حي احل�سني .وهذه اخلاطرة أالدبية ظلت تالحقني بعد أ�ن تدار�سنا مع ثلة من
كوكبة جنوم الفكر التي �سطعت يف �سماء القطيف ،وكان مفكرها الذي قاد هذه امل�سرية ال�شيخ اخلطي مع أال�ستاذ
ال�شاعر عبد اهلل اجل�شي وال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي وال�شيخ ح�سن اخلنيزي ابني ا إلمام اخلنيزي ،أ
وال�ساتذة
ال�شاعر عبدالواحد اخلنيزي وحممد �سعيد أ�حمد اجل�شي وال�شاعر امل ؤ�رخ حممد �سعيد امل�سلم ,وكوكبة أ�خرى ال
أ�تذكرها لطول الفرتة الزمنية ،ولكن هم رواد الفكر اجلديد يف القطيف الذين ملعوا يف �سمائ ِه .وكان نقا�شنا يف
بيت للفرزدق يرتبط بظاهرة تاريخية �سن�شري لها حتى ن�صل �إىل احلقيقة واحلقيقة بنت البحث ونر�سم البيت
كما كنا نقر ؤ�ه ح�سب روايته يف أالغاين �إىل أ�بي الفرج أال�صفهاين:
أ
لي�س ال�شفيع الذي ي أ�تيك م ؤ�تزر ًا مثل ال�شفيع الذي ي�تيك عريانا
وبعد النقا�ش الطويل يف هذا البيت والنزاع املحتدم با�ضطراب الفكرة ،وال أ�تذكر البحث واملناق�شة واملقدمات
التي خرجنا من أ�فقها و أ�و�صلتنا �إىل مرف أ� ر�سينا عليه بزورقنا الذي كنا جندف عليه يف بحر الفكر والحت لنا
وم�ضة من وم�ضات العقل ،وال أ�تخطر الوم�ضة التي أ��ضاءت لنا و أ�و�صلتنا �إىل الفكرة التي خرجنا بها من البيت،
وهل كان هناك خالف ونزاع بني فريقني أ�و هو �إجماع كوكبة الفكر؟ هل كوكب من هذه الكواكب الذين أ�درنا معهم
البحث يف تلك ال�صالة أالدبية بالقلعة حا�ضرة القطيف هل قال �إنني وجت رواية:
لي�س ال�شفيع الذي ي أ�تيك م ؤ�تزر ًا �إن ال�شفيع الذي ي أ�تيك عريانا
أ�و هي نتيجة درا�سة فكرية تو�صلنا �إليها ف أ�عجبنا بهذه النتيجة؟ ملا فيها من معنى بليغ �سنعطيه �شرح ًا وافي ًا عندما
ن�ستكمل هذه الدرا�سة .فللبالغة أ��سرار تدق على مفكري البالغة وقد ال نهتدي لها وال ن�صل ألعماقها ألننا ب�شر
ناق�ص كلما جهدنا يف التفكري ويف بلوغ مرامنا العلمي ال ن�صل �إىل أالفق الكامل والعقل ا إلن�ساين املتكامل .فال
يزال يف دور النق�ص والن�سيان وت�صد أ� الذكريات ،وقد متوت ّ
ويعطل فكره وهو على قيد احلياة .والعاقل املفكر هو
الذي يقول خرجت من درا�ستي للفكر والعلم بنتيجة فكرية أ�و�صلتني ب أ�ين ال أ�علم �شيء هكذا ا إلن�سان يف حياته
رب غني مطلق ي�سري ب�إرادته وتنطفئ حركته ب�إرادته وهو ال ميلك �شيئا من
و�سكناته فهو فقري مطلق حتت ظل ٍ
دنياه وتعجبني هنا مقولة املعري:
لو كان يل أ�و لغريي قدر أ�منلة فوق الرتاب لكان أ
المر ُم�شترَ َكا
لقد ذهبت بك يا قارئي بعيد ًا ألدخلك يف حمراب من الرغبة وال�شوق لتج�سيد الذكرى التي �س أ�ناق�شها مع كوكبة
من جنوم �سماء الفكر رواد ال�صالة الفكرية أالدبية التي نوهنا با�سمها �سابق ًا وهى يف بيتي يف حي احل�سني فهذه
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مقالة

ال�صالة أ�ن�شئت منذ زمن �سحيق لها جدور؛ منذ كنا ن�سكن يف القلعة حا�ضرة القطيف ملا قال الفرزدق يف ابن الزبري:
ُ
و�شفِّعت بنت منظور بن َز َّبانا
أ� ّما بنوه فلم ُتقبل �شفاعتهم
التي أ��شار �إىل تاريخها ال�شيخ جعفر حممد مال ح�سن الربح يف مقدمته لديواين
�إيحاءات �سماوية وقد ن�شرت يف جملة اخلط يف العدد الثالث ع�شر ال�سنة الثانية ربيع
ً
أ
أ
الثاين 1433هـ املوافق مار�س 2012م .فالنقا�ش اجلديد يف م�ضامني مفردات البيت مع يا قارئي ��ضع الق�صة بني يديك لتقر� ن�صو�صها فهي كما هي ،م�سجلة حرفيا يف كتاب
ا�ستح�ضار �صورته وربطه البالغي .دار النقا�ش يف ال�صالة املذكورة يف ليايل رم�ضان .أالغاين ،وقد أ��شرنا للمجلد وال�صفحة التي نقلت منهما حرفي ًا .فبعد قرائتك لهذه
فقد دار النقا�ش يف ليايل هذا ال�شهر بيتنا يف حي احل�سني ،فكانت ندوة جتمع كوكبة الق�صة تخرج من ن�صو�صها أ�نها �سيقت لهجاء ابن الزبري ،حيث زوجة الفرزدق النوار،
من جنوم الفكر والعلم أ
والدب ،تطيب ال�سهرة ،وحتلو يف نقا�ش مع هذه الكوكبة ون�شري جعلت لها �شفعاء أ�بناء ابن الزبري؛ لتخلي�صها من الفرزدق من الزواج منه ،فلم ت ؤ�ثر
�إىل بع�ض هذه النجوم كمثال ال على �سبيل احل�صر :ك أ��صحاب الف�ضيلة ال�شيخ حممد �شفاعتهم ،ومل ي�ستجب الزبري لهذه ال�شفاعة ،و�إن كانت من أ�ثالد كبده ،ولكن النوار
مهدي الع�صفور وال�شيخ ميثم من�صور اخلنيزي أ
وال�ستاذ حممد ر�ضا من�صور ن�صراهلل إلنها أ�نثى وتعرف من أ�ين ت ؤ�كل الكتف فدلتها أ�نوثتها على أ�ن ت�ست�شفع بزوجة عبداهلل
وال�ستاذ ح�سن علي أ�بو ال�سعود أ
ال�صحفي الالمع وع�ضو جمل�س ال�شورى أ
وال�ستاذ بن الزبري؛ ألنها مثار ال�سحر فقدمتها �شفيع ًا لها ،فا�ستجاب الزبري ل�شفاعتها وحماها
والدب أ
أالديب الناقد أ�حمد علي أ�بو ال�سعود وهو قامو�س لل�شعر أ
وال�ساتذة ال�شيخ من الفرزدق .فلي�س عند الفرزدق �سالح �إال ال�شعر ،وهو أ�فتك �سالح فهذا ال�سالح يهدم
زكي ال�شيخ عبد الكرمي اخلنيزي وحممد ر�سول الزائر وال�صحفي ف ؤ�اد عبد الواحد دوال وي�شيد دوال؛ ألنه كان يف ذلك الع�صر أ�داة �إعالمية ت�سري مع ال�شم�س ،وكال�ضوء
ن�صراهلل �صاحب منتدى حوار احل�ضارات وجملة اخلط و�صاحب الن�شاط أالدبي ال يحجبها م�ص ٌر عن م�صر؛ ألنها هي املقروء وامل�سموع واملرئي ،فهي ت�شبه يف ع�صرنا
الوطني وال�شاعر أالديب حممد ر�ضي ال�شما�سي وح�سن نبيه حممد �سعيد اخلنيزي التلفاز وال�صحافة املقروءة وامل�سموعة واملرئية .ف�إذا در�ست هذه ال�صورة امللونة يف
هذا احلدث التاريخي؛ ن�ستخل�ص من البيت املروي على �صورته:
و أ�مثالهم من هذه الكوكبة.
ويف �إحدى الليايل من تلك الليايل الو�ضيئة وما أ��شبه الليلة بالبارحة أ�عيد نقا�ش تلك لي�س ال�شفيع الذي ي أ�تيك م ؤ�تزر ًا مثل ال�شفيع الذي ي أ�تيك عريانا
أاليام ال�سالفة يف هذه الليلة بيت الفرزدق :لي�س ال�شفيع �إىل أ�خر البيت ..وكانت
معركة فكرية �صاخبة بني نظرتني خمتلفتني :نظرة قادها وحتم�س لها أال�ستاذ الناقد مفهومه ومعناه أ�ن ال�شفيع امل ؤ�تزر ،ي�شرتك مع ال�شفيع العريان يف املماثلة ،ويزيد عليه
أ�حمد أ�بوال�سعود ،وهو يلتزم بالروايات التي اطلع عليها يف بطن الكتب وان�ضم معه العريان كما تقول :فالن أ�ف�ضل من فالن فا�شرتك ال�شخ�صان يف �صفة التف�ضيل و ُ
ف�ضل
ال�شيخ ميثم اخلنيزي وال�شيخ حممد الع�صفور ،وانفردت أ�نا عنهم بر ؤ�ياي أ�خالفهم عليه الثاين والفرزدق ال يريد هذا املفهوم وهذا املعنى ألنه يريد الهيجاء املر الالذع
يف هذه النظرة .و�س أ�دلل على ر ؤ�ياي املنطقية التي قر أ�تها وا�ستخل�صتها من مفهوم فيكون البيت:
أ
أ
لي�س ال�شفيع الذي ي�تيك م ؤ�تزر ًا �إن ال�شفيع الذي ي�تيك عريانا
الق�صة وال�شعر ومل أ��ستند �إىل الرواية التي وردت يف أالغاين كما �إ�ستندوا �إليها.فقد
يعار�ضوين� .إننا ملتزمون مبا روي عن ال�شاعر وكيف وهذه حجة لها وجهها ،ولكن أ�وجه
لهم ا�ستفهاما ا�ستنكاريا هل ي�سلمون أ�ن جميع الروايات التي تروى يف بطون التواريخ فنالحظ كيف ارتفع البيت يف �صورته البالغية من ال�سفح �إىل القمة؛ ألن امل ؤ�تزر مل
�صحيحة ال جدال فيها أ�م فيها ال�صحيح وفيها امل�شكوك واملختلق؟ ولذا أ��س�س علم ي�شارك العريان؛ بل هنا «�إن» جاءت لت أ�كيد ت أ�كيد �شفاعة العريان؛ ال غريه وي ؤ�يد هذه
معرفة الرجال ليت�سنى للباحث در�س ال�سند ون�ص الرواية والراوي وبعد أ�ن نر�سم هذه الر ؤ�ية الربهانية قول الفرزدق:
ُ
و�شفِّعت بنت منظور بن َز َّبانا
أ� ّما بنوه فلم ُتقبل �شفاعتهم
الق�صة وننقلها بالن�ص من كتاب أالغاين م � 9ص 327وبعد قراءة القارئ لهذه الق�صة
نبدي مرئياتنا حول البيت:
وقد فهم ابن الزبري هذا املعنى حني ما أ�لفى الزبري الفرزدق عند باب احلرم عند
لي�س ال�شفيع الذي ي أ�تيك م ؤ�تزر ًا مثل ال�شفيع الذي ي أ�تيك عريانا
الباعة ،ف أ�خذ بعنقه فغمزها حتى جعل ر أ��سه بني ركبتيه وقال:
لقد أ��صبحت عر�س الفرزدق نا�شز ًا ولو ر�ضيت رمح أ��سته ال�ستقرت
غنت يف هذا البيت عريب خفيف ثقيل أ�ول بالبن�صر فبلغ أ�بن الزبري هذا فدعا النوار
�شئت �سريته �إىل بالد العدو
�شئت فرقت بينكما وقتلته فال يهجونا أ�بد ًا،و�إن ِ
فقال�:إن ِ
أ
أ
أ
ياك؟ قالت :ف�إذا قر�ت هذه ال�صورة التي قام بدورها ابن الزبري مع الفرزدق عند باب
راغب �ف�زوجه � إ ِ
فقالت:ما أُ�ريد واحد ًة منها قال :ف�إنه ابن عمك وهو ِ
فيك ٌ
احلرم،و�إن�شاده بيت جعفر ابن الزبري على الفرزدق؛ بانت لك حقيقة البيت �إن موقع
نعم فزوجه �إياها فكان الفرزدق يقول :خرجنا متباغ�ضني ورجعنا متحابني.
ؤ
أ
أ
أ
أ
أ
كما ننقل مقطع تابع �إىل الق�صة من �ص 329،330من املجلد نف�سه :أ�خربين �بو خليفة «�إن» امل�كدة بدل مثل �بلغ و�قذع يف الهجاء .و�كرب الظن هذا ما �راده الفرزدق وفهم
قال ابن �س ّالم قال :أ�خربنا �إبراهيم بن حبيب ال�شهيد قال :قال ابن الزبري للفرزدق :معناه ابن الزبري ،وي ؤ�يده بيت الفرزدق :أ�ما بنوه �إىل أ�خر البيت ..والذي يدعونا �إىل
كرهتك؟ ُكن لها أ�كره ِّ
وخل �سبيلها فخرج وهو يقول :ما أ�مرين ال�شك ال يوجد البيتان يف ديوان الفرزدق :أ�ما بنوه ولي�س ال�شفيع ،فلما مل يثبتا يف ديوان
ما حاجتك بها وقد ِ
بطالقها ليثبت عليها فبلغ ذلك ابن الزبري فخرج وقد ا�ستهل هالل ذي احلجة ،ولب�س الفرزدق ،ف�سار جمال لتالعب الرواة يف منطوق البيت ال�شعري.
ثياب ا إلحرام ،يريد البيت احلرام ف أ�لفى الفرزدق بباب امل�سجد عند الباعة ف أ�خذ،
هذه ر ؤ�يتي يف هذا البحث والنقا�ش مع أال�ستاذ الناقد أ�حمد علي أ�بو ال�سعود والكوكبة
بعنقه فغمزها حتى جعل ر أ��سه بني ركبتيه وقال:
من جنوم �سماء الفكر أ
والدب وبقية أالدباء،ولي�س مرئياتي هي فر�ض و�إمنا هي عر�ض
لقد أ��صبحت عر�س الفرزدق نا�شز ًا ولو ر�ضيت رمح أ��سته ال�ستقرت
على م�سرح الفكر ،ولكل مفكر ر أ�يه وبهذه أالبحاث ترثي احلياة الفكرية وتنمو وتنبت
النبات احل�سن واختالف الر أ�ي ال يف�سد للود ق�ضية.
قال الزبي :وهذا البيت جلعفر بن الزبري:
أ
أ�خربين أ�حمد بن عبد العزيز قال :حدثنا عمر بن �ش ِّبة عن حممد بن يحي عن �بيه قال
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تبيي�ض ا أل�سنان بالليزر

بحيث ي�صعب �إزالتها  ,أ�ما البقع التي تتكون نتيجة تناول بع�ض أالدوية وتكون جزء ًا من
تركيب ال�سن الداخلي  ,فقد ال يعاجلها الليزر  ,ورمبا حتتاج �إىل التغطية من اخلارج
بطبقة بي�ضاء رقيقة تدعى .veneer
 وتبيي�ض أال�سنان بالليزر ي�ستغرق حوايل ال�ساعة ون�صف ال�ساعة  ,وقبل البدء بالعالجيتم قيا�س لون أال�سنان كهربائي ًا  ,وذلك لغر�ض املقارنة مع النتيجة النهائية للتبيي�ض .
ويعطى املري�ض عدة �صيانة ي�ستخدمها باملنزل  ,للمحافظة على اللون اجلديد الطول
فرتة ممكنة  ,والتي قد ت�ستمر لعدة �سنوات.
 واملادة أال�سا�سية يف معظم مواد التبيي�ض  ,هي مادة ماء أالوك�سجني أ�و ما ي�سمى(بريوك�سيد الهيدروجني)  ,و�آلية عملها تكمن يف دخولها �إىل طبقتي املينا و أ�حيانا عاج
 لقد تطور طب أال�سنان التجميلى تطورا �سريعا على م�ستوى العامل و أ��صبح با إلمكان أال�سنان  ,ومن ثم تتحول �إىل ذرات غري م�ستقرة ,تقوم بتحطيم ذرات املواد امل�سببةتالفى معظم عيوب أال�سنان �إن مل يكن جميعها �سواء كانت يف اللون أ�و يف الرتكيب لتلون أال�سنان  ,مما ي�ساعد على تفتيح لون ال�سن.
لذلك فان تبيي�ض أال�سنان يعترب من أ�هم �إك�س�سوارات اجلمال وطرق التجميل التي
أ
يبحث عنها النا�س وخا�صة الن�ساء منهم وال�سبب كما يعرف اجلميع هو أ�ن جمال  -الطرق املتبعة لتبيي�ض ال�سنان :
أ��سنان املرء هو �سر جمال ابت�سامته وكما يدل اال�سم فان تبيي�ض أال�سنان هو عالج  -التبيي�ض عن طريق معاجني أال�سنان وم�سحوق التبيي�ض  ,وهي متوفرة يف ال�صيدليات
ي ؤ�دى �إىل منح أال�سنان بيا�ضا يفرت�ض أ�ن يكون طبيعيا .
وحتتوي على مواد خ�شنة  ,وقد تعالج طبقة املينا كيميائي ًا وغالب ًا ما تعطي نتائج غري
 وتتفاوت النتائج من �شخ�ص آلخر وتعتمد درجة جناح التبيي�ض على طبيعة أال�سنان مر�ضية كونها ال ت�صل �إىل العمق ال�سني  ,وال تبي�ض أ�كرث من درجة واحدة فقط  .كماوعلى نوع ودرجة ا�صفرار أال�سنان ونوع وتركيز املحلول امل�ستخدم يف التبيي�ض والوقت أ�ن كرثة ا�ستخدامها قد ي�سبب زيادة معدل تراكم اجلري والكل�س على أال�سنان وذلك
امل�ستخدم و�إتباع املري�ض لتعليمات و�إر�شادات طبيب أال�سنان وكذلك ح�سب نظام ب�سبب خ�شونة طبقة املينا والتي قد تنتج ب�سبب ا�ستخدام تلك املعاجني املبي�ضة.
التبيي�ض امل�ستخدم وغري ذلك من العوامل التي أ�دت �إىل جدل كبري ووا�سع بني أ�و�ساط  -تبيي�ض أال�سنان املنزيل  ,والذي يعترب من أ�كرث الطرق �شيوعا أ�منة ,حيث أ�ن املادة
النا�س والت�شكيك يف نتائج هذا العالج الكمايل ويعترب التبيي�ض بالليزر هو املرحلة امل�ستخدمة فيه اقل تركيز ًا و�ضرر ًا  ,وهي مادة ( الربوك�سيد الكربامايد ) وال تتعدى
اجلديدة يف تبيي�ض أال�سنان حتى وقت قريب ألنه يعترب من أالمور الكمالية باملقارنة ن�سبة املادة املبي�ضة عن . % 10
أ
الجهزة ال�ضوئية � ,إن ا�ستخدام أالجهزة ال�ضوئية املختلفة لت�سريع عملية التبيي�ضمع تقومي أال�سنان وو�ضع ح�شوات وتركيب ج�سور لكن ومع ذلك جند أ�ن هذا
ً
أ
أ
العالج الكمايل اخذ يتقدم نحو ال�صدارة حتى و�صل �إىل مرحله التبيي�ض بالليزر والتي عاد ًة ما يطلق عليها �جهزة الليزر جزافا من باب الدعاية  ,واحلقيقة �ن هناك
الذي يعترب حال مثاليا لذوى أال�سنان احل�سا�سة ,الذين يعانون من الالم يف ما لو  3أ�نواع من أالجهزة  ,ف أ�كرثها ت أ�ثري ًا هو جهاز الليزر الفعلي.
مت تبيي�ض أ��سنانهم بالو�سائل التقليدية القدمية فقد كان تبيي�ض أال�سنان يف بداياته -جهاز ال�ضوء العادي  ,وهو أالقل ت أ�ثري ًا.
ي�ستدعى و�ضع قالب التبيي�ض على أال�سنان والذي يحتوى على مادة الهيدروجني -جهاز أ��شعة البالزما  ,وهو أ�كرث أالجهزة �شيوع ًا ونتائجه مقبولة جد ًا.
بريوك�سايد( )hydrogen peroxideأ�,ما يف املرحلة احلالية مرحلة الليزر فتتميز -جهاز تبيي�ض أال�سنان املنزيل  ,حيث ي�شتمل على أ�وعية بال�ستيكية لينة ذات مقا�س
مبزيد من التحكم يف التبيي�ض وب�صوره تتنا�سب مع حالة ال�سن بحيث ال يتعر�ض ينا�سب اجلميع  ,وحتتوي على حملول التبيي�ض داخلها ,وكل ما على املري�ض عمله هو
املري�ض فيما بعد أ
للمل النا�شئ عن التح�س�س الن أ��شعة الليزر تتميز بكونها ال ت ؤ�دى لب�س هذه القوالب ال�شفافة  ,وتل�صيقها على أ��سنانه ملدة �ساعة ميومي ًا ولفرتة أ��سبوع
�إىل ت�سخني ال�سن وبالتايل ال ي�شعر املري�ض باحل�سا�سية �إما نوع الليزر امل�ستخدم تقريب ًا  ,فهي طريقة �سهلة وغري مكلفة  ,ومن أالف�ضل عند ا�ستعمالها ا�ست�شارة طبيب
للتبيي�ض فهو ( ) diode laserوحول املقارنة بني التبيي�ض بالليزر والتبيي�ض بال�ضوء أال�سنان مثلها مثل طرق التبيي�ض املنزلية أالخرى.
أالزرق الذي كان ي�ستخدم �سابقا وال يزال أ�حيانا فان م�ستوى التبيي�ض يف احلالتني -ويف درا�سة حديثة متت مقارنة االنواع الثالثة  ,وقد تو�صل الباحثون على أ�ن نوع الليزر
واحد لكن الليزر ال ي�سبب احل�سا�سية يف ال�سن من جهة كما انه ي�ساعد على التحكم وامل�سمى ( االرجون ليزر ) هو أالقل من حيث كمية احلرارة املنبعثة  ,وتعترب هذه
يف درجة التبيي�ض  ,ذلك الن كل �سن يحتاج لدرجه معينه من التبيي�ض مازال الطريقة مكلفة �إىل حد ما اذا ما قارناها من طرق التبيي�ض املنزيل  ,ولكنها أ�كرث
ي�ستخدم اجلل املحتوى على مادة ( بايربو ك�سيد الهيدروجني) لكن طريقة حتفيز فعالية واق�صر وقت وتعطي النتائج املرجوة يف تبيي�ض أال�سنان ح�سب درجة التبيي�ض.
هذه املادة بالليزر خمتلفة عن حتفيزها بال�ضوء أالزرق الن الليزر يتميز ب أ�نه عالج
غري اخرتاقي اى انه ال ي ؤ�ثر يف البناء الداخلي لل�سن وبالتايل فهو �سليم ولي�ست له حتذيرات :
ال ين�صح با�ستخدام جهاز الليزر لتبيي�ض أال�سنان دون  15من العمر  ,وذلك لعدمم�ضاعفات على املدى املدى الطويل.
 أ�ما نوعية البقع التي يزيلها الليزر  ,فت�شمل البقع التي تظهر نتيجة تناول ال�شاي اكتمال منو أال�سنان من الناحية الف�سيولوجية والت�شريحية  ,با إل�ضافة �إىل احل�سا�سيةوالقهوة والتوابل أ
والطعمة امللونة  ,وهذه البقع ت�صبح أ�حيانا جزء ًا من بناء ال�سن املفرطة املتوقعة عند تبيي�ض أ��سنان أالطفال واملراهقني .
جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد ( - ) 24ربيع أ
الول 1434هـ  -فرباير 2013م
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 ال ين�صح با�ستخدام الليزر لتبيي�ض من لديهم أ��سنان بلون داكن جد ًا ,وخا�ص ًة أال�شخا�ص امل�صابني بت�صبغ أال�سنان نتيجة تناولهم م�ضاد حيوي
ا�سمه ( الترتا�سايكلني).
 ال ين�صح با�ستخدامه ألل�شخا�ص امل�صابني ب أ�مرا�ض الت�سو�س ,أ�و زيادة
تركيز الفلورايد  ,أ�و وجود ح�شوات جتميلية على أال�سنان أالمامية  ,ففي
هذه احلاالت يتم �إتباع اليات وعالجات أ�خرى تتم حتت �إ�شراف الطبيب
املخت�ص للح�صول على أ��سنان بي�ضاء جميلة.
 ح�سب أ�خر �إ�صدارات اجلمعية أالمريكية لطب أال�سنان  ,ب أ�ن نتائجالتبيي�ض تعترب مر�ضية على املدى القريب وغري معروفة على املدى البعيد
واملعتمدة على درا�سات علمية موثوق بها  ,ولكن بناء ًا على خربة أالطباء
ال ين�صح با�ستخدام الليزر يف تبيي�ض أال�سنان ألل�شخا�ص الذين لديهم ال يدوم تبيي�ض أال�سنان لفرتة طويلة كما يرغب البع�ض .واملدة التي
أ��سنان ح�سا�سة عند تناول البارد وال�ساخن واحلار واحللويات .
قد ي�ستغرقها التبيي�ض ما بني �سنتان �إىل ثالث �سنوات  ,وذلك �ضمن
 ال ين�صح با�ستخدامه من قبل من يعاين من التهابات لثوية متكررة ال�شروط التي ين�صح بها طبيب أال�سنان بع�ض عملية التبيي�ض ومنها :وذلك ملنع تفاقم مثل هذه االلتهابات .
 االهتمام بتنظيف أال�سنان با�ستمرار.احلمل.
 مينع ا�ستخدامه للن�ساء أ�ثناء احلد من تناول احللويات . ال ين�صح با�ستخدام الليزر ألل�شخا�ص املدخنيني وين�صح برتك  -احلد من تناول امل�شروبات امللونة مثل ال�شاي والقهوة وامل�شروبات
التدخني أ�و تخفيفه.
الغازية .

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي أ�بو ال�سعود
لال�ستف�سار التوا�صل
اللكرتوين
على الربيد إ

alkhatmag@yahoo.com

و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على
ذوي االخت�صا�ص املنا�سب
والرد عليكم

اكت�شاف طبي جديد ملعاجلة االكتئاب
قام بروفي�سور من جامعة
نورثوي�سرتن باكت�شاف
دواء جديد م�ضاد
لالكتئاب يجري اختباره
حاليا على جمموعة
من البالغني امل�صابني
بهذا اال�ضطراب ممن
ف�شلت م�ضادات أ�خرى
لالكتئاب بالتخفيف من
أ�عرا�ضهم.
وي�شار �إىل أ�ن هذا الدواء يعد أالول من نوعه ،ذلك ب أ�نه يخفف من أ�عرا�ض االكتئاب خالل
�ساعات من احل�صول عليه ويبقى ت أ�ثريه ا إليجابي ملدة نحو �سبعة أ�يام بعد ا�ستخدام جرعة
واحدة فقط منه .وذلك عالوة على كونه �آمنا.
أ�ما عن ال�سر وراء اختالف هذا الدواء عن غريه من م�ضادات االكتئاب ،فهو يكمن يف
كونه ي�ستهدف امل�ستقبالت الدماغية امل�سئولة عن الذاكرة والتعلم ،أالمر الذي يختلف
متاما عن ما تقوم به معظم أالدوية أالخرى امل�ضادة لالكتئ آ�ب .وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن هذا
الدواء مر�شح لال�ستخدام يف عالج ا�ضطرابات ع�صبية أ�خرى ف�ضال عن االكتئاب ،منها
الف�صام ومر�ض أ�لزهاميار.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن هذا الدواء ،والذي يحمل الرمز  GLYX-13هو نتاج عمل ا�ستمر
ألكرث من عقدين كاملني قاده الربوفي�سور جوزيف مو�سكال ،وهو بروفي�سور يف أ�بحاث
الهند�سة احليوية الطبية.
و أ�و�ضح الربوفي�سور مو�سكال أ�ن هذه الدرا�سة قد أ�ظهرت أ�ن املركب املذكور قادر على
جلب مفعول قوي و�سريع م�ضاد لالكتئاب من دون الت�سبب أ
بالعرا�ض اجلانبية مل�ضادات
االكتئاب التي ت�ستهدف نف�س امل�ستقبالت الدماغية.

ومن اجلدير بالذكر أ�ن هذا املركب يعمل على �إجراء تعديالت على امل�ستقبل الدماغي
املعروف باالخت�صار ،NMDA
متاما كما تفعل بع�ض أالدوية املوجودة حاليا ،والتي تعمل كم�ضادات لهذا امل�ستقبل يف
الدماغ� .إال أ�ن هذا املركب احلديث ال ي�سبب أالعرا�ض اجلانبية ال�سيئة لتلك أالدوية ،والتي
قد حتول دون ا�ستخدامها ،حيث تت�ضمن الهلو�سة و أ�عرا�ض أ�خرى م�شابهة للف�صام..
أ�ما الربوفي�سور مو�سكال ،فقد قام مع فريقه ب�إيجاد أ��سلوب ي�ستهدف امل�ستقبل املذكور
واحل�صول على فائدته امل�ضادة لالكتئاب من دون تعري�ض م�ستخدم هذا الدواء �إىل تلك
أالعرا�ض.
أ�ما عن الدرا�سات الالتي ك�شفت عن فعالية و أ�من هذا الدواء ،أ
والتي أ�قيمت يف  12مرفقا
طبيا يف الواليات املتحدة ،فقد �شارك بها جمموعة من م�صابي االكتئاب الذين كان
القا�سم امل�شرتك بينهم هو عدم اال�ستجابة الكافية لدواء واحد على أالقل من م�ضادات
لالكتئ آ�ب .وكانت النتيجة أ�ن ما لديهم من أ�عرا�ض قد حت�سنت بالفعل وب�شكل وا�ضح.
وي�شار �إىل أ�ن فائدة هذا الدواء يف تخفيف من أ�عرا�ض االكتئاب قد ظهرت خالل نحو 24
�ساعة من ا�ستخدامه وا�ستمرت ملدة نحو �سبعة أ�يام كاملة .وقد كان هذا التح�سن م�ضاعفا
عما يح�صل عليه م�ستخدمو م�ضادات االكتئاب أالخرى عندما ي�ستمرون ب أ�خذها ملدة 6-4
أ��سابيع.
أ�ما عن أالعرا�ض اجلانبية لهذا الدواء ،فقد كانت ب�سيطة �إىل متو�سطة ،كما وكانت
متنا�سقة مع أالعرا�ض اجلانبية التي أ��صيب بها م�شاركو الدرا�سات املذكورة الذين ح�صلوا
على دواء كاذب ،وهو دواء م�شابه متاما للدواء الذي جترى درا�سته� ،إال أ�نه ال يحتوي على
مادة فعالة.
و أ�و�ضح الربوفي�سور مو�سكال أ�نه على الرغم من هذه النتائج املب�شرة� ،إال أ�ن أالبحاث
املتعلقة با�ستهداف امل�ستقبل املذكور ال تزال يف بدايتها .كما ويجرى حاليا اختبار ت أ�ثري
تكرار جرعة هذا الدواء على م�صابي االكتئاب.
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لعل بيئة القطيف اجلميلة ،وعنا�صرها
أ
الجتماعية � ,ساهمت
الخاذة  ,وقيم أ�هلها إ
يف حتديد الر ؤ�ية الت�شكيلية للفنانة حواء
املغيزل ؛ لذلك ن�ستطيع أ�ن نتلم�س خطواتها
الرائعة نحو الت�شكيل من تلك الثقافة التي
ت�شربتها الفنانة من تلك البيئة .
هنا يف حوار �سريع معها ن�ستك�شف عاملها
اجلميل وخطواتها أ
الوىل وت�سارع جتربتها
الفنية .

الفن الت�شكيلي
26

الفنانة حواء املغيزل لـ

لي�س هناك م�سافة تف�صل بني
املدار�س وا أل�ساليب الفنية

يف نظري التخطيط املبدئي للوحة ( )sketchهو أ�هم خطوة يف �إجنازها .ثم أ�عمد بعد
ذلك �إىل حتديد أ�بعادها و خاماتها و مبجرد البدء يف اللوحة أ�جد أ�نها تقودين ب�سال�سة
حوار  /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
أ
أ
لبنائها و الدخول بني طياتها .حتى اين يف بع�ض الحيان �وا�صل الر�سم منذ اخلام�سة
 م�سريتك الفنية  ..بداياتك  ,خطواتك أ�صباحا وحتى الرابعة م�ساء و هو أ�مر جمهد فكريا بال �شك.
الوىل كيف كانت ؟
أ
أ
أ
أ
أ
أ
كان يل اهتمام بالفن الت�شكيلي منذ ال�صغر و مازلت أ�حتفظ بالعديد من اللوحات التي عندما كنت �مار�س الر�سم الواقعي كنت �جد �ن اللم�سات الخرية هي الكرث متعة �ما
ا آلن بعد ممار�سة ا إل�سلوب احلديث أ�رى أ�نها اخلطوة أال�صعب و قد تكون امل�صريية
نفذتها على الكانف�س واخل�شب قبل ح�صويل على أ�ي دورات فنية و أ�ول م�شاركة يل يف
لنجاح اللوحة ولكنها الزالت ت�سيطر على اجلزء أال�شد متعة يف العمل.
معر�ض ال�شباب بالقطيف عام  1997م و كنت حينها يف املرحلة الثانوية .
 �إىل أ�ي مدر�سة من املدار�س الفنية تنتمي أ�عمالك يف هذا املعر�ض ؟و لكني مل أ�توجه �إىل الفن ب�شكل جاد �إال بعد تخرجي من الريا�ض و قبل ح�صويل على
مل يعد هنالك م�سافة تف�صل بني املدار�س أ
وال�ساليب مع تعدد التجارب الفنية ،الذى مل
الوظيفة.ف أ�نا أ�نظر للفن كمتنف�س يربز يف الدرجة الثانية بعد الدرا�سة و العمل.
بد أ�ت درا�سة الفن الت�شكيلي و أ��سا�سياته على يد أال�ستاذة القديرة �سهري اجلوهري منذ يعد با إلمكان ح�صر اللوحة الت�شكيلية احلديثة مبدر�سة معينة.
عام 1423هـ و تتابع معها �شغفي بالفن فالتحقت بالدورات الفنية ب�شكل متوا�صل حتى  -مبن ت أ�ثرت من الفنانني يف �صياغة أ�فكار لوحاتك ؟
الثقافة الب�صرية نقطة مهمة جدا يف تطور �إدراك الفنان .ففي بداياتي كنت أ�تابع
عام 1432هـ .
أ
أ
أ
أ
�عمال فناين املنطقة من حويل و �ركز كثريا على ��ساليب مزج اللوان و تقنيات
ثم ح�صلت على عدد من الدورات يف اخلط العربي من ديواين وجلي ديواين و رقعة.
أ
الفر�شاة ثم تطور احلال لجته �إىل حماولة درا�سة اللوحات العاملية كـتق�سيمات Piet
در�ست اجلرافيك من طباعة الغائر و البارز ولكني متر�ست على طباعة ال�شا�شة
أ
 Mondrianو  Pierre Alechinskyو �لوان  Jackson Pollockو Paul Klee
احلريرية مما أ��ضاف يل الكثري ثم اجتهت �إىل تعلم أ��ساليب معاجلة ال�سطوح و
و غريهم الكثري من الفنانني العامليني عامة و العراقيني خا�صة ك�سريوان و رافع
احلفر على العجائن ألنتقل �إىل �إ�سلوب مغاير .
النا�صري و �صالح حيثاين.
 كيف ترت�سمني الطريق نحو �إجناز لوحاتك ؟ كيف جتدين �إنعكا�س �شخ�صك يف اللوحة ؟اللوحة مر�آة الفنان و ا إلن�سان بطبيعة احلال �إنعكا�س ملحيطه و أ�نا
أ��ستقي عنا�صر اللوحة و أ�لوانها من املحيط البيئي والثقايف .ف أ�عمل
بجدية على ا إلثراء اللوين و أ�لتقط �صور النخيل من حويل و أ�عاجلها
بنف�سي لتتنا�سب مع ف�ضاء اللوحة ،كما أ�ختزل ر�سم اجلمل و غريه
من العنا�صر لتن�سجم مع بع�ضها البع�ض  .فالنخلة على �سبيل املثال
�إرث ح�ضاري عميق و رمز ،رغم أ�ن وجودها يف اللوحة ال يعني تعوي�ض
عن الب�شر ولكنها كناية ملرادهم و حاالتهم و لها مدلوالت متفرعة
و �صالتها وثيقة با إلن�سان من اخل�صوبة وانت�صاب اجلذع أ�و حتى
املوت فهي تهلك بال ر أ��س.
يف لوحتي هي رمز للب�شرية و ال�صحة و العنفوان و الكربياء و هي
الوطن و اخلري و الرثوة وهي رمزال�شموخ وال�صمود يف وجه الزمن
وال أ�غفل عن قد�سيتها اخلا�صة يف الديانات ال�سماوية.
أ
كرمزلل�صالة وال�صرب
و أ��ضفت أ�ي�ضا اجلمل املختزل بقوائمه املثلثة
والثبات و حتى يف ال�شعر اجلاهلي جند أ�ن هنالك عالقة وطيدة بني
النخلة و الناقة واملر أ�ة
كما أ�دخلت اللغة إلثراء املعنى و كرمز للتوا�صل ب أ�وجه عديدة
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الزلت أ�رى نف�سي يف بداية امل�شوار لفن اخلط العربي.
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الفن الت�شكيلي

 ما ال�سر يف كرثة الت�شكيليات يف حمافظة القطيف ،وماذا تقرتحني لتطوير هذه اجلماعة ؟
ا إلن�سان بطبعه مبدع و قلما جند �شخ�صا يخلوا من املوهبة
ووالدة املوهبة يف املحيط اخل�صب وا إلهتمام بها هو ما
يظهرها وي�صقلها وهذا ما جنده وا�ضحا يف حميطنا؛
فعلى �سبيل املثال و لي�س احل�صر ،عندما تظهر الطفلة
اهتماما بالر�سم جتد على أالغلب احت�ضانا من أ�هلها وجتد
الدورات الفنية املنا�سبة التي تتلقفها ب�إ�شراف ت�شكيليات
متمر�سات يف التدريب و جتد أ�ي�ضا املعار�ض الت�شكيلية التي
تعرفها على ا آلخر و حتفزها للدخول يف املجتمع الفني.
و رغم ذلك على املبدع أ�ن ي�صنع الفر�ص لنف�سه و ال ينتظر
�إهتماما خا�صا ي�صب عليه و �إمنا عليه أ�ن يبحث و يثقف
نف�سه لي�صل �إىل الطريق ال�صحيح .
 ماذا عن معر�ضك ال�شخ�صي ؟معر�ضي ال�شخ�صي أالول ( بني الكاف والنون ) كان خطوة
مهمة للربوز وا إلن�صات ألكرب قدر ممكن من النقد الغني
فا�ستخدمت أالقالم القدمية كت أ��صيل للغة و كتبت ا آليات القر�آنية بعدة خطوط :الكويف
والقراءات الفنية العميقة ملا فيه من جتمع للنخب الثقافية� .إحتوى معر�ضي على 31
القريواين و الفاطمي و الديواين واجللي ديواين والرقعة وكذلك الفار�سي ومزجتها
لوحة متفاوتة احلجوم بني � 50×30إىل  150×100خمتلفة املعاجلات بخامات و
أ�ي�ضا بالزخرفة لتنحاز اللوحة ب�شكل أ�عمق �إىل تاريخنا و تراثنا .و �إدخايل للحرف
أ��ساليب متعددة م�شكلة من عدة جمموعات كمجموعة أاليام التي ت�شتمل على �سبع
العربي �إقت�صر على ا آليات القرانية ملا لها من م�ضامني روحية قوية و جمال تكويني
لوحات و جمموعة اي�ستبورن التي حتتوي على �ست لوحات ,أ�ما أ�غلب املجموعات فكانت
فريد.
ثنائية كنون و كيانان و �ص وب�سملة و �سكون و تكوين .أ�ما أ�برز اللوحات فكانت كن
 ماهي معاناة جماعة الفن الت�شكيلي بالقطيف ؟وكان وجاءت ت�سمية اللوحات لتتنا�سب مع عنوان املعر�ض رغم أ�ين ال أ�حبذ يف الغالب
يعنيني هنا أ�ن أ�حتدث عن خمتلف اجلماعات الفنية باملنطقة من خط وت�شكيل و
أ
أ
ت�صوير و م�سرح و غريه نحن نفتقر �إىل مبانٍ متكاملة وقاعات درا�سية خا�صة و �صاالت ح�صر لوحاتي ب��سماء تخنقها  ،وال �جدها هنا �سوى و�سيلة لتمميزها.
 بالعادة تفتتح املعار�ض من قبل �شخ�صيات بارزة يف املجتمع .فلماذا وقععر�ض جمهزة مبا يتنا�سب مع احتياجات كل جمال فني.
�إختيارك على والدتك؟
و أ�ي�ضا معاهد أ�كادميية متخ�ص�صة
( �إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) هذه هي ا آلية التي تلتها والدتي حلظة �إفتتاحها
تعنى بتدري�س كل جمال.
أ
�ركز كث ً
ريا على �أ�ساليب
للمعر�ض .والدتي ك�سائر أ�فراد عائلتي متتلك احل�س وا إلهتمام الفني الراقي و تنظر
 جتمعني بني موهبتيمزج أ
اللوان وتقنيات
للفن ب�شكل جاد  ،و قد وقع �إختياري عليها منذ قرابة ثالث �سنوات أ�ي قبل أ�ن أ�حدد
الت�شكيل واخلط .كيف
الفر�شاة
أ�ي جانب �آخر من املعر�ض.
الثنني ؟
حتددين موقعك بني إ
مل أ��صل بعد �إىل ما أ��صبو �إليه
يف كال املجالني رغم أ�ين مهتمة
ا
لل
و
حة
آ
مبمار�سة الر�سم منذ أ�كرث من
مر�ة الفنان
وا
ل
ن�
سا
إ
ن
�
خم�سة ع�شر �سنة  ,أ�ما فن اخلط
إنعكا�س ملحيطه
العربي فلم يكن لدي �إطالع عليه
حتى اخلم�س �سنوات املا�ضية,
أ
�
�س
تق
ورغم أ�ن كل الفنون حتتاج �إىل
يع
نا�رص اللوحة من
ممار�سة وتدريب �إال أ�ن مفهوم
املحي
ط البيئي والثقايف
التدريب امل�ستمر يف اخلط العربي
يختلف عن غريه من الفنون فبع�ض
اخلطاطني على �سبيل املثال يتابع
التدريبات ملدة ال تقل عن ت�سع �ساعات متوا�صلة يوميا.
يف واقع أالمر �إذا كنت أ�عترب من جهة يف خ�ضم احلراك الت�شكيلي فمن جهة أ�خرى

27

مقالة

جفاف امل�شاعر

بقلم :علي آ�ل ثاين

من منا مل ي�ساوره ال�شك فى أ�ننا نعي�ش هذه أاليام ع�صر جفاف ينابيع املحبة  ،وجتمد
عروق امل�شاعر أ
والحا�سي�س  ،وت�صدع أ�عمدة العالقات ا إلن�سانية  ،وتغري أ�مناط
ال�سلوك فى املعامالت اليومية  ،فال�شواهد كثرية  ،والدالئل أ
والمثلة التعد والحت�صى
على أ�ن النا�س فى جمتمعنا اليوم أ��صبحوا يبنون احلواجز فيما بينهم أ�كرث مما يبنون
ج�سور ًا للتوا�صل بينهم.
ملاذا مل تعد ال�صداقة كما كنا نعرفها كما كانت يف املا�ضي  ،لقد كان النا�س فيما م�ضى
ميار�سون ال�صداقة  ،ويطبقون أ�بجدياتها  ،ثم �صاروا ا آلن يعرفونها فقط  ،و�صارت
�صداقاتهم �صداقات طارئة غري معمرة  ،تهرب عند أ�ول منعطف  ،مثل فقاعات
ال�صابون يف املياه تفور حلظة ثم تتال�شى �سريعا ،ألنها �صداقات نفعية �سرعان ما
تختفى وت�سقط فى فخ الن�سيان .و أ�ين منا قول :االمام على بن أ�بى طالب ( عليه
ال�سالم )! !خري أال�صدقاء من أ�قبل �إذا أ�دبر الزمان عنك!! .
ملاذا �صرنا قوالب جامدة تتحرك فى ال�شارع الوجوه متجهمة  ،وا إلبت�سامة باهتة
بالروح ،النبد أ� بالتحية  ،والنلقى ال�سالم على أ�حد �إال �إ�ضطرارا ،و�ضاعت منا و�صية
ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) فى �إف�شاء ال�سالم على من نعرفه ومن النعرفه
 ،لقد ا�صبح العنف ولغة القوة هو ا�سلوبنا وهو عنواننا ،كنا نعي�ش يف واحة قلوبها
خ�ضراء بريئة متحابة رغم ظروف الزمن ،ولكن كنا يف قالب واحد من احلب واف�شاء
ال�سالم والكالم اجلميل والتحية العطرة من بع�ضنا بع�ض كنا ال نعرف احلقد وال نعرف
الغيبة.
كانت ال�صداقة �صداقة خال�صه هلل وحمبة بع�ضنا بع�ض كان ال�صديق يحمي �صديقة
بل ويفديه بكل غايل وكان الغذر لي�س من �صفاتنا وال لغيبة والتحامل على بع�ضنا بع�ض
،وكان احل�سد ال يعرف طريقه الينا حيث كنا نفرح لالخر بنجاحه يف اي جمال وحتت
اي م�سمى.
ملاذا حتجرت قلوبنا ؟ وجتمدت �إن�سانيتنا  ،وماتت فينا النخوة فلم نعد نهرع إلعانة
املكروب  ،وتنا�سينا أ�ن أ�ف�ضل املعروف هو �إغاثة امللهوف  ،و أ�ن �صنائع املعروف  ،تقى
م�صارع ال�سوء  .وو�صل ال�شارع �إىل حالة مرتدية من البالدة وعدم املباالة باجلار او
االخ وال�صديق .
ملاذا تباعد اجلريان  ،و�سكان البيت الواحد،؟!ملاذا تقل�صت العالقة بينهم �إىل حتيات
تقريرية جافة  ،حتى ال�سالم بني اجلار وجاره مفقود و�ضياع الكملة الطيبة بني
اجلريان وا�صبح اجلار ال يعرف جاره اال نادر ًا يف منا�سبة ان وجدت ،ملاذا أ�غفلنا و�صية
ر�سولنا الكرمي ( �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) عن اجلار حتى ظن ال�صحابة أ�نه �سيورثه
 ،وقول املوىل عز وجل فى �سورة البقرة ( واجلار ذى القربى واجلار اجلنب وال�صاحب
باجلنب )�صدق اهلل العلي العظيم  ،أ
والقوال مل�شهورة اجلار  .قبل الدار �.،إلخ .
ملاذا مل يعد أ�فراد أال�سرة يحر�صون على ا إللتفاف حول مائدة طعام واحدة كما كان
احلال فى الزمن اجلميل  ،وملاذا �إختفت اللمة ،حول أ�كواب ال�شاى وقت الع�صارى ،
ملاذا قلت الزيارات العائلية  ،وتبخرت �صلة أالرحام  ،وندرت لقاءات أالهل أ
والقارب
فى أالعياد.وا�صبحت امل�صلحة ت�ضغي على ال�سطح يف العالقة بني البع�ض حتى بني
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أالهل وا آلقارب.
ملاذا �إزداد جحود أالبناء  ،وتعالت ال�صرخات املكتومة أ
للمهات  ،قلبى على ولدى
�إنفطر  ،وقلب ولدى على حجر ،حيث ان االبناء ال يكرتثون بوجع االباء و�آهات االمهات
حيث كان االب يف املا�ضي مبحل احرتام وتقدي�س من االبناء كان ح�ضور االب اىل
املنزل عند قدومه ي�شكل نوع من االحرتام واملحبة وكان اجلميع ال ي�ستطيع ان ي�ضع يف
فمه لقمة الطعام اال واالب اول اجلال�سني واول امل�سمني ب�سم اهلل على املائدة هكذا كان
احرتام االبناء آ
للب.
�آه من زمن ال ندري كيف نهايته .من زمن كرثت فيه امل�شاكل وقلة املحبة والعطف ،كرث
فيه التباعد واجلفاء زادت فيه النعمة وقلة فيه الربكة ونت�شرالفقر ،انفتح العامل على
م�صرعيه واغلقت ابواب القلوب تباعدت يف االنف�س ،زاد فيه اجلحود واحلقد واحل�سد
وقل فيه الت�سامح ،وهو الذى تقاربت فيه امل�سافات  ،وكرثت فيه أال�سفار  ،فانطف أ�ت
لوعة الفراق  ،وخمدت لوعة احلنني وماتت لهفة اللقاء بعد �إ�شتياق احلبيب اىل حبيبه
 ،وياح�سرتاه على زمن النقاء حني كانت املدينة ال�صغرية واحيائها يف قالب واحد من
احلب والعطف والتقارب العاطفي والنف�سي واالخالاقي كان اجلار مع جاره يف ال�سراء
وال�ضراء وكانت لقمة العي�ش تق�سم فيما بينهم ان �صعب احلال على أالخر.
يظل ال�س ؤ�ال؟
أ
ملاذا انقطعت مرا�سالتنا و��صبحت حياتنا كلها  ، SMSو�إمييالت ذات قوالب جاهزة
وجامدة  ،ا�صبح العامل قرية مك�شوفة على بع�ضها بع�ض ولكن غاب التوا�صل بالقاء
وا�صبح عنوان لقائتنا هي املنا�سبة  ،ملاذا مل يعد �سن القلم يالم�س ورقة بي�ضاء  ،بدفء
و �إح�سا�س جميل و�صادق  ,بني اثنني ،ملاذا مل نعد ن�شعر ب�صدق الكالم ال�صادر من
القلب ال من ال�سان أ�وهم�س ال�شفتني .
ملاذا املجتمع على �سطح �صفيح �ساخن من الغرية واحل�سد  ،ملاذا كل فرد مرتب�ص آ
للخر
يعذبه تفوقه عليه  ،وت�سعده هزائمه وانك�ساراته  ،ويتمنى زوال نعمته  ،وين�سى قول احلق
تبارك فى �سورة الن�ساء ( أ�م يح�سدون النا�س على ما�آتاهم اهلل من ف�ضله)�صدق اهلل
العلي العظيم.
ملاذا الكراهية قبل احلب دائما  ،ملاذا الود امل�شبوه وال�صدق الكاذب  ،أ
والنانية التى
تع�شع�ش فى ال�صدور نا ،ملاذا ن�صافح بحذر ،ون�صادق بحذر  ،ونثق بحذر  .ملاذا
انف�سنا �ضعيفة أ�مام احل�سنات  ،ويقظة أ�مام ال�سيئات  ،أ�ين ذهبت القيم واملبادء
وال أ�خالق والت�سامح وال�صفح اجلميل ،وحلت حملها أ�خالق التعايل والغرور  ،اين
اخالق العفو عند املقدرة  .ملاذا أ��صبح الوفاء �صفة �صعبة الجتدها حتى مع احليونات.
وملاذا امن�سحت من قلوبنا ا إللفه واملحبة ،وحل حملها احلقد والغرية وحب الذات.
وتظل أال�سئلة حمبو�سة خلف ال�ضلوع  ،رغم أ�ن ا إلجابات أ�مام انظارنا،وحتت
�سيطرتنا،ورغم أ�ن املعامل وا�ضحة على حافة الطريق  ،ولكننا الننظر أ�بعد من ذلك
 ،فزوال ذلك كله ال يي أ�تي االبالعودة �إىل كتاب اهلل تعاىل ،و تعاليم ال�شريعة ال�سمحة
والذي جاء بها نبينا حممد(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وتطبيقها قو ًال  ،وعم ًال ،
والت أ��سى باالئمة االطهار عليهم ال�سالم.
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ولد املهند�س  /جا�سم بن ح�سن بن علي آ�ل قو أ�حمد ب أ�م احلمام
– القطيف عام  1375هـ .

أالمريكية بلندن  2008 ..م .

الوظائف التي �شغلها :
 الهيئة امللكية للجبيل وبنبع ا إلدارة العامة مل�شروع اجلبيل .الن� أش�ه والتعليم :
 ح�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك فهد للبرتول  -مهند�س ( ا إلدارة الهند�سية ). مهند�س ( �إدارة ا إلن�شاءات ) .واملعادن  1982 -1402 ..م.
 ح�صل على بعثة لدورة مدتها ثالثة �شهور ون�صف يف الواليات املتحدة أالمريكية  -مهند�س م�شروع ( �إدارة التخطيط ) . مدير م�شروع ( �إدارة امل�شاريع ) .من جامعة امللك فهد أ�ثناء درا�سته فيها .
 ح�صل على درجة املاج�ستري يف التخطيط ومتابعة امل�شاريع االحرتافية من اجلامعة  -مدير ق�سم املباين يف الهيئة امللكية .الدورات التدريبية وال�شهادات وامل�شاركات :
- 1ح�ضر املهند�س  /جا�سم �آل قو احمد بح�ضور العديد من الدورات يف ا إلدارة والهند�سة باململكة وخارج اململكة .
� - 2شارك يف معر�ض العقار وا إل�سكان الثاين باملنطقة ال�شرقية عام (  2004م ) .
� - 3شارك يف معر�ض امل�شاريع الكربى الذي ّمت برعاية �صاحب ال�سمو امللكي حممد بن فهد بن عبدالعزيز ،أ�مري املنطقة ال�شرقية مبجمع الرا�شد عام (  2004م ) .
� - 4شارك بورقة عمل يف معر�ض هند�سة التخطيط بدولة ا إلمارات العربية املتحدة عام ( 2002م ) .
 - 5قدم عدة ندوات حملية عن ت�صميم بيت امل�ستقبل .
� - 6شارك ب�إعداد املخططات الطبوغرافية ملدينة اجلبيل ال�صناعية يف كندا .
� - 7شارك �ضمن فريق العمل ا إلداري لر�صد وحتديد وتنفيذ الثوابت أالر�ضية باملنطقة ال�شرقية .
� - 8شارك يف العديد من الدورات التدريبية يف املجاالت املختلفة بداخل وخارج اململكة .
 - 9حاز على عدة جوائز ودروع من جهات حكومية و أ�هلية .
الجنازات على امل�ستوى التجاري :
أ�هم إ
 - 1ت أ��سي�س �شركة تاجكو لال�ست�شارات الهند�سية � /شركة ت�ضامنية  /أ�حد ال�شركاء .
الفرتة من  2003/11/1م
الوظيفة ( رئي�س جمل�س ا إلدارة )
� - 2إن�شاء م ؤ��س�سة �سا�س للهند�سة الداخلية الفرتة من  2004/6/15م حتى ا آلن .
الوظيفة ( املدير العام ) .
� - 3إن�شاء مكتب املهند�س  /جا�سم �آل قو احمد لال�ست�شارات الهند�سية وامل�ساحية .
الفرتة من  1990 :م حتى ا آلن .
 -4ع�ضو املجل�س املحلي مبحافظة القطيف حيث كان ُير�سي جلنة اخلدمات العامة يف املحافظة.

ملحق عن حياة الفقيد

جا�سم ح�سن �آل قواحمد
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ما كل مهند�س جا�سم
أ
ال�ستاذ بدر �شبيب ال�شبيب

 -11ح�سينية الر�سول أالعظم
ب�صمات املهند�س جا�سم و أ�ياديه البي�ضاء ت�شهد لها
يف بلدة أ�م احلمام عندما ت�سمع أ�حدهم يتحدث عن
املهند�س دون أ�ن يذكر ا�سما ،فاجلميع يفهم أ�نه يتحدث امل�شاريع الكثرية التي أ�عطاها من وقته وماله وجهده،
 -12ح�سينية الزهراء
عن املهند�س جا�سم .فهذا اللفظ (املهند�س) �إذا أ�طلق تربعا مبخططها كامال يف أ�كرث أالحيان أ�و بالق�سط
 -13ح�سينية الكعيبي
يف البلدة ان�صرف �إليه دون غريه ،لي�س ألنه أ�ول مهند�س أالكرب منه يف بع�ضها ،ومتابعة و�إ�شرافا ،ودعما باملال
 -14ح�سينية ال�صادق
فيها ،و�إن كان كذلك ،بل ألنه جعل تخ�ص�صه يف خدمة واجلاه والعالقات .كل ذلك بنف�س تغمر من تعطيه بفي�ض  -15م�صلى وح�سينية املهدي
من امل�شاعر تقول له :هذا م�شروعي كما هو م�شروعك -16 .ح�سينية املجتبى
جمتمعه بكافة أ�طيافه.
أ�ن تكون مهند�سا ،هذا �شيء عادي .أ�ما أ�ن تكون املهند�س �س أ��سرد هنا بع�ضا من امل�شاريع ال�شاهدة على عطائه
 -17ح�سينية العقيلة زينب
حتى نقرتب من هذا ال�شخ�ص الكبري أ�كرث .ورمبا
 -18ح�سينية املرت�ضى
جا�سم فهذا أ�مر يحتاج �إىل نف�س باخلري أ�مارة و�إليه
مبادرة ،نف�س من نوع خا�ص يهبها رب العاملني ملن ي�شاء أ�ف�صل يف حديث الحق تف�صيل العطاء يف كل م�شروع -19 .ح�سينية أ�هل البيت
 -20احل�سينية الزينبية
من عباده الذين أ�عدوا �آنيتهم لتلقي التوفيق ا إللهي
وا�ستقباله ،ب أ�ن رو�ضوا نفو�سهم للبذل والعطاء وخدمة �س أ�بد أ� مب�شاريع أ�م احلمام أ�وال :
 -21ح�سينية ا إلمام الر�ضا الن�سائية
 - 1م�سجد النور
ا آلخرين ،فجعل لهم الرحمن ودا.
ال أ��ستطيع يف هذه العجالة التي أ��سرقها من الوقت أ�ن
أ�ما خارج أ�م احلمام :
 - 2ح�سينية قمرب
أ
 -1م�سجد ا إلمام احل�سن ب�سيهات
أ�كتب بع�ض ما أ�عرف عنه ،فكيف بكله .لذا �س أ�حتدث
 - 3مغت�سل �م احلمام
 -2جمل�س احل�سنني ب�سيهات
هنا عنه كنموذج ينبغي أ�ن يحتذى من قبل أ��صحاب
 - 4م�ستو�صف أ�م احلمام
التخ�ص�صات كافة كي ي�ساهموا يف تقدم املجتمع
 -3م�سجد عمار بن يا�سر يف عنك
 - 5مبنى جمعية أ�م احلمام اخلريية
أ
ورفعته ،وينالوا بذلك ر�ضا اهلل وح�سن الذكر عند
 -4م�سجد اخل�ضر يف الربيعية
 - 6املعهد العايل للتدريب والت�هيل
أ
 - 5م�سجد ال�شيخ �مان يف القطيف
 - 7جممع اخلياطة ومركز العناية ال�شاملة باجل�سم
خلقه.
هذا غي�ض من في�ض عطائه الغزير ،أ��سر ده ليكون
للن�ساء
لقد ا�ستثمر املهند�س تخ�ص�صه كمهند�س معماري يف
حافزا ألهل التخ�ص�صات أ�وال كي ي�سخروا تخ�ص�صهم
تقدمي ما ميكنه من خدمات يحتاجها النا�س ،بل �ساهم � - 8إعداد خرائط م�شروع �إقامة مقر للنادي و�صالة
أ
لللعاب املختلفة وا إل�شراف على التنفيذ ،بتكلفة مائة فيما فيه �صالح جمتمعهم وتنميته ،ولكل النا�س ثانيا
يف تطوير جمتمعه من ناحية هذه اخلدمات .كان مكتب
وع�شرين أ�لف ريال تربع بها بالكامل.
كي يتعلموا من مدر�سة املهند�س جا�سم درو�س الرب
املهند�س جا�سم قو أ�حمد مكانا يق�صده كل من يريد
والوفاء أ
للر�ض التي أ�حبها حد الع�شق.
 - 9تكرمي فريق الطائرة بالنادي بتربع قدره ع�شرون
أ�ن يبد أ� م�شروعا خرييا يف بلدتنا الطيبة ،ألنه �سيلقى
أ
�لف ريال.
هناك الدعم وامل�ساندة وامل�شورة وت�سهيل ا إلجراءات
 -10ح�سينية قي�صوم
الر�سمية وغريها الكثري.
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املهند�س جا�سم وهموم جمتمعه
�سماحة ال�شيخ ح�سن مو�سى ال�صفار
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد و�آله الطاهرين .
حني يتجاوز ا إلن�سان ذاته ،و ُيوق ُ�شح نف�سه ،فيحمل هموم جمتمعه ،ويبذل جهده
خلدمة النا�س وق�ضاء حوائجهم ،ف�إن من الطبيعي أ�ن تنجذب �إليه النفو�س ،و أ�ن يحظى
باالحرتام والتقدير.
تلك هي احلقيقة التي أ�كدتها �سرية الفقيد الراحل املهند�س جا�سم بن احلاج ح�سن
�آل قو أ�حمد  ،فقد امتلكت حمبته قلوب أ�بناء جمتمعه مبختلف �شرائحهم ،وكان مو�ضع
الثقة والتقدير لدى جميع الطبقات أ
والو�ساط.
لذلك كان يوم ت�شييع جنازته يوم ًا م�شهود ًا ،حيث زحفت اجلموع من خمتلف أ�رجاء
املنطقة للم�شاركة يف ت�شييعه ،واحت�شد أاللوف يف جمال�س عزائه ،وكنتَ ترى مالمح
احلزن أ
وال�سى لفقده على وجوه جميع امل�شاركني.
تُرى ما الذي كان مي ّيز املهند�س جا�سم ؟
وما �سر ع�شق النا�س له واجنذاب القلوب �إليه ؟
�إن �صفات اخلري ونقاط التم ّيز يف �شخ�صيته كثرية ومتنوعة ،من أ�برزها ا�ستقامته
الدينية ،حيث عرفه املجتمع يف خمتلف أ�طوار حياته بااللتزام الديني ،وا�ستقامة
أالخالق وال�سلوك ،ومنها كفاءته العلمية وخربته املتم ّيزة يف جمال تخ�ص�صه ،كمهند�س
معماري أ��صبح يف موقع ال�صدارة من املهند�سني أالكفاء الالمعني يف املنطقة.
�إىل جانب حت ّليه أ
بالخالق الفا�ضلة فقد كان متوا�ضع ًا و�صو ًال م�شارك ًا للنا�س يف
أ�فراحهم و أ�تراحهم� ،سخي ًا معطا ًء ،ال يرد حمتاج ًا ،وال يرتدد يف دعم أ�ي م�شروع
خريي.
ً
أ
أ
أ
ً
لكنني �ريد الرتكيز وت�سليط ال�ضوء على �صفة مهمة �راها ��صال ومنبعا للكثري من
التوجهات وال�سمات الطيبة النبيلة يف �شخ�صيته و�سريته.
تلك ال�صفة املائزة هي :اهتمامه بتنمية املجتمع وال�سعي الرتقائه وتطويره.

كان املهند�س جا�سم م�سكون ًا بهذا الهم ،وقد حدثني أ�كرث من مرة عما ي�شغل باله من
التفكري يف �إنها�ض املجتمع ،ومعاجلة معوقات تنميته وتقدمه يف خمتلف املجاالت.
أ
ولن التنمية االجتماعية حتتاج �إىل أ��س�س ومقومات ف�إننا نلحظ أ�ن جهود الفقيد
ت�صب يف هذا االجتاه.
الراحل وعطاءاته كانت ّ
ف أ�ول أ��س�س التنمية هو الوعي والثقافة الدافعة نحو الفاعلية والعمل ،حيث كان للفقيد
دور بارز يف عقد لقاءات التفكري والبحث حول أ�و�ضاع املجتمع ،ويف ت�شجيع ن�شر الكتب
و�إقامة املحا�ضرات التوعوية الهادفة.
أ
وال�سا�س الثاين للتنمية هو وجود امل ؤ��س�سات االجتماعية ،التي حتت�ضن الطاقات ،وت�ضع
الربامج ،وتت�صدى حلاجات أ�بناء املجتمع ،ويعرف اجلميع دعمه للجمعيات اخلريية،
أ
والندية الريا�ضية ،وخمتلف الن�شاطات االجتماعية ،وم�ساهمته يف بناء امل�ساجد
واحل�سينيات ،وقد ختم حياته املباركة مب�شروع بناء م�سجد على نفقته اخلا�صة �س ّماه
(م�سجد العهد) وكان يتابع عمليات �إن�شائه وهو على فرا�ش املر�ض واملعاناة.
أ�ما أال�سا�س الثالث فهو التما�سك االجتماعي ،والتوا�صل بني خمتلف القوى والفاعليات
االجتماعية ،فقد كان رحمة اهلل عليه منفتح ًا على جميع فئات املجتمع ،يتجاوب مع أ�ي
جهد أ�و ن�شاط يخدم امل�صلحة العامة من خمتلف أالطراف والتوجهات.
مل يحتكره اجتاه ،ومل يتع�صب لفئة ،ومل يكن طرف ًا يف أ�ي اختالف أ�و نزاع ،بل كان
داعية ت�سامح وانفتاح ،وج�سر توا�صل بني خمتلف أالطراف ،وكان مهتم ًا بتنقية أالجواء
العامة من أ�ي خالف ي�ضر بوحدة املجتمع ومتا�سكه.
وي أ�تي خلق املناخ املنا�سب أ
والجواء امل�ساعدة ك أ��سا�س رابع من أ��س�س التنمية االجتماعية،
حيث كان الفقيد يعي أ�همية االنفتاح و�صنع العالقات على امل�ستوى الوطني ،فكانت له
�شبكة من العالقات االيجابية مع اجلهات الر�سمية ،وال�شخ�صيات امل ؤ�ثرة يف املحيط
العام ،حيث كانت تنظر �إليه بثقة واحرتام ،لكفاءته وعطائه وكرمي أ�خالقه ،وكان
يوظف تلك العالقات يف خدمة م�صالح املجتمع ،وتعزيز موقعيته
الوطنية ،وق�ضاء حوائج النا�س.
هذه �إ�ضاءة �سريعة على أ�هم مميزات هذا الرجل النبيل الذي فقدناه
وهو يف أ�وج عطائه ،لتبقى �سريته العطرة ،حافز ًا ألبناء الوطن نحو
البذل والعطاء ،وحتمل امل�س ؤ�ولية جتاه املجتمع ،وليكون ذكره اجلميل
عنوان ًا م�شرق ًا يف تاريخ املنطقة االجتماعي.
وبني يدي القارئ الكرمي �صفحات نور لتوثيق �شيء من �سرية العطاء
لهذا الفقيد الراحل ،ولت�سجيل بع�ض م�شاعر الوفاء نحوه ممزوجة
بلوعات احلزن أ
وال�سى ،من قبل حمبيه وعارفيه.
رحمك اهلل يا أ�با أ�حمد و أ��سكنك ف�سيح جنانه ،و�ضاعف لك أالجر
والثواب على ما بذلت يف خدمة جمتمعك ودينك .
ووفق اهلل أ�بناء جمتمعك ملوا�صلة نهجك يف التنمية وا إل�صالح.
للخوة أالعزاء الذين قاموا ب�إعداد هذا الكتاب اجلميل .و�إنا
و�شكر ًا إ
هلل و�إنا �إليه راجعون .
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جا�سم كما عرفته
املهند�س عبا�س ال�شما�سي

املوت غاي ُة كل �إن�سان  ,ونهاية كل حي  ,قهر اهلل تعاىل به العباد
( فيامن توحد بالعز والبقاء وقهر عباده باملوت والفناء ) ,ولي�س ألحد أ�ن يعرت�ض
على ق�ضاءه وقدره  ,ولكن البد للعني أ�ن تدمع وللقلب أ�ن يخ�شع على ففدان االتراب
أ
والحباب ,وتعظم امل�صيبة عندما يتعلق أالمر باخلريين أ�مثال املهند�س جا�سم الذي
ً
نذر نف�سه خلدمة جمتمعه ووطنه ردحا من الزمان...
أ
�إن املهند�س جا�سم كما زاملته وعا�صرته هو منط فريد من الرجال �عطاه اهلل من
ف�ضله مواهب العلم وح�سن اخللق و�سعة التجربة وف�ضل التدبري.
أ
أ
أ
أ
كان جا�سم جترب ًة غنية يف حياته وبات قيم ًة بعد مماته  ...ال أ�ريد �ن �ف�صل �و ��سرد يف
جتربة حياته ألنني أ�حتدث أ�مام أ�هله وع�شريته  ..أ�مام أ�نا�س عرفوه و�صادقوه وعا�شوا
معه وعا�ش معهم ال�سراء وال�ضراء ..اخواين أ�حبتي  ..لقد تعودنا حني نقدم قامة
من قاماتنا أ�ن نقول « غني عن التعريف» فذهبت هذه العبارة مذهب املجاملة ترفع
من قدر ال�شخ�ص وتخفف من جهد املتحدث عنه ,فتوجز التعريف وتخت�صر ال�سرية..
ولكن هذه العبارة �إن قلناها عن جا�سم ف�إنها تكت�سي معناها احلقيقي � ...إنه بالفعل
للن�سان  ..وهذا هو أ�مام املتقني
رجل علم وخلق  ..والعلم واخللق مكونان أ��سا�سيان إ
علي عليه ال�سالم يقول « اخللق زينه العلم» فكيف ان كان هذا اخللق والعلم ترادف مع
خدمة النا�س وال�سهر على راحتهم وق�ضاء � ؤش�ونهم دون منة أ�و طلب مدح..
انك يا جا�سم �إن بذلت آ
للخرين يف جمتمعك عطاء ًا نافع ًا ف�سيعطيك الباري عزوجل
�إن �شاء من أالجر اجلزيل والثواب الوفري و�سي�سبغ عليك من الرحمات الوا�سعة يف دار

�صدق عند مليك مقتدر.
�إن أ�قل جا�سم فمن أ�جل حذف أاللقاب ألن جا�سم ًا كما عرفته أ�كرب من كل لقب ....أ�نه
ي�صعب علي ي أ�خوه ي أ�خوات أ�ن أ�حيط ببحر جتاربه وتعدد حمامده  ..ومع خ�شيتي أ�ن
أ�خد�ش حر�صه الدائم على �إقرتان العمل بالتعفف عن املديح يف حياته  ,ف�إين أ��ستبيحه
عذر ًا وهو يف دار اخللود أ�ن يتقبل ذلك من باب قول احلق يف مو�ضعه وا�سداء العرفان
مل�ستحقيه .
أ�ن ما يجرب م�صابنا هو الثقه الغامرة أ�ن مانرثي به جا�سم من تعداد للمناقب لهو عربة
أ
للجيال القادمه أ�ن تنهل من جتربته وت�ستفيد من �سريته املعطاءة وعمله ال�صالح
الد ؤ�وب يف عمارة أالر�ض وا إلن�سان.
ان القلوب التي يعت�صرها أالمل تقف اليوم وقفة ترحم وعرفان لهذا الرجل امل ؤ�من الذي
أ�فنى حياته يف خدمة جمتمعه ووطنه متمتع ًا باخللق والعلم والتوا�ضع واحلكمة ,جامعا
للكلمة  ,معبئا للطاقات  ,متفاني ًا يف حتقيق اخلري والنماء� ..إنني أ�قف يف �إجالل ال
ت�ستوفيه العبارات أ�مام �سرية رجل قد فقدناه  ,لكن برناجمه و�سريته ومدر�سته باقية
معنا و�سيظل جا�سم قدوه يف عطائه وتفانيه واخال�صه..
اللهم ال راد لق�ضائك وال مغري حلكمك .
ميوت الكبار وال يرحلون.

يف أال�سابيع املن�صرمة تلقى جمتمعنا �صدمات ركينة جد ًا بفقد أ�نا�س لهم وزنهم و ثقلهم االجتماعي على كثري من اال�صعدة
االجتماعية ،اخلرييه ،الدينيه ،ففي قريتي أ�م احلمام فقدنا ركنان عاملني يف هذا املجتمع تتمثالن يف فقد امل ؤ�منه الفا�ضله أ�م أ�حمد
بدر ال�شبيب حرم أال�ستاذ بدر ال�شبيب ،و الفقد ا آلخر يتمثل يف فقد أال�ستاذ املهند�س جا�سم قو أ�حمد ،وعلى �صعيد القطيف فقدنا
للي�ضاح مع العلم أ�ن م�شاريعهم اخلريية والرتبوية و
املال عبدالر�سول الب�صارى قد �صنفتهم على �صعيدين لي�س حل�صرهم و �إمنا إ
الدينية امتدت لتخدم املنطقة ب�شكل عام ولي�س ب�شكل خا�ص يخدم جمتمعهم الذي يحيط بهم .
املت أ�مل يف نوعيه هذا الفقد ي�ستطيع أ�ن ي�ست�شعر بقوة وعظم هذا الفقد اجللل على املجتمع ب أ�كمله و ي�ستطيع املتابع أ�ن ي�ست�شعر ذلك
من خالل تفاعل املجتمع يف امل�شاركة الوا�سعه يف ت�شييعهم ( رحمهم اهلل ) و التفاعل يف احل�ضور ملجال�س العزاء فالراحلون من أ�طيب
العوائل ح�سب ًا ون�سب ًا ولهم مكانتهم االجتماعية التي كانوا بجدارة أ
ال�سيد ها�شم �سرور ال�ساده
ميلونها بعطاء منقطع النظري .فالتفاعل كان بحق ميثل ردة الفعل
امل�ساوية لعظم هذا الفقد واخل�سارة.
أ
ؤ
لرمبا يكون املتابع لي�ست له عالقه مبا�شره مع ه�الء الراحلني ولكن هو بالت�كيد له عالقة بنوعية و كمية العطاء الذي قدموه من
خالل م�شاريع خرييه أ�و درو�س و مواعظ بثوها للنا�س وعملوا جاهدين لكي ترثي هذا املجتمع يف كثري من النواحي ،فهم مل يبخلوا بوقتهم وال جهدهم و ال مالهم يف �سبيل �إثراء
املجتمع و �إن الت�شييع والت أ�بني الذي نااله بالفعل امل�صادق االمثل لاليه الكرميه ( َو ْاج َع ْل ليِ ِل َ�سانَ ِ�ص ْدقٍ فيِ ْ َ آال ِخ ِرينَ ) فكان ل�سان �صدق لهم يف الدنيا و أ�عمالهم و ترحم املجتمع
عليهم �سيكون ل�سان ال�صدق قي االخره ملا عملوا وقدموا.
عندما يرحل العطاء  ....يكون الوفاء
رحل ه ؤ�الء املعطائون �إىل باريهم ليكرمهم مبا قدموا من خري جزيل يف جمتمعاتهم و لكي تكون نهاية لوجودهم ك أ�ج�ساد و أ��شخا�ص و لكن هي بدايه ملرحلة �إ�ستكمال ملا بد أ�وه
من خالل كل فرد ممن أ�ثر فيه هدا العطاء و أ�ثرت فيه �سرية ه ؤ�الء الفاعلني للخري و املحبني للمجتمعات ،فال ندع هذا الفقد يكون للحزن و الت أ��سي ولكن جنعله عنوان لبدايه
�إكمال امل�سري على خطاهم و التعلم من درو�سهم و أ�عمالهم و أ�ن نكمل م�سرية عطائهم وهنا يكمن أ�جل الوفاء لهم.

عندما يرحل
العطاء
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ال�صندوق ا أل�سود جلا�سم
هل حان وقت فتحه ؟
�سماحة ال�شيخ غازي ال�شبيب

بني حلظتني
�سالم عاطر..
أالخ العزيز املهند�س جا�سم ....
بقدر أ�ملنا وحزننا و أ��سانا على فراقك أ�ال أ�ننا فرحون ومطمئنون ألنك يف �ضيافة اهلل
 عز وجل  -وهو أ�كرم أالكرمني وا�ستودعناك �إياه وعنده ال ت�ضيع الودائع ..عزيزي جا�سم :
ً
أ
تخنقنا حلظة العاطفة فتدفعنا دفعا نحو الذكريات ً � ،يا كانت تلك الذكرى (حزينة
 �سعيدة � -سفر  -عبادة � -ضحكات  -همهمات  -خطط ...الخ ) .و أ�ن أ�جمل ما يف تلك الذكريات هو ( احلنني وال�شوق ) ويا له من �شعور يجعجع النف�س
ويهزها هز ًا  ،لقد كنت رائع ًا حق ًا  ،وتركت فينا ذكرى رائعة أ�ي�ض ًا ..
و�سرعان ما نفيق من حلظة العاطفة اجلميلة حيث ن�صطدم بلحظة الواقع املر،
واحلقيقة التي ال مفر منها  ،فتواجهنا حلظة العقل وهي التي ينبغي أ�ن نتوقف عندها
كثريا لنعلم :
 أ�ننا م�س ؤ�ولون عمن نحب يف �إحياء و �إظهار و �إبراز ما أ�حب من قيم ومبادئ . وم�س ؤ�ولون أ�مام اهلل  -عز وجل  -عمن أ�حببنا فيما ترك لنا من أ�مانة ووديعة يفو�سطنا وبني ظهرانينا .
عزيزي جا�سم :
أ
ً
أ
ح ًقا �إن كل من عرفك كان رابحا  ....و��س�ل اهلل ان تكون من الرابحني الفائزين بجوار
حممد �آله الطاهرين .

أ�� .إبراهيم علي ال�شيخ
ما زلتُ منده�ش ًا من تلك القوة وا إلميان العميق الذي كان يتمتع به !! وما
زالت أال�سئلة ُ
كاجلمر على وجداين الذي أ�عيا ُه الفراق  .رو ٌح ف�ضفا�ضة
تنهال
ِ
 ،وثغ ٌر با�سم  ،ودعا ٌء ال ينقطع لكل من ح�ضر أ�و �س أ�ل أ�و ّ
ب�شكل
تف�ضل مبتابعة ٍ
أ�و ب آ�خر .
تكالب ا ْ
خلطب
ما هذه العزمي ُة الرا�سخة  ،واليقني الذي ال ينثني حتى و�إن َ
وبلغت أالمو ُر خط الالرجعة  ،وات�ضح العنوان العري�ض ملا تُنبئ به أاليام وك�نأ
الو�ضع ي�سري على خري ما ُيرام  .قل ٌق ٌّ
يلف كل من كان حول ُه  ،وعيو ٌن ترتقب
املحذور بالرغم من ا إلقرار بحتميته عندما يريد ا إلله  ،فال را َّد لق�ضائه
�سبحان ُه وتعاىل  ،ولكن ُه بالرغم من كل ذلك كان كعادته « متفائ ًال � ،صلب ًا ،
�شاخم ًا  ،ودود ًا ُ ،متعاون ًا . « ... ،
عندما أ�قبل عليه ال�صديق « ال�صادق ال�صدوق « أال�ستاذ  :بدر ال�شبيب ،
لعيادته يف غرفة العناية املُركزة  ،كاد يط ُري من ال�سرير إل�ستقباله و�إحت�ضانه
ملوا�ساته بفقد رفيقة دربه امل ؤ�منة « أ�م أ�حمد بدر – رحمها اهلل « ألنه مل
يتمكن من امل�شاركة يف العزاء لظروفه ال�صح ّية التي أ�جربت ُه للموا�ساة بر�سالة
رقيقة مفعمة بامل�شاعر الداعمة  ،وا إلعتذار العميق وقد ّ
تف�ضل أال�ستاذ « بدر
« م�شكور ًا بن�شرها يف ال ُكتيب الذي مت توزيعه يف « أ�ربعينية الفقيدة ال�سعيدة
« والذي كان بعنوان:الفائزة يف مدادهم .
ً
بكت كل من كان حا�ضرا  ،وبالرغم
لقد كانت حلظات درام ّية م ؤ�ثرة بالفعل أ� ْ
من أ�ن أال�ستاذ  « :بدر» قد حر�ص جد ًا على عدم تكليفه أ�و الت�سبب يف �إرهاقه
 � ،إ ّال أ�ن ُه « رحم ُه اهلل « ترك العنان مل�شاعره اجل ّيا�شة أ�ن تنداع ب�سخاءٍ منقطع
النظري -إلن�سان يف مثل و�ضعه ال�صحي  -دون حت ُّفظ أ�و حرج  ،وما كان
ّ
لينفك عن ُه لوال جناح أالخ « بدر « يف �إدارة املوقف أالخوي النبيل بدبلوما�سية
فائقة املرارة والت أ�ثري  ،وهكذا كان كذلك مع أالخ العزيز « عادل ر�ضوان «
الذي مل يتمكن من تعزيته والعائلة الكرمية يف فقد « ط ِّيب الذكر « احلبيب
 :أ�بو أ�حمد خالد ر�ضوان ( رحم ُه اهلل ) وذلك لتواجده يف رحلته العالجية
ب أ�مريكا والتي ا�ستمرت ملدة أ�ربعة �شهور ،وتكليفي ب�إ�صرار عميق ب�إبالغ
�إعتذاره وتعزيته وموا�ساته لهم جميع ًا  ،وكان له ما أ�راد .
هذه أالخالق « املُح ّمدية « التي �إتّ�سمت بها جميع ت�صرفاته وهو يف خ�ضم
أالزمة مل تكن لتكون لوال توفيق ُ
اهلل �سبحان ُه وتعاىل  ،ثم ا إلطاحة بذاته
أ�ر�ض ًا وتروي�ضها على ا إلتيان باخلري وال�سلوك النبيل ُ
منذ نعومة أ�ظافره ،
و�إتخاذه من عملية « نقد الذات « �إ�سلوب حياة ولي�س حالة طارئة تخ�ضع
للمزاج والكيف.
الكثري  ..الكثري من أال�سرار واملواقف التي يحفل بها « ال�صندوق أال�سود «
للمغفور له ب�إذن اهلل فقيدنا الغايل م  .جا�سم بن ح�سن �آل قو أ�حمد  ،منها
ما هو ُمتاح للن�شر  ،ومنها ما هو بحاجة �إىل التحليل والر�صد  ،ناهيك عن
ا إلذن من « ذويه املوقرين « ولكن رمبا تفقد هذه املعلومات �صفة ال�سرية
درو�س
مع تقادم الزمن وفق ًا لقانون الوثائق ا إلن�ساين ال �سيما �إذا كان فيها ٌ
وعربة  .دعونا ننتظر  ،الفاحتة  ،حتياتي .
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انطباعات عن �شخ�صية املهند�س

أ� .ح�سني العبدالعال

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون وال حول وال قوة �إال باهلل العلي
العظيم
ببالغ أال�سى واحلزن ارفع أ�حر التعازي القلبية �إىل الخأ
أ�بو أ�ياد و أ�بو ح�سن واىل عائلة �آل قو احمد والر�ضوان
واىل أ�قرباء و أ��صدقاء فقيدنا الغايل أ�بو أ�حمد .
مل تربطني بالفقيد عالقة متينة كتلك التي مع أ�عز
أ��صدقائه ولكن عالقتي مرتبطة بعالقته مع أ�عز
أ��صدقائي ومن خالل تلك العالقة عرفت تلك ال�شخ�صية
العالية يف هممها الكبرية يف عطائها ملجتمعها فتمحورت
تلك ال�شخ�صية يف نظري بعدة أ�بعاد كانت متثل ذاك
الكيان ل�شخ�صية فقيدنا الغايل ومن أ�برز �سمات تلك
ال�شخ�صية ما يلي :
أ
الخالق :
كان الفقيد ي�ستقي تلك ال�صفة من أ�خالق قادته
و�سادته حممد و�آله امليامني أالطهار فابت�سامته ال تفارق
حمياه فهو دائم االبت�سامة يف حديثه يف ترحيبه للنا�س
يف تعاطيه وتعامله مع كل من يلتقيه يف مكتبه أ�و منزله
وال مييز بني النا�س مهما كانت مكانتهم فكلهم عنده يف
التعامل على حد �سواء كان يحرتم ال�صغري ويوقر الكبري
ويراعي كل من يزوره يف منزله وي�ضعه يف املكان الذي
يليق به مل مييز يف تعاطيه بني النا�س فلقد زرته يف منزله
ب�سيهات مرارا ب�صحبة أال�صدقاء وزرته يف منزله العامر
بالبلد فلم أ�ر منه �إال اخللق العايل والتعامل الطيب الذي
يدل على تلك النوايا ال�صافية التي يكنها داخل نف�سه.

ا�ست�شارة ح�سب تخ�ص�صنا نفيدك فيها ) وبالفعل كان
ال�ست�شارته علي ال�شيء الكبري يف �إجراء بع�ض التغريات
الب�سيطة حيث كان لتلك اليد املبادرة يف تخلي�ص منزيل
من م�شكلة التخطيط حينما عار�ضت اجلهة الر�سمية
على بع�ض أال�شياء يف املنزل مل أ�كن الوحيد الذي قدم
ومد يد العون �إليهم بل الكثري وبدون مقابل فقد ترك
الغايل أ�بو احمد لنا ب�صمات يف الكثري من منازل البلد
على وجه اخل�صو�ص ومنازل القطيف وغريها على وجه
العموم.
أ
فلقد �سخر تخ�ص�صه و خربته و�فكاره خلدمة جمتمعه
لذا اقرتن تخ�ص�صه ب�شخ�صيته فحينما يذكر املهند�س
ف�سرعان ما يتوجه التفكري �إىل أ�خينا املرحوم أ�بي
أ�حمد هذا كله على ال�صعيد ال�شخ�صي أ�ما على ال�صعيد
االجتماعي والديني فكل أال�صرحة الدينية من م�ساجد
ح�سينيات و أ��صرحة اجتماعية كاجلمعية والنادي كان
لتلك ال�شخ�صية أالثر الكبري يف الوقوف مع كل م�شاريع
أ�م احلمام واملنطقة وكان �سريع املبادرة قبل أ�ن يبادروه
هو بنف�سه يعر�ض عليهم وكل ذلك ب�سبب حبه وحر�صه
وعطائه ال�سخي �إىل جمتمعه فرحمك اهلل أ�با احمد على
توجيهاتك و�إر�شاداتك ملجتمعك و أ�بناءه وجعل ذلك يف
ميزان أ�عمالك انه �سميع جميب.

املوجه واملر�شد :
كان فقيدنا حمط ا�ست�شارات الكثري لي�س على �سبيل
التخ�ص�ص بل تعداها �إىل كل أالمور التي يعتقد فيها
النا�س أ�ن أ�با أ�حمد �صاحب ر أ�ي حكيم و�سديد لذلك
كان الكثري يلجئون �إليه لال�ستنارة واال�ستئنا�س بر أ�يه
وتوجيهه ،أ�ما توجيهاته على �سبيل االخت�صا�ص فحدث
وال حرج فقد أ�جزم حينما أ�قول �إن أ�كرث أ�بناء البلد قد
جلئوا �إليه يف ا�ست�شاراتهم الهند�سية ملنازلهم ومل يكل أ�و
ميل يف �إدالء ما يحتويه من فكر �إىل من ي�ست�شريه فلقد
بادرين �شخ�صيا حينما كنت أ�بني منزيل يف �سيهات حني
عودتنا من �صال ة اجلمعة مع �سماحة ال�سيد علي النا�صر
حفظه اهلل وذلك يف عام  1405يف الطريق �س أ�لني رجل العطاء:
بخ�صو�ص املرور بعد ال�صالة وهو يقول (ميكن فيه كان للمرحوم �آثارا بارزه يف دعمه وم�ساعدته لكل م�شاريع

34

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد ( - ) 24ربيع أ
الول 1434هـ  -فرباير 2013م

البلد فلت�شهد له كل امل�شاريع الدينية واالجتماعية على
عطائه ال�سخي ومن تلك امل�شاريع دعمه لعدة �سنوات
لهيئة الر�سول أالعظم �ص حيث كان لذلك الدعم أالثر
االيجابي والقوي يف دفع عجلة الهيئة للتقدم والرقي ومل
يقت�صر فقط دعمه على امل�ستوى املادي بل ظل دائم
التوجيه والن�صح يل و�إىل كل أ�فراد الهيئة على متيز
العطاء ونوعه كان رحمة اهلل عليه يقول البد أ�ن يكون
عملنا عمال مميزا وبارزا كم ا�ستفدنا من توجيهاته
ون�صائحه.
الرجل املبادر اىل ا�صالح ذات البني :
كان لفقيدنا الغايل أ�بي أ�حمد الكثري من املبادرات
يف �إ�صالح الكثري من امل�شاكل أال�سرية بحكم مكانته
االجتماعية التي جعلت النا�س تلج أ� �إليه يف �إ�صالح
ق�ضاياهم فلقد جنح يف �إ�صالح الكثري منها ومل تقت�صر
مبادرته ا إل�صالحية على اجلانب ال�شخ�صي أ
وال�سري بل
بادر يف �إ�صالح بع�ض الق�ضايا االجتماعية وكان لتلك
املبادرات ا آلثار االيجابية على كل أالطراف.
فبفقدك يا أ�با أ�حمد فقدنا تلك االبت�سامة الدائمة على
حمياك وفقدنا توجيهاتك و�إر�شاداتك الال حمدودة
ن�س أ�ل اهلل أ�ن يجعل ما قدمته يف ميزان أ�عمالك وان
يتغمدك بوا�سع رحمته وان ي�سكنك ف�سيح جناته وان
يلهمنا جميعا ال�صرب وال�سلوان انه �سميع جميب.

كلنا نحبك يابا�ش مهند�س
أ� .فوزي أ�حمد أ�مان
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض َّي ًة َفا ْد ُخ ِلي فيِ ِع َبا ِدي َوا ْد ُخ ِلي
( َيا َأ� َّي ُت َها ال َّنف ُْ�س المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة ا ْر ِج ِعي ِ� إلىَ َر ِّب ِك َر ِ
َج َّن ِتي)
كم هي الدنيا موجعة وفانية وق�صرية و أ�ملها دائم وفرحها حمدود ومفقودوها كرث وم�صائبها
نكتوي بها بني احلني وا آلخر ،وفقدك أالهل من بالياها وما أ��صعبها من حلظات و أ�نت
تتلقى خرب ًا م ؤ�مل ًا ينقل �إليك عن وفاة أ�ي �شخ�ص ،فكيف �إذا كان هذا ا إلن�سان رفيق درب
و�صديق عمر وممن عا�ش طفولته ومراحل عمره و�شبابه معك.
فارحل فما كان املقام �سوى �ضنا  ...ولرمبا كان ال�شفاء رحيال
ليعذرين اجلميع ولتعذرين روحك يا الغايل ،فكل الكالم و�إن قيل لن يويف حقك  ،تزاحمت
االفكار يف خاطري ،ومل أ�جد لها متنف�سا �إال ان أ��ضعها كما هي  ،لعل فيكم فطنا يدرك
أالمل واحلزن الذي يكويني.
هويت خارا على ركبتي يهزين قلبي الباكي قبل مقلتي  ،الكل حوله �إخوته أ�عمامه أ�خواله
ا�صدقاءه وكل من كان يحب جا�سم ،يبكون لفقدك يا غايل يبكون النهم يدركون ان خللقك
وافعالك مكان يف قلوبهم ،أ
ولنهم لن يجدوا مثلك.
ففي حلظة من حلظات العمراحلزينة فقدت أ�م احلمام جوهرة �إبداعية يف الهند�سة
املعمارية و أ�حد أ��شهراعمدتها و أ�هم رموزها العا�شقني لها املهند�س جا�سم بن ح�سن
قو أ�حمد رحمه اهلل و أ��سكنه ف�سيح جناته بعد �صراع طويل مع املر�ض انتهت بوفاته ودفن يف
مقربة اال�آباء أ
والجداد يف جنازة مهيبة قل مثيلها.
ال اعرتا�ض على ق�ضاء اهلل بعد أ�ن أ�هدانا أ�عما ًال وحتف ًا فنية لن نن�ساها أ�بدا ما حيينا.
أ��صيب باملر�ض وا�ستمر معه �سنوات طوا ًال ،تخللته عمليات جراحية وفرتات نقاهة
وعالجات كيماوية وا�شعاعية يف كل من ا�سرتاليا واملانيا.
أ
بعدها قررال�سفراىل الواليات املتحدة االمريكية للعالج ،وقد تبني �ن املر�ض اخلبيث
م�ستع�صي ًا ولن ير�ضى بغري البقاء واال�ستمراريف ج�سده النحيل ،ولكن جا�سم كان ذا �إرادة
قوية و�إميان را�سخ حتدى ال�سرطان اللعني الدي احتاج ل�سنني عجاف حتى ينت�صرعلى
ج�سده ومل يتمكن من الروح ف أ�ي �إنت�صار بائ�س هذا؟
وهل هناك عناد جميل بعد هذا العناد؟
أ
مل أ�تخيل يوما أ�ن رجال ا�سمه جا�سم ميكن �ن يخادع اخلبيث ويهزمه طوال �سنوات .
�سافرعدة �سفرات اىل أ�مريكا وكان االمل يحدونا برجوعه م�شافى معافى ،وبعد رجوعه من
رحلة العالج أالخرية يف أ�مريكا ،كنا يف زيارة خا�صة له يف منزله ومل يكن يف �صحة جيدة
مطمئنة ،وبعد أ��سبوع نقل اىل امل�ست�شفي وكان املوت قريبا منه ،ففارق املهند�س احلياة
وانتقل اىل جوار ربه بنف�س را�ضية مر�ضية م ؤ�منة بق�ضاء اهلل وقدره.
ن�شط العديد من االخوة واال�صدقاء ورجال الدين مل�ساندته وم�ساعدته والوقوف معه يف
مر�ضه جنبا اىل جنب ،الكل يتمنى خدمته وزيارته ،كان عنوان هده احلملة (كلنا نحبك
يابا�ش مهند�س) ،نعم اجلميع �سعى لتقدمي الدعم املعنوي والعاطفي لرمبا من خالل
املكوث معه وال�سهر على راحته أ�و من خالل الزيارات املتعاقبة أ�و من خالل الر�سائل
والدعوات له بال�شفاء العاجل ،وقد تنف�س وعربعما بداخله بتوا�ضع بقوله:
مل اكن أ��شعر أ�ن جا�سم ي�سكن كل هذه القلوب احلنونة وهذه العواطف اجليا�شة  ،ومل
اتوقع ان هذه القلوب بجانبي  ،اجتمعت على حبي ،توا�سيني كقلب واحد وروح واحدة ،بل
ومل اتخيل أ�ن رحيلي ولو كان متوقعا �سيخلف لدى اجلميع جرحا غائرا ،وان االج�ساد كلها
�ستنتف�ض لفقدي ول�سفري من غريرجعة.
لهذا عندما رحل بكته اجلماهرياملحبة والوفية  ،وجدنا أ�نف�سنا تبكي مع الباكني ،ألنه يف

احلقيقة مل يكن �إن�سانا عاديا ،كان من أ�ولئك الدين يكافحون يف حياتهم ومي�شون على
�آالمهم ،ليعلموا ا آلخرين أ�ن املر�ض مل يكن يوما عائقا الحد  ،ليخربنا أ�ن حياتنا ت�ستحق
أ�ن نعي�شها ولو على ح�ساب أ�وجاعنا و�آالمنا ،فاثنتي ع�شرة �سنة مع املر�ض كانت يف ح�سابه
مغامرة ت�ستحق أ�ن ت�سجل يف دفاتر الزمن.
قدم املهن�س �صورة حية للمجتمع يف �صربه وكفاحه.
أ
كان يف فرتة خ�ضوعه للعالج يف الغربة حري�صا على توا�صله مع املجتمع ،و�كد انه قبل
رحيله كان ي�سابق الزمن لريى أ�م احلمام اخلري دائما و أ�بدا عالية يف القمة ،مل يفارقه
حبها حتى �آخر نف�س من حياته  ،واليوم برحيله افقد جزءا غاليا من نف�سي وذكرياتي.
�إنه فقيد اجلميع ،عرف ب أ�عمال اخلري ،من اكرث النا�س �شهامة ونخوة  ،كرميا يف تعامله،
ووقوفه مع كل �شرائح املجتمع ويف كافة املجاالت ،فهو معطاء بال حدود ،لطيف امل�شاعر،
ويعد معنيا بالوفاء وال�صدق ،يتمتع ب أ�خالق الفار�س ،عرفته �صاحب همة عالية ،و�سباقا
للخري م�سعفا لذوي احلاجات� ،صاحب كلمة مدوية فيها ال�صدق واالخال�ص ،وحمبا جلميع
أ��صدقائه وفيا معهم  ،كثريالدعابة الربيئة.
كان قادرا ب أ��سلوبه الر�شيق على اجتذاب عدد كبري من اال�صدقاء من خمتلف أالطياف
ح�سب ميولهم االجتماعية والدينية والفكرية والعلمية ،ألنه يت�صرف ب�صورة عفوية
وب�سيطة جدا وكان يف تلك ال�سلوكيات يعك�س ذلك احل�س االن�ساين والنقاء الفطري الذي
تنطوي عليه نف�سه.
فلو أ�ردت أ�ن اكتب ما بداخلي عن الفقيد الغايل لوجدت اال�سطر قد �ضاقت ،والقلم جف،
و أ��سال اهلل جال وعال ان يجعله ممن �سعد بلقاء ربه و�إنا �إليه راجعون
جا�سم ا آلن بني يدي من ال يظلم ونحن الباقون بعده و�سط غابة من الظلمة والعتمة ،فانه�ض
يا �صديقي وانف�ض غبار القربعن أ�كتافك و أ�هدابك فلدينا احمد وعلي وعبد العزيز،
فالغبار ال يليق أ
بالنقياء مثلك.
رحمك اهلل يا �صديق العمر يا أ�بو أ�حمد� ،إن الكلمات لتعجز عن التعبري مبا فى النف�س من
أ�مل الفراق والبعد ،كما و أ��س أ�ل اهلل أ�ن يجعل مثواك اجلنة أ�نت ومن �سبقك من أالحباب
كما و أ��س أ�له أ�ن ال يطيل امل�سافة بيننا لنلتقي يف جنة النعيم.
وها أ�نت اليوم تكون ممن غادروا هذه الدنيا وتركت فراغ ًا كبري ًا يف حياة حمبيك ومن
عرفك والنا�س �شهداء اهلل يف أ�ر�ضه ،فكان ح�ضور ت�شييع جنازتك و أ��سرتك وال�صالة عليها
ومواراتها الرثى دلي ًال على ما يحمله اجلميع من حمبة لك ،رحمك اهلل يا �صديقي العزيز،
�سبحان احلي الذي ال ميوت �سبحان من بيده ملكوت كل �شيء وهو يجريوال يجارعليه
�سبحان من أ�راد �شيء أ�ن يقول له كن فيكون.
رحم اهلل عا�شق أ�م احلمام ،التي ت�ستحق الكثريمنا لتكون بحق عرو�س الدنيا ،ومنارة
للرجال االوفياء ،وي�ستحق كل من أ�حبها واخل�ص يف حبها أ�ن تخلد ذكراها ويخلد ا�سمه
على أ�ي قطعة من أ�ركانها الثمينة والغالية ،فجا�سم احلب والوفاء ي�ستحق ذلك ألنه
عا�ش بها وا�ستحق أ�ن يدفن يف ترابها فكان خادما لها أ
ولهلها وعا�شقا مبت�سما ل�ضحكتها
ال�ساحرة �صيفا و�شتاء.
اللهم �إين أ��س أ�لك أ�ن ترحم وتغفر له و أ�ن تثبته يف قربه و أ�ن تغ�سله باملاء والثلج والربد و أ�ن
تنقيه من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب أالبي�ض من الدن�س ،اللهم اجعل موته راحة له
من كل �سوء واجعل موته رحمة له يا أ�رحم الراحمني ،اللهم و�سع قربه واجعله رو�ضة من
ريا�ض اجلنة ،اللهم اجعل قربه أ�ول منازل ب�شراه و أ�ول خطاه للجنة ،رحم اهلل تلك الروح
الطاهرة والنف�س الزكية النقية  ،ل�سان الع�صر وحديث الذكريات ،وال منلك �إال أ�ن نقول ان
العني لتدمع وان القلب ليحزن و�إنا على فراقك ملحزنون ،و ( ِ� إ َّنا للِهّ ِ َو ِ� إ َّنا ِ� إ َل ْي ِه َر ِاجعونَ ).
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علمتني ال�صرب
أ� .أ�جمد أ�حمد آ�ل نوح

نت ال�صابرة �صفتان كنت أ�طلقهما على عمي
ال�صرب كلمة جميلة تبعث يف النف�س ا آلمال والطم أ�نينة وراحة البال ولكن متى يحتاج ا إلن�سان لهذه الكلمة  ،أ�نت ال�صابر و أ� ِ
العزيز وعمتي الغالية ملا يتمتعان هاتان ال�شخ�صيتان من أ�ن ال�صرب يتعلم منهما حيث أ�ن الفقيد كان مثا ًال يحتذى به لل�صرب فكم مر على مواقف وامتحانات ا إللهية إلختبار
�صربه و�إميانه فمثال لذلك عند مراحل اكت�شاف عودة املر�ض كنت خارج الوطن ف أ�ت�صل بي وهو خارج من امل�ست�شفى بالدمام وقال يل �س أ�بوح لك ب أ�مر فال تت�ضايق فبدت
أالفكار تلعب مبخيلتي مين ًة وي�سرا فقال يل احلمد هلل كنت عند الطبيب وقال يل يبدوا أ�ن أ�عرا�ض املر�ض عندك بدت تعود و أ�ن�صح أ�ن ت�سافر للخارج للت أ�كد  ،فقلت له
أ�رجوك يا عمي ال تكمل �س أ��صل بك الحق ًا مل أ�متالك نف�سي ومل أ��ستطع جماراته يف الكالم وعاودت االت�صال به بعد ع�شر دقائق فقال يل احلمد هلل على ال�سراء وال�ضراء
وهذا امتحان من رب العاملني فعلينا بال�صرب وربنا كرمي بنا  ،هذا ما قاله و أ�نا أ�علم ماله من تعب نف�سي ولكنه ال يحب أ�ن يزعج حمبيه ب آ�المه  ،فقلت لنف�سي هنيئا لعمي
ب�إميانه و�صربه واحت�سابه  ،ويف اليوم التايل مت عمل الرتتيب له ب أ�ن نتقابل بفرن�سا لعمل الفحو�صات وغادرت أ�نا مدريد متوجه ًا لباري�س والتقيته أ�نا وبع�ض امل�سئولني
الفرن�سيني وتوجهنا أل�شهر أالطباء بليون وكانت ا إلجابة أ�نك بالفعل حتتاج ملراحل عالج خمتلفة فعليك بال�صرب فكانت �إجابته للطبيبة �ضاحك ًا نحن امل�سلمني ن�سلم لق�ضاء
اهلل وقدره وت�ستدرك أ�ن اهلل �إذا أ�حب عبد َا ابتاله ف أ�نا ا آلن �سعيد أ�نا اهلل خ�صني ملحبته يل يف امتحانه يل باملر�ض ف أ�نا قبلت االمتحان  ،تب�سم أالطباء وقالوا له �إذا أ�نت
قد تعديت مرحلة كبرية من العالج النف�سي فقط عليك بالعالج الطبي فال حتتاج إلدخالك للعالج الت أ�هيلي فقال لهم أ�نا م�ستعد ألعالج عجب ًا لهذا ال�صرب وا إلميان .
�شق �آخر من مراحل ال�صرب هو عندما كنا يف الفرتة أالخرية يف نيويورك للعالج فكانت أ�الم اجلرعات �شديدة ومل أ�ره يوم ًا يت أ�وه بل كان �صابر ًا كلما عاودته ا آلالم كنت أ�طلب
و أ�لح عليه ب أ�ن نذهب للم�ست�شفى فقال يل مرار ًا الدنيا تريد وا آلخرة تريد يجب أ�ن أ��صرب و أ�حتمل فهذا امتحان بيني وبني اهلل و أ�ريد أ�ن أ�جنح يف هذا االمتحان وح�سب ما
أ�راه حتى �آخر حلظه هلل يف �ساعات الدنيا مل يعار�ض أ�ويتذمر بل  ،كان دائم ًا يذكر اهلل وكانت ال�صالة على حممد و�آل حممد هي ديدنه حتى فارق احلياة تارك ًا �إرث ًا زهر ًا
بالعطاء واملحبة وال�صرب .
همزة وفاء  ،عمي لقد جنحت يف ا إلمتحان الرباين فهنيئ ًا لنا بك كنت معلم ًا ومر�شد ًا ووالد ًا ننهل من توجيهك و�إر�شادك واليوم ذكراك هي منهج ن�سري عليه ف�صرباً
لتلتقي عند �صاحب العفو والرحمة واملغفرة .

ورحل (جا�سم ) االبت�سام
معه احلق كل احلق أالخ العزيز أال�ستاذ  :فوزي بن أ�حمد �آل أ�مان « رئي�س جمل�س �إدارة
نادي ا إلبت�سام ب أ�م احلمام « يف كل كلمة �صاغها يف رثائيته للحكيم ا إلبت�سامي املغفور
له ب�إذن اهلل أالخ الغايل املهند�س « جا�سم بن ح�سن �آل قو أ�حمد « الذي ل ّبى نداء ربه يف
ا إل�سبوع قبل املا�ضي بعد �صراع مع املر�ض  ،وهو يف أ� ْو ِج عطائه االجتماعي واملهني.
معه احلق كل احلق يف في�ض تلك امل�شاعر اجل ّيا�شة املمتلئة باحلزن أ
وال�سى على فقد
رجل يف حجم ومكانة « املهند�س املعطاء « لي�س لعمق العالقة التي تربطه به ال�ضاربة
بجذورها يف عمق الزمن  ،ولي�س ملا للفقيد من مكانة ودور فاعل يف الوقوعات ،
واملنا�سبات التي مير بها النادي  ،ولي�س ملتانة امل�صداقية التي يتمتع بها املرحوم ،
بل ألنه « ا إلن�سان و�إبن البلد البار مبجتمعه « بكل ما حتمله هذه الكلمات من معاين
ودالالت .
ً
أ
ّ
فالربغم من م�شاغله العديدة « رحمه اهلل « �إال �نه غالبا ما كان يحر�ص على متابعة
أ�مور النادي  ،والتفاعل امل ؤ�ثر مع �إفرازات هذا احلدث أ�و ذاك ب�صورة أ�و ب أ�خرى  ،ولي�س
ذلك فح�سب  ،بل �إنه عندما ت أ�هل فريق كرة الطائرة يف النادي للعب مع نادي الريا�ض
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على نهائي ك أ��س ا إلحتاد ال�سعودي لكرة الطائرة للدرجة أالوىل يف املو�سم املن�صرم .
ق ّرر – بالرغم من ظروفه ال�صح ّية التي نعلم بها جميع ًا – أ�ن ي�صاحبنا يف احلافلة
التي أ�ق ّلت أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة  ،وبع�ض أ�فراد هيئة أ�ع�ضاء ال�شرف  ،دون أ�ن يتململ
 ،أ�و أ�ن ي�شعر بال�ضجر أ�و ال�ضيق  ،وعندما فاز الفريق بالك أ��س يومها  ،بادر �إىل ا إلحتفاء
ب أ��صحاب ا إلجناز يف منزله بكل رحابة �صدر و�سرور .
هذا « الرجل ا إل�ستثنائي « الذي ترك ب�صمته الذهبية يف كل منا�سبة من منا�سبات
النادي ال ميكن للكلمات مهما كانت  ،وب أ�ي �إ�سلوب أُ�نتهجت أ�ن تفيه حقه  ،ألنه بب�سيط
العبارة كان مهند�س ًا لكل حدث  ،وحديث ًا لكل منا�سبة  ،ب أ�فعاله الرائعة ومواقفة
املُخل�صة  ،جنب ًا �إىل جنب مع جهود الرجال أالوفياء من ابناء بلدته الطيبة .
تع ّلمنا منه كيف أ�ن حتقيق أالهداف يتطلب دائم ًا تفعيل « قانون ال�سقف « ألنه كان يرى
دائم ًا ب أ�ن التطلعات ال�صغرية  ،والر ؤ�ية ال�ضيقة  ،وا إل�ست�سالم للمواقف ال�ضاغطة  ،ال
يمُ كن لها أ�ن ت�ساهم يف بلوغ أالهداف املن�شودة  ،أ
ولن أالع�ضاء املوقرين كانوا يدركون
دعائم ومرتكزات عزميته التي ال تلني  ،ودعمه الذي ال يتقهقر  ،ف�إنهم بالت أ�كيد كانوا

املعطاء املتفائل
املهند�س �شاكر بن أ�حمد نوح
ما أ��صعب كلمات الرثاء و ما أ��شد وقعها على النف�س خ�صو�صا �إذا كان من ترثيه �شخ�صا
قريبا وعزيزا على نف�سك بل هو كنف�سك.
أ
أ
لقد كنت من املتابعني للرحالت العالجية التي بد�ها الخ العزيز املهند�س جا�سم �آل
قو أ�حمد يرحمه اهلل رحمة أالبرار �سواء داخل اململكة أ�و خارجها بد أ� من ا�سرتاليا وما
تالها بعد ذلك �إىل عدة دول منها أ�ملانيا وفرن�سا ورحالته املكوكية �إىل أ�مريكا .وبرغم
املعاناة من املر�ض و�شدته �إال أ�نه كان دائم التفا ؤ�ل ،ويف كل مرة أ��شعر به أ��شد قوة و أ�كرث
�صربا وجالدة و أ�عظم ب أ��سا على املر�ض ،حتى كان يعطي درو�سا يف ال�صرب و التحمل
لبع�ض املر�ضى و أ��سرهم وتقدمي الن�صح وا إلر�شاد يف مواجهة املر�ض و التعامل معه و
كنت أ�ت�ساءل ما �سر ذلك التفا ؤ�ل الذي يالزمه دائما و أ�بدا حتى يف أ�حلك الظروف
و أ��صعبها يف أ�يامه أالخرية وهو على فرا�ش املر�ض أ�و فرا�ش املوت حيث اكت�شفت
حر�صه ال�شديد على تفادي �إزعاج من حوله من أ�هله و أ��صدقائه فكان يظهر االرتياح
و ال�سرور.
أ
وبرغم رحالته العالجية املتكررة و الطارئة و معاناته ال�صحية �إال �نه كان دائم التوا�صل
مع جمتمعه ومطلعا على حراكهم ومتابعا مل�شاكلهم وق�ضاياهم وم�شاركا يف معاجلتها.
وكنت أ�ح�سبه كقطب الرحى يف جمتمعه الطيب حيث تلتف حوله خمتلف أالطياف
والنخب و أ�ن ميثل املركز وا آلخرون يجتمعون حوله .و كان رمزا يف العالقات وحمافظا
على التوا�صل مع الكل وكان يحمل هموم املجتمع على كاهله و كان داعما للطاقات
ال�شابة و الكوادر االجتماعية الن�شطة.
و قد مل�سنا حب النا�س �إليه يف موا�ضع عديدة منها ما كان أ�ثناء رحالته العالجية ،وعند
عودته من الرحالت و كان أ�بلغ ذلك احلب يوم الوداع أالخري الذي �صادف يوم الثالثاء

أالول من ربيع أالول فما أ�ن �سمع النا�س باخلرب احلزين وخالل �ساعات معدودة حتى
هبوا من كل حدب و�صوب للم�شاركة يف وداعه و ت�شييعه حتى كان ت�شييعا مهيبا وحزينا
ت�سابق فيه املحبون يف ذرف الدموع و تبادل التعازي حيث يعزي بع�ضهم ا آلخر.
كما كان ذلك وا�ضحا يف جمال�س العزاء الذي ق�صدها املعزون من كل مكان.
أ
مل يكن هذا احلب و هذا الوفاء من تلك احل�شود امل�شيعة و املعزية �صدفة �و عاطفة
وقتية أ�و جماملة ألحد ،بل بكل ت أ�كيد كان نتاجا ل�سنني من اجلهد اجلهيد والزرع
الذي بذره أ�بو أ�حمد يف حياته التي كانت حافلة با إلجنازات والعطاءات وامل�شاركات
يف خمتلف املجاالت املهنية واالجتماعية والدينية والثقافية واالقت�صادية والتنموية
والريا�ضية وغريها .فكان له يف كل جمال م�شاركة وح�ضور فاعل ور أ�ي �سديد ودور
حمرتم فهكذا كان احل�صاد من جن�س العمل ومن زرع ح�صد.
و �إننا يف هذه العجالة ن�ستذكر هذه املواقف وفاء لهذه القامة ال�شاخمة املعطاءة التي
�صنعت لنف�سها مكانا مميزا دون مزاحمة أ�حد ،فكانت له حمبة وتقدير يف نفو�س جميع
من عرفه وكلما اقرتبت منه أ�كرث زادت حمبتك له واحرتامك له.
لقد فقدنا أ�خا عزيزا و�صديقا �صدوقا ورفيقا رائعا و�صاحبا خمل�صا و خال وفيا .
لقد فقدته حمافظة القطيف ،وكان فقده خ�سارة كبرية ،فقد كان همزة و�صل بني
اجلميع ولكن عزاءنا هذه املحبة اجلاحمة حتى �إن بع�ض أ��صحابه ال زال يف توا�صل يف
ال�س ؤ�ال عن أ�بنائه و أ�هله وكـ أ�نه يف �سفر و�سيعود بعده.
نعم هو يف �سفر و�سنلتقي معه ب�إذن اهلل �سائلني اهلل عز وجل أ�ن يجمعنا و �إياه حتت ظله
الظليل يوم ال ظل �إال ظله ،و ن�س أ�ل اهلل أ�ن يجزيه عن كل ما عمل خري اجلزاء و أ�ن ي�سكنه
الف�سيح من جنته و�إنا هلل و�إنا اليه راجعون وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.

 ح�سب �إطالعي  -ي ؤ�منون ب آ�رائه ال�صائبة  ،ونظرته الثاقبة ،و�إن ُه بالرغم من هذا الت أ�ييد الفكري الذي كان يحظى به منهم
جميع ًا  � ،إ ّال أ�نه كان وا�سع أالفق  ،م�ستوعب ًا آلراء أ�ع�ضاء املجل�س
املخل�صني  ،ومحُ رتم ًا مكانتهم القيادية  ،وم�سئوليتهم ا إلدارية
 ،ألنه كان ُيح�سن �إدارته لذاته  ،ويتوقف مل ّي ًا عند تفاعله أ�و
�إنفعاالته التي ما خرجت قط عن م�سار ال�صالح العام ب�شهادة
اجلميع.
أ
هنيئ ًا لك �يها املرت ِّبع ب�إ�ستحقاق على قلوب ا إلبت�ساميني  ،لي�س
بعطائك وت�ضحياتك التي يثمنها لك اجلميع  ،بل مبر ؤ�تك و ُنبل
أ�خالقك  ،أ
ولنك أ�يها احلبيب أالبدي مل تكن يوم ًا من ّ
ع�شاق
ا إلرتهان  ،وال من ال�ساعني وراء املدح وا إلمتنان  .لهذا كله �ستبقى
دوم ًا « ا إلبت�سام « على محُ ّيا الزمن .
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املهند�س جا�سم منوذج يحتذى به
أ� .ماجد بن �سعود العبدالعال

رحمك اهلل يا أ�با أ�حمد ....
كنت حمب ًا للخري عام ًال به وداعي ًا له
وم�شجع ًا عليه ومتقن ًا فيه� .سخرت نف�سك
ومالك ومكتبك الهند�سي املميز وجمل�سك
العامر يف ليايل اجلمع خلدمة دينك
وجمتمعك و أ�هلك و أ��صدقائك ووطنك،
فهذه دور العبادة والتوجيه من م�ساجد
وح�سينيات ت�شهد لك مبا قدمت من مال
وجهد ووقت وتخطيط و�إ�شراف ومتابعة
حتى ا إلجناز .
وا إلخوة يف نادي االبت�سام قد حتدثوا عما
قدمت من مال وت�شجيع وتخطيط ومتابعة.
وهذه جمعية أ�م احلمام اخلريية ب أ�ع�ضائها
ي�شهدون لك مبا قدمت من م�ساعدة يف
�إجناز أ�غلب م�شاريعها من م�ستو�صف
ومبنى اجلمعية ب�إدارته ورو�ضته وقاعته
العامرة باملنا�سبات االجتماعية وجممع
الفقيد الراحل مع املال عبد احلميد املرهون
اخلدمات الذي حتت ا إلن�شاء مب�شغله
ومرفقه الريا�ضي الن�سائي وكذلك املغت�سل
ون�شاطه الذي ال يكل وال ميل مما ان�صب عائدها خلدمة املجتمع كل املجتمع .
أ
وتو�سعته اجلديدة واملعهد العايل اخلا�ص بالتدريب والت�هيل والذي �سوف يكلف �إثني �إن هذه أالعمال وا إلجنازات كان لها أ�ثر طيب ووا�ضح وملمو�س على املجتمع ،وهي من
أ
أ
أ
ع�شر مليون ريال .ومن يت�مل تلك اللوحة الواقعة يف مدخل �م احلمام �و يزور موقع أ�عمال الرب وال�صدقات اجلارية �إن �شاء اهلل .
أ
أ
العمل يرى اجلمال يف الت�صميم ويت�كد بو�ضوح من ال�شراكة املميزة بني �صاحب اليادي
البي�ضاء و�إدارة اجلمعية .
رحمك اهلل يا أ�با أ�حمد فقد أ�يتمتنا جميع ًا
أ
أ
إلنه �صاحب املواقف ال�صعبة حيث كنا نلج� له عندما تغلق البواب يف وجوهنا ليقوم على مثلك ي أ��سف النا�س عند رحيلهم
بفتحها.
أ�ننا ندعو اهلل أ�ن ال تخلوا جمتمعاتنا من أ�مثال أ�بو أ�حمد فنحن بحاجه ما�سه �إىل
أ
أ
أ
ً
�إن ��صدقاءه وحمبيه ورواد جمل�سه و�نا واح ٌد منهم يعلمون جيدا �نه �سخر قدراته جا�سم وجا�سم وجا�سم .
ونف�سه وماله وجاهه خلدمة جمتمعه بل وطنه ،فله كلمة نافذة يف بلدية حمافظة فقد أ�حب املجتمع و أ�حب الوطن ف أ�حبه النا�س كل النا�س ممن يتعامل معه من جمتمعه
أ
القطيف واملجل�س البلدي وحمافظة القطيف و�مانة املنطقة ال�شرقية .ومكتبه من ومن خارجه .
املكاتب أالوىل يف التخطيط والرفع امل�ساحي على م�ستوى املنطقة .
أ�دعو اهلل جلت قدرته أ�ن تعود بركات هذه أالعمال اخلريه الطيبه على أ�بنائه و أ�هله
وهو ع�ضو يف املجل�س املحلي باملحافظة وقد ا�ستفاد املجل�س املحلي من خرباته الوا�سعة و أ�قربائه وحمبيه وجمتمعه ويعو�ضه اهلل على ما قدم جن ًة عر�ضها ال�سموات أ
والر�ض
أ
يف التخطيط وعالقاته املميزة مع �غلب امل�سئولني والفاعلني يف الدوائر احلكومية أ�نه �سميع جميب .
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إ�ىل متى ا إلنتظار ؟؟
أ� .جناح �إبراهيم آ�ل ر�ضوان

كان مثال يحتذى به

ال�سيدعلوي ال�سيد مهدي الها�شم

ما ع�سانا ان نقول غري اال�سرتجاع وما ع�سانا ان نهدي غري الدعاء .اللهم تغمده برحمتك وا�سكنه
الف�سيح من جناتك والهم اهله (وخ�صو�صا زوجته) وا�صدقائه وجمتمعه ال�صرب وال�سلوان ،واجعل
خلفه خري خلف خلري �سلف ،الهي امني.
راففته ما يقارب اخلم�سني عاما واريد ان اوجز م�شاعري وفاءا له مع علمي ان ما اعلمه هو غي�ض
من في�ض.
كان كبريا من دون تكرب – كان عندما يلب�س عباءته ليذهب اىل الكبار �سريعا ما ينتزعها عندما
يعود من مهمته ليعود اىل �سجيته اال وهي التوا�ضع.
• كان و�سطيا من دون تكلف أ�و ت�صنع – كان ميتلك نظرة فاح�صة حيث كان يرى أ�ن اختالف
املجتمع لي�س يف �صاحله وك أ�نه ي�ست�شهد بتلك االيه الكرميه «وال تنازعوا فتف�شلوا» .ولذلك ا�ستطاع
ان يكون على م�سافة مت�ساويه بني جميع املدار�س أ
والطياف.
أ�قول بكل أ��سف �شديد ان بع�ضا من اهل العلم مل يوفق ملثل هذه ال�سجيه.
•كان ميتهن هدف العالقه – واي عالقه؟ عالقة حتمل اعبائها املالية لوحده (دعني اقول مع
ثلة قليلة جدا) ،عالقة جتاوزت حدود جمتمعه القطيفي وحتى املناطقي .بالطبع هو دمج يف هذه
العالقة بني املنفعة ال�شخ�صية وخدمة املجتمع وال �ضري يف ذلك ،وما عليك أ�ال ان جتول بب�صرك
لرتى نتائج تلك العالقات.
•كان ر�ضوان اهلل عليه ممن أ�عان على ذكر اهلل يف أ�ر�ضه وكانت تتج�سد فيه هذه ا آلية «�إمنا
يعمر م�ساجد اهلل من �آمن باهلل».
•وكان ممن اعان امامه احل�سني على م�صابه بحق ،واي�ضا جت�سد فيه قول امامه ال�صادق
« أ�حيوا أ�مرنا ،رحم اهلل من أ�حيا أ�مرنا» .اذا كانت �سيدتنا وموالتنا تلتقط �شيعتها يوم القيامه فانا
اظن �شخ�صيا (واهلل اعلم) انه �سوف يكون من أ�وائل تلك النخبه.
•كان عامال �صامتا – رافقته معظم ايام مر�ضه ايام اجلمع ل�صالة اجلماعه وكنا نتنقل من
م�سجد اىل اخر ومل ا�سمعه يوما ان نطق أ�و اباح يل انه �شارك يف تلك امل�ساجد .انا وانت نعلم
باياديه البي�ضاء يف اغلب هذه املرافق.
•واخريا كان مدر�سة يف ال�صرب بعد ابتالئه مع انه يعلم حقا ما به الن احد امل�ست�شفيات التي
زارها يف اوربا اخربه با�ستغرابهم بانه ال يزال على قيد احلياه ومل يفتك به هذا املر�ض ل�شرا�سته!
لكنه وكل امره اىل اهلل وك أ�ن لي�س به بلوى ،بل على العك�س كان يعطي درو�سا عالية يف املعنويات
واالمل ،حتى بني املقربني منه الذين كانوا على علم مبا به.
ناهيك عن كل ما ذكرته مل احتدث عن كرمه ،وا إلخال�ص يف عمله ،والتوجه بكله اىل جل�سائه يف
ديوانيته.
نتمنى ان يلد لنا املجتمع مثيل ابي احمد.

كل ف�صول الرحيل أ�مام عيني لكن ما زلت يف زمن العودة من
جديد .
غاب وغاب وغاب  ....ثم أ�عاد احلياة �إىل احلياة من جديد .
يف زمن االنتظار �إن مل أ�متكن من مل�س انامله
فهناك �صوت يرتمن �إىل م�سامعي يجعلني أ��ستمر يف الكفاح لينتج
العطاء .
تغيبت احلوا�س وبقيت ا آلمال والطموح ..
املنى  ..التطلعات .
أ
هل أ�متكن من �إكمال مابد�ناه ؟
هذا ما أ�نظر �إليه و أ��ستميت لتحقيقه .
را�سمة الب�سمة لال�ستمرار .
عاملة لبقاء الذكرى .
متطلعة لغد م�شرق ي�ضيء هذه الظلمة
أ
ابنائي � ..إخواين  ..أ�حبائي  ..جرياين � ..هل بلدتي
يد ًا بيد لتحقيق النجاح
التوقيع
�شريك حياتي أ�ين أ�نت ؟؟
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مهند�سا متميزاً ؟
كيف �أ�صبح جا�سم
ً

أ� .حممد ح�سن آ�ل قو أ�حمد
الخ أ
أ
الكرب للرحوم

ب�صمة وفاء
أ� .علي ح�سن حللي
ُ
ريح الوج ِع التي ه َّب ْت ُم ْذ طا َر يف
زالت
ما ْ
تع�صف بال�صدر ُ
أ
ُ
أ
املهند�س الكبري  ،وها هي ذكرى �ربع َني
رحيل
أالنحاء نب� ِ
ِ
موجوع على فقدِ ِه من مر�آى أالعيان  ،وح�ضو ُر ُه ُ
املاثل يف
يوم
ٍ
ٍ
أ
ُ
َّ
�شتى نواحي منطقتنا احلبيبة  ،و�ل�سنة ال�شكر التي خلفها
تلهج با�سمِ ِه �شاكر ًة َّ
كل أ�يادي ِه البي�ضاء التي ما انح�س َرتْ
ُ
ُ
ينه�ض
بدون
ة
املاد
على
اقت�صر
ما
الذي
عطائها
يف
حمتوىً
ِ
املعنويات النبيل ِة والكرمية .
بالكث ِري من
ِ
تنت�سب لبلدته الطيب ِة « أ� ِّم
جلانُ الوالي ِة ا إل�سالمي ِة  -التي
ُ
اليات التي بار َكها  ،مع ق�صر املدة
احلمام «  -أ�ح ُد تلك الف ّع ِ
الزمني ِة التي عاي�ش فيها أ�ن�شط ِة اللجان  ،والتي امتدتْ
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�شق أالخ العزيز طريقه يف احلياة وفق ر ؤ�ىً حمددة حيث أ�نهى درا�سته يف املرحلتني االبتدائية يف قريته ( أ�م احلمام
) ثم أ�كمل تعليمه يف املرحلة الثانوية مبدينةالقطيف � ،إذ مل تكن هناك مدار�س يف القرية �آن ذاك .ويف عام  1974م
التحق بجامعة البرتول واملعادن بالظهران �إىل أ�ن تخرج منها متخ�ص�ص ًا يف الهند�سة املعمارية  ،ليبد أ� م�شوار حياته
العملية بالعمل يف الهيئة امللكية باجلبيل عام  1980م حيث مت تعيينه يف ق�سم امل�شاريع الهند�سية  ،وا�ستمر يف هذه
الوظيفة ما يقارب الع�شر �سنوات ك�سب خاللها خربة باملمار�سة مع زمالء على م�ستوى عال من أ�بناء الوطن  ،أ�مثال
املهند�س عبا�س ال�شما�سي وغريه ممن ال حت�ضرين أ��سما ؤ�هم  ،با إل�ضافة �إىل خرباء أ�جانب  ،ثم �شاءت أالقدار أ�ن تفتح
له طريق ًا للتميز حيث قدم ا�ستقالته من وظيفة واعتمد على نف�سه يف �إن�شاء مكتب هند�سي يف مدينة القطيف ور�سم
خطة مل�ستقبله املهني  ،ومت ذلك عرب ثالث مراحل.
املرحلة أ
الوىل :
تدعيم ماك�سبه من خربه مهنية وذلك بجمع الرتاث الهند�سي من داخل الوطن وخارجه عن طريق جمع ال�صور وح�ضور
الدورات وامل ؤ�مترات والبحوث العلمية املتعلقة مبجال تخ�ص�صه  ،ف�سافر �إىل كثري من الدول واطلع على معاملها أالثرية
والهند�سية حتى امتلك فكر ًا مميز ًا أ�برزه من خالل ت�صاميمه وخمططاته الهند�سية والتي جعلت النا�س يثقون به
وب�إبداعه .
املرحله الثانية :
يف هذه املرحلة تعرف املهند�س جا�سم على الكثري من ال�شخ�صيات الر�سمية و غري ر�سمية يف جمال تخ�ص�صه عمل
معهم �سوي ًا وتقدمي أالف�ضل للوطن العزيز خ�ضاري ًا وعمراني ًا فكان ملا قدمه بوفاء و�إخال�ص الدور الفاعل يف نيل �إعجاب
كل املعنيني بجدارة وفخر .
املرحلة الثالثة :
والتي متثل الفرتة أالخرية من حياته الكرمية  .عندما وقف على قدميه ومتكن من احل�صول على ترخي�ص من الرتاخي�ص
أالوىل الفتتاح أ�ول مكتب لال�ست�شارات الهند�سية وامل�ساحية يف املنطقة ال�شرقية من وزارة التخطيط يف الريا�ض واختار
مقره يف حي اخلليج مبدينة الدمام  .وال أ�ن�سى قوله يل حينها :ا آلن بد أ�ت أ�ح�صد ثمار جهدي.
أ
يف ذلك الوقت أ��شرت عليه أ�نا وكل املحبني من أ�هل و أ��صدقاء ب أ�ن يبني مل�ستقبله وم�ستقبل عياله � ،إال �ن نف�سه الكرمية
و�شيمته أالبية �آثرت أ�ن يكون عطا ؤ�ه مبذو ًال يف جمال اخلري ألبناء الوطن عامة والقطيف و أ�م احلمام.

قراب َة أالرب ِع �سنوات  ،ونعمنا يف رحابِهِ ا بعالق ٍة وطيد ٍة
اللجان الواعد  :ح�سينية وم�صلى
ومتين ٍة من نافذ ِة م�شروع
ِ
ا إلمام املهدي (عج)  ،وظ َّل ْت هذه النافذة ُ�ش ْغ َل ُه ال�شاغلَ
الذي أ�وال ُه عناي ًة خا�ص ًة بدء ًا من الت�صميم الهند�سي لهذا
ال�صرح املبارك  ،وحتى بعد �إن�شائ ِه ومتثل ِه بنا ًء قائم ًا  ،أ�خذ
حلك ظروفه ال�صحية من على
ي�س أ� ُل عن تفا�صيله وهو يف أ� ِ
�سريره أالبي�ض بامل�ست�شفى  ،وهذا هو ديدنه و�شعوره جتاه
وكانت من أ�منيا ِت ِه وهو على �سريره
كل امل�شاريع اخلريية
ْ
ُ
افتتاحها  ..واهلل ُ
يفعل ما
حفل
ِ
أالبي�ض أ�ن يوفق حل�ضور ِ
يريد .
انفتحت جلانُ الوالي ِة ا إل�سالمي ِة على قلب ِه الكبري
وهكذا
ْ
أ
ُ
ن�س ُه بـ « خميم الوالي ِة احل�سيني « الذي
 ،ف أ�بدى دع َم ُه و� َ
حمرم احلرام من ِّ
َ
وتفاعل م�سرور ًا
كل عام ،
يقام يف ع�شر ِة ٍ
بفكر ِة « مهرجان ال�شاكرين « الذي تبنت ُه �إدار ُة اللجان
واقرتح � إ َ
�شراك املر أ� ِة
لتكرمي فعاليات بلدتنا احلبيبة ،
َ
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وت�شرفت بالتحاقه معها « قافل ُة
يف مثل هذه التكرميات ،
ْ
أ
و�س َّر �يمَّ ا �سرو ٍر بهذا
أالن�صار « يف مو�سم حج عام 1431هـ ُ ،
احلج معها ك َّل عام
يح ُل ُم بتكرار ِّ
االلتحاقِ املبارك  ،وكان ْ
النفتاحه على كوادرها التي أ�حب ْت ُه كما أ�ح َّبها  ،وما َ
زال ذاك
العظيم الربكة ،
عمر ِه
احلب حا�ضر ًا حتى يف أ�
ِ
يام ِ
ُّ
ِ
خريات أ� ِ
ال�شباب املُ ِحب .
وهو ي�س أ� ُل عن ذلك
ِ
وعقل ِّ
كل أ�ولئك
�إي ِه يا أ�با أ�حمد  ..ما زلتَ حا�ضر ًا يف ِ
قلب ِ
الذين يكنونَ َ
لك ك َّل مود ٍة وحمب ٍة وامتنان  ،أ�ولئك الذين
َ
مائدتك التي جتم ُع الفكر َة والنظر َة البعيدة
ا�ستداروا حول
آ
لتنفيذ ٍّ
مال التي هي حتتَ املُ ْكن ِة واملنال
 ،مع عزمي ٍة
ِ
كل ال ِ
ُ
ً
ُ
َ
بحجم
لذكراك الطيب ِة ،
� .ستظ ُّل جلاننا ا إل�سالمية وفية
ِ
القلب الدافئ التي احت�ضنها بحنانه � ،سائل ًة َ
اهلل  -عز
ذلك ِ
املكلوم بفقدِ ك ب أ�لطافه  ،و�نأ
َ
وجل  -أ�ن يتلطف على قل ِبها
ِ
يكتب َ
قدم �صدقٍ عندَ ُه  ،مع منْ توليتَهم من ال�صاحلني
َ
لك َ
 ،حممدٍ و�آله الطاهرين .

آ�خر الكالم

�أنا بنت النور

رفيده جا�سم آ�ل قو أ�حمد

عندما ت�سمع خرب وفاة املهند�س جا�سم قو أ�حمد ..لن ت�صدق للوهلة أالوىل..
فكيف بابنته عندما ت�سمع خرب وفاة أ�بيها جا�سم  ..نعم كنت معه و أ�علم بحاله.
فكنت أ�زوره و أ�قبل كفيه و أ�م�سح ر أ��سه كنت أ�رى عينيه عندما تراين كنت أ��ست�شعر وداعه يل
ورغبته املت�صارعة بني البقاء من أ�جلنا والرحيل أالبدي من أ�جل الراحة الطويلة و أ�عت�صر
أ�ملا وحرقة و أ�نا بجانبه.
ولكن ماذا بعد فقده؟!
فهو الهيبة يف أالمان واحللم  ،يف القوة والرفعة ،يف التوا�ضع ،هو الراحة يف العمل ،هو
احلكمة يف الرتوي ،هو ال�سعادة يف النجاح ،هو ال�شموخ يف ال�صمود ،هو العطاء وال�سخاء
عند احلاجة ،هو امل�ساحمة يف احل�ساب و�شغف الر ؤ�ية ،هو اجلموح يف الطموح  ،هو الب�صرية
يف ا إلر�شاد ..
أ�نا فتاة مد للة مل ينق�صني �شيء لكن كيف عندما ينق�صني والدي الذي دللني ..
أ�نا بنت النور فكيف لهم أ�ن الي�صدقوين و أ�نت نوارة الظلمة ..
لن أ�ن�سى تلك الكلمات عندما يقول أ�بي ألمي أ�نت احلب  ..وهي تقول أ�نت احلياة فكيف يل
أ�نا أ�عي�ش احلب بال حياة؟
أ�ي بنت تكتب ألب كجا�سم قو أ�حمد فتفيه حقه..
�إن قلبي تع�صفه رياح أال�شواق ك أ�نها �صر�صرعاتية ف أ��شتاق فيك عمراً جديداً
يا لب�شاعة املر�ض فقد خطفك منا ..
أ�بي قد زرعت َّيف �شيئا جديدا عند رحيلك  ..عدم اخلوف من املوت رغبة يف مالقاة ربي
ومالقاتك ..
احلديث عنك يا والدي دائما �سيف�ضح مدمعي � أس�فتقدك كثرياً يا أ�بتاه
�آه ليتك تعود أل�سقط بني قدميك و أ��شحن نف�سي لق�سوة أاليام
ال أ�جد آالن �إال دعاء خال�صا أ�ر�سله �إليك فيارب اغفر له وارحمه واجعلني معه يف عليني
اللهم أ�طل عمر أ�مي ب�صحة وعافية
وارزقها عمراً مديدا بطاعتك ور�ضوانك واجعلها ترانا كما حتب وتر�ضى(.رب ارحمهما
كما ربياين �صغريا )

�صفر أ
2013م2013م
يناير فرباير
1434هـ -
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( - ) 23ربيع
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للمفار�ش واملراتب الطبية

مراتب �سريتا العاملية
املراتب أالوىل يف أ�مريكا
متوفرة لدى
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املعر�ض الرئي�سي  :القطيف � -شارع القد�س  -ت 8542949 :
المام جعفر ال�صادق ( ع )  -مقابل البنك العربي الوطني  -ت 8529198 :
الفروع  /القطيف � -شارع إ
المام علي ( ع )  -ت 8542812 :
حي املجيدية  -بالقرب من وكالة تويوتا  -ت  - 8548778 :القطيف � -شارع إ
E- MAIL: ALOBAID2004@HOTMAIL.COM

امل�ست�شارون العقاريون
الذهب واملجوهرات -العقار  -أ
الن�شطة التجارية
اخلدمات العقارية  -الق�صور والفلل  -الدبلوك�سات وال�شاليهات
املنتجعات ال�سياحية  -املزارع  -م�شاركات أ
البراج والفنادق
املخططات وامل�ساحات البي�ضاء

امل�ست�شارون العقاريون

هو مركز جتاري له تاريخ  ،عملنا به حل�سابنا اخلا�ص وخدمنا به املجتمع  ،وال زلنا ن�ستثمر فيه لبع�ض زمالئنا املميزين أ�عمالنا
مت�ش ّعبة يف الكثري من أالن�شطة وامل�شاركات ويوجد لدينا الكثري من امل�شاريع التي مت تنفيذها ونطمح يف التعامل مع اجليل
اجلديد لتقدمي خرباتنا مع تقدمي أ�ف�ضل أال�سعار وحتقق أ�على درجات الر�ضى مبا يحقق التوازن مل�صلحة الوطن واملواطن .
ال�شيخ عبداللطيف النمر هو رجل جتارة و�صناعة يف الغرفة التجارية وهو من امل ؤ��س�سني للجنة الذهب واملجوهرات
يف جمل�س الغرف ال�سعودية والرئي�س ال�سابق لها وحالي ًا ع�ضو يف مركز غرفة التجارة الدولية ال�سعودية وع�ضو يف
احتاد غرف جمل�س التعاون اخلليجي وع�ضو يف جمل�س التجارة الدويل اخلليجي كما وقد �شارك يف الكثري من
الفعاليات وامل ؤ�مترات الدولية واملحلية وقد حظاه اهلل بال�سمعة الطيبة التي يتمتع بها وهي نتائج من العالقات
املمتازة والتعامل املميز بينه وبن عمالئه ويعترب ا�سمه ال�شيخ عبداللطيف النمر امتداد أل�سرة النمر املعروفة
منذ القدم مبمار�ستها للتجارة وقد تعامل يف الكثري من امل�شاريع ال�صناعية والتجارية املتنوعة وامل�شاركات التي
قدمت له ال�سمعة القوية والعالقات الوا�سعة على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية واخلليج العربي.

الدمام � -شار ع املزارع

www.latyf.com

www.facebook.com/?ref=home

Phone: (03) 817- 5050 - Fax (03) 817- 6060 - P.O.Box 11844 - Dammam 31463 - Email:a@latyf.com
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الول 1434هـ  -فرباير 2013م
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