ملف خاص عن تكريم كتاب

(عقــود فــي حــوار)
مبقر الكلية الجامعية لألم والعلوم األرسية
فـي عجامن | ٩سبتمرب 2018م

إميانـــاً منهـــا بالـــدور الكبـــر الـــذي يلعبـــه العلـــاء واألدبـــاء
واملبدعـــون يف تطـــور األمـــة احتفلـــت الكليـــة الجامعيـــة لـــام
والعلـــوم األرسيـــة يف عجـــان بالتعـــاون مـــع مركـــز الجـــودة

الشـــاملة للتدريـــب واالستشـــارات بـــديب وبرعايـــة صحيفـــة الجـــودة
االلكرتونيـــة بكتـــاب ( عقـــود يف حـــوار) ملؤلفـــه دكتـــور عبـــد الرحمـــن
املشـــيقح وقـــد شـــهد املناســـبة لفيـــف مـــن األدبـــاء واملثقفـــن و

اإلعالميـــن واملهتمـــن بالنـــر .يف هـــذا امللـــف نســـتعرض أهـــم

جوانـــب هـــذا التكريـــم والزيـــارات التـــي ســـجلها الدكتـــور املشـــيقح
والوف ــد املراف ــق ضم ــن ه ــذه املناس ــبة املش ــهودة وع ــى رأس ــها

لقائـــه بحاكـــم عجـــان ســـمو الشـــيخ حميـــد بـــن راشـــد النعيمـــي.

الكلية الجامعية لألم والعلوم األسرية تكرم

الدكتور عبد الرحمن المشيقح
وتحتفي بكتابه ( عقود في حوار)

احتفلـت الكليـة الجامعيـة للأم والعلـوم األرسيـة يف عجمان صبـاح اليـوم األحـد 2018/9/9م

بتكريـم كتـاب (عقود يف حوار) للمؤلف السـعودي الدكتـور عبد الرحمن املشـيقح وذلك برعاية
مركـز الجودة الشـاملة للتدريب واالستشـارات يف ديب.

الدكتور خليفة الشعايل
عميد الكلية الجامعية لألم والعلوم األرسية ( عجامن)
عميد الكلية الجامعية لألم والعلوم األرسية د .خليفة الشعايل وجه مرشق
يف سامء عجامن الجميلة يغمرك بعلمه وأدبه وكرمه وهو مثال حي للنجاح
واملسؤولية يف مجاله ،كان من أهم أسباب نجاح احتفال تكريم كتاب ( عقود
يف حوار ) الذي استضافته الكلية الجامعية لألم والعلوم األرسية يف عجامن.

وشـمل حفـل التكريـم تقديـم فيلـم وثائقي

تنـاول مالمـح النهضـة يف إمـارة عجمان كما

تحـدث الدكتـور املشـيقح خلال حفـل التكريم عن
كتـاب (عقـود يف حـوار) موضحـاً األسـباب التـي

دعتـه لتأليفـه واملراحـل التـي مـر بهـا الكتـاب

حتـى رأى النـور مشيرا ً إىل أنـه أمضى  40عاماً

يف مسيرته التوثيقيـة لحوارات أجراهـا معه 38

صحفيـاً مـن داخـل اململكـة وخارجهـا ،وقـال إن

حركـة التوثيـق يف اململكـة العربية السـعودية
تحظـى باهتمام خـاص من جانـب خـادم الحرمني
الرشيفين امللـك سـلامن بن عبـد العزيز وسـمو

ويل عهـده األمير محمـد بـن سـلامن معربـاً عن

تقديـره لإلعلام السـعودي ومهنيتـه يف تناول
القضايـا .بعدهـا قـام الضيـف بالـرد عىل أسـئلة

والكليـات األهليـة مبنطقة القصيـم يف اململكة

واستفسـارات اإلعالميين والحضـور .مـن جانبـه

العربية السـعودية مذكرا ً باالهتمام الذي توليه

األرسيـة الدكتـور خليفـة الشـعايل عـن سـعادته

الحفـل تـم التكريـم املتبـادل وتوقيـع اتفاقيـات

واصفـاً لـه بالرمـز الثقـايف السـعودي الكبير

األرسية مـن جهة وكالً من كليـات القصيم األهلية

مشترك الكليـة الجامعيـة لالم والعلـوم األرسية

والكليـة الجامعيـه للام والعلـوم االرسيـة

أعـرب عميـد الكليـة الجامعيـة للام والعلـوم

الكليـة للأدب واملعـارف والثقافـة .ويف ختـام

بحلـول الدكتـور املشـيقح ضيفـاً على الكليـة

تعـاون بين الكليـة الجامعيـة للأم والعلـوم

مشيرا ً أن هنـاك توجهـاً لتوقيع اتفاقيـات تعاون

ومركـز الجـودة الشـاملة للتدريـب واالستشـارات

حديث من القلب

مع حاكم عجمان

أتاحــت يل مناســبة تكريــم الكليــة الجامعيــة لــأم والعلــوم األرسيــة يف عجــان لكتــاب (عقــود
يف حــوار) للمؤلــف الدكتــور عبــد الرحمــن املشــيقح يــوم أمــس األحــد أتاحــت يل فرصــة ال أقــول
ذهبيــة بــل ماســية وذلــك بــرف لقــاء ســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو املجلــس
األعــى لإلتحــاد – حاكــم إمــارة عجــان ،ولســت أبالــغ إن قلــت أن هــذا الرجــل مثــاالً فريــدا ً يف
التواضــع والبســاطة مــع اآلخريــن.

عــي اليامي

فمنــذ وصــويل إىل مقــر الحاكــم بصحبــة الدكتــور عبدالرحمــن املشــيقح والوفــد املرافــق لــه شــعرنا
باألريحيــة التامــة يف مقابلتنــا لحاكــم عجــان الــذي كان حــن يتحــدث يــأرسك بحكمتــه ومعرفتــه الواســعة
بتفاصيــل األشــياء ،و رغــم مســوؤلياته الكبــرة فقــد كان الرجــل حــارض بعقلــه وفكــره  ،وحــن يتحــدث فإنــه
ينطــق حكمــة وثقافــة و أدبـاً .تحــدث عــن التاريــخ و الثقافــة واالجتــاع ،وتنــاول أهميــة اإلطــاع والكتــاب يف
حيــاة النــاس ،وكيــف أن بنــاء األمــة والتنميــة ال ميكــن أن يتحققــان إال عــن طريــق املعرفــة ومواكبــة التطــور

سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي – حاكم عجامن
سـمو الشـيخ حميـد بن راشـد النعيمـي حاكم عجمان  ..رجل دولـة من الطـراز األول ،وصاحـب رؤية
ال تحدهـا حـدود وطمـوح يتجـاوز اآلفـاق  ..متفائـل يف نظرتـه إىل املسـتقبل  ..إنجازاتـه يف عجمان
تتحـدث عنـه وتعجـز الكلمات عن وصفهـا  ..أما كرمـه واحتفائه بالضيـف فهو نابع من الشـيم العربية
األصيلـة التـي عرفتهـا الجزيـرة العربيـة منذ أقـدم العصـور والشـيخ حميد بن راشـد النعيمي يجسـد
قـوالً وفعلاً هـذه القيـم األصيلة وقـد كان اسـتقباله للدكتور عبد الرحمن املشـيقح والوفـد املرافق
لـه يف قصره بعجمان دليالً عمليـاً عىل هـذه الصفـات الجميلة.

الــذي يشــهده العــامل مــع التمســك بتقاليدنــا
وقيمنــا املوروثــة عــن األجــداد واآلبــاء .العالقــات
التاريخيــة بــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة كانــت محــل اهتــام
واضــح لــدى حاكــم عجــان ســمو الشــيخ حميــد بــن
راشــد النعيمــي وكان حديثــه يف هــذا
الجانــب ينــم عــن ادارك تــام بأهميــة
هــذه العالقــات ليــس لصالــح
شــعبي الدولتــن وحســب بــل
لإلنســانية قاطبــة .قــال إن
شــعب الســعودية واإلمــارات
نســيج واحــد وال ميكــن ألي
قــوة يف العــامل أن تؤثــر
يف متاســك وتالحــم هــذا
النســيج وإن هــذه العالقــات
األخويــة بــن الدولتــن تــزداد
متانــة وصالبــة.
وكان حديـث سـمو الشـيخ حميـد بن راشـد
النعيمـي عن عجامن جانب آخر كشـف فيـه عن التطور
الـذي شـهدته اإلمـارة خلال السـنوات املاضيـة
والطموحـات الكبيرة التـي يسـعى لتحقيقهـا يف
املسـتقبل .ومـع كل كلمـة يقولهـا كنـت أملـس روح
الصـدق والثقـة ألنـه تحـدث بلغـة األب ،واألكادميـي،

واملهنـدس ،والشـيخ ،واملؤلـف ،واملثقـف وجمـع
صفـات كل هـؤالء يف شـخصية واحـدة موسـوعية
املعرفـة و متمكنـة مـن أدواتهـا مـع اآلخريـن.
ومل تنتـه لحظاتنـا الجميلـة مـع حاكـم عجمان
عنـد ذلـك الحـد فقـد سـعدنا مـرة أخـرى بضيافتـه
مسـاء أمـس األحـد داخـل مزرعتـه برفقـة
عميـد الكليـة الجامعيـة للأم
والعلـوم األرسية الدكتـور خليفة
الشـعايل فتواصلـت مراسـيم
الكـرم ورحابـة االسـتقبال
وطيـب املؤانسـة حيـث أدينـا
صلاة املغـرب وتناولنـا وجبـة
العشـاء يف مجلسـه العامـر.
ومل يكـن الـوداع أقـل حـرارة
من االسـتقبال بل لـو لو كان يف
اإلمـكان لبقينـا مـع حاكـم عجمان
كل الدهـر.
نعـم هـذا ليـس مبسـتغرب عـن الشـيخ
حميـد بن راشـد باين نهضـة عجامن الحديثـة وعنوان
حضارتهـا وتقدمهـا يف كل املجـاالت  ..فلـك التحيـة
واالحترام والشـكر واالمتنان سـمو الشـيخ عىل هذا
الكـرم الفيـاض وحديـث القلـب الـذي سـيظل باقيـاً
يف ذاكرتنـا و وجداننـا.

حاكم عجمان يكرم

الدكتور عبد الرحمن المشيقح
عيل اليامــي  :عجامن

كــرم حاكــم عجــان ســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي صبــاح اليــوم األحــد
التاســع مــن شــهر ســبتمرب 2018م عضــو مجلــس الشــورى الســابق الدكتــور عبــد
الرحمــن بــن عبــد اللــه املشــيقح وذلــك مبقــر ديــوان ســمو الحاكــم بعجــان.

حضر اللقـاء والتكريـم معـايل الشـيخ الدكتور ماجد بن سـعيد
النعيمـي رئيـس ديـوان حاكـم عجمان وسـعادة الشـيخ محمـد
بـن عبداللـه النعيمـي رئيـس دائـرة املينـاء وجمارك عجمان
وسـعادة حمـد راشـد النعيمـي مديـر ديـوان الحاكـم وسـعادة
عبداللـه أمين الرشفـاء املستشـار يف ديـوان الحاكـم وسـعادة
حمـد بـن غليطـه السـكرتري الخـاص لصاحـب السـمو حاكـم عجمان
وسـعادة سـامل سـيف املطرويش نائب مديـر الديوان وسـعادة
يوسـف محمـد النعيمـي مديـر عـام الترشيفـات والضيافـة
و عميـد الكليـة الجامعيـة للام واألرسة الدكتور خليفة الشـعايل
بجانب الوفد املرافق لدكتور املشـيقح وأعضاء إدارة مركز الجودة
الشـاملة للتدريـب واالستشـارات بـديب .ويف بدايـة اللقـاء أشـار
حاكـم عجمان إىل طبيعة العالقات االستراتيجية بني السـعودية
واإلمـارات وقال إن الشـعبني يف البلدين تجمعهـم مظلة واحدة
قوامهـا التالحم واإلخاء واملحبـة مؤكدا ً عىل أن االهتامم بالعلم
والعلماء واملفكريـن واألدبـاء هـو ركيـزة أساسـية يف التطـور.
وأعـرب حاكـم عجمان عـن إعجابـه مبؤلفـات الدكتـور عبـد الرحمـن
املشـيقح منوهـاً إىل أهميتهـا الثقافية والفكريـة واألدبية .من
جانبـه أعتبر الدكتـور املشـيقح أن هـذا التكريـم وسـام حقيقـي
لـكل املبدعين وعبر عن سـعادته مبا سـمعه من تشـجيع وحديث
طيـب مـن جانـب سـمو الشـيخ حميـد بـن راشـد النعيمـي  ،وقدم
شـكره ألهـايل عجمان على حفـاوة االسـتقبال وكـرم الضيافـة
وقـام بعدهـا تسـلم خنجـر مثين كهديـة مـن حاكـم عجمان.
تجـدر اإلشـارة إىل أن هـذا التكريـم يأيت يف إطـار احتفـاء الكلية
الجامعيـة للأم والعلـوم األرسيـة يف عجمان بكتـاب (عقود يف
حـور) للدكتـور عبـد الرحمن املشـيقح الذي جـرت فعالياتـه اليوم
مبقـر الكلية.

الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله
بن عبد العزيز املشيقح
العضــو الســابق مبجلــس الشــورى
الســعودي .هــو واحــد مــن الرمــوز
الثقافــة واألدب واالقتصاد باململكة
 .صــدر لــه عــدد مــن املؤلفــات يف
املجــاالت الرتبويــة والفكريــة كان
آخرهــا كتــاب ( عقــود يف حــوار)
الــذي ضــم مجموعــة مــن الحــوارات
الصحفيــة أجريــت مــع دكتــور
املشــيقح خــال  40عامــاً وتنــاول
مــن خاللــه املتغــرات االقتصاديــة
واالجتامعيــة والتنمويــة التــي
شــهدتها الســعودية يف هــذه
الفــرة الطويلــة إضافــة إىل
تجربتــه يف ميــدان العمــل العــام
والخــاص ،وقــد حظــي هــذا الكتــاب
باهتــام واســع يف اململكــة
ومنطقــة الخليــج.

وفد سعودي يطلع على أعمال

«استشاري الشارقة»
وفرص النمو باإلمارة

الشــارقة يف  11ســبتمرب  /وام  /أكــدت ســعادة خولــة عبدالرحمــن املــا رئيســة

املجلــس االستشــاري إلمــارة الشــارقة عــى متانــة العالقــات التــي تجمــع شــعبي
االمــارات والســعودية ومبســتوى التواصــل بــن دولــة االمــارات عامــة والشــارقة خاصة
مــع اململكــة العربيــة الســعودية .

جــاء ذلــك خــال لقائهــا أمــس مبقــر املجلــس
وفــدا ســعوديا يــزور الشــارقة حاليــا قدمــت ألعضائــه
نبــذة تعريفيــة حــول عمــل املجلــس االستشــاري
ورؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي عضــو املجلــس األعــى حاكــم
الشــارقة مــن إنشــاء املجلــس ليكــون عونــا لســموه
وممثــا للمجتمــع .
حــر اللقــاء أحمــد ســعيد الجــروان األمــن
العــام للمجلــس االستشــاري بجانــب عــدد مــن
اعضــاء املجلــس و مســؤوليه  ..فيــا ضــم الوفــد
الزائــر الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبداللــه املشــيقح
عضــو مجلــس الشــورى الســعودي الســابق رئيــس
مجلــس إدارة مجموعــة الوســائل الصناعيــة والشــيخ
مشــيقح حمــود املشــيقح مــن منســويب هيئــة
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ومرافقيهــا
وأعضــاء مجلــس إدارة مركــز الجــودة الشــاملة
للتدريــب واالستشــارات الســعودي .

مــن جانبــه أكــد الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبداللــه
املشــيقح مــا يربــط دولــة اإلمــارات بصــورة عامــة
وإمــارة الشــارقة مــن عالقــات ثنائيــة متينــة ومتعددة
يف كافــة مجــاالت االقتصــاد والتعليــم والثقافــة
وغريهــا مــع الســعودية .
وأشــار إىل حرصــه عــى بحــث ســبل تطويــر
العالقــات واالطــاع عــى النهضــة العلميــة والثقافية
والعمرانيــة ومــا تشــهده إمــارة الشــارقة مــن طفرات
اقتصاديــة وإقامــة مشــاريع متعــددة ..الفتــا إىل أن
الشــارقة تشــهد مشــاريع مســتقبلة ومنــوا وتطــورا
يف كافــة الحقــول .
وتابــع الحضــور مــادة مصــورة عــن مراحــل إنشــاء
املجلــس االستشــاري وفصولــه الترشيعيــة بجانــب
مرحلــة االنتخابــات التــي شــهدتها إمــارة الشــارقة
بانتخــاب نصــف أعضــاء املجلــس مــع بدايــة الفصــل
الترشيعــي التاســع .

صحيفة (

) اإلماراتية تحاور الدكتور عبد الرحمن املشيقح

عبدالرحمن املشيقح :الروابط الثقافية
بني اإلمـارات والسعـودية عميقة

حوار ـ غســان خروب
مــا إن تجالــس املؤلــف واألديــب الســعودي الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبداللــه املشــيقح ،عضــو مجلــس الشــورى
ســابقاً ،وأحــد أبــرز رجــال األعــال يف اململكــة ،حتــى تشــعر بأنــك أمــام منــوذج للكاتــب الشــامل واملثقــف
املوســوعي الجامــع ،ملــا يحملــه يف ذاكرتــه مــن معلومــات ثريــة وكنــوز معرفيــة مهمــة ،مك ّنتــه مــن رفــد املكتبة
ـن مــدى إطالعــه وتوغلــه يف الكتابــة
العربيــة بعــدد ال يســتهان بــه مــن املعاجــم والكتــب املتخصصــة ،التــي تبـ ّ
البحثيــة والعلميــة ،ليــأيت كتابــه األخــر «عقــود يف حــوار» ،الــذي يــروي ســرته الذاتيــة بأقــام آخريــن ،مبثابــة
طريــق آخــر الكتشــاف طبيعــة التطــور الــذي أصــاب اململكــة العربيــة الســعودية عــى مــدار  40عامـاً ونيــف ،عمــل
خاللهــا الدكتــور املشــيقح يف السياســة واالقتصــاد واألدب أيض ـاً.
هامً يف قراءاته ،غزيراً يف إنتاجاته
ورغم تخصصه يف الكتب البحثية واملعاجم ،إال أن الدكتور املشيقح ال يزال ن ِ
األدبية والبحثية ،فال يُع ّد كتاب «عقود يف حوار» األخري له ،حيث ال يزال يف جعبته الكثري من الكتب واملعاجم ،ولعل
أهمها كتابه «رحلة الكلامت العربية يف اللغات األوروبية» ،الذي يتوقع أن يرى النور نهاية العام الجاري.
يثّــل وثيقــة تعكــس بعــض الفــرات
يف حــواره مــع «البيــان» ،أكــد الدكتــور املشــيقح أن «عقــود يف حــوار» ُ
الزمنيــة يف تاريــخ اململكــة العربيــة الســعوديةُ ،مبيّنــاً أن الروابــط الثقافيــة بــن اإلمــارات واململكــة عميقــة
ولهــا امتــداد تاريخــي طويــل ،قائـاً إن أي «تطـ ّور ثقــايف يف اإلمــارات ينعكــس عــى اململكــة والعكــس صحيــح»،
ُمشــراً إىل حاجــة املكتبــة العربيــة للكتــاب البحثــي والتوثيقــي العلمــي ،ومؤكــداً أن البيئــة هــي مــن أهــم
املؤثــرات يف ســلوك اإلنســان وتفكــره.

كتابة توثيقية
برعــت يف الكتابــة التوثيقيــة والبحثيــة ،ملــاذا
هــذا التوجــه ،خاصــة وأنــه يتطلــب مشــقة كبــرة
وبحثــاً عميقــاً؟
يف الواقـع أنـا نشـأت يف كنـف أرسة معروفـة بحبها
للعلـم وتوقريهـا للعلماء ،وكذلك مامرسـتها للتجارة ،كل
ذلـك زاد مـن حبـي للقـراءة التـي فتحـت أمامـي الطريـق
لإلطلاع على األدب العاملـي على اختلاف توجهاتـه،
وتوجهـي نحـو الكتابـة التوثيقيـة والبحثيـة ،قـد يكـون
ناجماً يف األسـاس عـن تخصصي يف العلـوم ،حيـث
ولت
تخرجـت يف علـم الحيـوان والكيميـاء ،ومن بعدهـا تح ّ
نحـو التدريس بعد ابتعايث للدراسـات العليـا يف الواليات
املتحـدة ،وبعـد عـوديت منهـا عملـت مديـرا ً للمعهـد
الفنـي الزراعـي ،وتنقلـت مـن بعـده يف مناصـب عـدّة،
وأعتقـد أنهـا شـكلت قفزات نوعيـة يف مسيريت ،ولعبت
دورا ً مهماً يف إثـراء معرفتـي ،خاصـ ً
ة وأنـه تـم اختيـاري
عضـوا ً يف مجلـس إدارة نـادي القصيـم األديب ،واسـتمر
ذلـك على مـدار  27عامـاً ،خاللهـا اقرتبت كثيرا ً مـن اآلداب
وتأثـرت بهـا ،وخالطـت الكثري مـن املثقفني واألدبـاء الذين
أثـروا السـاحة العربيـة بإنتاجاتهـم ،سـواء األدبيـة أو
العلميـة أو البحثيـة.
واقــرايب مــن الكتابــة التوثيقيــة ،أعتقــد أن ســببه
يكمــن يف أن جيلنــا كان يــدرس للحصــول عــى العلــم
وليــس للوظيفــة ،ولذلــك تعودنــا عــى البحــث عــن
املعلومــة بنهــم ،وتلقــف الكتــب باهتــام ،وذلــك أثــر
كثــرا ً يف نفــي ،ودعــاين إىل مواصلــة البحــث يف
العلــوم ،ومكننــي مــن إصــدار عــدد مــن الكتــب واملعاجــم
التــي تحتــاج إليهــا املكتبــة العربيــة ،وحتــى اآلن أمضيــت
نحــو  35عامــاً وأنــا أعمــل يف املعاجــم والبحــوث.

أدب عاملي
ذكــرت أنك كنــت عضــوا ً يف نــادي القصيــم األديب،
فهــل ميكــن اعتبــار ذلــك فاتحــة خــر لــك ،مكنتــك
مــن اإلطــاع عــى األدب العاملــي والتأثــر بــه؟
انضاممــي للنــادي كان عامــاً مســاعدا ً ،فأنــا كنــت
قارئــاً نهــاً قبــل ذلــك بســنوات ،وكنــت حريصــاً عــى
متابعــة مجلــة «العــريب» التــي تصــدر مــن الكويــت ،التــي
كانــت مصــدر إلهــام كبــر يل وألبنــاء جيــي آنــذاك ،وال
أنكــر أننــي تأثــرت كثــرا ً بأســلوب رئيــس تحريرهــا الدكتــور
أحمــد زيك ،الــذي كان يعتمــد األســلوب «العلمــي
املتــأدّب» ،أي يخلــط بــن العلــم واألدب .وأذكــر أن املجلة
ِ
ُصــدر «كتــاب الشــهر» ،وهــو عبــارة عــن تلخيــص
كانــت ت
شــامل ألحــد الكتــب ،وأعتقــد أن هــذا القســم تحديــدا ً،
أســهم كثــرا ً يف متكينــي مــن االطــاع عــى الكثــر مــن
الكتــب العربيــة واألجنبيــة.

كلامت عربية
قمــت
إىل جانــب مجموعــة املعاجــم التــي
َ
بإصدارهــا ،تعمــل حالي ـاً عــى تأليــف كتــاب «رحلــة
الكلــات العربيــة يف اللغــات األوروبيــة» ،هــل
ميكنــك إطالعنــا عــى فحــوى هــذا اإلصــدار،
ومتــى يــرى النــور؟
أهميــة هــذا الكتــاب تنبــع مــن كونــه يشــكل بحثــاً
يف طبيعــة الكلــات العربيــة التــي هاجــرت إىل اللغــات
م االعــراف بهــا
األخــرى ،وســكنت فيهــا ،إذ إن بعضهــا ت ـ ّ
مثــل «قطــن» و«ســكر» وغريهــا ،يف حــن أن بعضهــا
اآلخــر مل يتــم االعــراف بــه حتــى اآلن.
وأسعى يف هذا الكتاب إىل جمع كافّة الكلامت التي
انتقلت إىل الغرب بشتى الطرق ،سواء من خالل التجارة أو
مع املهاجرين وغري ذلك ،ووفّقت يف جمع نحو  400كلمة،
ي طريقة
حيث أقوم بوضع الكلمة ورشحها ،وأحاول أن أبَ ّ
يبق أمامي إال
انتقالها نحو اللغات األخرى ،وأعتقد أنه مل
َ
القليل من الوقت حتى يرى الكتاب النور ،وأتوقع أن يكون
جاهزا ً مع نهاية العام الجاري ،خاص ً
ة وأن الكتاب يحتاج
إىل جهد كبري وتوفري املصادر والتعامل مع شتى اللغات
األوروبية بخالف اإلنجليزية.

وثيقة تاريخية
أصـدرت أخيرا ً ،كتـاب «عقـود يف حوار» وهـو عبارة
عـن سيرة ذاتيـة كتبـت بأقلام آخريـن ،إىل أي حـد
تشـعر بـأن الكتـاب نجـح يف عكـس طبيعـة الحيـاة
يف السـعودية على مـدار أكثر مـن  40عامـاً؟
«عقــود يف حــوار» هــو عبــارة عــن ســرة ذاتيــة،
ولكنهــا ليســت عاديــة ،حيــث إنهــا كتبــت بأقــام أنــاس
آخريــن ،ويوثــق لفــرات زمنيــة مختلفــة ،حيــث إننــي
قســمت الكتــاب إىل  3فصــول ،األول خــال فــرة عمــي
يف املعهــد الزراعــي ،والثــاين خــال عمــي يف غرفــة
التجــارة ،والثالــث عندمــا كنت عضــوا ً يف مجلس الشــورى،
وميــزة الكتــاب أنــه يجمــع كافّــة الحــوارات الصحافيــة
التــي أجريــت معــي عــى مــدار نحــو  40عامــاً ،وتنوعــت
أســئلتها بــن التعليــم والزراعــة والصناعــة والتجــارة
وبعــض األســئلة العامــة ،وكتبــت بأقــام صحافيــن عملــوا
يف عــدد مــن الصحــف الســعودية والعربيــة.
ي ّكــن
امتــداد الكتــاب عــى مــدار  4عقــود ،أعتقــد أنــه ُ
قارئــه مــن اإلطــاع عــى طبيعــة التطــور الــذي أصــاب
يكّنــه مــن أن يتعــرف
اململكــة يف شــتى النواحــي ،كــا ُ
إىل طبيعــة النــاس يف كل فــرة ،وكيــف كانــوا يفكــرون
ويتعاملــون مــع األمــور ،وهــو مــا ميكننــي اعتبــاره
وثيقــة تاريخيــة تعكــس بعــض الفــرات الزمنيــة يف تاريــخ
الســعودية ،الســيام وأننــا نتحــدث عــن  38لقــا ًء صحافي ـاً،
لــكل واحــد منهــا طريقــة مختلفــة عــن اآلخــر.

زمنية مررت بها وعايشت فيها عددا ً
من الزمالء الذين أثروا معرفتي ،كام
أن لدي كتاباً يروي سرية والدي
عبدالله ،الذي عايشته فرتة طويلة،
وآخر يروي سرية جدي عبدالعزيز،
الذي كان ميتلك العديد من الوثائق
املهمة للغاية ،والتي ارتأيت أن
أجمعها يف كتاب واحد.
ولـدي أيضاً «املوسـوعة العربية
للعلـوم العربيـة والتقنيـة» ،وهـي
ودة جاهـزة وموجـودة يف 8
ُ
مسـ ّ
مجلـدات ،ولكنها تحتـاج إىل مراجعة،
وأعتقـد أن أهميـة هذه املوسـوعة
تـوازي أهميـة املعاجـم ،حيـث
قمـت فيهـا بشرح بعـض املعـاين
واملصطلحـات املتخصصـة بالتفصيل.

روابط ثقافية
بــن اإلمــارات والســعودية روابــط
ثقافيــة ممتــدة وعميقــة ،كيــف
تــرى انعكاســاتها عــى العالقــة بــن
الطرفــن؟

صدى
هــل ميكــن أن تعيــد تكــرار التجربــة مــرة أخــرى،
ســواء مــن خــال إعــادة طبــع الكتــاب أو إصــدار
كتــب ســرة ذاتيــة أخــرى؟

هــذا الكتــاب لقــي صــدى جيــدا ً ،ســواء عــى
مســتوى اململكــة أو الخليــج ،حيــث تــم تدشــينه
 8مــرات يف عــدد مــن املــدن الســعودية
والعربيــة ،وميكننــي القــول إنــه ميكــن إعــادة
طبعــه مجــددا ً يف حــال أردت إضافــة بعــض
الحــوارات الصحافيــة الجديــدة إليــه.
أما من ناحية السري الذاتية األخرى ،فلدي
كتب تروي سرييت الذاتية الخاصة مثل «رحلتي
بني املجالس واللجان» ،حيث ت ُوث ّق كل مرحلة

بال شك أن العالقة بني اإلمارات
والسعودية عميقة ،ولها امتداد تاريخي طويل،
فضالً عن كونها متداخلة بشكل كبري يف كافة
النواحي ،سواء يف الدين أو اللغة أو عالقات
الجوار ،وكذلك املصاهرة وغريها ،لذلك أعتقد
أن الرتابط والتعاون الثقايف والتشابه يف ما
ور
بيننا كبري جدا ً ،ولذلك دامئاً ما أعترب أن أي تط ّ
ثقايف أو علمي يف اإلمارات ينعكس إيجاباً
عىل اململكة والعكس صحيح ،نظرا ً لقوة التداخل
بيننا ،علامً بأن هذا االنعكاس يتم برسعة الفتة وال
يحتاج إىل فرتة زمنية كبرية كام يحدث بني الدول
األخرى ،السيام يف الوقت الحارض ،يف ظل تطور
مقت
التكنولوجيا التي سهلت عملية التواصل وع ّ
هذه العالقات.

ففـي تقديـري أن وجـود حركـة تبـادل ثقافية
نشـطة بين اإلمـارات والسـعودية ،وانتشـار دور
النشر ومعـارض الكتـب والجامعـات والزيـارات
اليوميـة بين البلديـن ،عـ ّززت مـن هـذه العالقات
التـي أتوقـع أن متتد آثارها إىل املسـتقبل أيضاً.

املكتبة العربية
باالعتــاد عــى مــا تقــوم بتأليفــه وإصــداره مــن
كتــب ،هــل تعتقــد أن املكتبــة العربيــة بالفعــل
تحتــاج إىل الكتــاب البحثــي والتوثيقــي ،يف ظــل
انتشــار التكنولوجيــا وتوافــر املصــادر؟

نعــم ،املكتبــة العربيــة تحتــاج إىل مثــل هذه
الكتــب ،ووجــود الكتــاب البحثــي والتوثيقــي
العلمــي ،رضوري للغايــة ،عــى الرغــم مــن
وجــود وتعــدد املصــادر وأشــكال التوثيــق
اإللكرتونيــة األخــرى ،فالكتــاب الورقــي يظــل ذا
مكانــة وحضــور ،بدليــل أن معــارض الكتــب يف
العــامل ال تــزال مزدحمــة ،ويســافر إليهــا النــاس
مــن دولــة إىل أخــرى.
ولكــن بتقديــري أن اإلشــكالية التــي نواجهها
حاليــاً تكمــن يف اعتــاد التعليــم لدينــا عــى
اللغــات األجنبيــة بشــكل رئيــس ،وهــذه بــا شــك
إشــكالية كبــرة ،قــادرة عــى خلــق التقاعــس
واالبتعــاد عــن الكتــاب العــريب ،ولتــايف ذلــك
علينــا أن نشــجع حركــة الرتجمــة والتأليــف
العربيــة ،والكتابــة العلميــة ،واالهتــام أكــر
بطباعــة الدراســات العلميــة وعــدم تركهــا
حبيســة األدراج ،ألن البحــث يف العلــم هــو حالــة
متجــددة باســتمرار.

أعتقـد أنـه ليس رشطـاً أن يكون الكاتـب ابن بيئته
حتـى يتمكن مـن توثيق أو نقـل الواقع املعاش،

فهنـاك الكثير من الكتـاب الذيـن ألّفـوا وأصدروا
كتبهـم بعيـدا ً عن بيئتهـم ،وهناك مـن كتبوا عن

ولت كتبهـم إىل مراجع مهمة،
بيئـات أخرى ،وتح ّ
كما حـدث مـع املسـترشقني الذيـن مـ ّروا يف
املنطقـة العربيـة ،وقدموا كتبـاً ومراجع مهمة،
واألمـر كذلك ينسـحب على األدبـاء العـرب الذين

نشـؤوا يف املهجـر ،حيـث قدمـوا مجموعـة من

الروائـع األدبيـة ،وهـو مـا يقودنـا إىل القـول إن
الكتب ليسـت متشـابهة ،وإمنا هنـاك كتب متأثرة

باملـكان أو الزمـان ،وبعضهـا مرتبـط باألشـخاص

واألحداث.

سرية
الدكتــور عبدالرحمــن عبداللــه املشــيقح ،كاتب

وإداري ورجــل أعــال ســعودي ،مــن مواليــد

مدينــة بُريــدة الســعودية عــام  ،1945حيــث
نشــأ وتلقــى تعليمــه االبتــدايئ واملتوســط

والثانــوي ،حاصــل عــى دكتــوراه يف الرتبيــة
مــن جامعــة «كنــدي وســترين» بالواليــات

املتحــدة األمريكيــة يف عــام  ،1989خــال

مســرته تقلّــد املشــيقح العديــد مــن املناصــب،
كــا حمــل عضوية مجلــس الشــورى الســعودي

ثــاث دورات ،وصــدر لــه عــدد مــن الكتــب مــن
أبرزهــا «ســطور يف التنميــة» ،و«محصــول بنجــر

معاش
واقع ُ

الســكر زراعــة وصناعــة» ،و«التعليــم املهنــي

هــل تعتقــد أنــه يجــدر بالكاتــب أن يكــون ابــن بيئتــه،
حتــى يتمكــن مــن تنــاول قضايــا الواقــع امل ُعــاش،
أم أن ذلــك غــر رضوري؟

املشــيقح التقنــي للمصطلحــات العلــوم

الزراعيــة والبيئيــة» ،و«معجــم املشــيقح

علينـا أن نتفـق بدايـ ً
ة أن البيئـة مـن أهـم
املؤثـرات يف سـلوك اإلنسـان وتفكيره ،ولكـن

وغريهــا.

والتقنــي وحتميــة التوجــه العــريب» ،و«معجــم

التقنــي للمصطلحــات العلميــة والهندســية»،

حاكــم عجمان يســتقبل وفد رجال
أعمــال ومســتثمرين ســعوديين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو املجلس األعىل حاكم عجامن يف مكتبه بالديوان،
وفدا ً سعودياً برئاسة د .عبدالرحمن عبدالله املشيقح
رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسائل الصناعية وعضو
مجلس الشورى السابق ضم رجال أعامل ومستثمرين
رافقه د .خليفه راشد الشعايل مدير الكلية الجامعية
لألم والعلوم األرسية.
ورحـب سـموه يف مسـتهل اللقـاء بالوفـد
السـعودي معربـاً عـن أملـه يف االسـتفادة مـن
تبـادل الزيارات والخربات يف مجـال التعليم والنقل
والصحـة والتجـارة واالسـتثامر والصناعـة واالقتصاد
بين البلديـن الشـقيقني.
وأكـد حاكـم عجمان أن دولـة اإلمـارات عامـة
وإمـارة عجمان خاصـة اسـتطاعت تفعيـل عمليـة
االسـتثامر يف القطاعـات واملياديـن كافـة وفتـح

آفاق أوسـع للمسـتثمرين العرب واألجانـب مبا يخدم
النظـرة املسـتقبلية لتطويـر البنـى التحتيـة يف
تلـك القطاعـات وتنفيـذ وإقامـة مرشوعـات تعليمية
وصحيـة كبرى ورفدهـا بـكل املقومـات والحوافـز
والتسـهيالت التي تهدف السـتقطاب رؤوس األموال
وازدهـار وتطويـر تلـك املرشوعـات وذلـك بفضـل
سياسـة االنفتاح التـي تتبناها دولة اإلمارات وتسـخر
جميـع اإلمكانيـات لتعزيـز مسيرة القطـاع الخـاص.
وحـث سـموه الوفد السـعودي عىل االسـتثامر
يف عجمان وتنفيـذ مرشوعـات خاصـة يف قطـاع
التعليـم العـايل والصحـة وتقنيـة املعلومـات
واالسـتفادة مـن التسـهيالت والحوافـز التـي
تقدمها الدوائر واملؤسسـات والهيئـات الحكومية
والخاصـة واملشـاركة يف املعـارض التـي تقـام
يف دولـة اإلمـارات عامـة وعجمان خاصـة.

ودعـا صاحـب السـمو حاكـم عجمان إىل رضورة
إقامـة مرشوعـات مشتركة بين رجـال األعمال
اإلماراتيين والسـعوديني يسـتفيد منهـا الطرفـان
تركـز على تأسـيس جامعـات تعليميـة إضافـة إىل
االسـتثامر يف املجـاالت األخـرى.
كام تناول اللقاء بحث سبل تعزيز عالقات التعاون
الثنايئ بني الجانبني يف املجاالت كافة وتطويرها
وبحث العديد من األفكار واملقرتحات واملرشوعات
املستقبلية يف ظل املناخ االستثامري املميز
الذي توفره اإلمارة من خالل الخدمات والبنية
التحتية املتكاملة والالزمة لقيام مثل هذه
املرشوعات يف جميع القطاعات سواء الخدمية أو
التعليمية أو الصحية أو االقتصادية.
وأكـد الجانبـان أهميـة تنظيـم مناسـبات
وفعاليـات مشتركة مسـتقبالً لتعريـف مجتمـع
األعمال يف كل مـن عجمان والسـعودية على
مزايـا االسـتثامر بينهما وتشـجيع رجـال األعمال
والشركات على االسـتفادة مـن الفـرص املتاحـة

يف مختلـف القطاعـات وإقامـة الشراكات فيما
بينهـم يف إطـار الحرص املشترك على تعزيز أطر
التعـاون بين اإلمـارات والسـعودية.
واسـتمع صاحـب السـمو الشـيخ حميد بن راشـد
النعيمـي مـن الوفـد السـعودي إىل رشح واف
حـول أهـداف الزيـارة والتـي تتضمـن استكشـاف
الفـرص االسـتثامرية يف اإلمـارات عامـة وعجمان
خاصـة والتـي تشـهد منـوا ً ملحوظـاً يف مختلـف
القطاعـات حيـث قـدم الوفـد نبـذة عـن منطقـة
القصيـم وأهـم املرشوعـات التطويريـة فيهـا.
من جانبه أوضح د .عبدالرحمن عبدالله املشيقح
خالل اللقاء أن الهدف من زيارة الوفد إىل عجامن
هو تقوية وتطوير التعاون وتوطيد العالقات
استثامرية بني إمارة عجامن ومنطقة القصيم
وتنفيذ مرشوعات مشرتكة بني مستثمرين إماراتيني
وسعوديني الراغبني بالعمل يف السوق اإلمارايت
عامة وعجامن خاصة ومنطقة القصيم وتسهيل
مهام املستثمرين يف البلدين.

في ضيافة
الفريق ضاحي خلفان

علــم ال يحتــاج إىل تعريــف أو توصيــف ومفكــر مدافــع عــن الحــق والحقيقــة  ،كانــت

اســتضافته لدكتــور عبــد الرحمــن املشــيقح والوفــد املرافــق وأعضــاء مركــز الجــودة
الشــاملة للتدريــب واالستشــارات بــديب  ،ورئيــس تحريــر صحيفــة الجــودة اإللكرتونيــة
ذات طعــم ومعنــى خــاص فالرجــل فــوق كرمــه الالمحــدود ال متــل مجالســته ويــأرسك

مبعرفتــه الواســعة يف كل املجــاالت وجــاءت كلامتــه عــن العالقــة بــن الســعودية
واإلمــارات معــرة عــن األخــوة والرتابــط األزيل بــن القيادتــن والشــعبني يف البلديــن

الشــقيقني إنــه ضاحــي خلفــان الــذي عرفنــاه دامئـاً راســخاً يف مواقفــه ومدافعـاً عــن
الثوابــت العربيــة والخليجيــة.

الشــيخ ســالم النعيمي
من أهالي عجمان

دامئ ـاً عرفــت عجــان برجالهــا وكرمهــا الفيــاض وحيثــا ذهبــت فأنــت محــاط

بالحفــاوة والرتحــاب والشــيخ ســامل النعيمــي جســد هــذه القيــم النبيلــة عندمــا

حــرص عــى اســتقبال الدكتــور عبــد الرحمــن املشــيقح والوفــد املرافــق لــه يف
قــره بعجــان وهنــاك تجــى كــرم الضيافــة يف أرفــع معانيــه وعــاش الضيــوف

لحظــات عصيــة عــى النســيان.

