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ف�ؤاد ن�صراهلل

�أ�ستاذ اجليل عبداحلميد اخلطي..
ال�شاعرية والريادة
احلديث عن ال�شاعر الأ�صيل ال�شيخ عبد احلميد اخلطي
يحتاج �إىل م�ساحة كبرية حتى ميكن الإملام ب�شئ من
�إنتاجه الرفيع الذي جعله يحتل تلك املكانة املهمة بني
�شعراء ع�صره ؛حيث ت�سنم موقع الريادة فيه و�أ�صبح �أ�ستاذ
اجليل اجلديد من ال�شعراء يف ع�صره بالقطيف ،متجاوزا
كل العقبات التي قابلته  ،ومتكن بفرادته �أن يتجاوزها
ليتحقق له علو الهمة  ،وف�ضل الريادة يف جمتمع يعج
باملثقفني ،ويتطلع �إىل املعرفة يف �شتى جماالتها.
ولد �شاعرنا اخلطي يف اليوم ال�سابع ع�شر من �شهر رم�ضان
املبارك عام 1331هـ ،حيث ن�ش�أ يف رعاية والده ال�شيخ
علي �أبو احل�سن اخلنيزي  .وكما هو متداول يف �سريته
فقد �شب على الطوق يف �أجواء من الكرم والف�ضيلة
تركت �أثرها يف خمزونه ال�شعري الذي تردد عرب ق�صائد
ملتزمة بالقواعد الكال�سيكية  ،لكنها مده�شة يف الوقت
يف قيمتها الفنية والإبداعية.
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دخل منذ نعومة �أظفاره (الك ّتاب) فتعلم القر�آن الكرمي
ومبادئ احل�ساب ,و در�س يف القطيف املقدمات :من نحو
و�صرف وبالغة ومنطق وق�سما ال ب�أ�س به من ال�سطوح
 .ثم هاجر يف عام 1356هـ �إىل النجف الأ�شرف ليتم
حت�صيله العلمي .وكان من �أ�ساتذته  ،وهم كرث  :ال�شيخ
حممد ر�ضا �آل يا�سني  ،وال�سيد ح�سني احلمامي ،
وال�شيخ حممد ح�سني كا�شف الغطاء  ،وغريهم.

طبع له بعد وفاته  " :وحي الثالثني "1423هـ و " من
حقل زهرة "1423هـ (رباعيات) و " اللحن احلزين
كل ٍ
" 1425هـ  ،و�صدرت جميعها عن م�ؤ�س�سة البالغ .
�شاعرنا اخلطي هو �أحد رواد ال�شعر الرومان�سي يف
القطيف ،حيث التم�س يف ق�صائده تلك الروح املحلقة
ال�شغوفة باجلمال  ،والتي متزج برباعة بني امل�شاعر
الداخلية وبني مظاهر الطبيعة  ،كما �أنه من رعيل اهتم
اهتماما بالغا باخللجات النف�سية  ،والهواج�س الداخلية
للذات  ،لذلك جتد �شعره يحمل ب�صمة ال ميكن �أن ت�شيخ
لإقباله على احلياة  ،والتمتع مبباهجها  ،مع توقري املر�أة
وجعلها يف قلب امل�شهد  ،كذلك النزوع الدائم للتعبري
عن داخله وما ميور به وجدانه من جتاذبات فكرية  ،وخفة
الروح  ،وعنفوان اجل�سد .

منذ �أن بد�أ م�سريته مع ال�شعر �أخذ جنمه يف الربوز ك�شاعرا
له لغته الر�صينة  ،و�أفكاره املتقدة  ،وخميلته املحلقة .
�أخل�ص لل�شعر يف مرحلة مهمة من حياته وحياة ذلك
اجليل ال�صاعد.ولكن ظروفا طارئة غريت م�سار �شاعرنا
الفذ جعلته ين�صرف كلية عن ال�شعر ؛ ليتفرغ للق�ضاء
وخدمة املجتمع.وبذلك خ�سر ال�شعر �شاعرا كبريا يتجاوز
الكثري من ال�شعراء العرب الذين ذاع �صيتهم.ولعل �إنه يقتن�ص �أفكاره من تلك املعاناة التي عرفها �أولئك
�إنتاجه ال�شعري الذي ظهر للنور يحقق له تلك املكانة الفتية الذين رغبوا يف حتديث جمتمعهم مبقدار؛ حتى
ال تذوي ثقافتهم العربية او ت�ضمحل �سماتهم الإ�شراقية،
ال�سامقة.

لذلك كان التوازن واللم�سة الت�أثريية وبع�ض الغمو�ض
ال�شفاف من �أهم �سمات الق�صيدة لديهم.
حت�ضر املر�أة لتكون يف ب�ؤرة الن�ص ال�شعري  ،ومن خالل
قراءة مت�أنية للعالقة معها  ،مي�ضي ال�شاعر يف ن�سج لغة
ر�صينة تتحرر �أحيانا من النظرة ال�ضيقة للأفق ال�شعري؛
فهو يجيد الغزل  ،ويوظف املرثية  ،وي�ؤ�س�س للق�ص�ص
 ،ويبقي على الرثاء كجذر ثابت يف بنية الن�ص ب�أطيافه
احلزينة  ،و�صوره املخاتلة  ،ال ميكن اال�ستغناء عن
تلك العنا�صر الرئي�سية مطلقا  ،فيما يبقي على اجلر�س
املو�سيقي ب�إيقاعه البارع  ،حمافظا على كال�سيكية الن�ص
قبل وبعد كل �شيء .
عندما ندخل يف ادغال �شعره ونعالج جانبا منه �سنكت�شف
الطقاة ال�شعرية الرفيعة التي ينطوي عليها �شعر  .هنا ن�ص
):
بعنوان ( فرتة
�أمامي وخلفي �أفاعي الب�شر
املفر؟
تدب بدربي ف�أين ْ
ثالثون �شهراً خلت مل �أكن
حجر
ب�أكرث ح�ساً بها من ْ
يقف ال�شاعر ليواجه احلياة بكل تداعياتها وتناق�ضاتها،
ولعله هنا يتحدث عن �صراعات �أيدلوجية ع�صفت
باملنطقة نتيجة التحوالت العاملية  ،والتي مل تكن
القطيف _وهي التي تعج بالنثقفني والنا�شطني �آنذاك_
مبن�أى عنها .وهو هنا ي�سلك منهجا �إن�سانيا عاما يعرب
عن م�شاعر �أي فرد يف ظروف كتلك .فالب�شر يف �شرهم
ي�شبهون الأفاعي  ،ينظر حوله باحثا عن خال�ص  ،لكنه
ال يجد خمرجا  ،فالزمن نف�سه ال مينحه ال�سلوى  ،ماذا
تعني ثالثون �شهرا لنف�س حائرة ؟ �إنه يبدو كاحلجر يف
مواجهة تلك امل�آ�سي  .ماذا عليه �أن يفعل �سوى ت�أمل
حالته  ،ور�ؤية الهوة التي اجتذبته نحو القاع  ،ك�شاهد
وكمتورط يف تلك احلياة التعي�سة :
العلم وال�شِّ ع ُر يف فرت ٍة
هوى ُ
ِ
الذروات �إىل املنحد ْر
من
غلت بها باجلدالِ العقيم،
�شُ ُ
وبال�شكل عما وراء ال�صور
حني يهوي ال�شعر فهذا معناه �سقوط العلم نف�سه  ،فاجلزء
تعبري عن الكل  ،وال مهرب من تلك احلالة التي يجد
نف�سه فيها يف موقع جدل ال يفيد يف �شيء  ،فال�شكل
ال يغني �أبدا عن امل�ضمون  .تلك �سمة ذلك الع�صر بل

وكل ع�صر حيث تت�أرجح احلقائق  ،وتتقلب املعارف بال التي ال يذهب فيها للحدائق مثلما كان يفعل فين�صت
حدود .لذا كان رد فعله متجاوزا:
خلرير املاء  .موقف احلزن املن�ساق للحظة املتحولة التي
الرياع وجف املداد
يعي�ش مالحمها ال�صعبة:
َح َط ْم ُت َ
ِ
الوتر
أخلد
ومل تُغرِين الغيدُ يف ُحليها
و� َ
لل�صمت هذا ْ
ِ
أ�صغري
النظر
تبع “
�سكونٌ عميقٌ غ�شى � َّ
ومل �أُ ِ
الغاديات “ ْ
رهف ُ
ومل ُي ِ
ف�أودى بتلك القوايف الغر ْر
الليل يل �سمع ُه
القمر
وال �أرق�صت �أغنياتي ْ
�إن ال�صمت يحتويه  ،حينها يجف املداد  ،ويتحطم القلم ومل ت� َأ�س نف�سي على ٍ
فائت
 .ياله من �صمت عميق يغ�شى قلبه  ،في�شعر بالقوايف تغرر ومل ت َر عيني بها ما َي ُ�س ْر
به  ،وتودي ب�سكينته  .يتحول ال�شاعر اخلطي لي�صور تلك
اللحظات احلا�سمة يف �أبيات مرتعة بالأ�سى واللوعة  ،هذا ال�سمو عن ال�سقوط يف قب�ضة ال�سحر املجاين لروعة
مرتقرقة بالدمع احلبي�س :
الطبيعة مل مينعه من �أن يظل خمل�صا ملوقفه من احلياة ،
غفا ال�شعر فوق ذراع الوجوم
ك�شخ�ص ي�ؤمن باخلري ويهمه �أن ين�سجم مع مظاهر احلياة
دوي الغ ْري
بكل مباهجها �شريطة اال يخ�سر ذاته وال مبادئه :
ومل ي�سترثه ُّ
هاتف
فيا بلب ًال ذيد عن وكر ِه
�إىل �أن �أهاب ب ِه ٌ
�شجي ال�صدى من ورا ِء الذِ كَّ ْر
الن�سر
و�سد علي ِه املطار ْ
ُّ
وهام على وجهه يف الف�ضا
م�ستقر؟
يغفو ال�شعر  ،يف مكان �سامق يليق مبنزلته  ،ويرتدد يف �إىل َم الهيا َم؟ �آال ْ
وجدانه �صوت �شجي يعيده �إىل �صوابه  ،ليت�أكد من
جديد� ،أن ال�صوت يرتدد فيتحول ال�صدى �إىل م�شهد يف مثل هذه احلرية تنعك�س على الطبيعة كلها  ،فالبلبل
حلم م�ستحيل :
الذي زاد عن ع�شه قد �صار يف مواجهة الن�سر الكا�سر
هب من نوم ِه
 .هنا ننتبه �إىل �أنه امل�صري املحتوم  ،فال قبل للبلبل ـ
�أفاق كمن َّ
تلوح عليه �سمات اخلد ْر
مهما بلغ من حذر وحيطة ـ على مواجهة الن�سر � .ألي�س
ُ
ولكنه مل يعد �ضاحكاً
هذا هو حال الإن�سان يف هذه احلياة املتقلبة التي عا�شها
ومل ُء كياين جراح القد ْر
ال�شيخ اخلطي برتفع  ،حني كان يت�أمل عالقات الب�شر يف
عامله املثري لالهتمام  ،وعامل كل �شخ�ص قابله يف حياته
يلتفت ليت�أمل ذاته املتحرية  ،فيجد اخلدر ين�شب يف املديدة؟
�صدره  ،لكن ال�ضحك الذي الزمه قبل ذلك قد �صار
بعيدا وغريبا � .إنه اجلرح الذي ترك خيوطا من �أمل داخل تلك النربة املت�أ�سية احلزينة ترتدد بقوة يف العديد من
ذاته املعذبة :
ق�صائده البديعة  ،تلك التي تالم�س موا�ضيع يف غاية
فلم �أبتعث ِ
غافيات الطيو ِر
االهمية  ،كانت ت�شغل بال هذا ال�شاعر الأ�صيل.
ال�سحر
�أ�شاطرها �شدوها يف
ْ
ومل �أ�سبق ال�شم�س قبل الذرور
�إن ق�صائده ال�شعرية تتمتعت بح�س رومان�سي رائق،
بالزهر
وب�صور بكر مده�شة  ،وبقدرة على الإحاطة بامل�شهد
�إىل احلقل م�ستمتعاً ْ
ومل �أرد َ
الرو�ض عند امل�سا ِء
الرتاجيدي الذي يعي�شه الإن�سان العربي املعا�صر يف
النهر
دنيا ال تخلو من القالقل واملتاعب التي ترهق القلوب
ومل �أ�ستمع خلري ِر ْ
املفطورة على الرباءة والنقاء وح�سن الب�صرية .
ال�شاعر اخلطي يتتبع وقائع ال�شرود  .معجمه ال�شعري
هو نف�سه معجم �شعراء مدر�سة " �أبولو " مبا لديهم من يف ق�صيدة بعنوان " ديك ال�صباح "  ،ميكننا �أن نتلم�س
معناة وحزن مرتاكم  ،ونب�ض يرتدد يف النف�س املتوحدة يف الن�ص نربة حزينة حترك القلوب ب�شيء من الرقة
مع همومها � .أنه ينكر التمتع ب�سحر �أغاريد الطيور  ،وال والعذوبة:
مبباهج ر�ؤية ال�شم�س قبل ان�سحابها يف املغيب  ،للدرجة �أيها النائم ا�ستفق
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�أول
�إن َ
ديك الفجر
�صاح م�ؤذِناً
بال�صباح
 ..قد َ
ِ
هب خفيفاً
هاتفاً بالن�ؤوم َّ
وال�صباح ملء النواحي
ال تنم
ِ
بال�صباح م�شاعاً
َم ّت ِع الع َني
ِ
والبطاح
يف ال�شواطي ويف الربى
ِ

�أن�شودة الطري فيغلق �أذنيه  ،ويكبت ذاته بقمعها ذاتيا �أو
بقوة اخل�صوم :
وم ِْن ُ
الظ ِلم ال �أباك َر رو�ضاً
َ
ألواح
الع�شب
خَ ِ�ض َل
ِ
�ضاحك ال ِ
الظلم ال �أرو ُد م�سا ًء
َوم ِْن ِ
واملراح
�شاطئاً :جممع الهوى ِ

خطاب  ،ي�ستوجب �أن حتت�شد النف�س يف �صباح جميل ،
غني باملناظر اجلميلة  ،حافل بالر�ؤى املجنحة  ،وهي دعوة
ب�أن يكون ال�صباح مدخال لل�سعادة ؛ لذا فاليقظة هي
املطلوبة  ،وال�صباح ي�أتي بالنور فوجب اال�ستيقاظ .
�إن ال�شاعر يح�شد قدرا من الألفاظ املوحية باجلمال
حيث تنطلق الهم�سات ويتخلل النور �أغ�صان ال�شجر فيما
ال�شواطيء والروابي والبطاح هي املجال احليوي لتلك
املتعة الرائقة .هي نزعة مهجرية ت�شبه كثريا بل تتطابق
مع ماعند ميخائيل نعيمة و�إيليا �أبي ما�ضي وجربان
خليل جربان  ،وغريهم من �أ�صحاب تلك املدر�سة التي
تدعو للتفا�ؤل والإقبال ب�شغف على احلياة لأنها ت�ستحق
كل �شيء جميل  .هذا ما ي�ؤكده �شاعرنا بكثري من
التف�صيالت احلية :
خ ُري � َ
أوقاتك التي تتق�ضى
راح
أقداح ِ
بني عود ي�شدو و� ِ
طروب
وعلى �ضفتي غدي ٍر ٍ
رداح
حول زه ٍر ٍ
غ�ض وخو ٍد ِ

هكذا يك�شف ال�شاعر ال�سر  ،فيجد �أن بيئته ومياه خليجه
وجنان القطيف تعلن عن بهجة مقيمة  ،فلماذا ي�ست�سلم
للحزن ويقع يف �أحبولة ال�ضياع ؟ ذلك هو ال�س�ؤال احلائر
الذي يرتدد يف ق�صائد �أخرى ل ال�شاعرنا :
َيل هذا اجلمال طراً فلم ال
الرواح “؟
�أمتال ُه قبل يوم “ ِ
ما �أجملها من حكمة بالغة  ،ي�صيغها بحرفية بالغة  ،هذا
ال�شاعر الفنان الذي يتعامل مع اللغة برهافة وحب وفهم،
فيمنحنا الكثري من الر�ؤى التي ي�صعب �أن جندها يف
ن�صو�ص �شعراء �أغلقوا �أعينهم عن ر�ؤية ما وراء ال�سطوح.
ال�شاعر اخلطي يدخل يف العمق  ،ويتحرى املعنى العميق
للحياة  ،وذلك هو واحد من درو�سه املهمة � ،إذ علينا دائما
ان نقر�أ �أ�شعار جيل الرواد بقدر من �إعمال العقل وفتح
�شهية الذائقة اجلديدة  ،بال حدود �أو تردد.
هذا ما جنده بقوة يف ق�صيدة له  ،يعالج فيها هموم ال�شاعر،
وما مير به من حمن نظري تلك ال�شعلة املقد�سة التي يحملها
 ،فيم�ضي خمرتقا الظلمات  ،حماوال الأخذ بيد من
يحبهم للو�صول �إىل العال  .الن�ص بعنوان " البطـــل
يف �صـــــورة �شـاعـــــــــر" وهو يق�صد بها �أكرث �شعراء
العربية روعة وقوة وجزالة هو �أبوالطيب املتنبي  ،يخاطبه
فيها متلم�سا �أوجاع من يفكر يف ق�ضايا قومه  ،راغبا يف
التقدم والإ�صالح.
�إنها �صورة ل�شاعر ثائر على �أو�ضاع ال يقرها عقل وال منطق
 ،متيم ب�أن يدخل يف �صراع ممتد مع من يريد �سلب حقوقه،
ليعيد رونق احلياة و�صريورتها بال زيف �أو بهتان :
الرياع
�شاعر ثائر على الأو�ضاع ,تتلظى �أنفا�سه يف ِ
�صب متيم بال�صراع!
كافر باحلنان يهز�أ بالأحداث ٌٌّ ,
تتالقى يف نف�سه حمم النار ولطف ال�صبا فريد الطباع
�أي نف�س ما بني جنبيه حلت قد �أبت �أن يكون غري مطاع!!
نف�سه العظيمة ت�أبى �أن تكون متخاذلة �أو منهزمة فهي
تدرك قيمة ذاتها  ،وال تفكر حلظة يف �أن تلقي ال�سالح
مهما كانت االخطار .وهنا يتخذ ال�شاعر اخلطي ( قناعا
تاريخيا ) لتبيان ال�صورة املج�سدة واحلقيقية لل�شاعر
الأ�صيل الذي قد يكون هو نف�سه يف مواجهة التحوالت
اجل�سيمة التي تع�صف بالوطن  .هو يف موقف الرتفع عن
الأفعال الدنيا التي يراها مب�سوطة �أمامه  ،لي�س بحقري

القوي وال�ضعيف  ،فالن�صيحة ت�ستوجب �أال ننفق العمر
يف جلد الذات مهما كانت اخلطوب قريبة � ،أو ملحة .
يجب يف كل الأحوال  ،االبتعاد عن ه�ؤالء ال�سطحيني
الذين ي�شوهون احلياة بالدعوة لرتاكم مظاهر احلزن
وعنا�صر ال�شقاء :
وابتعد ما ا�ستطعت عن وعظِ غرٍ،
أتراح
مثقل
ٍ
ِ
بالهموم وال ِ
خاب يف العي�ش فاطم�أنَ �إىل الزهدِ
وزهدِ
ِ
�سالح
ال�ضعيف �ش ُّر ِ

�إن ال�شخ�ص ال�ضعيف قد يتظاهر بالزهد غري �أنه يفعل
ذلك لأنه ال ي�ستطيع جماراة عنفوان احلياة وبذخها
هي �أوقات يحلو معها ال�شدو والتمتع بر�ؤية الغدير  ،و�صريورتها  ،فال تقع يف الفخ وحرر �إرادتك من ال�ضعف.
والزهور الغ�ضة وهي تتفتح عن عبري يعبق احلدائق  .لكن فما يفعله ذلك العاجز يظل �شيئا قبيحا :
ب�شكل
ثمة مل�سة وجودية يرتدد �صداها يف مقطع تال  ،ينطق مبا يرب ُز الغاد ِة
الكعاب ٍ
ِ
حتتويه احلياة من تناق�ضات م�ؤملة :
القباح
قا ِمت اللون كالليايل ِ
لرتاب “
كلُّ �أبنا ِء � ٍآدم “ ٍ
نعيم
ولو َ
ا�سطاع نهز ًة من ٍ
الح
و�سوا ٌء ذوو اخلنا َّ
وال�ص ِ
امل�صباح!
لرت َّدى على ِفم
ِ
فانفق العمر يف اللذاذ ِة وانهب
ِ
غفالت الزمانِ وال ُن َّ�ص ِاح!
تلك هي احلكمة التي ي�سوقها ال�شاعر بقدر من الوعي
وفهم لدقائق الأمور  ،وعدم االنخداع بالق�شرة ال�سطحية
لن نقول �أنه ترديد ي�شبه ما قدمه عمر اخليام يف رباعياته التي رمبا تخدع العيون  ،لكنها ال تقول احلقيقة مطلقا ،
التي متتليء باحلكمة  ،فالن�سق اجلمايل خمتلف يف فاحلقيقة مرة :
ال�شكل وال�صياغة  ،لكن ذات الفكر يوجد يف عمق فمن ُ
ْم�ض عيني
الظ ِلم �أن �أُغ َ
أو�ضاح
الن�ص وعلى تخومه � .إن العمر ق�صري  ،يجب �أال ي�ضيعه عن �سما ٍء فتان ِة ال ِ
املرء يف متاعب وكراهية و�أحقاد.
الظلم �أن ال �أ�صيخَ لط ٍري
وم ِْن ِ
أرواح
َعذِ َب اللحنِ م�سكِ َر ال ِ
�إنها دعوة لكل ذي لب كي يتخل�ص من الهموم ويقبل
يف �شغف على احلياة بكل متعها الربيئة  ،ذلك �أن �أبناء من الظلم �أن ميتلك الإن�سان القدرة على الفرح  ،ويرزح
�آدم م�صريهم الرتاب  ،ي�ستوي يف ذلك الطيب وال�شرير ،حتت ثقل االحزان  ،ومن ال�صعوبة مبكان ان ي�سمع
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لري�ضى بالقليل �أو الدينء :
لي�س ير�ضى احلقري من ق�سم العي�ش كبري الآمال والأطماع
يبتغي منزال على الأجنم البي�ض  ,ويف قبة ال�سنا اللماع
در�س الكون يف النبات ,ويف النا�س ,فلم ُيغْره �سراب
اخلداع .
هكذا ال�شاعر البليغ حياة من فتون ,وحكمة  ,وابتداع
هي �صورة م�ضيئة لذلك ال�شاعر الفذ الذي يبتغي �أن
يعي�ش يف منزل بني النجوم  ،وهو �صاحب عقل راجح ال
ميكن خداعه  ،وال ت�ضليله  ،ح�سبه �أن يدرك حكمة الكون
من تلك املفردات التي يعي�ش بني تفا�صيلها ليتمكن بعد
ذلك من امل�ضي يف ت�أدية دوره املقد�س  ،وهنا يعرج على
" الكوفة "  ،املكان الذي �شهد الأحداث اجل�سام التي
وقعت لأبي الطيب املتنبي  ،لتكون �شاهدا على املحنة :
يف �ضفاف الفرات من ( كوفة اجلند ) جتلت ب�شائر الإبداع
ف�إذا النهر رائع احل�سن ن�شوان ,ويف ُّرت مب�سم الأرباع
و�إذا املوج راق�ص كاملذاكي ,موجة �إث َر موجة يف اندفاع
مل ي�سع نف�سه ( العراق ) وال ( ال�شام ) و�ضاقت بها رحاب
البقاع .
ي�ستح�ضر ال�شاعر م�شاهد بغداد والكوفة وبقية الديار التي
�سطع فيها جنم املتنبي  ،لكنه حني يتحدث عنه  ،فهو
ي�ستح�ضر كل �أقرانه من �شعراء العربية املجيدين الذين
�سعوا لن�شر ق�صائدهم يف ربوع ال�شام �أو تخوم العراق
�أو كنانة م�صر  .ي�ستخدم �صورا بديعة يف و�صف حلظة
ت�شكيل ال�شعر الرائع عرب اللغة املنتقاة  ،والوجوه احل�سنة
 ،واملاء املرتقرق  ،وهنا يبدو املوج راق�صا  ،واملوج يتدفق
ب�إيقاع رهيف  ،حامال مالمح الرقة  ،و�سمات العبقرية :
�ضارب يف الف�ضاء طوال وعر�ضا ,جائب كل مهمه  ,وبقاع
يرمق الأفق يف حماجره احلمر ويهتز كاهتزاز الأفاعي
ق�صرت عن م�ضائه �شفرة ال�سيف � ,صليب الأعواد,
ما�ضي ال ِّزماع.
طي
يتخطى مناكب القمم ال�شم ,ويطوي اله�ضاب ّ
التالع!
يالها من �أو�صاف ت�ضج بالعبقرية حني ير�صد ال�شاعر يف
حركاته و�سكناته  ،وهو يطوع اللغة تطويعا داال وجميال،
فهو يرمق الأفق بتلك الأعني التي تدرك كيف ميكنها
فك �شفرة اجلمال الأخاذ  ،حتى و�إن تخفى يف ثنايا
اجلبال �أو منحدرات اله�ضاب  ،ذلك �أن ال�شعر ين�سكب
يف وعاء اللغة كنهر جار .
يبدو �شاعرنا املحدث قاب�ضا على لغة جزلة و�أ�صيلة ،لكنه
ي�ستقي منها �أرق الرتاكيب و�أروع ال�صيغ البالغية  ،متفوقا
على الذائقة التقليدية القدمية  ،ال تعيق ان�سياب ال�شعر

داخل روحه املن�سابة :
هكذا ال�شاعر النبيغ حياة من جهاد ُم�ضن ..ومن �أوجاع
يف �سكون الظالم يف هد�أة اجلدول يف غفوة ال�شذى
امل�ضواع
ج�س �أوتاره يغني الأماين وبجن َبيه ن�شوة الإبداع
واحت�سى من ُ�سالفة الوحي ك�أ�ساً تلهم ال�شعر فاتن الإيقاع
�إنها �صورة تتجدد با�ستمرار  ،طاملا لل�شاعر القدرة على
�إعادة ت�شكيل ف�ضاءات ن�صو�صه اجلميلة  .لن يكون
مبقدور ال�شاعر �أن ي�صمت �أو �أن يت�أمل فقط ؛ فالوحي
ميده دائما بكل جديد  ،لي�س عليه �سوى �أن ين�صت لهذا
ال�صوت الكوين الهابط من علياء ال�سماء  ،بكل �إيقاعه
الرث ،وومي�ضه امل�ؤثر  .حيث نالحظ هنا ر�شاقة الألفاظ ،
وجمال بنيتها  ،وقدرتها على التعبري عما يدور يف �أعماق
ال�شاعر  ،فهو كائن ح�سا�س � ،شديد الت�أثر مبا يراه �أو
يلم�سه:
وتر ..يف لهاته عبقري يتغنى مرقّ�ص الأ�ضالع
رفع امللك فوق كِ ْتفيه  ,وبال�شعر (,وال َم ْر َ�ش) كان �أقوى
�سطاع
�شاد ذكر ( الأمري من �آل حمدان ) ولواله كان رهن
ال�ضياع
هو ت ِْر ُب ( الأمري ) م�ستودع الأ�سرار� ,سيف الأمري يوم
القِراع .
كان املتنبي هو الوجه الآخر للعملة املقابل ل�سيف الدولة
احلمداين  ،لذلك فقد رفع �ش�أنه  ،و�أعلى من ذكره عرب
الق�صيدة  .وكثري من امل�ؤرخني يعتقدون �أن املتنبي قد
حافظ على ا�سم �أمريه من الت�شتت وال�ضياع ؛ لكونه قد
خلده يف ق�صائده الع�صماء  ،وهنا تتج�سد �أ�صالة اللغة
و�ضروراتها الفكرية والفنية  ،ولقد كان �شعره يف ذلك
الباب � ،صادقا  ،و�أمينا  ،ور�صينا :
يف متون العتاق  ,حتت اللوا الأحمر يف يوم �أوبة �أو وداع
يرفع (املالكني) يف ذروة النجم ...ويهوي طورا بهم للقاع
يبعث الكربياء يف نف�س (كافور) يريه املحال كامل�ستطاع!
وقوافيه كالأعا�صري دوت وهي ملء الأفواه والأ�سماع
يك�شف ال�شاعر اخلطي عن �أ�سرار املتنبي حينما مدح "
كافور الأخ�شيدي " لفرتة ثم انقلب عليه فهوى به �إىل
احل�ضي�ض  ،قدحا وذما  ،عندما ر�أى فيه �شخ�صا غري جدير
بالتقدير �أو امتالك ال�سلطة .
�أنظر �إىل ال�شعر كيف يكون �صاحب مكانة ودور وت�أثري ،
لكن ما يريد اخلطي قوله يف هذا املجال  ،هو �أن هذا هو
دور ال�شاعر الأ�صيل � ،إذ ال يعول على �صغار ال�شعراء �أو
من هم يف طور التكوين .
�إن �شاعر القطيف يدرك ذلك جيدا  ،وهو يت�أمل تقلبات

الدهر  ،ويرى نف�سه يف نف�س املحنة التي مر بها املتنبي،
ومل ال فكالهما كان �سابق لع�صره يف احللم والفكر
وامتالك اللغة :
طمع الدهر �أن دمعه الغايل ,ف�أرجعنه ق�صري الباع
عقمت �أمه الولود وكانت مل تلد غري �شاعر� ,أو �شجاع
والربوع الربوع ! مل ميحها الدهر  ,ولكن كيانها متداعي
هد�أ ال�شاعر الطموح على ال�شوك جريح املنى ُ ,م َد َّمى
الذراع
مل يكن للمتنبي ي�شعر باحلزن وميلأ قلبه االمل �إال بعودته
من رحالته املجهدة خايل الوفا�ض  ،ال مال له وال عزوة،
ال ميتلك �سوى �شعره  ،وها هو يت�أمل حاله التي �صار عليها.
لكن مهال  ،هل ميكن القول �أن الأم الولود التي منحته
للغة العربية قد �صارت عقيما ؟ هذا ما توحي به الأبيات
غري �أن م�سحة الأ�سى وما تالها من قفزات نحو امل�ستقبل
املبهج تقول بغري هذا .
�إن النف�س اجلريحة والقلب املدمى لي�س معناه �أن املتنبي
قد خ�سر ق�ضيته � .إن مك�سبه يتمثل يف تلك الأل�سن
التي تتداول ق�صائده اجلميلة  ،وامل�ؤثرة  ،من املحيط �إىل
اخلليج  .كما �أنه لي�س وحده ال�شاعر الفحل الوحيد يف
�سماء العربية  .هناك �شعراء �آخرون يتمتعون بذات احل�س
الأخالقي  ،والنزوع العروبي  ،والقدرة على ا�ستخال�ص
احلق من بني براثن الظلم الذي يتوارثه النا�س جيال بعد
جيل  ،ناهيك عن �شاعريتهم املتقدة  .و�أظن �أن بيت
الق�صيد يف ذلك الن�ص البديع هو �إعادة االعتبار ل�شعراء
�آخرين  ،مروا مبحن قريبة مبا مر بها املتنبي خالل �سنوات
عمره التي انتهت باملوت املفاجيء ؛ �إذ قيدته ق�صيدة
قدمية له  ،فا�ست�سلم لقاتليه :
وغفت عينه على النغم الباكي ,وجه�ش الر�ؤى وعج
النواعي
عجلى ح�ضنته بلهفة  ,والتياع
فرتامت عرائ�س الغاب ْ
وانت�شى ال�شاعر اجلريح ور ّوى غلة الروح من حم ّيا ال�شعاع
أ�صغري  ,ثم يراعي!
م�صرع ال�شاعر العظيم م�آ�س �أخر�ست � ّ
تلك الغفوة املقد�سة التي كانت نهاية املطاف مل تكن
بعقاب ل�شاعر �أ�صيل  ،بل هي جمرد مرحلة قد تتلوها
مراحل اخرى لتغ�سل الأحزان وتخفف من مكابدات
الت�شرد والنكو�ص والالحتقق  .اخلطي يتقاطع مع املتنبي ،
كالهما عا�ش حمنته بطريقته  ،ويف حلظة مده�شة ينت�شي
ال�شاعر اجلريح وهو يرى امل�ستقبل قادما مبا توقعه من حتقيق
حلم الظامئني للعدل واحلق واخلري � .إن م�صرع املتنبي
لي�س مبوت ج�سدي لكنه يف املقام الأول نتيجة اختيارات
مل يكن من ال�سهل التهرب منها.
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�سعود بن نايف ي�ستقبل امل�شاركني يف ”معا ديرتنا �أجمل“
ا�ستقبل �أمري املنطقة ال�شرقية �سعود بن نايف بن عبدالعزيز القائمني على حملة ”معا
ديرتنا �أجمل“ يف حمافظة القطيف التي تهدف اىل ابراز الوجه احل�ضاري للمحافظة.
وهدفت احلملة �إىل ن�شر ثقافة املحافظة على املرافق واخلدمات العامة وعدم العبث بها
�أو ت�شويهها �أو تخريبها ،تعزيز ال�سلوك احل�ضاري والأخالق احلميدة لدى �أفراد املجتمع
خ�صو�صا يف التعامل مع الزوار الأجانب والعمالة الأجنبية.
و�سعى القائمون على احلملة طم�س العبارات امل�شوهة للجدران و�إ�ستبدالها ب�آيات قرانية
كرمية و�أحاديث نبوية �شريفة وحكم و�أمثال عربية ور�سومات فنية وتراثية ،الت�أكيد على
نظافة الأماكن العامة وعدم رمي املخلفات �إال يف الأماكن املخ�ص�صة.
وتكون الوفد القطيفي من � 30شخ�صية �شاركت يف احلملة من ابرزهم املهند�س �شاكر
ال نوح ،املهند�س نبيه الرباهيم ،عبداهلل ال نوح ،اجمد ال نوح ،حممد ال نوح ،والفنان
عبد العظيم ال�ضامن والت�شكيلي عبدالعظيم �شلي  ،الت�شكيلي �سعيد اجلرياين وح�سن
�أبو ح�سني  ،و ح�سن ال طالق رئي�س جلنة التنمية الإجتماعية ب�سناب�س ،ورئي�س جمعية
ام احلمام ح�سني ال جرب.
وقال امري ال�شرقية خالل ا�ستقبالهم يف املجل�س الأ�سبوعي ”الإثنينية“�” :إخواين
الت�شكيليني من القطيف العزيزة لقد �أح�سنتم وجملتم مدينتكم و�أبرزمت الوجه امل�شرق
لل�شاب القطيفي احلقيقي الذي يعتز باملكان الذي يعي�ش فيه وي�سعى بكل ما �أعطى من
�إمكانيات ليجعل املكان جمي ًال والئق“.
وا�ضاف�” :إماطة الأذى عن الطريق �صدقة و�إن اهلل جميل يحب اجلمال و�أنتم جملتم
بلدكم وحمافظتكم فلكم منا خال�ص ال�شكر وليكن عنواننا دائماً �أن جنعل بيئتنا نظيفاً
وننظر لكل ما هو جميل“.يذكر ان احلملة �شارك فيها عدد من الفنانني الت�شكيليني
واخلطاطني
وقدم الفنان عبدالعظيم ال�ضامن ل�سمو �أمري ال�شرقية لوحة فنية من �أعماله كما قدمت
جلنة التنمية درعاً تذكارياً ل�سموه .

الأمري جلوي ي�ستقبل �إدارة نادي اخلليج
كتب /حممد الرتكي
مبنا�سبة �صعود نادي اخلليج لدوري عبداللطيف جميل �إلتقى �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن
م�ساعد بن عبد العزيز نائب �أمري املنطقة ال�شرقية برئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة نادي اخلليج مبدينة
�سيهات .وقد ح�ضر اللقاء كل من :رئي�س نادي اخلليج فوزي بن مهدي البا�شا ونائب رئي�س
جمعية �سيهات حممد بن علي خليفة وع�ضو جمل�س الإدارة �أحمد بن عي�سى ال�سيهاتي وجعفر
عبداهلل حمفوظ وم�ست�شار الرئي�س �سامي ح�سن مرزوق ،وذلك يف مكتب �سموه ب�إمارة املنطقة.
من جانبه� ،أ�شاد نائب �أمري املنطقة بنادي اخلليج وب�إجنازه بال�صعود للدوري ،وبالدور الكبري وامل�ؤثر
يف املنطقة ال�شرقية ،واعداً بوقوفه مع النادي ،وتذليل ال�صعوبات التي �ستواجه الفريق ال ّقدر اهلل.
ودعم مطلب الإدارة للعب يف املباريات غري اجلماهريية على �أن تقام يف ملعب نادي اخلليج،
م�ستثنى من ذلك مباريات �أندية الهالل والن�صر والأهلي والإحتاد والتي �ستقام مبارياتهم �ضد نادي اخلليج يف �أ�ستاد الأمري حممد بن فهد بالدمام ،ملا لتلك الأندية من �شعبية وا�سعة يف
وقدم الوفد يف نهاية اللقاء هدية تذكارية لنائب �أمري املنطقة ال�شرقية مبنا�سبة هذه الزيارة.
املنطقة ال�شرقيةّ .
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متابعات

د.املرهون يفتتح جناح «جائزة الإجناز»
كتبت /فاطمه عبد النبي
افتتح الدكتور حممد بن ال�شيخ علي املرهون جناح ”جائزة القطيف للإجناز  -تطور
م�ستمر“ بعنوانه وحلته اجلديدة للتعريف مبجاالت اجلائزة وجوائزها يف الن�سخة
اخلام�سة والتي �أ�صبحت بعد �إعادة الهيكلة �أربع جماالت رئي�سية وع�شرين جائزة
تنتظر املرت�شحني املتناف�سني.
و�أو�ضح املرهون فخره واعتزازه ب�أنه جزء من القطيف وابنا لها لأنها والدة للإبداع
امل�ستمر على مر الع�صور ،وعرب عن يقينه بهذه االجنازات التي �ستنمو وتكرب ال
حمال� ،شاكرا للقائمني على اجلائزة واملنظمني لها.
و�أكد املهند�س �شاكر �آل نوح �شريك اجلائزة عن �سعادته مبا ر�أه بتواجد املنجزين يف
مكان واحد وحتت مظلة واحدة هي جائزة القطف للإجناز ،قائال «�أعجبتني املجاالت
اجلديدة للجائزة».
وبني �ضيف اجلناح الدكتور عبداهلل ال�سكريي �أهمية اجلائزة لكونها منوذجا و�ضاء
من �إبداع املنطقه العريقة يف تاريخها واملتميزة يف جغرافيتها واملبدعه برجالها ون�سائها
�شبابها و�شاباتها.
وقال الأمني العام اجلائزة عبدال�شهيد ال�سني :عندما اختارت الأمانة العامة جلائزة القطيف للإجناز عنوان ”تطور م�ستمر“ لن�سختها اخلام�سة فلأنها ت�ؤمن بالتطوير منهجا وتطبيقا .وقد
ا�ضافت اجلائزة اىل جماالتها جائزة م�ستحدثة مب�سمى ”جائزة املنجز الواعد“ وجائزة التقارير ال�صحفية.
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متابعات

افتتاح ملتقى العمل التقني بالقطيف

افتتح �سعادة حمافظ القطيف الأ�ستاذ خالد بن عبدالعزيز منا�سبة وتعريفهم بالعمل احلر وطرق احل�صول على
ال�صفيان امللتقى التقني الذي نظمته الكلية التقنية التمويل ،ا�ست�شعارا بامل�سئولية جتاه اخلريجني لكي يكونوا
بالقطيف وبالتعاون مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية عنا�صر بناء يف املجتمع لرد جميل وطن معطاء ل�شعبه.
وجمعية �سيهات للخدمات االجتماعية ملتقى العمل
التقني حتت �شعار (نحن نعمل من اجل �أن تعمل)
حيث تعر�ض (� )11شركة ما يقارب ( )1100وظيفة
لل�شباب ال�سعودي يف خمتلف التخ�ص�صات ولكافة
امل�ؤهالت وذلك على مدى يومي الثالثاء واالربعاء
 26و � 27شعبان 1435هـ من ال�ساعة  4ع�صرا وحتى
 10م�ساء على م�سرح الكلية بالقطيف كما ي�شارك
معهد ريادة الأعمال الوطني بالدمام يف امللتقى
بهدف ن�شر ثقافة العمل احلر وو�سائل الإعالم ،اجلدير
بالذكر �أن هذا امللتقى ي�أتي �ضمن جهود وكالة الكلية
خلدمات املتدربني ب�إيجاد فر�ص وظيفية للخريجني

ال�صف ّيان يد�شن «مهرجان الأ�صالة والرتاث» 21
كتب .خالد ال�سنان  -عد�سة  /م .ريكوردينج

برعاية �سعادة حمافظ القطيف الأ�ستاذ خالد بن عبدالعزيز
ال�صفيان افتتح «مهرجان الأ�صالة والرتاث»  21الذي
نظمته خريية القطيف يف الفرتة  ١٨ - ٨رم�ضان ،
وبح�ضور �شخ�صيات املجتمع من املجل�س املحلي والبلدي
ورجال الأعمال ورجال الدين وجهات اعالمية ،و كان من
احل�ضورع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل
ومدير عام هيئة ال�سياحة والأثار باملنطقة ال�شرقية الأ�ستاذ
عبداللطيف البنيان .
ً واقت�ص ال�صفيان �شريط االفتتاح يف ق�سم اخليمة الرتاثية
�إيذاناً ب�إنطالق الفعاليات  ،وفيه قام بجولة على الأركان
ال�شعبية والتي �ضمت عدد من احلرف اليدوية و معلم
حمام ابولوزة معر�ض ال�صور القدمية ملحافظة القطيف
مرورا بالأ�سر املنتجة  ،ثم افتتح �سعادته معر�ض جائزة
القطيف للإجناز الذي �ضم الفائزين يف الن�سخ املا�ضية ،
واطلع على نحو  20ركنا وامل�سرح الداخلي .
وختم ال�صفيان جولته بافتتاحه ملعر�ض «هم�سات �ضوئية»
يف ن�سخته الـ  7ولذي �ضم عدد من اللوحات الفنية
قاربت  500ومب�شاركة  50دولة وت�ضمن املعر�ض «امل�صور
ال�صغري» مب�شاركة �أكرث من  20طفل وطفلة .
وختمت الزيارة بتقدمي درع تذكاري للمحافظ من رئي�س
خريية القطيف املهند�س وجيه الرم�ضان .
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من جهته عبرّ ال�صفيان عن �سعادته وما �شاهده يف االركان
م�شيدا ب�إحياء الرتاث ونقله لالجيال القادمة م�شرياً ان
هذا اجلزء ال يتجز�أ من حياة الآباء واالجداد  ،وم�ؤكدا
ًب�أن هذا جناح بحفظ الهوية الرتاثية والثقافية للمنطقة ،
و�شكر القائمني على املهرجان وما بذل فيه �سائ ًال التوفيق
للجميع.
من جهته ذكر رئي�س املهرجان املهند�س �صالح �أبو عزيز �أن
الن�سخة  21مغايرة من خالل الربط بني املا�ضي واليوم
والغد و�شهد تنوعا ف�ضال ً عن الن�سخ ال�سابقة  ،م�ؤكدا
ًوجود املعلم البارز وهو اجلانب الرتاثي والذي ميثل املا�ضي
بوجود ركن احلرفيني وحمام ابو اللوز ومعر�ض ال�صور
القدمية والذي من �ش�أنه تعريف اجليل الذي مل يبلغ تلك

احلقبة الزمنية  ،كما ن ّوه ابوعزيز ربط املا�ضي باحلا�ضر
وخيمة "اليوم" والتي �ضمت امل�سرح و  20ركنا متنوعا
وانتهى حديثه باجلناح االخري والذي يقع يف مبنى اخلريية
وميثل "الغد" عرب وجود التقنية احلديثة ممث ًال مبعر�ض
الت�صوير ال�ضوئي وفنون الر�سم باملا�سح ال�ضوئي وتقدمي
الدورات الرقمية .
وحتدث رئي�س اخلريية �آل رم�ضان مثمناً هذه الرعاية و
التد�شني من قبل املحافظ والذي كان مبثابة دعم وتعزيز
الرتاث واحلفاظ على هوية الأباء واالجداد  ،كما او�ضح
�أن املهرجان يلبي رغبات الأ�سرة �صغريا وكبرياً وختم
موجه �شكره للداعمني من �شركات وم�ؤ�س�سات و�أفراد
وكذلك اجلهات الراعية واملتطوعني ومن�سوبي اجلمعية .

متابعات

كرم املتطوعني و الأخ�صائيني خالل احلفل ال�سنوي

امللتقى النف�سي االجتماعي ق ّدم  1800ا�ست�شارة جمانية خالل � 6أ�شهر
كتبت /هيفاء ال�سادة  -ت�صوير :ه�شام الأحمد
اكدت م�شرفة امللتقى النف�سي االجتماعي غالية اجلمال
على الدور الذي يقدمه امللتقى ،م�ست�شهدة بلغة الأرقام
ب�أنه قدم خالل عام  45حما�ضرة ا�ستفاد منها 3000
�شخ�ص ،بينما بلغ عدد اال�ست�شارات العيادة  69طفال
خالل � 6شهور و 300حالة للكبار ،و 1800ا�ست�شارة
جمانية.
و�شددت خالل حفل تكرمي املتطوعني والأخ�صائيني،
والداعمني ،خالل احلفل ال�سنوي للملتقى على �أن
املحا�ضرات التي يقدمونها تعد ر�سالة جيدة ومفيدة ومهنية
يحتاجها املجتمع و�إن الربامج م�ستمرة ومكثفة مبعدل
حما�ضرة �أ�سبوعية ودورة كل �شهر تقريباً ولقاءات تلفزيونية
و�صحفية وتقارير �إ�ضافة للفعاليات.
وبد�أ احلفل الذي قدمه الأخ�صائي النف�سي خالد املريط،
ب�آيات من القر�آن الكرمي تالها الأخ�صائي االجتماعي
جعفر العيد.
وحتدث الأخ�صائي النف�سي في�صل العجيان عن امللتقى
و�أهدافه وعن الأخ�صائيني ومقدرتهم على العطاء يف عدة
جماالت.
ولفتت �إىل �إ�صرار الأخ�صائيني والداعمني وال�شباب
املتطوعني ،و�أن امللتقى به متميزين ،همهم �إر�سال ر�سالة
للنا�س ،و�أن يكونوا بل�سما جلراح النا�س ،و�إعطاء ب�صمة
خا�صة تليق بالقطيف وثقافتها.
وقال �أن الهدف �إعطاء خدمة للمحتاجني بعيداً عن
ثقافة الإن�سان وعرقه ،و�أنه يود يف هذا اليوم �أن ي�شكر
الأخ�صائيني ،و�أخ�صائيني الرتبية اخلا�صة ،لأعمالهم
امل�ضنية امل�ستمرة ،يف املحا�ضرات والدورات �إ�ضافة

لأعمالهم اخلا�صة بهم.
وقدم �شكره مل�شرفة امللتقى
غالية اجلمال ،وال�شركاء
والإعالميني والداعمني من
احل�ضور والداعمني املاليني.
و�شارك النهام �أجمد العبا�س
مبوال ،وحتدثت الأخ�صائية
النف�سية ب�شرى املحرو�س قائلة
ب�أن امللتقى ال يح�صر خدماته
يف املجال العيادي بل ي�سعى يف الثقافة والأ�سر والأدب
والفن وجميع نواحي احلياة ،كما ي�ضم امللتقى نخبة من
�أخ�صائيني و�إعالميني ون�شطاء ،وعدة تخ�ص�صات خمتلفة.
ودعا الأخ�صائي النف�سي م�صدق اخلمي�س �إىل حتمل
امل�س�ؤوليات الأخالقية ،جتاه االلتزامات االجتماعية
والدينية واملهنية وامل�س�ؤولية الوطنية ،والواجب الإن�ساين،
�ضمن معايري اخالقية وحتت مظلة اخلدمة املتميزة واملهنية

وروح ال�صرب ،واملثابرة يف العطاء ،ورجاء الأجر من اهلل،
وامل�شاركة واحل�ضور التفاعلي.
كما كرم الع�ضو علي �أبو خليل كع�ضو مميز جلهوده املتميزة،
و�ألقى املمثل عن مكتب ال�سيد ح�سن حممد النمر كلمة
�شكر عما يقوم به امللتقى االجتماعي بالقطيف من جهود
وم�شاركات.وحتدث رئي�س حترير جملة اخلط ف�ؤاد ن�صر اهلل
عن �سعادته بهذا الإجناز للملتقى النف�سي االجتماعي يف
حتقيقه لإجنازاته املتوا�صلة ُ
منذ �أن ت�أ�س�س.

�آل مطر يحقق املركز الأول يف م�سابقة علمية تقنية يف �سابك
حقق ابن العوامية البار اال�ستاذ ح�سن علي ال مطر من �شركة �سافكو �إحدى �شركات �سابك العمالقة مركزا فريدا ومتقدما يف القمة وهو االول على
جميع املناف�سني من �شركات �سابك ،وذلك يف م�سابقة علمية تقنية تقام كل �سنتني �ضمن م�ؤمتر �سابك الفني احلادي ع�شر ،وقد كان مو�ضوع املطر
امل�شارك به ميثل فكرة ابداعية ابتكارية مميزة مت تطبيقها والت�أكد من فعاليتها يف تر�شيد الطاقة من خالل تقليل حرق الغاز �أثناء الت�شغيل مل�صنع االمونيا
لهدف الت�سخني وا�ستغالل م�صادر �أخرى للحرارة يف عملية الت�سخني ،كما يعد هذا التطبيق من التطبيقات امل�ؤثرة ايجابا العتمادية امل�صنع وثبات م�سري
ت�شغيله ،ويعترب املوظف ح�سن املطر من الكوادر الن�شطة والفاعلة ذات اخلربة العالية يف جمال الت�شغيل والتي تقارب � 20سنة ،امتدت ما بني م�صنع
�سافكو الدمام القدمي املزال وامل�صانع احلديثة يف اجلبيل والتي فتحت للمطر �آفاقا ابداعية وابتكارية او�سع من االنتاج املركز والعطاء املميز .اجلدير بالذكر
ان اال�ستاذ املطر هو رئي�سا �سابقا لنادي الفنون بالقطيف و �أحد امل�ؤ�س�سني جلماعة الت�صوير ال�ضوئي بالقطيف وله ا�سهامات وم�شاركات يف العديد من
االن�شطة االجتماعية املختلفة يف بلدته العوامية وخارجها.
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متابعات

د�شنت ن�سختها ال�سابعة برعاية ق�صر الغامن للمنا�سبات

"�سيدة الأخالق" حتظى باحلماية الفكرية
يف عدد من الدول العربية وتطور برنامج التدريب
كتب /حممد الرتكي  -ت�صوير :مو�سى رم�ضان
د�شنت م�سابقة �سيدة جمال االخالق فعاليات الن�سخة ال�سابعة
من م�سابقتها ب�أطالق الت�سجيل للمت�سابقات وذلك يف بق�صر
الغامن للمنا�سبت بالقطيف بح�ضور كثيف من ال�شخ�صيات
االجتماعية الرجالية والن�سائية.
وقالت نائب رئي�س جمل�س االدارة واملدير التنفيذي كفاح مطر يف
كلمتها خالل احلفل ،منذ انطالقة هذا امل�شروع الرائد قبل اكرث
من �سبع �سنوات ،ونحن يف �إدارة امل�شروع نحر�ص كل احلر�ص
على ان يكون التجديد عنوانا لكل دورة من دورات امل�سابقة.
ولفتت ان جديد الدورة ال�سابعة يتمحور يف احلماية الفكرية
للم�سابقة يف فكرتها ،حيث �سجلت يف وزارة الثقافة حمليا حتت
عنوان «م�سابقة �سيدة الأخالق :من الفكرة اىل »....كما حظيت
باحلماية الفكرية يف بع�ض الدول العربية كقطر وعمان ولبنان
واملغرب وم�صر ،باال�ضافة لتطوير برنامج التدريب مبا يتوافق
ب�شكل كبري مع املفردات التي تعنى بتقومي املت�سابقات مما يح�سن
ويرفع من كفاءة برنامج التدريب.

واكدت ان ادارة امل�شروع ت�سعي ملراجعة اللوائح اخلا�صة مبهام
اللجان وتطوير الالئحة التنفيذية التي حتكم عمل اللجان
والإدارة.
واعلنت ب�شكل ر�سمي فتح باب الت�سجيل للمت�سابقات من
خالل املوقع او من خالل الت�سجيل يف النموذج الورقي يف
الفرتة من  5رم�ضان اىل االول من �شهر حمرم القادم.
بدورها �شددت نائب رئي�س جلنة التحكيم بامل�سابقة كفاح بنت
ح�سن املطر على ا�ستمرارية تطوير الهيكل التنظيمي لتوظيف
جهود الكفاءات الإدارية والأجتماعية والرتبوية يف فعاليات
امل�سابقة ،داعية للعمل على ايجاد مبنى خا�ص للم�سابقة ي�ضم
بني جنباته مركزاً للت�أهيل والتدريب وتطوير القيادات ومكتبة
خا�صة للأخالق الإ�سالمية وبر الوالدين ،م�ؤكدة على اهمية
تو�سيع الدائرة اجلغرافية للم�سابقة لت�شمل خمتلف مناطق بلدنا
العزيزو�أكدت على �ضرورة �إقامة معر�ض �سنوي متنقل للم�سابقة
على م�ستوى الوطن وامل�شاركة به يف جناح خا�ص يف مهرجان
اجلنادرية ،بالإ�ضافة للتن�سيق مع مركز �سلطان للعلوم التقنية

«�سايتك» لتنفيذ فعالية خا�صة مب�سابقة �سيدة الأخالق.
وا�شار الدكتور عدنان ال�شخ�ص يف كلمة اللجنة الإ�ست�شارية ب�أنه
يف ظل امل�سابقات التي ن�سمع عنها هنا وهناك مب�سمى م�سابقة
ملكة اجلمال وكيف تكون يف تلك امل�سابقات الأنثى فتنة
بج�سدها ،بينما هنا يف وطننا اختلفت املبادئ واملعايري حيث نحى
القائمون على هذا امل�شروع منحى خمتلف متاماً ،حتى جا�ؤوا
بفكرة م�شروع �سيدة جمال الأخالق الذي تخطى �أرجاء الوطن.
وقال ع�ضو جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صر اهلل يف كلمته خالل
احلفل ان م�سابقة �سيدة جمال االخالق قلبت ال�صورة ال�سائدة
يف م�سابقات ملكة اجلمال التي تركز على عر�ض مفاتن ج�سد
املر�أة للرتكيز على جمال االخالق.
وقال عبداهلل �آل �شبيب :عمل وجهد مبارك ونحن يف مركز
الن�صر الريا�ضي نعلن م�شاركتنا ودعم م�سرية م�سابقة �سيدة
جمال الأخالق بـ  ٢٥٠٠٠الف ريال.
ونتبني الفائزات للو�صول بهن اىل اف�ضل امل�ستويان واكرب املحافل
الدولية.
اما مرام ال�سيف �سيدة جمال االخالق يف عام  ،2013فقالت ان
التتويج بلقب �سيدة جمال االخالق ..مل ت�شكل مرحلة ختامية
للم�سابقة بل نقطة �إنطالقة وبالفعل نقطة حتول كبرية يف نظرتي
بجدية اىل االرتقاء بذاتي نحو االف�ضل لأكون جديرة باللقب
بحق.
فيما حكى الأوبريت عالقة احلب وال�سعادة والأمل بالأخالق
ويتكون من لوحتني ،حيث تتنقل الفتيات بني الأبواب بحثاً عن
�سر ال�سعادة واحلب والأمل فيطرقن كل هذه الأبواب ويجدونها
يف باب الأخالق ،واللوحة الثانية ا�ستعرا�ضية تتغنى مب�سابقة
�سيدة جمال الأخالق.
يذكر ان اللقاء ت�ضمن ربرتاج للتعريف ب�أهداف وم�سارات
امل�سابقة ،جتارب ملكات �سابقات ،كلمة للفائزة يف الدورة الثالثة
زينب ال خامت ،كلمة للفائزة يف الدورة الرابعة �سهيلة ال�شواف،،
�أوبريت ان�شادي بعنوان ”�سيدة الأخالق“ ت�أليف و�أخراج نوال
اجلارودي ،ومداخالت من امل�ست�شار عبد الكرمي اليو�سف ) تربع
بـ � 25ألف ريال ) ،املهند�س عبد ال�شهيد ال�سني.
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بح�ضور �شخ�صيات اجتماعية وريا�ضية

نادي ال�سالم ي�ستعر�ض �إجنازاته ويكرم الفرق املنجزة
كتب� /أكرم ب�سام
نظمت ادارة نادي ال�سالم ببلدة العوامية يف حمافظة
القطيف حفال تكرميا للفرق الريا�ضية املنجزة يف النادي
خالل املو�سم الريا�ضي  1435 - 1434هـ ،بح�ضور
عدد من ال�شخ�صيات االجتماعية والريا�ضية البارزة على
م�ستوى املنطقة ال�شرقية.
احلفل اقيم يف �صالة �شهاب امللكية بالقطيف ،وقدمه
رئي�س اللجنة الثقافية بالنادي املهند�س علي عبداهلل �آل
ثومير.
وافتتح احلفل ب�آيات مباركة من الذكر احلكيم تالها
املقرئ حممد فوزي الفرج ،ثم كلمة رئي�س جمل�س
الإدارة فا�ضل النمر الذي رحب باحل�ضور و�شكرهم على
دعمهم ال�سخي للنادي.وهنئهم باجنازات �شباب العوامية
الريا�ضية والثقافية وم�شاركتهم كممثلني للمملكة يف
املحافل الدولية.
كما �شرح دور �إدارة النادي باالرتقاء بن�شاطاته وتو�سيع
اال�ستثمارات لتحقيق موارد دائمة ت�ساهم يف ا�ستقرار
ومنو النادي ،بالإ�ضافة للتوا�صل مع ال�شخ�صيات الفاعلة
والداعمة يف املجتمع.
تبعه كلمة لأع�ضاء �شرف النادي �ألقاها نيابة عنهم الدكتور
عبدالواحد بن ن�صر امل�شيخ�ص ركز فيها على �أهمية دعم
ال�شباب واحلفاظ على �إجنازات النادي التي حتققت منذ
ت�أ�سي�سه.
وعر�ض �أمني ال�صندوق ال�سيد عقيل �آل �شرب ميزانية
النادي خالل العام احلايل ،مبيناً املوارد وامل�صروفات
ومقدار العجز وكيف مت تغطيته.

وا�ستعر�ض �آل �شرب اخلطة املالية للعام القادم والتوقعات
حلجم املوارد وطبيعة امل�صروفات وتقدير العجز يف امليزانية.
ومت عر�ض فلم ق�صري من �إعداد و�إنتاج عبداهلل �آل جمال
خل�ص فيه التقرير الإداري والفني والريا�ضي والثقايف
واالجتماعي لأهم �إجنازات املو�سم واخلطة امل�ستقبلية.
والقى ال�شاعر حممد �أبو عبداهلل ق�صيدة عن النادي
حظيت با�ستح�سان احل�ضور.

وقبل التكرمي فتح الباب لدعم النادي ال�ستكمال تنمية
امل�شاريع وامل�ساهمة يف ت�شجيع �شباب العوامية فكان التميز
الذي عك�س اللحمة بني هذه امل�ؤ�س�سة الرائدة ب�شبابها
و�إدارتها.
افتتح الدعم رجل الأعمال املعروف والرئي�س الفخري
للنادي غ�سان النمر ،ورئي�س �أع�ضاء ال�شرف بالنادي
ح�سن علي الفرج «�أبو مالك» ،ورجل الأعمال �سامل
بالأحمر ،وع�ضو الغرفة التجارية املنتخب املهند�س
عبداملح�سن الفرج ،ونائب رئي�س املجل�س البلدي ال�سابق
بالقطيف املهند�س نبيه الرباهيم.
كما قدم عدد من رجال االعمال الدعم للنادي من
�ضمنهم رجل الأعمال ال�شاب ق�صي بن حممد العوى
ال�شاب حممد بن جعفر ال�شيخ �أحمد ،واحلاج ح�سن
�سند ،وال�شاب عادل ح�سن الرباهيم� ،شركة �أبناء احلاج
باقر النمر ،عبد الواحد وجهاد الفرج� ،سعيد الفردان،
زكي بن عبدالعزيز الفرج ،عبد الواحد �آل مطر ،والعديد
من ال�شخ�صيات الذين كان دعمهم ي�صب يف امل�ساهمة
لإجناح الكيان ودعم الإدارة ال�شابة والطموحة ،والتي
بدورها �شكرت اجلميع واعتزت بهذا الدعم مهما كان
حجمه.
وقبل اخلتام جاء دور فقرة التكرمي الذي بد�أ بتكرمي
�شخ�صية لطاملا متنى اجلميع تكرميها لتفانيها يف خدمة
النادي عرب الإدارات املتعاقبة وكان تكرمي احلاج ح�سن
علي الزاهر «�أبو علي».
ويف مل�سة وفاء كرمت �إدارة النادي رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة ال�سابق عرفانا بالدور الذي قام به خالل فرتة
ت�سلمه النادي.
ويف بادرة تعك�س عمق تفكري �إدارة النادي مت تكرمي
مدار�س العوامية مبختلف مراحلها اعرتافًا بدورها
وم�شاركتها للنادي يف تن�شئة ال�شباب.
تبعها تكرمي الفرق الريا�ضية املنجزة للنادي خالل املو�سم
املن�صرم وهم :نا�شئو فريق ال�سلة ب�صعودهم للدرجة
املمتازة ،والفريق الأول لكرة الطاولة لعودته للدرجة
املمتازة ،وفريق الدراجات حل�صوله على بطولة دورة اخلليج
العربي.
ويف اخلتام �شكر جمل�س الإدارة احل�ضور راج ًيا �أن يكون
هذا العطاء يف ميزان احل�سنات ويوفق اجلميع لكل ما فيه
خري النادي.
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�أع�ضاء تراتيل الفجر القر�آنية ب�صفوى يحققون �إجنازاً جديداً يف الأح�ساء
كتب /حممد الرتكي  -الأح�ساء
حقّق  5من �أع�ضاء جلنة تراتيل الفجر القرانية التابعة ملركز علم
الهدى الثقايف ب�صفوى اجنازاً جديداً ي�ضاف لإجنازاتهم ال�سابقة،
وذلك بفوزهم يف م�سابقة دار الرحمن بالأح�ساء يف مدينة الهفوف.
فقد فاز باملركز الأول ال�شبل ح�سني حممد �آل �إ�سماعيل ،وال�شبل
ال�سيد حممد ال ابراهيم باملركز الثالث يف فرع � 10أجزاء ،وثابت
الكاظم �أبو خزمية باملركز الثاين يف فرع � 5أجزاء ،فيما فاز ال�شبل
ح�سن جواد ال�سادة باملركز الثاين وال�شبل علي �أ�شرف ال�صادق
باملركز الثالث يف فرع � 3أجزاء.
وقدمت �إدارة مركز علم الهدى الثقايف ب�صفوى تهانيها للفائزين
ّ
من املنطقة ال�شرقية واملدينة املنورة ،حيث ُيعد هذا �إجنازاً قر�آنياً جديداً ي�ضاف لإجنازات
ولأهاليهم ول�صفوى ولكل من�سوبي املركز على هذا الإجناز الذي اعتربته حمط فخر
جلنة تراتيل الفجر القر�آنية والتي كان �آخرها فوزهم بامل�ستويات الأوىل يف كل من م�سابقة
واعتزاز للجميع.
القطيف والدمام وم�سابقة الهيئة امللكية باجلبيل وم�سابقة جمعية الذكر بالبحرين وم�سابقة
اجلدير بالذكر ب�أن هذه النتائج جاءت و�سط م�شاركة وا�سعة من حفظة القر�آن الكرمي
نادي النه�ضة بالدمام و�آخرها م�سابقة نادي القاد�سية باخلرب قبل ب�ضعة �أيام.

د�.سمانه امل�صلي
مبرتبة ال�شرف
ح�صلت الدكتورة �سمانه حممد امل�صلي على
�شهادة التخرج للبكالوريو�س من كليات الريا�ض
لطب الأ�سنان وال�صيدلة ،وح�صولها على ال�شهادة
بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف وكانت �آخر �أربعة
�شهور التدريب يف م�ست�شفى الدمام املركزي.
والدكتورة �سمانه لها جمموعة خواطر ن�شرت
بع�ضها يف "اخلط " .
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 83ركنا ً متنوعا مبهرجان الأ�سر املنتجة
بحلة حمي�ش
كتبت /نوال اجلارودي

�أقيم مهرجان الأ�سر املنتجة بحلة
حمي�ش خالل ال�شهر الكرمي ،وقد
�ضم  83ركناً ملختلف املنتجات
وال�صناعات اليدوية ب�إ�شراف
اللجنة الن�سائية التابعة للجنة
التنمية االجتماعية بالقطيف.
ومت التوا�صل مع الأ�سر املنتجة
حلرف و�صناعات يدوية
لالن�ضمام للمهرجان ب�أ�سعار
رمزية جداً بلغت مئة ريال للركن ملدة خم�سة �أيام ،فيما
مت �إعفاء بع�ض الأ�سر من دفع الر�سوم .وح�ضر املهرجان
عدد من كبري من املهتمني و�أكرث من خم�سمئة عائلة
ملتابعة فعاليات االفتتاح وم�سابقاته.وكرمت اللجنة
طالب طالبات حلة حمي�ش املتفوقني بالتعاون مع
مدرا�س البلدة وبح�ضور ثالثة مدارء مدار�س.وجهزت
يف املهرجان غرفة العرو�س قدمياً حيث حتكي عن �أ�صالة
املا�ضي وتاريخه و�ضمت بع�ض املقتنيات الرتاثية و�أدوات

العرو�س� ،إ�ضاف ًة لبع�ض الأثاث والذهب واملالب�س.
وتنوعت �أركان املهرجان بني ال�صناعات اليدوية مثل:
اخلو�ص ،الكور�شيه ،الكو�شات ،تف�صيل مالب�س
ال�صالة ،و�ضم كذلك �صناعة الدب�س وم�ستلزمات
الأطفال وامل�ستلزمات الن�سائية والعبايات.
وا�شتمل املهرجان كذلك على معر�ض لل�صور والر�سم
وركن للت�صوير ال�ضوئي ،ومعر�ض حكاية زمان الرتاثي،
�إ�ضاف ًة مل�سرحيات ا�ستمرت خالل �أيام املهرجان عن �أيام
العر�س قدمياً كليلة احلناء واجللوة وليلة الدخلة.

متابعات

بح�ضور ال�سيد علي ال�سيد نا�صر

تتويج الفائزين باملعر�ض والأم�سية القر�آنية مبلتقى الدمام
الأعمال الفنية التي قُدمت مل�سابقة قر�آنية فنية �أعلنها يف
وقت �سابق  ،و �شهدت امل�سابقة م�شاركة  ٤٨فناناً وفنانة
من الدمام ،القطيف ،الأح�ساء ،البحرين والعراق بعدد
 ٧٤م�شاركة خ�ضعت جميعها للفرز والتحكيم.
وجاءت نتائج التحكيم بفوز الفنان يو�سف عبداهلل امل�سعود
(القطيف) باملركز الأول والفنان �سعيد عبداهلل �ضاحي
(البحرين) باملركز الثاين وحازت �صورة الفنان قا�سم
هادي العميدي (العراق) على ا�ستح�سان اللجنة ليتم
منحها جائزة جلنة التحكيم .

�أقام ملتقى القر�آن الكرمي بالدمام �أم�سيته القر�آنية
الرم�ضانية اخلام�سة .تليت فيها �آيات بينات من الكتاب
املبني يف املجل�س الكبري لل�سيد علي النا�صر ال�سلمان
وب�أ�صوات �إميانية متنوعة مب�شاركة القارئ  /عادل الرا�شد
(اخلرب)  ،والقارئ  /علي الأكرب ال�صائغ (البحرين) ،
والقارئ  /ح�سن الدحيلب (القطيف)  ،والقارئ /
حممد البو�سعيد (�سيهات)  ،كما متيزت الأم�سية مب�شاركة
ال�شيخ جعفر الغنام بقراءة نقدية لنظرية الت�أثري امل�سيحي
يف القر�آن الكرمي .
ح�ضر هذه الأم�سية ال�سيد علي النا�صر ال�سلمان �إمام
جمعة جامع الإمام احل�سني بالدمام وعدد من الوجهاء ويف اخلتام �شارك الراعي للمعر�ض القر�آين ال�شيخ
عبداللطيف النمر بكلمة وبعدها مت تكرميه مع بقية
وح�شد كبري من �أبناء املجتمع .
ً
ً
وتزامناً مع الأم�سية نظم امللتقى معر�ضا قر�آنيا لعدد من الداعمني.
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حتت عنوان :املتفوقون ثروة الوطن

جزيرة تاروت تكرم  402متفوقا ً ومتفوقة
كتبت /هيفاء ال�سادة -فرح عبداهلل
 دعاء ال�ضامنكرمت ت�سع جهات اجتماعية  402طالبا وطالبة من 33
مدر�سة متو�سطة وثانوية يف جزيرة تاروت ،وي�أتي التكرمي
تتويجا الجتهاد ومثابرة الطالب والطالبات املتفوقني
درا�سيا.
بد�أ احلفل بتالوة لآيات من القر�آن الكرمي ،ثم كلمة اللجنة
املنظمة ثم موال بحري قدمه �أجمد احلبيب ثم �أوبريت
بعنوان ”ر�ؤى املجد“ لل�شاعرة كفاح ال مطر ،بعدها تكرمي
الطالب والطالبات.
واحلفل الذي �أقيم للعام اخلام�س على التوايل وقدمه
فا�ضل الدعبل يف اجلانب الرجايل ،يهدف اىل احت�ضان
املجتمع للمتفوقني واملتفوقات ،وت�شجيعهم وحثهم على
موا�صلة التفوق ليكونوا طاقات فاعلة ي�سخرون تفوقهم
ومتيزهم يف خدمة الوطن واملجتمع.

وقال رئي�س جلنة التنمية ح�سن �آل طالق�:إن احلفل يهدف
�إىل حتفيز الطالب والطالبات للتفوق والتميز ،و�إذكاء روح
املناف�سة بني الطالب والطالبات وتعزيز الثقة بالنف�س.
وا�ضاف �أن هذا الربنامج �ضمن خطة اللجنة للتفاعل مع
الأهايل وت�شجيع الطلبة والطالبات على اجلد واملثابرة
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للو�صول �إىل مراتب التفوق ،وكذلك
حث الأهايل على تقدير املتفوقني
واالحتفاء بهم.
وا�شارت م�س�ؤولة الق�سم الن�سائي كفاح
ال مطر �إىل �أن من �أهم �أهداف الربنامج
حتفيز الطالب والطالبات للتفوق
والتمييز ورعايته و�إذكاء روح املناف�سة
بني الطالب والطالبات وتعزيز الثقة
بالنف�س و�إظهار اهتمام املجتمع بالعلم
واملتعلمني من �أبنائه وبث روح العمل
التطوعي بني �أفراد املجتمع لرفعته ورقيه.
واقرتحت �أن يكون هناك برامج لدعم ومتابعة املتعرثين
درا�سيا ،عرب التوا�صل مع الأهل واملدر�سة �أو �إقامة برامج
تقوية خا�صة لهم يف املدار�س نف�سها �أو يف جلان وجمعيات
املنطقة ،كي نقلل من ن�سبة التعرث الدرا�سي ،الذي غالبا
مايكون لأ�سباب �أ�سرية بحتة تخ�ص �أ�سرة الطالب �أو
الطالبة� ،إ�ضافة �إىل مثبطات متعددة �أخرى.
وقالت الطالبة �شهد ال�ضامن من ال�صف الأول الثانوي،
باملدر�سة الثانوية ال�ساد�سة ب�أنها �سعيدة وت�شعر بالفخر كونها
تتوج بهذا التكرمي.
وا�شارت �إىل �أن والديها كان لهما الف�ضل يف تفوقها من
خالل الت�شجيع والتحفيز والإهتمام ،خمتتمة ب�شكرها
لهما جلهودهما املبذولة طوال العام.وعربت الطالبة
زينب �أحمد ال حبيل ،بال�صف الأول املتو�سطة ،من
املدر�سة املتو�سطة الأوىل بالربيعية ،ب�أنها حتب والدتها كثرياً
وت�شكرها ،جلهودها وتنظيمها لوقتها ،حيث �أن �أمها هي من
كانت تن�سق الوقت وت�ساعدها كثرياً يف املذاكرة وال�شرح.
وقالت �سارة علي الرتكي ،من ال�صف الأول الثانوي،

من املدر�سة الثانوية الأوىل بالربيعية ،ب�أنها �سعيدة وفخورة
بتفوقها ،م�شيدة بف�ضل والديها ودورهما يف حتقيق هذا
التفوق.ونوهت الطالبة مرمي يحيى احبيل من ال�صف
الأول املتو�سط ،باملدر�سة املتو�سطة الأوىل بالربيعية ،ب�أنها
كانت تذاكر وتقوم باملراجعة عدة فرتات.و�شاركت الطالبة
فاطمة علي ال�سماعيل ،من ال�صف الأول ثانوي ،باملدر�سة
الثانوية الثالثة باملحدود:
حلظات فرح ال تو�صف ،وان الف�ضل يعود من بعد اهلل
للوالدين ،حيث بذال ق�صارى جهدهم لو�صول �أبنائهم
للتفوق ،معتربة �أنها بد�أت تخطو م�شوار الألف ميل ،نحو
حتقيق الهدف.

ومتنت والدة الطالبة �ساجدة اخلاطر ،بال�صف الأول ثانوي،
من املدر�سة اخلام�سة بالرتكيا ،لأبنتها بالتوفيق والنجاح
الدائم يف حياتها العلمية والعملية ،و�أن حتقق كل ما
تهدف �إليه يف حياتها.ودعت والدة الطالبة النوار �شاكر
القالف ،من ال�صف الثالث املتو�سط ،باملدر�سة املتو�سطة
الأوىل بالربيعية ،لأبنتها بالتوفيق والنجاح ،و�أن ت�سعى
وجتتهد لتحقيق هدفها.اجلدير بالذكر �أن �شعار التكرمي لهذا
العام ”املتفوقون ثروة الوطن“ يحكي �أن املتفوقون هم
�صناع م�ستقبل الوطن ،وعماده وبناة جمده ،و�إن تقديرهم
ورعايتهم واجب وطني.

متابعات

مهرجان ”الكريك�شون“ ب�سناب�س ي�ستقطب الزائرين بفلكلوره ال�شعبي

كتب /حممد الرتكي ،نداء �آل �سيف
ت�صوير عبد اهلل احلبيب ،عبري الفرج
ا�ستقطب ”مهرجان الكريك�شون“ الثاين ب�سناب�س بفلكلوره ال�شعبي وطرازه القدمي الزائرين ملا احتواه
جانب �آخر.واحتوى هذا
ح�س تقليدي وموروث �شعبي من جانب وربطٍ للأ�صالة باحلداثة من ٍ
من ٍ
بنجاح ”باهر“ و”جديد“ وح�ضور ”فاق �سابقه“ على عدة منازل بالطراز
املكان ال�شعبي الذي حظي ً
القدمي وفعاليات خا�صة بتوزيع الكريك�شون كما و�صفه رئي�س املهرجان حممد البدر.
ٍ
م�سابقات
و�أدخلت فعالياته املتنوعة البهجة على قلوب الأطفال ال�سيما فعالية امل�سرح وما احتوته من
وموال و�أهازيج وا�ستعرا�ض لفرق �شعبية ف�ضلاً عن ا�ستمتاعهم بركن الت�صوير الفوتوغرايف ،ونق�ش
احلناء واملر�سم احلر والركن ال�صحي.
وذكر رئي�س املهرجان حممد البدر ب�أنه يهدف �إىل �إحياء املوروث ال�شعبي واملحافظة عليه ،وتر�سيخ
العادة بني الأجيال وعدم اندثارها وتعليم ال�صغار الأهازيج التي كانت تتداول قدميًا يف مثل هذه املنا�سبة.و�أفادت امل�شرفة واملراقبة على اجلانب الن�سائي �أم زينب الكواي ب�أن املهرجان
احتوى على العديد من الفعاليات منها ”�أوبريت الكريك�شون“ مب�شاركة طفولية لكل من :ندى و�سارا املختار ومرمي وحيدر ال�صفار وكوثر و�أكرم اليو�سف وعلي الكواي وليلى �آل
عبيد وحوراء �أبو �سرير وفاطمة ال�ضامن وزهراء �آل �سامل و�سمات القالف وجود العابد.و�أ�ضافت ب�أن الأوبريت يعد من ت�أليف �سعيد �آل طالق و�إخراج عقيل اخلمي�س.ونوهت امل�شرفة
على اجلانب الن�سائي �أم نزار اليو�سف ب�أن املهرجان ت�ضمن �أي�ضً ا فعاليات للركن ال�صحي حتت �إ�شراف اللجنة ال�صحية املتمثلة بالدكتورة زينب �إ�سماعيل ،وركن احلناء ب�إ�شراف �أماين
مقدم احلفل زهري ال�ضامن عن مدى �سروره وبهجته التي كان ي�ستمدها من الب�سمة والفرح التي علت وجوه اجلماهري التي �أمامه ،معترباً ذلك هو ”املر�آة احلقيقية جلهود
ال�صايغ..وعبرّ ّ
العاملني على املهرجان“.اجلدير بالذكر ب�أن هذا املهرجان يقام للمرة الثانية بتنظيم من جلنة التنمية ب�سناب�س.

«مللوم » �إفطار جماعي لأهايل اجلارودية
كتب /مو�سى الرم�ضان
�أقامت بلدة اجلارودية
فطورها اجلماعي احلادي
ع�شر والذي �أنطلق منذ
العام  1424هـ وذلك
مبدر�سة اجلارودية الإبتدائية
وبتنظيم من فريق ”امليل�س
الريا�ضي“ وبالتعاون
مع نادي املحيط ونادي
اجلارودية املو�سمي.
وجرت العادة يف بلدة اجلارودية على �إقامة هذه املنا�سبة االجتماعية طوال ال�سنوات املا�ضية
حيث ت�ستقطب هذه املنا�سبة �أغلب �سكان البلدة من ال�صغار والكبار �إذ يحر�ص اجلميع على
�إح�ضار �أطباقهم الرم�ضانية املتنوعة للم�شاركة مع البقية يف تناول الفطور اجلماعي.
وذكر �أ�سامة ال�سليمان «�أحد الأع�ضاء املنظمني» �أن هذه املنا�سبة قد �أُطلق عليها هذه ال�سنة
م�سمى جديد وهو «مللوم ملتمه بفطور ومله» وذلك ن�سب ًة لأ�سم البلدة قدمياً «مللوم».
ويف نهاية احلفل مت تكرمي بع�ض الن�شطاء املتميزين ببلدة اجلارودية حيث قام كل من �أحمد
الطويلب و�إبراهيم ال�سليمان ومو�سى ال�شرفاء بتكرمي ح�سني �آل عبادي وال�شاعر حممد �أبو
قرين والفنانة ليلى ن�صراهلل والالعب حممد احلايك بالإ�ضافة لبع�ض املحالت امل�شاركة يف
نف�س الفعالية.

�آل طالق رئي�سا ً لنادي النور والعبكري نائبا ً له
كتب /عبداهلل احلبيب
بح�ضور مندوب الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب «مكتب الدمام» و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سابق و�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد عقدت اجلمعية العمومية لنادي النو ر ب�سناب�س.
وبد�أ الأجتماع ب�شرح التقرير الفني من قبل رئي�س النادي ال�سابق عبدرب الر�سول
العبيدي و�إجنازات الألعاب والإجنازات االدارية والتقرير املايل ،كما وجهت الإدارة
ال�سابقة بع�ض التوجيهات والن�صائح ل�شقيقتها اجلديدة ومتنت لها كل التوفيق والنجاح.
وبذلك ي�ستلم جمل�س الإدارة اجلديد بقيادة ح�سن حبيب �آل طالق ونائبه ح�سني
العبكري كل ما يتعلق ب�أمور النادي ر�سمياً  ،كما �سيتم ا�ستالم باقي الأمور من الرئا�سة
العامة لرعاية ال�شباب «مكتب الدمام» حني �إنتهاء الأجراءات الر�سمية والتي من
املتوقع �أن تنتهي بعد عيد الفطر املبارك
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حوار

مريزا ال�ضامن يتحدث لـ

عن ق�صته مع التعليم والريا�ضة

ولدت يف م ّيا�س وتعلمت يف �أمريكا

أحب الهوايات �إىل قلبي
والت�صوير � ِّ

حوار� /سلمان العيد
عرف بتوا�ضعه ،وحبه للنا�س ،وحر�صه على التواجد يف املحافل العامة ،االجتماعية والريا�ضية ،مل ي�شعر �أحد من اجليل النا�شيء �أنه من قدامى
املحاربني يف خدمة التعليم ،وممن �ساهم يف �إعادة ت�أهيل املعلمني ،قبل طالبهم ،ومن قدامى الريا�ضيني الذين �شهدوا القفزة الريا�ضية الكبرية
التي �شهدتها القطيف باندماج نادييي البدر وال�شاطيء يف كيان واحد �إ�سمه "الرتجي" ..تلك ق�صة جميلة ،يحكيها مدر�س التاريخ ،وا�ستاذ املعلمني،
الأ�ستاذ مريزا ال�ضامن ،الذي ما زال م�صرا على توا�ضعه والذي ر�شح نف�سه لرئا�سة نادي الرتجي ،لكنه عمل مع رابطة اجلماهري مع عبد احلميد
دهنيم (�أموري)،كما �أنه مل ي�ستجب ملقولة القائلني ب�أنك "جامعي" وال يجوز للجامعي �أن يعمل يف �سوق الأ�سماك .وما بني التعليم والريا�ضة ،هناك
التاريخ ،والت�صوير والدورات الريا�ضية اخلريية ..لنقر�أ ماذا يقول الأ�ستاذ مريزا يف احلوار التايل:
ـــ التعليم ،والريا�ضة ،والهوايات ..كيف كانت البداية؟

ــ �أمل تكن لديك النية للح�صول على درجة الدكتوراه؟

ـ هناك جملة من احلوادث ال بد من الوقوف عندها وهي حتكي ق�صتي ـ مع �أبناء جيلي
ـ ف�أنا مريزا بن ح�سني ال�ضامن من مواليد حارة امليا�س عام 1370هـ �أنهيت درا�سة املرحلة
االبتدائية يف مدر�سة زين العابدين ،وكانت ت�سمى املدر�سة الثانية ،لأن املدر�سة الأوىل
كانت يف منطقة البحر ،و�أنهيت املرحلة املتو�سطة يف املدر�سة الثانية الواقعة على �شارع
الإمام علي ،ثم املرحلة الثانوية والتي �أنهيتها يف الدمام� ،إذ مل يكن حينها مدر�سة ثانوية يف
القطيف ،التحقت بعد ذلك بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض ،وح�صلت على
�شهادة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف ،وذلك يف تخ�ص�ص التاريخ واجلغرافيا ،ثم وفقني
اهلل للح�صول على درجة املاج�ستري يف الآداب والرتبية ،من �أمريكا ،وبعدها عملت �أكرث من
ثالثني عاما يف قطاع التعليم ،وهلل احلمد على كل حال.

ـ فكرت يف احل�صول على درجة الدكتوراه ،لكن ظروفا عائلية حالت دون ذلك ،تتعلق
مبر�ض الوالد ،وكنت حينها م�شغوال ببناء املنزل للعائلة ،وكان و�ضع �إخواين متوا�ضعا من
الناحية املادية� ،أحدهما كان جنارا ،والآخر يعمل يف البلدية ،وكنت �أنا الولد الكبري من بني
الإخوة ،لذلك ف�ضلت العمل بعد املاج�ستري وترك الدكتوراه لأهلها ،وهلل الف�ضل وامل ّنة.
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ـ على هذا كان الو�ضع املادي متوا�ضعا ،كيف قمتم بحله؟

ـ يف احلقيقة تربيت يف بيئة تقد�س العمل ،وحترتم العامل ،مهما كان هذا العمل ،ففي فرتة
الإجازات ال�سنوية كنت �أعمل يف �سوق ال�سمك املركزي بالقطيف لدى م�ؤ�س�سة ح�سن
كفري ،وقد كنت قد عملت مع والده من قبل ،ورغم �أن العمل يف �سوق ال�سمك كان �شاقا،
كونه يبد�أ من ال�ساعات الأوىل يف الفجر� ،إال �أنه كان يلتقى مع واحدة من هواياتي التي ال
�أتنازل عنها وهي �صيد الأ�سماك ،ومن خالل فرتة العمل القليلة يف ال�سوق ا�ستطعت �أن

جميع ال�صور امل�صاحبة للحوار من ت�صوير ال�ضيف

حوار
ثقافة

حمام �أبو لوزة
بلدية القطيف

�أد ّون �أ�سماء  350نوعا من الأ�سماك ،وذلك عن طريق النواخذة وال�صيادين ،الذين ي�أتون
ال�سوق من اجلبيل ،والقطيف ،وعمان ،وتاروت ،وقد �ص ّنفت الأ�سماك يف ال�سوق �إىل �أربعة
�أ�صناف هيّ :
(ال�سكار) وهي الأ�سماك ال�ساحلية ،و(الق�صب) وهي الأ�سماك الكبرية التي
تقطع للأكل ،و(احلث) وهي الأ�سماك ال�صغرية التي ال ّ
ال بد و�أن ّ
تقطع ،و(احلرام) وهي
الأ�سماك التي ال ت�ؤكل مثل اللخمة واحلم�سة وغريهما وي�صل عددها �إىل � 50سمكة.

عني الق�شورية

ــ وملاذا �سوق ال�سمك بالتحديد؟

ــ ال�سبب �أن الوالد كانت لديه بقالة يف �سوق اجلبلة املعروف ،وكنت قريبا من والدي،
وكان هديف م�ساعدة الوالد وحتمل �أعباء احلياة معه ،كوين �إبنه الأكرب ،وقد قال يل الكثري
من النا�س �أن العمل يف ال�سوق �صعب ،لكني وا�صلت العمل ملدة �سنتني من �سنوات
الدرا�سة اجلامعية ،لكنني يف ال�سنة الثالثة والرابعة عملت يف ق�سم امل�ستودعات ب�إدارة
التعليم بالريا�ض برفقة عدد من الزمالء من �سيهات ،كما عملت بعد التخرج من كلية
الرتبية (بعد البكالوريو�س) ملدة �سنتني مدر�سا يف متو�سطة الفي�صل بالدمام ،وقدمت يف
ذلك الوقت على االبتعاث و�أنا على ر�أ�س العمل ،وبعد املاج�ستري عملت يف مركز العلوم
والريا�ضيات والكلية املتو�سطة بالدمام من العام  1401وحتى العام � 1432أي �أكرث من
ثالثني عاما يف جمال التدري�س ،وحتى �أنهم ّمددوا يل �سنتني بعد التقاعد� ،سنوات جميلة
مع العمل والتعليم وامل�ستودعات.
ـ على �ضوء ذلك ما تقييمكم للتعليم يف الوقت احلا�ضر؟

ـ التعليم كان ي�سري باجتاه ت�صاعدي ،لكنه يف الآونة الأخرية بات بعيدا عن الواقع الفعلي
للمجتمع ،فالكثري من التخ�ص�صات اجلامعية مل تعد مطلوبة يف �سوق العمل ،فباتت بال
داع ،كما �أن املدر�س ـ يف الوقت احلا�ضر ـ بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل ،و�أمت ّنى �أن يكون لدينا
اختبار للمدر�سني ،و�أن تتم عملية غربلة لهم ،فالذي ال يثبت كفاءته ميكن �أن يحال �إىل
عمل �إداري �آخر ،فكما يتم �إجراء اختبار دوري على الأطباء وهم يتعاملون مع الأج�ساد،
ملاذا ال يتم هذا االختبار على املعلمني وهم يتعاملون مع العقول.

�سوق اجلبلة 1387هـ

ــ بعد ثالثني عاما يف التدري�س ،يف التعليم العايل ،كيف وجدت الطلبة ال�سعوديني يف
ذلك الوقت ،مقارنة بالطلبة احلاليني؟

ـ رمبا كانت لدي جتربة خا�صة يف هذا امل�ضمار ،فالطالب الذين ت�ش ّرفت بتعليمهم على
فئتني ،فئة (املدر�سني القدماء) احلا�صلني على الدبلوم ،ويرغبون يف احل�صول على
البكالوريو�س ،فه�ؤالء يدر�سون ملدة عامني ،والفئة الثانية (طالب الثانوية) الذين يح�صلون

م�سجد الإمام احل�سن من اخللف بالكويكب
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حوار

�شارع الكويكب 1387هـ

ح�سينية ال�سدرة  -القلعة
م�سجد الزارة من اخللف

على البكالوريو�س بعد �أربع �سنوات درا�سة ،وقد وجدت �أن اجلدية واالهتمام واحلر�ص
على التح�صيل العلمي لدى الفئة الأوىل �أكرث منه مبراحل عما لدى الفئة الأخرى ،رمبا
كان ذلك نتيجة الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لديهم ،واطالعهم على التجارب وقراءتهم للواقع
وامل�ستقبل.
ــ وماذا كانت املواد التي كنت تعطيها هاتني الفئتني؟

م�سجد الراجحية  -القلعة

ــ يف احلقيقة كان تخ�ص�صي يف التاريخ ،وكنت �أد ّر�س املواد التاريخية ،من تاريخ
احل�ضارات القدمية حتى تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،ثم ال�سرية النبوية ،و�أ�ستطيع القول
ب�أين خرجت بجملة من املعلومات ،بع�ضها من الكتب واملقر ّرات ،وبع�ضها من �أفواه الطلبة
خ�صو�صا فيما يتعلق ب�أن�ساب و�أ�صول القبائل وتفرعاتها يف البالد ،وقد تع ّلمت كثريا
خالل تلك الفرتة ،فاملنهج الدرا�سي متاح للطالب واملع ّلم على حد �سواء ،لكن الذي
ي�ستفيد منه املعلم �أكرث من الطالب.
ــ ما دمنا يف التاريخ ،لو �س�ألنا عن الأ�صول القبلية لأبناء حمافظة القطيف ماذا
تقول؟

ـ يف القطيف هناك فئات (ح�ضرية ،وقبلية)� ،أما الفئات ذات الأ�صول القبلية ،فهناك
مقولة يثبتها امل�ؤرخون �أن عددا كبريا من �أبناء القطيف هم من �أ�صول عدنانية ،ويرجعون
�إىل قبيلة عبدالقي�س ،وهناك �أبحاث علمية تاريخية ت�ؤكد ب�أن �أهايل املنطقة من �أوائل من
اعتنق الإ�سالم� ..أما الفئات احل�ضرية فنعني بهم جماعة من النا�س ا�ستقرت منذ �آالف
ال�سنني يف هذه املنطقة ،وفدوا من مناطق جماورة ،بع�ضهم جاء من دول اخلليج مثل عمان
والبحرين والكويت ،ذلك لأن املنطقة غنية اقت�صاديا يف ال�سابق (كما هو الوقت احلا�ضر)،
فهي منطقة جاذبة لل�سكن ،لذلك كان �أبا�ؤنا قد ا�ستقطبوا للعمل ا�شخا�صا قدموا من
االمارات وعمان والعراق ،بع�ضهم بقي وا�ستقر ومات هنا ،وبع�ضهم عاد �إىل موطنه
الأ�صلي ،وتك�شف هذه احلقيقة الأ�سماء فالبحراين والكويتي والدرازي واملاحوزي،
وال�شاخوري ،وما �إىل ذلك هي �أ�سماء لعوائل قدمت من خارج القطيف ،وا�ستوطتنها..
كما �أن لدينا �أنا�سا من �أ�صول افريقية.
ــ لو �س�ألنا اال�ستاذ مريزا ما هو ال�شيء الغائب يف هذا التاريخ املجيد؟

عني �أم عمار  -حلة حمي�ش
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ـ لعل �أبرز ما يالحظ هو ق ّلة التدوين ،وقلة املراجع ،فهناك جزء كبري من تراثنا موجود يف
مكاتب خارج اململكة ،مثل امريكا وبريطانيا والهند  ..هذا ف�ضال عن �أن بع�ض احلوادث
يتم الكتمان عليها من باب "ما كل ما يعلم يقال" ،ومن هذا املبد�أ �ضاعت الكثري من

نادي البدر
نادي البدر  -بطولة املنطقة ال�شرقية

حوار

احلقائق ،واندثرت الكثري من املعلومات ،هذا ف�ضال عن �أن الكثري من احلوادث
تتحول �إىل عملية ال�سرد ال�شعبي مثل حادثة ال�شربة (عام 1326هــ) ،و�سنة
الطبعة (1344/3/13هـ)وغريهما من احلوادث التي حدثت ومل يتم ت�أريخها
بال�صورة ال�سليمة ،ف�سنة الطبعة على �سبيل املثال هي "�سائبة" هواء مل تتجاوز
�أكرث من ع�شرين دقيقة ،ومل يكن قد بقى على انتهاء مو�سم الغو�ص و�صيد
الل�ؤل�ؤ �سوى ب�ضعة �أيام ،فكانت الكارثة ،فالبع�ض �ضاع ،والبع�ض هلك ،والبع�ض
�أ�صله من القطيف ،وبعد �سنوات يكت�شف ب�أنه يف البحرين �أو يف عمان ،وقد
ن�سجت حولها الكثري من الأ�ساطري واحلكايات ،بع�ضها �سليم وبع�ضها مو�ضوع.
فريق ال�شباب

ــ ما �أبرز ال�صور امل�شرقة يف تاريخ القطيف؟

ـ هناك العديد من ال�صور لعل �أبرزها هو اعتماد القطيف على نف�سها يف كل
�شيء ،خ�صو�صا يف م�س�ألة الغذاء فلم نكن نعتمد على �أحد يف طعامنا ،فكل
�شيء كنا متميزين فيه ،فالليمون القطيفي والرمان القطيفي والبامية القطيفي،
حتى الباباي الذي يجلب كميات هائلة منه من الهند ال يحظى ب�سمعة وجودة
املنتج القطيفي ،واحلال نف�سه مع التني والطماطم والر ّمان واملوز ،فالواحة مليئة
باملنتجات ،ف�ضال عن ثروتها ال�سمكية التي كما �سبق القول ب�أن بها ما يزيد على
 350نوعا من الأ�سماك ،والبقعة الزراعية كانت وا�سعة كان اجلو من خاللها
�أجمل مما هو عليه الآن .وال�صورة الأخرى هو �أن ثمة حراكا ثقافيا وعلميا �شهدته
املنطقة جعلت البع�ض ي�سميها "النجف ال�صغرى" ،وذلك �أن بع�ض علماء
الدين يف القطيف كانوا مع ّلمني لعلماء معروفني يف النجف.
فريق الوحدة

فريق ال�سالم

فريق ال�شعلة
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عني الروا�سية 1405هـ

ـ حكم �أنك متخ�ص�ص يف التاريخ ،هل لكم �أن ت�صفوا لنا
بع�ض اللمحات عن تاريخ الريا�ضة ،حتديدا كرة القدم
يف القطيف ،خا�صة و�إنكم �شخ�صية ريا�ضية معروفة؟

ــ ح�سب معرفتي ،وعلى �ضوء الأحاديث التي �سمعت
عنها ،وقر�أت بع�ضها ،ف�إن الريا�ضة يف القطيف (املدينة
ولي�ست املحافظة) تعود �إىل العام 1360هـ من خالل
فريقني كانا متواجدين� ،أولهما (الفتح) الذي ت�شكل من
عدد من موظفي �شركة ارامكو ،يلعبون مع �أبناء اجلاليات
الأجنبية العاملة يف �شركة �أرامكو ،والثاين (اخلط) الذي
ت�أ�س�س بعده ب�سنتني حتديدا يف العام 1362هـ وكان هذا
الأخري ي�ضم موظفني من �شركة �أرامكو ومن غريهم،
لذلك ا�ستمر يف العطاء لي�صبح فيما بعد ب�إ�سم (النور)
وذلك يف العام 1365هـ على يدي كل من �سيد علي
العوامي ومن�صور �إخوان ،بينما مل يعد حينها �أي وجود
لفريق الفتح ،ومن (النور) انبثق فريق (بور�سعيد)
يف العام 1396هـ وانتهى ومل يعد له ذكر وال امتداد،
و(الت�آلف) عام 1367هـ علي يد عبدالعزيز �أبو ال�سعود،
الذي �أ�صبح فيما بعد ب�إ�سم (الن�سور) يف العام 1378هـ

برج ق�صر عبد الوهاب الفيحاين  -دارين
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وتر�أ�سه عبدالر�سول اجل�شي (ابو�شفيق) ،وبعد
ع�شر �سنوات تقريبا ويف العام 1387هـ على
وجه الدقة بات �إ�سمه (ال�شاطيء) الذي �صار
ناديا بكل ما يف الكلمة من معنى ،وتناوب
على رئا�سته كل من حممد علي اجل�شي ،ور�ضا
خمي�س و�سعيد �سلمان عبدالهادي احلبيب .اما
(النور) الأ�صل فقد حت ّول �إ�سمه �إىل (البدر) يف
العام 1381هـ و�صار هو الآخر كيانا ب�إ�سم نادي
البدر ،وتناوب على رئا�سته كل من علي خوان،
وعبدالر�ؤوف ال�سنان ،وعلوي باقر اخلباز ،هذان
الكيانان (البدر وال�شاطيء) وبعد �سنوات من املناف�سة،
ورمبا ال�صراع الداخلي التقت كلمتهما على االندماج،
ف�شكال نادي الرتجي احلايل وذلك يف العام 1401هـ ..
بقي �أن ن�شري �إىل �أنه يف العام 1386هـ عاود فريق اخلط
�إىل الظهور ،وذلك نتيجة اندماج بني فريقي ال�شباب
(وقد ت�أ�س�س عام 1382هـ) وفريق ال�سالم (ت�أ�س�س عام
1384هـ) ،لكن هذا اخلط مل يجد �إال االندماج يف نادي
البدر ..لذا ميكن القول �إن ت�أ�سي�س الرتجي كان يف العام
1365هـ ونواته فريق النور ،ومنه انبثق ال�شاطيء والبدر
اللذان احتدا وك ّونا نادي الرتجي.
ـ بالن�سبة لك �أين كان موقعك من هذا اخل�ضم؟

ــ بالن�سبة يل لعبت كرة القدم وعمري ت�سع �سنوات يف
احتاد م ّيا�س ،ثم ال�شعلة يف م ّيا�س ،والوحدة يف ال�شريعة،
وبعد الوحدة التحقت بفريق البدر ،الذي �صار نادي البدر
ــ كما �سبق القول يف العر�ض التاريخي ـ و�صرت كابنت
فريق كرة القدم لأربع �سنوات� ،أحرزنا خالله بطولة املنطقة
ال�شرقية مرتني ،و�شهدت ـ وهلل احلمد ـ فرتة االندماج مع
ال�شاطيء ،والذي كرث احلديث عنها ،لكنه كان نتيجة قبول
و�إرادة من الطرفني ،اللذين ف�ضال �أن تكون القطيف ذات
ناد واحد ،بدال من الناديني ،و�إن كانت املناف�سة ال�سابقة
قد تراجعت كثريا ..تركت النادي ل�سنوات نتيجة ظرويف
اخلا�صة ،الدرا�سية وغريها ،لكني عدت �إىل الرتجي عام
 1400وقد �أنهيت مرحلة املاج�ستري ،فدخلت يف مناف�سة
مع اال�سناذ �سعيد بن �سلمان العبد الهادي ،وذلك يف
جمعية عمومية للنادي ا�ست�ضافها املعهد املهني ،وكان
هناك مندوب لرعاية ال�شباب ،فكان يقول �إذا مل يقم �أحد
برت�شيح نف�سه� ،سوف يبقى الرئي�س احلايل على حاله،
فرفع �صوته بالقول ":هل �أحد يريد �أن ير�شح نف�سه؟"،
فلم يرفع �أحد يده �سواي ،فكانت نتيجة ذلك �أن �ألغيت
الإدارة القائمة ،وفتح الباب لإدارة جديدة ،ورفعت �أوراقنا
�أنا والدكتور عبد العلي البحارنة ،وكان هناك قانون غريب
لدى رعاية ال�شباب يتمثل يف �أن �أي �شخ�ص يف�شل يف
االنتخابات ال ي�سمح له بااللتحاق بالنادي يف �أي جمال،

فتنازلت للدكتور البحارنة كي ندعم كالنا هذا الكيان،
هذا ف�ضال عن �أن ظرويف العائلية والعملية مل تكن ت�سمح
يل ب�أن �أكون رئي�سا للنادي فكل الن�شاط الالمنهجي يف
الكلية خا�ضع لإ�شرايف ،لكني يف العام  1422رجعت �إىل
النادي مع اال�ستاذ ف�ؤاد الدهان ،وكان النادي �صفرا وقمنا
بانت�شاله ،فقد دفع الدهان من املال واجلهد والوقت ال�شيء
الكثري من �أجل النادي ،كما �إنني دخلت يف اللجان
الريا�ضية املختلفة يف النادي ،حتى �إنني يف وقت ما �صرت
�ضمن رابطة اجلماهري مع عبداحلميد الدهنيم (�أموري).
ـ ماذا ينق�ص �أنديتنا يف الوقت احلا�ضر؟

ينق�صها جتديد الدماء� ،سواء يف الإدارة �أو يف الالعبني،
ــ ماذا عن الدورات الريا�ضية اخلريية؟

ــ لقد كانت نقلة نوعية للريا�ضة يف املنطقة حينما باتت
الدورات الريا�ضية خريية ،ت�ساهم يف بناء امل�ساجد،
وم�ساعدة الفقراء ،وت�سهيل عملية الزواج ،ورعاية الأيتام،
عدا �أن هذه الدورات باتت كثرية ،حتتاج �إىل تن�سيق.
ـ عرف اال�ستاذ مريزا �أي�ضا بعدد من الهوايات املختلفة
كالت�صوير هال حدثتمونا عن هذه الهواية اجلميلة؟

ــ لدى �صور جتاوزت �أكرث من � 200ألف �صورة ،ما بني
�صور اجتماعية مثل الرحالت ،وال�صور الريا�ضية للفرق
القدمية واحلديثة ،وال�صور الرتاثية ملظاهر القطيف وقراها
وعيونها وحاراتها ،وكذلك �صور املنا�سبات الدينية ،ف�ضال
عن ال�صور العائلية اخلا�صة..لقد بد�أت الت�صوير يوم كان
عمري ع�شر �سنوات ،وكانت لدي كامريا بـ  5رياالت،
يوم كان الفيلم ال يتعدى � 12صورة ،ثم تط ّور حتى �صار
 24و� 36صورة ،حتى �إين ا�ستهلكت يف مو�سم احلج 24
فيلما مل ينتج عنه �سوى � 500صورة ،ذلك قبل �أن تدخل
الكامريات الرقمية التي تتيح للم�صور ان يتلقط �أكرث من
� 2000صورة وال تت�أثر الذاكرة ،فما زلت م�ص ّورا تقليديا،
خ�صو�صا يف عملية التخزين.
ــ �أين �أنت من الكتابة؟

من هواياتي القراءة واالطالع والت�صوير والريا�ضة ،اما
الكتابة فلم تكن ت�ستهويني� ،إال �إذا طلب مني� ،أو كان
الو�ضع يتطلب ذلك ،والت�صوير �أحب الهوايات �إىل قلبي .
ــ يف اخلتام ماذا تقول؟

اقول احلمد هلل رب العاملني ،على ال�صحة والعافية ،و�أمت ّنى
لن�شاطنا التعليمي املزيد من التوفيق ،ولن�شاطنا الريا�ضي
املزيد من النمو والتطور ،وملجتمعنا الكرمي اخلري وال�صالح..
و�أقدم خال�ص �شكري �إىل �أخي العزيز ف�ؤاد ن�صر اهلل على ما
يبذله من جهود جميلة ورائعة ..ولكم وملجلة اخلط املزيد
من التقدم واهلل املوفق .

مهرجان �أنتم فخرنا جنم ملع يف �سماء �أم احلمام

متابعات

بح�ضور كبري من الطالب والطالبات و�أولياء �أمور
وال�ضيوف و الكادر تعليمي احتفت �أم احلمام ب�أبنائها
املتفوقني يف حفل التكرمي الأول للطلبة املتفوقني ( �أنتم
فخرنا ) و الذي مت بتنظيم م�شرتك بني جمعية �أم احلمام
اخلريية و منتدى بناء الثقايف ب�أم احلمام .
تظافرت اجلهود و �شحذت الهمم و تالقحت الأفكار
ليتلألأ جنم هذا احلفل يف �سماء �أم احلمام  ،وقد مت
الإحتفال برعاية كرمية من كل من د .عبدالعزيز امل�صطفى
املحا�ضر يف كلية الرتبية يف جامعة الدمام و الدكتورة ناهد
اجل�شي ع�ضو جمل�س ال�شورى  ،و قد بد�أ احلفل بتالوة
القر�آن ب�صوت �شجي من املقرئ الدويل الأ�ستاذ حممد
املن�صور تلته عدة فقرات منها كلمة اللجنة املنظمة �ألقاها
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية و فقرة �شعرية للوجيه ال�سيد
ها�شم ال�شخ�ص وكذلك كلمة لأهايل بلدة �أم احلمام
�ألقاها الأ�ستاذ حممد مهدي العبدالنبي و قد ا�ستع َر�ض
بعدها مقطع للفيديو بع�ض اجنازات �أبناء البلد العلمية و
ت�ضمن احلفل كلمة للأ�ستاذ حممد املرزوق عن رعاية
املوهوبني تلته كلمة راعي احلفل الدكتور عبدالعزيز
امل�صطفى و الذي قام بتكرمي الداعمني و امل�شاركني و
ختم احلفل مب�سرية التكرمي للطالب املتفوقني  ،و لقد
ت�ضمن احلفل يف اجلانب الن�سائي فقرات �إ�ضافية منها
كلمة الطالبات املتفوقات �ألقتها الطالبة �آالء الرباك و كلمة
رئي�سة جمعية العطاء الن�سائية الدكتورة �أحالم القطري و
كذلك كلمة لنائبة رئي�س م�سابقة �سيدة جمال الأخالق
الأ�ستاذة خ�ضراء املبارك وختمت الكلمات بكلمة لراعية
احلفل الدكتورة نهاد اجل�شي تلتها م�سرية املتفوقات و
تكرميهم  ،حري بالذكر �أن الإحتفال كان بدعم من عدة
�شركات و م�ؤ�س�سات منها مركز الن�صر الريا�ضي و �صالة
دنيتي امللكية و م�ؤ�س�سة �آل نوح للإ�ستثمارات العقارية
و م�ؤ�س�سة ريكوردجن للإنتاج الفني و برعاية �إعالمية من
برودكا�ست القطيف .
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رعاية املُ�س ّنني
الدكتور :غازي مهدي القطري

تعترب الأمم املتحدة �سن ال�ستني هي ال�سن التي يعترب الإن�سان ابتداء منها م�سنا  ،يف
حني �أن منظمة ال�صحة العاملية ت�ضع ذلك عند �سن اخلام�سة وال�ستني .وقد �ساعد حت�سني
الأو�ضاع ال�صحية يف كثري من مناطق العامل يف الق�ضاء على �أو التحكم يف الكثري من
الأمرا�ض؛ مما �أدى �إىل و�صول ن�سب �أكرب من ال�سكان �إىل �أعمار مل يكن ي�صلونها من
قبل .وعلى �سبيل املثال يتوقع �أن ت�شهد العديد من مناطق العامل ارتفاعا م�شهودا يف
متو�سط العمر املتوقع  ،ومع كون ذلك بال �شك �إجنازا رئي�سيا من �إجنازات الب�شرية� ،إال
�أنه ي�ستتبع ذلك حتول دميغرايف غري م�سبوق .حيث �أنه بحلول عام � 2050سيزداد عدد
الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن � 60سنة من  600مليون �شخ�ص �إىل نحو بليوين
�شخ�ص ،و�ستت�ضاعف ن�سبة الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن � 60سنة من  10يف املائة
�إىل  21يف املائة كما يتوقع �أن يكون املعدل الأعلى يف هذا التزايد من ن�صيب من جتاوز
الثمانني من العمر و�ستكون هذه الزيادة الأكرب والأ�سرع يف البلدان النامية حيث يتوقع
�أن يت�ضاعف عدد كبار ال�سن �أربع مرات خالل فرتة الـ � 50سنة املقبلة.
وتتفاوت ن�سب امل�سنني حاليا يف خمتلف الدول تبعا لتطورها املادي وال�صحي
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والإجتماعي .ففي الدول املتقدمة ت�صل هذه الن�سبة �إىل  . %12ويتوقع �أن ت�صل ن�سبتهم
يف �أمريكا �إىل  %20بني الأعوام  2010و 2030م؛يف حني ت�صل ن�سبتهم يف الدول
الأقل تقدما يف العامل �إىل � 1أو  .%2ويف اململكة العربية ال�سعودية ت�صل الن�سبة .%3,5
وتتفاوت هذه الن�سبة بني منطقة و�أخرى ففي منطقة القطيف كانت ن�سبتهم  %4,1ح�سب
الإح�صائية امليدانية التي قامت بها مراكز الرعاية ال�صحية الأولية بالقطيف عام 1416هـ.
وهذه الن�سب يف تزايد مع حت�سن الو�ضع ال�صحي والعوامل املرتبطة بال�صحة كال�سكن
ال�صحي والتغذية املنا�سبة والبيئة ال�صحية.
و ُي�شكل هذا التحول الدميوغرايف حتديا جلميع جمتمعاتنا خللق مزيد من الفر�ص،
وخا�صة فر�صا لكبار ال�سن بغية حتقيق �إمكانياتهم للم�شاركة التامة يف جميع جوانب
احلياة .وي�ستتبع الزيادة يف �أعداد امل�سنني �آثار عميقة على املجتمع وعلى الأ�سرة والأنظمة
ال�صحية والإجتماعية حيث �أنه مع ازدياد �أعداد امل�سنني تتعدد وتتنوع االحتياجات
وتظهر امل�شكالت يف الوفاء بتلك االحتياجات ،الأمر الذي يجعل رعاية امل�سنني ق�ضية
ملحة من ق�ضايا الع�صر.
وتختلف املجتمعات يف تعاملها مع ظاهرة التحول الدميوغرايف ،ففي املجتمعات التقليدية
ي�شغل كبار ال�سن فيها مكانة عالية على عك�س املجتمعات احلديثة التي تنخف�ض
بها مكانة كبار ال�سن .وقد مراملجتمع ال�سعودي وال يزال بالعديد من املتغريات يف
جميع املجاالت ،ومنها تغري و�ضع امل�سن يف الأ�سرة من ناحية االهتمام والرعاية
الواجب تقدميها ،فقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات عن الأ�سر ال�سعودية �أن هناك اجتاهاً
يف تف�ضيل الأ�سر النووية واال�ستقالل يف الإقامة عن الآباء والأقارب ،حيث بلغت
ن�سبة الأ�سر ال�صغرية امل�ستقلة ( )%76بينما مل تتجاوز ن�سبة جمموع الأ�سر الكبري
املمتدة (.)%24
من هنا جاءت التو�صيات من قبل الأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية باعتبار
الرعاية ال�صحية والإجتماعية حق من حقوق امل�سن.
يف هذا املقال �سوف �أقوم فقط بطرح �أفكار ملا ميكن �أن ي�شكل رعاية منا�سبة للم�سنني
يف جمتمع اعتمد �سابقا ويعتمد حاليا على الرعاية العائلية لهم .قد ال ميكن حتقيق
بع�ض هذه الأفكار يف الوقت احلايل غري �أنه من املفيد معرفتها والعمل من �أجلها.
يجب الإنتباه �إىل �أن �ضمان نوعية احلياة للم�سنني تبد�أ قبل بلوغ ال�سن التي يعترب
حمددات
فيها ال�شخ�ص م�سنا فال�صحة يف فرتة الطفولة وال�صحة يف فرتة الن�ضوج من ّ
للم�سن .ولذلك ف�إن �أدوار الرعاية ال�صحية الأولية والرعاية على
ال�صحة املهمة
ّ
خمتلف امل�ستويات الأخرى ملختلف ال�شرائح العمرية هي �أدوار �أ�سا�سية الميكن
ف�صلها عن رعاية امل�سن .فمن هم يف مراحل الطفولة �سوف يكونون يف مراحل
ال�شباب الحقا و�ضمان رعاية �صحية كافية لهم وقائيا وعالجيا �سوف ي�ضمن ب�إذن

كل هذه الأ�سئلة حتتاج �إىل �إجابات �إذا �أردنا توفري رعاية �شاملة
للم�سنني يف بالدنا.
�أتيحت يل قبل عدة �سنوات فر�صة زيارة مركز لرعاية امل�سنني
يف مدينة ليفربول الربيطانية يتم فيه رعاية امل�سنني النهارية
ويقوم هذا املركز ب�إر�سال �سيارة جمهزة ملنازل امل�سنني
لتو�صيلهم للمركز حيث يق�ضون فرتة النهار يف املركز حتت
�إ�شراف
�إ�شراف م�شرفني و�أخ�صائيني اجتماعيني و�أخ�صائيي عالج
د� .شادي �أبو ال�سعود
طبيعي و�أخ�صائيي تغذية وغريهم و�إعادتهم ملنازلهم مع نهاية
النهار كما يقوم بتنومي من يحتاج منهم للتنومي ،ويف حالة عدم
قدرة امل�سن القدوم للمركز يقوم املركز بزيارته يف منزله بني
فرتة و�أخرى ملتابعة حالته ال�صحية والإجتماعية.
�أدرك �أن بع�ضنا �سوف ي�صر �أن جمتمعنا ال زال بخري وال
يحتاج ملثل هذه املراكز و�أمتنى �أن يكون و�ضعنا كذلك  ،لكن لي�س الكل يف جمتمعاتنا
له نف�س املقدرة بل �إننا وب�شكل متزايد ن�سمع عن ق�ص�ص بع�ض الأبناء الذين يحاولون
�إبقاء �آبائهم و�أمهاتهم يف امل�ست�شفيات �أو دور الرعاية املتوفرة ملختلف الأ�سباب ولذلك
ال بد من التفكري يف خمتلف اخليارات املنا�سبة لتوفري رعاية كرمية للم�سنني ت�أخذ يف
الإعتبار الأو�ضاع والظروف املختلفة لعوائلهم وتوجهاتهم احلالية وامل�ستقبلية جتاه م�سنيهم
يف الوقت احلايل وم�ستقبال.
خال�صة القول هي �أن جمتمعنا مير يف طور حتول دميوغرايف �ش�أنه يف ذلك �ش�أن خمتلف
املجتمعات الأخرى يزيد خالله عدد امل�سنني ب�شكل م�ضطرد وتزداد نتيجة لذلك �أعباء
رعايتهم بحيث �سوف ن�صل �إىل مرحلة ال ي�ستطيع فيها الفرد لوحده توفري هذه الرعاية �أو
حتملها وال بد من م�ساعدة جهات متخ�ص�صة لتوفري رعاية كرمية ومقبولة للم�سنني.
حتى ّ
ال بد ملجتمعاتنا التفكري يف تغيري �أمناط الرعاية للم�سنني ،مع الإبقاء ما �أمكن على النمط
التقليدي ولعل فكرة املركز الذي ذكرت �أعاله منا�سبة لهذا التوجه فالأ�سا�س هو �أن
يكون امل�سن يف بيته مع عائلته وكل ما على املركز هو امل�ساعدة يف رعاية امل�سن والتدخل
للتنومي فقط عند احلاجة.
كل ما قدمته يف هذا املقال �أ�سئلة قد ال منلك �أجوبة لها �أو لبع�ضها يف الوقت احلا�ضر
وعناوين لأفكار قد ال ميكننا البت فيها غري �أنه من واجب املجتمع النظر فيها وتكوين
ر�أي عام حولها لتكون نواة لرعاية �صحية واجتماعية كرمية ومقبولة ومنا�سبة للم�سنني
حتقق لهم حياة كرمية يف �أواخر �سنوات عمرهم واملطالبة بها و�صوال �إىل حتقيق وجودها.
لال�ستف�سار و التوا�صل alkhatmag@yahoo.com :

اهلل �أن ي�صلوا ملرحلة ال�شباب بحالة �صحية جيدة ت�ضمن �أن تكون مرحلة ال�شباب مرحلة
منتجة .وكذلك توفري رعاية �صحية جيدة لل�شباب ي�ضمن و�صولهم ملرحلة منت�صف العمر
مب�ستوى �صحي �أف�ضل وهكذا و�صوال �إىل مرحلة ما بعد ال�ستني .ومن ناحية �أخرى يعترب
�ضمان وجود دخل مادي منا�سب للم�سن من �أهم احتياجات امل�سن وبع�ض الدول توفر
دخال ماديا لل�شخ�ص مبجرد بلوغه ال�سن التي يعترب فيها م�سنا.
قد يكون من دواعي فخرنا �أن ت�صل ن�سب �أعلى من الأفراد �إىل �أعمار عالية و�أن تزداد
ن�سبهم عاما بعد �آخر لكن يرتبط ذلك بكثري من الأمرا�ض املزمنة حيث تزداد �أعداد
الأفراد الذين ي�صابون بالتهابات املفا�صل وترقّق العظام و�أمرا�ض القلب والزهامير كلما
طالت �أعمارهم .ويعني ذلك ازدياد الطلب على الرعاية ال�صحية ومقدميها من �أطباء
وممر�ضات و�أخ�صائيي �أ�شعة وعالج طبيعي وتغذية بل وازدياد احلاجة �إىل �أعداد �أكرب من
الأقارب والأ�صدقاء وكل هذا بدوره �سوف يزيد العبء على اجلهات التي توفر الرعاية
ال�صحية والإجتماعية التي ت�ستطيع امل�ساعدة يف جعل حياة امل�سن �أطول و�أكرث �صحة.
يتم يف بع�ض الدول املتقدمة توفري الرعاية للم�سنني عن طريق الأهل ملا يقارب %70
منهم ب�شكل كامل �أو جزئي يف حني يتم توفري الرعاية للباقني عن طريق �إدارات حكومية
خا�صة توفر الرعاية للم�سنني يف بيوتهم عن طريق توفري الطعام ال�ساخن ب�صورة يومية �أو
توفري الرعاية ال�صحية التمري�ضية (الطبية) للم�سنني يف بيوتهم كلما دعت احلاجة� .أما
بالن�سبة للرعاية ال�صحية خارج املنزل فتوفر عن طريق نوعني من امل�شايف الأول للم�سنني
الذين يحتاجون لرعاية طبية منتظمة �أو خا�صة وت�سمى بيوت التمري�ض والآخر للم�سنني
الذين ال يحتاجون لرعاية طبية منتظمة �أو خا�صة.
ولو �أخذنا اجلانب ال�صحي وعلى اعتبار �أن رعاية امل�سن ب�شكل عام ورعايته ال�صحية
ب�شكل خا�ص هي حق من حقوقه التي �أقرتها الأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية،
ف�إننا ال بد �أن نبد�أ يف �إعطاء هذه الرعاية مزيدا من الإهتمام و�صوال �إىل حتقيقها ب�شكل
مقبول على �أقل تقدير ولعل البدء بربنامج الرعاية املنزلية من قبل وزارة ال�صحة خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية رغم حمدوديتها هي خطوة ميكن البناء عليها يف هذا االجتاه غري
�أنه يلزم القيام بخطوات �أو�سع و�أ�شمل لإيجاد رعاية �شاملة للم�سنني .وذلك قد ي�ستلزم
�إيجاد جهة تهتم برعاية امل�سنني يف خمتلف م�ستويات ومراحل �صحتهم ومر�ضهم وتهدف
�إىل توفري جمموعة من اخلدمات الوقائية وبرامج الدعم الأ�سا�سي التي تهدف بدورها �إىل
للم�سن يف جمتمعه وت�أخري ح�صول �أية م�شكلة �أو مر�ض قد
حت�سني فر�ص حياة م�ستقلة
ّ
ي�ؤدي �إىل �إدخاله �إىل م�ست�شفيات للرعاية ال�صحية الطويلة الأمد وتهدف �ضمن ما تهدف
�إىل-:
 دعم حياة �صحية منا�سبة للم�سن التعليم والتثقيف الت�أهيلال �شك �أن كثريا من امل�سنني ال زالوا يحظون برغبة �أهليهم يف رعايتهم اجتماعيا
و�صحيا لكن هل �سيظل الأمر كذلك يف ظل الرغبة املتزايدة لدى ال�شباب يف
الإ�ستقالل يف ال�سكن كما بينت الدرا�سة املذكورة �أعاله؟ وهل الرعاية املتوفرة
كافية ومنا�سبة ومقبولة؟
يف حقيقة الأمر ال توجد درا�سات كافية تعطينا فكرة وا�ضحة عن �أو�ضاع امل�سنني
يف جمتمعاتنا وطبيعة م�شاكلهم املختلفة ومدى قدرة عائالتهم على التعامل
معها .وهناك �أمور �أخرى كثرية ينبغي معرفتها.
ما هو حجم امل�سنني املعوزين �أو امل�سنني الذين لي�س مبقدور �أهلهم رعايتهم ماديا؟
كيف نتعامل مع م�شكلة الو�صول للرعاية ال�صحية من قبل امل�سن؟
ما هو �شكل اخلدمات التي يقبلها املجتمع وميكن توفريها على هذا الأ�سا�س؟
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تحقيق

تعرث املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة � ..أين تكمن امل�شكلة؟

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية "فردية" معتمدة على العن�صر الأجنبي
حتقيق� /سلمان العيد
حينما نتحدث عن املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ف�إن ثمة �أمال يحدونا لأن ت�أخذ هذه املن�ش�آت و�ضعها يف منظومة العمل االقت�صادي ،كونها قناة
هامة ال�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال املحلية لكي تعمل ل�صالح وطنها� ،ضمن م�شروعات ذات جدوى اقت�صادية وذات قيمة م�ضافة ،من جهة كونها خيارا
�أف�ضل الجتذاب العنا�صر والكفاءات الوطنية ،بالتايل مكافحة "مع�ضلة" البطالة ،وفتح املزيد من �آفاق العمل مع ال�شباب ال�سعودي ،وكذلك من جهة
�أنها ت�سهم يف توفري خدمات و�سلع هامة ت�سهم يف تطوير احلياة االن�سانية ب�شكل عام� ..إال �أن هذا الأمل قد يرتاجع �أو يتوا�ضع حني تطل جملة
من املعوقات والتحديات ،ابرزها خطر التعرث واخلروج من العملية ب�سبب غياب التمويل والدعم اللوجي�ستي وتراجع �أو انعدام الفر�ص ،التي قد
توفرها اجلهات وامل�ؤ�س�سات الأكرب.
بالتايل ف�إن ثمة و�ضعا بحاجة اىل معاجلة ،والذي ال ي�أتي اال من ت�شخي�ص الواقع ،ومعرفة ماذا لدينا وماذا ينبغي علينا؟
الطريق طويل:
مع االتفاق على �أهمية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
و�أهميتها لالقت�صاد الوطني ،وذلك على �ضوء معطيات
التجارب العاملية ،مثل جتربة اليابان و�إيطاليا و�أملانيا وغريها،
�إال �أن الو�ضع لدينا يف اململكة مل ي�صل �إىل احلد امل�أمول،
ويبدو �أن �أمامنا م�سافة زمنية حتى ن�صل بقطاع املن�ش�آت
ال�صغرية اىل امل�ساهمة الفعالة يف العملية التنموية ،مبا تعني
توفري الفر�ص الوظيفية ،وامل�ساهمة يف الناجت الإجمايل
املحلي ..وقد ذكر ذلك معايل وزير املالية الدكتور �إبراهيم
الع�ساف ،لدى افتتاحه ور�شة عمل �ضمن فعاليات جمموعة
الع�شرين عن املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة التي تنظمها وزارة
املالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وبالتعاون مع الرئا�سة
الأ�سرتالية ملجموعة الع�شرين لعام  2014حينما �أكد على
�إن "م�ستوى م�ساهمة قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف
اقت�صاد اململكة �أقل من املتو�سط بالن�سبة لدول العامل ،و�إن
�أمامنا طريق طويل لكي ندفع بتلك امل�ؤ�س�سات �إىل �أن ت�سهم
يف توفري فر�ص �أكرب للتوظيف ويف الناجت املحلي� ،إ�ضافة �إىل
�أن تكون هذه امل�ؤ�س�سات مملوكة ومدارة مبواطنني �سعوديني".
على �ضوء ذلك ،ومادامت املن�ش�آت ال�صغرية املتو�سطة مل
ت�سهم بفعالية يف االقت�صاد الوطني ب�إرادة حملية ووطنية،
خلل يف الهيكلة �أم يف التمويل؟ :
ف�إن م�شاركتها يف التنمية تبقى مو�ضع مالحظة ،ما يقت�ضي
ــ ح�سب معايل الدكتور الع�ساف ــ "تكوين وجهة نظر على �ضوء ذلك ف�إن ثمة و�ضعا خا�صا تعاين منه هذه املن�ش�آت
متكاملة عن التحديات التي تواجهها هذه املن�ش�آت ال�صغرية يقت�ضي منها التوقف قليال ،يتمثل ذلك يف عقبة التمويل،
واملتو�سطة ،وحتديد نهج �شامل ملعاجلتها� ،إذ �أن تطوير هذا ولكن هل التمويل هو العقبة الوحيدة امام هذه املن�ش�آت؟
القطاع احليوي والهام يتطلب �إجراءات متعددة اجلوانب،
من �أهمها ق�ضية تعزيز و�صول املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
للتمويل ،والتي حتتاج �إىل معاجلة بالنظر �إىل جانبي الطلب
والعر�ض ،حيث �إن منو هذا القطاع هو يف حد ذاته عامل م�ؤثر
لتعزيز الطلب على التمويل� ،أما فيما يتعلق بجانب العر�ض،
ف�إن وجود �إطار ف ّعال لإنفاذ عقود التمويل ي ُـعد �أ�سا�سا لتعزيز
و�صول هذا القطاع �إىل التمويل..كما ميكن زيادة العر�ض
من خالل ال�سيا�سات والربامج الهادفة لت�سهيل الإجراءات
وحت�سني �شروط الإقرا�ض وزيادة الدعم احلكومي املقدم لهذا
القطاع".
وهذا يعني ـ والكالم ملعايل الدكتور الع�ساف ــ �ضرورة
"توفري بيئة اعمال مواتية للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ت�ساعد على تطوير وتنمية هذا القطاع االقت�صادي ،فعليه ف�إن
من املنطقي ت�شجيع �إن�شاء مراكز مقدمي اخلدمات للم�ساعدة
يف تطوير هذا القطاع".
�إذن فقطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ـ رغم �أهميته ـ مل
يقم بدوره امل�أمول ،لوجود عقبات �أمامه (�أبرزها التمويل)،
ومن احللول املنظورة يف هذا ال�ش�أن هو �إن�شاء مراكز خدمات
تقدم م�ساعدات خمتلفة مل�ؤ�س�سات هذا القطاع.
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من الوا�ضح �أن بع�ض هذه املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة تعاين
من خلل يف نظامها الداخلي وطريقة عملها ،الأمر الذي
يجعل مدة ا�ستمرارها يف العمل حمدودة ،قد ال تتعدى
اخلم�س �أو ال�ست �سنوات ،لذلك جتد �أن  71يف املائة فقط
من تلك املن�ش�آت ال�صغرية عاملة ،و 29يف املائة منها مغلقة،
ب�سبب م�شكالت مالية ،ورمبا غري مالية ،ذلك ح�سب درا�سة
�أعدها جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية ال�سعودية.
وي�أتي التعرث لي�س لفقدان التمويل ،و�إن كان التمويل هو
الأبرز� ،إال �أن تركيبة هذه املن�ش�آت و�آلية عملها ت�ضعها �أمام
خطر التعرث ،وكما �أفاد الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال�سعودية
للمعلومات االئتمانية (�سمة) نبيل املبارك "ان  % 98من
املن�ش�آت ال�صغرية و املتو�سطة هي من�ش�آت فردية ،وان ن�سبة
العمالة الوافدة يف تلك املن�ش�آت ت�صل اىل  % 67بالتايل فهي
م�ؤ�س�سات فردية ،وتعتمد بالأ�سا�س على العن�صر الأجنبي،
فهي ــ ح�سب املبارك ـ "�أكرب موظف تقريباً لغري ال�سعوديني
يف الغالب ،كما �أن عدد هذه املن�ش�آت التي حتولت ل�شركات
كبرية حمدود للغاية وبطيء ،عالوة عن �أن قطاع املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة م�شتت وغري منظم ويفتقد للتن�سيق
و�آليات تطوير العمل امل�ستمر ،كما يفتقد لتمويل امل�صارف
نظراً ملخاطر التمويل العالية".
وهذا يعني �أن املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة قد تنتهي بانتهاء
�صاحبها� ،أو تتهاوى ملجرد �أي �إجراء يتم من قبل اجلهات
املعنية على �صعيد العمالة الوافدة ،وقد الحظنا ذلك خالل
تطبيق برنامج نطاقات ،ان هذا القطاع مل يكن �سوى "قطاع
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يو�سف احلريري
ت�سرت يف جزء كبري منه" ..لذلك كرثت الفتات " للتقبيل"
بعد تطبيق برنامج نطاقات� ،إذ لو كان ا�صحاب املحالت
يديرون املن�ش�آت ملا برزت ظاهرة " التقبيل" على حد تعري
نبيل املبارك.
وبالن�سبة للتمويل الذي اتفق على �أنه العقبة الأوىل �أمام
انطالقة م�ؤ�س�سات هذا القطاع ،ا�شار املبارك �إىل �إن لدى
ال�صناديق احلكومية ميزانيات �ضخمة لتمويل امل�شاريع
ال�صغرية و املتو�سطةن و كذلك االمر بالن�سبة للبنوك ،الوطنية
التي عمدت لإن�شاء �إدارات خا�صة باملن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة لتعزيز الإقرا�ض لتلك املن�ش�آت ،وقد قدمت خالل
عام  2011نحو  650مليار ريال على نحو ت�سهيالت جتارية
و  300مليار ريال كقرو�ض ا�ستهالكية ،فيما بلغت املن�ش�آت
التي مولتها البنوك �أكرث من  31الف من�ش�أة التمويل
املطلوب.،
ويف املقابل �أكد ب�أن ن�سبة رف�ض متويل املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة مرتفعة للغاية ،جراء ارتفاع ن�سبة املخاطرة يف عملية
متويل مثل هذه املن�ش�آت ..مو�ضحا ب�أن حالة الرتدد التي لدى
امل�صارف يف االقرا�ض ت�أتي الفتقادها املعلومات االئتمانية
لقيا�س املالءة املالية ،وارتفاع تكلفة تقييم الإقرا�ض والتقييم،
وارتكاز عوامل �إقرا�ض املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف
�إدارة املخاطر االئتمانية ،وارتفاع �أ�سعار الإقرا�ض للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة نتيجة املخاطر االئتمانية املرتفعة ،وعدم
قدرة كافة اجلهات على احت�ساب �إمكانية التعرث .مو�ضحا �أن
عملية التمويل تكون مرهونة بدرا�سة اجلدوى التي ت�أخذ يف
االعتبار نحو  35عن�صرا ا�سا�سيا و منها القوائم املالية و خربة
امل�ؤ�س�سني و االدارة و غريها من العوامل اال�سا�سية.
وهذا يعني �أي�ضا ب�أن ثمة خلال يف العالقة بني املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،والبنوك ،والناجم ــ يف جانب كبري منه ـ
من و�ضع قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة نف�سه،
ولفت ب�أن اختالل املعايري يف حتديد وت�شخي�ص املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة يعد م�س�ألة غاية يف االهمية ،ومنه ميكن
حتديد عدد هذه املن�ش�آت ،فهذا التعريف ال يزال مو�ضع

ميثم اجل�شي

رائد ال�سادة

واملتو�سطة� ،إال معلومات وزارة العمل تفيد بعك�س ذلك ،بل
تراجع الدعم املايل يت�ضاءل �أمام
�أن معايل وزير العمل املهند�س عادل فقيه نفى �أن تكون
ع�شوائية املن�ش�آت
املن�ش�آت ال�صغرية جدا مل حت�صل على عمالة وافدة ب�شكل
كاف مقارنة بغريها من املن�ش�آت ذات االحجام املختلفة ،الفتا
البنوك فتحت قنوات التمويل ولكن اىل �أن  %33من �إجمايل الت�أ�شريات ال�صادرة يف العام الفائت
ذهبت �إىل املن�ش�آت ال�صغرية ،وقال� ":إن �ضوابط التوطني يف
ب�شروط غري مرنة
مي�سرة ب�شكل �أكرب
برنامج نطاقات للمن�ش�آت ال�صغرية جداً ّ
مقارنة ببقية املن�ش�آت ذات الأحجام الأكرب ،حيث يتطلب
العمر االفرتا�ضي للمن�ش�آت ال�صغرية من املن�ش�آت ال�صغرية جداً توظيف �سعودي واحد على الأقل
حتى و�إن كان �صاحب املن�ش�أة نف�سها" ..مو�ضحا ب�أن �إجمايل
ال يتخطى اخلم�س �سنوات
العمالة الوافدة باملن�ش�آت ال�صغرية جدا يف نهاية عام 2013
بلغ مليون و  561الف و  623عامال ،ذلك بناء على �أن
جهود كبرية لــ "الدعم" واعرتاف
املن�ش�آت ال�صغرية جدا هي التي يبلغ عدد عمالتها  9عمال
�صريح ب�سلبية الواقع
م�ضيفا �أن  113الف و  925من�ش�أة �صغرية جدا ح�صلت
على موافقة با�ستقدام  334الف و  667عامل خالل العام
اختالف لدى امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،فهناك ثالثة معايري املا�ضي ،فيما عمدت  192الف  573من�ش�أة بنقل خدمات
ت�ستخدم لت�صنيف هذه ال�شركات ،فالأول بالن�سبة لعدد  558الف و  722عامل يف العام نف�سه".
املوظفني ،فاذا كانت اململكة ت�ستخدم هذه املعيار فان عدد
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة باململكة ت�صل اىل  %99من
حا�ضنات الأعمال
اجمايل ال�شركات العاملة ،واملعيار الثاين بالن�سبة ل�صايف الكاتب االقت�صادي ميثم اجل�شي قال �":إن �أي م�شروع
اال�صول وبالتايل فان ح�صر عدد املن�ش�آت وفقا لهذا املعيار من نا�شئ يحتاج �إىل عدد من املقومات ليبد�أ� ،أولها حاجة ال�سوق
ال�صعوبة مبكان يف اململكة نظرا لعدم وجود اح�صاءات دقيقة للم�شروع ،و �آخرها التمويل� ،إال �أن �أي م�شروع نا�شئ يكون
عن ال�شركات ،واملعيار الثالث االيرادات ال�سنوية ،وبالتايل يف �أم�س احلاجة للدعم بعد البدء �أكرث منه قبل البدء ،فما
فان عددها يف اململكة ي�صل اىل  300الف �شركة حاليا.
يكتب على �أوراق خطة العمل و درا�سة اجلدوى هو ت�صور
و�أكد ان الكرة حاليا يف ملعب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �صاحب امل�شروع للحاجة و ال�سوق و املناف�سة و التمويل
للح�صول على التمويل املطلوب ،فالعملية تتطلب جهدا الذي يحتاجه امل�شروع ليبد�أ� ،إال �أن �أكرث النا�س حظاً �سيجد
كبريا من ال�شباب لو�ضع درا�سة اجلدوى الر�صينة للح�صول �أن  ٪ 60من خطته و درا�سته حقيقي و الباقي قد تغري �أو
على التقييم الالزم للتقدم من اجل املوافقة على التمويل يف طريقه للتغري ،لأن درا�سة اجلدوى و خطة العمل تعك�س
�سواء من ال�صناديق احلكومية او البنوك الوطنية
الو�ضع ال�سوقي بكافة جوانبه حلظة عمل اخلطة �أو الدرا�سة
فقط ومن ناحية نظرية ،وال تعك�س كل ما �سلف ذكره بعد
م�شكلة العمالة الوافدة:
عمل الدرا�سة و البحث ،لأن التغيري �سمة من �سمات
رغم ان العمالة ت�شكل حتديا �أمام املن�ش�آت ال�صغرية ال�سوق الأ�سا�سية ،ومل يوجد �أحد بعد ي�ستطيع �أن يتنب�أ مبوعد
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التغيري القادم ب�أي �سوق .و هذا ال يعني �أن خطة العمل �أو
درا�سة اجلدوى ال طائل منهما ،بل يجب �أن نعرف وظيفة
كل منهما ،فدرا�سة اجلدوى هي الطريق ملعرفة اجلدوى
املالية من امل�شروع فقط ،وال تعني جناحه من عدمه� ،أما خطة
العمل فهي تو�ضح ل�صاحب امل�شروع معامل ومالمح الطريق
الذي �سي�سلكه لو بد�أ بامل�شروع ،و لكنها ال تتنب�أ له بكل ما
�سيواجهه من �صعوبات �أو فر�ص.
وي�ضيف اجل�شي �أنه" �إذا علمنا �أن �أي م�شروع نا�شيء
�سيواجه رياح التغيريات ال�سوقية و املناف�سة و عدم دقة خطة
العمل للم�شروع ف�إننا �سن�صل �إىل نتيجة مفادها �أن �أي م�شروع
نا�شئ هو يف �أم�س احلاجة للدعم املايل و اللوج�ستي يف �أول
ثالث �سنوات من عمره ،لأن ن�سبة �إغالق �أو ف�شل امل�شاريع
النا�شئة تبلغ  ٪50عامليا خالل الثالث �سنوات الأوىل� ،أما يف
ال�سنتني التاليتني ،فهناك  ٪60مما تبقى �سيخرج من ال�سوق،
و هنا ن�س�أل ،هل كل هذه امل�شاريع التي �أغلقت �أو خرجت
من ال�سوق فا�شلة؟ و هل كل هذه امل�شاريع مل تعمل لها
درا�سات جدوى و خطط عمل؟ اجلواب و من واقع جتربة
"ال"� ،إال �أن هذه امل�شاريع مل تلق ال�صرب و الطاقة و الدعم
الكايف ال�ستمراريتها ،و خ�صو�صا من اجلانب اللوج�ستي
واملايل".
ويت�ساءل اجل�شي ":هل ما ي�سمى بحا�ضنات الأعمال
املنت�شرة باململكة تقوم بهذا الدور؟ ولكي �أكون �أكرث و�ضوحاً
هنا ،هل يقوم بنك الت�سليف و الربامج احلكومية الأخرى
بهذا الدور؟ و من واقع جتربة �أقول �أنه ال يوجد حلد الآن
حا�ضنة �أعمال حقيقية حتت�ضن امل�شاريع النا�شئة بعد بدايتها
ماليا و لوج�ستياً ،بل يوجد لدينا بنوك تقبل مبخاطر �أكرب من
البنوك التقليدية فقط".
م�س�ؤولية املن�ش�آت ال�صغرية :
وقال يو�سف احلريري (�صاحب من�ش�أة �صغرية) ان �صاحب
املن�ش�أة ال�صغرية �إذا كان ين�شد النجاح وحتقيق املزيد من
العائدات فعليه �أن يدخل املجال الذي يتقنه ،ويفهم �شيئا
من تفا�صيله ،ومع ذلك ال ينبغي عليه �أن يدخل م�شروعا دون
درا�سة ،مع �ضرورة �أن يتمتع ب�شيء من اجلر�أة ،لأن الرتدد
عدو النجاح ،وبالطبع هذا ال مينع من اال�ست�شارة و�أخذ ر�أي
منهم �أكرب �سنا و�أكرث خربة.
و�أ�ضاف احلريري ب�أن من �ضمن بنود الدرا�سة التي ت�ضمن
النجاح ـ بعد توفيق اهلل ـ هي معرفة احلاجة للم�شروع ،ومعرفة
قوة العر�ض والطلب على خمرجات امل�شروع ،وتلك من
�أهم مفردات درا�سة ال�سوق ،التي هي �أ�سا�س النجاح لأي
م�شروع.
وحتدث عن عقبة التمويل التي ال تزال �أبرز عائق يواجه
ّ
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وقال ب�أن هذه العقبة لي�ست
�سهلة ،وال ينبغي التهاون بها ،ويف الوقت نف�سه هناك جماالت
للتمويل لعل �أبرزها اجلهات التمويلية املختلفة ،فبنك
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الت�سليف واالدخار و�صندوق املئوية ،وم�شروع عبداللطيف
جميل وبع�ض البنوك املحلية ،فما على �صاحب املن�ش�أة �إال
توفري اال�شرتاطات الالزمة واحل�صول على التمويل ،وهذا
يتطلب من �صاحب املن�ش�أة معرفة القوانني والإجراءات ال
غري.
وحول عقبة الت�سويق قال �إن العديد من املن�ش�آت ال�صغرية
تعاين �صعوبات يف هذا املجال ،لكن الت�سويق ينجح يف
الغالب بنجاح امل�شروع نف�سه ،وكلما كان هناك اهتمام بالزبون
وتقدمي اخلدمة اجليدة ،كان الت�سويق ناجحا ،وكانت النتائج
�إيجابية.
و�أما امل�س�ألة الإدارية فقد قال احلريري �إن �أي م�شروع (كبريا
كان �أو �صغريا) ينبغي �أن يدار ب�شكل جيد ،وب�شكل �صحيح،
يتجاوز يف الغالب اجلوانب النظرية التي ت�ؤكد على م�س�ألة
توزيع املهام ،وهي نظرية دقيقة وينبغي �أن تطبق ب�شكل �سليم.
وخل�ص احلريري �إىل القول امل�شروعات ال�صغرية هي خيارنا
ملواجهة البطالة ،وهي املجال اخل�صب ال�ستيعاب الطاقات
واخلربات وامل�ستوى العلمي والعملي الذي يت�صف به �شبابنا
يف الوقت احلا�ضر.
من جانبه قال رائد ال�سادة (�صاحب من�ش�أة متو�سطة) �إن
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة قطاع متثل �أهمية كبرية لالقت�صاد
يف �أية دولة ،لذلك جتد الدول املتقدمة� ،أو التي تن�شد النمو
والتطور تدعم هذا القطاع ،وت�سعى لتذليل العقبات �أمامه،
�إميانا منها بدوره يف احلياة االقت�صادية.
وبالن�سبة لنا يف اململكة ــ والكالم لل�سادة ـ ف�إن املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة بحاجة �إىل نوع خا�ص من الدعم ،ال

يتوقف على الدعم املادي فقط ،بل هناك �أ�شكال و�أنواع
�أخرى من الدعم ،جند من ال�ضروري توافرها ،كالدعم الفني
واال�ست�شاري وغري ذلك.
وقال ال�سادة �إن العقبات التي تقف �أمام املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة عديدة ،جند من املهم �أن نقف جميعا لتذليلها،
وهي م�س�ؤولية عدد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية،
فالبنوك تعد �أوىل اجلهات التي من خالل يتم تذليل عقبة
التمويل ،وكلنا يعرف �أن م�س�ألة التمويل ح�سا�سة ،ويف حال
جتاوزها ف�إن املن�ش�أة ال�صغرية تقطع م�سافة كبرية يف طريق
جناحها ،لكن الذي يح�صل �أن بع�ض البنوك ت�ضع بع�ض
اال�شرتاطات الإ�ضافية التي هي �أقرب �إىل التعقيد منها �إىل
�شيء �آخر ،مبعنى �أن هناك �إجراءات تقوم بها بع�ض بنوكنا
املحلية نرى من املهم التخلي عنها ،وهي عديدة تقوم بها من
باب احلر�ص على �ضمان حقها ..لكننا هنا نلفت اىل �أن �إىل
�أن دعم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة هو دعم حلركة االقت�صاد
الوطني ،ومن م�س�ؤولية البنوك الأوىل هو دعم االقت�صاد
الوطني.
و�أ�شار �إىل �أن احلكومة الر�شيدة قد �أوكلت بع�ض اجلهات
لتقوم بهذه امل�س�ؤولية ،وكانت هي ال�ضامنة لها يف حال تعرث
�صاحب املن�ش�أة عن ال�سداد ،بالتايل فال جند مربرا لغياب
املرونة يف عملية التمويل من قبل هذه اجلهات ،التي هي
مدعومة من الدولة.
وتطرق ال�سادة اىل �أن من اجلهات التي ينبغي �أي�ضا �أن تكون
داعمة وراعية للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة هي "ال�شركات
الكبرية" التي تتعامل مع م�شاريع مبليارات الرياالت ،وكلها
م�شروعات حتمل قيمة �إ�ضافية لالقت�صاد الوطني ،فمن املهم
زيادة م�ساحة الدور لدى املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �ضمن
هذه امل�شاريع ،وذلك على غرار ما هو حا�صل يف �شتى بالد
العامل ،خ�صو�صا تلك املعروفة بنموها وتقدمها ال�صناعي
والتجاري ،وكما هو حا�صل �أي�ضا بالن�سبة لنا مع �شركة
�أرامكو ال�سعودية.
ويرى ال�سادة �أن بع�ض الدوائر احلكومية معنية �أي�ضا بدعم
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،من خالل احلد من االجراءات
البريوقراطية التي ت�سهم يف �إ�ضاعة الوقت واجلهد واملال،
والتي هي خ�سارة لالقت�صاد الوطني ب�شكل عام ،ورغم النمو
احلا�صل يف اقت�صادنا الوطني فما زالت لدينا عقبات و�شيء
من التعقيدات يف �إ�صدار الرتاخي�ص ،و�إنهاء �إجراءات
العمالة وما �شابه ذلك.
ووجه ال�سادة مالحظة لأ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
وقال ب�أن عليهم م�س�ؤولية كبرية يف تطوير �أعمالهم وم�شاريعهم،
وكذلك احل�صول على الدعم ،فهو حق لهم �أق ّرته �أعلى �سلطة
يف بالدنا ،فالدولة ت�شجع الأعمال واملبادرات ،وحددت
اجلهات املعنية بالدعم ،وبالتايل فما على �صاحب املن�ش�أة �إال
اال�ستفادة من كل هذا الدعم ،واقتنا�ص الفر�ص ،والعمل
على جتاوز العقبات.

متابعات
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الفنانة �سعاد وخيك لـ

بد�أت بر�سم الطبيعة ال�صامتة واجتهت
للواقعية و�أنا الآن يف �صميم املدر�سة التجريدية
حوار � /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
ا�ستلهام الرتاث والتجريد والعمق ولعبة الألوان ..عنا�صر فنية عميقة تقر�أها يف ثنايا
لوحات الفنانة �سعاد عبدالواحد �أوخيك .يف هذا احلوار تك�شف الفنانة جانبا من
مكنونها الذاتي وتف�صح عن عالقتها بالت�شكيل .

حدثينا عن م�سريتك الت�شكيلية  :البدايات ،
القراءات  ،املدر�سة  ،الرتبية الفنية ،اال�سرى
ودورها يف غر�س بذور الت�شكيل .
بد�أت م�شواري مع الفن الت�شكيلي بالقلم وامل�سطرة
والورقة  ،فت�شكلت لدي �أ�شكال هند�سية  .ومب�ساعدة
والدتي من كيفية تعلم الر�سم حيث كانت تتوا�صل
خطوة بخطوة معي منذ ال�صغر؛النها متلك موهبة الر�سمه
واخلياطة  ،وت�شجيع من والدي وما زال ي�شجعني فله روح
التذوق الفني  .وال �أن�سى البيئة املدر�سية التي جعلتني
حمل قيادة وم�س�ؤولية يف الفن .
وقد بد�أت بتطوير ذاتي من خالل دار�سة عدة من
الدورات  ،بداية بدورة التعبري الفني لدى الأطفال ،
و�أحلقتها بدورات عدة :منها �أ�سا�سيات الفن الت�شكيلي

 ،دورة �آفاق حديثة  ،ر�ؤى حديثة  ،الت�صوير الت�شكيلي والعربي �أوالغربي فكلهم كتلة فن و�إح�سا�س .
وقد بزيارة معار�ض فنية متعددة الإجتاهات وخمتلفة يفواحلداثة  ،ور�شات الطباعة وتقنيات خمتلفة.
الأ�سلوب �سواء واقعياً �أو جتري ًدا �أو رقميا �أو جم�سم � ..ألخ .
 كيف انطلقتِ نحو �أفاق املدار�س الفنية و�إىل كيف تنظرين �إىل م�ستقبلك الت�شكيلي  :هلبك الرحال؟
اي منها حط ِ
بد�أت بر�سم الطبيعة ال�صامته .واجتهت للواقعية و�أنا الآن ر�سمت م�سرية تطلعاتك الأتية؟
من م�شاريعي امل�ستقبلية �إقامة معر�ض �شخ�صي خارج
يف �صميم املدر�سة التجريدية.
اململكة حيث �أنظر للم�ستفبل نظرة تفا�ؤلية حمملة بالأمل
 مبا �أهم الأمور التي ي�سعى لها الفنان اجلديد الذي يزرعه احلا�ضر الدفني ..حيث �أقمت �أولمعر�ض �شخ�صي يف نادي الفنون بالقطيف بعنوان:
الت�شكيلي لكي يكون فنانا ناجحاً؟
من الأمور التي ي�سعى لها الفنان الت�شكيلي كي يكون ( حكايا �إن�سان ) يتحدث عن النظرة التفا�ؤلية لذوي
فنانا ناحجا الإطالع على الكتب الفنية وامل�سريات الفنية الإحتياجات اخلا�صة ثم حمطتي الثانية يف الريا�ض يف
للفنانني املخ�ضرمني والعامليني �سواء من وطننا اخلليجي معهد العا�صمة النموذجي التابع جلمعية ج�سفت.

 ما�أهم املعار�ض التي �شاركتِ بها ؟ �شاركت يف عدة معار�ض جماعية على امل�ستوىاملحلي وخارج الدولة(معر�ض فنانوا امل�ستقبل
بدولة الإمارات  -معر�ض برتورية بالكويت  .ومن
املعار�ض احللية املعر�ض اجلماعي ال�سنوي الذي
�أقيم يف نادي الفنون بالقطيف  -معر�ض لوحة
وق�صبدة بالطائف  -معر�ض مهرجان طيبة باملدينة
املنورة -معر�ض اجلنادرية بالريا�ض  -معر�ض الفن
الإ�سالمي املعا�صر بالريا�ض  -معر�ض م�سايقة
اخلزف الأول– معر�ض الفن املعا�صر بالريا�ض -
م�سابقة ال�سفري يف دورتها اخلام�سة .
 -كيف هي الثقافة الت�شكيلية يف حمافظة
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ال�سرية الذاتية
�سعاد عبدالواحد وخيك  ..من مواليد املنطقة ال�شرقية  -القطيف – بكالوريو�س
تربية خا�صة  .دورات متعددة يف جمال الفن الت�شكيلي ب�أنواعة –
�إمييل suad.a.m.k@hotamil.com /
م�شاركاتي  -:حملية ودولية منذ عام 2014-2006م
معار�ضي ال�شخ�صية-:معر�ض ال�شخ�صي الأول ( حكايا �إن�سان) لذوي
االحتياجات اخلا�صة باملنطقة ال�شرقية 2012م
 معر�ض ال�شخ�صي الأول يف حمطته الثانية بالريا�ض املقام يف معهد العا�صمةالنموذجي 2012م
 معر�ض الثنائي (حوار ال�صمت) 2011م املقام يف �صالة املركز التنميةالإجتماعية .بالقطيف.
 اجلوائز احلا�صله عليها -:جائزة امل�ستوى الأول باجلوف يف دورته الثانية للفنالت�شكيلي 2012م  -جائزة اقتناء م�سابقة ال�سفري2011م  -جائزة �إقتناء البنك
الراجحي الن�سائي 2010م .جائزة امل�ستوى الثاين مقتنيات الأعمال ال�صغرية
بالريا�ض2011م  -جائزة امل�ستوى الثالث �سوق االعمال ال�صغرية بجدة 2013م–
جائزة اقتناء م�سابقة ال�سفري2014م -جوائز اقتناء من رجال الأعمال وامل�ؤ�س�سات.

القطيف وما انعكا�ساتها على تطور الت�شكيل
الثقافة الت�شكيلية يف حمافظة القطيف حمافظة الأ�صالة والرتاث يف غاية التقدم والتطور حيث
برز كثري من الفنانني والفنانات امل�شهورين وبع�ضهم �أ�صبح ناقدا ناجحا �صاحرب�أي..وي�شارك
الفنان ال�صفري والكبري حيث يحتويه بكل حب واحرتام بكل جماالت الفن  .كما �أقيمت
معار�ض �شخ�صية وثنائية يف املنطقة ور�شات متنوعة بكل فنونها وهذا يدل على تطور وتقدم
منطقتنا .
كلمة �أخرية .�أوال و�أخريا احلمد وال�شكر لرب العاملني على نعمه املعطاة  ،و�أتقدم بال�شكر اجلزيل لإ�ست�ضافتي
مبجلة اخلط التي �أتابعها ب�شغف و�أمتنى لكم التوفيق وال�سداد.
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�سيمفونية ال�ضوء

هم�سات

�ضوئية ...

ت�أكيد

الرحلة الدولية

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

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

"ويف الدورة ال�سابعة من معر�ض هم�سات ال�سنوي قررنا
�أن ال ن�سرتيح ،و�أن نوا�صل الطريق ،ونفتح الأفق باجتاه
املزيد من االنهمام بال�صورة وجتلياتها ،فهذه الفا�صلة
الزمنية من كل عام وهبتنا العزمية والإ�صرار لأن نزرع
بذرة بعد �أخرى يف ب�ساتني اجلمال ،و�أن نحمل �آمالنا �إىل
حمطات فائ�ضة بالألوان ،وبال�صور ،وباملغامرات اجلمالية
التي ال يكف عنها �أ�صدقاء الهم�س.عاماً بعد عام يكرب
الفرح بهذه التجربة التي احتفظت مبكانها يف روزنامة
الفعاليات املو�سمية ،وتكرب امل�سئولية امللقاة على عاتقنا
للحفاظ على هذه املكانة واال�ستمرار يف تطويرها ،لذلك
قررنا امل�ضي باجتاه تطوير الدورات التدريبية لتتجاوز مرحلة
املبتدئني �إىل الدورات التخ�ص�صية ،وعمدنا �إىل ال�صرامة
والتدقيق يف اختيار الأعمال املقدمة للمعر�ض ،ك�سبيل
للو�صول �إىل معر�ض متوازن يف معرو�ضاته ومتقدم يف
مقارباته الب�صرية" كانت هذه هي الكلمات االفتتاحية
ملعر�ض هم�سات �ضوئية ال�سابع الذي يقام يف الفرتة من 9
اىل  18من �شهر رم�ضان املبارك؛�ضمن مهرجان "الأ�صالة
والرتاث" الذي �صار املعر�ض احدى الفعاليات الرئي�سية
فيه و�أ�ضحى حدثًا �سنو ًيا يرتقبه حمبي هذا الفن من
داخل �أو خارج املنطقة.
افتتح املعر�ض حمافظ القطيف خالد ال�صفيان بح�ضور
املدير التنفيذي لهيئة ال�سياحة والآثار باملنطقة ال�شرقية
املهند�س عبداللطيف البنيان وبح�ضور رئي�س املهرجان
املهند�س �صالح ابوعزيزورئي�س اجلمعية اال�ستاذ وجيه
الرم�ضان والرئي�س الفخري للجمعية املهند�س عبا�س
ال�شما�سي ويف معيتهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومب�شاركة
عدد من الوجهاء وال�شخ�صيات من رجال �أعمال
وم�سئولني.
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يحوي املعر�ض �أق�سام عدة وهي« :البورتريه»،وت�صوير
ال�شارع  ،والإن�سان والعمل ،والطفل ،والطبيعة ال�صام،
وت�صوير الطعام ،واملاكرو ،والت�صوير التجريدي ،والت�صوير
املعماري ،وت�صوير «الأك�شن»،وق�سم ال�صور الرتاثية،
والت�صوير حتت املاء ،وت�صويرالطبيعة.
ت�ضمن املعر�ض الذي كان حتت رعاية كل من مكتب
�سمري عبداهلل البيات–م�ؤ�س�سة �صروح اخلري–م�ؤ�س�سة
�سعيد احمد املحرو�س–�آي�سكرمي روما � -شوكوالتة بيل
اتواملا يقارب الـ 500م�شاركة حملت توقيعات 480
م�شارك وم�شاركة ونقلوا املعر�ض واحل�ضور مب�شاركاتهم اىل
�سبعة واربعني دولة حول العامل جاء منها م�شاركون هذه
الن�سخة من املعر�ض ت�أكيدا لأحقية املعر�ض يف م�سمى
معر�ض هم�سات �ضوئية الدويل .يف حديث خا�ص ملجلة
اخلط مع اال�ستاذ عبا�س اخلمي�سرئي�س جلنة املعار�ض
والدورات الفنية مبهرجان اال�صالة والرتاث واداري
�سل�سلة معار�ض هم�سات قال":و�صل عدد امل�شاركات
املقدمة هذا العاماىل حوايل  1000عمل ،مت اختيار
 480منها مبعدل عمل واحد لكل م�شارك  ،رمبا يكون
االعالن الرتويحي الذي مت ت�صميمه للإعالن عن بدء
ا�ستقبال االعمال بعدة لغات عاملية قد �ساهم يف زيادة
عدد امل�شاركني من اخلارج اال ان هذا ال ينفي ابدا �شهرة
معر�ضنا و�أنه قد بات علما يف عامل املعار�ض الفوتوغرافية
وال نن�س ابداً جهود اع�ضاء املعر�ض املتواجدين يف اخلارج
يف جلب امل�شاركات اخلارجية و�ساعد يف ذلك اي�ضا �سهولة
�إجراءات الت�سجيل ورفع ال�صور من �أي مكان يف العامل
" و�أ�ضاف �أن مدة ا�ستقبال الأعمال الفني هذا العام
كانت عبارة عن �شهرين ،بد�أت بعدها فرتة التحكيم ومت
فيها ا�ستبعاد الأعمال ال�ضعيفة حفاظاً على قوة املعر�ض

وح�ضوره للعام ال�سابع على التوايل.
�شهد املعر�ض ومنذ ايامه الأوىل ح�ضورا جماهري ًيا كبريا
�أكد على جناح املعر�ض وجاءت الزيارات من خمتلف
ارجاء املعمورة وكانت هناك زيارات خا�صة من كبار الزوار
يف مقدمتهم رئي�س بلدية القطيف الذي اثني كثريا على
اجلهود املبذولة ودعاء لتخ�صي�ص م�ساحة اكرب للأعمال
الرتاثية يف الن�سخ القادمة .كما زار املعر�ض وفود ممثلة
جلماعات الت�صوير املختلفة مثل جماعة الت�صوير يف نادي
الفنون بالقطيف وجماعة االح�ساء للت�صوير الفوتوغرايف
وا�شاد اجلميع كثريا مب�ستوى املعر�ض وبتطوره �سواء من
ناحية التنظيم او امل�شاركات .اي�ضا �شهد املعر�ض ح�ضورا
للعديد من ممثلي ال�صحف املحلية الذين اجروا العديد
من اللقاءات يف �صالة املعر�ض .وتفنن باتي دوت�شي
للحلويات يف تقدمي واجب ال�ضيافة للح�ضور.
مرحلة التجهيز
وقال فرا�س �أبو ال�سعود "بد�أ اال�ستعداد ملعر�ض هم�سات
�ضوئية ال�سابع مبكرا جدا هذا العم وا�ستغرق اال�ستعداد
حوايل �ستة �أ�شهر مت من خاللها مراجعة الن�سخ ال�سابقة
للمعر�ض والعمل على تطوير كل ما هو بحاجة لتطوير
وت�صحيح النواق�ص فيها و�أي�ضا متت مراجعة جميع
االقرتاحات واملالحظات التي جاءتنا وعملنا على تنفيد
كل ما ميكن تطبيقه ونراه من �صالح املعر�ض واحلمد هلل
فقد وفقنا كثريا وهذا النجاح مل يكن ليكون حقيقة لوال
تعاون اجلميعمن �إدارة املعر�ض او ادارة خريية القطيف
او حتى الرعاة الذين وقفوا معنا ووثقوا بنا ومبا نحن يف
�صدد القيام بهواحلمد هلل يعد هم�سات �ضوئية حاليا من
�أكرب املعار�ض يف عاملنا العربي من حيث عدد الأعمال
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فقد الزمنا اعلى املعايري يف عملية اختيار موا�ضيع الدورات
وور�ش العمال بالإ�ضافة الختيار املدربني حيث مت اختيار
املدربني الذين ن�شعر انهم من �أف�ضل من يقدم املوا�ضيع
املختارة وما مييزهم بالإ�ضافة ملوهبتهم وقدرتهم على �إي�صال
املعلومة هي انهم يقومون م�شكورين ب�إعطاء تلك الدورات
ب�شكل تطوعي دعما للم�صورين املبتدئني والراغبني
للدورات ب�شكل جدي من جهة ودعما للجمعية من
جهة �أخرى .وي�ضيف فهد امل�صطفى"اما عن املختلف
يف جدول هذا العام هو �إننا قد �أخذنا باملالحظات التي
و�صلتنا بعد معر�ض العام ال�سابق بخ�صو�ص توزيع جدول
الدورات وقمنا برتتيب الدورات بحيث يتمكن ال�شخ�ص
من ح�ضور اكرب عدد من الدورات دون �أي تعار�ض زمني
وكمثال يف اليوم االول هناك �أربعة دورات (دورة حترير
الفيديو -دورة امل�صور ال�صغري -دورة ت�صميم املجالت
بربنامج  InDesignو�أخري َا ور�شة عمل الإ�ضاءة
حمافظ القطيف خالد ال�صفيان مع املدير التنفيذي لهيئة ال�سياحة والآثاراملهند�س عبداللطيف البنيان يف جولة يف املعر�ض
للن�ساء) وكما هو وا�ضح فال يوجد �إي رابط بينها جميعا"
املعر�ض والتعرف على �آخر امل�ستجدات والأن�شطة �أما دينامو املهرجان ,علي الناجي امل�سجل الرئي�سي
املعرو�ضة"
وقال علي الزاير بان طباعة ال�صور هذا العام كانت مميزة القادمةبالإ�ضافة لتحميل كتيبات جميع الن�سخ ال�سابقة للدورات فقد قال بانه ي�سعد دائما يف التواجد كم�سجل
يف هذه الدورات التي ت�ساهم يف �إي�صال املعلومات من
ب�شكل الفت لالنتباه ولكن �أكرث ما مييز االعمال هذا من املعر�ض.
�أهل اخلربة واالخت�صا�ص للمتلقني مبختلف الإعمار مببالغ
العام هو قوتها وتطور م�ستويات اجلميع مما يدل على ان
زهيدة جداً .وللحظة كتابة هذا املقال فقد و�صل عدد
الدورات املرافقة
احلركة الفوتوغرافية ت�سري للأمام
�أما رنا �أبوال�سعود -الغائبة احلا�ضرة -فقد قالت " :متيزت يرافق املعر�ض اربعة ع�شرة
اعمال الن�ساء هذا العام يف نوعية املوا�ضيع الطروقة حيث دورة وور�شة عمل متخ�ص�صة
كان الرتكيز الن�سائي �سابقا مركزا على موا�ضيع الطبيعة للرجال وللن�ساء وللأطفال
ال�صامتة واال�ستوديو اال انه هذا العام راينا الن�ساء تبدع ولغاية الآن فالإقبال عليها كبريا
يف حماور مل نعتدها منهم مثل االن�سانيات-الطبيعة -جدا هذا العام وعند �س�ؤالنا
له عن الفعاليات امل�صاحبة
احليوانات"
�أجابنا الأ�ستاذ عبا�س اخلمي�س
املوقع االلكرتوين
()Http://HamasatPhoto.com
"الفعاليات امللحقة كل عام
و�أ�شار فهد ابوال�سعود ب�أن �أحد عوامل جناح املعر�ض منذ من دورات وور�ش عمل عالية
العام املا�ضي هو االعتماد على تكنولوجيا الويب بحيث امل�ستوى ذات قيمة �سعرية
ان الت�سجيل يف املعر�ض ورفع االعمال والتحكيم كلها منخف�ضة ال يعك�س جودة تلك
متت الكرتونيا عن طريق املوقع اخلا�ص باملعر�ض والذي مت الدورات  ،يذهب ريعها ب�شكل
بنا�ؤه يف فرتة قيا�سية وكان اجلهد الأكرب من يد املهند�س كامل جلمعية القطيف اخلريية
منهال ال ا�سماعياللذي ال يتوقف عن حتديث املوقع وبالتايل فهم�سات ي�ساهم يف
وا�ضافة اخل�صائ�ص اجلديدة ب�شكل م�ستمر واالن ومن خدمة املجتمع ب�شكل مبا�شر
 HamasatPhoto.comميكنك الآن ت�صفح �أخبار وب�شل غري مبا�شر �أي�ضا ,وكعادتنا
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امل�سجلني يف الدورات وور�ش العمل يف �أول يومني �إىل
 50متدرب ومتدربة.
معر�ض امل�صور ال�صغري الثالث
وكالعادة منذ ثالث �سنوات ,رافق معر�ض هم�سات
�ضوئية ال�سابع هو معر�ض امل�صور ال�صغري يف ن�سخته الثالثة
وي�شارك فيه  25طفل وطفلة مل تتجاوز �أعمارهم اخلم�سة
ع�شر عاما.
تقول زينب �آل �أ�صفري (�صاحبة فكرة معر�ض امل�صور
ال�صغري)" :كانت فكرتي ملعر�ض امل�صور ال�صغري لهدف
ت�شجيع الأطفال من خالل عر�ض لوحاتهم املتوا�ضعة

هم�سات من �إداري املعر�ض
طلبنا من جلنة ادارة املعر�ض كلمات ختامية وكانت هذه
بع�ض الكلمات التي جاءتنا:
زيد ابو ال�سعود :منذ �أن ر�أى معر�ض هم�سات �ضوئية
النور يف � ٢٠٠٦أبت امل�سافات و الظروف الدرا�سية �أن
جتمعنا .لكن كل تلك امل�سافات مل متنعني من �أن �أكون
�أحد املنظمني و امل�ساهمني يف املعر�ض – و لو ب�شيء
ب�سيط .منذ البدايات راودين حلم معر�ض ي�ضم �صوراً و

�ضمن معر�ض مميز كهم�سات �ضوئية �إال �أنني ومنذ ال�سنة
الأوىل قد تفاج�أت من م�ستوى امل�شاركات وبعديا عن
املجامالت فان كثري من م�شاركات معر�ض امل�صور ال�صغري
ت�ستحق التواجد �ضمن �أعمال الكبار لوال حاجز العمر.
نحمد اهلل الذي قدرنا على �إبراز هذه املواهب وب�إذن اهلل
�سن�ستمر يف هذا الطريق".
جنحت �إدارة �صالة املعر�ض هذا العام يف تاليف كل
الأخطاء التي كانت يف الن�سخ ال�سابقة من املعر�ض كما
مت �إ�ضافة بع�ض الأفكار التجميلية لل�صالة جعلتها تظهر
ب�شكل �أجمل و�أكرث احرتافية وكان يف �إدارة ال�صالة
الأخوات الن�شيطات زينب ا�صفري� -سمر الرم�ضان� -سارة
املهر -زهرة العوى والأخوة عبا�س اخلمي�س � -أمين ال
�سامل –فهد �أبو ال�سعود -علي عبد العزيز الزاير  -حممد
زكي العوامي -خالد ال�ضامن -حممود النزغة -فرا�س
ابوال�سعود -احمد هجل�س-عالء ال ا�سماعيل -فهد
امل�صطفى-نايف ال�ضامن.
�صمم كتيب املعر�ض الفنانني �أمين ال�سامل وعبداهلل
ابوال�سعود وما مييز ن�سخة كتيب املعر�ض هذا العام هو
انها ت�شمل جميع الأعمال املعرو�ضة ولتحميل الن�سخة
الإلكرتونية واالطالع على التغطيات اخلا�صة باملعر�ض
وجميع الن�شاطات القادمة نرجو منكم زيارة املوقع اخلا�ص

م�صورين من كل �أنحاء العامل �ضمن �إطار فني و تقني
عايل امل�ستوى و ذلك لن�شر ثقافة ال�صورة و االرتقاء
بالأ�س�س و املفاهيم التي تدور حولها يف جمتمعنا .بف�ضل
اهلل ثم بف�ضل جهود �أع�ضاء اللجنة اجلبارة ر�سمنا احللم
على �أر�ض الواقع حتت �شعار "من كل �أنحاء العامل .يف
مكان واحد..هم�سات �ضوئية"  .حملنا على �أعتاقنا �أنا
و ابن عمي العزيز عبداهلل �أبو ال�سعود م�س�ؤولية ا�ستقطاب
الفنانني الأجانب و متكنا من ا�ستقطاب  ١٠٤م�صور و
م�صورة من  ٤٧دولة خمتلفة جمعهم جميعاً حب ال�صورة
حتت مظلة هم�سات �ضوئية  .نطمح يف الأعوام املقبلة �أن
نتخطى هذه الأرقام و �أن ن�صل مبعر�ض هم�سات �ضوئية
لأبعد احلدود.
زينب �آل ا�صفري " :لكل �شي ٍء ربيع… وربيع قطيفنا يف
�شهر رم�ضان هذا العر�س الفوتوغرايف"
�سمر ال رم�ضان " :هم�سات �ضوئية  7هو نتاج جهود فنية
و �إدارية بني جميع الأع�ضاء والتي �سبقت املعر�ض ب�أ�شهر
عدة ،و قد ت�شرفت بالعمل مع اجلميع يداً بيد ليظهر
جلمهوره بحلته اجلديدة لهذا العام".
حممد زكي العوامي" :يف ن�سختنا ال�سابعة هذا العام،
�أ�ضفنا بع�ض اللم�سات والت�صاميم من تنفيذ م�صمم
هم�سات الفنان �أمين ال�سامل موزعة يف �أرجاء املعر�ض،
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باملعر�ضhttp://HamasatPhoto.com :

مما �أ�ضاف لأجواء هذا املهرجان الفوتوغرايف مل�سة جمالية
مميزة ونتمنى �إن تكون هذه الإ�ضافات قد حازت على
�إعجاب احل�ضور"
امين ال �سامل" :هم�سات �ضوئية كم�صنع �إنتاج لل�صور
الفوتوغرافية  ،يبدا من �إدارة التنظيم و هي جلنة التحكيم
يف هم�سات �ضوئية حيث يتم انتقاء ال�صور امل�شاركة يف
املعر�ض .تنتقل ال�صور بعد ذلك اىل �إدارة التخطيط
و الت�صميم و التي �أهتم بها �أنا من ت�صميم الإعالنات،
الربو�شرات  ،كتيب املعر�ض و فرز و ترتيب �أ�سماء
امل�شاركني على م�شاركاتهم .متر امل�شاركات بعد ذلك
ملحطة االنتاج و هي املطابع املخت�صة بطباعة ال�صور وباقي
الت�صاميم و مبا�شرة ت�صل لنقطة التوزيع و هم فريق
التنظيم و الرتتيب اخلا�ص بهم�سات �ضوئية".
منهال ال ا�سماعيل�" :أ�شعر بالفخر �إزاء امل�ستوى العايل
الذي يقدمه �أبناء القطيف نحو دعم الأن�شطة والثقافات
املختلفة .فها نحن نتجاوز خط الإجناز حتى و�صلنا �إىل
م�ستويات عالية يف الإبداع .ففي كل عام يزداد الن�شاط
وتزداد الأهداف والغايات .معر�ض هم�سات �ضوئية هو يف
احلقيقة �صورة فوتوغرافية تربط الأ�صالة والرتاث باحل�ضارة
وامل�ستقبل .هم�سات �ضوئية هي �صورة فوتوغرافية حتكي
الواقع املزهر املليء بالطموحات .متثّلت م�س�ؤوليتي هذا
العام بالواجهة الإلكرتونية ملعر�ض هم�سات �ضوئية والتي
ا�ستقبلت مئات الهاوين واملبدعني من خمتلف البلدان،
والتي جمعت فنون و�أ�ساليب خمتلفة لي�س بلغة معينة،
بل بلغة موحدة عنوانها هم�سات �ضوئية .احلقيقة هي �أن
الإبداع الفوتوغرايف املتوا�صل واملتقدم من قبل امل�شاركني
يحتم علينا املوا�صلة يف التطوير وتقدمي اجلديد مبا يليق
بهذه الطاقات والروح املليئة بالأفكار والإلهام .و�إنني
لتمل�ؤين الثقة يف قدراتنا كفريق هم�سات �ضوئية على
حتقيق طموحاتنا وتطلعنا �إىل عام �آخر نتفوق فيه على
�أنف�سنا ونتجاوز �أهدافنا وغاياتنا .كم �أنا فخور بانتمائي ملظلة
قد ات�سم جوهرها باملثالية".
عبداهلل احمد �أبو ال�سعود" :بحكم درا�ستي يف اخلارج,
خ�سرت فر�صة التواجد يف معر�ض هم�سات لل�سنة الثانية
على التوايل ,و لكن ذلك مكنني �إنا و ابن عمي زيد
�أبو ال�سعود بالتعريف عن معر�ض هم�سات �ضوئية �إىل
كمية كبرية من الأجانب من خالل اجلامعة و ال�شبكات
االجتماعية كالإن�ستجرام ,و الفي�سبوك .و بحمد اهلل
معر�ض هم�سات  7ي�ضم م�صورين من  47دولة و جميل
�أن جتتمع هذه الكمية من الإبداعات يف مكان و وقت
واحد والأجمل من ذلك هو ا�ست�شعار فرحة النا�س بهذا
املجهود".
خالد مهدي ال�ضامن :قبل بداية املعر�ض ب�أ�سابيع قليلة

لقطة �إر�شيفية فريق عمل املعر�ض مع رئي�س املهرجان اال�ستاذ �صالح �أبو عزيز

وهذه اجلهود ال تنح�صر على املعر�ض فقط بل متتد لتجهيز
الدورات امل�صاحبة للمعر�ض كتجهيز الغرف للمحا�ضرين
وتوفري املعدات ال�ضرورية والتن�سيق حلل امل�شاكل التقنية
.على الرغم من كل اجلهود املبذولة �إىل نهاية �أيام املعر�ض,
يح�س كل ع�ضو من جلنة هم�سات بالفخر على م�ساهمته
يف رفع م�ستوى هذه احلرفة كما يعتز على م�ساهمته على �إعداد /:فرا�س احمد �أبو ال�سعود
تعزيز مكانة مدينة القطيف ك�أحد �أهم املواقع للت�صوير ت�صوير جلنة �إعالم املهرجان  -جلنة �إعالم هم�سات
 �ستوديو ريكوردينجال�ضوئي يف اململكة.

�سميفونية ال�ضوء

يبد�أ ال�سباق مع الزمن يف القيام باللم�سات النهائية
للرتتيبات .يف هذا الوقت نبد�أ يف جدولة اجتماعات
للنقا�ش والتخطيط وتوزيع املهام .على الرغم �أن كل
الرتتيبات تتطلب الكثري من اجلهد املبذول �إال �أن جتهيز
املعر�ض ليتنا�سب مع العدد الكبري من الأعمال والعدد
الهائل املتوقع من الزوار قد يكون هو �أكرب جهد بدين
مبذول يف كامل العملية .فالتجهيزيات تبد�أ بالتن�سيق
مع اجلمعية لتوفري بع�ض املواد ال�ضرورية .ومن ثم ترجمة
ما مت التخطيط عليه �إىل واقع وهذا ي�شمل تركيب
ال�شبك وترتيبها مع الأخذ بعني االعتبار هام�ش
الأخطاء امل�صاحبة وتوفري اخلطط البديلة.
وعند االنتهاء من جتهيز ال�شبك ,نبد�أ تعليق
�أعمال امل�شاركني .وهذه املرحلة تبد�أ بالتخطيط
على تعليق الأعمال وفق ت�صنيفها ومن ثم القيام
بتعليق ال�صور مع الأخذبعني االعتبار امل�ساحة
املتاحة.
ف�إذا جعلنا ال�صور قريبة جدا من بع�ضها ف�سننتهي
مب�ساحة كبرية غري م�ستعمله والعك�س �صحيح.
وبحكم �أن هذه التجهيزات النهائية فدائما ما
نالقي الكثري من املفاجئات (عادة غري �ساره) .
على �سبيل املثال ال احل�صر� ,أخطاء يف طباعة
العمل ,اخللط يف �أ�سماء امل�شاركني ,نق�ص يف املواد
ال�ضرورية وهلم جرا .تتطلب هذه املفاجئات جهود
جبارة و�سريعة من �أع�ضاء جلنة هم�سات حللها.

اخلامتة
وختا ًما تتوجه �أ�سرة املعر�ض بال�شكر اجلزيل لكل
من �ساهم يف جناح هذا املعر�ض �سواء بامل�شاركة �أو
احل�ضور �أو الدعم املعنوي وتتقدم بال�شكر اجلزيل لكل
من مكتب �سمري عبداهلل البيات–م�ؤ�س�سة �صروح
اخلري–م�ؤ�س�سة �سعيد احمد املحرو�س–�آي�سكرمي
روما � -شوكوالتة بيل اتو العلى رعايتهم للمعار�ض
وال�شكر مو�صو ًال لإدارة جمعية القطيف اخلريية ،
ولإدارة املهرجان لإتاحة الفر�صة لنا جمددا لإقامة
فعالياتنا .و�أخرياً �شكر خا�ص لباتي دوت�شي لتقدميهم
لواجب ال�ضيافة اليومية طيلة �أيام املهرجان .و�أخريا
�شكر خا�ص ملنظمي املعر�ض املتمثلني يف (امين �آل
�سامل  -عبا�س اخلمي�س -حممد زكي العوامي -رنا
ابو ال�سعود–حممود النزغة – منهال �آل �إ�سماعيل-
عبداهلل �أبو ال�سعود -احمد هجل�س -خالد ال�ضامن
– نايف ال�ضامن -زيد �أبو ال�سعود  -فهد امل�صطفى-
نواف امل�صطفى -عالء �آل �إ�سماعيل -فرا�س �أبو ال�سعود-
زينب ا�صفري � -سمر الرم�ضان  -علي عبدالعزيز الزاير–
علي �أحمد الناجي� -سلمى �آل �سيف -فهد �أبو ال�سعود)

لكزس

LS460L

أودي

A8L

قوة ثنائية لل�سيدان الكال�سيكية
�أودي A8L

�إعداد :عبدالكرمي فائز عبدالكرمي ال�سنان
Twitter :@SenanCars - Instagram:@SenanCars

نبذة عن �شركة �أودي :

هي �شركة �أملانية ت�صنع ال�سيارات الفارهة وذات الأداء العايل  .ن�ش�أت ال�شركة وابتد�أت
�سنة  1910م .
 Audiتعني �أحرف كلمة  :وهي اخت�صار جلملة :

Auto Union Deutsche Industrie

التي تعني � :إحتاد �صناعة ال�سيارات الأملانية وعالمة �أودي عبارة عن �أربعة دوائر لأن �أودي
هي �أربعة �شركات ا�شرتكوا يف �شركة واحدة حتت �أ�سم �أودي.
متار�س �شركة �أودي ن�شاطها التجاري من مبيعات و�صيانة عرب وكيلها لدى اململكة العربية
ال�سعودية �شركة �ساماكو.

الأحرف ,وميكن �إ�ضافة �شا�شتني خلفيتني بقيا�س  10.2بو�صات.
ال�شكل اخلارجي:
وبالإ�ضافة يوجد ثالجة عند املقاعد اخللفية .ويتوفر يف ال�سيارة�إمكانيات كاملة للإت�صال
تتمتع �أودي  A8ب�شكلها الكال�سيكي اللطيف  ,وتتميز من الأمام ب�شبك التهوية الذي بالإنرتنت .توفر �أودي ثالثة ع�شر لونا من اجللود الطبيعية  ,ويوجد نظام التربيد والتدفئة
يبني هيئة عائلة �أودي اجلديدة من م�سافات بعيدة ,ومت ت�صميم املركبة ب�أن�سيابية عالية للمقاعد .واجلدير بالذكر �إن �شركة �أودي توفر لعمالئها �إمكانية طلب املركبة باملوا�صفات
حتى تقلل مقاومة الهواء.وعلى اجلانبني �أنوار (ليد) املتميزة بت�صميمها وتت�ضمن وحدات التي يرغب بها الزبون.
�إ�ضاءة (زينون) ,كما دجمت ملبات �إ�ضاءة خا�صة بامل�صابيح الأمامية ت�ؤدي وظيفة م�صابيح
ال�ضباب  .تتميز من اجلهة اخللفية مب�صابيح �أفقية الأمتداد ذات اخللفية احلمراء .تتمتع الأمان:
مت تزويد �أودي  A8بـ  12و�سادة هوائية خمتلفة �أرجاء املق�صورة لتوفر احلماية للركاب ب�إذن
ب�أكرث من �إحدى ع�شر لونا خارجيا  ,و�أربعة ع�شر عجلة خمتلفة الت�صاميم .
اهلل.
املق�صورة الداخلية:

تتميز �أودي منذ تاريخها بالفخامة والراحة ,و�صممت بت�صميم كال�سيكي فخم من
الداخل .ويحتوي �سقف املركبة من �أجود �أقم�شة املخمل وهوقما�ش (�ألكنتارا)  ,ويوجد دفع رباعي مبحرك � 8إ�سطوانات ب�سعة  4.0ليرت ذو ال�شحن التوربيني ,بقوة  420ح�صان
فتحات بانوراما .تتمتع ب�شا�شة �أمامية بقيا�س  7بو�صة وتعمل باملاو�س ,وباللم�س لكتابة بثمان �سرعات  ,وبت�سارع من ال�سكون100-كم�/س ب  4.7ثوان.
املحرك:
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عالم السيارات

لكز�س Ls460L
نبذة عن لكز�س:

اخلاليا ال�ضوئية وقد مت ت�صميمها
على(ليد)(�)Lشكل حرف الذي
ميثل �أول حرف من �أ�سم لكز�س.
ويوجد �أكرث من ت�سعة �ألوان من
اخلارج  ,و �أربعة عجالت خمتلفة
الت�صاميم يختارها العمالء ح�سب
الرغبة.

لكز�س هي فرع من فروع �شركة تيوتا ت�صنع ال�سيارات
الفاخرة .ن�ش�أ الفرع و ابتد�أ �سنة 1989م  ,و�صنعت
�أول �)Ls400(.سيارة لها بطراز حتى الآن يتم �إنتاجها
و�أ�صبحت �إحدى �أف�ضل ال�سيارات الفخمة بالعامل ,وهي
التي �سوف احتدث عنها يف املقال.
متار�س لكز�س ن�شاطها التجاري من مبيعات و�صيانة عرب
وكيلها لدى اململكة العربية ال�سعودية �شركة عبداللطيف املق�صورة الداخلية:
()Ls460 Lتتميز لكز�س من
جميل املحدودة.
الداخل بت�صميمها الكال�سيكي ,
ال�شكل اخلارجي:
و املراتب املريحة وتوفر لكز�س �ستة
تتميز لكز�س  Lsب�شكلها الكال�سيكي الفخم ,وتتمتع �ألوان من اجللود الطبيعية  ,ويوجد
لكز�س من الأمام ب�شبك التهوية الكبريالذي يبني هيئة نظام التربيد والتدفئة للمقاعد.كل
عائلة لكز�س اجلديدة ,وبونيه يوجد به خطوط ت�صميمية �شيء وا�ضح ومفهوم و�سهل التحكم بال�شا�شة عرب املاو�س
ديناماكية مفعمة بالقوة التي ت�ساعد على ان�سيابية املركبة ,املوجود من جنب ناقل احلركة,وهي من �أكرب ال�شا�شات يف
الذي ت�ؤدي كل من هذي امليزتني �إىل ال�شكل الوح�ش العامل لدى ال�سيارات وهي بقيا�س  12.3بو�صة وتعمل
الغا�ضب للمركبة .حتتوي اللأنوار الأمامية املتطورة من باللغة العربية �أو الأجنليزية .ويتمتع ال�سقف على فتحة
طراز (ليد) و زينونالتي تعمل بتوزيع ال�ضوء تبعا ل�سرعة كهربائية .ويوجد من اخللف �شا�شة بقيا�س  9بو�صة .
املركبة و عند التفاف الإطارات  ,وعند ا�ست�شعار وجود يوجد مع مكيف الهواء نظام خا�ص لتقنية الأجواء بداخل
�سيارة �أمامك �سواء كانت بنف�س الإجتاه �أو املعاك�س يتم املركبة والتخل�ص من الروائح الغري مرغوب فيها واحلفاظ
خف�ض الأنوار تلقائيا  .ويجود بالأ�سفل �أنوار �ضباب تعمل على مناخ املركبة تلقائيا .تتميز املقاعد اخللفيةبخا�صية
بتقنية ( ليد) ومن اخللف حتوي على �أنوار تعمل بتفنية التدليك للركاب,وبالإ�ضافة يوجد ثالجة خلفية.
املوا�صفات

الأمان:

قامت لكز�س بتزويد ( )Ls460Lاجلديدة بـ  10و�سائد
هوائية خمتلف ارجاء املق�صورة لتوفر احلماية للركاب ب�أذن
اهلل.
املحرك:

دفع رباعي مبحرك � 8إ�سطوانات ب�سعة  4.6ليرت بقوة 383
ح�صان بثامن �سرعات ,وبت�سارع من ال�سكون 100-
كم�/س ب  5.6ثوان.

�أودي A8L

لكز�س Ls460L

�أودي A8L

لكز�س Ls460L

 4.6ليرتات � 8 ,إ�سطوانات
 4.0ليرتات� 8 ,إ�سطوانات
املحرك
 383ح�صان
 420ح�صان
القوة
 5.6ثوان
الت�سارع من100-0كم�/س  4.7ثوان
�أوتوماتيكي � 8سرعات
�أوتوماتيكي � 8سرعات
ناقل احلركة
يبد�أ ال�سعر من  331الف ريال �سعودي يبد�أ ال�سعر من � 319ألف ريال �سعودي
�سعر املكربة
املركبة
ال�شكل اخلارجي
املق�صورة الداخلية
املوا�صفات
الت�سارع
الأمان
املتو�سط
اخلال�صة:

8
7,5
9
7
8
7.9

7
9
8
9
8.5
8.3

�أما �سيارة �أودي A8L

تتمتع �سيارة لكز�س  Ls460Lب�شكل خارجي قوي تتمتع ب�شكل خارجي ناعم ولطيف واداء وت�سارع قوي ,
وعنيف ولكن الديكور الداخلي جيد.
وديكور داخلي فخم.
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مقال

اجملال العربي والفتنة الطائفية
حممد حمفوظ
ونحن �إذ نثري م�س�ألة املذهبية يف ف�ضائنا العام العربي والإ�سالمي  ،لإمياننا
العميق ب�أهمية العمل من �أجل تفكيك هذه العقدة  ،التي تثري الكثري
من امل�شاكل والتوترات واحل�سا�سيات  ،كما �أنها ت�ستخدم من �أجل �أغرا�ض
�سيا�سية خطرية من قبل �أعداء الأمة وخ�صومها التاريخيني .

ينطلق هذا املقال من ر�ؤية �أ�سا�سية مفادها � :إننا يف املجالني العربي والإ�سالمي
�أحوج ما نكون يف ظل هذه الظروف والتطورات �إىل �صياغة �إ�سرتاتيجية
متكاملة للتعامل مع حقيقة التعددية املذهبية املوجودة يف املجتمعات
العربية والإ�سالمية � .إ�سرتاتيجية ال تتجاهل هذه احلقيقة ومتطلباتها الثقافية
واالجتماعية  ،كما �أنها ال تنحب�س يف ق�ضاياها وعناوينها اخلا�صة  ،بل تنفتح
على املجتمع بكل �أطيافه وتنوعه ،من �أجل بناء متحد اجتماعي  -وطني  ،ال فاحلاجة ما�سة اليوم  ،لبناء ا�سرتاتيجية عربية و�إ�سالمية متكاملة للتعامل مع
امل�س�ألة املذهبية يف �أبعادها املتعددة يف املنطقة العربية والإ�سالمية .
يلغي اخل�صو�صيات  ،ولكنه يف ذات الوقت ال ينغلق فيها .
وبدون خلق تفاهمات عميقة حول هذه امل�سائل � ،سيبقى جمالنا عر�ضة
للعديد من االهتزازات والتوترات  .ونحن نعتقد �أن مبادئ معاجلة �أو التعامل
الإيجابي مع حقيقة امل�س�ألة املذهبية يف العامليني العربي والإ�سالمي هي
النقاط التالية :

و�إن �أوطاننا جميعا ال تنه�ض وتعالج م�شاكلها وتواجه حتدياتها � ،إال بوحدتها
امل�ستندة على احرتام كل التنوع والتعدد املوجود يف ف�ضائها االجتماعي
والثقايف وال�سيا�سي  .والدول الوطنية املعا�صرة يف كل �أ�صقاع الدنيا  ،تنطوي
وحتت�ضن كل التنوعات والتعدديات التقليدية واحلديثة  ،و�إن الإدارة ال�سيا�سية
وطبيعة خياراتها  ،هي التي �ستحدد م�ستوى وعمق الوحدة الوطنية يف هذه
املجتمعات  .ف�إذا كانت �إدارة ا�ستعالء وجتاوز لكل حقائق ومقت�ضيات ما � -1إن ثقافة اال�ستئ�صال والف�صل بني مكونات املجتمع الواحد  ،على �أ�س�س
تنطوي عليه املجتمعات من تنوع وتعددية  ،ف�إن الوحدة الوطنية �ستكون ه�شة طائفية ومذهبية  ،ال يبني ا�ستقرارا  ،وال يحرر املجتمعات من عقدها وتوتراتها
و�شكلية � .أما �إذا كانت الإدارة ال�سيا�سية ا�ستيعابية ومرنة وحترتم خ�صو�صيات التاريخية واملعا�صرة  .و�إمنا يزيد من �أوار التوتر  ،ويفاقم من م�شكالت املجتمع
جمتمعها  ،وتبني خياراتها ال�سيا�سية على �ضوء حقائق وطنها و�شعبها  ،ف�إن  ،ويحول دون بناء وحدة اجتماعية ووطنية حقيقية .
الوحدة الوطنية �ستكون �صلبة وعميقة .
و�أحداث التاريخ تعلمنا �أن املجتمع الذي يحت�ضن تعدديات وتنوعات  ،مل
ينب ا�ستقراره بنهج اال�ستئ�صال والتهمي�ش وبناء الكانتونات املنعزلة  ،و�إمنا مت
بناء اال�ستقرار  ،بثقافة اال�ستيعاب واملرونة ال�سيا�سية  ،وتنمية اجلوامع امل�شرتكة
 ،وبناء العالقة على �أ�س�س املواطنة املت�ساوية  ،واحرتام قانوين وثقايف لكل
اخل�صو�صيات واحليثيات .

فالوحدة الوطنية ال تبنى على ح�ساب احلريات العامة وتطوير وا�ستقالل
�شبكات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين  .و�إمنا تبنى من خالل هذه احلريات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين  .فهي الأطر احلا�ضنة لكل مفاهيم وحقائق الوحدة
الوطنية  .ومن يبحث عن بناء وحدة وطنية  ،بعيدا عن قيم احلرية وال�شراكة
والتعددية  ،ف�إنه لن ي�صل �إال �إىل �شكل الوحدة دون م�ضمونها  ،و�إىل ا�سمها
دون حقائقها  .فحقائق الوحدة وجتلياتها العميقة  ،ال تربز �إال بقيم احلرية واملنطقة اليوم حيث تكرث العناوين املذهبية  ،وتتزايد التوترات ال�سنية -
والت�سامح والتعددية و�صيانة حقوق الإن�سان  .فهذه هي بوابة الوحدة الوطنية ال�شيعية يف �أكرث من موقع عربي و�إ�سالمي � ،أحوج ما تكون �إىل ثقافة الو�صل
ال�صلبة وال�سليمة يف كل التجارب واملمار�سات .
واال�ستيعاب ،وتفكيك نزعات الغلو والتطرف وحماوالت املفا�صلة ال�شعورية
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مقال
والعملية بني �أبناء الوطن الواحد على �أ�س�س طائفية ومذهبية .
ونحن �إذ نتحدث عن امل�س�ألة املذهبية يف منطقتنا  ،فهو من �أجل البحث عن
حلول ومعاجلات واقعية لهذه امل�شكلة  ،والتي بد�أت يف الآونة الأخرية بالتمدد
و�أخذ عناوين خطرية تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي لواقعنا العربي
والإ�سالمي .فنحن مع عدم جتاهل هذه امل�شكلة  ،ولكن يف ذات الوقت مع
عدم ت�ضخيمها  ،ومع تظافر كل اجلهود والطاقات لبناء ر�ؤية متكاملة لهذه
امل�س�ألة الهامة واحليوية واحل�سا�سة يف �آن .
فالقوة ال تبنى بالقتل �أو التهجري �أو خطابات التكفري وا�ستعداء ال�سلطات
الدينية وال�سيا�سية  ،و�إمنا باحرتام التعدد والتفاعل الإيجابي مع حقائقه
ومقت�ضياته  ،واالبتعاد عن املكايدات وامل�شاحنات التي ال طائل من ورائها
 ،وامل�ساهمة اجلادة يف بناء وحماية �أ�س�س العي�ش امل�شرتك .

2

 �إن الوقائع الطائفية التي ن�سمع عنها يف العديد من البلدان العربيةوالإ�سالمية  ،لي�ست مدعاة لال�صطفافات الطائفية والتمرت�سات املذهبية  ،و�إمنا
هي مدعاة للوحدة وبناء حقائق االئتالف والتالقي بني خمتلف التكوينات
املذهبية  ،وخلق الإرادة العامة واجلماعية ملعاجلة تلك الوقائع الطائفية املقيتة
 .فلي�س مطلوبا من الواعني من �أبناء جمتمعنا و�أمتنا  ،ويف ظل هذه الظروف
احل�سا�سة  ،التمرت�س املذهبي  ،والتخندق الطائفي  ،و�إمنا املطلوب هو العمل
على معاجلة كل الوقائع الطائفية  ،التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها �أحدا
 .فحينما ن�سمع عن اقتتال �سني � -شيعي يف العراق على �سبيل املثال ،
فهذا لي�س مدعاة لل�سني �أو ال�شيعي للتخندق املذهبي  ،وت�سخيف خطاب
االعتدال والوحدة  ،و�إمنا هو مدعاة لتظافر جهود كل الواعني من املجتمع
والأمة  ،للعمل معا بعيدا عن نزعات اال�صطفاف والتخندق ملعاجلة حالة
االقتتال الطائفي  .فامل�س�ألة املذهبية يف الأمة  ،مع متوالياتها املختلفة  ،ال
تعالج باالنكفاء والعزلة  ،وال تعالج بتوتري الأجواء وخلق اخلطابات املت�شنجة
التي تزيد امل�شكلة ا�شتعاال  .و�إمنا تعالج بالوعي واحلكمة والإرادة العامة التي
تفكك الأزمة وامل�شكلة  ،من موقع التعايل عن اال�صطفافات ال�ضيقة  .فنحن
ينبغي �أن نكون جزءا من احلل  ،ولي�س جزءا من امل�شكلة � .إننا مهما كان
الو�ضع على ال�صعيد املذهبي �صعبا ومتوترا  ،ينبغي �أن ن�ستمر يف حمل م�شعل
الوحدة والتفاهم والتالقي والت�سامح واالعرتاف واالحرتام املتبادل .
 -3ال ريب �أن العالقة ال�سنية  -ال�شيعية  ،تتغذى �سلبيا يف عالقاتها
وح�سا�سياتها ،من جراء تباين الر�ؤية واملوقف من التاريخ و�أحداثه ورجاله
 .بحيث ن�ستطيع القول� :أن العالقات املذهبية يف كل مراحلها  ،ت�ستدعي
التاريخ  ،وتبقي مو�ضوعاته و�أحداثه  ،هو �أحد املجاالت اخل�صبة للجدال �أو
ال�سجال �أو احلوار .

وما نود �أن نقوله يف هذا ال�سياق � ،إننا اليوم ال ن�ستطيع �أن نلغي �أحداث
التاريخ وتطوراته املتعددة  ،كما �إننا ال ميكن �أن تتطابق وجهات نظرنا يف كل
�أحداث التاريخ ورجاالته  .لذلك ف�إن املطلوب على هذا ال�صعيد هو �أن يحرتم
كل منا قناعات الآخر  .ومن �أبرز م�صاديق هذا االحرتام هو عدم الإ�ساءة
�إىل الرموز التاريخية لبع�ضنا البع�ض  .فلي�س مطلوبا �أن تكون ر�ؤيتنا واحدة
ومتطابقة من �أحداث التاريخ ورجاالته  ،ولكن املطلوب هو �أن نحرتم قناعات
بع�ضنا البع�ض التاريخية ،ومننع كل عمليات الإ�ساءة التي تتعر�ض �إليها
بع�ض ال�شخ�صيات التاريخية من هذا الطرف �أو ذاك  .و�إذا نزعنا احل�سا�سية
املذهبية من قراءة التاريخ و�أحداثه  ،تبقى الفر�صة مواتية و�سانحة  ،للدخول
يف حوارات علمية ومو�ضوعية عن تاريخ العرب وامل�سلمني وف�صوله  ،بعيدا عن
املماحكات املذهبية �أو احل�سا�سيات الطائفية.
فما جرى يف التاريخ جرى  ،وال ميكن �أن نوقف حركة التاريخ  ،ولعوامل ذاتية
ومو�ضوعية عديدة  ،تباينت وجهات النظر والر�ؤية يف �أحداث التاريخ  ،وال
ميكن �أن نفر�ض على النا�س ر�أيا واحدا �أو موقفا واحدا  ،ولكن ما ن�ستطيع
القيام به  ،ونطالب به جميع الأطراف هو عدم الإ�ساءة �إىل بع�ضنا البع�ض بقول
�أو بفعل  .فنحن مع احلوار وحرية البحث العلمي والتاريخي  ،ولكننا �ضد
الإ�ساءة �إىل رموز ومقد�سات الآخرين  .ونحن نعتقد �أن االلتزام بهذا املبد�أ
عدم الإ�ساءة �إىل بع�ضنا البع�ض� ،سي�ساهم �إىل حد كبري يف خلق مناخ نف�سي
واجتماعي وثقايف �إيجابي يف�ضي �إىل مبادرات وخطوات تقريبية ووحدوية
ناجحة ومتميزة .
� -4إن اخلطابات الأخالقية والوحدوية بوحدها  ،ال تعالج امل�شاكل املذهبية
والطائفية املوجودة يف العديد من الدول والبلدان العربية والإ�سالمية  .وثمة
ب�سن منظومة
�ضرورة فائقة لإ�سناد هذه اخلطابات والتوجيهات الأخالقية ّ ،
قانونية متكاملة  ،جترم وتعاقب كل من ي�سيء �إىل مقد�سات الآخرين  .فمن
حق �أي �إن�سان � ،أن يعتز بقناعاته ومواقفه ومتبنياته الأيدلوجية والفكرية ،
ولكن لي�س من حقه �أن ي�سيء �إىل قناعات وعقائد الآخرين  .ولكي يتم
�ضبط نزعات الغلو واال�ستئ�صال التي ت�صيب كل الأطراف بدون ا�ستثناء ،
من الأهمية �سن القوانني التي تعاقب كل مواطن و�إن�سان  ،ي�سيء �إىل عقائد
ومقد�سات الآخرين .
واملجتمعات الإن�سانية التي �أ�صيبت بنزعات العن�صرية املقيتة  ،مل تتمكن من
الق�ضاء على هذه الآفة اخلطرية � ،إال بتجرمي ومعاقبة �صاحبها .
وال ميكن لنا يف الدائرة العربية والإ�سالمية  ،من �إنهاء مع�ضلة الطائفية
وخطابات التكفري والإلغاء وبث الكراهية � ،إال ب�سن قوانني وا�ضحة و�صريحة،
تعاقب كل من ي�ساهم يف الإ�ساءة �إىل مقد�سات الآخرين � ،أو ميار�س متييزا
مقيتا �ضد املواطنني على �أ�س�س طائفية �أو مذهبية �أو ما �أ�شبه ذلك .
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مقال
لهذا ف�إننا ندعو كل الدول العربية والإ�سالمية  ،والتي حتت�ضن يف جمتمعها
تعددية مذهبية � ،إىل الإ�سراع يف �سن القوانني  ،التي جترم �أية ممار�سة متييزية
بني املواطنني على �أ�س�س مذهبية  ،وحتث من موقع القانون والإجراءات
الد�ستورية والإدارية �إىل الدمج بني املواطنني  ،وجعل قاعدة العالقة على
كل امل�ستويات هي قاعدة املواطنة ب�صرف النظر عن االنتماء املذهبي
للمواطنني .
�إننا نعتقد �أن هذه العنا�صر واملبادئ  ،ت�ساهم �إذا توفرت الإرادة ال�سيا�سية
واالجتماعية ال�صادقة  ،يف خلق بيئة �سيا�سية وثقافية واجتماعية منا�سبة ،
لإدارة حقيقة التعددية املذهبية يف جمالنا الإ�سالمي  ،على �أ�س�س جديدة
 ،تخرجنا جميعا من �أتون التوترات والهواج�س الدائمة  .و�إننا بذات القدر
الذي ندعو �إىل الإن�صات �إىل حقيقة التعددية املذهبية  ،وتلبية متطلباتها
الثقافية واالجتماعية  ،بذات القدر نرف�ض رف�ضا قاطعا  ،ت�أ�سي�س العالقات
بني �أبناء الوطن واملجتمع الواحد على �أ�س�س طائفية  .فنحن مع االنفتاح
القانوين وال�سيا�سي والثقايف يف كل بلداننا العربية والإ�سالمية على واقع
التعددية املذهبية  ،وحماية هذا الواقع قانونيا و�سيا�سيا وثقافيا ،و�ضد الطائفية
ونزعات االنكفاء الطائفي بكب مربراتها و�أ�شكالها .
واملطلوب عربيا من كل اجلهات والأطراف  ،تفعيل �أ�سباب االندماج وتقوية
عوامل الوحدة امل�ستندة على احرتام التعدد والتنوع  ،واعت�صام اجلميع
�أكرثيات و�أقليات ب�أوطانهم وم�شاريعها الوطنية  ..وذلك لأن االنحبا�س
والتخندق يف ظل عناوين ما دون الوطنية  ،هو ي�ضر باجلميع  ،ويحول املجال
العربي ب�أ�سره �إىل كانتونات متحاجزة ومت�صارعة مع بع�ضها البع�ض  .فال
خيار �أمام الأقليات والأكرثية يف املجال العربي� ،إال االعت�صام بالوحدة
الوطنية ،والعمل على حمل هموم وتطلعات امل�شروع الوطني ،ومعاجلة كل
امل�شاكل والتوترات يف �سياق الوحدة والإ�صالح الوطني.
و�أحدث العراق بكل عناوينها وتفا�صيلها ماثلة للعيان  .فهو ال يحكم
مب�شروع طائفي �أو مذهبي مغلق � ،أو با�ستفراد نخبة �سيا�سية �أو ع�سكرية
�أو اجتماعية باحلكم وال�سلطة  ،و�إمنا هو يحكم بجميع �أبناءه  .ومبقدار
ما يتمكن ال�شعب العراقي من االعت�صام بوطنه ووطنيته  ،بذات القدر
يتمكن من هزمية كل امل�شروعات امل�ضادة واملناق�ضة مل�صلحته وا�ستقراره
ال�سيا�سي ال�سليم  ..فالأوطان جميعا ال حتكم مب�شروعات طائفية خا�صة ،
و�إمنا حتكم مب�شروع وطني ي�ستوعب كل مكونات الوطن  ،ويف�سح املجال
القانوين وال�سيا�سي لكل التعبريات للم�ساهمة الفعالة يف م�شروعات البناء
وتعزيز التالحم الوطني  ..والأكرثية العددية هنا  ،ينبغي �أن ال تكون �سببا
للبط�ش والطغيان واال�ستئثار واال�ستفراد  .والأقلية �أي�ضا ينبغي �أن ال تتحول
�إىل عنوان �سيا�سية للتدخالت الأجنبية �أو توهني االجتماع ال�سيا�سي
العربي  ..فكل الأطراف تتحمل م�س�ؤولية يف و�أد الفنت الطائفية  ،و�إنهاء
كل التوترات التي ت�سئ �إىل املجال العربي يف حا�ضره وم�ستقبله  .ولعل
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املطلوب واملرجتى من كل الأطراف والتعبريات اليوم  ،حمل وتبني امل�شروع
الوطني اجلامع والعادل  ،وي�شرتك اجلميع يف الدفاع عنه وحمل �أعباء تنفيذه
والو�صول �إىل تطلعاته  .فمن حق املغبون ب�صرف النظر عن دينه �أو مذهبه �أو
قوميته �أن يطالب ب�إن�صافه  ،ويطالب ويلح يف الطلب لتحقيق مطلب العدالة
والإن�صاف .ولكن من ال�ضروري �أن يتم كل هذا بطريقة ال تنزع عن هذه
املطالب �صفتها الوطنية العامة  ،وبذلك ي�سهمون من مواقعهم كمواطنني
ذوي حقوق ومطالب وطنية..
ومن ال�ضروري اليوم ويف كل الأوطان العربية  ،العمل على �صياغة م�شروع
وطني متكامل  ،ي�ستهدف بالدرجة الأوىل تفكيك كل الأ�سباب والعوامل
املوجبة لالفرتاق واالنق�سام الداخلي  ،و�إنتاج حقائق حيوية للمزيد من
التالقي والتالحم بعيدا عن الع�صبيات التي حتولت اليوم �إىل وباء تهدد
املجال العربي ب�أ�سره  .والنخب العلمية والثقافية تتحمل م�س�ؤولية كربى
اليوم  ،لو�أد الفتنة الطائفية و�صياغة ر�ؤية جديدة يف التعامل مع حقائق
التعددية الدينية واملذهبية املوجودة يف الف�ضاء العربي  ..ووجود وقائع
طائفية يف هذا البلد العربي �أو ذاك  ،ينبغي �أن ال يدفع النخب الدينية
والثقافية �إىل اال�صطفافات الطائفية  ،و�إمنا للعمل من �أجل معاجلة هذه
امل�شكلة ولي�س االنخراط فيها وامل�ساهمة يف ت�أجيجها ..
فاملجال العربي اليوم  ،يعي�ش حلظات ح�سا�سة وخطرية على �أكرث من �صعيد ،
وتتطلب من جميع الأطراف التعامل مع كل هذه املخاطر والتحديات بوعي
وحكمة  ،حتى نتمكن جميعا من عبور هذه اللحظات ب�أقل خ�سائر ممكنة
..والبحث عن الهويات الذاتية  ،بعيدا عن الكيانات الوطنية � ،سيف�ضي �إىل
املزيد من الفو�ضى وتراجع م�ستويات اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي .
وذلك لأن هذا البحث �سيطلق ديناميات من �صراع الهويات ال�صغرى ،
وت�شبث كل طرف مبواقعه ومكا�سبه  ،مما يحول اجلميع �ضد اجلميع على
قاعدة االنتماءات التقليدية..

وجماع القول :

�أن املجال العربي من �أق�صاه �إىل �أق�صاه  ،يعي�ش جمموعة من التحديات
ومن �أخطرها الفتنة الطائفية  .و�إن مواجهة هذه الفتنة تتطلب من جميع
الأطراف ( الدولة مب�ؤ�س�ساتها املختلفة  ،واملجتمع املدين بنخبه وم�ؤ�س�ساته)
العمل على و�أد هذه الفتنة  ،عرب خلق وعي عربي متكامل جتاه هذه امل�س�ألة
 ،ومعاجلة بع�ض التوترات الطائفية التي تعانيها بع�ض املجتمعات العربية ،
وخلق احلقائق ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية التي ت�صون
الوحدة الوطنية وحتمي مكا�سبها املتعددة  ،وت�سريع وظيفة الت�ضامنات
الداخلية  ،التي ت�ضبط النزاعات  ،وتنظم التباينات  ،وحترر الأمزجة ال�شعبية
والأهلية من �ضغط الع�صبيات الطائفية  ،وتعمل على تنمية امل�شرتك
الإن�ساين والديني والوطني ..

منا�سبات

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

احتفلت �أ�سرتا العوامي واخلباز بزواج ابنهم ال�سيد ماجد �سيد عدنان العوامي
على كرمية �سماحة ال�سيد منري اخلباز  ،بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا الزاير والدا�ؤود بزواج ابنهم �سالم عماد عبد الر�سول الزاير
على كرمية جابر الدا�ؤود ـ بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا �أبو ال�سعود
ون�صراهلل بزواج ابنهم
�سعود ر�ضي �أبو ال�سعود على كرمية
عبد اهلل من�صور ح�سن ن�صراهلل
بالرفاء والبنني
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احتفلت �أ�سرتا ال�سنان واجلمعة بزواج ابنهم �أحمد �سلمان ال�سنان
على كرمية م�ؤيد �صالح اجلمعة  ..بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة الدا�ؤود بزواج ابنها حممد الدا�ؤود
 .بالرفاء والبنني
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منا�سبات

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

احتفلت �أ�سرة الرميح بزواج ابنها �أمين من�صور الرميح بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا الفخر والناجي بزواج ابنهم �أحمد من�صور الفخر
على كرمية خالد �سعيد الناجي  .بالرفاء والبنني
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ح�سن ال�شيخ

القلة الصامتة

يف الآونة الأخرية تكاثرت الدرا�سات اخلا�صة بالق�صة الق�صرية املحلية  .واعني بالدرا�سات املتكاثرة  ،تلك التي كتبت
من قبل باحثينا ودار�سينا وطالبنا يف اجلامعات ال�سعودية  .قبل ذلك كانت الدرا�سات حمدودة جدا  .وكنا ن�ستجدي
�أ�ساتذة الأدب العربي  ،ممن عملوا يف جامعاتنا ال�سعودية ل�سنوات طويلة  .والبع�ض منهم من كتب نقدا متميزا يف الأدب
ال�سعودي  .وقلة من ه�ؤالء امتنع عن امل�شاركة النقدية لأ�سباب عدة  .وقد كتبت منذ �أمد بعيد  ،وتكلمت �شخ�صيا
مع عدد من �أ�ساتذة النقد  ،يف اجلامعات ال�سعودية عن �سر �صمتهم  .فكانت �إجاباتهم مرتددة ومتفاوتة  .وترتاوح بني
االن�شغال واخلوف من الوقوع يف �شرك املجاملة .
ويف املا�ضي القريب كانت العديد من الدرا�سات النقدية تبحث عن هوية ومالمح الفن الق�ص�صي املحلي من الناحيتني
امل�ضمونية وال�شكلية ،واللتني مييزانه عن غريه من جممل الفن الق�ص�صي يف عاملنا العربي ولعل من ابرز من كتب عن
الق�صة الق�صرية والرواية املحلية الدكتور ح�سني علي حممد  ،والدكتور ن�صر حممد عبا�س ،والدكتور طلعت �صبح ال�سيد
والدكتور يو�سف نوفل والدكتور حممد ال�شنقيطي ،وبكري �شيخ �أمني وج ّلهم ممن حاول ت�أ�سي�س هوية حمددة لهذا
الفن الق�ص�صي.
�إال �أن معظم ه�ؤالء الكتاب وقفوا من الق�صة الق�صرية موقفا �سلبيا من خالل تناول تلك التجارب الق�ص�صية وال نعني
بذلك املوقف ال�سلبي ،ذلك املوقف العدائي من الق�صة والق�صا�صني �إمنا هو ذلك التناول اجلزئي يف درا�سة الق�صة نقديا
و�إذا ا�ستثنينا بع�ض ه�ؤالء ،ف�إن من كتب عن الق�صة مل ير فيها �إال بعدها التاريخي فقط ،لذلك فقد تناولها كم�ؤرخ
ومل يتناولها كناقد ،والبع�ض الآخر تناولها بعد �أن ن�سفوا – يف مقدمات كتبهم – هوية الق�صة املحلية ،وجذورها،
وم�صداقيتها ،وتربير ه�ؤالء �إن الق�صة ب�شكلها الفني احلديث ما هي �إال تقليد �أعمى للفن الق�ص�صي الغربي ..لذلك
فق�ص�صنا املحلية ال تعرب عن واقعنا االجتماعي املعي�شي وال تعك�س ثقافتنا وال هويتنا وبالرغم من �أن هذه املداخلة ال
تخلو من ال�صحة �إال �أنها نظرة نقدية متطرفة جتاه الق�صة الق�صرية وروادها.
�أما البع�ض الآخر من النقاد ..ف�إنهم انزلقوا ب�إفراطهم يف تناول هذا الفن ،وتوجهوا للأفراد من ق�صا�صينا وكالوا لهم املديح
والثناء دون ح�ساب و�إذا كنا يف الوقت ذاته نقدر جتارب ه�ؤالء الق�صا�صني و�أ�صالة عطائهم� ..إال �أن جانب املديح والإطراء
فاق جانب النقد الفني النزيه عند تناول جمموعاتهم الق�ص�صية.
�إال �أن هناك كانت قلة من نقادنا املحليني ونقاد العرب املقيمني يف �ضيافتنا بقيت �صامتة حيال احلركة الق�ص�صية املحلية
و�إذا حتدث البع�ض من ه�ؤالء فحديثه ين�صب على تقومي التجربة ال�شعرية املحلية وال يتطرق للفن الق�ص�صي �أما خوفا �أو
حترجا �أو جماملة ..لبع�ض كتاب الق�صة� ،إال �أن الت�شاغل هو �أكرث الأعذار التي يبديها ه�ؤالء حيال �صمتهم عن تناول
جتربتنا الق�ص�صية ،علما �أن �ساحتنا املحلية هي بحاجة ما�سة لر�أي نقادنا الكبار لتحديد م�سارنا الق�ص�صي من اجلانب
النقدي ال لتحديده من اجلانب الإبداعي فحرية الإبداع مكفولة وهي حق للأديب ال للنقاد  ،كما �إننا بحاجة له�ؤالء
النقاد الكبار لر�سم مالمح وهوية الفن الق�ص�صي دون جماملة لأحد وحتديد موقعه ال�صحيح على خريطة العامل العربي
الإبداعية ،وت�سليط ال�ضوء على نقاط ال�ضعف فيه وانحرافاته وم�شاكله ..حتى ميكن حلها ب�أ�سلوب مو�ضوعي بعيدا عن
االنفعال واالرجتالية .
ورغم كل ذلك فان الأدب ال�سعودي  ،وحتديدا الق�صة والرواية  -خالل العقدين املن�صرمني  -قد حققتا جناحات
كربى  ،وم�ساحة قرائية عري�ضة  ،على خمتلف ال�شرائح العربية  .قفزات مل يتخيلها ممن بقي �صامتا عن تناولها خ�شية
االنزالق يف �شرك املديح .

ثقافة

نقطة �آخر

�آخر الكالم

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
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الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود
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alkhatmag@yahoo.com
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www.alkhat.net
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966555810709
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