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ف�ؤاد ن�صر اهلل

الإندماج الوطني والتحوالت الراهنة
ما يدعونا �إىل طرح هذا الت�صور ما ت�شهده املنطقة العربية من حتوالت عميقة تتطلب املزيد
من �إعمال الفكر  ،والبحث عن م�شروعات ممكنة ت�ستطيع الوفاء بكل ما ميكن �أن يبعث
الدفء يف �أو�صال الأمة يف وجودها الراهن0
يف زخم التغريات الدراماتيكية على الأر�ض مبنطقة ال�شرق الأو�سط يجب �أن تت�سم وجهات
نظرنا بقدر كبري من الو�ضوح وال�شفافية والإبانة  ،والقدرة على حتليل اخلطابات امل�شفرة
التي ترتا�سل عرب الف�ضاء ال�سيا�سي الراهن  ،وذلك حتى يكون يف ا�ستطاعتنا �أن نقر�أ خريطة
التحوالت بفهم وا�ستب�صار  ،و�أن نتجاوب معها بعمق  ،وهذه �أب�سط الت�صورات امل�شروعة
للحفاظ على كيان �أمة عريقة � ،أ�سهمت وما زالت ت�سهم يف مد الب�شرية بالعديد من التجارب
الإن�سانية امل�ؤثرة0
قبل كل �شيء علينا �أن نطرح مفهوم « االندماج الوطني «ماهو ؟
يعترب مفهوم االندماج الوطني �أقرب ما يكون لقبول وا�سع من املواطنني على اختالف
توجهاتهم وم�شاربهم مل�شروعية الدولة  ،واقتناعهم التام بكل ما ميكنه �أن يحقق فكرة
املواطنة الد�ستورية ك�إطار �سيا�سي واجتماعي واقت�صادي  ،ت�ستطيع الدولة من خالله
التخل�ص من م�شكلة �إتهام البع�ض  -زور ًا  -بالوالءات املتعددة  ،والقناعات املتباينة ،
وح�صرها يف الوالء الكامل للدولة0
�إن هذا املدخل يتفهم بالطبع �أغلب احل�سا�سيات التي يحملها �أفراد من املجتمع ما زالت
لديهم خماوف الإندماج  ،وهواج�س تخ�شى حمو اخل�صو�صية  ،ويف هذا الإطار فمن
ال�ضروري �أن ت�سعى الدولة لتقدمي حزمة �إ�صالحات تق�ضي على ما ميكن �أن يعرقل امل�شروع
الطموح لالندماج  ،بو�ضع كافة املواطنني على حمك التكاف�ؤ وامل�ساواة والعدل  ،وهو �شرط
�ضروري وملح لإجناز املهمة.0
�إن الدول احلديثة ت�ستطيع �أن تعيد فح�ص اخلطابات املناوئة وامل�ؤ�س�سة لفكرة علو �أحد
العنا�صر على عنا�صر �أخرى بفر�ض املواطنة الكاملة على اجلميع وت�شكيل م�ؤ�س�سات ت�ساهم
يف دعم هذه الفكرة  ،مما يعني جت�سري الهوة التي ن�ش�أت يف مراحل تاريخية �سابقة  ،كانت ـ
يف الغالب ـ حمكومة مبفاهيم �أخرى غري ع�صرية.
امل�ساواة الكاملة وال�شفافية يف ت�سيري الأمور  ،والأخذ يف االعتبار اال�ستحقاقات القانونية
التي تدعم هذا التوجه م�س�ألة �أ�سا�سية  ،بعدها ت�شرع الدولة يف ب�سط مظلتها على جميع
املواطنني ،وتنب�سط مروحة امل�ساواة على �أر�ض الواقع بعد اعتمادها نظريا0

ينبغي �أن تلعب املنظمات الأهلية وجماعات الفكر والأندية الأدبية وجمعيات الثقافة دورا
كبريا يف الت�أ�سي�س لهذا النمط من احلركة حيث املواطنة الد�ستورية هي ركن ركني للدولة
احلديثة التي ت�سعى بكل ال�سبل للرقي مب�ستوى املعي�شة مع الرعاية الكاملة للأفراد وم�ساواتهم
يف احلقوق والواجبات ،ومنحهم نف�س االمتيازات دون نق�صان0
ومن احلتمي �أن يقبل اجلميع فكرة جتاور وحتاور العنا�صر املختلفة باملجتمع و�صوال �إىل
تعددية تت�شكل من واجهات �إثنية وطائفية ترت�ضي فيما بينها بفكرة العي�ش يف رحاب دولة
قوية ع�صرية يخ�ضع اجلميع لقوانينها التي ال تفرق بني �أحد من رعاياها.
ي�ضاف �إىل ذلك وجود قدر كبري من االتفاق والر�ضا واالقتناع بالدولة  ،ال�شيء الذي يحقق
م�شروعية القانون و�شرعيته  ،بدون جتزئة �أو انتقائية0
�إن امل�سارات ال�سيا�سية لهذه الفكرة ميكنها �أن ت�ؤ�س�س العديد من القواعد التي ت�سهم يف تفعيل
معنى املواطنة عرب �سل�سلة من اللوائح والقوانني والبنود التي ت�ضفي امل�صداقية على الطرح
الأنف الذكر حيث يخ�ضع جميع املواطنني لنف�س القوانني بال متييز �أو انتقا�ص �أو هدر .
ثمة �ضمانات هائلة ميكنها �أن توفر احلد الأدنى ـ رمبا واملعقول كذلك ـ من احلقوق والواجبات
مع تقييد كل امتيازات �سابقة و�إخ�ضاع حزمة الإ�صالحات ملراقبة جمتمعية �صارمة  .ومن
ال�ضروري يف هذا التوجه التعويل على م�س�ألة �صالحيات املجال�س املنتخبة ب�شكل ي�ؤدي �إىل
نهو�ض الدولة على حقائق ت�ستوعب معنى االختالف والتعدد والتدرج دون التهمي�ش والنفي
�أو الإزاحة0
من واجب ال�سلطة التنفيذية يف املراحل الأوىل من التجربة �أن يكون لديها املرونة والإدراك
واحلد�س ما مينع ت�صلب القوانني �أو حتجيمها �أو حتى القفز عليها بغر�ض مترير ما هو �أقل
من املتوقع .
هنا ت�ؤ�س�س ال�سلطة ال�سيا�سية على �أر�ضية وا�سعة من القبول والر�ضا  ،وحتفيز كافة القوى
الوطنية لإجناز م�شروع الدولة الع�صرية من خالل قرارات تتميز بالدقة واملرونة يف �آن واحد.
من �أجل ذلك يعاد بناء الدولة وت�شكيل بنيتها على �أ�س�س ت�شاركية  ،وعرب �أفكار خالقة متنح
الأفراد احلق يف االتفاق واالختالف دون جترمي �أو ت�أثيم جمتمعي  ،طاملا يجري ذلك يف
�إطار دولة ع�صرية  ،قوية  ،حممية بقوانني مت القبول بها  ،ومن هنا يكون االحتكام مل�شروعية
املواطنة الد�ستورية هو حجر الأ�سا�س يف البناء0
وحول ق�ضية االندماج الوطني  ،ميكننا ر�صد بع�ض النقاط الأ�سا�سية التي ت�ستوجب الت�أمل،
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كمداخل لتحقيق امل�شروع  ،كي ي�صل �إىل القواعد التي تتبناه لت�ساهم يف جعله واقعا
ممكنا:
* �أن الوحدة من خالل التعددية رهان �صحيح  ،و�صالح للتداول كما علمتنا �أدبيات الثقافة
ال�سيا�سية0
* الر�ضا عن ال�سيا�سات التي تنتهج طاملا متار�س قواعد العدل وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص0
* االن�صهار الثقايف مقدمة �ضرورية لالندماج اخلالق يف كافة املجاالت الأخرى يف
الوطن0
* حترير اخلطابات من ثقل املرجعية الواحدة ل�صالح ت�صورات ممكنة لها �إطار واحد يت�سع
للت�صورات الثانوية.
* تن�ضيد الت�شكالت اخلا�صة باجلمعيات املدنية وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،بل وامل�شروعات
احلكومية التي ترعى قيم احلوار  ،و�صوال �إىل قدر كبري من التفاهم والت�صالح مع الآخر0
* ال ميكن �إغفال �ضرورة امل�شاركة الوا�سعة يف احلراك الثقايف والإجتماعي وغريهما  ،وهذا
رهني االنفتاح الفاهم على جتارب التحديث باململكة0
* تر�سيخ م�س�ألة الت�سامح واال�ستيعاب للمختلف �ضمن مكونات ثقافية ينبغي الرتويج لها
باقتناع كامل  ،ونزاهة فكرية يعتد بها0
* العمل على التنمية بكل تنوعاتها ،فالتنمية واحدة من ركائز جناح فكرة االندماج
الوطني0
* ا�سناد املنا�صب القيادية لكافة �أطياف املجتمع  ،فهذا ي�سهل عملية �إثراء الإندماج الوطني
لوجود م�ساحة منا�سبة التخاذ قرارات ال مت�س ال�سيادة بل ت�ضفي قدرا كبريا من ال�شعور
باالنتماء عرب الف�ضاءات الوا�سعة من اجلغرافيا0
مثل هذه املو�ضوعات قد ت�سهم يف تهيئة الأجواء لنجاح « االندماج الوطني « ك�ضرورة  ،حيث
يعي�ش كاففة الأطياف والفئات على قدم امل�ساواة  ،ال�سيما �أن املتغريات العاملية والتحوالت
العربية تهب على بالدنا وتطالبنا بقدر من الك�شف وامل�صارحة  ،والع�صف بالأفكار ع�صفا
ذهنيا حميدا0
غري �أن االندماج الوطني كطريقة تعامل مثلى مع امل�شكلة  ،قد تواجه بعدد من العقبات التي
حتول دون حتقيق الفكرة على وجهها الأكمل  ،وهو ال�شيء الذي ميكن ر�صده يف هذه العقبات
التي قد تبدو متداخلة �أحيانا  ،ومرتاكبة �أحيانا �أخرى:
ـ عدم االقتناع بالفكرة اجلوهرية  ،وحماولة حتويلها �إىل �إطار �شكلي خال�ص0
ـ النزوع املتزايد لو�ضع ت�صورات م�ضادة تهدف �إىل التباط�ؤ يف �إ�صدار القرارات التي ميكنها
جعل الفكرة واقعا عمليا0
ـ حماولة طرح بدائل ثبت ميدانيا ف�شلها  ،تدعو لت�أجيل « االندماج « �إىل زمن م�ستقبلي
بغر�ض تهيئة الأجواء للقبول بها  ،وهو �شيء ال ميكن التحقق منه مطلقا0
ـ ال�سعي �إىل فر�ض درجة �أقل من االندماج رمبا تقارب « االحتواء «  ،ال�شيء الذي ي�ؤدي �إىل
ف�شل �إمكانيات عظيمة لتخطي امل�شكلة.
ـ اال�ست�سالم لثقافة النظرة الأحادية للأمور ،حتت �ضغوط جمتمعية مما يعطل امل�شروع
برمته0
ـ ا�صطفاء بع�ض النقاط الهام�شية وجعلها املنت وهو ما يطرح مناهج بديلة للفكرة املحورية
التي تعتمد �أ�سا�سا على معنى املواطنة الكاملة0
ـ وجود بع�ض ال�شطط يف هذا اجلانب �أو ذاك مما ميكنه �أن ينزع الثقة يف قدرات كل طرف
يف التغلب على اخلطاب ال�سائد الذي ثبت عدم �إخال�صه للتجربة كليا0
ـ انتهاج خطوات عملية ت�سعى لفر�ض النمط ال�شائع من التفكري التلقيني الذي ال يعتمد
احلوار بل منطق الفر�ض والو�صاية واال�ستحواذ0
ـ ملا كانت املتغريات احلادثة يف ال�ساحتني اخلليجية والعربية تنبئ ب�ضرورة البدء فورا يف
اتباع طرائق �أداء غري تقليدية يف التعامل مع م�شاكل طال ت�أجيل البت فيها فثمة �أ�صوات قد
تتوجه ال�ستمرار الت�أجيل والت�سويف بغر�ض التخل�ص من اال�ستحقاقات التي ينبغي تقدميها
�إذكاء لفكرة الإندماج0
ال�شك �أن الإ�صالح الذي بد�أته اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�ش�ؤيفني يتطلب مراعاة

الفروق يف درجات التحول بني جتربة و�أخرى  ،لكنه يف ذات الوقت ي�سمح ب�إلقاء نظرة
عابرة مع ما يخ�صنا من عنا�صر ومفردات ت�شري �إىل �إمكانية جناح فكرة « الإندماج الوطني
« لو توافر لها عقول متفتحة و�أذهان تتوقد بفكر خالق غري منطي  ،ي�ستطيع ا�ستيعاب ما
تطرحه الر�ؤى املتوجهة نحو امل�ستقبل بنوع من التوازن  ،والتفهم  ،والثقة بالنف�س  ،و�إدراك
لغة الع�صر0
علينا توطيد فكرة االندماج الوطني بكل �أبعادها  ،وبحر�ص بالغ على جناح التجربة بدون
�أي نوع من التخوف �أو الهواج�س القدمية  ،ذلك �أن حتريك مثل هذا امل�شروع بنجاح يتطلب
م�ساهمة واعية وعميقة بدءا من مراكز االبحاث وم�ؤ�س�سات اتخاذ القرار  ،مرورا بالنخب
املثقف  ،و�صوال �إىل القطاعات الوا�سعة من النا�س يف مدنهم  ،وهجرهم  ،وقراهم0
لقد بات من ال�ضروري حتريك م�ؤ�س�سات البحث للتعريف بامل�شروع  ،والبدء يف طرح �أوراق
عمل جلعل الت�صورات منهجا مت�سقا مع خطط التنمية  ،واالرتقاء املهني  ،والتطور الوظيفي
 ،واالنخراط �ضمن جمموعة عمل تت�سم بالتجان�س والتوافق عرب حمكات واقعية  ،ال تركن
كثريا للفر�ضيات القبلية بل ت�سعى لب�سط التجربة على الأر�ض املمهدة ملعرفة مدى ت�أثريها
ون�صيبها من النجاح �أو عدم التوفيق0
ت�ستطيع الدولة �أن ت�ضطلع ب�أدوار مهمة يف هذا ال�ش�أن مبا لديها من �إمكانيات مادية وتراتبية
وظيفية  ،مع التخفيف كلما �أمكن من حدة التمايز االجتماعي بحيث ميكن للمتابع �أن يتعرف
بكل �سهولة على مدارات النجاح لتعميمها وتعزيزها0
ويف هذا املجال البد من الت�أكيد على �أهمية امل�ساعي احلكومية التي ت�سهم يف جعل االندماج
الوطني �أمرا �أ�سا�سيا و�ضروريا بزيادة كم امل�ساعدات لدى الهوام�ش وتعزيز فر�ص متكافئة
للجميع مع احلر�ص على رفع �سقف التنمية بحيث يطال كافة ال�شرائح الأكرث 0
الريب �أن تعزيز الوحدة ،يجعل فكرة االندماج توازي �أو تقرتب اقرتابا حثيثا من معنى
�ضرورة االبقاء على الدولة قوية مع دوران دوالب العمل بحيث ميثل االندماج دور الرافعة
التي تعني الدولة يف حتقيق معنى التما�سك وقوة الإرادة والتحكم املركزي بغية خدمة
الأطراف قبل القلب �أحيانا �أو بالتوازي معه .
�إن تطبيق امل�شروعات بكفاءة وحرفية يعني �أن النجاح االقت�صادي �سيرتدد �صداه على املكون
االجتماعي وهو بدوره �سي�ؤ�س�س حلالة فريدة من الر�ضا ال�سيا�سي0
قد تبدو م�س�ألة تفاوت القدرات والطاقات امرا م�ؤملا يف بدايات التجربة لكن حتقيق م�شروع
االندماج الوطني �سيقيل الفئة املهم�شة من عرثتها  ،و�سي�سمح لها بهام�ش حركة يعزز الثقة
يف النف�س عرب �آداء وطني خال�ص ال ت�شوبه �شائبة0
رمبا بدت امل�س�ألة قابلة للمراجعة ؛ فوطن كرمي  ،واحد  ،قوي  ،حديث التقنيات  ،قادر
على ا�ستيعاب االختالفات �أف�ضل مائة مرة من وطن به قالقل  ،عر�ضة لالنق�سام والت�آكل
وال�ضعف  .واحلمد هلل ـ على �أية حال ـ �أن �أبناء الوطن متم�سكون بوحدتهم  ،ولديهم احل�س
الوطني ال�سليم الذي يجعلهم واثقني من كون الوحدة �ضرورة ال ترف ،وخمطط بقاء
م�شروع ،ال جتربة هالك0
من هنا نبعت املراجعة وت�أمل احلالة ال�سعودية بقدر كبري من الإح�سا�س بحتمية التطوير
وال�سعي لر�ؤية الأف�ضل حيث قوامة القانون على اجلميع  ،ويف هذه احلالة ثمة طموح لتو�سيع
حجم امل�شاركة ال�شعبية يف �صناعة القرار  ،وامل�شاركة هنا تعني دون �شك قيمة االنتماء للكل
الأكرب دون �إ�سقاط اخل�صو�صيات الثقافية  ،هنا وهناك0
نحن نطالب باالندماج الوطني دون �أن ي�ؤثر ذلك على ما متلكه كل جماعة من خ�صو�صية
ثقافية  ،حتافظ عليها  ،وجتعلها ت�شعر بالأمن والطم�أنينة يف �إطار وطن واحد  ،قوي  ،يقف
يف وجه الرياح القوية التي تهب بعنف من كافة االجتاهات  ،لي�ؤكد معنى �أن العلو بت�سامح
وح�سن ا�ستب�صار وعمق قراءة امل�شهد الكلي للعامل وللمنطقة وللبالد  ،فوق االنتماءات
اخلا�صة والهويات املغلقة  ،وهو ما يعني تبني �إيديولوجية التنوع الثقايف حيث املواطنة
الكاملة  ،وم�ساواة اجلميع يف احلقوق والواجبات0
وهذا مدعاة للفخر لأن معنى ذلك ن�شوء دولة حديثة تلحق بركب الدول الكربى يف
العامل ب�أ�سره .وبالدنا ت�ستحق ذلك بامتياز وعن جدارة وا�ستحقاق�،شريطة �أن يكون ذلك
خيارنا0
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�أمري ال�شرقية يرعى تخريج  572طالبا بجامعة �سموه
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية حفل تخ ـ ــريج  572خريجا من �أول دفعة من جـ ـ ــامعة الأمري حممد بن فهــد 0وعرب مدير
جامعة الأمري حممد بن فهد الدكتور عي�سى بن ح�سن الأن�صارى عن �سعادته برعاية �أمري املنطقة ال�شرقية حفل تخريج �أول دفعة من طالب جامعة الأمري حممد بن فهد  ،م�شيدا
بال�شباب امل�ؤهل القادر على امل�ساهمة يف بناء الوطن وخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم مهنئا اخلريجني على جناحهم وتفوقهم  ،م�ؤكد ًا �أن اهتمام والة الأمر جت�سد بتطوير برامج
التعليم وهو ما �س ـ ـ ــي�ؤثر مب�شيئة اهلل �إيجابا على خمــرجات التعليم وقدرتها على تلبية احتياجات �سـ ـ ـ ــوق العم ـ ــل .و�أكد �سعي اجلامعة لإيجاد منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة
قادرة على �أن تواكـ ــب التحديات القادمة  ,مو�ضح ًا �أن اجلامعة بتخريج الدفعة الأوىل جتني ثمار جهود ودخولهم ل�سوق العمل.

�أمري ال�شرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الدمام
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أمري
املنطقة ال�شرقية حفل تخريج الدفعة
 31من طالب جامعة الدمام الذين
بلغ عددهم  7898خريجا وخريجة
من خمتلف الكليات التابعة للجامعة
يف املنطقة ال�شرقية وذلك ب�صالة
رعاية ال�شباب املغلقة بالدمام وبعد
�أن بد�أت امل�سرية الأكادميية ا�ستهل
احلفل اخلطابي املعد لهذه املنا�سبة بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي ثم �ألقى �أحد اخلريجني كلمة نيابة عن
زمالئه عرب وا فيها عن �سعادتهم مب�شاركة �سمو �أمري املنطقة حفل تخرج وما حققوه من �أهداف �أهلتهم
لالنخراط يف خدمة هذا الوطن ـ بعد ذلك �ألقى مدير جامعة الدمام الدكتور عبداهلل الربي�ش كلمة رحب
فيها ب�سمو �أمري املنطقة ,مقدرا الرعاية من �سموه حلفل التخرج م�شريا �إىل �أن ذلك يعد امتدادا ملا حظيت
وحتظى به اجلامعة من دعم وم�ساندة من �سموه يف جميع �أن�شطتها وفعالياتها .
�إثر ذلك �ألقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز كلمة عرب فيها عن �سعادته برعاية
حفل تخريج دفعة من طالب جامعة الدمام الفتية حامدا اهلل على ما هي�أ لأبناء الوطن العزيز من الظروف
املواتية لالجناز العلمي والتميز التقني لبلوغ �أعلى املراتب وحتقيق �أ�سمى الغايات يف ظل ما ي�شهده العامل
من متغريات ويعي�شه من م�ستجدات .
وعرب الأمري حممد بن فهد عن فخره واعتزازه بال�شباب امل�ؤهل القادر على امل�ساهمة يف بناء هذا الوطن
وا�ضعني ن�صب �أعينهم خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم مهنئا �سموه اخلريجني على جناحهم وتفوقهم .

جامعة امللك فهد ت�ست�ضيف «علماء الغد»

ُبدئ اخلمي�س يف جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن �أول لقاءات
برنامج علماء الغد للعام 1432هـ
الذي تنفذه اجلامعة للعام الرابع
على التوايل �ضمن منهجها يف
ا�ستقطاب طالب املرحلة الثانوية
املتميزين ب�صحبة �أولياء �أمورهم وتهيئتهم للقبول يف اجلامعة،وتهدف لقاءات
الربنامج �إىل تعريف الطالب املتميزين باجلامعة وتخ�ص�صاتها العلمية
واجنازاتها الأكادميية والبحثية.
وبدئ الربنامج الذي ا�ستمر يومني با�ستقبال الدفعة الأوىل البالغة  200طالب
من طالب الربنامج و�أولياء �أمورهم يف مركز الأمري نايف بن عبدالعزيز
العاملي للثقافة والعلوم ،حيث مت عر�ض فيلم (االلتزام بالتميز) الذي يقدم
عر�ض ًا عن اجلامعة وتخ�ص�صاتها وبراجمها وم�شاريعها ومبادراتها التطويرية،
ثم التقى طالب الربنامج و�أولياء �أمورهم مبدير اجلامعة الدكتور خالد بن
�صالح ال�سلطان الذي رحب بهم مبنا�سبة بدء الربنامج ،م�ؤكد ًا �أن اجلامعة
تهتم با�ستقطاب الطالب املتميزين ليتخرجوا منها م�ؤهلني �أف�ضل ت�أهيل علمي
ومهاري ليحتلوا �أعلى املنا�صب القيادية بقطاعات الإنتاج واخلدمات.
مت اختيار الطالب بنا ًء على نتائجهم يف اختبار القدرات العامة احلا�صلني
بها على نتيجة عالية ( 90ف�أكرث) ،والذي يعد معيار ًا مو�ضوعي ًا يقي�س تفوقهم
ومتيزهم املعريف والعلمي

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�صور
بن متعب بن عبد العزيز وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية �أن الوزارة تعاقدت مع �شركات وخربات
عاملية لكل مدينة يحدد لها خمطط �إر�شادي
من خالله حتدد �أنظمة البناء وكذلك التعامل
مع االرتفاعات من خالل لوائح و�أنظمة ،الفت ًا
االنتباه �إىل �أن االرتفاعات يحكمها اعتباران
 :وجود البنية التي تخدم االرتفاع وعدم وجود
�ضرر على املجاورين.
الأمري من�صور بن متعب بن عبد العزيز
و�أ�شار �سموه �إىل �أن ما تقوم به الدولة من برامج
يف تطوير وتوزيع الأرا�ضي وم�شروعات الإ�سكان �سي�سهم بحد كبري يف تخفي�ض �أ�سعار
الأرا�ضي .وكان �سموه تر�أ�س الأربعاء مبدينة الطائف االجتماع الدوري الرابع لأمناء

املناطق واملحافظات الذي مت تخ�صي�صه ملناق�شة «اال�ستثمارات البلدية».
وعقب االجتماع �أ�شار �سموه �إىل �أن اجتماع �أمناء املناطق واملحافظات يعقد �سنوي ًا
ملناق�شة موا�ضيع حمددة مو�ضح ًا �أن هذا االجتماع ناق�ش ا�ستثمارات القطاع البلدي
وكيفية تطويرها وحت�سينها.
و�أو�ضح �سموه �أنه مت يف االجتماع التقييم املو�ضعي من ثالث جهات �أولها م�شاركة
الأكادمييني املتخ�ص�صني يف اال�ستثمار من جامعة امللك �سعود يف ور�ش العمل وقدموا
تقييم ًا مو�ضوعي ًا ملنهجية ونتائج اال�ستثمار يف القطاع البلدي ،وثاني ًا م�شاركة الغرف
التجارية ال�صناعية حيث �أقيمت جتربة البلديات يف هذا املجال ،وثالث ًا م�شاركة
الأمانات يف املناطق والتي قدمت تقييمها.
و�أ�ضاف �سموه �أن االجتماع ا�ستعر�ض �أماكن اخللل وال�ضعف يف املنهجية واللوائح
قبل تقدمي تو�صيات ،مبدي ًا �سروره مبا مت االطالع عليه من �سلبيات قبل االطالع
على التو�صيات.

الأمري تركي بن حممد يفتتح اللقاء الأول للرتبية اخلا�صة
افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد اللقاء
الأول للرتبية اخلا�صة (واقع ور�ؤية) الذي تنظمه �إدارة الرتبية
اخلا�صة باملنطقة ال�شرقية بالتعاون مع مكتب الإ�شراف الرتبوي
باخلرب التابعان لإدارة الرتبية والتعليم بنات باملنطقة ال�شرقية
وذلك بح�ضور مدير عام الإدارة العامة للرتبية والتعليم الدكتور
عبدالرحمن املدير�س وجمع كبري من الرتبويني واملخت�صني يف
جماالت االحتياجات اخلا�صة و�صعوبة التعليم ومن�سوبي وزارة
الرتبية والتعليم .
وقدمت مديرة �إدارة الرتبية اخلا�صة باملنطقة ال�شرقية نادية املهنا
�شكرها اجلزيل للأمري تركي بن حممد بن فهد على رعايته لهذا
امللتقى ودعمه الكبري واملبا�شر لإجناحه و�إجناح جميع الربامج
التي تخ�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة كما قامت ب�شكر الإدارة
العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية على جهودها الكبرية
كما وجهت �شكرها لدار (اليوم) نظري رعايتها الإعالمية للملتقى
وتواجدها ودعمها الكبري له وامل�ساهمة يف �إبرازه ون�شره من �أجل
تثقيف املجتمع حول �أهمية هذه الفئة وحاجتها املا�سة للتوا�صل مع
املجتمع واالختالط به وت�صحيح ما ميكن ت�صحيحه لإ�شعارهم
بتواجدهم مع الأ�سوياء.
وتتمركز حماور اللقاء الرتبوي الأول لذوي االحتياجات اخلا�صة على �أربعة حماور رئي�سية
هي املحور الطبي حتدثت عنه الدكتورة �سارة ال�شمري مديرة الوحدة ال�صحية بالدمام
واحتوى على امل�شاكل الب�صرية لذوي االحتياجات اخلا�صة للدكتورة �إلهام التميمي
وامل�ضاعفات ال�صحية ملالزمة داون للدكتورة نهاد اجل�شي وحاالت ال�صرع وذوي الإعاقة
الفكرية للدكتورة رائدة الربادعي واملحور الرتبوي الذي �ألقاه الأ�ستاذ �سعيد اخلزامني
مدير �إدارة الرتبية اخلا�صة(بنني)وحتدث عن التدري�س الفعال لذوي الإعاقة العقلية
الأ�ستاذ عدنان احلازمي وا�سرتاتيجية التوا�صل مع الطفل التوحدي للدكتورة مرفت
العيدرو�س وريا�ضة الدماغ وتطبيقاتها ال�صفية للأ�ستاذة منى الفجم .ودار احلديث

�صباح وظهر الأربعاء عن املحورين الثالث والرابع وهما املحور النف�سي واالجتماعي
والذي حتدثت عنه الدكتورة رنا طيبة م�شرفة الرتبية اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
.وتناول دور الأ�سرة يف ت�أهيل وتدريب ذوي االحتياجات اخلا�صة الأ�ستاذة رغدة رياح
وامل�ستجدات يف برامج التدريب للدكتور �شاهر ال�شمري وبع�ض الأ�ساليب الت�شخي�صية
والعالجية لأطفال فرط احلركة وت�شتت االنتباه للأ�ستاذة جنوى الهواري واملحور الرابع
والأخري املحور الإعالمي والت�شريعي الذي قدمه الأ�ستاذ عبدالعزيز التويجري و�أ�صحاب
الإرادة للأ�ستاذة وفاء بكر يون�س وعر�ض التجربة الإعالمية جلمعية املعاقني بالأح�ساء
(جملة �صدى الإعاقة) للأ�ستاذ عبدالر�ؤوف اخلويف وميثاق الأمم املتحدة وحقوق ذوي
االحتياجات اخلا�صة للدكتورة هايدي الع�سكري
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الأمري جلوي :تطوير العام القادم لبيت اخلري ي�ضم �آثار ال�شرقية
رفع �صاحب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب �أمري املنطقة ال�شرقية
التهنئة ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز على جناح املهرجان
الوطني للرتاث والثقافة اجلنادرية  26الذي �أقيم حتت رعاية كرمية منه «حفظه اهلل» كما
رفع �سموه ال�شكر ل�سمو ويل العهد و�سمو النائب الثاين ونقل �سموه �شكر �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية لإدارة املهرجان من
احلر�س الوطني وجميع العاملني يف بيت اخلري بيت املنطقة ال�شرقية على ما قاموا به من
جهود خالل فرتة املهرجان.
وقال �سموه :ان ما �شاهدته يف بيت اخلري بيت املنطقة ال�شرقية هذا اليوم يثلج ال�صدر
و�سرنا جميع ًا ونحن فخورون مبا قدم لزوار املهرجان من فعاليات و�أن�شطة نقلت للزائر
الكرمي تراث وح�ضارة املنطقة ال�شرقية وما تعي�شه من تطور وتقدم.
وك�شف �سموه �أن بيت ال�شرقية العام القادم �سي�شهد �إ�ضافة العديد من املواقع الأثرية
لكل منطقة �أو حمافظة باملنطقة ال�شرقية وقال �سموه� :سنحاول �أن يكون لكل موقع اثري
يف املنطقة ال�شرقية جم�سم خا�ص به حتى ي�ضم بيت اخلري �أكرب عدد ممكن من املواقع
الأثرية التي تزخر بها املنطقة ال�شرقية.
جاء ذلك خالل زيارة �سموه «لبيت اخلري» بيت املنطقة ال�شرقية يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة باجلنادرية.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله مقر بيت اخلري مدير عام العالقات العامة واملرا�سم ب�إمارة املنطقة ال�شرقية وامل�شرف العام على م�شاركة �إمارة املنطقة ال�شرقية باجلنادرية
اال�ستاذ في�صل بن حممد القو وعدد من امل�شرفني �ضمن الوفد املمثل للمنطقة ال�شرقية يف اجلنادرية.
«جميع �أجنحة البيت واق�سامه كانت تعمل بالطاقة الق�صوى حيث مت ا�ستغالل جميع اركانه و�أق�سامه مبا يتنا�سب من معار�ض وم�شاركات من عدة جهات حكومية و�أهلية باملنطقة
ال�شرقية»وجتول �سموه داخل اروقة البيت واق�سامه واجنحته املتعددة التي حتكي عن حا�ضر وما�ضي املنطقة ال�شرقية.
واطلع �سموه على الربامج والفعاليات التي قدمت للزوار طيلة ايام املهرجان.

مدير جامعة «امللك في�صل»:

م�شروع � 11 /11أن نكون �أو ال نكون
وجه مدير جامعة امللك في�صل يف الأح�ساء الدكتور يو�سف اجلندان،
ّ
حتذير ًا �إىل الوكالء والعمداء ور�ؤ�ساء اللجان يف اجلامعة من �أن
الفرتة املقبلة مهمة يف تاريخ اجلامعة ،وقال« :ان م�شروع 11/11
لالعتماد امل�ؤ�س�سي ،يعني �أن نكون �أو ال نكون» م�ؤكد ًا �أنه ال عذر
للجامعة بعد هذا العمر املديد يف الت�أخر عن �أخذ زمام املبادرة
نحو اجلودة واالعتماد الأكادميي ،ف�سنواتها الـ  35ت�ؤهلها لذلك
بكل جدارة ،اذ تبنت اجلامعة ق�ضية الإ�صالح التعليمي كق�ضية
�إ�سرتاتيجية واعتمدت معايري االعتماد املحلي والدويل ك�أحد �أهم
�أهدافها.
و�أو�ضح خالل تد�شينه جائزة جامعة امللك في�صل للجودة واالعتماد
الأكادميي يف ح�ضور امل�س�ؤولني يف اجلامعة� ،أن اجلامعة ت�سعى
جاهدة للإبداع والتميز حيث ركبت عجلة التطوير والتح�سني و�ضمان
جودة خمرجات التعليم واخلريجني والربامج واملقررات ون�شاطاتها
الإدارية كافة ،واعتمدت معايري الهيئة الوطنية لالعتماد وتقومي
الربامج واملعايري الدولية الأخرى ،ك�أدوات لقيا�س وتقومي جناحات
�إبداعاتها ملواكبة التطورات احلديثة من �أجل النهو�ض يف اخلدمات
املجتمعية املحلية كافة �إىل امل�ستويات الدولية املرموقة ،ودفع عجلة
التنمية امل�ستدامة قدم ًا لتح�سني الأو�ضاع االقت�صادية والتنموية على

ال�صعد املحلية والإقليمية
والدولية.
و�أ�ضاف اجلندان �أن اجلودة
واالعتماد الأكادميي للجامعة
يعني �أن نكون �أو ال نكون،
حيث �إن اجلامعة د�شنت
عام 1431هـ م�شروع 11/11
لالعتماد امل�ؤ�س�سي ،الذي
ي�سعى لالرتقاء يف اجلودة
ون�شر ثقافتها واحل�صول على
د .يو�سف اجلندان
االعتماد امل�ؤ�س�سي للجامعة
من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،ونظر ًا لأن «الربامج
الأكادميية هي ع�صب اجلودة يف اجلامعة وركيزتها الأوىل ،وحر�ص ًا
من اجلامعة على دعم وت�شجيع الأق�سام املختلفة لل�سعي نحو االعتماد
الأكادميي من الهيئات الدولية ،ف�إننا جميع ًا اليوم ند�شن حزمة من
احلوافز املخ�ص�صة للكليات والربامج التي حت�صل على االعتماد
الأكادميي ،وكلنا ثقة يف �أن اجلميع ي�سعى لذلك ولكن الهدف هو
زيادة املناف�سة لتحقيق ذلك يف �أقرب وقت ممكن».

ملتقى التخ�ص�صات بالقطيف
�شاركت الكلية التقنية بالقطيف ممثلة يف وحدة
التوجيه والإر�شاد يف ملتقى التخ�ص�صات رعاية
مدير مكتب الرتبية والتعليم يف حمافظة القطيف
والذي �شاركت فيه عدد من اجلامعات والكليات
من خمتلف �أرجاء املنطقة والذي �أقيم مب�سرح
جممع ابن القيم التعليمي ب�سيهات.
هذا وافتتح الأ�ستاذ  /عبدالكرمي العليط مدير
مكتب الرتبية والتعليم يف حمافظة القطيف
امللتقى بح�ضور كل من مدير املدر�سة والقائمني
على امللتقى من طالب و مدر�سني وح�ضور وكيل
الكلية للتدريب الأ�ستاذ كمال الزاير وح�ضور
وكيل الكلية ل�ش�ؤون املتدربني الأ�ستاذ حممد
ال�سلوم.
من جهته �أو�ضح م�شرف التوجيه والإر�شاد
بالكلية الأ�ستاذ /عبدالواحد �آل يو�سف  ،ب�أن
م�شاركة الكلية يف امللتقى ت�أتي �إنطالقا من
اخلطة اال�سرتاتيجية التي تبنتها امل�ؤ�س�سة يف
ن�شر ثقافة التوجيه املهني والتعريف بامل�ؤ�س�سة
وبراجمها لدى طلبة التعليم العام.

منتدى �سيهات الثقايف
انتقد املهند�س عي�سى املزعل ع�ضو املجل�س البلدي يف حمافظة القطيف ،منع املر�أة من
امل�شاركة يف االنتخابات البلدية املزمع اقامتها قريبا.
وا�ضاف املزعل يف ندوة اقيمت يف منتدى �سيهات الثقايف اقول «ا�صبت باحباط �شديد عندما
مل يتم ا�شراك املر�أة يف االنتخابات للمرة الثانية دون م�سوغ نظامي مقبول».
وا�ضاف ان عدم االعالن عن تو�سعة �صالحيات املجال�س البلدية ،وعدم الك�شف عن الالئحة
اجلديدة للمجال�س التي اتخذت ذريعة لت�أجيل االنتخابات ملدة عامني هو امر يدعو للت�سا�ؤل،
ويثري التكهنات.
وتابع «اين كنت �س�أبدو اكرث حما�سا لو ان ندوة الليلة كانت خم�ص�صة ل�شرح �آلية انتخاب
جمل�س ال�شورى اجلديد ذي ال�صالحيات الوا�سعة ،واال�ستقاللية التامة عن ال�سلطة التنفيذية،
اال ان هذا مل يتحقق».
وو�صف املهند�س املزعل دعوة ن�صف املواطنني للم�شاركة يف انتخاب ن�صف �أع�ضاء املجال�س
البلدية بالدعوة «الباهتة» خ�صو�صا بعد التحوالت الكربى التي جتري يف البالد العربية.
وا�ضاف قائال ان ال�شعوب العربية حالة خا�صة ،هكذا قيل لنا .ال�شعوب العربية ولدت يف
اال�ستبداد ،ن�ش�أت على اال�ستبداد ،هي تتنف�س اال�ستبداد ،بل كادوا ان يقولون لنا «انكم
تع�شقون اال�ستبداد» .كان هذا حتى قرر «البوعزيزي» انه �سي�سجل رف�ضه للظلم ،للقهر،
ولال�ستبداد بطريقته اخلا�صة ،كان «البوعزيزي» �صاعق �ضمري االمة العربية ،واذا بالأمة
تنتف�ض مطالبة بحريتها املفقودة ،انتف�ضت يف كل مكان ،انتف�ضت بوترية تقطع الأنفا�س ،حتى
�صرخ فينا كاتب كويتي ظريف« :بالدور يا عرب بالدور».
�أعلم اعلم� ،سريد علي احدهم مبقولة « اخل�صو�صية اخلليجية» ،وب�أن «اخلليج غري» ،وغريها
من الرتهات التي عفى عليها الزمن .و�س�أقول مبلء الفم «كال» ،نحن اي�ضا منلك جينات
عربية ،تع�شق احلرية .واخلليج ،وبلدنا ب�شكل خا�ص ،قد يت�شرنق يف خ�صو�صيته املزعومة،
فريف�ض ا�ستحقاقات اال�صالح التي ا�صبحت من امل�سلمات ،اال انه ال ميكنه ابدا ان يقف امام
ا�ستحقاقات التاريخ .اال�صالح ال�سيا�سي لي�س ترفا ،بل هو ا�ستحقاق جتاوز موعده .اال�صالح
ال�سيا�سي هو �صمام امان للأمة ،هو ردع للأرهاب ،هو جتاوز للتمييز بكل ا�شكاله الطائفي
واملناطقي واجلن�سي «بني الذكور واالناث» ،حيث ال�سيادة هي للقانون ،مع ف�صل وا�ضح
لل�سلطات ،وا�ستقالل تام للق�ضاء .م�شاركة ال�شعب يف ادارة �ش�ؤن حياتهم هو تفعيل لدورهم،

الرتجي و ال�سالم ي�صعدان
�إىل دوري الدرجة الثانية لكرة القدم
�صعد ناديا الرتجي وال�سالم اىل دوري الدرجة الثانية لكرة القادم لأول
مرة يف تاريخهما ،و ذلك بعد فوز الرتجي على عرعر بهدفني مقابل هدف
واحد يف اللقاء الذي �أقيم م�ساء اليوم على �أ�ستاد الأمري �سعود بن جلوي
الريا�ضية بالراكة �ضمن اجلولة الثالثة و احلا�سمة يف دور املجموعات
ت�صفيات ال�صعود لكرة القدم� .سجل هديف الرتجي عبد اهلل النجراين
يف ال�شوط الأول و حممد اخلاطر يف ال�شوط الثاين .0ويف اللقاء الثاين
الذي كما متكن ال�سالم من الفوز على القي�صومة بهدف لال�شيء �سجله
الدويل ال�سابق ح�سني العلي يف ال�شوط الأول من املباراة .و بذلك يت�صدر
الرتجي املجموعة الأوىل بر�صيد �سبع نقاط يليه ال�سالم ب�ست نقاط و
ي�صعد الفريقان لدوري الدرجة الثانية ك�أول و ثاين جمموعتهما.

اململكة

املزعل :ينتقد عدم �إ�شراك املر�أة يف االنتخابات البلدية،
ويدعو للم�شاركة فيها بفعالية..
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وحتميلهم امل�س�ؤلية ،وهو خري �سند �ضد الف�ساد بكل ابعاده وم�ستوياته.
دعوة للم�شاركة الفاعلة يف االنتخابات القادمة
ثم حث املهند�س املزعل احل�ضور على امل�شاركة يف الت�سجيل لالنتخابات القادمة ملن مل ي�سجل
ا�سمه �سابقا ،فقال ان يوم ال�سبت  2011/5/19تبد�أ اوىل مراحل ت�سجيل الناخبني .ال�شباب
منكم ،وهذا ي�شمل معظمكم هنا ،رمبا مل يبلغوا �سن الت�صويت يف الدورة املا�ضية ،لذا اقول
لهم وملن مل ي�سجل لأي �سبب يف الدورة ال�سابقة ،بادر ال�ضافة ا�سمك يف �سجل الناخبني.
مدينتك ،حمافظتك ،وطنك ي�ستحق منك ب�ضع دقائق من وقتك.
ملاذا قد ت�س�ألون
يجب ان نحطم مقولة ان ال�شعب ال�سعودي غري كف�ؤ ملمار�سة العملية االنتخابية ،دعونا ندخل
يف معمعة االنتخابات� ،سرنتكب �أخطاء ،قد نغلب اجلانب القبلي او العاطفي على اجلانب
العقلي واملنطقي ،اال انها ثقافة تنمو يف داخلنا� ،ستن�ضج فينا ،ونن�ضج معها ،و�سنتعلم من
اخطائنا كما فعلت جميع �شعوب العامل.
امل�شاركة الفاعلة يف االنتخابات اي كانت هي تنمية فعلية للثقافة االنتخابية ،هي ممار�سة حلق
وحتمل مل�س�ؤلية وطنية ،وهي خطوة مهمة يف ممار�سة املواطن حلقه يف اتخاذ القرار ال�سيا�سي،
حتى لو كان االطار املمار�س من خالله هو اطار خدمي.

الثانوية الرابعة بالقطيف تف ّعل برنامج �أ�سبوع املوهبة
يف داخل كل �إن�سان بذرة �إبداع رمبا الندرك حقيتها ولكن عندما نفو�ض يف �أعماقنا نكت�شف
هذه البذرة عندها البد لنا �أن نتوىل رعايتها والعناية بها حتى تنمو وتكرب وي�ستدعوها وتثمر
 ...فقد قامت املدر�سة الثانوية الرابعة بتفعيل �أ�سبوع املوهبة وبد�أت التفعيل من يوم ال�سبت
� 5/19إىل يوم الآربعاء بتاريخ  5/23والذي يهدف �إىل ن�شر ثقافة املوهبه والإبداع يف املجتمع
0و�أنطلقنا �أوال يف حميط املدر�سة وتخلل الربنامج العديد من الفعاليات� :أفتتاحية الربنامج
لعر�ض فلم االبتكارات ومقدمة عن املوهبه ،واالبتكار والآبداع ،ونبذه عن بع�ض املراكز العلمية
كا�سايتك ،ومعار�ض �أرامكو بالظهران ،وا�ست�ضافة الفنانة الت�شكيلية ديانا ع�صام وهي طالبة
متخرجة من املدر�سة ،ون�شيد ملجموعة من الطالبات :بالقيم نحيا ،ولقاء بع�ض الطالبات
املوهبات وعر�ض ابتكارتهما على م�سرح املدر�سة ( ابتكار دمية –
حا�سبة يف عربة الت�سوق)ور�سالة لويل �أمر الطالبة املوهبة ور�سالة
�إىل مراكز رعاية املوهبني0وتخلل الربنامج امل�سابقات الإبداعية ،كما
�أقيم ركن لعر�ض ابتكارات وجتارب و�أعمال الطالبات املوهوبات يف
قاعة الن�شاط برعاية رائدات الن�شاط واملر�شدات الطالبيات.

حوار
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ت�صوير طارق ال�شمر

�سماحة ال�سيد علي نا�صر ال�سلمان و�إىل جواره د  .ثامر العيثان

بح�ضورجمع علمائي من كافة �أنحاء اململكةاحلوار ال�شيعي

ي�ؤكد على �أهمية ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ووحدة الوطن
�أكدت ندوة احلوار ال�شيعي ال�شيعي التي نظمها منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف،والذي يرعاه الإعالمي املعروف ف�ؤاد ن�صراهلل،على اهمية �إن�شاء
جمل�س اعلى لل�شيعة يف اململكة ،يكون داعما لكافة متطلبات الوحدة الوطنية ،ومكمال لكافة اجلهود املبذولة لتقوية الن�سيج الوطني.
وقد اكد امل�شاركون يف الندوة التي اقيمت م�ساء اخلمي�س املا�ضي على اهمية احلوار بني كافة االطياف والتوجهات ،كون غياب احلوار هو م�شكلة املجتمع
ككل .ويبنغي ان يدعم ف�ضيلة احلوار وتربية ابناء الطائفة على هذا اخللق القومي ،الذي تتحقق من خالله الكثري النتائج االيجابية ،لي�س اقلها فهم كل
طرف الفكار وا�ساليب الطرف االخر ووجهة نظره  ،واعتربوا ان احلوار م�س�ؤولية املجتمع ككل ،ولي�س ح�صرا على فئة معينة (رجال الدين مثال).
و�شددوا على تنقية االجواء ال�شيعية من خالل ا�شاعة فكرة احلرية وحقوق االن�سان ،داعني اىل ايجاد ميثاق �شرف ي�ضع اجلميع على م�سافة واحدة ،ولكل
طرف احلق يف ابداء ر�أيه  ،وقد �شهدت الندوة ح�ضوار كثيفا ومميزا ،غابت عنه النربات العدائية التي افرزتها معطيات اخلالفات الطائفية التي يعج بها
جمتمعنا ،خ�صو�صا بعد تفاقم االو�ضاع يف العديد من الدول العربية املجاورة ..ما ي�ؤكد وطنية الدعوة ،وان احلوار ينبغي ان يكون خلقا عاما �ضمن كافة
االطياف الدينية واالجتماعية.

مبنتدى حوار احل�ضارات -
�إعداد � /سلمان العيد -ت�صوير/علي اجلربان

يف البداية قال مدير الندوة الدكتور ثامر العيثان ان احلوار �سنة كونية ،ف�إذا كانت
هناك اختالفات يف الراي واال�سلوب فهناك مناطق م�شرتكة علينا االلتفات لها
ور�صدها والعمل وفقها.
وا�ضاف العيثان ان من املعروف ان الب�شرية تختلف اىل عدة فئات تقريبا فهناك
الديانات الثالث (اال�سالم ،الن�صرانية ،اليهودية) ،وهناك الديانات الو�ضعية
(الهندو�سية ،البوذية) وهناك ديانات �صغرية ،واذا جئنا اىل اطار اكرث خ�صو�صية
جند ان يف الديانة اال�سالمية هناك اختالفات بني اتباع املذاهب ،وابرزها (ال�شيعة

وال�سنة) ،فنحتاج اىل حوار ديني (ا�سالمي ـ م�سيحي) ،ونحتاج اىل حوار ا�سالمي
(�شيعي ـ �سني) داخل دائرة اال�سالم ،وكذلك حوار خا�ص يف اطار الطائفة نف�سها،
وذلك لأن هناك اختالفات يف الر�أي واال�سلوب وهناك ا�شرتاكات ،تقل م�ساحة
امل�شرتكات وتزيد اخلالفات ،ما يحتم مو�ضوع احلوار ،فاالختالفات ت�ؤدي اىل
ال�ضعف والوهن ،وتعر�ض املجموعة الواحدة اىل تكالب االعداء،
ولفت اىل ان م�س�ألة احلوار ال�شيعي ـ ال�شيعي يف هذا اللقاء فيق�صد به ال�شيعة يف
منطقة جغرافية حمددة ،فهناك �شيعة يف العراق ،وايران ،افريقيا ،ولبنان ،والهند
ـ جميعهم لي�سوا معنيني بهذا احلوار الذي نحن ب�صدده ،كما ان هناك يف بالدنا
�شيعة ا�سماعيلية وزيدية ،فهم غري ممثلني اي�ضا يف هذا اللقاء بالتايل فهو حوار

حوار

ال�شيخ عبا�س املو�سى

[جانب من احل�ضور

�شيعي ـ �شيعي ولكنه مقت�صر على منطقة جغرافية حمدد ،والهدف هو
اظهار امل�شرتكات التي تطلق عليها الت�سمة ،وتو�ضح االختالفات يف الراي
واال�سلوب حتى ال نقع يف مغالطات
وا�شار اىل ال�صورة املنطقية ال�ستغراق هذا املو�ضوع هو ان ن�ستقر�أ واقع
ال�شيعة وما هي اجلماعات التي متثلها ،ونحدد املعوقات امام احلوار،
وكذلك ن�ستقر�أ امل�ستبقبل
الأخالق النبوية
قال ال�سيد على ال�سيد نا�صر ال�سلمان»الدمام» ان مو�ضوعنا من اهم
املوا�ضيع التي ينبغي ان نتطرق لها ونتحدث حولها ،ونعطي الر�أي ال�صائب
حولها فهي من الق�ضايا التي لي�ست خمت�صة بال�شيعة فقط ،بل هي م�شكلة
جمتمعنا ،حيث التورم يف القلوب ،والنظرة اخلاطئة التي يحملها بع�ضنا
عن الآخر ،مما ي�شكل عقبة امام منو جمتمعنا ،و�صورة لواقع نعي�ش �آالمه،
وال ن�ستطيع ان نقدر ما �سوف تكون عليه االيام املقبلة ،لذلك ال بد من
اال�صالح بالطرق ال�سليمة التي ر�سمها لنا القر�آن الكرمي النبي (�ص) واله
الطيبون الطاهرون،
وا�ضاف ال�سلمان ب�أننا �أمة حتمل لواء اال�صالح للإن�سانية عامة ،ونحن
م�س�ؤولون لتحقيق الهدف الأ�سمى وهو الأمة الواحدة ،حتت راية ال �إله اال
اهلل ،و�شهادة ان حممدا ر�سول اهلل �ص ،فال بد ان نزرع املواطنة اجليدة
حتت هذين ال�شعارين ،والبد ان يكون لنا دور يف ازالة كافة ال�شحنات
واجلذور التي تولد البغ�ضاء يف اطار جمتمعنا الكبري ،واملطلوب لتحقيق
ذلك هو حوار اكرث انفتاحا ،ونعالج امل�شكلة فيما بيننا ،وذلك بقبول كل
عمل يقوم به احدنا مل�صلحة الوطن ،و�أن ن�أخذ بيد كل من يعمل للم�صلحة
العامة ،وال نتعامل مع النا�س على نواياهم ،فالنوايا يف علم اهلل  ،واال تكون
لدينا فوا�صل بني ال�شيعي وال�شيعي ،وال بني ال�شيعي وال�سني ،والبني ال�سني
وال�سني ،وذلك لتحقيق االمن وال�سالمة يف هذه الدنيا.
مقدمة للوحدة الوطنية
ال�شيخ حممد عطية»من جدة» اعرب يف كلمته التي حملت عنوان (مقومات
احلوار ال�شيعي) ان يتحول هذا احلوار اىل فعالية مهمة تخدم وحدة
املذهب �ضمن امل�سرية اىل وحدة الأمة ودعم الوحدة الوطنية يف اخلطوات
القادمة.
وا�ضاف ب�أن من اهم م�صاديق مقومات احلوار ال�شيعي ـ ال�شيعي وجود
وتوافر النظرة ال�شمولية التي ت�سعى للتعرف على اثر اخلطات ال�شيعي
املوحد واملختلف على غري ال�شيعة ،بل حتى على ال�شيعة انف�سهم ،حينئذ

ال�شيخ توفيق العامر

�سند ان من اهم م�صاديق احلوار مع االخر وتقوية الوحدة الوطنية النظر
اىل البيت الداخلي وحل م�شاكله وا�شاعة حالة ح�سن الظن يف �صفوف
العاملني فيه فيما بينهم وهذه وغري مما جتود به علينا روايات املع�صومني
عليهم ال�سالم.
وا�شار اىل اننا نعي�ش يف الوقت احلا�ضر هم احلوار الداخلي ،ال لتوحيد
اجلهود وح�سب ،بل لأنه �سبيل عزيز يدعم التوا�صل الوطني ،ف�إذا كنا نعي�س
يف تعاي�ش مع اخوتنا من كافة الطوائف اال�سالمية يف حمت�ضن احلرمني
ال�شريفني ،ف�إننا يف �شوق �شديد لرفع اخلالف الداخلي بتفاهم متبادل
وعر�ض وجهات النظر املختلفة والو�صول اىل م�ساحة لقاء وما اكرثهان
واعجب من افتقادنا لها وهي حا�ضرة حتيثط بنا.
وقال ان احلوار ال�شيعي ـ ال�شيعي ورقة يجب ان تتحول اىل منظومة عمل
تنطلق من ا�س�س علمية عملية توحد اخلطاب ليجد كل �شيعي نف�سه يف هذا
اخلطاب من جهة ،وليجد نف�سه حمميا ال ي�ستعد لتح�ضري االجابات اليوم
التايل لتلك الت�سا�ؤالت التي اثارها اختالف اخلطاب ال�شيعي ..م�ؤكدا « �إننا
ال نريد خطاب يحد بع�ض ال�شيعة انف�سهم فيه ،بينما يجد البع�ض الآخر
من ال�شيعة امل�شاكل ب�سبب يف وقاع فر�ضه علينا التوجه العاطفي ،فخدمة
املذهب ال�شريف م�سالة عقلية تدعمها العاطفة ،ال ق�ضية عاطفية بعيدة
عن التعقل والتدبر»
ونوه قائال »:ولعل البع�ض يعتقد من خالل هذا الطرح اين ارمي لتقييد
اخلطاب ال�شيعي �ضمن تقية جديدة ،وهذا بعيد كل البعد عن الطرح ،فمع
هذا التطر والتقارب مل يعد هناك �شيء غري معلوم ،والتواجد ال�شيعي يف
غري املناطق املعروفة امر ان جهله البع�ض مل يغب عن االكرث ،ولذا فهو
ملحوظ وملمو�س ولذا فالدعوى اىل وحدة االمة وخدمة الطائفة يف توحد
خطابها وانطالقها بثوابتها ومبادئها اجلليلة �ضمن ا�سلوب التعقل والرا�شد
يف الكلمة والفعل.
وقال »:ينبغي ان تدرك املناطق ذات الكثافة ال�شيعية واحل�ضور الأقوى حال
تلك املناطق الأخرى التي تبدو فيها ك�أقلية حا�ضرة بني اكرثية اخرى،
من خمتلف املذاهب لتتعرف على همومها وم�شاكلها ،وتتعرف على ان
كل جرة قلم يف القطيف ،وكل كلمة تقال يف االح�ساء لها دورها البارز
واثرها يف اليوم التايل مبا�شرة يف جدة خا�صة مع تو�سع رقعة االت�صال
االلكرتوين ،وهذا يدد على مراعاة احوال املناطق املختلفة �ضمن اخلطار
ال�شيعي امل�سموع واملرئي واملقروء ،حتى نظرية احلوار ال�شيعي ال�سني الذي
اختلفت فيه التوجهات ال�شيعية بني م�ؤيد ومعار�ض باختالف درجات الت�أييد
واملعار�ض انطلق من وجهة نظر هذه املناطق املحرتمة دون التعرف على
راي املناطق االخرى ،لذا انح�صرت حالة التقييم مل�شاركات احلوار يف
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د  .ال�شيخ �صادق اجلربان يلقي كلمته

تلك املناطق اىل ثناء من جهة وعتاب من جهة اخرى ،خلول حالة تبادل
االراء وفهم راي االخر الذي يعي�ش ظروفا خمتلفة مما ي�ستدعي وجود
حالة منا املتابعة للمناطق االخرى لتقدير او�ضاعها وبث املقرتحات لها
و�ضرب الراي بالراي معها لن�صل اىل روح �شاملة نكاد نفتقدها اال من
بع�ض العلماء والف�ضالء.
وخل�ص اىل القول ان عالقاتنا مع ابناء الطوائف اال�سالمية االخرى
املحرتمة احد اهم ا�سباب حل كثري من امل�شاكل على م�ستويات متعددة،
ولي�س بخاف عنا ان بع�ض الكلمات قد يكون لها اثر �سلبي و�ضرة لهذه
ال�شخ�صيات املتعاونة
�إن احلوار ال بد ان ي�أخد على عاتقه ان ي�ؤ�س�س خلطاب �شيعي يعي�ش هموم
االمة و�شريكا فاعال يف بناء اللحمة الوطنية ،وان يبتعد عن التقوقع �ضمن
اطر معينة ت�صنف ال�شيعة اىل فئات واق�سام وان نتفهم بع�ضنا البع�ض
واختالف اال�ساليب ال يعني اختالف اخلطاب وامتالكنا للمقومات
العظيمة امل�ستمدة من فقه وحديث الر�سول االكرم و�آله الطاهرين ينبغي
ان نفعله يف �سبيل تعزيز وحدة خطابنا فيما بيننا ومع اخواننا من كافة
الطوائف املحرتمة بل مع العامل اجمع.

ثقافة احلوار

ال�سيد ح�سن العبد اهلل

ال�شيخ عبد اهلل اليا�سني

اما ال�شيخ �صالح اجلدعان (من املدينة املنورة) فقد او�ضح ب�أن ثقافة
احلوار ـ رغم ا�صالتها التاريخية يف جمتمعنا ال�شيعي ـ فهي حتتاج اىل
م�شروع احياء لهذه الفكرة ،ون�شر وتعليم وتدريب ابناء االمة على هذه
الثقافة القر�آنية املحايدة بعيدا عن ا�ساليب اجلدل واخل�صومة .وذلك
لأن احلوار ال ي�ستبطن اخل�صومة والعداء للآخر ،وال ي�ستهدف قهر
الآخر وت�سجيل االهداف ،بقدر ما يكون اعطاء كل طرف الفر�صة الكافية
واملن�صفة لتو�ضح افكارة و�شرحها وبيانها للآخر ورفع املالب�سات التي رمبا
حتيط بهذه الفكرة او تلك .كما تعني فكرة احلوار اعطاء احلق للآخر
يف ابداء مالحظاته وادلتها ومناق�شته للفكرة حمل احلوار ب�صورة عادية
وم�ساوية .
ومن الفوائد وااليجابيات اىل تعود على املجتمع امل�ؤمن من خالل تربيته
على ثقافة احلوار درا�سة الفكرة حمل احلوار من خمتلف الزوايا بروح
�شفافة ال تخ�شى امل�صادرة ،مما يعطي الفكرة ثراء و�سعة و�شموال وعمقا،
وكذلك ات�ساع اجواء احلرية التفكرة التي هي املح�ضن احلقيقي للعلم
واالبداع ،وفتح باب التعارف والتوا�صل بني املتحاورين وتقريب وجهات
النظر فيما بينهم ،ون�شر ثقافة الت�سامح بني االجيال.

معوقات احلور

اما الدكتور �صادق اجلربان (من االح�ساء) فقد حتدث عن معوقات احلوار
ال�شيعي ال�شيعي وحددها يف عدم ت�صدي املهتمني لهاذ ال�ش�أن وعدم تلم�س
احلاجة ايل احلوار وادراك اهميته وخطورة غيابه  ..مو�ضحا ب�أن �سيادة
قيمة احلوار قليلة ،مما يعيق العديد من امل�شاريع ،وت�ضاربها وتناق�ضها.
وذكر بان هناك عملية احتكار لل�شرعية من قبل بع�ض اجلهات املت�صدية
لل�ش�أن ال�شيعي ،حتت م�سميات (التقليد ،العقيدة ،والية الفقيه) مما
�ساهم يف انعدام ف�ضيلة احلوار بني اطياف املجتمع ال�شيعي.
ولفت اىل ان عدم �سيادة قيمة احلرية وحقوق االن�سان ،وانت�شار حالة من
التقية الداخلية ،حيث ان العديد من العلماء ال ي�ستطيع ان يجهر بر�أيه
وذلك ب�سبب غياب قيمة احلرية وقيم حقوق االن�سان ،فالكل مثال يتحدث
عن الوحدة التي باتت ان�شودة جميلة الكل يتغنى بها ،ولكن يف ظل انعدام
قيم احلرية باتت اغنية على الل�سان فقط.
ومن العوائق اي�ضا ـ ح�سب اجلربان ـ عدم وجود املبادرة باحلوار اال يف وقت
االزمات ،اذ تغيب القيمة خالل فرتات ال�سلم والرخاء.
و�شدد على احلاجة اىل تنقية االجواء ال�شيعية ـ ال�شيعية التي ت�سهم يف �صنع
ار�ضية للحوار ،ويرى ان هناك حاجة ما�سة اىل جمل�س �شيعي اعلى ت�شارك
فيه جميع �ألوان الطيف ال�شيعي وكل جهة تختار ممثلهيا ،يقوم هذا املجل�س
بو�ضع ر�ؤية واهداف ا�سرتاتيجية عمل وخارطة طريق للمجتمع.
كما دعا اىل ميثاق �شرف للعامني يف او�ساط الطائفة من كافة التوجهات
من اهم مالحمه االعرتاف باالنت�ساب للمذهب للجميع ،وحق اجلميع يف
ممار�سة عقائدهم وعباداتهم وطقو�سهم دون تف�سيق او تبديع ،واملنا�صرة
واملنا�صحة وعدم التجاوز والتهمي�ش ،واعطاء امليقفني ال�شيعة دور يف هذا
ال�ش�أن وال يكون حكرا على رجال الدين.

قواعد �أ�سا�سية للحوار

اما ال�شيخ عبا�س املو�سى»الدمام» فقد حتدث عن عوامل تثبيط احلوار
ال�شيعي ـ ال�شيعي وذكر بان هناك قواعد ا�سا�سية للحوار هي (الو�سطية،
وحرية التعبري عن الر�أي) ،م�ضيفا ب�أن هناك ثالثة امور ت�سهم يف
تثبيط احلوار ال�شيعي ـ ال�شيعي ابرزها عدم االعتناء واالهتمام بالقواعد
اال�سا�سية للحوار ،وعدم و�ضوح مفهوم الوحدة والذي يعني التعاون مع
الآخر فيما اتفق عليه ،واخريا االختالف العقدي
ويقرتح املو�سى ان تكون هناك اجندة وا�ضحة لت�أ�سي�س جمل�س �شيعي
يعني مب�صالح الطائفة يف خمتلف اجلوانب ،وان تنظم ور�شة عمل لهاذ
املجل�س حتوي طلبة العلم واالكادمييني وا�صحاب الر�أي ،وان تكون هناك
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عدد من العلماء امل�شاركني يف اللقاء

احلاج عبد املح�سن ال�سلطان ويظهر �إىل ميينه د� .إبراهيم امل�سلمي وحممد امل�صلي

�شفافية وا�ضحة يف التعامل بني االفراد من جهة ،والتعامل مع الق�ضايا التي
تهم ال�شيعة من جهة �أخرى .م�ؤكدا على ا�ستقاللية هذا املجل�س يف التفكري
والقرار  ،وطالب املو�سى ب�إزالة الطبقية والنظرة اال�ستعالئية بني خمتلف
الطبقات ،فال يرى طالب العمل نف�سه افهم من غريه من االكادمييني وال
العك�س ،بل ينبغي ان تكون هناك حلمة واحدة لعمل م�شرتك تذوب من
خالله الطبقات..

الو�ضع ولي�س انفعاليا بلحظات االحداث ،وعقد لقاء ن�صف �سنوي وور�ش
واقرتح احلاج عبداملح�سن ال�سلطان»الأح�ساء» اقامة جمل�س يجمع رجال
الدين واملثقفني0
اما من�سى احل�سون (املدينة املنورة) فقد اكد على �أن اقامة جمل�س �شيعي
يخدم النا�س ،ولن يجد اية اعاقة ر�سمية مادام من�سجما مع متطلبات الوطن
فكلنا ابناء وطن واحد.

جماالت احلوار

تو�صيات احلوار

اما ال�شيخ عبداهلل النمر»الدمام» فقد او�ضح بان احلوار يعترب �ضرورة
حياتية ومعلما من معامل احلياة واحليوية ،الفتا اىل ان تفعيل احلد الأدنى
من امل�شرتكات وامل�سلمات وحتقيقها على ار�ض الواقع وعلى جميع اال�صعدة
العقائدية ب�آفاقها الفكرية والثقافية والفقهية ،واال�صعدة االجتماعية
واالقت�صادية وعدم جتميدها بقيود االختالفات والتفاوت يف بع�ض امل�صالح
ووجهات النظر هو رهن احليوية واحلركة يف ج�سم املجتمع ،وهذا ما ي�ضمنه
روح احلوار الذي يك�سر احلواجز ويردم الهوة بني االطراف ليحيل املجتمع
من م�ستنقع �آ�سن اىل ينبوع دفاق باحليوية يف جميع املجاالت واال�صعدة .
ودعا اىل عالج اجلدلية املزمنية بني املثقف والفقيه وحتويلها من عقدة
اربكت الفكر واملجتمع اىل مكمن قوة واحادة و�سعة افق ،كما �سعى لذلك
ال�شهيد حممد باقر ال�صدر ،وذلك من خالل معاجلة الن�سق املعرفية لنجعل
من ال�ساحة الثقافية جزءا من عملية االجتهاد.
وقال � »:إننا ومن خالل احلوار وباحلوار ن�ستطيع ان نر�سم احلركة املتوازنة
ملجتمعنا لنقى املجتمع من �سيادة االمزمة الدكناء احلادة ،فال جتنح �سفنة
املجتمع جتاه اليمني �ساعة وال�شمال اخرى ،مرتنحة بني امواج االذواق
واالمزجة بل ن�ضفي على املزاج املندفع بع�ض خ�صائ�ص املرتيثني وندفع
تلك�ؤ املتخلفني بب�ضع مزاج املت�سرعني».
اما ال�شيخ توفيق العامر»الأح�ساء» فقد اكد بان هناك ثالثة انواع من
ال�صراعات ،فال�صراع احلدي الذي يعتمد ال�سالح فهنا ال بد من اال�صالح
بني الفئات املتقاتلة ،او التدخل االجتماعي ومقاتلة الفئة الباغية ..وهناك
ال�صراع الذي يتم مبا�شرة ـ دون اللجوء لل�سالح ـ من قبيل ال�سخرية والتنابز،
وحماولة اال�سقاط ،وهناك ال�صراع اخلفي من قبيل �سوء الظن والتج�سي�س
والغيبة وكلها بحاجة ال معاجلة
من جانبه قال ال�شيخ حممد اخلمي�س»القطيف» فقد اقرتح تكثيف ور�ش
العمل لتقريب وجهات النظر للو�صول اىل م�شروعات عملية ،وتد�شني
امل�شروعات امل�شرتكة ،ونبذ التع�صب االعمي.
اما ال�شيخ عبداهلل اليو�سف»القطيف» فقد اقرتح ت�شكيل جلنة م�شرتكة
العداد خطاب جامع يعرب عن ال�شيعة يف خمتلف املناطق ،يقوم على درا�سة

 �إ�صالح الواقع ال�شيعي0 حتويل احلوار النظري اىل فعاليات عملية ملعاجلة االختالفات يف الر�أيوالإ�سلوب0
 توجيه اخلطاب ال�شيعي ليكون ذا نظرة �شمولية و الأخذ بعني *االعتبارم�صالح كل اجلماعات ال�شيعية ال�سيما الأقليات يف جمتمعات مغايرة0
 توفريال�شفافية والأجواء احلرة للحوار ال�شيعي –ال�شيعي حتى يتم �إبداءالر�أي ب�شكل �صريح.
 تربية الأجيال القادمة على الت�سامح و احلوار0 يجب ت�صدي املهتمني بال�ش�أن ال�شيعي للحوار حتى اليتفاقم الو�ضع الأ�سو�أمما ي�ؤدي لتباطئ عجلة احلوار وانعدامها0
 عدم احتكار �شرعية احلوار0 ا�ستمرار مبادرات احلوار يف كل الأوقات (التكون فقط يف زمنالأزمات)0
 �إيجاد ميثاق �شرف بني جميع الكيانات ال�شيعية. قيادة املجتمع من قبل املثقفني و علماء الدين على ال�سواء0 احلث على الو�سطية0 تطوير اجلانب الثقايف بني �أفراد احلوزة0 الت�أكيد على جانب الوحدة ال�شيعية – ال�سنية ك�أر�ضية لنجاح احلوارال�شيعي ال�شيعي0
 �إزالة الطبقية0 حتديد الأفكار العقدية (�أي�ضاح حدودها) و فلرتة االفكار الثقافية0 معاجلة التباينات بني املثقف و عامل الدين0 بناء امل�ؤ�س�سات االجتماعية باحلد الأدنى لتلبي حاجات املجتمع لي�سودحوار �شيعي�-شيعي0
 معاجلة �أو�ضاع املر�أة باحلد االدنى0انعقاد �إجتماعات دورية علمية و�إقامة ور�ش عمل لدرا�سة وتهذيب اخلطابال�شيعي0
 -تكوين جمل�س �شيعي �أعلى0

13

اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

ال�سيد ح�سن النمر

ال�شيخ �صالح اجلدعان

ال�شيخ عبد الر�ضا احلمود

حوار
االندماج
الوطني

14

اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

ال�شيخ ح�سن ال�صفار و�إىل جانبه مدير اللقاء د .ف�ؤاد ال�سني

ت�صوير عبد اهلل ناجي

يف لقاء مبنتدى حوار احل�ضارات وح�ضور نخبة من �أنحاء الوطن

الـت�أكيد على الإندماج الوطني وجترمي كل من يدعو اىل الفرقة والت�شظي
دعوة لت�أ�سي�س جمعية ر�سمية ملناه�ضة التمييز
ابتد�أ احلديث ب�أهمية الوحدة الوطنية ،و�أنها من �صميم ال�شريعة اال�سالمية ،وان بديلها هو الفرقة والتمزق وامل�شاكل (حتى البيئية منها)،
وانتهى بالدعوة اىل ت�أ�سي�س جمعية ملناه�ضة التمييز ،و�سن قوانني ت�شدد على عقوبة من يدعو للفرقة بني ابناء الوطن الواحد ،مع جملة
مقرتحات ت�صب يف �إطار تعزيزالوحدة الوطنية.
تلك خال�صة اللقاء املفتوح الذي اقامه منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف  ،م�ساء ام�س اخلمي�س املا�ضي حتت عنوان «الإندماج الوطني
«وح�ضور عدد من الفعاليات الثقافية من خمتلف مناطق اململكة وح�شد كبري من احل�ضور من املنطقة ال�شرقية وخارجها ،برعاية الإعالمي
ال�سعودي ف�ؤاد ن�صراهلل الذي حتدث يف بداية اللقاء عن اهمية فكرة االندماج الوطني ،واننا ال نفت�أ يف احلديث عنه 0
الدمام ـ �سلمان العيد
يف زخم التغريات الدراماتيكية على الأر�ض مبنطقة ال�شرق الأو�سط يجب �أن
تت�سم وجهات نظرنا بقدر كبري من الو�ضوح وال�شفافية والإبانة  ،والقدرة على حتليل
اخلطابات امل�شفرة التي ترتا�سل عرب الف�ضاء ال�سيا�سي الراهن  ،وذلك حتى يكون يف
ا�ستطاعتنا �أن نقر�أ خريطة التحوالت بفهم وا�ستب�صار  ،و�أن نتجاوب معها بعمق  ،وهذه
�أب�سط الت�صورات امل�شروعة للحفاظ على كيان �أمة عريقة � ،أ�سهمت وما زالت ت�سهم يف
مد الب�شرية بالعديد من التجارب الإن�سانية امل�ؤثرة0
وقال:
قبل كل �شيء علينا �أن نطرح مفهوم « االندماج الوطني «ماهو ؟
يعترب مفهوم االندماج الوطني �أقرب ما يكون لقبول وا�سع من املواطنني على اختالف

توجهاتهم وم�شاربهم مل�شروعية الدولة  ،واقتناعهم التام بكل ما ميكنه �أن يحقق فكرة
املواطنة الد�ستورية ك�إطار �سيا�سي واجتماعي واقت�صادي
 ..ونقل اعتذار ال�شيخ عبداملق�صود خوجة عن احل�ضور ب�سبب حادث طاريء جرى
ل�شقيقته يف جدة.
وقال مقدم الربنامج الدكتور ف�ؤاد ال�سني �إن حب الوطن كان دافعا للر�سول الأكرم
(�ص) ب�أن يبكي لفراق وطنه الذي �أحب ،و هو قدوتنا يف ذلك. ،لأن للوطن مكانة كبرية
يف ر�سالته ال�سماوية و�صلت لكل من حوله فرتك لالجيال حدثا يذكره الكبري و ال�صغري
ليتغنوا ب�صدق حبهم الوطانهم اقتداء به.
وذكر ب�أن اال�صل ان يكون هناك اختالف من �أجل �أن يكون م�سوغ للم�ساواة .فبدون
االختالف تنتفي احلاجة للم�ساواة.ومل يكن االختالف يف يوم من االيام او االنتماء ملذهب

او اىل قبيلة او اىل منطقة �سببا لالخفاق والتعرث اال بقدر ما يريده املنتمون
اىل هذه الطوائف املختلفة .فاالختالف و التنوع يف االنتماءات ذخرية يتباهى
بها الوطن و�أبناءه و عامل قوة ومنعة للوطن �إن اح�سن ا�ستثماره.
وقال �إن تعدد مكونات ال�شعوب م�صدر قوة وا�ضافة ثقافية و تراثية و دينية
و مذهبية بل قل ح�ضارية للأوطان �إذا ما اح�سن ادارتها ومت التعامل معها
ب�شكل يحقق وحدتها من خالل خلق هوية وطنية جامعة وثقافة وطنية
م�شرتكة تكون االطار الذي ي�صون البالد والعباد .وخلق هذه الهوية و الثقافة
الوطنيتني ال يت�أتى من خالل قرار بل من خالل فعل ميهد لتفاعل املكونات
الفرعية لتتوا�صل و تتولد من ذلك جمموعة من القيم امل�شرتكة التي تكون
عابرة للطائفة وعابرة للقبيلة وعابرة للمنطقة وعابرة للمذهب وبدون �أن
تلغي �أي منها.
من هنا ـ واكالم لل�سني ـ فال ميكن �أن نعول على �أن تتولد الهوية والثقافة
الوطنية امل�شرتكة من خالل جتميع ل�صقي للهويات الفرعية و الثقافات
الفرعية والقيم الفرعية .فهذا ال يخلق هوية جديدة وال يخلق ثقافة وطنية
وال ي�ستولد قيم جديدة.
وقال �إن املواطنة مبعناها احلقيقي التي تعني امل�شاركة و االنتماء و الوالء
وان تعددت الر�ؤى حول مفهومها هي ما يو�صل فرقاء الوطن اىل االندماج
الوطني .واملواطنة احلقيقية التي تعني امل�ساواة يف احلقوق والواجبات و
امل�س�ؤوليات و امل�ساواة امام القانون وتكاف�ؤا الفر�ص الفرق بني املنتمني اىل
مذاهب خمتلفة وال اىل قبائل خمتلفة وال اىل مناطق خمتلفة وال اىل افكار
خمتلفة وال اىل غري ذلك من التفريعات التي ت�صبح ثانوية امام املواطنة يف
كل ابعادها ال�سيا�سية و القانوينة و االجتماعية و الثقافية و االقت�صادية هي
ال�صخرة اال�سا�س يف بنيان املواطنة ال�سليمة.
وا�شار اىل عبارة قالها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل يف زيارته
اىل منطقة الق�صيم م�ؤخرا� :أرى �أنه ال يتنا�سب مع ال�شريعة ال�سمحة وال مع
متطلبات الوحدة الوطنية �أن يقوم البع�ض بجهل او ب�سوء نية تق�سيم املواطنني
اىل ت�صنيفات ما �أنزل اهلل بها من �سلطان فهذا علماين وهذا ليربايل وهذا
منافق وهذا ا�سالمي متطرف وغريها من الت�سميات واحلقيقة �أن اجلميع
خمل�صون ان�شاء اهلل ...لي�ؤكد وجوب ان بقاء الوطن وعاء جامع للكل و�إن
اختلفوا .ويجب �أن يبقى اجلميع مت�ساوون يف كل �شيء و�إن اختلفوا.
ثم تواىل امل�شاركون يف احلديث عن مفهوم االندماج و�ضرورته فقال ال�شيخ
ح�سن ال�صفار �إن ار�ض اجلزيرة حتققت اروع وحدة جمتمعية بني القبائل
التي كانت تعي�ش االحرتاب وذلك على يد الر�سول االكرم ..م�شريا اىل ان
املنهج االلهي وهو اال�سالم هو الذي حقق ذلك االن�سجام لي�ؤكد ان الوحدة
امل�صطنعة ال تنجح
وا�ضاف بان اال�سالم �سعى لتحقيق الهوية امل�شرتكة فقد كانت هناك هويات
خمتلفة للقبائل جاء اال�سالم ومل يلغ تلك الهويات ومل يطلب من احد التنازل
عن انتمائه بل اوجد اطارا جامعا لكل تلك الهويات وهي هوية يعي�ش يف

ظلها اجلميع قيم م�شرتكة وقانون واحد ونظام للحقوق والواجبات يلتزم بها
اجلميع.
وا�ضاف بان اال�سالم ر�سخ ثقافة الوحدة والت�سامح حيث ركز على امل�شرتك
االن�ساين فكلكم لآدم و�آدم من تراب والنا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،لي�ؤكد
نبذ كل ثقافة تثري الع�صبية فلي�س منا من دعا اىل ع�صبية،
وا�شار اىل م�سالة ال�شراكة الفعلية ففي �سرية الر�سول (�ص) لوجدنا ان كافة
ال�سفراء والق�ضاة واملنا�صب واملواقع قدموا من كافة االنتماءات احلاكم فيها
هو الكفاءة ،فهذا �سلمان الفار�سي يعد م�ست�شارا للر�سول وهو الذي اقرتح
حفر اخلندق يف غزوة االحزاب.
واكد �إىل اننا جميعا نريد لبالدنا ان تعي�ش وحدة حقيقية بني كافة فئاتها
وال يتحقق ذلك اال اذا ت�ساوى اجلميع امام قانون واحد وحينما تكون الثقافة
املنتجة عرب مناهج الرتبية والتعليم واملنابر الدينية وو�سائل االعالم تر�سخ
ثقافة الت�سامح التي ت�صون وحدة املجتمع ،و�إذا كانت هناك اختالفات فعلينا
ان نفكر يف امل�شروع الواحد ملجتمعنا وال ي�صح ان يكون م�شروعنا خا�صا،
فامل�شروع اخلا�ص يقابل امل�شروع الوطني
وقال ال�صفار اذا كانت هناك فئات ت�شعر بالغنب فيجب ان يكون رد فعلها
واعيا ،وال يتحول م�شروعها اىل م�شروع خا�ص ،ينحرف عن امل�شروع الوطني
ب�شكل عام.
اما النا�شط حممد �سعيد طيب»والذي جاء حل�ضور اللقاء من القاهرة وعاد
�إليها يف الليلة ذاتها» فقال اننا نواجه تغول الفئات املتطرفة التي تت�صور انها
االف�ضل واالجدى واالح�سن من غريها ،وهم للأ�سف مل يقدموا �شيئا للوطن
بل هم عبء عليه ،وعلينا ان نواجههم ب�أن الوطن للجميع واالف�ضل هو من
يقدم خدمة لهذا الوطن،
ودعا اىل ايجاد ت�شريع وا�ضح قاطع يحرم �أي م�سا�س بالوحدة الوطنية،
ويعاقب �أي دعوة للتفرقة  ،ويوقف كل املمار�سات ال�ضارة بالوحدة ،واال �سوف
ي�ستمر ه�ؤالء يف تغولهم وتطرفهم.
وقال الدكتور عبدالرحمن الع�صيل �إن �سرية الر�سول االكرم �ص قد علمتنا ان
هناك ديانات خمتلفة علينا ان نحرتمها ونكرم اتباعها ،كما علمتنا احرتام
االن�سان لإن�سانيته ،داعيا العلماء اىل ال�سري على الطريق نف�سه ،فهم عقل
االمة ول�سان حالها وقادتها اىل اخلري.
وا�شار اىل انه كان معجبا بالتعددية يف العراق ولبنان ،ولكن االيام اثبتت له
ان املنطقة ال�شرقية (االح�ساء والقطيف) ،اكرث حت�ضرا بالقيا�س ملا يجري
هناك من تناحرات طائفية ،وهذا يدل على ان الوطن ال يزال بخري.
وعلى ذات اخلط قال د .حممد الع�سكر فقد حتدث عن مفردات للعدالة
وامل�ساواة ينبغي ان ت�سود يف جمتمعنا لكي يبقى هذا الكيان موحدا من
�شماله اىل جنويه و�شرقه وغربه ،وليكون مثاال حيويا للتعاي�ش بكل مفردات
االنتماء.
وانتقد عقل الباهلي بع�ض الندوبات املاثلة على وجه الوطن يبتناها البع�ض

حوار

[جانب من احل�ضور

جمع من احل�ضور ويبدو د0ح�سن الربيكي ود0حممد الف�ضل

االندماج
الوطني
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حممد �سعيد طيب

د0حممد الع�سكر

عقل الباهلي

علي امل�ستنري
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د0ح�سن النخلي

املهند�س من�سي ح�سون

ف�ؤاد ن�صراهلل

زكي �أبوال�سعود

ال�شيخ مو�سى بوحم�سني

[ جانب من احل�ضور

وهي الدعوات اىل املناطقية والقبائلية والطائفية ،هذه املكونات موجودة
يف كل املجتمعات تظهر يف وقت االزمات وتختفي وقت ال�سالم وتوجه
املجتمعات نحو االعرتاف واالنطواء نحو �سيادة الدولة املركزية ،ولن
يتحقق ذلك اال اذا �شعروا ان م�صاحلهم �سوف تتحقق من خالل هذا
االنطواء ،فالوطن الذي ال يحقق ملواطنه حقوقه ف�سوف لن يكون وطنا..
م�ضيفا»:وطننا يا�سادة فيه خري كثري وقيادة ممثلة بامللك عبداهلل ،واعتقد
ان ب�إمكاننا بناء وطن جميل ن�ستحقه ،ولكن علينا اختيار عالجات القرن
الواحد والع�شرين مثل امل�شاركة ال�شعبية ،وتا�سي�س دولة القانون ،واحرتام
حقوق االن�سان.
وا�شار اىل ان العديد من املواطنني العرب وامل�سلمني يلتزم باالنظمة
والقوانني اذا ما ذهب اىل البالد الغربية ،وحينما يعود اىل وطنه يبحث
عن كل العكازات للقفز على احلواجز النظامية
وحتدثت امتثال ابوال�سعود وعزيزة �آل عبداهلل ،وفوزية العيوين ،وندى
الزهريي فكان اطار حديثهن هو الدعوة اىل احرتام التنوعات والت�أكيد
على اللحمة الوطنية واالندماج الوطني والروح الوطنية ..يف حني دعا علي
امل�ستنري نبذ كل ا�شكال التمييز ون�شر ثقافة رف�ض التمييز وجترميه  ،واعلن
عن انطالق جمعية ملناه�ضة التمييز (�سوا�سية) ي�أمل يف احل�صول على
ترخي�ص ر�سمي بذلك ..وعلى ذات املنوال اكد الدكتور ح�سن النخلي ان
من يبعث على التفرقة هو خادم لأعداء االمة ،م�شريا اىل ان الكثري من
امل�شاكل ت�أتي نتيجة الفرقة املذهبية واملناطقية ،مبا فيها امل�شاكل البيئية.
اما ال�شيخ مو�سى ابو خم�سني فقد عر�ض مناذج حدثت يف تاريخ املنطقة
ال�شرقية التي دخلت يف اال�سالم طواعية ،كما دخلت يف احلكم ال�سعودي
طواعية ،تلك النماذج التي حققت الوحدة الوطنية ،ورف�ض كل ما من
�ش�أنه التمزق والتفرقة ..راف�ضا كل الدعوات التي تدعو للفرقة على ا�س�س
طائفية ومناطقية وما �شابه ذلك.
اما من�سي ح�سون فقد اعلن عن تنيه وا�ستعداده لإقامة منطقة حرة
ومنوذجية جت�سد الوحدة الوطنية
واختتم املداخالت زكي ابو ال�سعود الذي حتدث عن م�ضامني عديدة
للوحدة الوطنية ،ابرزها االحرتام املتبادل وال�شعور بامل�س�ؤولية امل�شرتكة0
ح�ضر اللقاء جمع من رجال الدين والنخب املثقفة والنا�شطني مثل :ال�شيخ
حممد �آل عطية»وعبداهلل طيب وعزيزة �آل عبداهلل «جاءوا من جدة،ال�سيد
طاهر ال�شميمي،ال�شيخ عبداللطيف النمر،ال�شيخ �سامل باحلمر،ال�شيخ
ح�سني ال�صويلح،ال�ش�سخ حممد ال�صفار،ال�شاعر علي الدميني،د0عدنان
ال�شخ�ص،د0حممد ال�شخ�ص،ال�شاعر حممد �سعيد اخلنيزي�،سطام زيتون
اخلالدي،د0توفيق ال�سيف،ال�شيخ عبدالرحمن املو�سى،احلاج عبداملح�سن
ال�سلطان،د0ح�سن الربيكي،د0حممد الف�ضل،من�صور �سالط  ،د .خديجة
الربعان �سعيد اخلباز ،و خالد م�سكيتو و �شرف ال�سعيدي وغريهم0
كما يطيب لإدارة املنتدى �أن تتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير جلميع
ال�ضيوف الذين قدموا من كافة �أرجاء الوطن وكذا احل�ضور الذين �أ�ضاء
نورهم �أرجاء املنتدى وال�شكر مو�صول لإدارة الق�سم الن�سائي � :إمتثال �أبو
ال�سعود و�سلوى ال�سيف .

ال�سيد طاهر ال�شميمي

جمع من احل�ضور ويبدو اىل اليمني ال�شاعر حممد �سعيد اخلنيزي
وال�شيخ حممد ال�صفار ومن�صور املرزوق

احلاج عبداملح�سن ال�سلطان واىل ميينه د0عدنان ال�شخ�ص واىل ي�ساره عقل الباهلي

د0عبدالرحمن الع�صيل يلقي كلمته واىل ي�ساره عبداهلل طيب وال�شيخ ال�صفار
وحممد �سعيد طيب ود0توفيق ال�سيف

حتقيق
حوار

خالد املغلوث

عبد الوهاب الفار�س

ح�سني العجمي

البع�ض خ�سر ثروته و�آخرون ينتظرون القدر

التقاعد املبكر ..ماذا فعل ب�شبابنا؟
حتقيق -جعفر اجل�شي
خالد ونا�صر خ�سرا �أغلب ثروتهما يف �سوق الأ�سهم ..ورباب �ستتفرغ لالعتناء ب�أ�سرتها،
وترتيب �أو�ضاع حياتها من جديد ..واتخذ �أخريا عبدالوهاب قرار التفرغ لكتابة ال�شعر.
جميعهم هرولوا �سعيا نحو التقاعد املبكر..فماذا فعل التقاعد املبكر ب�شبابنا؟
خالد املغلوث تقاعد عند بلوغه اخلم�سني يقول (:الدافع الرئي�سي وراء التقاعد هو املردود
املادي) وي�ضيف  (:وقتها كان جمزي ًا ،ومل يكن لدي خيار �آخر ،فمكوثي يف العمل مل يكن
�سيقدم يل �أي �إ�ضافة �أو ارتقاء لل�سلم الوظيفي الذي كان حمدود ًا جد ًا ،مل يكن هناك �أي
م�ستقبل وا�ضح يجعلني �أ�ستمر يف عملي .يوا�صل قائ ًال :جاء العر�ض مفاجئ ًا يل ،و�أدركت
حينها �أن �ضياع هذه الفر�صة هو �ضرب من اجلنون!
ويحذر املغلوث ال�شباب من االن�سياق – مثله -وراء العرو�ض املغرية ،قائ ًال( :ينبغي �أن يكون
هناك تخطيط م�سبق قبل اتخاذ القرار ،ك�أن يكون لديك عمل �آخر توا�صل من خالله م�شوار
حياتك امل�ستقبلية) لكن هذا الأمر بالتحديد �أثار حتفظ وغ�ضب الكثري من ال�شباب مثل
حممد ال�شهراين وعبدالعزيز القحطاين وح�سني ال�سيهاتي وعبداهلل احلمد ،الذين رف�ضوا
ب�أجمعهم هذه الطريقة يف التعامل مع التقاعد� ،إذ يرون �أن التقاعد للراحة فقط ،ويت�ساءل
واحد منهم :هل �أتقاعد من �شركة لأعمل يف �شركة �أخرى ،ملاذا ال �أوا�صل العمل يف نف�س
ال�شركة و»�أريح دماغي».
على �أن املغلوث و�آخرين مل يق�صدوا بالتحديد العمل يف �شركة �أخرى ،رمبا فتح م�شروع جتاري
�صغري ،لكن ذلك يواجه �أي�ض ًا ب�سيل من االنتقادات.
نا�صر الدو�سري مث ًال حاول اال�شتغال يف �أكرث من م�شروع لكنه ف�شل ،وذهبت  %75من ثروته
التقاعدية يف مهب �سوق الأ�سهم ..فهل بناء م�شروع جتاري م�أمون �أم االكتفاء بالراتب
التقاعدي؟
هكذا يجيب عبدالعزيز وح�سني وعبداهلل وحممد بت�سا�ؤل م�ضاد ،فهم يرون االكتفاء بالراتب
التقاعدي خا�صة �إذا كان جمزي ًا ،ويوا�صل الإن�سان حياته بهدوء ،ميكنه �أن ي�سافر� ،أن يق�ضي
اوقات ًا ممتعة مع �أوالده يف الإجازات� ،أو حتى ميكث يف منزله� ،أما �أن «يبل�ش نف�سه» يف م�شاريع
وهمية فـ ال و�ألف ال.
ح�سني العجمي تقاعد �أي�ض ًا يف �أول �سنوات اخلم�سني وهو �ضد املغامرات الغري حم�سوبة
جتاريا .يقول يف هذا املجال�( :أقدمت على خطوة ا�ستثمارية لعدة �سنوات وبنيت عدد ًا من
ال�شقق ،و�س�أ�ستفيد منها م�ستقب ًال ل�ضمان م�ستقبل �أوالدي ،فعندما يتزوجون يجدون لهم
مكان ًا منا�سب ًا لل�سكن� ،أكون ا�ستفدت من هذا امل�شروع الب�سيط يف ت�أمني م�ستقبل �أبنائي،
وكما تعرف �أو�ضاع هذا الزمن الع�صيب؛ كيف �سيح�صل ال�شاب على �شقة �سكنية ،ف�ضال عن
بناء منزل! ويختتم العجمي يف هذا املجال �س�أدع �سوق الأ�سهم وامل�شاريع الغري جمدية لغريي،
رمبا �أنت تعرفهم!
التقاعد والأ�سرة
وحول احلياة الأ�سرية والفرق بني مرحلة التقاعد وما قبله يقول ح�سني العجمي لي�س هناك
فارق كبري يف عالقتي ب�أوالدي وزوجتي ،ف�أنا كنت على عالقة جيدة معهم قبل التقاعد،

وبالعك�س الآن �أنا �أ�شعر �أنني تفرغت لالهتمام والعناية ب�شئونهم� .أما الأ�صدقاء ف�إين �أختار
عدد ًا منهم ممن لدي عالقات قوية معهم ،وقد كثفتها بعد مرحلة التقاعد� .أما من ي�شعرون
جتاهي بامللل �أو ال�ضيق ،فه�ؤالء ال حاجة يل بهم.
ويتفق معه يف الر�أي خالد املغلوث� ،إذ يقول (:عالقتي بوالدتي كانت طيبة وممتازة قبل
التقاعد ،وبعده مل يتغري �شيئ ًا ،فقد ازداد تعلقي بها).
لكن نا�صر الدو�سري و�إن كان يتفق معهما يف جانب عدم وجود توتر �أ�سري ،لكنه يتناول
املو�ضوع من جانب �آخر ويرى �(:أن هناك ما ي�شبه ال�شد واجلذب ف�أنت كمتقاعد الآن مراقب
ب�شكل �أكرب ،ومطالب ب�أمور كثرية� ،إذ ًا �أنت متفرغ خلدمتنا .وي�ضيف� :أنت الآن تعمل �سائق ًا
لهم ،بل قد يكون ال�سائق �أرحم يف بع�ض الأحيان .وب�صراحة – يبت�سم -متنيت يف فرتة من
الفرتات �أن لو مل «�أطلع» تقاعد).
�أما رباب ..مدر�سة فهي تفكر يف التقاعد بعد �سنتني ،وهي ت�ؤيد التقاعد املبكر �إذا كان مفيداً
لل�شخ�ص ،وعليه �أن يح�سب ح�سابه ويرجح املكا�سب واخل�سائر .وترى( :بالن�سبة يل �أريد
التقاعد لأنني �أرغب يف التفرغ لأ�سرتي وترتيب �أو�ضاعها ،فنحن نعي�ش منذ عدة �سنوات على
نار م�ضطربة ب�سبب ان�شغال الوالدين ،لدينا �أوالد �صغار يحتاجون �إىل زيادة االهتمام ،وما مل
�أحققه للكبار �أريد حتقيقه لإخوانهم).
عبدالوهاب الفار�س بدوره ينتظر قرابة ال�سنتني ويفكر يف التقاعد للتفرغ �إىل م�شروعه
الكتابي ،فهو �شاعر ويريد �أن يكر�س بقية حياته للكتابة ال�شعرية .وب�شكل عام ي�ؤيد التقاعد
املبكر لأن الإن�سان يكون يف قمة عطائه وال ي�ستطيع تقدمي خدمات �أو �أعمال كبرية �إذا و�صل
�إىل ال�ستني ،لأن عطاء الإن�سان يف هذا العمر يكون يف �أرذله.
ويتفق مع هذا الر�أي �أغلب املتقاعدين ،و�إن كان البع�ض يتخذها ذريعة لإكمال �شرط التقاعد
املبكر.
ويختتم عبدالوهاب الفار�س ثالثية التقاعد املبكر (التفرغ للأدب والزوجة – بعد �أن كرب
الأوالد -والراحة النف�سية) ،فلن جتد ما يطاردك حينها ،و�إن كانت طبيعة الرجل هو البحث
عن عمل كلما �شعر بالفراغ.
واتفق اجلميع على �ضرورة �إيجاد نادي للمتقاعدين يف املنطقة ال�شرقية ي�ضم �أماكن للريا�ضة
والرتفيه ،وتوفري بع�ض العادات الرتاثية لإعطاء املكان طابع ًا خا�ص ًا.
وعلى الرغم من وجود ناد يف �أرامكو يلبي رغبات �صغار «�شباب املتقاعدين» �إال �أن البع�ض
مثل نا�صر الدو�سري يعتربه بعيد ًا وهو اليذهب �إليه �إال نادر ًا ،بعك�س خالد املغلوث الذي
يذهب �إليه ب�شكل دوري ،ويعتربه منوذجي ًا لكنه يقول اليزال النادي لي�س النموذج الأف�ضل،
فهناك الكثري من النواق�ص ،ف�ض ًال عن �أن املتقاعدين من خارج �أرامكو اليتمتعون به ،مطالب ًا
ب�إيجاد ناد للجميع لكن من املهم �أن ت�شرف عليه �أرامكو ملا لديها من خربة يف �إقامة مثل هذه
امل�ؤ�س�سات.
واتفق معه نا�صر الدو�سري وح�سني العجمي �أي�ض ًا ،م�ؤكدين �أن هذا النادي �سيكون مكان ًا
منا�سب ًا للقاء وق�ضاء �أوقات ممتعة ف�ض ًال عن �أنه �سيكون منا�سب ًا لإفراغ الطاقات التي يتمتع
بها الكثري من املتقاعدين.
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د .توفيق ال�سيف

نافذة على فل�سفة كارل بوبر
اكتب هذه املالحظات نا�صحا زمالئي وا�صدقائي بقراءة كارل بوبر  ،الفيل�سوف
الربيطاين  ،النم�ساوي املولد  ،الذي يعترب واحدا من اهم الفال�سفة املعا�صرين
واكرثهم تاثريا .رغم اين اميل �شخ�صيا اىل نظرية «تغري االن�ساق» التي اقرتحها
توما�س كون فيما يتعلق بفل�سفة العلم  ،اال ان فل�سفة بوبر تذهب اىل افاق او�سع من تلك
التي عاجلها كون  ،يف فل�سفة املعرفة ويف الفل�سفة ال�سيا�سية واملجتمع وغريها.
ولد بوبر يف فيينا عام  ، 1902وتويف يف  .1994يف اوائل القرن الع�شرين ا�شتهرت فيينا
بحلقاتها العلمية وال �سيما الفل�سفية  ،وكان لكل حلقة مذهب خا�ص  ،وقد انتجت تلك
احللقات بع�ض اهم امل�ساهمات يف الفل�سفة احلديثة .لي�س من قبيل املبالغة القول بان
االمة االملانية قد ار�ست بع�ض اهم اال�س�س يف العلوم والتقنيات احلديثة  ،وال �شك
ان �شيوع الفكر الفل�سفي يف الثقافة االملانية كان من ابرز العوامل وراء �شيوع التفكري
العلمي.
قدم بوبر نظرية هامة يف فل�سفة العلم تبد�أ بنقد منهج اال�ستقراء الذي يقوم يف �صورته
املب�سطة على مالحظة العنا�صر امل�شرتكة بني االمثلة الواقعية و�صياغة قاعدة عامة
و�صفية بناء على تلك امل�شرتكات .ر�أى بوبر ان مالحظة الواقع لي�ست ب�سيطة  :حني ترى
�شيئا فانك ال ت�ستعمل عينك فقط  ،العني هي جمرد اداة لنقل امل�شهد اخلارجي اىل
من�صة فرز وت�صنيف يف داخل عقلك .هذه املن�صة هي اداة فهم لال�شياء تت�شكل على
�ضوء ثقافتك ال�سابقة وتوقعاتك وفهمك لنف�سك وملحيطك .ولهذا فان الو�صف الذي
تعطيه لذلك ال�شيء يت�ضمن – ب�صورة �صريحة او �ضمنية – حكما عليه .ومن هنا
فان ما قرر الباحث انه عن�صر ا�شرتاك بني اال�شياء هو يف حقيقة االمر حكمه اخلا�ص
عليها  ،وهو حكم قد يحكي الواقع وقد يجافيه.
يعتقد بوبر ان البحث العلمي يف كل مراحله هو �سل�سلة من امل�شكالت الذهنية او الواقعية
التي يجري جتريب احللول عليها ب�شكل تدريجي .ما ن�سميه حال او تف�سريا او نظرية
هو يف واقع االمر جتربة او مرحلة من مراحل تطور الفكرة ولي�س نهايتها .الباحثون يف
العلوم ال يختلفون يف عملهم عن �سائر النا�س  .اولئك مثل ه�ؤالء  ،يتبعون نف�س الطريق
التجريبي يف التعامل مع امل�شكالت التي يواجهونها  .تبد�أ العملية بتحديد امل�شكلة ،
وهذا يقود اىل بروز العديد من احللول املحتملة  ،التي تخ�ضع للمقارنة بغر�ض ا�ستبعاد
االحتماالت اال�ضعف  .ما ينتج عن هذه العملية هو احتمال اقوى ولي�س حال نهائيا او
حقيقة �صريحة � .سياتي ا�شخا�ص اخرون ويكت�شفون بع�ض العيوب يف تلك النتيجة ،
ويقرتحون حال ارقى  ،اي اقل عيوبا .وهكذا ت�ستمر العملية وال تتوقف ابدا .من هنا
فان البحث العلمي ال ي�ستهدف اثبات حقائق نهائية  ،وهو على اي حال ال ي�ستطيع بلوغ
هذه املرتبة مهما حاول  .هدف البحث العلمي هو تقدمي حلول م�ؤقتة كل منها ميثل
احتماال اف�ضل يف وقته.
و�ضع بوبر معيارا للتمييز بني ما يعتربه علميا او غري علمي  ،اثار الكثري من اجلدل
 ،فحواه ان القابلية للتفنيد هي ما مييز العلمي عن غري العلمي .النظريات التي ال

ميكن دح�ضها او تفنيدها لي�ست علما .يجب ان تكون الفكرة قابلة للتفنيد كي تو�صف
بانها علمية .كلما ازدادت العنا�صر القابلة للتفنيد يف النظرية كانت اقرب اىل العلمية
والعك�س بالعك�س .بناء على هذا املعيار قرر بوبر ان املادية التاريخية التي تعترب من
اعمدة النظرية املارك�سية لي�ست علما النها ال حتوي عنا�صر قابلة للتفنيد .كذلك االمر
بالن�سبة لنظرية فرويد امل�شهورة يف التحليل النف�سي.
غري العلمي ميكن ان يكون ايديولوجيا او اميانا او ميتافيزيقا او انطباعا �شخ�صيا ،
اي – يف العموم� -شيء ت�ؤمن به النك تريد ذلك  ،بغ�ض النظر عن قابليته لالثبات
والتجربة او عدمها .هذا املعيار  ،الذي يبدو غريبا بع�ض ال�شيء  ،ينطلق من اعتقاد
بوبر بان العلم لي�س اكت�شافا واحدا  ،بل هو �سل�سلة من الك�شوف التي ال تتوقف  .يتوقف
العلم اذا تو�صلنا اىل احلقيقة النهائية  ،لكن هذا م�ستحيل بالن�سبة لالن�سان  .نحن
ن�سعى للتعلم والبحث ال ننا ال نعرف احلقيقة الكاملة والنهائية  ،ولو و�صلنا اىل هذه
الغاية ملا عاد االن�سان حمتاجا اىل العلم  ،وهذا من االحتماالت امل�ستحيلة.
يخل�ص بوبر من وراء هذه التحليل اىل ان النظرية التي نعار�ضها قد ال تكون «خط�أ» يف
احلقيقة  ،بل هي احد االحتماالت  ،وان ردنا عليها هو احتمال �آخر� .سل�سلة االحتماالت
هذه هي خط مت�صاعد يتطور من خالله العلم وتت�سع املعرفة .كل احتمال هو مرحلة ،
لي�س بال�ضرورة خط�أ ولي�س بال�ضرورة �صحيحا .هي يف كل االحوال احتماالت ومراحل
تطور .نحن ن�ستفيد من الفكرة التي نعتربها خاطئة بقدر ا�ستفادتنا من الفكرة التي
نعتربها �صحيحة .فاالوىل مثل الثانية تفتح اعيننا على بدائل وخيارات خمتلفة عنها.
«منطق البحث العلمي» و «املجتمع املفتوح واعدا�ؤه» هي ابرز كتب بوبر التي ترجمت اىل
اللغة العربية  ،ويحوي االول ابرز حماور نظريته يف املعرفة  ،بينما يدور الثاين ب�شكل
رئي�سي حول فل�سفته ال�سيا�سية التي ركز فيها على نقد االنظمة ال�شمولية واملثالية.
دار معظم ف�صول الكتاب الثاين حول نقد اليوتوبيا التي اقرتحها الفيل�سوف اليوناين
افالطون يف «اجلمهورية» .ويعتقد بوبر ان اليوتوبيات او النظريات املثالية كانت من
اكرث االفكار التي ا�ساءت لالن�سان  ،النها قامت ابتداء على انكار فردانيته وخ�صو�صيته
 ،وبررت لالقوياء ميولهم لال�ستبداد والت�سلط .ولعل االنظمة ال�شمولية مثل النازية
وال�شيوعية هي ابرز متثالت املباديء ال�سيا�سية القائمة على يوتوبيا  .فهي تنطلق من
اميان ا�صحابها بانهم ميلكون احلقيقة واالدوات املنا�سبة الجبار االخرين على ان
يكونوا �صاحلني و�سعداء.
ويكرر بوبر ال�س�ؤال الذي تردد عرب الع�صور :هل ي�ستطيع احد غريي ان يحقق يل
ال�سعادة التي ات�صورها وا�سعى اليها؟ هل ال�سعادة ت�صور �شخ�صي ملا يريد االن�سان
ان يكون عليه او يفعله لنف�سه  ،ام هي ت�صور ي�صنعه االخرون ويح�شرونك يف عباءته؟
بعبارة اخرى  :هل انا الذي ا�صمم حياتي كي ا�صل اىل �سعادتي اخلا�صة  ،ام ان
غريي هو الذي يفكر نيابة عني ويقرر كيف يجب ان اعي�ش وما هو معنى ال�سعادة التي
اريدها؟.

القطاع اخلا�ص �شريك �أ�سا�سي للقطاع العام يف التنمية
برعاية كرمية من فخامة ال�سيد ترايان
با�سي�سكو رئي�س جمهورية رومانيا  ،عقد
يف العا�صمة الرومانية بوخار�ست  ،منتدى
الأعمال لدول جمل�س التعاون ودول جنوب
�شرق �أوروبا  ،وذلك مب�شاركة عدد من وزارء
االقت�صاد واخلارجية وامل�صرف الوطني
واملجل�س الوطني لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة والرابطة الوطنية للم�صدرين
وامل�ستوردين يف رومانيا  ،والنقابات املهنية
بالإ�ضافة �إىل عدد من رجال الدولة ورجال
الأعمال الرومانيني.
ومن اجلانب اخلليجي �شارك كل من وزيرة التجارة اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة معايل ال�شيخة لبنى القا�سمي  ،ووزير التجارة وال�صناعة بدولة الكويت معايل
الأ�ستاذ �أحمد را�شد الهارون  ،وعدد من ال�سفراء وامل�س�ؤولني .
كما �شارك يف املنتدى الأمني العام لإحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي
و�أع�ضاء غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،وكذلك ممثلني عن القطاع امل�صريف
واملايل وقطاع اال�ستثمار والأعمال التجارية � ،إ�ضافة لعدد من الأكادمييني  ،وقد بلغ
عدد امل�شاركني يف املنتدى ما يقارب  120م�شارك ًا من دول املجل�س.
وقد افتتح فخامة ال�سيد ترايان با�سي�سكو امل�ؤمتر بكلمة رحب فيها بامل�شاركني  ،و�أكد
فيها �أن انعقاد هذا امل�ؤمتر ي�أتي ترجمة لر�ؤية احلكومات اخلليجية ودول جنوب �شرق
�أوروبا  ،ب�أن القطاع اخلا�ص �شريك ا�سا�سي للقطاع العام يف التنمية  ،و�أنه ميثل
العمود الفقري لالقت�صاد الوطني  ،واملحرك الأ�سا�سي للتنمية االقت�صادية  ،كما
وجه احلكومة الرومانية بالإهتمام برت�سيخ وتقوية العالقات الرومانية  -اخلليجية
 ،وكذلك تفعيل وت�شجيع اال�ستثمار يف العديد من القطاعات الهامة كقطاع الزراعة
والبنية التحتية والنقل واملوا�صالت والطاقة والعقارات  ،والقطاع امل�صريف والتجارة
وال�سياحة  ،م�شري ًا �إىل �أن هذا املنتدى �سيمثل اخلطوة الأوىل النطالق التعاون بني
املنطقتني خالل ال�سنوات القادمة .
كما حتدث يف حفل افتتاح املنتدى كل من:
 وزير االقت�صاد والتجارة وبيئة الأعمال لدى جمهورية رومانيا -Ion Aritonمعايل الأ�ستاد
 معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي -وزيرة التجارة الدولية لدى دولة االماراتاملتحدة
 معايل ال�سيدة  -Elena Udreaوزيرة التنمية الإقليمية وال�سياحة لدىجمهورية رومانيا
 �سعادة اال�ستاذ  -Archil Kekeliaالنائب الأول لوزير االقت�صاد والتنميةلدى جمهورية جورجيا
 �سعادة الأ�ستاذ  Anca Boagiu-وزير املو�صالت والبنية التحتية لدىجمهورية رومانيا

االقت�صاد

انعقاد منتدى الأعمال لدول جمل�س التعاون ودول جنوب �شرق �أوروبا
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اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

 الآن�سة /هديل بنت عبداهلل بن �سمحان نيابة عن معايل الأ�ستاذ عبد الرحمنالعطية الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية � ،ألقت كلمة الأمانة العامة
الداعية �إىل دعم وتوثيق العالقات االقت�صادية بني دول املجل�س ورومانيا.
وا�ستعر�ض املتحدثني �أهمية تنمية العالقات االق�صادية واملالية واال�ستثمارية
والتجارية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول جنوب �شرق �أوروبا  ،وتعزيز وزيادة
التجارة البينية والفر�ص اال�ستثمارية بني الإقليمني  ،وتطوير وتعزيز هذه العالقات
مبا يحقق الأهداف امل�شرتكة واملتبادلة اىل جانب طرح ازالة املعوقات وال�صعوبات
التي تواجة جمتمع االعمال من كال الطرفني.
وعلى مدى يومني ناق�ش املنتدى زيادة فر�ص التعاون التجاري بني رجال و�سيدات
الأعمال اخلليجيني  ،ونظرائهم من دول وجنوب �شرق �أوروبا  ،وذلك خالل  5جل�سات
عمل متزامنة و ور�ش عمل  ،من �ش�أنها دعم املجال االقت�صادي بني اجلانبني يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية املتعددة. .
�أهداف امل�ؤمتر :
.1لقاء امل�س�ؤولني ورجال و�سيدات الأعمال من اجلانبني اخلليجي وجنوب �شرق
�أوروبا.
.2تعريف امل�ستثمرين على احلوافز والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف جنوب �شرق
�أوروبا .
.3تفعيل اال�ستثمارات اخلليجية يف القطاع الزراعي للم�ساهمة يف حتقيق الأمن
الغذائي لدول اخلليج العربي من املحا�صيل الأ�سا�سية .
 .4تنويع قاعدة اال�ستثمارات اخلليجية يف اخلارج .
.5التعرف على مدى �إمكانية �إقامة مناطق جتارة حرة بني دول جمل�س التعاون
اخلليجي والتكتالت االقت�صادية امل�ؤثرة يف جنوب �شرق �أوروبا.
.6فتح �أ�سواق جديدة لل�صادرات اخلليجية
املحاور التي نوق�شت خالل امل�ؤمتر:
�أ-خدمات الطاقة والرثوات الطبيعية .
ب -تقنية املعلومات والعلوم والتعليم .
جـ -اال�ستثمار وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
د  -الزراعة مع الرتكيز على الأمن الغذائي .
هـ -ال�سياحة والبنية التحتية والت�شييد .
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اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

عيون �صفوى املاء والنخل واخل�ضرة 00ما�ض لن يعود
حتقيق/علي اخلمي�س�-صفوى
تعترب مدينة �صفوى من �أعرق مدن حمافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية على �ساحل
اخلليج العربي وهي واحة خ�ضراء هادئه منب�سطة وقد عرفت تاريخي ًا بعدة �أ�سماء
منها( :ال�صفا) ن�سبة لعني ال�صفا واملعروفة اليوم با�سم الدارو�ش ك�شهرة لها ،كما
عرفت ب�أ�سم (جونان �أو جاوان) ن�سبة ملدفن جاوان �إىل ال�شمال منها ،و�سميت يف حقبة
�أخرى (�صفوان) و (�صفواء) كما تدل على ذلك امل�صادر التاريخية حيث كان ي�سكنها
بنو حف�ص بن عبد القي�س وقد تعر�ض ا�سمها للتغري مرات عديدة يف تاريخها .كما مت
العثور فيها على جمموعة من الآثار ترجع �إىل الع�صر الهيليني والروماين الأول ودلت
املكت�شفات الأثرية فيها �إىل وجود ترابط قوي بني �سكانها وح�ضارة بالد ما بني النهرين
وح�ضارة دملون .كما وجد بها �ضريح وقطع ذهبية معرو�ضة باملتحف الوطني بالريا�ض.
وكانت �صفوى م�سورة ب�سور بناه الربتغاليون ثم �أعيد بنا�ؤه �أواخر العهد الرتكي وكانت له
ثالث بوابات (بوابة ال�صفافري ،بوابة اخلويدعة ،وبوابة ح�سينية بيت بن جمعة) وبرجني
هما برج العني القريب من عني دارو�ش وبرج البحر.
وتتميز �صفوى بكرثة نخيلها وقربها من البحر وجماورتها لل�صحراء ،بالإ�ضافة �إىل
عدد من العيون اجلارية التي كانت م�صدر الري الوحيد الذي قامت عليه زراعة الواحة
وهي قدمية قدم الواحة نف�سها وال�شائع �أنه قد مت حفرها على �أيدي العمالقة �أحفاد
الكنعانيني.
ومن �أهم هذه العيون «عني دارو�ش»:
ومن �أ�سمائها ال�صفا ويقال �أنها �سميت با�سم امللك دارا ملك الفر�س ( دارايو�س -521
 485ق.م ) حني نزل ب�صفوى  ،وتقع عني دارو�ش يف و�سط املدينة.

وجاء يف دليل اخلليج :دارو�ش �أجود ينبوع يف كل واحة القطيف ،ويروي هذا الينبوع كل
�أرا�ضي �صفوى هو مع العني اجلنوبية وهذا يك�شف عن قوة هذه العني وغزارة ينابيعها .
وكان يتفرع منها �سبعة �أنهر �ضخمة ينتهي جمرى �أحدها اىل البحر  ،وهي كالآتي:
الأول :وي�س ّمى قميح وهو يتجه نحو �شمال �صفوى حيث نخيل الزعافرين ّيات وال�صبيبيحات
ومن بعدها حارة بارزان وقد اندثر ب�شكل كلي يف �أواخر ال�سبعينات امليالدية.
الثاين :وي�س ّمى العو�س ّيي وهو يتجه ناحية ال�شرق من �صفوى حيث ي�سقي معظم النخيل
التي مير بها وينتهي جمراه يف البحر وي�ضخ هذا النهر معظم املياه الفائظة.
الثالث :وي�س ّمى امل�ضر ويتجه ناحية اجلنوب من �صفوى حيث ي�سقي بع�ض النخيل
هناك.
الرابع :وي�س ّمى ال�سلي�سل وهو يتجه �أي�ضا ناحية ال�شرق من �صفوى لكنه ي�ستقل ب�سقي
بع�ض النخيل كالبدعة والب�سيتينات وغريها يف اجلهة ال�شرقية.
اخلام�س :وي�سري باجتاه م�سجد العبا�س يف جنوب �صفوى.
ال�ساد�س :وي�سري باجتاه الغرافة ال�شرقية �شرقي م�سجد العني.
ال�سابع :ويتجه نحو ال�سليم ّيات
و�أقوى هذه الأنهر قميح والعو�س ّيي
�أما باقي العيون فهي:
 -1عني �أبي �شميلة (بئر قليب) وتقع غربي �صفوى
 -2عني �أم عري�ش
 -3عني الوزارة
 -4عني الباردة
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 -5عني البمربي
 -6عني الثوير
 -7عني اجلعيمة
 -8العني اجلنوبية (العتيقة) �أ�صبحت حماما – احلارة (عني الن�سوان)
 -9عني احلزم
 -10عني اخل�شكاري
 -11عني الدويليب
 -12عني ال�سبخة
 -13عني ال�شعب
 -14عني ال�صولية
 -15عني لعباء
 -16عني الع�ضرمية
 -17عني الع�ضرومية
 -18عني القميطي
 -19عني الكواكب
 -20عني املزار
 -21عني امل�سيبة
 -22عني املغيبة
 -23العني الو�سطى (الو�سطية) (اخل�سيف(
 -24عني جاوان
 -25عني حنطة
 -26عني خويلد
 -27عني �سعيدة
 -28عني �شعاب
-29عني �شعيب

 -30عني �صفوان
 -31عني عدامة ال�سوداء
 -32عني عرقوبة
 -33عني عيال املغربي الهالليني
 -34عني ق�ضباء
 -35عني كوكب ال�شحم
 -36عني و�سط الديرة
 -37عني وطبة (وطباء)
 -38عني الرحالية
 -39عني املويلي (عني �أم الدبابي)
الإهمال يدفن عيون املياه
ً
�أكد باحثون وجود �أكرث من 350عينا فى القطيف منها  40عينا يف �صفوى ،واخلطري
فى الأمر �أنّ �أكرث هذه العيون قد دُفنت الآن ،و�أنّ عملية الدفن ما زالت م�ستمرة،
خ�صو�ص ًا للعيون الواقعة داخل القرى �أو قريب ًا منها ب�سبب قلة مياهها �أو خوف الأهايل
القحة وعني
من وقوع �أطفالهم فيها .ومن �أ�شهر ال ُعيون التي دُفنت عني الروا�سية وعني ّ
الق�صري ،وهي عيو ٌن كانت يف يوم ما من �أكرث العيون تف�ضي ًال لل�سباحة من قبل �أهايل
مدينة القطيف .ومن �أهم تلك العيون عني الكعيبة و�أهميتها تكمن فيما حتمله من ُبعد
تاريخي ارتبط باحلجر الأ�سود ،وتقاربها يف هذه الأهمية عني برزة الواقعة للجنوب
منها ،وهي حمفورة فوق ه�ضبة مرتفعة ع ّما حولها ،ويف هذه اله�ضبة من الك�سر
ال�صدر ّية
الفخارية وتن ّوعها ما يدل على �أنها كانت مو�ضع �سوق قدمي ،وكذلك عني َّ
الواقعة غرب قرية القديح وعني الأعراف �شمال غرب قرية العوامية حيث ُعرث بالقرب
منهما على عمالت وم�سالت ولقيات �أثرية قدمية ،وكانت هناك عيو ٌن �أخرى تكمن
�أهميتها يف �أنها كانت �أماكن �سياحية يق�صدها الزوار لال�ستحمام واال�ستجمام والتنزه
بالإ�ضافة �إىل تاريخها املوغل يف القدم ،ومن هذه العيون عني دارو�ش وعني العتيقة
والعني الو�سطى يف �صفواء.

اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

مقال

حتوالت املنطقة و�س�ؤال املواطنة
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بقلم  :حممد حمفوظ

تتعدد انتماءات الإن�سان و ميوالته والتزاماته الأيدلوجية والفكرية وال�سيا�سية
 .حيث �إننا من ال�صعوبة مبكان على امل�ستوى الإن�ساين �أن جند كتلة ب�شرية
متجان�سة يف كل �شيء  ..ف�إذا كانت هذه الكتلة الب�شرية متجان�سة دينيا  ،فهي
متعددة مذهبيا  ،و�إذا كانت متجان�سة مذهبيا  ،فهي متعددة عرقيا �أو قوميا ،
و�إذا كانت متجان�سة عرقيا �أو قوميا  ،فهي متعددة دينيا �أو مذهبيا �أو مناطقيا
..
فعلى كل حال ف�إن التعدد والتنوع من لوازم احلياة الإن�سانية  .وال ميكن �أن
نح�صل على حياة اجتماعية واحدة متجان�سة يف كل �شيء ..
وعدم التجان�س يف بع�ض دوائر االنتماء واحلياة  ،ال يعني �أن ت�سود حاالت
اجلفاء والتباعد بني النا�س  ،و�إمنا على العك�س من ذلك متاما  .ف�إن تعدد
دوائر انتماءهم ينبغي �أن يقودهم �إىل احلوار والتوا�صل وتنمية امل�شرتكات .
فالنا�س جميعا ب�صرف النظر عن منابتهم الأيدلوجية  ،يعتزوا بخ�صو�صياتهم
الذاتية  ،ولكن هذا االعتزاز لي�س ا�ستغناء عن الآخرين �أو اخل�صومة معهم �أو
االنغالق واالنكفاء يف الدوائر اخلا�صة .فاحلكمة الربانية اقت�ضت العتبارات
عديدة � ،أن نكون متعددين ومتنوعني يف دوائر و�أنحاء خمتلفة  ،ولكن هذا
التنوع لي�س من �أجل االنغالق واالنطواء � ،أو اخل�صومة والعداء  ،و�إمنا من
�أجل التعارف الذي يقود �إىل البناء والعمران � .إذ يقول تبارك وتعاىل ( يا �أيها
النا�س �إنا جعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا ) ..
فالباري عز وجل جعلنا يف دوائر متعددة ( �شعوبا وقبائل لي�س من �أجل �أن
نتخا�صم ونتعادى ونقتل بع�ضنا البع�ض  ،و�إمنا من �أجل ( لتعارفوا ) و�أول
التعارف االعرتاف بحق الوجود والتعبري عن الر�أي  ،وتنمية امل�شرتكات ،
وتنظيم عنا�صر ومو�ضوعات االختالف والتباين ..
فجمالنا الإن�ساين يف تعددنا وتنوعنا  ،و�أية حماولة ق�سرية لتوحيدنا �أو لإلغاء

تنوعنا  ،هي حماولة مناق�ضة لنامو�س اخلالق عز وجل يف هذه احلياة ..
واالعرتاف بتنوعنا  ،يحمل اجلميع م�س�ؤولية العمل على �صيانة وحماية هذا
التنوع  .وال حماية لهذا التنوع �إال باالحرتام املتبادل والتوا�صل املبا�شر وك�سر
كل احلواجز التي حتول دون الت�ضامن والتعاون  ..فنحن ينبغي لنا جميعا ومن
هذا املنطلق يجب علينا �أن نرف�ض الإ�ساءة �إىل بع�ضنا البع�ض �سواء كانت
هذه الإ�ساءة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  .قد تتباين �آرا�ؤنا ومواقفنا  ،ولكن هذا
التباين ال ي�شرع لأحد ممار�سة الإ�ساءة  .بل على العك�س من ذلك متاما حيث
�أن التباين يف الر�أي واملوقف ينبغي �أن يقود �إىل االحرتام املتبادل ..
كما �أن وجود �إ�ساءة هنا �أو هناك  ،ينبغي �أن ال يدفعنا �إىل �إطالق الأحكام
واملواقف التعميمية  .فالإ�ساءة مرفو�ضة مهما كان �شكلها  ،وقيام البع�ض بها،
ال ي�شرع لأحد التعميم �أو الت�شنيع على الكل  ..ف�آفة العدالة التعميم ومن �أراد
االلتزام مبقت�ضيات العدالة  ،فعليه توخي احلذر وعدم االجنرار وراء املواقف
والآراء التعميمية  ،التي ت�أخذ اجلميع بجريرة البع�ض ..
يقول تبارك وتعاىل ( وال يجر منكم �شنئان قوم على �أن ال تعدلوا اعدلوا هو
�أقرب للتقوى ) ..
فحينما تتباين الآراء وتتعدد املواقف والقناعات واالنتماءات  ،هذا لي�س
مدعاة لتجاوز حدود العدالة يف التقومي و�صناعة الر�أي واملوقف ..
فاالنتماءات الفرعية املتعددة  ،ال تدار بحروب الت�شنيع املتبادل ،وال تدار
بعقلية اال�ستئ�صال والت�شويه املتبادل  .و�إمنا تدار باحلوار والتوا�صل واالعذار
املتبادل وتنمية امل�شرتكات ..
والفكر القانوين والد�ستوري واحل�ضاري احلديث �،أبدع ر�ؤية قانونية متكاملة
يف ترتيب العالقات الداخلية بني مكونات وتعبريات املجتمع الواحد  ..وهذه
الر�ؤية تتكثف يف مقولة ( املواطنة ) ..

مقال

فاالنتماءات املتعددة ينبغي �أن ال تقود �إىل االنطواء واالنكفاء  ،كما �أنها ينبغي
�أن ال تقود �إىل اخليارات ال�سيا�سية والثقافية التي تهدد اال�ستقرار والأوطان ..
و�إمنا من ال�ضروري �أن تقود �إىل بناء العالقة على �أ�س�س م�شرتكة  ،تتجاوز حدود
الهويات الفرعية  .وعلى ر�أ�س الأ�س�س امل�شرتكة ( املواطنة )  .فهي القاعدة
القانونية وال�سيا�سية التي ت�ضبط العالقة بني جميع املواطنني  ،وهي التي حتدد
امل�س�ؤوليات وتعني احلقوق و الواجبات ..
ويف زمن انفجار الهويات الفرعية  ،العتبارات عديدة  ،من ال�ضروري العمل
لإبراز مفهوم املواطنة  .فهي ( �أي املواطنة ) هي احلل  ،التي تنقل اجلميع من
دائرة الهويات الفرعية � ،إىل رحاب املواطنة املت�ساوية واملجتمع والوطن الواحد .
ويف �سياق تعزيز خيار املواطنة  ،نود الت�أكيد على النقاط التالية :
� -1إن الوقائع الطائفية التي جتري اليوم يف �أكرث من بلد عربي  ،لي�ست مدعاة
لال�صطفافات الطائفية والتمرت�سات املذهبية  ،و�إمنا هي مدعاة للوحدة الوطنية
وبناء حقائق االئتالف والتالقي بني خمتلف التكوينات املذهبية  ،وخلق الإرادة
العامة واجلماعية ملعاجلة تلك الوقائع الطائفية املقيتة ..
فلي�س مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية وال�سيا�سية  ،يف ظل هذه الظروف
احل�سا�سة  ،التمرت�س املذهبي والتخندق الطائفي  ،و�إمنا املطلوب هو العمل على
معاجلة كل الوقائع الطائفية  ،التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها �أحدا ..
فامل�شاكل الطائفية واملذهبية يف �أي بيئة اجتماعية  ،ينبغي �أن ال تقود العلماء
والكتاب واملثقفني فلي�س مطلوبا من النخب الثقافية والعلمية وال�سيا�سية  ،يف ظل
هذه الظروف احل�سا�سة  ،التمرت�س املذهبي والتخندق الطائفي  ،و�إمنا املطلوب
هو العمل على معاجلة كل الوقائع الطائفية  ،التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها
�أحدا ..
فامل�شاكل الطائفية واملذهبية يف �أي بيئة اجتماعية  ،ينبغي �أن ال تقود العلماء
والكتاب واملثقفني �إىل اال�صطفافات الطائفية ال�ضيقة  ،وتزخيمها عرب مقاالت
و�أبحاث تعمق ال�شرخ يف الوطن واملجتمع  ..و�إمنا ينبغي �أن ينطلق جميع ه�ؤالء
ومن موقع امل�س�ؤولية الدينية والثقافية والوطنية � ،إىل البحث عن حلول ومعاجلات
لهذه امل�شكلة  ،والعمل على تطويق هذه امل�شاكل التي ت�ضر اجلميع وال يربح فيها
�أحدا ..
فالتوترات املذهبية اليوم  ،ال تعالج بالتعبئة الطائفية ،وال ب�شحن النفو�س �ضد
الآخر املختلف واملغاير املذهبي  .و�إمنا بتعزيز خيار املواطنة  ،وت�شجيع اجلميع
عرب ر�ؤية متكاملة وم�شروع وطني �شامل  ،جلعل املواطنة هي حجر الزاوية يف
م�شروع العالقات البينية بني جميع املواطنني واملكونات والتعبريات ..
واملواطنة كم�شروع حل ومعاجلة للتوترات الطائفية واملذهبية يف املجال العربي
والإ�سالمي ,لي�ست حال �سحريا وناجزا ,و�إمنا هي البوابة ال�سيا�سية واحلقوقية
والثقافية ,ال جناز الوحدة الداخلية يف املجتمعات املتعددة دينيا �أم مذهبيا �أم
قوميا وعرقيا.
وحدها املواطنة هي التي تخلق الوحدة بني املكونات املتعددة يف الدائرة الوطنية
الواحدة.

� )2إن ثقافة اال�ستئ�صال والف�صل بني مكونات الوطن الواحد ,على �أ�س�س طائفية
ومذهبية ,ال يبني ا�ستقرارا ,وال يحرر املجتمعات من عقدها وتوتراتها التاريخية
واملعا�صرة ,و�إمنا يزيد من �أوار التوتر ويفاقم من م�شكالت املجتمع والوطن.
و�أحداث التاريخ تعلمنا �أن املجتمع الذي يحت�ضن تعدديات وتنوعات ,مل ينب
ا�ستقراره مبنهج اال�ستئ�صال وبناء الكانتونات املنعزلة ,و�إمنا مت بناء اال�ستقرار,
بثقافة اال�ستيعاب واملرونة ال�سيا�سية وتنمية اجلوامع امل�شرتكة ,وبناء العالقة على
�أ�سا�س املواطنة الواحدة.
واملنطقة اليوم حيث تكرث فيها العناوين املذهبية ,وتتزايد التوترات ال�سنيةـ
ال�شيعية يف �أكرث من موقع عربي و�إ�سالمي� ,أحوج ما تكون �إىل ثقافة الو�صل
واال�ستيعاب ,وتفكيك نزعات الغلو والتطرف وحماوالت املفا�صلة ال�شعورية
والعملية بني �أبناء الوطن الواحد على �أ�س�س طائفية ومذهبية.
فامل�س�ألة الطائفية يف املنطقة العربية والإ�سالمية ,ال تعالج باالنكفاء والعزلة ,وال
تعالج بتوتري الأجواء وخلق اخلطابات املت�شنجة التي تزيد امل�شكلة ا�شتعاال .و�إمنا
تعالج بالوعي واحلكمة والإرادة العامة التي تفكك امل�شكلة ,من موقع التعايل عن
اال�صطفافات ال�ضيقة .فالنخب العلمية والثقافية يف املجال العربي ,ينبغي �أن
تكون جزءا من احلل ,ولي�س جزءا من امل�شكلة.
و�إننا مهما كان الو�ضع على هذا ال�صعيد �صعبا ومتوترا ,ينبغي �أن ن�ستمر يف حمل
م�شعل الوحدة والتفاهم والتالقي والت�سامح واالحرتام املتبادل.
ووجود قناعات �أو ممار�سات �سيئة و�سلبية من �أي طرف ,ينبغي �أن ال يكون مربرا
للتمرت�س الطائفي ,و�إمنا هو املربر احلقيقي ل�ضرورة اخلروج من هذا ال�سياق
ال�ضيق ,والعمل على معاجلة كل الظواهر ال�سلبية من خالل احلوار والتوا�صل
والنقد البناء..
� )3إن التع�صب املذهبي بكل م�ستوياته ,هو �أحد العوامل امل�ضادة ملفهوم املواطنة..
مبعنى �أن التع�صب يحول دون �أن تكون املواطنة ,هي قاعدة العالقة ,وتكون بدل
ذلك العالقة املذهبية..
لذلك ف�إن تعزيز خيار املواطنة ,يتطلب بناء كتله اجتماعية -معتدلةـ وو�سطية,
عابرة للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين الهويات الفرعية بدون هذه الكتلة
االجتماعية� ,ستبقى الع�صبية تنخر يف ج�سم املجتمع .و�سيهدد التع�صب املذهبي
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي للوطن..
فال يكفي اليوم �أن نلعن الطائفية� ,أو نحذر من التمرت�س املذهبي ,و�إمنا املطلوب
هو العمل على خلق حقائق وطنية واجتماعية م�ضادة للنزعات الطائفية  .ويبقى
العمل على خلق الكتلة االجتماعية املتجاوزة لكل العناوين اخلا�صة ,ل�صالح
العنوان الوطني العام واجلامع ,هو اجلواب عن كل حماوالت التخندق الطائفي
واملذهبي..
ومهمة هذه الكتلة  ,هي حمل م�شعل الوحدة واملواطنة ,و�صياغة العالقة بني
خمتلف املكونات على �أ�س�س املواطنة املت�ساوية .
بهذه الكيفية تتحول املواطنة كقيمة ومتطلبات وم�س�ؤوليات� ,إىل حل لكل نزعات
التوتر الطائفي بكل م�ستوياته.
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حالة الغياب يف احل�ضور ..
ال يكون ت�شظي �إال يف �أحد قلبني  ,قلب عا�شق ي�سكنه الوله �أو قلب
حزين ين�سكب فيه ال�شتات والتيه وال�ضياع  ,ولعلي واحد من قلة كان
يل القلبني معا يف هذا الغ�سق  ..وقبل �أنفا�س الفجر وتراتيل �صالة
ال�صبح ..
وردي يتولد من ب�شرتها بنقاء غالب  ,و�إح�سا�س مذيب �شفاف نقي
غامر يفي�ض وال يتوقف عند حد  ,ح�س املاء وهو يفي�ض على اجل�سد
 ,طعم ال�سل�سبيل وهو يروي ا�ستبداد الظم�أ  ..حارت املعاين وماج قلبي
مبا ال يعلمه �ساقطا بني حقيقة تالم�س اخليال  ,وبني خيال يتمناه
وي�ستح�ضره وي�ضرب مب�شاعره �سفرا طويال يف ظلمة �أليايل يبتغي �إليه
�سبيال  ,ويقب�ض على �سبب من �أ�سباب التداين والقرب  .نظرتً �إليها
ب�شغف  ,نظرتُ �إليها بعني العبد ال�صالح وقد �أ�شرق على قلبه نور ربه
ذو اجلالل والإكرام  ,نظرتُ �إليها نظرة من تفتحت له عوامل امللكوت
ف�أب�صر جنائن النعيم واملقام املحمود  ,حني �إذ تفقد العني قدرتها على
الغ�ض  ,وتت�أبى ال�شفاه �إال عن ابت�سامة الر�ضا ومتام الر�ضا  .بل الر�ضا

حممد امل�سعود
بكله ومتامه .
ك�أنها رجفة الربدان  ,ك�أنها
ق�شعريرة اخلائف  ,ك�أنها رق�صة
البجع  ,و�أجمل نغماته و�أروع ترانيمه
هي تلك التي ت�سبق رحيله �إىل دار النعيم  ,ك�أنها حفاوة ترك الن�صب
والتعب يف احلياة الدنيا والولوج �إىل دار النعيم  ...هذا كان حايل رجفة
مل اهتدٍ �إىل داللة معناها  ,ومل �أع ٍ �أ�سبابها ,وهي التي �أخذتني �أخذت
عزيز مقتدر �إىل تلك احلالة الفريدة الغريبة � .أنظر �إليها وك�أنها
داخلي وخارجي وحويل ..ك�أنها تنظر يف قلبي من دواخله  ,وباطنه لها
مك�شوف منك�شف  ,و�إين �أهيم يف عذوبة التفا�صيل ا�سري مع حبات املاء
املنزلقة على عنقها الناظر يل بطهارة حمراب مرمي  .وردي املاء حني
يالم�س ب�شرتها  ,هذا التالم�س املذيب للذات يف الذات  ,وهذا احل�ضور
الذي ال ميكن �أن يتجاهله �أحد � .شيء �أعظم من �أن ي�ستغرقه ح�س ب�شر
� .أو يحيط به بتمامه عقل ...

املحفوظ :التحري�ض الطائفي جزء من «�أجندة �سيا�سية» ت�ستهدف ال�سنة وال�شيعة
« ح�سني زين الدين ،مركز �آفاق للدرا�سات »

قال املفكر الإ�سالمي حممد املحفوظ �أن
التحري�ض املذهبي «لي�س بريئ ًا» و�إمنا هو
جزء من �أجندة �سيا�سية ت�ستهدف زيادة
ال�شرخ الطائفي يف منطقة اخلليج لتمرير
م�ؤامرات ت�ضر بال�سنة وال�شيعة معا.
ور�أى �أن امل�صلحة اخلليجية العامة،
تقت�ضي الإ�سراع يف �إخماد نار الفتنة
والتحري�ض الطائفي ،وعدم ال�سماح
القانوين خلطابات الفتنة والتحري�ض من
اال�ستمرار يف خلق الفتنة �أو التحري�ض الطائفي بني جمتمعات اخلليج.
و�أكد املحفوظ الذي ير�أ�س مركز �آفاق للدرا�سات والبحوث على �أن نار الطائفية
حينما ت�شتعل ف�إنها لن حترق فقط خ�صمك املذهبي و�إمنا �ستحرق �أي�ضا
�شاعلها.
وبني �أن التوترات الطائفية بني ال�شيعة وال�سنة اليوم يف كل البلدان العربية
والإ�سالمية ،هي لي�ست بفعل اخلالفات العقدية �أو الفقهية �أو التاريخية ،و�إمنا
بفعل عوامل �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية.
وذكر ب�أن امل�س�ألة الطائفية يف منطقة اخلليج العربي ال تعالج باالنكفاء والعزلة
وبخلق اخلطابات التحري�ضية ،م�شددا على �ضرورة معاجلتها بالوعي واحلكمة
والإرادة ال�سيا�سية العامة التي تفكك امل�شكلة.

وقال يف مقالته «التحري�ض الطائفي والوحدة الوطنية يف اخلليج» بجريدة
الريا�ض «الذي يثري الأ�سى �أن هناك �شخ�صيات �أكرث حكمة ووعيا و�إدراكا مل�آالت
هذه اخلطابات والنزعات �إال �أنها وقعت يف الفخ الطائفي ،وبد�أت متار�س عملية
التحري�ض الطائفي».
و�أو�ضح �أن �صمتنا جتاه عمليات التحري�ض والتوتري الطائفي �أو م�شاركتنا فيها،
هو جزء من اخلطايا التي نرتكبها بحق �أنف�سنا وبحق املجتمعات التي نعي�ش
فيها.
وتابع القول «يف زمن التحري�ض الطائفي ،اجلميع يدعي �أن واجبه الديني
والأخالقي والوطني يقت�ضي ف�ضح هذه الفئة �أو تلك ،دون �أن يتب�صر �أحد
مب�آالت ما يقولون �أو يطلقون �أحكاما ظاملة جتاه بع�ضهم البع�ض».
و�أ�ضاف �أن املادة امل�ستخدمة يف عملية التحري�ض وبث الكراهية املذهبية ،هي
مزيج بني �أحداث التاريخ و�أحداث الراهن.
ودعا الدعاة والعلماء واخلطباء واملثقفون والأدباء �إىل �أن يكونوا جزءا من
احلل ،ولي�س جزءا من امل�شكلة ،مطالبا �أن تكون ر�ؤيتنا �إىل الدين الإ�سالمي
بو�صفه طاقة توحيدية  -ا�ستيعابية للجميع.
و�شدد املحفوظ يف ختام مقالته على الإ�سراع يف �سن القوانني التي جترم �أية
ممار�سة متييزية بني املواطنني على �أ�س�س مذهبية ،وحتث من موقع القانون
والإجراءات الد�ستورية والإدارية على الدمج بني املواطنني ،وجعل قاعدة
العالقة على كل امل�ستويات هي قاعدة املواطنة ب�صرف النظر عن االنتماء
املذهبي للمواطنني.

اذهبوا ف�أنتم الطلقاء:
مفهوم الت�سامح يعود �إىل تلك املدر�سة التي �أ�س�سها الر�سول (�ص) ،فهناك
مواقف كثرية حول هذا املنهج الذي كان ال�سبب الأكرب يف انت�شار دعوة الر�سول
(�ص) واعتناق النا�س للإ�سالم.
�إن �أجمل موقف عف ٍو �شد انتباهي يف حياة الر�سول (�ص) عندما فتح مكة!!
دخل الر�سول (�ص) مكة بع�شرة �آالف مقاتل ،دخل الر�سول (�ص) مكة وخاطب
خ�صومه :يا مع�شر قري�ش ما تظنون �أين فاعل بكم؟! حلظات ع�صيبة جدً ا على
قري�ش..قالوا له� :أخ كرمي! وابن �أخ كرمي! قال لهم الر�سول (�ص) :اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء! �إنني ح ًقا مده�ش من هذا املوقف ،لو كان هذا ال�شخ�ص املنت�صر غري
الر�سول (�ص) ف�إنني �أقولها بكل ثقة� :سيحرقهم وهم �أحياء ولنا يف التاريخ
عربة ،ماذا فعل العبا�سيون ببني �أمية؟ لدرجة �أن ال�سفاح �أخرج ج�سد ه�شام بن
عبد امللك من قربه و�أحرقه!
لكن الر�سول (�ص) مل يفعل ذلك لقد عفا عن ه�ؤالء الذين طردوه وحاربوه،
لقد عفا عن �أبي �سفيان الذي ا�ضطهده قبل الهجرة وحزب الأحزاب عليه بعد
الهجرة ملدة ثمان �سنوات.
وهناك � ً
أي�ضا مواقف ال تقل جمالاً وروعة حول هذا املنهج الذي تعلمه الأمري من
الر�سول الأعظم (�ص) ،وميكن للمرء �أن يت�ساءل هذا ال�س�ؤال :ملاذا عفا الأمري
عن مروان بن احلكم وابنه عبد امللك يف معركة اجلمل مع �أنهما ال ي�ستحقان
العفو؟! وال�صدمة الكربى �أن الأمري �أخرب ابنيه الزكي وال�شهيد كما يف نهج
البالغة �أن الأمة �ستلقى منه ومن ابنه موتا �أحمر!
هذا املنهج موجود وم�ستمر يف مدر�سة الزكي الذي هو امتداد مدر�سة �أبيه الأمري
خا�صا يف
وجده الر�سول (�ص) ،ومن الأرجح �أن عقيدة الت�سامح �أوليت
ً
اهتماما ً
نظامنا الإ�سالمي ،لقد ركز عليها الر�سول (�ص) و�أهل بيته ،وهناك املئات من
املواقف التاريخية ي�ستطيع القارئ الرجوع لها يف كتب التاريخ.
وللأ�سف ف�إن الكثري يروجون لالنتقام والث�أر بلغتهم اال�ستفزازية متنا�سني منهج
الر�سول (�ص) حول هذه العقيدة ،فالواجب علينا �أن نن�شر ثقافة الت�سامح يف
جميع �أفراد املجتمع �صغا ًرا وكبا ًرا رجالاً ون�سا ًء ،بدلاً من �أن نحر�ضهم على
العدوانية واالنتقام وزرع التفرقة بني �أفراد املجتمع.
مغالطة حول مفهوم الت�سامح:
و�أحب �أن �أنوه هنا ب�أمر وهو �أن العالمة ال�شيخ عبا�س العنكي من الذين �أعطوا
اهتماما كب ًريا ،فقد ت�شرفت ب�أداء الأعمال خلفه يف ليلة القدر يف
هذه امل�س�ألة
ً
مو�ضوعا جيدً ا قبل �أداء الأعمال
ال�سنة املن�صرمة من عام 1431هـ ،لقد �صاغ لنا
ً
حول تف�سري �سورة القدر ف�أخذ ي�سرت�سل يف �شرح فقرات هذه ال�سورة ،مبتد ًئا من
نزول القر�آن جملة على الر�سول (�ص) يف هذه الليلة ثم نزوله مف�صلاً ح�سب
احلوادث التاريخية ،ولقد اندجمت بكل عقلي يف الكلمات الذهبية التي ينطق
بها حتى و�صل �إىل �آخر فقرة من ال�سورة.
فقال :ينبغي لنا �أن يكون عندنا �سالم ،فاهلل يدعو لل�سالم يف هذه الليلة ،وهناك

م�س�ألة مهمة وهي مغالطة يقع فيها
الكثري من النا�س فهم يعتقدون �أن
العفو والت�سامح ال يكون �إال ملن ي�ستحق
العفو والت�سامح فقط!
ف�أو�صل ر�سالة �إىل امل�صلني �أن هناك
مغالطة يقع فيها الكثري �أنهم يعتقدون �أن العفو ال يكون �إال ملن ي�ستحق العفو؛ بل
متاما �إن من ال ي�ستحق العفو هو �أجدر و�أوىل بهذا العفو.
على العك�س ً
�أقول :قد يكون الكثري غري مقتنعني بهذا الكالم ،حتى �أن بع�ضهم قال� :إنني
�أول مرة �أ�سمع بهذا م�ستنك ًرا� ،إننا لو تفكرنا قليلاً عرفنا قوة هذه الكلمات التي
تلفظ بها العالمة ،وهذا هو التاريخ �أمامنا نرى مواقف كثرية �صادرة عن �أئمة
مذهبنا حول الت�سامح ،وما موقف الزكي �أدناه �إال منوذ ٌج على هذا الكالم.
الزكي وال�شامي:
�إن �أجمل ما قر�أت يف هذا العنوان ما رواه �صاحب كتاب مناقب �آل �أبي طالب�« :أن
�شامي ًا ر�آه راكبا فجعل يلعنه واحل�سن ال يردّ ،فلما فرغ �أقبل احل�سن عليه ,ف�سلم
عليه ,و�ضحك ,وقال� :أيها ال�شيخ �أظنك غري ًبا ،ولعلك �ش ّبهت ,فلو ا�ستعتبتنا
�أعتبناك ,ولو �س�ألتنا �أعطيناك ,ولو ا�سرت�شدتنا �أر�شدناك ,ولو ا�ستحملتنا
حمتاجا
حملناك ,و�إن كنت جائ ًعا �أ�شبعناك ,و�إن كنت عريا ًنا ك�سوناك ,و�إن كنت
ً
�أغنيناك ,و�إن كنت طريدً ا �آويناك ,و�إن كان لك حاجة ق�ضيناها لك ,فلو حركت
رحلك �إلينا وكنت �ضيفنا �إىل وقت ارحتالك كان �أعود عليك ,لأن لنا مو�ض ًعا
رح ًبا وجاهً ا ً
عري�ضا ومالاً كب ًريا .فلما �سمع الرجل كالمه ,بكى ,ثم قال� :أ�شهد
�أنك خليفة اهلل يف �أر�ضه; اهلل �أعلم حيث يجعل ر�سالته ,وكنت �أنت و�أبوك �أبغ�ض
خلق اهلل �إيل ,والآن �أنت �أحب خلق اهلل �إيل ,وحول رحله �إليه ,وكان �ضيفه �إىل �أن
ارحتل ,و�صار معتقدا ملحبتهم» مناقب �آل �أبي طالب .20/4
يف الواقع �إن حياة الزكي بحد ذاتها �صدمة كبرية ،مواقف حلمه �أم مواقف كرمه
خم�سا وع�شرين مرة ما�ش ًيا!! �أم �صربه على
التي ُي�صدم لها العقل� ،أم حجه ً
مواجهة �أعدائه وخيانة �أ�صحابه ومترد زوجته!! ولكي نزداد فه ًما وقوة لهذه
املواقف فال �شك �أن �شهادة العدو هي من تربز قوة هذه املواقف ،فلي�س هناك
�أ�صدق من �شهادة العدو.
وهذه املواقف ظهرت جلميع الب�شر ومن قوتها �شهد لها العدو والتاريخ ،فهذا
مروان �أ�شار �إىل ذلك يف وثيقة تاريخية نقلها الكثري من امل�ؤرخني� ،إنه ا�ستغل
هذه ال�صفة عندما �أ�شار �إىل اجلبل وك�أنه يقول� :إن حلم الزكي �أعظم من هذا
اجلبل!!
فهل نحتاج �أن نربهن على حلمه وت�ساحمه وهذا مروان بن احلكم ينطق بهذه
الكلمات؟! �إن مواقف الزكي يف احللم �أكرث من �أن حت�صى وال عجب �أن يلقب
الزكي بحليم �أهل البيت! نعم �إنه احلليم والكرمي وال�صبور واملت�سامح كل هذه
ال�صفات اجتمعت يف �شخ�صه الكرمي.
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التهامي وهموم النه�ضة ال�شعرية
الأديب ال�شاعر وامل�ست�شار املعروف حممد التهامي �أحد كبار املبدعني من م�صر ال�شقيقة
در�س القانون ،وتخرج يف كلية احلقوق جامعة الإ�سكندرية �سنة 1947م ،ا�شتغل باملحاماة
وال�صحافة والإعالم ،عمل مدي ًرا لتحرير جريدة اجلمهورية ،فمدي ًرا للإعالم بالأمانة
فرئي�سا ملكتب اجلامعة ب�أ�سبانيا ،فم�ست�شا ًرا باجلامعة العربية،
العامة للجامعة العربية،
ً
وهو ع�ضو باملجال�س القومية املتخ�ص�صة للثقافة والإعالم ،وع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الكتاب ،و�سكرتري عام جمعية الأدباء ،وع�ضو �إدارة جمعية ال�شبان امل�سلمني ،ور�أ�س
حترير جملة ر�سالة الإ�سالم ،وع�ضو جلنة الثقافة باحتاد الإذاعة والتلفزيون ،وله �ستة
دواوين� « :أغنيات لع�شاق الوطن «� « ،أ�شواق عربية «� « ،أنا م�سلم « « ،يا �إلهي « « ،دماء
العروبة على جدران الكويت» ،و»رحيق العمر» ،و «�أغاين العا�شقني « ،وله كتابان « :جامعة
ال�شعوب العربية والإ�سالمية « ،و» �أنوار ال تغيب « وهو عن الإمام النور�سي ،وتدر�س العديد
من ق�صائده يف املدار�س يف الوطن العربي ،و�شارك يف العديد من م�ؤمترات ومهرجانات
ال�شعر يف البالد العربية واخلارج ،ونال امليدالية الذهبية لأح�سن �شعر يف معركة بور
�سعيد �سنة 1956م ،كما نال جائزة ال�شعر القومي من املجل�س الأعلى لرعاية الفنون
والآداب �سنة 1962م ،ونال جائزة الدولة التقديرية يف الآداب وال�شعر �سنة 1991م،
ونال جائزة امللك احل�سن الثاين ملك املغرب (امل�سجد الكبري) �سنة 1993م ،ويحمل
و�سام العلوم والفنون من الدرجة الأوىل ،كما يحمل و�سام بدرجة «فار�س» من احلكومة
الأ�سبانية ،وم�ؤخر ًا مت االحتفاء به وتكرميه يف دولة الإمارات العربية املتحدة وبالتحديد
يف �إمارة ال�شارقة من قبل حاكمها ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي وذلك يف افتتاح
فعاليات امللتقى ال�شعري التا�سع م�ساء الأحد  30يناير 2011م حيث كان من �ضمن
املدع ّوين للم�شاركة يف امللتقى ال�شعري التا�سع الذي ا�ستمر حتى  03فرباير ،وكنت �أحد
امل�شاركني يف هذا امللتقى حيث ت�شرفت ب�صحبة ثلة من الأدباء وال�شعراء والنقاد ومن
�ضمنهم �أديبنا و�شاعرنا التهامي ،ومن الفعاليات التي ح�ضرتها ندوة مفتوحة �شارك فيها
التهامي مع ال�شاعر ال�سوري الدكتور حممد جنيب املراد ،حيث �ألقى ال�شاعر التهامي
بع�ض ًا من جوانب جتربته ال�شعرية بينما �ألقى ال�شاعر املراد جتربته �ضمن ثالث ق�صائد
قر�أها على احلا�ضرين يف الندوة فكانت مبثابة �سرد �شعري عن جتربته يف عامل ال�شعر،
ومما ا�ستوقفني يف هذه الندوة كلمة جميلة للتهامي عندما قال – مبا معناه � « :-أمتنى
�أن يحمل كل فرد م ّنا يف هذه القاعة هم ًا مفاده كيف ننه�ض بال�شعر العربي �إىل الأف�ضل
دائم ًا و�أن نفكر يف م�شروع ما ينه�ض بهذا اللون الإبداعي �إىل الأمام «.
ورغم قلة احل�ضور يف هذه الندوة �إال �أن اجلميع تفاعل مع كلمة التهامي هذه وقد
�شعرت �أن كال منهم �سيقوم مبا ي�ستطيع القيام به للم�ساهمة يف هذه النه�ضة امل�أمولة

لإحياء ال�شعر العربي والقفز به �إىل عامل املتلقي تفاع ًال وانفعا ًال ،تفاع ًال مع الآخرين يف
كل ن�شاط �إيجابي يحيي ال�شعر العربي الأ�صيل ،وانفعا ًال ذاتي ًا مع ذات النه�ضة ال�شعرية
لتطوير ذواتنا ك�شعراء ننطلق بقوافينا من حا�ضرنا الذي نعي�ش حلظاته �إىل عامل
الالنهايات الذي ن�أمل الو�صول �إليه بخطواتنا املتفائلة.
يعتقد البع�ض �أن م�ستقبل الق�صيدة الأ�صيلة قد انح�سر و�أن ما ُ�س ّمي بالن�ص اجلديد
هو الذي �أحالها �إىل التقاعد ،وهذه اعتقاد خاطئ وال يعدو من يحمله عن كونه واهم ًا
�أو م�شتبه ًا ،فالق�صيدة العربية الأ�صيلة عمرها �أكرث من  1500عام بينما ما �أ�سموه
بالن�ص اجلديد يف ح�ضارتنا العربية املعا�صرة  -وباملفهوم الذي يب�شر به املنظرون لهذا
الن�ص  -مل يتجاوز عمر رجل واحد ،حيث بد�أت ق�صيدة التفعيلة على روايات خمتلفة من
ع�شرينيات �أو ثالثينيات القرن املا�ضي على يدي ال�شاعر علي �أحمد باكثري ،وظهرت �أكرث
جالء على يدَ ي نازك املالئكة وبدر �شاكر ال�سياب يف الأربعينيات ،وقد �أخربنا ال�شاعر
حممد التهامي �صفحة من ذكرياته عندما كان ع�ضوا يف جلنة ال�شعر يف القاهرة �أ ّبان
وجود الأديب والكاتب الكبري عبا�س حممود العقاد الذي �أحال ق�صيدة التفعيلة �إىل جلنة
النرث ،كما �أثار التهامي خالف العقاد واعرتا�ضه على �شعر �شوقي عندما قال � :إنه �شعر
ميت ،وبالذات عندما قر�أ له قوله:
دقات قلب املرء قائلة له � ...إن احلياة دقائق وثواين
حيث قال له التهامي :هذا هو القر�آن الكرمي وهو كالم اهلل مليء ب�ألفاظ اليوم
وال�ساعة وال�شهر ومل يجر�ؤ � ّأي �أحد على االعرتا�ض على القر�آن الكرمي ومل ننتق�ص من
�إعجازه البياين ،وهذا البيت الذي ذكره �شوقي يف �إحدى ق�صائده كله حكمة ..ولكن
العقاد مل يقتنع بكالم التهامي.
ثم يف الثالثة عقود الأخرية ظهر ما ُ�س ّمي بـ (ق�صيدة النرث) �أو (النرث امل�شعور )
�أو ( ال�شعر املنثور ) – �س ّمها ما �شئت – ولكنها ال تزال ت�صارع من �أجل البقاء حيث
اختلفوا يف ت�سميتها وال يزالون ميار�سون هذا الإختالف كما ال يزالون يختلفون يف تكوينها
الداخلي ومعايري �إبداعها ،بل �إن العديد من امللتقيات ال�شعرية بل واملجامع واجلامعات
يتحفظون على �إيراد هذا الن�ص على �أ�سا�س كونه من ال�شعر ،و�أنا �أعتقد – كما يعتقد
غريي – �أن الزمان كفيل ب�إظهار احلقيقة ،وهل �سي�صمد هذا الن�ص �أم ال ؟ ..وقد �أبدى
ال�شاعر التهامي �إجابة ذكية عندما �س�أله �أحدهم عن هذا الن�ص اجلديد حيث قال:
الإختالف ال يف�سد من الود ق�ضية� ..أي �أن التهامي يختلف مع ق�صيدة النرث واملنظرين
لها ،ويدعو لإحياء ال�شعر العربي الأ�صيل ولكن بروح ح�ضارية جديدة.

ر�سائل بددتها الريح

الرائي

ح�سني �آل دهيم

َ
وال�شرفات
قناديل
قل ُب ُه ُزقا ٌق َخلف ٌِّي بال
ٍ
كثري ًا ما يتج َّول به � ،إىل �أن ين�سحقَ ظِ لُّه منَ امل�شي.
يعر ُف َ
للريح،
ِ
كيف ُي َع ِّل ُم َج َ�سدَ ُه �أَن يكونَ مه ِبط ًا ِ
َ
ُ
دونَ �أن َّ
عليه،ويعمل على تربي ِت ِه �أن يكونَ �ساح ًال
تتحط َم
فرط الزَّبدِ ،
�صاب
باالرجتاج من ِ
حتّى ُي َ
ِ
َ
أر�ض امل ْبتَلِّ،
َ
َ
َّ
َ
ثم ُيعلنُ �أ َّن ُه قد �أوحِ َي �إِيل� :أنَّ الغيمة لي�ست ِو�ش َاح ال ِ
ال�سماء،
و�أنَّ الع�صاف َري ال تعدو �أَن تكونَ َو�شم ًا على َب ِ
طن َّ
فلأقط ْع �إذ ًا ل�سانَ املدى الذي اليبدَ �أُ من �أُ ُذنيُ .
عندما كانَ طِ ف ًال،ا�ستحوذت علي ِه فِك َرة �أن يخ َرب �أظاف َر ُه
نب�ش الرما ِد ِّ
ُ
تقرتف َ
حاجي
�أنها لي�ست ثالثَ ثالث ٍة ،
حلل الأَ ِ
َ
اال�شتعال ماهو اال �صور ًة �أُخ َرى ِلت ََ�شق ُِّق ُرك َبتَيهِ.
و�أنَّ
م�صاب بالأرقِ َّ
وال�شر َق ِة
ا
م
،
كال�ص
ه
املدى
ٌ
عندَ ُ َّ متِ كالهُ َ
ُراق يف الأ�شه ُِر ا ُ
وزف ُري ُه ك� ٌأ�س وحيد ٌة الت ُ
حل ُرم.
ع ْندَ ُك ِّل �شف ٍَق ،يتك َّو ُم عند با ِب ِه َّ
ويتذ َك ُر
أر�ض
�أنَّ
يتك�س ُر على ُع ُن ِق ال ِ
َ
ال�شم�س فخَّ ا ٌر ُم�ش َت ِع ٌلَّ ،
ً
ُ
وتلب�س عبا َءتَها ال�سودا َء
و ُ
يذوب يف َجوفِها نبيذا تَث َمل بهُ ،
أفالك املهاجرة،
كي تر ُق َ�ص َرق�صتَها امل�سائي َة ،لغواي ِة ال ِ
و يبقى مت�سائ ًال ،ما بال ُخ ُطواتِي متع ِّرج ٌة  ،وجذعي م�ستقي ٌم ورجراج؟.

ك�أ�سلوب كتابي يكثف �صوره ويركزها معتمدا على الإرث التاريخي
واجغرايف وهذه الكثافة والإحالت تغيب يف ال�صوت ال�شعري الأول
ويف ن�صه (ر�سائل بددتها الريح) تت�شكل هذه التقنية بتنوع رائع
فهناك �صوت جمعي � ...صوت ن�سائي فا�ضح و�صوت يتحدث عن
�إرث وت�سرب �أجنبي يتحول من احلالة ال�شعرية العربية �إال �صياغة
ت�شبه الرتجمة �شعرا (..بحارة كانوا ،ينادون ال�سماء�،:أتنتهي فينا
احلكاية،يا �سما ُء�أتنطفي فينا ال�شموع،و(روزنات) النذر،فا�ضت
من �أباريق الدمو ِع،كان (�إليوت)،ير�سم احللم ،انتماء اللون،يف
نب�ضاته:
«(�إبريل ) يا �أق�سى ال�شهور،دع البذور،تنام يف
ليالكها الأبدي ،يف دفء ال�شتاء)..
ومن الو�ضح اختالف ال�صوتني بني البحارة
ونب�ضات �إليوت على م�ستوى ال�صياغة الأ�س�ألة
واخلطابية الو�صفية وبني املفردات لها دالالت
حملية عربية (روزنات� ,أباريق ) والأجنبية
الداللة( �أبريل -ليلك) بل �أنه يبد�أ بن�ص مرتجم
من ق�صيدة �إليوت(الأر�ض اليباب) ( �أبريل هو
�أق�سى ال�شهور )
 -5ال�شخو�ص/الأر�ض /التاريخ
تظهر يف الن�ص رموز و�أعالم ولكنها ال ت�ستخدم ملنا�سبة �أ�سطورتها الواقعية �أو املخيالية للن�ص وح�سب بل
لداللة موقعها اجلغرايف والتاريخي والأدبي وهذه ال�شخو�ص الرمزية �أو املثل العليا قد تكون حا�ضرة على �شكل
م�سميات �أو اقتبا�سات لن�صو�ص من ن�صو�صها مثل توظيفه ل (خولة  /طرفة  /ع�شتاروت ) مثال �أو لن�ص
ال�شيخ عبد احلميد اخلطي ال�شهري يف منطقته ووطنه ( �ألق املرا�سي �أيها الربان)...
يف اخلتام ثمة مت�سع ملتعة اكت�شاف خفايا الن�صو�ص وما تناثر بني طياتها من ده�شة جتعلك تعيد قراءة بع�ض
الن�صو�ص �أكرث من مرة لتعيد �إنتاجها مقا�سما ال�شاعر ن�شوة كتابة الن�ص....

الريح ا�سمي
هذ ِه
ُ
الريح �أ�سمي.
هذ ِه ُ
وانفك من ج�سد ال�ضحية �شمعتانِ �صغريتانْ
الريح �أ�سمي..
كنتُ � ُ
أعلم �أنّ هذي َ
ْ
ال�سال�سل.
الريح �أ�سمي ..ف�أوقفوا عن روحها حقدَ
هذ ِه ُ
تتكلم.
وافتحوا � َ
تتكلم .ك�سماءٍ ترفع َ
الغيب ..دعوها ْ
أذرع َها ،ودعوها ْ
ملناها �ساح ٌل يحمل الور َد و�أنات ال�صغا ْر
أعلم.
ولها قلب �صغري ومطا ْرُ � .
ً
هب الر ّي ُح يف ك�أ�سي ،..كيف �صار املا ُء طوفانا،..
كيف َّ
كيف �أن�ش�أتُ كما الرغب ِة نا ْر  ،جئتُ ..
اجلرح �صراخ ًا ،كان حزين ج�سدي..
ِم َلئ فمي قيدٌ ،وج�سمي يحمل
َ
كر�صا�ص يعرب املوتَ و�أ�شجاين هوا ٌء،...
موت �ضحايايَ �شريد ًا
رحتُ يف ِ
ٍ
املوت جئتُ .
ما لهذا ِ
القمح هوا ًء �صرتُ � ..صرتُ .
هاهنا ي�شر ُبني ُ
الرطب نحوي  ،وعلى ريق �ضحايايَ �شهيدٌ..
الهوا ُء
ُ
ً
ً
و�أنا مازلتُ �أم�شي حامال �سنبلة يف يديَ الي�سرى و�آ ْه.
بحر ،عا�شق ًا بني نوايايَ حماما.
عدتُ �ألوان ًا كما زرق ِة ٍ
ً
ً
ً
ويدي حتمل برد ًا و�سالما .جئتُ جمنونا وم�سكونا وحمزونا على قتاليَ  ،بني
البحر جئتُ  .كفني ينمو بلحمي  ..و�شهيدي راح ٌل بني خطايايَ � ،أنا منْ يحمل
ير�سم الب�سم َة ،منْ يع ُرب الثا َر تلو الثا ْر.
اللعن َة  ،منْ
ُ

الثقافية

يف كل مرة �أعيد قراءة هذه الر�سائل املكثفة بني طيات الريح اتخل�ص من �سلطة ال�سماع الأول..ثمة متعة يف
تفكيك الن�ص واكت�شاف تقنياته اجلميلة..مثل ظهور الأ�صوات...املفردة /املكان ...الرمز املا�ضي/الرمز
احلا�ضر...الآخر يف �صناعة الذات ...ثمة ن�شوة تعتمل يف ر�صد القفزات الأ�سلوبية بني الن�صو�ص وتتبع �آثارها
يف الن�ص ...يف هذه القراءة �س�أمر ب�شكل �سريع على بع�ض هذه التقنيات التي ميزت ديوان ال�شاعر �صالح
اخلنيزي.
-1املعاناة �...صناعة الذات ال�شاعرة
حتفز املعاناة والأمل الفكري ال�شعري يف الإ�صرار على احلياة متو�سلة التم�سك باحلب بدالالته املختلفة
كو�سيلة �صمود �أو مترد على حماولة حما�صرة الفرح مبكامن احلرية ...حتى لو كان ذلك احلب جمهول الهوية
والنتيجة حتى لو كان ذلك احلب جمرد وهم ففي ن�صه (فتات زهر) يتم�سك بتلك الأخرى رغم �أنها لي�ست
ن�شوة زهر وال �أريج زهر بل فتات ..فتات لزهر ممزق ..ممزق وما زالت له القدرة على البقاء رغم ذلك ..هو
ذلك ال�صمود حتى بعد حالة الت�شظي .جنده يبد�أ الن�ص (�إليك �أزف الرحيل ،و�أطوي �شراع �سنيني�،أفت�ش عن
زورق للحياة�،أفت�ش عن مرف�أ يحتويني،و�أبعث �شم�سي .)...
-2توجيه الفكر/حتطيمه
هذه التقنية ت�أتي متداخلة مع الأوىل عادة �أو منف�صلة عنها وهي توجه املتلقي ليتوقع ختاما معينا للبوح مع
ان�سيابية املقطع ثم تعيد �صدمه يف اخلتام مبا يعيد توجيه فكره �إىل ال�ضفة الأخرى متاما ففي املقطع ال�سابق
مثال يكمل ال�شاعر بوحه بـ (و�أبعث �شم�سي على ما تراكم ،من زيف �سحبك ).
وهنا نرى �أنه يف البد�أ �أعطى �إ�شارات للمتلقي ب�أن هذا املن�شود هو احلل هو املرف�أ هو الغاية ...ثم �صدمه
بتو�ضيف �سرابية هذا احلب �إال �أنه مازال حبا رغم ذلك وك�أننا ن�ستطيع ان ن�ضيف تعريفا (عرابيا ) (ما ال
ميكن ت�سميته حبا ال يعول عليه ) وهذا ال�سرابي ي�سمى حبا و�سحبا �أو �سرابا...تقنية عادة جتعل املتلقي يعيد
قراءة الن�ص بر�ؤية خمتلفة بعد �صدمة ختام املقطع.
-3الأمل حالة �ضوء
حالة ال�ضوء قد تكون ظاهرة على �شكل جت�سد املفردات والدالالت كم�صاديق على الأمل يقول مثال يف ذات
ق�صيدته (امل�ضي �إىل الظالل)(،بني حقول امل�آذن ،تهرق نافلة بال�سطوع)�00أو م�سكوت عنها رغم فعاليتها
يف الن�ص يقول يف ذات الن�ص (�سيم�ضون ،يفرت�شون الزوايا،خفافا،ير ّبون دمع القالدة،يقت�سمون حلافا من
ال�صرب،قبل املغيب )
ويكون الأمل مدثرا يف حلاف ال�صرب مع ال�ضوء النهاري قبل املغيب ودالالته املتعددة
� -4شخو�ص مل تخنقها الأنا
يف كثري من التجارب ال�شعرية احلديثة جند بروز ال�شخو�ص يف الن�صو�ص ال�شعرية �إال �أنها خمنوقة ب�سلطة
الأنا ال�شعرية ولي�س لها كيانها الذاتي اخلا�ص ولكن يف ن�صو�ص اخلنيزي لل�شخو�ص اخلارجة على الن�ص
�سلطتها الذاتية وفكرها املختلف كحالة م�سرحية ت�ضيف للن�ص ففي ن�صه (وجع املرا�سي )مثال يظهر �صوت
خمتلف وك�أنه من الذات ولكنه مغاير وفا�ضح بطريقة رمزية يف �آن واحد فرغم ما يبديه من خطابية وتوجيهية

رائد �أني�س اجل�شي
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اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

ال�سفري املعلمي يتحدث عن الإ�صالح وجت�سري العالقات بني �أبناء الوطن
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اخلط  -العدد الثالث
جمادى الآخرة  1432هـ
مايو  2011 -م

�ضمن فعالياته للمو�سم احلادي عا�شر ،ا�ست�ضاف منتدى الثالثاء الثقايف
بالقطيف معايل ال�سفري ال�سعودي عبد اهلل املعلمي م�ساء الثالثاء 1432/5/29هـ
املوافق 2011/5/4م يف حديث عن م�سرية التغيري يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقد �أدار الإعالمي مريزا اخلويلدي الندوة بافتتاحها ب�إ�شارة مقت�ضبة لدور
اال�صالح الطامح للبناء يف ت�شييد الأوطان ومراكمة املكا�سب وتعزيز املنجزات،
م�ؤكدا على وحدة امل�صري ونهائية الكيان كقا�سم م�شرتك بني �أبناء هذا الوطن.
وقد ا�ستعر�ض اخلويلدي �سرية معايل ال�سفري املعلمي الذي عينّ �أخريا �سفريا
دائما للمملكة يف الأمم املتحدة ،وكان قبلها �سفريا لبلجيكا؛ بعد توليه للعديد من
املنا�صب الإدارية الهامة يف اململكة ،يف جمموعة العليان ،وغرفة جدة كرئي�س،
ف�ضال عن توليه من�صب �أمانة جدة ،قطع بذلك كله م�سرية حافلة باالجنازات
التي خدمت الوطن يف خمتلف الأ�صعدة.
وقد رحب راعي املنتدى اال�ستاذ جعفر ال�شايب بال�ضيف الذي عرفه يف جمل�س ال�شورى
�صوتا متميزا وكفاءة وطنية معروفة ،وتعرف عليه �شخ�صيا ك�سفري للمملكة يف بروك�سل؛
من خالل تردده عليها كع�ضو �إداري يف م�ؤ�س�سة مد اجل�سور املهتمة بتطوير م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف اخلليج بالتعاون مع م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي ،والتي تتخذ هولندا
لها مقرا.
ال�سفري املعلمي بد�أ حديثه بالإ�شارة �إىل دور جت�سري العالقات بني �أبناء الوطن الواحد
يف تدعيم الكيان الوطني ،وتعزيز م�سرية الإ�صالح التي بد�أها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز منذ توليه زمام احلكم يف اململكة كرائد له يف خمتلف
املجاالت ،مبديا تفاءله مب�ستقبل �أجمل للمملكة كنتيجة حتمية لهذه امل�سرية.
يف جمال اال�صالح االقت�صادي حتدث معايل ال�سفري عن جهد اململكة لالن�ضمام ملنظمة
التجارة العاملية ،الأمر الذي دعاها ملراجعة الكثري من الأنظمة والت�شريعات و�إعادة
�صياغة بع�ضها مبا �ساهم يف حتقيق قدر �أكرب من االنفتاح ،تقدمت اململكة على �إثره
للمرتبة العا�شرة يف �سلم الدول اجلاذبة لال�ستثمار بعد �أن كانت يف املرتبة اخلام�سة
وال�ستني قبل �سنوات .ح�صل ذلك يف ظل �أزمة مالية عاملية مل ت�ؤثر �سلبا على اململكة،
بدليل انخفا�ض الدين العام عنها ،رغم وجود الكثري من التحديات ،كالت�ضخم الذي بات
هاج�سا ي�صعب ال�سيطرة عليه رغم حزمة االجراءات التي اتخذت للحد من اندفاعه،
وكالبطالة التي ال تزال م�شكلتها يف ازدياد يتطلب معاجلتها بحكمة ،وكالفقر املطلق
 ولي�س املدقع  -م�شريا بذلك لت�صريحات وزير التخطيط واالقت�صاد عن ق�ضاء البلدعليه �إثر قرارات ملكية معاجلة ،كرفع خم�ص�صات ال�ضمان االجتماعي ودعم ال�صناديق

التخ�ص�صة بامل�شاريع الذاتية.
وملجايل التعليم والق�ضاء انتقل ال�ضيف م�شريا لبطء حركة اال�صالح رغم �إعالن وزارة
الرتبية والتعليم عن برامج �شاملة تهدف لرفع م�ستوى التعليم كحاجة ملحة لدفع عجلة
التقدم مبا يليق بحجم اململكة.
وحول اال�صالح ال�سيا�سي والإداري حتدث املعلمي عن �إ�ضافة اململكة للتعديالت املنا�سبة
لنظام جمل�س ال�شورى وت�أ�سي�س نظام هيئة البيعة ونظام جمال�س املناطق كاملجل�س
البلدي ،وغريها من الأنظمة التي ال تزال بحاجة لزيادة فعالية �أدائها عرب تفوي�ض قدر
�أكرب من ال�صالحيات ،وانتخاب اع�ضائها وا�شراك املر�أة فيها وتقلي�ص املركزية يف
اجلهاز الإداري ،و�إ�سناد دور �أكرث فاعلية ملجال�س املناطق.
وختم معايل ال�سفري كلمته باحلديث عن اال�صالح االجتماعي الذي ي�ضمن للفئات
امل�ست�ضعفة يف املجتمع حقوقها الكاملة م�شريا �إىل �أن ما مت حتقيقه يف هذا املجال
ي�ستحث بال�ضرورة املزيد من اال�صالح الذي متنى له تفاعال �أكرث من قبل �صناع القرار،
كون اال�صالح م�سرية حثيثة ال ميكن له �أن يتحقق بني يوم وليلة ،و�أن ما يحدث يف العامل
ي�ستدعي ت�سريع وترية اال�صالح لتت�أتى لوطننا املوائمة بني حاجات املواطنني وبني الأداء
احلكومي الذي ال يكون متوازيا يف �أغلب �أحيانه بال�شكل املطلوب.
يف مداخالتهم ،تطارح احل�ضور مع ال�ضيف وجهات نظرهم و�أ�سئلتهم ،فتحدث ع�ضو
املجل�س املحلي بالقطيف الأ�ستاذ �سعيد اخلباز عن ق�ضية البطالة رابطا لها باال�ستقدام
اخلارجي املكثف ،وم�شريا �إىل �أن اقت�صاد الوطن مهيكل على العمالة الرخي�صة ،و�أكد
�أن الو�ضع ال مي ّكن من حتقيق نتائج طيبة لعالج ق�ضية البطالة ،خ�صو�صا يف ظل ف�شل
اال�ستثمار اخلارجي يف ا�ستقطاب م�شاريع مرتفعة الأجور يف الوقت الراهن.

ال�س ّيد حممد امل�شعل
وفدت �أ ّيها الكرمي والدّاعي �إىل �سبيل ر ّبك باملوعظة احل�سنة� ،إىل الأكرم والأج ّل� ،إىل
رحمة اهلل الوا�سعة� ،إىل القائل يف حمكم كتابه احلكيمَ } :و َب ِّ�ش ِر المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني ِب�أَنَّ َل ُهم ِّمنَ
اللهَّ ِ َف ْ�ض ًال َك ِبري ًا * َولاَ ت ُِط ِع ا ْل َكا ِف ِرينَ َوالمْ ُ َنا ِف ِق َني َو َد ْع �أَ َذاهُ ْم َو َت َو َّك ْل َع َلى اللهَّ ِ َو َك َفى ِباللهَّ ِ
َو ِكي ًال { الأحزاب. 48-47 :
رحلت يا �س ّيدي اجلليل ،و�أياديك البي�ضاء جتتاح ال ّنفو�س املولهة ،ومواقفك ّ
ال�شريفة
ّ
وال�صادق
وال�شجاعة ت�سطع يف قلوب امل�ؤمنني� .س ّيدي ،كنت املثل ال ّ
أعم للعالمِ النزيهّ ،
ّ
ّ
ّ
ن�صح وحنك ٍة وكرم ،
ل
بك
لرتوينا
علينا،
ي�صري
حدث
ل
ك
من
والقريب
جاع،
ال�ش
وطارئٍ
ٍ
ٍ
ً
بال�صرب
ال�صعب �أن ي�سدّه ويتح ّمله غريك ،ف�إرثك مليء ّ
�س ّيدنا ،تركت فراغا كبري ًا من ّ
ّ
ّ
احلب الذي تركته يف قلوب ال�ضعفاء
والتّ�ضحية والعطف واحلنان ،ويكفي من �إرثك ّ
ال�صابر يف جنب اهلل ،فقد كان
وامل�ساكني ،انك�سرت قلوب امل�ؤمنني بفقدك �أ ّيها املجاهد ّ
لط ّلتك وقولك وفعلك جاذب ّية يف قلوبهم ،ومثال وقدوة للعدالة والأمانة � ،س ّيدي العزيز،

لقد قلت لنا يف �آخر خطاباتك �أ ّيها الأح ّبة...
ونحن نقول لك �أ ّيها احلبيب :ال تت�ألمّ وال حتزن مبا
ن�سب �إليك من حتريف قولك وفعلك عن موا�ضعه ،وك ّل
ما ح ّل بك من �أذى وت�شويه ،ما هو �إال بالء على عباده
وحب
امل�ؤمنني ،وما زادك يف قلوب حم ّبيك �إال قرب ّ
وع�شق ومكانة ...وها هي املاليني يف ك ّل بقاع العامل ،تعزّي بفقدك ،وتت� ّأ�سى بفكرك،
وت�ستذكر مواقفك ال ّنبيلة.
ً
وداع ًا ج�سد ًا �س ّيدي ...ال وداعا لفكرك ودر�سك وموقفك ،اذهب يف �أمان اهلل �إىل الدّار
اخلالية من االفرتاء والكذب واحلقد والفتنة� ،إىل احل�شر مع حممد و�آله الط ّيبني
ّ
علي فال
الطاهرين(ع)ـ و�أختم با�ست�شهادك بقول ر�سول اهلل �« :إن مل يكن بك
ٌ
غ�ضب َّ
�أبايل» ،وبقول ّ
ال�شاعر :وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبني العاملني خراب

مقومات احلوار ال�شيعي
قدمت لكم م�ستب�شر ًا متفائ ًال بظهور هذا احلوار �إىل الواقع اخلارجي و�أكرب همي �أن
يتحول هذا احلوار �إىل فعالية مهمة تخدم وحدة املذهب �ضمن امل�سرية �إىل وحدة الأمة
ودعم الوحدة الوطنية يف خطواته القادمة وقد �أتيت من منطقة ال تعرتف بالفوا�صل
واحلدود التي تنتمي �إىل خطوط �أو تيارات ،واملرجعية بتعددها متثل ظ ًال لنا يجمعنا
وال يفرقنا يف جمتمع ينظر للجميع مبنظار واحد يرغب وي�سعد بالوحدة ويت�أمل � َّأي ت�أمل
َ
َ
االختالف الطبيعي القائم ليبني مدى جمال التنوع
اخلالف بني الطائفة ال
حينما يجد
ُ
و�إمنا اخلالف الذي يحبط العمل ويعكر �صفو الأخوة ويوقف
التقدم يف �سائر املجاالت �إنَّ
َ
َ
االختالف يف نظري �سبيل للتنوع والإبداع و�أما اخلالف فهو �سبيل للتعطيل والرجوع �إىل
القهقرى� .إن من �أهم م�صاديق مقومات احلوار ال�شيعي – ال�شيعي وجو َد وتوف َر النظر ِة
ال�شمولي ِة التي ت�سعى للتعرف على �أثر اخلطاب ال�شيعي املوحد واملختلف على غري ال�شيعة
بل حتى على ال�شيعة �أنف�سهم حينئذ �سندرك �أنَّ من �أهم م�صاديق احلوار مع الآخر ومن
�أبرز عوامل تقوية الوحدة الوطنية النظر �إىل البيت الداخلي وحل م�شاكله و�إ�شاعة حالة
ح�سن الظن يف �صفوف العاملني فيه فيما بينهم وهذه وغريها مما جتود به علينا رواياتُ
املع�صومني � ،إننا نعي�ش هَ َّم احلوار الداخلي ال لتوحيد اجلهود فح�سب بل لأنه �سبيل عزيز
يدعم التوا�صل الوطني ف�إذا كنا نعي�ش يف تعاي�ش مع �إخوتنا من كافة الطوائف الإ�سالمية
يف حمت�ضن احلرمني ال�شريفني ف�إننا يف �شوق �شديد لرفع اخلالف الداخلي بتفاهم
متبادل وعر�ض وجهات النظر املختلفة والو�صول �إىل م�ساحة لقاء وما �أكرثها ! و�أعجب
الكلمات التي �أخت�صر فيها �أهم مقومات
من افتقادنا لها وهي حا�ضرة حتيط بنا� .إنَّ هذه
ِ
هذا احلوار الداخلي والذي نتمنى من خالله �أن َ
تدرك املناطقُ ذاتُ الكثاف ِة ال�شيعي ِة
واحل�ضو ِر الأقوى َ
املناطق الأخرى التي تبدو فيها ك�أقلي ٍة حا�ضر ٍة بني �أكرثي ٍة
حال تلك
ِ
َ
َ
وتتعرف
وم�شاك ِلها
موم َها
املذاهب الإ�سالمي ِة املحرتم ِة
�أخرى من مخُ ت َل ِف
ِ
لتتعرف على هُ ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
قلم يف القطيف وكل كلم ٍة ُت َقال يف الأح�سا ِء لها دو ُرها البارز و�أث ُرها يف
على �أنَّ ك َّل جر ِة ٍ
اليوم التايل مبا�شر ًة يف جد َة خا�ص ًة مع تو�سع رقع ِة االت�صال الإليكرتوين وهذا ي�شد ُد على
ِ
ال�شيعي امل�سمو ِع واملر ِئ ِّي واملقرو ِء حتى
اخلطاب
أحوال
املناطق املختلف ِة �ضمنَ
ِ
مراعا ِة � ِ
ِ
ِّ
ومعار�ض
نظري ِة احلوا ِر ال�شيعي ال�سني الذي اختلفت فيه التوجهاتُ ال�شيعي ِة بني م�ؤيدٍ
ٍ
نظر هذ ِه
باختالف
املناطق املحرتم ِة دونَ
ِ
ِ
ِ
درجات الت�أييدِ واملعار�ض ِة انطلقت من وجه ِة ِ
ُ
املناطق الأخرى ولذا انح�صرت حالة التقييم مل�شاركات احلوا ِر يف تلك
التع ُّر ِف على ر�أي
ِ

تبادل الآرا ِء
وعتاب من جه ٍة �أخرى وقد ن�ش�أ
املناطق �إىل ثناءٍ من جه ٍة
ٍ
العتاب خلل ِّو حال ِة ِ
ِ
ُ
ً
ً
ُ
للمناطق
وفهم ر� ِأي الآخر الذي يعي�ش ظروفا خمتلفة مما ي�ستدعي وجو َد حال ٍة من املتابع ِة
ِ
ِ
َ
وبثِّ
روح
إىل
�
لن�صل
معها
أي
�
بالر
أي
�
الر
و�ضرب
لها
املقرتحات
ا
ه
أو�ضاع
�
لتقدير
أخرى
ال
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ٍ
ِ
بع�ض العلما ِء والف�ضال ِء من احلا�ضرينَ وغريهم� ،إين �أعتقد
�شامل ٍة نكا ُد نفتقدُهَ ا �إال من ِ
ٌ
َ
تنطلقُ
أ�س�س
�
من
عمل
ة
منظوم
إىل
�
تتحول
�
يجب
ة
ورق
�أنَّ احلوا َر ال�شيعي  -ال�شيعي
أنْ
ِ ٍ
ٍ
ُ
اخلطاب ليجدَ ُ
نف�س ُه
نف�س ُه يف هذا
علمي ٍة عملي ٍة تُوح ُد
ِ
َ
اخلطاب من جه ِة وليجدَ َ
�شيعي َ
كل ِّ
ؤالت التي �أثارها اختالفُ
َ
اليوم التايل لتلك الت�سا� ِ
حممي ًا ال ي�ستع ُّد لتح�ض ِري ال ِ
إجابات َ
ُ
اخلطاب ال�شيعي �.إننا ال نري ُد خطاب ًا يجد َ
البع�ض
بع�ض ال�شيع ِة �أن ُف َ�س ُهم فيه بينما يجد
ِ
َ
واقع َ
املذهب
التوج ُه العاطفي� .إنَّ خدم َة
الآخ ُر من ال�شيع ِة
ِ
فر�ض ُه علي ِه ُ
امل�شاكل ب�سبب ِه يف ٍ
ال�شريف م�س�أل ٌة عقلي ٌة تدع ُم َها العاطف ُة ال ق�ضي َة عاطفي ٍة بعيد ٍة عن التعق ُِّل والتد ُّب ِر ولع َّل
ِ
َ
اخلطاب ال�شيعي �ضمنَ تقي ٍة جديد ٍة
هذا
خالل
من
د
يعتق
البع�ض
ُ
الطرح �أين �أرمي لتقييدِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
معلوم
الطرح ف َم َع هذا التطو ِر
وهذا بعيد كل البعدِ عن
ِ
ِ
والتقارب مل يعدْ هناك �شي ٌء غ َري ٍ
َ
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ُ
يغب عن الأك ِرث ولذا
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والتواجد ال�شيعي يف غ
إنْ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٌ
َ
ٌ
توحدِ ِخطا ِبها
ملحوظ
فهو
وملمو�س ولذا فالدعو ُة �إىل وحد ِة الأم ِة وخدم ِة الطائف ِة يف ُّ
ٌ
َ
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منَ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َِِ
َِِ
َِ
ِ
ِ
(م َع ِا�ش َر ِّ
ال�شي َع ِة ُكو ُنوا َل َنا َز ْين ًا َوال َت ُكو ُنوا علینا َ�ش ْين ًا. 1) ...كما �أننا يف غنى عن �أنْ
َ
ً
َ
تقوم عالقا ِتنا الداخلي ِة على تقي ٍة وتوري ٍة خوفا من الت�شنيع والإ�سقاط  .كما �أنَّ عالقتَنا
َ
امل�شاكل
أ�سباب حل كث ٍري من
مع �أبناء
ِ
أهم � ِ
ِ
الطوائف الإ�سالمي ِة الأخرى املحرتم ِة �أح ُد � ِّ
بخاف عنا �أنَّ َ
�سلبي و�ضرب ٌة
بع�ض
على
ولي�س ٍ
ٍ
ِ
م�ستويات متعدد ٍة َ
الكلمات قد يكونُ لها �أث ٌر ٌّ
َ
خلطاب
ؤ�س�س
�
ي
�
ه
عاتق
على
أخذ
�
ي
�
البد
ال�شيعي
ر
احلوا
�
ة
املتعاون
ال�شخ�صيات
ه
إنَّ
أنْ
أنْ
لهذ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
�شيعي ُ
هموم الأم ِة و�شريك ًا فاع ًال يف بنا ِء اللُّحم ِة الوطني ِة و�أنْ يبتعدَ عن التقوق ِع
يعي�ش َ
البع�ض واختالفُ
َ
ُ
َ
أق�سام و�أنْ نتف َّه َم َ
بع�ضنا
ِ�ضمنَ � ُأط ٍر معين ٍة ت�صنف ال�شيعة �إىل ٍ
فئات و� ٍ
َ
اختالف
أ�ساليب مع التعاونِ والن ِقد البنا ِء والدف ِع الجتا ٍه واحدٍ ال يعني
اخلطاب كما �أنَّ
ِ
ال ِ
الكرام
أهل بي ِت ِه
ات العظي َم ِة امل�ستمد ِة من فق ِه وحديثِ
امتال َك َنا لل ُم َق ِّو َم ِ
أكرم و� ِ
ِ
ِ
الر�سول ال ِ
تعزيز وحد ِة ِخ َط ِابنا فيما بيننا ومع �إخواننا من كاف ِة الطوا ِئ ِف
�سبيل
يف
ينبغي �أنْ ند َف َع ُه
ِ
ِ
هلل وبركاتُه.
الإ�سالمية املحرتم ِة بل مع العا ِمل �أجم َع
وال�سالم عليكم ورحمة ُا ِ
ُ

الثقافية

ال�شيخ حممد عبد الغني حممد علي عطية
جدة matiah5@gmail.com -
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�شاعر الوادي لقب �أعتز به �أطلقه علي اخلطي
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حممد علي �آل نا�صر
�أحلم مبتحف م�صغر و�أمتلك م�صحفا يعود للقرن الرابع
لقد ولدت من �أبوين �صاحلني ودخلت املدر�سة بال�صف الرابع مبا�شرة
لدي �ستة دواوين و�أغلب م�ؤلفاتي يف الرتاث
ّ
�أجرى املقابلة :ح�سن اخلاطر/مظاهر اخلمي�س
رغم �أن العامل ي�شرتك فيه كل الب�شر ،غري �أن لكل �إن�سان
عامله اخلا�ص به ،هكذا �شعرنا عندما ذهبنا ل�شاعر
الوادي لإجراء هذا اللقاء ،كانت حلظات جميلة من
ال�صعب تو�صيفها �أقل ما ميكن �أن نقول فيها� :إنه �أخذنا
يف عامل من قوة جماله مل ن�شعر مبرور الوقت ،وبالت�أكيد
�إذا و�صل الإن�سان لهذه احلالة فهو يعي�ش يف �سعادة كبرية،
ف�ساعات ال�سعادة ي�شعر الإن�سان �أن الزمن يتقل�ص فيها
والعك�س �صحيح.
�سوف نرتككم �أيها الق ّراء الأعزاء مع �ضيفنا ال�شاعر
اخلطيب حممد علي �آل نا�صر �أمام والذي ت�ستطيعون من
خالله �أن ت�شعروا بجمال اللحظات التي ع�شناها يف حميط عامل �شاعر الوادي اخلا�ص.
قبل �أن نبد�أ باحلوار يا �شاعر الوادي� ،أظن �أن الكثري �سيت�ساءل :من الذي �أطلق عليك هذااللقب؟
�شاعر الوادي :هذا اللقب �أطلقه الأب الروحي �أ�ستاذنا العالمة ال�شيخ عبد احلميد اخلطي
(رحمه اهلل) ،وهو من �أجمل الألقاب التي �أعتز بها يف حياتي ،وما زلت �أحتفظ بق�صا�صة ورقية
بخط ال�شيخ و�سوف �أطلعكم عليها.
خ�صو�صا �أنها مل ين�شر منها �إال الي�سري؟
حدثنا عن �سريتك الذاتية ب�إيجاز ،ملا لها من �أهميةً
�شاعر الوادي :بالن�سبة للمولد مل �أتو�صل �إىل �سنة مولدي على وجه الدقة لعدم وجود �شهادات
ميالد وال اهتمام من قبل الأ�سر بهذه النقطة يف تلك الفرتة ،لكن على الأغلب �ستكون �سنة
ميالدي يف بداية ال�ستينات الهجرية من القرن املن�صرم ،كحل و�سط الختالف امل�ؤرخني حول
ذلك ،وم�سقط ر�أ�سي يف قرية القديح بطبيعة احلال.
لكل فرد بيئة �أ�سرية م�ساهمة يف �صقل �شخ�صيته و�أفكاره ،فما كان دور والديك يف ن�ش�أتك؟�شاعر الوادي :لقد ولدت من �أبوين �صاحلني ،فالأم من �آل عمران وكانت ال تقر�أ وال تكتب ،لكنها
تتمتع بوعي ُ
وخلق ودين� ،أما الأب فهو ح�سن بن مكي �آل نا�صر وهو خطيب وله يد يف كثري من
العلوم كالفلك والريا�ضيات ،كما يوجد لديه بع�ض امل�ؤلفات كـ(الأزهار النا�ضرة) وهو يف �سرية
�أهل البيت ،وعليه تقريظ جمموعة من العلماء وهم( :ال�سيد حممد باقر ال�صدر ،ال�سيد حممد
جمال الها�شمي� ،آغا بزرك الطهراين) ،و�سوف �أطلعكم على هذا التقاريظ.
كما للأ�سرة دور يف حياتك ،فما هو دور البيئة االجتماعية التي تلقيت فيها تعليمك؟�شاعر الوادي :لقد ع�شت يف القديح وهي بيئة ُعرفت بالكرم ،وال�شجاعة ،والوفاء ،وقد �أخذت
القراءة (اخلطابة) عن �أبي الذي كان خطي ًبا �آنذاك ،و�أر�سلني �أبي �إىل التعليم احلكومي وقد
و�ضعت يف ال�صف الرابع مبا�شرة دون املرور بالف�صول ال�سابقة بنا ًء على كالم املعلمني الذي ر�أوا

�أنني �أ�ستحق الف�صل الرابع .كان هذا م�ؤ�ش ًرا جيدً ا ملوا�صلة درا�ستي ،وبالفعل فقد �أنهيت درا�ستي
الثانوية وتقدمت للجامعة ،لكن كانت عندي رغبة �شديدة يف الدرا�سة احلوزوية فذهبت للنجف
تار ًكا الدرا�سة الأكادميية وراء ظهري.
فقر�أت النحو �أكرثه لدى اخلطيب اللوذعي املال علي الطويل يف القطيف ،ثم ذهبت للنجف
وح�ضرت عند بع�ض العلماء هناك كـ(ال�سيد ح�سن الها�شمي ،ال�سيد ها�شم الها�شمي ،احلجة
الدكتور عبد الهادي الف�ضلي ،العالمة ال�شيخ من�صور البيات) ،وقد بارك ل�سفري العامل اجلليل
العالمة ال�شيخ فرج العمران ،حيث كان مهت ًما بذلك ،وهذه اخلطوة كانت بعد وفاة احلجة ال�شيخ
ح�سني القديحي وذلك يف �سنة 1386هـ.
وبعد �سنوات الدرا�سة التي ق�ضيتها يف النجف عدت �إىل القطيف وب�سبب موت والدي مل �أ�ستطع
عاما،
الرجوع �إىل النجف لظروف احلياة ال�صعبة ،فالتحقت بوظيفة يف العمل احلكومي طيلة ً 30
وبالرغم من ذلك مل �أمتنع عن موا�صلة درا�ستي بل ح�ضرت عند والدي الروحي ال�شيخ عبد
كل من ال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي
احلميد اخلطي يف املنطق والأ�صول والفقه كما ح�ضرت عند ٍ
وال�شيخ من�صور البيات يف الفقه ،فلهم ال�شكر اجلزيل على هذا االهتمام.
ح ًقا يا �شاعر الوادي من يقر�أ هذه ال�سرية الذاتية املوجزة ،يعلم �أنكم قد �أتعبتم �أنف�سكم يفالتح�صيل العلمي� ،أما الآن فحدثنا عن �إنتاجكم الأدبي والكتابي واخلطابي ودعنا نبد�أ بها ،فممن
ا�ستقيتها وهل ت�أثرت ب�أحد؟
�شاعر الوادي :الف�ضل يعود لأبي حيث دربني عليها عدة �سنوات ،كذلك ال �أنكر ف�ضل اخلطيبني
(ال�سيد جعفر اخل�ضراوي ،ال�شيخ حممد ح�سن املرهون) ،فقد تدربت عليهما يف ممار�سة
اخلطابة لأكرث من �ست �سنوات ،ومل �أت�أثر يف اخلطابة ب�أحد لأنني ال �أحب التقليد.
يا �شاعر الوادي ،وماذا حول �إنتاجكم الأدبي والكتابي؟�شاعر الوادي :مار�ست الكتابة منذ �صغري ،و�أول كتاب �ألفته هو كتاب (اهلل اخلالق القدير)
وكنت يف بداية عقدي الثالث ،وقد طبع هذا الكتاب بالنجف الأ�شرف عام 1382هـ .و�أعتنيت
كث ًريا بالتاريخ والرتاجم وقد كتبت تاريخ بلدي (القديح) ،حيث ر�أيتها بلدً ا مل يكتب عنها
عاما يف البحث عن تاريخها جغراف ًيا ،وفكر ًيا ،و�أجنزت حتى الآن كت ًبا هي:
فق�ضيت �أربعني ً
(تاريخ القديح� ،أعالم القديح ،الأمثال العامية يف القديح ،الأدب ال�شعبي يف القديح ،ع�شائر
القديح) ،ويوجد لدي �ستة دواوين من ال�شعر منها�( :أفواف الربيع ،قطوف ،كلمات حزينة،
�صداح وجراح ،نفحات الوالء) ،و�أرجوزة يف تاريخ القديح �سميتها (ق�صة القديح �شع ًرا)،
ورباعيات يف تاريخ (م�ضر).
�إن جميع م�ؤلفاتي خمطوطة ما عدا كتاب (اهلل اخلالق القدير) ،و�أمتنى �أن تخرج هذه امل�ؤلفات
والدواوين �إىل متناول �إخواين الق ّراء قري ًبا �إن �شاء اهلل.
الكثري من النا�س يا �شاعر الوادي يتكلمون حول حبك للرتاث وحول متحفك اجلميل؛ هلب�إمكانك �أن حتدثنا عن بداية هذا الع�شق اجلنوين�-إذا �صح ا�ستخدام التعبري -هل �سار بك يف
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�سورة الفاحتة بخط ابن البواب  391هـ

�شاعر الوادي مع الأ�ستاذ ح�سن اخلاطر �أثناء احلوار

درب هذا الع�شق �أحد؟
�شاعر الوادي :ا�شتقت �إىل هواية الرتاث يف بداية العقد الثالث من عمري ،بدءا بجمع الطوابع
والنقود والأحجار الكرمية ،ثم ازداد ن�شاطي وحبي جلمع الرتاث بكل �أنواعه وقد جمعت من
اندفاعا ذات ًيا مني.
الأ�سواق واملهتمني ما ي�شكل متح ًفا مميزًا ،وهذه الهواية كانت
ً
كما نعلم �أن �أهل الرتاث يبذلون مبالغ �ضخمة حول مقتنياتهم ،فما هي �أغلى القطع التي ي�ضمهامتحفك؟
�شاعر الوادي :كل قطع متحفي غالية! لكن بع�ضها ميتاز على بع�ض ،فعلى �سبيل املثال حول
امل�صاحف( :م�صحف بخط ابن البواب تاريخه 391هـ ،م�صحف بخط حافظ عثمان تاريخه
1097هـ).
ال�ساعات كمثال على ذلك�( :ساعة ال متلأ بالبطارية وال بالكهرباء وال مبفتاح كروية ال�شكل
ت�ضعها على �أي �سطح منحدر فتعمل بدقة فائقة� ،ساعة كروية ال�شكل بها رمانتان ذهبية وف�ضية
يحددان توقيت ال�ساعة).
بالن�سبة للأواين الزجاجية منها ( :مزهريتان زجاجيتان من الع�صر الفاطمي) ،والأواين
النحا�سية منها�( :صحن من العهد ال�سلجوقي ،طا�سة كبرية من العهد ال�صفوي) ،كذلك الأواين
الطينية�( :أوعية من العهد الروماين)� ،أما النقود ف�أندرها و�أغالها الدراهم الر�ضوية التي
�ضربت با�سم علي بن مو�سى الر�ضا [ويل عهد امل�أمون] .ويوجد عندي �أحجار نادرة جدً ا �أندرها
ف�ص ر�سمت عليه الكعبة ال�شريفة بقلم القدرة الإلهية ،ويف جمال الطوابع فيوجد عندي طوابع
الدولة القاجارية والدولة العثمانية.
ويوجد يف املتحف الكثري من النفائ�س ك�ستارة الكعبة ب�أنواعها ،و�أواين زجاجية مزججة بالذهب،
وحمابر من العهد الفاطمي ،و�أقالم وري�ش كتابة �صنعت من الذهب ،و�ساعات جيب وجدارية
ويدوية بع�ضها عليها �صور امللوك� ،إ�ضافة �إىل �أ�سورة ن�سائية وقالئد ذهبية وف�ضية ووثائق تاريخية
وخمطوطات.

�ساعة كروية ال�شكل مو�ضوعة على �سطح مائل �أمل�س دون �أن تنزلق

يا �شاعر الوادي �أظن �أن الكثري بعد �أن يقر�ؤوا هذا اللقاء �سي�شتاقون لر�ؤية متحفكم فما موقفكممن ذلك؟
�شاعر الوادي :متحفي مفتوح للجميع دون ا�ستثناء ،من يريد الزيارة يت�صل علي و�سوف يلقى ما
ي�سر خاطره �إن �شاء اهلل.
مقتنيات املتحف الثمينة تدل على �سعرها الباهظ ،فهل يا �شاعر الوادي تلقيت م�ساعدة ماديةمن �أي جهة يف �إن�شاء هذا املتحف؟
�شاعر الوادي :كل ذلك جمعته من مايل دون دعم من �أحد.
ملاذا ال جند لك ح�ضو ًرا يف و�سائل الإعالم املختلفة بالرغم من �أنك متلك الكثري لتقدمهللمجتمع؟
�شاعر الوادي� :أنا من النا�س الذين ال يحبون ال�شهرة والظهور وما ح�صل يل من لقاء فهو قليل
جدً ا ،وقبل حواركم هذا كان يل قبل ب�ضعة �أ�سابيع لقاء يف الإذاعة ال�سعودية.
الرثوة التاريخية والثقافية التي ي�ضمها متحفك ما هو حلمك مل�ستقبلها؟�شاعر الوادي� :أمتنى حجز م�ساحة ولو م�صغرة يف بيتي لرتتيب هذه القطع النفي�سة والآثار
الثمينة ليكون للزائرين فيه ن�صيب.
املعذرة يا �شاعر الوادي! �إننا ح ًقا مده�شان من كالمك حول املتحف ،ولنا الف�ضول يف ر�ؤية ماذكرته ،وال �أظن �أن هناك فر�صة ذهبية �ستتاح لنا �أف�ضل من هذه الفر�صة ،فهل متانع من ر�ؤيتنا
متحفك والتقاط بع�ض ال�صور؟
بالت�أكيد ال �أمانع ذلك ،ويف الواقع �إنني �سعيد جدً ا بهذا اللقاء ،واملتحف بني �أيديكم� ،شاك ًرا لكمعلى هذا اللقاء ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ويحق لنا �أن نقول من دون تردد� :إننا بالفعل وجدنا منك طيب اخللق والب�شا�شة والكرم ومهما
حدثنا عن ذلك فال حرج ،لأنه واقع.

حجر كرمي مر�سوم عليه �صورة الكعبة بقلم القدرة الإلهية

ال�صفحة الآخرية من امل�صحف الذي كتبه
حافظ عثمان وبها ا�سمه و�سنة الكتابة
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قراءة نقدية يف معر�ض مر�سم ت�شكيليات القطيف24
( لي�س �أجمل من وقفة �صامته �أمام �أفق ال حمدود ،ي�سعى من وخالله فنان متميز لر�صد واقع
�أو جت�سيد حقيقة لتظهر يف لوحة فنية رائعة ،فتمزج الر�ؤية الفنية باحل�س والتذوق لدى الناظر
فتكتمل ال�صورة اجلمالية ) هذا ما �سطره الأ�ستاذ منري الناجي يف مقدمة كتيب املعر�ض الرابع
والع�شرون لت�شكيليات مر�سم القطيف املقام يف �صالة نادي الفنون مبحافظة القطيف .
و�أقتب�س كذلك من كلمة �أ�ستاذة برامج الفن الت�شكيلي �سهري اجلوهري التي �أ�س�ست لأجيال يف
حركة الت�شكيل يف املنطقة ( �إن الفنان ي�ستطيع �أن يتجاوز الزمن بالت�صور ...و�إن هذه القوة
الروحية التي تنبثق من �إمياءات الفنانني وتعمقها ،والتي تعرب بب�صرية الفنان من حمدودية
الزمن �إىل الزمن الالمتناهي بحق حمور الرثوة احلقيقية للفنان)...
تقدمت يف هذا املعر�ض اثنتان وثالثون م�شاركة ،مبجموع لوحات بلغت مائة وثالث لوحات مما
يدل على غزارة حقيقية يف الإنتاج وتوجه �صريح وقوي الذي يعطي انطباع ب�إ�صرار يف امل�ضي
لهذه املمار�سة .كما �أقدر �إدارة هذا الن�شاط لهذه اجلهود للم�ضي يف هذا امل�ضمار الثقايف
الإبداعي وبذلهن �إمكانات كنا حمرومني منها من قبل وهم يعملون ب�صمت خلف الكوالي�س،
لبناء تكتل ي�ستلم يف امل�ستقبل فنون املنطقة مما يدل على روح وطنية �شريفة ت�سعى لرقي هذا
البلد وعطاءاته.
من ذلك نبد�أ بقراءة نقدية �سريعة يف املناطق الفنية العامة ،مت�أنية يف بع�ض اخل�صو�صيات
املطلوب الوقوف عندها :ـ
1ـ وفاء �آل �سويد  :قدمت عملني ينمان عن قدرة يف التحكم بالري�شة حيث اللون ودقة التفا�صيل
والن�سب وملم�س اخل�شب وخريا و�ضعت يف �صدر املعر�ض ،ولها يف مكان �آخر اثنتني الأوىل
حل�صان والأخرى طبيعة �صامته جيدة تنم عن مهارة ولكن اللوحتني �صغريتني.

2ـ �سكينة ال�ضامن :قدمت ثالث لوحات وفقت يف الأوىل حيث الفتاة عيناها للأعلى نظرة
الأمل ،كما �أثبتت على قدرة يف الن�سب.
3ـ منى العلوان  :قدمت خم�سة �أعمال يف الأوليتني تطرقت لل�سريالية ثم لوحة �صبي يقر�أ القر�آن
امتازت بالدقة يف الزخرفة والنمنمات ب�صرب و�أناة ،خا�صة ل�صفحات القر�آن الكرمي ،ويف
اللوحة الأخرية وزعت الألوان يف الوجه بحرفية.
4ـ جميلة النا�صر  :قدمت ثالث �أعمال �أكدت يف وجه املر�أة على النعومة والأنوثة كما وتعامت
مع الطبيعة ال�صامتة يف �أخرى.
5ـ �أبرار �آل حبيل :قدمت �أعمال ذات ن�سب وظالل جيدة حتتاج ملهارة لونية.
6ـ ندا الفرج :قدمت عملني �أجادت الإح�سا�س بال�صخور والتزامها بالطبيعة ال�صامتة يعطيها
�أكرث فر�صة.
7ـ �إ�شراق العويوي  :قدمت ثالث �أعمال اهتمت بال�شخو�ص  ،ولها م�ستقبل يف ذلك.
8ـ نبيلة ا�صليل :قدمت ثالث �أعمال ب�أ�سلوب متميز لو �أنها تتم�سك به ليكون لها ب�صمة ت�أكد
عليها مع درا�سة الن�سب� ،أما يف لوحة احل�صان �أكرث ن�ضجا حيث �ضربات الفر�شاة.
9ـ زهراء العلوان :اهتمامها بالقما�ش �أكرث يف طياته ودرا�ستها للطبيعة يعطيها ن�ضج �أكرث.
10ـ مرمي ال�شمالوي  :برز الأ�سلوب الت�أثريي يف ثالث قطع بتكوين ديكوري �إال �أن القطعتني
الأخريني تدل على �أ�سلوب فار�سي �أو ميل لل�سريالية مع �ألوان براقة.
11ـ دالل اجلارودي  :قدمت لوحات لورود يف جمموعة قطع �صغرية ن�سبيا �أجادت �ألوان اخللفية،
والأخرى ات�سمت بالديكور يف املظهر و�أتقنت الألوان.
12ـ ليلى الها�شم :قدمت طفلني تعتمد على �إبراز الرباءة ولها ثالث قطع لورود بها �إيحاءات

حممد امل�صلي  /فنان ت�شكيلي ـ كاتب

الفن الت�شكيلي

�سريالية �أجادة ن�سب اليد.
13ـ فاطمة ا�صليل :قدمت عملني للطبيعة ال�صامتة ا�ستطاعت �أن ت�أكد على ملم�س القما�ش
بحرفية بالغة مع الإح�سا�س بالتج�سيم ذي الأبعاد الثالثية.
14ـ مليكة �آل �سعيد  :قدمت عملني بورتريه والثاين �أقوى خا�صة يف ا�ستخدام �ضربات الفر�شاة،
ثم يف مكان �آخر من املعر�ض قدمت ثالث قطع ات�سمت باللون الأزرق ،والأخرى عربت يف وجه
الطفلة عن الرباءة ب�شفافية اللون.
15ـ زينب �سباع  :قدمت عملني تعتمد الرتكيز على تعبريات الوجوه وخا�صة الإ�ضاءة على الرجل
مع التفا�صيل وخا�صة نظرة العينني واالبت�سامة املخفية.
16ـ وفاء العرفات :قدمت ثالثة لوحات �أكدت فيها يف حماولة لدرا�سة ق�سمات وتفا�صيل وجوه
الأ�شخا�ص.
17ـ �أمينة امليداين :قدمت خم�س لوحات بها �أعمال تفاوتت فيما بينها ففي �صورة املر�أتني �أ�سلوب
فريد رومان�سي ولوحة من ثالث قطع �أجادت تقنية امللم�س بالقما�ش .
18ـ ليايل �صليل  :قدمت لوحتني يف �أ�سلوب �سريايل متيزت به لو تتكرر هذه املحاولة يف جتارب
�أخرى تتجر�أ وتقدم مع جمموعة �أخوات ب�إقامة معر�ض �شخ�صي.
19ـ �سعاد وخيك :قدمت القطع الثالث يف تكوين اهتم بزرك�شة القما�ش ،على منط حديث يحتوي
بع�ض ال�شعبيات متكتل يف الو�سط �أعطته م�ساحة نف�ست اللوحات.
20ـ ليلى �آل �سلطان  :قدمت عملني جلمال بها طابع �صحراوي حتى من خالل �ألوانها احلارة ،وثم
درا�سة لوجهني بورتريه.
21ـ و�صاف �آل �سعيد :قدمت �أربع لوحات درا�سة لزهرات مع العناية بتفا�صيل �أجزائها.
22ـ �أمل الرا�شد :قدمت لوحتني درا�سة وجه رجل حماولة �إ�ضفاء تقادم الزمن عليها ،ومنظر
طبيعي ل�سفن يف حالة البندر على ال�شواطئ.
23ـ منى امل�صطفى  :قدمت عمل من خم�س قطع يتكون من �شاطئ وقت الغروب يف توجه ديكوري
و�ألوان نا�صعة بها جر�أة لونية .قطع لوجه
24ـ مرام الأ�سود :عربت بالوجه يف الزهرة بالرمزية داللة للخ�صوبة والنماء.
25ـ جنات اخلباز :قدمت ثالث �أعمال ،الأوليتني با�ستخدام الكوالج جنحت يف �إقامة عالقة مع
اللوحة ال�ستنها�ض الزمن وتقييم الوقت وللف�ضاء الرحب �سعة وجمال.
26ـ لطيفة الدو�سري :قدمت يف الطبيعة ال�صامتة جر�أة لونية والأخرتني لأ�شخا�ص اهتمت
بالرتاث ال�شعبي ونقو�شه.
27ـ �أفراح النمر :قدمت �أربع لوحات الأوليتني اختارت �صور معرب عن امل�أ�ساة ب�شكل يدعو للده�شة،
ولوحتني لوجوه بالطريقة التكعيبية.
28ـ فتحية الها�شم :قدمت لوحتني لوجوه حاولت من خالل الأطفال تعرب عن الرباءة �ألهتها عن
االعتناء باللون ،و�أخرى للحيوان الأليف كالقطة.

29ـ �سارة امل�شهد� :أف�ضل ما قدمته الطبيعة ال�صامتة �أكرث من املنظر الذي يحتاج �أكرث يف
املعاجلة.
30ـ �إ�سالم املحميد :يف طرحها للوجوه �إجادة يف ر�سم البورتريه �أ�صبغت عليها الألوان احلارة
مما �أعطاها �أكرث دفئا.
31ـ زهرة �آل م�سلم :ما قدمته كال�سيف والعني له دالالت رمزية تعبريية كالقوة وال�سلطة ،و�صورة
المر�أة تلتقط الرز بها مهارة� ،أما القطع املتعدد للم�سل�سل الإيراين لنبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم
و�ضعته يف بانوراما فيلم ا�ستعرا�ضي ،هو بحق عبقرية �إيرانية يف الإبداع الفني لي�س يف التمثيل
فقط بل فنيا �إذ �ألهم الكثري بتفا�صيل در�سناها عن الفنون امل�صرية القدمية يف مواد تاريخ الفن
للح�ضارات القدمية ،وجدتها حتى يف احلذاء الذي يلب�سه معظم املمثلني وعلى �صدورهم مما
يده�ش �أكرث الفنانني �إبداعا لهذا املنجز.
32ـ �أمل ال�سعيدي :قدمت لوحتني لوجوه عليها �إ�ضاءة ولوحتني �أخريني بانوراما للدوخلة بها
رمزية �شعبية ،ولوحة فتاة تت�أمل ات�سمت بالدقة و�أعطت ر�ؤيا خا�صة لأفق البحر
ـ كما �أن هناك دورة تكونت من ع�شر م�شاركات تقودها الفنانة غادة احل�سن التي تقول ( :موجة
�إثر موجة  ..وتتهادى ال�سفن يف بحار فنون  ...فنون القطيف منبع احل�ضارة ومنبت الإبداع تقدم
موجة جديدة من بناتها الواعدات)...
1ـ �سلمى حيان  :قدمت ثالث لوحات ات�سمت بامللم�س و�أوحت باللون الأزرق احلامل للأمل.
2ـ فاطمة العبد رب النبي  :قدمت يف ثالث لوحات تعبري عن اجلو البارد بطرح لبيئة الثلوج
وا�ستخدمت التنقيط.
3ـ ميعاد هالل  :ر�سمت الفرا�شة والورد وبرزت فيهما الدقة ،كما يف لوحة احل�صان ،ولها لوحة
القارب عند ال�شاطئ واملوج.
4ـ عال الدبي�سي :قدمت لوحتني قوارب على ال�شاطئ ون�سر لرمزية ال�شموخ.
5ـ مئاب ال�شبيب :قدمت �أربع لوحات وخا�صة الدمى التي ت�ؤكد على حتمية التحكم� ،أما الأخرتني
و�إمياءات اليدين مع جودة يف الن�سب.
6ـ زينب البدراين :قدمت اجلنني يف فقاعة مع التطور الطبيعي له وطبعت اليد عند احلمامة
فيهما مدلوالت خا�صة ،كما يف لوحة ال�صخور ،ولها طبيعة �صامتة جيدة.
7ـ زينب ال�شيخ  :ا�ستخدمت املاء والقطرات كنبع الأمل وري العط�ش.
8ـ زينب هبوب :حماوالت جادة يف الطبيعة ال�صامتة مع خلفية زرقاء.
9ـ �سلمى حيان :حاولت من خالل امللم�س �أن �شيئا.
10ـ حليمة الدرورة :جتربة بالتنقيط بقلم التحبري.
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�أنواع الت�صوير الفوتوغرايف2-
حتدثنايف العدد ال�سابق عن ثالثة �أنواع من �أنواع الت�صوير الفوتوغرايف وهي «ت�صوير املناظر الطبيعية ,ت�صوير احلياة الربية ,و �أخريا الت�صوير
الليلي .نوا�صل معكم يف هذا العدد احلديث عن بقية �أنواع الت�صوير الفوتوغرايف ونبد�أ حديثنا بالت�صوير املعماري
الت�صوير املعماري

Architecture:

اع
داد فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود

يهتم هذا النوع من الت�صوير
باملباين املعمارية و�إبراز
جمالها بطرق فنية وي�شمل
هذا النوع كال من الت�صوير
الداخلي للمباين واخلارجي
�أي�ضا� .أغلب ما يكون الهدف من
هذا الت�صوير اما التوثيق التاريخي
للمباين القدمية �أو لأغرا�ض الدعاية
والإعالن من �أجمل فوائد هذا النوع
هو التعريف باحل�ضارات املختلفة عن
طريق عر�ض الهند�سة املعمارية لدى
�شعوبها.

احلياة اليومية

بعد�سة عبا�س اخلمي�س

Daily Life :

يت�ضح لنا تعريف هذا النوع من ا�سمه
وهو باخت�صار ت�صوير مظاهر احلياة
اليومية من حولنا من �أنا�س يتجولون
�أو يعملون و�أي�ضا �صور املقاهي والأزقة
وال�شوارع...الخ .ويدخل �ضمن هذا
النوع ت�صوير ال�شارع Street
 .Photographyيعترب هذا
النوع من �أ�سهل الأنواع من حيث
امكانية العمل به ولكن املتخ�ص�ص
فيه يعلم �صعوبته خ�صو�صا �أنه يتطلب
وجود �أ�شخا�ص قد ال تعجبهم فكرة
وجودهم �ضمن �إطار ال�صورة و�أي�ضا
يف �صعوبة حتديد ايجاد مو�ضوع مل
يطرق من قبل.
بعد�سة �أثري ال�سادة

�سمفونية ال�ضوء

الت�صوير ال�صحفي

photojournalism:
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يعترب هذا النوع الأكرث ا�ستخداما بني
امل�صورين املحرتفني حيث تعتمد وكاالت
الأنباء عليهم يف احل�صول على توثيق
لكل ما يحدث على ال�ساحات ال�سيا�سية �أو
االجتماعية �أو احلوادث الطبيعية ويتطلب
هذا النوع �شجاعة و�سرعة و�إحرتافية عالية
الخت�صار كل ما يحدث يف �صورة تقرب
الو�ضع ملن يراها.

ت�صوير الوجوه

ت�صوير احلياة ال�صامتة

Portrait

يناف�س هذا النوع النوع
ال�سابق من حيث عدد
حمبيه وال�سبب معروف
وهو �أن جميعنا يحب توثيق
الأحداث و�إن كان معظم ما
يقوم به الأكرثية هو ت�صوير
املنا�سبات ب�شكل عام وقلما
يتم الرتكيز على مالمح
�شخ�ص بحد ذاته وهو ما
يف�ضل عمله يف هذا النوع
من الت�صوير حيث يكون
الرتكيز غالبا على عني
بعد�سة نايف ال�ضامن
ال�شخ�ص حيث �أنها ت�شكل
م�صدر قوة ال�صورة .وكلما مت �إبراز معامل وتفا�صيل الوجه كلما زاد
جمال ال�صورة وخ�صو�صا عند ت�صوير كبار ال�سن و�إظهار �أثر ال�سنني
على وجوههم .بالطبع يدخل ت�صوير جمموعة من الأ�شخا�ص �ضمن
هذا النوع من الت�صوير .عادة تكون �أغلب ال�صور يف هذا النوع تكون
توثيقية وتكون خم�ص�صة للعر�ض اخلا�ص ولي�س العر�ض العاموي
دخل �ضمنها اي�ضا ال�صور ال�شخ�صية التي ن�ستخدمها ب�شكل يومي يف
جميع معامالتنا التي تتطلب وجود �صورة �شخ�صية كاجلواز ورخ�صة
القيادة...الخ

Still Life

يتم يف هذا النوع ت�صوير اال�شياء الثابتة والتي يتم ترتيبها وت�سيقها
ب�شكل معني يعتمد على مهارة وابداع امل�صور -او م�ساعده – وي�ستخدم
هذا النوع بكرثة يف ت�صوير الإعالنات .يعترب هذا النوع من االنواع
التي نراها بكرثة يف خليجنا العربي وال�سبب هو ان الت�صوير يتم
بداخل مكان مكيف وبذا ال ت�ؤثر عليه �صعوبة الأجواء يف اخلارج واي�ضا
فت�صويره ال يتطلب اخلروج مع كل املعدات اىل مكان قد يكون بعيدا
وقد ال تكون نتائجه مثلما نتوقع.اغلب ا�ستخدامات هذا النوع هو جمال
ت�صوير املنتجات.
بعد�سة هدى الرهني

الت�صوير الريا�ضي

Sport

يعترب الكثريون الت�صوير الريا�ضي جزء ًا من الت�صوير الفوتوغرايف
حيث �أنه يعترب توثيقا للحدث ويتطلب ال�سرعة واالحرتافية و يحتاج
اىل معدات خا�صة ولكن هنا يجب على امل�صور الريا�ضي �أن يكون ملم ًا
بقوانني اللعب الريا�ضية التي ي�صورها لزيادة فر�ص احل�صول على
لقطات مميزة.

بعد�سة هادي ال�سنان

داد فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود
اع
داد فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود
اع

بعد�سة ح�سني ر�ضوان

د�/إبراهيم امل�سلمي

الطبية
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من الر�سالة الذهبية

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

هذه مقتطفات من الن�صائح واالر�شادات
ال�صحية التي وردت يف ر�سالة �أبي احل�سن
علي بن مو�سى الر�ضا عليه ال�سالم �إىل
اخلليفة العبا�سي امل�أمونحيث قال الإمام
عندما �س�أل يف ح�ضرة الأطباء والفال�سفة
فيا يتعلق بال�صحة واملر�ض (:عندي من
ذلك ما جربته  ،وعرفت �صحته  ،باالختبار
ومرور الأيام  ،مع ما وقفني عليه من م�ضى
من ال�سلف مما ال ي�سع الإن�سان جهله  ،وال
يعذر يف تركه)وقد ف�صل الإمام يف ر�سالته
التي �أعجب بها اخلليفة العبا�سي و�أمر
بكتابتها مباء الذهب نقتطف منها مايخ�ص
اجلهاز اله�ضمي:
 -1وانظر ما يوافقك ما يوافق معدتك  ،ويقوى عليه بدنك وي�ستمرئه من الطعام
وال�شراب.

وهذا ماي�ؤيده الذوق يف الأكل ومن الناحية العلمية ي�ساعد اجلهاز اله�ضمي يف �سرعة
اله�ضم لأن كلما كان الطعام مقبوال لدى النف�س كلما زادت كمية الع�صارة الها�ضمة
التي ته�ضم الطعام ب�سرعة والعك�س �صحيح.
 -2وارفع يدك من الطعام وبك �إليه بع�ض القرم  ،فانه ا�صح لبدنك واذكي لعقلك.
ي�شري الإمام عليه ال�سالم �إىل حقيقة علمية �أن للمعدة والأمعاء قدرة حمدودة يف
التحمل فكلما قل الطعام كان �أ�سهل على اجل�سم ه�ضمه ويدع القلب ل�ضخ الدم
�أكرث �إىل املخ واجلهاز الع�صبي ملمار�سة و�ضيفته ب�شكل �أقوى وكما قيل يف ذم البطني
(البطنة تذهب الفطنة)
 -3ومن �أراد �أن ال ت�ؤذيه معدته فال ي�شرب على طعامه ماء حتى يفرغ منه  ،ومن فعل
ذلك رطب بدنه  ،و�ضعف معدته  ،ومل ت�أخذ العروق قوة الطعام  ،لأنه ي�صري يف املعدة
فجا �إذا �صب املاء على الطعام �أوال ف�أول).
وهذه حقيقة علمية �أن �شرب املاء يخفف احلام�ض املعوي الها�ضم للطعام وي�سبب
ع�سر اله�ضم ال�سيما �إذا كان الطعام يحتوي على ن�سبة عالية من الربوتني والدهون
وكذا ي�شغل فراغا كبريا من املعدة وي�شعر ال�شخ�ص باالمتالء بالطعام قبل االكتفاء
احلقيقي
*ا�ست�شاري اجلهاز اله�ضمي م -الوالدة والأطفال الدمام

عالج مر�ض فقر الدم املنجلي بعقار الهيدروك�سي يوريا
�إعداد/الدكتور �إبراهيم الدبو�س
تاريخ عقار الهيدروك�سي يوريا
عقار الهيدروك�سي يوريا  :هو �أحد الأدوية القدمية  ،التي يرجع تاريخ تركيبه �إىل عام
1869م .وقبل حوايل �أربعني �سنة  ،مت ا�ستخدم هذا العقار يف عالج ال�سرطانات ،
ويف �سنة 1984م  :بد�أت بع�ض الدرا�سات تُظهر فائدته يف امل�صابني مبر�ض فقر الدم
املنجلي .
ت�صريح املعهد ال�صحي الوطني الأمريكي :
و�سرعان ما بانت فائدة هذا العقار  ،ف�صرح املعهد ال�صحي الوطني الأمريكي يف
�سنة  1995م عن جناح هذا العقار يف عالج نوبات الأمل يف املر�ضى البالغني امل�صابني
مبر�ض فقر الدم املنجلي  ،وتقليل ن�سبة حدوث نوبات املتالزمة ال�صدرية واحلاجة
�إىل نقل الدم.
ت�صريح �إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية:
ويف �سنة  1998م � ،صرحت �إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ر�سمي ًا بجواز ا�ستخدام
هذا العقار يف املر�ضى امل�صابني بفقر الدم املنجلي الذين تتجاوز �أعمارهم  18عام ًا
ويعانون من ثالث نوبات �أمل �أو �أكرث �سنوي ًا التي ت�ؤدي �إىل التنومي يف امل�ست�شفى .
ا�ستخدام هذا العقار يف الأطفال:
تتالت الدرا�سات التي ب ّينت فائدة هذا العقار يف الأطفال  ,حتى يف ال�سنة الأوىل من
�أعمارهم  ،بفائدة ال تقل عن ا�ستخدامه يف الكبار  ،من غري ت�أثري على النمو يف الوزن
والطول  ،،وكذلك على تطور النمو يف مرحلة البلوغ  ،ومل حتدث �آثار �سلبية معتد بها
على املدى الق�صري .

دواعي ا�ستخدام هذا العقار :
قد �أظهرت الدرا�سات فائدة هذا العقار يف احلاالت التالية :
.1الإ�صابة بثالث نوبات �أو �أكرث من نوبات الأمل التي حتتاج �إىل التنومي يف ال�سنة .
.2حدوث نوبة املتالزمة ال�صدرية احلادة .
.3حاالت فقر الدم املزمن .
وقد د ّلت بع�ض الدرا�سات على احتمال فائدة هذا العقار يف احلاالت التالية:
.1حاالت ال�سكتة الدماغية  ,كبديل عن نقل الدم املزمن  ,ملنع حدوث ال�سكتة الدماغية
م�ستقب ًال.
.2بع�ض حاالت الق�سوح املتكرر  ,بعد ف�شل طرق العالج الأخرى
كيفية ا�ستخدام هذا العقار :
ُيو�صف هذا العقار للم�صابني بفقر الدم املنجلي  ,حتت �إ�شراف الأطباء املتخ�ص�صني ,
ذوي اخلربة يف �إ�ستخدامه  ,والذين �سيقّدرون اجلرعة املفيدة اخلالية من امل�ساوىء.
ومن اجلدير بالذكر �أنه بالرغم من الت�صريح الر�سمي با�ستخدام هذا العقار
للم�صابني مبر�ض فقر الدم املنجلي من قبل �إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية � ،إال �أن
البيان قد �شدد على �أهمية متابعة الدرا�سات ملعرفة �آثاره ال�سلبية على املدى البعيد  ،ال
�سيما االحتمال النظري للإ�صابة بال�سرطان  ،والت�أثري على الأجنة .
يفرز هذا العقار يف احلليب الطبيعي �إذا تناولته الأم املر�ضعة  ،و�أثره غري معلوم على
الر�ضيع  ،فينبغي جتنب هذا العقار �أثناء الر�ضاعة الطبيعية .
نن�صح كل امر�أة بتجنب احلمل �أثناء تناولها �أو تناول زوجها هذا العقار .
وملعرفة املزيد عن هذا العقار
ميكن الرجوع �إىل كتابنا  :الهيدروك�سي يوريا الدواء الفعال ملر�ض فقر الدم املنجلي .

م�سائل عاملية
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بقية العامل لي�ستمر الفقر .زيادة الفقر والديون �أجربت على �إنقا�ص ميزانيات ال�صحة
والتعليم وهذه هي الأ�شياء الرئي�سية التي ت�شكل الأ�سا�س يف �ضمان الت�أثري الأقل لهذه
امل�شاكل .يف حني �أن الكثري من التقارير الإخبارية والتغطيات التي عادة تكون عن
�سوق املال واالقت�صاد واحلروب والإرهاب وعدد قليل من ال�صراعات خمتارة يغيب
عن الإعالم العدد الكبري من املت�ضررين الذين ميوتون من �أمرا�ض املناطق احلارة
واملعدية والتي ميكن الوقاية وال�شفاء منها.
هنالك احد ع�شر مليون �شخ�ص يف البلدان الفقرية ميوتون من الأمرا�ض املعدية من
هذا العام وبطريقة اخرى مع انتهائك من قراءة هذا العمود �سيكون قد تويف 100
�شخ�ص ون�صفهم من الأطفال.
من امل�ستغرب �أن وفيات االيدز �إىل الآن مل ي�صل �إىل بع�ض الأمرا�ض الرئي�سية الأخرى
�إال �أن االيدز يتلقى اهتماما �أكرث من غريه بالرغم �أن الأمرا�ض الثانية ممكن عالجها
والوقاية منها !.
الر�سالة التي نرغب �إي�صالها �أن هنالك العديد من الأمرا�ض التي ميكن الق�ضاء عليها
او التقليل من �أ�ضرارها �إذا تعاونت املنظمات العاملية مع بع�ضها وخ�ص�صت جزءا
جيدا من ميزانياتها بدال من �إهدار املال على الت�سلح وهذا بال �شك �سريفع دخل الدول
وي�ساعد على �إنتاج جيل قوي معمر ونا�شط.
ترجمة د� .شادي ابوال�سعود
منظمة ال�صحة العاملية

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

كثري من النا�س معظمهم من البلدان اال�ستوائية من
العامل الثالث ميوتون من �أمرا�ض قابلة للعالج �أو
الوقاية منها مثل املالريا ،ال�سل الرئوي ،والتهابات
اجلهاز التنف�سي ال�سفلي .يف عام 1998م هذه
الأمرا�ض �أدت �إىل وفاة � 6100000شخ�ص معظم
ه�ؤالء ماتوا لعدم توفر الأدوية �أو �أنها مل تعد فعالة
�أو لأن وجودهم ال قيمة له.
ما هو القاتل الأكرث من احلروب وال�صراعات ؟
مبراعاة الآتي مليار �شخ�ص يفتقرون �إىل �أنظمة
الرعاية ال�صحية �أكرث من  8ماليني طفل حتت �سن
� 5سنوات ميوتون من �سوء التغذية وهذه الأمرا�ض
ميكن الوقاية منها يف الغالب .يف عام  2002تويف
ما يقارب من  1مليون �شخ�ص من الأمرا�ض املعدية
وحدها وهذا �أكرث بكثري من الذين توفوا من الكوارث
الطبيعية �أو من �صنع الإن�سان كاحلروب.
انت�شر فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ب�سرعة
التقديرات لعام 2008م من برنامج الأمم املتحدة
امل�شرتك UNAIDSما يقرب 33400000
الذين يعي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
وهنالك  2.7مليون �إ�صابة جديدة بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية وعدد  2مليون الوفيات الناجمة عن الإيدز.
�أما بالن�سبة ملر�ض ال�سل فهو يقتل  1.3مليون �شخ�ص كل عام مع  9.4مليون حالة
جديدة ت�شخ�ص �سنوي ًا ،وي�صاب �شخ�ص ما يف العام مع ع�صيات ال�سل يف كل ثانية،
على العموم ثلث �سكان العامل م�صابون بع�صية ال�سل .ال�سل هو ال�سبب الرئي�سي لوفاة
الأ�شخا�ص امل�صابني بنق�ص املناعة املكت�سبة وي�شكلون حوايل  %13من وفيات االيدز يف
جميع �أنحاء العامل .يف �إفريقيا االيدز هو امل�سبب الوحيد النت�شار مر�ض ال�سل خالل
الع�شر �سنوات املا�ضية.
بالنظر �إىل مر�ض املالريا
املالريا ت�سبب �إ�صابة  243000000وتت�سبب بوفاة � 863000سنوي ًا 2000 ،طفل يوميا
ميوتون يف �إفريقيا من املالريا �أي حالة وفاة كل  45ثانية .على حد علم منظمة ال�صحة
العاملية املالريا �سببها الفقر وكذلك ت�سبب الفقر
�أما بالن�سبة �إىل مر�ض احل�صبة � 164000شخ�ص معظمهم من الأطفال حتت �سن
اخلام�سة تويف من مر�ض احل�صبة يف عام  2008على الرغم من التح�صني الفعال
والذي يت�ضمن اللقاح وعدات اللقاح امل�أمونة تكلف اقل من دوالر �أمريكي لأكرث من
 40عاما.
الفقر والأحوال االجتماعية امل�صنوعة من قرارات الإن�سان واملنظمات الإن�سانية
وامل�ؤ�س�سات العاملية وذلك لت�شكل االقت�صاد العاملي مل�صلحة الدول الغربية على ح�ساب

الطبية

�إ�شراف الدكتور �شادي �أبو ال�سعود
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د�.إح�سان علي بوحليقة
تتعامل وزارة الإ�سكان مع ق�ضية ذات ت�أثري وا�ضح على �شرائح
املجتمع ال�سيما ال�شابة منه ،ف�إمتالك الأ�سرة مل�سكن ميثل منعطف ًا
�أ�سا�س ًا يف ا�ستقرارها االجتماعي ويعد عالمة من عالمات النجاح
االقت�صادي .وبالتاكيد فمتطلبات الأ�سرة -فيما يت�صل مب�سكنها-
تتغري تبع ًا للتغريات يف احتياجات اال�سرة من حيث عدد الأفراد
وكذلك تبع ًا مل�ستوى الدخل الذي حققته الأ�سرة وبالتايل م�ستوى
الرفاه .وهكذا ،ف�إن نظرة الأ�سرة لل�سكن تتقلب تبع ًا مل�سار الأ�سرة
من مرحلة التكوين ثم النمو وبعد ذلك االنكما�ش ،و�أي�ض ًا تبع ًا
للنجاح االقت�صادي ..وعليه ،جند �أن العديد من الأ�سر تنتقل
من �سكن لآخر مبا يعك�س �إمكاناتها واحتياجاتها ..ولعل التحدي
الكبري هو �أمتالك الأ�سرة مل�سكنها الأول ،ففي ذلك �ضمانة
مهمة لإ�ستقرارها ،وبعد ذلك ف�إن �إمكانات الأ�سرة هي التي
حتدد النقالت الالحقة مل�ساكن �أ�صغر او �أكرب كما حتدد م�ستوى
الرفاهية والفخامة يف تلك امل�ساكن.
وبالت�أكيد ف�إن �إهتمامات وزارة الإ�سكان تكمن يف متكني �أو�سع
�شريحة من الأ�سر من �إمتالك م�سكن ي�أويها� ،أي متكينها من
�إمتالك م�سكنها الأول..ومع ذلك فهذا مطلب عمالق بالنظر ملا
يعنيه من احلاجة لبناء مئات الآالف من الوحدات ال�سكنية يف
مدى زمني حمدود .ووزارة الإ�سكان كانت موجودة يف ال�سابق،
و�أعيدت حالي ًا كوزارة م�ستقلة لإعتبارات عديدة؛ فبعد �إن�شاء
هيئة للإ�سكان (قبل نحو �أربع �سنوات) وتبدي مالمح ا�سرتاتيجية
اال�سكان التي �أ�شرفت الهيئة العامة لال�سكان على و�ضعها
فقد بد�أت تت�ضح بجالء �أهمية الإ�سكان للم�ساهمة يف حتقيق
اال�ستقرار االجتماعي والرفاه االقت�صادي للأ�سر ،خ�صو�صا عند
الأخذ يف االعتبار -كما هو موثق يف اخلطة اخلم�سية التا�سعة� -أن
ن�سبة ال�سعوديني ممن ميتلكون منازل تقدر بنحو  60يف املائة،
واملنظور اال�سرتاتيجي للمملكة يهدف �إىل رفع هذه الن�سبة �إىل
 80يف املائة ،بحلول عام  ،2024و�أن عدد الطلبات املرتاكمة لدى
�صندوق التنمية العقارية بلغ قرابة � 500ألف طلب ًا ،و�أن اململكة
بحاجة لبناء � 250ألف وحدة �سنوي ًا على مدى �سنوات اخلطة
اخلم�سية التا�سعة� ،أي حتى نهاية العام  .2014هذه املعطيات تبني

�أن التعامل مع ملف الإ�سكان هو حتدي قائم والبد من التعاطي
معه ا�سرتاتيجي ًا وعلى مدى �سنوات قادمة.
واملبادرة التي �أعلن عنها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز ،لبناء � 500ألف وحدة �سكنية �ستولد ع�شرات
امل�شاريع الإ�سكانية باعتبار �أن ق�ضية الإ�سكان ذات �صلة وثيقة
بكل مدينة وبلدة وهجرة ومركز يف اململكة ،وبذلك جند �أن
ق�ضية الإ�سكان هي ق�ضية وطنية ،مثل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
وحت�سني م�ستوى املعي�شة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن ال�صحة والتعليم،
كما �أن حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي لرفع ن�سبة من ميتلك م�سكن ًا
�إىل  80يف املائة خالل �أقل من  15عاما هو حتدٍ حقيقي تتطلب
ترجمته و�ضوحا ا�سرتاتيجيا و�سيا�سات حمددة ،و�آليات تنفيذ
قادرة على حتويل هذا الطموح �إىل حقيقة ،وجهاز تنفيذي تتاح
له الإمكانات جلعل ال�سكن خيار ًا يف متناول املواطنني وو�ضع تلك
الر�ؤية مو�ضع التنفيذ الناجز.
ومن خالل الدعم املايل الكبري واال�صالحات التنظيمية لقطاع
الإ�سكان مبا يف ذلك التعزيزات املتوا�صلة ملوارد �صندوق التنمية
العقارية ،فمن املتوقع �أن ت�ضيف احلكومة عددا كبريا من الوحدات
ال�سكنية ملا هو قائم حالي ًا .وال ميكن �أن يغيب عن الذهن� ،أن
الأمر ال ينتهي عند تنفيذ م�شاريع الإ�سكان -مبا يف ذلك املبادرة
ال�ضخمة التي �أعلن عنها خادم احلرمني ال�شريفني م�ؤخر ًا -بل
�أن وزارة الإ�سكان معنية بال�ش�أن الإ�سكاين يف اململكة برمته،
ومن ذلك ما يوفره �صندوق التنمية العقاري من قرو�ض �إ�سكانية
ومبادرات للتمويل بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية واملعنية
بالتمويل والرهن العقاري يف هذا ال�ش�أن ،وبالت�أكيد �سيت�أثر هذا
مع �صدور حزمة الأنظمة ذات ال�صلة بالتمويل والرهن العقاري
بعد �أن �أجازها جمل�س ال�شورى قبل �أيام .مما يعني �أن �سوق
اال�سكان ال�سعودية �أمام مزيد من العر�ض ل�شرائح اال�سكان التي
ت�ستهدف منخف�ضي الدخل وحمدودي الدخل ،وبذلك تعالج
النق�ص الفادح يف ال�شريحة الأوىل و�إرتفاع الأ�سعار الذي تكابده
ال�شريحة الثانية.
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�ص .ب  455 :القطيف  31911ت  - 8558304 / 8552051 :فاك�س  - 8541971 :فرع �شارع القد�س 8526877 :
الدمام املحمدية ت  - 8502188 :الدمام خمطط (  ) 8ت  8417168 :تلفاك�س  8415284 :فرع طريق اجلبيل ت 8185992 - 8185991 :

نقدم لكم الأف�ضل
للمبنى الأمثل
ب�أ�سعار منا�سبة
 حديد ت�سليح � -شبك خر�سانة ( �أ�سود  -جملفن � -إيبوك�سي ) حديد مطلي بالأيبوك�سي طابوق �أ�سمنتي � -أحمر  -عازل  -جريي الطابوق الأبي�ض العازل اخلفيف ( كويتي ) �سراميك و�أطقم �صحية وخالطات  -م�ساكات �أبواب حديثة قرميد ب�أنواعه  -رخام  -عوازل -بالط �أر�ضيات � -سدا�سي � -أر�صفة

امل�صنع ال�سعودي للطابوق اخللوي

اجلبيل ت  - 3575566 :ف 3575570 :

م�صنع الدمام ل�شبك حديد اخلر�سانةوالتك�سية والأ�سالك
Dammam Wire Mesh, Coating & Wires Factory
الدمام ت  - 8121030 :فاك�س 8121078 :

�شبك حديد �أ�سود جملفن مطلي بالأبوك�سي بجميع املقا�سات
حديد مطلي بالأيبوك�سي
�أ�سالك تربيط �أ�سود جملفنة PVC
�شبك �أ�سوار � -شبك دجاج � -شبك �شائك
قطع وثني وا�ستعدال احلديد

خر�سانة  -طابوق  -حديد

قريب ًا �سيتم االنتقال �إىل املقر اجلديد ب�صناعية الأوجام

�شركة عبد رب الر�سول ح�سن �شهاب و�إخوانه
ABD RAB AL-RASOUL HASAN SHEHAB & BROTHERS COM
القطيف � -شارع العوامية � -ص  .ب � 103ص  .ب  - 184 :القطيف  - 31911اململكة العربية ال�سعودية
تلفون  - 8514523 / 8510107 / 8520903 / 8555804 :فاك�س 8556346 :
Qatif- AL-Awamiah Street - P.O.Box 184 - P.O.Box 103 - Qatif 31911 - Saudi Arabia
Tel : 8555804 / 8520903/ 8514523 - Fax : 8556346

