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ال�عري يف دوريات عربية متخ�ص�صة بعد رحيله يوم اجلمعة املوافق  14يناير عام
 2011ميالدي.
و�وف يكون مفيدا اأن نلقي نظرة على جممل جتربته ال�عرية التي متيزت يف
احلقيقة بعدة �مات فنية  ،وجمالية ،وفكرية  ،نو�حها فيما يلي :
الرثاء اللغوي الذي يتجلى يف قامو�ه ال�عري  ،وقدرته الفائقة على توظيف
املفردة لتقدم للمتلقي �ل�لة من التموجات الروؤيوية  ،وهو ما كان غائبا عن
ال�احة املحلية لفرتة طويلة اإ فيما ندر.
ا حتفاء بعنا�صر ال�صحراء �من ف�اءات تاأويلية  ،لها ر�صيد هائل من
اخل�صو�صية  ،وهو ما يرتدد بقوة يف ق�صائد ذات ثقل فني كثيف  ،موؤثر و�ارب
يف احلداثة.
لقد كان ت�كيل الن� ال�عري من منظور مركب  ،وهو ال�يء الذي يظلل
جتربته الكثيفة يف د

تها  ،ويف وقعها ال�صوتي ال�صادح ،ب�كل ا�تثنائي.
طور ال�اعر اأدواته عرب انتقا ت جمالية مكنته من ا�تحداث �كل دائري يف
معاجلة الن� ال�عري � ،من ن�ق مفتوح على د

ت متعددة.
قوة التجربة ال�عرية لديه  ،واكتنازها باملخيلة املجنحة التي جعل ن�صو�صه
ترتا�ل عرب كافة الأماكن من اخلليج اإىل املحيط  ،ك�اعر متفرد يكرر اأحدا،
وي�صعب على الآخرين تقليده  .فلديه ب�صمة وراثية يندر اأن يكون لها �بيه ،والد

ت
املكتنزة يف اللغة  ،وهو ما مينح ن�صو�صه كثافة  ،ويعطي خطابه م�صداقية.
القدرة الفائقة على ا�تح�ار الرتاث  ،واإقامة حالة جدل خالقة بني ن�صه وبني
ما يحتويه الرتاث من مناطق غاية يف اخل�صوبة.
وانحاز اإىل ق�ايا اإن�انية ووطنية يف غاية التح�ر والرقي  .رمبا لهذا ال�بب
هو اأكرث من غريه ميكننا القول اأن ق�صائد الثبيتي �وف تعي� طويال لأنها متتلك
مقومات العمل الفني ذا الأبعاد املرتاكبة .
وهو ما جعل ن�صه ال�عري قادرا على ا�تيعاب خمتلف الق�ايا الواقعية ،
واإدراكه ملا ميكن اأن حتققه البنية املعرفية من ثراء م�موين وت�كيلي .

يبدو يل اأن الثبيتي يف اأغلب ق�صائده كان متتبعا حلركة الذات ووجودها العياين
داخل جمتمعها واإح�ا�ها بالتمرد املده� ل�صنع فرادة يف املعاجلة دون معا�لة
اأو ا�صطناع.
حقق ال�اعر جناحات موؤكدة فيما يخ� اخليوط املتنامية التي ت�ابكت
لتك�ف عن روؤية متقدمة للعامل وبرنة حزن عميقة  ،وكاأنه كان يرثي العامل وهو يف
ذات الوقت يرثي ذاته بقدر من التمهل والإحاطة .
اإن �اعرا لديه هذه ال�مات الفنية والفكرية يحق لنا اأن ن�ع ا�مه يف قائمة
ال�عراء املوؤثرين  ،وهو ال�يء الذي اتفق عليه النقاد املعروف عنهم الدقة يف
تناول العمل الفني  ،ووزن الن� مبيزان الذهب.
اإن الرموز التي ا�تخدمها حممد الثبيتي يف �عره تدل د لة قاطعة على ح�ه
اجلمايل املرتع بال�فافية والده�ة والرغبة يف الك�ف عن اآفاق جديدة  ،غري
مكرورة لن� ي�تبك مع احلياة دون اأن يتخلى عن املخيلة  .تلك املخيلة الن�طة
التي جعلته واحدا من ال�عراء الأكرث اأ�صالة وجتذرا يف مرجعية تت�م بالت�كيل
الفني ال�فيف والإبداعي الأ�صيل.
هو �اعر مبدع  ،هذا �صحيح لكنه قبل هذا وبعده �اعر الده�ة فكل ممار�ة
�عرية لديه تعرب عن اإدراك جمايل يرتكز على ممار�ة لغوية ترميزية اأ�صيلة
تبحث عن تفردها.
وي�صل الأمر يف اأحيان كثرية اإىل جتاوز الأن�اق التي حققها رغبة يف املزيد من
الك�وفات اجلمالية يف عامل غني وغائر باخلفي وامل�ترت ويف نف�س الوقت فهو
ي�صطنع الغمو� ويذهب اإليه لال�تعالء على املتلقي لكنه يقوم بنوع من ا �تحواذ
على ف�اء الن� ليعيد �حنه بطاقات د لية جديدة .
اأنظر اإليه يف ق�صيدة (موقف الرمال موقف اجلنا�س )  ،والتي �ن�تخدمها منوذجا
 ،والتي يبداأها بهذا ال�كل من ا�تنبات العالمة  ،مع ا�صطفاء موفق للكلمات التي
تعرب عن احلالة  ،فال�صحراء هي املجال  ،والرمل رمز د يل  ،واحلروف ت�تقطب
التجربة يف ت�ابكاتها امل�تحيلة � :مني،
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حممد الثبيتي � ،شاعر اأ�يل  ،له جتربة ت�تحق التوقف  ،فقد بزغ جنمه يف اأجواء حتول عميق م�ت املجتمع ال�عودي  ،ومتثلت يف اإحداث نقلة
جوهرية يف مبنى ومعنى الن� اجلديد  .لقد برز يف �نوات الثمانينيات من القرن املا�ي مع جمموعة من جمايليه ليعيد ا عتبار للق�يدة املحدثة
حيث متكن من حترير ال�شكل من رتابته  ،وجنح بالفعل يف اإعطاء قيمة م�اعفة للت�شكيل ال�شعري الذي ارتاآه  ،وكانت حتو ته جتمع عنا�ر ت�شكيلية
واأخرى ت�ويرية  ،وهو ما بدا وا�حا يف بنية الق�يدة .
الثبيتي الذي ولد يف الطائف �نة  1373هـ ( املوافق 1952م) اأ�در جمموعتني �شعريتني  ،هما « :اإيقاعات على زمن الع�شق»  ،و»عا�شقة الزمن
الوردي» .يعترب من رواد ق�يدة التفعيلة ال�عودية ،وهو بال جدال من اأبرز ناظميها على امل�توى العربي  ،وهو ما مل�ناه يف التغطيات ال�حافية
والنقدية التي تناولت منجزه
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حممد الثبيتي  ..وداع ًا �شاعر املخيلة املجنحة

قلتُ  :اإين قريب كقطر الندى
من الب�اطة اإىل الت�ابك ال�صوري واإخفاء الرموز يف غال ت نهائية وهو
ما يولد اللذة حني تعيد اكت�اف ا حتما ت املتعددة ل أ�ياء التي حتيط بك
وتخرتق وحدتك وت�في عليك قدرا من امل�ئولية جتاه العامل الذي تعي�ه
وتتورط يف ت�كالته املمعنة يف الت�اد اخلالق  ،حيث فراغ  ،و موقف وحيد
للبيا�  :املدى واملدائنُ  ،قفر وفق ُر
ال�فائن
وعرو�س
واجلنى واجلنائنُ � ،صرب و�ص ُرب ،
ِ
ُ
اخلزائن � ،ط ٌر و�ط ُر
لي ٌل وبح ُر  ،ومدا ُد
ِ
ُ
َ
قال :يا اأيها النخل  ،يغتابك ال�جر الهزيل
ويذ ُّمك الوتد الذليل  ،وتظ ُّل ت�مو يف ف�اء اهلل
ثمر خرايف  ،وذا �صرب جميل
ذا ٍ
على اأ�صعدة الن� ال�عري بدءا من املفردة وانتهاء بالبنية الإيقاعية نتلم�س
املقو ت التي متتد كخيط مع يل�م الأ�ياء البعيدة  ،وهي قدرة ميتلكها الثبيتي
ويت�صف بها ك�اعر اأ�صيل لديه ح�ا�ية انطالق ال�صورة عرب خميلة جاحمة
ترتكن لل�هل  ،والثابت والناجز  .اإن ال�مو اإىل ف�اء اهلل قد ي�بقه ذم من وتد
ذليل .تلك امل�اعر نقلبها بني النا�س  ،يف مكة التي ي�كنها وت�كنه  ،يجادلها
وجتادله ويكون �ق الع�صا هو خروج عن الطاعة و�صو اإىل طاعة اأعلى :
ُ
النخل  ،هل ترثي زمانك اأم مكانك  ،اأم فوؤاد ًا بعد ماء الرقيتني
قال :يا اأيها
ع�صاك حني ا�تبد بك الهوى  .ف�ققت بني القريتني ع�صاك ،وكتبت نافرة
احلروف ببطن مكة
من اجللي اأن البنية الد لية تظلل روؤيته الكلية حيث يتق�صى حركة الأ�ياء يف
جتلياتها املختلفة  ،وهنا تخرج املفردة من كونها عالمة ثابتة اإىل طاقة اإيحائية
وبوؤرة د لية غنية ا حتما ت  .وهنا حد�س د يل تتغياه �بكة من الرتابطات
وامل�ارات والد

ت التي ميكن اأن تعطي كل �يء بل هي جمرد عالمات
مفتوحة وغري مغلقة  .هي هواج�س من متتلكه ال�صحراء  ،فت�رب اإىل روحه
قدرا من امل�اعر املتكتمة احلزينة  ،لأن الق�صيدة كما يراها الثبيتي تنتمي اإ
لباريها  ،يف اإ�ارة بليغة ل�لطة الن� على القاريء :
والأهلة حول وجهك م�تهل ُة  ،والق�صائد يف يديك م�صائ ُد
والليل بحر للهواج�س والنها ُر  ،ق�صيدة تنتمي اإ لباريها
وباري الناي  ،يا طاعنا يف الناأي  ،ا�لم ،اإذا عرثت خطاك
وا�لم ،اإذا عرثت عيون الكاتبني على خطاك
أحدق يف املدينة كي ا َ
وما خطاك؟! اإين ا ُ
أراك
فال اأراك  ،اإ �ميم ًا من اأراك.
يحيل ال�اعر ن�صه يف تلك الفقرة الأخرية اإىل متخلل جذري لن� غارق يف
ال�عائرية  ،ويف ن�ق جمايل بديع ي�يء الذات بنور �اطع قوي  ،وهو ما يحقق
للتجربة اأ�صالتها ويدفع بها يف دوائر �مولية وجوهرية تتجاوز املجال الفيزيقي
ال�يق لت�كل عاملا كليا  ،باذخ اجلمال لإن�ان نالت منه الأحزان فحق عليه اأن
يرثي ذاته رثاء موجعا � ،صادقا  ،واأمينا.
وداعا �يد البيد  ،فقد منحتنا متعة ال�عر  ،واآن لك اأن ت�رتيح على �رير
الأبدية ليبقى �عرك �راعا يلوح للم�افرين يف اأ�صقاع بعيدة .

مقالة



رئي� التحرير
فوؤاد ن�راهلل

ثم اأوقفني يف الرمال  ،ودعاين:
مبيم وحاء وميم ودال  ،وا�توى �اطع ًا يف
يقيني
وقال:
ُ
والنخل فرعانِ  ،اأنت افرتعت بنات
اأنت
النوى
النوى
ب�ر
اعرتفن
هن
،
النواقي�س
ورفعت
ال�شاعر حممد الثبيتي
وعرفن النوامي�س  ،فاكهة الفقرا ِء  ،وفاكهة ال�عرا ِء
ذلك الر�صد لي�س بريئا كلية  ،فال�اعر ميار�س عملية اكتناه تتجاوز م�توى
ال�كل اإىل عامل الد

ت الوا�عة  ،ويكون احلوار �اطعا فيما يظهر النخل
ال�امق وبنات النوى  ،وي�يء ا عرتاف م�احة من ال�صمت  ،خا�صة اأن
النوامي�س تتزحزح وال�عراء لهم فاكهتهم امل�تحيلة .وهو يوا�صل الك�ف عن
طبيعة العالقات ب�كل ملاح ّ ،
ف�اح :
ت�اقيتما باخلليطني  ،جمر ًا بريئ ًا و�حر ًا ُ
حالل
ني
اأنت والنخل �صنوانِ  ،هذا الذي تدعيه النيا� ُ
ني  ،هذا الذي ،د ََخلت اإىل اأفالكه العذراء
ذاك الذي ت�تهيه الب�ات ُ
ذاك الذي  ،خلدت اإىل اأكفاله العذراء
ُ
احتمال  ،وذاك الذي يف الربيع اكتمال
هذا الذي يف اخلريف
متثل ثنائية الواحد  /املتعدد ثنائية جوهرية عند الثبيتي  ،حني ي�تبك الإح�ا�س
القوي بالفقد و�هوة املتاح  ،وي�صبح امتالك النيا�ني جمال فيه للزهو ،
فاجلمر الربيء يختلط بال�حر احلالل  ،ويكون اخلريف اأقرب لالحتمال املمكن
حتقيقه فيما يظل الربيع مكتمال يف الذاكرة وممتدا يف اخلربة الإن�انية التي
عا� الثبيتي ي�تجلي مراميها :
اأنت والنخل طفالن  ،واحد يرتدد بني الف�صول
وثان يردد بني الف�صول:
اأ�صادق ال�وارع  ،والرمل واملزارع  ،اأ�صادق النخيل
اأ�صادق املدينة  ،والبحر وال�فينة  ،وال�اطىء اجلميل
يف الطفولة براءة  ،و�يء من الب�اطة  ،وهي مادة ال�اعر يف ذلك الن�
الذي ي�تمل على درجة من الت�اد اللغوي حيث يقوم الثبيتي بلعبة التوافيق
والتباديل ب�كل ينبيء عن قدرة على الولوج لقلب املعنى  .وم�صادقة ال�وارع
بالقطع متاثل م�صادقة الرمل  ،لكنها املخيلة التي تعيد تن�يد املفردات يف
ان�اق تعبريية تت�م بالتناغم والتلقائية والب�اطة مع اإ�قاط كل حماولة لتدبري
عالقات موثقة  ،ناجزة :
اأ�صادق البالبل  ،واملنزل املقابل  ،والعزف والهديل
اأ�صادق احلجارة  ،وال�احة املنارة  ،واملو�م الطويل
هي �صداقة تاأ��ت على ما يف الكون من عالقات ميكن فك �فرتها  ،فال�اعر
واحلال كهذا عليه اأن يعيد اكت�اف الأ�ياء املتنافرة ليعيد اإليها ان�جامها ،
اأو ليك�ف عن اأ�رارها الدفينة  .لذا كانت العبارات اأ�به بالقفزات  ،فثمة
حماولة نتزاع املفارقة الأ�ا�ية املتمثلة يف قبول التعدد يف اإمكانية جتاور
ال�صور لت�كيل اللوحة الكلية :
اأنت والنخل طفالن ،طفل ق�ى �اهد ًا يف الرجال
وطفل م�ى �اهر ًا للجمال  ،اأنت والنخل �يان
قد �صرتَ دَيدَ َنهُنَّ  ،وهن يداك  ،و�صرتَ �ماك ًا على �مكهن
وهن � َماك  ،وهن �هدن اأفول الرث َّيا  ،واأنت راأيت بزوغ الهالل
ينقل الثبيتي �يء نهائي الت�كل  ،حمدد  ،مغلق  ،وهو يفعل العك�س متاما
حني يتجه ل�بك �ياقات تعتمد يف الأغلب على ما يف ال�صورة من جمال تخييلي
 ،وهنا تبزغ �صورة الطفل وهو يطالع النخيل  ،والرثايا تت أ لأ يف ال�ماء ب�كل
تكتمل معه املتعة  .عرب لغة مرتعة بالرقة والعذوبة تنه� اأ�كال وم�اهد

بديعة للكون الذي يتم ر�صده ب�يء من الفطنة
والذكاء :
ت�ري الدماء من العذوق  ،اإىل العروق
وتنت�ي لغة الربوق :اأي بحر جتيد؟ اأي حرب
تريد؟ �يدي مل يعد �يدي
ويدي مل تعد بيدي
قال :اأنت بعيد كماء ال�ماء

اململكة
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ت�صوير حممد باوزير

اأمري ال�شرقية ي�شارك اأبناء القطيف فرحتهم ب�شفاء خادم احلرمني
اأمري ال�شرقية يرعى تكرمي اأوائل الطالب املتفوقني
رعى �صاحب ال�مو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�رقية  ،حفل تكرمي اأوائل الطالب املتفوقني باملنطقة ال�رقية للعام
الدرا�ي  1430ـ  ،1431بقاعة الأندل�س بالدمام.
وبد أا احلفل بتالوة من اآيات الذكر احلكيم  ،اأعقبها كلمة الطالب املتفوقني اأكدوا فيها اأن وجودهم للعناية التي تلقوها من عائالتهم فاأنبتت لديهم بذرة
التطلع يف اعتالء مراكز التميز.
بعدها �كر مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة ال�رقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س �مو اأمري ال�رقية رعايته وح�وره حفل تكرمي كوكبة متميزة
من الطالب املتفوقني والبالغ عددهم مائة و�بعة وثمانون طالبا.
واأكد الدكتور املدير�س اأن جائزة الإدارة للتفوق العلمي تاأتي امتدادا ملبادرات �موه جلوائز التفوق والتميز واجلودة يف املنطقة التي تدعو اإىل �حذ همم
النا�ئة نحو التفوق والإبداع  ،وجت�يدا ملفهوم ال�راكة املجتمعية بني املديرية العامة لل�ؤون ال�صحية املنطقة ال�رقية الداعم الرئي�س للحفل والإدارة
العامة للرتبية والتعليم للبنني باملنطقة ال�رقية.
بعد ذلك األقى �صاحب ال�مو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز كلمة بهذه املنا�بة قال فيها « ي�رين اإن نلتقي يف هذا اليوم املبارك لتكرمي
اأبنائنا الطالب املتفوقني وان ن�اركهم يف فرحتهم بتفوقهم والذي يعد من اللحظات اجلميلة يف م�رية الوطن «.

لي�س غريب ًا اأن يحتفل ال�صغري والكبري ب�المة ملكهم الذي ي�صافحهم بحب و�فافية منذ توليه مقاليد احلكم ،واإن ال�عادة العظيمة التي غمرت قلوب اأبناء الوطن
جت�د عمق العالقة بني القيادة وال�عب وتوؤكد مكانته الكبرية عند اأبنائه الذين التم�وا منه الرعاية لتحقيق النه�ة ال�املة للوطن.
ب�فاء ملك الإن�انية ّ
«اأهاىل املنطقة ال�رقية ينتظرون عودة مليكهم املحبوب� ..يدى خادم احلرمني
ال�ريفني ..والدنا جميع ًا عبد اهلل بن عبد العزيز»  ..هكذا كان توقيع �صاحب
ال�مو امللكي ا مري حممد بن فهد بن عبد العزيز امري املنطقة ال�رقية على اللوحة
اجلدارية العمالقة التي ر�مها اهاىل حمافظة القطيف ابتهاج ًا وفرح ًا ب�فاء ملك
ا ن�انية خادم احلرمني ال�ريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز «يحفظه اهلل»
وذلك خالل زيارته املحافظة ام�س ا ول لتفقد امل�روعات اخلدمية باملحافظة
وم�اركة ا هاىل فرحتهم ب�فاء املليك والتي رافقه خاللها �صاحب ال�مو ا مري
ع عن م�اعر
جلوي بن عبد العزيز بن م�اعد نائب امري املنطقة ال�رقية ،الذي 
الفرحة والبهجة بعبارة «حمد ًا هلل على �المتكم �يدي» ..هذه العبارات وم�اركة
امري املنطقة ال�رقية ونائبه اأهايل حمافظة القطيف فرحتهم ب�فاء امللك ،كانت
جزء ًا من مالمح لوحة حب وو ء للوطن وقيادته ،والتى ث ّمن خاللها اأهايل حمافظة
القطيف من جانبهم الزيارة الكرمية ل�صاحب ال�مو امللكي الأمري حممد بن فهد
بن عبد العزيز و�مو نائبه للمحافظة ،م�ريين اإىل اأنها تعزز اجنازات ومكت�بات
ونه�ة املنطقة ال�رقية يف املجا ت كافة وجت�د اهتمام �موه باأهايل املحافظة.

 -العدد الأول  -ربيع الثاين  1432 -هـ املوافق مار�س  2011 -م

�مو اأمري ال�رقية يف �صورة تذكارية مع مدير الرتبية والتعليم واملتفوقني

الدكتور عبد الرحمن املدير�س يقدم درعا تذكاريا ل�مو الأمري حممد بن فهد

اململكة



واأ�اف �موه « انه قبل اأيام اأعلنت امليزانية العامة للدولة وقد حظي
قطاع التعليم والتعليم العايل يف ميزانية اخلري مبا ن�بته  26يف املائة
من امليزانية وهذا بال �ك يدل على اهتمام و ة الأمر  -حفظهم اهلل
 بالإن�ان ال�عودي الذي هو اأ�ا�س التنمية وتقديرهم للتعليم باعتبارهاملحرك الرئي�س لعجلة التنمية «.
ونوه �موه اأنه اأمام هذا ا هتمام الكبري بالتعليم من قبل خادم احلرمني
ال�ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �عود ـ حفظه اهلل ـ فان عليكم
م�ئولية كبرية يف �بيل الرقي بالعملية التعليمية لتحقيق الكفاءة النوعية
للتعليم وخمرجاته وهذا يتطلب منكم التميز والإتقان يف العمل وقبل كل
�يء خمافة اهلل وغر�س العقيدة ال�ليمة ثم حب الوطن وقادته يف نفو�س
طالبكم.
وخاطب �موه الطالب قائال «اأيها الأبناء طالب اليوم ورجال الغد
امل�تقبل ينتظركم وبالدكم تعقد الآمال الوا�عة على �واعدكم الفتية يف

دفع م�رية الوطن اإىل الأمام وتقدمه نحو الأف�ل فكلنا اأمل يف غد م�رق
باأذن اهلل تعاىل واأهنئكم بتفوقكم ومتيزكم واأهني اأ�ركم ومعلميكم مبا
اأجنزمتوه متطلعا �تمرار ذلك التميز والتفوق اإن �اء اهلل».
ويف ختام كلمته �كر �مو الأمري حممد بن فهد مدير عام الرتبية
والتعليم باملنطقة ال�رقية الدكتور عبدالرحمن املدير�س على مايبذله
وزمالئه من�وبو التعليم من جهود خمل�صة من اأجل رفع م�توى التعليم يف
بالدنا الغالية كما �كر من�وبو اإدارة اجلودة ونوه باأهميتها يف التعليم لرفع
كفاءة اأبنائنا الطالب .تال ذلك م�رية الطالب املتفوقني اأمام �موه.
عقب ذلك قدم �موه درع ًا تذكاري ًا للجهة الداعمة للحفل «مدير عام
ال�ؤون ال�صحية الدكتور طارق ال�ويلم « كما �لم �موه درع ًا تذكاري ًا
مدير مكة املكرمة ا بتدائية يف حمافظة الإح�اء �صالح النعيم حل�صوله
على املركز الأول جلائزة وزارة الرتبية والتعليم يف دورتها الأوىل  ،كما
ت�لم �موه درع تذكاري ًا من مدير الرتبية والتعليم بال�رقية.

اململكة

بلدي القطيف
يناق� تنفيذ م�شاريع البلدية

وزير الرتبية

اخلط
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وعد وزير الرتبية والتعليم الأمري في�صل بن عبداهلل بن حممد ،بنقلة قوية يف التعليم بعد ا نتهاء من ا�رتاتيجيات
التطوير ،وبك�ر القلم الأحمر الذي ا�تهرت به فرتته الوزارية للتعبري عن عدم الر�ا عن م�توى التعليم .موؤكدا
اأن اململكة لديها اإمكانات قوية تهز العامل.
وانتقد الوزير بع� كتاب ال�صحف اليومية .وقال :اإنهم يكتبون من «�صومعة» .معتربا العمل ال�صحفي احلايل
لبع� ال�صحفيني احرتافيا من خالل تخ�ص�صهم .واأعرب عن �عادته بتواجد املراأة يف احلج .وقال :اإن بع�
النا�س غ�بوا من عمل املراأة معنا رغم اأن التجربة اأثبتت اأهمية دورهن خالل املو�م .و�دد على اأن اإح�ا�س
امل�رفات يف حج هذا العام كان هو معيار جناحهن وخدمتهن ل�يفات الرحمن .وقال الأمري في�صل بن عبداهلل
«انظروا مل�اهمة املراأة يف جدة الآن ،فاملراأة هي الأم وهي الأقرب للعمل التطوعي».
ودعا اإىل ترك الق�ور وا هتمام بالأ�ا�س واملعنى والروح .وقال :اإن املراأة جزء من املجتمع ميكننا الإغالق
عليها اأبدا لأن اهلل اأعطاها ومكنها وكلمة «اقراأ» هي ل إن�انية .م�ددا على اأن اململكة تدعم املراأة وتقيم من اأجلها
اأكرب جامعات بالعامل .وعن العمل الك�في ،قال الأمري في�صل بن عبداهلل بن حممد «ع�ت الك�افة يف معهد
العا�صمة وكنت اأمار�س األعاب القوى ،وكان �صاحب ال�مو امللكي الأمري اأحمد بن عبدالعزيز اأحد قادة الك�افة».
موؤكدا اأن الكثري من رجال الأعمال والأ�اتذة كانوا يعملون يف الك�افة.
واعترب فوز نائب رئي�س جمعية الك�افة الدكتور عبداهلل �ليمان الفهد مع ع�رة اأ�خا� حول العامل بقيادة
احلركة الك�فية اإجنازا تفخر به اململكة ،اإ�افة اإىل اأن تربع خادم احلرمني ال�ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
بـ 3.5ماليني ريال للك�افة يف العامل كان له الأثر البالغ لأن عطاءه مل�س اأكرث من ع�رة اآ ف ك�اف .م�ريا اإىل
اأن التربع ال�خي نال اإعجاب قيادات الك�افة حول العامل ،اإ�افة اإىل ملك ال�ويد.
واأ�ار الأمري في�صل اإىل اأنه يحتفظ ب�صورة البطل الأوملبي الفار�س خالد العيد يف مكتبه .موؤكدا اأنه ت�رف
بال�صورة التي كان يرفع يده �اكرا هلل فرحا بعد اإجنازه الوطني .من جانبه ،اأعرب نائب رئي�س جمعية الك�افة
عن �كره حل�ور وزير الرتبية اإىل مقر الك�افة ودعمه الالحمدود جلميع الأن�طة.

وفاة ال�شيخ العمري اأبرز رجال الدين ال�شيعة يف املدينة املنورة
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �ماحة ال�يخ حممد علي العمري عن عمر
ناهز املائة عام وقال متابعون باأن الآ ف التي ح�رت من جميع اأنحاء اململكة
ومن جميع اأنحاء العامل حل�ور اىل مدينة الر�ول �صلى اهلل عليه واآله و�لم
لت�ييع ال�يخ العمري يعترب موؤ�ر كبري على اأن تلك ال�خ�صية كان لها الأثر
اجللي والوا�ح على الأمة الإ�المية،وخ�صو�ص ًا املدة الزمنية التي عا�ها ال�يخ
الراحل كان لها الدور الرئي�ي ملعا�صرة الأزمنة والتاريخ املليء بالأحداث على
مدار املائة �نة املا�ية.
واأو�ح ُم َق َّربون من الفقيد العمري،باأننا مل نتوقع ح�ور ع�رات الآ ف بال�كل
املهيب ومبختلف الطبقات ا جتماعية اأي الغني والفقري وال�اب وال�يخ والطفل
وكبار ال�ن الذين ا َأ�صروا بامل�ي والت�ييع خلف اجلنازة مل�افة تراوح اخلم�ة
كيلومرت تقريب ًا،بالإ�افة لتنوع امل�يعني من خمتلف املذاهب الإ�المية لهو دليل
على اأن تلك ال�خ�صية كانت حتمل مكانة عالية يف نفو�س جميع امل�لمني.

حمافظ القطيف يفتتح مهرجان الدوخلة
برعاية �صاحب ال�مو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�اعد نائب اأمري املنطقة ال�رقية  ،افتتح
حمافظ القطيف عبداهلل بن �عد العثمان
مهرجان الدوخلة الرابع يف بلدة �ناب�س
بجزيرة تاروت مبحافظة القطيف  ،والذي
يعد اأحد املهرجانات التي تقام يف املحافظة
لتنمية ال�ياحة املحلية واإحياء الرتاث ويقام
للعام الرابع على التوايل .
وياأتي املهرجان هذا العام باأطر واأ�اليب
خمتلفة لإدخال الفرحة والبهجة يف نفو�س
الزائرين �يما الأطفال الذين هم اأحباب
اهلل ،وقد اأكد ذلك رئي�س جلنة التنمية
ا جتماعية الأهلية علي عي�ى اآل ح�ن
يف اإ�ارة اإىل فعاليات مهرجان الدوخلة
ال�نوي الذي يحييه اأطفال �ناب�س مب�اركة
اأطفال مدن وقرى حمافظة القطيف ،والذي
ياأتي اإحيا ًء للرتاث ودعم ًا لل�ياحة املحلية
باملحافظة.

مهرجان القطيف «واحتنا فرحانة»
القطيف/خالد من�صور ال�نان
�هدت القطيف وهي ار� احل�ارات اإقامة اأول مهرجان على الواجهة البحرية بكورني� القطيف والذي �وف يقام �نوي ًا متزامن ًا مع عيد الفطر املبارك .
وقد قامت باأعمال املهرجانلجنة اأهلية تطوعية منبثقة من جلنة التنمية ا جتماعية الأهلية بالقطيف وقد �ملت العديد من الفعاليات الرتفيهية والفنية والرتاثية يف اأجواء اإحتفالية
عائلية و�ط جو مفعم بالبهجة وال�رور .بحيث اأن يكون املهرجان اأحد الأن�طة والفعاليات الرتاثية
والثقافية وال�ياحية الرائدة يف املنطقة ال�رقية وعلى م�توى الوطن .
وقد �عى املهرجان لإدخال البهجة وال�رور على املجتمع واإر�اء مفاهيم توعوية يف خمتلف املجا ت
ومنها الثقافية وا جتماعية واملهنية وال�صحية من خالل الفعاليات والربامج املقامة .
اأما �عار املهرجان فيتكون من عن�صرين وهما الرمز وا �م ،فكرة الرمز  :م�توحاة من الألعاب
النارية رتباطها ب�كل من ا�كال الفرح ا حتفالية وتتكون من �عالت نفجار ناري �صممت ب�كل
ان�يابي ومزجت باألوان البهجة وال�رور واأحد ال�عالت �صمم ب�كل جذع النخلة لت�في طابع
الأ�صالة والعراقة لنخيل القطيف واإذا اأمعنت النظر اأخد ال�عار حرف Qا جنليزي وهو م�تق
من ا�م القطيف باللغة ا جنليزية.ا�م املهرجان :مت ر�م احلروف بطابع بحري مموج وجذاب
والذي مييز املنطقة وعالقتها بالبحر .متيمة املهرجان � :صمم بطابع �عبي وقدمي املوروث عن الأباء
والأجداد والتي تكمن يف �صورة طفل متب�م يرتدي مالب�س البحار وهي اإزار وفانيلة بالإ�افة اإىل
لفة الراأ�س.


اخلط

يعد بنقلة قوية يف التعليم
بعد ا نتهاء من ا�رتاتيجيات التطوير

اأنهت بلدية حمافظة القطيف اأعمال م�روع تعميق اجلزء
ال�مايل لقناة تاروت الذي نفذته �ركة وطنية بكلفة
 9476000ريال ومدته  364يوما .و�تقوم البلدية قريبا بتطوير
طريق الكورني� ب�فلتته واإنارته ليكون متنف�ا اآخر وموقعا
�ياحيا للمحافظة ،بعد اأن قامت بتعميق اجلزء اجلنوبي
من القناة وتطوير وحت�ني الكورني� لي�صبح اليوم مق�صدا
للمتنزهني ،وتعميق القناة يف جزئيها ال�مايل واجلنوبي لإنهاء
م�اكل الرت�بات والروائح الكريهة النافذة ب�بب الرت�بات
الطينية.
وقال رئي�س بلدية حمافظة القطيف املهند�س خالد الدو�ري :
اإن امل�روع �مل اأعمال حفر بعمق � 120نتمرتا ،اأخف� من
اأدنى جزر يف املنطقة ،منوها اىل ان اجلهاز الفني يف البلدية
حظ اأثناء درا�ة اأجراها اختالف م�توى مياه البحر خالل
املد واجلزر واأن الفرق بني اأعلى مد واأدنى جزر يرتاوح بني
 160ـ� 180نتمرتا ،وبتعميق القناة اىل (�120م) باأخف�
من من�وب اأدنى جزر ت�صبح املنطقة مليئة باملياه دائما ،ما
يحافظ على منظر البحر.

نيابة عن �مو الأمري جلوي :
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عقد املجل�س البلدي مبحافظة القطيف
جل�ته العادية رقم  86برئا�ة رئي�س
املجل�س املهند�س جعفر بن حممد ال�ايب
.
وتناول ا جتماع ا�تكمال مراجعة
تقرير البلدية الربع �نوي الرابع للعام
1431هـ للم�اريع التنموية وم�اريع
الت�غيل وال�صيانة  ،حيث ناق� املجل�س
ا�باب تاخري تر�ية امل�اريع يف البلدية
ومعاجلة ذلك خالل العام احلايل
1432هـ من خالل املتابعة يف جل�ات
املجل�س القادمة.
كما قام املجل�س مبراجعة واقرار مواقع
تنفيذ امل�اريع اجلديدة للعام احلايل
1432هـ والتي �ملت ردم وت�وية
املخططات وان�اء و�ائل ال�المة
املرورية وتغطية امل�صارف الزراعية
واعادة تاهيل ا حياء القدمية وحت�ني
الواجهات البحرية بالقطيف وان�اء فرع
بلدية احد وكراج مركزي للبلدية وحت�ني
مداخل ام ال�اهك.

اململكة



ج�ر بحري ثالث
يربط تاروت بحا�رة القطيف
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عا�شق الذهب والعقار عبداللطيف النمر :

�ياغة الذهب مهنة الإبداع
التي ورثتها عن والدي لكن العقار �شيء اآخر

اخلط
 -العدد الأول  -ربيع الثاين  1432 -هـ املوافق مار�س  2011 -م

دخلت �وق العقار من البوابة املفتوحة ،واأدعو لتفعيل نظام املنح
دخل �وق العقار من او�ع ابوابه ،انطالقا من كون هذا القطاع يحتاجه ال�صغري ظهرت خالل تاريخ �وق العقار يف املنطقة ال�رقية على وجه اخل�صو� ظاهرة
والكبري ،ويتطلع لعطاءاته جميع النا�س ،فال اأحد يعي� على هذا الكوكب دون «توظيف الأموال» التي كان ن�اطها �وق العقار ،كما ظهرت خمططات البيع على
ار� يقوم ببنائها لي�كن فيها ،و �صناعة تقوم بدون بنى حتتية مل�صانع متعددة الورق ،ف�ال عن تعرث بع� امل�اريع العقارية الكبرية ،التي جاء بع�ها نتيجة
خالفات وجهات النظر بني جمموعة من اجلهات الر�مية املعنية ،فلم حتل بينهم
ا ن�طة.
فكان �ريبة ذلك هوامل�روع نف�ه.
التقينا به يف مكتبه بالدمام فكان لنا معه احلوار التايل:
جمموعة ال�شيخ عبد اللطيف النمر منظومة ا�تثمار عتيدة فما هي
اهتمامات جمموعتكم ا �تثمارية؟

فالعقار على �وء ذلك ميكن ان نقول اأنه مري�ض ،كيف هي احللول املنظورة
لذلك؟

اأبرز اهتمامات جمموعتنا ا �تثمارية تتمثل يف احلقل العقاري ويف التجارة ** من احللول املنظورة يف هذا اجلانب هي ان متنح �جالت العمل يف �وق
العقار ا بعد ا طالع على تاريخ ال�خ� ،و�جله ا خالقي ،لأنه �وف يتعامل
بالإ�افة اإىل جتارة الذهب التي هي مهنة العائلة ،اأخذناها بالوراثة.
نحتاج لتوحيد مرجعيات اإذن نبد أا با �تثمار العقاري يف جمموعتكم ،متى كانت بدايتكم يف هذا مع اموال النا�س ،وكذلك تخ�ص� خمططات ومواقع خا�صة للفئات ذات الدخل
املحدود ،وتفعيل انظمة املنح ..
اجلانب احليوي من ا �تثمار؟
�وق العقار
** دخلت �وق العقار من البوابة املفتوحة ،يف البداية كانت هواية ،حيث كنت اآخذ وهل هذه هي م�شاكل قطاع العقار فقط؟
املخطط واأعيد ر�مه ثم اأبيعه على املكاتب الذين كانوا يرحبون بعملية الر�م ** اجد من ال�رورة ان حتدد مرجعية �وق العقار ،اأن يكون العقار جمزءا بني
التي اأقوم بها ،لكنه بعد ذلك دخلت ال�وق عن طريق ا را�ي واملخططات ،وزارة ال�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة العدل ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،فلو مت
و�اركت يف تاأ�ي�س عدد من ال�ركات ،ولكن �من تكتل انطالقا من فكرة ان توحيد ا جراءات التي تتبعها جميع هذه اجلهات يف جهة واحدة ،لكان و�ع �وق
كل «م�روك مربوك» ،فال�راكة حتمل يف ذاتها قيما هامة لكل م�تثمر يدخل العقار اف�ل مما هو عليه الآن ،كما دخلت يف ا ونة ا خرية وزارة املالية ،حيث
مت الغاء نظام امل�اهمات العقارية و�صارت �صناديق ا�تثمارية يتم ترخي�صها من
ال�وق ،خ�صو�صا �وق العقار ،الذي يتطلب روؤو�س اأموال طائلة.
العقار متطور ،والطارئون
*تتكر كلمة العقار مير�ض و ميوت ،فهل العقار يف الوقت احلا�ر مري�ا قبل موؤ��ة النقد العربي ال�عودي ..اخلال�صة ان �وق العقار يحاجة اىل مزيد
�شوهوا �ورته املثالية
ام ميتا؟
من التنظيم ،ومزيد من ا جراءات التي ت�عه على اخلارطة كقطاع اقت�صادي
** اإن �وق العقار رغم اهميته وحاجة النا�س اىل عائداته ومنتجاته ،كونه هام حتتاجه البالد.
القطاع املعني بامل�ألة ال�كنية ،ا انه خالل تاريخه عانى جملة من ال�صعوبات هل تتوقع ان يحدث املزيد من الرتاجعات يف �وق العقار ؟
والتحديات ،من قبيل دخول بع� النا�س طراأوا على ال�وق ،ويعملون بهدف الربح *ا ا�تبعد ان يحدث اي تراجع يف �وقي العقار والذهب ،فهما قطاعان يعمالن
ال�ريع ،حتى لو كانت الو�ائل ملتوية ،وخمالفة لل�رع ا �المي احلنيف ،وقد ب�صورة ايجابية ،و يتوقع ان ينخف� ال�عر لأي منهما..

* التجارة مفردة يف معجمكم ا �تثماري تكاد تختفي من حديثكم مما تطبيقها.

يعطي انطباع ًا بروؤية يح�ر يف اآفاقها ا هتمام بالتجارة ،فلماذا؟

* وهل امل�تثمر اخلارجي اأي� ًا ملزم بال�عودة؟

** جاء يف احلديث « :اأنّ ت�عة اأع�ار الرزق يف التجارة» ،وهو املجال ا �تثماري ** النظام ين� على اإلزام اجلميع �وا ًء كان امل�تثمر مواطن ًا اأو اأجنبي ًا ،ولكن
املتنوع باهتماماته وحقوله ووظائفه وتطلعاته التي تتمثل جوانب التنمية من هنا نقطة جديرة با هتمام ،فكثري من امل�تثمرين الأجانب يطبقون ال�عودة
خاللها ،وتزدهر املجتمعات بانتعا�ها وتقدمها ،وبالدنا هي يف الأ�ا�س منطقة ب�وابطها ،وهناك ثغرات كثرية لديهم يف هذا اخل�صو� ،وكثري من ال�باب
ال�عوديني ممن يعاين �وء التعامل يف حال مت توظيفه لديهم ،ولعلهم يف�لون
جتارية عرب التاريخ �رتاتيجية موقعها وتنوع جغرافيتها.
اأبناء جلدتهم على املواطنني.
* نعود لال�تثمار العقاري ،ما هي مناطق ا�تثماراتكم؟
** جمموعتنا بحمد اهلل ت�تثمر داخلي ًا وخارجي ًا ،ولها ا�م تكون بتوفيق اهلل ثم * وهل تقدم للم�تثمر الأجنبي حوافز؟
الثقة التي حتظى بها جمموعتنا يف اأ�واق ا �تثمار العقاري داخلي ًا وخارجي ًا ** .نعم تقدم حوافز قرو� و اأرا� ،وقد جتد بع� امل�تثمرين ال�عوديني من
* ال�شيخ عبد اللطيف النمر ،هل تذكرون لنا اأبرز ا�تثماراتكم حا�ر ًا يغبطون امل�تثمر الأجنبي على ما يجد من ت�هيالت
وماذا عن امل�تقبل كذلك؟

* يف هذا املجال ،ماهي ن�بة ال�عودة لديكم يف جمموعتكم؟

*اأي� ًا جند لديكم اهتمام ًا ب�شريحة ال�شباب يف الوطن خا�ة يف ت�شجيعهم
يف ا �تثمار العقاري ،فلماذا هذا ا هتمام؟

* وبخ�و� احلديث عن جدلية ال�شباب والوظيفة ،هل لديكم روؤية يف
هذا اجلانب؟

** الآن هناك م�روع كبري يتمثل يف مدينة �صناعية يف املنطقة ،ويف امل�تقبل ** يكاد يكون جميع الذين يعملون معنا �عوديني ،ولدينا يف جمموعتنا �عوديون
ممن يحملون موؤهالت عليا من حملة الدكتوراة ومن القانونيني الكبار.
هناك اأكرث من م�روع منها جمموعة من ال�صناديق ا �تثمارية العقارية.
** ال�باب هو امل�تقبل وهو التقدم ،وجمتمعاتنا باملعايري الن�بية هي جمتمعات
ي�كل ال�باب فيها الن�بة الأكرب ،وا هتمام بهم على كل امل�تويات وعرب كل
ا هتمامات يعني امل�تقبل الأف�ل للوطن واأبنائه مب�يئة اهلل.

* وكيف توجهون ال�شباب ،كمك ّون حيوي وواعد يف بالدنا ،لال�تثمار
العقاري؟

اخلط

حو�ر� /لمان �لعيد-علي �آل ثومير

ال�شيخ عبد اللطيف النمر مع بع�ض ال�شخ�يات

 -العدد الأول  -ربيع الثاين  1432 -هـ املوافق مار�س  2011 -م

ال�شيخ عبداللطيف النمر رجل اأعمال من نوع خا� ،ا�تطاع بخربته وجتربته ان يجمع
بني ثنائية الذهب والعقار ،يقول اإنه عا�شق الذهب ،والذهب يجري يف عروقه ،لكنه اأوىل
اهتماما كبريا بالعقار ،انطالقا من كونه قطاعا يقدم من خالله خدمة لوطنه وجمتمعه..
فهو ورث فكرة الذهب (�ناعة وجتارة) من والده ،وكان �احب اول م�نع للذهب يف
املنطقة ال�شرقية ..تعر�ض لنك�ة كادت ان تبعده عن ن�شاط الأعمال لكنه اعاد لنف�ه
الثقة ،وانطلق نحو افق ا�تثماري وا�ع من بوابة الذهب اي�ا.

ال�شيخ عبد اللطيف مع ال�فري الأوكراين
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** يف الواقع يحتاج كثري من �بابنا اإىل ت�صحيح يف الروؤية والتطلع ،وحني
يطغى الهاج�س الوظيفي لل�باب والتوقف عند هذا احلد� ،يكون الأمر مفتوح ًا
ل آخرين فقط يف جمال ا �تثمار ،واأعني اأنه يجب على ال�باب اأن يهتم
مبجا ت ا �تثمار واأخذ اخلطوات اجلادة يف هذا ال�بيل ،فال يوجد يف العامل
كله دولة واحدة يكون الرتكيز فيها على الوظيفة فقط ،واإمنا يجب اأخذ زمام
املبادرة من ال�باب كذلك عرب خطوات فتح امل�اريع مب�توياتها املتنوعة ،ومن اأدعو اإىل �جل اأخالقي
وعملي لكل م�تثمر عقاري
خالل احلوافز التي تقدمها ال�صناديق الوطنية يف هذا املجال.

** يف البداية لدينا كل ا �تعداد على توجيه كل من يرغب من ال�باب واإفادتهم
من خرباتنا وخربات جمموعتنا ا �تثمارية ت�جيع ًا لل�باب وخدمة لوطننا
العزيز ،ويف احلقيقة اأجد اأن ال�باب جميعهم اأبنائي يف كل مناطق اململكة * نعود لال�تثمار العقاري بالذات ،هل جتدون التعامل مع جميع امل�تثمرين
ومدنها ،واأ�عد بتقدمهم اإذ يف كل تقدم لأبناء وطننا تقدم للوطن والعالقة بنف� الثقة؟
** القاعدة  :اأن ت�ع يدك اإ بيد من تثق فيه ،و الأ�ماء التي لها تاريخ نظيف
منعك�ة متام ًا فكل تقدم للوطن هو تقدم لأبنائه.
* ما هي ن�ائحكم لل�شباب من اأجل الإ�هام يف التنمية والبناء؟
هي اجلديرة بالتعامل ،و�تان بني الطيبني و»املتطايبني» ،فال بد من ال�ؤال
** يجب اأن يكون لدى ال�باب الدافعية واملبادرة وتاأكيد الثقة بالنف�س وا �تفادة والفح� قبل الإقدام على اأي م�روع ا�تثماري.
خربات �شركتنا رهن
* وعن امل�شاكل التي تعرت�ض امل�تثمر ال�عودي ما ذا تقولون ؟
من النماذج الناجحة من ذوي اخلربات وال�جاعة التي تعني ا �تهتار.
اإ�شارة ال�شباب ال�عودي
* وكيف ترى جمال ال�عودة وتطبيقه يف جمال ا �تثمارات املتنوعة يف ** هناك جملة من امل�اكل مازالت تواجه امل�تثمر ،ولنا توا�صل مع اأ�صحاب
الوطن؟
ال�مو الأمراء ،وا�صحاب املعايل الوزراء يف اجلهات ذات العالقة با �تثمار،
** املبد أا زم و�روري كما يتفق اجلميع عليه ،ولكن اأين هو التطبيق ،فنجد اأن وهناك خطوت متقدمة وحازمة يف ت�صحيح ومعاجلة هذه امل�اكل ،خا�صة بعد اأن
هناك من �عاف النفو�س ممن ميار�س ما يعرف بال�عودة الوهمية ،مما تكون تكونت للف�اد اأوجه متنوعة وبداأت اجلهات الر�مية بتطبيق الأنظمة والت�ريعات
له انعكا�اته اخلطرية على الوطن واأبنائه.
التي تعرت� تقدم اجلوانب ا �تثمارية.
* ولكن اأ جتد اأن هناك نظم ًا ولوائح ملزمة بال�عودة؟

** الأنظمة موجودة ،ولكن م�كلتنا يف تطبيقها ،وفرق بني و�ع الأنظمة وبني

* ال�شيخ عبداللطيف النمر ،نتحول حلديث عن الذهب ،واأنتم من رموزه ،
فماذا لديكم بهذا اخل�و�؟

ال�شيخ النمر يف حديث لـ « اخلط «
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** هذا �صحيح  ،فقد تعاملت مع الذهب منذ كان عمري ع�ر �نوات  ،وبذا
حتولت املهنة اإىل ع�ق ،يلون اأفق حياتي  .فاأنا من عائلة جتاريةُ ،عرفت تاريخيا
باملنطقة ال�رقية بالعالقة احلميمة مع الذهب والعقار ،فوالدي احلاج اأحمد
النمر من رجال الأعمال املعروفني بهذه املهنة ،وهي �صياغة وجتارة الذهب  .كافة
اأبناء عمومتي من التجار والعاملني يف هذه املهنة ..بالتايل مل يكن بامل�تغرب اأن
اأكون جزءا من تلك العائلة ،واأن اأنتج كافة منتجاتها.
*هل يعني ان ن�شاطكم كان ذهبا فقط ،ثم انتقل اىل العقار ،ام هناك ان�شطة
اخرى كانت لدى العائلة ،وانتم منها؟

** مل يقت�صر ن�اطي التجاري على جتارة الذهب يف اململكة ،بل جتاوز ذلك
احلد اإىل العمل بالبور�صة العاملية ،اأي اأنني تاجر �عودي يل اأفقي العاملي ،التي
منا ب�بب خربتي التي ا�تقيتها عرب �نوات طويلة من العمل اجلاد وامل�تمر..
فلم اأكتف بذلك بل كنت �صاحب مبادرة مهمة باأن �اهمت مع اأحد زمالئي يف
اإن�اء اأول م�صنع للذهب يف املنطقة ال�رقية ،والتي تتجاوز يف الوقت احلا�ر
حوايل  15م�صنعا.
* ماهي ذكرياتك حول تلك املهنة ؟

** لعلها مهنة البحث عن الإبداع  ،كونها تعتمد على الرباعة يف ال�صياغة حيث
اإنتاج املنتج ،واإظهاره على �كل حلي وجموهرات ،بديعة يف �بكها ورقتها
ال�شيخ اأحمد النمر اإىل جانب ا �تاذ عبد الرحيم نقي اأمني عام احتاد الغرف اخلليجية

* ما تف�يالت العمل يف تلك ال�ناعة ؟

** اإن امل�صوغات الذهبية يف املنطقة ال�رقية ،ويف عموم اململكة قبل ثالثني
عاما كانت تعتمد على العمل اليدوي ،وال�صياغة اليدوية ،وهي مكلفة من حيث
الزمن ،و املال ،ف�ال عن اأن الإنتاج اأقل ،رغم كون اجلوانب الإبداعية فيها اأكرث
يف الغالب من ال�صناعة الآلية ،لذا قررت ـ اأنا وزميلي ـ اأن نقيم هذا امل�روع
ليكون اأول م�صنع يف املنطقة ال�رقية ،وقد زاد اإنتاج الذهب ،كونه يعتمد على
الإنتاج الآيل ،الذي يقدم منتجات اأكرث ،يف زمن اأقل ،و تختلف بالطبع اجلودة
هنا عن هناك ،لأن اجلودة يف املنتج الذهبي تعتمد على كمية الذهب املو�وع
يف املنتج.
* هل كانت خطواتك ناجحة دائما اأم �شابتها بع�ض ا رتباكات؟

** هي مزيج بني هذا وذاك .اأقيم امل�صنع وهلل احلمد ،و�صار �من تاريخنا
ا قت�صادي ،اإ اأن الأهم يف احلياة ال�خ�صية لدىّ هي ما بعد هذا امل�صنع،
حيث اأنني رغم تركي العمل يف امل�صنع املذكور ،مل اأترك ن�اط الذهب ،فدخلت
جتارب عديدة يف هذا املجال ،لعل اأهمها التوا�صل مع البور�صة العاملية للذهب،
وقد حققت اإجنازات طيبة لنف�ي ،لكني ـ بعد ذلك ـ تعر�ت خل�ارة فادحة
كادت اأن تق�ي علي ،وتبعدين عن هذا الطريق من الأ�صل ،واأكون كمن �صرت يف
خرب كان ،و اأنكر اإنني تعر�ت اإىل ما ي�به الأزمة النف�ية ،لكن تلك النك�ة
كانت مبثابة اخلطوة الأوىل ل إنطالق مرة اأخرى ،فوقفت بني خيارين :اأما
ا نتهاء والزوال واخلروج من ال�وق ،مثل العديد من امل�تثمرين ،الذين تعر�وا
للخ�ارة ،اأو البقاء واللجوء اإىل خيارات اأخرى ،فالتجارة كما قال من قبلنا وكما
نقول نحن هي «ربح وخ�ارة» ،فكان خياري هو الذهب اأي�ا ،ولكن من خالل
�وق اجلملة ،فعملت بتجارة اجلملة ،اأي اأنني كنت اأ�رتى امل�صوغات املختلفة،

** اإن اأبرز الدرو�س من تلك النك�ة التي تعر�ت لها واأنا يف بداية حياتي
العملية ،جعلتني اأعيد النظر يف الكثري من املبادئ التجارية التي اأحملها ،لعل
اأبرزها عدم و�ع البي� كله يف �لة واحدة ،فقررت اأن تكون ا�تثماراتي
متنوعة بني الذهب ،والتجارة ،والعقارات ،ف�ال عن اأن النجاح ياأتي من
الوقوف بني خيارين اأما الزوال واأما البقاء فاخرتت البقاء باإ�صراري على اأن
عن اأي نوع من ال�صناعات الأخرى ،فم�صنع الذهب يتطلب اأن يكون يف مواقع
ابني نف�ي بنف�ي من جديد ،فكان خياري النجاح ،والعمل املتوا�صل ،التوقف بعيدة اأو منعزلة فهو ي�بب م�اكل �صحية اأو بيئية  ،بل يحتاج اأن يكون �من
اأمام العقبات ،واإن كانت كبرية وباعثة على الإحباط.
احلدود ال�كنية ،كي يتعر� لل�رقة ،كما اأن الأر� التي يحتاجها م�صنع
* ملاذا اخرتت الذهب دون غريه؟
الذهب تكون كبرية ،كما �اهدنا ذلك يف م�صانع الذهب بالعديد من الدول
والكل
النا�س،
يدي
بني
دارجا
فيها
الذهب
كان
** اإن اململكة من الدول التي
العربية والأوروبية  .وحتى ن�صل اإىل �صناعة اأف�ل يفرت� اأن يتم تفهم وجهة
يتعامل معه ،لكن اخلط أا الذي حدث يف ال�نوات الأخرية ،هي اأنه وحينما ارتفع نظر م�صنعي الذهب ،وخربتهم  ،ووفق معطيات �وق الذهب ؛ فالذهب يحتاج
�عر الذهب قام كثري من النا�س ببيع ما لديهم من م�صوغات ذهبية ،ظنا منهم اإىل م�صنع ذي م�احة كبرية ،و يحتاج اإىل معدات �خمة  ،فهو معدن �صغر
اأن الذهب �وف يعود رخي�صا ،واأنهم �يعودون بعدها لل�راء واإعادة ما باعوه ،حجمه واإن غال ثمنه ،والكلفة تكمن يف املادة الأولية للذهب.
وقد حققوا �يئا من الربح ،واجتهوا ـ مقابل ذلك ـ نحو معادن اأخرى ،مل تكن اأقل * كيف ميكن دعم هذه ال�ناعة ؟
حا من ناحية ارتفاع الأ�عار ،اإذا مل تكن اأرفع واأعلى واأغلى ،لكنها اأقل اأهمية ** خدمة ودعم القطاع ميكن اأن تتم من خالل فتح احلدود ،وت�هيل اجلمارك،
من الذهب ،فالثقة بالذهب قد �عفت ،ومل يعد التعامل معه كمعدن غال وكرمي ،كي يدخل الذهب اإىل البالد ب�كل اأو�ع.
يقف اأمام تقلبات الزمن ،اإذ من ال�هولة اأن يتم حتويله اإىل نقود �ائلة ،فهو * ما احلكمة التي ميكن اأن نتعلمها من فن �ناعة الذهب ؟
قطاع مير� و ميوت!!.
** اإن الذهب هو خيار املجتمع ال�عودي ،يف كثري من الأحيان ،اإذا كانت الأمم
الذهب؟
جتارة
عامل
يف
التجارة
* وماذا عن طبيعة
تلج أا اإليه اأوقات احلروب ،فاإننا قد تعر�نا لظروف اقت�صادية بالغة الدقة ،
** اإن من اأ�د القطاعات التي ينبغي اأن تتم توطينها و�عودتها هي قطاع الذهب ،فعلينا اأن نعيد النظر يف التعامل مع الذهب؛ فالذهب كلما كان قدميا كان اأكرث
فمحل بيع الذهب بد اأن يكون العامل به �عوديا ،واعيا ،اأمينا ،ومميزا ،كونه نقاء ،اإذ يتم خلط امل�صوغات الذهبية مبعادن اأخرى ،هذه املعادن مع مرور الزمن
يتعامل مع �لعة دقيقة ،وزبائن اأغلبهم من الن�اء ،لكن امل�كلة اأن املحالت باتت تتحلل وتذوب ،لكن الذهب يبقى نقيا وثمينا ،وهو كثريا ما يعود اإىل نقاوته قبل اأن
تتعر� لهجران من قبل الزبائن ،و�وف نعاين كما يعاين غرينا من القطاعات ..يخلط باملعادن الأخرى .
من هنا بات علينا اأن نعيد الثقة �تخدام الذهب ،فهو م�صدر ثراء للكل ،كونه * اخلال�ة  ..ماذا ترى و�ع �وق الذهب يف الوقت احلا�ر؟
معدنا ثمينا ،هو مبثابة ثروة جنلبها من اخلارج لتبقى لدينا يف البالد ..اإذ من ** كنت اأقوم بالعمل بيدي ،واأ�صيغ املجوهرات بخربتي ،لكنني يف الوقت احلا�ر
املوؤ�ف حقا اأن يكون هذا املعدن الثمني هو اآخر اهتماماتنا ،فلجان الذهب اأتوىل التجارة ،واأ�عر بالأ�ف على ما يعانيه القطاع ،من حتديات خمتلفة ،اأعتقد
هي اآخر اللجان يف الغرف التجارية ال�صناعية ،وهي اآخر جلان احتاد الغرف اأن الذهب يحتاج اإىل معاملة من ذهب.
اخلليجي ،من هنا بات �روريا دعم جتارة و�صناعة الذهب ،على غرار ما يحدث * برغم ان�شغا تكم يف املجا ت ا �تثمارية وتراأ�كم لكثري من املجموعات
للقطاعات الأخرى ،فهي ثروة تخدمنا ،هي بال �ك اأف�ل من العديد من ال�لع واللجان ،اإ اأننا جندكم متميزين يف التوا�ل الوطني وا جتماعي يف كل
ا �تهالكية ،مبعنى علينا اأن ننظر اإىل الذهب نظرة اقت�صادية ..كما ينبغي منا�بات الوطن واملجتمع ،فكيف توفقون بني كل هذه اجلوانب؟
على اجلهات املعنية التحقق من نقاوة الذهب الذي يدخل الأ�واق ،ولي�س ذلك ** الإن�ان له �مته و�ماته ،واهتمامي بالتوا�صل على م�توى الوطن واملجتمع يف
اأمرا �صعبا ،فهناك اآلية لفح� الذهب ملعرفة كونه �ليما نقيا اأم مغ�و�ا ،اإذ كل املنا�بات والفعاليات الوطنية وا جتماعية والثقافية يرجع اإىل جملة مقومات
لي�س كل ما يلمع ذهبا� ،واء من خالل الفح� املخربي الب�يط  ،اأو من خالل �خ�صية ونف�ية وا�تعدادات متنوعة تنطبع فتتحول اإىل ملكات تلقائية ،واإدارة
الفح� املخربي الدقيق ،وكالهما يوؤدي الهدف نف�ه ،ويك�ف حقيقة ال�لعة الوقت بكفاءة وفاعلية هي مهارة اأمتنى اأن اأجنح فيها دائم ًا.
 ،بالتايل فاإن رفع اجلمارك عن الذهب ،مينع من التحقق من نقاء الذهب * كلمة تكون م�ك اخلتام منكم؟
** اأ�أل اهلل تعاىل اأن يوفقني لر�ا اهلل ور�ا الوالدين واأن اأجنح يف خدمة
امل�تورد ،خا�صة واأن هناك اأجهزة حديثة حتقق هذا الغر�.
* وملاذا كان الذهب غايل الثمن؟
وطني واأبنائه يف كل مدن اململكة ومناطقها ،فكما ذكرت اجلميع اإما اأبنائي اأو
** مل يكن الذهب يف يوم من الأيام رخي�صا ،اأو �ائعا ،مبعنى اأن ا رتفاع احلايل اخواين.
يف �عر الذهب يعد ارتفاعا ،ففي وقت من الأوقات تعاملنا مع جرام الذهب هذا اللقاء كان مع ال�يخ عبداللطيف النمر  ،الذي ي�كل بح�وره املخل�
بثالثة ريا ت ،ومل يكن حينها ذلك ال�عر رخي�صا ،فالذهب كاأي �لعة يتما�ى و�خ�صيته املتاألقة عرب منظومة من ال�جايا وال�مات التي اأهمها التوا�ع وحب
�عره مع �يئني  :ال�عر العاملي ،والعر� والطلب املحلي.
اخلري للجميع.
* و�ناعة الذهب ..ماذا عنه ؟
** اإن الدولة ـ اأيدها اهلل ـ متنح قرو�ا لكل منتج ،ولكل �صناعة ،ولكل م�روع ذي
جدوى اقت�صادية ،والذهب قطاع هام يحتاج اإىل دعم ،بيد اأن �صناعته تختلف
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** ل إجابة على هذا ال�ؤال ،اأترك اجلواب ( بني قو�ني) ...

* ماذا ت�تدعيه عبارة �معت من ينقلها عنك  ،وهي» اإن الذهب يجري يف
دمي»؟

** رغم اإنني تلميذ يف مدر�ة الوالد ،اإ اأن حما�س ال�باب ظل يوجهني يف
بداياتي ،اإ�افة اإىل ما مييز جيلي من احليوية و�صقل املهارة ،وهو ما دفعني
كي اأعمل �يئا مميزا ،اأجد ذاتي من خالله ،واأحقق طموحاتي ال�خ�صية عن
طريقه ،ومل يكن الوالد ليمانع من ذلك ،بل كان ي�عر با رتياح وا بتهاج ،وهو
يراين اأخطو يف هذا الطريق ال�صعب خطوة بخطوة ،لكن بقوة وثبات  ،كي اأتخطى
ال�صعاب بهدوء ،فدخلت م�اركا العديد من الأن�طة التجارية ،املختلفة من قبيل
جتارة لعب الأطفال واملقاو ت ،ولكن بحكم اأن الذهب يجري يف عروقي ،فقد
قررت اأن اأدخل يف �راكة مع اأحد زمالئي رجال الأعمال لإن�اء م�صنع ذهب
يف املنطقة ال�رقية ،وقد اأقيم امل�روع ،وهو يعمل الآن على اأف�ل ما يكون ،وقد
اآلت ملكيته اإىل ال�ريك الآخر ،بعد اأن انف�ت تلك ال�راكة ،وبقى نتاجها قائما
خلدمة ا قت�صاد الوطني يف اململكة .

* ما الدرو� التي تعلمتها من خالل رحلتك العملية؟
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* ال�شيخ عبداللطيف النمر رئي� جلنة الذهب واملجوهرات يف غرفة
ال�شرقية التجارية ،وا�تقلتم من رئا�ة اللجنة ،فما هي الأ�باب؟

* وماذا مييز جيلك عن جيل الوالد؟

حوار
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** يف الواقع ،حتدثت كثري ًا يف اأكرث من لقاء عن الذهب بتف�صيل ويف اأكرث وجمالها ،والرباعة يف ت�ويقه ،واملهارة يف فهم حركة ال�وق ،التي اأعتربها �وقا
من دورية ،ولعلي اأ�ري هنا باإيجاز واأقول ،اإن الذهب معدن كرمي ،والكرمي عاملية بدرجة عالية ،فال�عر هنا هو ال�عر يف اأدغال اأمريكا اجلنوبية ،ويف اأ�واق
يخون ،وهو ورد ا�تثماري مهم ويجب امل�ي يف الت�جيع نحو ا �تثمار يف اأوروبا على حد �واء .
جتارته وت�صنيعه ،ومعاجلة معوقات ا �تثمار ال�عودي فيه مبا يكفل اإحداث * هل هي الوراثة اأم ا جتهاد؟
نقالت �رورية يف هذا املجال ،واأرى باأن روؤية امل�تثمر ال�عودي يف اأ�واق ** تعاملت مع التجارة بالوراثة ،كون والدي هواحلاج اأحمد النمر ،رجل الأعمال
الذهب جديرة جد ًا بالأخذ وا هتمام ،اأما عن جمموعتنا فنحن من امل�تثمرين املعروف يف املنطقة ال�رقية ،خ�صو�صا يف قطاع الذهب ،فمن والدي تعلمت الكثري
الذين لهم دور كبري يف الذهب لعدة اعتبارات منها تاريخ العائلة العتيد يف هذا من مبادئ التجارة ،وطريقة التعامل مع حتو ت وتطورات وتقلبات الأ�واق،
املجال ،والت�جيع امل�تمر من قبل الدولة ومعاجلة كل الأو�اع التي تعوق التقدم ف�ال عن الزبائن ،وحاجاتهم وتطلعاتهم ،فقد كان الوالد كثري الن�صح يل،
وكثري ا هتمام بي خطوة بخطوة ،خ�صو�صا واأنني ابتداأت بالعمل منذ ال�نوات
ا قت�صادي يف هذا املجال ،واأختم بقويل اإنني اأثق بالذهب كثري ًا. .
الأوىل املبكرة من عمري ،اأي قبل ال�ن العا�رة ،وبقيت م�تمرا يف العمل مع
* وماذا عن الغ� يف الذهب ،هل هو موجود؟
** الغ� قد يكون يف كل �يء ،وعن الذهب فقط قيل»:لي�س كل ما يلمع ذهب ًا» ،الوالد حتى اأنهيت املرحلة الثانوية ..فاأنا تلميذ احلياة ،وتلميذ التجارب ،وابن
ال�وق ،وح�ب قول ا ح�ائيني «�صايغ ولد �صايغ»!
ولذا فا حرتاز يف التعامل مع الذهب اجليد �روري.

واأبيعها للمحالت مبا�رة ،فكان �وق الذهب منقذا يل ـ بعد اهلل ـ لأعود مرة
اأخرى اإىل عامل الأعمال ولكن ب�صورة اأكرث �صالبة و حيوية ،فمن خالل �وق
اجلملة �صرت اأتعامل مع بيع ال�بائك الذهبية ،وكذلك اخلردوات الذهبية.

نعم لل�عودة الوطنية
و لل�عودة الوهمية
ادعو ال�شباب لدخول
جما ت ا �تثمار العقاري
فهو اأف�ل من الوظيفة
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جعفر ال�شايب

علي العبا�

عقد الأمري الراحل في�صل بن فهد بن عبد العزيز اآل
�عود الرئي�س العام ال�ابق للرئا�ة العامة لرعاية ال�باب
ال�عودي يف الريا� يف �هر جمادى الأوىل عام 1395هـ،
لقا ًء مع عدد من الأدباء واملثقفني من مناطق اململكة العربية
ال�عودية؛ للتباحث حول �أن �صيغة موؤ��ية لتفعيل الثقافة
ورعايتها .وانطلقت فكرة الأندية الأدبية يف اململكة العربية
ال�عودية ،حيث كان النقا� يدور حول �بل اإحياء �وق
عكاظ ،وبعد تداول هذه الفكرة اقرتح الأديب عزيز �ياء
فكرة اإن�اء اأندية اأدبية يف املدن ال�عودية الكبرية ،وقد
بارك ا مري في�صل له هذه الفكرة ،واأيدها احلا�رون ،وبعد
ا جتماع باأيام �صدرت املوافقة على اإن�اء اأندية اأدبية يف كل
من :مكة املكرمة واملدينة املنورة والريا� وجدة والطائف
وجازان.
ثم توالت الأندية الأدبية يف ا فتتاح  ،فاإ�افة اإىل الأندية
ال�تة املفتتحة عام 1395هـ  ،مت افتتاح اأندية اأدبية يف
كل من :تبوك ومنطقة احلدود ال�مالية واجلوف وحائل
والق�صيم واملنطقة ال�رقية والأح�اء والباحة واأبها
وجنران ،ويف عام 1426هـ انتقلت املوؤ��ات الثقافية الأدبية
ومنها الأندية الأدبية من الرئا�ة العامة لرعاية ال�باب اإىل
وزارة الثقافة والإعالم ال�عودية ،وبلغ عدد الأندية الأدبية
يف اململكة العربية ال�عودية �تة ع�ر ناديا اأدبيا.
وقد �هدت ال�احة الأدبية باملنطقة ال�رقية نه�ة ُيفخر
بها؛ حيث يقوم النادي باإقامة الن�اطات املنربية من
اأم�يات �عرية وق�ص�صية وثقافية ونقدية ،كما ي�صدر
النادي جملة دورية اأ�ماها جملة دارين ،وقد قام النادي
باإ�صدار العديد من الكتب الأدبية والق�ص�صية والروائية
والنقدية ،بلغت عددها اأكرث من مئة كتاب .ولكن الأمر
يزال حمدود ًا حيث املعلوم اأن املنطقة ال�رقية هي من اأكرب
مناطق اململكة م�احة ،واأغزرها انتاجا للثقافة ،والأهم من
ذلك اكتظاظها بالأدباء والطاقات الواعدة.

علي العبا�»منتدى الو�طية»

تهتم معظم الدول املتقدمة برعاية اأدبائها ومثقفيها

كمال اأحمد املزعل»منتدى �يهات»
لعل املتتبع لتاريخ منطقة القطيف الثقايف  ،يلحظ متيزها
الوا�ع ثقافيا  ،الذي جتاوز احلدود  ،وقد ت�افرت عوامل
�تى �اهمت يف هذا الواقع  ،ولي�س املجال هنا للحديث عنها
بالتف�صيل  ،فالبيئة البحرية وكذلك الزراعية  ،والعامل
اجلغرايف عالوة على اجلانب الديني  ،اإ�افة اإىل قدم
هذه املنطقة تاريخيا كلها عوامل اأدت اإىل زرع بذرة الثقافة
وا هتمام بال�أن الثقايف ،يف هذه املنطقة  ،وجند ذلك جليا
يف احلراك الثقايف العام الذي ن�هده  ،فمن جلان ثقافية
وجمعيات وم�ابقات  ،اإىل منتديات متعددة توزعت على
مدن املحافظة  ،ولعل منتدى �يهات الثقايف الواقع يف مدينة
�يهات  ،احد تلك الثمار لذلك احلراك الوا�ع ،فلو وجود
هذا ا هتمام ملا كانت فكرة اإقامة هذا املنتدى تظهر على
ال�احة  ،ولو ا عتقاد بوجود عدد كاف من املهتمني ملا كان
قرار افتتاحه اأي�ا  ،هذا املنتدى الذي تاأ��س عام 1429هـ
 ،بندوة ل�ماحة ال�يخ ح�ن مو�ى ال�صفار ،مرورا باأخرى
لال�تاذ حممد املحفوظ و�صو اإىل الكاتب ال�اعر ح�ن
ال�بع � ،اهم يف تقدمي واإبراز العديد من الطاقات  ،و�اهم
كذلك يف اإثراء امل�هد الثقايف املحلي .
نتمنى اأن تظل هذه املنطقة رافدا مهما للثقافة والفكر  ،وان
تقدم املزيد واملزيد من املادة الراقية التي ترثي بها ال�احة
الثقافية يف العامل العربي  ،وتنتقل من مرحلة الريادة اإىل
مرحلة القيادة يف العمل الثقايف.
على وزارة الثقافة املبادرة لتاأ�ي� ناد ي�م كل
الفعاليات من�ور �الح �الط»مثقف»
بد يل من كلمة �كر و اأمتنان اأقولها ل أ�تاذ فوؤاد ن�صر
اهلل على اهتمام ِه بي و اإخراجه اأياي من العزلة التي فر�تها
على نف�ي طواعية  ،فله ال�كر كل ال�كر على ما فعل 0
بداية 00اأن تكتب معناه اأن تواجه ال�صعوبات الكثرية و اأهم

وجود نادي �ي�هم يف �د الفجوة الثقافية
منري النمر»اعالمي و�شاعر»
اعتقد باأن توفري وزارة ا عالم لناد اأدبي يف حمافظة القطيف
مطلب ثقايف لأبناء املحافظة التي تت�ع فيها رقعة ال�عر
والأدب ،اإن ما ينق� املحافظة يف هذا املجال هو اإيجاد جو
ثقايف تديره موؤ��ة قادرة على احتواء اجلو الثقايف والأدبي
يف القطيف ،خا�صة اأن لدينا منتديات اأدبية تقيم اأم�ياتها
ويفتقر بع�ها مكانيات النادي لكنها تقدم جناحات متعلقة
بتحويل الأدب من نخبويته اإىل النطاق ال�عبي ،وهو جناح
ي�تحق الدعم ذلك اأن وجود نادي �ي�هم يف �د فجوة
الفراغ احلا�صل لغياب هذه املوؤ��ة.
كما األفت باأن بعد امل�افة بني النادي الأدبي يف املنطقة
ال�رقية والقطيف يحول دون و�صول الكثري من ال�عراء يف
املحافظة التي تكاد جتد قرية اأو مدينة كبرية تخلو من
ال�عراء ،بل ع�رات ال�عراء والقا�صني.
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من�ور �الح �الط»مثقف»

منري النمر
»اعالمي و�شاعر»
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الفعاليات باملحافظة تقوم على جهود فردية
جعفر ال�شايب»منتدى الثالثاء»

يت�ح للمتابع لأخبار املنطقة ال�رقية وحمافظة القطيف
على وجه اخل�صو� ،اأن املحافظة وبجهود فردية واأخرى
اأهلية ،تتوافر فيها الع�رات من الفعاليات واملنا�ط
الثقافية والفنية املختلفة وب�صورة م�تمرة .فهنالك املعر�
الفنية الت�كيلية والت�صوير ال�وئي مبختلف ا�كالها التي
تقام بانتظام ،واملنتديات الثقافية ا هلية التي تعترب ا�افة
حقيقية للم�هد الثقايف يف اململكة ،ا�افة اىل اجلماعات
ال�عرية التي تنظم ام�يات يف خمتلف املنا�بات.
اأما املهرجانات الرتاثية والتي تقام يف خمتلف املدن ويف
فرتات خمتلفة طوال العام فت�توعب العديد من الفعاليات
الثقافية والفنية كامل�رحيات ومعار� الكتب والفن
ا ن�ادي .وتن�ط يف حمافظة القطيف مبادرات ثقافية
�بابية رائدة منها برامج تعليم ا��س الكتابة ال�صحفية،
وبرامج «القراءة للجميع» الذي يهدف للت�جيع على القراءة
واملطالعة احلرة ،وبرنامج «الفنان ال�صغري» الذي ينحو
باجتاه احت�ان الكفاءات الفنية من �صغرها .ا�افة اىل كل
ذلك فهنالك امل�ابقات امل�تمرة يف كتابة الق�صة ال�صغرية
والبحوث املختلفة ،والتي حتت�نها موؤ��ات عديدة منها
جائزة القطيف لالجناز.
اما حركة التاأليف يف القطيف فهي متقدمة جدا ويف خمتلف
املجا ت الثقافية والتاريخية وا دبية حيث ان ا�صدارات
اأبناء املحافظة ،تالقي ا�تح�انا وقبو عند املوؤ��ات
املهتمة بالن�اط الثقايف وقد حاز العديد منهم على جوائز
وتكرمي من قبل موؤ��ات حملية وعربية واقليمية.
امام هذا الو�ع الثقايف املتميز ،فاإنه مما �ك فيه اأن
تكون احلاجة ما�ة لوجود ناد اأدبي يف املحافظة يقوم
بدور احت�ان هذه املنا�ط وا عمال الثقافية ودعمها
وم�اندتها ،كي ت�اهم يف رفد احلركة الثقافية على م�توى
اململكة واأبراز هذا النتاج على م�توى الوطن.
اأ�صالة القطيف وثقافتها اأهم مقومات وجود ناد

واحت�انهم من خالل تاأ�ي�س نواد اأدبية جتمع الأدباء
واملثقفني وتنمي من هواياتهم واإبداعهم .
كما اهتمت حكومتنا املوقرة بهذا اجلانب فاأ��ت وفتحت
عدة نوادي يف جميع مناطق اململكة وهذا اأمر جميل وطيب
 ،ماعدا وبكل اأ�ف واىل وقتنا هذا مل يوؤ��س نادي اأدبي
يف منطقة القطيف باأكملها علما باأن هذه املنطقة معروف
عنها بني اأوا�ط املجتمعات الأدبية والثقافية يف جميع اأنحاء
العامل العربي والإ�المي العراقة والأ�صالة والثقافة والأدب ،
وكانت و تزال ترزخ بكثري من الأدباء واملثقفني  ،فكم ولدت
من رحمها مفكرين ومثقفني واأدباء  ،وكم اأمتنى من حكومتنا
الر�يدة اأن تهتم بهذا ال�أن وذلك بتاأ�ي�س نادي اأدبي يف
منطقة القطيف يف اأقرب وقت .

هذه ال�صعوبات واأ�دها هي اأن ت�تخدم منهج ًا معين ًا تلتزم
مِ نه ال�صدق و الأمانة ،اأن تكتب معناه اأن تعرب عما يف داخلك
بكل جراأة و�فافية 0
ما طرحه الأ�تاذ فوؤاد ن�صر اهلل من عزم ا�صدار جملة
تعني با احلراك الثقايف ملنطقة القطيف ً ،
حمل نف�ه حم ًال
ثقي ًال جدا ولكنه حمل جميل ورائع طاملا حلم به اإن�ان هذه
املنطقة0
اإن �صدور جملة جديدة يعني تنكر ًا ملا هو موجود من
جمالت حملية قطعت اأ�واطا متميزة يف جمال الثقايف
واملعريف كمجلة قوافل وحقول َو الفي�صل َو عالمات َو نوافذ
و غريها الكثري 0
اإن �صدور جملة تعنى با احلراك الثقايف و ا جتماعي هو
اأمل من�ود يربز للقارئ الوجه احل�اري املتميز و الوعي
الثقايف العميق املتحرر واملحلق دائما نحو ف�ائات وطنية
واإن�ائية بروؤية معا�صره ت�هم يف خدمة الوطن و اإن�ان هذا
الوطن0
اإن �صدور هذه املجلة يلقي عليها م�ؤولية احت�ان كل
القدرات ال�باب الواعدة  ،فالقطيف مليئة با املواهب
املبدعة من اجلن�ني0
متمنيا ان يكلل هذا ا اجلهود با النجاح كما اأمتنى على وزارة
الثقافة ان تبادر م�كورة باإن�اء نادي اأدبي ملنطقة القطيف
ي�م كل الفعاليات للمنطقة كل املنطقة بدون ا�تثناء0
ويف الأخري على هذه املجلة اإذا ما اأرادت ا �تمرار ان يكون
اأفقها املعريف مفتوحا على املنتج الثقايف املحلي لكل مناطق
الوطن و على الثقافة الإن�انية املعا�صرة لتوؤدي غر�ها
املن�ود يف قول كلمة احلق وتنوير العقول0

اخلط

القطيف تلك الواحة اخل�راء  ،املمتدة جذورها يف اأعماق التاريخ ،ح�ارات �ابقة  ،وتاريخ حافل بالعلم والثقافة
واملعرفة 0تلك اأمور متفق عليها  ،وهي بالتاأكيد مقومات ملجتمع يتوارث الثقافة كابرا عن كابر 0وهناك دائما �ؤال
حثيث عن �بب عدم وجود ناد اأدبي بهذه املحافظة العريقة0
جملة «اخلط» وهي حتبو نحو و دة العدد الأول توجهت لعدد من املهتمني بال�شاأن الثقي حول ذلك املو�وع0فيما
يلي عدد من الأراء املتطلعة لتحقيق ذلك الأمل0

حتقيق

1

احلراك الثقايف املكثف بالقطيف
يف حاجة لناد يعزز مكانة الأدب ويوحد اجلهود

مقال
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ورثت من والدي التجارة وحب العمل ونبذ ا قرتا�ض!
بحارة ما قبل النفط زبائن (التمر) ،واأحفادهم زبائن الثلج
مناف�ة غري �شريفة اعادت يل م�شروع نقل عمال ارامكو

لقد جتاوز عمره الت�عني عاما ،و يزال يعمل ،ويحب العمل ،ويرغب يف ان يكون
عمله متقنا ،ويتابع جملة امل�روعات التي ي�رف عليها او ده.
وحينما التقينا به ،مل يكن يحب ان يكون لقاوؤنا به يف غري املكتب ،ذلك املكتب
الذي يحمل احلى واغلى الذكريات ،وير�صد من خالله ابرز ا جنازات ،واعذب
الأماين  ..فما احلى ا حالم وهي تتحقق على ا ر�.
ذلك هو الرائد ،واملبدع احلاج �عود ابو ال�عود..
البدايات
حينما �ألته :عن بدايات حياته ،مل يكن يجد اجابة اقل اخت�صارا من كلمة «
اأتذكر �يئا» ،قالها توا�عا ،وحا�اه الكذب ،واإمنا هي نظرة اىل ان النتائج
والتجارب التي خا�ها وحقق من خاللها احالمه ،ورغم اهميتها بالن�بة لنا
نحن ا جيال الذي جئنا من بعد ،ا انها لدى من عاي�ها تعترب عادية وعدمية
اجلدوى ،لكن ومع ذلك وحتت ا�صرارنا قال  »:يف البداية كانت مع الكتاتيب ،او
ما نطلق عليه عندنا يف القطيف م�صطلح «املعلم» ،حيث يتعلم الواحد منا مباديء
القراءة والكتابة ،ف�ال عن القراآن الكرمي ،وال�رية النبوية ال�ريفة ،و�رية
اأهل البيت عليهم ال�الم ،وكانت العملية خمتلطة( ،البنات والأو د) ،والكالم
كله للمعلم الذي ياأمر فيطاع ،و اأحد يخالف له اأمرا ،وكان الطفل يتعلم ويتاأدب
من خالل املعلم ،ا�افة اىل ما يح�صل عليه من تربية وتعليم يف املنازل ،التي هي
مدار�س لالخالق والعمل والن�اط»
وبعد «املعلم» يقول اأبو ال�عود »:بعد �نوات قليلة من طلب العلم ،انتقلت مع
الوالد اىل الأعمال احلرة ،وكان عمري حينها مل يتجاوز الع�ر �نوات ،فالوالد

(يرحمه اهلل تعاىل) ،اوجد لدي قاعدة ا�ا�ية انطلقت منها يف كافة تفا�صيل
حياتي وهي (حب العمل) ،فالعمل مقد�س ،والعمل حياة الأبدان ،والعمل كرامة
و�راف ،فكان لدينا حمل �صغري قد بداأنا بتجارة املواد الغذائية ،املتعارف
عليها يف ذلك الزمن ،وابرزها التمور ،حيث كنا ن�رتى التمور من املزارعني،
ا�افة اىل اأن لدينا مزرعة منتجة ،وانتاجها وفري ،نقوم بتعبئتها يف ظروف
م�صنوعة من خو� النخل (القالل ،جمع ق ّلة) ،لنقوم ببيعها على النا�س ،ونقوم
بت�صديرها اىل بالد الهند والبحرين وعمان ،وجنلب من هذه الدول اي�ا بع�
املواد الغذائية املوجودة هناك مثل الفلفل والليمون املجفف (الليمون العماين)،
والتبغ ،وكنا نتعامل يف تلك الأزمنة ،اي قبل البرتول بعملة الروبية ..وكان ابرز
زبائننا يف اوقات ما قبل النفط ،هم نواخذا البحر ،حيث ان الرحلة البحرية ـ كما
البحارة بالغو� و�صيد
نعلم ـ ت�تمر ملدة طويلة ،ت�صل اىل عدة ا�هر ،يقوم بها ّ
اللوؤل ؤو وكان بد لكل حممل من نقل موؤونة اأ�هر ال�صيف من الطعام وال�راب،
فيتم نقل ذلك معهم.
النقل
وحينما دخل البرتول اىل احلياة ا قت�صادية للبالد ،وانتقل الع�رات من
املواطنني للعمل يف �ركة ارامكو ،التي تركز التنقيب لديها يف مواقع بعيدة عن
النطاق ال�كني ،كان ابوال�عود عند احلدث ،وكان احد املبادرين يف التعاطي مع
هذا التطور ،فكان اول عمل ابرمه مع ال�ركة هي نقل العمال من القطيف اىل
مناطق ا�تخراج البرتول يف الظهران والدمام ورحيمة ،حيث يعمل الواحد منهم
هناك لثمان �اعات متوا�صلة ،ليقوم بعد ذلك باإعادتهم .فكان ابوال�عود اول
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ن�رت ال�صحف الأمريكية تقارير عن جنودهم وجاءت ا جابات مذهلة يف جهل اجلنود
ملهمتهم وجهلهم بالبلدان التي يقاتلون فيها ،وهذه حالة اجلموع دوم ًا.
ثم ناأتي اإىل ما هو اأخطر من ذلك وهو اأن الأمية لي�ت رديف اجلهالة ،كما اأن القراءة
والكتابة لي�ت رديف ًا للعلم ،ولكي اأو�ح ذلك �أطرح ثالث جمل كا�فة هي:
 امر ؤو القي�س اأمي يقر أا و يكتب. طه ح�ني اأمي يقراأ و يكتب. حممود دروي� اأمي يقر أا و يكتب.لو قلنا هذه اجلمل بهذا التتابع� ،رنى اأننا نقبل بالأوىل دون اأن يرتتب عليها تقليل من
�أن امرئ القي�س ،و�نقول اإنه اأمي وهو يقراأ و يكتب من دون وجل ،اأما مع طه ح�ني
ف�نقول اإنه يقر أا و يكتب ،ولكننا لن نر�ى بو�صفه بالأمي ،اأما حممود دروي� فاإننا
�رنف� الفكرتني مع ًا ،ولو �صحت اإحداهما عنه فهذا �يقلل من �أنه ،بينما لن يقل
�أن امرئ القي�س يف ال�صفتني مع ًا.
من هذه اللعبة الثقافية �رنى اأن الأمية مل تكن �رط ًا للثقافة عند امرئ القي�س لأن
ع�صره كان ع�صر ًا اأمي ًا ،ولكنه كان ع�صر ًا ثقافي ًا حتى لنجعله نحن املتعلمني منوذج ًا
يحتذى وكنا نرى اأن من يحفظ �عره ويعرف �ريته هو املثقف النموذجي.
واإذا جئنا لطه ح�ني فاإننا �ن�لم حتم ًا اأن القراءة والكتابة لي�ت �رط ًا للتعلم وهذا
الذي يقر أا و يكتب هو عميد الأدب العربي يف ع�صر ي�مى بع�صر النه�ة والتحديث،
ولكن هذا مل مينع الأذن اأن تكون مادة للتعلم ،ويف حالته كان ال�ماع هو امل�صدر للمعرفة،
واإذا قلنا هذا فاإننا �نقول حتم ًا اإن كل �ماع هو تعليم ،و�يكون الأميون يف كل مكان
موؤهلني للتعلم والتح�ر عرب ال�ماع.
واإذا عدنا ملحمود دروي� فاإننا حتم ًا �نحتقره لو ثبت عندنا اأنه اأمي يقراأ و يكتب،
وذلك لغلبة الظن الواهم عندنا باأن التعلم وال�هادات هي العالمة على الثقافة و �بيل
�واها ،وهذا وهم معريف ورمبا اأقول اإنه جتاري جرى ت�ويقه من اأرباب املدار�س واأرباب
الكتاب من نا�رين وموؤلفني ،وهم من يروج لفكرة التعليم والتعلم وح�صره ب�رط
القراءة والكتابة ومن ثم الكتاب ومبيعات الكتب وانت�ار عادة القراءة ،ومن�ي يف ذلك
من غري متعن و روية ،ومل ن�أل اأنف�نا قط ماذا لو حتول ال�عب العربي كله اإىل قراء
وكتبة ...هل �نغزو املريخ بهوؤ ء الكتبة...؟ والأ�صح اأن اأقول :اأن�صاف الكتبة...؟!!!
يف كل التواريخ من ي�صنع احل�ارات هم اأفراد قليلون ويتبعهم جموع حت�صى ،والذي
يغري هي الأفكار والروؤى الكربى ،وهي التي حتول الب�ر من اخلمول اإىل ا لفتوحات،
ومثال اأمتنا الأمية وا�ح للعيان ،حيث حتول خمولها التاريخي اإىل انفتاح عاملي ابتلع
اجلغرافيا واحل�ارات يف ب�ع �نوات.
اإن كل حالة تدقيق يف امل�صطلحات واملقو ت تك�ف لنا كم نحن خا�عون ملا نخرتعه
من معان ،وكم تتحكم املعاين فينا حتى لنقع يف الأوهام ونحن نظن اأننا نتحرر منها،
مل تكن الأمية قط عالمة على اجلهل ومل تكن قط عائق ًا ح�اري ًا ،ورمبا اأجازف اأكرث
واأقول كم جنى العلم علينا من جنايات فاأنتج اجلهل والأمرا� واحلروب ،وعلى امل�توى
الإن�اين �نالحظ حتم ًا اأن الأمي طيب وب�يط وروحاين ،بينما العامل مييل للتاأدلج
والعنجهية والتمذهب ،واأخطر منه ن�صف العامل ون�صف الطبيب ون�صف الفقيه ،كما هو
القول املاأثور عمن يقتل النا�س ويلقى بهم يف اجلحيم.
و�يكون يل عودة ملزيد من القول يف الأمر ويف املخطوطات اأف�صل القول فيهما اإن �اء
اهلل .واإىل حينها فاإين اأطلب من الأعزة القراء والقارئات التاأمل معي بهذا ال�ؤال :هل
لو تعلم العرب  -كل العرب  -القراءة والكتابة وخل�صوا من الأمية متام ًا ..هل �نغزو
املريخ من الغد...؟!!!

�عود اأبوال�عود
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ياأتي م�صطلح الأمية ليكون من اأ�د امل�صطلحات من حيث �وء ا �تخدام ،ويجري
ربطه مبا�رة باجلهل وتن�ب اإليه اأ�باب التخلف ،ويجري دوم ًا الظن (التوهم...؟)
باأن ال�بيل اإىل التقدم هو يف حماربة الأمية .وكم ننعي على اأنف�نا يف اأرقام ون�ب
نتداولها حول ن�بة الأمية العربية ،ونظل نلوك الكالم موهمني اأنف�نا اأن هذا هو �بب
تخلف العرب ،واأننا لن نتقدم مادامت الأمية فينا بهذه الن�بة اأو تلك.
هذا كالم اأول ما نقول عنه هو اأنه كالم غري �صحيح ،ثم اإنه كالم يقر أا الواقع ومل
يقراأ التاريخ ،واأول �صور الواقع هي الهند ،ويكفي اأن نتذكر الطبقية ا جتماعية واجلهل
واملر� وكرثة امل�اكل حتى ليبلغ الأمر اأن يفرز املجتمع طبقة من النا�س يجوز م�ها
تعالي ًا عليها ،وتبلغ ن�بة الأمية درجات عالية حتى لت�مل مناطق كاملة مبجملها،
و�نم�ي بعيد ًا يف القول عن هذه الأو�اع ،ولكننا �نقول اأي� ًا اإن الهند بلد متقدم
علمي ًا واقت�صادي ًا ودميوقراطي ًا ،مع وجود كل تلك العيوب ،وهي عيوب تفوق ما عندنا
باأ�عاف م�اعفة.
ثم ناأتي لنقر أا �يئ ًا عن الأمم ال�الفة ،وهي كلها اأمم تطغى عليها الأمية ،والفئة القارئة
تاريخي ًا هي فئة قليلة جد ًا ،وهذا حكم ي�مل الأمم كلها ،ونحن يف زمننا الذهبي يف
الع�صر العبا�ي ،كنا اأمة من الأميني من الأندل�س حتى ال�صني والقراء منا كانوا يف
مراكز حمدودة ،وباأرقام حمدودة .ومع ذلك كانت احل�ارة والرتجمة ولنا دولة عظمى
تغطي املعمورة يف حينها.
لقد ان�غلت يف فرتة م�ت ب�ؤال حول اأرقام املخطوطات املتبقية يف مكتبات العرب
والعامل عن تراثنا العربي ،وهالني اأن الأرقام �صغرية فع ًال ،واأنت جتد ملخطوطة ما
�وى ب�ع ن�خ هنا اأو هناك ،قد ت�صل للع�رات كاأق�صى حد ،و ت�صل للمئات باأي حال،
وحينما اأقلقني هذا الرقم و�صرت معه ازداد قناعة باأن اأمتنا ظلت اأمة اأمية حتى يف اأزهى
عقودها ،وتبع ًا لذلك تقوى عندي الراأي يف اأن الأمية لي�ت معيار ًا ي�صح القيا�س عليه
للحكم على التقدم ،ومن باب التاأكد من �المة اح�صاءاتي حول املخطوطات واأعدادها
ال�صغرية ،فاإنني ت�اورت مع ال�صديق الدكتور عبدالعزيز املانع ،الذي اأكد يل �صحة
معلوماتي ،وذكر يل اأرقام ًا تختلف عما و�صلت اإليه من اأرقام ،وهي كلها ن�خ قليلة
وحمدودة (و�أتو�ع يف هذه امل�ألة يف مقالة تلحق  -اإن �اء اهلل .)-
ولو فر�نا اأن �ائ ًال طرح فكرة ال�ياع والتلف واحلرق ،ومتثل لنا بحادثة �قوط بغداد
على يد التتار ،فاإن الأمر �يظل على حاله ،لأننا مازلنا نتكلم عن ن�خ حمدودة حتى يف
دم�ق والقاهرة وبالد احلرمني والأندل�س ،ومهما �اع �يء من املخطوطات فاإن املتبقي
عالمة على ال�ائع ،والن�بة بني ثالث ن�خ من خمطوط ما يف مقابل ما ميكن اأن يكون
قد �اع منه �تظل يف حدود �يقة ،ولن نطرح ماليني الن�خ مقابل ثالث ن�خ ،ونقول
اإن املاليني �اعت والثالث بقيت ،ولكننا �نقول عن رقم يتقارب يف تنا�به مع العدد
ثالثة اأو ع�رة .ثم اإن ال�واهد التاريخية ت�ري اإىل حدود الواقعة الثقافية ،فكل ما نعرفه
عن ثقافتنا القدمية هو يف بع� املراكز العلمية وبع� دور العلم وبع� املكتبات ،وهي
كلها تاأتي يف اأرقام حمدودة جد ًا ،خم�س مدن و�بعة مراكز وب�ع مكتبات ،وكل ذلك
يف بحر جلى من الب�ر املن�يني يف كافة اأ�صقاع مملكة العرب ،ولأي واحد منا اأن ي�أل
نف�ه عن اجلزيرة العربية والأنا�ول الأوىل و�مال افريقيا و�ائر بلدان الأندل�س ،ولن
يجد حينئذ ذكر ًا لأي منها يف م�اجد كربى و مدار�س و رجال علم و غري ذلك.
اإذن ...فنحن اإذا تكلمنا عن جمدنا التليد فاإننا نتكلم عن فئة نخبوية قادت الفكر
واملعرفة و�صنعت الثقافة و�ط بحر مائج من الأمية ،ومل ي�رها ذلك ،وما كانت الأمية
�بب ًا للتخلف و �بب ًا ل�عف ح�اري اأو علمي ،بل اإن الأميني هم من فتح املعمورة،
ومازال ذلك قائم ًا ،وكل جي� يف العامل يتكون من ن�بة عظمى من العاديني ويقودهم
رجل اأو فئة غري عادية وينتهي الأمر ،هذا يف احلديث مثلما هو يف القدمي ،حتى لقد

الأمية

رائد الثلج والتمر والنقل
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د .عبداهلل حممد الغذامي

احلاج من�ور ال�نان
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درو�
حينما �ألته هل تتطلع لأن يكون الأو د رجال اعمال ،قال ان املبد أا الذي تربيت
عليه ،واقوم برتتبية او دي عليه وهو (حب العمل) او  ،بغ� النظر عن نوع
و�كل هذا العمل ،فال اأ�غط على اي من او دي بل احاول م�اعدته مبختلف
الو�ائل حتى يقف على رجله ،لذلك برز بع� او دي يف عامل الأعمال ،وهم يف
الوقت احلا�ر يديرون ان�طتهم واأعمالهم على اأكمل وجه.
والدر�س الآخر الذي ينقله اىل او دة ومن يلوذ به هو ا بتعاد قدر ا مكان عن
ا قرتا� حتت اي ظرف فهو يبعث على الذلة ،ومينح �صاحبه مكانة اجتماعية
متوا�عة..
اما الدر�س الثالث ـ ح�ب ابو ال�عود ـ فهو ا خال� يف العمل ،فهذا ا خال�
يولد ا تقان ،ومينح النجاح ،وعلى العك�س من ذلك حينما ينعدم ا خال� فاإن
جملة من النتائج ال�لبية �وف تاأتي نتيجة ذلك
الإرادة ا لهية
م�ة من
ومن طرائف ما ينقلها احلاج �عود ،التي تعك�س حقيقة ا قدار ،وانها 
قبل املوىل جل �أنه و دخل للب�ر يف كثري منها ،اأنه وقبل اكرث من �بعني عاما،

�يارة 1950
من ذكرياته القدمية ،التي ادىل بها لنا خالل هذا احلواراأنه من اأوائل النا�س
القالئل الذين امتلكوا �يارات �خ�صية يف القطيف ككل ،اإذ كانت ال�يارات
ال�ائد ا�تعمالها وا�تخدامها يف تلك الأزمنة هي ال�يارة ذات الهيكل
اخل�بي ،وهي التي تنقل العاملني بني القطيف والظهران للعمل يف �ركة الزيت
العربية ا مريكية (ارامكو) وال�ركات امل�اندة والتي ميتلكها بع� املقاولني ..
يقول احلاج �عود اأن اأول �يارة ا�رتاها كان �عرها  13األف ريال ،من موديل
مر�دي�س  1950ووقتها يعد هذا املبلغ كبريا جدا ،اإذ ان راتب الكثري من العمال
يتعدى الع�رة ريا ت يف اليوم .ويرى ان امتالكه لل�يارة يعد احد عوامل
جناح ن�اطه التجاري ،اذ � ّهلت عليه احلركة بني مواقع عمله ،خ�صو�صا متابعة
ا�رافه على �ركة اخلط ا زرق التي تنقل عمال ال�ركة بني الظهران ومدن
وقرى املنطقة ال�رقية .
اأزمات جتارية متعددة
رغم ع�صامية احلاج �عود ،وكفاءاته وخربته ،ا ان حياته واجنازاته الكثرية مل

رفيق الدرب
بعدها التقينا باأحد رفقاء دربه ،ومن عا�صروا حياته العملية بكل تفا�صيلها ،ذلك
هو احلاج من�صور بن اأحمد ال�نان الذي عمل معه كاتبا وحما�با وم�رفا على
بع� اأعماله الإداراية ،
فقد حتدث عن حياته وحياة رفيق دربه ب�يء من ال�فافية والو�وح ليقول ان
طفولته مع ابناء جيله كانت يف منطقة القلعة بالقطيف ،ورغم الفقر واحلاجة
ا ان الطفولة حينها جميلة ،يتنقل الواحد بني الب�اتني اخل�راء ،وال�واطيء
الزرقاء .
يتذكر ال�نان ـ اأنه هو و�صديقه احلاج �عود ـ قد عا�صرا ما ا�صطلح عليه ب ـ
«�نة البطاقة» وقد �ميت ب�نة البطاقة ن الدولة كانت تعطي رب ا �رة
بطاقة لتحديد ح�صته من املواد الغذائية ،وجرت تلك ال�نة يف فرتة احلرب
العاملية الثانية ،حيث �حت املواد الغذائية يف جميع انحاء العامل ،حيث كان
حينها طفال مي�ك بع�صا والده ال�رير للذهاب اىل مركز توزيع املواد
الغذائية. ..
وعند �ؤاله عن تعلمه القراءة والكتابة يف طفولته الآوىل  :اأجاب  :تعلمت
القراءة والكتابة يف كتاب مال علي بن رم�ان لكني �رعان مالتحقت بالعمل
يف البناء ل�د حاجة والدي  .حيث عملت باأجر يومي مقداره �تة ريا ت  ،كما
عملت يف الظهران مع احد املقاولني براتب �هري قدره مائه وع�رون ريا ،
ثم حما يف ال�وق  ،وكنا نحمل اأحما ً ثقيلة تتجاوز املائة كيلوجرام يف مرة
واحدة  ،وجنر عربات حمملة بالب�ائع مبئات الكيلوجرامات  .بعد ذلك فتحت

اخلط

الثلج
وكما كان رائدا يف التجارة والنقل ،كان رائد يف ال�صناعة ،اذ كان اول من ان�أ
م�صنعا للثلج يف القطيف ،حيث يورد انه يف وقت مل تكن هناك برادات و
ثالجات ،بل و كهرباء بد من ان�اء م�روع يقدم خدمة للمواطنني ،فقمنا
باأول م�روع نتاج الثلج ،فمن خالله ا�تطاع النا�س �رب املاء البارد ،واحلفاظ
على بع� املواد الغذائية خ�صو�صا ا �ماك ..ومع تطور الزمن ،وارتفاع م�توى
التقنية ،وانت�ار الثالجات يف كل مكان ا ان الطلب على الثلج مل يتوقف اذ ان
ال�صيادين وباعة ا �ماك هم ابرز زبائننا يف الوقت احلا�ر.
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ناقل لعمال �ركة الزيت يف القطيف ،حتديدا يف املنطقة ال�رقية.
وحول ذكرياته حول هذا الن�اط قال ابو ال�عود اإنه وبعد ا�تخراج النفط،
وكرثة الإقبال على العمل لدى �ركة ارامكو كان معظم العمال يف ذلك الزمن
من القطيف ،فما كان منا ا ان�أنا ـ بال�راكة مع كل من عبدالر�ول ال�نان،
عبداملنعم ال�نان ـ م�روع اطلقنا عليه (اخلط ا زرق) ،ومن املفارقة ان احدهم
دخل يف مناف�ة معنا وقدم عر�ا اأقل اىل ال�ركة لأخذ مناق�صة نقل عمال
القطيف ،لكنه وبعد ان فاز باملناق�صة اذا به قد انك�ر ،ومل ي�تطع ان يوؤدي
املهمة فرتاجع ،وعادت املناق�صة لنا مرة اأخرى.

كان قد ق�صد العا�صمة العمانية (م�قط) ،بحكم عمله كتاجر ي�تورد الب�ائع
من البلدان املجاورة ،او ما يتي�ر له الو�صول لها ،وذلك من اجل ت�ويق وبيع
تلك الب�ائع من خالل حمله ال�صغري الواقع يف و�ط (�كة) القطيف ،اي يف
تلك املنطقة التي جتري فيها كافة ا ن�طة التجارية ..وبعد اأن ا�تكمل ن�اطه،
وا�رتى الب�اعة التي يرغب يف �رائها ،والتي تتمثل يف القهوة والليمون العماين
ا �ود امل�هور ،وغري ذلك ،وقام بتجهيز كامل الب�اعة متهيدا ل�حنها اىل
دبي ،وم دبي اىل القطيف ،خلد اىل النوم يف تلك الليلة ،اذا به يرى يف عامل الروؤيا
اأنه �افر من م�قط اىل دبي يف قارب ،هذا القارب قد احرتق وغرق اأهله ،مبن
فيهم هو ،وماتب كل من كان عليه ،فما كان منه يف ال�صباح الباكر ا ان توجه
اىل امليناء (الفر�ة) ،وطلب من احلار�س العامل هناك باأن ينزل ب�اعته ،لأنه
يرغب يف ال�فر ،وقد ق ّرر تاأجيل الرحلة اىل يوم اآخر ،فما كان من احلار�س
ا الرف� يف البداية ،ولكنه ا�تجاب بعد اإحلاح حثيث من احلاج �عود ،الذي
مل يوؤجل �فره واإمنا ا�تقل مركبا اأخر ،ليفاج أا يف اليوم الثاين باأن ي�مع النا�س
تتداول باأن القارب (اللنج) الذي رف� ان ي�افر عليه ،قد غرق ومات جميع من
كانوا عليه مبن فيهم القبطان ..لينجو احلاج �عود من املوت بف�ل اهلل ،ويوا�صل
م�ريته احلياتية املديدة التي تخطت املائة عام ،وما زال ميار�س حياته وجتارته
ب�كل اعتيادي وي�رف على اأعماله بنف�ه ،دون الإعتماد على اأحد من اأبنائه
امل�غولني جميعا يف اعمالهم التجارية اأوالوظيفية .
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تكن مفرو�ة بالورود ،اإذ تعر� اىل نك�ة مالية ،كانت �صعبة ،جاءت على اإثر
تعطل اأجهزة م�صنع الثلج لفرتة طويلة اأنذاك ،ومل تكن حينها ال�صيانة متوفرة
بال�كل الذي يعيد حركة احلياة للم�صنع  ..يف حني اأنه ملتزم بدفع مرتبات
ع�رات العمال وال�ائقني وامل�رفني دون اأن يكون للم�صنع اأي دخل يذكر .
الأزمة الثانية اأنه كانت يف فرتات �ابقة وكيال ل�يارات فورد ،هذه ال�ركة
ا مريكية تعر�ت ملقاطعة من قبل الزبائن والعمالء واملواطنني ،بعد احلرب
ا �رائيلية العربية ،بحكم ان �صاحب ال�ركة يهودي ،و ينبغي ان تتم منا�صرة
اليهود و ب�ائعهم.
كل ذلك بالإ�افة اإىل ماواجهه ن�اطه التجاري من عقبات عديدة ،توؤكد ان
م�رية احلاج �عود طويلة و�اقة ،لكنه قليل الكالم كثري العمل ،ف�ال عن اأن
ال�نني الطويلة التي عا�ها اأتت على ماتبقى من احداث كانت مر�صودة يف خاليا
الذاكرة  ،فجعلته ه�يما ً فقد ن�ي الكثري من الق�ص� والكثري من الأ�ماء التي
تعامل معها خالل اأ�فاره القدمية بعد اأن ا�تقر عمله يف القطيف  ،ومل يعد يف
حاجة اىل ال�فر  ،ورمبا كانت اأخر رحالته العملية قبل اأربعني �نة .
ورغم ال�نني الطويلة التي عا�ها يف العمل والتجارة  ،اإ اأنه مل ي�تتطع اأن
ي�صنع ثروة ت�تحق الذكر �وى العمل ال�صالح والذكر الطيب .واأعمال الرب التي
يف�صح عنها مطلقا والتي ت�تمر على مدار العام .
واأكد يف ختام حديثه على �رورة التعامل ا بوي مع من هم اقل م�توى مادي،
مثل العمال وغري ذلك فلدي �ائق عمل معي اكرث من  18عاما ،اتعامل معه مثل
ولدي  ،كما ان جميع العمال هم او دي ،واتعامل معهم على هذا ا �ا�س.
احلديث مع احلاج �عود ميل  ،و ت�تطيع اإ اأن ت�رب له األف حتية على روحه
ال�ابة رغم اقرتابه  ،من املائة عام وا�صراره على العمل .
تلك حكاية خمت�صرة من �عود ابو ال�عود ،الرجل املتميز الذي قرر العمل
ب�صمت ،واكتفى بالعمل وا خال� يف العمل ،بدون كالم ،فكان له ما اراد..

حم ًال لبيع املواد الغذائية داخل القلعة .ويف جميع
احلا ت كنت اأقدم كامل دخلي اإىل والدي ليقوم
بال�صرف على املنزل  ،اإىل اأن توفاه اهلل  ،حيث
اأ�صبحت العائل الأكرب يف البيت .
اأما عن عمله مع احلاج �عود قال ال�نان فقد
عملت معه براتب مقداره  400ريال حيث اأقوم
بالإ�راف على اأعماله يف �ركة اخلط الأزرق وكذا جتارته يف ال�وق وم�صنع
الثلج ،ذلك امل�صنع الذي يعد نقلة يف البلد  ،ورغم اأنه مل يكن الوحيد  ،ا اأن
الإقبال الكبري على هذي الب�اعة اجلديدة جعل من امل�صنع مركز ًا مهما يفد
اليه الزبائن ب�كل يومي من اأجل �ربة ماء باردة  ،ومل يكن النا�س يعرفون الثلج
عن قرب  ،بل كانوا ي�معون عنه دون اأن يروه  ،لذلك فان افتتاح م�صنع للثلج يف
القطيف يعترب حدثا مهما ،يف ذلك الوقت
ولفت اإىل اأن الإقبال على الثلج بعد افتتاح امل�صنع كان اأكرب من الت�صور  ،فال
غنى حد عن الثلج اأيام ال�صيف  ،و غنى لبائعي الأ�ماك والبحارة عنه �صيفا
و�تاء  .وهكذا جنح جناحا كبريا  ،اإ اأن عدم وفرة ال�صيانة للم�صنع وعدم
وجود قطع غيار� ،اهم يف تعطل العمل يف امل�صنع لفرتات طويلة حتيل الأرباح
التي يحققها امل�صنع اإىل خ�ائر ،وذلك من خالل دفع اأجور العمال وال�ائقني.
وهكذا مر امل�صنع بفرتات عطل طويلة كانت تكبد �صاحب امل�صنع اموا طائلة،
خ�صو�صا يف غياب خرباء قادرين على اإ�صالحه اأنذاك .
وعن جتارة املواد الغذائية وحركة ال�وق اأنذاك قال احلاج ال�نان اإن حركة
التجارة يف القطيف كانت قوية جدا ،اإذ مل تكن مدينتي الدمام واخلرب �وى
بلدتني �صغريتني ،وكان ا عتماد الكلي يف التجارة باملنطقة ال�رقية على
القطيف ،والتي كانت متد املنطقة ال�رقية مبنتجاتها وجتارتها؛ لذلك كانت
ا رباح جيدة والعمل بال�وق يدر اأموا طائلة  .لذلك قررت اأن اترك العمل مع
احلاج �عود ،واأفتتح حم ًال خا�ص ًا يف و�ط ال�وق ،بيد ان اأن ح�ابات �ركة
احلاج �عود و�ريكيه اختلطت على املحا�بني الذين جاءوا من بعدي ،حيث عني
مكاين ثالثة ف�لوا يف ت�يري ح�ابات ال�ركة ب�كلها ال�صحيح ،لذلك طلب مني
احلاج �عود العودة للعمل على اإ�صالح احل�ابات والعمل ب�كل جزئي براتب 600
ريال ،بد من الراتب ال�ابق  400ريال ،فلم اجد بدا من قبول العر� ،وعدت
للعمل معه للعمل وا�صلحت احل�ابات يف الوقت الذي كنت م�تقال بتجارتي ،اإذ
ع ّينت موظفا يحل مكاين خالل فرتة غيابي ،اإىل اأن تفرغت لعملي متام ًا .
وو�صف ال�نان حياته مع احلاج �عود باأنه كان جميال ورائعا للغاية0
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ثمة حقيقة اأ�ا�ية ينبغي اأن ننطلق منها  ،حينما نود احلديث عن طبيعة العالقة بني الأديان والإن�ان  .وهذه احلقيقة هي اأن الأديان
ال�ماوية بكل اأنظمتها وت�شريعاتها  ،جاءت من اأجل خدمة الإن�ان و�عادته  .مبعنى اأن ا لتزام بت�شريعات الدين واأنظمته  ،تف�ي على
امل�تويني العام واخلا� اإىل �عادة الإن�ان وا�تقراره على جميع امل�تويات  .و ميكن باأي حال من الأحوال اأن نت�ور الدين الذي اأنزله
الباري عز وجل مبعزل عن الإن�ان وم�احله النوعية .
فالعالقة جد وطيدة وعميقة بني ت�شريعات الدين وم�الح الإن�ان اخلا�ة والعامة  .فهي ت�شريعات ت�ون الإن�ان وحتمي حقوقه ومكا�به
 .لذلك جند اأن القراآن الكرمي اأنكر على اأهل الكتاب تنازلهم عن حقوقهم امل�شروعة وحرياتهم الإن�انية التي ولدوا عليها  ،ور�وا بالعبودية
لرهبانهم واأحبارهم الذين تبووؤا �لطة الت�شريع بدل احلق جل وعال .
ويف هذا يقول ربنا �بحانه وتعاىل ( اتخذوا اأحبارهم ورهبانهم اأربابا من دون
اهلل وامل�يح ابن مرمي وما اأمروا اإ ليعبدوا اإلها واحدا اإله اإ هو �بحانه عما
ي�ركون ) .
فالأديان جاءت من اأجل حترير الإن�ان من العبودية لغري اهلل �بحانه وتعاىل
 ،لذلك جند القراآن احلكيم يدعو اأهل الكتاب كافة ليتحرروا من هذه الأغالل
والعبودية لغري اهلل  ،واأن يفردوا اهلل وحده بالعبادة واخل�وع  .اإذ قال تعاىل (
قل يا اأهل الكتاب تعالوا اإىل كلمة �واء بيننا وبينكم اأ نعبد اإ اهلل و ن�رك
به �يئا و يتخذ بع�نا بع�ا اأربابا من دون اهلل فاإن تولوا فقولوا ا�هدوا باأنا
م�لمون ) .
فالإن�ان وفق الروؤية الربانية هو اأكرم املخلوقات حيث نفخ فيه من روحه  ،وهو

الوحيد من خملوقاته جل وعال الذي اختاره ليكون خليفته يف الأر�  ،وكرمه
بالعقل وهداه ال�بيل  ،وعلمه البيان و�خر له ما يف ال�ماوات وما يف الأر� ،
واأ�بغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة .
وعلى هذا فاإن جميع القيم والت�ريعات الإ�المية  ،جاءت من اأجل حترير
الإن�ان وحمايته وتكرميه وال�مو به يف مدارج الكمال والرقي املادي واملعنوي .
ويف �ياق بيان دور الأديان يف بناء الإن�ان  ،نود اأن نثري النقاط التالية :
-1حينما نريد اأن ندر�س التجربة الدينية يف حياة الإن�ان املعا�صر  ،من ال�روري
التفريق والتمييز بني م�تويني وهما :
اأ-امل�توى املعياري  :وهو جمموع القيم واملبادئ اخلالدة  ،وهي العابرة حلدود
الزمان واملكان  .و م�كلة لدينا على هذا امل�توى  .اإذ اأننا نعتقد وب�كل جازم
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اأن الباري عز وجل مل ي�رع ل إن�ان القتل والعدوان وممار�ة الكراهية بكل
م�توياتها واأطوارها  .فالأديان ال�ماوية كما اأنزلها اهلل هي منبع اخلري املطلق.
ب-امل�توى التاريخي  :وهو جمموع اجلهد الب�ري والدين كما هو معيو� .
ويبدو اأن كل الإ�كا ت املتعلقة بني اأهل الأديان التوحيدية الثالثة  ،ت�توطن هذا
امل�توى  .وينبغي اأن تتجه كل اجلهود احلوارية نحو �صياغة عالقة اإيجابية بني
اأهل هذه الأديان  ،بعيدا عن اإكراهات وعبء التاريخ .
وعلى اأهل هذه الأديان يف هذه اللحظة التاريخية احل�ا�ة اأن يتخذوا موقفا
�صريحا ووا�حا جتاه الظواهر الثالث :
-1ظاهرة احلركة ال�صهيونية يف التجربة الدينية اليهودية  ،وهي احلركة التي
اغت�صبت اأر� فل�طني  ،وهجرت وقتلت �عب فل�طني  ،وكل ذلك مت بغطاء
ديني توراتي .
-2ظاهرة ا �تعمار ونزعات ال�يطرة والهيمنة التي �ادت املجال احل�اري
الغربي  ،وا�تفادت من الغطاء الديني امل�يحي  ،و�صو اإىل ظاهرة املحافظني
اجلدد يف التجربة الدينية امل�يحية .
-3ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب الديني يف التجربة الدينية الإ�المية  .وهي
الظاهرة التي عاثت يف اأ�صقاع الأر� ف�ادا وقتال  ،وعملت كل هذه اجلرائم
بتف�ري وغطاء ديني اإ�المي .
اإننا نعتقد اأن بذل اجلهود الثقافية والدينية لرفع الغطاء الديني عن كل هذه
الظواهر � ،ي�اهم يف خلق ال�لم الإن�اين والدويل .
-2اإن التعاي� بني اأهل الأديان اليوم  ،بحاجة اإىل التاأكيد على املقو ت التالية :
اأ�-رورة ا نتقال يف عملية احلوار من النطاق الالهوتي اإىل النطاق الثقايف
الذي يبني حقائق الت�امح واحلرية واحرتام الآخر وجودا وراأيا يف الف�اء
ا جتماعي .
ب-ا هتمام اجلاد مب�ألة حقوق الإن�ان  ،فا ختالف الديني ي�رع باأي حال
من الأحوال انتهاك حقوق الإن�ان .
اإننا نعتقد اأن انفتاح الثقافات الدينية املعا�صرة على ثقافة حقوق الإن�ان ،
�يف�ي اإىل امل�اهمة يف بناء عامل اأكرث عدالة وت�احما وحرية .
-3اإن تنمية القيم الروحية يف املجال الإن�اين املعا�صر  ،يتطلب �من ما يتطلب
اإىل اأن تتبنى املوؤ��ات الدينية يف كل الأديان مقو ت بناء النظام ال�يا�ي املرن
والدميقراطي .
فالأنظمة ال�يا�ية املن�جمة مع خيارات �عوبها الثقافية وال�يا�ية  ،هي
الأقدر على تنمية القيم الروحية يف املجتمع .
فلرنف� جميعا كاأهل اأديان �ماوية  ،كل اأنظمة اجلور والع�ف والهيمنة .حتى
ت�صيغ القيم الروحية املبثوثة يف الأديان ال�ماوية كما اأنزلها اهلل �بحانه وتعاىل
حقائق املحبة وال�الم يف حياة الإن�ان فردا وجماعة .
-4اإن اأحد وجوه الأزمة والتي تنعك�س �لبا يف جما ت احلياة املختلفة ،هي
ت�اوؤل النزاهة الأخالقية والعملية لدى �ريحة معينة من اأهل الدين  .فلم ميتثل
هوؤ ء مثل الدين احلقيقية متثال كافيا ،كما اأنهم مل يكونوا اأمناء على حقوق
جمتمعاتهم واأمتهم برغم كل الدعاوى التي �صدروا عنها اأو �صدرت عنهم .
ويعرب عن هذه احلقيقة الدكتور فهمي جدعان بقوله :اإذ اإنه يوؤ�فني جدا اأن
اأ�صرح باأن اأغلبية النا�س واأكاد اأقول جميعهم ،باإطالق ـ ومن بينهم مفكرون
ومثقفون كبار ـ ،واأن كانوا يفاخرون دوما باأنهم يحتكمون اإىل العقل وي�لكون
وفقا لتوجيهات العقل ،اإ اأنهم يف اأغلبية الأحوال يتحركون بنوازعهم ورغباتهم
واإيراداتهم واأهوائهم و ي�تخدمون العقل اإ من اأجل الو�صول اإىل هذه الأغرا�
باأدق الطرق واأحكمها و؟اأكرثها �بطا واإحكاما  .وي�توي يف ذلك الأخيار والأ�رار

.وهذه هي ق�يتنا مع العقل .اإنه اأداة بالغة اخلطر ،ولكنه اأداة لبا ي�تطيع اأحد
ا �تغناء عنها ،وكي توؤتي ثمارها الإن�انية الطيبة بد من اإحاطتها ب�ياج
من القيم العاملية و بد من حتريرها من رغباتها واأهوائها امل�ادة للمو�وعية
وخلري الإن�ان وكرامته ،و بد ب�كل خا� من اأن نحول دون حتول هذه القوة
اإىل �الح �ارب يق�ي على معاين الإن�انية فينا وعلى ح�ا�يتها اجلمالية ،
ويدمر قيم احلرية والكرامة والعدالة يف عامل الإن�ان .
وثمة مدار�س وجتارب دينية عديدة ،حاولت من خالل حمطات جتربتها واآفاقها
وممار�اتها  ،اأن تقدم اإجابة اأو اإجابات على الأ�ئلة الوجودية التي تعرت�
الإن�ان الفرد واجلماعة يف م�ريته الإن�انية  .وهذه التجارب الدينية هي يف
تقديري  ،اإحدى الإجابات التي قدمتها احلالة الدينية الإن�انية كو�يلة من
و�ائل ال�لم وال�الم  .حيث اأن ال�لم الذاتي وا ن�جام الداخلي وارتفاع وترية
الإميان يف نف�س الإن�ان ،هي اأحد املداخل الرئي�ة لإجناز مفهوم ال�الم يف
احلياة العامة .
ولعل التجارب اأو املدار�س العرفانية الإ�المية وامل�يحية هي اأحد مناذج ذلك
«وهذا العرفان املدرو�س ( على حد تعبري كتاب الأ��س النظرية للتجربة الدينية
– قراءة نقدية مقارنة لآراء ابن عربي ورودلف اأتو )  ،رمبا تختلف مفرداته
 ،فيتم توظيف املفاهيم والأفكار التي ت�رح بتف�صيل اأو باإجمال �ري العارف
العملي يف اأعماق الأنف�س والآفاق  ،وهو ما ي�مى بالعرفان النظري  ،الذي ميثل
حميي الدين بن عربي عماده وركنه .
واإذا ا�تهدفنا من العرفان النظري هذا درا�ة وتدوينا وتعليما  ،احل�صول
على ت�صورات عقلية لظواهر غري عقلية كما يقول اأ�صحابها  ،فلي�س ذلك بالأمر
ال�لبي اأو املحال  ،فبالإمكان خلق مفردات ونحت م�صطلحات وابتكار �ياقات
لفظية للتعبري عن حا ت روحية عميقة  ،وهو اأمر يت�صاعد يف ع�ره كلما تعمق
الإح�ا�س وغا� يف دهاليز الروح  ،وهو اإن دل فاإمنا يدل على ن�وج عقلي وثراء
لفظي .
وهذا العرفان النظري  ،يخ�ع – هو الآخر – لنظام التعليم ونقل الأفكار
وانتقالها طبيعة  ،ومن ثم فاأحد اأهداف هذا العرفان هو تكوين ت�صورات نظرية
عقلية عن جتارب روحية  ،متاثل الدور الذي يلعبه علم النف�س اأحيانا  .لكن
ال�ؤال البارز هنا  ،والذي كان حمط خالف بني امل�تغلني بالعرفان  ،هو هل اأن
جذب ال�الك اإىل هذا الطريق يكون عرب خلق ت�صورات نظرية عن التجربة  ،اأم
اأن ذلك يتم اإ باأ�لوب عملي رمبا يكون قائما على ممار�ات طق�ية وذكرية
 ،اأو على اأنواع تربوية تهذب النف�س وت�صفيها ؟ « .
ولقد جذبت هذه التجارب العديد من ال�خ�صيات ،واأ�حت مدخال هاما من
مداخل اكت�اف خمزون ومكنون القيم الروحية يف الديانات التوحيدية الكربى
 .وذلك لأن حجر الأ�ا�س يف هذه التجارب ،هو ا ندفاع القلبي  -الطوعي
 ا ختياري الذي يدفع الإن�ان �صوب التفاعل اخلالق على �صعيد القناعاتوامل�لك مع قيم الدين ومثله العليا  .وتطهري الباطن اأو توفري املقدمات الروحية
هي ال�رط ال�ارط لالنخراط يف هذا امل�لك اأو التجربة الدينية العرفانية .
فالعالقة بني الدين والإن�ان  ،عالقة عميقة ودائمة  .و ميكننا اأن نت�صور اأن
تكون القيم الدينية يف موقع م�اد ل إن�ان وجودا وم�صلحة  .فدائما قيم الدين
ومبادئه مع الإن�ان ،ووظيفتها الأ�ا�ية هي احلفاظ على الإن�ان يف خمتلف
امل�تويات والدوائر .
ويف املح�صلة النهائية  ،الأديان جاءت من اأجل خدمة الإن�ان  ،لكي يعي� حياة
�عيدة وم�تقرة  .لذلك قرر الفقهاء اأن اأحكام ال�رع تدور مع امل�صلحة وجودا
وعدما .

الثقافة

يوؤبن الق�يبي باأم�ية حافلة
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ويدعو اىل تكرميه يف «مهرجان اجلنادرية»
احتفى منتدى حوار احل�ارات مبحافظة القطيف اخلمي�س املا�ي
بال�اعر ال�عودي حممد �عيد اخلنيزي «كاأديب و�اعر �اهم يف رفد
ال�احة ال�عرية املحلية بالع�رات من روائعه ال�عرية».
ال�اعر اخلنيزي الذي جمع بني الأدب وال�عر واملحاماة بغلت موؤلفاته 14
موؤلفا بني ديوان �عر ودرا�ة نقدية وكتابة تاريخية.
واأقام املنتدى اأم�ية «غلب عليها الطابع الأدبي والإن�اين» ح�رها عدد
من الأهايل واملهتمني لل�عر والأدب.
مقدم احلفل حممد مريزا الغامن اقتب�س عنوان احد ا�صدارات ال�اعر
وهو«خيوط ال�م�س» فقال يف مقدمة احلفل «وقفة مع خيوط من �م�س
اخلنيزي وقال اإذا كان املنهج ال�ائد اأن يقر أا حياة الإن�ان اإ من يحمل

نف�س تخ�ص�صه
فهذا ما ميكن
اتباعه يف ظاهرة
مثل ظاهرة
الأ�تاذ حممد
�عيد جنل الإمام
ال�يخ اأبواحل�ن
اخلنيزي رحمة اهلل
ا �تاذ ح�ن اأبو ال�عود يقدم الدرع لل�شاعر اخلنيزي
عليه .فهووالكاتب
وال�اعر والأديب واملعلم املبدع واملحامي واملوؤرخ.

�حافيون ومثقفون ي�تعر�ون وجوه( الفقيد مياين )
القطيف – حممد الداوود
تقا�م كتاب �صحافيون ومثقفون �عوديون ،اإبراز الأدوار الإعالمية «الكبرية» ،التي متيز
بها وزير الإعالم الأ�بق حممد عبده مياين .واأكدوا على اأنه يحمل «نظرات �صائبة و�ديدة
يف جما ت الإعالم وال�يا�ة والرتبية» ،اإ�افة اأنه كان «يكره اأن ت�صدر اتهامات للمملكة،
و ينربي للرد عليها باحلجج والرباهني الدامغة» ،مو�حني اأنه ا�تطاع اأن «ينه� يف
وزارة الإعالم من و�عها الروتيني املعتاد ،اإىل وزارة تعج بحراك ون�اط كبري يف خمتلف
جما ت وميادين الإعالم» .كما تناولوا �خ�صيته الإن�انية «املميزة ،التي حفلت بالكثري
من املواقف ،اأبرزها «اهتمامه يف املذاهب الإ�المية املختلفة ،اإ�افة اإىل رعايته لعدد من
اجلهات اخلريية والإن�انية» .كما حتدثوا عن جوانب دينية يف �خ�صيته ،برزت من خالل
جمموعة من اإ�صداراته ،واأبرزها كتاب «علموا اأبناءكم حب ر�ول اهلل» ،وكتابا «علموا
اأبناءكم حب اأهل البيت» ،و «هذي فاطمة».
وتناول عدد من ال�صحافيني واملثقفني ،الذين اجتمعوا يف منتدى «حوار احل�ارات» يف
حمافظة القطيف اأخري ًا ،باإ�هاب الدور «القيادي البارز» ،ل�خ�صية مياين.
ا �تاذ خليل الفزيع يلقي ورقته واإىل حانبه مقدم الندوة ا �تاذ فريد النمر

يف حما�رة حممد العبا�س عن الإختالف
منتدى حوار احل�ارات يفتح باب احلوار على م�راعيه
ويكرم رواد العمل الإجتماعي

الناقد العبا� واإىل جانبه فوؤاد ن�ر اهلل

مت م�اء ام�س ا ول اخلمي�س اطالق منتدى (حوار احل�ارات)
مبحافظة القطيف ،يهدف اىل ايجاد املزيد من اجواء احلوار الثقايف
الرامي ملزيد من املعرفة ،وتر�يخ مبادي اجلدل بالتي هي اح�ن،
وكانت اوىل فعالياته هو تكرمي عدد من رواد العمل ا جتماعي يف
املحافظة ،وا�ت�افة الكاتب وا ديب والناقد حممد العبا�س ،الذي
حتدث عن (ا ختالف جوهر اللحظة الدميقراطية)  ..و�هدت
اجلل�ة التي ا�تمرت قرابة الثالث �اعات حوارا عميقا حول
الثقافة ومفهوم الثقافة احلديث ،واآليات احلوار مع الآخر ...الخ
وقال مقدم الربنامج ،والقائم على املنتدى ،ا عالمي فوؤاد ن�صر
اهلل ان انطالق املنتدى يت�رف باأن تكون اوىل فعالياته هو تكرمي
رواد العمل ا جتماعي يف حمافظة القطيف ،وا�ت�افة احد ابرز
الكتاب والنقاد يف اململكة وهو حممد العبا�س ..موؤكدا على ان
املنتدى �وف يعمل على تكرمي كافة الفعاليات يف املحافظة خالل
براجمه امل�تقبلية.

فوؤاد ن�صراهلل بالقطيف حتت عنوان «املبتعثون وتطلعات املجتمع» وذلك م�اء الأربعاء
1431/6/19هـ وبح�ور جمموعة من مثقفي وكتاب املنطقة .واأدار الندوة الدكتور
با�م اأحمد اأبو ال�عود الذي و�صف رحلة �ماحة ال�يخ ال�صفار الأخرية للو يات
املتحدة الأمريكية باأنها ر�الة موؤثرة لدعم وت�جيع اأبناء الوطن املبتعثني.
وحتدث �ماحته يف بداية حما�رته التي بداأها بالقول الوارد عن اأمري املوؤمنني علي
« :احلكمة �الة املوؤمن ،فطلبوها ولو عند امل�رك تكونوا اأحق بها واأهلها» ،مبين ًا اأن
املق�صود من احلكمة يف هذا ال�ياق هي تنظيم �ؤون احلياة ب�صورة اأف�ل ،م�ريا
اإىل اأن املوؤمن احلقيقي هو الذي ي�عى لإحكام اأمور حياته واأمور اآخرته ،فهي توجهه
اإىل طلب اخلري والإ�صالح يف اأمور حياته من اأي جهة كانت.
واأو�ح اأن امل�لمني مطالبون يف اأن يبحثوا عن احلكمة من اأي جمتمع حتى واإن اختلفوا
معه يف الدين اأو املعتقد ،ملفتا اإىل اأنهم اأ�صبحوا يف جمال علوم الدنيا يف موؤخرة القافلة
وتقدمت الأمم الأخرى يف كل املجا ت ،وتراجع دورهم يف احلياة ،حتى اأفقنا على
�صدمة احل�ارة الغربية املتقدمة0

�ماحة ال�شيخ ح�ن ال�فار واإىل جانبه د .با�م اأبو ال�عود

اخلط

حوار احل�ارات يحتفي باخلنيزي

برنامج ا بتعاث
برنامج وطني وجناحه جناحنا ك�شعب ووطن
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تداخل اجلانب الأدبي باجلانب الإن�اين (الرثائي على وجه اخل�صو�) ،يف اأم�ية كان مو�وعها الأ�ا�س «الوزير ال�اعر
والأديب الدكتور غازي الق�صيبي».
ففي حمافظة القطيف ،نظم «منتدى حوار احل�ارات» ،الأربعاء املن�صرم ،اأم�ية تاأبينية للوزير الراحل ،وت�ابق الكتاب والأدباء
وال�عراء لو�ع مل�اتهم على �ريته ،حيث األقى ال�اعر ،وحتدث الأديب ،وا�تمع احل�ور لبع� ق�صائد الراحل،
ولقطات من حواره مع اإحدى القنوات الف�ائية الذي قال فيه :اإن الق�صيدة تاأتيه عفوية فيكتبها ،وتاأخذ هي امل�ار
الذي تريده .ويف الوقت نف�ه اأعلن ا�تعداده للموت من اأجل احلفاظ على التقاليد والعادات التي يفخر بها املجتمع،
ومن خاللها تتم عملية النهو�.
الأم�ية اأدارها فرا�س اأبو ال�عود ،وعر� عدد ًا من ق�صائد الق�صيبي ،قبل اأن يتحدث الإعالمي فوؤاد ن�صر اهلل عن
الق�صيبي حتت عنوان (الوزير ال�اعر الذي اأ�اء �موات الوطن)0

ال�شيخ عبد املق�ود خوجة

يف الن�خة الثانية ويف عر� تعاي�ي من نوع نادر ،ويف جتربة حوارية رائدة ،د�ن منتدى حوار
احل�ارات بالقطيف افتتاحه الثاين مبنزل عميد ال�صحفيني القطيفيني ا �تاذ /فوؤاد اآل ن�صر
اهلل ،يف ندوة يف �عة الوطن ويف حجم مناطقه كلها  .امل�هد بو�وح كان نادر ًا ،واأن يلتئم كل
هذا الطيف ،وكل هذا العدد ،فهذا يعني اأن املثقفني يف اململكة ميلكون الإرادة وبعرامة ثقافية
لتبادل الأفكار وجتان�س الأداء التعاي�ي على قاعدة الوطن كله ،ويف اإطار ا نتماء الواحد .
منتدى حوار احل�ارات فتح الباب وا�ع ًا للمارد التعاي�ي ومكنه من مزاولة اأعماله واأطلق
يده ليحاكي جتربة (التعاي� ووحدة الوطن) ب�صفتها م�روع ًا عاملي ًا جرى اإنتاجه وت�ويقه يف
خمتلف البلدان التي ت�هد ان�جام ًا بني مكونات اأطيافها والوانها الثقافية والفكرية واملذهبية.
ها هنا ت�تعيد القطيف وهجها وح�ورها الالفت واملوؤثر يف ال�احة الوطنية والقادرة من
خالله اأن تعيد للتعاي� توزانه ورونقه بو�صفها البيئة التي �هدت تلقي وتعاي� خمتلف الأطياف
والأفكار على مدى تاريخها وجغرافيتها الفكرية وكانت حماور اللقاء :
حممد �عيد طيب يلقي كلمته واإىل ي�اره ح�ن اأبو ال�عود وعلى ميينه ال�شيخ ال�فار و عبد اهلل فراج
تاأ�صيل التعاي� ومرتكزات وحدة الوطن ،ومنطلقات وحدة الوطن،
والفئوية تقوي� للوحدة ،والتعاي� التجربة احلجازية امنوذج ًا ،واأ��س
ال�شيخ ال�فار:
و�وابط التعاي� ،وحاجتنا للتعاي� ،وجتاذبات التعاي� وانعكا�اتها
ومفردات الربنامج الوطني للتعاي� ،واحلوار ووحدة الوطن اآفاق وتطلعات،
ومقاربات التعاي� يف التجربة اخلليجية ،وم�تقبل التعاي� يف ظل املعطيات
الراهنة ،و�هادات يف جتربة التعاي� ،والتعاي� روؤية ا�المية ،ومقومات
التعاي� وا�رتاطاته ،واملراأة و�صناعة التعاي� ،والتعاي� ا جتماعي د

ته
األقى �ماحة ال�يخ ح�ن ال�صفار حما�رة يف منتدى حوار احل�ارات برعاية الأ�تاذ
واآفاقه.

الثقافة

2

حوار احل�ارات» بالقطيف

منتدى حوار احل�ارات يدق طبول التعاي�

الثقافة
اخلط
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فقدت ال�احة الأدبية بال�عودية عبدالرحمن عبدالكرمي العبيد اأول رئي�س للنادي الأدبي باملنطقة ال�رقية عن عمر يناهز
الـ  80عام ًا.
عمل الفقيد يف �تى ميادين الثقافة واملعرفة ،ومار�س العمل ال�صحفي يف كل من �صحيفة «الإ�عاع» و»اأخبار الظهران»
و»اخلليج العربي» ،وعمل م�ت�ارا ثقافيا بالهيئة امللكية للجبيل وينبع.
ً
راأ�س العبيد النادي الأدبي باملنطقة ال�رقية ،والأمني العام للجمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بها ،وكان ع�وا يف
رابطة الأدب الإ�المي العاملية ،وع�و �رف جمعية التاريخ والآثار يف كلية الآداب بجامعة امللك �عود.
�ارك يف العديد من الأم�يات ال�عرية ،واملومترات داخل اململكة وخارجها ،كما ا�صدر دواوين �عرية منها« :يف مواكب
الفجر ،يااأمة احلق» ،ومن موؤلفاته :الأدب يف اخلليج العربي ،قبيلة العوازم ،اأ�صول املنهج الإ�المي ،اجلبيل  :ما�يها
وحا�رها ،املو�وعة اجلغرافية للمنطقة ال�رقية ،نال عددا من امليداليات الذهبية ،والدروع ،و�هادات التقدير.

منتدى الو�طية
توفيق ال�يف

انطالقا من امل�ؤولية الوطنية وا جتماعية اأ��س منتدى الو�طية للثقافة والأدب
مبدينة �صفوى عام 1415هـ عندما كنا نرى احلاجة املا�ة لوجود حراك اجتماعي
اآن ذاك � ،مي مبنتدى الو�طية لإمياننا بالفكر الو�طي يف �تى الأمور وجت�د ًا
لقوله تعاىل (وكذلك جعلناكم اأمة و�طا) .
كان املنتدى يفتح اأبوابه وملدة  15عاما كل ليلة ثالثاء من كل اأ�بوع  ،بعد ذلك وبعد
ما اأ��ت منتديات اأخرى حتول ن�اط املنتدى اإىل عقد لقاء كل اأ�بوعني ر�الة
منتدى الو�طية هي (بث وتقوية روح الثقافة والأدب بني اأفراد املجتمع واحت�ان
املثقفني والأدباء من جميع اأنحاء وطننا الغايل وت�جيعهم على الإبداع والنهو�
باحلركة الثقافية والأدبية يف اأرجاء البالد )
وا�ت�افة املنتدى الكثري من مثقفي واأدباء البالد منهم :
� -1ماحة ال�يخ ح�ن ال�صفار  -2 .الدكتور توفيق ال�يف .
 -3الدكتور م�فر القحطاين  -4الدكتور عبدالهادي القحطاين
 -5ال�اعر جا�م ال�صحيح
والكثري من املثقفني والأدباء واملفكرين على امل�توى الوطني.

اخلا�شقجي يف منتدى حوار احل�ارات بالقطيف

(الآيباد) قفزة يف عامل الأعالم �وف يغري كل قواعداللعبة
قال ا عالمي (مدير حمطة الوليد ا خبارية الف�ائية املزمع اطالقها) جمال
اخلا�قجي اإن احلديث عن الوحدة الوطنية يف كثري من ا حيان ينطوي على
انعكا�ات �لبية ،ويوحي بعدم وجود وحدة وطنية ،اأو اأن هناك م�كلة على هذا
ال�صعيد ،بينما م�كلتنا يف مكان اآخر تتمثل يف الت�دد والتع�صب ،حتى يف اتباع
املذهب او التوجه الواحد ،وا�اف اخلا�قجي امام منتدى حوار احل�ارات
مبحافظة القطيف باأن الكثري من جهودنا ت�يع يف الهواء ،بينما كان يفرت�
ان ن�يع ثقافة الت�امح فيما بيننا فهذا يحل الكثري من م�اكلنا ،لأن ال�خ�
املت�دد يتعب من حوله ،واملت�دد قد يكون م�ؤو حكوميا ،وقد يكون والدا يف
املنزل ،وقد يكون رجل وكل منهم م�صدر تعب وم�اكل حد لها.
وا�ار اىل ان الت�امح قاعدة ي�رتك فيها اجلميع ،وهي م�صطلح له ا�صل يف
الدين ،يحدث ان ي�اء فهمه باإ�م الليربالية ،وهو م�صطلح �بابي اأف�ل
التعامل به ،اذ لن يكون هناك حوار و م�اواة ا بالت�امح فهو قيمة ينبغي ان
نحييها عمليا.ثم انتقل اىل احلديث عن ا عالم البديل ،بحكم خربته يف جمال
ا عالم ،وت�صديه مل�ؤولية ان�اء حمطة اخبارية ف�ائية تناف�س او تتقاطع مع
املحطات ا خبارية ا خرى ،وقال ان اطالق حمطة ف�ائية مناف�ة ملا هو موجود
عمل يتطلب الكثري من اجلهد ،ونحتاج اىل مبدعني ومذيعني وحمررين ،وان نعمل
وفق قواعد اللعبة التي تغريت يف الوقت احلا�ر ،و ميكن التعامل مع هذا التغري
ا من خالل ا �خا�  .وا�ار اىل ان �خ�صا ما ميكنه ان يبث قناة اخبارية
من منزله ،ومن خالل غرفة يطلق مالديه عرب ال�بكة العنكبوتية ،بتكاليف اقل،
وبدون املرور على وزارة الإعالم.
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وفاة العبيد رئي� اأدبي ال�شرقية الأ�بق

حتدث ال�يخ علي مدن املح�ن يف منتدى القطيف الثقايف عن قيمة احلوار بني
امل�لمني وا�صف ًا اإياه بال�رورة الطبيعية التي تواكب ا ختالف الطبيعي الذي
ين�أ بني بني الإن�ان لأ�باب متعددة.
ويف معر� حديثه حتدث عن احلوار يف املختلف قال باأننا بحاجة لتحديد
املفاهيم كي نقع يف اأخطاء اأثناء نقا�نا فالبد اأن نحدد ما هو الت�دد وما
هو ا نفتاح .موؤكد ًا باأن حا ت الت�دد يف ال�ارع ال�يعي وجود لها يف الأ�صول
العقدية والفكرية يف مذهب اأهل البيت ،واإمنا هي مرتبطة مبزاج الأفراد.
ويف معر� املناق�ات معه طرح الأ�تاذ باقر ال�ما�ي �ؤا عن معيار حتديد
اخلط أا وال�صواب يف اأثناء وجود اأر�ية للت�دد واأر�ية للت�امح ،فمن هو املحدد
ملعيار ال�صواب واخلطاأ ،فذكر باأن املعيار هو القيم الإ�المية الوا�حة والبينة
التي حتتاج لتاأويل و تف�ري ،مطالب ًا يف نف�س الوقت بالف�صل بني طبيعة
ال�خ� والفكر ،فقد جتري طبيعة ال�خ� تاأثريها على الفكر يف حني توجد
اأي ارتباطات بينهما ،واأعادنا اإىل مناذج احلوار التي كانت تدور بني اأئمة اأهل
البيت وخمتلف الفقهاء حيث ذكر عدد ًا من الق�ص� احلوارية التي ات�مت
باأعلى م�توى من التاأدب وا نفتاح.
ً
وطرح الأ�تاذ مازن ال�ما�ي اعرتا�ا يدور حول وجود �صراع بني املدار�س
الأ�صولية والأخبارية وال�يخية ،وكيف اأنها متثل وجود تيارات �لوكية وفكرية
خمتلفة؟ وقد اعرتف ال�يخ املح�ن بوجود هذا ا ختالف داخل الدائرة الواحدة
م�يد ًا باأنه يف اأق�صى �صوره ظل حتت املظلة الإ�المية حيث خلى من التكفري
عدا بع� احلا ت النادرة التي كانت ت�صدر بني فرتة واأخرى.ووجه ال�يخ ح�ني
البيات يف مداخلته على اأهمية تو�يح املنهج العلمي يف التعامل مع ا �تد ل
باحلديث النبوي لأنه مدار كثري من احلوارات كما نوه اإىل اأهمية اأن ينجر

احلوار بني امل�لمني اإىل اجلدل العقيم واملواجهات التي توؤذي احلالة الإ�المية
والتعاي� وا نفتاح وقبول الآخر ،واأيده يف هذه الروؤية الأ�تاذ ع�صام ال�ما�ي
الذي اأكد على اأن ا حتكام اإىل كتب الرتاث والتاريخ ينايف املو�وعية كونه
احتكام اإىل ع�صور خمتلفة يف بع� جوانبها داعيا اإىل ا حتكام اإىل راأي الفقهاء
املعا�صرين الذين ميثلون زبدة البحث يف الفكر الإ�المي وتاريخيته.
واإجابة ل�ؤال املهند�س نادر اخلنيزي حول راأيه يف اأف�لية احلوار املبا�ر وغري
املبا�ر ،اأكد ال�يخ املح�ن اإىل كونه يف�ل احلوار املكتوب كونه مييل للهدوء
والعقالنية واإعطاء م�احة للفكر والتب�صر بعك�س احلوار املبا�ر الذي مييل
للت�نج واملغالبة.
كما بني املهند�س فوؤاد اجل�ي وجود موؤ��ات ثقافية وبحثية واجتماعية يف الدول
املتقدمة تكبح الفكر املت�دد وت�مح للفكر احلر بالظهور.
ويف اخلتام اأكد املحا�ر واحل�ور اأهمية احلوار بني امل�لمني ،بهدف حت�ني
فر� التعاي� ،وحل امل�كالت ،وتوحيد ال�صف الإ�المي ،وحماية اللحمة
الوطنية.
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رف�ت اللجنة املعنية بالإ�راف على «معجم �عراء الأح�اء» ،خالل مراجعته وتدقيقه  30ا�م ًا ل�عف ق�صائدهم فني ًا ،طبقا لرئي�س جمل�س اإدارة نادي الأح�اء
الأدبي الدكتور يو�ف اجلرب الذي اأو�ح اأن فكرة املعجم انطلقت من توجه وكالة وزارة الثقافة والإعالم لل�ؤون الثقافية لإبراز املنتج املحلي وت�ليط ال�وء على
امل�هد الثقايف مبختلف �صوره وجتلياته ،والتعريف بهوؤ ء ال�عراء داخلي ًا وخارجي ًا.
واأ�اف اأن النادي ب�صدد اإ�صدار اجلزء الثاين يف ذي احلجة املقبل ،وي�م اأ�ماء جديدة يبلغ عددهم حتى الوقت احلايل نحو � 20اعر ًا و�اعرة.
جاء ذلك ،خالل كلمته يف ندوة حوارية عن «معجم �عراء الأح�اء املعا�صرين» ،يف منتدى اأبوخم�ني الثقايف بالأح�اء ،واأدارها يو�ف احل�ن ،و�ارك فيها اإىل
جانب اجلرب ،نائب رئي�س النادي الدكتور نبيل املحي� ،وع�وا جمل�س الإدارة حممد احلرز ،وجعفر عمران.
واأ�ار الدكتور نبيل املحي� يف الندوة اإىل اأن البعد احل�اري ل أح�اء
هو الركن الأهم الذي يتكئ عليه النادي يف ممار�ة اأن�طته ،رغم اأن
عرب جلانه اأدبي ال�شرقية
النادي ولد متاأخر ًا اإ اأنه حقق جزءا من طموحات املثقفني هنا ،م�ي ًفا
يراهن على جناح م�شروعه ملتقى دارين الثقايف
اأن عدد ال�عراء الذين �مهم املعجم لي�س قليال مقارنة باأدباء اململكة
الذين و�صل عددهم يف قامو�س»الأدباء ال�عوديني»-ومن بينهم كتاب
كتب  :ال�يد حممد امل�عل
الق�صة والرواية ومل يتم ا نتهاء منه بعد -اإىل ()850اأديب ًا واأديبة حتى
بد أا نادي املنطقة ال�رقية الأدبي �باقه املحموم مع الزمن واملراهنة على �صنع هوية ثقافية
الآن.
ذاتية وا�تغالل الف�اء الثقايف والهام� الفكري ل�صالح حتقيق اإجنازاته وخططه التي
ر�مها مع اأع�اء جمل�س اإدارة النادي برئا�ة الأ�تاذ والإعالمي حممد بن عبد اهلل بودي
وا�تبعد ع�و جلنة الإ�صدار اأ�تاذ الأدب والنقد يف جامعة امللك في�صل
.اجتماعات النادي مع الأع�اء �ادها روح من املالئمة وا تفاق على العمل اجلماعي حيث
بالأح�اء الدكتور ب�يم عبدالعظيم اإمكانية دخول ال�عراء العاميني يف
متخ� عن ذلك جملة تو�صيات خرج منها حتديد عمل اللجان وت�كيلها من داخل وخارج
مو�حا اأن النادي يتعامل مع مثل هذا الفن ال�عري الذي
املعجم،
ً
النادي ل إ�تعانة بهم يف رفع م�ريته يف منا�طها املنربية والثقافية .
يفرق و يجمع ،بل له من يحت�نه اأمثال جمعيات الفنون والثقافة يف
وقد كان للقاء جمل�س اإدارة النادي مع �مو اأمري املنطقة ال�رقية ونائبة الأثر البالغ يف دفع
كل منطقة وحمافظة ،مبين ًا اأن فريق الإعداد يف املعجم عانى الكثري من
العملية الثقافية والت�جيع والدعم الذي اأبداه �موهما لهذه املوؤ��ة الثقافية  ،كذلك من
ال�صعوبات مع بع� الأ�ماء  ،لعدم حبهم الظهور.
التو�صيات التي خرجت بها ا جتماعات املوافقة على ت�كيل فريق عمل لو�ع ت�صور لتنمية
كما اأكد رئي�س جلنة ال�رد الناقد حممد احلرز اأن النادي ب�صدد
النادي ماليا واملوافقة على ت�كيل جلنة تكون مهمتها الإ�راف على ا نتقال ملبنى النادي
الق�صة
اإ�صدار «معجم �ردي» ي�م كتاب ال�رد املبدعني-ما بني
امل�تاأجر اإىل مبنى املكتبة العامة يف مدينة الدمام .
والرواية ،-كوثيقة تاريخية يف الذاكرة الأح�ائية ،اإ اأن هناك معاناة
كما وافق املجل�س مقرتح رئي�س جمل�س الإدارة حول اإقامة ملتقى دارين الثقايف الأول وذلك
تتمثل يف ال�ؤال« :كيف ميكن اأن يتعامل املبدع الأح�ائي مع املوؤ��ات
بغية لإحياء �وق دارين التاريخي ،كما وافق املجل�س على تكوين جلنة للرتجمة من واإىل اللغة
الر�مية؟» فهناك من ينظر اإىل اأن املوؤ��ة تقيد حرية املبدع ،ونحن يف
الإجنليزية ومناق�ة خطة العمل يف هذا امل�روع .
وكان مما وافق عليه املجل�س حتديد يوم ا ثنني بد من الثالثاء
النادي منتلك هام� ًا كبري ًا من احلرية ميكن التحرك من خالله.
كيوم يخ�ص� للن�اط املنربي .وقد وافق املجل�س على ت�كيل
واأو�ح رئي�س جلنة الإعالم جعفر عمران اأن النادي يزال ي�تقبل
املقهى الثقايف بع�وية كل من الأ�تاذ عبداهلل الن�صر والأ�تاذ
الت�جيل يف ع�ويات النادي الثالث-م�اركة ،عاملة� ،رفية -التي
عبداهلل الدحيالن ومنتدى و دة بنت امل�تكفي الثقايف برئا�ة
طرحت قبل فرتة ،ومن اأهميتها متكني الع�و من ا نتخاب ملجل�س
الدكتورة اأمل الطعيمي .
الإدارة ،ب�روط معينة ،م�ري ًا اإىل اأن الإقبال على الت�جيل يزال
�صورة حممد بودي
�عيف ًا.
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بعد جناح حققه منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف على مدار ع�رة موا�م بدءا من عام 2000م  ،ها هو اليوم يكمل م�ريته الثقافية يف مو�مه احلادي ع�ر ،باإقامته
اأم�يات مميزة ذات طابع ثقايف متنوع �ملت اجلوانب ال�صحية ،الأدبية ،ا جتماعية ،ال�يا�ية ،احلقوقية ،والثقافية ،وبا�ت�افته للعديد من ال�خ�صيات الرائدة
من داخل وخارج اململكة ،وا�تقطابه ل�رائح خمتلفة من �رائح املجتمع بد ًء من ال�باب و و�صو ً اإىل املراأة ،حيث مت تخ�صي� مكان للن�اء يف املنتدى وعمل معر� ًا
لنتاجاتهم الفنية ولوحاتهم الت�كيلية ،وهذه تعترب قفزة ملفتة وواعدة حتمل يف
طياتها املفاجاآت املرتقبة من جانب املراأة،
املاجد يتحدث عن
وخالل هذا املو�م ،ويف ال�هر املا�ي حتديدا مت طرح العديد من املو�وعات
«الدوغمائية» يف اخلطاب الإ�المي
البارزة ،حيث اأقام املنتدى اأم�ية ثقافية وتوعوية حا�دة م�اء  30نوفمرب 2010م،
وذلك مبنا�بة ا حتفاء باليوم العاملي حلقوق الإن�ان ،ا�تعر� النا�ط احلقوقي
الأ�تاذ ذاكر احلبيل عرب عر� مرئي ظروف �صدور الإعالن العاملي حلقوق �ارك الكاتب نذير املاجد من حمافظة
الإن�ان ،وحتدث مف�ص ًال عن نتائج احلرب العاملية الثانية ،وعن ت�كيل الأمم القطيف يف ملتقى الوكر الثقايف ببلدة
املتحدة بعد هذه احلرب يف عام 1945م لت�م يف ع�ويتها جميع دول العامل العوامية يف ندوة بعنوان «الدوغمائية
وتهدف اإىل اإحالل ال�الم وتعزيز التنمية والتعاون بني الدول ،واأ�ار اإىل الإجراءات يف اخلطاب الديني».
«التئاما مو�يقيا
حملت ورقة املاجد
التف�صيلية التي مت اتخاذها ل�صياغة اإعالن حقوقي عاملي .كما حتدث بعده النا�ط و ْ
ً
احلقوقي الأ�تاذ وليد �لي�س الذي ا�تعر� اآفاق العمل احلقوقي ودور الن�طاء يف دينامك ًيا على ح�اب ال�كون
والوثوق ّية» ،معتمدا على تن�صيب ّ
ال�ك
احلد من ا نتهاكات املتكررة يف جمال حقوق الإن�ان .تاله كلمة للكاتب ال�عودي
الأ�تاذ عبد اهلل العبد الباقي الذي حتدث عن تكاملية و�مولية حقوق الإن�ان بداية منهج ّية ،فالفل�فة اأو الفكر كما اأورد املاجد «ينتع� بال�ك على ح�اب
وكونيتها ،بحيث اأنها جتمع بني احلقوق املادية واملعنوية ل إن�ان ،و ينبغي التفريق اليقني» ،وامله ّمة الفكرية هي كيف ي�ت�كل اأو كيف ي�أل ،وراأى باأن غاية
بني احلاجات الإن�انية الأ�ا�ية كالغذاء واحلرية والكرامة .وخالل الأم�ية مت املفكر لي�ت �صيد الوجود بذاته و إا ّمنا املنهجية يف خلق فكر مبتكر ومتجاوز.
تكرمي امل�اركني يف ملتقى الطفولة الأول الذي اأقيم ملدة ثالثة اأيام مبنا�بة اليوم و�دد املاجد على اأنّ الفكر املتجاوز ب ّد اأن يبداأ من ريب مر�ي ي�تقر
العاملي للطفل ،كما رافق الأم�ية معر� ًا للفنانة الت�كيلية الأ�تاذة خلود اآل �امل يف جوان ّية املفكر ،وو�صف املاجد ،اليقين ّية ،بـ»عملية مرتاكمة من اجلهل
املركب» ،واأ�اف «اإن الفكر القائم يف اأ�ا�ه على الثبوت هو فكر م ّيت ،وهذه
وعدد من الأن�طة الأخرى .
ومن اجلدير بالذكراأن بدايات املنتدى كانت منذ عام 2000م ،بجل�ة اأ�بوعية احلالة اجلازمة هي ما يو�صف بالدوغمائية م�حونة بالطماأنينة على �صعيد
وتقريري على �صعيدٍ لغوي».
(م�اء كل ثالثاء) رعاها الأ�تاذ جعفر ال�ايب يف منزله ودعى اإليها يف البداية �يكولوجي
ّ
جمموعة من مثقفي املنطقة و�خ�صياتها ا جتماعية والدينية.

لتعيد املحار لذاك الأزرق الباكي ..
وحتيك من املدى �راع ًا اأتقنته الأقدار  ..ما عاد
ح�ني لباد
يدرك حبات الرمل املنزلقة يف غرابة الوقت !
ت�رقنا الده�ة ..وعبري القدا�ة يتاأجج يف
 ..كاأن ه�يم احلزن يقتات على فقر الأزمنة.
م�صري الذات.
هكذا جتر أا البوح..
واأنا  ..يف خاليا ال�صمت ،ثرثر ٌة تناجي اأمنية اأي �صال ٍة ت�كر امللكوت؟
واأي غفرانٍ ي�بقه الهم�س املرتجم من خمائل
الليل املتعري خلف جحيم الإن�اء !
الأرق ؟
يا �يخ الياأ�س ..
يا لهذا الهذيان الأخر�س !
اأنهكتنا غاية الآمال..
يا �يخ الياأ�س ..وعادت قوافل الذكرى ملحاريب
اأنهكتنا لغة الع�صر ..
الفرح املتاأين خلف ب�صي� الذاكرة.
لغة الدمع اجلاثم فوق النب� وحتته ..
وال�بق املتدمر عاد ي�تبق امل�اء كعادته الأوىل
جترد الأم�س من خزي الغدِ ..
..
كيف مل يتجرد الغد من زندقة املا�ي ؟؟
واأنا يف الف�صل الأول من رواية اخلريف املتجهم
تلتهم الأ�صداء ب�ائر اخلطى
على اأ�وار ا خ�رار.
حيث  ..ال�صوت عناق.
يحملني الرنج�س ..
وحيث ال�كر يتاألق يف ن�وة املطلق !
 ..يقتحم جدا َر ال�صمتِ ..
� ...يء يف ذاكرة البحر ..
ويعدو ..
اأكانت ال�صحراء منبع الأرق الف�ي ..
يعدو كاأي غزال �اردٍ يف بادية املوتى..
تفت� رحيق ال�م�س ،ومت�ي على ا�تحياء..

القلب
ُ
القلب يرتا ُد املدارا
ماء  ،وثم َة �صاع ٌق يف ِ
ُ
اأرمي خريفي نحوهَ ،ت ِعب ًا  ،كاأين منذ اأخ� َر ري َبتي
�ف ٌر  ،اأرمم حريتي بغ�صونه  ،ماء  ،اأنب� يف
دوائره �دى
بلور  ..يا هذا امل�اء  ..تعال  ..نقطف جنمة من
رابية
ونعيد لل�صخر الذي حمى اأقدامنا  ..نعراته
ها اأنَّ �صبيان ًا تفتق �رهم  ،رك�وا كرايات على
الطرقات
نرتُقُ بحرهم برياعنا  ،ونرمم ال�فقَ اخلجول مبا
تبقى من فوؤاد
ُخذين وراءك اأيها التل الذي يف الذاكرة
� ُأ� ُّك اأحالمي  ،واأ�رب فتنتي  ،واأنام  -كاملعتاد
 مهتوك البيارقاأيقنتُ اأن الأر� لي�ت مرمر ًا ك َّال  ،ولي�ت
�معدان ًا للغ�ب
والقلب  ..هذا ال�صاعق الأبدي
اأنى اأن اأُ�صافي ُه
حممد الدميني

اخلط
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كتب  /املحرر
يف جل�ة عنوانها (احلب) اأقامها منتدى حوار احل�ارات مبحافظة القطيف فوؤاد ن�صراهلل قدم الأ�تاذ اأحمد الغريايف والإعالمي فوؤاد ن�صراهلل قراءتني معمقتني واأدبيتني لديوان
« عنوان احلب لل�اعر ال�عودي حممد ر�ي ال�ما�ي حيث خ�ص�صت هذه اجلل�ة لقراءة هذا الديوان ومناق�ة اأهم ما ورد فيه ،وذلك بح�ور عدد من املعنيني وا دباء وال�عراء
وح�ور ال�اعر ال�ما�ي نف�ه ،وال�اعر عدنان العوامي الذي كان �صاحب اجلهد الوافر يف اإخراج هذا الديوان ،اذ ان ال�اعر ال�ما�ي وهو من ال�عراء ال�عوديني املخ�رمني
الذي كان ميانع ن�ر اأي من ابداعه ال�عري ولكن �اءت الظروف ان يظهر هذا املنتج ا دبي الرائع .
اما الغريايف ويف كلمة غلب عليها عبارات ا طراء واملديح لل�اعر وابداعه ونهجه يف ال�عر فقد قال
خماطبا ال�اعر »:كنت كظاميء متعط� لر�فات من ماء ز ل جلدول رقراق ،ين�اب بني ريا� عن
ظليلة ،بليلة ..حينما وقع نظري م�صادفة على ديوانك اجلديد الأنيق» عنوان احلب « ...وما�اعف
�روري وفرحي بروؤية الديوان اأنه اأخذين يف قراءة �ائقة ماتعة ،لعدة �اعات حتى انهيته ،وانا على �عور
يف طلب املزيد من هذا ال�عر لأم�ي �اعات اأخرى يف قراءة ماتعة اخرى معه».
وبعد هذا ا طراء لل�اعر والديوان يقول الغريايف  »:من خالل قراءتي للديوان وما �مه من ق�صائد
وجدانية عامرة باحلب ال�صادق ،يف اأ�مى ميوله ونزعاته ،اأكانت منبعثة من حزن ،و�جى ،اأو من وجد
وهوى ،هما معا من م�صدر واحد ،هو احلب ال�امل غري».
وو�صف الغريايف �عر ال�ما�ي باأنه ال�عر ا �صيل ،ويعني بذلك ال�عر املوزون املقفى  ..راف�ا ت�مية
ال�عر احلر ،او ق�صيدة النرث باأنها من ال�عر ،لكنه يف الوقت نف�ه ينفي وجود نرث جميل ،كما يوجد
�عر غري جميل ..داعيا لت�مية ا �ياء باأ�مائها.
الغريايف يقدم ورقته واإىل جانبه ال�شاعر ال�شما�ي

عن نادي املنطقة ال�رقية الأدبي� ،صدر لل�اعر “اأحمد العلي” ،ع�و
هيئة حترير جملة ” غ�صون” الألكرتونية ال�صادرة عن منرب احلوار و
الإبداع ،ديوانه ال�عري الأول بعنوان ” نهام اخلليج الأخ�ر».
وقد �م الديوان  32ن�ص ًا خمتار ًا من جتربته ال�عرية ،التي بداأ بن�رها
منذ عام 2008م ،يف عدد من ال�صحف واملواقع الألكرتونية ،ومن ق�صائد
املجموعة  ” :ظفار  /بانت �عاد  /جامع الريحان /و نهام اخلليج
الأخ�ر»
وقد �ارك ببع� ق�صائده يف عدد من منا�بات نادي ال�رقية الأدبي
وتندرج جتربته �من اأفق الف�اء املفتوح التي تخطه ق�صيدة ” النرث ” يف حميطنا الثقايف ،غري اأن
جتربته تنهل اأي� ًا من تراث �عر التفعيلة  ،واآفاق جتريدها اللغوي ،و تعمل على ت�فري حرارة الهم
وا نفعال الذاتي بالهم الإن�اين وا جتماعي ،كما و تربز يف جملها ال�عرية عفوية املزج الرهيف بني
ما متنحه ق�صيدة “النرث ” من حرية للتدفق ال�عري و بني اإيقاعات تفعيلية تتبدى يف خلفية مناخ الن�
 ،دون اأن تثقله بقيدهاُ .ك ّلما غاف َلتني �صرخ ٌة

الأفاعي رواية حل�ام
احلبيب من اإ�صدارات دار
الكنوز الأدبية  -بريوت.
.الرواية من احلجم
املتو�ط � 288،صفحة
و�صمم الغالف ح�ني احلجري .مل يحدد املوؤلف
زمن اأو مكان الرواية لكن اأحداثها تعك�س الواقع
وما يتعر� له ال�باب يف ع�صرنا من مغريات
وتيارات جترفهم معها وتوؤثر يف �لوكياتهم
وم�تقبلهم.فهي تتبع �خ�صيات الرواية يف
مراحل متعددة من حياتهم ويف م�ارات خمتلفة و
تربز التحديات التي يواجهها ال�اب ومدى تفاعله
مع تلك الأحداث.فهي تعر� ال�اب الطموح
وما يتعر� له من عقبات يف بلده لأ�باب ظاملة
و تعر� ال�اب الآخر الذي يتفاعل مع املجتمع
الغربي .كما تتعر� للف�اد املوؤ��اتي و ا�تغالل
الدين للمنافع ال�خ�صية الإرهاب وبث الكراهية و
الفرقة بني اأبناء الوطن الواحد .الرواية �صرخة
�د التخلف واجلهل والإنغالق وتدعو للمحبة
والت�امح وقبول الآخر كما تدعو حرتام املراأة .

الثقافة
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(عنوان احلب ) حوار احل�ارات قراءة حوارية لديوان ال�شما�ي

نهام اخلليج الأخ�ر

رواية الأفاعي

مقال
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لأ�باب ذات �صلة بالعالقة امللتب�ة بني املثقف وال�لطة مل تع ّمر (الرابطة الأدبية) يف
الكويت طوي ًال ،فبعد عام واحد من الإعالن عن تاأ�ي�ها يف مايو 1958مُ ،ح َّلت مع غريها
من اجلمعيات والنوادي ،كما يروي خليفة الوقيان جانب ًا من املراودات الثقافية احلقوقية
يف كتابه (الثقافة يف الكويت – بواكري واجتاهات) .وذلك اإثر اخلالف الذي حدث بني
احلكومة وممثلي اجلماعات والنوادي التي ا�رتكت يف ا حتفال بذكرى الوحدة بني
م�صر و�وريا .لكن ذلك احلظر مل مينع الذين نذروا اأنف�هم لفكرة الرابطة من معاودة
الك ّرة ،والإ�صرار على توطني مفاعيل اخلطاب القومي حتديد ًا ،حيث مت التاأكيد عليه
مرة اأخرى يف قانون (رابطة الأدباء والكتّاب) التي تاأ��ت بعد ا �تقالل يف العام
1964م كاأول جت ّم ٍع ثقايف خليجي له طابع التنظيم ،اإذ مل تكن الثقافة حينها اإ ترجمة
ملعنى الوعي باحلرية والتعبري عن حراك وحيوية القوى الإجتماعية مبعناها الأيدلوجي،
ولي�س جمرد منتجات اأدبية.
وقد بدا ذلك التجابه اآنذاك كاأحد ال�روط ال�رورية لإنتاج املثقف ،اأي تعزيز مقومات
اخلطاب الثقايف بهواج�س التح ّرر حتى �صارت كل تلك املتوالية من التحديات احلقوقية
جزء ًا من التاريخ الإجتماعي ،ولي�ت جمرد تط ّلعات حاملة ل�ريحة من املتنورين
النجار �من �ياق مت�عب ثقافي ًا وحقوقي ًا
املعزولني ،اأو هذا ما ميو� ّعه باقر �لمان ّ
الع�ص َّية يف اخلليج) حيث يعود تاريخ التنظيمات الثقافية يف اخلليج
�ماه (الدميقراطية ِ
اإىل الثالثينيات من القرن املا�ي من خالل التج ّمعات الأدبية وحتى الريا�ية ،لكنها مل
تتخذ معناها و�كلها التنظيمي وفق الهياكل املعرتف بها كاإحتادات للكتّاب اإ منت�صف
ال�تينيات عندما مت اإن�اء (رابطة الأدباء والكتّاب) يف الكويت ،فيما حملت نهاية العقد
ذاته ( )1969ب�ائر الإعالن عن تكوين (اأ�رة الأدباء والكتّاب يف البحرين) لي�تمر
الو�ع الثقايف اخلليجي يف حالة فراغ تنظيمي حتى مطلع الثمانينيات ( )1982حيث مت
ت�كيل (اإحتاد كتّاب واأدباء الإمارات) .وبعد مثابرة م�نية وطويلة مت اإ�هار (اجلمعية
العمانية للكتّاب والأدباء) اأواخر العام ( )2006ويف نهاية العام ( )2008مت الإعالن عن
اإن�اء (اجلمعية القطرية ل أدباء والكتّاب) فيما مل يبد املثقفون يف ال�عودية اأي حركة
جد ّية بهذا الإجتاه ،بانتظار ما جتود به املوؤ��ة.
هكذا انتزع املثقفون يف اخلليج بع� حقوقهم يف اإن�اء املنظمات الأدبية (جمعية،
اأ�رة ،اإحتاد ،رابطة) مبوازاة (موؤ��ة) جتاوز ح�ورها مفهوم اجلهاز ،الذي يقف
على قمة الثقافة الر�مية ،بتعبري ابراهيم غلوم ،يف تفكيكه للعالقة بني (الثقافة واإنتاج
الدميقراطية) اإىل مهمة امتالك كافة ال�صالحيات ومنح الهام�ي منها للموؤ��ات
الثقافية الأهلية (يف حدود تخرتق حماذير ال�يا�ة والأمن والدين) بحيث ذابت

الفوارق بني الثقافة الر�مية وما يقابلها من الثقافة ال�عبية اأو اجلماهريية ،لدرجة
اأن التنظيمات الثقافية الأهلية �صارت متار�س الرقابة الذاتية ب�كل مبالغ فيه ،يخل
بالعالقة بني املثقف وال�لطة ،حيث مل نح الثقة الكاملة لتلك التج ّمعات يف اإنتاج
اخلطاب الثقايف ،اأو حتى ابتناء �راكة ثقافية حقيقية مع املوؤ��ة ،الأمر الذي اأفقدها
�مة الإ�تقاللية واملغايرة.
ويبدو اأن املوؤ��ة قد ا�تطاعت اإقناع ف�صيل من املثقفني بعدم وجود �صلة اأو �رورة
للربط بني الثقافة والدميقراطية ،مبوا�صلة اإنكار ذلك التالزم البنيوي فيما بني
املفهومني اأو املمار�تني ،وهو ما يعني ب�كل تلقائي ،ومن منظور املوؤ��ة وبع� املثقفني
املتحم�ني لربناجمها ،عدم وجود حاجة ملفاعلة اخلربة الثقافية مع املمار�ة اأو التجربة
الدميقراطية ،مع الإبقاء على ممانعة �صورية رخوة ،اأدت يف نهاية املطاف اإىل حتبيط
الكثري من املثقفني وتيئي�هم ،بعد موجات التجفيف املربمج ملنابع الدميقراطية ،بل
تفتي� ال�مائر التي وا�صلت الهج�س بها كجوهر للحالة الثقافية ،الأمر الذي اأدى اإىل
ف�صل احلركة الثقافية عن معينها الإجتماعي ،وتبديد جهود ونربات الأ�صوات الواعية
باحلرية واملنادية بها ،حتت وقع و�طوة اخلطاب الإعالمي وفائ� املنتجات الثقافية
الإ�تهالكية امللتب�ة بالثقايف.
ومبوجب ذلك الإنفراد الق�صدي من جانب املوؤ��ة بال�أن الثقايف ،مل يعد املثقف ميثل
اأي قيمة ُيعتد بها ،و ُينظر اإليه من الوجهة الإجتماعية كاأداة لتقومي م�الك املوؤ��ة،
اأو الت�صادم معها ،بقدر ما ميثل الإبن ال�رعي والويف للموؤ��ة يف اأق�صى جتلياتها
ال�لطوية ،رغم اإنتماء اأغلب املثقفني ملوؤ��ات ومنظمات اأهلية تزعم الإ�تقاللية،
وتتنطح على الدوام بقدرتها على اإنتاج خطاب مغاير ،فيما تتلقى الدعم املادي والإمداد
ّ
املعنوي با�تمرار من املوؤ��ة ،وعليه �صارت اأغلب رموز الثقافة التي تزعم الإ�تقاللية
ت�صافح الر�مي براحتها اليمنى ،فيما تل ّوح بقب�تها الي�رى يف املدار اجلماهريي،
بل تتماهى مع ا�تغا ت املثقف الديني ،حتى باتت ت�كل عبئ ًا مادي ًا واأخالقي ًا على
املوؤ��ة ،بالنظر اإىل حت ّول منظوماتها هي الأخرى اإىل هياكل فارغة عاجزة عن اإنتاج
الثقافة واملثقفني ،بعد اأن مت جتريدها من ال�لطة الأخالقية والأدبية ،مثلها مثل تواأمها
املوؤ��اتي.
ولأن املوؤ��ة كمنظومة علوية اإمالئية تقبل الت�ارك ،و تهب ثقتها للمثقف مهما
اأعلن من و ء وا�تعداد لتنفيذ براجمها ،بالغت يف ابتكار وتن�يط م�خاتها ،من خالل
موؤ��ات رديفة حتمل ال�مة الإحرتافية يف الأداء الثقايف والإعالمي ،بل امتلكت من
اخلطط والربامج ما يكفي جتذاب املثقفني واإقناعهم بجدوى الفعل الثقايف الذي

اخلط
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غيابك �مت ..
اأنا يف
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توقفت وهي ت�عر با �مئزاز من نف�ها ..
وانتابتها نوبة �حك ه�تريية  ..كانت هي �بب خيانته!
كيف غفلت عن ذلك!!
املراأة يجب اأن تكون خ قة ..يجب اأن تكون �به اآلهة
تعبد ..وقفت وقفة حائرة و توجهت له وهي تقدم خطوة و
بك؟!!
توؤخر اأخرى  ..نظر اإليها م�تغربا � _:دمي ! ما ِ
ارتبكت نظراتها وتبعرثت احلروف بني �فتيها الزهريتني:
اإنني  ..قد جئت كي  ..ا�مع ما اأود قوله هو .....
ازداد ا�تغرابه من كلماتها املتقاطعة و�صمتها املفاجئ :
�دمي ما الذي تودين قوله !
خرجت الكلمات من فمها متدافعة وكاأنها تود اأن تنتهي
ب�رعة  :اإنني ذاهبة ملنزل اأهلي ..
هناك بع� الأمور يجب اأن اأفكر فيها لأحدد موقفي ..
ووقفت تتالقط الدموع املنهمرة من عينيها ..
نظر لها نظرة معذبة ثم ما لبث اأن تدارك نف�ه :
اأعتقد  ..اعتقد باأن ذلك اأف�ل �يء لتهدئة اأع�صابك ..
اأعني  ..لتحددي مكانتي يف قلبك !
اأخذها بني ذراعيه واحت�نها بقوة ..ثم بعد هنيهة هم�س
أحبك  ..ابت�مَتْ ابت�امة م�كينة ورحلت..
لها  :ا ِ
ومرت ال�هور  ..وعاد لها  ..وا�تقبلته ب�وق و�فتني
مبت�متني ..وهو بادلها بابت�امة تت�ع لأن ت�م وجهه
كله ..هم�س لها بقلب �عيد وعينني حانيتني :
إنك جميلة جد ًا ..
لقد تغريتِ  ..اأعني  ..ا ِ
أح�تْ بالإطراء وال�عادة  ..لقد عاد كما كان �ابقا ..
ا ّ
ورمبا هي مل تتغري  ..اإمنا اأدركت احلقيقة وكربت مع
الأيام ..هم�ت له بن�وة ودموع الفرح تت ألأ بعينيها :
لقد عدت  ..عدت كما كنت ..
نظر لها نظرة عميقة وهو مي�ح دموعها باأطراف اأنامله
أفقدك  ..ثم تبدلت نظرته لنظرة ندم :
وهم�س :كدت ا ِ
أعدك باأن اأبقى هكذا دوما ..
�احميني  ..ا ِ
ً
بفقدك اأبدا ..
أعدك باأنني لن اأ�مح لنف�ي
ِ
وا ِ
ات�عت ابت�امتها و ارمتت باأح�انه غري عابئة مبا كان
�ابق ًا  ..فهي يهمهما كل ذلك ..
و تكرتث فعال اإ لعودة �امي لها  ..لها هي فقط ..
�شهد عماد اآل عبيدان
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العلف ا ب�تمولوجي

يرتجم القرار ال�يا�ي الر�مي ،ومبعزل عن الهاج�س الدميقراطي ،حيث ظهر
(املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب يف الكويت) اإىل جانب (مركز الرتاث ال�عبي
لدول اخلليج العربي يف قطر) بالإ�افة اإىل ال�ل�لة املرتامية من الأندية الأدبية،
وجمعيات الثقافة والفنون ،يف ال�عودية ،التي تفوق من حيث ميزانيتها املالية املر�صودة
كل مراودات املثقفني الذين �هدوا باأم اأعينهم الثقافة وهي تندحر كراأ�مال م� ّيع،
على اإيقاع تهاوى اأحالم الطبقة الو�طى ،والتبا�س الثقايف با �تهالكي والإعالمي
والوجاهي ،ومن يتاأمل ما اآل اإليه حال اأ�رة الأدباء يف البحرين – مث ًال  -ويقارن واقعها
كمثقفني واإنتاج فلن يجد اليوم ما اأرادت اأن تتح ّمل
فكر اإن�اين
متثيله ،ح�ب �عارها ونظامها الداخلي ،من ٍ
تقدمي ،خ�صو�ص ًا بعد امتثالها مليثاق العمل الوطني �نة
2001م .ولن يتل ّم�س بالتاأكيد يف حراك رابطة الأدباء
يف الكويت اأ�صالنية منزعها لتمثيل الفكر القومي اإبان
�طوته الأيدلوجية ،خ�صو�ص ًا بعد نكبة الغزو من اجلار
جال�ة على تلك الأريكة املخملية ،وا�عة راأ�ها بني يدي
الذي خدع الكويتيني ب�عار قومية املعركة ،بالنظر اإىل
و�ادة من ري� ..
اأن املثقف اخلليجي ميتلك – براأي ابراهيم غلوم -
تتالعب بخ�صالت �عرها الذهبية و املتناثرة بعبث اأنثوي
رد ًا وا�ح ًا على احلدث الثقايف املحلي والعاملي ،حيث
..تراجع �ريط ذكرياتها امللونة ..
يتبدى عجزه عند اختبار خطابه يف �ياق الكوارث
تتمتع بكل حلظة من حلظاتها امل�رقة الدافئة..
والتحو ت .كما بدى ذلك فا�ح َا ومربك ًا للكثري من
تتلذذ كلما مرت بها اأحا�ي�س عميقة عا�تها بكل وجودها
املثقفني املتنطحني باملبادئ واملواقف والأيدلوجيا اأثناء
..و ترتاق� الفرحة بعينيها الع�ليتني الناع�تني كلما
احلرب الهبائية بني العراق واإيران ،وبعد الغزو الغاد
خطرت ببالها تلك الرقة وذاك الدفء و تلك الليايل
للكويت ،واإبان ا عتداء ال�صهيوين يف متوز ،والعدوان
ال�اعرية ..
الرببري على غزة ،حيث تف�ت بني املثقفني متوالية
فجاأة يبد أا عقلها بالعمل  ،فتختفي كل تلك الألوان املبهجة
ال�صور ال�صادمة متثلت يف النعرات الطائفية
من ّ
واملفعمة باحليوية و الفرح ..
واملذهبية وال�وفينية ،بعد ارتداد اأغلبهم اإىل ح�انة
وحتل حملها اأيام موح�ة باردة ل ّونت بالأ�ود و الأبي� !
املوؤ��ة ،مع احلفاظ على وقارهم املعريف ،وفائ� من
فتن�اب دمعة حارقة على وجنتيها الناعمتني ..
العقالنية الباردة يف مقاربة تلك الأحداث ،كما ُيالحظ
ويراجع عقلها تقلُّب حياتها ..
يف نربة الإنهزامية املغ ّلفة بخطاب ا�تعرا�ي يقوم
تتفكر  ..ما الذي ح�صل ؟! كيف و�صلت لهذا احلال؟
على التربير والت�ليل ،اأو كما ير�صده ابراهيم غلوم يف
لقد كان كل �يء رائعا  ..بل كان عظيما !
حالة الولع ال�ديد �تخدام وترديد م�صطلح العوملة،
ما كل هذا الربود ! اأين هربت ليايل الع�ق والغرام !
حتى عند ال�ا�ة وكبار موظفي الدولة ،فيما يخ ّلف
كان �امي �خ�صا خمتلفا  ..يقارن مبا هو عليه الآن ..
حم ّلة ال�هادات وراءهم (جتارب املعار�ة يف املا�ي
كنت اأرى احلب بعينيه كلما نظر لوجهي ..
القريب) ويتم تلبي�س (اخلطاب الثقايف للموؤ��ة
وتهلل الفرح يف نف�ه وقلبه كلما كنت بجانبه ..
الر�مية بالغة تنظريية مت�خمة اأحيان ًا بالدعاوى
و البهجة يف روحه كلما اقرتب موعد زواجنا ..
واجرتاح التجارب النظرية ،وب�صورة ك�فت عن عجز
بعدها  ..تزوجنا وع�نا معا بجنة اأزلية مل ا�هد لها مثيال!
بالغ يف مواجهة امل�اكل والأزمات).
فكنا ننفك اأن نبتعد عن بع�نا اإ ورجعنا والأ�واق
هنا يكمن ما ميكن ت�ميته باملعتلف ا ب�تمولوجي
حتملنا! حتى اأن الكل كان يغبطنا لعالقتنا القوية واملتينة..
الذي خرج منه ،ح�ب حتليل غلوم (مثقف ذو تكوين
ثم ..كل ذاك ذهب مع الريح!! بات كل واحد منا م�غو
ديني اأ�صويل ولكنه يتعاطى اخلطاب احلداثي فيلهج
عن الآخر ..تبدلت اأيام نعيمنا لربود وعدم اكرتاث !
مب�صطلحات نظرية من قبيل الأل�نية والبنيوية
و  ..خيـ  ..ـيانة ! نعم خيانته يل !
والتفكيكية و ُيقبل على �روح و ُنقول جمتزاأة من هذه
وجرحه لقلبي و كرامتي كزوجة له !
النظريات) كما تت ّو�ح معامل الإنتقال البائ�س من
ت�ا َئ َلتْ بحرية حادة  ..ترى ما الذي فاتني يف زحمة اأفكاري
احللم الأيدلوجي اإىل العلف الأب�تمولوجي يف املخترب
كلها؟!! اإنني ا�عر باأن كل �يء مر �ريعا جدا لدرجة اأنني
النجار
الثقايف يف ال�عودية حتديد ًا ،الذي يتاأمله باقر ّ
مل ا�تطع اإدراكه ..
ب�يء من احلفر العمودي يف ظاهرة الأب�تمولوجيا
اإنني اأمام النا�س الزوجة املثالية  ..املثالية يف كل �يء ..
الفائ�ة ،وكاأنه ميار�س �يئ ًا من التعميق حلفريات
كيف ميكن لزوجي اأن يخونني!! فهو يحبني ..
غلوم ،فاملنظمات الأدبية يف الكويت والبحرين براأيه
اأخذت تقلب اأفكارها مينة ي�رة علها ت�صل لرجائها ..
(حتمل يف خطابها الأدبي ويف خطاب بع� اأع�ائها
وفجاأة توقفت!
بع� امل�امني ال�يا�ية ،اأو اأن بع� ًا منها يحتل

مقال

بالفعل موقع ًا يف احلركة ال�يا�ية املحلية) .اأما املنظمات اأو الأندية الأدبية يف ال�عودية
فيالحظ اأنها (حتولت اإىل �صالونات اأدبية �صرفة وذلك نتيجة ل أو�اع ال�يا�ية العامة
اخلا�صة باملجتمع ال�عودي كالهيمنة الكبرية للتيارات الفكرية ال�لفية اأو اأنها متثل يف
اأح�ن اأحوالها بع� ا جتاهات الأدبية النقدية ،كاأن متثل ا جتاهات اأو املدر�ة النقدية
احلداثية يف الأدب كالبنيوية اأو التفكيكية اأو غريهما مقابل ا جتاهات الأدبية العربية
التقليدية الأكرث متثي ًال وح�ور ًا يف احلركة الأدبية ال�عودية والتي قد تريح متبنيها من
غ�ب ال�لطة اأو لعنة املوؤ��ة الدينية ال�لفية).

اقث�صاد
اخلط
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اململكة تعتمد مياه ال�رف ال�حي لإنتاج الطاقة الكهربائية
ك�فت ال�ركة ال�عودية للكهرباء ،اأنها �تبد أا قريبا يف ا�تخدام مياه
معاجلة من ال�صرف ال�صحي لإنتاج الطاقة يف املحطة العا�رة التي
�تدخل اخلدمة ب�كل كامل يف �صيف  .2011واعتربت ال�ركة امل�روع نقلة
نوعية ملحطات التوليد التي تعتمد على البخار ،حيث لن يكون اإنتاج البخار
حم�صورا على املحطات ال�احلية ،حيث �ريفع كفاءة املحطة من  29يف
املائة اإىل  48يف املائة.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�ركة املهند�س علي الرباك»،اإن ا�تخدام التقنية
اجلديدة تاأتي �من برنامج �خم يرتكز على زيادة قدرة املحطات يف
الريا� من الإنتاج الأحادي اإىل الإنتاج املركب الذي يرتكز على املياه،
وهو ما يعني زيادة اإنتاج الطاقة دون احلاجة اإىل ا�تهالك الوقود ،حيث
يتم ا�تخدام الغازات ال�اخنة من املداخن لإنتاج بخار ماء يدير توربينات
لإنتاج الكهرباء».
وراأى الرباك اأن ا�تخدام هذه الطريقة �يكون له فوائد اقت�صادية وبيئية
كبرية ،حيث �يزيد من اأداء قدرات الوحدات بن�ب ترتاوح بني  30يف املائة

اإىل  48يف املائة من دون ا�تهالك كمية اإ�افية من الوقود لكل حمطة على
اعتبار اأن املياه تتحول بعد زيادة حراراتها اإىل الوحدات البخارية لي�تفاد
منها يف اإنتاج مزيد من الطاقة من دون وقود.
وحول الفوائد البيئية للم�روع ،قال املهند�س علي الرباك« :اإن اأبرز هذه
الفوائد تقليل ا�تخدام الوقود والتقليل من انبعاث حرقه من الوحدات
الغازية ،اإ�افة اإىل ا�تخدام املياه املعاجلة يف غ�يل الوقود؛ مما يقلل
من ال�وائب والعوالق التي تزيد من ا نبعاثات ال�ارة بعد حرقها» ،مبينا
اأن تقليل ال�وائب يعني رفع كفاءة الأجزاء الداخلية للتوربينات املنتجة
للطاقة.
وقال الرباك�« :يتم اإن�اء �ركات عدة لتوليد الكهرباء و�ركة لتوزيع
الكهرباء بالأ�لوب نف�ه لتتحول ال�ركة ال�عودية للكهرباء اإىل �ركة
قاب�ة تتملك هذه ال�ركات وت�رف عليها وتتوىل التخطيط ا �رتاتيجي
والتمويل وتنفيذ امل�اريع الرئي�ة وامل�اندة».

الإجراءات وتوزيع العوائد تقف اأمام الوحدة اجلمركية اخلليجية
الدمام – حممد املرزوق
ك�ف الأمني العام لإحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي عبد الرحيم
نقي عن اأن «اأهم عوائق ا�تكمال الوحدة اجلمركية ،بني دول اخلليج ،تكمن يف
الإجراءات ،وتوزيع عوائد اجلمرك» ،اإ�افة اإىل «عدم ا نتهاء من و�ع وعاء
جمركي اإىل الآن» ،معتربا «الوحدة النقدية يف اآخر القائمة ،وت�بقها خطوات من
قبيل املواطنة ا قت�صادية».
واأو�ح نقي ،على هام� توقيع اتفاقية رعاية بني اإحتاد غرف دول جمل�س التعاون
اخلليجي وجمموعة عبد اللطيف النمر  ،يف مقر ا حتاد يف الدمام ،اأن «امل�ؤولني
عن خطوات ا حتاد اجلمركي ،ويف اجتماعهم الأخري  ،تخطوا كثري من الأمور
التنظيمية» ،اإ اأنهم «مل ينتهوا بعد من و�ع وعاء جمركي» ،م�يفا «و�عوا
ت�صورات عدة عن حل و�ع ا حتاد اجلمركي ،وتوزيع العوائد ون�بة كل دولة
منها».
وبني اأن «اأحد م�اكل الإجراءات متعلقة باحلدود اجلمركية ،حيث مت تاأ�ي�س
ثالث نقاط حدودية ،تفتح طوال � 24اعة ،كما هو بني الكويت وال�عودية»،
م�يفا «العمل جاري يف حدود اأخرى ،مثل ال�عودية والبحرين» ،مو�حا «نحاول
و�ع نقطة جمركية واحدة لكل دولتني ،خا�صة بنقل الب�ائع ،و�ط تزايد
التجارة البينية» ،وذكر اأن «اإحدى العوائق تكمن يف الإجراءات الأمنية».
ورجح «قطع اأ�واط كبرية يف ا حتاد اجلمركي» ،مطالبا بـ»تناز ت بني الدول
لبع�ها البع�» ،م�ريا اإىل «توحيد اأكرث من األف من املوا�صفات واملقايي�س،
لكن مازال هناك نواق� يف اجلوانب الفنية» .وقال اإن «اآخر خطوة يف ا حتاد
اجلمركي تتمثل يف الوحدة النقدية ،وي�بقها خطوات كثرية ،من بينها حتقق
املواطنة ا قت�صادية».
واأ�ار نقي اإىل اأن «احتاد غرف املجل�س و�ع برامج وفعاليات ،مع مطلع العام
اجلاري ،تهدف اإىل دعم قطاعات الغرف اخلليجية ،من خالل التعاون مع الأمانة
العامة ملجل�س التعاون اخلليجي» ،م�يفا «ن�عى اإىل تقدمي اأوراق عمل ودرا�ات،
ملواجهة التحديات التي تواجه ال�وق اخلليجية امل�رتكة وا حتاد اجلمركي،
اإ�افة اإىل جوانب متعلقة ببدء تطبيق القرارات اخلا�صة بالدول ،مثل فتح فروع

عبد الرحيم نقي
لل�ركات اخلليجية ،ومعاملتها ك�ركات حملية».
وقال اإن «من بني برامج العام اجلاري ،تن�يط اللجان اخلليجية القطاعية،
وت�جيع اللقاءات الت�اورية ،ومن بينها لقاء جتار الذهب يف البحرين قبل
اأ�بوعني».
ويح�ر «ا حتاد» لعقد لقاء املعار� ،وذكر اأن «قطاع املعار� �هد تطورا،
ومل تعد لعر� املنتج والبيع املبا�ر» ،م�يفا «نهدف اإىل اأن تكون املعار�
وجهة لأ�صحاب الأعمال واإبرام ال�صفقات التجارية» ،موؤكدا على «�رورة وجود
جلنة تن�يق وتعاون بني �ركات املعار� يف دول اخلليج ،وتوزيع الكرنفا ت
واملهرجانات» ،م�يفا «نحتاج اإىل بنى حتتية قوية لإقامة املعار� ،وجعلها
للعر� فقط».
واأ�ار اإىل «فكرة طرح بطاقة ،تخول العار� التنقل بني املعار� والدخول املوقت
للدول من دون قيود ،واإيجاد ت�هيالت لل�ركات ملزولة عملها يف اأي دولة خليجية،
وت�جيع املعار� املتنقلة» ،اإ�افة اإىل «ت�ويق املنتجات يف املعار� الدولية».
وقال اإن «ا حتاد يف �صدد اإعادة درا�ة ا تفاقيات ،التي اأبرمت مع احتاد غرف
دول اآ�يوية واأوروبية ،مبا يخدم م�صلحة دول اخلليج ،واخلروج ب�يء خمتلف»،
م�ريا اإىل «خطة جديدة للعالقات اخلارجية» .وذكر اأن «دول اخلليج لديها اأكرث
من  22اتفاقية خارجية ،اأولها كانت مع احتاد غرف الهند يف  2004وبعدها
ا حتاد الأوربي وال�صني والو يات املتحدة» ،و»ينظر ا حتاد يف خم�ة اتفاقيات
اأخرى».
وبني اأن «من بني الأجندة اجلديدة ،الرتكيز على دعم ال�باب ،وال�صحة والتعليم
والإ�كان ،اإ�افة اإىل املوؤ��ات ال�صغرية واملتناهية ال�صغر» .وينظم «ا حتاد»
يف الثامن من ال�هر املقبل «اأكرب منتدى خليجي يف �رق اأوروبا ،يف رومانيا»،
وبني نقي اأن «اأهم الفر� التي �تطرح يف املنتدى تتمثل يف النقل الربي والدعم
اللوج�تي» ،م�يفا اأن «فر� اخلليج ا �تثمارية تكمن يف م�اريع ال�كك
احلديدة ،والربط الكهربائي ،وامل�صانع التكميلية ،وال�صديقة للبيئة ،واخلدمات
يف �تى اأنواعها» ،كما اأن «ا حتاد قدم خم�ة م�اريع لدرا�تها».

امل�ت�شارون العقاريون

تنهي بيع عدد كبري من خمطط مدينة امل�تقبل
اأنهت امل�ت�ارون العقاريون للتطوير وا �تثمار العقاري يف املنطقة ال�رقية بيع عدد كبري من ارا�ي خمطط �صناعية الرواد ال�صناعي بالدمام وذلك لعدد من
امل�تثمرين من املنطقة ،متوقعا بيع املخطط بالكامل خالل الأيام املقبلة0
املخطط يتميز مبوقعه اجلغرايف لقربه من �صناعية الدمام الثانية متر به عدة طرق رئي�ية توؤدي جميعها اإىل موقع املخطط ،باإ�افة اإىل قربه من خمطط ال�صناعية
العاملية وبع� املواقع احليوية.خمطط الرواد ال�صناعي هو اأحدث خمطط �صناعي متعدد ا �تخدامات على م�توى مدينة الدمام ال�صناعية،و�يتم يف الأيام القليلة
تطويره وجتهيزه جلذب اأكرب عدد من �ركات ا �تثمار الدولية والوطنية لال�تثمار يف املخطط واإن�اء الوحدات ال�صناعات اخلفيفة وامل�تودعات ووحدات التجميع
والتعبئة وور� الإ�صالح ،كما اأن املجموعة قامت بتوفري جميع اخلدمات الأ�ا�ية للمخطط من كهرباء واإنارة و�فلتة وهاتف اإ�افة اإىل بع� اخلدمات الثانوية،
لذلك فاإن ا �تثمار فيه يعترب فر�صة حقيقية لال�تثمار يف ظل ندرة و�ح الأرا�ي اجلاهزة واملتكاملة يف مدينة الدمام.
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توقعات بارتفاع
اأ�عار الغذاء العاملي

الوحدة النقدية يف اآخر القائمة
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قالت موؤ��ة النقد ان حتويالت العاملني يف اململكة ،وا�صلت ارتفاعها خالل الن�صف ا ول من 2010م ،لت�صل اىل  58.6مليار ريال ،مقارنة مع  47.8مليار ريال،
خالل ال�تة �هور املقابلة من 2009م بن�بة ارتفاع تبلغ . %22.5
واو�حت املوؤ��ة يف تقرير �صدر موؤخرا  ،ان حتويالت العاملني والتي ت�كل اأحد اأهم بنود مدفوعات احل�اب اجلاري يف ميزان مدفوعات اململكة ،بلغت يف
الربع ا ول من 2010م نحو  28.3مليار ريال ،بينما بلغت يف الربع الثاين من نف�س العام نحو
 30.3مليار ريال.
وا�ار التقرير اىل ان حتويالت العاملني ا جانب يف اململكة تزداد مع ارتفاع اأعدادهم،
وكذلك حت�ن اأجورهم يف القطاعات ا قت�صادية التي توا�صل انتعا�ها ،ا�افة اإىل حرية
التحويالت التي يذهب غالبيتها اإىل دول ا�يوية ،مثل الهند وباك�تان وبنغالدي� والفلبني
ودول عربية مثل م�صر وال�ودان واليمن ،وتعترب التحويالت م�صدرا للعمالت ال�صعبة
اكد رئي�س البنك الدويل روبرت زوليك اأن العامل يواجه بالن�بة للدول التي يحول اإليها العاملون مدخراتهم.
طائفة وا�عة من الأ�عار املتزايدة ل أغذية وال�لع الأولية ،وتو�ح البيانات ال�صادرة من موؤ��ة النقد ،ان حجم حتويالت الأجانب العاملني يف القطاع
واأنه ينبغي ملزيد من البلدان اأن تدرك �رورة مكافحة تقلب اخلا� يوا�صل ارتفاعه ال�نوي ،فقد ارتفع بن�بة  %3يف عام 2007م ،لي�صل اإىل  59مليار
الأ�عار ..داعيا زعماء جمموعة الع�رين اإىل «اإعطاء اأولوية ريال ،وزاد بن�بة  %33يف عام 2008م و�صو اإىل  78.5مليار ريال ،ويف عام 2009م ارتفع
للغذاء» ملعاجلة �صعود الأ�عار والتقلب املتزايد الذي يعر� بن�بة  %22.6اإىل  96.3مليار ريال.
الفقراء للخطر ،ويرفع معد ت الت�خم يف البلدان النامية ،وح�ب اخر اإح�صائية مل�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات ،فقد بلغ عدد املقيمني الأجانب
و �يما يف اآ�يا.
يف اململكة  8.429.401ن�مة ،وبلغ عدد الذكور من املقيمني غري ال�عوديني 5.932.974
وقال�« :نواجه طائفة اأو�ع من الأ�عار املتزايدة لل�لع فردا ،اأي ما ن�بته  70.4يف املائة من اإجمايل عدد املقيمني .وبلغ عدد الإناث ،2.496.427
الأولية ،مبا فيها اأ�عار ال�لع الغذائية» ،وهذا قد ي�بب اأي ما ن�بته  29.6يف املائة من اإجمايل عدد املقيمني.
�غوطا ،لكنه قد يخلق اأي�ا فر�صا».
واأ�اف« :اإن زيادة طلب امل�تهلكني ،و �يما على ال�كر
واللحوم يف ا قت�صاديات النا�ئة ال�ريعة النمو ،عامل رئي�س
يرفع الأ�عار ،مقارنة مب�توياتها يف اأزمة  .2008 -2007وكان
الغالء وا �طهاد ال�يا�ي والتفاوت املتزايد بني الفقراء
والأغنياء قد اأذكت ا حتجاجات يف اأنحاء ال�رق الأو�ط،

اقت�صاد
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اأكرث من  5مليار ريال حتويالت العمالة الوافدة يف �تة اأ�شهر

اأمني احتاد غرف اخلليج
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* بنت القطيف

يذكر الناقد الدكتور  /عبداهلل الغذامي يف كتابه ( حكاية احلداثة يف اململكة
العربية ال�عودية ) اأن الكاتبة خريية ال�قاف هي اأول فتاة �عودية كتبت يف
ال�صحافة ال�عودية يف مطلع عام 1385هـ  ويعترب هذا احلدث غري امل�بوق اأول
خطوة يف املمار�ة الثقافية للمراأة ال�عودية  .وهذا الأمر يجعلنا ن�تدعي تاريخ
هذه املراأة التي ظ ّل �صوتها مغيبا يف اأخبية القبيلة اأو يف منزلها فرتة طويلة من
الزمن و�ط ال�غوطات التقاليدية والأعباء الأ�رية باأجواء الأم ّية ويف اأح�ن
الأحوال بتعليم الكتاتيب الب�يط الذي يك ّر�س تف�ي احلياة العادية اخلالية من
التط ّور والرقي  ولكن مع ا قتناع بتعليم البنات �يئا ف�يئا – الذي ظهر متاأخرا
وتغ الظروف ا جتماعية بداأت
مقارنة بتعليم البنني – وتتابع م�رية الرتبية 
املراأة ال�عودية تد�ن وجودها يف جمال الأدب وتثبت نف�ها متجاوزة الرتاكمات
ال�اغطة والعقد ا جتماعية ال�ابقة .
يف ال�نوات الأخرية راأينا للمراأة ح�ورا يف الأندية الأدبية  واإن كان متذبذبا
ولكنه على اأية حال ي�كل نواة حلياة ثقافية قادمة  ومن خالل املتابعة الر�صد ّية
للفعال ّيات واملنا�ط الن�وية نتوقع اأن يزداد وينمو هذا احلراك باأقوا�س مل ّونة
لعديد من الأ�باب اأهمها اأن املراأة تتجه اإىل الأدب خا�صة باعتباره متنف�ا
وجدانيا اإبداعيا بعيدا عن الأجواء الروتينية اخلانقة  ولكون الأدب بتفرعاته :
ال�عر والق�صة والرواية واخلاطرة والكتابة امل�رحية جما خ�صبا يتنا�ب مع
الأنثوية خا�صة ولكونه اأي�ا من اأكرث التخ�ص�صات توفرا يف كليات البنات يف
اململكة  و�يئا ف�يئا ا�تطاعت الأدبية ال�عودية اأن تربز متالكها مقومات
الأدب وبا طالع والتثقيف الذاتي يف زمن الإنرتنت املنفتح على كل ا جتاهات
مع من الن�صو�
والتيارات  فالطالبة ال�عودية التي اعتادت على منط 
املدر�ية التي تلقن لها اأ�صبحت ب�غطة زر ترى الأعمال العامل ّية املتناثرة هنا
وهناك مما يتطلب املزيد من الوقت لتجاوز ال�صدمة الثقافية والبدء بتاأثيث ثقافة
جديدة والبدء يف م�روع �اعرة اأو قا�صة اأو روائية اأو كاتبة م�رحية اأو رمبا
ناقدة .
واقعيا يرتبط ن�اط الأديبات ال�عوديات بحركة الأندية الأدبية فالبع� يت�ع
فيها املجال للمراأة بحيث تاأخذ دورا مهما والبع� ي�يق جدا والبع� يخلو متاما
من العن�صر الن�ائي ح�ب املنطقة نف�ها وانفتاحها ا جتماعي فمثال جند
اأن نادي جدة يختلف كثريا عن نادي عرعر من حيث الروؤية والر�الة والإنتاج
 وت�تمر �ل�لة الفروقات  .وجن ُد اأن هذه الأندية يف عمومها تر�ي طموح
الأديبات ال�عوديات لأن احلراك الن�وي التي حتت مظلتها هو تابع اأ�ا�ي
مما حفز بع� الكاتبات للقفز اإىل دائرة الإ�صدرات الفردية الأكرث ات�اعا
بعيدا عن الو�صاية الذكورية  وملعت اأ�ماء حركت اجل َّو باأعمالها الروائية مثل
رجاء عامل وزينب حفني ورجاء ال�صانع وقما�ة العليان وليلى اجلهني وغريهن .
وثمة اجتهادات اإبداعية اأ��ت بع� املنتديات اخلا�صة مثل منتدى نون بقيادة
واإ�راف ال�اعرة نهى فريد .
واأخريا  ..فاإن م�اركة املراأة يف امل�هد الثقايف ال�عودي م�روع مل يكتمل بعد 
واإن حتددت بع� مالحمه فاإن كثريا منه يف طور الغياب  مازالت ثقافة الأ�ماء
امل�تعارة يف ال�بكة العنكبوتية هي ال�ائدة وكانت من قبلها يف �صفحات القراء
يف اجلرائد  واخل�ية من الإف�صاح يف�ي بنا اإىل اأخبية الكبت وحقب من
ال�صمت الن�وي .
يا�ر بن عبداهلل اآل غريب
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يوما بعد يوم يحقق موقع حرويف جناحا كبريا وكل يوم ن�عد
بان�مام اأ�ماء جديدة لعلها تكتب دون تردد اأو خوف ومما
�ك فيه الكل هنا يحرتم القارئ فاأنا اأقدم مقا اإ باأناقة
و تاألق فكري دون ا�تهجان حيث انتقي اأفكاري واأحفر كلماتي
واألفاظي باأناملي وبعيدا عن كل ت�اوؤم نحن هنا يف موقع
حرويف نقوم بكتابة مقا ت متوهجة �صاخبة مو�وعية وعن
نف�ي الفل�فة ت�تعل يف مقا تي التم�س منكم عذري فاأنا ما
اأكتبه اأراه متردا كما يبدو للبع� بقدر ما اأراه �صدقا حقيقيا
نابعا من داخلي ما اأود ذكره اإن الأروع �يكون ذاك الذي مل
اأكتبه بعد.
املهم اإن النقطة التي اأود اإ�ارتها هنا تتعلق مب�ألة اإن هناك
�صور مغلوطة عن املراأة املثقفة فلدينا اأ�ماء ن�ائية باأ�صوات
اأدبية لها باع يف ال�احة ل�ت يف باب التعر� اإىل اأ�ماء
حمددة حيث الأ�ماء تعنيني واإ �يكون هناك لغو ح�اري
يروقني .اإح�ا�ي يقول لدينا مبدعات قادرات على حماية
الذاكرة القطيفية التي تغ�لنا من و�خ اجلهل دون جتميل اأو
م�احيق ثقافية .وهنا اأطالب واأحلم بل واأمتنى جيال ن�ويا
مغرما بالقراءة والإطالع دون �روط ونحن اأمة تقراأ و
تكرم مبدعيها اإ وهم حتت الرتاب اأنا هنا متحملة م�ؤولية
ما اأقوله الآن ثمن البحث عن الطهر والكمال والإبداع واإنها
لي�ت �هلة ولذا وجب علينا التاأمل فيها لأجل تغيري م�صائرنا
اإىل ممكن اأجمل.
�صدقا اأحبذ التق�يم يف الأدب والثقافة ن�ائي و رجايل
حيث اأرف� التجني�س فال داعي اأن ننب� يف ج�د لغتنا بل
ا�ميه اأدبا اإن�انيا حيث الإن�انية ترفع املرء اإىل حدود ال�ماء
و من هنا اأ�جع املراأة اإن تبحث عن فكرها وحتدد اإبداعها واإن

اكتب
كان يقال اإننا نعي� يف جمتمع ذكوري عليك من ذلك ِ
اإبداعاتك و�يكت�ف القارئ حقا من تكوين هو اأمر اأثار
اهتمامي كما اأثار اهتمام نفر من القراء املثقفني ملا اأطرحه
من مقا ت جريئة و�صل لعلمي اإن البع� يبحث من اأكون؟
هل لكوين امراأة؟ اأعرتف هنا باأنني امراأة ا�تهوتني الكتابة
فال ادعي اليوم باأنني ل�ت �صاحبة قلم موثوق به لقد ركبت
اأمواج التحدي و�صنعت من الف�ل جناح اأ�تاأذنك حلظة يا
قارئي الكرمي لأفكر هنيهة وكاأن الكالم مات على �فتي وجال
يف خاطري.
قد تكون املراأة متميزة باأ�لوبها باعتبارها مبدعة ولي�س
باعتبارها امراأة جند املراأة الأوربية ت�اهم يف الكتابات
اليومية واملذكرات ال�خ�صية واأي�ا ت�هم يف كتابة املوا�يع
ال�يا�ية وحتى ا قت�صادية وبحرب وا�ح وبقلم جريء دون
خوف دون تردد دون حتفظ دون حدود و دون النظر للوراء 
وما دامت املراأة تتحدث بامتياز فلتبدع مبا متلك من و�ائل
الإبداع ها اأنا كتبتُ ال�صمت وال�جيج احلياة واملوت وكل
مقال له طقو�ه وقامو�ه الإبداعي اخلا� وهنا �ؤال قد
يوؤرق البع� اأيعقل اأن يجمع الكاتب بني ال�صمت وال�جيج
ويبدع فيهما معا؟ مل والإبداع ر�الة اإن�انية وطن لها اأجد
نف�ي اأعرب عن اأ�ياء اأحيانا اأدركها اإ حني ي�صبح مقا
مقروءا و حينها اأبت�م قائلة هذا هو املطلوب ولن اأ�يف على
ما �رحته واأو�حته فالكتابة فل�فة رائعة وم�احة للتعبري عن
وجود متميز بل هي اإبداع قبل كل �يء.
الثقافة روؤية ولي�ت كلمات تقال والثقافة جمتمع قبل اأن تكون
جمامالت متبادلة ت�من و تغني من جوع واحلق اإن ما
يوؤملني يف كيفية ترميم الفكر الثقايف نحن بحاجة اإىل تن�ئة

املراأة ال�عودية وجتربتها الأدبية
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هناك فكرة تراودين منذ اإن ر�مت �طوري يف موقع حرويف والذي اأعتربه بيتي ي�عني اإ اأن ا�شكر حرويف الذي ي�مح
يل اأن اأطل على القراء دائما رغم اإين �شخ�يا اأكتب ب�شكل يومي اأو حتى ب�شكل منظم بل اأحمل معي دائما ورقة اأ�جل
عليها بع�ض م�شاهداتي اأو خواطري حيث التقط املواقف ال�عبة والأفكار اجلريئة بذكاء ويت�رب مني دون تكلف و اأنتظر
الت�فيق فنحن جميعا القراء واأنا اأ�حاب كرامة اأما النقطة الوحيدة التي اأوؤمن بها اأنا �شخ�يا ك�احبة قلم هي مغامرة
الفكرة لأكتبها و يكفي قلمي ينام حتى اأنتهي و تزال اأخالقي تتنف� هواء معلنة اإن الدنيا يف يدي يف قلبي.
لي� غريبا على موقع حرويف اأن ي�طاد طيورا حملقة ويهديها للقارئ حيث اأعترب نف�ي اإحدى الطيور التي متار� الطريان
داخل ذاتي و حتلق يف �ماء القطيف اأطري واأحط يف القطيف فهي حبيبتي و اأحد يكره من يحب حماولة اأن اأكون �وتا
متميزا �وت ي�تمد طاقته من جرح غائر وما اأجمل اأن تكتب مقا يلهمك و الأجمل اأن ت�شعر باأنك جزء من هذا الوجع حيث
تلتقي نربة حزين ب�متي فال اأرغب اأحيانا احرتاف ال�مت و رفقة الوحدة واإن ظهرت اأفكاري فهي م�توحاة ل�شريحة
من القراء قد تكونَ اأحدهم فهم من اأ�حاب احل� ال�ريع ارت�شف الآن كوبا من القهوة مع قراءتك الرائعة و�أدفع ثمن
قهوتك ومقايل هذا ت�تحقه ب�دق اأي�ا.

جيل من املثقفني و �احة الثقافة اليوم وا�عة جدا ومتاحة للجميع وما يقلقني
ظن البع� اإن احلركة الثقافية الأدبية مل تبد أا اإ بهم متجاهلني جهود الآخرين
يف تلك احلركة الثقافية فعلينا نحن املثقفون اأن نت�لح اليوم
مبنهج فكري قوي دون خوف بقدر ما يتاأتى من امل�تثقف الذي ميلك اأ�ا�ا
هذه املعرفة وهنا تكمن الكارثة وكم هي ظاملة ثقافتنا عفوا لعلني ق�صدت اإنها
مظلومة!
ما جدوى الثقافة اإن مل تكن م�اعدة من ميتلك التعبري وم�اعدة من يجر ؤو
على ذكر جتاربه ومواقفه وذكرياته ل آخرين كمادة اأدبي ُة وملاذا هذا التكالب
على املجتمع من خالل حتييد املثقف عن جراح جمتمعه واأوجاع نا�ه.
اعتربت التكرمي الذي ح�يت به من مركز اخلط الثقايف بالقطيف حتت عناية
ال�يخ ال�اب املهند�س ح�ني علي البيات حفظه اهلل مبثابة مهمة جديدة
وتعهدت مب�اعفة جهودي من اأجل ترقية العمل التطوعي واإعادة ترميم هوية
العطاء والعمل على اأن ياأخذ املتطوع مكانه كنا�ط اجتماعي فعال يف م�رية
العطاء بتوا�ع ومتيزو باإح�ا�ي اإن تكرميي كان دون جماملة با�تحقاق و رغم
ذلك مل يروق هذا التكرمي للبع�سو اأقول لهم القطيف مل تخرج عن عادتها يف
علي ن�يان ذلك رغم اإنه تدخل �افر من البع� ولي�س لدي الوقت
تاألق اأبنائهاَ 
لأدخل يف �جا ت تافهة تخدم م�روعي الإن�اين احل�اري لأن التكرمي يف
حد ذاته مل يكن غايتي و قيمته املادية ولكنه معنويا اإح�ا�س بالر�ا لوجود
اأوفياء تعاملوا مع عطائي كفعل اإن�اين وهكذا تكرميهم اأ�عرين باأنني �اخمة
اأمام نف�ي ومتوا�عة اأمام �موخ الآخرين و �عادتي كبرية لأن من كرمني هو
من اأهل مدينتي واإن من كرمني اأي�ا مركز ثقايف متح�ر يعرف املهادنة
اأراد اأن يظهر املراأة القطيفية وي�جل ح�ورها الفاعلوتاأتي على قدر الكرام
املكارم .
عفوا يا قطيف الوفاء ما كنت اأدرك اإن الوفاء اأ�طورة الوفاء ثابت اأ�ا�ي يف
تكوين �خ�صيتي قد اأكون وفية جدا لدرجة التورط اأحيانا والأجمل يف وفائي اإنه
مل يكن يوما �جنا لإح�ا�ي بل كان الإح�ا�س الدبلوما�ي داخلي كم هو رائع
اأن تكون ملكا بتاج الوفاء ملن حولك حيث يوجعني من وفاء له.
بالطبع كان لزاما علي اأن اربي نوعا خا�صا من اجليل النا�ئ الذي ي�تلزم
مغامرة فكرية خا�صة اأي�ا باللغة الإجنليزيةمما ا�طرين لو�ع درو�ا خا�صة
مبنهج تدري�س والعمل مبتناولهنحن يف جمتمع حرية لنا لك�ف ذواتنا لأننا
مقيدون وهل تظنوا بكل هذه القيود ميكن لنا اأن نحلم ونحقق اأحالمنا؟ فقد
تعلمت الأجيال اأن تردد كالببغاء اأن تن�صت جلمال اللغةواأ�يف هنا اإن
الإجنليزي لغة العامل لغة الإن�انية وما يعانوه النا�س من اللغة هو فقط ق�صور يف
الفهم وعدم الثقة نحن بحاجة اإىل علوم اإن�انية لنحقق اإن�انيتنا لن�جع كل
لفتة اإن�انية نقية اأ�صابت اأم اأخطاأت فهكذا تبد أا الأمم ح�ارتها ولنعتربه ن�يجا
فكريا ح�اريا.
هذه جمرد اأ�طورة اأنا ميكن �صناعة جيال لوحدي علينا �صناعة جيل الغد
معا.
قد يلتم�س القارئ بع� التاأوهات الدفينة يف �طوري ولهذا اأخ�ى عليك يا
قارئ العزيز البقاء هنا منتظرا نهاية مقايل مبا فيه البوح �وف اترك للقارئ
بع� الراحة  وبدون اأن ت�عر بالوقت ونحن نعي� يف جمتمع يع�ق الإطراء
واملجامالت حيث املح تعليقات ايجابية تطربني ولعلني اأراها اأحيانا اأخرى
مبالغة ت�عرين بعك�س ما يجامل الآخر.
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الكلية

و ّمت افتتاح كل من مركز كانو لأمرا� الكلى و مركز
البابطني لأمرا� القلب و جراحة القـلب املفتوح ،
وكان اخر ما افتتح هو الربج الدم ــام الطبي لتكتمل
بذلك املجموعة الطبية ملـا �يطلق عليه م�تقب ًال
(جممع الدمام الطبي ) قرابة �نة 2007م لتنتقل
اغلب التخ�ص�صات للعمل به،
�صورة حديثة للربج الطبي
كما يوجد بامل�ت� ـ ــفى عدد من اللج ــان الن�طـة
مثــل ( جلنة اجلــودة والـنوعيـة ،جلنـة الوفيـات ،
جلنـة الت�ـنيـن ،جلنـة ال�ــمان ا جتم ــاعي  ،جلنة
التقييم العلمي و البحوث ،جلنة زراعـ ــة الأع�اء،
جلنة الطورائ ،جلنة مكافحة العــدوى  ،جلنة نقل
الدم و غريهم) وكذلك بع� ا ق�ام املهمة مثل
(ق�م احلا�ب الآىل  ،ال�ج ـ ـ ـ ــالت الطبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،
ق�م ا ح�صـ ــاء وق�م ا �تقب ــال وغ ـ ــريها.
ويجري حاليا ت�ييد مركز حديث ل أ�عة وكذلك
مبنى ل أ�نان حتت التنفيذ

اأو  :كن متحرك ًا و اأكرث ب�اطة مما تبدو يف احلقيقة ،فطفلك �ي�عد بذلك
فهو يحب اجلد ،فهو يحب التمايل واحلركة و الرق� ال�ريع مع املو�يقى
(فال تت�صور نف�ك اأحمقا اأن �ايرته بذلك ،فالت�صرف لبع� الوقت بحركات
ظريفة اأو يف تقليد طريقة حركة احليوانات مثل الكنغر اأو الفيل �يفتق ذهن
طفلك ويعرفه على �صفات احليوانات كما �ي�حكه وي�ليه.
ثانيا :كن هادئا ،خللق اأجواء م�رحية اأف�ل مع طفلك ،فبعد ا�تعمال الكثري
من طاقته� ،ي�رتيح و�يخلد للركون والهدوء ،وهنا ميكن اأن تقدم له �يئ ًا من
ال�راب املغذي وال�صحي وحتى وجبة طعامه.
ثالثا :علمه  -فاأنت ميكن اأن تعلم و تزيد من مهارات طفلك الأ�ا�ية عن
طريق اللعب و الت�لية ،فبينما اأنت تقوم بتم�يته يف اخلارج ،علمه الألوان
واأ�ماء الأ�ياء التي تكون من حولكما.
كاأن تقول له اأنظر اإىل ال�ماء الزرقاء و حظ تلك الغيمة البي�اء و كيف �تخفي
ال�م�س ،والع�ب اأخ�ر ،واأ�مح له بلم�ه وحتى دعه مي�ي لبع� الوقت على
الع�ب الأخ�ر حايف القدمني.
رابعا :عبه بالكرة فالأطفال م�حورون بكرات .دعه يرف�س الكرة واأظهر له
عدم متكنك من �صدها فالأطفال ي�حكون ب�كل ه�تريي من هذه احلركة
(البلهاء) ولكن لتعلم اأنها مهمة جدا لتقوية وتعزيز �خ�صيتهم ،واأن م�اركتك
لأطفال الآخرين بهذه احلركات والركالت مهم جدا بل هو قد يكون اأكرث اأهمية
مما تت�صور ،فبذلك ميكن خلق ال�عور اجلماعي لدى طفلك ويف نف�س الوقت
تعليمه اأ�ا�يات هذه اللعبة.
لال�تف�ار  :الرجاء التوا�صل على الربيد ا لكرتوين و�يتم عر� ال�ؤال على ذوي
ا خت�صا� املنا�ب والرد عليكم alkhatmag@yahoo.com
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فكيف ت�لي طفلك؟
للتعرف على ذلك ميكنك (�يدتي و�يدي) متابعة اخلطوات الب�يطة التالية،
فتتعرفا بها على اأفكار مبدعة و رخي�صة ت�ران و ت�حران بها طفلكما:

نبذة عن جممع الدمام الطبي
مت افتتاح م�ت�ـفى الدمام املركـزى يف غـرة �هر
�عبـان لعام 1383هـ ب�ـعـ ـ ــة (� ) 50رير و�بع
عيادات خارجية .ومنذ افتتاحه اخذ القائمون على
اإدارة امل�ت� ـ ـ ــفى على عاتقهـم تطوير امل�ت�فى
تطوير ًا م�تمر ًا يتواكب مع التغريات احلا�صلة فى
الزيادة ال�كانية الهائلة يف الدمـ ــام واملدن املجاورة
لهــا فا�صبحت ال�عة ال�ـريرية احلالية للم�ت�ـفى
تفوق � 400ريـر.
كما اأ�صبح هناك العديد من العيادات اخلارجية
العامة و التخ�ص�صية مثـل(عيــادة اجلراحة العامة
،العـظـ ــام  ،ال�صـ ــدر ،امل ــخ والأعـ�صاب ،امل� ــالك
الـبـوليـة  ،الأنـف والأذن واحلنـجـرة  ،جراحة
التـجـميل و كذلك الأمرا� الباطنية و اأمرا�
اجلهـاز اله�مي  ،أامـرا� الأع�صاب  ،امــرا�
الروماتيزم  ،التخاطب ،ال�معيات و غريها
كما ي�م امل�ت�فى عـدد ًا من املراكـ ــز
التخ�ص�صية مثل ( مركز طب ا �نان  ،مركز ال�كر
والغدد ال�صماء ،مركز طب العيون ،مركز العالج
الطبيعى والروماتيزم ،با �افة اىل ق�م خا�
لالمرا� املعدية – احلميات.

د� .ادي اأبوال�عود
اأخ�صائي جراحة كلى وم�الك بولية
جممع الدمام الطبي

الأطفال يحبون لفت ا نتباه
لهم وخ�صو�صا معرفة باأنهم
حمط انتباه الأبوين والأخوة
الكبار واأن يكون انتباههم
حم�صور ًا بهم فقط ،لكن
اأحيانا من ال�صعب اإىل حد
ما جلب اأو ا�تح�ار اأفكار
تلقائية للرتفيه عنهم.

خام�ا :اغر�س يف ابنك القيم اجليدة من خالل اللعب واللهو ،فمن خالل لعبة
ترتيب وتكدي�س املكعبات اأو قطع البال�تك فمن �قوطها واإعادة ترتيبها �تغر�س
به حب املثابرة وعدم الياأ�س والإحباط ،فهم يريدون اإ�قاط اأكدا�س الأعمدة
(الأبراج) ويريدون منك اإعادة بنائها.
�اد�ا :تعليم القراءة – خذ طفلك اإىل املكتبة اأو ركن الكتب يف ال�وق املركزي
واأبداأ بتقليب الكتب واأخرت منها ذات ال�صور (فاأن ال�صور جتذب الأطفال) ،اأبد أا
ذلك معه مبكر ًا جد ًا ولأن يقوم برحلته الأوىل اإىل املكتبة.
•اأخرت تلك الكتب التي بها كلمة اأو كلمتان يف كل �صفحة ،وعلمه طريقة نطقها
اأو تهجيها و كيفية اإيجاد الكلمات املت�ابه.
• تتو ّقع من طفلك اأن يجل�س بهدوء اأثناء تقليبه (ت�صفحه) للكتاب امل�صور،
وقد يتلفه ،ولكن بهدوء و�صرب �تعلمه كيف يتعامل مع تلك الكتب والق�ص�
امل�صورة.
•تاأكد من اأنك قد اخرتت الكتاب اأو الق�صة املنا�بة لعمر طفلك و تبالغ
يف ذلك.
•ميكن توفري املجالت التي تعلم الطفل التلوين (يجب ا نتباه باأن تكون اأقالم
الألوان من النوع غري ال�ار اأو ال�ام ،فالطفل قد ي�عها يف فمه.
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مع انت�ار مر� ح�صوات الكلى حيث يقدر احتمال
الإ�صابة من  %15-1لل�خ� الواحد يف فرتة حياته
كانت العالجات ال�ابقة ترتاوح ما بني ال�ق اجلراحي
اأو املنظار اأو العالج الدوائي لتذويب احل�صوات ومنذ
بداية الثمانينات خرجت لنا اأجهزة التفتيت اخلارجية
والتي تتطلب اأيه عمليات جراحية واأ�صبحت تعالج
احل�صوات من كلى اأو حالب وبن�بة جناح قد ت�صل
اإىل .%90
وقد تطورت الأجهزة خالل الع�رون عاما املا�ية من
ناحية الكفاءة والدقة ي�كل كبري ومع اختالف اأنواعها
فمبدوؤها واحد وهو م�صدر للطاقة ي�صدر املوجات
املفتته و�صفيحة اأو �طح ممغنط يجذب هذه املوجات
ويوجهها اإىل احل�صوة املراد تفتيتها ليكون املري�
منا�با لهذا الإجراء يجب اأن تكون احل�صوة اقل من
20ملم و يوجد ان�داد حالبي حتت احل�صوة.
ينا�ب هذا الإجراء احلوامل وذلك لوجود اأ�عة
ت�ر باجلنني ،مر�ى الهيموفيليا «زيادة �يولة الدم»
لقابلية النزيف لديهم ،وجود التهاب بويل ،ت�وه يف
احلالب ،ال�منة املفرطة ،ح�صوة اكرب من 20ملم،

بع� اأنواع احل�صوات القا�ية ت�تجيب للتفتيت.
طريقة التفتيت ان ي�تلقي املري� اإما على بطنه
اأو على ظهره على طاولة خا�صة ويوجه املعالج بوؤرة
التفتيت على مكان احل�صوة بالأ�عة ويبد أا العملية
بار �ال املوجات بعدد معني ح�ب مكان احل�صوة
وا�تجابتها وت�تغرق الطريقة  60-30دقيقة مع اآ م
ب�يطة قد حتتاج لدواء م�كن ويف حا ت قليلة مثل
الأطفال تعمل حتت تخدير كامل ،ويخرج املري� يف
نف�س اليوم ويراجع بعد اأ�بوعني ملعرفة نتيجة التفتيت
والتي قد يحتاج املري� لأكرث من جل�ه للتخل� من
احل�صاة.
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عالج ح�وات الكلى باملوجات الت�ادمية

ت�لية الطفل

اأخر الكالم
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ما ي�شبه الو دة
الإ�دار اجلديد نوع من الو دة  ..عليه اأن يحمل �ماته املتجاوزه للتكرار
واأن يوجه خطوه نحو هدف وا�ح يف طريق مل تطاأه اأقدام الإ�دارات
من قبله بنف� الطريقة التي ي�ري بها اإىل هدفه .
هذا الو�ف اأعتقد اأنه بعيد عن ذهن ال�ديق الأ�تاذ فوؤاد ن�راهلل
الذي ينه�ض يف ال�احة الثقافية املحلية بجهود هادفة وم�شكورة .
اأنا كقارئ من بني القراء انتظر هذا املولود  /الإ�دار اآمال اأن يحمل تلك
املالمح ( امل�مرة ) لهذه املنطقة بالإ�افة اإىل املالمح العامة للبلد ككل
 ..واإذا قام بهذا فنحن كقراء �نمرن اأكفنا على الت�فيق .
لقد ح�بنا الغري من الإ�دارات املرتاكة التي تعرف اإىل اأين ت�ري
وترتك �جيجها على الروح ك�باب حجري جاثم اأبد ًا .
اعتادت اإ�داراتنا الكثرية اأن « تخاطب النا� بابن عم الكالم « نحن
– القراء – نريد منها اأن تخاطب النا� بالكالم نف�ه وباأبنائه وبناته
واآبائه وجدّ اته  ..نريد منها تدمري تلك العادة .
هل هذه جمرد اأمنيات ؟
قد يكون هذا  ..ولكن كل ما حتقق ويتحقق على �عيد املعرفة وعلى
�عيد الفعل كان من قبل حتققه �ابح ًا يف ف�اء الأمنيات .
اأمنياتي لل�ديق فوؤاد التوفيق الكامل .
حممد العلي

جملة �شهرية متنوعة ت�در عن  U.A.Rبريوت  -لبنان  -الربيد الألكرتوين
alkhatmag@yahoo.com
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