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مقال
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صر اهلل

نزار قباين � :صوت منطلق..رف�ضا ومتردا واحتجاجا!
مع هذا احلراك ال�شبابي املبثوثة فيه روح الثورة يف عاملنا العربي  ،تراءى يل أ�ن أ��ستعيد
وجه ال�شاعر ال�شهري نزار قباين لنتعرف من جديد على �صوت من أ�برز �شعراء العرب
والذي حاول أ�ن يعرب عن �صوت التمرد والرغبة يف االنفالت من أ��سر أاليديولوجية ال�ضيقة
قبل �سنوات طويلة.
نزار قباين املنحدر من �ساللة تركية كان �صوتا عربيا بامتياز � ،سخر موهبته من أ�جل ثالث
ق�ضايا رئي�سية توازت فيها املعطيات اجلمالية مع املنطلقات الفكرية .هذه الق�ضايا هي حق
املر أ�ة يف أ�ن يكون لها �صوتها اخلا�ص بعيدا عن الو�صاية  ،والرغبة يف التحرر من النظام
الرتاتبي للمجتمع ال�شرقي املكبل ب أ�ثقال متوارثة  ،و أ�خريا اعتبار احلياة مغامرة م�ستمرة
للتفرد وال�شعور بالكرامة ا إلن�سانية.
آ
تلك الق�ضايا مل تكن مت�شظية  ،ويعمل كل منها مبعزل عن الخر لكنها متازجت وتداخلت
�إىل حد كبري خالل رحلته مع ال�شعر  ،وقد ر أ�يت أ�ن �شعره يقع يف نطاق الرومان�سية اجلديدة
مع ب�سط م�ساحة من اللعب الت�صويري رغبة يف اجرتاح أ�فق معماري خمتلف لن�صو�صه
ال�شعرية  ،حيث ت�صدح املو�سيقى  ،ويلعب ا إليقاع دورا مهيمنا يف ف�ضاء الن�ص  ،وقد أ�مكنه
أ�ن يحقق ذيوعا وانت�شارا كبريا ألنه كان ميتلك املوهبة الفطرية  ،والنظرة الثاقبة  ،والقدرة
على االنطالق بعيدا عن القيود املتعارف عليها.
ولد قباين يف احلادي والع�شرين من مار�س �سنة  ، 1923ونال �شهادة البكالوريا من الكلية
العلمية الوطنية يف العا�صمة دم�شق ،وتخرج يف العام  1945من كلية احلقوق يف اجلامعة
ال�سورية ،وهي جامعة عريقة طاملا خرجت أ�جياال من املفكرين والكتاب والعلماء  .وقد
عمل بعد تخرجه دبلوما�سيا يف وزارة اخلارجية ال�سورية ك�سفري يف عدة مدن من أ�برزها
القاهرة ،مدريد ،لندن ،بريوت  ،أ
والخرية كانت حتتل ب ؤ�رة اهتمامه فمنها خرجت جل
أ�عماله �إىل النور  ،وهي التي متيزت بطباعة راقية  ،أ�نيقة  ،جميلة تنا�سب ق�صائده التي
تغزلت يف الن�ساء  ،ب�شكل خمتلف وبجر أ�ة يح�سد عليها .
وظيفيا ارتقى ال�سلم بف�ضل مهارته الدبلوما�سية  ،ففي العام  ، 1959وبعد امتام الوحدة
بني م�صر و�سورياُ ،عني �سكرتري ًا ثاني ًا للجمهورية العربية املتحدة يف �سفارتها بال�صني.
وظل يراوح بني ال�شعر والعمل الدبلوما�سي والقن�صلي �إىل أ�ن قدم ا�ستقالته يف العام ،1966
بعدها تفرغ متاما مل�شروعه ال�شعري الذي أ�حدث جدال وا�سعا يف حقل الثقافة العربية بني
متحم�س لكتاباته ومروج لها  ،وبني مناه�ض �شديد العداء ملنطلقاته  ،وكل كان لديه أ��سبابه
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اخلا�صة .
بني احلب والعتاب :
هو عا�شق للن�ساء  ،متيم بالوطن  ،وكثريا ما ميزج الع�شقني يف قارورة عطر أ�ندل�سية كما
جنده يفعل يف ق�صيدة له بعنوان " من مفكرة عا�شق دم�شقي "  ،وهي التي اخرتناها
لنعاجلها نقديا ب�شكل ي�ستدعي مالمح التجربة بكل مفرداتها  ،و أ�قانيمها اجلمالية ،
و�سوف يكون اال�ستهالل �صافيا ورائقا :

فر�شت فوق ثراك الطاهـر الهدبـا
حبيبتي أ�نـت ...فا�ستلقي ك أ�غنيـ ٍة
أ�نت الن�ساء جميع ًا ..ما من امـر أ� ٍة
يا �شام� ،إن جراحي ال �ضفاف لها

فيا دم�شـق ...ملاذا نبـد أ� العتبـا؟
على ذراعي ،وال ت�ستو�ضحي ال�سببا
أ�حببت بعدك� ..إال خلتها كـذبا
فام�سحي عن جبيني احلزن والتعبا

هذا النوع من الع�شق يجعل وجه الوطن هو نف�سه وجه احلبيبة  ،نالحظ م�ساحة من العتاب
الرقيق  ،والبوح اجلميل  ،والدقة يف اختيار أاللفاظ التي تنقل ب�صدق و أ�مانة م�شاعره
الفيا�ضة جتاه هذا الوطن املقد�س الذي يعي�ش حالة من احلزن متاثل أ�حزان ال�شاعر
الدم�شقي املحب لرتاب بلده والذي ت�سبب �سفره وهجرته يف �آالم مربحة ال حدود لها .
وهنا يكون الرجوع أليام الطفولة ومراتع ال�صبا �سببا لل�شعور بالرباءة أالوىل وبكارة
أال�شياء  ،خا�صة أ�ن الزمن قد عاود منغ�صاته مع االغرتاب وال�ضياع يف بالد غريبة الوجه
واليد والل�سان .هاهو يت أ�مل تلك أاليام البعيدة ب�شيء من احلنني اجلارف والنظرة املثقلة
بالبهجة :

و أ�رجعيني �إىل أ��سـوار مدر�سـتي
كنز طمرت بها
تلك الزواريب كم ٍ
وكم ر�سمت على جدرانها �صـور ًا
أ�تيت من رحم أالحزان ...يا وطني

و أ�رجعي احلرب والطب�شور والكتبا
وكم تركت عليها ذكريات �صـبا
وكم ك�سرت على أ�دراجـها لعبا
أ�قبل أالر�ض أ
والبـواب وال�شـهبا

غري أ�ن هذا الرجوع امل�ستحيل يبدو حال رومان�سيا  ،يفي�ض بالطيبة والدفء والرباءة
فاليد التي تر�سم �صورا على اجلدران هي نف�سها التي ك�سرت يف غفلتها لعبا جميلة  ،ولذا

حبي هـنا ..وحبيباتي ولـدن هـنا
أ�نا قبيلـة ع�شـاقٍ بكامـلـها ومن
فكـل �صف�صافـ ٍة حولتها امـر أ� ًة

فمـن يعيـد يل العمر الذي ذهبا؟
دموعي �سقيت البحر وال�سحبا
و كـل مئذنـ ٍة ر�صـعتها ذهـبا

يزيد على ذلك أ�ن ال�شاعر يحول أ��شجار ال�صف�صاف �إىل ن�ساء  ،وهو الت�شبيه الذي ال يرقى
�إليه كونه قادر على تر�صيع ا آلذن بالذهب  ،فاملئذنة مبرجعيتها التاريخية وال�شعبية تكت�سب
جاللها من �سموقها وب�ساطتها و�شحنتها التعبريية واقرتانها بال�سمو واالرتفاع وهو ما ينق�ض
فكرة " الذهب " متاما.
أ
أ
وحتى يف �صورته أالوىل لتحويل ال�صف�صافة �إىل امر�ة يبدو فيها املخاتلة فالنظرة العمق
هي حتويل املر أ�ة �إىل �شجرة �صف�صاف حيث معاين ا إلثمار والظل  ،واخل�صب والنماء .
لكنها عقلية قباين الذي ي�سمو باملر أ�ة فوق كل موا�ضعات الطبيعة مهما كانت را�سخة ،
جليلة ،عظيمة.
اغرتاب الوطن وغربة الذات:
ينحو ال�شاعر باجتاه حتديد أ�ماكن التي �شهدت طفولته  ،و�صباه ومطلع �شبابه  ،ي�ستح�ضرها
مع الب�ساتني التي هي جزء حي وعزيز من ما�ضيه لدرجة أ�نها تند�س بني أ�متعته .ويف �صورة
جد مبتكرة يعرث املحب على عناقيد عنب بني خيوط الثوب الذي كان يرتديه .ويكاد املوقف
يتكرر بتنويعات أ�خرى حني ي�شري �إىل متاعب االغرتاب حيث تتنامي الهموم التي ت�سكن
قلبه  ،فهو ي�شعر با آلالم حتا�صره حني يبتعد عن الوطن  ،ويح�س أ
باللفة كلما جاء لزيارته
 .ومن املده�ش أ�ن من يهرب من قب�ضة احلب ال ي�شعر بالطم أ�نينة فقلبه معلق بكل أال�شياء
التي أ�حبها .

هـذي الب�ساتـني كانت بني أ�متعتي ملا ارحتلـت عـن الفيحـاء مغرتبا
فال قمي�ص من القم�صـان أ�لب�سـه �إال وجـدت على خيطانـه عنبا
وهارب من ق�ضاء احلب ما هـربا
كـم مبح ٍـر ..وهموم الرب ت�سكنه
ٍ
ومع تنامي ا إلح�سا�س باخلواء  ،تكون العودة للتاريخ الذي يبث ر�سائلة فت�ستيقظ حوا�سه
كلية  ،وت�شيع يف ف�ضاء الن�ص نربة منك�سرة  ،ويده تقلب ال�سجل العظيم أ
للبطال الذين
ر�صعوا �سجل الوطن مبواقفهم ال�شجاعة.

فال خيـول بني حمـدان راق�صـ ٌة زهــو ًا ...وال املتنبي ٌ
مالئ حـلبا
ـم�ص نالم�سـه فـريجف القبـر من زواره غـ�ضبا
وقبـر خالد يف ح ٍ

مقال

كانت العودة بها طيف �شجي وحزين  .فهو قد رجع من منطقة أ�حزان خا�صة ليقبل أالر�ض
أ
والبواب وال�شهب املارقة يف �سموات املدينة التي أ�حبها وبادلته حبا بحب.
تنويعات على حلن الزمن :
يغلب على �شعر نزار قباين ا إلح�سا�س القوي بفعل الزمن  ،فهو يبدد هناءة أاليام ال�سعيدة،
وهو ميحو أال�شياء اجلميلة ويدفع بها �إىل �صندوق معتم يف الذاكرة  .يف " دم�شق " تتفتق
أ�كمام الزهور وينب�ض قلبه بحب الفتيات  ،وهو ينظر بقلب مكلوم لتلك أاليام التي �صارت
بعيدة حيث املر أ�ة تزين حياته وت�شعره بعنفوان احلياة وقدرته ـ هو ذاته ـ على العطاء مهما
كان بعيدا  ،وي أ�تي ال�س ؤ�ال ا�ستنكاريا للعمر الذي وىل  ،واندثر فمن ب�إمكانه أ�ن يعيد القوة
لعمر وهن  ،وج�سم انتبابه اخلور .رمبا مل يكن اعرتافا كامال غري أ�ن ما نقب�ض عليه يف
ت�ضاعيف ال�سطور يوجهنا نحو تلك الوجهة ؛ وهو ما يحاول أ�ن ينق�ضه بعد ذلك باعتباره
قبيلة من الع�شاق  ،مثل هذا الن�سق ال�شعري يذكرنا بق�صائد الفخر لفحول ال�شعراء يف
الع�صور العربية القدمية  ،ورغم امل�سحة الع�صرية يف الن�ص و�إعادة ت�شكيل الن�سب بني
الذات أ
وال�شياء �إال أ�ن ما يخفيه ال�شاعر بكلماته يدعو �إىل الت أ�كد من كونه مير مبحنة ،
تكاد تفت يف ع�ضده وحتدث انك�سارا يف نف�سه.
وال�شك أ�ن املبالغة بجعل دموعه ت�سقي البحر وال�سحب يف �آن تذكرنا بالكرم عند العرب فقد
كانت يد املمدوح ـ عادة ـ تهمي باملطر وتقهر القفر با إلنبات وهو نف�س ما يفعله قباين :

�إن قراءة مت أ�نية جتعلنا ندرك أ�نه ي�ستح�ضر أالماكن فيفر منها أالبطال كا�شفة عن فراغ
ي ؤ�رق بال ال�شاعر الذي يكت�شف اختفاء املتنبي  ،وحتى قرب خالد بن الوليد يرجتف غ�ضبا.
�إنه أالمل الذي ينتقل من جيل �إىل جيل عرب التحوالت التي طر أ�ت على املجتمع.
من عذوبة الذكرى �إىل أ�حزان ال�سيا�سة:
تكاد هذه الق�صيدة جتمع الذاتي باملو�ضوعي �إىل حد كبري  ،فنزار قباين بد أ�ها �شاكيا
مت أ�ملا على ذاته املت�شظية ثم عرج �إىل أ�ماكن ا�ستظل بها من هجري الوحدة ثم �سرعان ما
توقف أ�مام فرتة مف�صلية  ،انهزم فيها العرب على يد ال�صهاينة القادمني من أ�قطار أالر�ض
البعيدة هزمية مريرة  ،دامية.
ما بني القرب ال�ساكن الذي ي�شعر أ�نه ي�ضج باحلياة حيث كان فار�سه مقاتال �صنديدا وبني
موتى هم أ�حياء يدبون على أالر�ض تنتف�ض .ذلك معناه أ�ن أال�سلحة التي منتلكها مل تعد
قادرة على القيام بدورها يف الدفاع عن الوطن ومناجزة أالعداء .
أ
وهنا ترتفع درجة العتاب لت�صل �إىل مرحلة اللوم وت أ�نيب ال�سلطة التي بيدها مقاليد المور
حيث االهتمام بال�شكليات دون اجلوهر  ،واالرمتاء على أ�عتاب العجز حني ت�صبح ال�سيوف
ثلمة ك أ�نها م�صنوعة من خ�شب.
�صورة كررها قباين ب أ��شكال خمتلفة طيلة م�سريته  ،وهذا اللون من اللوم والتقريع
الذي ي�صل ملرتبة الذم يهدف �إىل ا�ستثارة الهمم  ،وعدم اال�ست�سالم للهوان أ�و الت�سليم
بالهزمية.
وهو ما يذكرنا بق�صيدته " هوام�ش على دفرت النك�سة " التي كتبها بعد هزمية اخلام�س
من يونيو �سنة  .1967لكنه يف هذه الق�صيدة يقدم �إملاحة خافتة ملا كان من � أش�ن الهزمية
الفاجعة  ،فيقع حتت �سطوة " ال�شكوى الدائمة "  ،فهو ي�شكو العروبة  ،ويكاد يطارد احلا�ضر
بالظلمة الكئيبة التي عا�شها جيل �سنة  1967حني عا�ش م أ��ساة الهزمية  .هو يرى أ�ن العرب
قد أ�دمنوا الهزمية والوقائع على أالر�ض تقول أ�ن ال�شعب العربي يف �سوريا وم�صر  ،قد حقق
ال�صمود وحارب �سنة  1973وانتزع انت�صارا نوعيا ثمينا  ،لكن فيما يبدو أ�ن نزار ظل على
طريقته يف ت أ�نيب الذات ولطم اخلدود كلما حتدث عن م�شهد ع�صري .

دم�شـق ،يا كنز أ�حالمي ومروحتي أ��شكو العروبة أ�م أ��شكو لك العربا؟
أ�دمـت �سياط حزيران ظهورهم ف أ�دمنوها ..وبا�سوا كف من �ضربا
هل �صحيح أ�ن العرب الذين ا�ست�شهدوا با آلالف قد قبلوا أاليدي التي �ضربتهم يف مقتل
خالل احلروب املتتالية؟
أ
ما أ�ظنه أ�ن نزار قباين قد �غرته املبالغة فمال �إىل جت�سيد الهزمية ونفي كل ما عداها وهو
مزاج �شخ�صي ينفيه ال�شاعر نف�سه يف ق�صائد جمدت املقاومة وانت�صرت لدماء ال�شهداء
وحماربي �سنة  .1973من املفيد أ�ن تكون العودة لكتب التاريخ وفيها نعرف أ�ن :
ال�سـ ْي ُـف َأ� ْ�صــدَ ُق َأ� ْنـ َبــا ًء ِم ــنَ الـ ُكـت ُِـب ِ ..فـي َحــد ِه ال َـحـ ُّد َبـ ْيـنَ ال ِـجـد وال َّلـ ِع ِـب )..
( َّ
أ
وهي الق�صيدة ال�شهرية لبي متام  ،وقد ا�ستلهمها نزار قباين يف ق�صيدته
تلك بتوظيف جمايل خمتلف  .ويوا�صل ال�شاعر رف�ضه للخطب احلما�سية
أ
والقوال املر�سلة ويطالب با�ستعادة فل�سطني بالقوة  ،ثم يلج أ� �إىل
�صورته أالثرية حيث ي�صور القد�س كامر أ�ة منتهكة  ،وهي �صورة
تبدو مكررة عند ال�شاعر مرات ومرات وقد �سبقه �إليها �شعراء
�آخرون منهم " مظفر النواب "  ،لكن فيما يبدو أ�نها �صورة م ؤ�ملة
تلخ�ص امل�شهد ب�شيء من الق�سوة والعنف .
ثم يت�ساءل ال�شاعر عن خطاب ي�صله من أالر�ض املحتلة
كي يطمئنه على أالحوال .وهو �س ؤ�ال ماكر ألنه
يعرف أ�ن أال�سالك ال�شائكة و�إبادات الع�سكر
ال�صهاينة  ،ومدافع جي�ش الدفاع ا إل�سرائيلي لن
جتيب على �س ؤ�اله ال�صعب.
يتقدم ال�شاعر خطوة ملناجزة حلمه فيتح�س�س
أ�فرع أال�شجار وثمار الليمون فرياها تبتعد عنه
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مقال

كلما أ�وغل يف احللم .هنا يبدو نزار قباين �شاعرا ناقدا وناقما بامتياز ؛ فهو يت أ�مل فيكتب ما
ي ؤ�مل ا آلخرين ويذهب النوم عن أ�عينهم  ،بق�صد وتر�صد.

وطالعوا كتب التاريخ ..واقتنعوا
�سقـوا فل�سطـني أ�حالم ًا ملون ًة
وخلفوا القد�س فوق الوحل عاري ًة
مكتوب يطمئنني
هل من فل�سطني
ٌ
حلم
وعن
،
وعن ب�ساتني
ليمونٍ
ٍ

متى البنادق كانت ت�سكن الكتبا؟
و أ�طعموها �سخيف القول واخلطبا
تبيح عـزة نهديها ملـن رغبـا..
عمن كتبت �إليه ..وهو ما كتبا؟
يزداد عني ابتعاد ًا ..كلما اقرتبا

* النقد اجلارح حتى الثمالة:
أ
يوا�صل ال�شاعر احتجاجه الذي ي�صل �حيانا لدرجة االجرتاء على جن�س العرب  ،جميعهم ،
فلديه �إح�سا�س أ�نهم مق�صرون .هنا يحدث التحول من عا�شق متيم بدم�شق �إىل �شاعر هجاء
من الطراز أالول  ،فهو ير�صد البيت الفل�سطيني الذي خرب  ،ويتحدث عن امل�شردين يف
خمتلف املنايف وخميمات الالجئني .النظرة املت أ�ملة يف �شعر نزار قباين يجده يقدم ق�صائده
ببعد أ�حادي ال يغادره  ،وهو نقي�ض ما يقدمه �شعراء كبار يكتبون الن�ص ب أ�بعاده وم�ساراته
بكل جتلياتها  ،وهو ما جنده على �سبيل املثال عند حممود دروي�ش حني نت أ�كد أ�ن النتائج ال
ت أ�تي مبعزل عن امل�سببات ب�شكل مت�سق وعميق الداللة.
الق�صيدة يف هذا اجلزء ت�شتغل على االعتيادي وامل أ�لوف  ،فهو كالعادة يتحدث عمن ي�ضيع
وقته مع اجلن�س واملال  ،وي�ستخدم لفظ " الغواين " بكل ما ي�شيعه اللفظ من تهتكات واح�سا�س
بالدونية وقلة القيمة.لقد أ�دمن نزار قباين هذا ال�شكل من " الهجاء ال�سيا�سي " الذي جعله
ي�ست�سلم للنظرة من اخلارج فال هو يت أ�مل امل�شهد الكلي ثم يخرتق الق�شرة ال�سطحية لي�صل
�إىل اجلوهر  ،وال هو يحقق اقرتابا حقيقيا من مفهوم الك�شف ال�شعري احلقيقي  ،وهو ما
ي�ضع بع�ض ن�صو�صه يف خانة " الكباريه ال�سيا�سي"  .وهذا ال ينفي براعته يف ال�سيطرة على
أ�دواته الفنية لتو�صيل ر�سالته " املوجعة " � .إنه يتحدث عن الرنج�سية وعن أ�ولئك الذين
يذيقون الويل أ
للحرار لكنه يف معر�ض حديثه ي�سكت عن �شهداء كرث وهبوا العمر من أ�جل
ن�صرة ق�ضية فل�سطني  ،على مدار �سنوات طويلة.

أ�يا فل�سطني ..من يهديك زنبق ًة؟
�شردت فوق ر�صيف الدمع باحث ًة
تلفـتي ...جتـدينا يف مـباذلنا..
فواحـ ٌد أ�عمـت النعمى ب�صريته
وواحـ ٌد نرج�س ٌـي يف �سـريرته

ومن يعيد لك البيت الذي خربا؟
عن احلنان ،ولكن ما وجدت أ�با..
من يعبد اجلن�س ،أ�و من يعبد الذهبا
فانحنى و أ�عطى الغـواين كـل ما ك�سبا
وواحـ ٌد من دم أالحرار قد �شربا

اغتيال ال�شعر وموت ال�شاعر:
فيما يبدو أ�ن م�شروع نزار قباين كما هو يف هذه الق�صيدة يتكيء على خم�س ركائز أ��سا�سية
تلوح للقاريء الفطن خا�صة يف مرحلته أالخرية.
ـ حماولة املزاوجة بني احل�س ال�سيا�سي واحلد�س العاطفي.
ـ االنطالق من نقطة الهجوم إل�سقاط الثوابت اجلمالية ،واال�شتغال على أ�ن�ساق مغايرة فيها
�شيء من اجلدة .
ـ نفي الذات  ،والرتكيز على املثالب اجلماعية.
ـ املر أ�ة عنده مقد�سة أ�حيانا  ،و�ساقطة أ�حيانا أ�خرى  ،لكنه ال ي�ستغنى عنها  ،أ�بدا .
ـ االغرتاب �شديد الق�سوة على ا إلن�سان  ،واحلنني مل�سقط الر أ��س أ�مر ال يقبل التفاو�ض.
كلما اقرتب ال�شاعر من دم�شق تذكر " القد�س "  ،وكلما اطم أ�ن لدفء املر أ�ة �شعر بربودة
االغرتاب� .إن ال�سياف يقف دائما على عتبة الق�صيدة لكنه ال يتورع عن ا�ستخدام نف�س
أ�دوات ال�شاعر اجلاهلي الذي كان يفخر دائما بنبله وفرو�سيته مبعزل عن القوى أالخرى
التي تناو�شه.
أ
أ
�إنه يترب أ� من بني جلدته الذين �هملوا تاريخهم وا�ست�سلموا للهزمية  ،وهو ي�ستنكر �ن يطرب
مع ال�شعر رغم أ�ن �شعره أ
بال�سا�س يرتكز على الطرب ال�صوتي وا إليقاعي والت�صويري  .هو
أ
ي�ستنكف أ�ن يقر أ� �شعره ألن حوافر اخليل دا�ست على الق�صيدة  .وهنا ��ستح�ضر ما كتبه
أ�مل دنقل عن " اخليول " فقد كان ا�شتباكه معها كمفردة للغزوات ب�شكل ت�شكيلي يف غاية
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الرباعة.
يف�ضل نزار قباين أ�ن يكون مبا�شرا
و أ�حادي النظرة حتى وهو يوا�صل
الهجاء للعرب الذي ينتمي �إليهم ،
ويرف�ض هذا االنتماء فهو يفر من
قدره � .إن احل�صار الذي يحيط به
يجعله يقع حتت �سيف بتار فهو يلمح
من نطقوا باحلقيقة وقد مت التنكيل
بهم  ،بكل الو�سائل الوح�شية .
�إنه �شعر يقوم بالهجوم ويدين
أالنظمة لكنه ال يتمكن من اخرتاق
البعد ال�سطحي لالقرتاب من
جوهر الق�ضية  ،بالرغم من الق�شرة
الرباقة للن�ص  ،فهو �شعر اقتحام
أ�كرث منه �شعر ت أ�مل أ�و فل�سفة .

�إن كان من ذبحوا التاريخ هم ن�سبي على الع�صـور ..ف�إين أ�رف�ض الن�سبا
طرب أ��ستغفر ال�شـعر أ�ن ي�ستجدي الطربا
يا �شام ،يا �شام ،ما يف جعبتي ٌ
أ
ماذا �س أ�قر أ� مـن �شعري ومن أ�دبي؟ حوافر اخليل دا�سـت عندنا الدبا
وحا�صرتنا ..و�آذتنـا ..فال قلـ ٌم قال احلقيقة �إال اغتيـل أ�و �صـلبا
ذلك احل�صار يتعر�ض له القوم جميعا  ،ويح�س ال�شعراء بفداحته فيج أ�رون بال�شكوى ،
ويتلفتون بحثا عن خمرج منا�سب.
يوفق ال�شاعر هذه املرة يف رف�ضه أ�ن يعرت�ض أ�ي �شخ�ص بالعتاب على ال�شخ�ص الذي تعر�ض
للذبح  .وينتقل أل�شكال خمتلفة من القتل كال�سم والكي بالنار يف حني أ�ن مفردة " الذبح"
كانت ميكنها أ�ن متد ال�شاعر مبفردات من نف�س ال�سياق .
حبل ال�شنق ملتف على العنق وهو �شكل رابع من أ��شكال القتل  ،يتلوها ب�سطه ل�ضرورة ال�شعر
فهو يقوم بنفي أ�ن يكون حماما وديعا أ�و نايا م ؤ�ثرا أ�و ريح �صبا � .إنه أ�قرب ما يكون �إىل
الغ�ضب وقد طالت أ�ظافره  ،وهو بحاجة �إىل النيل من الغا�صب وزحزحة القاتل .
يا من يعاتب مذبوحـ ًا على دمـه
من جرب الكي ال ين�سـى مواجعه
حبل الفجيعة ٌ
ملتف عـلى عنقي
ـات نـطريها
م
ال�شعر ليـ�س حما ٍ
لكنه غ�ض ٌـب طـالت أ�ظـافـره

ونزف �شريانه ،ما أ��سهـل العـتبا
ومن ر أ�ى ال�سم ال ي�شقى كمن �شربا
من ذا يعاتب م�شنوق ًا �إذا ا�ضطربا؟
نحو ال�سماء ،وال ناي ًا ..وريح �صبا
ما أ�جنب ال�شعر �إن مل يركب الغ�ضبا

بهذه القفلة الفنية املحكمة يحدد نزار قباين دور ال�شعر  ،ويجعله مكافئا للدور التحري�ضي
واملهيج مل�شاعر اجلمهور كي يتخل�ص النا�س من جالديهم.
هكذا تتحول ق�صيدة من مفكرة عا�شق دم�شقي �إىل بيان �شعري يت�ضمن خطابا �شعريا
�شديد الو�ضوح على دور الق�صيدة يف تثوير الواقع ورف�ض التدجني  ،ورف�ض كل تواط ؤ� مع
ال�سلطة القمعية .لكنه ك�شاعر ـ من املفرت�ض أ�ن يكون حداثيا ـ ترك�ض يف خلفيته الرتاثية
�صورة أالطالل القدمية فيبكي على املجد الذي �ضاع وي�ستنكر أ�ن يكون ن�صه راق�صا أ�و
مبتهجا أ�و ملونا فهو يرف�ض هذا الدور ويكت�شف أ�ن الدور الذي يف�ضله هو أ�ن يكون �شعرا
للغ�ضب والتمرد والرف�ض حتى �آخر املدى  ،والغريب أ�ن البداية الرومان�سية الهادئة حتولت
رويدا رويدا �إىل هجائية معاتبة متيز �شعر نزار قباين وت�ضعه يف نف�س ال�سياق اجلمايل
والفكري الذي عرفناه عنه.
كل ما قلناه ال مينعنا من اال�ستمتاع بروح �شعرية متوثبة ل�شاعر �شغل الدنيا ردحا من الدهر
بل ومازال ،وهانحن بعد وفاته ب�سنوات عديدة (توفى يف  30أ�بريل/ني�سان  )1998نعاود
قراءة ق�صائده  ،واال�شتغال عليها نقديا  ،حتية ل�شخ�صه وقيمته وقامته  ،وحتية �إىل دم�شق
املدينة العامرة باليا�سمني.

القطيف -منري النمر:
ا�ستقبل وزير ال�شئون البلدية والقروية �صاحب ال�سمو امللكي االمري الدكتور
من�صور بن متعب بن عبدالعزيز رئي�س و أ�ع�ضاء املجل�س البلدي يف حمافظة
القطيف ،وو�صف أ�ع�ضاء يف املجل�س الزيارة التي ح�صلت يف وقت �سابق
ب"املثمرة جدا"� ،إذ عر�ض على �سموه موا�ضيع تخ�ص عمل املجل�س والبلدية.
و�شارك يف اللقاء املنعقد يف مقر الوزارة يف العا�صمة الريا�ض رئي�س املجل�س
البلدي املهند�س جعفر ال�شايب ،وكل من أ�ع�ضاء املجل�س الع�ضو خالد اخلالدي
والع�ضو نبيه الرباهيم والع�ضو عي�سى املزعل .وتناول االجتماع ابرز تطورات
العمل البلدي ودور املجال�س وم�شاكل ت أ�خر تنفيذ امل�شاريع ومتويلها والت�سجيل
لالنتخابات البلدية ا�ضافة اىل ق�ضايا أ�خرى.
وا�ستعر�ض املهند�س ال�شايب ل�سموه و�ضع ميزانية بلدية القطيف منذ ف�صلها
عن أ�مانة املنطقة ال�شرقية ،وعلى مدى اربع �سنوات من خالل مقارنة
ميزانياتها التي اثبتت انها �ضئيلة للغاية وان ن�سبة التغري فيها حمدودة جدا
يف جميع االبواب وال تزيد عن � %4سنويا اما امل�شاريع فن�سبة زيادتها ال تتجاوز
 .%0،05وطرح اع�ضاء املجل�س امام �سموه بع�ض احللول والتو�صيات املقرتحة
كدعم بنود نزع امللكيات ل�شق طرق �شرياينة يف املحافظة وكذلك دعم م�شاريع تطوير
وتنمية املخططات احلكومية املتعرثة.
كما ا�ستعر�ض اع�ضاء املجل�س ل�سموه النتائج املرتتبة من ت أ�خر ا�صدار حجج اال�ستحكام
واعتماد املخططات العمرانية من قبل �شركة ارامكو ال�سعودية والذي نتج عنه حمدودية

اململكة

أ�ع�ضاء بلدي القطيف
يزورون الوزير ويطلعونه على خمتلف ق�ضايا املحافظة

امل�ساحات املخ�ص�صة للتخطيط العمراين وتعطل م�صالح املواطنني وخا�صة مع مراعاة
الرقعة الزراعية يف املحافظة وحمجوزات �شركة ارامكو ،فيما قدم اع�ضاء املجل�س
ت�صوراتهم ملعاجلة هذا املو�ضوع من خالل اعادة مراجعة تطبيق القرار الوزاري من
قبل �شركة ارامكو واملوافقة على تنفيذ امل�شاريع احلكومية املتعرثة واملعتمدة يف ميزانيات
ادارات املحافظة.

تو�سعة م�ست�شفى �صفوى
وجم�سمات جمالية يف مداخل القطيف
برئا�سة �سعادة حمافظ القطيف رئي�س املجل�س املحلي أال�ستاذ
عبداهلل بن �سعد العثمان عقد املجل�س املحلي مبحافظة
القطيف جل�سته الثالثة لدور االنعقاد الثالث لل�سنة العا�شرة
يوم الثالثاء املوافق 1432/7/19هـ  ،حيث بد أ�ت اجلل�سة
با�ستعرا�ض املجل�س جدول أالعمال والذي جاء فيه :
ـ التو�صية على �إن�شاء �إ�شارة مرور يف تقاطع �شارع الريا�ض مع
�شارع عبداهلل بن احلارث بالقرب من جممع القطيف �سيتي
مول  ،وذلك للحد من احلوادث املرورية املتكررة والتقليل من
االزدحام املروري .
ـ متت مناق�شة و�ضع املج�سمات اجلمالية يف الدوارات واملداخل
الرئي�سية للمحافظة.
ـ وقد أ�و�صى املجل�س اللجنة ال�صحية بتقدمي درا�سة وافية

عن �إمكانية تو�سعة م�ست�شفى
�صفوى العام .
ـ ـ ونظرا حلاجة بلدة �مأ
ال�ساهك وما جاورها للخدمات العالجية الطارئة فقد أ�و�صى
املجل�س بتمديد فرتة دوام املركز ال�صحي يف البلدة مع توفري
�سيارة �إ�سعاف لتقدمي اخلدمات العالجية للمواطنني يف
البلدة.
ـ ويف اخلتام أ��شاد �سعادة املحافظ رئي�س املجل�س املحلي
بجهود أالع�ضاء وتفاعلهم و أ�ن ي�سعى املجل�س ألن يكون له دور ًا
�إيجابيا يف درا�سة احتياجات املحافظة من امل�شاريع التنموية
التي ت�سهم يف توفري كافة ما يحتاجه املواطنون واملقيمني يف
املحافظة .

جم�سم جمايل يف أ�حد دورات القطيف
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اململكة
تعليم ال�شرقية يوقع عقد جائزة التميز بـ  2،5مليون ريال
حتت رعاية �صاحب ال�سمو أالمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد
نائب أ�مري املنطقة ال�شرقية وقعت ا إلدارة العامة للرتبية والتعليم
باملنطقة ال�شرقية عقد �شراكة �إ�سرتاتيجية مع جمموعة با�س
الدولية ممثلة يف (جائزة بدر عبداهلل ال�سويدان للتميز) مببلغ
مليونني وخم�سمائة أ�لف ريال ملدة خم�س �سنوات مبعدل خم�سمائة
أ�لف ريال �سنوي ًا .
وتعنى اجلائزة ب�إحداث املزيد من التميز يف التعليم من خالل أ�ربعة
فروع ،بدء ًا من العناية بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ومرور ًا بفئة املوهبة
وا إلبداع ،و أ�خري ًا فرع اللغة العربية .جاء ذلك خالل رعاية �سمو نائب
للدارة
أ�مري املنطقة ال�شرقية ظهر أالحد فعاليات احلفل اخلتامي إ
العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية بقاعة أالندل�س بالدمام
 ،و أ�كد مدير عام الرتبية والتعليم باملنطقة الدكتور عبدالرحمن
املدير�س خالل كلمته باحلفل على اهتمام احلكومة الر�شيدة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده أالمني و�سمو النائب الثاين
– حفظهم اهلل– با إلن�سان ال�سعودي وجعله حمور التنمية بكافة
�صورها من خالل تهيئة كافة أ�نواع التعليم ور�صد املبالغ ال�ضخمة
يف امليزانية ال�سنوية دعم ًا للعلم وطالبه الفت ًا يف الوقت نف�سه �إىل أ�ن
العملية الرتبوية والتعليمية هي عملية جمتمعية يف املقام أالول مما
ي�ستلزم تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف تفعيل ال�شراكة اال�سرتاتيجية
مبا يحقق أالهداف الرتبوية املعززة لالنتماء للوطن.
أ
تعنى اجلائزة ب�إحداث املزيد من التميز يف التعليم من خالل �ربعة
فروع ،بدء ًا من العناية بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ومرور ًا بفئة املوهبة
وا إلبداع ،و أ�خري ًا فرع اللغة العربية.كما عرب املدير�س يف كلمته عن
خال�ص �شكره وامتنانه ل�سمو أ�مري املنطقة ال�شرقية و�سمو نائبه



على اهتمامهما الدائم بقطاع الرتبية والتعليم باملنطقة ،م�ضيف ًا:
�إن هذه الرعاية ما هي �إال امتداد للدعم ال�سخي والرعاية الدائمة
الذي توليها حكومتنا الر�شيدة -أ�عزها اهلل -لقطاع الرتبية والتعليم
على م�ستوى اململكة .بعد ذلك مت تقدمي عر�ض وثائقي إلجنازات
وم�شاركات ادارة تعليم ال�شرقية خالل العام املا�ضي ،ومن ثم
قدمت أ�ن�شودة تفاعل معها احل�ضور ركزت على االنتماء وتعزيز
املواطنة ال�صادقة من خالل املنتج التعليمي  ،بعد ذلك قام �سمو
نائب أ�مري املنطقة ال�شرقية بتكرمي اجلهات احلكومية واخلا�صة
الداعمة إلدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية للعام الدرا�سي
1432/1431هـ واملعلمني واملعلمات وا إلداريني وا إلداريات احلائزين
على جوائز م�سابقات نفذت على امل�ستوى املحلي والدويل ،كما مت
تكرمي الطالب والطالبات احلائزين على جوائز م�سابقات نفذت
على امل�ستوى املحلي والدويل �إىل جانب تكرمي أ��صحاب املبادرات
والتطبيقات ا إلبداعية  ،كما قام �سموه بتكرمي اجلهات ا إلعالمية
للعالم ،و�س ّلم �سم ّوه
للدارة ،حيث مت تكرمي دار اليوم إ
الداعمة إ
أ
للعالم ال�ستاذ �صالح احلميدان
درع ًا تذكارية ملدير دار اليوم إ
 ،ويف ختام احلفل التقطت ال�صور التذكارية  .من جهة أ�خرى
وبتوجيه من �صاحب ال�سمو امللكي أالمري حممد بن فهد أ�مري املنطقة
ال�شرقية رئي�س جمل�س املنطقة ير أ��س �صاحب ال�سمو أالمري جلوي بن
عبد العزيز نائب امري املنطقة ال�شرقية نائب رئي�س جمل�س املنطقة
االجتماع الثاين ملحافظي حمافظات املنطقة لعام  1432هـ بح�ضور
وكيل ا إلمارة ومديري العموم باالمارة يف مقر االمارة اليوم  ،كما
يفتتح �سموه مهرجان ال�سيارات املعدّلة الرابع �صباح اليوم مبقر
معار�ض الظهران الدولية باخلرب .
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اململكة

املهند�س عبا�س ال�شما�سي
– �شكرا لك –
بعد �سنوات طويلة ق�ضاها يف �إدارة جمعية القطيف اخلريية للخدمات ا إلجتماعية أ�ناخ
املهند�س عبا�س ال�شما�سي راحلته بعد أ�ن ترك ب�صمات من العمل اخلري ال تن�سى.
فقد �إزدانت هذه ال�سنوات بالعمل الد ؤ�وب واجلهد املتوا�صل وقد خطت اجلمعية حتت
�إدارة ال�شما�سي خطوات نوعية �إىل أالمام �إرتقت ب أ�داء اجلمعية �إىل م�ستوى غري م�سبوق
�سواء يف تنظيم البيت الداخلي للجمعية أ�و قاعدة ا إلت�صال مبختلف �شرائح املجتمع
والتي تو�سعت كثريا .هذا با إل�ضافة �إىل امل�شاريع اجلديدة امل�ستحدثة ناهيك عن �إدخال
مفاهيم جديدة للعمل اخلريي ،ف أ��صبحت اجلمعية عبارة عن جمعيات خريية تغطي
م�شاريع خمتلفة خلدمة املجتمع .وقد كان يديرها ويرعاها املهند�س ال�شما�سي مع ثلة من
اخلريين من أ�بناء القطيف من أ�ع�ضاء �إدارة و أ�ع�ضاء جلان.
تتمتع �شخ�صية ال�شما�سي بعالقات �إجتماعية وا�سعة و�إحرتام من كثري من فئات املجتمع
مكنته من تطوير اجلمعية و�إدارتها بنجاح ،كما أ�نه متيز ب�صفات دفعت ا آلخرين

لللتفاف حوله والعمل معه لتنفيذ م�شاريع اجلمعية أ�همها:
إ
 .1الرتحيب بكل فكرة جديدة مهما كان م�صدرها.
 .2املتابعة اجليدة لكل الن�شاطات.
� .3إعطاء الفر�صة آ
للخرين للقيام بدور قيادي.
 .4عدم الت أ�فف من تق�صري املتطوعني بل م�ساندتهم وتوجيههم.
هذا با إل�ضافة ل�شخ�صيته الهادئة واملتوا�ضعة.
فهنيئا لنا بك وهنيئا لك مبا قدمت وما أالوقات التي ق�ضيتها يف خدمة املجتمع �إال م�شاعل
ت�ضيء دربك يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من أ�تى اهلل بقلب �سليم.
أ
أ�خريا �إ�سمح يل وللمحبني للعمل ا إلجتماعي من أ�بناء هذا البلد املعطاء �ن نقول لك �شكرا
( أ�بو فا�ضل) عل ما قدمته من وقت وعطاء وت�ضحيات �آناء الليل و�آناء النهار – فبك
وب أ�مثالك ال تتوقف عربات العطاء يف املجتمعات.

آ�ل رم�ضان رئي�س ًا خلريية القطيف
عقدت جمعية القطيف اخلريية م�ساء يوم
أالربعاء املوافق  20رجب 1432هـ اجتماعها
العمومي التا�سعة أ
والربعني بح�ضور أ�ع�ضاء جمل�س
ا إلدارة و أ�ع�ضاء اللجان العاملة وامل�شرتكني
وكذلك مندوبي وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية
باملنطقة ال�شرقية .
آ
وا�ستهل االجتماع ب�يات من الذكر احلكيم ،
ثم بكلمة رئي�س جمل�س ا إلدارة للدورة املنتهية
أ
ال�ستاذ وجيه بن حممد آ�ل رم�ضان املهند�س عبا�س بن ر�ضي ال�شما�سي رحب فيها
باحل�ضور و أ�ثنى على دعم وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية والدور الكبري ألع�ضاء جمل�س
ا إلدارة ال�سابقني وجهود أ�ع�ضاء اللجان وكذلك امل�شرتكني على وقوفهم مع اجلمعية
خالل م�سرية العطاء كما أ�كد على �ضرورة ا�ستمرارية هذه امل�شاركة لتمكني اجلمعية من
�إمتام اجنازاتها وم�شاريعها امل�ستقبلية والتي ت�صب يف �صالح املجتمع .
ً
بعد ذلك قدم املدير املايل و أ�مني ال�صندوق أال�ستاذ �إ�سامة الزاير عر�ضا تقدميي للتقرير
املايل للعام 1432 -1431هـ مف�ص ًال أ
بالرقام والر�سوم البيانية
بعدها قدم رئي�س جلنة العالقات العامة أال�ستاذ �صالح أ�بوعزيز عر�ض ًا إلجنازات
أالن�شطة وامل�شاريع با إل�ضافة ألهم امل�شاريع اال�ستثمارية والفعاليات امل�ستقبلية .
ثم أ�لقى نائب رئي�س جمل�س ا إلدارة أال�ستاذ وجيه �آل رم�ضان كلمة موجه ًا ال�شكر والتقدير
للمهند�س عبا�س ال�شما�سي من ّوه ًا فيها ا إلجنازات والقفزة الكبرية التي خطتها اجلمعية
يف رئا�سته لها للفرتة املا�ضية  ،فما كان من االعرتاف بذلك �إال بت�صويت أالع�ضاء له

وانتخابه كرئي�س فخري للجمعية ووفا ًء له على ما قدمه من بذل وعطاء .
ثم بد أ�ت الفقرة االنتخابية ملجل�س ا إلدارة اجلديد وت�سلم امل�شرتكون البطاقة االنتخابية
للت�صويت  ،وو�ضعت يف �صناديق مغلقة أ�عدت لذلك  ،لتبد أ� عملية الفرز أال�صوات على
م�سرح اجلمعية وحتت �إ�شراف مبا�شر من مندوبي الوزارة  ،تخللها حوار مفتوح مع
احل�ضور والرد على أال�سئلة من قبل رئي�س اجلمعية  ،و أ�خري ًا تطرق أال�ستاذ مهدي
اخلاطر �إىل مو�ضوع العمل التطوعي و أ�هميته واالنخراط يف اجلمعية بالت�سجيل من خالل
النموذج املعد لذلك أ�و عرب موقع اجلمعية ا إللكرتوين وبعدها مت �إعالن النتائج والتي
على �ضوئها مت �إقرار أالع�ضاء اجلدد وملدة ثالث �سنوات .
للدارة
وبعدها عقد اجتماع مغلق بني أالع�ضاء املنتخبني الت�سعة الختيار رئي�س جمل�س إ
ونائب ًا له و أ�مني ال�صندوق و أ�مين ًا عام وكان ت�شكيل الهيكل على النحو التايل..
أ
-1ال�ستاذ وجيه بن حممد �آل رم�ضان  .....رئي�س ًا ملجل�س ا إلدارة .
أ
-2ال�ستاذ �إ�سامة بن عبداجلليل الزاير  ......نائب الرئي�س .
أ
-3ال�ستاذ أ�حمد بن عبا�س اجل�شي  ..........أ�مني ال�صندوق .
أ
أ
أ
-4ال�ستاذ �صالح بن عبداهلل �بوعزيز  ......المني العام .
أ
-5ال�ستاذ مهدي بن ح�سن اخلاطر  .......ع�ضو .
أ
-6ال�ستاذ عثمان بن ح�سن �آل �سويد  ......ع�ضو .
أ
آ
-7ال�ستاذ احمد بن ح�سن �ل ربيع  ......ع�ضو .
أ
-8ال�ستاذ عدنان بن ح�سني العوامي ......ع�ضو .
أ
-9ال�ستاذ زكي بن عبداهلل العبداجلبار .......ع�ضو .
ويف نهاية أالم�سية �شكر رئي�س اجلمعية احل�ضور متمني ًا لهم التوفيق .
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اململكة
الرتكي يفتتح برنامج م�ستقبلي  2011بخريية القطيف
خالد ال�سنان – القطيف
عد�سة -نايف ال�ضامن/هادي ال�سنان/ر�ضاال�سنان
بت�شريف من رجل أالعمال والوجيه ال�شيخ عبدالعزيز بن علي الرتكي رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة روابي القاب�ضة افتتح برنامج م�ستقبلي  2011للتعريف بالتخ�ص�صات أالكادميية
م�ساء اخلمي�س 28رجب 1432هـ مبقر خريية القطيف بحي البحر وبح�ضور رئي�س جمعية
القطيف اخلريية أال�ستاذ وجيه �آل رم�ضان والرئي�س الفخري املهند�س عبا�س ال�شما�سي
ومب�شاركة أ�كرث من  300طالب يف الليلة االفتتاحية والتي تناولت التخ�ص�صات الطبية
وقدم الربنامج أ�خ�صائي املختربات عبداهلل ثنيان و�شارك يف امللتقى د.احمد اجل�شي
أ�خ�صائي جراحة مخ و أ�ع�صاب و د .با�سم املو�سى أ�خ�صائي طب أ��سنان أ�طفال و د.حممد
املحرو�س أ�خ�صائي علوم امليكروبات ا إلكلينيكية وهند�ستها الوراثية  ،حيث تناولوا تطور
الطب يف ا آلونة أالخرية وامل�ستجدات للتخ�ص�صات اجلديدة واملكملة يف الطب احلديث
والتي تتنا�سب ل�سوق العمل  ،هذا با إل�ضافة �إىل �صالة أ�عدت للتخ�ص�صات الطبية من
خالل أ�ركان خا�صة تواجد فيها  20طبيب يف خمتلف التخ�ص�صات ومنها يتعرف عليها

الطالب .
و أ��شاد ال�شيخ الرتكي بالربنامج من خالل فقراته املتنوعة والتي مت على �ضوئها عر�ض
فلم وثائقي طبي"�آيادي بي�ضاء" وبعدها مت تقدمي الدرع التذكارية لل�شيخ من قبل الرئي�س
الفخري املهند�س عبا�س ال�شما�سي  ،كما مت توزيع أ�كرث من  300ن�سخة من كتاب دليل
التخ�ص�صات أالكادميية  2011والذي يحوي على  56تخ�ص�ص .
وحتدث ال�شيخ عن حاجة املجتمع ملثل هذه الربامج يف وقت يجد الطالب اخلريج من
الثانوية نف�سه يف حرية الختيار التخ�ص�ص أالكادميي املنا�سب له والذي يتنا�سب مع
متطلبات �سوق العمل .
من ناحية أ�خرى أ��شاد الرتكي بالقائمني على هذا الربنامج ال�ضخم ويف مقدمتهم
أال�ستاذ �صادق اجل�شي أ
وال�ستاذ رائد أ�بوعزيز و أ�ثنى عليهم بهذا العمل الكبري واملبارك
وكذلك الفريق التطوعي من ال�شباب .
اجلذير بالذكر أ�ن الربنامج ي�ستمر حتى ا إلثنني � 3شعبان لل�شباب وبعدها يومي الثالثاء
أ
والربعاء � 5-4شعبان للفتيات .

افتتاح معر�ض موهبتي يف ري�شتي
حتت رعاية مدير �إدارة الرتبية اخلا�صة أال�ستاذ �سعيد اخلزاميني افتتح املعر�ض الثالث لذوي االحتياجات
اخلا�صة حتت م�سمى"موهبتي يف ري�شتي " م�ساء ال�سبت 2رجب 1432هـ مبقر خــرييــة القــطيف وكان
مبعيته م�شريف العوق ال�سمعي أال�ستاذ �سعيد الزهراين أ
وال�ستاذ مازن امل�صطفى وبح�ضور رئي�س جمعية
أ
القطيف اخلريية املهند�س عبا�س ال�شما�سي ورئي�س جلنة ذوي االحتياجات اخلا�صة ال�ستاذ �إبراهيم
البحراين ونائبه أال�ستاذ رائد ابوعزيز حيث �ضم املعر�ض جمموعة من أالعمال الفنية أ
وال�شغال اليدوية
من ذوي االحتياجات اخلا�صة  ،و�شاركت فيه  15مدر�سة من حمافظتي القطيف والدمام ،حيث كان
لها ا إلرادة والتحدي وجتاوز ال�صعاب والتي ا�ستطاعت أ�ن تنخرط يف املجتمع وان يكون لها الدور البارز
والف ٌعال وا إل�سهام يف م�سرية التقدم والتنمية التي ي�شهدها الوطن الغايل .
كما هدف �إقامة املعر�ض الذي �إىل �إبراز املواهب والقدرات وتنمية احل�س ال�سلوكي واالجتماعي لهذه الفئة لتمكنهم من االندماج يف املجتمع .
وقد لقي املعر�ض تفاع ًال كبري ًا ونال على ا�ستح�سان عدد من الزوار الذي جتاوز  700زائر خالل فرتة �إقامة املعر�ض الذي ا�ستمر  4ايام من بينهم عدد من مراكز الت أ�هيل والرتبية
اخلا�صة وعدد من خمت�صني ومهتمني بهذه الفئة والذي يعد دافع ًا وت�شجيع ًا لها.
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الكلية التقنية بالقطيف تزف  386خريج ًَا
زفت الكلية التقنية بالقطيف م�ساء الثالثاء 1432/8/26هـ ( )386خريج ًا من متدربيها
جلميع التخ�ص�صات واللذين ميثلون الثالث الدفعات للثالثة الف�صول للعام التدريبي
1432/1431هـ �ضمن تخ�ص�صات الت�سويق بواقع ( )55خريج واملحا�سبة بواقع ()204
خريج والدعم الفني ( )127خريج وذلك يف حفل بهيج أ�قيم يف مقر الكلية حتت رعاية
�سعادة رئي�س جمل�س التدريب التقني واملهني أال�ستاذ� /سمري بن حممد ال�سليمان وعميد
الكلية أال�ستاذ /احمد بن عبدالكرمي الثنيان وح�ضور عدد من الوجهاء ورجال ا إلعمال
باملحافظة وكذلك أ�ولياء أ�مور اخلريجني وقد بدء احلفل ب آ�يات من الذكر احلكيم
أ�عقبتها م�سرية اخلريجني ومن ثم كلمة �سعادة عميد الكلية التي ا�ستعر�ض فيها اجنازات

الكلية خالل عمرها الق�صري الذي يناهز الثالثة أ�عوام كما هن أ� اخلريجني وذويهم بهذه
املنا�سبة وقدم ال�شكر اجلزيل ل�سعادة رئي�س املجل�س لرعايته احلفل أ�عقب ذلك كلمة
اخلريجني أ�لقاها عنهم بالنيابة اخلريج املتدرب ح�سني النا�صر الذي أ�عرب فيها عن
مبهارات
فرحته وزمالءه واعتزازهم النتمائهم للكلية التي تخرجوا مناها مت�سلحني
ٍ
ت ؤ�هلهم لالنخراط يف �سوق العمل بعد ذلك أ�لقى �سعادة رئي�س املجل�س كلمة بارك فيها
للخريجني و أ�ولياء أ�مورهم ونوه فيها بدعم ورعاية وت�شجيع حكومة خادم احلرمني وويل
عهده أالمني لل�شباب يف جمال التعلم وك�سب املهارات خلدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ويف
اخلتام وزعت الدروع على املتفوقني من اخلريجني واجلهات الداعمة للحفل.

مدير جامعة امللك في�صل يتفقد مبنى كلية العلوم
بالح�ساء الدكتور يو�سف اجلندان مبنى كلية العلوم أ
زار مدير جامعة امللك في�صل أ
«الق�سام العلمية» مبعية كل من وكيل اجلامعة
ل� ؤش�ون أالكادميية الدكتور حممد العمري ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز امللحم ووكيل الدرا�سات
والتطوير اجلامعي الدكتور أ�حمد ال�شعيبي وعميد كلية العلوم الدكتور �شار ال�شهري� ،إىل جانب عدد من العمداء واملديرين وامل�شرفني
مبختلف �إدارات اجلامعة.
أ
وعك�ست الزيارة حر�ص مدير اجلامعة على متابعة �عمال ال�صيانة والرتميم وجتهيزات املباين بكل مرافقها ،حيث اطلع الدكتور
اجلندان على املباين املن� أش�ة حديثا وقد جهزت بتجهيزات علمية و�إلكرتونيه عالية امل�ستوى ،كما وقف على القاعات الدرا�سية واملكتبة
و�ساحات املباين والطالبات و�صالة ال�ضيافة� ،إىل جانب تفقده مكاتب ا إلدارة ومكتب وكيلة الكلية الدكتورة منى العيدان ،وقد أ�بدى
د .يو�سف اجلندان
معايل املدير �إعجابه با إلجنازات والتجهيزات التي مت تنفيذها يف وقت قيا�سي مل يتجاوز أالربعة أ��شهر ،وقدم �شكره اىل كل من أ��سهم
يف هذا ا إلجناز .و أ�عربت الدكتورة منى العيدان عن �شكرها ملدير اجلامعة ،وقالت  :أ�قدم �شكري العميق للدكتور يو�سف اجلندان أ�وال بت�شريفي بالتكليف على وكالة كلية العلوم،
ثم بعنايته واهتمامه ب�إدارة اجلامعة و�إدارة امل�شاريع ،ممثلة يف الدكتور نبيل البلو�شي ومدير �إدارة امل�شاريع واخلدمات عبد العزيز الدوغان ،و أ��شكرهما على جهودهما اجلبارة
فيما حتقق من تغيري يف مبنى كلية العلوم مببانيها وجتهيزاتها ،وهو �إجناز مبهر ،حيث أ��صبحت كلية العلوم منتجع ًا �سياحي ًا علمي ًا جمي ًال ،وهذا بالت أ�كيد �سينعك�س على طالبات
الكلية ب�شكل �إيجابي.
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اململكة

د .حممد آ�ل حمرو�س
يفكك �شفرات الربوتني ويتو�صل لـ جني plh
كتب /فا�ضل الرتكي
أ
"�سنثبت آ
للخرين ب أ�ن من يعي�شون يف هذا الوطن هم �نا�س قادرون ومبدعون"..
كلمات حملت ثقة وعزم و�إ�صرار دكتور �سعودي أ�حب بالده ،وا�ستطاع حتقيق
�إجناز علمي� ،آم ًال يف الوقت نف�سه بالتفاتة من امل�س ؤ�ولني للكفاءات الب�شرية
ال�سعودية.
ومن خالل �شعار "ال م�ستحيل مع وجود ا إلرادة وا إل�صرار" ،والذي اتخذه ا�ست�شاري
علوم اجلراثيم ا إلكلينيكية وهند�ستها اجلينية الدكتور حممد �آل حمرو�س ،دافع ًا
له ،ا�ستطاع �آل حمرو�س أ�ن يحقق اجنازه العلمي واكت�شافه أالخري الذي متحور
حول "الربوتني الذي ميلك ن�شاط ًا ف ًّعا ًال �ضد البكترييا املمر�ضة ومن �ضمنها
البكترييا العنقودية املكورة" .قائ ًال" :مل أ�غرتب� ،إال من أ�جل أ�ن أ�خدم وطني".
الدكتور �آل حمرو�س الذي أ�بدى عدم ر�ضاه عن م�ستوى ا إلمكانيات املتوفرة يف
اململكة ،يقول :أ�ت أ�مل كثري ًا حينما ال أ�رى من يلتفت يل أ�و يوفر ا إلمكانيات املنا�سبة
ملوا�صلة الطريق الذي �شققته منذ زمن طويل .مبدي ًا أ�مله يف أ�ن يلتفت امل�س ؤ�ولون
للكفاءات الب�شرية ،ال �سيما للباحثني الذين هم أ�مل هذه أالمة كما يقول.
ويف حما�ضرة له أ�لقاها يف جمل�س ال�شيخ ح�سن ال�صفار مبحافظة القطيف ،
ا�ستهل �آل حمرو�س حديثه بالتطرق لعامل "امليكروبات املمر�ضة" وبداية الت أ��سي�س
له ،وا�صف ًا بداية تلك امليكروبات بنقطة حتول ،متناو ًال طرق ت�صنيع العقاقري
الوقائية واملواد امل�ضافة لها ،والتجارب التي جترى عليها ،كما �شرح فكرة اكت�شافه
الربوتني ،م�شري ًا �إىل أ�نه ُيفرز بوا�سطة �ساللة بكتريية فريدة من نوعها وتنتمي
لعائلة بكتريية من ف�صيلة يف الغالب تُ�صنف على أ�نها غري �ضارة ،وهي ال�ساللة
التي أ��سماها بـ" ،"A487قائ ًال �إنه مت العثور عليها من خالل امل�سح العام الذي مت
على �آالف البكترييا.
وا�ستعر�ض �آل حمرو�س التاريخ امل ؤ�مل الذي مر به اجلن�س الب�شري يف �صراعه مع
امليكروبات املمر�ضة قبل أ�كرث من  200عام ،وقال �إن :ا إلن�سان يف ذلك الوقت
تلقى هزميته �ضد بع�ض أالمرا�ض كاجلدري ،و�شلل أالطفال ،واحل�صبة ،والنكاف،
وغريها من أ�مرا�ض فريو�سية وبكتريية� ،إىل أ�ن جاءت نقطة التحول على يد العامل
ا إلنكليزي "�إدوارد جرن" الذي اكت�شف لقاح مر�ض اجلدري.
وع ّرف �آل حمرو�س مباهية اللقاح من وجهات نظر خمتلفة يف عامل امليكروبات
والهند�سة اجلينية ،وطرق ت�صنيعه وناق�شها ب أ�بعاد خمتلفة ،مو�ضح ًا �سلبيات
وايجابيات كل نوع ،قائ ًال �إن :املواد الرئي�سة امل�ضافة للقاح واحلافظة للعقاقري
الوقائية هي "ميكروبات ميتة ،أ�و م�ضعفـة ،أ�و أ�جزاء منها" ،وتوجد فيها مـادة
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والحما�ض أالمينية ،واملواد املحفزة أ
الزئبق ،وال�سكريات ،والربوتينات ،أ
كالملنيوم،
وال�سكوالني ،وامل�ضـادات احليوية ،وم�ستخل�صات اخلمـائر ،والكيميائيات،
واجليالتني ،والربوتني املنزوع من البي�ض� .ضارب ًا أ�مثلة ُمتعددة للكثري من
أالمرا�ض ،مدعم ًا ا�ست�شهاداته بالكثري من احلقائق العلمية والتاريخية يف هذا
املجال ،مما �ساهم يف جعل احل�ضور يتفهم املادة العلمية املطروحة ب�شكل كبري.
وحول �إجنازه أالخري ،أ�و�ضح �آل حمرو�س ،ب أ�نه قد مت جتميع الكثري من املعلومات
يف فرتة معينة ،كما مت تفكيك �شفرات الربوتني أالمينية ،حيث قام بعدها بتفكيك
كل ال�شفرات الوراثية على م�ستوى اجلينات ،أالمر الذي �ساعده يف التعرف على
اجلني املعني ،والذي مت ت�سميته بـ( )hlpوهو اخت�صار لـ(haemolysin-
 ،)like peptideوقال :لقد مت ت�سجيل هذا اجلني يف بنك اجلينات برقم
جيني مميز وهو ( )HM357252كما هو م�شار له يف املقطع املنقول من
الن�شرة العلمية التي مت اعتمادها حديث ًا .م�شري ًا �إىل أ�ن التعريف بجينات تلك
ال�ساللة الفريدة قد مت بوا�سطة ما ي�سمى
بـ( .)read data 454 draft genome sequence andالفت ًا
�إىل أ�ن م�شروعه قد مت يف دول مخُ تلفة منها بريطانيا ،ونيوزيالندا ،وا�سرتاليا،
وغريها ،حتى مت �إنهائه بالقطيف ،وباالعتماد على الكثري من الربامج العلمية
القادرة على التعامل مع املعلومات الربوتينية واجلينية ،وباالت�صال املبا�شر مع
مراكز أالبحاث وبنوك اجلينات العاملية �سواء من خالل ال�شبكة العنكبوتية أ�و من
خالل الهاتف.
أ
آ
و أ��شار الدكتور �ل حمرو�س �إىل �ن بدايته ودخوله عامل البحث جعله ي�ضحي
بالكثري مما ميلك من أ�جل التح�صيل العلمي .قائ ًال :مل أ�كتف بتح�صيل ال�شهادات
التي تغربت من أ�جلها ،ولكن كان عندي �إ�صرار على احل�صول على درجات علمية
على ح�سابي اخلا�ص مثل درجة "عامل �إكلينيكي" وع�ضويتي يف الكلية امللكية
بربيطانيا.
وكان للدكتور �آل حمرو�س ،الكثري من االكت�شافات ال�سابقة ،والتي بد أ�ت بتعريفه
لبع�ض اجلينات يف بع�ض امليكروبات املمر�ضة و�صو ًال ملا مت ن�شره وتوثيقه العام
املا�ضي من اكت�شاف ألحد الربوتينات القاتلة لبع�ض امليكروبات املمر�ضة ،والذي
مت ت�سميته بـ E229والذي مت ت�سجيله برقم  GU929338ومت ن�شره يف جملة
"ببتيد" الربيطانية " ،"Peptidesوكذلك تكرميه من قبل امللحقية ال�سعودية
بربيطانيا ،ومل يكتف بذلك بل زاده باكت�شافه احلايل الذي متحور حول الربوتني
الذي ميلك ن�شاط ًا ف ًّعا ًال �ضد البكترييا املمر�ضة.

اململكة

آ
الالف يف وداع العالمة املعتوق
�شيعت جماهري غفرية قدّرت با آلالف يف جزيرة تاروت مبحافظة القطيف ع�صر يوم
اخلمي�س جنازة رجل الدين البارز العالمة ال�شيخ حممد تقي بن ال�شيخ �سلمان بن معتوق
بن دروي�ش بن عبد املح�سن بن مرهون التاروتي الذي وافاه أالجل املحتوم م�ساء يوم
أالربعاء املوافق 1432 / 7 / 27هـ عن عمر ناهز املائة عام.
وانطلق موكب الت�شييع املهيب الذي قدّر عدد امل�شاركني فيه ب أ�كرث من  15أ�لف م�شارك
يف متام ال�ساعة الثالثة من أ�مام ح�سينية أ�هل البيت (ع) ب أ�ر�ض اجلبل يف تاروت �سالك ًا
الطريق العام ب�إجتاه بلدة الربيعية ومن ثم �إىل مثواه أالخري يف مقربة جزيرة تاروت.
و�شارك يف مرا�سم الت�شييع املئات من رجال الدين وطلبة العلم �إىل جانب املواطنني
الذين توافدوا للجزيرة للم�شاركة يف الت�شييع رغم �سوء أالحوال اجلوية يف
املنطقة.
وال�شيخ املعتوق الذي ولد يف العام 1336هـ بجزيرة تاروت يعد من أ�برز رجال
الدين يف املنطقة وهو ابن أ�خ �آية اهلل ال�شيخ عبد اهلل املعتوق (قد�س �سره)
والذي يعتربه الفقيد أالب الروحي واملر�شد النا�صح له وقد تتلمذ الفقيد على
يد العالمة ال�شيخ على بن يحي التاروتي ملدة �سنة كاملة وذلك بت�شجيع وحث
عمه  ،ويف فرتة مبكرة من عمره ان�صرف �سماحته عن متابعة در�سه مكر�س ًا كل
وقته لت�صريف � ؤش�ون عمه فكان مالزم ًا له قائم ًا على خدمته منذ أ�ن كان عمره
اثنتي ع�شر عام ًا حتى رحيل عمه للرفيق أالعلى يف 1362/5/1هـ.
ويف عام  1372هـ،قرر الهجرة للنجف ،فغادر بالده تاروت متوجه ًا �إىل النجف
أال�شرف جماور ًا حل�ضرة أ�مري امل ؤ�منني علي (عليه ال�سالم) ،إلكمال درا�سته
الدينية  ،فدر�س على يد علمائها و أ��ساتذة حوزتها الكرام كال�شيخ ح�سني زاير

دهام وال�شيخ مرت�ضى �آل يا�سني ،و ال�شيخ خ�ضري الربيعي ،وغريهم.
ً
ويف عام  1391هـ ،عاد ال�شيخ حممد تقي� ،إىل بالده تاروت قائما بوظائفه ال�شرعية
وكان وكي ًال �شرعي ًا لعدد من املراجع العظام رحم اهلل املا�ضني و�سدد خطى الباقني وهم:
ال�سيد حم�سن احلكيم ،وا إلمام اخلميني ،وال�سيد اخلوئي ،وال�سيد ال�سبزواري ،وال�شيخ
حممد الطبي�سي ،و ال�سيد أ�حمد امل�ستنبط ،وال�شيخ مرت�ضى �آل يا�سني وال�سيد الكلبيكاين
وال�شيخ أالراكي ،وال�شيخ نا�صر مكارم ال�شريازي وال�شيخ فا�ضل اللنكراين ،وال�شيخ لطف
اهلل ال�صايف ،وال�شيخ ح�سني الهمداين ،وال�سيد مهدي املرع�شي ،وال�سيد علي ال�سي�ستاين،
وال�شيخ جواد التربيزي ،وال�سيد اخلامنئي حفظ اهلل الباقني ورحم اهلل املا�ضني.
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حوار
رئي�س غرفة ال�شرقية لــ
أ
القت�صادية
الجنازات إ
الوامر امللكية خطط ناجعة ملزيد من إ
حوار � /سلمان العيد
خالل اال�شهر املا�ضية كان خادم احلرمني ال�شريفني امللكعبداهلل بن
عبدالعزيز قد ا�صدرحزمة قرارات واوامر ملكية ،تتعلق بحياة املواطن
مبا�شرة ،تتعلق
أ
أ
مبعاجلة الو�ضع املعي�شي له ..وجاءت تلك الوامر على دفعتني ،كان الوىل
تتناول مو�ضوع اال�سكان،ودعم م�شروع توفري ال�سكن لكل مواطن ،بالنظر ملا
يعانيه الع�شرات من املواطنني من عدم متلك ال�سكن ..يف حني جاءت الدفعة
الثانية متجهة �صوب قرار ال�سعودة وتوطني الوظائف ..وكان اجلامع بينهما
حر�ص الدولة على جتنيد املوارد املالية لها خلدمة الوطن واملواطن،حول
هاتني النقطتني كان حوارنا مع رئي�س جمل�س ادارة غرفة ال�شرقية عبد
الرحمن بن را�شد الرا�شد ،الذي اكد ب أ�ن كل الدالئل ت�شري اىل ان اقت�صادنا
الوطني ب�شكل عام ي�سري يف االجتاه ال�صحيح ،وان هناك خطوات عديدة،
واجراءات متنوعة إلحداث نقلة نوعية حلركة االقت�صاد الوطني ،لي�س من
�شقه الكلي ،وامنا من جوانبه اجلزئية ،اعتمادا على قدرات املواطنني.
فاململكة ـ ح�سب الرا�شد ـ ترى ان اقت�صادها الوطني ال ي�سري دومنا االعتماد
على املواطن ،لكن هذا املواطن يعاين من بع�ض ال�صعوبات والعقبات ،مثل
نق�ص بع�ض املهارات ،او عدم اتاحة املجال له لتفجري طاقاته من قبل
بع�ض م ؤ��س�سات القطاع اخلا�ص ،فالدولة و�ضعت احللول اجلذرية الناجعة
مثل نظام االبتعاث وبرامج التعليم والتدريب ،وحل م�شكالته اخلا�صة مثل
ال�سكن ،فالدولة جتد نف�سها م�س ؤ�ولة عن ابنائها .ولكن ما العوامل التي حتول
دون حتقيق تلك القرارات ت أ�ثريها ،يجيب عليها الرا�شد يف احلوار التايل:
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ماهي �صورة االقت�صاد ال�سعودي على �ضوء االوامر امللكية
االخرية؟

لقدكانت االوامر امللكية موجهة حلل م�شكلة اال�سكان� ،سواء عن طريق
زيادة ر أ��سمال �صندوق التنمية العقاري ،فهناك هاج�س معني الزال قائما
لدى قطاع وا�سع من املواطنني ،اذ ان هناك ن�سبة �ضئيلة من متلك امل�ساكن
لدى ال�سعوديني ،ورمبا كانت االوامر امللكية حا�سمة للجدل ال�سائد يف ال�سوق
املحلية حول حل م�شكلة الت�ضخم ،وقد كانت هناك حماوالت عدة حلل
مو�ضوع اال�سكان ولكنها كانت خجولة او غري مكتملة او غري ملزمة يف بع�ض
االحيان ،ولكن االوامر امللكية جاء حلل هذه املع�ضلة ،وهي مع�ضلة متلك
ال�سعوديني لل�سكن ،وب�شكل نهائي،وهذا ما ن أ�مله ونتطلع عليه ،اذ توجت تلك
االوامر ب�إن�شاء وزارة متخ�ص�صة با إل�سكان ،وذلك من اجل اال يرتك املجال
الي اجتهادات اخرى ،وان املو�ضوع ينبغي ان ي�سري على �سكةاحلل وبال�سرعة
املطلوبة.

ولكن هناك م�شكلة اكرب ،وكانت وراء هذه االزمة ،وهي الت�ضخم،
فلو كانت اال�سعار رخي�صة او يف متناول املواطنني ،لتمكنوا من امتالك
املنازل وانتهى هذا اال�شكال؟

ـ ـ الت�ضخم ظاهرة عاملية ،أ�ي ان العامل كله يعاين من الت�ضخم ،وكل
�شيء نراه يرتفع ب�صورة غري مقبولة وغري واقعية ،بل بع�ض ال�سلع ارتفعت
ارتفاعا خياليا ،ما يعني ان ازمة ال�سكن لي�ست نتاجا لذلك الت�ضخم ،وان

حوار
ت�صوير /ح�سني احلكمي
كانت قد ت أ�ثرت به بع�ض ال�شيء ،فامل�س أ�لة لها عالقة بتوافر ال�سيولة ،للحياة االقت�صادية للمواطن ال�سعودي؟

فاليوم جند معدل �صرف العائلة على االيجارات مرتفع ،بحيث لو توفر
هذا ال�سكن ف�إن ن�سبة عالية من املدخول �سوف تكون لدى املواطن ،ميكن
ان جتعله يف و�ضع ملواجهة تقلبات وارتفاعات اال�سعار يف ال�سلع االخرى .مل
نحل م�شكلة الت�ضخم ،ولكن اعطينا جرعة قوية جتعل املواطن قادرا على
غياب ال�سعودة أ��سا�سها
مواجهة هجمات هذا الداء .وجند ان امل�س أ�لة يف حل م�شكلة املواطن هي
عدم وجود التنظيم
للقت�صاد ال�سعودي
�ضخ ال�سيولة يف ال�سوق ،وهذا يذكرنا بالطفرة أالوىل إ
هل يعني هذا ان من�ضي بقرارات وخيارات التخ�صي�ص اكرث مما ال�شامل حلياتنا العامة
حيث ان تلك الطفرة مل حتدث اال ألن الدولة �ضخت حوايل  130مليار ريال
�سعودي ذهبت أ
لل�سر ال�سعودية فتكونت لدينا طبقة متو�سطة ،هي ع�صب نحن عليه يف الوقت احلا�ضر ،وهل التخ�صي�ص يحمل احلل املن�شود؟
ـ ـ �إن البالد ت�سري يف طريق التخ�صي�ص ب�صورة كبرية ،فهناك ا�شياء
االقت�صاد الوطني ،واحدثت حراكا يف الدورة االقت�صادية ب�شكل عام.
كثرية خ�ص�صت ،فقطاع البرتوكيماويات الذي كان �شبه حكر على �سابك
هل ان �ضخ ال�سيولة بهذه ال�صورة الكبرية حتل كافة اال�شكاالت ،جنده اليوم مفتوحا للقطاع اخلا�ص ب�صورة وا�سعة ،وظهرت لدينا �شركات خطوات التخ�صي�ص قائمة،
فهل هذا احلل يكفي لتجاوز جمموعة مع�ضالت يعاين منها م�شهدنا كبرية حتقق ارباحا جيدة ،بع�ضها من ال�شركات امل�ساهمة ..ولدينا قطاع ولكننا ن�ستعجل النتائج
دائما
االقت�صادي واالجتماعي ب�شكل عام؟
االت�صاالت قد مت تخ�صي�صه بالكامل ،والدولة اعطت رخ�صا لعدد من
ـ ـ �إن حزمة االوامر امللكية تدور حول  500مليار ريال ،ويفرت�ض ان ال�شركات ..ال�شاهد ان البالد ما�ضية يف طريق التخ�صي�ص وهناك
هناك  133الف ا�سرة �سوف حت�صل على مبالغ مالية� ،سوف ت�ضخها يف قطاعات عديدة انفتحت ،فالعديد من م�شروعات �شركة ارامكوا ال�سعودية
بناء املنازل ،او يف او�صال االقت�صاد الوطني ،بالتايل ف�إن العديد من قد مت حتويلها على القطاع اخلا�ص وبع�ض هذه االن�شطة تقوم بها �شركات
القطاعات �سوف تتحرك ،او بتعبري ادق �سوف تزيد احلركة فيها ..وهذا عامة ومتاحة لالكتتاب العام ،فما نراه حقيقة ان الدولة حتملت املخاطرة
يعطي داللة على االقت�صاد الكلي ي�سري يف اجتاه �صحيح ،ومير مبرحلة يف البداية وحتملت اجلزء االكرب من امل�س ؤ�ولية وحينما ر أ�ت ان املجال بات
تعايف  ،بيد ان امل�شكلة تكمن يف الربامج التي �سوف ت�ستقطب هذه ال�سيولة ،متاحا منحته للمواطنني  ،ولكننا يف الواقع نطمع اكرث ،وامل�شكلة لدينا لي�س
فهل �سوف ت�صل لال�سر ال�سعودية بال�سرعة الكافية ،ام تتعر�ض يف طريقها يف التخ�صي�ص الذي ي�سري ب�شكل مطلوب .
اىل بع�ض املعوقات  ..تلك هي امل�س أ�لة .
ـ ـ قد اليبدو ان هناك عقبات كثرية تذكر ،عدا احلالة البريوقراطية التي
تعاين منها دوائرنا احلكومية ،وهذه اي�ضاظاهرةعاملية ت�شكو منها العديد
من البلدان حتى الكبرية واملتطورة  ،التي يفرت�ض فيها انها جتاوزت هذه
احلالة ،فالقرارات احلكومية �سريعة و�شاملة ،والبالد متو�سعة وكبرية
بالتايل ف�إن هناك بع�ض العقبات البريوقراطية.

�إن هذا يدفعنا ألن نثري � ؤ
س�اال تقليديا بريئا ،يتمثل عن اهم
املعوقات التي قد تبعد ت أ�ثري هذه ال�سيولة عن حتقيق قيمة م�ضافة

ما هي خياراتنا ملزيد من النمو والتطور؟

ـ ـ املطلوب هو تقليل القيود وت�سهيل عملية االن�سياب ،والرتكيز على
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حوار
التخطيط االقت�صادي الذي يعتمد على الرتكيز على ميزاتنا الن�سبية التي ينبغي ان
نر�صدها ونطورها ،فاململكة ـ على �سبيل املثال ـ اكرب دولة يف اخلليج العربي ،فما املانع
ان تكون اقت�صاديات اململكة قائمة على ت�صدير املوارد الب�شرية لهذه الدول ،ونحن
هنا ال نتحدث عن عمالة عادية ،وامنا احتدث عن خرباء يف النفط والبرتوكيماويات
مثل التنقيب والت�سويق والتكرير وما اىل ذلك بحكم اململكة دخلت هذا املجال منذ
زمن لي�س بالق�صري ..واالمر نف�سه بالن�سبة للخطوط ال�سعودية التي وجدت قبل ان
تظهر أ�ي �شركة خطوط جوية يف دول جمل�س التعاون ،ملاذا ال يكون لدينا طيارون
�سعوديون ،وملاذا ال نكون امل�صدر االول للطيارين لدى ال�شركات اخلليجية االخرى،
ف�إذا كنا نحتاج اىل  10ا آلف كابنت يف العام،ملاذا ال ن�ضع خطة لتخريج  20أ�لف �سنويا
ليح�صلوا على فر�ص وظيفية ذات دخل عال يف الدول املجاورة  ،اذا كنا ن�صرف
املاليني على ا�ستقدام املهند�سني يف هذه املجاالت ،والتي ال ت أ�تي اال ب�شروط تكاد
ولكن اال ترى ان برنامج نطاقات بهذه الكيفية �سوف يتوجه ل�ضرب امل ؤ��س�سات
تكون جمحفة بنا ،فاملطلوب ان تكون اململكة م�صدرا لها .املفرت�ض فينا ان نركز على
ال�صغرية واملتو�سطة ،التي ال تتمكن من ال�سعودة املطلوبة؟
ميزاتنا الن�سبية ونطورها ،وان نكون م�صدرا للقوة الب�شرية العاملة بها.
ـ يف البداية كما نعرف بالن�سبة لربنامج نطاقات هو ان امل ؤ��س�سات ال�صغرية
�إن هذا يقودنا اىل احلديث عن احلزمة من االوامر امللكية الثانية التي ركزت واملتو�سطة تتم �سعودة امللكية واالدارة ،وحينما تبدا املن� أش�ة يف النمو والتو�سع حينها
على القوى الب�شرية ،وحملت لواء حل م�شكلة البطالة ..فهل نتفاءل خريا مبا تتم مراقبتها ،وكلما تو�سعت اكرث يتم تطبيق الربنامج عليها ،حيث متنح حوافز معينة
حملته احلزمة وما العقبات التي �سوف تواجهنا يف هذا ال�سبيل؟
مقابل ال�سعودة.
ـ ـ ـ ال�شك أ�ن البطالة م�شكلة كبرية وخطرية ،وبرنامج نطاقات متوجهة �صوب
وهل ميكن ان جند الطريق �سالكا ملو�ضوع ال�سعودة وبهذه ال�سهولة؟
حل هذه امل�شكلة ،والتي حتمل فكرة زيادة معدالت ال�سعودة يف القطاع اخلا�ص ،و أ�جد
ـ بالطبع ال ،فكل م�شكلة جندها يف حياتنا نرى أ�نها جزء من م�شكلة اكرب،
ان حل هذه امل�شكلة البد من التوازن يف حتقيق م�صلحة الطرفني (العامل ،و�صاحب
العمل) ،ف�صاحب العمل ينبغي ان يتوجه التوجه ال�صحيح ،ف�إذا كانت الظروف فعلينا التوجه حلل امل�شكلة االكرب كي نتمكن من حل امل�شكالت ال�صغرية ،فال�سعودة
قد فر�ضت عليه ظروفا معينة ب أ�ن ي�ستقدم عمالة وافدة ،فقد �آن الوقت ألن يتوجه وعدم اقبال ال�سعوديني على بع�ض االعمال هي ظاهرة لها جذورها االجتماعيية
ال�ستقطاب ال�سعوديني ،والعامل نف�سه عليه ان يلتزم بال�ضوابط كي يح�صل على واالقت�صادية ،وجزء منها يتعلق بتنظيم احلياة ككل يف البالد ،فنحتاج اىل تنظيم
حقه كمواطن يف احل�صول على وظيفة توفر له العي�ش الكرمي ..فلو نظرت اىل قطاع النقل العام ،وتنظيم الدوام يف اال�سواق ،وحتقيق التن�سيق بني االن�شطة االقت�صادية،
ال�صيانة والت�شغيل فهذا القطاع ي�ستقطب االف العمالة ،وتنفق الدولة عليه املليارات ،حينها لن يجد ال�سعودي أ�ي غ�ضا�ضة يف العمل يف ال�سوق مادام عارفا ب أ�ن دوامه �سوف
فاملطلوب ان يتم حتديد املهارات املطلوبة ،والعدد املطلوب ،ومن ثم طرحها وتقدميها ينتهي يف وقت ما و�سوف يرجع اىل منزله وهواياته اخلا�صة ،اما اذا كان ملزما بالعمل
لل�شركات واملواطنني ،فم�شكلتنا ان لدينا موارد ب�شرية وموارد ب�شرية ،فعلينا ان نحدد اىل �ساعات مت أ�خرة من الليل ف�سوف لن يعمل ،ولن يقبل عن العمل ،كذلك احلال اذا
ما نريد ،ون�ضع اخلطط الالزمة لت�سخري تلك املوارد الطبيعة لتنمية املوارد الب�شرية .كان الراتب قليال ومعظمه يتم �صرفه على النقل حينها لن يقبل على العمل ،الذي
الميكن ان يوفر �شيئا منه حلياته ،فال بد من تنظيم �شامل وكامل ل�ساعات العمل
وبالطبع هذا ال يحل اال�شكال يف يوم وليلة وامنا نحتاج اىل خطط طويلة االمد .
وتنظيم كل �شيء ،حتي يعرف كل واحد منا حقه وم�س ؤ�ولياته .اتدرى ان هذا التنظيم
هل هذا التخطط امل أ�مول يحققه برنامج نطاقات الذي بد أ�ت وزارة العمل �سوف يق�ضي على الت�سرت ،وال يتاح للعامل االجنبي اال العمل يف �ساعات حمددة فقط
جوا ما لل�سعودة ،حيث ان ال�سعودة متجهة �صوب الكفاءات الوطنية املنتجة ،فالعامل
املنتج هو امل�ستهدف ،واذا مل يكن منتجا ف�إن هناك برامج لت أ�هيله  ،فالربنامج يو�ضح
لل�شاب ال�سعودي م�س ؤ�ولياته والتزاماته ،اذ ال�سعودة لي�ست فر�ضا على رب العمل فقط،
وامنا هناك م�س ؤ�ولية على طالب العمل اي�ضا ..ففي حال كان طالب العمل ملتزما
مب�س ؤ�ولياته ف�إن القطاع اخلا�ص ترحب به والدولة تدعمه ،ويف حال ثبت عدم التزامه
وتنقله غريامل�س ؤ�ول من موقع آلخر ف�إن اوىل االجراءات هو ا�سقاطه من ك�شوفات
البطالة ،فال يح�صل على املعونة املقررة ،ومن ثم يتم التعامل معه لي�س على ا�سا�س
انه طالب عمل م�ستحق ،واحلال نف�سه بالن�سبة للم ؤ��س�سات فال ميكن للدولة ان تقف
امام رزق احد ،فمن لديه ع�شرة عمال او اقل فاملجال مفتوح امامه ،وال نطلب منه
�سعودة ،ولكن اذا زاد العدد ،وتو�سع ،حينها نطالبه مب�س ؤ�ولية معينة جتاه املجتمع،

تنفيذه؟

ـ برنامج نطاقات يف جممله ايجابي ،من ناحية كونه يخلق ثقافة معينة ،ويوجد
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بقلم:علي آ�ل ثاين

تتفق الدرا�سات الرتبوية والنف�سية على وجود الفوارق الفردية بني الطلبة حتى من كان منهم
يف �سن واحدة ومن عا�ش منهم يف بيئة ثقافية واجتماعية واحدة  .و أ�مام هذا الواقع ال ميكن
أ�ن نوجه التعليم ملجموعة من الطلبة بنف�س الكيفية �إذ ال بد أ�ن يكون التعليم منوعا يتعامل
مع الطلبة أ�فراد ًا وجمموعات متقاربة بدال من التعامل معهم كمجموعة واحدة  .وقد ركزت
النظريات الرتبوية احلديثة على دور الطالب فجعلته حمور العملية التعليمية والرتبوية  ،و
ر أ�ت أ�ن يكون دور املعلم منظما وم�سهال ومر�شدا ويف نف�س الوقت يكون طبيبا يعرف كيف
ي�سهل عليه دخول بوابة الطالب النف�سية وال�سلوكية.
متر الرتبية ب أ�زمات خطرية وحتديات �صعبة ال تخفى عليكم  ،فواقع الع�صر الذي نعي�شه
وما طر أ� على املجتمع من تغيرّات اجتماعية واقت�صادية و�إعالمية وثقافية  ،أ� ّثـر �سلب ًا على
الرتبية والتعليم ،ف�ساهم يف ظهور �سلوكيات خمتلفة عند بع�ض الطالب خا�صة يف املرحلتني
املتو�سطة والثانوية  ،ومما زاد يف ذلك تخلي بع�ض أال�سر عن دورها الرتبوي.
برفق و�شفق ٍة ورحمة و�إح�سان  ،و أ�ن النزول �إىل
يعتقد بع�ض املعلمني أ�ن التعامل مع الطالب ٍ
م�ستواهم �ضعف يف ال�شخ�صية .ويرى البع�ض أ�ن قوة ال�شخ�صية ترتبط بال�شدة املفرطة
والتع�سف والقوة ،وذلك بجعل الف�صل قاعدة ع�سكرية  .ويزداد أالمر �سوء ًا عندما ي�ضع بع�ض
املعلمني حواجز م�صطنعة بينهم وبني الطالب من خالل نظرتهم الت�شا ؤ�مية مما يخلق فيما
بينهم فجوة وهذا ما ي�ساعد على الق�صور بعد ذلك يف العالقة  .لكي ينجح املعلم يف ك�سب
الطالب البد أ�ن يكون م ؤ�ه ًال ت أ�هي ًال نف�سي ًا وعلمي ًا وتربوي ًا  .و أ�هم هذه امل ؤ�هالت "القدوة
احل�سنة " فعلى املعلم أ�ن يتحلى بال�صرب واحللم واحلكمة وال�شفقة والرحمة والتوا�ضع .
ان التطور العاطفي والنف�سي واالجتماعي هو من أ�هم العوامل التي ت ؤ�دي �إىل م�ساعدة
الطالب يف �إكمال تعليمه ،لذلك فدور املدر�سة أ
وال�سرة يف حتديد الطالب الذين يعانون من
م�شاكل �سلوكية و أ�مرا�ض نف�سية نتيجة م�شاكل أ��سرية وانحرافات خارجية ناجتة عن �صدقات
منحرفة او وجود فورقات اجتماعية ،ومادية على م�ستوى الفرد تنعك�س بذلك على حالة
الطالب وهو يف هذا ال�سن لق�صر مفهوم احلياة عنده وقلة املعرفة وعدم �إال مباالة بنتائج
هذه ال�سلوك.،لهذا يجب أ�ن يح�صلوا على م�ساعدة من اجل رفع امل�ستوى أالخالقي ومن ثم
التعليمي ومن خالل هذا التعاون بني املدر�سة أ
وال�سرة يكون وقاية وعالج لهذه أالمرا�ض،
آ
�آذ أ�ن معرفة الفروق بني أالفراد ت�ساعد على فهم الخرين و�إلقاء ال�ضوء على كثري من
ت�صرفاتهم.
ؤ
أ
وان أ�ي معلم ي�ستطيع �ن ي�صبح له دور قوي وم�ثر يف نف�سية مثل هذه ال�سلوك من خالل
درا�سته وبحوثه الرتبوية وذلك عندما ي ؤ�ثر �إيجابي ًا على حياة طالبه و من خالل ت�شجيعه
للطالب و ي�ستطيع أ�ن يخرج كل القدرات التي ميتلكها ويظهرها على هيئة �سلوك �إيجابي
ويحول ف�شله اىل جناح .
ان أ�جيالنا هم أ�عمدة هذا الوطن وهم الركيزة وهم من �سوف ي�صنعون املجد لهذا الوطن
لهذا يجب علينا نركز تركيزا جديا يف كيف تكون نظرية الرتبية والتعليم لدينا فعلينا ان
نكثف جهودنا من اجل االرتقاء بعقلية هذا الطالب ويف هذا اجليل خا�صة والذي يتطلع اىل
أ�فاق م�ستقبلية كبرية يبني عليها حياته .
هناك �س ؤ�ال يطرح نف�سه وهو  :كيف ن�صنع جي ًال ناجح ًا مل�ستقبلنا ؟ ويبدو لنا ب أ�ن اجلواب
ينح�صر يف أالمور التالية  :أ�و ًال  :ا إلدارة الناجحة يف املدر�سة :

مقال

كيف ندخل بوابة الطالب
فمدير املدر�سة هو ربان ال�سفينة  ،يديرها
كيفما ي�شاء  ،ان �صلح �صلحت أ�مور املدر�سة
 .لهذا املدير الناجح هو من يعرف دوره جتاه
الطلبة واملدر�سني ويعرف بوابة كل طالب
بوا�سطة مر�شدين و أ�خ�صائيني منوذجيني ممن تتوفر فيهم �سمة ال�صراحة وااللتزام اخللقي
واالجتماعي وا إلن�ساين كي ي�ستطيعوا بذلك الدخول اىل نف�سية الطالب والتعرف على كل
�صغرية وكبرية .
أ
واملدير الكفء يكون قدوة يف كل �شيء  ،فعله قبل قوله  ،وهو يجمع خال�صة �فكاره وجتاربه
ليقدمها ملدر�سته وملدر�سيه وطلبته وعليه طرح أالفكار واخلطط والتن�سيق بني كافة املحاور
ويبتعد عن التع�سف والدكتاتورية ولغة التنفري والقوة وي�سعى اىل مد ج�سر بينه وبني الطلبة
من اجل خلق مناخ جتاوبي بينه وبني جميع حماور املدر�سة.
ونحن أ�مام هذا الر أ�ي نطرح �س ؤ�ال وهو هل وجدت املدر�سة من أ�جل �إي�صال التالميذ �إىل
املنا�صب العليا فقط ؟
أ�م أ�نها وجدت من أ�جل أ�ن تكون امل�صدر الثاين يف عملية التن�شئة االجتماعية من خالل واقع
اجتماعي تكاملي مع البيت.
كانت املدر�سة قدميا معزولة عن الو�سط الذي تعي�ش فيه ال تربطها بالبيئات التي حولها أ�ي
رابط اجتماعي أ�تربوي وتقت�صر مهمتها �ضمن حدود الكتاب املدر�سي ،وال تعني مبا يجري
يف البيئة من أ�وجه ن�شاط وال يهمها درا�سة أ��سباب ت�صرفات تالميذها و�سلوكهم وظروف
بيئاتهم وما يواجهون من م�شكالت يومية.
ؤ
وكان ا آلباء ينظرون �إىل املدر�سة وك أ�نها دائرة �إدارية ال يجوز التدخل يف �ش�ونها،ولكن
أ�الن تغريت املفاهيم وتفتحت مدارك املجتمع يف التعليم والذي هو دور املدر�سة بني الرتبية
الدرا�سية و بني الرتبية االجتماعية يف البيت ومبعنى �آخر ف�إن التعاون بني البيت واملدر�سة
كان �شبه معدوم.
أ
أ
أ
أ
وبتطور احلياة والعلوم و�نظمة التعليم ��صبح من الهمية �ن يتم هذا التكامل بني البيت
واملدر�سة باعتبارهما أ�هم م ؤ��س�ستني تربويتني يف املجتمع ف أ��صبحت مهمتها �إعداد الن�شء
أ
والجيال للحياة واملجتمع حتى غذت املدر�سة مركز �إ�شعاع تربوي وعلمي واجتماعي يف البيئة
واملجتمع املتواجد فيه ،فهي ت�ضع اخلطط املدرو�سة من اجل رفع م�ستوى احلياة فيها وهذا
يتطلب منها توثيق �صالتها بالبيت الذي تربى فيه طالبها ومنه انطلقوا للحياة واكت�سبوا
معارفهم وخرباتهم منه وانطبعوا بثقافة واجتاهات خمتلفة وبالتايل ف�إن توثيق ال�صلة
بالبيت يجعل املدر�سة أ�داة م ؤ�ثرة وفعالة يف توجيه أالبناء وتعليمهم.
�إن التوا�صل بني البيت واملدر�سة واملعلمني وقطاعات املجتمع املختلفة �ضروري �إذا ما كانت
عالقة البيت واملدر�سة قوية وذات ت أ�ثري على م�ستوى الطالب ويجب أ�ن يكون هذا التوا�صل
على نطاقني ( مبعني التبادل امل�ستمر بني املدر�سة واملجتمع ) واندماج عدد من النا�س فيه
با إل�ضافة �إىل ذلك هناك حاجة لعالقات خا�صة بني البيت واملدر�سة وا آلباء لكي ي�شرتكوا
بحرية يف املعلومات اخلا�صة بالطالب � .إن أ�رادوا الدخول �إىل بوابة الطالب وخلق جو من
املودة أ
واللفة بني البيت واملدر�سة وهذا ي�ساعد الطالب على النهو�ض مب�ستواه اخللقي والعلمي
أ
ورفع م�ستوى تفكريه و�ت�ساع مداركه من اجل حياة علمية ثقافية اجتماعية متطوره.
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املعجزة الكونية الكربى
2 -1

"حينئذ كلم ي�شوع الرب ،يوم أ��سلم الرب أالموريني أ�مام بني �إ�سرائيل ،وقال
أ�مام عيون �إ�سرائيل :يا �شم�س دومي على جبعون ،ويا قمر على وادي أ�يلون*
فدامت ال�شم�س ووقف القمر حتى انتقم ال�شعب من أ�عدائه .أ�لي�س هذا مكتو ًبا يف
�سفر يا�شر؟ فوقفت ال�شم�س يف كبد ال�سماء ومل تعجل للغروب نحو يوم كامل
( �سفر ي�شوع .) 13-12/10
َ
َ
جاء يف �صحيح البخاري هذا احلديث :قال ر�سول اهلل�-ص" :-غزَ ا ن ِب ٌّي ِمنَ
َأال ْن ِب َياءَِ ,ف َق َال ِل َق ْو ِم ِه :ال َي ْت َب ْع ِني َر ُج ٌل َق ْد َم َل َك ُب ْ�ض َع ْام َر َأ� ٍة َوهُ َو ُي ِري ُد َأ�نْ َي ْب ِن َي ِب َها َولمَ َّا
يَبنْ ِ َ ,وال �آ َخ ُر َق ْد َب َنى ُب ْن َيا ًنا َولمَ َّا َي ْر َف ْع ُ�س ُق َف َهاَ ،وال �آ َخ ُر َقدِ ْ
ا�شترَ َى َغ َن ًما َأ� ْو َخ ِل َف ٍات
َوهُ َو َي ْنت َِظ ُر َأ� ْوالدَهَ اَ ،فغَزَ ا َفدَ َنا ِمنَ ا ْل َق ْر َي ِة ِح َني َ�ص َّلى ا ْل َع ْ�ص َر َأ� ْو َق ِري ًبا ِمنْ َذ ِل َك،
َف َق َال ِل َّل�ش ْم ِ�سَ :أ� ْن ِت َم ْأ� ُمو َر ٌة َو َأ� َنا َم ْأ� ُمو ٌر ،ال َّل ُه َّم ْاح ِب ْ�س َها َع َل َّي َ�ش ْي ًئاَ ،ف ُح ِب َ�س ْت َع َل ْي ِه
َحتَّى َفت ََح اللهَّ ُ َع َل ْي ِه".
يقول ال�شاعر أ�بو متام:
ال�ش ْم ُ�س وال َّل ْي ُل َر ِاغ ٌم َ
َف ُردَّتْ َع َل ْي َنا َّ
ب�ش ْم ٍ�س َل ُه ْم ِمنْ َجا ِن ِب الخْ ِ ْد ِر ت َْط ُل ُع
أ
أ
أ
أ
َ
َ
َ
َ
ـائم � َلـ َّم ْت ِب َنا � ْم َكانَ فيِ ال َّر ْك ِب ُي َ
و�ش ـ ـ ُع
َف َو ا ِ
هلل َما َأ� ْدرِي �� ْح ُ
الم َن ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أ
خلق اهلل الب�شر على كوكب الر�ض لعبادته بطريقة معينة ،وهذه الطريقة جعل
الر�سل -الذين اختارهم اهلل ويتخاطب معهم بطريقة ما -إلي�صالها للب�شر،
وه ؤ�الء الر�سل أ�عطاهم اهلل الت�صرف يف الكون وخرق قوانني الطبيعة-ب�إذنه
تعاىل -ليكون ذلك تعزيزًا ل�صدق ر�سالتهم ،كان�شقاق القمر لر�سولنا أالعظم-
�ص ،-وكما كان عي�سى يحيي املوتى ،وهذه املعجزات فوق عقولنا كب�شر ،وهذه
بالطبع أ�قوى أالدلة على ارتباط الر�سل باهلل خالق الكون ،ويف بع�ض أالحيان كنت
أ�ت�ساءل كيف ان�شق القمر للر�سول�-ص-؟ وكيف توقفت ال�شم�س ليو�شع بن نون؟
وكيف حتولت النار لربد و�سالم إلبراهيم؟ كنت أ�بحث يف تف�سريات مادية جتعلني
أ�فهم كيف ح�صلت مثل هذه أالمور ،وافرت�ض احتماالت كثرية و أ�حاول أ�ن أ�عاجلها
وكلما حاولت تف�سريها تعقدت امل�س أ�لة!
رمبا يرى بع�ض من النا�س أ�نف�سهم يف �إعادة تعريف العلم مواجهة حرجة جدً ا
أ�مام معجزات أالنبياء والر�سل ،ال لكونها حقيقية وقد حدثت بالفعل بل إلمكانية
عدم حدوثها ويبد ؤ�ون بطرح كث ًريا من أال�سئلة يحاولون من خاللها فهم ما يح�صل
ويعاجلونها ب�إجابات أ�نيقة جدً ا ثم ي�س أ�لون أ�نف�سهم أ��سئلة حول هذه ا إلجابات هل
هي بالفعل �صحيحة أ�م أ�نه جمرد ما أ��ستطيع أ�ن أ��سميه الر�ضى بالذات.
معظم معجزات أالنبياء والر�سل مل تتعدَ امل�ساحة اجلغرافية التي يعي�شون فيها
كان�شقاق ال�شجرة للر�سول�-ص -ووالدة عي�سى من دون أ�ب وان�شقاق البحر
ملو�سى...وهذا يعني أ�ن ت أ�ثري املعجزة يقع �ضمن هذه امل�ساحة اجلغرافية ال�صغرية
جدً ا ،فعندما ان�شقت ال�شجرة للر�سول�-ص -يف مكة أ
فال�شجار املوجودة يف

18

العدد اخلام�س � -شعبان  1432هـ  -يوليو  2011م

الغوطة بال�شام مل تت أ�ثر ،كذلك
عندما ان�شق البحر ملو�سى ف�إن نهر
امل�سي�سبي ب أ�مريكا مل يت أ�ثر ،وجميع
هذه املعجزات مل تتعار�ض مع القوانني
الكونية ألنها مل تتجاوز أ�دمي أالر�ض،
�إال أ�ن هناك معجزة كربى غريت يف نظامنا ال�شم�سي ب أ�كمله و أ�ثرت على جميع
�سكان أالر�ض وهي توقف ال�شم�س ليو�شع بن نون! ومن قوة هذا احلدث الكوين
الذي ي�صدم له العقل رف�ضه فئة من النا�س وخا�صة أ�ن هذه املعجزة مل تذكر
يف القر�آن الكرمي .رمبا تواجهنا �صعوبات كثرية حول هذه املعجزة ومن التهور
أ�ن نفرت�ض أ�ن هذه ال�صعوبات كافية لرف�ض هذه املعجزة ب�سبب ب�سيط جدً ا أ�ن
هناك كو ًنا غري مرئي حتى هذه اللحظة مل ن�ستطع أ�ن نفهمه وقد يوجد هناك
خملوقات أ�خرى ال نراهم يعي�شون بيننا لهم قدرات تفوق خيالنا بل وتفوق خيال
حتى كتّاب اخليال العلمي[�سبحانك يا رب] ،ونحن نعلم يقي ًنا أ�ننا نعي�ش يف كون
حتكمه أ�بعاد غري مرئية تفوق ت�صورنا وهو ما ي�سعى أ�ن يفهمه علماء الفيزياء من
مناق�شتهم لنظرية الوتر أ�و نظرية �إم ،فهناك بالت أ�كيد عوامل خفية موازية لعاملنا
و أ�بعاد ال ن�ستطيع �إدراكها.
يرى الكثري من علماء الفيزياء أ�ننا ل�سنا بحاجة للتف�سريات الدينية لفهم الكون
فنحن ا�ستطعنا أ�ن نفهمه دون اللجوء لهذه التف�سريات ،كاخل�سوف والك�سوف
وعمل النظام ال�شم�سي ،ورغم أ�ن هذا الكالم فيه نوع من ال�صحة لكن العلم لي�س
له القدرة الكافية أ�ن يجعلنا نفهم هذا الكون فهناك الكثري من الغمو�ض يظل قائ ًما
للكثري من أاللغاز الكونية ،فمواجهة املوت على �سبيل املثال ،فكم هي م أ��ساة كبرية
أ�ن هذا اجلمال يف هذه الدنيا �س أ�فقده يف حلظة ما ،أالموال التي جمعتها و�شقيت
من أ�جلها ،وال�سيارة ذات الطراز الفخم ،وجوال االيفون ،وذلك البيت املطرز
بطراز ع�صري الذي كلفني املاليني من الرياالت ،وال نن�سى املطبخ االيطايل
واخليول اجلميلة التي توجد يف الب�ستان ،كل هذه أال�شياء �س أ�فقدها يف حلظة ما!
فماذا قدمت لنا العلوم احلديثة ملواجهة هذا امل�صري املجهول؟ بالطبع مل ت�ستطع
أ�ن تقدم لنا ب أ�كرث من أ�ن اجل�سد �سوف يتحلل �إىل تراب! وهكذا ي�شعر ا إلن�سان
بخوف �شديد مما �سي ؤ�ول �إليه ،و أ�نا أ�عتقد أ�ن غري املتدينني يخافون من املوت
أ�كرث من املتدينني بب�ساطة أ�ن ا إلن�سان املتدين يعلم أ�ن الدنيا بالن�سبة له �سجنٌ
مقارنة بالذي �سوف يح�صل عليه يف احلياة بعد املوت ،جاء يف �صحيح م�سلم قول
ر�سولنا أالعظم�-ص( :-الدنيا �سجن امل ؤ�من وجنة الكافر)� ،إن ر�سولنا أالعظم-
�ص -علمنا كيفية مواجهة هذه احلياة التي بعد املوت ك�صالة الليل يخرب عنها
الر�سول�-ص -أ�نها تنري ل�صاحبها ظلمة القرب ،فقد قال الر�سول�-ص�" :-صالة

بقلم  :ح�سن اخلاطر

نبي اهلل يو�شع بن نون عليه ال�سالم ي أ�مر ال�شم�س بالوقوف هذه اللوحة لـ .الفنان جو�ستاف دوريه
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الليل �سراج ل�صاحبها يف ظلمة القرب"!
فمن منا يطيق أ�ن ي�سكن يف منزل مظلم،
وكم هي خ�سارة وحماقة كبرية أ�ن يخرج
ا إلن�سان من الدنيا دون أ�ن مي�سك هذا
ال�ضمان الذي قدمه الر�سول�-ص -حول
�صالة الليل فهني ًئا ألولئك الذين يقيمون
الليل ،والر�سول�-ص -نف�سه كان يقوم
الليل حتى تتورم قدماه! وهو الذي لو اله
ما كان هناك أ�ر�ض وال �سماء ،فالر�سول-
�ص -قدم لنا ما مل ي�ستطع أ�ن يقدمه
العلم من مواجهة احلياة بعد املوت ،وهذه
أالمور قدمها لنا الر�سول�-ص -ليعلمنا
كيف نواجه هذه احلياة املجهولة� ،صحيح
نحن مل نر نا ًرا وال جنة داخل القرب ،ألن
هذا أال�شياء ال ي�ستطيع العلم مواجهتها
ألنها تقع يف نطاق الكون غري املرئي.
لهذا �سوف أ�جلا لتف�سريات دينية
حول القدرة التي تفوق عقولنا كب�شر
ملخلوقات غري مرئية لها القدرة على جلب
عر�ش بلقي�س من اليمن �إىل فل�سطني يف
الالزمان لهذا أ��ستطيع أ�ن أ�قول �إن هذه
احلادثة وما �شابهها حدثت يف الالزمان والالمكان ،كحادثة املعراج لر�سولنا
أالعظم�-ص -عندما ذهب بوا�سطة الرباق يف ما وراء الال نهايات يف الالزمان
والالمكان-بروحه وج�سده� .-إن مثل هذه احلادثة جديرة باالهتمام ألنها تبني
لنا قدرة بع�ض املخلوقات يف الكون غري املرئي ،ورغم أ�ننا نحاول أ�ن نعاجلها يف
حميط عقولنا كتحول الكتلة �إىل طاقة ألننا لي�ست لنا القدرة أ�ن نفهم القوانني
التي حتكم العامل غري املرئي ،وهذه التف�سريات رغم أ�ناقتها لكنها أ
لل�سف غري
متما�سكة البنيان وذات برهان �ضعيف وهي من دون �شك خاطئة يف درا�ستنا
ملثل هذه امل�سائل اخلارجة عن قوانني الطبيعة ،ألننا بب�ساطة تعاملنا مع الكون
غري املرئي بقوانني الكون املرئي ،ويف كثري من املرات ت�صل �إىل بريدي مثل هذه
أالمور التي حتاول فهم املعجزة من خالل القوانني املادية ،كقمي�ص يو�سف على
�سبيل املثال الذي أ�رجع ب�صر يعقوب ألنه يحتوي على العرق! والعرق ي�ساعد على
ا إلب�صار! بالطبع أ�نا ال أ�منع من البحث عن تف�سريات ي�شعر ا إلن�سان من خاللها
بتف�سريات مر�ضية با�ستثناء أ�ولئك الذين ال يلتزمون بالنزاهة ويتعمدون جتهيل
عقول النا�س وهذا بالطبع أ�رف�ضه ً
رف�ضا باتًا ،و�إنني أ��شعر بعدم الر�ضى للكثري
من الق�ص�ص امل�صطنعة التي تظهر تارة و أ�خرى التي يعتقد أ��صحابها أ�نها تعمق
ا إلميان يف نف�س ا إلن�سان ،والذي ي�ستخدم هذا أال�سلوب قد و�صل �إىل الف�شل
�صحيحا أ�و خالف ذلك وميار�س هذا
فا إلن�سان هو الذي يحدد ما �إذا كان ال�شيء
ً
ال�شيء وفق قناعته ويرف�ضه وفق قناعته أ� ً
ي�ضا ،و أ�نا ا�ستثني تلك أال�شياء اخلاطئة
التي ميار�سها ا إلن�سان وي�شعر أ�نها جتلب له الراحة وال�سعادة ،ف أ�نا أ��شاهد الكثري
الذين يحتفظون مبقتنيات أالعزاء من أ�مواتهم وي�شعرون ب�سعادة وك أ�ن ذلك امليت
يعي�ش معهم ،وقد �شاهدت أ�حد أ��صحابي املبتعثني يربط ً
خيطا يف يده ،وهذا
اخليط من امل�ستحيل أ�ن ينزعه من يده أ�و يفرط فيه ،كان يحافظ عليه ب�شده،

وعندما �س أ�لته عن �سبب مت�سكه ال�شديد بهذا اخليط أ�جابني �إن هذا اخليط أ�هدته
لها فتاة يف أ�مريكا فكلما نظر �إىل اخليط تذكر جمال تلك الفتاة فيعي�ش يف عامل
جميل ،وامل�س أ�لة بالطبع حتتاج �إىل تف�صيل أ�كرث و�س أ�ناق�شها يف حلقة قادمة.
�إن ال�صعوبات التي تواجهنا حول توقف ال�شم�س كثرية و�س أ�كتفي بثالث �صعوبات،
فالق�صة التي وردت يف �سفر يو�شع اعتمدت على املركزية أالر�ضية التي قال بها
أ�ر�سطو و أ�حفاده من الفال�سفة الذين ارتكبوا نف�س اخلط أ� الذي ارتكبه أ�ر�سطو ،يف
متاما يف الن�سيج العلمي ألن الليل
حني أ�ننا نعلم اليوم أ�ن هذه النظرية مرفو�ضة ً
أ
والنهار ال ينتج من حركة ال�شم�س بل ينتج من دوران الر�ض حول نف�سها ،ومن هذا
املنطلق رمبا تكون هذه الرواية التوراتية يف �سفر يو�شع حمرفة ،فوقوف ال�شم�س
ليو�شع لن يخدم موقفه ألن أالر�ض �ستظل تدور ويحل الظالم ويتوقف بنو �إ�سرائيل
عن القتال ،أ
فال�صح أ�ن نقول �إن أالر�ض هي التي توقفت.
أ�ما ال�صعوبة الثانية فنحن نعلم أ�ن نظامنا ال�شم�سي هو �شرط أ��سا�سي لوجودنا
على كوكب أالر�ض ،وطب ًقا لنظرية املعيار لو مل يكن الكون بهذه ال�صورة التي نراها
ما كان هناك ب�شر يعي�ش على هذه أالر�ض ،وال�شم�س بال �شك هي القلب الناب�ض
للنظام ال�شم�سي �إذ ت�شكل غالبية كتلته وجميع الكواكب تدور حولها ،فعند توقفها
�سيختل النظام ال�شم�سي مما �سيهدد حياتنا كب�شر على كوكب أالر�ض.
متاما أ�ن توقف ال�شم�س ملدة يوم تقري ًبا -كما يف
أ�ما ال�صعوبة الثالثة فمن الوا�ضح ً
أ
أ
الرواية التوراتية� -سي ؤ�دي كنتيجة منطقية �إىل ت�خر ال�شروق جلميع بلدان الر�ض،
فعندما تتوقف ال�شم�س يف القطيف ملدة خم�س �ساعات فبال �شك أ�ن �سكان والية
تك�سا�س ب أ�مريكا �سيت أ�خر ال�شروق عنهم خم�س �ساعات و�سينعمون بنوم أ�طول،
ومثل هذه احلادثة الكونية العظيمة من امل�ستحيل أ�ن ال تذكرها احل�ضارات يف تلك
الفرتة كالهندية وال�صينية واليونانية وامل�صرية.
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ت�صوير  /م ؤ�يد ال�سبع

�شكرا ألنني هنا ,وعذ ًرا ألنكم هناك"
ً

أ
�شاعرناالم�سية..
هكذا بد أ�
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كتب :حممد العقيلي
أ
أ
أ
"�شك ًرا ألنني هنا ,وعذ ًرا لنكم هناك" هكذا بد� �شاعرناالم�سية..
أ�قام ملتقى حرف أالدبي أ�م�سيته ال�شعرية الثالثة لهذا العام م�ست�ضيفا ال�شاعر
والناقد وال�صحفي حبيب حممود يف قبو منزل أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل م�ساء اخلمي�س
 1432/7/7املوافق  2011/5/9وكان عريف أالم�سية ال�شاعر علي عبد اهلل ع�ضو ملتقى
حرف أالدبي.
أ
أ
أ
أ
ح�ضر أالم�سية عدد من الدباء والديبات واملهتمني واملهتمات بال�ش�ن الدبي يف املنطقة.
بد أ�ت أالم�سية يف ال�ساعة الثامنة والن�صف حيث ا�ستهلها أال�ستاذ حبيب بالتعليق على
مقدمة عريف أالم�سية و�ش َك َر ُه على عدم تعريفه بال�شاعر ألنه هو ال يعرف "من هو حبيب
"جمرما" بال�شكل الذي يليق حني أ�كمل مالطفة
حممود" على حد قوله ,ومتنى أ�ن يكون
ً
عريف أالم�سية يف مقدمته امللفتة .بعدها أ�خذنا ال�شاعر معه �إىل عامله اخلا�ص ,عامله
الثائر املليء باخليبات والرغبات وا آلمال وا إلخفاقات التي قولبها يف أ�ج�سادٍ خمتلف ٍة
فتارة يف ج�سد أ�نىثى وتارة يف حديثه املبا�شر ال�صادم .مل تخ ُل الق�صائد من ال�سخرية
املبطنة بكل تلك امل�شاعر املغايرة؛ حيث �ضحك احل�ضور أ�كرث من مرة مع ما حتتويه
النكتة من �آالم ومواجع و�إحباطات.
بعدها فتح املجال للح�ضور ليلقوا ب أ��سئلتهم يف بئر ال�شاعرحيث كانت أ�جوبته �شديدة
االلت�صاق بالواقع كما يراه هو ,مبتعدً ا عن التنظري واملثاليات؛ ومت ّيزت بالثقل الثقايف ملا
مما جعل
عمق و� إ ٍ
رث تاريخي �إذا ما جاز لنا أ�ن نعترب ال�شاعر من املخ�ضرمني ّ
حتمل ُه من ِ
من �إدالءا ِته ذات قيمة أ�دبيةكبرية.
أ
درعا تذكار ًيا
اختتمت أالم�سية بتقدمي رئي�س ملتقى حرف الدبي ال�شاعر عادل دهنيم ً
لل�شاعر ال�ضيف .وي أ�تي هذا يف �إطار �سعي ملتقى حرف أالدبي الدائم بارقي بامل�ستوى
أالدبي وا�ستثارة احلراك الثقايف يف املنطقة .وقد متت أالم�سية بالتعاون مع ملتقى حوار
احل�ضارات تعزيزً ا للتوا�صل بني امللتقيات أالدبية يف املنطقة وخللق جو من التعاون
املثمر.
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الثقافية

ح�سن ال�شيخ
قا�ص و روائي �سعودي

ح�سن �آل حمادة
hahqa@yahoo.com

تقر أ� كتا ًبا
وت�سقيني ال�شاي
حبيبة قلبي تقر أُ�
كتاب
بطن ْ
معنى يف ِ
تبحثُ عن ً
ُعج ُبها ِف َك َر ْه
ت ِ
ُزع ُجها أ�خرى
ت ِ
يوما:
ْ
قالت يل ً
َّاب
لنْ أ�بقى يف أ� ْ�س ِر ال ُكت ْ
�س أ�حا ِو ُرهم و أ�نا ِق ُ�ش ُهم
هم ب�ش ٌر
أ
وهام كتبوها
لن أ��سجنَ نف�سي يف � ٍ
لفاظ نرثوها
أ�و أ� ٍ
قلتُ لهاِ :ل ْـم هذي الثورة؟
قالت� :إن �س ّلمتُ مبا أ�قر ْأ�
أ
فالوىل أ� اَّل أ�قر ْأ�
فالقارئ ُي�صغي للفكرة
لكن يرف�ض أ�ن ت أ��سر ُه
قد ت ؤ�ذي ِه؛ فينبذها
أ�و تنجيه؛ فيح�ضنها
مرحا
طار ف ؤ�ادي ً
منحتني فنجان ال�شاي
قالت يل :لمِ َ ال تقر أ�؟
نت كتابي
قلت لها :أ� ِ
أ�قر أ� فيه
أ�ب�صر منه
ني�س
أ� ِ
نت لقلبي :خ ُري أ� ٍ
جلي�س
أ� ِ
نت لفكري :خ ُري ٍ
هَ َّ�ش ْت َب َّ�ش ْت
قالت يل :هَ َ
اك كتا ًبا
اقر أ� ُه لتحظى بال�شاي!!
فرحا
�صفقتُ ملنطقها ً
وم�ضت تقر أُ� و أ�نا أ�قر ْ�أ
قالت يل :ناولني ال�شاي!!

املنجز الروائي الن�سائي و الك�شف عن امل�ستور
ان هرولة بع�ض الكاتبات ال�سعوديات لكتابة الرواية م�ستعينات باملحظور لك�سر رتابة الكتابة  ،واالنعتاق من الرقابة
 ،ظاهرة ملفتة للمتابع الثقايف على �ساحتنا الثقافية املحلية .
و ب�شكل حمدد قامت كاتبات من الدرجة الثالثة على ممار�سة الفعل ال�سردي دون معرفة �آلية ال�سرد و تقنياته  .وقد
اعتمدت تلك الكاتبات على توظيف الدين و ال�سيا�سة أ�و توظيف اجلن�س خ�صو�صا ,دون �إدراك لدور ال�سرد الروائي
يف التنوير الفكري  ,ودون �إدراك لهند�سة الرواية و�آلياتها  .هذا أالمر أ�دى بالعديد من املتابعني للحركة الثقافية
�إىل الت�سا ؤ�ل عن جدوى ومغزى تلك الكتابات الروائية التي غزت �ساحتنا  .حتى تعذر على القارئ قراءتها و على
املتابع من مالحقتها نقديا .
و لعل ال�سبب يف كل ذلك هو هرولة الفتيات الكاتبات �إىل ال�شهرة أالدبية  ،أ
وال�ضواء التي تخطف أالب�صار أ�و رمبا
�إىل الك�سب املادي ال�سريع  .و تلك الفتيات جئن من خارج الو�سط ال�سردي ,فلم يكتنب الق�صة الق�صرية يوما  ,ومل
يعرفن يف الو�سط أالدبي بالكتابة أالدبية  ,بل أ�نهن قفزن �إىل على مقعد الرواية فج أ�ة .
�إن جتربة الكاتبة رجاء ال�صانع �صاحبة رواية ( بنات الريا�ض ) التي ترجمت للعديد من اللغات وطبعت ع�شر
طبعات متتالية يف ب�ضع �سنوات  ،أ�غرت الع�شرات من الكاتبات املبتدئات للكتابة الروائية  ،وك�شف امل�ستور  ،وا�ستغالل
املحرمات االجتماعية و الدينية للت�سويق الروائي  .وقد بات هذا أالمر مده�ش ومغري أ
للقالم الن�سائية مبمار�سة
اجلرم الروائي  .البع�ض يرى ان هذا الزخم الروائي مل ي أ�ت �إال عقب حرب اخلليج الثانية  ,وعقب أ�حداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب  ,وفورة املعلومات عرب الف�ضائيات واالنرتنت  ,با إل�ضافة �إىل الرغبة يف ال�شهرة ال�سريعة  ,وج�شع
دور الن�شر يف الربح ال�سريع .
أ
و لقد قامت العديد من دور الن�شر -اللبنانية حتديدا  -بتحري�ض العديد من ال�سماء  ،للكتابة الروائية املبتذلة  .بل
ان بع�ض تلك دور الن�شر قد قامت باحلذف و ا إل�ضافة و التعديل يف الن�ص  ،لتجعله أ�كرث �إثارة و�صخبا .
ورغم كل ذلك ال ا�شعر �شخ�صيا ان هناك خطر على ال�ساحة الثقافية من تلك أالعمال الروائية املتكاثرة� .صحيح ان
بع�ض هذا أالعمال الروائية قد ا�ستغلت التابو الثالثي ( اجلن�س وال�سيا�سة والدين) ا�ستغالال ب�شعا  ,أ�مال يف ال�شهرة
ال�سريعة أ�و الربح الوفري  ,اال ان هذه أالعمال �ستزول من اخلارطة الثقافية �سريعا  .مثل ( ا آلخرون ) ل�صبا احلرز,
و ( القران املقد�س ) لطيف احلالج .
أ
ان ما كتبته رجاء ال�صانع يف ( بنات الريا�ض ) فتح الباب على م�صراعيه  ,يف جمال الكتابة الروائية .و �غرى
العديد من الكاتبات من الولوج �إىل عامل ال�شهرة من أ�و�سع أ�بوابها  ،بينما يقف على أ�عتابها ع�شرات أالدباء من كتاب
و�شعراء ل�سنوات طويلة  .ولن تخ�سر الكاتبة الكثري ال يف الوقت وال يف اجلهد وال يف املال  .فلي�س على الكاتبة �سوى
�إدخال بع�ض الفقرات هنا وهناك يف ثنايا ن�صها ال�سردي بها من احلرارة العاطفية ما يكفي إل�شعال خيال املراهقني
ال�صغار  .أ�و للتهكم على بع�ض العادات والتقاليد  ،أ�و بع�ض القيم الدينية حتى يكتب للعمل الروائي النجاح .
البع�ض من أ��صحاب دور الن�شر تكفل هو بو�ضع تلك ( البهارات ) أالدبية يف الن�ص الروائي للكاتبة .حتى ي�ضمن
ت�سويقه وطبعة ملرات عديدة  .و بهذا التكنيك الب�سيط قفزت تلك أال�سماء الن�سائية – وحتى ال�شبابية من الرجال
– يف املقدمة  .وت أ�خرت العيد من أال�صوات الق�ص�صية والروائية الهامة التي عرفت بعطائها أالدبي طيلة �سنوات
طويلة من أ�مثال أ�مل �شطا و رجاء عامل و وبهية بوب�شيت وكل تلك أال�سماء الروائية من جيل الثمانينيات  .كما
أ�طاحت املوجة أالخرية بكاتبات الق�صة و الرواية من اجليل الت�سعيني من أ�مثال القا�صات اميمة اخلمي�س و بدرية
الب�شر و �شريفة ال�شمالن و الروائية قما�شه العليان  ،وغريهن من أال�سماء الهامة يف ال�ساحة الثقافية املحلية .
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الثقافية
فريد النمر
ت�صوير /م�صطفى أ�مني النمر

فريد النمر  -يا�سر الغريب

علي مكي ال�شيخ

يغرد على �ضفاف ال�شعر
علي ال�شيخ ِّ
عبد اهلل النمر

رائد اجل�شي

�سعيد اجل�شي

�سعود الفرج
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منتدى العوامية ومنتدى الكوثر أالدبي يحتفيان بال�شاعر علي ال�شيخ برعاية
منتدى العوامية كان ثغر اللقاء مبت�س ًما يف أ�م�سية نق�ش عقد ثناياها منتدى
أ
الكوثرالدبي بعنوان ( :قراءة يف ديوان ) وذلك يف م�ساء يوم أالربعاء  20من
رجب  1432هـ املوافق  22يونيو  2011م.
حيث انطلقت أالم�سية بعرافة أال�ستاذ ال�شاعر القدير يا�سر الغريب حمملة
بن�شوة القراءة أالدبية والق�صيدة املمتلئة بالغناء فكانت ورود القراءة يف ديوان
املبدع ال�شاعر أال�ستاذ علي مكي ال�شيخ " نق�ش خامته " وهو الديوان الثاين له
بافتتاحية جميلة من الغريب أ�و�ضح من خاللها مل�سات ال�شاعر عرب �شاعريته
املميزة ومن ثم تال الفقرات املعدة التي كانت كا آلتي :
 ال�شاعر رائد أ�ني�س اجل�شي يف ق�صيدته  ":ناق�ش أالحالم " ق�صيدة لل�شاعر الواعد واجلميل �سعيد اجل�شي :بعنوان " وحي ي�شبه التوت " قراءة ألل�ستاذ ال�شاعر املخ�ضرم علي بن مال طاهر البحراين " منتدى ابن
املقرب":تطرق فيها �إىل �سيميائية العنوان واللون على الغالف ودالالت نق�ش
خامته اجلميلة كما طرق ابتكار اللفظ من خالل اللحظة ال�شعري املركزة
يف كل ن�ص من ن�صو�ص الديوان ومدى انكا�سها على ال�شاعرية وتقدمها عند
ال�شاعر وا�صفا �إياه بال�شاعر املبدع.
ؤ
 ق�صيدة ألل�ستاذ ال�شاعر علي املهنا :طرح ر�يته ال�شعرية يف الديوان بق�صيدة
حملقة ات�سمت بال�شفافية اجلميلة.
 ق�صيدة لل�شاعر أال�ستاذ جعفر ال�شبيب :بعنوان  " :أل�صابع الناق�ش " قراءة ألل�ستاذ ال�شاعر فريد عبد اهلل النمر بعنوان " نق�ش خامته بني
الده�شة والبداهة ال�شعرية "  :نب�ش من خاللها التجربة ال�شعرية ومد أ�همية
بعث ال�صورة واال�شتفال عليها وفتح داللتها اللغوية ب�سهلة تعبريية �شاعرة وو�صم
التجربة بخطوة نحو ت أ��سي�س مدر�سة جديدة يف ال�شعر الوالئي.
 ق�صيدة لل�شاعر حبيب اليو�سف  :عرب من خالل ق�صيدته الف�صيحة قائ ًال:أ�م�سية يف �سماء املنتدى برقت أ��ضو ؤا�ها ال�شعر يف ابهى معانيه.
 وجاءت قراءة ألل�ستاذ الكبري �سعود عبد الكرمي الفرج مبلمح وموجز �سريع:
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خ�ص�ص من خاللها من حيث املتابعة للديوان أ�ن الديوان اختلف عن �سابقه يف
مملكة الت�سبيح ملا حمل من أ�فكار مل ي�ست�سغها �شعر ًيا.
وو�صف أ�ن نق�ش خامته جتربة متقدمة تفوق فيها على لغة ثانية لل�شاعر العراقي
الكبري جواد جميل بنعته تفوق التلميذ على أ��ستاذه.
أ
أ
 ثم ق�صيدة ألل�ستاذ ح�سني اجلامع مع كلمة ال�شكر �لقاها ال�ستاذ ح�سن
ال�شيخ عبد الكرمي الفرج  :أ�لقى كلمة ال�شكر ملنتدى العوامية على جت�شمه رعاية
املنا�سبة ثم أ�لقى  -بعدها ق�صيدة أال�ستاذ اجلامع وهي بعنوان " حنانيك "
قال فيها :
خليلي قد م�ض ال�ضنا خطوة امل�سرى وما�ست على روحي بانفا�سها الذكرى
 أال�ستاذ علي مكي ال�شيخ يف كلمة ال�شكر للح�ضور والقائمني وق�صيدة وجدانيةرائعة.
أ
 ثم كلمة راعي منتدى العوامية ال�ستاذ عبد اهلل علي النمر الذي �شكر بدورهاحلركة ال�شعرية ولفيف ال�شعراء على هذه أالم�سية أالكرث من رائعة ودعى أ�ن
املنتدى يرحب بالطاقات ال�شعرية يف أ�ي وقت وعند كل قراءة قائ ًال " أ�ن القلب
أ�و�سع لكم من املكان".قدمت الهدايا والتذكارات لل�شاعر عرفانا من منتدى
الكوثر أالدبي ،كما قدم منتدى ابن املقرب أالدبي أ� ً
درعا تذكار ًيا لل�شاعر،
ي�ضا ً
بعدها قدم منتدى الكوثر �شهادة تقدير ودرع تذكاري للمنتدى العوامية.
 واختتم ال�شاعر أالديب يا�سر الغريب بعدها أالم�سية بال�شكر للمن�سقنيوالقائمني على احلفل معتذ ًرا ملن مل يحالفهم الوقت يف قراءة ا�سهاماتهم
الفكرية أ
والدبية يف أ�مل اللقاء بهم يف ديوان قادم ل�شاعر قادم �إن �شاء اهلل
تعاىل.
يذكر أ�ن هناك درا�ستني حول الديوان :
ؤ
ؤ
 أالوىل  " :نق�ش خامته مراوحات الوجود بني ده�شة الر�ى ور�ى الده�شة "أ
لل�ستاذة  " :نهى �آل فريد ".
 الثانية  " :وللح�سني عنوان �آخر" ألل�ستاذ ال�سيد ماجد ال�شريف ".

الثقافية

�سماهر ال�ضامن تقر أ� وقتها النقدية

جانب من احل�ضور

ال�شاعر علي �سباع يوقع ديوانه
ت�صوير :م ؤ�يد ال�سبع

ملتقى حرف أ
الدبي
يفتح " أ�بواب املدينة كلها" يف ملتقى حوار احل�ضارات
كتبت �سحر العبندي
أ�قام ملتقى حرف أالدبي وبالتعاون مع منتدى حوار احل�ضارات حفل تد�شني
�إ�صدار ال�شاعر علي عبداهلل �سباع ب أ�بواب املدينة كلها الذي �صدر م ؤ�خر ًا عن
دار الغاوون وذلك يوم اخلمي�س املوافق .2011 / 5 / 12
أ�دار احلفل أال�ستاذ عادل �آل دهنيم بادئ ًا بقراءة مقدم ٍة و�ضح فيها �نأ
املجموعة التي طبعتها دار الغاوون جاءت يف � 96صفحة من القطع املتو�سط
الفت ًا �إىل أ�نّ ال�شاعر ترك جمموعته من غري �إهداءٍ ألحد وهو على غري املعهود،
ثم قر أ� فا�صل ًة هي أ��شبه باملدخل ملدينة علي قبل بدء ال�شاعر بفتح أ�بوابها
بـمفتاح �صوته وهدوءه وروعة �إلقائه ا ّلتي أ�دخلتنا معه �إىل املدينة من أ�بوابها
اخلم�سة ع�شر.
ال�شاعر علي �سباع ا ّلذي أ�و�ضح يف بدء حديثه �نّأ
رحب عادل واجلمهور بعلي ّ
أ
مق�سمة �إىل ثالثة أ�جزاء اجلزء الوىل هو عبارة عن �صندوق بريد
املجموعة ّ
أ
وال�صندوق يحمل العديد من الر�سائل فجاءت ر�سالته الوىل لـ �سيلفيا بالث
قائ ًال لها:
تطلقي من املوت للحظة و�س أ�تز ّوجك.
و أ�ر�سل ر�سالة ثانية ل�شجرة ليمون هام�س ًا بدفء:
ر أ�يت قبل عامني أ�نك امر أ� ًة �شهية
نك امر أ�ة
ر أ�يت قبل عام أ� ِ
ر أ�يت بعد عام أ� ّنك �شجرة فقط
ووا�صل ال�شاعر قراءته و أ�تبع الر�سائل بن�ص أ�بواب املدينة كلها خماطب ًا ليلى:
ليلى
أ
يل اهلل وكل الـ كان �تركه لكان .
أ
ّ
ن�ص ًا تفعيل ّي ًا ختم فيه جولته الوىل بعنوان( :ال تكوين فظة):
ثم قر أ� ّ
أ�نا ٌ
خائف من دمعتي ال مت�سحيها
ال تكوين ّ
فظ ًة
أ�نا ٌ
خائف
وجاء يف برنامج احلفل قراءة نقدية للناقدة أ
وال�ستاذة �سماهر ال�ضامن

والتي أ��شادت باملجموعة قائلة ( :هذه لي�ست قراءة نقدية بل هي ت أ�مالت
للن�ص ال�شعري موا�صلة حديثها ب أ�ن علي �سباع أ��شرع ملغازلة ا آلخر والو�صول به
لكل متعة ولذة ،فدخل املدينة من أ�بوابها املمكنة ،و أ� ّنه أ�دخلنا من بوابة املوت
وهذا املوت ما هو �إال مرتّب ًا ،ثم تابعت قائلة �إن أال�شياء كلها تف�ضي ب أ��سرارها
حتى النوافذ واجلدران ثم ختمت قراءتها النقدية أ�و الت أ�ملية بـ عبار ٍة مقتب�سة
لبارت �( :إ ّنا ملغمورون بال ّلغة).
ثم بدء ال�شاعر جولته الثانية بن�ص أ�هداه لل�شاعر وال�صديق م ؤ�يد أ�حمد
ل�شاعر ال ي�صلح ل�شيء "برهوم":
بعنوان:
ٍ
ال أ�عرف �إن كنت ت�صارح أ�حد ًا لكن
َّثم يد ًا مت�سك �سكين ًا كما مت�سك قلماً
تفقدين فيك �صوابي
وثم �صديق ي�س أ�لني عنكَ
ّ
أ
يبحث عن خارطة �لغامك يف �صدري
فهل أ�خربتَ أ�حد ًا عني؟!
وتابع جولته بقراءة ن�ص نرثي �آخر وهو عبارة عن فوا�صل ق�صرية تركه هكذا
بدون عنوان ،ون�ص تفعيلي من جزء عتبات مهملة بدون عنوان أ�ي�ض ًا:
يف البدء يتعبني ال�سراب ويف النهاية أ�تبع الكثبان
يحملني الرتاب و أ�حمل ال�شط آ�ن!
ويف و�سط تفاعل جمهوري وا�ضح قر أ� ن�ص ( أ�ال يحزنكم) على باب مدينته
الثامن ثم ن�ص (�سقف) الذي ختم فيه جولته أالخرية حدثنا فيه أ� ّنه مل ينم
البارحة وما قبلها و أ�نّ الليلة عليه أ�ن ينام لكننا مل نرتكه ينام حينها قائلني لن
تنام قبل أ�ن حتكي لنا ع ّما تقول مر�آتك ،طابعتك ،التلفاز ،كتابك ،موبايلك،
واجلدران .وماذا يقول عقلك فر ّد علينا بـ :
"ا�صمتوا و�إال طردتكم من الغرفة"
ثم ُختم احلفل بدعوة احل�ضور لتل ّقف ال�شاعر �سباع من �سماء مدينته
واحت�ضانه ومباركة مولوده البكر ب أ�بواب املدينة كلها.
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حتقيق
أ
ال�ستاذ طارق آ�ل �سلي�س

�سوق ال�سمك بالقطيف..

ق�صة ع�شق عمرها �سبعون عام ًا
حتديث ال�سوق وهاج�س االنتقال للموقع اجلديد

�سوق ال�سمك بالقطيف ملن عا�صره  ،ال يعد مكانا لبيع و�شراء ال�سمك فقط بل يتعدى ذلك
لكونه املحطة الرئي�سية باملنطقة ال�شرقية لتبادل أ�هم منتج بحري باململكة ناهيك عن
م�شاهد حميمة و أ�ليفة تظل عالقة بالذاكرة  ،ال تغادرها أ�بدا .
ال�سوق الذي ظل ألكرث من �سبعني عاما ممثال لواحد من أالن�شطة التجارية ذات االهتمام
على كافة امل�ستويات على أ�هبة مغادرة مكانه القدمي ملكان �آخر  ،وهو الذي �شهد �صوالت
وجوالت لباعة وم�شرتين  ،وظل أالكرث �شعبية يف أ�ثمانه و أ�نواعه وطريقة البيع وال�شراء يف
منطقة اخلليج بوجه عام.
يقول جتار ال�سوق أ�ن ال�سوق يتوفر به أ�غلب أ�نواع أال�سماك التي يتم ا�صطيادها عرب طرق
قدمية وم�ستحدثة من مياه اخلليج العربي  ،وقد ظل أ��صحاب املحالت مرتبطني باملكان ال
يودون مغادرته واالنتقال �إىل موقع جديد ويف ظل م�ساحة أ�كرث ات�ساعا  .ذلك أ�ن الزبائن
ارتبطوا ب�شكل البيع وبالت�صميم الب�سيط القدمي الذي �صادف هوى يف نفو�سهم.
أ
ال�صيد يكاد يكون من امل�صادر الرئي�سية للدخل عند قطاعات لي�ست قليلة من �هل
القطيف واملناطق املجاورة  ،فمراكب ال�صيادين ت�ستند على ال�شواطئ  ،ويعرف أ��صحابها
ظروف الطق�س وعمق املياه وطرائق �سحب أال�سماك والروبيان من مكامنها الطبيعية و�إن
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اعتمد الكثري من ال�صيادين على العمالة أالجنبية �إال أ�ن ال�صيادين أال�صليني مل يربحوا
املهنة  ،والزالت بالن�سبة للكثريين ع�شقا وم�صدر رزق.
نف�س ال�شيء للطرف الثاين ممثال يف زبائن اعتادوا الذهاب للم�ساومة وال�شراء مع
أ��شخا�ص يعرفونهم  ،ويثقون بهم  ،ويدركون م�ساحة الود بينهم وبني أ��صحاب احللقات
التي تتميز بالب�ساطة والو�ضوح يف املعاملة .
تلك العالقة الوثيقة التي توطدت عرب ال�سنني بني الباعة وامل�شرتين تتعر�ض لالهتزاز مع
اقراب نقل ال�سوق ملكان جديد �إذ �ستختلف طريقة البيع و أ��سلوب العر�ض و�شكل امل�ساومات
اليومية  ،ويبدو أ�نه من ال�صعب ا�ستيعاب �صدمة املفارقة حيث يبدو أ�ن ثمة ارتباط قوي
بني الباعة وبني هذا ال�سوق الذي ي�شعرون معه بالتوا�صل ا إلن�ساين وباحلميمية.
ال�سوق الذي نعرف أ�نه م�صدر رزق أ��سا�سي لعدد كبري من أال�شخا�ص  ،يعمل فيه عدد
متزايد من احلمالني والو�سطاء والوزانني والكتبة والباعة  ،ويف ظل أال�سلوب القدمي يف
البيع وال�شراء تت�شكل مالمح ذلك ال�سوق حتى برائحته النفاذة التي متيزه عن غريه.
لكل تاجر أ�و بائع أ��صبح له ـ على مدار ال�سنوات ـ زبائن يق�صدونه خ�صي�صا  ،ويعرفون
طريقته يف تداول ال�سلعة أالكرث �شهرة يف القطيف  ،ناهيك عما توارثه أالبناء أ
والحفاد

حتقيق

من أ��ساليب التعامل مع الزبائن ومد ج�سور الثقة  ،وهو �شيء يبنى عرب ال�سنوات
ولي�س نتاج يوم وليلة.
هناك بع�ض امل�شكالت الب�سيطة التي تعودها أ��صحاب ال�سوق القدمي مثل االزدحام،
وبطء عملية النقل  ،وغياب بع�ض أ��صناف ال�سمك أ�حيانا  ،وقلة املعرو�ض أ�مام
حجم الطلب  ،ووجود باعة من جن�سيات أ��سيوية ،وغري ذلك من م�شكالت.
كانت اللباقة حماولة الت�صدي للم�شكالت بروح مت�ساحمة ودودة قادرة على حل
امل�شكالت  ،خا�صة أ�ن الزبائن يف ازدياد و أ�غلبهم من ال�سعوديني مع وجود البع�ض
من جن�سيات أ�خرى جاءوا لل�سوق لي�ستفيدوا من فرق أال�سعار ورخ�صها يف القطيف
عن غريها من أ��سواق املدن أالخرى .وقد لوحظ �إقبال عدد من أ�بناء املنطقة على
طلب ال�سمك.
كان ال�سوق القدمي يخ�ضع لتفتي�ش من أ�مانة ال�شرقية ومن بلدية القطيف حيث
يت�صل بالعمران وال�سكان وظل مكتب مراقبة ال�سوق حري�صا على نظافة املنطقة
بالكامل عرب موظفني مهمتهم أال�سا�سية ا إل�شراف الكامل على نظافة ال�سوق حماية
لرواده.
رغم ذلك فتجار ال�سمك والباعة والزبائن على قناعة تامة ب�إيجابيات املوقع
اجلديد لل�سوق والذي مت تخ�صي�صه يف منطقة بعيدة متاما عن أالحياء ال�سكنية
كما أ�نها تتميز عن ال�سوق القدمي بقربها من ميناء �صيد أال�سماك وهو ما يقلل من
نفقات النقل.
وح�سب تقارير ف�سوق القطيف يتداول فيه مبالغ تعد باملاليني يوميا  ،وي�صله جتار
من مناطق أ�خرى لعقد �صفقات باجلملة  ،ويعد �سمك الكنعد والهامور  ،والروبيان
من أ�هم أالنواع التي يف�ضلها الزبائن  ،فيما ي أ�تي ال�صايف والزبيدي من أال�سماك
التي يقبل عليها أ�جيال ال�شباب وقطاع من الن�ساء  .أ�ما الكمية املطروحة يف ال�سوق
يوميا فت�صل �إىل نحو أ�لف وخم�سمائة طن مع دخول مو�سم �صيد الروبيان .
يفتح ال�سوق أ�بوابه مع ن�سمات ال�صباح الباكر حيث يرتاده مواطنون من كل مكان ،
ما عدا �شهر رم�ضان حيث تكرث ال�صفقات الليلية  ،وتنقل كميات كبري �إىل أال�سواق
البعيدة مع اتخاذ احتياطات التربيد ليظل ال�سمك طازجا ،فال يتعر�ض للتلف.
و�إذا كانت م�ساحة �سوق اجلملة تبلغ حوايل  2000مرتا مربعا فهي م�ساحة �ضيقة
ن�سبيا  ،لكن الباعة ظلوا يغريون من أ��ساليب العر�ض والبيع لتالءم مع امل�ستجدات
حتى جاء القرار أالخري بنقل ال�سوق ملكانه اجلديد  ،ويف ظن املتابعني أ�ن الباعة
املعروفني ب�شطارتهم ومهارتهم قادرون على التكيف مع التغريات اجلديدة  ،و�سوف
يكون يف ا�ستطاعتهم االن�سجام مع ال�شكل اجليد لل�سوق  ،ويظل الهاج�س أالهم
للم�شرتين أ�ال تزيد أال�سعار  ،و أ�ال يبالغ التجار يف تكاليف النقل والعر�ض فما كان
مييز �سوق ال�سمك بالقطيف طوال تاريخه القدمي انه كان يتواءم مع متطلبات
الفقري قبل الغني .
وح�سب قانون العر�ض والطلب ف�إن أ�ثمان أال�سماك ت أ�خذ يف ال�صعود والهبوط ،
لكنها متثل منحدرا هابطا يف الن�صف أالول من �شهر رم�ضان املبارك حيث مييل
الزبائن لتناول حلوم الدجاج واللحوم احلمراء  .وهو أ�مر طبيعي يعرفه التجار ،

ويحاولون التغلب عليه بطرق خمتلفة.
أ
وميكن اعتبار القطيف هي ال�سوق الو�سع �شهرة يف منطقة اخلليج كلها فهناك
�سفن من دول جماورة مثل الكويت والبحرين و�سلطنة عمان وغريها تقوم أ�حيانا
بتوريد كميات من اال�سماك لل�سوق  ،والعدو الرئي�سي لل�سمك هو احلر ال�شديد
ولذلك يتم اال�ستعانة بقوالب الثلج للقيام بعملية التربيد حتى ال تتغري موا�صفات
وال طعم ال�سمك .
و�إذا كان ال�سوق اجليد ال يحظى بالقبول من قطاعات وا�سعة من الباعة والتجار ،
�إال أ�ن النظرة الفاح�صة واملت أ�ملة تراهن على أ�ن ال�سوق اجليد �سيحظى بخدمات
ع�صرية  ،متطورة  ،و�سيكون يف نطاق نظيف متاما  ،كما �سي�شهد العديد من
امل�ساعدات التي �ستخفف ال�شيء الكثري من هواج�س وخماوف قطاع عري�ض من
أ�هالينا .
أ
�إنها بال �شك جتربة بحاجة �إىل الر�صد واملتابعة  ،وال �شك �ن كل امل�شاريع اجلديدة
تقابل ب�شيء من �سوء الظن وعدم القبول حتى يتم التكيف معها والتواءم مع
مفرداتها اجلديدة.
الدفن اجلائر للبحر أ�ثر
أ
�سوق جديد أ
وغذائي
جتاري
ن
ش�
�
يف
التحديث
على
رهان
بالقطيف
�سماك
لل
�سلبا على ال�صيادين حيث
و�سكني.
للبحار بعيدً ا
ا�ضطروا إ
أ
أ
أ
آ
وقد حدثنا ال�ستاذ طارق �ل �سلي�س �ن مهنة التجارة يف �سوق ال�سماك ورثها من
أ�بيه وهو بدوره ورثها من أ�بيه منذ ن� أش�ة ال�سوق قبل �سبعني �سنة تقري ًبا ،ويوجد
أ� ً
ي�ضا من أ�متهن هذه املهنة بدون الوراثة.
أ�ما عن مرحلة ال�صيد فقال متحد ًثا أ�ن (اللنج)يظل بطاقمه ملدة قد ت�صل �إىل
�سبعة أ�يام يف اخلليج العربي ،ويظل هذا الطاقم يف البحر طوال هذه املدة ،وبعد
االنتهاء يعود حمملاً بال�صيد ل�سوق ال�سمك ،وقد نوه �إىل أ�ن هناك بع�ض امل�شاكل
يعانيها ال�صيادون مع حدود الدول املجاورة.
أ
و أ��شار أال�ستاذ �إىل أ�ن عملية الدفن التي طالت البحر يف املنطقة �ثرت ب�شكل �سلبي
للبحار بعيدً ا مما ي�سبب تزاح ًما
على ال�صيادين ،حيث أ�ن ال�صيادين م�ضطرون إ
كب ًريا يف منطقة معينة يف البحر ،ويعتمد
ال�صيادون على أ�جهزة املالحة (جي بي
أ��س) لتحديد موقع أ�دوات ال�صيد.
كما أ�ن عملية احل�صول على اللنج ملزاولة
املهنة قد ت�صعبت كث ًريا حيث و�صلت قيمة
الرخ�صة �إىل  300.000ريال ،وي�ستطيع
بعد ذلك احل�صول على قر�ض من البنك
الزراعي يتجاوز الن�صف مليون ريال ب�شرط
وجود الكفيل ال�ضامن.
ويوجد يف ال�سوق جتار من دول اخلليج
املجاورة كعمان مثلاً يزاولون مهنة التجارة
يف أال�سماك.
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الثقافية

م�صطفى ح�سن أ�بو الرز
القطيف 1432 /3/25 -هـ 2011/3/1 -م

أ�ب�شر

مهداة ل�سعادة املهند�س عبد اهلل بن احلاج علي ال�سيهاتي و أ�لقيت يف حفل تكرميه مبنتدى حوار
احل�ضارات بالقطيف يوم اخلمي�س 1432/3/28هـ املوافق 2011/2/3م

ُ
بــطــاقــات
نـ�ضــددت حـــريف و�إحـــ�ســا�سـي
ِ
ـــــــل أ�بــــيــــاتــــي ُمــحــــ َم ً
ُر�س ُ
ـلــة
ورحــــــتُ ُأ� ِ
حـــاجــات َمـن َ�س أ�لـوا
لـــلخـــــريين قـــ�ضــوا
ِ

جرهمو
�شـــرى لـــهـم عند ِ
بــــُ َ
رب العر�ش أ� ُ
َ
ُخـــرف الـدنيا وبهـجـتهـا
َلــــــم ُيـــــ ْبـــدلوا ز
َ
بــــه
هلل)
تـــلـــق ِ
فـــــابـــــ�شر بـــذلـك (عـــبــدَ ا ِ
ـــلـيــتـه
فـكــم َمــريــ�ض �شــكــى مــن دَاءِ ُك
ِ
ـــ�ســـرعـــًا لـــبـــيــتَ حـــاجــــتـــــهُ
أ�تـــيـــتــــهُ ُم
ِ

�إن تـــغـــ�ســــل الـــــدَّ َم آ� ٌ
الت أ�تـــيــــــتَ بــــــهــــا
َ
ـــــددت لــــهُ
وكـم يـتـيــــم و ُمـــــحــــتــــاج َم
فــــقــــيــد وذي ديـن مــــ�ضــيـتَ لـهُ
وكــــم
ٍ
ُتـــعـــطي املــــــاليـــــيـــــنَ ال مــن ًا وال طمـعـ ًا
ـرخ ُ�ص َها
و�إنــــــما يف ر�ضـــــى الــــرحــــمن ُت ِ
الــنف�س �إن جادت مبا بخلـت
مــــا أ�كـــــرب
َ
الـفــــرق بــــيــــنـــهــــمــا لـــو �شـــئــت تعـرفـهُ
فـــهــــذه هـــمـُّـهـا الـــــدنــــيـا بــــ َها انــ�شغـلـت
َ
َ
فــــعـــل الــــخــري ديدنـهُ
تـــــلق
ال غــــرو �إن
ُنـــــمــــلـة
عــــن دربـــه لـم يـَحـد لو َقـــيــــدَ أ�
ٍ
وعرتتـه
�صـــلـــيــــتُ – ربــي – عـــلى طــــه
ِ

بــذل يف الــــعــرفـــــان َط َ
ُ
وددت أ� ُ
ـــــاقـــاتــــي
ُ
ُ
توفـيه أ�بيـاتـي
تـــعـــجـــــز أ�ن
بـــالـــ�شــــكــــر
ِ
لـــحـــــــاجـــــــات
و َبــــادروا دون أ�ن ُيـــــدعوا
ِ
ٌ
جنات
يــــطــــيــــب عـلى أ�حوا�ض
عـــيـــــ�ش
ِ
ُ
ـــر�ضــــ َهــا َع ُ
بــــــجنـــــة َع ُ
الـ�سمـوات
ــــر�ض
ِ
ٍ
خيـرات
الـــــمــــهـــــيمـن ُغــــفـران ًا َو
عــــنــــدَ
ِ
ِ
الـــــهالك ويـــخ�شى يو َمهُ آ
َ
التي
يـــــخ�شى

يـات
لـة أ��صـــــلـحـت َع
ــــــطـب الـــــ ُكـــــ َّر ِ
بــــــ�آ ٍ
َ
فـــــ�إنـــــ َهـا غــــــ�سـلـت ُك َ
ــــــــل ا َ
ـيـئـات
ــط
ِ
خل ِ
الــــمــعـونـات
�صـــنــــاف
َيــــدَ الـــعـــطـــاءِ بـــ أ�
ِ
ِ

ُ
و ُرحـــــتَ
تــــنــــقــــذ ُه مــــن َجــــور مـــــ أ��سـا ِة
لــــغـــــايـــــــات
ريــــــاء وال �ســـــــعــــــــيـــــ ًا
وال
ِ
ً
الـريـاالت
كــــ أ�نــــهـا أ��صــــبــــحـت بـــ�ضــ َع
ِ
بــــه �ســــــــواهـا وفـــــي ُكــــــلّ
الـــمـجـاالت
ِ
مـوات
كــــالـــفـرق مـــــا بـــــني أ�حــــيــــاءٍ و أ� ِ

ُ
الــــمــــروءات
فــــــعــــل
هــــــمــــهــــا
وهــــــذه
ِ
ُّ
من كـان َ
البــر(�ســيــهاتي)
(علي)*
جنل
ّ
ّ
بـــخـطـوات
وخــــطـــــوات
بــــجـــــود
جــــود ًا
ِ
ٍ
ٍ
فــــاغــــفــر �ســـ أ�لـــ ُتــك  -يا رحمنُ  -زالتي

* �إ�شارة �إىل والده احلاج علي ال�سيهاتي  -يرحمه اهلل -
ً
عامة .
رب يف املنطقة ب�شكلٍ خا�ص واململكة
وهو من رواد العمل اخلريي و أ�عمال ال ّ
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مقال

امل�شهد الوطني
وجدلية التنوع والتعاي�ش
بقلم  :حممد حمفوظ

يف الف�ضاء الوطني واالجتماعي  ،ثمة �شخ�صيات دينية وثقافية  ،عملت على
بلورة م�شروع ثقايف واجتماعي ووطني  ،ي�ستهدف تطوير العالقة بني مكونات
وتعبريات املجتمع ال�سعودي  ،ووظفت كل �إمكاناتها املعرفية واالجتماعية  ،من
أ�جل �إنهاء حالة اجلفاء واخل�صومة التي حتكمت العتبارات عديدة واقع العالقة
بني أ�هل املذاهب ا إل�سالمية ..
وهو �شخ�صية دينية وثقافية معروفة  ،وله العديد من أالن�شطة والفعاليات ،
والذي عمل خالل العقدين املا�ضيني حتديدا على تفعيل خيار التوا�صل مع أ�بناء
الوطن الواحد  ،ودعا عرب خطاباته الدينية والثقافية وكتاباته وم ؤ�لفاته �إىل
نقد ظاهرة التطرف والغلو وحاالت االنكفاء والعلة والعزوف عن امل�شاركة يف
احلياة العامة ..
ومن كتاباته املطبوعة يف هذا ال�سياق ( التعددية واحلرية يف ا إل�سالم – بحث
حول حرية املعتقد وتعدد املذاهب ) و( الت�سامح وثقافة االختالف – ر ؤ�ى يف
بناء املجتمع وتنمية العالقات ) و( الوطن واملواطنة احلقوق والواجبات )
و(التطلع للوحدة ) و( التنوع والتعاي�ش – بحث يف ت أ��صيل الوحدة االجتماعية
والوطنية) و( امل�شكل الطائفي وامل�س ؤ�ولية الوطنية ) و(الطائفية بني ال�سيا�سة
والدين ) و(االنفتاح بني امل�صالح والهواج�س ) و( ا آلحادية الفكرية يف ال�ساحة
الدينية) و(احلوار واالنفتاح على ا آلخر ) وغريها من الدرا�سات أ
والبحاث
التي ت ؤ�كد وت ؤ��صل خليار احرتام التعددية و�صيانة مقت�ضيات التعاي�ش وال�سلم
أالهلي ..فقد جاء يف كتابه ( الطائفية بني ال�سيا�سة والدين ) �إن (التقريب بني
أ�تباع املذاهب ا إل�سالمية مهمة مرحلية اقت�ضتها حالة مر�ضية  ،هي التباعد
والتنافر بني أ�تباع املذاهب  ،ومن أ�جل جتاوز هذه احلالة املر�ضية نحن بحاجة
�إىل ما يلي :
أ
أ
آ
أ�وال  :ن�شر ثقافة الت�سامح والتعددية وقبول الر�ي الخر  ،والرتكيز على ��س�س
الدين اجلامعة وامل�شرتكات التي توحد بني أ�بناء أالمة ..
ثانيا  :ت�شجيع أ�جواء التوا�صل بني علماء املذاهب ا إل�سالمية ونخبها املثقفة
والفاعلة  ،لتوفري فر�ص التعارف املبا�شر فكريا وعلميا ..
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ثالثا  :قيام م�شاريع م�شرتكة خلدمة امل�صالح العامة للدين أ
والمة ) ..
ويف كتاب �آخر يقول ( االنكفاء على الذات واالبتعاد عن ا آلخر لي�س حاال �سويا..
�إن اخل�صو�صية العرقية أ�و الدينية ألي جمتمع ال تربر انغالقه وانعزاله عن
حميطه  ،فمن م�صلحته االنفتاح لي�شارك يف م�سرية التنمية والبناء  ،وليعزز
موقعيته الوطنية  ،وليقدم نف�سه بال�صورة التي يريدها أ�مام ا آلخرين ..ومفاهيم
الدين تدعو �إىل التعارف بني أ�بناء الب�شر على اختالف أ�عراقهم و أ�ديانهم ،
و�إىل الت آ�خي بني أ�بناء أالمة مع تنوع مذاهبهم وتوجهاتهم )..
ويف مبادرة فكرية جريئة دعا يف بحثه املو�سوم بـ( ال�سلفيون وال�شيعة نحو عالقة
أ�ف�ضل ) �إىل �إعادة بناء العالقة بني ال�سلفيني وال�شيعة على أ��س�س جديدة ،
بحيث يخرج اجلميع من �سجون التاريخ �إىل رحاب ا إل�سالم وقيمه العليا ..
والذي ي ؤ�كد أ�همية وحيوية امل�شروع الذي ي�شتغل عليه ال�شيخ ال�صفار القائم على
جت�سري العالقة بني ال�شيعة وال�سنة يف اململكة ،و�إزالة كل االلتبا�سات واملوانع
التي حتول دون تطور هذه العالقة  ،والدفع �إىل أالمام مب�شروع االندماج الوطني
على قاعدة املواطنة املت�ساوية  ،هو طبيعة امل�شاكل والهواج�س القائمة يف نظرة
أالطراف املذهبية لبع�ضها ..
فنزعات الت�شدد والغلو واملفا�صلة ال�شعورية والعملية بني املختلفني  ،هي العناوين
ال�سائدة .
لهذا ف�إن العمل على بناء حقائق جديدة للعالقة قائمة على التوا�صل واحلوار
واالحرتام املتبادل  ،يعد من ال�ضرورات الوطنية واالجتماعية  ،ألنه هو الذي
يعالج م�شكالت ملحة يف الواقع االجتماعي ال�سعودي ..
ونحن هنا ال ندعي أ�ن العناوين التي ي�شتغل عليها ال�شيخ ال�صفار �سواء يف
خطاباته أ�و مبادراته الوطنية واالجتماعية  ،هي عناوين ناجزة ومكتملة و�إمنا
نحن نعتقد أ�ن مالقاة ال�شيخ ال�صفار يف منت�صف الطريق من قبل علماء ومهتمني
من خمتلف أالطراف أ
والطياف � ،سي�ساهم يف تذليل الكثري من العقبات التي
حتول دون اندماج املواطنني ال�سعوديني مع بع�ضهم البع�ض ..
فتفكيك موجبات االنكفاء والعزلة  ،وبناء العالقة على قاعدة االحرتام املتبادل
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مقال

 ،بحيث ال ي�سئ أ�ي طرف آ
للخر �سواء يف ذاته الراهنة أ�و مقد�ساته أ�و رموزه
التاريخية  ،والعمل على جت�سري العالقة والتوا�صل الفعال بني فعاليات املجتمع
ونخبته الدينية والثقافية  ،كلها من أالعمال واملبادرات احليوية  ،التي ينبغي أ�ن
تدعم وت�سند با إل�ضافة عليها ومراكمة ذات امل�ضمون من مواقع دينية وثقافية
واجتماعية خمتلفة ..
فنحن ك�سعوديني أ�حوج ما نكون اليوم �إىل هذا اخلطاب  ،الذي يدفعنا �إىل
االنفتاح والتوا�صل مع بع�ضنا البع�ض  ،وي ؤ��س�س لنظام العالقة مهما كان حجم
التباين يف ا آلراء والقناعات على قاعدة املواطنة ..
أ
فالمن الوطني واالجتماعي مرهون �إىل حد بعيد  ،على قدرتنا وانخراطنا
الفعلي يف م�شروع جت�سري العالقة بني مكونات الوطن  ..ووجود ا�صطفافات
مذهبية وطائفية يف هذا البلد أ�و ذاك املجتمع  ،لي�س مربرا للتمرت�س والتخندق
الطائفي  ،و�إمنا وجود �صعوبات يف الواقع املعا�صر للم�سلمني على �صعيد عالقتهم
مع بع�ضهم البع�ض  ،ينبغي أ�ن يدفعنا نحن أ�بناء هذا الوطن من خمتلف مواقعنا
املذهبية والفكرية �إىل الت�شبث بخيار احلوار واالنفتاح والتوا�صل  ..و أ�همية هذا
اخليار نابعة أ�ن يف العاملني العربي وا إل�سالمي هناك م�شاكل و أ�زمات تهدد ن�سيج
أالوطان واملجتمعات  ..واملطلوب من قبلنا لي�س االنخراط يف هذه امل�شاكل
وتغطيتها مذهبيا وثقافيا واجتماعيا  ،و�إمنا بناء حقائق وطنية واجتماعية
تعزز الوحدة الوطنية  ،وتنظم االختالفات عرب احلوار والتوا�صل ومقت�ضيات
االحرتام املتبادل  ..فما يجري يف بع�ض البلدان من فنت طائفية  ،ينبغي أ�ن ال
يدفعنا �إىل الوقوع يف املحذور وزيادة ا�شتعال وت أ�جيج النريان  ..و�إمنا على العك�س
من ذلك متاما  ،فما يجري من فنت وتوترات  ،ينبغي أ�ن يدفعنا �إىل ا إل�سراع
واملبادرة �إىل توطيد العالقة و�إزالة االلتبا�سات ومنع التوترات من الو�صول �إىل
ف�ضائنا وحميطنا االجتماعي ..
أ
و�إن تغيري أالمناط الثقافية واالجتماعية ال�سائدة يف �ي بيئة اجتماعية  ،يتطلب
جمموعة من أالعمال أ
والن�شطة امل�ستدمية حتى حتقق مفهوم الرتاكم املعريف،
لكي يتمكن املجتمع أ�و بع�ض فئاته و�شرائحه يف تغيري أ�فكارها وخياراتها
الثقافية واالجتماعية  ..ونحن يف الدائرة الوطنية واالجتماعية  ،حيث نعي�ش
التعدد املذهبي والتنوع الفكري  ،بحاجة �إىل تلك ال�شخ�صيات الدينية والثقافية
واالجتماعية  ،التي عملت على تفكيك حوامل االنكفاء والعزلة  ،و�سعت من أ�جل
هدم اجلدر التي تف�صل بني أ�بناء الوطن واملجتمع الواحد العتبارات مذهبية
أ�و فكرية  ،ألن هذه ال�شخ�صيات مبا متلكه من معرفة وخربة اجتماعية وتراث
ثقايف و�سيا�سي  ،لديها قابلية الت أ�ثري على �شرائح وفئات اجتماعية عديدة ..
لهذا ف�إن م�شروعات ا إل�صالح التي ت�ستهدف تطوير العالقة بني تعبريات
و أ�طياف الوطن واملجتمع  ،بحاجة با�ستمرار �إىل �شخ�صيات متميزة وقادرة على
�صياغة ر ؤ�ية أ�و م�شروع متكامل ي�ستهدف تقوي�ض الكوابح واملوانع التي حتول دون
تطوير هذه العالقة  ،وتعمل كخطوة ثانية على خلق احلقائق ا إليجابية اجلديدة
والتي تنطلق من تعزيز مفهوم التوا�صل واحلوار يف أ�بعاده االجتماعية والثقافية
والعملية  ،وتعمل على خلق حالة التعاون بني أ�بناء الوطن واملجتمع الواحد من
أ�جل �إجناز أالهداف والغايات امل�شرتكة  ،وتتعا�ضد مع غريها من ال�شخ�صيات
والفعاليات حلماية هذا اخليار وتوفري كل أ��سباب جناحه وا�ستمراره يف الف�ضاء
االجتماعي والوطني ..

ولعل من أ�برز هذه ال�شخ�صيات الوطنية واالجتماعية  ،التي عملت انطالقا
من موقعها الديني ومركزها االجتماعي على تطوير العالقة بني أ�بناء الوطن
الواحد ،و�سعى بكل جهده وفعاليته وديناميته االجتماعية والثقافية على القيام
مببادرات ثقافية واجتماعية ت�ستهدف �إزالة احلواجز والهواج�س بني مكونات
الوطن  ،وجت�سري العالقة بني نخبتها وفعالياتها الدينية والثقافية والعمل على
خلق ف�ضاء اجتماعي حا�ضن وفاعل يف م�شروع التوا�صل و�إزالة االلتبا�سات
التاريخية والثقافية بني أ�بناء الوطن الواحد ..
أ�قول �إن من أ�برز هذه ال�شخ�صيات التي عملت يف هذا ال�سياق هو ف�ضيلة ال�شيخ
ح�سن ال�صفار  ..لهذا ف�إننا نعتقد أ�ن جتربة ال�شيخ ال�صفار على هذا ال�صعيد،
من التجارب الرثية والتي حتتاج �إىل قراءة متعددة أالبعاد فيها  ،لال�ستفادة
منها ،والبناء عليها ..
فهي من اللحظات املتميزة والنوعية على �صعيد العالقة بني أ�هل املذاهب
ا إل�سالمية يف اململكة  ،حيث يبا�شر أ�حد الزعامات الدينية واالجتماعية
م�شروعه الثقايف واالجتماعي على قاعدة �إزالة احلواجز واملوانع التي حتول دون
تطوير العالقة بني ال�سنة وال�شيعة يف اململكة ..
�إذ يعرب ال�شيخ ال�صفار عن م�شروعه بقوله  ( :ال بد أ�ن أ��شري �إىل أ�ن كل العقالء
يف الوطن أ�دركوا أ�ن حالة اجلفاء والقطيعة والتع�صب املذهبي هذه كلها أ��ضرت
ببالدنا  ،و أ��ضرت بالبالد ا إل�سالمية جمعاء  ..وما احلوار الوطني الذي بد أ�
�إال �إ�شارة خ�ضراء للبدء يف م�سرية جديدة نتجاوز بها �آثار اال�ستبداد الفكري
والهيمنة ا آلحادية لتيار واحد  ،ألنه ي�ضر باجلميع  ،فحينما ي�شعر اجلميع ب أ�نهم
مت�ساوون يف احلقوق والواجبات  ،و أ�ن الفر�ص أ�مامهم مت�ساوية  ،حينئذ نفوت
الفر�صة على كل أالعداء وعلى كل املغر�ضني يف الداخل واخلارج) ..
وجماع القول � :إن م�شهدنا الثقايف واالجتماعي يحت�ضن العديد من حقائق
التعدد والتنوع  ،و أ�ن ال خيار أ�مامنا �إال التعاي�ش مع بع�ضنا البع�ض  ..والتعاي�ش
هنا ال يعني الت�ساكن بل التفاعل وامل�شاركة وامل�صري امل�شرتك ..
آ
وجتربة ال�شيخ ال�صفار على هذا ال�صعيد نوعية  ،ألنه بلور �راء وت�صورات
متقدمة على �صعيد �إجناز مفهوم االندماج الوطني  ..ونتطلع �إىل أ�ن ترتاكم
اجلهود وتلتقي أال�صوات مع هذا ال�صوت واجلهد الذي يبذله ال�شيخ ال�صفار
من أ�جل هدم اجلدر واحلواجز التي حتول دون ان�سجام وتفاعل املواطنني مع
بع�ضهم البع�ض  ،وت�صيغ العالقة بني تعبريات و أ�طياف الوطن على أ��س�س احلوار
والتفاهم واالحرتام املتبادل و�صيانة حقوق ا إلن�سان ..
أ
وال�ساحة الوطنية اليوم  ،أ�حوج ما تكون �إىل تلك الر ؤ�ى والفكار التي ت�ساهم يف
�صياغة وبلورة م�شروع وطني متكامل إلدارة حقيقة التنوع بكل �آفاقها التي يزخر
بها املجتمع ال�سعودي ..
أ
وتعريفنا ال�سريع بعطاءات هذه ال�شخ�صية الوطنية ( ال�صفار )  ،هي من �جل
�إثارة النقا�ش واحلوار الوطني حول �س ؤ�ال التنوع يف الواقع الوطني و�سبل و�آليات
�إدارته ..
أ
وهي دعوة �ي�ضا لكل الباحثني �إىل االقرتاب الثقايف واملنهجي من هذا امللف
الهام واحليوي  ،لكي ي�ساهم اجلميع يف بناء معرفة وطنية متكاملة جتيب على
أ��سئلة التنوع  ،وتتفاعل مع مقت�ضيات هذه احلقيقة وحتدياتها  ،وتغر�س يف
النفو�س والعقول مقت�ضيات احرتام هذه احلقيقة و�سبل حمايتها ..

29

هل انت�شار ال�سمنة

خطر مبالغ فيه؟
الطبية
30

جملة ( )science dailyيف عددها فرباير  2008ال�سكرتري ال�صحي لربيطانيا
ي�صرح �إننا نواجه خطر انت�شار ال�سمنة  ،ولكن هل هنالك ما ي ؤ�كد �صحة هذا االدعاء؟
الباحثون يناق�شون هذا املو�ضوع يف املجلة الطبية الربيطانية.
ً
باتريك ب�شام وجون لويك باحثان ي ؤ�كدان أ�ن االدعاءات عن انت�شار ال�سمنة عامليا تفوق
الدالئل العلمية وتوحي للعامل بدالئل خاطئة ب أ�نها م ؤ�كدة .على �سبيل املثال معدل زيادة
الوزن يف الواليات املتحدة يف ال�سنوات ال 42أالخرية هو 10,9كيلو أ�و  0,26كيلو يف
ال�سنة مع هذا بني �سنة  2000-1999و 2002-2001مل يكن هنالك مالحظ تغري يف
معدل ال�سمنة أ�و زيادة الوزن يف البالغني أالمريكيني أ�و يف �سمنة أالطفال .وزيادة على
ذلك فان تعريف أ�و تق�سيم أال�شخا�ص لطبيعيني أ�و بوزن زائد أ�و �سمان هو خمتلف فيه
كما أ�ن العالقة بني م ؤ��شر كتلة اجل�سم ()body mass indexامل�ستخدم ملعرفة
حالة ال�شخ�ص وعالقته بن�سبة الوفاة أ�مر غري وا�ضحة .هذا ت ؤ�كده درا�سة أ�مريكية أ�ن
خطورة الوفاة للرجال مب ؤ��شر كتلة اجل�سم بني  21-19وهو الطبيعي م�ساوية للرجال
مرتفعي الوزن مبعدل كتلة اجل�سم بني  .31-29ودرا�سات أ�خرى ترى عدم الرتابط بني
م ؤ��شر كتلة اجل�سم ومعدل الوفيات .العالقة ما بني ارتفاع الوزن وال�سمنة وكرثة أالمرا�ض
غري وا�ضحة وهذا ما أ�و�ضح باملقال انه بالرغم من ارتفاع معدالت زيادة الوزن وال�سمنة
فان متو�سط أالعمار يف ازدياد .ويعتقد الباحثان أ�ن أ�خ�صائيون ال�صحة العامة قد
بالغوا متعمدين يف تفخيم خماطر زيادة الوزن وال�سمنة يف �سبيل حت�سني �صحة الفرد
وكذلك بالغوا يف الت�شكيك بقدرة منظمات ال�صحة بال�سيطرة على هذا الو�ضع كمر�ض
فتاك.
ويف املقابل عار�ض باحثان �آخران وهما روبرت جيفري ونان�سي �شريوود كل ما قيل
م ؤ�كدان أ�ن ال�سمنة ما زالت خطرا عامليا ورئي�سيا لل�صحة العامة.
يف الواليات املتحدة معدل ال�سمنة بني �سنة  1980-1976كان  %6,5بني أالطفال من
�11-6سنة و %5بني أالعمار �17-12سنة و  200302004كان بني  17و  %19بالتناوب.
وتتوقع الدول أالوربية زيادة يف ارتفاع أالوزان وال�سمنة تزايدا بني 1,3مليونا بحلول
عام  .2010أ�ن خماطر ال�سمنة بوجود امل�شاكل ال�صحية اخلطرية أالخرى كارتفاع
�ضغط الدم وال�سكري و أ�مرا�ض القلب وبع�ض أ�نواع ال�سرطانات م ؤ�كدة ومثبته علمي ًا
وي ؤ�كد م�س ؤ�لني ا إلح�صاء وامل�شرفون املاليون يف وزارات ال�صحة أ�ن ال�سمنة مع أالمرا�ض
املزمنة تكبدهم خ�سائر طائلة �سنويا والبع�ض يقول أ�ننا �سنالحظ ارتفاع معدل الوفيات
يف ال�سنوات القادمة لهذا ال�سبب .ملخ�ص املقال أ�ن فرط التغذية وال�سمنة م ؤ�كد أ�نهما
خطر عاملي على ال�صحة يف العديد من أالبحاث املوثقة ،ومع حمدودية العالجات
املتوفرة لهذه امل�شكلة فان اخلطر غري معروف م�ستقبله .بع�ض التناق�ض من درا�سة
أ�ملانية يف نف�س املجلة اوكتوبر  2009عنوانها "زد وزنك تع�ش حيا ًة أ�طول" .ماثيا�س
لينز متخ�ص�ص يف الكمبيوتر والعلوم الطبيعية بجامعة هامبورج مع زمالئه عر�ضوا

العدد اخلام�س � -شعبان  1432هـ  -يوليو  2011م

��ش
إ راف الدكتور �ش

ادي �أبو ال�سعود

املو�ضوع يف جملة ديوت�ش ارتزبالتز  .معظم أالملان مرتفعو الوزن ومعدل كتلة أ�ج�سامهم
بني  .29,9-25و %20معدل كتلة أ�ج�سامهم  30فما فوق وهذا عايل جدا فاعتبار فرق
العمر واجلن�س .راجع الباحث  42درا�سة تقارن ما بني ال�سمنة والعمر املتوقع للحياة مع
املر�ض .جملة �سوديوت�ش زيتنج أالملانية ن�شرت ن�سخة مبدئية للتقرير الذي يبني ارتفاع
الوزن ال يزيد ن�سبة الوفيات ولكن ال�سمنة تزيده بن�سبة  .%20كلما كرب النا�س العالقة
بني ال�سمنة واملر�ض تبتعدان ولذلك لتعر�ض اجل�سم ملختلف أالمرا�ض مع تقدم العمر.
بالن�سبة ألمرا�ض القلب ال�شريانية التاجية فان الوزن الزائد يزيد خطورة ا إل�صابات
بن�سبة  %20بينما ال�سمنة تزيده ب %50وكلما ارتفع ن�سبة م ؤ��شر كتلة اجل�سم كلما "قلت"
ن�سبة ا إل�صابة بك�سور العظم والفخذ.
وبالن�سبة لل�سرطانات فان ن�سبة الوفيات ل�ضخام أالج�سام والذين معدل كتلة أ�ج�سامهم
يفوق ال 40لي�س ف أ�على �صحيحي اجل�سم حتى أ�ن الرجال ال�ضخام وجدت الوفيات ب%7
اقل من الرجال ال�ضعاف بينما الن�ساء ت�ساو يف الن�سب.
بالن�سبة للكاتب يلخ�ص أ�ن ن�سبة الوفيات الكلية ال تتغري بزيادة الوزن بينما تزيد %20
مل�صابني ال�سمنة وتزيد  %200مل�صابي ال�سمنة املفرطة.
ما مدى �سوء ال�سمنة حقيق ًة؟
أ
أ
أ
ريت�شارد فوجور�س يقول أ�ن ثلثي ال�شعب المريكي �ما بوزن زائد �و يعانون من ال�سمنة
وبالن�سبة أ
للطفال ففي تزايد و أ��صبحنا نرى مر�ض ال�سكري يف أ�عمار اقل وتقريبا كل
املعانيني منه هم من ذوي ال�سمنة العادية أ�و املفرطة .ال�سمنة فعال مر�ض ي�ستدعي
االنتباه وعدم التجاهل .عندما نقول أ�ن املر�ض منت�شر عامليا قد يلب�س على البع�ض فبعد
أ�ن غري مركز مكافحة أالمرا�ض أالمريكي تعريف ال�سمنة �سنة 1997ا�صبح  30مليون
أ�مريكي بني يوم وليلة من طبيعي الوزن �إىل �سمان مع أ�نهم مل يزيدوا كيلوا واحدا .يف
عام  2007تقرير ن�شرته املجلة الطبية أالمريكية أ�ن حتى لو كان ال�شخ�ص مرتفع الوزن
ولكن حمافظ على لياقة بدنية معينة فان احتمالية الوفاة اقل من ال�شخ�ص ال�ضعيف
الذي ال يهتم بلياقته .بينما أالمريكان يزدادون �سمنه لكنهم بدئوا يقللون من عوامل
اخلطورة امل�ضاعفة مثال بدئوا ميتنعون عن التدخني ويعتنون ب�ضغط دمهم ون�سبة
الكلوي�سرتول.
تقرير  209ملجلة اقلب أالمريكية ت�شرح عالقة حمرية بني ال�سمنة و أ�مرا�ض القلب حيث
بينما ال�سمنة تزيد ا إل�صابة ب أ�مرا�ض القلب فان أال�شخا�ص ال�سمان امل�صابني ب�ضعف
القلب و أ�مرا�ض ال�شرايني فر�صت معي�شتهم اكرب من أال�شخا�ص ال�ضعاف امل�صابني
بنف�س املر�ض ،هل ال�سبب أ�ن خاليا الدهون أ�قوى عند ا إلن�سان النحيل اجل�سم أ�كرث من
ا إلن�سان ال�سمني ال احد يعرف.
بعد هذا الكالم ماذا قررت عزيزي القارئ أ�ن ت�صبح �ضعيف ًا ؟� ،سمين ًا ؟� ،سمين ًا ولكن
ريا�ضي ًا ؟ ،أ�و ترتك جل�سمك وعقلك اخليار بان يكون ما يريد؟ اخليار لك.
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�ضربات ال�شم�س

الطبية

يف هذه أالجواء احلارة وال�شم�س ال�ساطعة البد أ�ن نتكلم عن �إ�صابات ال�شم�س .عندما
يفقد اجل�سم القدرة على تنظيم حرارته الداخلية والتي ب�شكل مب�سط تعتمد على فقدان
احلرارة عن طريق تبخر العرق من م�سام اجللد ولكن يف أالجواء ال�شديدة احلرارة
واملجهود القوي والرطوبة العالية ال يكون التعرق متكافئا مع كميه احلرارة داخل اجل�سم
يحدث اجلهد احلراري.
و�ضربة ال�شم�س هو النوع اخلطري من اجلهد احلراري ويف احلاالت ال�شديدة ميكن أ�ن
ت�سبب �ضربة ال�شم�س حتى �ضعف أالع�ضاء الداخلية  ،وتلف املخ واملوت.
اجلفاف ي�ساهم يف �ضربة ال�شم�س .اجلفاف يحدث عندما يكون يفقد اجل�سم املزيد من
املياه أ�كرث مما ي أ�خذ فيها تبد أ� اخلاليا ب�سحب املياه من جمرى الدم مما ي�ضطر أالجهزة
على العمل بجدية أ�كرب .اجلفاف ميكن أ�ن ي ؤ�ثر أ�ي�ضا على قدرة اجللد لتربيد اجل�سم
بكفاءة .مما يوجب على القلب �ضخ �إمدادات كافية من الدم �إىل اجللد من أ�جل تربيد
اجل�سم  ،وبالتايل ف�إن عملية التربيد ي�صبح أ�قل فعالية .التعر�ض لفرتات طويلة أل�شعة
ال�شم�س ي�سهم يف �ضربة ال�شم�س .عندما ال يتم جتديد �سوائل اجل�سم ب�شكل كاف ،ميكن
التعر�ض أل�شعة ال�شم�س أ�ن ي�سبب اجلفاف ال�سريع حتى يف أاليام امللبدة أ�و املعتدلة ميكن
أ�ن حتدث ال�شم�س �آثار ًا �صحية خطرية .أ�عرا�ض �ضربة ال�شم�س تدريجي ًا من الدوخة
املفاجئة ،وال�ضعف ،ال�صداع املفاجئ ،حرارة وجفاف اجللد ،ارتفاع درجة حرارة
اجل�سم وعادة  38.9( F 102درجة مئوية) أ�و أ�على ،ت�سارع نب�ضات القلب ،ت�شنجات
الع�ضالت ،قيء  ،ويف احلاالت ال�شديدة الغيبوبة ومن ثم الوفاة.
أ
وال�شخا�ص املعر�ضون ل�ضربات ال�شم�س �صغار وكبار ال�سن ،املدخنون ،مر�ضى �ضغط
الدم و�إمرا�ض الكلى ،العاملون يف أالجواء اخلارجية لفرتات طويلة .العالج يعتمد أ��سا�سا
على الوقاية من ا إل�صابة قبل ح�صولها عن طريق الراحة والتقليل من التعر�ض للحرارة
وال�شم�س املبا�شر و�شرب كميات كافية من املياه خا�صة عند التمارين الريا�ضية كل 20
دقيقة  ،لب�س املالب�س اخلفيفة والف�ضفا�ضة يف أاليام احلارة وعند ح�صول أ�ية أ�عرا�ض

م�شابهة الراحة وتعوي�ض نق�س ال�سوائل يف اجل�سم .ما العالج الفعال فح�سب
مدى �شدة ا إل�صابة فقد يكتفى بتربيد اجل�سم فاملاء البارد أ�و غمر امل�صاب
بحو�ض املاء البارد مع �سوائل وريدية أ�و يف احلاالت املتو�سطة
�إدخال امل�صاب بجهاز تربيد خا�ص �إىل �إن ت�ستقر حرارة
اجل�سم ويعود منظم احلارة �إىل عمله الطبيعي .ويف
احلاالت اخلطرية قد ينقل املري�ض �إىل العناية املركزة
ويو�ضع أ�نبوب التنف�س ال�صناعي لفرتة ب�سيطة �إىل التعايف
هذا وتقدر ن�سبة الوفيات من �ضربات ال�شم�س ب %20من جممل
ا إل�صابات واغلبهم �إما من �صغار أ�و كبار ال�سن.

ما جنهله عن نبات البقدون�س
(املقدون�س )ن�سبة �إىل مقدونية أ�و البقدون�س أ�و املعدَ نو�س هو نبات ع�شبي ثنائي احلول يتبع الف�صيلة
اخليمية .تنح�صر فائدة البقدون�س يف أ�وراقه فقط حيث ي ؤ�كل مع ال�سلطات املنوعة واللحوم
لل�سهال،
امل�شوية مل�ساعدته يف التقليل من أ��ضرار الكول�سرتول ولكونه فاحت �شديد لل�شهية مقاومة إ
وي�شتهر البقدون�س باحتوائه على ن�سبة عالية من فيتامني ( )Aاملقوي للطاقة اجلن�سية وللب�صر،
كما أ�ن به ن�سبة عالية أ�ي�ضا من فيتامني ( )Cامل�ساعد يف زيادة مقاومة اجل�سم ألمرا�ض الربد
والنزالت ال�شعبية يفيد البقدون�س يف عالج م�شاكل العادة ال�شهرية ،التهابات وعدوي املجاري
البولية ،ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي واملثانة ،ا�ضطرابات والتهابات الكلى ،وكذلك ا�ضطرابات
احلي�ض،ا�ضطرابات اله�ضم ،ا آلم املعدة ،دودة أالمعاء ،ا إل�سقربوط إلزالة البقع واحلبوب والبثور
من على الوجه يغ�سل الوجه بع�صري البقدون�س أ�و نقيعه مرتني يف اليوم .ألجل احل�صول على لون
الوجه �صافي ًا يغ�سل �صباح ًا وم�سا ًء ملدة أ��سبوع يغلي مقدار حوايل ثالث مالعق كبرية يف ن�صف لرت
ماء ملدة 15دقيقة وي�ستعمل فاتر ًا
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الريا�ضية
أ�.د .عبد العزيز امل�صطفى

عمر الريا�ضة مبحافظة القطيف � 70سنة
أ�قام منتدى �سيهات الثقايف ندوته ال�ساد�سة لهذااملو�سم  ،بعنوان (احلركة الريا�ضية
يف القطيف وحتديات التقدم ) والتي ادارها اال�ستاذ علي داوود وكان �ضيفها الكاتب
الريا�ضي الربف�سور عبدالعزيز امل�صطفى .
وكانت كلمة البدء لراعي املنتدى أال�ستاذ كمال املزعل الذي ا�شار اىل ان النية منذ بدء
هذا املنتدى أ�ن تتنوع الندوات فتكون هناك ندوة ريا�ضية �إال أ�ن الظروف مل ت�سمح اال يف
هذا املو�سم الثالث من عمر املنتدى مو�ضحا أ�ن احلديث عن ال� أش�ن الريا�ضي يف هذا
املنتدى ي أ�تي من جانبني أ�حدهما أ�ن الثقافة والفكر هما من يدير أ�ي م ؤ��س�سة أ�و جلنة
ومن جانب أ�خر أ�ن أ
للندية دور يف بناء املجتمع وبناء ثقافته وفكره وقوته للدور املهم
الذي تلعبه أالندية ثقافيا واجتماعيا أ�ما ب�شكل مبا�شر عرب أالن�شطة الريا�ضية أ�و ب�شكل
غري مبا�شر عرب الربامج أ
والن�شطة أالخرى.
افتتح بعدها ال�ضيف ندوته باحلديث عن جتربته ال�شخ�صية قائال  :أ�تكلم هنا عن
جتربه �إن�سان بد أ� كالعب ثم انتقل بعد ذلك كموظف بالرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
ثم بعد ذلك كع�ضو هيئة التدري�س  ،و أ��ضاف قائال أ�نني قررت مع نف�سي أ�ال أ��شارك يف
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منتديات ألن املنتدى يتطلب منك أ�ن تكون جمام ًال ،منافق ًا ،كما ان �سقف احلرية يكون
فيها حمدودا وقد تعودت يف اخليمة الرم�ضانية عند أال�ستاذ جمال العلي أ�ن يكون �سقف
احلرية مفتوحا وال�شفافية وامل�صارحة حا�ضرة كي ن�ستطيع معاجلة أ�خطائنا وت�صحيح
م�سارنا بعيدا عن ا إل�سفاف وجتريح ا آلخرين .اال انني هنا ا�ستجيب لالخ اال�ستاذ كمال
ملعرفتي باتزانه .
و أ��ضاف قائال :لقد أ�ثار أالخ املقدم دور أالكادمييني ،و أ�نا أ�قول �إن دورنا حمدود الن
دور البطولة يتقم�صها رجال أالعمال الذين أ��صبحوا فقهاء يف كل �شيء (التحكيم و
الالعبني والتدريب والتخطيط) رغم أ�نهم يديرون أ�عمالهم اخلا�صة مبعاونة امل�ست�شارين
واملتخ�ص�صني واالكادميني !
و أ�ردف يقول  :عندما اعود بالذاكرة قبل �40سنة كان الهدف من الذهاب اىل النادي
لي�س الكرة فقط بل هو االنتماء الفكري والثقايف واالجتماعي وكان النادي وعاء ي�ستوعب
اجلميع ولي�س لطلب املال كما يح�صل ا آلن ،أالمر أالخر مل تكن كرة القدم هي اجلاذبة
و�إمنا كانت كل أاللعاب جاذبة،

SPORT

الريا�ضية
كانت منتخبات �سوريا ولبنان ت أ�تي لتلعب يف القطيف
م�شكلة أالندية يف من يديرها ألنه يعتقد ب أ�نه ملك النا�س وكل �شيء ومن واجبه أ�ن
يورث ذلك ملن ي�شاء فدخل املجال من لي�س ب أ�هله و أ��صبحت الريا�ضة مهنة من ال مهنة
له و أ��صبحت أ�نديتنا بال تخطيط او �إ�سرتاتيجية و أ��صبح الكل يريد ال�صعود بفريق كرة
القدم للممتاز على ح�ساب أاللعاب أالخرى والتي يتفوق بها أ�ندية املنطقة وهذا خطا
ا�سرتاتيجي يقع فيه اجلميع .
�إن عمر الريا�ضة مبحافظة القطيف � 70سنة تقريب ًا وكان منتخبات �سوريا ولبنان ت أ�تي يف
القطيف تلعب مباريات �سلة وطائرة يف وقت مل تعرف فيه الريا�ض هذه الريا�ضات بعد،
ا آلن وبعد هذه ال�سنوات ال يوجد لدينا من� أش�ة أ�و مركز تدريب ،فهل القطيف ال ت�ستحق؟
وهنا أ��شيد ب أ�هايل �سيهات واخلليج و أ�خ�ص بالذكر احلاج عبداهلل بن �سلمان املطرود
رحمه اهلل ودوره يف هذا اجلانب وكذلك الرواد من مدينة �صفوى الذين كانوا وراء بناء
من� أش�ة نادي ال�صفا.
أ
وقد خل�ص أالخطاء ا إل�سرتاتيجية التي وقعت فيها ا إلدارات املتعاقبة على �ندية املحافظة
وهي :
 الرتكيزعلى كرة القدم و أ�ولوية الو�صول �إىل املمتاز و�إهمال بقية أاللعاب . ان�شغال �إدارات أالندية بالالعبني وبالدوري ،وترك التخطيط والبناء والعمل و�إدارةاملن�شات بفكر م ؤ��س�سي وا�ستقطاب خربات �إدارية ونحن لدينا جمموعة من اخلربات
ا إلدارية واملالية والفنية والريا�ضية من حملة املاج�ستري والدكتوراه و بكالوريو�س الرتبية
الريا�ضية ..فالتخ�ص�ص مطلوب واخلربة مطلوبة.
 اهمال دور مكتب رعاية ال�شباب بالقطيف وعدم االلتفاف حوله ألن املكتب هو الداعمواحلامي وميثل الوقاية أ
للندية وبدونه لن ن�صل للممتاز.
 تعترب القطيف منجما للطاقات واملواهب لكن ال توجد لدينا من� آش�ت منوذجية ( فقطاخلليج فئة ب و�صفوى با إل�ضافة على �صالة كرة اليد يف النور)،وال مراكز تدريب وال
مركز عالج طبيعي متخ�ص�ص رغم الكثافة ال�سكانية .
 من أالخطاء ا إل�سرتاتيجية املهمة أ�ننا مل ن�ستطع أ�ن نتوا�صل مع رجال أالعمالوال ال�شركات الكربى باملنطقة ال�شرقية كارامكو و�سابك لفتح �آفاق اقت�صادية
تدر على أالندية املردود املايل بدال من ا�ستجداء املو�سورين .وهذه أ�خطاء
�إ�سرتاتيجية تتحملها املحافظة ب�شكل عام وا إلدارات ب�شكل خا�ص با إل�ضافة
�إىل كل ذلك عدم توفر اخلربة الت�سويقية لكل نادي و�ضعف قاعدة ر أ��س املال .
 -عدم اال�ستفادة من الكثافة ال�سكانية وغزارة املواهب واحتوائها يف مراكز

تفريخ النجوم يف كل لعبة با�ستقطاب الالعبني من �صغار ال�سن ورعايتها كما تفعل أ�وروبا
يف أ�دغال أ�فريقيا حيث ت�ستقطب الالعبني أالفارقة وهم �صغار وت�ستثمر ببيعهم وهم
جنوم يف اللعبة.
 الف�شل يف التوا�صل مع أ�ندية الدمام واخلرب ومد ج�سر التوا�صل مع دول اخلليجكالبحرين وقطر والكويت وعدم القدرة على حتمل بع�ضنا البع�ض واخلروج عن روح
املناف�سة ال�شريفة اىل التناحر والتباغ�ض والت�شاحن .
أ
 عدم وجود منا�صب �إدارية عليا و أ��صحاب قرار باالحتادات با�ستثناء جتربة ال�ستاذحممد املطرود وهو �إجحاف يف حق كفاءات املنطقة و أ�نديتها ،رغم وجود الكم الهائل من
العبي أاللعاب الفردية من حمافظة القطيف.
بعدها كانت م�شاركات احل�ضور ومنها عدد من اندية املنطقة ويف مقدمتها اخلليجوال�صفا والقديح  ،وكانت من ابرز امل�شاركات م�شاركة الكاتب الريا�ضي والناقد اال�ستاذ
حممد ال�شيخ  ،الذي اكد على �ضرورة اعطاء الفر�صة للكفاءت من ابناء املنطقة لتويل
منا�صب ادارية ر�سمية  ،كما ا�شاد بالقدرات االدارية لال�ستاذ حممد املطرود ،التي اهلته
لتويل منا�صب ادارية ر�سمية عالية.
يذكر ان ال�ضيف حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف الفل�سفة من كلية الرتبية بجامعة ب�سنت
بريق بالواليات املتحدة أالمريكية عام 1989م  ،وهو بروف�سور بق�سم الرتبية وعلم النف�س
بكلية الرتبية بجامعة الدمام  ،وله جمموعة من الكتب العلمية �آخرها كتاب املعوقات التي
تواجهها أالندية الريا�ضية يف املنطقة ال�شرقية ال�صادر �سنة 2002م من معهد �إعداد
القادة بالرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب بالريا�ض ،ولدية  24بحث ًا من�شور ًا منها دور
أالنظمة االجتماعية للتن�شئة الريا�ضية التناف�سية أ
للطفال وكذلك معوقات االحرتاف يف
ريا�ضة كرة القدم يف أ�ندية املنطقة ال�شرقية� ،شارك يف تقدمي أ�كرث من  10دورات تدريبية
ف�ض ًال عن م�شاركته يف أ�كرث من  20م ؤ�متر على م�ستوى العامل ،ف�ض ًال عن جمموعة من
املنا�صب الر�سمية .
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الفن الت�شكيلي
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الفنانة فاطمة النمر:
أ�عتمد كثريا على على العن�صر أ
الن�ساين يف جتاربي الفنية
وقد تتعدد املدار�س داخل لوحاتي
حوار /أ�مل ف ؤ�اد ن�صراهلل
الفنانة فاطمة النمر  ،من مواليد القطيف  .اململكة العربية ال�سعودية  ،تعمل يف �صناعة
الذهب واملجوهرات ع�ضو يف اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�شكيلية (ج�سفت) ع�ضو
يف اجلمعية البحرينية للفنون الت�شكيلية  ،ع�ضو جماعة الفن الت�شكيلي بنادي الفنون
بالقطيف .معر�ضها ال�شخ�صية معر�ض "احلب أالزيل" عمان – االردن  .معر�ض "كيان "
اقاعة اكو�ستك– اخلرب – ال�سعودية � .شاركت يف عدة دول باخلارج  .ح�صلت على عدة
جوائز :اجلائزة أالوىل املعر�ض الفن ال�سعودي املعا�صر  ،الثانية معر�ض �صيف ارمكو، 31
م�سابقة ال�شباب الثانية املنظمة من قبل وزارة الثقافه والفنون.لها جتربة رائعة.
يف هذا احلوارتك�شف لنا الفنانة العديد من الزايا امل�ضيئة يف م�سرتها الفنية� .إنها فنانة
جديرة ب�إجنازها وجناح جتربتها على م�ستوى الوطن ،وبالت أ�كيد ينتظرها م�ستقل م�شرق.
البدايات لها ذكريات جميلة وتنطوي على بع�ض ال�صعوبات واملعاناة.
حدثينا عن تلك الذكريات وعن ت أ�ثرك باملدار�س الفنية والفنانيني .
درو�س احلياة تواكب نف�سي منذ نعومة اظافري  .تعلمت منذ ال�صغر الت أ�مل فى قدرة
اخلالق فى كل �شيء تقع عليه عيني فلم تكفيني ر ؤ�يت الالزهار تتفتح امامي بقدر ان أ�كون
على علم كيف تنمو وتتفتح مما جعلني طفلة ف�ضولية حتب تعلم كل �شيء مبعنى الكلمة
 .أ�حببت قرات الق�ص�ص اخليال العلمي وممار�ستها يف واقع يف االلواين وقفت دائمنا
م�شدوده امام اعمال الفنانيني كبار واحببت ق�ص�صهم وتعرف على كل التفا�صيل مما
زاد �شغفي وف�ضويل الذي أ�رهقته ت�سا ؤ�التي مما دفعني ألن أ�تعلم كيف ان ت�صنع أ�نامل
�إن�سان أ�عمال فنية بهذه الدقة والروعة هذا كان اكرب حافز يل ب أ�ن أ�تعلم الر�سم على يد
كبار فنانيني وامار�سه معهم الفن واتعلم ا�سرارهم مما كان لهم الف�ضل واثر الكبري
على فني .
هناك معوقات �شاملة للجميع وهناك معوقات خا�صة بالفنانة ك أ�مر أ�ة
وباحلديث عن املعوقات ب�شكل عام وهذا ي�شمل الفنان والفنانة خا�صة جيل ال�شباب  ,عدم
وجود مراكز متخ�ص�صة يف رعاية املواهب وتبنيها وما يحدث هو اجتهادات قد ي�سعف
احلظ منطقة معينة وال ي�شمل كل املناطق  ,و أ�ي�ضا عدم وجود �صاالت عر�ض كافية مثال
يف املنطقة ال�شرقية ترعى وتهتم بالفنانني ال�شباب واملواهب اجلادة  ,و أ�ي�ضا أ�ختالط
املفهوم احلقيقي لكلمة موهوب أ�و فنان فنجد املح�سوبيات ت�سيطر ب�شكل كبري على ال�ساحة
الت�شكيلية  ,و أ�ي�ضا �صعوبة �إيجاد راعي ألن�شطة الفن ب�شكل عام مما يعيق ا�ستمرارية
الفنانني ال�شباب
أ�ما يف ما يتعلق باملعوقات اخلا�صة يف املر أ�ة كفنانة باال�ضافة ملا ذكرت �سابقا فتتمثل يف
عدم فهم بع�ض افراد املجتمع لدور املر أ�ة يف الفن و�صعوبة احلركة التي تعاين منها الفنانة
مقارنة بالرجل والفهم اخلاطئ من قبل الرجل يف التفريق بني نتاج �إن�ساين فني دون أ�ن
يكون الفنانة جمرد أ�مر أ�ة يتعامل معها ملجرد التقرب والتودد وهذه النقطة أالهم والتي
نتمنى زوالها وحتتاج لوعي حقيقي من قبل الرجل لدور وح�ضور وفاعلية املر أ�ة ك أ�ن�سان
م�شارك حقيقي يف بناء حلمة هذا البلد.
هل كان لك داعمون يف بداية ظهورك ؟
نعم  ,عائلتي أ�و ًال وكل �شخ�ص �شاهد ر�سوماتي واثنى عليها أ�و �إنتقدها  ..لقد دعمني هذا
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االمر جد ًا فامل�شاركة مهمة جد ًا و�آراء ا آلخرين هي التي ترتقي بالعمل وتعطيه حقه ,وتعطي
لل�ستمرار فهو ال يعمل لنف�سه فقط بل هناك من يتابعه وي�ستمتع بعمله  ,إلنه
الفنان دافع إ
من ال�صعب ا إل�ستمتاع ب�شيء دون التفكري يف ردود فعل �شخ�ص �آخر نحوه .
حدثينا عن ا�سلوبك الفني الذي ترين بانه مييزك عن غريك؟
أ�عتمد كثريا على على العن�صر أالن�ساين يف جتاربي الفنيه وقد تتعدد املدار�س داخل
لوحاتي الفنيه بني الرمزيه والتجريد �إال �إنني ا�سعى من خالل هذه املمار�سه ا�ضفاء �صيغة
أ�خرى أ
للن�سان يف كل جتلياته وخا�صة احلب واجلمال الذي دائما ما يكون حا�ضرا يف كل
أ�عمايل.
بالن�سبة يل الفن ر�سالة من خاللها ميكننا مترير ما نحمله داخلنا آ
للخرين من م�شاعر
و أ�حا�سي�س بو�سائل متعدده  ,و أ�نا من خالل اللون وال�شكل أ��سعى أ�ن يكون يل دور يف هذا
التوا�صل ويف هذه اللغة امل�شرتكة بني كل أ�طياف الب�شريه  ,فال لغه نحتاج أ�مام الفن .
أ
بعمان"الردن" واخلرب؟
حدثينا عن معر�ضيك ال�شخ�صيني
كانت جتربة رائعة ومهمة بالن�سبة يل فاملجتمع أالردين متذوق وواعي للفن واملطلع على
التجربة أالردنية الثقافية ب�شكل عام يالحظ االهتمام املتزايد بجميع أالن�شطة واملجاالت
املتعلقة بالفن �سواء الب�صرية أ�و أالدبية وحتى امل�سرح وغريها من اجلوانب الثقافة
ا إلن�سانية وهذا أ�عطى أ�بعاد مهمة لتجربتي خا�صة من فنانة �سعودية جتربتها ر�سالة حب
تتناول فيها اجلوانب ا إلن�سانية خا�صة يف ما يتعلق باملر أ�ة وطموحها وتطلعاتها.
اما عن معر�ضي ال�شخ�صي كيان باخلرب كانت جتربه متفردة تخ�ص واقع املجتمع العربي
ونظرة جمتمع املراه باخل�صو�ص يف �شرنقة التي حتكمه عادات وتقاليد �سائده وحماولت
معاجلتها و�شمل معر�ض  40لوحه ا�ستخدمة فيها خامات الطبيعة من أ�لوان ترابية و أ�حجار
الكرميه ومعادن وورق.
كيف تتولد لديك فكرة اللوحة الت�شكيلية؟
أ
حلظة العمل هي حلظة خما�ض وبدايه والدة ل�شي جميل  ,فال ميكن �ن يكون اىل اي احد
دور يف هذه احلاله �إال بعد ا�ستكمال العمل الفني فالفنان يف هذه اللحظة هو ناقد بنف�سه
وممار�س ومتابع حالة املنجز حتى ا�ستكماله.
مام�شروعك الت�شكيلي الذي تعملني على �إجنازه؟
لدي الكثري من امل�شاريع بع�ضها على املدى البعيد والبع�ض قريبا �سينجز  ,والن ب�صدد
عمل جوله جديده املعر�ضي ال�شخ�صي كيان يف جده .
كما أ��ستعد للم�شاركة يف فاعلية مهمة متثل دوري كا�سفريه الفن ال�سعوديه يف كل من
كينيا و اوربا وال�سويد وامريكا خالل ا�شهر القادمه .
و أ�خري ًا ماذا بداخل فاطمة من طموح؟
أ
أ
أ
طموحاتي لي�س لها حدود ولي�س لها مدى  ,ف أ�نا أ��سعى �ن �ثبت ذاتي بذاتي اوال و�ن يكون يل
دور ك أ�ن�سان وكفنان وك أ�مر أ�ة �سعودية يف ان أ�كون قادرة على تو�صيل ر�سالة الفن ال�سامية
 ,ف أ�نا اع�شق التحدي املبني على أ�هداف حقيقية تتمثل يف أ�ن يكون للمر أ�ة دورها الريادي
والهام يف تو�صيل تلك املهام دون أ�ن يختلط على ا آلخر جن�س الفنان  ,بل ي�صبح النتاج
الفني هو احلكم.

مواليد  :القطيف – اململكة العربية ال�سعودية
 تعمل يف جمال ت�صميم الذهب واملجوهرات ع�ضو يف اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�شكيلية (ج�سفت) ع�ضو يف اجلمعية البحرينية للفنون الت�شكيلية -ع�ضو جماعة الفن الت�شكيلي بنادي الفنون بالقطيف

معار�ض �شخ�صية :
معر�ض "احلب أالزيل" عمان  -االردن
معر�ض "كيان " اقاعة اكو�ستك– اخلرب – ال�سعودية
امل�شاركات اخلارجية :
جمموعة من امل�شاركات اخلارجية يف كل من البحرين ,ا إلمارات,الكويت
اجلوائز :
،قطر،عمان,االردن،م�صر ،كازخ�ستان ،ترك�ستان ،ال�سويد ,اليابان ،الهند.
أ
 -2010اجلائزة الوىل املعر�ض الفن ال�سعودي املعا�صر
 -2010اجلائزة الثانية معر�ض �صيف ارمكو31
م�شاركات خمتارة :
 -2010جائزة م�سابقة ال�شباب الثانية املنظمة من قبل وزارة الثقافه والفنون
أ
 – 2009معر�ض جر�ش للفنون الت�شكيلية – عمان  ,الردن
 – 2010معار�ض أاليام الثقافية ال�سعودية التابع لوزارة الثقافة وا إلعالم يف كل من:
املقتنيات:
كازخ�ستان ،تركمان�ستان ,اليابان  ,عمان والدوحة
أ
 – 2010معر�ض م�شرتك لفناين من ال�شرق أالو�سط والدول أال�سكندنافية – متحف جمموعة من العمال املقتناة  ,وزارة الثقافة واالعالم ،وزارة اخلارجيه ال�سعوديه
وزارة الرتبيه والتعليم  ,اجلامعة االردنيه الها�شمية ,جامعه فالدلفيا ،ال�سفارة
أ�مري ويلز – بومبي – الهند
الفرن�سيه ,بنك �ساب ال�سعودي الربيطاين ،م ؤ��س�سة بنك الراجحي م�صريف �,شركة
 – 2010بينايل اخلرايف الدويل الرابع للفن العربي املعا�صر – الكويت العا�صمة
 – 2010ملتقى أ��صدقاء اجلمعية القطرية للفنون الت�شكيلية "ور�شة عمل ومعر�ض " أ�رامكو ال�سعودية وبع�ض م ؤ��س�سات و�شركات وكبار �شخ�صيات
E-mail: al_n_amar@hotmail.com .
– الدوحة قطر
website: http://artist-alnemer.webs.com .
 - 2010معر�ض م�سابقة املنمنمات املقام يف اجلمعية البحرينية للفنون الت�شكيلية
 – 2010معر�ض لوحة وق�صيدة بدعوة من رابطة الفنون الت�شكيلية االردنية " معر�ض
وور�شة عمل – عمان  ,ا إلردن
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الفن الت�شكيلي

ال�سرية الذاتية لـ  ..فاطمه النمر

بع�ض امل�شاركات الداخليه :
 2001معر�ض اجلنادرية -الريا�ض
 2004معر�ض اال�سالم �سالم
 2010معر�ض  fourمقام يف جالريي تراث ال�صحراء اخلرب
 2005معر�ض الهيئه امللكيه يف ينبع
 2010معر�ض الفن معا�صر – الريا�ض
 2010معر�ض م�سابقة ال�شباب الثانيه 36
 2010معر�ض لوحة وق�صيده  -الطائف
 2010معر�ض �صيف ارمكو  - 31الظهران
 2010معر�ض لكل بيت لوحه  -جده
2011معر�ض �سايتك العربي – اخلرب
 2011معر�ض وزارة التعليم العايل – الريا�ض
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أ��سا�سيات الت�صوير الرقمي 1
بعد أ�ن تكلمنا يف أ
العداد ال�سابقة عن أ�نواع الت�صوير ال�ضوئي املختلفة ر أ�ينا ان تكون
املرحلة الثانية يف �سل�سلتنا أ�ن نتحدث عن أ��سا�سيات الت�صوير ال�ضوئي ب�شكل عام على أ�ن
نتو�سع يف هذا املو�ضوع يف أ
العداد القادمة ب�إذن اهلل.
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ما هي أ�ف�ضل ماركة للكامريات؟

ها ال�س ؤ�ال يردين ب�شكل م�ستمر و أ�نا مت أ�كد من أ�نه يرد أ�غلب امل�صورين واجلميع يريد ان يعرف أ�ية ماركة هي أالف�ضل؛ هل هي كانون أ�م نيكون أ�م فوجي ام
غريهم؟ اجلواب هنا هو أ�ن جميع تلك ال�شركات موجودة يف هذا املجال منذ وقت طويل مما �سمح لها بتطوير منتجاتها وبقا ؤ�ها �إىل ا آلن يف املناف�سة يثبت جودتها
ب�شكل قاطع� .إذن ما الفرق ما بينها وملاذا جند البع�ض يف�ضل ماركة على اخرى؟ اجلواب هنا هو ان املو�ضوع �شخ�صي أ�كرث مما هو تقني .أ�غلب امل�صورين بد أ�
مباركة معينة أ�و بنا ًء على أ�نه ر�آها لدى م�صور أ�خر واعجب مبميزاتها أ�و أ�ن من حوله ي�ستخدم هذه الكامريا وهكذا ي�صبح من حمبي هذه املاركة خ�صو�صا
أ�نه يف حال ما أ�راد ان ينتقل اىل موديل أ�حدث ف�إنه بالطبع ال
يريد ان يخ�سر امللحقات املوجودة معه من عد�سات وفال�شات
وغريها لذلك ف�إنه يتوجه لنف�س املاركة .أ�ي�ضا عندما يريد
ال�شخ�ص ان ي�شرتي كامريا فانه ي�س أ�ل من حوله عن أالف�ضل
واغلب االجابات التي تاتيه تكون بناء على الكامريا املوجودة
لدى ال�شخ�ص امل�سئول ولذلك ترى اغلب اال�شخا�ص القريبني
من بع�ض لديهم نف�س املاركة وهذا بالطبع امر ايجابي حتى يتم
تبادل املعلومات واخلربات واحيانا املعدات بني امل�صورين.

هل ا�شرتي كامريا احرتافية ( )SLRأ�م كامريا مدجمة ( )Compact؟
ال�س ؤ�ال االخر الذي يتكرر كثريا هو عن النوعية التي يف�ضل �شر ؤا�ها
واجلواب هنا حتكمه عدة ا�شياء :احلجم/الوزن ,نوع اال�ستخدام,
و أ�خريا ولي�س أ�خر ًا امليزانية.
الكامريا املدجمة يكون حجمها �صغريا وميكن ان تكون موجودة ب�شكل
يومي اما يف اجليب للرجل او يف ال�شنطة للمر أ�ة و�سعرها متاح ًا للجميع
كبار ًا و�صغار ًا (تبد أ� من  300ريال) .من مميزاتها االخرى انها �سهلة
اال�ستخدام واغلب اعداداتها تكون ب�شكل اوتوماتيكي (ت�سمى اي�ضا �صوب
و�صور  )Point and Shootواغلبها ي أ�تي مع امكانية ت�صوير
الفيديو .أ�ما عن نقاط ال�ضعف فيها فهي أ�ن عد�ستها ثابتة وال ميكن
ترقيتها .نقطة �ضعف أ�خرى هي أ�ن دقتها لي�ست عالية ون�سبة الت�شوي�ش
فيها عايل .أ�ما عن أ�كرب نقطة �ضعف بالن�سبة يل فهي أ�ن أ�غلبها تكون قوة
الفال�ش فيها ثابته بحيث أ�ن ا�ستخدامه يغري مالمح ال�صورة متاما.
دعوة ملحبي الت�صوير للم�شاركة يف معر�ض هم�سات �ضوئية الرابع والذي يقام ك�إحدى فعاليات مهرجان خريية القطيف
التا�سع ع�شر يف الفرتة من � 8إىل  18من �شهر رم�ضان املبارك املوافق للفرتة من � 8إىل  18أ�غ�سط�س للتفا�صيل
www.facebook.com/event.php?eid-241882689156333 email:hamasat@hamasat.net
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بعد�سة امل�صور أ�مين اجلماز
أ�ما الكامريات االحرتافية فهي ما ي�ستخدمه جميع امل�صورين املحرتفني
و أ�ذكر أ�نني كنت أ�عتقد أ�نها أ�مر ًا معقد ًا ومل أ�فكر يف التحويل لها �إال بعد
أ�ن قام ابن عمي زيد ب�شراء واحدة وقمت بتجربتها و أ�عجبتني مميزاتها
التي أ�لغت كل ما كنت أ�راه عيب ًا يف كامريتي ال�شبه احرتافية ال�سابقة وقمت
حينها بالتحويل لها .هذا النوع من الكامريات يعطيك حتكما كام ًال بكل
االعدادات (�سنتحدث عن االعدادات يف االعداد القادمة ان �شاء اهلل) من
أ�هم مميزات هذا النوع هو أ�ن العد�سة لي�ست ثابتة بل هناك أ�نواع كثرية من
العد�سات لكل املجاالت و أ�نواع الت�صوير التي تطرقنا لها يف أالعداد ال�سابقة
ويتم تغيري العد�سة على ح�سب املو�ضوع الذي يتم ت�صويرها فهناك عد�سات
منا�سبة لت�صوير املناظر الطبيعية واخرى للبورتريه واخرى للماكرو وهكذا.
الدقة يف هذا النوع عالية جدا وااللوان م�شبعة ب�شكل اكرب من الكامريات
املدجمة .ميزة اخرى هي تواجد العديد من ا إلك�س�سوارات اخلا�صة بكل نوع
من فال�شات و أ�جهزة حتكم عن بعد و أ�جهزة قيا�س ال�ضوء وغريها مما ي�ساعد
امل�صور املحرتف على �إظهار عمله ب أ�ف�ضل �شكل ممكن وب�إحرتافية تامة .بع�ض
الكامريات ا إلحرتافية ت أ�تي بفال�ش مدمج ولكن مرة أ�خرى للفال�ش املدمج
هنا نف�س نقاط ال�ضعف املوجود لدى الفال�ش املدمج يف النوع ال�سابق ذكره
ولكن اجلميل هنا هو وجود فال�ش م�ستقل (يباع ب�شكل منفرد) لها مميزات
احرتافيه وميكن التحكم فيه ب�شكل تام ويتزامن عمله مع اعدادات الكامريا
مما يلغي الت أ�ثري ال�سلبي للفال�ش ن�سبي ًا أ�و حتى كلي ًا .خا�صية اخرى مهمة

يف الكامريات االحرتافية هي نقاط الرتكيز (الفوك�س) حيث انها هنا تكون
كثرية وميكن التحكم بها عن طريق الكامريا بحيث جتعل التكريز واحلدة
مرتكزان يف العن�صر الرئي�سي لل�صورة.
أ�رى أ�ي�ضا أ�نه من املهم أ�ن نتطرق ولو ب�شكل خمت�صر عن الكامريات ال�شبه
احرتافية وهي الكامريات املوجودة بني الكامريات املدجمة والكامريات
االحرتافية و أ�غلبها يكون ذو عد�سة ثابتة وحجم مقارب للكامريات االحرتافية
وبها من أالدوات ما مياثل تلك املوجود يف الكامريات االحرتافية ولكن ب�شكل
خمت�صر مثل التحكم ب�سرعة ال�شرت وفتحة العد�سة وااليزو (�سنتحدث عنها
الحقا) ..الخ واي�ضا التحكم بنقاط الرتكيز (الفوك�س) وان كان عددها اقل
من الكامريات االحرتافية.
وختاما يجب هنا ان نذكر أ�مر ًا مهما وهو أ�ن امل�صور هو من ي�صنع ال�صورة ال
الكامريا فهو من يحدد العنا�صر واالعدادات الزاوية والتوقيت...الخ وتبقى
الكامريا عن�صرا م�ساعدا ال اكرث وهنا أ��ضرب مثاال أ�كرره ب�شكل دائم وهو
ال�صديق أ�مين اجلماز (http://aljammazphotography.
 )com/photographyالذي اخرج اعماال رائعة اجلمال وذات دقة
عالية بكامريا �شبه احرتافية وقال يف احدى حما�ضراته أ�نه مل يقرر التوجه
للكامريا االحرتافية (عام  )2008اال بعد أ�ن أ��صبح واثقا أ�نه قد أ�خرج من
الكامريا كل ما ب�إمكانه اخراجه ومل يعد هناك جمال إلخراج املزيد.

ملحوظة  :يرجى عدم ا�ستخدام أ�ي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع
أل�صحابها حيث أ�نهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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جملة اخلط هي وليد واعد ومل ي أ� ِت من فراغ و�إمنا جاء من رحم حراك وطني وجهود أ�دبية الفته أ�جنزها منتدى حوار احل�ضارات
ل�صاحبه وم ؤ��س�سه أال�ستاذ ف ؤ�اد ن�صر اهلل  ,كما و أ�نه جاء كمح�صلة حلما�س وتطلعات وقراءات من لدن عنا�صر مت أ�لقة وطنية
و أ�دبية و أ�كادميية ودينية قد تنادت جميعها من معظم مناطق اململكة ومدنها ومن مدن وبلدات منطقة القطيف  ،حل�ضور هذا
املنتدى فهبوا جميعهم يف مالم�سة ملف بع�ض الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية ذات أالهمية يف وجدان ال�شعب ال�سعودي املطروحة
قدمي ًا وحديث ًا ،كم�ساهمة منهم يف التذكري �إىل هذه أالمور.
وهي حماولة �ضمن حماوالت وجهود قدمية لدفع عجلة اال�صالح وتطوير مفا�صل امل ؤ��س�سات احلكومية  ،كالتعليم وتطوير أ�داء جمل�س
ال�شورى و�صالحياته حني يكون منتخب ًا  ،واالعالم واملجال�س البلدية وحقوق املر أ�ة واملزيد من امل�ساحات من حرية الر أ�ي والر أ�ي
ا آلخر  ،وم�ساوات املواطنني يف احلقوق والواجبات و�إلخ.
هذه احلزمة التي يحتويها امللف احل�ضاري ا آلنف ذكرها هي ايقاعات م�سكونة قدمي ًا يف هواج�س وتطلعات النخب الوطنية والدينية
وبني جوانح ال�شارع ال�سعودي أ�جمع ولي�ست وليدة اليوم� ،إن هذه التطلعات م�شروعة وباتت �ضرورة ح�ضارية ملحة فر�ضتها وقائع
العوملة واملواكبة ملنطق الع�صر ولي�ست ترف ًا ح�ضاري ًا أ�و أ�دبيات عبثية كما قد ي�صورها البع�ض.
و أ�خري ًا أ�ود أ�ن أ��سجل هنا تقديري واعجابي أ
لل�ستاذ ن�صر اهلل على هذا احلراك الوطني اجلميل والنبيل املثمر ب�إذن اهلل  .وجلميع
من �ساهم يف م�ضاعفة زخم جهود وتطلعات منتدى (حوار احل�ضارات) من ذوي الوزن الثقايف الالفت الذين أ�توا من أ�نحاء اململكة
ومن أ�نحاء منطقة القطيف.
ً
أ
ً
ويف هذا ال�سياق أ�متنى لو يكون ا�سم املنتدى( منتدى حوار الطياف) بدال من احل�ضارات لكوننا جميعا ننتمي حل�ضارة عربية
واحدة وح�سب و�إن تعددت الثقافات عموم ًا  ،هي فع ًال �إيقاعات ايجابية ت�ستحق احلر�ص من اجلميع على دميومة وفعالية هذا
املنتدى نظر ًا لكونه قد تخطى يف اجنازه زمن ًا لي�س بق�صري �إذ اختزله يف �سنتني  ،كما وحظي بالتنوع يف احل�ضور املكثف نوع ًا وعدد ًا
 ،ثقافي ًا ومذهبي ًا و�سيا�سي ًا ومناطقي ًا �إىل جانب �إ�صداره جملة (اخلط ال�شهرية) وبني دفتيها �إخراج ًا وم�ضامني جميلة.
وقد أ�تى بع�ضهم من مدن ومناطق بعيدة من جدة ومكة واملدينة وع�سري وجنران ومن العا�صمة الريا�ض ،و�آخرون من مدن ال�شرقية ،
ومن مدن وبلدات منطقة القطيف ،جاوءا جميعهم ليطرحوا ر ؤ�اهم النبيلة النرية و أ�دبياتهم وخلجاتهم الوطنية .أ�توا على أ�ح�صنتهم
املطهمة  ،وعلى قواربهم ال�سباقة  ،أ�ي أ�نهم جاءوا يحملون بني جوانحهم ومهجهم وح�سهم الوطني هموم كل جمتمعاتهم ليرتجموها
مرة أ�خرى و أ�خرى يف منتدى (حوار احل�ضارات) بالقطيف  ،جاءوا ليرتجموا ع�شقهم لكل مدينة ولكل زاوية وقرية ومنطقة يف
وطنهم اململكة ال�سعودية  ،ولكل حبة رمل ولكل قطرة من ماء يف بحار و�شط آ�ن هذا الوطن ،أ
والهم من هذا وذاك هو ذلك االك�سري
والرقى أ
أالثمن أ
والف�ضل  ،أ�ال وهو ا إلن�سان املواطن حني حترتم �آدميته وحقوقه.
أ
أ
جاءوا ب أ�قالمهم وبعبق �نفا�سهم اجلوادة  ،والعالية الدبيات واملفردات الناقدة بالطرق املخملية املطلوبة  ،جاءوا ليرتجموا هموم
وهواج�س وتطلعات كل املجتمعات يف وطنهم دون ا�ستثناء  ،و أ�ح�سب أ�ن هذه ال�شحنات الرثية باجلهود الوطنية التنويرية املتقدة
تندرج �ضمن أ�بجديات ك�سر احلواجز التي ن�سجتها منذ زمن بع�ض العنا�صر لتدق أ��سافني الفرقة بني املواطنني وبني املذاهب
ا إل�سالمية فذاك ليربايل وذاك علماين  ،وذاك �إ�سالمي وذاك قومي  ،ويبدو اليوم يف أالفق مالمح الف�شل يف حتقيق م آ�رب تلك
العنا�صر ،مما قد يذيب جبل اجلليد الذي بنوه ب�شرنقتهم وب أ�دواتهم املتخ�شبة ،ويف هذا ال�سياق ثمة منتديات ثقافية مبنطقة
القطيف ويف بع�ض مناطق اململكة قدمت وما زالت تقدم الكثري من املواهب واجلهود املادية واملعنوية وت�سلط بع�ض أال�ضواء على
امللكات واملهارات واملواهب الفنية  ،كل ذلك من أ�جل �إثراء املجتمعات باملعلومة والتنوير الثقايف ونتمنى املزيد من هذا.
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