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عزاؤنا احلار يف شهداء التفجير األرهابي ملسجد األمام علي (ع) بالقديح
نبيه عبد احملسن لبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم
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}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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مصابنا جلل لكنه يف سبيل محمد وآل محمد
صلى اهلل عليه وآله وسلم
أحلى من العسل
ربط اهلل على قلوب الفاقدين بالصبر اجلميل
وعظم اهلل أجورهم وأجورنا جميعاً
واحلمد هلل رب العاملني

السيد زكي السيد حسن السيد باقر العوامي
وعائلته

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

انتهاك داعشي لحرمة مســــــــجد اإلمـــــ
يف اللحظــات األخيــرة ونحــن نضــع اللمســات األخيــرة
مولودنــا
علــى غــاف العــدد  ٥٢مــن مجلــة
الشــهري الــذي يبــذل فريــق العمــل جهــود ًا اســتثنائية
لوالدتــه املضنيــة نــزل علينــا خبــر ًا كالصاعقــة وزلــزل
أفئدتنــا وحــرق قلوبنــا وأشــعل نيــران احلــزن يف
شــرايينا.
خفافيــش اإلرهــاب الداعشــي تســتهدف مســجد
اإلمــام علــي ( عليــه الســام ) ببلــدة القديــح  ،تلــك
البلــدة الهادئــة واحلاملــة بتفجيــر إرهابــي زرع املــوت
ورمــل النســاء
وأحــرق قلــوب أمهــات فلــذات األكبــاد ّ
وي ّتــم األطفــال يف عمــل جنونــي أحمــق ظن ـ ًا منهــم
بــأن هــذا العمــل يوصلهــم (اإلرهابيــن ) إلــى جنــات
اخللــد .يالبئــس مــا زعمــوا وهــم ينشــرون املــوت يف كل
زاويــة مــن زوايــا الوطــن ويبثــون ســمومهم لتفتيــت
وحدتــه وإشــعال الفتنــة التــي حــذر منهــا رســولنا
الكــرمي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .
بعــد أن أكملــت العــدد تضيــف ملحق ـ ًا
متواضع ـ ًا تضامن ـ ًا مــع أبنــاء بلــدة القديــح الغاليــة
وجميــع األهالــي يف محافظــة القطيــف بــل وأرجــاء
الوطــن مواســاة وتضامن ـ ًا مــن أجــل وحــدة وطننــا
الكبيــر .
دعاؤنــا احلــار للشــهداء بالرحمــة واملغفــرة وجنــة
عرضهــا الســموات واألرض ،وللمصابــن بالشــفاء
العاجــل  ،و ألهــل الشــهداء وذويهــم بالصبــر
والســلوان ،وللوطــن بوحدتــه وحلمتــه الوطنيــة وأمنــه
واســتقراره .إنــه ســميع مجيــب

كتب  /خالد السنان
فجعــت القطيــف يف ظهيــرة اجلمعــة الثالــث مــن شــعبان
للعــام  1436مــن الهجــرة والتــي تزامنــت مــع مولــد ســبط
الرســول صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم اإلمــام احلســن
ابــن علــي عليــه الســام  ،ويف اثنــاء تأديــة صــاة اجلمعــة
بتفجيــر إرهابــي استشــهد نحــو  21مواطن ـاً وأصيــب 102
شــخصاً بينهــم  9يف حالــة حرجــة  ،وذلــك بحــزام ناســف
أثنــاء تأديــة املصلــن لفريضــة اجلمعــة يف مســجد االمــام
علــي "ع" ببلــدة القديــح يف محافظــة القطيــف.
وقــد باشــر علــى الفــور عــدد مــن املؤمنــن مهامهــم يف نقــل
الشــهداء و املصابــن إلــى املستشــفى.
إلــى ذلــك وفــور تلقــي اجلهــات األمنيــة البــاغ  ،باشــرت
فــرق الدفــاع املدنــي واالنقــاذ وهيئــة الهــال األحمــر
الســعودي املوقــع  ،إلــى جانــب األهالــي  ،حيــث مت نقــل
الضحايــا مــن موقــع احلــدث إلــى مستشــفيات احملافظــة
ومستشــفيات الدمــام.
يف الوقــت الــذي أكــدت فيــه الداخليــة تلــك العمليــة
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للمتحــدث األمنــي يف الــوزارة  ،لتؤكــد يف بيــان لهــا بأنهــا
لــن تألــو جهــداً يف مالحقــة كل مــن تــورط يف هــذه اجلرمية
اإلرهابيــة اآلثمــة مــن عمــاء أربــاب الفــن الذيــن يســعون
للنيــل مــن وحــدة النســيج الوطنــي باململكــة  ،والقبــض
عليهــم وتقدميهــم للقضــاء الشــرعي لنيــل جزائهــم العــادل.
مــن جهتــه وصــل ســعادة محافــظ القطيــف خالــد بــن
عبدالعزيــز الصفيــان ملوقــع احلــادث برفقــة عــدد مــن
االجهــزة األمنيــة ملعاينــة موقــع احلــادث والوقــوف علــى
أعمــال االنقــاذ للمصابــن.
كمــا توجــه الصفيــان إلــى مستشــفى القطيــف املركــزي
لزيــارة املصابــن.
ويف الســياق ذاتــه زار وزيــر الصحــة خالــد الفالــح املصابني
و أشــرف علــى مــا يتــم تقدميــه للمصابــن مــن رعايــة طبيــة
 ،ووجــه بتســخير كافــة اإلمكانيــات لرعايتهم وخدمتهم.
وتوافــد مئــات األهالــي إلــى مستشــفيات املنطقــة للتبــرع
بالــدم  ،بعــد نــداء اســتغاثة اطلقتهــا املستشــفيات  ،حيــث
تدفــق املئــات للمستشــفيات للتبــرع بالــدم النقــاذ املصابــن.
مــن جهتهــا أعلــن تنظيــم داعــش االرهابــي تبنيــه التفجيــر

وســط إدانــات عربيــة ودوليــة حلــادث التفجيــر.
وقــال املتحــدث باســم البيــت األبيــض يف الواليــات املتحــدة
جــوش ايرنســت  :نعــرب عــن حزننــا لفقــدان األرواح ونديــن
هــذا العنــف.
وتقــدم األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة الدكتــور نبيــل
العربــي  ،يف بيــان اليــوم بخالــص تعازيــه ألســر الضحايــا
الذيــن ســقطوا جــراء هــذا العمــل اآلثــم .
وأعربــت دولــة قطــر عــن إدانتهــا واســتنكارها الشــديدين
للتفجيــر اإلجرامــي الــذي اســتهدف املصلــن.
وأوضحــت وزارة اخلارجيــة الباكســتانية يف بيــان لهــا
مســاء اليــوم أنهــا تعبــر عــن تعاطفهــا وتعازيهــا يف القتلــى
وتتمنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى  ،مؤكــدة أن باكســتان
تديــن اإلرهــاب والتطــرف بجميــع أنواعــه وأشــكاله ويف أي
مــكان .
واســتنكر بيــان صــادر عــن وزارة اخلارجيــة التونســية اليــوم
هــذه العمليــة اإلرهابيــة الشــنيعة التــي تســتهدف زعزعــة
اســتقرار وأمــن اململكــة  ،معبــراً عــن تضامــن تونــس مــع
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ـــــام علي ( ع ) بالقديح في الركعة الثانية
خادم الحرمين :كل مشارك أو داعم مع
جريمة تفجير القديح سيكون عرضة للمحاسبة
وجــه خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود برقية لصاحب الســمو
امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز
آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة فيمــا يلــي نصهــا:
صاحب السمو امللكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
لقــد فجعنــا جميعــاً باجلرميــة النكــراء التــي
اســتهدفت مســجداً بقريــة القديــح مخلفــة
ضحايــا أبريــاء ولقــد آملنــا فداحــة جــرم هــذا
االعتــداء اإلرهابــي اآلثــم الــذي يتنافــى مــع القيــم اإلســامية واإلنســانية.
إن كل مشــارك أو مخطــط أو داعــم أو متعــاون أو متعاطــف مــع هــذه اجلرميــة البشــعة ســيكون
عرضــة للمحاســبة واحملاكمــة وســينال عقابــه الــذي يســتحقه ولــن تتوقــف جهودنــا يومـاً عــن
محاربــة الفكــر الضــال ومواجهــة اإلرهابيــن والقضــاء علــى بؤرهــم.
ونرغــب إليكــم نقــل تعازينــا احلــارة ألهلنــا يف القديــح مــن أســر املتوفــن  ،ـ نســأل اهلل تعالــى
أن يتغمدهــم بواســع رحمتــه ومغفرتــه ويســكنهم فســيح جنتــه ـ  ،ونقــل متنياتنــا ودعواتنــا
للمصابــن بــأن ميــن اهلل عليهــم بالشــفاء العاجــل.
حفــظ اهلل بالدنــا وشــعبنا مــن كل مكــروه إنــه ســميع مجيــب .والســام عليكــم ورحمــة اهلل
وبركاتــه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

محافظ القطيف :يد اإلرهاب ستقطع

قيــادة وشــعب اململكــة وأهالــي الضحايــا .
ووصــف مفتــي اجلمهوريــة اللبنانيــة الشــيخ
عبــد اللطيــف دريــان العمــل اإلجرامــي
الــذي اســتهدف املصلــن بالعمــل اإلرهــاب
بحــق اإلســام ومشــروع فتنــة بــن
املســلمني.
وأدان مفتــى جمهوريــة مصــر العربيــة
شــوقي عــام ,الهجــوم الــذي اســتهدف
أحــد املســاجد ببلــدة القديــح وقــال  :إن
اإلرهــاب كلــه ملّــة واحــدة ،وهدفــه هــو
القتــل والتخريــب واســتهداف اآلمنــن بــا
وازع مــن ديــن أو خلــق أو ضميــر إنســاني
حــي.
قائمة أسماء الشهداء املغدورين األبرار:
 -1محمد حسن عبدرب النبي
 -2سعيد اسماعيل أحمد الغزوي
 -3عيسى أحمد حسن الغزوي

 -4حيدر جاسم أحمد املقيلي
 -5نبيل حسن ناصر العلوي
 -6مصطفى حسني محمد اجلنبي
-7أحمد سعيد أحمد العبيد
 -8يوسف أحمد محمد الغزوي
 -9علي جاسم علي الدرويش
 -10سعيد علي العبيد
 -11محمد حسني أحمد الغزوي
 -12مهدي أحمد اخلاطر
 -13حسني علي ناصر آل يتيم
 -14كمال حسن كاظم العلويات
 -15محفوظ محمد العلويات
 -16محمد أحمد املسباح
 -17رضي حسن علي العراجنة
 -18موسى جعفر علي مرار
 -19محمد علي عفيريت
 -20عبداهلل علوي القديحي
 -21علي صالح الغزوي

كتب /منير النمر
اســتنكر خالــد الصفيــان محافــظ القطيــف
العمليــة االرهابيــة التــي راح ضحيتهــا 21
شــهيدا مبســجد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب
ببلــدة القديــح ،وشــدد لـ"الريــاض" أثنــاء
زيارتــه قبــل قليــل اجلرحــى مبستشــفى
القطيــف املركــزي علــى أن يــد اإلرهــاب
ســتقطع وســيجري التوصــل لهويــة الفاعــل
عبــر التحقيقــات املكثفــة.وزار موقــع
االنفجــار واطمئــن علــى صحــة اجلرحــى
املنومــن يف أقســام مستشــفى القطيــف املركــزي ،وقــال" :إن هــذا احلــدث اإلجرامــي اإلرهابــي
لــن ميــر مــن دون عقــاب ،وســيتم محاســبة جميــع مــن خطــط لــه ،وســينال كل شــخص مخطــط
لإلرهــاب جــزاءه وســتقود التحقيقــات التــي جتــرى حاليــا للفاعلــن وللشــبكة اإلرهابيــة املنفــذة
لــه" ،مشــيرا إلــى أن العمليــة اإلرهابيــة هدفهــا شــق الوحــدة الوطنيــة املتينــة ،وهــي تريــد النيــل
مــن املنجــز احلقيقــي لبالدنــا  ،مؤكــدا أن اجلميــع ملتــف مــع القيــادة وعلــى رأســهم خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اهلل.ووصــف احلــادث بـ"اإلجرامــي
املتعمــد" ،وأضــاف "يــراد منــه بــث الفرقــة ،وهــو حــادث خطيــر جــدا يهــدف منفــذوه إلــى
لتحقيــق فجــوة بــن أبنــاء الوطــن ،ونشــر العــداوة والفتنــة بينهــم" ،مســتدركا "ال ميكــن أن متــر
هــذه اجلرميــة الكبــرى مــن دون عقــاب يشــهده القاصــي والدانــي" ،مشــيرا إلــى أن املخططــن
لهــذا الفعــل إمنــا يأتــي بهــدف إشــعال بالدنــا التــي تدافــع عــن حدودهــا اجلنوبيــة بالداخــل.
وتابــع "مــا حصــل ال ميــت للديــن بصلــة كمــا يدعــي منفــذوه" ،مضيفــا "إن نصــرة ديــن اهلل ال
تكــون باجلرائــم يف مصلــن مؤمنــن بــاهلل ،كانــوا يؤديــون فريضــة الصــاة هلل تعالــى الــذي
نعبــده جميعــا" ،مشــيرا إلــى أن املواطــن واملســؤول يف صــف واحــد ضــد األعمــال اإلرهابيــة
التــي يذهــب ضحيتهــا املؤمنــون بــاهلل ،فـ"رحــم اهلل الشــهداء ،وشــايف اجلرحــى وصبــر ذوي
الشــهداء".
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B

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

نصراهلل بثمن موقف خادم الحرمين ويطالب الجهات الحكومية
بتحمل مسؤوليتها في مواجهة زلزال اإلرهاب
احلكوميــة اآلخــرى ان تقــوم بدورهــا املســاند لــوزارة الداخليــة حملاصــرة هــذه
مــن خــال معرفتــي بشــخصية خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
الظاهــرة التــي باتــت تهــدد ســلمنا األهلــي وتؤثــر علــى صورتنــا خــارج بالدنــا
ســلمان بــن عبــد العزيــز والــدا جلميــع املواطنــن حفظــه اهلل لــم
وأخــص بالذكــر وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد التــي عليهــا واجــب
اســتغرب رســالته التوجيهيــة لســمو ولــي عهــده وزيــر الداخليــة
جتديــد خطابهــا الدينــي ومســوولية تصحيــح املفاهيــم الثابتة قي أذهــان املتأثرين
االميرمحمــد بــن نايــف وقــد اكــد فيهــا علــى موقفــه الصــارم ضــد
بثقافــة التعصــب والتكفيــر وإقصــاء اآلخــر وكذلــك وزارة التعليــم املســؤولة عن اي
مرتكبــي جرميــة اإلرهــاب الداميــة يف قديــح القطيــف هــذه البلــدة
منهــج يــؤدي إلــى وهــم امتــاك احلقيقــة املطلقــة وتكفيــر األخريــن مــن ابنــاء امللــة
الطيبــة األرض واألهــل
اإلســامية خاصــة وان بالدنــا فيهــا اتبــاع مذاهــب إســامية معتبــرة مــن شــيعة
وحــن يؤكــد فائــد البــاد علــى ان مرتكبــي اجلرميــة لــن يفلتــوا
اثنــا عشــرية وزيديــة واســماعيلة وهــو مــا حــاول مركــز امللــك عبدالعزيــر للحــوار
مــن يــد العدالــة فانــه شــمل بالعقــاب كل عناصــر اجلرميــة مــن
الوطنــي إزالــة الوحشــة مــا بــن مكونــات املجتمــع الســعودي يف جلســات متتابعــة
دعــاة ومحرضــن ومتعاطفــن حيــث يضــرب زلــزال اإلرهــاب أرجــاء
علــى مــدى ســنوات دون جــدوى ممــا باتــت معــه احلاجــة مــا ســة لصــدور نظــام
الوطــن واألنكــى ان مــن يقومــون بــه ويقترفــون وســائله املنكــرة ضــد
محمدرضا نصرهلل
تشــريعي يتصــدى لــكل مــن ميــارس متييــزا مذهبيــا أوفيليــا أو عرقيــا آر تصنيفيــا
ابنــاء الوطــن هــم مــن ابنــاء اململكــة و هــم يف غالبيتهــم شــباب تقــوم
بعقوبــات جزائيــة وغرامــات رادعــة لــكل مــن يخــرج علــى اإلجمــاع الوطنــي ويهــدد
عناصــر الشــر باختطافهــم مــن ببيوتهــم ومدارســهم وجامعاتهــم
ليــودوا بأنفســهم وبابنــاء وطنهــم مــوارد الهــاك حتــت غطــاء اجلهــاد املوهــوم فــاي جهــاد الســلم األهلــي معــززا بذلــك العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص بــن كافــة املواطنــن دون
هــذا الــذي يقضــي علــى ضــرورات املســلم مــن امــن النفــس واملــال واألرض والعــرض ان متييــز ومعاقبــة كل مســؤول مييــز بــن املواطنــن علــى أســاس انتماءاتهــم
املولــم للتفــس ان زمــر اإلرهــاب ومــن يشــجعهم وينظــر لهــم ويحرضهــم ويتعاطفــوا معهــم وهنــا اجدنــي احمــل مجلــس الشــورى املســؤولية الكاملــة لتقاعســه عــن إصــدار مشــروع
أمنــا ينفــذون مخططــا عامليــا لتخريــب األوطــان وزعزعــة الســلم األهلــي بإشــعال الفــن نظــام حمايــة الوحــدة الوطنيــة الــذي تقدمــت بــه مــع خمســة مــن الزمــاء الكــرام بعــد
املذهبيــة وتكفيــر مــن ال مياثلًونهــم مذهبيــا وفكريــا وكان اإلســام حكــر عليهــم واهمــن أحــداث الدالــوة اإلرهابيــة رغــم مطالبتنــا املســتمرة بذلــك
أنهــم ميتلكــون احلقيقــة املطلقــة فهــم وحدهــم يف اجلنــة التــي عرضهــا الســموات واألرض كمــا وانــي اشــيد بــدور أصحــاب القلــم وقــادة الــرأي العمــل علــى تعزيــز الصــف الوطنــي
أعــدت للمتقــن بينمــا هــم اليتورعــون عــن ســفك الدمــاء احملرمــة البريئــة بــكل خفــة يف وعــزل كل عابــث مــن الدعــاة أو الكتــاب اواملغريديــن وغيرهــم مــن مثيــري الفــن يف وســائل
حــن ان هــدم الكعبــة املشــرقة املعظمــة هــي أهــون عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى مــن ســفك التواصــل االجتماعــي طالبــا مــن وزيــر الثقافــة واإلعــام ان يبــادر الــى تطبيــق اقصــى
العقوبــات عليهــم وفقــا للمادتــن الثانيــة عشــرة والتاســعةوالثالثني مــن النظــام األساســي
دم مســلم
علــى اي حــال قــي الوقــت الــذي تشــكر القــوات األمنيــة علــى جهودهــا الكبــرى يف مواجهــة للحكــم صونــا لوحدتنــا الوطنيــة مــن كل عابــث بهــا.
محمدرضا نصرهلل .عضو مجلس الشورى
طوفــان اإلرهــاب املدمــر أرجــاء بالدنــا املقدســة الغاليــة والغريــزة ينبغــي تضافــر اجلهــات

شهود عيان:في الركعة الثانية انفجر الحزام وتناثرت األجساد
شــهيد ومصــاب كان املشــهد «الفاجعــة» ٌّ
ٍ
كل يتفقــد
بــن
اآلخــر بحســب املصــاب أبــو علــي البنــاي ،الــذي قــال« :لــم
نكــن إال نصلــي،
لــم يســتمع لصالتنــا لدعائنــا ،كل مــا حولنــا أصبــح ركامـاً
يف ثانيــة ،ونحــن نهـ ّم يف الركعــة الثانيــة مســتقبلني القبلة».
لــم يحبــس أبــو علــي دموعــه مــن علــى ســرير املستشــفى،
متســائ ً
ال« :ملــاذا؟».
أحــد املصابــن كان علــى الســرير املجــاور ،ولكنــه كان مــن
دون حــراك وينظــر للســقف والدمــوع تتســاقط مــن عينيــه.
وطلبــت املمرضــة عــدم احلديــث معــه ،ألنــه «يف حــال
صدمــة» ،أطفــال بإصابــات «بســيطة» ،كانــوا يف حــال ذهــول،
أحدهــم تعلــق برقبــة والــده ،ومــا زال جســده يرتعــش ،وآخــر
علــى الســرير يصــرخ مــن ألــم يف يــده .فيمــا يحاولــون تهدئتــه
ملــداواة جــراح يف يديــه.
وحــن حتــاول اســتخالص حكايــة مــا جــرى ظهيــرة يــوم اجلمعــة
يف بلــدة القديــح مــن ألســنة املصابــن وشــهود العيــان ،تخــرج
بهــذه الروايــة« :كان املســجد يعــج باملصلــن كبــاراً وصغــاراً ،كان
طيــب اجلمعــة يفــوح يف أرجــاء املســجد ،كبــر اإلمــام ليشــرعوا
يف الصــاة ،لــم يكونــوا يعلمــون بــأن بينهــم وبــن املــوت ركعــة،
لــم يتوجســوا خيفــة مــن غريــب دخــل ،ال لشــيء إال ليصلــي
كعــادة كل مــن يه ـ ّم بدخــول مســجد ،اختــار املــكان األوســط يف
املســجد واملصلــون حولــه ،ومــا أن شــرعوا يف الركعــة الثانيــة
حتــى هــوت األجســاد ،يف منظــر وصفــوه بـــ «الكابــوس» ،هنــاك
مــن رفــع رأســه بعــد االنفجــار يســأل عــن صاحبــه ،ابنــه أو
قريبــه ،وهنــاك مــن ســلم الــروح إلــى بارئهــا ،ولــم يخــل بيــت مــن
بيــوت البلــدة مــن شــهيد».
آخــر قــال« :دخــل اإلرهابــي إلــى مســجد اإلمــام علــي عليــه
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غالبيــة املصابــن ،أمــا احلــاالت احلرجــة ،فتــم حتويلهــا إلــى
مستشــفى القطيــف املركــزي ،وبحســب إدارة مســتوصف مضــر
فــإن خمــس ســيارات إســعاف تتبــع املســتوصف نقلــت املصابــن،
والبعــض مت نقلــه بســيارات خاصــة .وتكفــل شــباب القديــح
بتنظيــم حركــة الدخــول واخلــروج إلــى القريــة،
يف ظــل وجــود أمنــي كثيــف ،وبخاصــة حــول املنطقــة التــي يقــع
فيهــا مســجد اإلمــام علــي (موقــع االنفجــار) ،وأكثــر مــن ســبع
مدرعــات طوقــت املــكان ،ونُقــل الشــهداء واملصابــون ،وبقيــت
أشــاء االنتحــاري الــذي تســبب يف الفاجعــة.
الســام ،وتخطــى الرقــاب إلــى أن وصــل إلــى الصــف الثالــث مــن
فجــر
األخيــر ،اختــار أن يكــون يف املنتصــف ،ويف الركعــة الثانيــة ّ
حزامــاً ناســفاً كان يخبئــه حتــت املالبــس ،وأحــدث االنفجــار
دوي ـاً يف البلــدة الهادئــة ،فيمــا دمــر محتويــات املســجد ،فقتــل
وأصــاب عشــرات األشــخاص».
وســرد املصــاب عدنــان الزيدانــي تفاصيــل احلادثــة ،وقــال:
«كنــت يف الصــف الثالــث مــا قبــل األخيــر ،تفاجأنــا بصــوت
االنفجــار مــن دون معرفــة مصــدره أو مكانــه» ،منوه ـاً إلــى أن
«اإلرهابــي كان يقــف يف اجلهــة الشــمالية للمســجد».
وقــال أحــد املصلــن املصابــن يف احلادثــة« :هــرع األهالــي إلــى
املــكان علــى وقــع االنفجــار ،لنقــل الشــهداء واملصابــن إلــى
املستشــفيات ،وبــدأت قــوات األمــن والدفــاع املدنــي تتقاطــر
علــى موقــع املســجد ،وتنتشــر يف املــكان ،وشــيئاً فشــيئاً أُخــرج
الشــهداء واملصابــون مــن املصلــن إلــى اخلــارج ،لتتولــى القــوات
األمنيــة تطويــق املــكان ،وتقــوم بنقــل أشــاء «اإلرهابــي» التــي
بقيــت يف املــكان».
وعلــى أس ـ ّرة مســتوصف مضــر الكائــن يف مدخــل القديــح رقــد

مــن جانــب آخــر للمشــهد ،ويف مستشــفى القطيــف املركــزي،
يقــف علــى بوابــة املستشــفى والــد الشــهيد حســن ناصــر
العلــوي ،فيمــا يحوطــه عشــرات املعزيــن يف استشــهاد ابنــه نبيــل.
وبدموعــه التــي مــأت شــيبته قــال« :ابنــي كان يف الصــف الثالــث
مــن جمــوع املصلــن ،بينمــا كنــت أقــف يف الصــف األول».
وداخــل املستشــفى يتنهــد أحــد املصابــن ،وهــو يقــول« :راح
الكثيــر» .وعنــد ســؤاله عــن إصابتــه أجــاب ابــن أخيــه الــذي
يقــف إلــى جانبــه« :علــى رغــم إصابتــه يف يــده وقدمــه إال أنــه
أســهم يف إنقــاذ بقيــة اجلرحــى ،حتــى مجــيء ســيارات اإلســعاف
التــي نقلتــه بدورهــا» .وحتســر املصــاب جعفــر آل درويــش ،الــذي
يرقــد علــى ســريره األبيــض مبالبســه امللطخــة بالــدم ،بقولــه:
«كنــت صائمـاً ،لكــن هــذا اإلرهابــي أفســد صومــي» ،مشــيراً إلــى
عــدم إكمــال صالتهــم التــي انتهــت يف الركعــة الثانيــة بعــد تفجير
اإلرهابــي .وإلــى جانبــه يرقــد املصــاب عبدالكــرمي آل مــرار،
وبجانبــه ابنــه املصــاب أيضـاً بشــظايا داخــل قدمــه جــراء القنبلــة
التــي فجرهــا اإلرهابــي.

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

عبد الرسول شهاب وإخوانه
بأحر التعازي إلى أهالي بلدة القديح
وجميع أهالي محافظة القطيف
باستشهاد ضحايا التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي ( ع ) بالقديح
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الشهداء ويدخلهم فسيح جناته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على املصابني بالشفاء
العاجل وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

علي صالح غزوي

حيدر جاسم أحمد املقيلي

سعيد علي اعبيد

رضي حسن علي العراجنة علي جاسم علي الدرويش نبيل حسن ناصر العلوي

أحمد سعيد أحمد العبيد

محمد أحمد املسباح

عبد اهلل علوي القديحي

إدانات عربية ودولية لحادث تفجــــــ
اســتهدف هجــوم انتحــاري مســجد اإلمــام علــي خــال صــاة
اجلمعــة يف بلــدة القديــح يف محافظــة القطيــف  ،موقعــا
 21شــهيد وعشــرا اجلرحــى  ،مــا يهــدد بتصعيــد التوتــرات
الطائفيــة يف اململكــة.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية عــن املتحــدث األمنــي لــوزارة
الداخليــة قولــه إنــه "اتضــح أنــه أثنــاء أداء املصلــن لشــعائر
إقامــة صــاة اجلمعــة مبســجد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب
ببلــدة القديــح مبحافظــة القطيــف ،قــام أحــد األشــخاص
بتفجيــر حــزام ناســف كان يخفيــه حتــت مالبســه مــا نتــح عنــه
استشــهاد وإصابــة عــدد مــن املصلــن" ،واثــار هــذا احلــادث
حالــة مــن الغضــب والســخط وقوبــل بإدانــات شــديدة ،ليــس
فقــط علــى املســتوي العربــي ،ولكــن امتــدت اإلدانــات علــى
مســتوي العالــم.
قطر
أعربــت دولــة قطــر عــن إدانتهــا واســتنكارها الشــديدين
للتفجيــر اإلجرامــي الــذي اســتهدف املصلــن أثنــاء تأديتهــم
لصــاة اجلمعــة اليــوم ،يف أحــد مســاجد محافظــة القطيــف
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والــذي أســفر عــن وقــوع عــدد
مــن القتلــى.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة يف بيــان لهــا اليــوم ،وقــوف دولــة قطــر
مــع اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة يف تصديهــا لألعمــال
اإلجراميــة التــي تهــدف لزعزعــة األمــن ،وبــث الفتنــة بــن أبنــاء
الشــعب الســعودي..
األردن
دان األردن التفجيــر الــذي وقــع اليــوم اجلمعــة ،يف أحــد
املســاجد يف بلــدة القديــح مبنطقــة القطيــف يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،نتيجــة إقــدام إرهابــي علــى تفجيــر نفســه فيــه.
وأعــرب وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي
باســم احلكومــة الدكتــور محمــد املومنــي ،عــن أســف األردن
واســتنكارها لهــذا العمــل اإلرهابــي ،مشــددا علــى تضامــن
األردن مــع اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة يف مواجهــة
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العنــف واإلرهابيــن.
مصر
أعربــت مصــر عــن بالــغ تعازيهــا يف ضحايــا احلــادث اإلرهابــي
الــذي وقــع اليــوم اجلمعــة ،يف مســجد اإلمــام علــى بــن أبــي
طالــب مبحافظــة القطيــف بالســعودية.
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم وزارة اخلارجيــة علــى وقــوف
مصــر وتضامنهــا الكامــل مــع اململكــة حكومــة وشــعبا يف
مواجهــة اإلرهــاب الغاشــم ،متمنيــا الشــفاء العاجــل للمصابــن،
وأن يلهــم املولــى عــز وجــل أســر الضحايــا الصبــر والســلوان.
مفتي مصر
أدان الدكتــور شــوقي عــام ،مفتــى اجلمهوريــة املصريــة ،العملية
اإلرهابيــة التــي اســتهدفت مســجدًا بقريــة القديــح مبدينــة
القطيــف باملنطقــة الشــرقية باململكــة العربيــة الســعودية ،ممــا
ـخصا وإصابــة العشــرات.
أســفر عــن مقتــل مــا يزيــد عــن  30شـ ً
وقــال مفتــى اجلمهوريــة يف بيــان لــه" :إن هــؤالء املتطرفــن
املجرمــن جتــرؤوا علــى حرمــة بيــت مــن بيــوت اهلل ،وســفكوا
فيــه دمــاء املصلــن الذيــن اجتمعــوا ألداء فريضــة صــاة
اجلمعــة ،ولــم يراعــوا لدمــاء املســلمني وال بيــوت اهلل حرمــة،
فأصبحــوا بذلــك مــن أهــل اخلــزي يف الدنيــا والعــذاب العظيــم
يف اآلخــرة.
وأضــاف :يقــول تعالــىَ " :و َمـ ْن ْ
ـاج َد ّ ِ
الل أَن
مــن َّمنَـ َع َم َسـ ِ
أظل َـ ُم ِ َّ
اس ـ ُم ُه َو َس ـ َعى فــى خَ َرا ِب َهــا أ ُ ْولَـ ـئ َ
ِك َمــا َكا َن لَ ُه ـ ْم أَن
يُ ْذ َك ـ َر فِ ي َهــا ْ
ن ل ُهــ ْم يف ال ّ ُدنْيَــا خــزي َولَ ُهــ ْم يف ِ
اآلخــ َر ِة
يَ ْدخُ لُوهَ ــا ِإ ّالَ خَ ائِفِ ــ َ
اب َع ِظي ـ ٌم".
َع ـ َذ ٌ
وقــال كذلــكَ " :و َمــن يَ ْقتُـ ْل ُمؤْمِ ًنــا ّ ُمتَ َع ِ ّمـدًا َف َجـزَا ُؤهُ َج َه ّنَـ ُم خَ ا ِلـدًا
فِ ي َهــا َو َغ ِضــب َّ
اللُ َعلَيْــهِ َولَ َعنَـ ُه َوأَ َعـ َّد لَـ ُه َع َذا ًبــا َع ِظي ًمــا" .وشــدد
َ
املفتــى علــى أن هــؤالء اإلرهابيــن يســعون إلــى جــر النــاس إلــى
مســتنقع الطائفيــة التــي نبذهــا اإلســام وحــذر منهــا ،ملــا تــؤدى
إليــه مــن خــراب البــاد وزعزعــة اســتقرارها وأمنهــا ،واالقتتــال
وســفك الدمــاء بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ،فيكونــوا مثــل أولئــك

الذيــن نعــى اهلل عليهــم تخريــب بيوتهــم بأيديهــم ،فقــال عنهــم:
اعتَ ِب ـ ُروا يَــا أُو ِلــى
"يُخْ رِ بُــو َن بُيُوتَ ُهــم ِب َأيْدِ يهِ ـ ْم وأيــدي ْالُؤْمِ ِن ـ َ
ن َف ْ
صــارِ " ،مؤكــدا أن اهلل أمرنــا بــأن نعتبــر مــن هــذه احلــال
ْالَبْ َ
حتــى ال نقــع يف مثلهــا.
اجلزائر
أدانــت اجلزائــر بـ"شــدة" الهجــوم االنتحــاري الــذي اســتهدف
اليــوم اجلمعــة ،مســجدا يف محافظــة القطيــف باململكــة العربيــة
الســعودية ،مخلفــا قتلــى وجرحــى مــن بــن املصلــن ،داعيــة إلــى
تكثيــف اجلهــود حملاربــة اإلرهــاب.
وقــال املتحــدث الرســمي لــوزارة اخلارجيــة ،عبــد العزيــز بــن
علــي الشــريف" ،نديــن بشــدة الهجــوم االنتحــاري الغــادر الــذي
اســتهدف اليــوم اجلمعــة ،مســجدا ببلــدة القديــح يف محافظــة
القطيــف باململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ،والــذي أســفر
عــن ســقوط العديــد مــن القتلــى واجلرحــى مــن بــن املصلــن".

جامعة الدول العربية
أدان الدكتــور نبيــل العربــي األمــن العــام جلامعــة الــدول
العربيــة التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف مســجد اإلمــام علــي
بــن أبــي طالــب ببلــدة القديــح مبحافظــة القطيــف ،والــذي أدى
إلــى مقتــل وإصابــة عشــرات املصلــن مــن املواطنــن األبريــاء.
وقــال األمــن العــام "إن اســتهداف املســاجد واألماكــن الدينيــة
مــن قبــل املنظمــات اإلرهابيــة يهــدف إلــى إشــعال نــار الفتنــة،
وتهديــد وحــدة النســيج الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية
ودول املنطقــة".
وعبــر األمــن العــام عــن ثقتــه بقــدرة اململكــة العربيــة الســعودية
حكومــ ًة وشــعباً حتــت القيــادة احلكيمــة خلــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،علــى وأد نــار الفتنــة،
ومحاســبة املتورطــن يف هــذه اجلرميــة اإلرهابيــة ،وتقدميهــم
إلــى العدالــة.
وتقــدم األمــن العــام بخالــص التعــازي واملواســاة ألســر
الضحايــا وللشــعب الســعودي ،متمنيـاً الشــفاء العاجــل للجرحــى

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

حسني ناصر آل يتيم

محمد عبد اهلل علي عفيريت

كمال حسن العلويات

محفوظ محمد العلويات

موسى جعفر مرار

سعيد إسماعيل أحمد الغزوي

يوسف أحمد محمد الغزوي

مصطفى حسني محمد اجلنبي

عيسى أحمد حسن غزوي

محمد حسن عبد رب النبي

ـير مسجد اإلمام علي(ع)
واملصابــن.
األحزاب العربية املدنية
أدانــت منظمــة األحــزاب العربيــة املدنيــة ،احلــادث اإلرهابــي،
الــذي وقــع اليــوم يف أحــد املســاجد الســعودية باملنطقــة
الشــرقية ،والــذي تســبب يف مقتــل وإصابــة عــدد مــن أبنــاء
الشــعب الســعودي.
وبعــث الدكتــور نبيــل دعبــس ،أمــن عــام املنظمــة ورئيــس حــزب
مصــر احلديثــة ،رســالة خلــادم احلرمــن الشــريفني ،مؤكـدًا أن
اإلرهــاب األســود واألعمــى والــذي انتهــك حرمــة بيــت مــن بيــوت
اهلل لــن ينــال مــن الســعودية أرض احلرمــن الشــريفني ،وأن
األمــن الســعودي قــادر علــى كشــف كل احملرضــن واملتورطــن
يف هــذا احلــادث اإلرهابــي.
وقــال محمــود نفــادى املتحــدث الرســمي باســم املنظمــة ،يف
بيــان ،إن هــذا احلــادث يكشــف بوضــوح املخططــات اإلرهابيــة،
التــي تســتهدف دول املنطقــة ،وأن هــذا احلــادث ليــس ببعيــد
عــن احلوثيــن وحلفائهــم للضغــط علــى الســعودية لتعديــل
مواقفهــا القويــة ملواجهــة ومحاربــة اإلرهــاب ،مضيفـاً ":أن دمــاء
الســاجدين هلل ســتلعن هــؤالء اإلرهابيــن ومــن يقــف وراءهــم
وأن جميــع الشــعوب العربيــة واإلســامية تســاند الســعودية".
البرملان الدولي
اســتنكر البرملــان الدولــي لألمــن والســام العمليــة اإلرهابيــة
الغــادرة التــي اســتهدفت مســجد اإلمــام علــى يف قريــة القديــح
مبحافظــة القطيــف بالســعودية ،وراح ضحيتــه أكثــر مــن 30
مصليــا أثنــاء صــاة اجلمعــة.
وأكــد اإلعالمــي محمــد زكريــا ،إمــام املديــر اإلقليمــي للبرملــان
الدولــي لألمــن والســام بالشــرق األوســط علــى تضامــن
البرملــان مــع الســعودية قيــادة وشــعبا يف مواجهــة التحديــات
التــي تواجههــا يف هــذه املرحلــة ،مشــيرا إلــى أن مــا يحــدث
اآلن هــو فتنــه جديــدة يتــم زراعتهــا داخــل الســعودية ،وعلــى
املســئولني اكتشــافها مبكــرا ،.كمــا أعلــن عــن خالــص العــزاء

ألســر الذيــن راحــوا ضحيــة هــذا احلــادث اإلرهابــي الغاشــم.
التعاون اإلسالمي
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي التفجير اإلرهابي الذي
أســفر عــن مقتــل وجــرح عــدد كبيــر مــن املصلــن أثنــاء أدائهــم
صــاة اجلمعــة اليــوم ،يف أحــد املســاجد ببلــدة القديــح
مبحافظــة القطيــف بالســعودية.
وقال األمني العام للمنظمة إياد بن أمني مدني" ،إن الذين
قامــوا بهــذا العمــل وخططــوا لــه ودعمــوه ,إمنــا ينفــذون توجهــا
يعمــل علــى تفكيــك مكونــات املنطقــة ،وتغليــب روح االنقســام
بــن مواطنيهــا ،وكســر توازنهــا املجتمعــي التاريخــي ،وزجهــا يف
حالــة مــن الفوضــى املســتدامة.
وأوضــح أن "التفجيــر اإلرهابــي يف القديــح انتهــك حرمــة
بيــت مــن بيــوت اهلل يف يــوم جمعــة ،واســتهدف مصلــن صــاة
اجلمعــة ،األمــر الــذي ال ميكــن أن يقــدم عليــه إال إرهابــي
جتــرد مــن إســامه ومــن إنســانيته" ,معربـاً "عــن ثقتــه يف قــدرة
األجهــزة األمنيــة املختصــة علــى مالحقــة اجلنــاة ،وتقدميهــم
للعدالــة ،والكشــف عــن انتماءاتهــم" ،حســبما ذكــرت وكالــة
األنبــاء الســعودية.

محمد حسني أحمد الغزوي

مهدي أحمد اخلاطر

الشيخ العنكي :الحادث اإلرهابي
يجب أال يزيدنا إال تالحماً
قــال الشــيخ عبــاس العنكــي،
أحــد أبــرز علمــاء القديــح،
إن احلــادث اإلرهابــي يجــب
أال يزيــد األهالــي إال تالحمـاً
ووحــدة ،الفت ـاً
إلــى أهميــة تعزيــز اللحمــة
الوطنيــة مــن خــال املنابــر،
وجميــع وســائل اإلعــام،
وليــس العكــس.
وركــز علــى أن الفتنــة أشــد مــن القتــل ،وأن َمــ ْن ذهــب
ضحيــة هــذا العمــل اإلرهابــي اجلبــان هــو شــهيد ،ألن
روحــه ارتقــت إلــى بارئهــا بعــدوان غاشــم ،وغــادر يف خيــر
األيــام ،وهــو يــوم اجلمعــة ،ويف أطهــر األماكــن املســجد.
وقــال إن «مــن املهــم أن تؤخــذ هــذه احلادثــة مــن جانــب
إيجابــي ،وهــو تعزيــز اللحمــة الوطنيــة يف مواجهــة األعداء،
الذيــن يريــدون شــق الصــف .داعيـاً إلــى سـ ّـن قانــون حــازم،
وصريــح حملاربــة العنصريــة ،والطائفيــة ،والقبليــة ،ألن
أعــداء الديــن ،والوطــن ،يريــدون نشــر الفتنــة ،وهــي أبعــد
عــن املجتمــع الســعودي ممــا يتصــورون ،بــإذن اهلل.

البيت األبيض
أدان البيــت األبيــض اليــوم اجلمعــة ،الهجــوم االنتحــاري الدامــي
الــذي اســتهدف مســجدا خــال صــاة اجلمعــة يف القطيــف
شــرق الســعودية ،إال أنــه قــال أه ال يســتطيع تأكيــد إعــان
تنظيــم الدولــة اإلســامية مســؤوليته عــن الهجــوم.
وقــال املتحــدث باســم البيــت األبيــض جــوش ايرنســت "نعــرب
عــن حزننــا لفقــدان األرواح ،ونديــن هــذا العنــف ،وجميــع
الضحايــا كانــوا مــن املســلمني" ،وقــال البيــت األبيــض أنــه
غيــر مســتعد لتأكيــد صحــة اإلعــان عــن املســؤولية ،وأضــاف
ايرنســت أن "حتديــد املســؤول هــو أمــر ال يــزال خاضعــا
للمراجعــة".
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أمير المنطقة الشرقية يتفقد المصابين في التفجير اإلرهابي
بالقديح بمستشفى القطيف والدمام المركزي
أكــد صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن
عبــد العزيــز أن زيارتــه للمصابــن أتــت بتكليــف مــن
خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود  -حفظــه اهلل  ,-ونقــل متنياتــه ألبنائــه املواطنــن
الذيــن أصيبــوا بهــذا احلــادث األليــم ,مشــيراً بأنــه أقــل
مــا يقــال عليــه أنــه عمــل إجرامــي وغيــر مبــرر ,ويف نفــس
الوقــت كلنــا شــعب ســعودي نقــف صف ـاً واحــداً ضــد مــن
يريــد أن يســيء ألي مواطــن يف أي بقعــة مــن أراضــي
اململكــة.
وقــال ســموه  :إن خــادم احلرمــن الشــريفني يتابــع باهتمــام
حالــة أبنائــه املواطنــن ,وحالــة الوضــع يف قريــة القديــح
والتأكــد مــن احلصــول علــى الرعايــة الطبيــة الالزمــة
للمصابــن ,ومت بحضــور معالــي وزيــر الصحــة الــذي باشــر
بنفســه نقــل املصابــن للمستشــفيات يف املنطقــة.
وحمــد ســموه اهلل عــز وجــل علــى قضائــه وقــدره  ,مؤكــداً
أن أبــواب العدالــة ســتضل بــإذن اهلل دائمــاً وأبــدا قــادرة
وعازمــة بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ولــن يهــدأ بــال ألي رجــل
مــن رجــال األمــن مــا لــم يتوصلــوا ملــن يقــف وراء هــذه
اجلرميــة النكــراء جتــاه أبنــاء الوطــن.
وقــدم ســموه العــزاء ألســر الشــهداء الذيــن شــاءت إرادة
رب العاملــن أن يستشــهدوا يف هــذا اليــوم الفضيــل ,متمنيـاً
إلخواننــا املصابــن الشــفاء العاجــل  ,ومؤكــداً يف الوقــت
نفســه متابعــة خــادم احلرمــن الشــريفني وســمو ولــي
العهــد وســمو ولــي ولــي العهــد ألحوالهــم ,وأنهــم ســيتلقون
العنايــة الالزمــة.
وشــدد ســموه بأن من أراد اإلضرار بهذا البلد ســواء بشــق
اللحمــة الوطنيــة أو باإلســاءة لديننــا أو لوطننــا فلــن نقــف
مكتــويف األيــدي وســنقف بــكل صالبــة وبــكل قــوة لــكل مــن
يريــد اإلضــرار بهــذا الوطــن كائن ـاً مــن كان  ,مشــيراً بأنــه
ليــس هنــاك أي تبريــر ألي عمــل إجرامــي بهــذا الشــأن.
وأضــاف ســموه أن أبناءنــا وإخواننــا املصابــن الذيــن
مت زيارتهــم وزيــارة أهاليهــم يتمتعــون مبعنويــات عاليــة
ويحمــدون اهلل ومحتســبني  ,مؤكــداً بأنــه مــن عــرف ربــه
فإنــه وهلل احلمــد بخيــر

مدير تعليم الشرقية يزور مدارس القديح صباح األحد
تفقــد مديــر التعليــم باملنطقــة الشــرقية الدكتــور
عبدالرحمــن املديــرس  ،صبــاح األحــد  ،مــدارس بلــدة
القديــح  ،لإلطــاع علــى ســير االختبــارات النهائيــة.
وتأتــي هــذه الزيــارة بعــد يومــن مــن املجــزرة التــي
طالــت مســجد االمــام علــي يف القديــح  ،وراح ضحيتهــا
نحــو  123بــن شــهيد وجريــح .وكان مديــر إدارة مكتــب

التعليــم يف القطيــف عبدالكــرمي بــن عبــداهلل العليــط،
أعلــن أن االختبــارات النهائيــة للفصــل الدراســي الثانــي
1436-1435هـــ ســتكون يف موعدهــا املقــرر ،مــع مراعاة
الطــاب والطالبــات أصحــاب الظــروف اخلاصــة مــن
ذوي املصابــن أو الشــهداء يف حــادث القديــح ملــن يرغــب
منهــم يف تأجيــل اختباراتــه إلــى وقــت الحــق.

د.املديرس مع الطالب (حسني)
ابن الشهيد كمال العلويات
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د .املديرس مع الطالب (حسن )
ابن الشهيد نبيل العلوي

حزن القديح
الشاعر حسني آل جامع
مـــاذا يســـطر هاهنـــا قلمـــي
ليـــل  ..غريـــب الوجـــه خضبـــه
كنـــا نعيـــش الســـبط مولـــده
والهـــة
األرواح
ونهيـــئ
حتـــى أمـــض قلوبنـــا حـــدث
يف مســـجد حتيـــا النفـــوس بـــه
فان ــدس رج ــس ل ــم يك ــن بش ــرا
مـــا بـــن دالـــوة  ..مروعـــة
لكننـــا وعـــاك  ..شـــيعتكم
مهمــا استشــاط اجلــور يف حنــق
ســـنظل نحياكـــم أســـى وهـــوى
رغ ــم اجل ــراح  ..نعي ــش ياقم ــرا

أيخــط دفء هــواك  ..أو أملــي ؟
حـــزن القديـــح  ..بآهـــة ودم
أنســـا بفرحـــة ســـادة األمم
حتـــى تلـــوذ بحامـــل العلـــم
مـــر املـــذاق  ..مشـــوه القســـم
روح الص ــاة  ..هن ــا عل ــى ق ــدم
ليلطـــخ التكبيـــر يف حـــرم
وأســى القديــح  ..وشــائج األلــم
ظـــل لكـــم بعزميـــة وفـــم
وأهـــال فينـــا وابـــل الضـــرم
مهمـــا تفاقـــم بغـــي منتقـــم
عيـــدا يشـــع  ..بحالـــك الظلـــم

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

الدالوة..القديح ..فهل من مزيد
يفجــر إرهابــي
هــي األولــى مــن نوعهــا ،بحــزام ناســف ّ
جمع ـاً مــن املصلــن يف اململكــة العربيــة الســعودية مبنطقــة
القطيــف (بلــدة القديــح).
حــدث يجعــل مســؤولي الوطــن يف محـ ٍّ
ـك عظيــم قــد جتاهلوه
باألمــس حــن حــدث مــا حــدث يف (الدالــوة) .ال أدري كــم
مــن دروس األلــم والفقــد واملصــاب نحتــاج حتــى نفهــم أنــه ال
أمــان مــن الطائفيــة املقيتــة مــا لــم ُتـ ّرم؟!
أتذ ّكــر جيــدا صراخــات أهــل الوطــن حــن ســقط شــهداء
أمين عبد اهلل القطري
قانــون يجــ ّرم الطائفيــة العميــاء.
ٍ
(الدالــوة) مطالبــن بســنِّ
الصغيــر والكبيــر ،الســني والشــيعي ،الشــمالي واجلنوبــي،
الشــرقي والغربــي كلهــم نــادوا بذلــك يف مجالســهم ،وكتاباتهــم ،وخطاباتهــم .ولكــن ك ّل هــذه
األصــوات إلــى اآلن لــم جتــد لهــا أذ ًنــا صاغيــة .ولــكأن الدمــاء املســالة لــم تكــن لهــا حرمــة!
ال يخفــى أزيــز هــذا اإلحتقــان املتمــادي واملتفشــي علــى عاقــل! ولرمبــا بــات موضــة مــن ال
موضــة لــه .وســائل التواصــل حبلــى بجيـ ٍـش مــن الوحــوش يف تويتــر ويوتيــوب وفيســبوك .يكتبــون
وينطقــون دومنــا أ ّيــة خــوف أو رادع .وكثيــرا مــا يفخــرون ويؤججــون وال مــن رقيـ ٍـب عتيــد .حينمــا
تتجــول يف أحدهــا ،جتــد قنابــل موقوتــة تترصــد الهجــوم علــى
مك ـ ّون مــن مكونــات الوطــن متــى مــا ســنحت الفرصــة .لــك يف
ذلــك مــا يخــزي العــن حــن بحثــك عــن مفــردة (الروافــض) يف
أفنيــة التواصــل اإلجتماعــي .وأيــن الغرابــة؟! فــكل ذلــك نتــاج
لقــد ســال الــدم يف محــراب الصــاة ،وهتكــت العبــادة ،وهدمــت املســاجد ،ويتمــت البيــوت
طبيعــي ملــا متتلــئ بــه بطــون التــراث مــن شـتّى أصنــاف التكفيــر،
ورملــت النســاء .لكــن أيــن ؟ بــدار أبــن ســعود ! ومبملكــة التوحيــد ،وبجــوار قبلــة املســلمني،
والتخويــن ،والتعـ ّدي علــى املســلمني الشــيعة فضــا عــن الفتــاوي
وبجــوار قبــر خــامت األنبيــاء صلــى اهلل عليــه وآلــه وصحبــه الكــرام  ،فلـــقد فجــع الوطــن مــن
التــي ال تــكاد جتــد فيهــا ســوى شــرعنة القتــل والتفــن فيــه .قبــل
قبــل  ،وآخرهــا بالدالــوة واليــوم بالقديــح ،فغــدر وقـــتل املواطــن مواطنيــه  ،مــن الطفــل حتــى
فتــرة ليســت بالطويلــة تتعــدى جريــدة مــن جرائــد الوطــن ناشــرة
الشــيخ  ،أي أبــن الوطــن قتــل أبنــاء الوطــن  ،تقربـاً وقربانـاً هلل ! إلــى والدنــا خــادم احلرمــن
قبيــح نســخها بــكل "أمــان ســاملني" متجاهلــة واجبهــا يف تفتيــت
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اهلل ،وإلــى احملمديــن الكرميــن حفظهمــا
الطائفيــة .فهــل جنــت اآلن ثمارهــا؟! اإلعــام اإلجتماعــي مــن
اهلل ،وإلــى كل مســؤول بهــذا الوطــن الكــرمي  ،بعــد التحيــة والســام بتحيــة اإلســام .
جهــة والصحافــة مــن جهــة واملناهــج والفتــاوي مــن جهــة ،الــكل
أباءنــا ونحــن وأبنائنــا عيــال امللــك عبدالعزيــز طيــب اهلل ثــراه  ،عهــدة وأمانــة منــه يف
ا لهــا وأه ـ ً
ا لهــا وأه ـ ً
رقابكــم  ،وأنتــم أه ـ ً
يهــذي مبــا يشــاء ناشــرا لثقافــة احلقــد والطائفيــة وطاعنــا يف
ا لهــا  ،ونطالــب بتجــرمي الطائفيــة املذهبيــة
صادق
فوزي
ً
بعــض أبنــاء الوطــن.
املقيتــة  ،وبــكل وســائلها وطرقهــا ودهاليزهــا  ،بــدءا باألعــام وقنواتــه وصحفــه  ،والتعليــم
أبنــاء الوطــن الشــرفاء اليــوم جميعــا يف عــزاء .وســيظل هــذا
ومعلميــه وكتبــه  ،واملســاجد وخطبائــه وخطبــه  ،والتجمعــات والفعاليــات  ،وبــكل وســائل
العــزاء متجــددا يف يومياتهــم مــا لــم تُنقّــح املناهــج اوتُســتهجن
التواصــل االجتماعــي اإللكترونــي  ،وأن يعاقــب املخالــف ويحاكــم  ،وكل مــن يحــرض علــى
الطائفيــة وزعزعــة أمــن البــاد وأشــاعه الفتنــة بــن العبــاد  ،فأمــن البلــد خــط أحمــر ،وال جــدال فيــه ! وأمــام كل يف فصــول املــدارس واجلامعــات بعــد أن لُقنــت لســنني وســنني.
مواطــن ،وبغــض النظــر عــن انتمائــه أو نحلتــه .رحــم اهلل شــهداء الوطــن  ،مــن يــذب عنــا باحلــدود  ،ورجــال األمــن مجــرد اإلدانــة والشــجب واالســتنكار ال ينهــي املآســي والويــات.
واملواطنــن  ،وشــفى املرضــى  ،والعــزاء لذويهــم  ،و نحمــد اهلل علــى وعــي املواطنــن مبختلــف أطيافهــم  ،وتالحمهــم  ،فُجعنــا باألمــس بالعزيــزة (الدالــوة) ،واليــوم باحلبيبــة (القديــح)
وتعاضدهــم  ،الذيــن اختلطــت دمائهــم بأجســادهم بعــد املصيبــة  ،وهــذا يــدل علــى طيبــة وســماحة الشــعب الســعودي وحتمــا سيســتمر اإلفتجــاع مــا دامــت "شــخطة قلــم" قــرار جتــرمي
متعســرة.
الطائفيــة
خلــف قيــادة حكيمــة حفظهــا اهلل  ،فخيبــوا أمــال أعدائهــم .
ّ

نحن عهدة وأمانة في رقابكم !

اللهم أحفظ بالدنا وحكومته وأهله وكل من يقيم على أرضه  ،إنك سميع مجيب.

بيان قبيلة بني خالد وأهالي عنك
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اعلَموا أَ َّن َ
قال تعالىَ ( :واتَّقوا فِ تْنَ ًة َل ِ
َاب) صدق اهلل العظيم.
اهلل َشدِ يد الْعِ ق ِ
تص َ َّ
اص ًة َو ْ
يب ا ّلَذِ ي َن َظلَموا مِ نْك ْم خَ َّ
يف عالــم تقاطعــت فيــه املصالــح واملبــادئ واختلــط فيــه احلــق والباطــل وبــرز فيــه أصحــاب الفــن وغــاة التطــرف وأراد مــن مــأ قلبــه شــرا وحقــدا تقســيم املجتمــع الواحــد وتفريــق
اخالصهــم الوطنــي وتقطيــع أواصــر التعايــش بينهــم تأتــي حادثــة القديــح يف يــوم اجلمعــة املبــارك رغــم انــف مــن ال يريــده مبــارك التــي دفــع ثمنهــا مواطنــون أبريــاء ازهقــت أرواحهــم
واهــدرت دماءهــم مثـ ً
ا ملكــر ســيء ســيرجع باخليبــة واخلســران علــى مرتكبيــه ومدبريــه وســيظهر الوجــه احلقيقــي ملجتمعنــا القطيفــي الســعودي األصيــل بروعــة تعايشــه ونبــل تعاملــه
ً
مــع األحــداث ولنــا جميعـا يف حادثــة الدالــوة عضــة وعبــرة .
ونحــن قبيلــة بنــي خالــد وأهالــي مدينــة عنــك كأحــد ركائــز املجتمــع القطيفــي األصيــل جنــد انفســنا يف أشــد حــاالت االســتنكار واحلــزن لهــذا احلــدث املأســوي البغيــض ونأكــد علــى
اللحمــة الوطنيــة الســائدة بــن ابنــاء الشــعب الواحــد يف بالدنــا الغاليــة منــذ تأســيس هــذا الكيــان الوطنــي علــى يــد األمــام املؤســس امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل
ســعود  .طيــب اهلل ثــراه ،وضــرورة احملافظــة علــى هــذه اللحمــة مــن االفــكار الضالــة واستشــعار نعمــة االمــن واالمــان وشــكر اهلل قبــل غيــره علــى هــذة النعمــة.
كمــا نتوجــه بأصــدق مشــاعر العــزاء واملواســاة مرفوعــة الــى مقــام خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي العهــد االميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز
و ســمو ولــي ولــي العهــد االميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو اميــر املنطقــة الشــرقية االميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز والــى ذوي وأســر الضحايــا األبريــاء ،نســأل
اهلل أن يجعــل جنــات اخللــد مثواهــم .كمــا نحيــي بــكل اعتــزاز مواقــف املواطنــن بــكل فئاتهــم علــى كلمتهــم الواحــدة جتــاة العابثــن بأمــن واســتقرار مجتمعهــم الكبير"اململكــة العربيــة
الســعودية" .ندعــو اهلل ســبحانه وتعالــى ان ال تــرى بالدنــا ســوء وال مكــروه يف ظــل القيــادة الرشــيدة انــه ســميع مجيــب .ولــن يحيــق املكــر الســيء إال بأهلــه واهلل الهــادي واملســتعان. .
الشيخ سطام بن عبد اهلل الزيتون اخلالدي
أحد شيوخ قبيلة بني خالد.

الخط  -العدد  - 52رجب ١٤٣٦هـ  /مايو ٢٠١٥م
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ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

تتقدم عائلة الصادق بتاروت والقطيف
بأحر التعازي إلى أهالي بلدة القديح
وجميع أهالي محافظة القطيف
باستشهاد ضحايا التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي ( ع ) بالقديح
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الشهداء ويدخلهم فسيح جناته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على املصابني بالشفاء
العاجل وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
عنهم /أحمد منصور الصادق
رئيس مجلس العائلة

ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

علماء القطيف يدينون العمل
اإلرهابي الجبان في بلدة القديح
بسم اهلل الرحمن الرحيم
صابَتْ ُه ْم ُم ِصي َب ٌة َقالُوا ِإ َّنا ِ َّ ِ
اج ُعونَ)
ل َو ِإ َّنا ِإلَيْهِ َر ِ
الصابِرِ ي َن ا َّلذِ ي َن ِإ َذا أَ َ
( َوبَ ِّشرِ َّ
(( َو َسيَ ْعل َ ُم ا ّلَذِ ي َن َظل َ ُموا أَ َّي ُمن َقل َ ٍب يَن َق ِلبُو َن )) الشعراء.227
ـوب يعتصرهــا األلــم وأفئــدةٍ حـ ّرى تلقينــا خبــر تفجيــر يف جمــع مــن املؤمنــن املصلــن
بقلـ ٍ
مبســجد اإلمــام علــي عليــه الســام يف بلــدة (القديــح) مبحافظــة قطيفنــا احلبيبــة التــي
راح ضحيتــه كوكبــة مــن املؤمنــن يف يــوم ميــاد اإلمــام احلســن عليــه الســام كمــا قــد
ارحتلــت كوكبــة مــن املؤمنــن املعزيــن ليلــة استشــهاده عليــه الســام يف بلــدة (الدالــوه)
مبحافظــة األحســاء هــذا العــام  ،كل ذلــك جــاء علــى أيـ ٍـد خبيثــة تكفيريــة حاقــدة خارجــة
عــن ربقــة اإلســام  ،بــل هــم خــوارج هــذه االمــة .
وإننــا إذ نديــن هــذه األعمــال اإلجراميــة  -بــكل أشــكالها ونح ّمــل الفكــر التكفيــري والتعبئــة
الطائفيــة املقيتــة مــن قبــل التكفيريــن ضــد املواطنــن مــن شــيعة أميــر املؤمنــن عليــه
الســام نرفــع أكـ ّ
ـف الضراعــة هلل عـ ّز وجـ ّل بــأن يتقبــل هــذه الثلــة املؤمنــة مــن الشــهداء
الذيــن ســقطوا هــذا اليــوم يف بيــت مــن بيــوت اهلل تعالــى  ،وأن يرحمهــم ويحشــرهم مــع
يعجــل يف شــفاء
ســيد الشــهداء اإلمــام احلســن عليــه الســام  ،ونســأله ج ـ ّل شــأنه أن ّ
اجلرحــى .
كمــا ندعــو الســلطة أن تتحمــل مســؤوليتها يف حفــظ األمــن واألمــان جلميــع املواطنــن
وتفــرض قانونــا يجـ ّرم بــثّ الطائفيــة البغيضــة والتحريــض عليهــا ومحاســبة كل مــن ســاهم
يف ذلــك.
كمــا ندعــو املجتمــع بــكل أطيافــه لالصطفــاف والتــآزر والتكافــل مــع هــذه احلادثــة املؤملــة،
والتماســك والتكاتــف ألمــن املجتمــع الذاتــي مــن اآلن وصاعــداً .
جمع من علماء القطيف
 3شعبان األغر  1436هجري.
أسماء املوقعني:
 .1السيد طاهر الشميمي.
 .2السيد ماجد السادة.
 .3السيد محمد الصاخن.
 .4الشيخ جواد آل جضر.
 .5الشيخ سعيد آل إبراهيم.
 .6الشيخ صالح املنيان.
 .7الشيخ مصطفى املسلم.
 .8الشيخ على املوسى.
 .9الشيخ حسن آل سليس.
 .10الشيخ حميد درويش.
 .11الشيخ جعفر حسني الربح.

 .12الشيخ سعيد آل جمال.
 .13الشيخ حسني املسلم.
 .14الشيخ ناجي على العبادي.
 .15الشيخ عيسى احلماقي.
 .16الشيخ جعفر الداوود.
 .17الشيخ زكريا الداوود.
 .18الشيخ شاكر املعلم.
 .19الشيخ محمد املدلوح.
 .20الشيخ عادل اجلوهر.
 .21الشيخ علي حسن آل زايد.

هيئة كبار العلماء  :تفجير القديح جريمة
بشعة هدفها ضرب وحدة الشعب السعودي
أدانــت األمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء بشــدة احلادثــة اإلرهابيــة التــي اســتهدفت
املصلــن صــاة اجلمعــة هــذا اليــوم ببلــدة القديــح مبحافظــة القطيــف  ،وعدتهــا جرميــة
بشــعة تهــدف إلــى ضــرب وحــدة الشــعب الســعودي وزعزعــة اســتقراره ،ويقــف وراءهــا
( بــا شــك ) إرهابيــون مجرمــون لهــم أجنــدات خارجيــة  ،وليــس لهــم ذمــة وال يراعــون
حرمــة ،وغاظهــم أشــد الغيــظ قيــام اململكــة بواجباتهــا الدينيــة والعربيــة واإلســامية .
وســألت اهلل تعالــى أن ميكــن مــن هــؤالء املجرمــن عاجــا غيــر آجــل إلنــزال أشــد
العقوبــات بهــم ليكونــوا عبــرة ومثــا ملــن تســول لــه نفســه االعتــداء علــى أي مواطــن أو
مقيــم علــى ثــرى هــذا البلــد اآلمــن األمــن .
وقــال األمــن العــام لهيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ الدكتــور فهــد بــن ســعد املاجــد  :إن وعــي
الشــعب الســعودي ســيكون بعــد اهلل تعالــى أقــوى رادع لهــؤالء اإلرهابيــن الذيــن نــزع
اإلميــان مــن قلوبهــم  ،ويطمعــون أن يوقعــوا الفتنــة بــن أفــراد هــذا الشــعب الكــرمي الــذي
اجتمــع علــى والة أمــره وحتقــق لــه األمــن والرخــاء واالســتقرار يف محيــط مضطــرب
تعصــف بــه الفــن واحلــروب.
وطالــب اجلميــع مــن مواطنــن وعلمــاء ومثقفــن أن يتنــادوا إلــى تقويــة اللحمــة الداخليــة
وتفويــت الفرصــة علــى األعــداء املتربصــن الذيــن مــا فتئــوا ومنــذ عقــود يتحينــون الفرصــة
خللخلــة أمــن واســتقرار بــاد احلرمــن الشــريفني ،ولكــن اهلل تعالــى لهــم باملرصــاد ثــم
املواطــن الــذي هــو رجــل األمــن األول ورجــال أمننــا البواســل الذيــن قدمــوا أرواحهــم يف
ســبيل الدفــاع عــن حرمــات هــذا الديــن وحــدوده وأمنــه واســتقراره ،وثقتنــا فيهــم كبيــرة
بعــد اهلل تعالــى يف تقــدمي مــن يقــف خلــف هــذه العمليــة اإلرهابيــة للقضــاء لينــال عقوبتــه
الشــرعية الرادعــة.
وســأل اهلل تعالــى أن ميكــن مــن هــؤالء املجرمــن عاجــا غيــر آجــل وأن يُرينــا فيهــم مــا
يشــفي غيــظ قلوبنــا وأن يحمــي بالدنــا وبــاد املســلمني مــن كل ســوء ومكــروه  ،إنــه ســميع
مجيــب.

من خطط
المفتي العام :لَ َع َ
ن اهلل َ
ون ّ
فذ انفجار "قديح القطيف"
أدان مفتــي عــام اململكــة رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ ،العمــل
اإلجرامــي الــذي أدى لســقوط  19شــهيداً.
وقــال املفتــي يف حديــث لقنــاة "اإلخباريــة"" :هــذا العمــل اإلجرامــي هــو منهــج األعــداء
باإلجــرام واإلفســاد واختــراق صفــوف األمــة ،وهــذا العمــل جــر ٌم وعــا ٌر وإثــ ٌم عظيــم".
وأضــاف" :لَ َع ـ َن اهلل مــن خَ ّطــط ود ّبــر لــه وأعــان عليــه ،والواجــب علينــا تقــوى اهلل ،وأن
نكــون يــداً واحــدة ،وأن نؤيــد والة أمرنــا ،ونش ـ ّد أزرهــم ،وندعــو النــاس للتآلــف بينهــم".
مــن جهــة أخــرى ،ربــط مراســل اإلخباريــة ،خالــد اجلناحــي الــذي كان يتحــدث مــن مقربــة
مــن مستشــفى القطيــف ،بــن جرميــة اليــوم يف القديــح ،ومــا حــدث قبــل ثمانيــة أشــهر يف
إحــدى احلســينيات يف قريــة الدالــوة بالقطيــف.
وقال" :بال شك ..هذا ملف واحد ،والعملية متصلة ،واملنفّذ واحد ،واألجندة واحدة".
وأضــاف" :جت ّمــع عــدد كبيــر مــن الســيارات حــول املستشــفى ألهالــي الضحايــا ،واملؤكــد أن
هــذه الســيارات وهــوالء الذيــن يتواجــدون يريــدون متابعــة حالــة اجلرحــى.

بيان مجلس علماء الدمام
بسم اهلل الرحمن الرحيم
(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً)
ِإ َّنا ِ ّ ِ
اجعو َن .
ل َو ِإ َّنـا ِإلَيْهِ َر ِ
يف اليــوم ا ّلــذي كانــت قطيفنــا احلبيبــة تبتهــج بفرحــة
الســام
مـولـــد أبــي األحــرار احلســن بــن
علــي عليهمــا ّ
ّ
أمـتـــدت يـــد التكفيريــن إلـــى أهالينــا يف القُـديـــح ويف بيــت
مـــن بيــوت اهلل و ُهـــم يــؤدون صالتهــم ل ّربهــم يف يوم اجلمعة
فأراقــت دماءهــم الزّكيــة ظلم ـاً وعدوان ـاً.
وإننــا يف مجلــس علمــاء الدمــام إذ نديــن هــذه اجلرميــة
البشــعة أشــ ّد األدانــة نوضــح مــا يلــي:
 -١إن اســتهداف ُمصلــن أبـريـــاء يف بيــت مِ ـــن بيــوت اهلل

يف يـــوم جمعة يكشف زيف إدعـــاء الـ ُمـنـفذيـــن واحملرضني
املتلبـســـن بلبــاس الديــن.
 -٢إن وصــول هــذا املجــرم الغريــب املتحــزم باملتفجــرات
يدعــو إلــى املزيــد مــن تكثيــف اإلجـــراءات األمـنـ ّيـــة مِ ـــن
قِ ـبـــل الـجـهــــات املختصــة.
 -٣إن تكــرار احلــدث األرهابــي بعــد حادثــة الـدالـــوة
يـفـــرض علــى الـجـهـــات املختصــة املزيــد مــن االهتمــام
ُ
يف القيــام مبســؤولياته يف حـمايـــة املناطــق الـتـــي يقطنهــا
الـشـيـعــــة املســتهدفون مــن قِ بــل التكفيريــن.
 -٤إن الـ ُمتـــسبب احلقيقــي لهــذه اجلرميــة البشــعة هـــي
مـنـابـــر التحريــض الطائفــي ومشـايـــخ الفتنــة ا ّلذيــن يتــاح
لهــم ولألســف املجــال لبــث ســمومهم.

 -٥ندعـــو جميــع املؤمنــن للمشــاركة الفاعلــة يف اسـعـــاف
الـجـرحـــى والتـبـــرع بـالـــدم واالحتشــاد يف تشــييع األجســاد
ّ
الطاهـــرة واحلضــور الكبيــر يف مجالــس العــزاء.
السنـة ال يتحملون
إخـوانـنـا
من
الـوطـن
يف
شركاءنا
إن
-٦
ُّ
وزر هــذه اجلرميــة وإن ا ّلـذيـــن يســتحقون املالحقـــة وانــزال
اجلــزاء هــم التكفريــون ا ّلـذيـــن يســتهدفون ُكـــل َمــن خالفهم
شــيعة كانــوا أم ســنة.
 -٧إن هــؤالء التكفيريــن الذيــن يســتبيحون الــدم احلــرام
إمنــا هــم أدوات بأيــدي أعــداء الديــن الذيــن يعملــون
علــى ايقــاع الفتنــة بــن املســلمني شــيعة وســنة وغيرهــم
واالقتتــال بينهــم.
يف اخلتــام  :نســأ ُل اهلل الرحمــة وعلــو املقــام ُّ
للشهـــداء
األبــرار والشــفاء العاجــل للجرحــى وان يحفــظ لنــا األمــن
واألمــان.
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ملحق خاص بحادثة التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

وليد عبد اهلل القطري وأسرته
بأحر التعازي إلى أهالي بلدة القديح
وجميع أهالي محافظة القطيف
باستشهاد ضحايا التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي ( ع ) بالقديح
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الشهداء ويدخلهم فسيح جناته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على املصابني بالشفاء
العاجل وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل
Email: alkhatmag@yahoo.com

تحوالت عميقة في عاصفة الحزم
وتعيين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان
الشــك أن التحــوالت التــي حدثــت يف هــرم الســلطة التنفيذيــة يف اململكــة
بعــد تولــي خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه
اهلل قــد وجــدت ارتياحــا بالغــا لــدى املتابعــن للشــأن اخلليجــي  ،وقبــل
ذلــك وبعــده لــدى جمــوع الشــعب الســعودي الكــرمي الــذي كان يتطلــع دائمــا
لوجــود قائــد وطنــي ،وزعيــم مخلــص  ،صاحــب جتربــة  ،يخــوض عمليــة
التحــول التاريخــي بقلــب جــريء ،وعقــل حصيــف  ،وإرادة ال تلــن .
إن اختيــار خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان ـ حفظــه اهلل ورعــاه
ـ األميــر محمــد بــن نايــف وليــا العهــد اجلديــد  ،وجنلــه األميــر محمــد بــن
ســلمان وزيــر الدفــاع وولــي ولــي العهــد  ،تقــدم لنــا عــدة محــددات البــد أن
نضعهــا يف اعتبارنــا حــن نتأمــل املوقــف اخلليجــي والعربــي والعاملــي  ،مبــا
فيــه مــن تداخــات حتتــاج إلــى حســن توقــع وبصيــرة.
إن هــذه التحــوالت الضروريــة جــاءت علــى مهــاد واقعــي لتلبــي بعــض األمــور
الضروريــة يف الواقــع السياســي واالقتصــادي والدبلوماســي  ،الــذي يحوطــه
قــدر كبيــر مــن املســتجدات التــي تتطلــب العمــل بســرعة ويف نفــس الوقــت
بحــرص بالــغ ،لعــل مــن أبــرز تلــك األمــور :
اوال :إن الدولــة كانــت بحاجــة ماســة إلــى دفــع دمــاء جديــدة يف القيــادات
العليــا للبــاد  ،مبــا يضمــن حيويــة وجــدة الــرؤى التــي يتــم بهــا تســيير
األمــور.

بوحــدة تــراب الوطــن ،كانــت بحاجــة إلــى تصــرف حكيــم يعيــد املبــادرة
للمملكــة.
رابعــا  :لعــل مــن حســن الطالــع إن التغيــرات التــي أجريــت مؤخرا اســتجابت
لكافــة املطالــب الضروريــة كــي يكــون للمملكــة دورهــا القائــد يف التعامــل مــع
األزمــة بــروح جديدة.
خامســا  :إن جيــا جديــدا  ،لديــه طموحــات  ،وتصــورات متقدمــة  ،قــد
أصبــح مشــاركا يف اتخــاذ القــرار  ،ويف قــراءة اخلريطــة السياســية والتعامل
معهــا بفهــم ووعــي وحرفيــة.
سادســا  :إن القــوى العربيــة واإلســامية قــد باتــت تتطلــع ألن تصطــف مــع
اململكــة كــي ترســم رؤيــة أكثــر اكتمــاال للــدور العربــي حلفــظ املنطقــة مــن
التدخــات اخلارجيــة والضغــوط مــن كل القــوى.
ســابعا :قــد يكــون مــن املفيــد أن نتطلــع بقــدر مــن األمــل يف أن يكــون التغييــر
رشــيدا ومتناغمــا مــع حركــة األحــداث حتــى ال تقــع البــاد يف منطقــة ردود
األفعــال  .إنهــا متضــي اآلن بقــوة وثبــات نحــو حتقيــق أهــداف الوطــن مــن
أجــل حيــاة حــرة كرميــة  ،بــدون إمــاءات خارجيــة.

ثامنــا :لــم تكــن عاصفــة احلــزم ســوى اخلطــوة احلاســمة نحــو البحــث عــن
اســتقرار املنطقــة وجتنــب اي احتمــاالت غيــر آمنــة علــى احلــدود اجلنوبيــة
ثانيــا  :إن املنطقــة مبــا تشــهده مــن أحــداث خطيــرة  ،خاصــة يف اليمــن للبالد.
كانــت تتطلــب معاجلــة غيــر تقليديــة لألمــور  ،مبــا يحقــق قــدرة الدولــة علــى تاســعا  :إن االصطفــاف الوطنــي الرائــع الــذي جتلــى يف مبايعــة ولــي العهــد
صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ،وولــي ولــي
النهــوض بدورهــا يف حمايــة حدودهــا  ،ورعايــة مصالــح أبنائهــا .
العهــد صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز،
ثالثــا  :إن أمــن اخلليــج خــط أحمــر  ،وكل محــاوالت تفتيــت املنطقــة واملــس قــد أشــار إلــى أن الشــعب بــكل شــرائحه االجتماعيــة وبكافــة طوائفــه
 16الخط  -العدد  - 52رجب ١٤٣٦هـ  /مايو ٢٠١٥م

أول الخط
يثمــن القــرارات الشــجاعة والصائبــة
خلــادم احلرمــن امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز حفظــه اهلل ورعــاه  ،وتنــم
عــن ذكاء وبعــد النظــر وخطــوة جريئــة
نحــو اســتقرار احلكــم .
عاشــرا :تتمتــع الزعامــة السياســية
للمملكــة بالــذكاء واملواءمــة السياســية
يف تعاملهــا امللفــت للنظــر مــع امللفــات
الشــائكة التــي تواجــه اململكــة بعــد
موجــات الربيــع العربــي التــي ســاهمت
كثيــرا يف تفــكك بعــض األقطــار ،
ووقــوع بعضهــا اآلخــر يف مأســاة
احلــروب األهليــة  ،وهــو مــا يفــرض
علــى خــادم احلرمــن امللــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز القيــام بالــدور األهــم
يف التحــرك بقــوة وفهــم وثبــات ملنــع
جــر املنطقــة بحالهــا حلــرب ضــروس
ال يعلــم أخطارهــا ســوى اهلل .
حــادي عشــر  :لقــد جــاءت التغيــرات
التــي حدثــت يف القيــادات العليــا اســتجابة ملطالــب املرحلــة حيــث الســعي
بقــوة ألن تكــون القــرارات السياســية ســباقة وحاســمة ولكنهــا متوقعــة.
ثانــي عشــر :ال نخطــيء مطلقــا إذا مــا ســجلنا هنــا حقيقــة أن القــوة تفــرض
وجــودا مــا علــى األرض  ،األمــر الــذي تفهمــه القيــادة السياســية وتنفــذه
بفهــم وبدقــة ملعاجلــة كافــة القضايــا املتشــابكة التــي حتيــط باملنطقــة حيــث
تتنامــى األطمــاع .األمــر الــذي أدركتــه اململكــة مبكــرا ،وحتركــت علــى الفــور
كــي يكــون وجودهــا قويــا  ،مؤثــرا  ،وفاعــا.
ثالــث عشــر :إن املرونــة التــي متيــز بهــا إصــدار القــرارات ســاهمت بــكل
تأكيــد يف حتديــث منظومــة العمــل يف وزارات مثــل اخلارجيــة والداخليــة
والدفــاع  ،بــل ويف الديــوان امللكــي ذاتــه  ،الشــيء الــذي يؤكــد نضــج القيــادة
وتخليهــا عــن النظــرة الواحــدة  ،الثابتــة لألمــور.
خامــس عشــر :إن تلــك القــرارات املصيريــة جــاءت حتــت مظلــة العمــل
الوطنــي مــن أجــل تعزيــز مكانــة اململكــة  ،وجتذيــر دورهــا عربيــا وخليجيــا
ضمــن قــراءة مســتبصرة بــكل األخطــار التــي باتــت تهــدد املنطقــة العربيــة
كلهــا  ،ويف القلــب منهــا اخلليــج.
ولــو اقتربنــا مــن أهــم التغييــرات التــي أجراهــا خــادم احلرمــن الشــريفني،
فســنجد أنــه قــد أســند واليــة العهــد لألميــر محمــد بــن نايــف  ،مهنــدس
األمــن الداخلــي  ،وأحــد أبــرز القيــادات التــي تعاملــت بحرفيــة وحــرص مــع
امللفــات الشــائكة التــي مســت أمــن البــاد ،وحقــق يف ذلــك جناحــات كبيــرة
ومشــهودة.
أمــا إســناد أمــر ولــي ولــي العهــد لشــاب طمــوح هــو األميــر محمــد بــن
ســلمان  ،فهــو حتقيــق لعنصــر انتقــال الســلطة مــن جيــل األبنــاء إلــى
اجليــل اجلديــد مــن األحفــاد  ،وهــو مــا يعنــي أنــه مت بنجــاح تخطــي مرحلــة
املراوحــة يف املــكان  ،وهــو مــا مينــح األجيــال اجلديــدة  ،املتطلعــة للقيــام
بــدور أكثــر تأثيــرا كــي تســاهم يف بنــاء املســتقبل بشــكل حقيقــي ومباشــر.
كذلــك فــإن اختيــار وزيــر اخلارجيــة اجلديــد عــادل اجلبيــر  ،وهــو واحــد
مــن أبــرز املســؤولني عــن التخطيــط والدفــع باجتــاه العديــد مــن امللفــات
بــكل تأثيرهــا القــوي علــى املنطقــة  ،مــا يعنــي أن اململكــة لديهــا رصيــد كبيــر
مــن الكــوادر املدربــة خلدمــة وطنهــا بــكل صــدق وإخــاص.
ويبــدو أن مثــل هــذه التحــوالت قــد حتتــاج إلــى مزيــد مــن املفاتيــح التــي
تقــدم تفســيرا لألبعــاد الكامنــة مــن ورائهــا والتــي ميكــن ان نلخصهــا يف
النقــاط التاليــة:

1ـ إن اململكــة العربيــة الســعودية دولــة كبيــرة  ،لهــا فلســفتها يف احلكــم ،
وأســلوبها يف إدارة الصــراع.
 2ـ إن التغييــرات لــم متــس االســتراتيجيات وال املواقــف وال األهــداف لكنهــا
عبــرت عــن أســلوب مختلــف يف قيــادة البالد.
 3ـ حتقــق الدولــة أهدافهــا كلمــا كانــت حاســمة وســريعة يف اتخــاذ قراراتها
وتنفيذهــا بــا إبطــاء أو تردد .
4ـ وقــوف الشــعب وراء القيــادة السياســية يعبــر عــن جنــاح أكيــد يف تخطــي
كافــة العقبــات بشــكل شــديد الوضــوح مهمــا كانــت األزمــات .
5ـ عنصــر املبــادأة مييــز املوقــف الســعودي  ،وهــو يــدل علــى شــكل جديــد
يف التعامــل مــع امللفــات كافــة.
6ـ بنــاء قــوات مســلحة ســعودية حديثــة أمــر شــديد األهميــة يف عالــم
يكتنفــه الكثيــر مــن الفوضــى والقالقــل والعبــث السياســي.
7ـ الوجــوه والسياســات األخيــرة تشــير إلــى اســتحداث فريــق جديــد ،
حيــوي  ،شــاب  ،مبــادر  ،موثــوق بــه  ،لديــه مــا ينفــذه يف أرض الواقــع
بســرعة ومتكــن وجنــاح.
 8ـ إن حيــاة األمم حتتــاج دائمــا إلــى الــدم اجلديــد الذي يقدم رؤى مختلفة،
ولديــه مــن القناعــات والنضــج مــا يجعل املســتقبل آمنا  ،بــل وواثقا .
 9ـ حرصــت القيــادة السياســية علــى أن تكــون هــي القائــدة يف العمليــات
العســكرية ،وهــو مــا يعنــي أن لديهــا تصــور محــدد حــول األهــداف وكيفيــة
تنفيذهــا.
 10ـ إن النفــط الــذي ســاهم منــذ عقــود طويلــة يف حتديــث الدولــة  ،ميكــن
أن يســهم كذلــك يف أن يكــون الســاح املناســب لتقويــة قدراتنــا الدفاعيــة ،
حتقيقــا ملبــدأ احلفــاظ علــى الوطــن مهمــا كان حجــم التضحيــات .
فــإذا كانــت هــذه هــي املالحظــات األوليــة التــي اهتدينــا إليهــا  ،فمما الشــك
فيــه أن دوالب العمــل  ،والســير بقــوة وإصــرار مــن أجــل حتقيــق أهــداف
البــاد كــي تظــل اململكــة العربيــة الســعودية دولــة عربيــة إســامية قويــة
هــو الشــيء الــذي نتفــق عليــه جميعــا  ،لننتقــل مــن مرحلــة احللــم إلــى
آفــاق التحقــق واملمارســة والنجــاح بــإذن اهلل تعالى.ولتعيــش بالدنــا موفــورة
الكرامــة  ،مرفوعــة الهامــة.
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متابعات

محافظ القطيف يتلقى البيعة لولي العهد وولي ولي العهد
كتب /خالد السنان
اســتقبل ســعادة محافظــة القطيــف خالــد بــن عبــد العزيــز الصفيــان عــدد مــن املشــايخ واملواطنــن ومديــري ورؤســاء الدوائــر احلكوميــة واللجــان األهليــة ووجهــاء وأعيــان احملافظــة ،
الذيــن قدمــوا ملبايعــة كال مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف وليــا للعهــد ،و صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان وليــا لولــي العهــد.
وكان يف مقدمــة املبايعــن عضــو مجلــس املنطقــة الشــرقية الســيد محمــد الدعلــوج والشــيخ حســن الصويلــح  ،واملهنــدس عبدالشــهيد الســني  ،والكاتــب جهــاد اخلنيــزي  ،ورئيــس نــادي
الســام فاضــل النمــر  ،ورجــل األعمــال محمــد اخلليفــة واإلعالمــي فــؤاد نصــر اهلل  ،وعــدد مــن وجهــاء وأعيــان محافظــة القطيــف.
ويف كلمــة للصفيــان نقــل فيهــا شــكر أهالــي احملافظــة للقيــادة احلكيمــة حملــت مشــاعر الــوالء والطاعــة خلــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وإعــان مبايعتهــم
لصاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وليـاً للعهــد  ،وصاحــب الســمو امللكــي محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز وليـاً لولــي ولــي العهــد.
وختم سائ ً
ال اهلل بأن يحفظ هذه البالد وقيادتها وأن يتواصل البناء وأن ينعم اجلميع باألمن واالستقرار واحلياة الكرمية.

المجلس المحلي يستعرض عددا من المشروعات الحيوية
برئاســة ســعادة محافــظ القطيــف رئيــس املجلــس احمللــي
األســتاذ خالــد بــن عبــد العزيــز الصفيــان عقــد املجلــس
احمللــي مبحافظــة القطيــف جلســته الثالثــة الرابــع  ،حيــث
بــدأت اجللســة بالترحيــب باألعضــاء ثــم أوضــح ســكرتير
عــام املجلــس جــدول األعمــال الــذي تضمــن ثالثــة محــاور
رئيســة  ،وهــي:
 /1عــرض موجــز دراســة االســتفادة مــن امليــاه املعاجلــة
ثالثيــا يف ســقيا املناطــق اخلضــراء واألشــجار .
 /2مناقشــة دراســة إعــادة تنظيــم وتأهيــل املنطقــة
الصناعيــة بحــي التركيــة .
 /3مناقشــة توصيــات اللجنــة الزراعيــة فيمــا يخــص تلــوث
البيئــة الزراعيــة باحملافظــة .
 /4عــرض املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا  :امليــاه ـ التعليميــة
ـ الصحيــة .
ــــ حيــث عــرض مديــر إدارة امليــاه املهنــدس محمــد العبــاد
كميــات امليــاه املعاجلــة ثالثيــا التــي تنتجهــا محطــة
الصــرف الصحــي باجلاروديــة والتــي تقــدر  49651متــرا
مكعبــا بشــكل يومــي  ،موضحــا درجــات نقاوتهــا ومــدى
صالحيتهــا لســقي املناطــق واملســطحات اخلضــراء
واألشــجار يف احلدائــق والشــوارع  ،وقــد أوصــى املجلــس
بأهميــة اســتفادة البلديــة وفــرع وزارة الزراعــة ومشــروع
التحســن الزراعــي مــن تلــك الكميــات املهــدرة والتــي تكلــف
الدولــة امليزانيــات الباهظــة يف معاجلتهــا .
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إعــادة تنظيــم وتأهيــل
املنطقــة الصناعيــة بحــي
التركيــة.
حيــث أوضــح رئيــس
اللجنــة بــأن املنطقــة
الصناعيــة تبقــى يف
موقعهــا ولكن بعــد إجراء
إعــادة التنظيــم والتأهيــل
مــن خــال  :نقــل مصانــع
اخلرســانة الــى املنطقــة
الصناعيــة يف أبومعــن،
ووضــع حــزام أخضــر
كاملســطحات اخلضــراء يف كافــة حــدود املنطقــة الصناعيــة
بحــي التركيــة  ،مــع ضــرورة افتتــاح مكتــب للبلديــة يف
املنطقــة الصناعيــة ملراقبــة كافــة املخالفــات يف أوقــات
الــدوام الرســمي وخارجــه  ،واالهتمــام بإنشــاء كونيــش يف
اجلانــب الشــمالي للمنطقــة الصناعيــة كواجهــة بحريــة .
أمــا فيمــا يخــص متابعــة املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا فقــد
عــرض رئيــس وحــدة متابعــة املشــاريع كافــة املشــاريع
اجلــاري تنفيذهــا ونســب اإلجنــاز إلدارة امليــاه والصحــة
والتعليــم موضحــا املتأخــر واملتعثــر منهــا  ،ومطالبــا
بضــرورة اإلشــراف املباشــر علــى املقاولــن املنفذيــن
ووضــع آليــة لســحب املشــاريع املتكــرر تعثرهــا لــدى بعــض
املقاولــن .

فقــد وجــه رئيــس املجلــس الدوائــر احلكوميــة بضــرورة
متابعــة املقاولــن املنفذيــن للمشــاريع وتذليــل العقبــات
التــي تواجههــم واإلســهام يف ســرعة حلهــا ممــا ســيؤدي
إلــى ســرعة إجنــاز املشــاريع  ،مــع تطبيــق اجلــزاءات علــى
املقاولــن املقصريــن يف أدائهــم  ،وأن تعطــى املشــاريع
للمقاولــن األكفــى بغــض النظــر عــن اآلليــة املتبعــة يف
املناقصــات كأقــل ســعر فقــط حيــث أن جــودة األداء تعتبــر
كمعيــار أســاس يف اختيــار املقــاول املنفــذ ألي مشــروع
تنمــوي باحملافظــة .ــــ ويف ختــام اجللســة أشــاد ســعادة
احملافــظ بجهــود األعضــاء وتفاعلهــم وأن تســعى كل
اللجــان واألعضــاء باجلهــود الكبيــرة لتطويــر املشــاريع
التنمويــة باحملافظــة ممــا سيســاهم يف التســهيل علــى
املواطنــن ويلبــي احتياجاتهــم مــن املشــاريع اخلدميــة .

} يَا َأي َّ ُت َها ا َّلن ْف ُس ا ْ ُل ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي إِلَى َربِّ ِك َر ِاض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة
َف ْاد ُخلِي ِفي ِع َبا ِدي َو ْاد ُخلِي َج َّن ِتي {
تتقدم
مجلة
ممثلة يف رئيس حتريرها
فؤاد نصراهلل
وجميع أفراد طاقمها
بأحر التعازي إلى أهالي بلدة القديح
وجميع أهالي محافظة القطيف
باستشهاد ضحايا التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي ( ع ) بالقديح
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الشهداء ويدخلهم فسيح جناته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على املصابني بالشفاء
العاجل وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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متابعات

محافظ القطيف يدشن مشروع تطوير المــــــــــــــــــــــــــــــ

كتب /باسم الضامن ،محمد التركي
دشــن محافــظ القطيــف خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان مشــروع تطويــر املدرســة
بالشــراكة املجتمعيــة مــع رجــال األعمــال ،بحضــور مديــر إدارة تعليــم القطيــف عبدالكــرمي
بــن عبــداهلل العليــط مبدرســة اخلطيــب البغــدادي الثانويــة.
وأكــد الصفيــان ان قطــاع األعمــال قطــاع هــام جــداً ،والــدول ال تنهــض إال مبثــل هــذا
القطــاعُ ،مشــيراً أن القطيــف تزخــر باملشــاريع الكبيــرة والضخمــة ،ورجــال األعمــال هنــا
قــادرون مــن الناحيــة املاديــة أو اخلبــرة ليكــون لهــم دورا يف املســاهمة إلجنــاز الكثيــر مــن
املشــاريع التــي تخــدم املواطنــن.
وأوضــح مديــر إدارة تعليــم القطيــف عبدالكــرمي بــن عبــداهلل العليــط أن رعايــة محافــظ
القطيــف ملشــروع تطويــر املدرســة بالشــراكة املجتمعيــة مــع رجــال األعمــال ،يأتــي مــن
حــرص ســعادته علــى إســتكمال ودعــم قطــاع التعليــم بالشــراكة مــع املجتمــع.
وأشــار العليــط أن مدرســة اخلطيــب البغــدادي منــوذج للتميــز يف مجــاالت متعــددة منهــا
الشــراكة املجتمعيــة وذلــك مبــا حققتــه مــن برامــج وأنشــطة تطويريــة حققــت نقلــة نوعيــة
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يف جودة املخرجات الطالبية يشار لها بالبنان.
ن القائــد التربــوي مديــر ثانويــة اخلطيــب البغــدادي أحمــد الغامــدي ،أن رجــال
وبــ ّ
األعمــال ســاهموا يف التحــول الكبيــر الــذي جعــل مدرســتنا مدرســة إلكترونيــة ،ذات
فصــول تفاعليــة ،وحتضيــر وخزانــات إلكترونيــة ،وشاشــات عــرض باملمــرات الداخليــة،
وتهيئــة القاعــات الدراســية مبــا يضمــن البيئــة التعليميــة احملفــزة ألبنائنــا الطــاب.
وقــال الغامــدي أن رجــال األعمــال إستشــعروا حــرص حكومــة خــادم احلرمــن الشــريفني
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ،بالشــراكة املجتمعيــة بــن القطاعــن احلكومــي واألهلــي،
والــذي أثمــر عطــا ًء يف مدرســتنا ،ســائ ً
ال اهلل أن يجعلــه يف ميــزان أعمالهــم.
وشــمل احلفــل الــذي قدمــه ســلمان احلبيــب بحضــور املشــرفني التربويــن ومــدراء املدارس
ورجــال األعمــال الداعمــن ،شــمل عرضـاً للبرامــج واألنشــطة التطويريــة باملدرســة التــي
كان لرجــال األعمــال بالشــراكة املجتمعيــة دوراً بــارزاً يف املســاندة وحتقيــق منوذجـاً جاذبـاً
للطالب.

متابعات

ــــــــــــدرسة بالشراكة المجتمعية بثانوية الخطيب البغدادي
مــن جهتــه كــرم محافــظ القطيــف خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان ،اجلهــات
الداعمــة للشــراكة املجتمعيــة مــن رجــال األعمــال وهــم؛ فــراس التاروتــي مديــر
شــركة علــي عبــداهلل التاروتــي وأبنائــه ،مجموعــة العبكــري رجــل األعمــال حســن
العبكــري ،الدكتــور عبــداهلل البيــات مديــر شــركة عبــداهلل جمــال البيــات العقاريــة،
فيصــل النغمــوش مديــر مؤسســة عالــم غريــب طــوس.
كمــا كــرم فــؤاد نصــر اهلل رئيــس حتريــر مجلــة اخلــط ،محمــد الدهــان مديــر
العالقــات العامــة بشــركة مرميــار القابضــة ،الدكتــور عــادل املهنــا مديــر مجموعــة
صيدليــات املهنــا ،مهــدي الزيــن مديــر العالقــات العامــة مبجمــع الســيف الطبــي،
ســعيد الشــاخوري مديــر مؤسســة احلــداد التجاريــة للرياضــة ،فهمــي أبــو جنيــب
مديــر مجموعــة أصــداف البحــار التجاريــة.
وكــرم احملافــظ مجموعــة مــن الطــاب املبدعــن يف برنامــج املاثليكــس اخلــاص
بالرياضيــات واحلاصلــن علــى املركــز الثانــي علــى مســتوى اململكــة وهــم؛ محمــد
صالــح عبــداهلل ،حســن محمــد آل حيــان ،حســن عبدالعزيــز احلليلــي ،عبــداهلل
محمــد رجــب.
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متابعات

النور يفوز بدرع الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد
حقــق الفريــق األول لكــرة اليــد بنــادي النــور ،درع الــدوري املمتــاز لكــرة اليــد بعــد فــوزه علــى الهــدى  22-31ووصولــه
للنقطــة  ،32يف اللقــاء الــذي جمــع الفريقــن علــى صالــة مدينــة األميــر نايــف بــن عبــد العزيــز الرياضيــة بالقطيــف
ضمــن اجلولــة الـــ  18واألخيــرة مــن الــدوري مســتفيداً مــن تعثــر األهلــي باخلســارة أمــام اخلليــج  26-22يف اللقــاء
الــذي جمــع الفريقــن علــى صالــة رعايــة الشــباب .
واحتــل اخلليــج املركــز الثانــي برصيــد  31وتراجــع األهلــي مــن الصــدارة للمركــز الثالــث برصيــد  30نقطــة  ،وهبــط
األنصــار إلــى دوري الدرجــة األولــى بعــد خســارته مــن الوحــدة  ، 29-31فيمــا تعــادل فريقــا العربــي واالبتســام
 23-23يف اللقــاء الــذي جمــع الفريقــن علــى صالــة النــادي العربــي يف عنيــزة ليحتكــم الفريقــان ملبــاراة فاصلــة
بعــد تعادلهمــا يف النقــاط حيــث ســيلتقيان بالريــاض لتحديــد الفريــق الــذي ســيالقي احمليــط ،رابــع ترتيــب دوري
الدرجــة األولــى لتحديــد الهابــط الثانــي لــدوري األولــى .

الترجي السعودي يرفع أربعة كؤوس اسيوية وعربية

تفوق على  14فريق ًا و خطف  94ميدالية

الجشي  :اإلنجاز هدية متواضعة ألمير المنطقة الشرقية
حقــق ممثــل الوطــن نــادي الترجــي الســعودي يف لعبــة رفــع
األثقــال أربــع كــؤوس يف بطولــة األنديــة العربيــة واآلســيوية
وغــرب آســيا والتــي إســتضافتها اململكــة األردنيــة  ،اذ
متكــن رباعــو الترجــي مــن حصــد كأس آســيا للكبــار وكأس
آســيا للشــباب وكأس العــرب للكبــار وكأس العــرب للشــباب
متقدمــاً علــى أربعــة عشــرة دولــة شــاركت يف البطولــة ،
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ليحصــد رباعــو الترجــي  94ميداليــة مبختلــف ألوانهــا .
وكانــت املنافســات يف وزن  94كيلوغــرام متكــن الربــاع
علــي اخلزعــل مــن حتقيــق  6ميداليــات منهــا  3ميداليــات
ذهبيــة آســيوية ومثلهــا عربيــة وعلــى صعيــد فئتــي الشــباب
والكبــار ويف وزن  85كيلوغــرام متكــن الربــاع حســن املاجــد
مــن حتقيــق  3ميداليــات فضيــة آســيوية و 3ميداليــات
عربيــة .وكان الربــاع
حســن املاجــد قــد
متكــن مــن حتطيــم
املســجل
الرقــم
بإســم زميلــه علــي
اخلزعــل يف بطولــة
العربيــة
اململكــة
الســعودية للناشــئني
بالرقــم الســابق 146
كيلوغــرام  ،ليتمكــن
املاجــد مــن تســجيل
الرقــم اجلديــد يف
البطولــة العربيــة
واآلســيوية وغــرب
آســيا بــاألردن برفعــه

 147كيلوغــرام  ،فيمــا متكــن الربــاع مصطفــى امليــاد مــن
حتقيــق ســت ميداليــات أيضــاً منهــا  3ميداليــات ذهبيــة
آســيوية  ،ومثلهــا  3ميداليــات ذهبيــة عربيــة لفئــة الكبــار.
ويف منافســات وزن  105متكــن الربــاع عبــاس القيصــوم
مــن حتقيــق  5ميداليــات  ،منهــا  3ميداليــات ذهبيــة عربيــة
لفئــة الكبــار  ،إلــى جانــب حتقيقــه ميداليتــان ذهبيتــان
وميداليــة فضيــة آســيوية لفئــة الكبــار .ويف وزن 105+
متكــن الربــاع محمــد الفــوار مــن حتقيــق  3ميداليــات
ذهبيــة عربيــة لفئــة الشــباب  ،فيمــا متكــن الربــاع حســن
املهــر مــن حتقيــق  3ميداليــات ذهبيــة عربيــة لفئــة الكبــار
 ،يف الوقــت الــذي متكــن حســن أبــو هنبوبــة مــن حتقيــق 3
ميداليــات فضيــة آســيوية لفئــة الكبــار.
وقــد قــدم رئيــس نــادي الترجــي احســان بــن حســن اجلشــي
جزيــل شــكره للرئيــس العــام لرعايــة الشــباب االميــر
عبــداهلل بــن مســاعد علــى متابعتــه ألخبــار البعثــة بجانــب
رئيــس االحتــاد الســعودي لرفــع األثقــال ســلمان اجلشــي
الــذي اثمــر بتحقيــق الترجــي ألربــع كــؤوس و  94ميداليــة
مؤكــداً علــى ان هــذا األجنــاز هديــة متواضعــة ألميــر
املنطقــة الشــرقية األميــر ســعود بــن نايــف الــذي يدعــم
أنديــة املنطقــة بشــكل كبيــر و مســتمر .

متابعات

تأصيل قيمة الشكر بالمجتمع بالمؤتمر القرآني
سنابس /إميان الشايب
أكــدت املشــاركات يف املؤمتــر القرآنــي
الســادس ”وســنجزي الشــاكرين“ الــذي
نظمــه منتــدى ”هــدى القــرآن“ ببلــدة ســنابس
يف جزيــرة تــاروت ،مبشــاركة نخبــة مــن
الباحثــات القرآنيــات واملرشــدات الدينيــات
واحلوزويــات ،علــى نشــر وإشــاعة ثقافــة
الشــكر يف املجتمــع مبــا لــه مــن رفــع القــدرة
علــى الصلــة بــن العبــد وربــه.
واملؤمتــر الــذي أقيــم بصالــة املصطفــى
بســنابس متثلــت فعالياتــه بسلســلة بحــوث
مبنظــور ربانــي ورؤيــة قرآنيــة
ومناقشــات
ٍ
مــن خــال ثــاث ورقــات شــارك فيهــا ك ٌل
مــن «الباحثــة القرآنيــة يف دوحــة القــرآن
بســيهات أحــام عبــد الرحيــم احلجــاج،
وعضــو مركــز اإلرشــاد والتثقيــف األســري
التابعــة للحــوزة العلميــة بســنابس حيــاة آل صفــوان،
والشــيخ محمــد اخلميــس».
موشــحا جماع ًيــا فيمــا
وقدمــت جماعــة حناجــر املهــدي
ً
شــاركت القارئتــان زهــراء جمعــان وزهــراء املقبقــب يف
تــاوة قرآنيــة عطــرة.
وأوضحــت آيــة غــاب ”مــن إدارة املنتــدى“ مجمــل
التوصيــات التــي خرجــن بهــا مــن املؤمتــر ومتثلــت يف
«تأصيــل قيمــة الشــكر بركنيهــا املعــريف والعلمــي ،ونشــر
وإشــاعة ثقافــة الشــكر يف املجتمــع مبــا لــه مــن رفــع القــدرة
علــى الصلــة بــن العبــد وربــه».
وأكــدت علــى اعتمادهــن للممارســة الدائمــة لثقافــة
الشــكر لتبعــد الفــرد واملجتمــع مــن النقــم واملصائــب مــن
ً
فضــا عــن أن الناجحــن يف احليــاة
ضمــن التوصيــات
يســتخدمون قــوة الشــكر بــل يعتبرونهــا أســهل الطــرق.
وذكــرت غــاب بــأن الهــدف مــن الفعاليــة التــي ســاهمت يف
تنظيمهــا منــذ شــهرين  35مشــاركة هــو إقامــة مؤمتــرات
قرآنيــة نســائية مســتقلة إدار ًيــا.
وقالــت بأنهــن يســعني مــن خاللــه إلطــاق مواضيــع مــن
أعمــاق القــرآن ورحابــه فضـ ًـا عــن تســليط الضــوء علــى
كل مــا ميــس قضايــا الفــرد واملجتمــع املؤمــن علــى ٍ
حــد
ســواء الســيما املــرأة.
وحتدثــت الباحثــة القرآنيــة يف دوحــة القــرآن بســيهات
أحــام عبــد الرحيــم احلجــاج يف ورقتهــا األولــى والتــي

ناقشــتها فيهــا بشــرى املبشــر عــن «ثقافــة الشــكر التعريــف
والتأصيــل».
وتطرقــت ألهميــة جتســيد ثقافــة القــرآن لبــث القيــم
والهــدى والبصائــر والســمو بالــروح مــن خــال الولــوج
لبرامجــه ومناهجــه الراقيــة.
وعرجــت للحديــث عــن تعريــف مفــردة الشــكر واملصاديــق
التــي أتــى بهــا القــرآن الكــرمي ليبــن هــذه القيمــة العظيمــة.
وعــددت احلجــاج أضــرب الشــكر الثالثــة املتمثلــة يف شــكر
القلــب الــذي يعنــي تصــور النعمــة ،وشــكر اللســان وهــو
الثنــاء علــى املنعــم ،وشــكر ســائر اجلــوارح وهــو مكافــأة
النعمــة بقــدر اســتحقاقه.
وبينــت يف جانـ ٍـب آخــر ”مرتكــزات قيــم الشــكر“ ومــا حتويــه
مــن قيـ ٍـم ومفاهيــم عليــا مــن
خــال توظيــف قيمــة الشــكر بصــرف النعــم اإللهيــة فيمــا
يعــود بالنفــع علــى ذات اإلنســان وحتصيلــه للمراتــب العليــا.
ميــا للنيــة الســليمة
وأشــارت إلــى أن آليــات الشــكر يعــد تقو ً
حيــث أن كفــران النعــم واإلدبــار عــن أداء احلقــوق املتوجبــة
علــى اإلنســان موجــب لــزوال هــذه النعــم منوهــة ً
أيضــا
مهــم يف منازعــة الشــهوة النفســية
ملــا للشــكر مــن ٍ
دور ٍ
واجلســدية.
واختتمــت احلجــاج بحثهــا بالتأكيــد علــى مــا للشــكر مــن
قيمــة وأثــر علــى البيئة األســرية الســيما وإن كانــت األلفاظ
بــن اآلبــاء واألبنــاء حتتــوي علــى املواعــظ والنصــح املمــزوج

بالشــح العاطفــي.
ثقافة الشكر والتنمية املجتمعية
ودعــت عضــو مركــز اإلرشــاد والتثقيــف
األســري التابعــة للحــوزة العلميــة بســنابس
حيــاة صفــوان يف ورقتهــا الثانيــة الــدروس
الــى االبتعــاد عــن مــا يؤثــر ســل ًبا يف
العالقــات املجتمعيــة ويفــكك أواصرهــا
كعــدم الســخرية والشــعور باألفضليــة ،وعــدم
تتبــع العــورات والــزالت.
واشــارت الــى متطلبــات التنميــة االجتماعيــة
املتمثلــة يف التعــاون الطوعــي بــن أفــراد
املجتمــع احمللــي ومجموعاتــه ،وإنشــاء
معــارف وخبــرات محليــة متكــن مــن االعتماد
علــى الــذات ،ومؤسســات وتنظيمــات
مجتمعيــة فعالــة.
ولفتــت الــى أســس وقواعــد بنــاء ثقافــة
الشــكر يف العالقــات املجتمعيــة مــن خــال اإلقــرار
بالفضــل والتذكيــر بــه ،والقــول احلســن ،والتشــجيع علــى
عمــل اخليــر وقضــاء احلوائــج ،والوحــدة وتأصيلهــا،
واإلحســان ورد اجلميــل ،والتهــادي والتــزاور والتحــاب يف
اهلل وربــط الشــكر للنــاس بشــكر اهلل.
وبينــت مــا للشــكر مــن أثــر علــى التنميــة املجتمعيــة
مــن خلــق للثقــة املتبادلــة وزيــادة حــس االنتمــاء ودرجــة
التعــاون وحــس حتمــل املســؤولية بــن األفــراد ومجموعاتــه
واملســاعدة علــى تطويــر القــدرات الذاتيــة.
انحسار ثقافة الشكر ..األسباب وعوامل التحفيز
وشــارك الدكتــور الشــيخ محمــد اخلميــس يف ورقتــه
بتوضيــح منــاذج مــن الشــاكرين مــن األنبيــاء يف القــرآن
الكــرمي كشــكر االســتقامة والصبــر عنــد النبــي نــوح ،
وشــكر اليقــن والتســليم عنــد النبــي إبراهيــم وتتابــع النعــم
عنــد النبــي ســليمان .
وبــن أســباب انحســار ثقافــة الشــكر والتــي تتمثــل يف
عــدم معرفــة املنعــم وتقديــره حــق قــدره ،ونســيانه ،وعــدم
تقديــر النعــم ،والذنــوب واملعاصــي ،وجحــود املنعــم ،وعــدم
االلتفــات لفوائــد الشــكر والفهــم القاصــر ملعنــاه.
وحتــدث عــن كيفيــة تأصيــل الشــكر مــن خــال معرفــة
املنعــم املعرفــة احلقــة ،والشــكر العملــي ،واالعتقــاد القلبــي
بــأن اهلل هــو الــرازق الواجــد للنعــم ،وحتــن الفرصــة ألداء
حــق الشــكر ،وحضــور املقابــر واســتحضار حــال األمــوات.

تقنية القطيف تكرم الموسى الحائز على برونزية معرض جنيف 2015
كرمــت الكليــة التقنيــة مبحافظــة القطيــف املتــدرب مجتبــى املوســى مبناســبة فــوزه
بامليداليــة البرونزيــة يف معــرض جنيــف الدولــي 2015م الــذي أقيــم يف جنيــف وذلــك
عــن ابتــكاره حاويــة القمامــة الذكيــة وكذلــك حصولــه علــى تقديــر امتيــاز ومعــدل 4.92
يف تخصــص االنتــاج الكيميائــي ،حيــث أشــاد عميــد الكليــة االســتاذ محمــد الســلوم
مبــا حققــه املوســى مــن اجنـ ٍـاز مشــرف للكليــة وللمحافظــة ،كمــا شــكر والــد املتــدرب
حســن املوســى الكليــة وباخلصــوص مركــز املوهوبــن حتــت ادارة االســتاذ هانــي الشــيخ
الــذي يُعنــى باكتشــاف مواهــب املتدربــن وتنميتهــا وتوفيــر متطلبــات حتقيقهــا والتنســيق
مــع اجلهــات الداخليــة واخلارجيــة إلتاحــة الفرصــة للموهوبــن املشــاركة كمــا حصــل
للمتــدرب مجتبــى املوســى.
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متابعات

لجنة لمتابعة التستر التجاري والعمالة المتخلفة
رأس ســعادة محافــظ القطيــف األســتاذ خالــد عبدالعزيــز الصفيــان وبحضــور مديــر
الشــرطة العميــد عبــداهلل القريــش وقائــد دوريــات االمــن املقــدم ســلطان العونــي
ومديــر مكتــب العمــل االســتاذ عبدالكــرمي التويريــت االجتمــاع االول للجنــة متابعــة
املتخلفــن باحملافظــة الــذي وجــه بتشــكيلها صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن
نايــف أميــر املنطقــة الشــرقية حفظــه اهلل حيــث مت التطــرق ألعمــال اللجنــه فيمــا
يخــص التســتر التجــاري والعمالــة املخالفــه ووضــع االليــات التــي تكفــل بــاذن اهلل
تفعيــل هــذه احلمــات مبايحقــق الهــدف املنشــود منهــا مبشــاركة اجلهــات املعنيــة .
م.خالد الصفيان

القديح الثانوية
تحتفي بأقمارها
يف أمســية جميلــة شــهدتها القديــح باالحتفــاء بكوكبتهــا
يف حفــل اخلريجــن والــذي أقيــم يف مجمــع قصــور
شــهاب وتزينــت باحلضــور امللفــت حضــره مديــر مكتــب
التربيــة والتعليــم بقطــاع صفــوى حمــود األكلبــي ومســاعده
ابراهيــم الشــبرمي ومشــرف النشــاط بالقطــاع عالــي
الزهرانــي وبعــض مــن مديــري املــدارس ،وعــدد مــن أوليــاء
األمــور و الطــاب  ،متايــزت فقــرات احلفــل بــن الكلمــات
واألهازيــج الشــعرية.
وألقــى كلمــة احلفــل القائــد التربــوي للمدرســة علــي
عبــداهلل الزاهــر ،قــال فيهــا " :إن مدرســة القديــح الثانويــة
مدير املدرسة علي الزاهر
حتتفــي اليــوم بتخــرج قافلــة جديــدة لطلبــة العلــم وعمــاد
املســتقبل واالحتفــاء بتخرجهــم وانتقالهــم إلــى مرحلــة علميــة وعمليــة مليئــة باجلــد
واالجتهــاد والنتائــج املبهــرة".
كمــا ألقــى الطالــب أحمــد عبــد اهلل احلليلــي كلمــة اخلريجــن عبــر خاللهــا عــن ســعادة
اخلريجــن بالوصــول إلــى هــذا اليــوم والشــكر والتقديــر ملعلمــي و منســوبي املدرســة علــى
اجلهــود الكبيــرة التــي بذلوهــا مــن أجلهــم.
عــد ذلــك اســتمع احلضــور لقصيــدة شــعرية ألقاهــا التربــوي ســعيد ارهــن تالهــا نشــيد
بعنــوان (سلســال العقيــق) مــن اعــداد وكلمــات عمــار البيابــي وأداء ميثــم آل توفيــق و
املنشــد جاســم آل فــردان والهندســة الصوتيــة للمهنــدس صالــح اخلويلــدي.
ثــم قــام مديراملدرســة وضيوفــه الكــرام بتكــرمي الداعمــن للحفــل والطــاب األوائــل
علــى مســتوى الصــف الثالــث الثانــوي بقســميه الطبيعــي و الشــرعي  ،وتســليم الهدايــا
و الشــهادات للخريجــن.
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سيهات الثانوية
تحتفل بالدفعة األربعين

ّ
بطــاب
احتفــت مدرســة ســيهات الثانويــة
الدفعــة األربعــن وهــي دفعــة العــام
حفــل أقيــم علــى
 1436/1435هجــري ،يف
ٍ
صالــة اللجــن ،وقــد بلــغ عــدد احملتلفــن مــن
الطــاب  120طال ًبــا مــن القســمني :الطبيعــي
واإلداري ،وبحضــور طاقــم اإلدارة واملعلمــن
وأوليــاء األمــور.
مشــاعر الــوداع مــا بــن احلــزن ،الفــرح
والدعــاء تخللــت كلمــة القائــد التربــوي حجــي
مدير املدرسة حجي النصر
آل نصــر الــذي أبــدى شــكره للحضــور جمي ًعــا
واختصــر العديــد مــن القيــم واألخالقيــات التــي
علــى الطـ ّـاب التز ّيــن بهــا إلكمــال مســيرتهم الدراســية واحلياتيــة ،فتحــدث
عــن الشــعور باملســؤولية مــن جهــة والتعلــق يف اخلالــق مــن جهــة أخــرى ليشــمل
يف كلمتــه النصائــح التــي يحتاجهــا الطــاب ،وأضــاء لهــم يف كلمتــه رســال ًة
يرجوهــم فيهــا باالبتعــاد عــن العــادات والســلوكيات الســيئة لبلــوغ احليــاة
الطيبــة املليئــة بالنجاحــات ،ومــن جانــب اإلســتفادة مــن اخلبــرات بـ ّـن للطــاب
أهم ّيــة االســتفادة مــن الطــاب الذيــن ســبقوهم يف التخــرج.
وتبعــه كلمــة أوليــاء األمــور جاســم اخلميــس وكلمــة الطالــب أكــرم الوبــاري
وبعدهــا كلمــة املعلمــن التــي قالهــا باللغــة االجنليزيــة األســتاذ علــي زواد.
وأضــاء احلفــل املنشــد الســيد أمــن الســيهاتي بأناشــيده التــي تعالــت بعدهــا
الصفقــات واألصــوات ،وقــد اختصــرت أبياتــه قصــة املشــتاقني لســيهات
ومح ّبيهــا.
ختا ًمــا مت تكــرمي الطـ ّـاب علــى شــكلِ دفعــات وازدحــم املســرح بالطـ ّـاب الذيــن
متلؤهــم االبتســامات والشــعور بالقفــزة التــي ســتبعدهم عــن الســنني الطويلــة
يف املدرســة ،وأنهــى احلفــل األســتاذ هانــي زيــن الديــن بدعــوة احلاضريــن
لوجبــة العشــاء وإللتقــاط الصــور التذكاريــة وطباعتهــا بعــد الوجبــة.

متابعات

الخطيب البغدادي تحتفل بخريجيها
احتفلــت مدرســة اخلطيــب البغــدادي الثانويــة بتخــرج
الكوكبــة السادســة عشــر مــن طالبهــا وذلــك يف قاعــة
امللــك عبــداهلل بالقديــح ويأتــي هــذا احلفــل للتعزيــز
مــن مــن القيمــة االجتماعيــة حيــث وقفــوا جميعــاً علــى
منصــة التخــرج برفقــة أوليــاء أمورهــم وبحضــور أمهاتهــم
حفــل متنــوع اشــتمل علــى عــرض أنشــطة
وأقاربهــم يف
ٍ
احتفلــت مدرســة اخلطيــب البغــدادي الثانويــة بتخــرج
الكوكبــة السادســة عشــر مــن طالبهــا وذلــك يف قاعــة
امللــك عبــداهلل بالقديــح ويأتــي هــذا احلفــل للتعزيــز
مــن مــن القيمــة االجتماعيــة حيــث وقفــوا جميعــاً علــى
منصــة التخــرج برفقــة أوليــاء أمورهــم وبحضــور أمهاتهــم
حفــل متنــوع اشــتمل علــى عــرض أنشــطة
وأقاربهــم يف
ٍ
املدرســة مــع الطــاب خــال العــام الدراســي .بــدأ احلفــل
بــآي مــن الذكــر احلكيــم للطالــب كــرار العبــادي .
ثــم كلمــة ملديــر املدرســة األســتاذ أحمــد الغامــدي شــكره
احلضــور مــن أوليــاء أمــور وأمهــات لتحفيزهــم الطــاب
وشــكر الداعمــن الذيــن بذلــوا الكثيــر للنهــوض مبســتوى
الطــاب ثــم وجــه كلمتــه للمتخرجــن قائ ـ ً
ا :هــا أنتــم يــا
أعزائــي علــى أبــواب التخــرج وبــدء مرحلــة جديــدة مــن
احليــاة  ،ثــم كلمــة اخلريجــن ألقاهــا نيابــة عنهــم الطالــب/
محمــد العوامــي حيــث جــاء يف معــرض حديثــه الشــكر
للمعلمــن واحلضــور علــى دعمهــم والرغبــة يف مواصلــة
املشــوار الــذي يشــرف الطــاب واملعلمــن.
بعــد ذلــك مت تكــرمي ضيــوف شــرف احلفــل حيــث قــام
بتقــدمي تكــرمي ضيــوف احلفــل األســتاذ /ســلمان بــن
عبــداهلل احلبيــب بوجــود قائــد املدرســة األســتاذ /أحمــد
بــن صالــح الغامــدي وهــم  :األســتاذ /عبدالعزيــز ســامة

آل ســامة مديــر مكتــب التعليــم بغربــي الدمــام.
األســتاذ /محمــد اخلالــدي املشــرف التربــوي مبكتــب
القطيــف.
األســتاذ /عبدالهــادي البيضانــي مشــرف اإلدارة املدرســية
مبكتــب شــرقي الدمــام.
كما مت تكرمي رجال الصحافة واإلعالم والداعمني وهم:
األستاذ /محمد العواد الصحفي بجريدة اليوم.
األستاذ /خالد السنان الصحفي بأخبار القطيف.
األســتاذ /خالــد اجلنبــي ممثــل صالــة امللــك عبــداهلل بــن
عبدالعزيــز بالقديــح.
بحضــور عــدد مــن املشــرفني ورجــال األعمــال ورجــال
الفكــر واألدب واإلعــام وممثلــي الشــركات الراعيــة حلفــل
التخــرج.
بعــد ذلــك تكــرمي الكوكبــة السادســة عشــرة مــن الطــاب
املتخرجــن.
ثم عرض فيلم وثائقي ألنشطة املدرسة.
بعــده عــرض أوبريــت بعنــوان ذاكــرة األوطــان وكان مــن
تأليف:األســتاذ /يوســف آل ابريــه و األســتاذ /ســلمان
احلبيــب و األســتاذ /زكــي الصديــر وبإشــراف مديــر
املدرســة األســتاذ /أحمــد الغامــدي واألســتاذ /وزكــي
اخلبــاز وأداء الطالــب /صــادق العيســى والطالــب /علــي
الصــادق مــع مجموعــة مــن الطــاب املتخرجــن.
بعــد ذلــك كلمــة لألســتاذ /عبدالهــادي البيضانــي مديــر
مكتــب التعليــم بشــرقي الدمــام حيــث حتــدث عــن جتربتــه
منــذ أن كان معلم ـاً يف محافظــة القطيــف
كما مت تكرمي اللجنة املنظمة للحفل وهم :
األستاذ /سلمان احلبيب األستاذ /زكي الصدير.

مدير املدرسة يلقي كلمته
األستاذ /يوسف آل ابريه.

األستاذ /زكي اخلباز.
األستاذ /أمني األقزم.
األســتاذ /ميثــم آل توفيــق صاحــب مؤسســة قيثــارة لإلنتــاج
الفني.
وأخيــرا كلمــة أوليــاء األمــور ألقاهــا األســتاذ /علــي حســن
اجلنبــي حيــث أعــرب فيهــا عــن ســعادته بإجنازات املدرســة
وبشــعوره اجلميــل بهــذا التخــرج كمــا ألقــى قصيــدة بهــذه
املناســبة ،ويف بــادرة رائعــة كــرم فيهــا الطالــب /محمــد
العوامــي والــده يف هــذه املناســبة وألبســه عقــداً مــن الــورد
تعبيــراً عــن مــدى حبــه وامتنانــه كمــا فاجــأ أعضــاء هيئــة
التدريــس مبدرســة اخلطيــب البغــدادي قائــد مدرســتهم
األســتاذ /أحمــد بــن صالــح الغامــدي بتكــرمي خــاص
يليــق بــه ومبــا قدمــه للمدرســة مــن إجنــازات تتحــدث عــن
نفســها حيــث حققــت نقلــة نوعيــة وتقدمــاً ملموســاً يف
املســتوى التعليمــي واملعــريف للطــاب واملعلمــن ممــا جعلهــا
بيئــة محفــزة وجاذبــة.
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متابعات

”هرمون السعادة“ في ”مروج الثقافي“
كتبت /انتصار آل تريك
أقــام منتــدى مــروج الثقــايف بالقطيــف نــدوة بعنــوان
”هرمــون الســعادة“للدكتورة ازدهــار احلريــري حضرتهــا
 100ســيدة.
وحــاورت احلريــري الســيدات يف كيفيــة احلصــول علــى
الســعادة بطريقــة العــرض والتطبيــق بتماريــن التنفــس،
معرفــة الســعادة وكيفيــة احلصــول عليهــا ومنحهــا
لألخريــن ،مشــيرة الــى حاجــة املــرأة لزيــادة تركيــز
”هرمــون الســعادة“ لديهــا للتخلــص مــن ضغــوط احليــاة.
ومــن جانــب التطبيــق ،شــاركت الســيدات متاريــن
خاصــة بالتنفــس عــن طريــق أخــذ الشــهيق ملــدة ثانيتــن
واســتعراض الصــور وإخــراج الزفيــر ،بطريقــة تعمــل
علــى االســترخاء باخليــاالت احملفــزة لهرمــون الســعادة.
وحتدثــت الدكتــورة احلريــري عــن طــرق ”االحــال“
والنــزع ،باســتبدال األفــكار الســلبية باإليجابية ،موضحة
دراســة خاصــة أعدهــا األطبــاء النفســيني نتاجهــا بــأن
النســاء هــن أكثــر قــدرة علــى الســعادة.
وقالــت الدكتــورة احلريــري:إن هــدف إقامــة محاضــرة
”هرمــون الســعادة“ هــي مســاعدة للمــرأة الســتغالل
الفــرص يف حياتهــا ،ألن املــرأة بحــد ذاتهــا مشــغولة
ولديهــا مســئولية كبيــرة علــى حســب تعبيرهــا.
وأضافــت” :أنصــح املــرأة وباألخــص يف املجتمــع الســعودي أن تهتــم يف نفســها لكــي تراعــي

مــن حولهــا ولكــي تشــعر بالســعادة احلقيقــة وحتقــق جميــع
أهدافهــا“.
ومــن جانــب آخــر أشــادت الكاتبــة يســرى الزايــر مبنتــدى
مــروج الثقــايف وقالــت” :إن اقامــة النــدوات تســاهم يف
تواصــل ســيدات املجتمــع مــع بعضهــم البعــض وتفتــح
مجــاالت واســعة لالنطــاق“.
وبينــت الزايــر بــأن املجــاالت مفتوحــة للمــرأة للمشــاركة
ولتكــون مؤثــرة يف املجتمــع الــذي هــو بحاجــة إليهــا علــى
حــد قولهــا.
وعبــرت اإلعالميــة حليمــة آل درويــش عــن ســعادتها بدعوتها
للمنتــدى وقالــت بــأن دعوتهــا للمنتــدى هــو بحــد ذاتــه يعــزز
”هرمــون الســعادة“ ،وشــكرت املســؤولني عــن اقامــة املنتــدى
بإعطائهــا مســاحة يف بدايــة البرنامــج تتحــدث فيــه عــن
جتربتهــا باملشــاركة يف ”جائــزة القطيــف لإلجنــاز“ وربطهــا
الفــوز مبحــاور احملاضــرة.
وأكــدت مديــرة املنتــدى نــازك اخلنيــزي علــى ضــرورة
إقامــه هكــذا منتديــات للنســاء ،معتبــرة ذلــك وســيلة تكاتــف
اجتماعــي مــع املــرأة تشــجع علــى التواصــل األدبــي والثقــايف
واالجتماعــي.
اجلديــر بالذكــر بــأن منتــدى مــروج الثقــايف قــد أكمــل الســنة
اخلامســة مــن انطالقتــه ،وهــو منتــدى شــهري نســائي تتجمع
فيــه الســيدات يف محاضــرات وحلقــات حواريــة ونــدوات ثقافيــة وأدبيــة واجتماعيــة.

سيدات الجش يشاركن في يوم التوحد العالمي
كتبت  /سناء آل حسني
أقــام مركــز صحــي اجلــش فعاليــة (يــوم التوحــد العاملــي)،
نفذتهــا املمرضــة صابحــة آل حســن مــن عيــادة التأهيــل ضمــن
املجتمــع التابعــة للمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة و إدارة
الرعايــة الصحيــة األوليــة بالقطيــف.
بــدأت الفعاليــة مبحاضــرة تثقيفيــة عــن اإلعاقــة حــوت عــدة
محــاور مــن بينهــا :التعريــف باإلعاقــة ،مــن هــو املعــاق ،مــاذا
قدمــت احلكومــة لهــذه الفئــة ،تالهــا تعريــف ببرنامــج التأهيــل
ضمــن املجتمــع و أهدافــه و الفئــة املســتهدفة.
و عرفــت آل حســن(التوحد) ،بعــد طــرح عــدة أســئلة علــى
املوجــودات يف محاولــة إلدراك املعنــى احلقيقــي للتوحــد ،و
وزعــت بطاقــات تعريفيــة حتــوي عالمــات تــدل علــى املــرض
بهــدف خلــق التفاعــل و املشــاركة مــن احلاضــرات.
و ضمــن برامــج الفعاليــة اســتضاف املركــز املمرضــة أمــل
العســكري و هــي أم لطفــل متوحــد ،شــاركت احلضــور بحكايــة
طفلهــا مــع املــرض و كيفيــة التعامــل مــع حالتــه.
و ذكــرت العســكري جتربتهــا بوصفهــا جتربــة مؤملــة ،موضح ـ ًة
أنــه غالبـاً مــا تتجنــب األم اخلــروج للمجتمــع بطفلهــا املصــاب ،و قدمــت نُ ِ
صحهــا بــأن تتقبــل األم حالــة ابنهــا و أن حتــاول دمجــه مــع املجتمــع ،مبينـ ًة أنــه رغــم صعوبــة أن يكــون لديهــا
طف ـ ٌل متوحــد إال أنهــا جتدهــا هبــة ربانيــة خاصــة.
و ختمــت الفعاليــة بتقــدمي النصائــح للزائــرات مــن قبــل املمرضــة صابحــة آل حســن و اإلجابــة عــن استفســارات احلضــور ،و مــن ثــم تكــرمي العســكري ملشــاركتها ،و توزيــع الهدايــا
التذكاريــة و النشــرات الصحيــة املعرفــة باملــرض.
اجلديــر بالذكــر أن عيــادة التأهيــل ضمــن املجتمــع افتتحــت مؤخــراً يف مركــز اجلــش و هــي الثانيــة يف عيــادات التأهيــل يف املراكــز الصحيــة حيــث ســبقتها عيــادة التأهيــل يف مركــز
صحــي داريــن و التــي مت إنشــاؤها منــذ ســبع ســنوات ،و العيــادة تهــدف إلــى اكتشــاف اإلعاقــات منــذ الــوالدة ،و حتديــد نقــاط الضعــف و القــوة عنــد املعــاق ،تأهيــل األمهــات ،و تقــدمي
اإلرشــاد الصحــي لألهــل.
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إلى رحمة اهلل تعالى
الشيخ إبراهيم الغراش
إلى رحمة اهلل

انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى الشــيخ ابراهيــم الغــراش بعــد معانــاة مــع املرض.ويعــد الشــيخ
الغــراش ( 76ســنة) مــن علمــاء القطيــف املعروفــن والذيــن تتلمــذوا علــى يــد علمائهــا
وفضالئهــا وهــو صهــر املرحــوم املــا علــي الطويــل ،وصهــره الشــيخ منصــور الســلمان اجلشــي
وهــو إمــام مســجد الرســول األعظــم صلــى اهلل عليــه وآلــه  ،بالدخــل احملــدود.
قــال عنــه الشــيخ حســن الصفــار :كان عاشــقاً للشــعر واألدب الكالســيكي ،وكان يطــرب لشــعر
املتنبــي ،ويتغنــى بشــعر أبــي فــراس احلمدانــي ،ويلهــج بروائــع الشــعر احلســيني وخاصــة مــن
قصائــد الســيد حيــدر والســيد جعفــر احللــي.
كمــا كان مغرمـاً بشــعر إيليــا أبــي ماضــي وخاصــة (الطالســم) والتــي يحفظهــا عــن ظهــر قلــب،
اعجابـاً منــه مبســتواها األدبــي ومحتواهــا الفلســفي املثيــر لألذهــان ،حيــث يناقــش ويــرد علــى
بعــض التســاؤالت واإلشــكاالت التــي تثيرهــا.
أمــا الفيــة ابــن مالــك فهــي حاضــرة دائمـاً وأبــداً يف ذهنــه وعلــى لســانه ،يستشــهد مبقاطعهــا
عنــد كل مســألة نحويــة.
رحــم اهلل الشــيخ الغــراش وأدخلــه فســيح جناتــه وألهــم أهلــه ومحبيــه الصبــر والســلوان.إنه
ســميع مجيــب.

شعر السيد عبداألمير السلمان

محمد سعيد اجلشي

في رثاء محمد سعيد الجشي
أبقيــت بعــدك تلــك الــدار خاليــة
مافارقــت شــفتي الذكــرى ملرحتــل
أنــى يغيــب ســعيد يف القبــور وذي
وســيرة حــن تتلوهــا وتذكرهــا
كان األديــب اذا مــا احلفــل ترســمه
يهــز حتــى نخيــل اخلــط لــو ســمحت
بل رمبا من جمال الشعر قد سجدت
أبــا ريــاض ربــوع اخلــط مــا نســيت
واملخلصــون ومازالــوا وأن بعــدت
فارقتهــم وتخــذت اخللــد منتجعــا

تشــكوالفراق بدمــع فيــك منهمــل
ومــا نســيت فقيداغــاب عــن مقــل
بــن القطيــف لــه كــون مــن املثــل
تشــد ســمعك للذكــرى بــا ملــل
وراح ينشــد مــا يحلــو علــى مهــل
لهــا املقاديــر أن أصغــت ملرجتــل
وعانقــت حرفــه الزاهــي مــع القبــل
عطــاءك اجلــم يــا أنشــودة األمــل
بــك املســافات يف ذكــر ملرحتــل
بــن النبيــن بــن اآلل والرســل

حجي
احلاجة أسماء علي آل ّ
انتقلــت إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلاجــة أســماء
حجي  -أم عبدالعزيز
علــي أحمــد عبدالرحيــم آل ّ
حــرم احلــاج املرحــوم حســن علــي البيــات ولهــا مــن
األبنــاء :عبدالعزيــز  -محمــد  -علــي ،و ثــاث
بنــات .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة الفقيــدة
بأحــر التعــازي ســائلني املولــى القديــر أن يتغمدهــا
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلهــا الصبــر والســلوان وأن
يدخلهــا الفســيح مــن جناتــه إنــه ســميع مجيــب.

زوج الفقيدة احلاج حسني البيات

احلاج مرضي علي آل حمود
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى احلاج مرضي علي
آل حمود ( أبو حكيم ) .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة الفقيــد
بأحــر التعــازي ســائلني املولــى القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن
يدخلــه الفســيح مــن جناتــه إنــه ســميع مجيــب.
إبراهيم أحمد العبود ( أبو سامي )
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى إبراهيــم أحمــد
العبــود ( أبــو ســامي )
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة الفقيــد
بأحــر التعــازي ســائلني املولــى القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن
يدخلــه الفســيح مــن جناتــه إنــه ســميع مجيــب.
األستاذ مصطفى قاسم هجلس
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب األســتاذ:
مصطفــى قاســم محمــد هجلــس  ،مــن أهالــي
القطيــف  ،عــن عمــر يناهــز ٤٧عامــا  ،املتــويف
شــقيق كل مــن  :أحمــد وعلــي وشــاكر وحســن
وقصــي ونــوح وزهيــر .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة الفقيــد
بأحــر التعــازي ســائلني املولــى القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن
يدخلــه الفســيح مــن جناتــه إنــه ســميع مجيــب.
الشاب السيد هشام السيد أمني املقبل
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب الســيد
هشــام الســيد أمــن الســيد رضــي املقبــل  ،مــن
أهالــي القطيــف الشــويكة  ،إثــر حــادث مــروري
مــروع علــى طريــق الريــاض .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة الفقيــد
بأحــر التعــازي ســائلني املولــى القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن
يدخلــه الفســيح مــن جناتــه إنــه ســميع مجيــب.
الشاب عبداهلل حسن اخلميس
انتقــل إلــى رحمــة اهلل الشــاب عبــد اهلل حســن
علــي عبــد الباقــي اخلميــس.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم ألســرة الفقيــد
بأحــر التعــازي ســائلني املولــى القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه الصبــر والســلوان وأن
يدخلــه الفســيح مــن جناتــه إنــه ســميع مجيــب.
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المزعل يتوج بلقب «سناتور» في
انتخابات الحكومة الطالبية
إميان الشايب  -أمريكا
تُــوِ ج طالــب الهندســة امليكانيكيــة املبتعــث مصطفــى كمــال
املزعــل مــن أهالــي ســيهات بلقــب «ســناتور» يف انتخابــات
احلكومــة الطالبيــة بجامعــة  Portland Stateبواليــة أورجــن.
وحصــل املزعــل الــذي يقطــن مدينــة بورتالنــد علــى لقــب
الســناتور «الوحيــد» مــن كليــة الهندســة ،حيــث أن غالبيــة
املرشــحني يدرســون العلــوم اإلنســانية أو إدارة األعمــال.
وجــاء ترشــيحه لالنتخابــات مــن ضمــن  47طال ًبــا مــن مختلــف
اجلنســيات إذ أن غالبية املرشــحني حاملني للجنســية األمريكية
وبعضهــم مــن أصــول غيــر أمريكيــة مــن «املكســيك،
فنزويال ،أفغانستان ،سوريا ،فلسطني الهند ،أثيوبيا والعديد من الدول األخرى».
واحتــوت احلكومــة الطالبيــة علــى العديــد مــن املناصــب منهــا «الرئيــس ،نائــب الرئيــس،
 16ســناتور 8 ،أعضــاء مبســمى .»Student Fee Committee
وهدفــت هــذه االنتخابــات الختيــار ممثلــن لطــاب اجلامعــة ليصــل صــوت الطالــب إلدارة
اجلامعــة حيــث يتــم اعتمــاد الفائزيــن فيهــا ملــدة ســنة دراســية كاملــة ثــم تقــام انتخابـ ٍ
ـات
أخــرى.
وأبــدى املزعــل ســعادته الغامــرة بنيلــه هــذا املنصــب جــراء ثقــة أصدقائــه وزمالئــه الذيــن
صوتــوا لــه بــدون تــردد منوهً ــا الستشــعاره حجــم املســؤولية التــي توالهــا.
وذكــر بــأن الوصــول ملنصــب باالنتخــاب يختلــف عــن الوصــول إليــه بالتعيــن «أيــاً يكــن
مســتوى هــذا املنصــب» فاالنتخــاب يعنــي اختيــار النــاس لشــخص ميثلهــم لثقتهــم فيــه ويف
قدرتــه.
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القطيف..الحمود يحقق المركزل األول
بمسابقة انتل آيسيف بأمريكا
كتب /خالد السنان
حقــق الطالــب املوهــوب عبداجلبــار
عبدالــرزاق احلمــود  ،اجنــازاً للوطــن
بتحقيقــه املركــز األول يف مســابقة إنتــل
آيســيف 2016م يف مجــال علــوم النبــات.
وأعلنــت النتائــج يف حفــل أقيــم يف الواليــات
املتحــدة االمريكيــة.
وشــارك احلمــود ضمــن وفــد طالبــي املكــون
مــن  18طالبــا وطالبــة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة يف مســابقة إنتــل آيســيف الدوليــة
وســط مشــاركة أكثــر مــن  75دولــة تتنافــس
علــى مــدار خمســة أيــام يف الفتــرة مــن
 10إلــى  15مايــو 2015م يف مدينــة بيتســبرغ بواليــة بنســلفانيا األمريكيــة علــى تقــدمي
مشــروعاتها العلميــة يف مجــال العلــوم الهندســة.
وتشــارك اململكــة ممثلــة مبؤسســة امللــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع «موهبــة»
ووزارة التعليــم يف املســابقة بـــ» »17بحثــا علميــا يف عــدد مــن املجــاالت

متابعات
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مقالة

الفلسفة الوجودية
والتاريخ
هشام شرابي
التاريــخ ،قــال نيتشــه" ،ضي ـ ٌم غربـ ٌّـي" يحمــل اإلنســان الغربــي "عالمــات أســاه" حيثمــا
صــر املســافة التاريخيــة التــي متتــد بيننــا وبــن
أدار وجهــه .مــع ذلــك ،كــم يدهشــنا قِ َ
ً
ً
جيــل أفالطــون .مســافة قــد تقــاس بسلســلة أعمــار أربعــن شــخصا (أربعــن جيــا).
علــى أن الهــوس بالتاريــخ جتربــة قريبــة العهــد ،أوروبيــة يف األخــص ،تعلَّمنــا أن نقرنهــا،
بعــد منتصــف القــرن التاســع عشــر ،بأنبــل مــا ألوروبــا مــن رؤى ،ومــا عندهــا أيضــا مــن
كوابيــس .مــن هنــا احتمــال صيــرورة الوعــي التاريخــي نوعــاً مــن العصــاب neurosis
الفكــري املــؤدِّي بالثقافــة األوروبيــة ،دون ســواها مــن الثقافــات ،إلــى رفــض ذاتهــا ،يف
ســعيها احملمــوم إلــى الصيــرورة شــيئاً غيــر مــا هــي أو أكثــر ممــا هــي .هــذه القــدرة علــى
التجــاوز املتعالــي ،الناجمــة عــن عبقريتهــا الهادئــة ،املنتظمــة ،العاملــة علــى إحيــاء القــرون
اخلوالــي ،يف وســعها أيض ـاً أن متحــق احلاضــر بهــدم الطمأنينــة التــي ينعــم بهــا األفــراد
واملجتمعــات نتيجــة الالمبــاالة مبــا لــم يعــد موجــوداً أو مبــا لــم يوجــد بعــد .ذلــك أن
ـكل مجــرد بــل يف شــكل واقــع معيــش .ا
التاريــخ ،بصفتــه إشــكالية وجوديــة ،ال يظهــر يف شـ ٍ
ينطلــق املنحــى الوجــودي مــن التفكيــر باحلقيقــة الالمســيحية :أنــا موجــود ،إذن ســأموت.
مــن هــذا املنطلــق فــإن هجــوم كيركغــور علــى املذهــب الهيغلــي لــم يقــم علــى أســاس موقــف
فلســفي .ذلــك أن هيغــل ،يف نظــر كيركغــور" ،نســي ،يف مــا يشــبه الذهــول التاريخــي العــام،
مــا يعنــي أن أكــون أنــا وأنــت وهــو بشــراًٌّ ،
كل منــا لنفســه" [ .]1ويف تعبيــر آخــر ،إن احلقيقــة،
مهمــا يكــن نوعهــا ،جتريــد باطــل مــا دامــت خــارج إطــار مــا للحقيقــة مــن عالقــة بالكائــن
البشــري .فاحلقيقــة لــدى كيركغــور قضيــة امتــاك َج َّوانــي ،ال مجــرد معرفــة عقالنيــة.
لــذا كانــت احلقيقــة والذاتيــة متســاويتني.
حــ َّول هايدغــر وســارتر منطلــق كيركغــور هــذا إلــى نقطــة ارتــكاز أنطولوجيــة تتصــل
مبناحــي املعرفــة جميع ـاً .يف ذلــك يقــول ســارتر" :إن وجهــة نظــر املعرفــة املج ـ َّردة لفــي
تناقــض ...ليــس هنالــك إال وجهــة نظــر املعرفــة امللتزمــة ]2[ ".وقــد أعــرب برديايــف ،علــى
الصعيــد الدينــي ،عــن هــذا املوقــف يف صيغــة أخــرى ،إذ قــال" :مــا لــم يكــن املعنــى الكلِّــي،
يف الوقــت نفســه ،معنــى شــخصياً أيض ـاً ،فليــس هــو مبعنــى أبــداً ...إن كان هنالــك إلــه،
وكانــت هــذه احلقيقــة غيــر ذات معنــى لــي ،ولــم يكــن لهــا شــأن يف مصيــري األخيــر،
[]3
فليســت إال مســاوية لعــدم وجــود إلــه".
َ
بج َّوانيتهــا؛ واجل َّوانيــة عمليــة
إذن ،اخلبــرة ،مــن وجهــة النظــر الوجوديــة ،ال تعنــي شــيئا إال َ
زمانيــة ،أي تأريخيــة .هــذا مــا جعــل هايدغــر يقــول" :إن اإلنســان املوجــود وحــده تاريخــي.
الطبيعــة ال تاريــخ لهــا ".وجوهــر الزمــان ،كمــا أشــار هيراقليطــس ،ليــس الدميومــة وإمنــا
التغ ُّيــر .فاحليــاة ال تعــاش ،ال تكــون حيــاة تامــة حتــى يتوقــف بهــا الزمــان ،أو يف تعبيــر
ِ
املعاصــر ذا تاريــخ حملــض كونــه ذا مــاض.
آخــر ،حتــى يثبــت املــوت محتواهــا .لذلــك كان
إلــي ،أنتمــي أنــا إلــى املســتقبل وأكــون إمكانــاً
ولكــن مــا دام الزمــان حاضــراً بالنســبة َّ
ً
 ،possibilityإذن فــوق أي تقــومي نهائــي .مبوتــي فقــط يصبــح مســتقبلي ماضيـا ال رجعــة
لــه ،ومعنــى حياتــي مقــرراً إلــى األبــد .هــذا مــا عنــاه كامــو بقولــه يف روايتــه الســقوط" :لــن
بح َج ِجــك ،بإخالصــك ،بفداحــة عذابــك ،بــل يقتنعــون مبوتــك ]4[ ".والواضــح
يقتنــع النــاس ُ
أنــك يف موتــك ال تســتطيع أن تكــون غيــر مــا كنــت علــى قيــد احليــاة :ماركــس يصبــح
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املاركســية مــا إن يحــول املــوت بينــه وبــن تغييــر مــا قالــه ،أو كانــه ،واإلضافــة إليــه .ويف
ذلــك يقــول ســارتر" :يف احل ـ ِّد األخيــر ،يف حلظــة موتــي الالمتناهيــة الصغــر ،لــن أكــون
[]5
اكثــر مــن ماضـ َّـي".
ً
املزمِ
ــع أن يكــون ،فمــا هــي
وإذا كان املاضــي هــو التاريخــي حق ـا ،واملســتقبل هــو املاضــي
حــال احلاضــر؟
ميكــن تعريــف احلاضــر بأنــه النقطــة التــي تنتقــل بــن حالتــي الزمــان األخريــن .إن تعبيــر
"الكــون" هنــا هــو مبثابــة تأليــف بــن مــا "كان حتــى اآلن" ومــا "ســيكون" .وعلــى هــذا ،كمــا
أعلــن فيلهلــم ديلتــاي ،تســتم ُّد اللحظــة احلاضــرة حقيقتهــا ممــا حصــل حتــى اآلن ،وممــا
ســيحصل.
تعلِّمنــا التجربــة امللموســة كــم هــو عســير أن نعيــش مــن دون ضجــر أو ريــاء ،وكــم هــو
مســتحيل أن ننجــو مــن تفاهــة حياتنــا اليوميــة وإبهامهــا .إن التجربــة ،يف تعبيــر آخــر،
تعــرض نفســها لنــا مــاد ًة خامـاً عدميــة الشــكل ،تبــدأ باتِّخــاذ معناهــا وشــكلها فيمــا نبتعــد
عنهــا يف الزمــن ،فيمــا تصيــر ماضيـاً ثابتـاً ال رجعــة لــه .والغرابــة يف مــا قــد مضــى هــي
أن معنــاه احلقيقــي ال يتكشــف فقــط مــن طريــق إعــادة خلــق مــا "حصــل بالفعــل" ،بــل ،قبــل
كل شــيء ،مــن طريــق االلتفــاف ا َ
جل َّوانــي اخللفــي إلــى التجربــة بقصــد عيشــها مــن جديــد.
ً
ً
بذلــك ال يكــون املاضــي متاع ـاً ،أو ُملــكا ،أو شــيئا يف يــد اإلنســان ،كالســيارة أو الرصيــد
يف املصــرف ،بــل يكــون مــا ينطــوي عليــه احلاضــر ،مــا يــذوب فيــه باســتمرار وبالوعــي.
فليــس مــن قــرار يُتَّخــذ إال بصيغــة املاضــي ]6[ .فكونــي ،كمــا يقــول ســارتر ،عاجــزاً يف هــذه
اللحظــة عــن أن أصيــر مهندس ـاً ،ســببُه أن ماضـ َّـي قــد ه َّيأنــي ألن أصيــر مؤرخ ـاً .فــإذا
قــررت أن أكــون مهندسـاً يف هــذه اللحظــة ،فإمنــا أفعــل ذلــك ،أيضـاً ،يف صيغــة املاضــي،
ذلــك أن قــراري هــذا اتُّخــذ رغمــاً عنــه ]7[ .واخلالصــة هــي أننــا ال نســتطيع اختيــار
ماضينــا ،إذ إنــه قــد مضــى ،وهــو هنــا اآلن .إال أن املاضــي ،رغــم أنــه يقــرر مــا نحــن عليــه،
ال يق ـ ِّرر مــا ســنكون.
"اللمايكــن" الــذي
مــاذا عــن املســتقبل إذن؟ هنــا ندخــل فضــاء احلريــة .إن املســتقبل هــو َّ
يدعــم "اآلن" بإعطائــه معنــى لـ"الــكان" .إنــه وحــده ،يقــول ســارتر" ،يقــرر إذا كان املاضــي
حي ـاً أو ميت ـاً" [ .]8أمــا هايدغــر ،وقــد أ ُ ِخــذ بحتميــة املــوت بصفتــه "إمكان ـاً ُمطلق ـاً" ،فقــد
حـ َّرر املســتقبل مــن الالمتناهــي الــذي يثقلــه بــه الوعــي العــام ]9[ .بذلــك يبــرز نطــاق احلريــة
الــذي يعرضــه لنــا املســتقبل ،متامــاً بفضــل احملدود َّيــة التــي يجيئــه بهــا هــذا اإلمــكان
املطلــق .وكلُّنــا نعــرف ،لكننــا منيــل إلــى النســيان ،أن ال أحــد يســتطيع حقـاً أن يعــرف املــوت
أو أن يريــح ســواه مــن موتــه .أمــا خــارج املــوت ،فاملســتقبل هــو احلريــة .وهــو بالتعريــف
األنطولوجــي خطتنــا املتغيــرة دائم ـاً وتوقعاتنــا يف مجــال العمــل واالمتــاك والكينونــة.
إذن ،ليــس املاضــي يف األصــل ســوى خطــة وتو ُّقــع نحــو املســتقبل .وحــن يخــرج املســتقبل
إلــى ح ِّيــز الوجــود يدخــل يف املاضــي ويصبــح املــادة التــي يُصنَــع منهــا التاريــخ .إنــه أســاس
النظــرة الوجوديــة إلــى التاريــخ ،وهــي نظــرة تكشــف عــن مغــزى مفهــوم ديلتــاي احلقيقــي
للـــ  ،Erlebnisأي عيــش املاضــي مــن جديــد ،ال كواقــع ميــت ،بــل كمســتقبل حت َّقــق .فليــس
مؤمتــر فيينــا ونظــام مترنيــخ عــام  ،1815مثـ ً
ا ،إال خططـاً وتوقعــات للمســتقبل الــذي ،مــا

مقالة
إن جــاء عــام  1848وثوراتــه يف عــدد مــن الــدول األوروبيــة ،حتــى صــار ماضي ـاً متحقق ـاً
ال رجعــة لــه.
وعلــى هــذا ،ليــس التاريــخ ســجل أحــداث أو نظــام فكــر أو نســق حيــاة ،بــل هــو ،يف
صميمــه ،جتربــة ماضيــة ثُ ِّبتــت إلــى األبــد .هــذه التجربــة املثبتــة التــي ال رجعــة لهــا ال تُن َقــذ
إال بااللتفــاف اخللفــي مــن قبــل حاضــر يخــص مســتقب ً
ال .إذن ،للتاريخــي مصيــر واحــد
فقــط ،وهــو مــا تقــرره نظــرة األجيــال املتالحقــة نحــو مســتقبلها اخلــاص بهــا.
مــن هــذا يتبــع ،يف طبيعــة احلــال ،مــا لــم ِ
آت علــى ذكــره إال تلميحـاً ،وهــو أن معنــى ســير
التاريــخ لــن يُعـ َرف إال يف نهايــة التاريــخ .هــذا املوقــف ،وال ريــب ،يتصــل بقضيــة املعنــى وال
يلمــس االعتبــار امليثودولوجــي إال ســطحياً .فســواء كان يواكيــم الفلــوري يف القــرن الثانــي
عشــر ،أو ابــن خلــدون يف القــرن الرابــع عشــر ،أو فيكــو يف الســابع عشــر ،أو فــون رنكــه يف
التاســع عشــر ،أو توينبــي يف العشــرين ،فــإن مواجهــة "الــكان" وإعطــاء معنــى أو نســق أو
خامتــة لألعمــال ،واألقــوال ،واألحــداث التاريخيــة ،إمنــا هــو أحــكام تتصــل بالهنيهــة التــي
ـجلت فيهــا .ويف تعبيــر آخــر ،مــا دام املــؤ ِّرخ هــو نفســه تاريخي ـاً؛ أي مــا دام
قيلــت أو ُسـ ِّ
يضــيء التاريــخ مبســتقبله هــو ،ومبجتمعــه ،وبعاملــه ،يبقــى معنــى املاضــي موقت ـاً ومعلق ـاً
دائمـاً وأبــداً .فــإن كان ،مثـ ً
ا ،إجــراء اجتماعــي قريــب العهــد كصفقــة جديــدة New Deal
يف الواليــات املتحــدة قــد بــدأ ،منــذ اآلن ،يلقــى مــا يلقــاه مــن إعــادة نظــر جذريــة مــن
مؤ ِّرخــي اجليــل الــذي م ـ َّر بتجربتــه ،فــأي حكــم نهائــي نتوقــع يف صــدد أحــداث ماضيــة،
كالغــزو البربــري املــؤدي إلــى ســقوط رومــا ،أو توقــف الزحــف اإلســامي علــى أبــواب
باريــس وفيينــا؟
كان شــغف القــرن التاســع عشــر باألحــداث وبالوقائــع ر َّد فعــل مشــروعاً العتبــار التاريــخ
وســيلة تثقيفيــة أخالقيــة ،وللســعي وراء الثابــت واألكيــد ،حتــى علــى حســاب تضييــق
اخلنــاق علــى البحــث والتدقيــق التاريخــي .غيــر أن القضيــة األساســية التــي متـ َّرد عليهــا
مؤرخــو القــرن التاســع عشــر لــم تكــن حقــاً تأريخيــة بــل فلســفية .ويف أســاس املوقــف
ـراض بوجــود هــوة أبديــة بــن طالــب املعرفــة أو صاحبهــا
التجريبــي  empiricistقــام افتـ ٌ
وموضــوع املعرفــة .وتســاوي بــن "يقــن" املعرفــة التاريخيــة وموضوعيــة العلــوم الطبيعيــة:
معرفــة "مــا حصــل" موضوعي ـاً ،باالســتقالل عــن العــارف .هكــذا أصبــح التاريــخ علمي ـاً،
همــه األول هــو إثبــات الوقائــع وتركهــا "تتكلَّــم بنفســها".
مبعنــى أن َّ
إن الشــكوك َّية التــي أوجدتهــا الفلســفة الوضعيــة  positivismيف احلقــل الفلســفي لــم تعجــز
عــن بلــوغ النتيجــة ذاتهــا يف احلقــل التاريخــي .ففــي إثبــات صحــة الوقائــع يف نطاقهــا
الضيــق ،توفــق املؤرخــون يف احلصــول علــى الشــعور بالطمأنينــة واألمــان يف حقــل التاريــخ؛
وهــو أمــر يفســر ،إلــى حــدٍّ بعيــد ،جنــاح مدرســة املــؤرخ فــون رانكــه .وكمــا هاجــم كيركغــور
غائيــة هيغــل واتَّهمــه بالتجريــد اكثــر ممــا اتهمــه باخلطــأ ،كذلــك هاجــم نيتشــه إنتــاج
املؤرخــن "الواقعيــن" ووصــف هــذا اإلنتــاج بأنــه ســخيف وقاصــر ]10[ .فمــا كان موضــوع
التســاؤل ،يف احلالتــن ،لــم يكــن قضيــة تثبيــت احلقائــق أو صحتهــا املوضوعيــة ،بــل معنــى
الفلســفة والتاريــخ وعالقتهمــا باحليــاة والوجــود املعيــش.
لعــل املــؤرخ الوحيــد يف القــرن التاســع عشــر الــذي وقــف مــن التاريــخ موقفـاً ميثودولوجيـاً
انبثقــت منــه النظــرة الوجوديــة يف وضــوح كامــل هــو فلهلــم ديلتــاي الــذي بــدأ أثــره ،أســوة
باملتم ِّرديــن اآلخريــن ،كيركغــور ونيتشــه ،يفعــل فعلــه اآلن .فهــو ،مــن غيــر أن يرفــض
األســاس التجريبــي للمعرفــة التاريخيــةَّ ،
وطــد أوليــة التجربــة ا َ
جل َّوانيــة كأســاس لفهــم
التاريــخ .ويف ذلــك يقــول" :إن قــدرة حياتنــا واتِّســاعها ،وحيويــة انعــكاس تفكيرنــا عليهــا،
همــا أســاس الرؤيــا التاريخيــة .إنهــا وحدهــا مت ِّكننــا مــن أن نعطــي حيــاة أخــرى لظــال
[]11
املاضــي الناضبــة".
قدمهــا ديلتــاي قــد تكــون يف وضعــه أسس ـاً جديــدة ملقاربتنــا
إن املســاهمة الفكريــة التــي َّ
إلشــكالية فهــم التاريــخ ،أكثــر منهــا يف ابتــداع منهــج منتظــم جديــد لتفســير التاريــخ.

موقفــه الرئيســي كان يف إنــكار إمــكان فصــل معنــى احلقيقــة التاريخيــة عــن عمــل التجربــة
ا َ
جل َّوانيــة ،وهــو موقــف أساســي يُعت َبــر ،يف عصــر بلغــت فيــه النزعــة العلمويــة أوجهــا،
موقفــا ثورويـاً .إن الفهــم التاريخــي ،يف نظــره ،عمليــة إعــادة تفكيــر فهمنــا للتاريــخ ،وإعــادة
صنــع ،وإعــادة عيــش  auchlebenاملاضــي مــن خــال أفــكار فاعلــي املاضــي التاريخــي
وجتاربهــم .فاحلقيقــة ،إذا فُهِ َمــت َج َّوانيــاً  innwerdenيف جتربــة معيشــة ،erlebnis
تتجــاوز إشــكالية الذاتيــة باكتســابها البرهــان التجريبــي أرضيــة ملمارســتها "اإلرلبنيــس".
وهــو ،بإنــكاره تــرادف املوقــف "املبتعــد" واملوقــف "املوضوعــي" ،يؤ ِّلــف يف آن واحــد بــن
املوقــف التجريبــي وموقــف التجربــة املعيشــة دعامــة للفهــم التاريخــي.
يعــن ديلتــاي نطاقــاً محــدداً للبحــث وللتحقيــق ،أو يقتــرح أســاليب
ومــن دون أن
ِّ
ميثودولوجيــة دقيقــة ،أفســح يف املجــال للمبــدأ الكيركغــوري القائــل إن البحــث عــن
احلقيقــة إمنــا هــو عمــل "تقريبــي ال ينتهــي" .مــن هنــا التن ُّبــه الدائــم ،لــدى قــراءة ديلتــاي،
إلــى التلميــح إلــى القصـ ِّـي والاليقــاس يف التاريــخ .ذلــك أن املوضــوع الصالــح للفهــم ليــس
جبــه مســيرة التاريــخ بشــموليتها ،بــل جبــه تلــك اللحظــات التــي تتصــل حقـاً مبجمــل حــال
اإلنســان الوجوديــة.
متســكه الضمنــي بــأن الفهــم التاريخــي ،كالفهــم العقالنــي،
ـى
ـ
إل
ـاي
ـ
ديلت
تعــود ليونــة موقــف
ُّ
أم ـ ٌر حدســي يف األســاس .فكمــا أن ا ُ
حل َجــج املنطقيــة أو االســتطرادية إمنــا هــي مجــرد
وســائل مؤديــة إلــى حــدس عقالنــي ،كذلــك فــإن األدلــة والبراهــن إمنــا هــي مجــرد وســائل
مؤديــة إلــى حــدس تاريخــي .ففــي الفهــم العقالنــي ،لــدى الوصــول إلــى احلــدس ،تبــدو
األســباب واحلجــج طرائــق وأســاليب ميكــن إبدالهــا لبلــوغ هــذا احلــدس .وحــن ال يتــم
بلوغــه تبقــى هــذه األســباب واحلجــج مجــرد معالــم تشــير إلــى حــدس يســتحيل (علــى
األقــل موقتـاً) بلوغــه .ويــؤدي ذلــك باملــؤرخ إلــى القــول بــأن الوقائــع ،مبــا يف ذلــك الوثائــق
واألدلــة جميعــاً ،ليســت يف ذاتهــا إال وســائل أوليــة إلدراك احلقيقــة التاريخيــة إدراكاً
تقريبي ـاً ال ينتهــي.
لعــل مــن الصــواب القــول إن وراء الســعي احملمــوم ،يف القــرن التاســع عشــر ،نحــو البرهــان
العلمــي ،تكمــن احلاجــة إلــى التمســك بعالــم قائــم علــى كلِّيــات ال طائــل منهــا .ولكــن علــى
شــفير دوامــة الشــك واليــأس ،هنالــك دائم ـاً تباشــير األمــل والرجــاء .فليــس يف وســعنا
التهــرب مــن هــذه احلقيقــة التــي يعجــز الكائــن احلــي عــن جتاوزهــا ،وهــي أننــا لكــي نحيــا
إمنــا نحيــا يف الزمــن .وألننــا نحيــا يف الزمــن ،نُخــرِ ج إلــى ح ِّيــز الوجــود قضايــا فــوق قدرتنــا
حلُّهــا ،ونضــع أمامنــا أهداف ـاً فــوق طاقتنــا بلوغهــا .ونحــن ،حــن نلتفــت إلــى املاضــي ،ال
نلقــى وحــدة تامــة فيــه أو دليــ ً
ا جاهــزاً يســدِّد خطــى وجودنــا يف الزمــن .ويف تبديــل
موقفنــا بــإزاء املاضــي ،ويف إصــدار حكمنــا عليــه أو تعليــق هــذا احلكــم ،إمنــا حتدونــا
املنهجيــة والتح ُّيــز العاطفــي أقــل ممــا حتدونــا حقيقــة وجودنــا املوقــت .لذلــك حــن يو ِّلــي
الشــباب ،يتخــذ العالــم العابــر معنــى جديــداً لــي .فالعالــم وأنــا ،كالنــا ،قــد تغيــر ولكــن ال
بحــث عنهمــا َّ
يف أو يف العالــم ،بــل يف العالقــة التــي تقــوم بيننــا يف
املعنــى وال الرجــاء يُ َ
الزمــن .وينتهــي الفكــر الوجــودي إلــى هــذه املفارقــة :إننــا موجــودون لكــي نحيــا يف الزمــن،
إمنــا لنــرى أيض ـاً وقائــع يومنــا مبنظــار األزل.
مــن العســير أن نكــران اإلنســان ،يف العالــم الــذي خلقــه ديلتــاي ونيتشــه وهايدغــر وســارتر
وكامــو ،ال يلقــى ،حيثمــا ذهــب ،إال نفســه .قــد يكــون ذلــك لكونــه عاملـاً حزينـاً .فباســتغناء
هــؤالء عــن "قفــزة اإلميــان" ،وبالتالــي ،عــن دعواهــم يف رؤيــا التاريــخ املتعاليــة التــي كانــت
ـب عليهــم قبــول اإلنســان كـ"هــوى غيــر ذي جدوى"
مــن نصيــب أوغســطينوس وباســكالَ ،و َجـ َ
 ،futile passionكموجــود وحيــد يف جمــوع ال وجــه لهــا .ولكــن علينــا أال ننســى أنهــم،
بالنســبة إلــى عصرهــم وأمــام اخلــراب الــذي أحــاط بهــم ،لــم يرفضــوا اخلضــوع للعدميــة
واليــأس وحســب ،بــل تعلَّقــوا برؤيــة عميقــة مح ـ ِّررة ،هــي رؤيــة اإلنســان منتصب ـاً ،حــراً
ووحيــداً ،وســط عالــم حت َّولــت معاملُــه ،ولكنــه ظــل عاملـاً غريــب اجلمــال.
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حوار

رئيس مجلس إدارة ومدير عام مدارس رند التعليمية

د .تيسير باقر الخنيزي لــ " الخط":

حوار /زينب آل محسن
بيــن إرادة رجــل وبيــن حلــم مجتمــع تبلــورت
لنــا حقيقــة تأســيس مجمــع مــدارس رنــد
التعليمــي حيــث تشــمل مدرســة رنــد العالميــة،
روضــة رنــد العالميــة  ،مدرســة رنــد األهليــة.
وتعتبــر المؤسســة التعليميــة األولــى للبنــات
فــي محافظــة القطيــف التــي تأسســت عــام
2006م ،وخــال فتــرة وجيــزة نالــت المدرســة
شــهرتها بيــن أهالــي المنطقــة وتبلــور هــذا
التميــز بحصولهــا علــى شــهادة االعتمــاد
األكاديمــي األمريكــي للجــودة ،والتــي هــي
بــكل فخــر لواحــد مــن أهــم تربويــي المنطقة
وهــو الدكتــور تيســير باقــر الخنيــزي.
مجلــة الخــط وصلــت لضفــاف المدرســة
بمدينــة ســيهات وحاولــت التبحــر بين شــطآنها
للبحــث فــكان هــذا اللقــاء.

نسعى لبناء جيل مواكب لمتطلبــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور تيسير يف سطور
الدكتــور تيســير اخلنيــزي مؤســس مجمــع مــدارس رنــد التعليميــة حصــل علــى شــهادة
الدكتــوراه يف االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة كانســس " University of Kansas
" يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــام  .1993عمــل محاضــرا يف قســم العلــوم السياســية
بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض بعــد حصولــه علــى شــهادة املاجســتير والتــي مــن خاللهــا
مت ابتعاثــه للدكتــوراه .يعمــل حاليــا محاضــرا متعاونــا يف جامعــة امللــك فهــد للبتــرول بقســم
املاليــة واالقتصــاد وقســم هندســة النظــم .
فكرة فرسالة ،
لــكل وجــود عــادة ومضــة نــور ,ومدرســة رنــد انبثقــت مــن خــال فكــرة لــم تكــن عرضيــة
بتاتــا يف ذهــن مؤسســها.
يف حديثــه مــع مجلــة اخلــط يقــول الدكتــور تيســير  " :خضــت
أعمــال كثيــرة تبــدأ مــن العمــل اجلامعــي وباإلضافــة إلــى
امتالكــي ملكتــب استشــارات اقتصاديــة وإداريــة  ،فانطلقــت
يف الناحيــة التعليميــة بتأســيس معهــد األندلــس العاملــي
للغــات يف القطيــف وكان مــن ضمــن األهــداف املســاهمة
يف تطويــر املجتمــع وإفادتــه مبــا هــو ممكــن ومــن هــذا املبــدأ
ســعيت يف إنشــاء مشــروع مــدارس عامليــة وأهليــة يف املنطقــة".
وقــد مت احلصــول علــى الترخيــص ألنشــاء مــدارس عامليــة ولكــن كانــت الصعوبــة يف توفيــر
مبنــى مالئــم يوفــر بيئــة تعليميــة صاحلــة .ومــن خــال اجلهــود املتواصلــة مت حتويــل مبنــى
البارجــة التجــاري ســابقا إلــى مبنــى تعليمــي يســتفيد منــه املجتمــع حيــث مت صــرف مبالــغ
طائلــة خللــق البيئــة املناســبة للتعليــم فــكان هــذا بحــد ذاتــه إجنــاز.

عــام 2010م.
ويف عــام 2012م حصلنــا علــى االعتمــاد األكادميــي بفضــل اجلهــود احلثيثــة للرقــي ووجــود
طاقــم اداري وتعليمــي متعــاون ومتفانــي يف عملــه حيــث كان العنصــر الفاعــل يف تطــور
العمليــة التعليميــة .وحصولنــا علــى تصريــح قبــول الســعوديني يف املــدارس العامليــة كان
مــن ضمــن تسلســل األهــداف التــي مت رســمها وحتقيقهــا وعلــى أثــر ذلــك قفــزت أعــداد
الســعوديني املســجلني حتــى اصبحــت الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب مــن الســعوديني.
إدارة ساعية للتطور،
حينمــا نتحــدث عــن التطــور األكادميــي املدرســي ال يســعني إال أن أشــكر األســتاذة
معصومــة آل محســن مديــرة املــدارس العامليــة والروضــة يف دورهــا الرائــد يف الرقــي حيــث
عملــت كمعلمــة يف البدايــة ونظيــر متيزهــا وتفانيهــا واخالصهــا للعمــل حتــى اصبحــت
جديــرة بالثقــة لتكــون مديــرة  ،كمــا أثنــي علــى مديــرة
الشــؤون التعليميــة األســتاذة مــي عيســى والتــي لعبــت دورا
فاعــا يف تطــور العمليــة التعليميــة حيــث وضعــت خططــا
واســتراتيجيات هدفهــا تطويــر املعلمــات والطالبــات  .كمــا
ال أنســى وكيلــة املدرســة العامليــة احلاليــة األســتاذة فاطمــة
الســيف يف مســاهمتها الفعالــة والتــي نهجــت نفــس االجتــاه
وتفاعلــت مــع متطلبــات املرحلــة التعليميــة اجلديــده بريــاض األطفــال كمــا الشــكر اجلزيــل
ملديــرة الروضــة ســابقا األســتاذة هنــادي أبــو عزيــز والتــي قامــت بــدور واضــح ومميــز يف
إدارة الروضــة منــذ بدايــة افتتاحهــا .ويف هــذا الســياق الشــكر اجلزيــل لألســتاذة حميــدة
الســبع مشــرفة شــؤون املجمــع التعليمــي والتــي تعتبــر مــن أولــى املوظفــات يف املــدارس.
وحــول عملــه كمديــر عــام املجمــع التعليمــي يتحــدث الدكتــور تيســير عــن اســلوبه يف اإلدارة
قائــا  " :ال أحــب األســلوب املركــزي يف اإلدارة وأشــارك يف القــرارات املدرســية كمخطــط
وموجــه ومتابــع ومراقــب ومقيــم وأننــي فخــور بالفريــق اإلداري الــذي يعمــل معــي حيــث
ان ســر النجــاح يف نظــري تعــاون فــرق العمــل للوصــول الــى القــرارات الصائبــة .فــاإلدارة
لــدي تعمــل كمنظومــة وهــديف األساســي هــو اخلــروج بالقــرار الصائــب الــذي يكــون يف
صالــح املؤسســة يف ضــوء املبــادئ واألهــداف التــي تخــدم العمليــة التعليميــة و ال ميكننــي
حتقيــق الرؤيــة والرســالة للمــدارس بــدون فريــق إداري ناجــح املكــون مــن مديــرات املــدارس
واملشــرفات األكادمييــة واملرشــدات والطاقــم اإلداري ككل" .أن كســب ثقــة فريــق العمــل
والكــوادر البشــرية التــي تعمــل يف اي مؤسســة هــو اكبــر رصيــد يعتــز بــه اإلنســان وهــو يف
رأيــي مــن أهــم اســرار النجاحــات يف احليــاة والعمــل .
كما أننا نسعى لبناء جيل مواكب ملتطلبات القرن احلادي والعشرين.

" مت ترشيح مدارس رند لتطبيق
برنامج البكالوريا الدولية

حاجة املجتمع ،
كان اهتمامــي دائمــا هــو كيــف نســاهم يف خلــق فــرص تعليــم مميــزة للبنــات باملنطقــة
خارجــا عــن اإلطــار التقليــدي وذلــك مــن خــال إنشــاء مــدارس عامليــة.
ويف بــادئ األمــر افتتحــت روضــة رنــد العامليــة وحظيــت بإقبــال كبيــر ولكــن العقبــة كانــت
قبــول الســعوديني يف مــدارس عامليــة .حيــث ينــص نظــام وزارة التربيــة والتعليــم علــى
عــدم قبــول الســعوديني اال بشــروط تعليميــة وبيئيــة محــددة .لذلــك وبعــد الســنة األولــى
مــن االفتتــاح بدأنــا يف التخطيــط لتلبيــة الشــروط املطلوبــة ومــن ضمنهــا احلصــول علــى
اإلعتمــاد األكادميــي حيــث كان مــن شــروط قبــول الســعوديني عضويــة االعتمــاد االكادميــي
مــن مؤسســات دوليــة تعليميــة و معتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم .واحلمــد هلل باجلهــود
املتواصلــة رشــحنا للحصــول علــى االعتمــاد األكادميــي األمريكــي للجــودة وكان ذلــك يف
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وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مت ترشــيح مــدارس رنــد لتطبيــق
برنامــج البكالوريــا الدوليــة مــن ضمــن  7مــدارس علــى
مســتوى املنطقــة الشــرقية مــن قبــل مؤسســة امللــك فيصــل
اخليريــة و البكالوريــا الدوليــة و ذلــك ﻻنخــراط يف برنامــج
تدريبــي مكثــف لتطويــر التعليــم والطالــب يف اململكــة بحيــث
يناســب القــرن الواحــد وعشــرون.
تتوالى اجلهود ،
بعــد افتتــاح املــدارس العامليــة والروضــة والتــي تعتبــر النواة
األولــى ســعى الدكتــور تيســير اخلنيــزي إلكمــال مشــروع
املجمــع التعليمــي والــذي مــن اهدافــه افتتــاح مدرســة
أهليــة للبنــات يف محافظــة القطيــف والتــي عمــل الكثيــر
مــن اجــل أنشــائها حيــث كان يعتبــر حتديــا كبيــرا أمــام
املعوقــات الكثيــرة مــن وزارة التربيــة والتعليــم.
يذكــر الدكتــور تيســير " :بالرغــم أنــه كانــت هنالــك قــوى يف
وزارة التربيــة والتعليــم تقــاوم افتتــاح مدرســة أهليــة للبنــات
يف القطيــف إال أننــي تغلبــت عليهــا بجهــود متواصلــة وقــد
وجــدت التفهــم والتعــاون مــن اجلهــات العليــا يف الــوزارة

للتعليــم وأنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن بنــاء املجتمــع  ،أنــا قبــل
أن أكــون مســتثمرا أو رجــل أعمــال فأنــا مشــارك يف العمــل
األكادميــي والبحثــي ومــا زلــت أهــوى التعليــم وأحضــر
الكثيــر مــن االجتماعــات واملؤمتــرات األقليميــة والدوليــة
ولــي مســاهمات كتابيــة بحثيــة يف السياســة واالقتصــاد
فمــا زالــت وســتظل الشــخصية االكادمييــة تطغــي علــي
وســأظل أهتــم بالتعليــم مــا بقيــت.

مي عيسى مديرة الشؤون االكادميية

ــــــــــــات القرن الحادي والعشرين
وبتوفيــق اهلل افتتحــت املدرســة األهليــة بعــد خمــس
ســنوات مــن افتتــاح العامليــة "
و بالرغــم مــن الفتــرة القصيــرة التــي مــا تقــارب األربــع
ســنوات مــن افتتــاح املدرســة األهليــة إال أنهــا حققــت خــال
هــذه الفتــرة تقدمــا واضحــا للعيــان وتفاعــل أهالــي املنطقــة
خيــر دليــل علــى ذلك.وقــد لعبــت اإلدارة دورا كبيــرا يف
هــذا التطــور امللحــوظ ومــن هنــا نــود شــكر اجلهــود
املتواصلــة التــي قامــت بهــا األســتاذة ليلــى الطريفــي مديــرة
املدرســة األهليــة والتــي انصــب ســعيها يف الرقــي باملدرســة
مبــا متلكــه مــن مهــارات ادرايــة وخبــرة ســابقة .
توظيف السعوديات ،
الرؤيــة التــي كان يرنــو لهــا الدكتــور تيســير اخلنيــزي
هــي خدمــة املجتمــع والرقــي بــه وحينمــا تــرى ســجالت
التوظيــف اخلاصــة باملــدارس جنــد أن نســبة الســعودة يف
العامليــة أكثــر مــن  %90ويف األهليــة  %100وهــذا يطــرح
تســاؤال إن كان هــذا بالفعــل مطلــب أم هــدف والــذي علــق
عليــه الدكتــور بالقــول " :الطاقــم التعليمــي أغلبــه مــن
الســعوديات ولدينــا قــدرات وطاقــات قويــة فــاإلدارة العليــا
وإدارة املــدارس عملــت علــى تطويــر هــذه الطاقــات لتتطــور
مــع التطــور التعليمــي الــذي نســعى لــه ،فحينمــا ننظــر إلــى
املهــارات التعليميــة الــذي وصــل لهــا الــكادر التعليمــي

واألداري يف املــدارس علــى تفاعلهــم لتطويــر مهاراتهــم
وتفانيهــم يف العمــل.
اخلطط املستقبلية،
وحــول املســاعي اجلديــدة واخلطــط املســتقبلية التــي
يســعى لهــا الدكتــور تيســير اخلنيــزي مســتقبال يقــول
ملجلــة اخلــط  " :كان التفاعــل اإليجابــي الــذي حظيــت بــه
مــدارس رنــد بقســميها األهلــي والعاملــي ومــا حققتــه مــن
جناحــات يدفعنــي إلــى التخطيــط لعمــل مجمــع تعليمــي
متكامــل ببنــاء منوذجــي يحتــوي علــى جميــع املراحــل
لــكال اجلنســن وجلميــع املراحــل حيــث بتنــا يف حاجــة
الســتثمارات لتحقيــق هــذا الهــدف وســوف ندعــو الراغبــن
للدخــول يف مثــل هــذا املشــروع اذا حــان الوقــت املناســب"
ويضيــف اخلنيــزي قائــا  ":ال أنظــر للعمــل التعليمــي
كعمــل ربحــي فقــط بــل أن التعليــم ميثــل جــزءا مــن
توجهاتــي وقيمــي و أنــا أبــذل جهــودا ألنــه لــدي قيمــة

تطور وتطوير
األســتاذة معصومــة آل محســن مديــرة املدرســة العامليــة
والروضــة حتدثــت بــكل رحابــة صــدر ملجلــة اخلــط عــن
رؤيتهــا يف العمــل يف حيــث تقــول  " :إن إدارة مدرســة
حديثــة العهــد وكثيــرة االجنــازات وتتطــور وتنمــو منــو
متســارع كمدرســة رنــد العامليــة ليســت مهمــة ســهلة ولكــن
مــا يزيــح الضغــوط وينســي املتاعــب هــو وجــود هــدف كبيــر
نتطلــع للوصــول لــه وهــو انشــاء اجيــال محبــة للعلــم والتعلــم
وتــرك بصمــة يف حيــاة النــاس واملجتمــع يف مخرجــات
التعليــم للجيــل الناشــئ "
وحــول الــكادر التعليمــي الــذي يبــذل جهــده تقــول  " :وجــود
طاقــم اداري وتعليمــي متعــاون ومتفانــي يف عملــه هــو
العنصــر الفاعــل يف تطــور املدرســة والعمليــة التعليميــة.
كمــا أن االدارة العليــا متمثلــة يف الدكتــور تيســير اخلنيــزي
هــي إدارة داعمــة للتطــور مــن تهيئــة للبيئــة والفــرص
واملــوارد واإلمكانيــات خلدمــة التعليــم ومخرجاتــه وهــو
ليــس بغريــب ملــن يحمــل قيــم ومفاهيــم إنســانية عظيمــة.
وعنــد ســؤالنا إياهــا عــن كيــف تتعامــل املدرســة مــع وزارة
التربيــة والتعليــم خصوصــا وأن أنظمــة الدراســة تختلــف
اختالفــا كليــا عــن املناهــج احلكوميــة واألهليــة أجابــت
بالقــول  " :إن اإلدارة يف مدرســة رنــد تقــوم جاهــدة بتلبيــة
جميــع املعاييــر املتماشــية مــع وزارة التربيــة والتعليــم
وتطبيــق التعليمــات املخصصــة للمــدارس العامليــة مــن
تدريــس ملــواد الهويــة وشــروط القبــول والتســجيل للطــاب
ومعاييــر األمــن والســامة وغيرهــا مــن االلتزامــات التــي
مكنــت املدرســة ان تكــون ضمــن الفئــة االولــى املمتــازة
ضمــن تصنيفــات وزارة التربيــة والتعليــم والتــي ســمحت
لهــا بقبــول الســعوديني يف املدرســة ".
وحــول قبــول املجتمــع لفكــرة وجــود مدرســة عامليــة وعــن
اإلقبــال تتحــدث األســتاذة معصومــة بالقــول  " :مــع

خــال الســنوات الســابقة يف جميــع املــدارس لوجدنــا
تطــورا ملحوظــا.
ويضيــف  " :الشــك يف أن هــذا املشــروع خلــق فــرص عمــل
كبيــرة للخريجــات الســعوديات وطــور طاقاتهــم  ،وافتخــر
بأننــي ســاهمت يف خلــق هــذه الفــرص الوظيفيــة لبنــات
املنطقــة حيــث أننــي أؤمــن بــأن العمــل جــزء ال يتجــزأ مــن
مكنونــات اإلنســان وليكتشــف اإلنســان مكنوناتــه البــد لــه
مــن موقــع يعطــي فيــه بــكل ابداعيــة واملــدارس بدورهــا
اعطــت الفــرص لبلــورة هــذة الطاقــات الكامنــة.
ويف هــذا الســياق خالــص شــكري للطاقــم التعليمــي
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وتتحــدث األســتاذة مــي عــن التقييــم وطريقتــه باملدرســة
قائلــة  " :ينظــم قســم اإلشــراف األكادميــي مبدرســة رنــد
العامليــة خطــط منهجيــة تتماشــى مــع التقــومي الســنوي
ومعاييــر املدرســة بحيــث يكــون التركيــز علــى األفــكار
الرئيســية والفهــم العميــق وتطبيــق مهــارات التفكيــر
العليــا والربــط بــن املــواد الدراســية ومــن ثــم ربطهــا
باملــواد احلياتيــة والتطويــر التدريجــي ملهــارات التعلــم التــي
يحتاجهــا الطالــب ملواكبــة القــرن الواحــد والعشــرين فيكــون
فــرداً متمكنــا مــن املعلومــات وثنائــي اللغــة "
وتضيــف  " :التدريــس هــو عمليــة تعليــم ملــدى احليــاة
ونحــن يف مدرســتنا نعمــل جاهديــن ألجــل أن يحــب
الطالــب البيئــة التعليميــة لكــي يحــب التعلــم  ،ويســتفيد
ممــا تعلمــه يف حياتــه ومســتقبله ،يف مدرســتنا الطفــل هــو
احملــور الرئيســي للبيئــة التعليميــة وهــو نقطــه التركيــز
حيــث يأخــذ الطــاب دوراً نشــطاً يف الفصــل فيناقشــون
ويســألون ويتعاونــوا مــع األقــران ويعملــون بأيديهــم
ويعيــدون صنــع األشــياء ويحللونهــا يف فهمهــم اخلــاص
ويقومــون بالتجــارب العلميــة واحلســية ويســتعملون
البرامــج اإللكترونيــة باســتخدام اســتراتيجيات عديــده يف
بيئــة داعمــة ايجابيــة ذات توقعــات عاليــة لطالبنــا  ،كمــا
ونســعى لنزودهــم باملهــارات الالزمــة ملســتقبلهم يف احليــاة
اعتبــار ان املــدارس العامليــة جديــدة نســبيا يف املنطقــة اال مبنــي علــى  Common Core State Standardsملادتــي اجلامعيــة واملهنيــة  ،ونحــن كمعلمــن ومر ّبــن لألجيــال
ان اقبــال االهالــي علــى تعليــم ابنائهــم يف املــدارس العامليــة االجنليزيــة والرياضيــات و  Next Generation Stateالقادمــة جنســد مفاهيمنــا يف منهجياتنــا للتدريــس ألنــه
يف اعتقادنــا أن كل طالــب قــادر علــى التعلــم فــإن إعطــاء
كبيــر جــدا ومــا مييــز مدرســتنا يف هــذا اخلصــوص هــو  Standardsملــاده العلــوم.
الطــاب الرعايــة الفرديــة هــي أولويــة وكل طالــب
احتضانهــا منهــج امريكــي معتمــد قائــم علــى معاييــر
لديــه قــوى فكريــه تختلــف عــن االخريــن لــذا نحــن
توفير بيئة مهنية لتنمية قدرات الطالب
عامليــة وتدريســه بجــودة عاليــة وهــذا اإلقبــال هــو
كطاقــم تدريســي واداري نعمــل معــا ملســاعدة الطــاب
الفكرية والعاطفية وحتفيزهم
دليــل علــى توجههــم لتعليــم ابنائهــم مهــارات التعليــم
علــى رؤيــة أنهــم قــادرون علــى التغلــب علــى الصعوبات
الذاتــي وإكســابهم الفكــر الناقــد ورغــم صعوبــة
التــي تصادفهــم وذلــك عــن طريــق تقــدمي الفــرص
وجود طاقم إداري وتعليمي متفاني يف عمله
تدريــس الطــاب املــواد كاملــة باللغــة االجنليزيــة التــي
هــي ليســت لغتهــم االم اال ان نســب التفــوق والنجــاح هو العنصر الفاعل يف تطور العـ ــملية التعليمية لديناعمله املناســبة لهــم وتعزيــز ثقتهــم بـــأنفسهم هــو أمــر بالــغ
األهميــة يف تخطيطنــا لبرنامجنــا األكادميــي "
عاليــة يف مدرســتنا ".
وحــول نظــام التقييــم يف املدرســة تتحــدث األســتاذة
مناهجنا قائمة على معايير عاملية
مــي بالقــول  ":إن نظــام التقييــم لدينــا هــو نظــام
وهو ما مييز مدارسنا
التعليم هو الهدف
معيــاري وغيــر متحيــز فهــو ليــس نتــاج جهــد معلمــة
وعــن املنهــج املتبــع يف املدرســة العامليــة تتحــدث
بــل مبنــي علــى أســس عامليــة وبحــوث مــن مؤلفــي
األســتاذة مــي عيســى " لبنانيــة اجلنســية " مديــرة
الكتــب أنفســهم  ،وهدفنــا ليــس الدرجــات التــي
الشــؤون التعليميــة يف املدرســة العامليــة ملجلــة اخلــط و هــذا البرنامــج املبنــي علــى بحــوث متعمقــة يف أميــركا
بالقــول  " :تســعى مدرســة رنــد العامليــة الــى توفيــر يهــدف الــى التأكــد مــن أن الطــاب لديهــم احلصيلــة يحصــل عليهــا الطالــب بــل احلصيلــة العلميــة واملهــارات
بيئــة مهنيــة لتنميــه قــدرات الطــاب الفكريــة والعاطفيــة العلميــة الكافيــة واملهــارات الفكريــة املطلوبــة لتمكينهــم مــن التــي يكتســبها يف مدرســتنا واســتمرارية هــذا العلــم يف
واالجتماعيــة وحتفيزهــم وغــرس حــب العلــم فيهــم وبنــاء النجــاح يف اجلامعــة ويف مســتقبلهم املهنــي فيمــا بعــد ".حيــاه الطالــب لــذا نحــث دائمــاً الــى رؤيــه األمــور مــن
منظــور التعلــم ملــدى احليــاه واكتســاب املهــارات واملعــارف
جيــل مواكــب ملتطلبــات القــرن الواحــد والعشــرين ولتحقيــق
الكافيــة مــن خــال البرامــج الدوليــة التــي نقدمهــا ".
هــذه األهــداف تقــدم املدرســة برنامــج تعليمــي دولــي التقييم عملية صعبة
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اخلنيــزي مــن جهــد لتقــدمي الدعــم الدائــم وتوفيــر البيئــة ليلــى الطريفــي مديــرة املدرســة األهليــة نتباحــث معهــا
اإليجابيــة وبعــث حــب العمــل يف قلــوب موظفيــه واســتخدام عــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه التعليــم األهلــي ومــدى
جهودنا يف االعتماد األكادميي
إمكانيــة التغلــب علــى هــذه الصعوبــات لتجيــب بالقــول :
لــم يكــن نيــل مدرســة رنــد العامليــة علــى االعتمــاد منطــق احلــوار والعمــل اجلماعــي يف اتخــاذ القــرارات" .
االكادميــي محــض صدفــة بــل كان نتيجــة جهــود متواصلــة وتكمــل " :هــذا االعتمــاد قــد هيــكل خططنــا واعطانــا " علــى الرغــم مــن ان القــادة يف بلدنــا توجههــم نحــو
تعزيــز الشــراكة بــن وزارة التعليــم والقطــاع اخلــاص
تظافــرت بالنجــاح األســتاذة مــي عيســى تتحــدث
يف االســتثمار يف التعليــم األهلــي مبــا يتماشــى مــع
عــن ذلــك بالقــول  " :حصلــت مدرســة رنــد علــى
تلبية جميع املعايير املتماشية مع وزارة التربية
توجهــات الدولــة وخطــط وسياســات وزارة التعليــم
االعتمــاد األكادميــي للجــودة يف التعليــم مــن
إال أن التعليــم األهلــي يواجــه معوقــات خارجيــة
املنظمــة األميركيــة االدفانــس إد ( )Advanc Ed
وتطبيق التعليمات املخصصة للمدارس العاملية
وداخليــة حتــد مــن زيــادة عــدد املســتثمرين بهــذا
يف الســنه الدراســية ٢0١٣-٢0١٢م ،وهــي منظمــة
القطــاع مثــل عــدم مرونــة األنظمــة واإلجــراءات
غيــر ربحيــة تســعى إلــى تطويــر التعليــم يف املــدارس
الطفل هو احملور الرئيسي للبيئة التعليمية
و عــدم إشــراك املســتثمرين يف قطــاع التعليــم
وإيصالهــم إلــى اجلــودة لضمــان أن جميــع املتعلمــن
وهو نقطه التركيز فيناقش ويسأل ويتعاون مع األقران األهلــي يف إعــداد وصياغــة األنظمــة والقــرارات
قادريــن علــى التعلــم"
املتعلقــة بهــذا القطــاع و تفشــي البيروقراطيــة
ـاد
ـ
االعتم
ـى
ـ
عل
ـول
ـ
احلص
ـه
ـ
جترب
وتضيــف  " :كانــت
ويعمل بيديه ويعيد صنع األشياء ويحللها
واملركزيــة يف األجهــزة احلكوميــة وعــدم اإلســراع
األكادميــي للجــودة جتربــة مميــزة نقلــت املدرســة
يف إنهــاء االجــراءات و عــدم وجــود مؤسســات
نقلــة نوعيــة يف التطــور األكادميــي والتنظيمــي
ومــا كان حصــول املدرســة علــى اجلــودة يف التعليــم إال رؤيــة شــاملة وواضحــة ملواطــن الضعــف والقــوة وكيفيــة حكوميــة أو شــبه حكوميــة تدعــم متويــل القطــاع التعليمــي
نتــاج لعمــل الفريــق الــذي تتميــز بــه مدرســة رنــد حيــث أن العمــل للتطويــر واحملافظــة علــى اجلــودة واالســتمرارية يف األهلــي أســو ًة ببعــض القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة
طاقمهــا االداري والتعليمــي يعمــان كفريــق واحــد متكاتــف الســعي لتحقيــق األهــداف املنشــودة ســواء علــى الصعيــد األخــرى كمعوقــات خارجيــة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر
 ،وكذلــك جنــد الكثيــر مــن املعوقــات الداخليــة كرغبــة
لتحقيــق مــا يخــدم الطالــب ومــن أهــم نقــاط القــوة يف بيئــة التعليمــي أو التنظيمــي علــى حــد ســواء "
موظفــي التعليــم األهلــي بالعمــل بالتعليــم احلكومــي ملــا لــه
رنــد مــا يســودها مــن احتــرام متبــادل واخــاص وتفانــي
مــن اســتقرار وظيفــي وبالتالــي عــدم االســتمرار يف حالــة
وحــب للعمــل مــن كامــل طاقمهــا ومــا هــذا اال نتيجــة حتمية هدفنا السامي التعليم املستمر
ملــا تكرســه القيــادة العليــا املتمثلــة بســعادة الدكتــور تيســير وخــال رحلتنــا يف مجمــع رنــد التعليمــي قابلنــا األســتاذة توفــر فــرص الوظيفيــة احلكوميــة وبالتالــي تغيــر املوظفــن
باســتمرار  ،كذلــك التداخــل بــن البرامــج والقــرارات
الوزاريــة للتعليــم العــام وخطــط وبرامــج التعليــم األهلــي
وخطــط وبرامــج املدرســة االهليــة "
وحــول احللــول تتحــدث األســتاذة ليلــى الطريفــي بالقــول :
" حلــل هــذه املعوقــات البــد مــن أن نضــع خطــة تشــغيلية
وخطــة بديلــة إلدارة األزمــات منــذ بدايــة العــام الدراســي
تتماشــي مــع توجهــات الــوزارة وخططهــا وتتماشــى مــع
أهــداف التعليــم األهلــي وتطــوره وحتقــق رؤيــة ورســالة
املدرســة للوصــول الــى أعلــى القمــم نحو جيل مبــدع (متعلم
مــدى احلياة)وكذلــك خطــط تدريــب أخــرى مدروســة
ممنهجــة بقيــاس األثــر وحتديــد األولويــات واســتخدام
وســائل التقنيــة احلديثــة للموظــف اجلديــد وهــو علــى
رأس العمــل متكنــه مــن التطــور الســريع واكتســاب املهــارات
وفــق املعطيــات املطلوبــة ملوظفــي املدرســة "
التطور هدف اجلميع
وحــول تطــور املدرســة والتعليــم يف املنطقــة تتحــدث
الطريفــي ملجلــة اخلــط بالقــول  " :التطــور مطلــب رئيســي
للعمليــة التعليميــة والتربويــة ولكــي يتــم البــد مــن حتليــل
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الواقــع واالنطــاق بخطــة تطويريــة تأخــذ يف
حســابها جميــع مدخــات العمليــة التعليميــة
وحتســن النتــاج التعليمــي ويجــب أن يكــون
ذلــك مــن خــال منظومــة قويــة ،ومبفهــوم عاملــي
ومتحضــر مــن خــال التركيــز علــى الطالــب
وتشــجيعه لالنخــراط بالعمليــة التعليميــة و
وحــول اإلدارة تقــول األســتاذة فاطمــة الســيف :
نسعى لتزويد طالبنا باملهارات الالزمة ملستقبلهم
تعزيــز مهــارات القيــادة و اإلبــداع وتعزيــز املشــاركة
القيــادة يف املدرســة محفــزة ومتطــورة وتعطــي
يف احلياة اجلامعية واملهنية
املجتمعيــة وكذلــك التطويــر املهنــي املســتمر
ثقتهــا يف املوظــف بحيــث يســعى بالفعــل ليــس
للــكادر التعليمــي واالداري وفــق منهجيــة قيــاس
فقــط إلرضــاء القيــادة بــل ليطــور نفســه تباعــا مــع
االثــر و اعتمــاد التعلــم االلكترونــي واالختبــارات
تطــور املدرســة والتعليــم وأنــا جــدا ســعيدة بالعمــل
االلكترونيــة واملكتبــة االلكترونيــة و توفيــر وســائل التعلــم وتســتطرد  :روح املبــادرة والتعــاون واضــح جــدا يف فريــق مــع هــذا الطاقــم اإلداري مــن الدكتــور تيســير اخلنيــزي
التفاعلــي التــي جتعــل التعلــم متعــة وبهجــة وترســخ العمــل يف املدرســة وهــو مصــداق لقولــه صلــى اهلل عليــه ومــن مديــرة املدرســة األســتاذة معصومــة آل محســن
اإلبــداع كمــا والبــد مــن اســتحداث البوابــات الرقميــة التــي وآلــه " املؤمــن للمؤمــن كاجلســد الواحــد إذا اشــتكى منــه والزيــات الذيــن يدفعونــي للعمــل بشــكل متواصــل ألكــون
تتيــح تقــدمي اخلدمــات التعليميــة والفصــول االفتراضيــة ,عضــو تداعــى لــه ســائر اجلســد بالســهر واحلمــى "  ،ونحن عنــد مســتوى الثقــة وحســن الظــن.
التقييــم الشــامل واملســتمر للتطــور املهنــي لــدى الطالــب كذلــك كأعضــاء اجلســد يكمــل بعضنــا بعضــا كل لــه دوره
مــن مراحــل ريــاض االطفــال إلــى
ختامها مسك
التخــرج واالنطــاق ملرحلــة التعليــم
ويف نهايــة هــذه الرحلــة املمتعــة التــي
العالــي كمــا والبــد مــن جتويــد
توضــح لنــا حجــم اجلهــد واإلجنــاز
العمليــات واملخرجــات واالســتفادة
والرغبــة يف التطويــر والتــي تفتــح
مــن اخلبــرات والتجــارب احملليــة
املجــال للقــارئ للســمو بأفــكاره وفهــم
واإلقليميــة والدوليــة يف مجــال
معنــى التخطيــط وإيجــاد الفــرص و
اجلــودة واالعتمــاد املدرســي العاملــي
االســتغالل األمثــل للخــروج بهكــذا
ومشــاركة اوليــاء االمــور بالعمليــة
إجنــازات تســجل يف تاريــخ وذاكــرة
التعليمــة"
املجتمــع وحتســب لرائدهــا ومنتجهــا
األســتاذة فاطمــة فــوزي الســيف
وحتســب لنهضــة ورقــي مجتمعــه
وكيلــة املدرســة العامليــة والتــي عملــت
يتحــدث الدكتــور تيســير اخلنيــزي
يف املدرســة قرابــة األربــع ســنوات
يف كلمــة أخيــرة ملجلــة اخلــط يقــول
تتحــدث عــن جتربتهــا يف العمــل مــع
فيهــا  " :أنــا جــد فخــور بطاقــم
فريــق مدرســة رنــد وحتــت مظلــة
اإلدارة والطاقــم التعليمــي يف املجمــع
الدكتــور تيســير اخلنيــزي حيــث تقــول
بــكل األقســام وأحيــي فيهــم النشــاط
 :العمــل يف مدرســة رنــد العامليــة
والســعي املتواصــل
والطمــوح
علمنــي الكثيــر ومــا زلــت أتعلــم وأرى
املســتمر لذاتهــم والــذي ينعكــس
أن امامــي الكثيــر ألتعلمــه مــن هــذه
مباشــرة علــى التطــور العــام للمدرســة
التجربــة التــي أســتطيع أن اصفهــا
والطــاب ولــي الشــرف حقيقــة يف
باملكملــة حيــث أن االنضمــام لفريــق
العمــل مــع هــذا الطاقــم املتفانــي
املدرســة التكاملــي أشــعرني بأهميــة
حيــث أرى جهودهــم التــي ال تنصــب
الفريــق الواحــد وصقــل يف شــخصيتي
فقــط يف صالــح املؤسســة بــل منصبــة
الكثيــر وأعــزي هــذا التغييــر والتطــور
يف بنــاء املجتمــع  ،كمــا أشــكر ملجلــة
الــذي استشــعره إلــى بيتــي الثانــي
اخلــط هــذا اللقــاء الــذي اســعدنا
وهــو املدرســة فهــي بالفعــل تنمــي
حقيقــة متمنــن لكــم دوام التوفيــق
املهــارات وتكتشــف الطاقــات املكنونــة
والســداد■ .
يف كل موظــف ينتمــي لهــا.

أطفالنا يقومون بالتجارب العلمية واحلسية بأنفسهم
ويستخدمون البرامج اإللكترونية باستراتيجيات عديدة
يف بيئة إيجابية ذات توقعات عالية
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الوظيفــي يف املدرســة وكلنــا نحــاول إيجــاد التــوازن
الناجــح يف الروضــة واملدرســة لنصــل لهــدف واحــد
وهــو الرقــي مبســتوى أطفالنــا األعــزاء الذيــن هــم
بنــاة املســتقبل.

 

 







 PVC
 










37 م٢٠١٥  مايو/ هـ١٤٣٦  رجب- 52  العدد- الخط

مقالة

أينمــا تطــأ قدمــاك علــى ارض القطيــف فالمــاء كان يحيــط بــك مــن كل جانــب ســواءا أكنــت تســلك طريقــا أو تتنــزه
بيــن بســاتينها .وعندمــا تســلك دربــا بيــن البحــر والنخيــل ،فانــك ســتالحظ تالقــي مــرج البحريــن حيــث اختــاط المــاء
بنوعيــه :هــذا عــذب فــرات وهــذا ملــح اجــاج .
أخــذت تلــك الميــاه بعــد تدفقهــا مــن ينابيعــا مســارات شــتى ومتنوعــة وهــي تخــط جــداوال عــرف كل جــدول
منهــا بمصطلــح محلــي بعضــه متخصــص يعرفــه ذوي الشــأن وبعضــه متــداول بيــن كافــة النــاس ".فالضلــع" يعنــي
بشــكل عــام الجــدول المائــي ولكــن لــكل ضلــع شــأن ضالــع فــي المعنــى.

اعداد وتصوير
عبدالرسول علي الغريايف

مياه القطيف المتاخمة لألراضي الخضراء
أوال  :العيون
انفردت القطيف عن كثير من املناطق بأن وهبها اهلل عيونا نضاحة دام تدفقها آالف السنني .وقد
بلغ عددها يف أيام مضت يفوق الثالثمائة وسبعني عينا ,ثم أخذت يف األفول ابتداءا من عام 1416هـ ويف غضون خمس سنني نضبت مياهها جميعا.

ثانيا  :العيون االرتوازية
انتشــرت العيــون االرتوازيــة يف القطيــف منــذ بدايــة القــرن العشــرين مــع ظهــور البتــرول وقــد كانــا ســببني يف نضــوب تلــك العيــون القدميــة .كمــا و كانــت تلــك العيــون تثقــب مبثاقــب
ميكانيكيــة لغــرض ري املــزارع ومتديــد االنابيــب للمنــازل لتســهيل اســتخدامات امليــاه وترشــيدها .وقــد كانــت حتــى عهــد قريــب تتدفــق مياههــا وتصــل للمنــازل دومنــا اســتخدام
املضخــات املســاعدة الســتخراجها مــن باطــن االرض.
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ثالثا  :احلمامات
وقــد انتشــرت احلمامــات يف القطيــف منهــا املبنــي فــوق تلــك
العيــون القدميــة العميقــة ومنهــا املبنــي فــوق عيــون معدنيــة
ومنهــا فــوق العيــون احلــارة ,ثــم انتشــرت تلــك احلمامــات يف
بدايــة القــرن املاضــي فــوق بــرك تزودهــا اآلبــار االرتوازيــة
بامليــاه وكان مــن نصيــب كل قريــة أو حــي مــن احيــاء القطيــف
حمامــا أو حمامــن يســتخدم لالســتحمام والشــرب.

رابعا  :اجلداول
1ـ اجلصة
اجلصــة هــي نقطــة تقاطــع جدولــن توجــن فيهــا باجلــص أو االســمنت زواياهــا األربــع وارضيتهــا لكــي التنهــار عندمــا
يشــكل املــاء تيــارا دائريــا لــذا عرفــت باجلصــة وكانــت نســاء احلــي أو القريــة يســتغلنها يف غســل االوانــي واملالبــس فاملــاء
فيهــا يصــل ذروتــه يف النقــاء

2ـ الساقية :
والســاقية أو املشــروب ولــه عــدة مســميات اخــرى حســب
املنطقــة وهــو جــدول مائــي يوصــل امليــاه الــى الضواحــي
والشــروب التــي ينمــو فيهــا الــزرع.
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2ـ اجلمات
وهنــاك اجلمــة وجمعهــا جمــات وهــي أشــبه بالغديــر فهــي مجمــع مائــي غالبــا مــا ينبــع
مــن األرض ويســيل تدفقــه يف جــداول مائيــة.
 3ـ السابات
والســابات مفــرد ســاب وهــو مجــرى مائــي نهــري الشــكل تيــاره جــارف بقــوة تغــرق مــن ال
يجيــد الســباحة وهــو الــذي تصــب فيــه عــدة جــداول مائيــة جتمعــت مــن عــدة عيــون ثــم
تتــوزع مــن خــال جــداول لتســقي بقيــة احلقــول ثــم يتجــة مايفضــل منــه للبحــر .وان لــكل
ســاب مســمى ومــن أشــهر الســابات ســاب أبــو خمســه املتفــرع خلمســة ســابات وســاب أبــو
اكحيــل وســاب امهــات احللــوة بالقطيــف وابــو احميــد مــن احللــة واخلويلديــة والســاب
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الكبيــر بســيهات وســاب اقميــح واســليس بصفــوى.
5ـ السيبة
الســيبة أو املرمــى هــي نفــق مغلــق الطرفــن وهــي أعمــق مــن مســتوى األرض والضواحــي
أو االحــواض الزراعيــة و وضيفتهــا تلقــي امليــاه الزائــدة واالمــاح .وهــي مبثابــة مصفــاة
لــأرض الزراعيــة.
 6ـ املصارف
ويف نهايــة اخلمســينات حتــى بدايــة الســتينات حولــت وزراة الزراعــة أغلــب الســابات الــى
مصــارف عرفــت محليــا بالســدود .توزعــت بشــكل هندســي رائــع يخــدم جميــع املناطــق
الزراعيــة ينقــل الفائــض مــن تلــك امليــاه الــى البحــر.

مقالة
تدفقــت امليــاه يف جــداول مختلفــة االشــكال واالحجــام واالغــراض وهــي التــي تعــرف عنــد عامــة النــاس بالضلــع  ،بعــض هــذه اجلــداول شــكلت مناظــرا خالبــة وأســهمت يف بنــاء البيئــة
الطبيعيــة حيــث عششــت فيهــا الطيــور وكثيــر مــن االحيــاء البيئيــة

كان هنــاك شــريط زراعــي مــن النخيــل والبســاتني ميتــد مبحــاذاة البحــر يفصــل بينهمــا ممرضيــق جــدا وينعــدم أحيانــا وقــد امتــد مــن ســيهات جنوبــا وحتــى صفــوى ,وكــذا يف اطــراف
جزيــرة تــاروت.

وهنــاك بحيــرات تتجمــع فيهــا امليــاه املتدفقــة مــن العيــون بعــد الــري وخصوصــا يف القــرى القطيفيــة البعيــدة عــن البحــر حيــث يصعــب وصــول امليــاه الفائضــة الــى البحــر فتتجمــع علــى
شــكل بحيــرات تعــرف باالخــوار ومفردهــا خــور ومــن أشــهرها خــوري تويريــت باألوجــام الشــمالي الشــرقي منهــا واجلنوبــي الغربــي ,وقــد كان يــزرع حولهمــا األرز األحمــر املعــروف
بالهنديــة والــذي كانــت آخــر عائلــة تقــوم بزراعتــه عائلــة ادخيــل وذلــك حتــى عهــد قريــب  -قبــل ســت ســنني تقريبــا■ .
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حوار
حوار /سلمان العيد
يؤكــد رجــل االعمــال عبــداهلل بــن ســليمان
الغنيــم أن عالقتــه بأهالــي القطيــف لــم تكــن
وليــدة هــذه اللحظــة ،ولــم تــأت مفاجــأة،
وإنمــا جــاءت نتــاج تراكــم ســنوات طويلــة لمــا
قبــل ظهــور النفــط ،حيــث أن جــده لوالدتــه
الحــاج عبدالعزيــز الغنيــم الــذي انتقــل مــن
الريــاض واســتوطن داريــن كان ذا ســمعة
طيبــة وعالقــات واســعة مــع أهالــي القطيــف،
وقــد نقــل تلــك الســمعة وتلكــم العالقــات الــى
اوالده وأحفــاده  ..عــن هــذه العالقــة ،وعــن
موضوعــات أخــرى جــرى الحــوار التالــي:

أحمد بن سليمان الغنيم لــ " الخط":

عالقتي بأهالي القطيف أرث كريم اخــــــــــــــ
ـ ـ حبــذا يف بدايــة احلــوار لــو اعطيتمونــا نبــذة مختصــرة عن
شــخصكم الكرمي
ـــــ ولــدت يف الريــاض ،لكنــي عشــت وتعلمــت وتربيــت يف
املنطقــة الشــرقية ،بعــد مجــيء والــدي ســليمان العبــد اهلل
الغنيــم إلــى املنطقــة ،وقــد أنهيــت الدراســة االبتدائيــة
واملتوســطة والثانويــة يف املنطقــة ،كمــا أنهيــت أول ســنة
يف جامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن ،ثــم انتقلــت
الــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأكملــت دراســتي
هنــاك وحصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس يف الهندســة
املدنيــة ،وعملــت ســنتني يف املؤسســة العامــة لتحليــة
امليــاه ،وحتديــدا يف محطــة العزيزيــة باخلبــر ،بعــد ذلــك
انتقلــت إلــى العمــل اخلــاص يف أنشــطة مختلفــة ،وأسســنا
مجموعــة دملــون ،ويتمحــور نشــاطنا يف مجــاالت التجــارة
والصناعــة والتعديــن والنقليــات.
ـ ـ هــل انتقلــت الــى العمــل اخلــاص بقــرار شــخصي منــك ،أم
بتوجيــه مــن الوالــد الــذي كان رجــل أعمــال؟
ــــ الوالــد ســليمان العبــد اهلل الغنيــم رجــل أعمــال معــروف
علــى مســتوى اململكــة ،كذلــك احلــال بالنســبة إلــى جــدي
ألمــي عبدالعزيــز ســليمان الغنيــم ،وكافــة عائلــة الغنيــم مــن
العوائــل التجاريــة املعروفــة علــى مســتوى اململكــة حتديــدا
يف الريــاض واملنطقــة الشــرقية ،لكـ ّـن الوالــد يرحمــه اهلل
رســخ لــدي
لــم يكــن ليفــرض علــي أي توجــه يف حياتــي ،بــل ّ
ـ أنــا وأخوانــي ـ ثقافــة االعتمــاد علــى النفــس ،واختــرت
نشــاط األعمــال وتركــت الوظيفــة احلكوميــة ،مســتفيدا مــن
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فرصــة الطفــرة النفطيــة األولــى يف منتصــف الســبعينات،
فقــد كانــت األعمــال متاحــة يف كل مــكان حتديــدا يف كل
مــن اجلبيــل وينبــع ،فــكان بدايــة نشــاطنا يف املقــاوالت،
وحتديــدا مــا يتعلــق بتأســيس البنيــة التحتيــة يف هاتــن
املدينتــن ،ثــم مــع بــروز الفــرص االســتثمارية وفقنــا اهلل
ألن ندخــل عــددا مــن املشــروعات يف مجــال التعديــن،
ثــم يف مجــاالت الصناعــات الكيماويــة ،أي أننــا ـ وبفضــل
اهلل ـ انتقلنــا مــن املقــاوالت ،إلــى التعديــن ،والكيماويــات
والبتروكيماويــات ،وقــد اســتفدنا أيضــا مــن الفــرص
االســتثمارية التــي تتيحهــا الشــركات الكبيــرة مثــل أرامكــو
الســعودية والشــركة الســعودية للصناعــات االساســية
(ســابك) ،ومنــذ ذلــك الوقــت ونحــن ماضــون يف طريقنــا
هــذا.

اجلودة أفضل سالح ملواجهة
طوفان العوملة االقتصادية
العنصر البشري هو األصل
يف كافة عمليات التنمية
ومــاذا عــن املســتقبل ،مــا هــي خططكــم لوضــع املجموعــة
علــى طريــق التطــور والنمــو؟

ــــ يف الوقــت احلاضــر ال تــزال شــركتنا شــركة عائليــة ،لكننا
يف طــور حتويلهــا الــى شــركة مســاهمة مغلقــة ،خاصــة وأن
األوالد نســعى ألن ننقلهــم للعمــل فيهــا ،بعــد إنهــاء مراحلهم
الدراســية ،وأنــا أســير علــى خطــى والــدي بترســيخ ثقافــة
االعتمــاد علــى النفــس لــدى األوالد ،إذا وجــدت الرغبــة يف
العمــل يف هــذا املجــال ،ويف حــال رغــب أحدهــم يف التوجــه
باجتــاه آخــر ،فنحــن ندعمــه بــكل مــا منلــك.
ـ ـ مــا أبــزر التحديــات التــي واجهتكــم يف هــذا الطريــق ،وكيــف
متكنتــم مــن مواجهتها؟
ــــ أول مــا بدأنــا نشــاطنا يف الثمانينــات كانــت البــاد تشــهد
طفــرة اقتصاديــة كبيــرة يف كل املجــاالت ،اعقبتهــا حالــة
مــن الكســاد تأثــر بهــا القطاعــات االقتصاديــة بشــكل عــام،
هــذا الكســاد كان مؤثــرا علينــا كشــركة أهليــة خاصــة،
لكننــا باإلصــرار والتخطيــط جتاوزنــا تلــك الصعوبــات،
ولكــن كان ذلــك درســا جيــدا ال يــزال باقيــا لدينــا.
ـ ما هو ســاحكم يف معركة البقاء يف ظل العوملة والتجارة
العاملية واالنفتاح واملنافسة؟
ــــ ســاحنا هــو اجلــودة ،والــذي شــجعنا علــى ذلــك تعاملنــا
مــع شــركات كبيــرة مثــل أرامكــو الســعودية وســابك
وكالهمــا يشــترطان مواصفــات معينــة يف كل تعامالتهمــا،
لذلــك صــارت اجلــودة واالســتمرارية عليهــا مــع التميــز يف
خدمــة العمــاء مبــادئ أساســية لدينــا ،ولدينــا شــهادات
عامليــة يف هــذا املجــال.

حوار حوار
ـ ماذا عن اهتمامكم بالعنصر البشري؟
ــــ العنصــر البشــري هــو األصــل يف كافــة عمليــات التنميــة،
والعمالــة الوطنيــة الســعودية موجــودة يف معاملنــا
ومصانعنــا ومكاتبنــا ،وهــي تقــوم بدورهــا معنــا علــى أكمــل
وجــه ،صحيــح أن هنــاك صعوبــات يف الســعودة ،لكــن هــذه
الصعوبــات تتذلــل إذا كان األســاس العلمــي موجــودا
لــدى العامــل الســعودي ،وهنــا يجــدر بــي القــول بــأن
توطــن الوظائــف أو مــا تعارفنــا عليــه بــــ "الســعودة" هــو
مســؤوليتنا جميعــا ،فليســت مســؤولية اجلهــات احلكوميــة
فقــط ،وأمنــا حتــى األســر يف املنــازل إذ عليهــا مســؤولية
تأهيــل العنصــر البشــري ليكــون فــردا صاحلــا خلدمــة
وطنــه ،وخدمــة نفســه أيضــا ،وكذلــك احلــال بالنســبة
لصاحــب العمــل واملدرســة وغيــر ذلــك ..وبالنســبة لنــا فقــد
ّ
تخطينــا نســبة الســعودة املطلوبــة منــا يف برنامــج نطاقــات
التابــع لــوزارة العمــل ،ونأمــل يف املزيــد ،وأجــد أن الشــباب
الســعودي ال يــزال أهــا للثقــة ولتحمــل املســؤولية.
ـ وكيف هي اهتماماتكم باملسائل االجتماعية؟
ــــ نحــن جــزء مــن هــذا املجتمــع ومــا نقدمــه قليــل يف
حقــه ،لــذا علينــا مســؤولية كبيــرة للمســاهمة يف خدمتــه
وتنميتــه ،ولذلــك جنــد أنفســنا يف موضــع الداعــم الدائــم
ـ إن شــاء اهلل ـ لكافــة اجلمعيــات اخليريــة يف كافــة قــرى
ومحافظــات املنطقــة الشــرقية ،ولدينــا ايضــا شــرف
الدعــم واملشــاركة يف بعــض الفعاليــات مــن قبيــل اجلــري

والد الضيف الشيخ سليمان الغنيم
يف الســوق احملليــة ،وكذلــك يف أســواق دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،باإلضافــة إلــى دول شــمال أفريقيــا والهنــد
وأندونيســيا وغيرهــا ،وكمــا قلــت قبــل قليــل فإننــا نحــاول
أن نحقــق ثالثــة أشــياء أو ثــاث مواصفــات يف منتجاتنــا
هــي( :جــودة عاليــة ،وخدمــة متميــزة ،وســعر متــوازن) ،ومــا
دمنــا قــد وضعنــا نصــب أعيننــا أن نقــدم منتجــات عامليــة
فــا تهمنــا املنافســة ،بــل هــي دافــع قــوي لنــا ألن نحــدث
التطويــر الدائــم.

ـ وكيف يحدث هذا التطوير؟
ــــ نعمــل دائمــا علــى إيجــاد منتجــات جديــدة ،وتطويــر
املنتجــات القائمــة ،ونســعى ألن نرفــع القيمــة املضافــة لــكل
ســلعة أو خدمــة نقدمهــا للمجتمــع،
ـ ـ عرفــت أســرة الغنيــم بعالقاتهــا اجليــدة مــع أهالــي
القطيــف ،هــل مــا زالــت قائمــة أم تبدلــت بفعــل الزمــن؟
ــــ عالقتنــا مــع القطيــف وأهالــي القطيــف عضويــة ومتينــة

ــــــــــــــــــــــــــــذته عن جدي عبدالعزيز الغنيم
اخليــري ،ووقــف جامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن،
ونحــاول قــدر إمكاناتنــا أن نكــون حاضريــن يف كافــة
الفعاليــات االجتماعيــة.

التوطني مسؤولية اجلميع
مبن فيهم العوائل يف منازلها

ـ ـ هــذا املوقــف يثيــر لدينــا ســؤال عــن دور رجــل االعمــال
املجتمــع؟
ــــ مــا نلحظــه أن هنــاك دورا كبيــرا يقــوم بــه رجــال األعمــال
يف خدمــة املجتمــع ،وإن كان املطلــوب أن نبــذل جهــدا
إضافيــا خلدمــة مجتمعنــا ،وال يعنــي دور رجــل االعمــال
هــو فقــط التبــرع والدعــم ،بــل هنــاك أدوار أخــرى هامــة
منهــا اســتقطاب الشــباب الســعودي للعمــل ،وفتــح اآلفــاق
امامهــم لإلبــداع يف خدمــة وطنهــم ،فضــا
عــن إقامــة املشــروعات ذات النفــع العــام
وغيــر ذلــك مــن املجــاالت ،وأعتقــد إن رجــال
االعمــال يعلمــون ذلــك جيــدا ،ويقومــون
بدورهــم أفضــل قيــام.

نحن جزء من هذا املجتمع
وما نقدمه يعد قليال يف حقه

ـ ـ مــن املعــروف أن بالدنــا قــد شــهدت نهضــة
شاملة يف كافة املجاالت ،مما أدى إلى دخول
العشــرات مــن الشــركات احملليــة واألجنبيــة،
مســتفيدة مــن االنفتــاح وانضمــام البــاد
ملنظمــة التجــارة العامليــة ألــم تتأثــروا بذلــك؟
ــــ منــذ بدايــة نشــاطنا ونحــن قــد وضعنــا
نصــب أعيننــا أن نوفــر ســلعا للســوق احملليــة
أوال ،ثــم نتوجــه للتصديــر ،فــكل مصانعنــا
تنتــج ســلعا مبواصفــات عامليــة ،فهــي موجودة

سلعنا ذات مواصفات عاملية
وال تخيفنا املنافسة

ومســتمرة ،وذلــك منــذ عهــد جــدي لوالدتــي عبدالعزيــز
بــن ســليمان الغنيــم الــذي انتقــل مــن الريــاض واســتوطن
داريــن (بجزيــرة تــاروت) ،ذلــك يف فتــرات مــا قبــل النفــط،
واســتوطن املنطقــة الشــرقية وعــاش بهــا عمــره ،وكان مــن
إرثــه الكــرمي الــذي حظينــا بــه هــو مجموعــة الصداقــات
والعالقــات مــع أهالــي هــذه احملافظــة ،الــذي لــم يكــن لنــا
أن نقطعهــا ،فأنــا مــا زلــت احتفــظ بعالقــات واســعة مــع
كافــة األســر يف احملافظــة ،ولــدي تواصــل دائــم معهــم،
أحــرص علــى احلضــور يف كافــة املناســبات الســعيدة
واحلزينــة علــى حــد ســواء ،وهــم باملقابــل يبادلوننــي
الشــعور نفســه ،والســلوك نفســه.
ـ كلمة أخيرة ابو عبداهلل؟
ــــ مــا أقولــه يف هــذا املقــام بعــد تقــدمي
الشــكر اجلزيــل لكــم ،وملجلتكــم املباركــة،
هــو أننــا ك ّنــا يف هــذه البــاد الط ّيبــة فقــراء،
نعيــش علــى التمــر والســمك والصيــد ورعــي
الغنــم وماشــابه ذلــك ،إلــى أن مـ ّـن اهلل علينــا
بنعمــة النفــط هــذه النعمــة علينــا أن نصونهــا
ونحافــظ عليهــا ،ونســتفيد منهــا اقصــى
درجــات االســتفادة ،بالعمــل واالجتهــاد
وبنــاء الوطــن ،وال بــد علينــا أن يكــون
اقتصادنــا قويــا متماســكا ال يتأثــر بنضــوب
هــذه الســلعة ،وال يتــم ذلــك إال بالبنــاء،
وبنــاء اإلنســان أوال ،وبالشــكر تــدوم النعــم،
والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ■
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حوار
يف حوار لرئيس التحرير مع

الشاعر السوداني الراحل محمد الفيتوري :

أنا ابن القارة السوداء التـــــــ
وواجبي أن أعبر عــ
حوار  :فؤاد نصراهلل.
أن تجــري حــوارا مــع شــاعر فــي قامــة محمــد الفيتــوري فهــذا معنــاه أنــك ســتواجه ملمحــا
مــن مالمــح حلــم التحــرر العالمــي فــي خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي  .شــاعر أرتبــط
اســمه بالقــارة األفريقيــة بــل أن دواوينــه األولــى حملــت حلــم قــارة ســوداء كانــت تهفــو
للحريــة مــع النزعــات الوطنيــة التــي عبــرت ســماء تلــك البــاد ذات القســمات الســمراء .
وإن كانــت أفريقيــا هــي قضيــة الفيتــوري األولــى فقــد كان موفقــا حيــن لــم يستســلم لذلــك
التصنيــف فانتقــل إلــى مســارات شــعرية صوفيــة ذات مــذاق عربــي خالص فــي دواوينــه التالية
 ،كمــا تنــاول الحــب كقيمــة إنســانية شــديدة التأثيــر فــي حيــاة النــاس .شــاعر جــرب المســرحية
الشــعرية والمقــال السياســي والعمــل الدبلوماســي  ،ورغــم ارتحالــه لســنوات طويلــة بعيــدا
عــن الســودان مســقط رأســه إال أن الحنيــن إليهــا ظــل مقيمــا.
مــاذا يمكننــا أن نقــول عــن هــذا الصــوت العربــي األصيــل الــذي رحــل عنــا قريبــا  .تعالــوا
نأخذكــم معنــا فــي هــذا الحــوار الــذي تميــز بالــدفء والبســاطة وروعــة الذكريــات القديمــة.

 حدثنا عن جذورك  ،ونشأتك األولى؟
 جــاءت والدتــي يف مدينــة " اجلنينــة " التــي تقــع غــرب الســودان ،وهــي ملــن ال يعرفهــا
مدينــة حدوديــة تربــط الســودان بــكل مــن تشــاد وليبيــا ،وبغيرهمــا مــن دول اجلــوار
اإلفريقــي .أمــا عــن أســرتي فقــد كانــت أســرة بســيطة تتكــون مــن أمــي وأبــي وشــقيقة
واحــدة .كان أبــي شــيخا مــن شــيوخ الطــرق الصوفيــة  ،وهــو خليفــة مــن خلفــاء الطريقــة
الشــاذلية العروســية األســمرية .اســمه الكامــل هــو الشــيخ مفتــاح رجــب الشــيخي الفيتــوري
 ،وهــو شــيخ ســجادة كمــا يســمونه ،ومثــل هــذه النشــأة غرســت ّ
يف مبكــرا إميانــا عميقــا
بالديــن اإلســامي احلنيــف  ،أمــا عــن والدتــي فهــي ســيدة فاضلــة .وممــا عمــق ارتباطــي
باملــكان وعمــق إحساســي بأهميــة صلــة القربــى والــدم أن جــذوري تتداخــل فيهــا دمــاء
كثيــرة لقبائــل بعضهــا ليبــي وبعضهــا اآلخــر مصــري والثالــث أفريقــي  ،ومثــل هــذا
االنصهــار بــن األصــول أدى إلــى انتمــاء قــوي لــكل هــذه األلســنة والســحنات حيــث زادنــي
ذلــك ثــراءا خاصــة وأننــي وعيــت مبكــرا لســطوة املــكان علــى البشــر  ،فاملــكان يشــكلهم وفــق
طبيعتــه ويســمهم بســمات خاصــة تنعكــس حتمــا علــى ســلوكهم.
منــذ تشــكل وعيــي بــدأت أدرك معنــى بعــض العبــارات التــي كان يرددهــا والــدي ليـ ً
ا مــع
بعــض زواره مــن قــراءات قرآنيــة  ،وأدعيــة دينيــة  ،وأوراد وترانيــم تســربت إلــى نفســي مــن
حيــث لــم اقصــد  ،وجعلنــي هــذا أتعلــق مبــا أســمع  ،فبــدأت أفكــر تفكيــراً عميقـاً لدرجــة
أننــي تركــت زمالئــي يف اللعــب  ،وأنــا طفــل بحاجــة إلــى اللعــب كــي أنخــرط يف جماعــات
كانــت تأتــي إلــى أبــي يف فنــاء البيــت الواســع  ،وأصبحــت مســتمعاً ومســتمتعاً بــآي الذكــر
احلكيــم وبعــض التواشــيح الصوفيــة واألوراد والقصــص الدينيــة علــى تنوعهــا وهــي التــي
كانــت تــؤدي بأصــوات يف غايــة العذوبــة .
كمــا أننــي ال أنكــر أننــي اســتمعت كذلــك إلــى أدوار وطقاطيــق ومونولوجــات محمــد
عثمــان  ،وســيد درويــش وعبــده احلامولــي وصالــح عبــد احلــي حيــث كنــت أقطــن مدينــة
اإلســكندرية  ،وهــي املدينــة التــي فتنتنــي وفتحــت عينـ ّـى علــى الكثيــر مــن املباهــج خاصــة
يف طــوايف بحلقــات املنشــدين وجوقــات املغنيــن  ،وســهرات جميلــة كانــت تقــام يف األحيــاء
الشــعبية حتــى الصبــاح.
يالهــا مــن مدينــة لهــا رونــق يف غايــة الروعــة  ،فهــي املدينــة الرائعــة واملدهشــة التــي عشــت
وتربيــت فيهــا يف األربعينــات ،وســوف أضيــف إلــى هــذا اجلمــال أغانــي جدتــي التــي كانــت
تضفيــرة مدهشــة مــن التــراث األفريقــي الســوداني والليبــي واملصــري.
 متى كان مولدك؟
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●● ولــدت ســنة  ،1936بالســودان كمــا أخبرتــك  ،أمــا نشــأتي فقــد كانــت يف مدينــة
األســكندرية.
● هــذا اجلــو املثيــر للخيــال ،واختالطــك برفــاق أبيــك مــن الصوفيــن  .هــل تــرك أثــرا يف
نفســك؟
●● بالطبــع فقــد حفظــت القــرآن الكــرمي مبكــرا  ،وزدت علــى ذلــك متكنــي مــن التــاوة
 ،ومعرفــة واســعة بــاألوراد واإلنشــاد الدينــي ممــا ع ّرفنــي علــى اللغــة العربيــة يف أحســن
صورهــا  ،وهــذا مــأ نفســي غبطــة فانطلقــت منشــدا للشــعر يف وقــت مبكــر.
● ثمة حكايات تروى عن أصولك األفريقية  .هال مددتنا بشيء منها ؟
●● تــكاد تكــون بعــض حكايــات أجــدادي تشــبه األســاطير  ،ومنهــا حكايــة جدتــي " زهــرة
"  .كانــت ابنــة شــيخ القبيلــة  ،وكان أهلهــا فرســان ،و كانــت صغيــرة عمرهــا تســع ســنوات
عندمــا خرجــت لتحضــر املــاء مــن البئــر مــع صويحباتهــا  ،وفجــأة وجــدت شــخصاً أســمته
باجلالبــي خطفهــا وأردفهــا وراء ظهــره ثــم أهداهــا إلــى جــدي .هــذا اجلــد هــو الســيد
علــي بــن ســعيد بــن يعقــوب الشــريف .كان يعمــل تاجــرا للرقيــق  .عندمــا اســتمعت مــن
جدتــي لهــذه احلكايــة شــعرت وأنــا طفــل صغيــر ال يعــرف معنــي العبوديــة بقســوة مــا حــدث
معهــا وأنــا أظــن أن هــذه اجلــدة هــي التــي بــذرت داخــل نفســي هــذه التــي تقــاوم العبوديــة
وتتطلــع علــى نســائم احلريــة  .هــي البــذرة الســوداء التــي لونــت بشــرتي وامتــدت إلــى
روحــي وأشــعلت داخلــي الرغبــة يف املقاومــة وضــرورة الثــورة!
● ما طبيعة دراستك األولى؟
●● احلقيقــة أننــي درســت باملعهــد الدينــي باألســكندرية ثــم انتقلــت إلــى القاهــرة  ،وهــي
محطــة مهمــة يف حياتــي حيــث أكملــت تعليمــي باألزهــر يف كليــة دار العلــوم .
● ما األصوات التي تركت بصمة عميقة على ذاكرتك الشعرية املتقدة؟
●● قــرأت وتأثــرت بعنتــرة بــن شــداد  .كان أســود ،وأمــه جاريــة كمــا كان جــده شــداد مــن
شــرفاء العــرب رمبــا لهــذا الســبب لــم يعتــرف أبــوه ببنوتــه ،ومــا حــدث أن املنازعــات بــن
قبيلتــه والقبائــل املتخاصمــة معهــم أبانــت شــهامته  ،وفروســيته  ،وهــو مــا فــرض علــى أبيــه
أن يعتــرف بــه ،وقــد تأثــرت بهــذا الفــارس األســود  ،واتخذتــه منوذجـاً يف بداياتــي الشــعرية
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ــــــي ظلمت كثيراً
ـــــــــــن رغبتها في التحرر
حياتــي .بــل بحثــت عــن الشــعراء الســود ،فوجــدت مــن هــم علــى شــاكلة عنتــرة .قــرأت ● وهل وجدت جتاوبا لتجربتك الشعرية ؟
اإلمــام العبــد وهــو شــاعر مصــري اســود .قــرأت ســحيم عبــد بنــي احلســحاس  ،وتنوعــت ●● بالتأكيــد ،وأعتقــد أن صوتنــا أســس ملســار جديــد يف الشــعرية العربيــة مــع األخــذ
قراءاتــي وتوقفــت متأملــة املعلقــات وقصائــد العصــور العباســية واألمويــة واملوشــحات باالعتبــار أن األقطــار العربيــة األخــرى كانــت تشــهد مثــل هــذه الثــورة األدبيــة املبدعــة
األندلســية وغيرهــا مــن الشــعر الرصــن .
خاصــة يف ســوريا والعــراق والســودان ومصــر ورمبــا تونــس واليمــن وغيرهــا مــن مناطــق
حتــررت شــعريا ونفضــت عنهــا الصــوت الرتيــب املستســلم للتقليــد اجلامــد .كان شــعري
● مــن هــو الشــاعر الــذي تعلمــت منــه " احلرفــة " بــكل
يجمــع بــن التعامــل العميــق مــع مــا ورثتــه ومــا
مــا يف الكلمــة مــن دالالت؟
أحسســته يف ذاتــي مــن مشــاعر وأحاســيس
هــذا
املتنبــئ.
الطيــب
أبــو
●● الشــاعر العظيــم
إفريقيــة انحــدرت لروحــي مــن أجــدادي القدمــاء
مازلت طالب ًا للعلم وللمعرفة متطلعا للغد املشرق
مــن
لــكل
نبراســا
قصائــده
الداهيــة الــذي تعــد
 ،ومــا ملســته يف الواقــع مــن خالصــة التجربــة
الذي تتحقق فيه التطلعات اإلنسانية املشروعة .
يريــد أن يقــدم نصــا قويــا يحمــل الرقــة والقــوة يف
التــي مــدت الثــورات الوليــدة بشــيء مــن الصــدق
آن .إننــي أقــرأه حتــى اآلن بكثيــر مــن االندهــاش
والعنفــوان والقيمــة .
أنا ابن القارة السوداء التي ظلمت كثيرا
والتقديــر فهــو شــاعر لــن يتكــرر بســهولة .
● يف هــذه الظــروف ظهــر ديوانــك األول " أغانــي
ومن واجبي أن أعبر عن رغبتها يف التحرر .
أفريقيــا" ؟
● ومن من الشعراء األجانب؟
اتسعت دائرة عالقاتي اإلنسانية فعمقت خبرتي باآلخرين ●● نشــرت القصائــد فــرادى يف الصحــف وكان
ـوار
ـ
ايل
ـول
ـ
وب
ـت
ـ
حكم
●● قــرأت للجميــع مثــل ناظــم
لهــا وقــع النجــاح املــدوي ثــم جمعتهــا بعــد ذلــك يف
وتعرفت على تشكيلة مدهشة من الثقافات والعادات
لكننــي توقفــت بدهشــة مضاعفــة امــام الشــعراء
دواويــن عديــدة منهــا " أغانــي أفريقيــا "  " ،عاشــق
الزنــوج  ،ومنهــم بيبــت دبــوس ،وســنقور ربولــدت
مــن أفريقيــا "  " ،إذكرينــي يــا افريقيــا "  ،وكانــت
،وســيزار الشــاعر األمريكــي العظيــم  ،وهــو زجنــي
القصائــد متأججــة باحلمــاس  ،وكأنهــا مكتوبــة بدمــي وعروقــي وأعصابــي .
األصــل طبعــاً.
وأعتقــد أن هــذه املرحلــة هــي التــي جعلــت منــي شــاعرا عربيــا أفريقيــا يرتبــط بالهمــوم
كل هــؤالء اســتفدت مــن منجزهــم الشــعري يف بداياتــي وحتــى بعــد نشــر دواوينــي األولــى القوميــة أكثــر مــن أي شــيء آخــر.
حيــث طبــع لــي أول ديــوان ســنة .1955
● هل تتذكر أول قصيدة كتبتها ؟
● وماذا عن جتربتك الشعرية ؟
●● بالطبــع أتذكرهــا  ،كتبتهــا وأنــا يف مدينــة اإلســكندرية التــي عشــقتها  .كنــت طالبـاً يف
●● مضــت علــي هــذه التجربــة الشــعرية أكثــر مــن خمســن عامـاً ،وحلســن احلــظ أننــي الصــف األول الثانــوي مبعهــد اإلســكندرية الدينــي ،وقــد قلــت يف مطلــع تلــك القصيــدة :
بدأتهــا وأنــا يف طــور مبكــر هــو طلــب العلــم  ،إذ كنــت طالبــا مــع انطالقتــي األولــى  ،ومــا فقير ..أجل ..ودميم  ....دميم بلون الشتاء بلون الغيــوم
زلــت حتــى هــذه اللحظــة أشــعر أننــي مازلــت طالبـاً للعلــم وللمعرفــة متطلعــا للغــد املشــرق يسير فتسخر منه الوجوه .....وتسخر حتى وجوه الهموم
التــي تتحقــق فيــه الطموحــات البشــرية والتطلعــات اإلنســانية املشــروعة واملقبولــة.
فيحمل أحقاده يف جنون  ....ويحتضن أحزانه يف وجوم
وهــي كمــا تــرى انعــكاس ملــا كان يعيــش فيــه طالــب مغتــرب ال يجــد نفســه يف الواقــع مــن
● لكــن ملــاذا ارتبــاط اســمك بالثــورات التــي نشــبت يف أفريقيــا نهايــة اخلمســينيات وبدايــة حولــه  ،ولكنهــا بدايــة حزينــة كمــا تــرى فــكأن الشــعر يلتمــس مادتــه األساســية مــن همــوم
الســتينيات مــن القــرن املاضــي ؟
احليــاة وأحــزان النــاس.
●● كنــت مهيئــا لهــذا التفاعــل األكيــد
لســببني :
● رأينــا تربيتكــم الدينيــة املبكــرة .هــل
األول  :أننــي ابــن هــذه القــارة الســوداء
لونــت فضائــك قصائــدك؟
التــي ظلمــت كثيــرا  ،ووجــدت مــن واجبــي
●●بعــد أن قدمــت للســاحة العربيــة
أن أعبــر عــن رغبتهــا يف التحــرر مــن
دواوينــي حــول أفريقيــا رأيــت أن أخــرج عن
االســتعمار  ،ونيــل االســتقالل  ،وتنميــة
النمــط  ،وضــرورة أن أبحــث عــن جتربــة
البلــدان التــي رســفت يف األغــال طويــا.
أخــري لكــي ال تنضــب املــواد التــي أحــاول
الثانــي  :أننــي امتلكــت وقتهــا روح
التعبيــر عنهــا يف حياتــي فاجتهــت إلــى
الشــباب املتطلــع بــكل عنفوانــه نحــو بنــاء
التجربــة الصوفيــة ،وكتبــت بضعــة دواويــن
مســتقبل زاهــر يعتمــد علــى ســواعد أبنــاء
شــعرية حــول املــدد الصــويف واإليقاعــات
الــدول التــي ســعت للتحــرر يف كل أنحــاء
العميقــة يف الــروح اإلنســانية املتجاوبــة مــع
أفريقيــا .كانــت القاهــرة وقتهــا هــي املــكان
هــذا األفــق الروحانــي والفضــاء اإلشــراقي
األكثــر مالءمــة لهــذا النبــوغ الشــعري الــذي
بتعبيــر الصوفيــة.
كان ميثلــه عــدد مــن الشــعراء الشــبان.
كمــا رحــت أنقــب يف ذاكرتــي عــن جتربــة
أخــري وهــي جتربــة العواطــف اإلنســانية ،
الفيتوري مع رئيس التحرير فؤاد نصراهلل
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مــع وجــود معاييــر متوازنــة لعملهــم كــي يكــون جــادا
وموثقــا.
لكننــي أقــول أننــي بلغــت اآلن مــا بلغــت مــن العمــر وهــذا
بالطبــع انعكــس علــى جتربتــي الشــعرية بــكل زخمهــا ،
وأحمــد اهلل واشــكر فضلــه علــي أنــي لــم أبــع ضميــري
يومــا  ،ولــم أبتــذل عمــري يف مــا ال جــدوى مــن ورائــه ،
كمــا أننــي لــم أبتــذل كرامتــي قــط .لقــد عشــت إنســانا
محبــا لبــادي و لوطنــي العربــي  ،وألصولــي األفريقيــة
 ،وقــد حاولــت مــن خــال شــعري أن أقــدم شــهادة حــب
لقومــي وحســبي أن أنــال الرضــا مــن خــال تكــرمي
اآلخريــن ملســيرتي ولــي شــخصيا علــى الرغــم مــن كــون
الواقــع مــازال يشــهد مواجهــات ضاريــة بــن حضارتنــا
وحضــارات أخــرى تظــن أنهــا متلــك احلقيقــة املطلقــة .
نعــم  ،مــا زالــت أوطاننــا تعانــي الكثيــر مــن اإلشــكاليات
الفكريــة و املصاعــب االقتصاديــة والضغــوط األمنيــة ،
وحتتــاج إلــى معجــزة كــي تعــود إلــى حيــز الوجــود بنفــس
ألقهــا القــدمي.
● هل هناك طريقة معينة يف كتابتك للنص الشعري؟
●● بالطبــع هنــاك طــرق متعــددة لكتابــة النــص الشــعري
وال توجــد طريقــة واحــدة  ،لكننــي مــن الشــعراء الذيــن
الفيتوري مع رئيس التحرير فؤاد نصراهلل
يبذلــون مجهــودا يف التحضيــر للقصيــدة فهــي مســئولية
وكتبــت فيهــا بضعــة أعمــال شــعرية مهمــة ومختلفــة مــن حيــث الشــكل اجلمالــي والتنويــع تقــع علــى عاتقــي  ،وطاملــا كتبــت قصائــد يف جلســة واحــدة لكــن هنــاك مــن التجــارب
اإليقاعــي .
الشــعرية مــا يســتغرق أيامــا .وعلــى العمــوم فكتابــة القصيــدة تتغيــر طبقــاً لتغييــر
الظــروف واملعطيــات وتطــور املناهــج .كتابــة القصيــدة تتغيــر مــن حالــة إلــى حالــة تبع ـاً
● لكنك دخلت غمار السياسة فيما بعد حيث اختلفت مع الرئيس النميري؟
لتغيــر التجربــة الشــعورية  ،وتبع ـاً لتغيــر الظــروف مــن حولنــا  ،فهنــاك مــن القصائــد مــا
●● هــذه جتربــة يف غايــة القســوة وال ميكــن نســيانها  .وقــد حدثــت نهايــة الســتينات تنهمــر علـ َّـي كشــاعر دومنــا إنــذار مســبق ،وكأنهــا مكتوبــة يف ذهنــي مســبقا  ،بينمــا يأخــذ
وبدايــة الســبعينات عندمــا اصطدمــت بنظــام مايــو الــذي كان يقــوده الرئيــس األســبق البعــض اآلخــر مــن النصــوص يف تلمــس طريقــه أو تأخــذ أنــت يف تلمــس طريقــك إليــه
جعفــر منيــري  .وكان مــن نتيجــة صــدام النظــام مــع املثقفــن واألدبــاء مــا نــراه مــن تراجــع مبشــقة وصعوبــة بالغــن  ،وهنــا يكمــن الســبب األساســي الــذي قلــت فيــه ذات مــرة أننــي
دور املثقــف  ،وبدايــة االنحــدار للفكــر وللمواقــف اإلنســانية يف عاملنــا العربــي واإلفريقــي لــم أؤمــن يف ســنواتي األخيــرة مبــا كان يكتــب بــه مســبقاً وهــو عنصــر اإللهــام الشــعري
حيــث قضــت تلــك املرحلــة علــي أروع شــباب الســودان والقــارة األفريقيــة فكريــا مثــل عبــد والفيــض الشــعوري  .وحســب خبرتــي الطويلــة فتجدنــي أعــد قائمــة جماليــة وفكريــة
اخلالــق محجــوب وفــاروق حمــد اهلل وبابكــر النــور وهاشــم العطــا والشــفيع أحمــد الشــيخ تشــمل التفاصيــل الدقيقــة للعمــل الشــعري الــذي أعاجلــه  ،وأبســط أمامــي الفكــرة
وغيرهم.
االجتماعيــة أو السياســية علــى منضــدة البحــث ثــم أتركهــا لبعــض الوقــت لتتشــكل علــى
مهــل  .ثــم أطلقهــا تشــق طريقهــا عبرالنطــاق الداخلــي إلــى فضــاء أوســع مــن الكلمــات
● ماذا سببت لك تلك األزمة ؟
التــي تأخــذ شــكلها النهائــي أي مبنــى القصيــدة .وبالطبــع تدخــل ضمــن هــذه العمليــة
●● يف احلقيقــة أنهــا كانــت جتربــة ذات أثــر عميــق يف نفســي ،قلقلــت نفســي املســتقرة  ،كلهــا عناصــر متنوعــة وأساســية لتشــكيل املــن مــن دروب وعناصــر موســيقية وإيقاعيــة
وأودت بطمأنينتــي  ،حتــى بــت أحتسســها ليــل نهــار  ،فقــد كانــت مــن القســوة حيــث دمغــت وتشــكيالت نغميــة وتالويــن صوريــة وغيرهــا مــن ركائــز وعناصــر النــص الشــعري املعاصر.
بقيــة عمــري بالكآبــة العميقــة التــي ال أعتقــد أنهــا ســوف تنتهــي بســهولة  ،وهــي كمــا أري
البدايــة الرهيبــة يف هــذه االنحــدارات التــي احتــوت قارتنــا األفريقيــة وأمتنــا العربيــة  ● ،هل أثر االغتراب يف قصــائدك بعد أن عشت بعيدا عن الوطن فترة طويلة ؟
فبعدهــا اســتمر االنحــدار الرهيــب الــذي نــراه يف ســلم القيــم ويف األخــاق ويف كافــة ●● ومــن منــا ال يشــعر باحلــزن واملواجيــد تتبعــه أينمــا ذهــب طاملــا بقيــت قدمــاه بعيــدا عــن
الــرؤى القوميــة واملظــان اإلنســانية .
تــراب الوطــن .يف بعــض األوقــات كانــت الغربــة اختياريــة  ،ويف أحيــان أخــرى كانــت قســرية
 .وكالهمــا لــه مــرارة ال يعرفهــا إال مــن مــر مبثــل هــذه التجربــة .لكــن وجــودي بعيــدا عــن
● هــا حدثتنــا عــن الدوائــر األساســية التــي تشــكل نبضــك الشــعري الــذي ينبــث يف الســودان كان لــه فائــدة مــن نــوع آخــر  ،فقــد اتســعت دائــرة عالقاتــي اإلنســانية وعمقــت
القصيــدة؟
خبرتــي باآلخريــن وتعرفــت خــال ســنوات طويلــة علــي تشــكيلة مدهشــة مــن الثقافــات
●● الدوائــر األساســية متداخلــة ومتعــددة وجميعهــا شــكلت وعيــي الشــعري وأفقــي والعــادات  ،مــن األلــوان واإلشــكال التــي تتــوزع علــى اخلارطــة العربيــة مــن منــاذج إنســانية
اجلمالــي أولهــا يف رأيــي واقعنــا الثقــايف العربــي الزاخــر بآمالــه وتطلعاتــه يف مشــارف  ،ومنــاذج يف احليــاة التــي تبــدو لــي اآلن ثريــة غايــة الثــراء .
األربعينــات .كذلــك حركــة التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي طــرأت علــي أنظمــة والشــك أن اختــاف النظــم السياســية والعــادات االجتماعيــة التــي تســود الرقعــة العربيــة
احلكــم وأشــكال العمــل السياســي يف املنطقــة العربيــة منــذ بدايــة اخلمســينات مــن القــرن والتــي قــدر لــي أن أعيــش يف ظلهــا قــد أعطانــي معرفــة عميقــة بطبيعــة املرحلــة وحتليــل
املاضــي حــن انفجــرت حــركات التحــرر الوطنــي بداخلنــا كمــا أشــرت يف ردي علــى ســؤالك اإلشــكاليات والتناقضــات التــي تســود املنطقــة العربيــة لكننــي يف نهايــة األمــر أقــول إننــا
الســابق  ،ومــن هــذه الدوائــر مــا يحملــه داخلــي مــن امليــراث الثقيــل الــذي أخذتــه مــن أمــة عربيــة واحــدة ،وأن هــذه اخلالفــات واالنقســامات التــي تتــوزع بالدنــا إمنــا هــي
األقطــار الســودانية والليبيــة واملصريــة وهــي لــو تأملناهــا جيــدا ســنجدها تشــكل بداخلــي انعكاســات لذلــك اإلرث الثقيــل واملرهــق الــذي ورثنــاه مــن االحتــال االســتعماري البغيض.
الكثيرمــن العطــاءات بــدءاً مــن مجموعــة األســاطير العربيــة واإليقاعــات اإلفريقيــة
واملدائــح الصوفيــة والفيــوض اإلســامية  .وهــذا يكشــف ســر عذاباتــي العميقــة ،والتــي ● لكن تلك الشعوب نالت استقاللها منذ الستينيات فلماذا لم تنهض كما ينبغي؟
هــي ســبيكة مــن هــذه التناقضــات  ،ولهــذا أرانــي صوت ـاً خالص ـاً يعبــر بصــدق وعفويــة ●● بالنســبة ألفريقيــا فــإن هــذا راجــع يف رأيــي ألمريــن .األول أن الــدول التــي اســتقلت
عــن كل هــذه التناقضــات التــي متــس مبنــى ومعنــى النــص الشــعري .
وقتهــا لــم تكــن متلــك الوعــي الــكايف بطريقــة إدارة شــئون البــاد نحــو أهدافهــا فلــم تفكــر
ســوى يف االســتقالل دون وجــود خطــط طموحــة لرقــي الدولــة  .الثانــي أن هنــاك مناطــق
● هل لك أن تلقي نظرة على جتربتك الثرية بحق؟
زرع االســتعمار فيهــا الكثيــر مــن الفــن اإلثنيــة والعرقيــة التــي عرقلــت كل مشــاريع التنميــة
●● هــو دور النقــاد بــا شــك  ،فمهمتهــم تقييــم القصائــد الشــعرية ووضعهــا حتــت املجهــر فيمــا بعــد .
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حوار
● هــذا يقربنــا مــن استفســار حــول طبيعــة دور الشــاعر  .هــل ميكنــه أن يقتــرب مــن احلقــل
السياســي؟
●● البــد أن تكــون مهمتــه فكريــة ثقافيــة يف األســاس  ،وعليــه أن يحــدد مواقفــه إزاء مــا
يحــدث حولــه مــن حتــوالت متــس مجتمعــه بعــد ذلــك  .وبنــاء علــى هــذه الرؤيــة فالشــاعر
املعاصــر البــد أن يعيــش جتــارب العصــر بعواملهــا الضاغطــة وظروفهــا املختلفــة،
وتفاعــات الكــون مــن حولــه .الشــاعر شــخص يعيــش عصــره وال ميكنــه أن يصيــر شــاعراً
انعزالي ـاً أو انطوائنــا أو غيبي ـاً أو ميتافيزيقي ـاً يؤثــر البقــاء علــي هامــش املجتمــع الــذي
يعيــش فيــه .وأنــت تعلــم أننــي يف بدايــة رحلتــي الشــعرية اختــرت أن أكــون شــاعرا قوميــا
ملتزمــا بــكل قضايــا وطنــي العربــي وقارتــي اإلفريقيــة التــي دافعــت عــن حقهــا يف التحــرر
واالســتقالل والنهضــة التــي هــي مفتــاح التقــدم نحــو املســتقبل.
قيمــة الشــاعر احلقيقيــة يف أن يظــل صوتـاً لآلخريــن وســاحاً يدافــع عنهــم وإرادة جتســد
شــعره فيهــا مــن خــال نصوصــه ،وبــدون ذلــك تســقط شــاعريته يف أول اختبــار حقيقــي .

رهينــة يف يــد اخلاطفــن .وقــد حــدث أنهــم اكتشــفوا شــخصيتي  ،وعرفــوا أننــي محمــد
الفيتــوري الشاعرالســوداني الــذي يعمــل ســفيراً لليبيــا فأبــدوا اعتذارهــم لــي  ،وقالــوا
أنهــم مضطــرون لهــذه العمليــة ألنهــم مأمــورون ،وحــن حــدث احلــوار بينــي وبينهــم ،
تخففــوا مــن لهجتهــم الصارمــة  ،وطلــب منــي أحدهــم أن اقــرأ قصيــدة مــن شـــــعري فيمــا
أنــا معصــوب العينـــــــن وحــن تــرددت يف تلبيــة هــذا الطلــب قــال لــي احدهـــــــم لطاملــا
ســمعناك يف بيــروت والقاهــرة  ،وال أعتــــــقد أنــك ســتحرمنا مــن هــذا الشــعراجلميل وانــت
بــن قبضتنــا .

● تقول شعر حتت تهديد اخلاطفني؟
●● لــم يكــن هنــاك مفــر مــن تنفيــذ مطلبهــم  ،وهــي املــرة األولــى حســب معلوماتــي التــي
ينشــد فيهــا شــاعر قصائــده وهــو واقــع حتــت ضغــط األســر! وقــد وجــدت أنــه مــــــــن
األفضــل لــي أن ال أخيــب رجاءهــم وقــد متســكت بخيــط األمــل  ،وألقيــت عليهــم قصيــدة
" نشــيد أفريقيــا "  ،وهــي مــن قصائــدي ذات اجلماهيريــة الواســعة  .حتاملــت علــي
● كثيــر مــن كتــاب الســودان ومثقفيــه خرجــوا بعيــدا عــن نبــض الوطــن .هــل لــك تعليــق أعصابــي وأنشــدت القصيــدة كأننــي يف قاعــة تغــص باجلمهــور حتــى أن نبــرات صوتــي
طــردت مخــاويف فشــعرت بالثقــة والشــجاعة احلقــة  ،وصفــق املختطفــون .وأتذكــر أنهــم
حــول هــذه القضيــة؟.
●● كثيــر مــن أولئــك املثقفــن الذيــن تتحــدث عنهــم تركــوا الســودان الختــاف اجتهاداتهــم جاءونــي بجهــاز راديــو صغيــر بحجــم اليــد الســتمع ألصــداء نبــأ اختطــايف يف إذاعــات
عــن اجتهــادات القيــادة السياســية  ،وألننــا لــم نتعــود فكــرة احلــوار احلضــاري فقــد كان العالــم ومنهــا هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة ( بــي .بــي  .ســي) ثــم حملونــي داخــل ســيارة
الزمــا عليهــم أن يحافظــوا علــى أفكارهــم وأنفســهم بهــذا اخلــروج الــذي هــو يف حــد ذاتــه وذهبــوا بــي إلــى صحــراء بالقــرب مــن احلــدود الســورية اإلســرائيلية  ،وبالصدفــة البحتــة
تهــادت ســيارة نحــو املنطقــة التــي تركونــي فيهــا ،
احتجــاج حــول مــا رأوه مــن أمــور خالفــت توقعاتهــم
وإذا بــي أجــد فيهــا شــخص أعرفــه مــن احملاربــن
علــى طــول اخلــط .لقــد اغتربنــا عــن الســودان
الفلســطينيني وقــال لــي أنــت علــي بعــد قريــب مــن
لظــروف خارجــة عــن إرادتنــا ،وال أحتــدث باســمي
قيمة الشاعر احلقيقية يف أن يظل صوت ًا لآلخرين
القــوات اإلســرائيلية ،وأنــه جــاء متفقــداً لقاعــدة
فقــط وإمنــا أحتــدث باســم كل الذيــن تعرضــوا لنفــس
وسالح ًا يدافع عنهم  ،وبدون ذلك تسقط شاعريته .
فلســطينية مقاتلــة هنــاك .لقــد عــدت إلــي بيــروت
احملنــة مــن أدبــاء ومفكريــن وشــعراء وصحافيــن
وكانــت أعجوبــة  ،فقــد ُكــــتب لــي عمــر جديــد  ،ومــا
وفنانــن أضطــروا الــى مغــادرة الســودان يف ظــروف
احتفى النقد العربي  ،والتفت إلى إجنازي الشعري
حــدث خــال جولــة املفاوضــات معــي أن املختطفــن
شــديدة القســوة .
وهذا معناه أنه نقد موضوعي إلى حد ما.
اشــترطوا علــي أن أتــرك بيــروت إلــي عاصمــة عربيــة
● جــاء خروجــك مــن الســودان بعــد  22يوليــو. 1971
أخــرى.
مــاذا دعــاك لهــذا الشــيء؟
اجلدة التي بذرت داخل نفسي فكرة مقاومة العبودية
ـوب
ـ
محج
ـق
ـ
اخلال
ـد
ـ
عب
ـن:
●● بعــد إعــدام املناضلـ
والتطلع إلى نسائم احلرية .
● هل تعلمت شيئا من هذه احلادثة؟
وفــاروق حمــد اهلل وهاشــم العطــا والشــفيع وبابكــر
●● نعــم .رب قصيــدة تنقــذ شــاعرها مــن خطــر
النــور وتلــك الكوكبــة الرائعــة مــن أبنــاء الســودان علي
املــوت  ،أو العكــس.
يــد نظــام الرئيــس جعفــر منيــري .كتبــت قصيــدة " قلبــي علــي وطنــي" وهــي منشــورة يف
ديوانــي " أقــول شــاهد إثبــات" .وعقــب انتشــار تلــك القصيــدة بــن النــاس وتداولهــا يف كل
مــكان فيــه جتمعــات ســودانية خــارج الوطــن مت اســتدعائي بــوزارة الداخليــة وأجــرى حــوار ● أستاذ فيتوري هل أنصفك النقد أم أنه لم يعطك حقك؟
معــي أخــذ شــكل التحقيــق  ،ومنعــت مــن إدخــال اســم الرئيــس منيــري يف أيــة قصيــدة ●● هــذا ســؤال محــرج  ،لكننــي أعتقــد أن النقــد العربــي قــد احتفــى بــي حقــا ،والتفــت
 ،وإحقاقــا للحــق فقــد كان لوجــود الرائــد مأمــون عــوض أبوزيــد أثــر كبيــر يف أن يكــون إلــى إجنــازي الشــعري وهــذا معنــاه أنــه نقــد موضوعــي إلــى حــد مــا.
التحقيــق مخففــاً علــى هيئــة حتذيــر أو إنــذار ولقــد توجســت خيفــة بعدهــا واعتقــدت
أن الوشــايات ســيكون لهــا أثرهــا يف إحلــاق األذى بــي  ،وهــو مــا دعانــي إلــى التفكيــر يف ● محمد الفيتوري  :من أنت يف عبارة واحدة؟
الهجــرة حيــث ذهبــت إلــى طرابلــس وملــا كانــت لــي معرفــة بالســيد العقيــد معمــر القــذايف ●● أنا أفريقي املالمح  ،عربي الهوية  ،إنساني العاطفة والوجدان.
قائــد ثــورة الفــاحت مــن ســبتمبر ،فقــد وصلــت إليــه عــن طريــق أحــد األصدقــاء ،وشــرحت أردت بالشــعر أن أعبــر عــن عاطفــة قــارة يف التحــرر فأنصــت لصوتــي كل مــن يهفــو
لــه قضيتــي  ،واحلقيقــة أن الرجــل أكرمنــي وأحاطنــي برعايتــه إذ مت تعيينــي مستشــاراً للحريــة  ،والعــدل  ،واالنعتــاق■ .
صحافي ـاً يف الســفارة الليبيــة يف بيــروت  .بعدهــا بفتــرة أبلغــت بــأن قــراراً جمهوري ـاً
قــد صــدر بإبعــادي مــن بيــروت فــوراً  ،وعلمــت أن مستشــار الرئيــس منيــري الســابق
وبطلــب مــن منيــري شــخصياً ،وهــو املستشــار اللبنانــي ســليم عيســي ،قــد طلــب مــن
الرئيــس اللبنانــي األســبق ســليمان فرجنيــة ضــرورة طــرد الشــاعر محمــد الفيتــوري مــن
لبنــان ،ألن النميــري كان علــى وشــك أن يــزور لبنــان وال ميكــن للزيــارة أن تتــم والشــاعر
املعــارض يف بيــروت  ،و لقــد ظــل منيــري يطاردنــي حتــى يف بيــروت وهــذا جــزء مــن
املشــاكل التــي أحاطــت بــي مــن جــراء الشــعر !
● لكننــا علمنــا أنــك خـ ُــطفت أيضــا يف بيــروت .مــا أســرار هــذه العمليــة ومــا تأثيرهــا
عليــك؟
●● ال شــك أنهــا عمليــة قاســية وأمتنــى أال اضطــر لذكــر تفصيالتهــا ألنهــا كانــت أقــرب
للتراجيديــة اإلغريقيــة يف ســيرها  .جــرت عمليــة اختطــايف يف بيــروت  ،ومــن قــام بهــا
مجموعــة متعصبــة مــن أبنــاء إحــدى الطوائــف الشــيعية ولــم يكــن بينــي وبينهــا أي ســبب
مــن أســباب العــداء  ،وقــد جــرى االختطــاف لكونــي أعمــل ســفيراً لليبيــا يف بيــروت.
كان الهــدف مــن تلــك العمليــة الثــأر مــن العقيــد معمــر القــذايف بادعــاء أنــه علــي
علــم بنهايــة األمــام موســي الصــدر زعيــم الشــيعة يف لبنــان التــي أكــدت التحقيقــات
بــراءة ليبيــا مــن دمــه .لــذا أقدمــت علــي اختطــايف لتحذيــر القــذايف ويف الوقــت نفســه
الضغــط عليــه لكــي يتدخــل لكشــف لغــز غيــاب اإلمــام الصــدر ،وهكــذا وجــدت نفســي
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مقالة

منظمات األعمال
هادي عبد الواحد آل سيف

مقدمة
يشــهد عصرنــا تنافس ـ ًا محموم ـ ًا فــي عمليــات اإلنتــاج واإلبــداع
والتميــز ،وتســتند الــدول التــي تبــوأت مكانــة مميــزة عالمي ـ ًا إلــى
اســتثمار المــوارد بشــكل يســهم فــي إضافــة القيمــة .وتــدور
رحــى كل هــذه الجهــود بداخــل منظمــات تتنوع فــي تصنيفها
ســواء كانــت منظمــات حكوميــة أو شــبه حكوميــة أو خاصــة أو
منظمــات غيــر هادفــة للربــح .ومــن المالحــظ هــو تزايــد عــدد
هــذه المنظمــات ســنوي ًا وتنــوع حجمهــا ووظائفهــا وعــدد
العامليــن بهــا وتضخــم حجــم المســتفيدين والمتأثريــن بهــا ،ممــا
يدعــوا إلــى االهتمــام بعنصــري الكفــاءة والفعاليــة فــي إدارة
هــذه المنظمــات .ومــا ســنركز عليــه فــي الســطور القادمــة هــو
منظمــات االعمــال التــي تهــدف إلــى الربــح.
مفهوم منظمات األعمال
ضمــن مفهــوم منظمــات األعمــال  Business Organizationsتعتبــر األعمــال هــي
األنشــطة اإلنســانية املنظمــة التــي يبذلهــا البشــر ،بهــدف إنتــاج وتوزيــع الســلع واخلدمــات
الضروريــة إلشــباع مختلــف احلاجــات والرغبــات احلاليــة واملســتقبلية للمجتمــع ،ومقابــل
هــذه اجلهــود يتــم احلصــول علــى الربــح كمكافئــة أو ثمــن لضمــان اســتمرارية هــذه
األنشــطة وتطورهــا .هــذا وميكــن تقســيم تعريفــات األعمــال إلــى ثالثــة منظــورات هــي:
األعمال كتجارة Business as a Commerceاألعمال كمهنة Business as an Occupationاألعمال كمنشأة Business as an Enterpriseاألعمــال كتجــارة :وميكــن تعريــف األعمــال مــن هــذا املنظــور علــى أنهــا تلــك العمليــة التــي
يتــم فيهــا إنتــاج املنتجــات مــن ســلع وخدمــات ذات القيمــة املضافــة ،ومــن ثــم املتاجــرة فيهــا
مــن بيــع أو مبادلــة ألجــل إشــباع حاجــات ورغبــات مــن يطلبهــا ويحصــل عليهــا ويشــتريها.
األعمــال كمهنــة :وفــق هــذا املنظــور تعتبــر األعمــال هــي تلــك املجموعــة مــن املهــارات
املتخصصــة والقــدرات التــي يتمكــن معهــا "طــرف" مــن تكويــن أو إنتــاج وتقــدمي ســلعة أو
خدمــة ذات شــأن وقيمــة مفيــدة مقابــل حتقيقــه مــرود وربــح مقصــود .فاألعمــال هنــا هــي
التخصــص ،الصنعــة ،أو التميــز يف تقــدمي أو توفيــر منتــج مــا ،حيــث تبــرز األهميــة يف بنــاء
وتعزيــز مثــل تلــك املهــارات وحتقيــق الربــح مــن إتقانهــا.
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األعمــال كمنشــأة :إن تقســيم العمــل والزيــادة يف التخصــص قــد أدى إلــى الزيــادة يف
الكبيــرة يف أعــداد األنشــطة يف مجــال العمــل واإلنتــاج والتوزيــع وتعقيــدات كبيــرة يصعــب
معهــا علــى تاجــر أو صانــع مبفــرده أن يــؤدي مثــل تلــك املتطلبــات ومبســتوى الكفــاءة
والفاعليــة املطلوبــة .فاألمــر بحاجــة إلــى ترتيــب تنظيمــي وإداري ســليم يتمكــن مــن
خاللــه صاحبــه أو أصحابــه مــن التوجيــه والتحكــم بنشــاط وســلوك العاملــن اآلخريــن
ألجــل إنتــاج وتســويق املنتجــات املطلوبــة .ومــن هنــا بــرزت أهميــة احلاجــة إلــى تكويــن
يجمــع املــوارد املتوفــرة وينظــم تفاعالتهــا ويوجههــا لغــرض حتقيــق األهــداف احملــددة.
هــذا التكويــن هــو مــا يعــرف باملنشــأة  Enterpriseهــذه املنشــأة والتــي ميكــن ان تأخــذ
أشــكاالً متنوعــة كمنشــأة فرديــة أو مســاهمة ،هــي مــا يعــرف وفق ـاً لهــذا املنظــور بأنــه
هــو األعمــال .حيــث ســيكون مفهــوم األعمــال وفق ـاً لذلــك هــو تلــك املنشــأة التــي تنظــم
وتوجــه اجلهــود واســتخدام املــوارد املتوفــرة بهــدف حتقيــق الربــح بإنتــاج املنتجــات التــي
يطلبهــا الســوق.
مــن خــال هــذه املعانــي الثالثــة يتشــكل مفهــوم نظــام األعمــال ،Business System
حيــث يجمــع نظــام األعمــال هــذا املنظــورات الثــاث لألعمــال ،املنظــور لألعمــال بأنهــا
جتــارة ،املنظــور لألعمــال بأنهــا مهنــة ،املنظــور لألعمــال بأنهــا املنشــأة ذاتهــا .ووفقــاً
لذلــك يكــون تعريفنــا لهــا كمــا يلــي  :نظــام األعمــال هــو ذلــك التنظيــم الواعــي والهــادف
لألنشــطة األساســية واألنشــطة املســاندة لهــا والالزمــة إلنتــاج وتســويق املنتجــات مــن
الســلع واخلدمــات إلــى جمهــور الزبائــن واملســتهلكني إلشــباع حاجــة لهــم أو رغبــة لديهــم
عبــر سلســلة القيمــة للمنشــأة.
وهــذا يقودنــا إلــى تنــاول مفهــوم املنظمــة ، Organizationفلفــظ منظمــة بصــورة عامــة
يعنــي وحــدة اجتماعيــة هادفــة .أي أن املنظمــة هــي عبــارة عــن جتمــع أفــراد بشــكل
منظــم وســاع لتحقيــق هــدف أو أهــداف محــددة .فهــو يُ ّعــرف حســب املــدارس اإلداريــة
الكالســيكية بأنــه "توجيــه وتوظيــف جهــود عــدد مــن األفــراد لتحقيــق هــدف معــن"،
وايضــاً بأنــه "التكويــن أو البنــاء أو الهيــكل الــذي ينشــأ عــن حتديــد العمــل وجتميعــه
وتعيــن املســؤوليات والســلطات وتأســيس العالقــات" ،أمــا مدرســة العالقــات اإلنســانية
فقــد نظــرت إلــى املنظمــة علــى أنهــا "نشــاط إنســاني موجــه لتحقيــق هــدف أو أهــداف
محــددة" ،أمــا مدرســة النظــم فعرفتهــا بأنهــا "نظــام أو وحــدات إجتماعيــة مقصــودة
لتحقيــق أهــداف معينــة" أمــا إداريــاً فقــد ع ّرفهــا (ســتيفن روبنــس) Stephan Robins
علــى أنهــا " كيــان اجتماعــي منســق بشــكل متعمــد ولــه حــدود متيــزه عــن بيئتــه اخلارجيــة
ويعمــل علــى أســاس االســتمرار النســبي لتحقيــق هــدف أو أهــداف مشــتركة" ،كمــا عرفهــا
(شســتر برنــارد  )Chaster Barnardبأنهــا " نســق مــن األنشــطة املنســقة ،أو أنهــا قــوى
منظمــة مــن شــخصني أو أكثــر تقــوم بإجنــاز مجموعــة مــن األنشــطة مــن خــال التنســيق
الهــادف املــدروس" .وعليــه فاجلامعــة والبنــك واملستشــفي،
كل منهــا منظمــة بســبب إشــتراكها جميعـاً بثــاث خصائــص
مــن حيــث مكوناتهــا وهــي :األفــراد  ،Peopleالغــرض
 ،Purposeوالبنيــة (الهيــكل) .Structure
األفــراد :مــن يعمــل مبفــرده ال يشــكل منظمــة .فتجمــعواع ومنضبــط للعمــل علــى إجنــاز متطلبــات
االفــراد بشــكل ٍ
الهــدف مــن ذلــك التجمــع ،هــو امل ّكــون األول للمنظمــة.
الغــرض :البــد للمنظمــة مــن غــرض مميــز يعــد هــو الســببيف ظهورهــا ،يتــم التعبيــر عنــه بهــدف أو مجموعــة مــن
األهــداف تســعى املنظمــة إلــى حتقيقهــا .فــا منظمــة بــدون
غــرض محــدد.
البنيــة :يكــون للمنظمــة بنيــة (هيــكل) منظــم بعنايــة وبشــكلمقصــود ،ويعمــل أعضائهــا وفق ـاً لــه .وليــس املقصــود هنــا
بنيــة أو هيــكل معــن بذاتــه ،وإمنــا هــو أي ترتيــب يوضــح

مقالة
شــكل وطبيعــة العالقــات بــن أعضــاء تلــك املنظمــة بحســب
املواقــع واألدوار الوظيفيــة.
كل مــا ســبق ينقلنــا إلــى حتديــد مفهــوم منظمــة األعمــال
وهــي " وحــدة اقتصاديــة تضم أكثر من شــخص ،وتســتخدم
مــوارد وعناصــر اإلنتــاج لتحويلهــا إلــى مخرجــات عــن
طريــق قيامهــا بأنشــطة وتفاعــات ،بهــدف إشــباع حاجــات
ورغبــات املجتمــع ،وهــذا يتــم مــن خــال عمليــة إنتــاج
وتوزيــع املخرجــات التــي تكــون علــى هيئــة ســلع أو خدمــات
ومقابــل ذلــك حتصــل املنظمــة علــى أربــاح تضمــن بقائهــا
ومنوهــا وازدهارهــا.
وميكــن ملنظمــة األعمــال أن تأخــذ مســميات متعــددة وفقـاً
مللكيتهــا ،ســواء كانــت خاصــة  Privateأو عامــة ،Public
ووفقـاً لشــكلها القانونــي ،كمنشــأة فرديــة (ميتلكهــا شــخص
واحــد)  ،Sole Proprietorshipأو جماعيــة (التــي ميتلكهــا
شــريكان أو أكثــر)  ،Partnershipأو شــركة ذات ملكيــة
عامــة (مســاهمة عامــة) .Corporation
أهمية منظمات األعمال
تعــد املنظمــات ذات أهميــة يف املجتمعــات ،وخاصــة يف
عاملنــاً اليــوم نظــراً للعديــد مــن التغيــرات احلديثــة مثــل
تعاظــم النشــاط االقتصــادي ،واســتمرار احلاجــة لــرؤوس
األمــوال الضخمــة والرغبــة يف التوســع والنمــو ،وتعــود
أهميــة املنظمــات إلــى أســباب رئيســة أهمهــا:
تعــد املنظمــات الشــكل املؤسســي املهيمــن علــى املقــدراتاالجتماعيــة ،االقتصاديــة والسياســية وميتــد أثرهــا إلــى
قيمنــا وعاداتنــا االجتماعيــة.
تنبــع أهميــة املنظمــات يف االعمــال الصعبــة التــي يتعــذرتنفيذهــا بشــكل فــردي وخاصــة مــع تقــدم املجتمعــات
وتطــور التكنلوجيــا ممــا يزيــد مــن تعقــد األعمــال وزيــادة
كلفتهــا ،ممــا يفــرض وجــود احلاجــة إلــى التعــاون بــن
األفــراد واجلماعــات لتحقيــق األهــداف.
تعــد املنظمــات ذات كفايــة وفاعليــة ،عندمــا يتــم إدارتهــاوفقــاً لألســس االدارة العلميــة ،ورمبــا هــذا هــو الســبب
الرئيــس لغايــات تنظيــم النشــاط االنســاني مــن خــال
املنظمــات.
السمات العامة ملنظمات األعمال
علــى الرغــم مــن تعــدد أنــواع املنظمات و أشــكالها القانونية
وتنــوع أنشــطتها كشــخصية إعتباريــة أو وحــدة إقتصاديــة
إال أن لهــا مجموعــة مــن الســمات تتميــز بهــا وهــي:
األهلية القانونيةويقصــد بهــا أن املنظمــة ال ميكــن لهــا أن متــارس نشــاطها
االعتيــادي إال يف حالــة إســتيفائها الشــروط القانونيــة
واإلجرائيــة .هــذا يضمــن لهــا األهليــة والشــرعية يف
ممارســة أنشــطتها.
القيادة اإلداريةتعتبــر القيــادة اإلداريــة مــن الســمات التــي البــد مــن
توفرهــا يف منظمــة األعمــال ،فــأي منظمــة حتتــاج إلــى
شــخص مؤهــل إداريــاً ،للقيــام بعمليــة القيــادة االداريــة،
ويعتمــد جنــاح أو فشــل املنظمــة إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة
وكفــاءة املديــر أو اجلهــاز اإلداري.
الدليل التنظيمي واإلجرائيتســتند املنظمــات الفعاليــة يف ســير عملهــا إلــى مجموعــة
مــن األدلــة التنظيمــة واإلجرائيــة لضبــط ســير العمــل،
حيــث يتــم صياغــة دليــل لإلجــراءات وكذلــك سياســة
واضحــة املعالــم ألعضــاء املنظمــة للتأكــد مــن تطبيــق
العمــل بالطريقــة األنســب .وكذلــك التأكــد مــن وضــوح
أنظمــة احلوافــز أو اجلــزاءات والعقوبــات.
-التعاون والتنسيق

يعتبــر التعــاون بــن األفــراد العاملــن والتنســيق بــن
جهودهــم وأعمالهــم أساســاً لنجــاح املنظمــة والعاملــن
فيهــا ،وميكنهــم مــن بلــوغ األهــداف املرجــوة.
املسؤولية االجتماعيةميكننــا أن نشــبه منظمــة االعمــال بالكائــن احلــي ،الــذي
يعيــش يف محيــط يســتمد منــه العناصــر الالزمــة لبقائــه
واســتمراره ،وبدونهــا يتعــرض للفنــاء .فمــن الصعــب علــى
أي منظمــة أن حتقــق النمــو والنجــاح بــدون رضــا املجتمــع
عنهــا ،ويقصــد عنهــا باملجتمــع هــم عمــاء املنظمــة
والعاملــن بهــا واملتأثريــن بهــا ،ولكــي تتمكــن املنظمــة
مــن احلصــول علــى قبــول هــذا املجتمــع البــد أن تــدرك
أن لهــذا املجتمــع حقــوق يجــب أن حتتــرم ،وعلــى املنظمــة
واجبــات البــد مــن حتتــرم .كمــا يشــمل ذلــك حزمــة املنافــع
التــي تقــدم للمجتمــع كمســؤولية إجتماعيــة كاملســاهمة يف
تطويــر ودعــم االنشــطة االجتماعيــة ،واملســاهمة يف النمــو
االقتصــادي ،وغيرهــا الكثيــر.
الهيكل التنظيميتتميــز املنظمــات بوجــود هيــكل تنظيمــي يلبــي احتياجهــا
وينظــم مختلــف أنشــطتها ووظائفهــا ،وحتــدد الصالحيــات
واملســؤوليات.
البيئة ومنظمات األعمال
يهتــم مــاك منظمــات األعمــال والعاملــن فيهــا بالبيئــة
الداخليــة يف إدارتهــم ألعمالهــم ،إال أنــه ال ميكــن جتاهــل
وغــض النظــر عــن مــا يجــري يف البيئــة اخلارجيــة احمليطــة
مبنظمتهــم .ويقصــد ببيئــة املنظمــات بأنهــا مجموعــة
العوامــل التــي تؤثــر يف أداء املنظمــات وال تقــع حتــت
ســيطرتها .كمــا مت تعريفهــا بأنهــا امليــدان أو املجــال الــذي
علــى املنظمــة أن تنشــط للتفاعــل معــه لتحقيــق أهدافهــا.
وتهتــم املنظمــات بدراســة البيئــة بعواملهــا املختلفــة
نتيجــة تأثيــر تلــك العوامــل يف قــدرة املنظمــة علــى البقــاء
واالســتمرار .ويقصــد بالبيئــة الداخليــة للمنظمــة هــي
تلــك العوامــل التــي توجــد يف داخــل املنظمــة وتؤثــر فيهــا
مــن الداخــل وتتمثــل يف اإلجــراءات واألنظمــة ،تكنلوجيــا
العمــل ،مجموعــات العمــل ،أمنــاط االتصــاالت ،أســلوب

القيــادة والقــدرات اإلداريــة واملاليــة  ...ألــخ .كمــا يقصــد
بالبيئــة اخلارجيــة احمليطــة باملنظمــة كافــة املتغيــرات التــي
حتــدث وتؤثــر علــى عمــل ونشــاط املنظمــة وأهدافهــا ،مثــل
املتغيــرات التكنلوجيــة ،املتغيــرات السياســية والقانونيــة،
التغيــرات العلميــة ،التغيــرات املناخيــة ،التغيرات يف الســوق
مثــل دخــول وخــروج املنافســن ،التغيــرات يف اجتاهــات
وقيــم وعــادات املســتهلكني ،املتغيــرات االقتصاديــة،
االجتماعيــة ،الثقافيــة  ...الــخ .ومــن الصعوبــة االدعــاء
بــأن أي فــرد أو منشــأة مهمــا كان نشــاطها ومركزهــا
املالــي أن تعيــش منعزلــة عــن املتغيــرات املســتمرة يف البيئــة
اخلارجيــة ،ألنهــا تؤثــر بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة يف
نشــاطها .وعليــه فالبيئــة مبــا حتملــه مــن خصائــص لهــا
تأثيــر حيــوي يف املنظمــات ،وقــد مت التمييــز بــن خاصيتــن
همــا درجــة االســتقرار ودرجــة التعقيــد يف البيئــة ،حيــث
أن درجــة االســتقرار تبــن معــدل التغيــر يف عوامــل البيئــة
اخلارجيــة للمنظمــة أمــا درجــة التعقيــد فهــي تعــدد
العوامــل البيئيــة التــي تعمــل يف كنفهــا تلــك املنظمــة .وبنــاء
علــى هاتــن اخلاصيتــن ميكــن حتديــد اربعــة أنــواع مــن
البيئــات التــي تعمــل فيهــا منظمــات االعمــال وهــي:
البيئــة البســيطة املســتقرة :وهــي البيئــة املســتقرة نســبياً،وهــذه البيئــة متتــاز بــأن العوامــل البيئيــة املؤثــرة بســيطة
وغيــر متغيــرة وقليلــة .حيــث ترتبــط درجــة اســتقرار البيئــة
بنــوع وحجــم النشــاط الــذي تقــوم بــه املنظمــة ،حيــث
تكــون املتغيــرات الداخليــة واخلارجيــة بســيطة نســبياً
ميكــن الســيطرة عليهــا بســهولة وبالتالــي ال تشــكل عائق ـاً
أمــام إســتمرار عمليــة اإلنتــاج باملنظمــة ،وميكــن القــول أن
الظــروف البيئيــة احمليطــة باملنظمــة عاديــة ،ومــن أمثلــة
املنظمــات التــي تعمــل يف بيئــة مســتقرة نســبياً مصانــع
املشــروبات الغازيــة ،وااليســكرمي ،ففــي هــذه املنظمــات
هنــاك معرفــة مبواســم البيــع ومواســم الركــود ،بالتالــي
فالقــرارات داخــل املنظمــة تنبــع مــن حالــة مــن التأكــد مــع
أقــل نســبة مخاطــرة ممكنــة ،وعليــه فــإن التغيــرات البيئيــة
املســتقرة ميكــن الســيطرة عليهــا وجتنــب تأثيرهــا الســلبي.
البيئــة البســيطة املتغيــرة :وهــي البيئــة املتغيــرة نســبياً،وتتميــز هــذه البيئــة بــأن عــدد العوامــل البيئيــة قليلــة
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مقالة
وبســيطة ،ولكنهــا تتغيــر ســريعاً مــن فتــرة
إلــى أخــرى .يف هــذه البيئــة تتغيــر الظــروف
واألحــوال بســرعة ،بحيــث يصعــب علــى
املنظمــة أحيان ـاً متابعتهــا ممــا يجعلهــا عرضــة
للتأثــر .ومثــال ذلــك منظمــات االعمــال التــي
تعمــل يف مجــال الصناعــات اخلفيفــة ،مثــل
صناعــة االلبســة ،ومــواد التجميــل ،واملنظفــات،
ومســاحيق الغســيل ،وألعــاب االطفــال،
والقرطاســية....الخ .حيــث تكــون ســرعة
التحــوالت يف الســوق كبيــرة ،مثــل التحــول يف
أذواق واجتاهــات وعــادات املســتهلكني نحــو
الســلعة .وتركــز املنظمــات الكبيــرة علــى دراســة
عــادات املســتهلكني بشــكل دوري ملعرفــة هــذه
االجتاهــات.
البيئــة املعقــدة املســتقرة :كمــا يطلــق عليهــاالبيئــة املركبــة املســتقرة ،وتتميــز هــذه البيئــة
بــأن عــدد العوامــل البيئيــة كثيــرة ،ولكنهــا بســيطة ال تتغيــر
مــن فتــرة إلــى أخــرى ،لذلــك فهــي إلــى حــد مــا واضحــة.
تتداخــل العناصــر البيئيــة مــع بعضهــا البعــض مكونــة مــا
يســمي بالبيئــة املعقــدة التــي يصعــب علــى املنظمــة أحيانـاً
التعامــل معهــا لســرعتها يف التغيــر مــن حــال إلــى حــال
ومــن أمثلتهــا املنظمــات التــي تعمــل يف صناعــة الكمبيوتــر،
والســيارات.
البيئــة املعقــدة املتغيــرة :كمــا يطلــق عليهــا البيئــة املركبــةاملتغيــرة ،وهــي مــن أصعــب أنــواع البيئــات ،فالعوامــل
البيئيــة كثيــرة وصعبــة وغيــر واضحــة وهــي تتغيــر مــن فترة
إلــى أخــرى .يف هــذه البيئــة تتداخــل العوامــل الســوقية
مبــا فيهــا املورديــن مــع الظــروف البيئيــة الداخليــة يف
املنظمــة ،مكونــة مــع بعضهــا البعــض حركــة متغيــرة مــن
األحــداث ذات العالقــة بنشــاط املنظمــة ،وتظهــر مثــل
هــذه األحــوال تعقيــدات وظــروف يصعــب علــى املنظمــات
التعامــل معهــا بســهولة ،عندئــذ ميكــن وصــف البيئــة
احمليطــة بهــا بأنهــا صعبــة ومعقــدة جــداً يصعــب الســيطرة
عليهــا ،ومــن املنظمــات التــي تواجــه بيئــة مــن هــذا النــوع
هــي املنظمــات الصناعيــة الكبيــرة ذات اإلمكانيــات املاليــة
والبشــرية الكبيــرة ،والتــي تصنــع الســلع االســتراجتية مثــل
الطائــرات ،واالســلحة االلكترونيــة ،وصناعــة الدبابــات
والصواريــخ واألنظمــة الدفاعيــة.
هــذا وتعــد املنظمــة وفــق منظــور نظريــة النظــم بأنهــا مــا
هــي إال نظــام فرعــي  ،Sub-Systemsأي أنهــا نظــام
فرعــي مــن نظــام أكبــر هــو البيئــة التــي تعمل فيهــا املنظمة،
وحتصــل علــى مواردهــا املختلفــة (املدخــات) منهــا فتقــوم
بالعمليــات التشــغيلية لكــي حتولهــا إلــى (مخرجــات) علــى
شــكل ســلع وخدمــات ،ومــن هــذا نســتنتج أن هنــاك عالقــة
تأثيريــة قويــة بــن املنظمــة والبيئــة ،وميكــن بشــكل عــام
القــول أن هنالــك حــدود تفصــل املنظمــة عــن بيئتهــا .إال
أنــه مــن الصعوبــة حتديــد احلــدود ملنظمــات األعمــال،
ومفهــوم احلــدود يســاعد علــى التمييــز بــن النظــام
املفتــوح  Open Systemوالنظــام املغلــق .Closed System
املراجع:

فالنظــام املغلــق نســبياً لــه حــدود جامــدة غيــر متفاعــل
بصــورة كبيــرة مــع البيئــة التــي يعمــل فيهــا ،بعكــس النظــام
املفتــوح الــذي تكــون درجــة نفــاذه وتفاعلــه مــع البيئــة
اخلارجيــة كبيــرة جــداً .ويضيــف ( )Katz & Kahnبــأن
خصائــص النظــام املفتــوح تتمثــل مبــا يلــي:
الصفــة الدائريــة  Cyclical Characterحيــث يتكــونالنظــام مــن مجموعــة دورات عمــل متكــررة ،تعيــد وتكــرر
عملياتهــا باســتمرار وتبقــي عجلــة الدائــرة تــدور ويبقــي
النظــام ثابــت نســبياً.
القــدرة علــى اإلصــاح الذاتــي  Self Correctionوالتطــوروجتنــب الضعــف ألن النظــام قــادر علــى إنتــاج مخرجــات
تزيــد علــى املدخــات.
القــدرة علــى النمــو  Growthواالنتشــار ،حيــث يتجــهالنظــام للتطــور مــن مرحلــة البســاطة واحلجــم الصغيــر
إلــى تنظيــم أكثــر تعقيــداً وتطــوراً .ويحصــل ذلــك علــى
مســتوى األنظمــة الفرعيــة والنظــام الرئيــس .وغالب ـاً مــا
يحــدث ذلــك مــن خــال وضــع املنظمــات ألهــداف جديــدة،
أو التوســع يف األهــداف احلاليــة ،حتــى تضمــن بقائهــا
وعــدم اســتغناء املجتمــع عنهــا .وقــد يكــون التوســع كمي ـاً
فقــط دون أن يكــون نوعيـاً ،إذا كان التوســع ضــرورة للبقــاء،
وليــس نتيجــة قــدرة علــى اإلبــداع والتطــور النوعــي.
القــدرة علــى التوفيــق بــن األنشــطة املتناقضــة والوصــولملرحلــة التــوازن مــع البيئــة احمليطــة داخــل وخــارج املنظمــة.
إن القــدرة علــى التكيــف صفــة مميــزة لألنظمــة البشــرية
واإلداريــة القــادرة علــى احليــاة ،وأن التغييــر هــو الثابــت
الوحيــد يف عالــم اليــوم.
املرونــة  Flexibilityوهــي قــدرة النظــام علــى الوصــوللألهــداف بطــرق عــدة ومبدخــات وعمليــات حتويــل
مختلفــة .إذ أن االنظمــة احليــة ال تبقــي يف قوالــب جامــدة
بــل تكــون قــادرة علــى إختــراق العوائــق مــن خــال االبــداع.
هــذا وتختلــف املنظمــات مــن حيــث درجــة تفاعلهــا
وانفتاحهــا علــى البيئــة التــي تعمــل فيهــا ،بســبب طبيعــة
ونــوع النشــاط لتلــك املنظمــات.
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دورة حياة املنظمات
تتفاعــل املنظمــة بشــكل مســتمر مــع البيئــة التــي
تعمــل فيهــا ،فقــد شــبهنا املنظمــة بالكائــن احلــي
تأكيــداً علــى هــذا التفاعــل املســتمر ،ويك ّمــل هــذا
املنظــور الــذي يــري أن التنظيــم ميــر مبراحــل
شــبيهة بــدورة حيــاة األنســان Life Cycle
 Perspectiveوهــي مراحــل تتميــز بســمات ثابتــة
ومعروفــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل العمــل ،وتتحــدد
املراحــل التــي متــر بهــا املنظمــات مــن هــذا املنظــور
بخمــس مراحــل هــي:
املرحلــة اإلبداعيــة Entrepreneurial Stage(أو الرياديــة) وتتميــز هــذه املرحلــة بأنهــا مرحلــة
التشــكل واإلنشــاء ،واحلاجــة املاســة لإلبــداع
واالبتــكار الــذي يتــم ممارســته كمتطلــب أســاس
لبقــاء املنظمــة واســتمرارها يف غيــاب توافــر مــوارد
ثابتــة ومضمونــة.
املرحلــة اجلماعيــة  Collectivity Stageوهــي مرحلــةالعمــل اجلماعــي وتعتبــر خطــوة متقدمــة عــن املرحلــة
األولــي ،حيــث تتضــح وتتبلــور األهــداف بشــكل أفضــل،
ولكــن أمنــاط االتصــاالت ومنــط الهيــكل التنظيمــي تبقــي
أقــرب للشــكل الغيــر رســمي ،ويبــذل أعضــاء املنظمــة
يف هــذه املرحلــة جهــوداً كبيــرة إلظهــار الــوالء وااللتــزام
التنظيمــي ،ويســتمر االعتمــاد علــى املهــارات اإلبداعيــة.
مرحلة الرسمية والرقابة Formalization and Control Stageيف هــذه املرحلــة يتــم وضــع قواعــد وإجــراءات
العمــل ،وتتحــدد أدوار العاملــن بشــكل أكثــر دقــة ،وال
يعــود االعتمــاد علــى االجتهــادات الفرديــة املتفاوتــة مــن
شــخص آلخــر ،ويتــم كذلــك التأكيــد علــى معاييــر الكفايــة،
وتتحــدد مراكــز إتخــاذ القــرارات ومواقــع املســؤولية بشــكل
ميكــن معــه اعتبــار هــذه املرحلــة بأنهــا خطــوة علــى طريــق
املؤسســية بدي ـ ً
ا للفرديــة.
مرحلــة تطويــر الهيــكل التنظيمــي Elaboration of Structure Stageيصبــح التنظيــم يف هــذه املرحلــة قــادراً
علــى االنتشــار والتوســع يف أنشــطته ،ومــا يقدمــه مــن ســلع
وخدمــات ،ويــزداد االهتمــام بالبحــث عــن فــرص التطــور،
األمــر الــذي يوجــب تطويــر وتعديــل التنظيــم لالســتجابة
لهــذه التطــورات ،ويتجــه أســلوب إتخــاذ القــرارات الــى
الالمركزيــة لتكــون القــرارات بيــد مــن هــم أقــرب للظــروف
واألقــدر علــى فهمهــا والتعامــل معهــا.
مرحلــة الضعــف واالنحــدار  Decline Stageتتميــزهــذه املرحلــة مــن حيــاة املنظمــة مبعايشــة ظــروف صعبــة،
كازديــاد عــدد املنافســن وتقلــص احلصــة الســوقية
وغيرها،والبــد مــن التنويــه إلــى أن هــذه النظريــة ليســت
وصفــاً لواقــع كافــة املنظمــات التــي ليــس مــن الضــرورة
أن متــر بهــا وبنفــس الترتيــب ،ولكــن أهميــة تفهمهــا تكمــن
يف ضــرورة النظــر إلــى التنظيمــات بأنهــا كائنــات حيــة،
تتفاعــل مــع محيطهــا ،وتختلــف قدراتهــا علــى التكيــف مــن
مرحلــة ألخــرى■ .

�إن�ساء -ديكور�ت� -أ�سباغ� -سباكة -كهرباء
الدمام  -مركز �سعد العبدالكرمي املعمر التجاري

هاتف966 53 6168314 :

الطبية

الثالسيميا
(مرض البحر المتوسط)

د  .باقر العوامي

يعــرف الثالســيميا * بوجــود اضطــراب وراثي يرتبط بالدم
وينتــج عــن غيــاب او انخفــاض انتــاج الهيوجلوبني،وينتشــر
هــذا املــرض يف اململكــه العربيــة الســعودية ويف العديــد
مــن بلــدان العالــم .وهــذا املــرض ينتقــل مــن االبــاء الــى
االبنــاء حســب القوانــن الوراثيــة املعروفــه ،وتشــتق كلمــة
الثالســيميا مــن الكلمــة اإلغريقيــة (تاالســا) ومعناهــا
البحــر حيــث مت التعــرف علــى احلالــة املرضيــة ألول مــره
لــدى ســكان البحــر االبيــض املتوســط.
وميثــل الثالســيميا مشــكلة صحيــه كبيــرة يف كثيــر
مــن انحــاء العالــم ويقســم الثالســيميا الــى الفــا وبيتــا
،فاالشــخاص الطبعيــن لديهــم جينــات طبيعيــه لتكويــن
الهوجلوبــن ،امــا األشــخاص املصابــن بالثالســيميا
فلديهــم جينــات مريضــه لتكويــن الهوجلوبــن احدهمــا
مــورث مــن االم واالخــر مــورث مــن االب ويوجــد مــرض
الثالســيميا بشــقية االلفــا والبيتــا لدينــا باململكــة العربيــة
الســعودية مــع اختــاف نســبة وجــوده مــن منطقــة الــى
اخــرى ،كمــا ينتشــر مــرض الثالســيميا يف جميــع انحــاء
العالــم حيــث يوجــد يف االقطــار العربيــه كلهــا ويف امريــكا
وبريطانيــا واليونــان واســبانيا وايطاليــا وبلجيــكا وتركيــا
وقبــرص وكذلــك الفلبــن والهنــد وســنغافوره وماليزيــا
وباكســتان وكثيــر مــن الــدول االخــرى ،وتظهر لــدى مرضى
بيتــا الثالســيميا الكبــرى تضخــم يف الكبــد والطحــال
ويــزداد الشــحوب لديهــم وانتفــاخ يف البطــن ،ويتمــدد نخــاع
العظــم يف محاولــة للتجــاوب مــع احلاجــه الــى خاليــا دم حمــراء جديــده االمــر الــذي يســبب ظهــور تشــوهات يف اجلهــاز العظمــي ،ويســتطيع الطبيــب تشــخيص مــرض الثالســيميا يف
وقــت مبكــر بــن  9الــى  12اســبوع مــن احلمــل وقــد اثبــت العــاج املبكــر ملــرض الثالســيميا مــن نــوع بيتاجــدواه مــن حيــث حتســن حيــاة املريــض .ويعــد نقــل الــدم علــى املــدى الطويــل
وســيله فعالــه خلفــض حــدة األنيميــا،إال ان تكــرار نقــل الــدم الــى املريــض يتســبب يف زيــادة تركيــز احلديــد يف اجلســم حيــث يتــم طــرده مــن اجلســم بواســطة ادويــة خاصــه ملنــع
تراكمــه يف اجلســم –وتقــدم املستشــفيات احلكوميــة املوجــوده باملنطقــة الشــرقية خدمــات خاصــه ملرضــى الثالســيميا الكبــرى تتلخــص يف معاجلتهــم ومتابعتهــم باســتمرار _ومــن
اجــل تخفيــض معــدالت اإلصابــة مبــرض الثالســيميا لدينــا باململكــة العربيــة الســعودية مت تبنــي برنامــج يجبــر املقبلــن علــى الــزواج علــى اجــراء الفحــص الطبــي قبــل اجــراء وثيقــة
الــزواج حيــث ســاهم هــذا اإلجــراء يف التقليــل مــن الــزواج بــن االشــخاص احلاملــن لهــذا املــرض ممــا ســوف يــؤدي يف املســتقبل الــى انخفــاض عــدد املواليــد املصابــن بهــذا املــرض .
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الفلفل األحمر الحار
مفيد لمرضى تليف الكبد
إشراف:د.شادي أبو السعود
كشــفت دراســة علميــة حديثــة ،عــن نتائــج جديــدة ومثيــرة تتعلــق بتاثيــر املذهــل للفلفــل
األحمــر
احلار على تقليل تليف الكبد املوجود بالفعل.
وافــاد املوقــع اإلخبــاري الهنــدي " ،"The Economic timesنقــا عــن الباحثــون أن هــذا
النــوع مــن الفلفــل احلــار الــذي يحتــوي علــى املركــب النشــط الــذي يســمى "،"capsaisin
يحــد مــن نشــاط اخلاليــا النجميــة الكبديــة ( ،)HSCsوهــى نــوع مــن اخلاليــا الرئيســية
املشــاركة يف تليــف الكبــد ،وذلــك خــال الدراســة التــي أجريــت علــى الفئــران.
ولتأكيــد نتائــج الدراســة ،مت تقســيم الفئــران إلــى مجموعتــن ،وأعطيــت املجموعــة األولــى
الفلفــل احلــار بعــد  3أيــام مــن ربــط القنــاة الصفراويــة ( )BDLالتــي يتــم فيهــا توقــف القنــاة
الصفراويــة املشــتركة ،ممــا يــؤدى إلــى تراكــم الصفــراء وتليــف الكبــد ،وأعطيــت املجموعــة
الثانيــة رابــع كلوريــد الكربــون ( ،)CCl4عــن طريــق البخاخــات.
وأظهــرت النتائــج أن الفئــران الذيــن تناولــوا الفلفــل األحمــر احلــار ،حتســنت لديهــم حالــة
تلــف الكبــد مــع مزيــد مــن التقــدم ،أمــا يف املجموعــة الثانيــة املعاجلــة فيهــا الفئــران بـــ
" ،"CCl4توقــف لديهــم فــرص إصابــة الكبــد مــرة أخــرى ولكــن هــذه املــادة لــم تقلــل مــن
التليــف املوجــود بالفعــل.
وقــد عــرض الباحثــون نتائــج الدراســة يف مؤمتــر الكبــد الدولــي لعــام  2015يف النمســا،
فيينــا ،خــال شــهر إبريــل اجلــاري

الــــلــــيــــمــــون
ما ال تعرفه عن الليمون..
الليمون يعالج نزالت البرد و يساعد على التخسيس و زيادة سرعة احلرق،
و لكن هناك فوائد اخرى لليمون ال تعرفها..
أكتشف  8أسرار أخرى لليمون:
(التوتر و القلق):
أثبتت بعض الدراسات أن الليمون،
و خاصة زيت الليمون يساعد على التخلص من التوتر و اإلرهاق،
و يساعد على االنتعاش و زيادة التركيز..
لذا ميكنك إستخدام معطر الليمون اذا كنت تشعر بالتوتر أو العصبية..
(قرحة الفم):
الليمون يساعد على التخلص من الفيروسات و البكتيريا ،
و خاصة يف حالة قرحة الفم..
كل ما عليك فعله هو وضع القليل من الليمون على كوب من املاء الفاتر ،
ثم مضمضة الفم ثالث مرات أسبوعياً..

(إرتفاع درجة احلرارة):
إذا شــعرت بارتفــاع درجــة حــرارة
جسمك ،
كل مــا عليــك فعلــه هــو شــرب
كــوب مــن الليمــون ،
و الــذي يســاعد علــى تهدئــة
األعصــاب و خفــض حــرارة
ا جلســم . .
(التخلص من رائحة الفم):
للقضــاء علــى رائحــة الفــم ممــا مت
تناولــه أثنــاء اليــوم ،
من شرب السجائر و اإلكثار من التوابل..
شطف الفم عدة مرات يف اليوم مباء فاتر ،
يحتوي على ليمونه واحدة ينعش رائحة الفم..
مضغ شريحة من الليمون قد يساعد أيضاً بعد كل وجبة.
(التخلص من سقوط الشعر):
لقد أثبتت الدراسات ان الليمون يساعد على تقوية الشعر ،
و التخلص من الشعر املقصف..
و لذا عليك تناول كوب من الليمون يومياً و شاهدِ الفرق..
(احلفاظ على البشرة):
الليمون يحتوى على عناصر تساعد على التخلص من احلروق الناجتة عن الشمس،
بــل يعمــل أيضــاً علــى تهدئــة اجللــد بعــد التعــرض للســعات احلشــرات مثــل النحــل و
النمــل..
(إرتفاع ضغط الدم):
الليمون يحتوى على نسبه عالية من البوتاسيم ،
و التي تعمل على إنخفاض ضغط الدم و الشعور بالدوخة ،
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الهندســة هــي علــم يهتــم بتطويــع جميــع العلــوم بمــا فيهــا الرياضيــات وتوظيفهــا جميعــا إلقامــة مشــاريع تنمويــة
او عســكرية فهــي العلــم الــذي يتضمــن التصميــم والتصنيــع والبنــاء والحفــاظ علــى المنتــج نظامــه والهيــكل .وتنقســم
الهندســة الــى قســمين مــن الناحيــة العمليــة فهنــاك الهندســة اإلعتياديــة والهندســة المعكوســة .الهندســة اإلعتياديــة
هــي اإلنتقــال بالفكــرة مــن التصاميــم علــى الــورق الــى التنفيــذ علــى األرض .فهــي تبــدأ (اي الهندســة اإلعتياديــة) بالفكرة
وتنتهــي بالمنتــج .أمــا الهندســة المعكوســة عكــس هــذا تمامــا فهــي تبــدأ بالمنتــج وتنتهــي الــى فهــم الفكــرة .فعندما
يعــرض اي منتــج جديــد فــي الســوق وتبــدأ اي جهــة ســواء شــخص او شــركة او حكومــة بتفكيــك هــذا المنتــج بقصــد
معرفــة كيفيــة صناعتــه وكيــف يعمــل ،يتحقــق الشــروع فــي ممارســة الهندســة المعكوســة.

مجاالت الهندسة املعكوسة:
متــارس الهندســة املعكوســة بشــكل واســع ومنــذ القــدم ويف كل احلضــارات ويف وقتنــا
احلاضــر متــارس علــى جميــع املســتويات واملجــاالت ويف كل انــواع التقنيــة وخاصــة
يف مجــال الترفيــه والتصاميــم امليكانيكيــة وتصنيــع الرقائــق اإللكترونيــة واملنتجــات
اإلســتهالكية وصناعــة الســيارات وقطــع الغيــار والكيماويــات ،ولكــن اصعبهــا هــي كل
مــا يتعلــق بهندســة البرمجيــات واخطرهــا مــا يتعلــق بالصناعــات احلربيــة .فالشــركات
الكيماويــة قــد تســتخدم الهندســة املعكوســة كــي تتغلــب علــى منافســيها يف كيفيــة
مداخــل التصنيــع  ،وشــركات البنــاء قــد تقــوم بنســخ تصاميــم اجلســور الناجحــة
لشــركات أخــرى لتالشــي كــوارث اإلنهيــار.
الهندســة املعكوســة تســتطيع تقليــد اي منتــج او اي قطعــة مصنعــة عــن طريــق
احلصــول علــى أبعــاد القطعــة وميزاتهــا وخصائــص املــواد املصنعــة منهــا .وال يتأتــى
هــذا اال إذا مت تعريــف املنتــج والقاعــدة التــي مت بنــاء هــذا املنتــج عليهــا .وألن تعريــف
املنتــج هــذا ال ميكــن بنائــه يف الهندســة اإلعتياديــة اال بعــد جهــود مضنيــة ودراســات
طويلــة وتطويــع نظريــات وقواعــد علميــة مــن خــال أبحــاث باهضــة الثمــن ،فهــو كذلــك

يحتــاج الــى جهــود وذكاء ملعرفتــه يف الهندســة املعكوســة .ويف كلتــا احلالتــن يعتمــد
علــى الكومبيوتــر للمســاعدة علــى عمــل وتطويــر التصاميــم ألي منتــج ودراســة كفاءتــه
او لتعريفــه وأخــذ مقاســاته .ويســتخدم عــادة برنامــج  CADوالــذي يســاعد يف عمــل
التصاميــم ودراســة كفائتهــا وبرنامــج  CMMوهــو برنامــج يعتمــد عليــه يف القيــاس
الدقيــق ألبعــاد اي منتــج (او آلــة) مهمــا كان شــكل وإنحنــاء ابعــاده .فهــذه البرامــج
فــن يخــدم الصناعــة الــى حــد ال ميكــن اإلســتغناء عنــه ســواء يف الهندســة اإلعتياديــة
او املعكوســة فهــذه البرامــج تســتخدم لتصميــم كل شــيء مــن هيــاكل الســفن العمالقــة
والطائــرات والســيارات وناطحــات الســحاب  ،وحتــى قواريــر العطــر الصغيــرة
تســتخدم هــذه البرامــج يف تصميــم أشــكالها.
مراحل الهندسة املعكوسة:
تتطلب الهندسة املعكوسة اربع مراحل رئيسية إلجنازها وهي :
 .1تعريف املنتج وغربلة قطعه ومحتوياته بدقة متناهية.
 .2تفكيك املنتج وتوثيق املعلومات.
 .3التحقق من صحة ودقة التصاميم قبل الشروع الى مرحلة التنفيذ.
 .4تصنيع املنتج اجلديد.
واملنتــج املصنــع هــذا هــو منتــج مختلــف بــأداء مماثــل للمنتــج األصلــي.
وتعتبــر شــركة وكيشــا ( )Waukeshaمــن أهــم الشــركات علــى مســتوى
العالــم إلعــادة تصنيــع اي قطعــة مهمــا كانــت معقــدة التصنيــع مــن خــال
اخلطــوات التاليــة :
 .1معرفة إحتياج املستهلك.
 .2استالم منوذج من القطعة املراد إعادة تصنيعها.
 .3إستخدام برنامج ( )CMMألخذ املقاسات.
 .4معاجلة هذه املقاسات بواسطة برنامج (. )CAD
 .5دراسة وحتليل وإختبار املنتج على ضوء نتائج برنامج (. )CAD
 .6إختيــار املــادة املناســبة لتصنيــع املنتــج بنــاء علــى معطيــات برنامــج
(.)CAD
 .7مراجعة الشكل النهائي وطرق تثبيته مع األجهزة األخرى والوصالت.
 .8التصنيع.
فهم البرمجيات:
الهندســة املعكوســة ليــس بالعمــل اجلديــد إمنــا هــو قــدمي جــدا مارســه
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آفاق علمية

اإلنســان منــذ اآلف الســنني .فاملهنــدس الذي
ميــارس الهندســة يف مســارها الطبيعــي يعتمــد علــى الدراســة واملالحظــة والتجربــة
كــي يخضــع مفاهيــم الطبيعــة لصنــع شــيء مــا ألول مــرة ،بينمــا املهنــدس الــذي ميــارس
الهندســة املعكوســة يقــوم بالعمــل علــى فهــم شــيء موجــود صنعــه اإلنســان .فالهــدف
الرئيــس مــن الهندســة املعكوســة هــو احلصــول علــى معرفــة مفقــودة.
والهندســة املعكوســة لفهــم البرمجيــات هــي مــن اصعــب وأعقــد التقنيــات إذ أنــك ال
حتتــاج الــى عــدة عمــل او مفاتيــح فــك وربــط إمنــا حتتــاج الــى ذهنيــة متيقظــة ووحــدة
معاجلــة متقدمــة مثــل ( )CPUوهــو عبــارة عــن مــخ كومبيوتــري يقــوم بــكل مــا يحتاجــه
املهنــدس مــن حســابات .لــذا نحــن بحاجــة الــى تقنيــات هائلــة وأدوات متخصصــة كــي
ميكــن فهــم وفحــص مــا يــدور يف البرمجيــات ويخضــع هــذا العمــل الــى عمليــة حتليــل
طويلــة وحتديــد ملكونــات النظــام وفهــم كيفيــة ترابطهــا مــع بعضهــا البعــض.
والهندســة املعكوســة لفهــم البرمجيــات مفيــدة
جــدا ملنــع اإلجــرام اإللكترونــي ووقــف الفيروســات
اإللكترونيــة التــي يطلقهــا املخربــون يف الشــبكة
العنكبوتيــة وتســاعد تقنيــة الهندســة املعكوســة يف
معرفــة ماتقــوم بــه هــذه الفيروســات مــن أضــرار
وكيــف يتــم رصدهــا وطردهــا .وكذلــك تســاعد يف
إعــادة تصنيــع القطــع الغيــر متوفــرة .وقــد اســتطاعت
شــركة كومبــاك للكومبيوتــرات من اســتخدام الهندســة
املعكوســة لنســخ كومبيوتــر شــركة  IBMواصبحــت
شــركة كومبــاك بفعلتهــا هــذه أكثــر شــركة مصنعــة
للكومبيوتــرات الشــخصية يف العالــم حتــى اشــترتها
شــركة  HPعــام 2001م.
لكــن تبقــى الصناعــات احلربيــة هــي األخطــر يف
الهندســة املعكوســة والتــي عــادة مــا حتــاط بالســرية
الفائقــة ألنهــا ســر مــن اســرار قــوة الــدول ونتائــج
ألبحــاث مكلفــة مــن املــال والوقــت.
أشهر قضايا الهندسة املعكوسة لألسلحة العسكرية:
 .1متكــن اإلحتــاد الســوفيتي خــال احلــرب العامليــة
الثانيــة مــن إخضــاع ثــاث قاذفــات إمريكيــة مــن
نــوع  29-Bاإلمريكيــة علــى الهبــوط يف مطــارات
اإلحتــاد الســوفيتي وبعــد عــدة ســنوات صنــع اإلحتــاد
الســوفيتي نســخا منها مســتخدما الهندســة املعكوســة
وســماها .4-TU
 .2اإلمريــكان والــروس أعــادوا صناعــة الصــاروخ
اإلملانــي ( )2-Vبعــد هزميــة إملانيــا يف احلــرب العامليــة
الثانيــة وقــد حصــل األمريــكان علــى خرائــط هــذا

الصــاروخ بينمــا أســر الــروس عــدد مــن العلمــاء األملــان واســتطاعوا جميعــا صناعــة
نســخة مــن هــذا الصــاروخ اإلملانــي والــذي بصناعتــه بــدأ ســباق غــزو الفضــاء بــن
الــروس واألمريــكان بفضــل هــذا الصــاروخ.
 .3إســتطاعت ايــران مــن إنــزال طائــرة التجســس األمريكيــة  170-RQعلــى اراضيهــا
بأضــرار خفيفــة عــام 2011م ومت إعــادة صناعتهــا عــام 2014م اي بعــد ثــاث ســنوات
تقريبــا بواســطة الهندســة املعكوســة .وهنــاك تخــوف
امريكــي مــازال قائمــا مــن معرفــة اإليرانيــن للتركيبــة
الكيميائيــة للــرادار والطــاء العاكــس للطائــرة والــذي
مهمتــه تشــتيت الــرادارات األرضيــة وكذلــك عمــل
عدســات التصويــر املتطــورة جــدا واملــزودة بهــا
الطائــرة.
اخلتام:
ال شــك أن الهندســة املعكوســة تســتهوي الكثيــر مــن
النــاس وهــي هوايــة للبعــض وقــد الحظنــا الكثيــر مــن
اآلبــاء ممــن يهــوى تفكيــك الراديــو ويحــاول معرفــة
كيــف يعمــل وكيــف يســتقبل املوجــات لكــن اآلن بــات
األمــر أصعــب مــع وجــود األجهــزة الرقميــة املعقــدة
واملصنعــة بطريقــة ال ميكــن رؤيــة اي شــيء مفيــد
داخــل صندوقهــا ،هــذا إذا متكنــت مــن فتحهــا
أساســا.
لــذا تعتمــد الهندســة املعكوســة علــى فنــون ومهــارات
عــدة لســبر غورهــا ككســر الشــفرات وحــل الغــاز
البرمجــة والتحليــل املنطقــي لهــا وهــذه الفنــون
واملهــارات يحددهــا الهــدف مــن وراء ممارســة
الهندســة املعكوســة فهــل هــو للمنافســة التجاريــة او
حلمايــة املنتــج مــن البرامــج الضــارة او لتطويــر املنتــج
 ،فمــن ال ميلــك القــدرة علــى بنــاء مراكــز ابحــاث
وال جامعــات متقدمــة عليــه اللجــوء الــى الهندســة
املعكوســة فهــي تقنيــة الفقــراء إن صــح هــذا التعبيــر
وهــي اقصــر الطــرق وأرخصهــا إلمتــاك التقنيــة
الالزمــة والضروريــة للتصنيــع■ .
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احتفل األستاذ نايف بن حمود الزمام اخلالدي بزواج جنله محمد يف صالة األندلس
دعواتنا له بحياة سعيدة وذرية صالة

ثقافة

متشرد يبحث
رسول..
ٌ
ٍ
وطن في ضو ِء نبي
عن

نهى فريد
هادي رسول

وحدهــم األنبيــاء مــن يزمــون اليقــن
قبــس ضــوء ينيــرون بــه عتمــة
الــدرب ليصلــوا.
ليــس الوصــول باألمــر الهــن .إنــه
مســافة تيـ ٍـه يعبــره الوجــود بخطــى
الغيــب الــذي قــد ال يفضــي لغيــر
قلــق ميــاري طــن األرض ،طــن
الــروح فيشــتعالن تشــردا.
القلــق كان فاضحــا لهــادي يف
نبوءتــه .قرأتــه يف مفــردات كثيــرة،
كـــ (الليــل ،الشــرود ،الغيــب ،الغربــة،
اجلــوع ،اليبــاب ،الســفر ،الترحــال،
املنــايف) وال ميلــك هــادي إال أن
يعتــرف بهــذه احلقيقــة إذ يقــول:
ورأيتنــي قلقــا يشــاغب طينــه
متوحــدا والكــون يف صلصــالِ .
وألن شــيئا مــن قبــس اليقــن أضــاء
درب هــادي الســاهر يف مســافة
هــي مــا بــن اجلنــة واجلحيــم ،كان ال بــد مــن قطعهــا مبســافة وطــن ،وطــن املرايــا التــي
يــرى هــادي فيهــا انعكاســا لذاتــه املتشــظية ( بالضجــر ،باالحتــراق ،باالنتظــار ،بالغيــم،
بالضبــاب ،بالســراب ،بالشــوك ... ،وبالريــح ).
الريــح التــي بعثــرت كل اإلجابــات علــى ســؤال طينــه األبــدي ،ذاك الــذي أيقــن أن لــه نبــوءة
ال بــد لهــا مــن أن تتشــرد يف رحلــة بحــث عــن قبــس ضــوء ،متامــا كمــا يفعــل األنبيــاء.
يقــول هــادي يف نــص نبــوءة الطــن مح ِّمــا الريــح مســؤولية تشــرده ،تشــرد طينــه ،تشــرد
نبوءتــه:
صواعــا
وحدهــا الريــ ُح خبأتــه
ً

قمحــا قصيــا.
ـاع ً
يف حقــول الضيـ ِ

هــو يعلــم حاجتــه للضــوء ،حاجــة القمــح واحلنطــة ،حاجــة الطــن ،حاجــة القمــر ،واليقــن
واملرايــا.
لــذا ،أضافهــم جميعــا لــه يف توليفــة ضوئيــة نثرهــا بــن نصوصــه التــي نقــرأ فيهــا تركيبــات
إضافيــة للضــوء ،مــن قبيــل ( :ضــوء القمــر ،ضــوء اليقــن ،ضــوء املرايــا ،وغيرهــا ).
يقول يف نص حلم ..عند مفترق ضوء:
الصبح
مثلما الضوءُ الذي يجتثُّ من نافذ ِة
ِ
أنفاس احلياة
بقايا العمرِ
َ
ها أنا أنتش ُل العتم َة من آفاقِ عينِي
الوقت يجتا ُح طريقِ ي
ني كان
ح َ
ُ
وأنا يف دهشةِ الصمت.
كان هــادي يحكــي عــن فــرج البنعلــي ،عــن انتشــال عتمتــه بضــوء وطـ ٍـن عــاد لــه بعــد اغتــراب
قسري.
وألن فــرج املتشــرد كان نبيــا ملهمــا لهــادي ،وجدتــه يتســاءل يف غمــره تيهــه وهــو يبحــث
عــن مدينتــه الضائعــة /عــن وطــن:
أكان التشرد إرثا توارثتـُه من رؤى األنبياء!
يقول هادي:
أنا ال يباغتني النوم
والقلق املستبد يساور قلبي
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وبي عطش الحتراق املرايا"
لم تكن املرايا التي يعنيها هادي سوى (مرايا االنتظار ،مرايا الضجر)
يقول يف نص انحسار:
كم تبقَّى من منايف غربتِي
الوقت عليها؟
يصلبني
ُ
الدرب على ِّ
كف مرايَا االنتظار
غيبتني وحش ُة
ِ
ويقول يف نص عرش لضوء القمر:
سارب يف هزيعي األخير..
ٌ
أمزق فيه مرايا الضجر
وألن متزيــق مرايــا الواقــع املؤلــم هــو بوابــة الضــوء املبطــن جلــواب ســؤاله األبــدي ،كان ال
بــد لهــادي مــن أن يتبــع مــا يشــبه الضــوء ليقطــع الريــح التــي شــردته ،فنبــوءة طينــة واحــدة
ال تكفــي. .
يقول يف نفس النص:
سارب يف السؤالِ وأتبع ما يشبه الضوء
ٌ
سارب أقط ُع الري َح
ٌ
ً
عرشا لضوءِ القم ْر.
السواف وأصن ُع
ألوى ذرا َع
ِ
يبدأ هادي رحلة بحثه عن مدينته الضائعة /عن وطنه .يقول:
سأرمي ضياعي على ضفة الشمس
ِ
أجدك
إن لم
وأنحت وجهك يف الريح
ِ
أجدك
إن لم
وقد يستبد ابتكاري اجلديد
ِ
عليك.
فأنحت
وجهي يف الريح إن لم يف ْدني احتما ُل العثورِ
َ
يف رحلتــه ،يلتقــي باملناضــل ميــرزا كوجــك خــان .غربــة أخــرى ،نبــوءة أخــرى /متشــرد آخــر،
وضــوء ســاطع يــراه ممســكا بالضــوء ،ميحــو عتمــة املســرى ،يبــاري شــهب الليــل ،ويجتــاز
نهايــات املعابر...يــراه مســندا مرايــاه علــى املــاء.
تــرى ،هــل كانــت مرايــا خــان مشــابهة ملرايــاه هــو؛ كــي يســتلهم مــن املــاء ســرا يدفعــه لعبــور
طــن العــراق ،مســافرا لنبــوءة جديــدة يف غربــة جمــال الديــن؟ وهنــاك يــراه يخــرج مــن
مبســم الضــوء نايــا ينفــث منــه صوتــه باأللــم املســتحيل ،يصاهــر التمــرد ،والليــل جــاث
علــى صــدر دجلــة.
خطــوط يف طــن غربــة هــادي تتقاطــع ،محــور التمــرد يكشــف لــه بعــض ســتر الغيــب،
بعــض خيــوط اجلــواب .وألنــه يبحــث عــن يقــن اليقــن ،يســأل اإلدريســي عــن تداعيــات
متــرده يف نــص أســئلة علــى لــوح الترســيم .يقــول لــه:
وأنت على اللوح ترسم وجه التضاريس
ِ
طقسها املستبدِّ؟
هل كنت تسم ُع صوتَ التمردِ منها على
وتعب ُر يف النيلِ زرق َة أحالمِ ها الواردة؟
ويسأله:
أباحت َ
لك
ماذا
اللؤلؤات عن البحرِ والنخلِ
ُ
ْ
احلب عشتا َر والسفنِ العائدة؟
عن موطنِ
ِّ
وحدهــم األنبيــاء مــن يزمــون اليقــن قبــس ضــوء ينيــرون بــه عتمــة الــدرب ليصلــوا ،وهــادي
يــرى الضــوء ،ضــوء إدريــس ،يســأله يف غمــرة اعتــراف بتشــرده:
إدريس
أيا ضو َء
َ
العربي اجلدي ُد
إني انا
ُّ
ِ
اجلهات
أضعت
األطاليس
سراب
اليوم إال
ِ
ِ
ولم أبصرِ
ِ
ِ
اجلهات إليها؟
من ذا يعيد

ثقافة
َ
اخلطى البائ َدة؟
من ذا يعي ُد
وإذ ال جواب ..يتشظى سؤال اليقني:
من أين يأتى الضوء؟
ِ
النجمات
أخبرني الصدى إن الضياء خرافة
شــرف ٌة كان هــذا الســؤا ُل علــى خيبــات نبــي يختنــق ،لــم يكــن لــه يف وجــع ظنونــه
ســوى فتــاة ســينابيوس  -التــي أهداهــا نبوءتــه  -وكانــت نافــذ ًة للمطــر ،يغســل
عشـقُها غيـ َم مرايــاه .يعتــرف لهــا بانهمارهــا الــذي أغــرق يبابــه فانتفــض:
أغــان
ٍ
بــن عينيــك جــدو ٌل مــن
ِ
بروحــي
ملســة منــك تستفيــــ ُق
نبــــــي
األنــام
فـإذا بــي بيــن
ِ
ٌّ

وربيــع
رعشــ ُة
حامــا

يهـدهـــد املـسـتحيـــا
املــاءِ أســتحي ُل خميــا
ــي االجنيــــا
ســف َر ح ِّب َ

يا للمطر ويا للمرايا!
فلفتــاة رســول مرايــا أيضــا ،وملراياهــا مــاءٌ يســتعيض بــه عــن ضجــر مرايــاه
وانتظارهــا.
يقول لها:
ُ
ك ُّل الشعرِ يف ِ
احلب
يستاف ربي َع
قلبك
ِّ
ِ
من ماءِ
مراياك ارتشافا
وجتلَّ
ِ
عيناك قصيدة
لي
ت
َ
وألن رســو َل نبـ ٌّـي فهــو يتقلــب يف قلقــه حتــى وهــو يف غمــره عشــقه ،فالعشــق
ال يتجــزأ ،العشــق عينــاه مفقوءتــان بالوجــع ،وجســده مرمــى لســهام الدنــف،
والوقــت يحتطــب األســى ويفجــر الســؤال أســئلة ،يف وجــه حنظلــة /نبــي
األســئلة:
يقول هادي يف نص حنظلة:
حنظلة..
وأشرعت بوابة األسئلة
فتحت الطري َق
كم مرة قد
َ
َ
حنظلة..
اليقني وتسب ُر فينا الر َؤى املوغلة؟
كنت متشي وراء
ِ
هل َ
هل كنت حتمل زيتونة احلب أم سرت طوعا إلى املقصلة؟
يســأل حنظلــة عــن مقصلــة املــوت (ص ،)101ويعــد نفســه بالســير ملقصلــة
الوقــت إن لــم يعثــر علــى يقــن اجلــواب (ص )27ويؤكــد أن الشــوارع مقصلــة
الشــوك ،إن الشــوارع فــردوس أحالمنــا الشــاردة (ص.)65
مقصــات ثــاث ،وثالثيــة لوطــن متعــدد صــرخ فيهــا هــادي ،داعيــا لدفــن
اخلــوف ،ومعرفــا بأنبيائــه الذيــن وحدهــم يزمــون اليقــن قبــس ضــوء ينيــرون
بــه عتمــة الــدرب ليصلــوا.
" إنهم أنبياءٌ
ِ
الشتات بأسمائِهم
درب
يضيؤون َ
ويستنطقو َن الصبا َح لنَا
فاقتلوا خو َفكم
تصبحوا أنبياء"
لكي
إن ُكم تول ُدون
ُ
آه ..أعتــرف أن ســفرا واحــدا يف طــن هــذا النبــي ال تكفــي ،هــي كافيــة
لالشــتعال نعــم ،لالحتــراق نعــم ،ولكــن ســر املــاء الغــايف يف ظمــأ الدهشــة
يستســقي بــردا ال ينهمــر ســوى مــن غيمــة متــرده وتشــرده.
لقــد ســافر بــي هــادي رســول يف مجموعتــه (نبــوءة الطــن)  -الصــادرة عــن
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون  -يف عتمــة لذيــذة؛ بــدأت مــن مركــز غالفهــا
الــذي يصــور رأســا بشــريا حتيــط بــه كلمــات ورمــوز لــم أقــف علــى ســر
اختيارهــا متامــا ،رمــوز يتخللهــا البيــاض بــكل جتليــه.
أعتــرف أنــي متنيــت  -مــن واقــع تصــوري  -لــو أنهــا كانــت إشــارت ملفــردات
مت توظيفهــا يف املجموعــة مبــا خــدم ثيمــة (الطــن) ،مــن قبيــل مفــردة األرض،
الرمــل ،التــراب ،احلقــل ،القمــح ،احلنطــة ،وغيرهــا.
ليســت العتمــة باللذيــذة حتمــا ،إال أن تكــون ســرا يحتضنــه الطــن قبــل أن
يتفتــق زهــرا /شــعرا يعانــق النــور.
كتب رسول على الغالف يف اخللف:
موسى
ما ُ
كنت َ
َّ
إنا ِ
قبسي أضاءِ
خطاي فو َق مسالكِ ي ورمالِي
َ
لكن القصي َد /النا َر بردِ ي ..آيتِي ،وجاللِي.
كنت إبراهي َمَّ ،
ما ُ

محمد املبارك

السعادة وعواملها
مــن إرهاصــات احليــاة وأحداثهــا أصبــح احلديــث عــن الســعادة والضحــك والســرور
لحــا لكــي تفـ ّرج بــه عــن نفســك ومــا يطــرأ عليهــا مــن َهــم وكــرب.
أمــرا ُم ّ
وال شــك أن الســعادة والســيما هــذه األيــام مطلــب ينشــده اجلميــع ويســعى إليــه
الــكل ملــا يف ذلــك مــن ترويــح عــن النفــس ودفــع غمهــا.
ويكــون ذلــك عــن طريــق مــا تختزنــه مــن أفــكار وتنطــق بــه مــن كلمــات فــإذ توافقــت
وتطابقــت حتقــق مــا تصبــو إليــه مــن الســعادة  ،يقــول ( املهامتــا غانــدي)( الســعادة
هــي أن يكــون مــا تفكــر فيــه ومــا تقولــه ومــا تفعلــه منســجما  ،فــإذا توافقــت
أفــكارك مــع أفعالــك فــإن ذلــك هــو الســعادة احلقيقيــة)(.)1
وحتــى نصــل إلــى الســعادة البــد مــن البحــث عــن العوامــل املؤديــة إليهــا  ،التــي مــن
أهمهــا  ،طلــب رضــا اهلل ســبحانه وتقــواه  .وهــذا أول وأهــم عوامــل الســعادة والــذي
بــه تضــع قدمــك علــى أول ســلّم للســعادة بــل الســعادتني الدنيويــة واألخرويــة ،
وصــدق الشــاعر حــن قــال :
ولست أرى السعادة جمع مال

ولكــن التقــي هــو الســعيد

وليــس بعــد رضــا اخلالــق ســبحانه إال التصالــح مــع الــذات ليكــون عامــا ثانيــا
لنيــل الســعادة فــإن وفاقــك مــع ذاتــك يقــودك إلــى الســعادة احلتميــة التــي تقيــك
مــن الكآبــة واحلــزن وامللــل  ،يقــول ( مونتــل)( مــن أهــم أســباب الســعادة أن تكــون
()2
علــى وفــاق مــع ذاتــك)
ونأتــي إلــى عامــل ال يقــل أهميــة عــن العاملــن الســابقني يف جلــب الســعادة
واســتمرارها أال وهــو حبــك للنــاس وحــب النــاس لــك أي أن تقتســم احلــب مــع
اآلخريــن فذلــك يجعلــك يف قمــة الســعادة وهرمهــا وهــي تــزداد بذلــك وهــذا مــا
صــرح بــه الشــاعر والكاتــب الكبيــر ( جبــران خليــل جبــران ) يف قولــه ( الســعادة
هــي الشــيء الوحيــد الــذي يزيــد عندمــا تقتســمه مــع اآلخريــن)(.)3
إذاً الســعيد هــو ذلــك الــذي يحصــل علــى رضــا املولــى الكــرمي ومــن ميلــك املصاحلــة
والوفــاق مــع ذاتــه ،ومــن لديــه القــدرة أن يقتســم ســعادته وحبــه مــع غيــره  ،فمــن
يســتطيع أن يصــل إلــى كل هــذا فقــد وصــل إلــى الســعادتني والســيما الســعادة
الكبــرى وهــي رضــا الــرب الكــرمي والنجــاة مــن النــار وخيــر مــا ميثــل ذلــك قــول
الشــاعر :
ليس السعيد الذي دنياه تسعده وإن السعيد الذي ينجو من النار

()4

ختامــا نتمنــى التوفيــق للوصــول إلــى هــذه العوامــل لنتغلــب علــى الكآبــة واحلــزن
والشــقاء لنكــون قــد فزنــا بالســعادة.
( -)1منتديات سوبر مامي على شبكة االنترنت.
( -)2األسمر  ،راجي – كنوز احلكمة أو حكمة الدين والدنيا ص  -287دار اجليل – بيروت \ لبنان.
( -)3عاشــور  ،قاســم – مــا قــل ودل (  )4000مــن احلكــم واالمثــال واالقــوال املأثــورة وغيــر املأثــورة ص
 -146ط1423 ، 1هـــ 2003 -م – دار ابــن حــزم – بيــروت \ لبنــان.
( -)4املنصوري  ،ضياء – أنفع اللطائف ص  -426ط1424 ،1هـ 2003 -م – مؤسســة البالغ – بيروت
\ لبنان.

الخط  -العدد  - 52رجب ١٤٣٦هـ  /مايو ٢٠١٥م 59

ثقافة

البوح في أمسية غسان الخنيزي
تصوير  :مفيد العوامي
يف أمســية الشــاعر غســان
اخلنيــزي يف منتــدى القطيــف
الثقــايف حضــر بــوح الســرد
متنقــا بــن االختبــارات التــي
اشــتهاها حلواســه أي عالقــة
هــذا اجلســد يف حمولتــه
اإلنســانية مبــا يجــري عليــه
مــن اســتقباالت التضــاد بــن
منــاذج حليــاة تتغيــر بســرعة
ويصبــح القــدمي كمــا اجلديــد
يف ميــدان احلاســة صــورا
ال تتركــب بــدون البقــاء مــع
العنصــر اآلخــر وهــو الســرد
كعمليــة تأمــل ذهنــي ووجدانــي
يف هــذا الكــون الــذي يــرى فيــه
اإلنســان نفســه مقــوال فيــه وقائــا يف
اســتبدال لتلــك العالقــة بــن احلــواس
إلــى الترقيــات الفكريــة ألســئلته.
وهكــذا ســار يف تلــك األمســية يتنقــل
بــن عناوينــه مــن أســئلة احلاســة
إلــى كالمــه إلــى شــادية إلــى القــول
يف منتهــاه ويف قليلــه والـــ الــذي بينــي
وبينــه وتلــك الـــ ال نهايــات وأجــراس
صــوت املطــر وأعيــاد الطقــوس التــي
يســائلها مــن أنــت؟ وإلــى أيــن تذهبــن
بنــا ؟ ولــم يقــف بــه املشــوار حتــى
عــاد ليقــرأ مــن ديوانــه األول " أوهــام
صغيــرة" ليصفــه مــع ديوانــه الثانــي
" اختبــار احلاســة" فيتلــو بصوتــه
الهــادئ صــوت وجدانــه الداخلــي
الــذي لــم ينكــر دائمــا أنــه ممــن يعشــق
األماكــن ويعــود إليهــا ويناجيهــا ملقيــا

عليهمــا معــا أســئلة حــول مــا يبقــى
ومــا يتغيــر.
اتســمت األمســية الغســانية بوجــود
وجــوه أدبيــة وثقافيــة انفتحــت علــى
القــول الــذي صــدح بــه .فكان للشــاعر
حســن الســبع أن هنــأه بتــرك معصيــة
االنقطــاع عــن كتابــة القصيــدة النثريــة
وذكــر بأنــك حــن تضــع نصــا لغســان
بــن النصــوص ســتعرف أنــه هــو
هــذا دون غيــره ألنــه شــخص يجيــد
اختيــار مفرداتــه ولــم ينــس أن يذكــر
بــأن الفجــوة بــن منــوذج هــذا الشــعر
واجلمهــور موجــودة وطالــب بالعمــل
علــى ردمهــا.
وتابعــه املهنــدس نــادر اخلنيــزي
ـاذب
الــذي قــال بــأن إلقــاء الشــاعر جـ ٌ
ومواضيعــه تبحــر بــك يف التاريــخ
واجلغرافيــا .وقــدم األســتاذ جهــاد
اخلنيــزي رأيــاً طالــب بــأن يخضــع
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للفحــص حــن قــال بــأن
قصيــدة النثــر هــي عــودة
للنصــوص البابليــة ألن
كالهمــا يريــد أن يبــوح
مبــا يف نفســه عــن عالقتــه
بهــذا الكــون واحليــاة يف
منســاب كانســياب
جــرس
ٍ
األفــكار .كمــا ســأل الشــاعر
كيــف يُعـ ِّرف نفســه يف عالــم
القصيــد والثقافــة وهــو
يجــري يف عــرض تأمالتــه.
وهنــا تدخــل األســتاذ
منصــور ســاط ليخبرنــا
بأنــه يعتبــر غســانا أول
املجيديــن للقصيــدة النثرية.
وحيــا الشــاع ُر جمــال احلمــود التميي َّز
الدقيــق الــذي قدمــه الشــاعر لنصــه
بأنــه قصيــدة نثــر واضعــا حــدودا
لالشــتباك مــع الشــعر العمــودي.
ووجــه لــه املهنــدس أديــب اخلنيــزي
أســئلة حــول ســيرته :ملــاذا تكتــب
هــذا الشــعر ؟ وهــل اقترفــت خطيئــة
كتابــة الشــعر العمــودي ؟ وهــل يف
ترجماتــك لــأدب العاملــي ترجمــت
روايــة كاملــة ؟ وهــل تصنــف نفســك
ضمــن املدرســة الرمزيــة ؟
فيمــا أكمــل األســئلة األســتاذ أنــور
اخلنيــزي :أتقــرأ يف القصيــدة
العموديــة؟ هــل تقرأهــا باســتمتاع أو
كمراجــع ؟ وداخــل األســتاذ حســن
دهيــم عــن جتربــة غســان قائــا بــأن
جتاربــه ملهمــة ومــازال يكتــب بوهــج
التســعينات ويتعاطــى مــع النــص
بشــكل حيــوي ليجمــع داخلــه
صــور احليــاة .أمــا األســتاذ
عبــد الــرزاق الشــيخ فــكان
لــه رأي يف أن هــذه األمســية
أثــارت األســئلة وقدمــت
اإلجابــات ونطقــت مبــا كان
يجــول يف أذهاننــا وكان
لهــذا االســتماع ميزتــه ألنــه
اســتطاع أن يرينــا حلقــة
مفقــودة ملــا ميكــن أن يقــال
عــن هــذا القصيــد .أمــا
إجابــات الشــاعر اخلنيــزي
فقــد كانــت جتــول معهــم
يف جتــاذب فأجــاب ولــم
ينــهِ إجاباتــه تــاركا للــكل أن
يــرى رأيــه يف التعاطــي مــع
األصنــاف األدبيــة املتكاثــرة
يف عالــم األدب والقــول
والكلمــات.

أمين محمد الشماسي

موكب النجاح

مبناســبة تخــرج أخــي الوحيــد ،أخــي الغالــي ناجــي،
بدرجــة الدكتــوراة ،يف اإلدارة املاليــة مــن جامعــة ،
بتكســاس  -الواليــات املتحــدة.2015،
َم َر ُح ّ
الطيور ،بد ِّلها تتغا َفى
صف ًرا ر َّفا َفا
ع
م
َّجاح
َ
ُ
ْ
ذي ُل الن ِ
حب ِحم ُل النُّورِ ُ ،حس ُن َمال َءةٍ ! .... ،
والس ُ
ُّ
الرياح َح ِسبتُ ُه الن ََّّدا َفا !!
َم ْسرى
ِ
واحلب تأتل ُق املالئ ُ
ِك َحولَ ُه
ُّ
فصا َفا !
الص َ
ُّ
ياحبَ ،ر ِّو ال َّرا ِئ َع َّ
والعِ ْش ُق فو َق النُّورِ طلَّ ُة زَو َر ٍق
خيالي أَ ْز َر ًقا شفَّا َفا !
أذكى
َ
َ
َ
ِ
أص َه ًبا
ك
اح
ن
ي
بح
ص
يف
ت
أَ ْو َد ْع
ُ
َ
ُ
ْ
صبحي أصه ًبا عزَّا َفا !
أحببت
ُ
ُ
وهتفت  ( :يا ناجي )  :أُخَ َّي ... ،و ُمنْيَتِي
ُ
ني أَضالعي ُل ِْس َن رِ َها َفا
وحن َ
ُّ
كالسنَا
فوز
ل
وك
،
ح
ا
َّج
ن
ال
أنت
ٍ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
يرتضيك ضفا َفا!! ... ،
سماكَ ،و
يعلو
َو َ َ
القطيف َم َس ِ
ِ
اح ًبا
ل ُت من أ ُ ْفقِ
هي ِّ
للضياءِ َ ... ،عهِ ْدتُ ُه خَ َّطا َفا
َ
وحملت ِسر ًبا مِ ْن َح َمام قطيفِ نَا
ُ
السناَ ... ،ف َح ِسبتُ ُه َّن ُهتَا َفا!! ... ،
يَ ْرفُو َّ
ص َد ِاح ِ
أح َّب ٍة
ص ْد ُت َ
و َر َ
صوتًا من ُ
اك ،ف َعانَقوا ْ
حاَ ُكوا َس َم َ
األطيَا َفا
َو َل َ ْس ُت ً
ِيع َعزِ ٍ
مية.. ،
جيل مِ ْن َرب ِ
ص َم َد امل َ َدى فيهاَ ... ،ف َكا َن قِ َطا َفا
َ
و ْ
حمل ُت ُج ْه َد َك سا َل عز ًما ُم ْسرِ ًفا
اإلس َرافا
يهمي ِص َباهُ ،فيعش ُق ْ
ض َت ُمثا ِب ًرا
ووصفت نو ًرا إ ْذ ن َه ْ
َ
األوصا َفا
صف َْت ُح ْسنًا يرس ُم
َ
و َر َ
نشيدي نشو ًة
أغرقت ور ًدا يف
َ
ُ
إن الورو َد أَ َذبْتُ ُه َّن ُسال َفا

آخر الخط

نقطة آخر

من أجل الفرزدق !
حسن الشيخ

تتباهــى األمم بثقافتهــا  ،وبرجالهــا  ،وبحضارتهــا  ،متامــا كمــا تتباهــى بإجنازاتهــا املاديــة  .ذلــك ألن األمم اليــوم تعتــز
بوجــود مصنــع انتاجــي الــى جانــب مؤسســة ثقافيــة  ،يعطيــان األجيــال ماديــا ومعنويــا .
ان ( الســياحة الثقافيــة) بهــذا املفهــوم اجلديــد املطــروح يف وســائل االعــام املختلفــة حاليــا  ،والــذي جــرى حولــه
الكثيــر مــن النقــاش  .موجــود عندنــا وان كان بشــكل ضيــق او محــدود  .فهنــاك العديــد مــن األنشــطة الثقافيــة او
املهرجانــات التــي تقــوم بهــا األنديــة األدبيــة مــن حــن آلخــر  .ولكــن ليــس حتــت هــذا العنــوان .
نحــن يف احلقيقــة نحتــاج إلــى ســياحة متكاملــة  .فــا أظــن أن الســائح وأعنــي بــه (الســائح ) حتديــدا ســيقطع آالف
الكيلــو متــرات مــن أجــل حضــور نــدوة شــعرية او أمســية قصصيــة  ،ليعــود الــى وطنــه  ،وقــد أنفــق آالف الــدوالرات
أيضــا  ،مــن أجــل أمســية أدبيــة فقــط  .نعــم قــد يأتــي األديــب أو الناقــد  .ولكــن الســائح املثقــف لــن يأتــي مــن أجــل
جلســة نقديــة يف شــعر الفــرزدق مثــا .
هنــاك مفهومــان ال بــد مــن طرحهمــا  .األول  :توســيع مفهــوم الثقافــة مــن الشــعر والقصــة إلــى املســرح والســينما
والفــن التشــكيلي واألنشــطة الثقافيــة واملعــارض العلميــة حتــى جتــذب الســائح  .أو حتــى جتــذب أســرة الســائح أيضــا .
والثانــي :حتديــد مراكــز أو مناطــق الســياحة الثقافيــة  .حتــى تترســخ يف ذهــن الســائح بعــد ســنوات عديــدة  .فــأي مــن
مناطــق اململكــة مثــا ميكــن أن حتتضــن الســياحة الثقافيــة  .فــا مبــرر ان تكــون كل مناطــق اململكــة مناطقــا ســياحية
وثقافيــة  .بــل ان التركيــز علــى املناطــق األثريــة  ،واحلضاريــة ســتجتذب الســائحني بجــدارة .
وال ننســى أن ( اجلنادريــة ) ميكــن ان نطلــق عليهــا بجــدارة عنــوان الســياحة الثقافيــة الشــاملة  .اال أن اجلنادريــة
مرتبطــة بجــدول زمنــي محــدد يف العــام  ،ال ميكــن ان تتخطــاه الــى أزمــان أخــرى  .ولكــم مــاذا لــو حولنــا اجلنادريــة ،
الــى مهرجــان دائــم  .وحشــدنا العديــد مــن دور النشــر واملكتبــات  ،الفتتــاح فــروع لهــا  ،حتــى تصبــح تلــك الفــروع  ،أشــبه
مبعــرض دائــم للكتــاب  .كمــا ان األنديــة األدبيــة يف اململكــة  ،والتــي تعانــي مــن توزيــع مطبوعاتهــا  ،وتشــتكي مــن تضخــم
مســتودعاتها بالكتــب  ،ســيكون لهــا مقــرا دائمــا  ،لتوزيــع نتاجهــا الفكــري  .وســيتمكن املثقــف مــن الداخــل واخلــارج ،
مــن الوصــول الــى هــذا النتــاج بيســر وســهولة .
كمــا ان اجلمعيــات الثقافيــة  ،والتــي لهــا إجنــازات مســرحية  ،وفنــون تشــكيلية  ،ميكــن أن تســاهم هنــاك بشــكل دائــم.
ولعــل اســتمرار تلــك الفعاليــات  ،ملــدة ثالثــة أشــهر او أربعــة أشــهر يف الســنة  ،كافيــة الجتــذاب املثقفــن واملبدعــن
مــن اخلــارج أيضــا .
اجلامعــات الســعودية ممثلــة يف مكتباتهــا  ،ويف شــئون طالبهــا  ،ميكــن ان تســاهم أيضــا بالعــرض والشــراء  .وميكــن ان
تكــون تلــك العــروض فرصــة الجتــذاب الطــاب واألســاتذة اجلــدد أيضــا علــى حــد ســواء .
يف نهايــة املطــاف البــد مــن القــول ان األخــذ مبعيــار الزمــان واملــكان  ،أمــر ضــروري  ،لتحديــد وتشــجيع الســياحة
الثقافيــة مبفهومهــا األوســع .
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عزاؤنا احلار يف شهداء التفجير األرهابي ملسجد اإلمام علي (ع) بالقديح
مكي أبو فور

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم
أبناء املرحوم

احلاج علي عبد اهلل التاروتي
بأحر التعازي إلى أهالي بلدة القديح
وجميع أهالي محافظة القطيف
باستشهاد ضحايا التفجير اإلرهابي مبسجد اإلمام علي ( ع ) بالقديح
سائلني اهلل العلي القدير أن يرحم الشهداء ويدخلهم فسيح جناته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على املصابني بالشفاء
العاجل وأن يحفظ بالدنا من كل مكروه
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

