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تجليات العولمة الثقافية والسياسية
في شعر محمود درويش
مدخل :
ً
لقــد أصبحــت الثقافــة جــزءا ال ينفصــل عــن احلــراك السياســي يف العالــم ،
وهــي مــن أبــرز عوامــل التغيــرات اإلجتماعيــة فيــه  ،إضافــة إلــى دورهــا احملــوري
يف الكشــف عــن املنعطفــات التاريخيــة التــي تســهم يف تشــكيل قســمات املجتمعــات
البشــرية  ،ناهيــك عــن رصدهــا لكافــة التحــوالت اإلقتصاديــة التــي يشــهدها الواقــع
بتســارع مخيــف ال قبــل ألحــد بإيقافــه  ،فمنــذ بدايــة التســعينات أطــل مصطلــح
جديــد برأســه علــى اســتحياء  ،ثــم راح يتشــكل علــى مهــل ٍ ليكــون سلســلة مــن الــرؤى
 ،واملرتكــزات  ،واألفــكار  ،وهــي التــي أســهمت بدورهــا يف صياغــة خريطــة جديــدة ،
ومختلفــة للعالــم يف بدايــة القــرن اجلديــد .
كانــت " العوملــة " هــي الكلمــة التــي مثلــت ملعســكر الشــمال انتصــارا ً كاســحا ً ضــد
كل املفاهيــم القدميــة فيمــا شــعر أبنــاء اجلنــوب علــى اختــاف توجهاتهــم أن ثمــة
مأزقــا كبيــرا يواجههــم  ،وأن هنــاك مشــاكل جمــة ســتكون يف انتظارهــم .
مــن هنــا دخــل اإلنســان املعاصــر يف القــرن احلــادي والعشــرين  ،وهــو يخــوض
جــدال أكثــر حــدة واتســاعا  ،حــول النتائــج احلتميــة جلنــون املضاربــات املاليــة ،
وتراكمــات رأس املــال  ،وهيمنــة النظــرة املتعاليــة حلضــارة الغــرب التــي توشــك أن
تنفــي الثقافــات املختلفــة معهــا  ،أوتزيحهــا ، ،و تهمشــها علــى أقــل تقديــر.
وقــد اثــرت هــذه التحــوالت تأثيــرا بالغــا يف قضيــة العــرب احملوريــة وهــي القضية
الفلســطينية  ،وانطبــع ذلــك جليــا يف كتابــات الشــعراء الفلســطينيني  ،ومــن أبرزهــم
الشــاعر محمــود درويــش الــذي خصصنــا اجلــزء األكبــر مــن املوضــوع لدراســة شــعره
والوصــول إلــى تقنياتــه الفنيــة التــي اســتخدمها لدحــض خطــاب العوملــة  ،مبفهومهــا
الــذي يعنــي طمــس الهويــة واإلندفــاع إلــى أقصــى مــدى نحــو حتطيــم الهويــات الوطنيــة
ولعــل أقــرب مثــال علــى ذلــك هــو الهويــة العربيــة .
أسباب اختيار املوضوع:
لقــد اختــرت هــذا املوضــوع ألننــي أعتقــد أن الشــاعر محمــود درويــش كان أكثــر
مــن تصــدى مــن الشــعراء العــرب املعاصريــن الذيــن عبــروا عــن القضيــة الفلســطينية
عبــر محطاتهــا الرئيســة بقــدر كبيــر مــن الوعــي واإلبانــة ملتزم ـاً بجماليــات النســق
الشــعري ،كمــا أنــه مــن الشــعراء القالئــل الذيــن متيــزت قصائدهــم بتجربــة حياتيــة
نضاليــة حيــة فقــد دخــل الســجون اإلســرائيلية مبكــرا ،ومتكــن مــن أن يحــول هــذا
الغضــب العــارم الــذي ميــوج بــه صــدره إلــى نصــوص شــعرية علــى درجــة عاليــة مــن
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الرهافــة والرقــة والشــفافية .
لــم يكــن محمــود درويــش يغــرد خــارج الســرب بــل إنــه كان واحــدا مــن مجموعــة
شــعراء حملــوا علــى كواهلهــم قضيــة العــرب احملوريــة  ،عبــر الرغبــة القويــة يف
اســتعادة احلــق املشــروع يف عــودة أوطانهــم وتطهيرهــا مــن دنــس الصهاينــة لذلــك لــم
يكــن غريبــا أن تنســجم الرؤيــة الفنيــة اجلماليــة والهــم السياســي يف تضافــر حميــم
جعــل النــص حالــة توثيقيــة للتاريــخ عبــر حركتــه كمــا أنــه وبالقــدر نفســه صــار تعبيــرا
عــن حتــوالت املرحلــة وحراكهــا العنيــف املتواتــر.
أهمية املوضوع  ،وسماته :
يأخــذ املوضــوع أهميتــه مــن خــال رصــد معــريف حلركــة النضــال الفلســطيني
عبــر التاريــخ احلديــث  ،حــن لــم يتخلــف املعطــى الثقــايف وال النــص األدبــي علــى
وجــه اخلصــوص عــن أن يكــون أحــد املرايــا األساســية التــي تعكــس الوعــي الناضــج
لألزمــة  ،وقدرتهــا الدائمــة علــى مقاومــة العــدوان مــن خــال اختياراتهــا الثقافيــة
احملــددة بينمــا عبــر النــص األدبــي تاتــي مكملــة حلركــة الكفــاح املســلح أو التفــاوض
الدبلوماســي الصعــب.
ومــن ســمات املوضــوع أنــه يعتمــد علــى ركائــز جماليــة وأخــرى لغويــة وثالثــة
سســيكولوجية ممــا مينــح التجربــة عمقهــا ويوفــر لهــا رصيــدا واقعيــا ينعكــس بجــاء
يف الدواويــن التــي واكبــت تلــك املرحلــة عندمــا خفــت دور الســاح قليــا وبــدأت
مشــروعات التســوية تلــوح يف األفــق  ،وهــذا مــا ســوف نرصــده يف مباحــث بعينهــا ،
ومــن ســمات املوضــوع ايضــا أنــه يجمــع بــن الرصــد التاريخي األمني  ،وبــن العطاءات
الشــعرية التــي ســاهم بهــا محمــود درويــش كصــوت منفــرد يعتبــر بإجمــاع النقــاد صوت
املقاومــة الفلســطينية املعبــر وضميرهــا اليقــظ يف خضــم النكبــات الكثيــرة التــي مــرت
بهــا القضيــة.
املنهج املعتمد :
لقــد اعتمــدت املنهــج السوســيوثقايف وهــو املنهــج الــذي يحلــل األدب مــن موقــع
كونــه نتــاج أوضــاع ثقافيــة ومتطلبــات اجتماعيــة  ،حيــث يكــون املكــون الثقــايف هــو
الــذي مينــح هــذا املنتــج متيــزه  ،ألن الثقافــة ليســت األدب وحــده بــل النشــاط العملــي
والفنــي يف البيئــة  .إن هــذا املنهــج يوفــر ارضيــة متماســكة للباحــث حيــث إنــه يكشــف
كافــة العالقــات اإلجتماعيــة ســواء كانــت فنيــة أو نوعيــة أو طبقيــة مــن جانــب ،
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كمــا أنــه يحــاول ان يعــدل يف بنيــة املجتمــع حســب
نظريــة أوجســت كونــت مؤســس الوضعيــة املنطقيــة
مــن جــــانب آخــر .
كمــا إن هــذا املنهــج غنــي باألبعــاد التــي
ميكنهــا أن تكشــف عــن عالقــة النصــوص باحلــراك
املجتمعــي وحتــوالت السياســة  ،ومتحــص جوانــب
املنهــج مــا يطــرأ علــى خطــاب الشــاعر نفســه مــن
حتــوالت يف بنيــة النــص أســلوبيا ولغويــا ودالليــا
وعلــى مســتوى التشــكيل البصــري كذلــك  ،كمــا
يوضــح مــدى التطــور اجلمالــي الناجــز يف تلــك
الدواويــن التــي تضمنتهــا الدراســة مــع إمكانيــة
دائمــة لربــط املشــروع بــن القصائــد وداللتهــا علــى
مســتوى الواقــع.
نقد املصادر واملراجع:
لقــد اختــرت عــددا مــن دواويــن الشــاعر
التــي صــدرت يف الفتــرة الزمنيــة التــي ســبقت
البحــث مباشــرة وهــي تعالــج فكــرة التحــول مــن
املقاومــة بالســاح إلــى إمكانيــة التفــاوض دون أن
تلغــي الكفــاح املســلح كاختيــار أخيــر وقائــم  ،كمــا
أن هــذه الدواويــن عبــرت بصــدق عــن حيــرة الشــاعر إزاء مــا يــراه مــن تغيــرات يف
العالقــات الدوليــة وانطــاق أفــكار جديــدة انعكســت ســلباً علــى حــركات التحــرر
الوطنــي منهــا مثـ ً
ا ســيادة القطــب الواحــد الــذي متثلــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وبــزوغ مصطلــح نهايــة التاريــخ لفوكويامــا ومصطلــح آخــر ال يقــل عنــه خطــورة هــو
صــراع احلضــارات لصمويــل هنتنجتــون  ،وغيرهــا مــن أفــكار ألقــت بظاللهــا علــى
حركــة الكفــاح الشــعبي الفلســطيني  ،وقــد كان درويــش موثقــا دقيقــا لهــا وراصــدا
دؤوبــا ملناخاتهــا  .اخترنــا دواويــن  " :ملــاذا تركــت احلصــان وحيــدا "  ،ط 3فبرايــر
 " ،2001التعتــذر عمــا فعلــت " ط  1ينايــر  ، 2004ســرير الغريبــة " ط 2فبرايــر
 " ،2000جداريــة " ط  2فبرايــر  " ،2001حالــة حصــار " ط 2يونيــو  ،2002ولعــل
هــذه الدواويــن اخلمســة تقــدم رصــدا أمينــا لتنبــؤات الشــاعر  ،هواجســه  ،و مخاوفــه
 ،و مواقفــه العمليــة مــن القضيــة والتــي وصلــت يف درجــة مــن درجاتهــا احلــادة إلــى
مقاطعــة القيــادة السياســية ودحــض خطابهــا التفاوضــي .
أمــا مراجعنــا النقديــة التــي عرضــت جلوانــب جزئيــة مــن املوضــوع املطــروح فهــي
متنوعــة وعديــدة منهــا مــا هــو ذات طابــع سياســي أو فكــري مثــل " يف مفهــوم العوملــة
" لســيد ياســن  ،و" رؤى مســتقبلية " لكاكــو ميتشــو  " ،املقدمــات التاريخيــة للعلــم
احلديــث " لتومــاس جولدشــتاين  "،الفكــر العربــي أمــام مشــكالت التحديــث" للدكتــور
برهــان غليــون  ،اضافــة إلــى بعــض املقــاالت يف مجــات ثقافيــة منهــا " اجلســرة " و"
العربــي  ،و" آفــاق عربيــة "  ،وهــي كتــب ومجــات تأســس عليهــا وضــع فــروض معينــة
حــول العوملــة وتطبيقاتهــا وصــراع احلضــارات وجتلياتهــا احملتملــة  ،مــع ربــط ذلــك
مبجــال الفكــر العربــي  ،وهــو مــا مت اختبــاره وصــوال إلــى قناعــات أوردتهــا يف نهايــات
الفصــول  ،ومنهــا مــا هــو ثقــايف أو أدبــي محــض مثــل " اإلبــداع والداللــة " حملمــود
أمــن العالــم  " ،اإلبــداع واحلريــة" للدكتــور رمضــان بسطاويســي  " ،التحليــل النفســي
لــأدب " جلــان بيلمــان نويــل " ،التوليــد الداللــي " للدكتــور محمــد غاليــم  " ،مغامــرة
األســطورة " لفــراس الســواح " املدينــة يف الشــعر العربــي املعاصــر " للدكتــور مختــار
أبوغالــي "  " ،استشــراف الشــعر " للدكتــور صبــري حافــظ  ،مــع أعــداد مختلفــة
مــن مجــات أدبيــة متخصصــة منهــا " فصــول " املصريــة  " ،عالــم الفكــر " الكويتيــة،
" آفــاق الثقافــة والتــراث " اإلماراتيــة  .وقــد اســتفدت مــن بعــض هــذه املراجــع يف
التعــرف علــى حركــة التجديــد يف الشــعر العربــي املعاصــر فيمــا جــاءت بعــض املراجــع
التطبيقيــة لتيســر لــي معاجلــة النصــوص معاجلــة فنيــة تعتمــد علــى االســتقراء
اجلمالــي للنــص مــع ربــط ذلــك باألبعــاد الفكريــة التــي ســبق اإلشــارة إليهــا .
وقــد واجهتنــي بعــض الصعوبــات يف غمــوض املصطلــح أحيانــا ،ويف تناقضــه
أحيانــا أخــرى إنتقــاال مــن مرجــع إلــى مرجــع آخــر  ،كمــا واجهتنــي مشــكلة أخــرى
متثلــت يف تعقــد لغــة الترجمــة مــن لغــات أوربيــة إلــى العربيــة ممــا جعلنــي أتوقــف
أحيانــا امــام عبــارات بعينهــا إلعــادة تشــخيص مرتكزاتهاالدالليــة ،ومراميهــا الفكرية

.لكننــي يف األخيــر جلــأت إلــى أكثــر املراجــع ارتباطــا
باملوضــوع واســتأثرت مراجــع بعينهــا بجــل اهتمامــي
حــن وجــدت فيهــا صفــاء الفكــرة ووضــوح العبــارة ،
وهــو مــا أفادنــي كثيــرا يف اســتكمال بحثــي .
قضايا عوجلت يف خطة البحث :
اخترت أن يتناول بحثي اجلانب النظري للعوملة
 ،ألبحــث فيــه عــن اجلــذور  ،وأســتقر علــى املفاهيــم ،
وأتفحــص كافــة القضايــا األخــري التــي كانــت بحاجــة
ملحــة إلــى التأصيــل  ،مــع ضــرب األمثلــة كلمــا أمكــن
ذلــك  ،وقــد رأيــت أن أقســـ ّـم البحــث كلــه إلــى بابني .
يتنــاول البــاب األول العوملــة كظاهــرة حضاريــة ،
ويضــم ثالثــة فصــول هــي :
الفصل األول :جذور املفهوم.
الفصل الثاني :العوملة خطابا .
الفصــل الثالــث  :العروبــة والعوملــة والقضيــة
الفلســطينية .
حاولــت يف هــذا البــاب أن أؤصــل لظاهــرة
العوملــة مــن مختلــف اجلوانــب ،وأن أتتبــع املشــهد
السياســى عبــر قــراءات راصــدة جــادة تضمــن ثــراء
املــادة  ،واســتيعاب املفهــوم لكافــة التطبيقــات .
يف هــذا البــاب أعتمــدت علــى املنهــج السوســيو ثقــايف كمــا ســبق ان أشــرت،
وقــد اجتهــدت الســتقصاء التعريــف األكثــر قبــوال ملفهــوم العوملــة مــع ربــط ذلــك
إجرائيــا ببعــض التبديــات السياســية لقضايــا فكريــة مت طرحهــا مؤخــرا مــع توضيــح
األثــر الــذي تركتــه فكــرة " نهايــة التاريــخ " لــدى فوكويامــا  ،وتبديــات مقولــة " صــراع
احلضــارات " لهنتنجتــون  ،ثــم جتليــات املشــروع األمبراطــوري األمريكــي الــذي
يطــرح مفهــوم الشــرق األوســط اجلديــد  ،مــع بحــث مقــوالت اليمــن املتصهــن حــول
اإلســام والعروبــة .
كمــا بذلــت جهــدا كبيــرا لالحاطــة مبفهــوم الهويــة وســط زخــم قــوي يــرى أن
العوملــة ســتقضي ال محالــة علــى املرتكــزات الوطنيــة ملختلــف دول العالــم  ،فرحــت
اســعى إلــى حتديــد واضــح للهويــة العربيــة :ماهيتهــا  ،مكوناتهــا  ،جذورهــا ،
تشــابكاتها  ،محــاوال ربــط الهويــة العربيــة بإشــكاليات العوملــة التــي لــم تتحــدد بعــد
ن.
بشــكل كامــل وواضــح وب ـ ّ
ثــم تطرقــت إلــى شــيء مــن أبعــاد القضيــة السياســية لربــط التاريخــي
باملعاصــر والراهــن  ،لتفهــم القضيــة بربطهــا بجذرهــا التاريخــي بــكل دالالتــه الثريــة
 ،حيــث كانــت القضيــة الفلســطينية وطــوال اخلمســن ســنة األخيــرة هــي القضيــة
املركزيــة للعــرب جميعــا إن لــم تكــن للعالــم بأكملــه  ،ولقــد أســفرت املؤامــرات اخلفيــة
بــن بعــض الــدول الكبــرى  ،التــي كانــت مدعومــة دعمــاً واضحــاً مــن األمبرياليــة
العامليــة عــن إقامــة الدولــة العبريــة علــى مــرأى ومســمع مــن املجتمــع العاملــي .
صحيــح أن ســبع دول عربيــة دخلــت يف صــراع عســكري مــع الدولــة الناشــئة املدعومــة
مــن كل القــوى العظمــى التــي حاولــت تصديــر مشــكلة اليهــود إلــى منطقــة الشــرق
األوســط  ،غيــر أن الترتيبــات التــي اتخــذت قبــا كانــت تضمــن تفــوق الصهاينــة ،
واســتمرت حالــة الصــراع التــي اتخــذت أشــكاال مختلفــة بعضهــا سياســي  ،وبعضهــا
اآلخــر عســكري  ،حتــى جــاءت التحــوالت الدراماتيكيــة يف العالــم  ،واختفــى املعســكر
الشــرقي كقــوة مؤثــرة  ،فبــدأت عمليــة املفاوضــات ،التــي عايــش محمــود درويــش
شــطرا منهــا  ،وكان لــه موقــف محــدد منهــا وضحتــه يف بحثــي هــذا بالتفصيــل .
إذن لقــد جــاء اختيــاري حملمــود درويــش لكونــه أكثــر مــن تفاعــل مــن الشــعراء
الذيــن مســهم مــا يحــدث يف الواقــع مــن تغييــرات جذريــة انعكســت علــى قصائــده،
كمــا ان كافــة التحــوالت الناجمــة عــن العوملــة تراهــا وقــد تــرددت أصداؤهــا يف
نصوصــه بالقــدر الــذي ســمح بربــط تلــك األعمــال مبــا يشــهده الواقــع مــن حتــوالت
متــس وطنــه فلســطني وبالتالــي تراهــا كتجليــات أصيلــة ومؤثــرة يف مجمــل انتاجــه
الشــعري .
وخالصــة األمــر أن القضيــة الفلســطينية كانــت هــي املهــاد العملــي ،واألفــق
املعــريف لتجربــة الشــاعر الــذي أتناولــه هنــا بالدراســة املســتفيضة .
كل هــذه اخللفيــة اســتحضرتها مــن أجــل أن أطالــع املشــهد الشــعري املتــرع
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باملتعــة واأللــم يف آن واحــد  ،والــذي يقدمــه لنــا الشــاعر
الفلســطيني الكبيــر محمــود درويــش بشــموخ وأصالــة
جديريــن بــكل تقديــر  ،ولــم يكــن اختيــار هــذا الشــاعر
اختيــارا عشــوائيا بــل كان نتيجــة أننــي شــعرت أنــه
الصــوت األكثــر تعبيــرا عــن محنــة اإلحتــال  ،وباعتبــاره
أحــد أبــرز ضحايــا العوملــة يف جتلياتهــا باملنطقــة العربيــة
 ،ثــم يف الوقــت ذاتــه يعــد مــن أصــوات املقاومــة األصيلــة
ضــد الكيــان الصهيونــي منــذ وقــت مبكــر وحتــى هــذه
اللحظــة .
البــاب الثانــي  :جتليــات العوملــة الثقافيــة يف شــعر
محمــود درويــش  ..مقاربــة حضاريــة أدبيــة  ،اعتمــدت
علــى منهــج علــم اإلجتمــاع األدبــي يف حقولــه املعرفيــة
السياســية و الثقافيــة  ،والقاســم املشــترك يف هــذا املدخــل يشــير إلــى أن األدب هــو
خالصــة عالقــات اجتماعيــة قويــة متــد النــص بقــدرة علــى الفهــم واإلدراك وتبيــان
الداللــة  ،ثــم هــو قبــل هــذا وبعــده منهــج مشــغوف بالتعــرف علــى جــذور الواقــع
وتراتبيــة عالقاتــه ،ومنظومــة قيمــه ومعيــار تســاوقه مــع البعــد املــادي واملعنــوي يف
حركــة الواقــع  ،ومــدى قربــه او بعــده عــن تشــكيل ذائقــة جماليــة تتراســل مــع املــادة
اإلبداعيــة يف حلظــات تشــكلها اجلنينــي .
ويضم هذا الباب فصلني هما:
الفصل األول  :درويش سيرة وحصار.
الفصل الثاني :حفريات العوملة يف قصائد درويش.
ولقــد قمــت بتتبــع ســيرة هــذا الشــاعر الــذي كانــت حياتــه يف معظمهــا ترجمــة
للهــم الفلســطيني حــن عانــى ومنــذ وقــت مبكــر جــدا ـ عندمــا كان صبيــا يف قريــة
البيــرة ـ مــن مــرارة االحتــال  ،واســتطاع عبــر مســيرة حافلــة باملكابــدة  ،والقــدرة علــى
اســتحضار كافــة قــدرات العربــي الصلــب علــى املقاومــة أن يدفــع قضيتــه أمامــه  ،وهــو
يتحــرك طيلــة الوقــت  ،لتأكيــد فاعليتــه  ،وأحقيــة شــعبه يف أن ينعــم بســام عــادل ،
وســط أجــواء دوليــة متقلبــة  ،وقــد كان لوجــود درويــش يف قلــب املعتــرك السياســي أثــر
كبيــر يف تشــكيل خطابــه الشــعري كمــا ســنرى فيمــا بــن أيدينــا مــن أوراق .
و مــن خــال املقاربــات النقديــة التــي قدمتهــا حاولــت أن أكشــف عــن طبيعــة
العالقــة بــن الشــعر كأنظمــة كالم وأنســاق جماليــة لهــا طبيعــة فنيــة تتســم بالشــفافية
والرهافــة  ،وبــن التحــوالت العميقــة يف بنيــة الواقــع  ،وآفــاق الصدمــة احلضاريــة
التــي تولــدت عــن ضيــاع أرض  ،وتشــتت شــعب  ،متضافــرا ً مــع بعــد نضالــي ال ميكــن
أن يدخــل يف أقبيــة التعتيــم .
بقــدر مــا تكشــف هــذه الدراســة التطبيقيــة عــن ظواهــر جماليــة عاليــة القيمــة،
بقــدر مــا تضــع يدنــا علــى مالمــح فنيــة محــددة  ،وأنســاق بيانيــة حتــدد طبيعــة
املعاجلــة املتفــردة لهــذا الشــاعر الــذي وظــف األســطورة  ،ومتاهــى مــع التاريــخ ،
ونقــب يف اللغــة ،وقــدم تأمــات إنســانية فاضحــة للنظــام العنصــري للصهاينــة  ،ومــا
تنطــوي عليــه املســاندة املريبــة للقطــب األوحــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
هنــاك عــدة دواويــن مهمــة أصدرهــا درويــش يف ســنواته األخيــرة ،اختــرت
منهــا خمســة دواويــن ســبق أن رصدتهــا مشــفوعة بتاريــخ الصــدور ألول مــرة وكذلــك
الطبعــة التــي اعتمــدت عليهــا يف الدراســة  ،ومــن خاللهــا أمكــن التعــرف بجهــد
الشــاعر يف تتبــع املشــهد العربــي مبنتهــى احلــدة والنقــاء  ،ثــم انعطافتــه القويــة
لرصــد خريطــة التحــوالت يف املنطقــة  ،ولتتــردد احلركــة مــن جديــد بــن الداخــل
واخلــارج  ،وليعيــد اكتشــاف العالمــات واملؤشــرات والفــروق بــن الــذات والعالــم .
كتبــت قصائــد تلــك الدواويــن يف نفــس األجــواء السياســية املتوتــرة التــي شــهدتها
املنطقــة  ،مبــا فيهــا مــن تنــامٍ خطيــر لقــوى العوملــة ،وانتشــار حثيــث التفاقيــة " اجلــات
" وقــد تزامــن ذلــك مــع تزايــد غطرســة الكيــان الصهيونــي  ،ثــم مواصلــة نــزف الــدم
الفلســطيني وســط عجــز عربــي فاضــح  ،وصمــت عاملــي جــارح و مخجــل .
هنــاك ضــرورة اقتضتهــا طبيعــة الــدرس النقــدي  ،وهــي أننــي تركــت للنصــوص
الشــعرية نفســها أن تفصــح عــن القضايــا احملوريــة  ،ولــم أحــاول أبــدا أن أفــرض مــن
عنــدي وجهــات نظــر مســبقة  ،أو فرضيــات قبــل القــراءة .
وقــد بحثــت عــن الثنائيــات الضديــة التــي تشــكل هيــكل القصيــدة احلديثــة
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عنــد درويــش  ،ووضعــت يــدي علــى أســلوب املفارقــة يف
نصوصــه  ،وتنامــي احلــس الدرامــي  ،دون أن يتبــدد
احلــس الغنائــي الــذي ميــز مســيرته الطويلــة .
لــم تكــن العوملــة هــي الطلقــة األخيــرة املصوبــة
بإحــكام جتــاه الشــعب الفلســطيني  ،بــل أنهــا مثلــت إحيــاء
فجــا للحالــة االســتعمارية يف املنطقــة  ،وهــي التــي جعلــت
مــن درويــش بحــق شــاعر املنــايف ،واملوانــئ  ،والوطــن
املســتحيل .
وســواء كنــا نتحــدث عــن درويــش الشــاعر  ،أو
عــن درويــش املواطــن فنحــن أمــام كتابــة ســامقة  ،باذخــة
اجلمــال  ،فدرويــش يعــد يف نظــري الوريــث الشــرعي
إليقــاع الشــعر العربــي  ،فهــو يســائل األمكنــة التــي مــر
بهــا  ،واألبطــال الذيــن جندلــوا يف مواقــف عصيبــة ثــأرا للكرامــة  ،ثــم نشــعر بــأن هــذا
الشــاعر ابــن حضــارة عريقــة ال ميكــن أن يســتغني العالــم عنهــا  ،ففــي عروقــه دم
عربــي  ،وعلــى لســانه حلــن أندلســي  ،وبــن أوراقــه أســاطير بابــل وأشــور والفينيقيني.
هــو يســتنفر أبطالــه التراجيديــن  ،فيســتدعي أبــا متــام  ،كمــا يســتعيد املتنبــي ،
يلــوذ باملعــري  ،و يعاتــب أحمــد شــوقي  ،ألنــه حفيــد كل هــؤالء الشــعراء .
لغــة شــفافة  ،ســاحرة  ،نتتبعهــا يف هــذا اجلــزء التطبيقــي الــذي يعيــد لنــا الثقــة
يف القصيــدة العربيــة املعاصــرة التــي نــرى أنهــا بلغــت أقصــى حــاالت اإلنســانية ،
دون أن تتنــازل مــرة واحــدة عــن حقهــا املشــروع يف التجريــب  ،واخلــروج ـ أحيانــاـ عــن
النســق  ،وهــو خــروج جمالــي مشــروع علــى أيــة حــال .
إذن نحــن نتتبــع بــذور الهــم األكبــر الــذي يــكاد يطيــح بأمــن العالــم  ،واملســمى
بالعوملــة  ،ونتأمــل كيــف اســتطاع درويــش أن يخضعهــا آلليــات البنــاء الدائــري للزمــن،
ثــم ســنعيد التأكيــد علــى حقيقــة مهمــة يف دنيــا النقــد  ،وهــي أن القصائــد العظيمــة،
هــي تلــك التــي تعطــي دالالت متعــددة  ،وتنفتــح كل مــرة علــى عــدد ٍ ال نهائــي مــن
اإلحتمــاالت  ،يف املبنــى واملعنــى  ،يف تشــكيل الصــورة املتشــابكة  ،وتوقيــع النبــر
اإليقاعــي الســاحر .
لقــد بذلــت جهــدا كبيــرا يف اســتقصاء البنــى اجلماليــة يف تلــك الدواويــن،
وتوقفــت مــع ســيرة املــكان حــن حتتويــه اجلغرافيــا لكــي ينبســط فيــه التاريــخ  .لــن
يفوتنــي أن أشــيد باحلــس امللحمــي يف القصائــد  ،ولــن يكــون مبقــدوري أن أنفــي البعــد
التراجيــدي املســيطر علــى أغلــب النصــوص إضافــة إلــى الغنائيــة التــي ســأرصد
أبعادهــا يف صفحــات البحــث .
وبعد :
أبســط بــن أيديكــم هــذا اجلهــد املتواضــع  ،وأنــا أبتهــل إلــى اهلل العلــي القديــر
أن أكــون قــد قدمــت إضافــة تســتحق مــا كابدتــه مــن مشــقة  ،وأعتــذر عــن أي تقصيــر
قــد يــراه أســاتذتي الكــرام  ،فمــا تلــك القــراءة إال محاولــة للتفاعــل مــع القصائــد ،
والدخــول معهــا يف حالــة حــوار مســتمر يثــري أدبنــا العربــي  ،ويشــحذ الذائقــة .
درويــش يف كلمــة أخيــرة يبحــث عــن الوطــن يف لغتــه  ،ونحــن كدارســن نبحــث عــن
درويــش يف القصيــدة مثلمــا نبحــث عــن جتليــات العوملــة كظاهــرة سياســية يف ذاتــه
وشــعره علــى حــد ســواء .
وقــد اعتمــدت يف بحثــي علــى اســتنطاق القصائــد مبــا متنحــه للباحــث املدقــق
مــن رؤى ومفاتيــح جماليــة وابعــاد تقنيــة  ،مــع ربــط ذلــك إجرائيــا ببعــض التبديــات
السياســية لقضايــا فكريــة مثــل العوملــة  ،محــاوال أن أقيــم جــدال فعــاال بــن العناصــر
األساســية لتجليــات األفــكار السياســية التــي أشــرت إليهــا عبــر قــراءة نصيــة مدققــة
لشــرائح متنوعــة مــن الدواويــن املختــارة ،واتــكأت علــى رصــد الصــور الشــعرية ،
وتبيــان جماليــات النصــوص البيانيــة  ،وفحــص احملتــوى  ،وهــي عناصــر تتبــدى
مــن خاللهــا بعــض اخلصائــص اجلماليــة واألنســاق الفكريــة ملســيرة محمــود درويــش
الشــعرية  ،باعتبــار أن النــص األدبــي هــو مجــال أساســي مــن مجــاالت احلــراك
السياســي والنضالــي .
هــذه محاولتــي  .إن أجــدت فذلــك مــا أصبــو إليــه  ،وإن أخفقــت فعــذري بأنــي
حاولــت  ،واجتهــدت  ،ولــم أحــظ بتوفيــق كبيــر .
واهلل املستعان

متابعات

أمير الكويت يعزي عائلة الشهيد
الشيخ جعفر الصفار ضحية مسجد اإلمام الصادق
كتبت /إميان الشايب
بعــث أميــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر
الصبــاح برقيــة تعزيــة لعائلــة الشــيخ الشــهيد جعفــر
الصفــار يف محافظــة القطيــف الــذي ســقط أثــر تفجيــر
مســجد االمــام الصــادق يف الكويــت.
وأعــرب الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح عــن أحــر تعازيــه
وصــادق مواســاته لعائلــة الشــيخ جعفــر عبداحلميــد رضــي
الصفــار بهــذا املصــاب اجللــل.
وأشــار يف نــص برقيــة التعــازي التــي ألقاهــا اخلطيــب
محمــد أبــو زيــد يف مجلــس العــزاء إلــى متابعتــه بــكل تأثــر
حلــادث التفجيــر اإلرهابــي الشــنيع الذي اســتهدف مســجد
اإلمــام الصــادق أثنــاء تأديــة صــاة اجلمعــة وأســفر عــن
استشــهاد  28وإصابــة املئــات.
وأبــدى مشــاطرته ألهالــي الشــهيد مشــاعر احلــزن واألســى
بهــذه الفاجعــة األليمة.
وأكــد علــى أن هــذا العمــل اإلجرامــي اجلبــان لــن ينــال
مــن وحــدة الشــعب الكويتــي ومتاســك وحدتــه الوطنيــة أو
زعزعــة جبهتــه الداخليــة منوهً ــا إلــى أن مدبــري ومنفــذي
هــذه اجلرميــة النكــراء ســيقعون يف يــد العدالــة لينالــوا

جزائهــم وجــزاء مــا اقترفتــه
أيديهــم اآلثمــة.
وأعــرب عــن أمنيتــه بســرعة
الشــفاء العاجــل للمصابــن،
ســائال املولــى تعالــى أن يتغمــد
الضحايــا بواســع رحمتــه
ومغفرتــه ويســكنهم فســيح جنتــه
وينزلهــم منــازل الشــهداء وأن
يلهــم األســرة الكرميــة لــذوي
الشــهيد جميــل الصبــر وحســن
العــزاء.
شــخصا
يذكــر أن 28
ً
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آخــرون جــراء تفجيــر انتحــاري
اســتهدف مســجد اإلمــام الصــادق وســط الكويــت ،فيمــا
أعلــن تنظيــم (داعــش) االرهابــي يف وقــت الحــق مســؤوليته
عــن الهجــوم.
والقــى هــذا التفجيــر اســتنكارات وإدانــات واســعة وأجــرى
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز اتصــاالً هاتف ًيــا مــع الشــيخ

الشيخ الصفار شهيد الصيام والصالة
بمسجد اإلمام الصادق بالكويت
يظهــر الشــيخ جعفــر عبداحلميــد رضــي الصفــار ،يف
ألبــوم عــزاء شــهداء جامــع اإلمــام احلســن يف العنــود
مبدينــة الدمــام،
وهــو يــدون كلمــة حــول احلادثــة يف ســجل الــزوار ،لــم
يكــن يعلــم حينهــا أنــه ســيُد َّون عنــه بعــد نحــو شــهر.
فلقــد كان الشــيخ الصفــار ،أحــد ضحايــا حادثــة
التفجيــر اإلرهابيــة يف مســجد اإلمــام الصــادق بدولــة
الكويــت أثنــاء أداء صــاة اجلمعــة والتــي راح ضحيتهــا
 28شــهيدا وأكثــر مــن مائتــي مصــاب.
وقــد نقــل جثمانــه إلــى مدينــة النجــف األشــرف بالعــراق حســب وصيتــه ،ودفنــه هنــاك مــع
ســبعة آخريــن مــن شــهداء احلادثــة بحســب رغبــة ذويهــم.
وكانــت األنبــاء قــد تــواردت عــن فقــدان الشــيخ الصفــار ،وهــو يف العقــد الســابع ،منــذ
الســاعات األولــى لالنفجــار اإلرهابــي ،وجــرت عمليــات البحــث عــن اســمه ضمــن الشــهداء
أو اجلرحــى .بيــد أن األمــور تكشــفت فيمــا بعــد ،إثــر العثــور علــى اســمه ضمــن قائمــة
املصابــن املنومــن يف مستشــفى الفروانيــة.
وأكــد أقــارب الصفــار أن «جســده لــم يســتطع مقاومــة النزيــف إثــر اجلــروح التــي جنمــت
عــن العمــل اإلرهابــي ،ليلفــظ أنفاســه األخيــرة » .واعتــاد الصفــار علــى الســفر إلــى
الكويــت ،يف رمضــان ومحــرم مــن كل عــام ،ليكــون أول شــهيد يف عمليــة إرهابيــة تســتهدف
مصلــن خــارج حــدود الوطــن يف دول اخلليــج العربــي ،ضمــن سلســلة االعتــداءات التــي
بــدأت يف حســينية املصطفــى بقريــة الدالــوة (محافظــة األحســاء) ،ثــم مســجد اإلمــام علــي
يف القديــح (محافظــة القطيــف) ،وجامــع اإلمــام احلســن يف حــي العنــود بالدمــام ،وأخيــرا
يف جامــع اإلمــام الصــادق يف الكويــت.
وقــال عبدالســام الدخيــل (أحــد معــارف الصفــار) « :إن الشــهيد تنقــل يف حياتــه بــن
الكويــت والعــراق والســعودية» ،مشــيراً إلــى أن والديــه دفنــا يف مدينــة النجــف بالعــراق،
وكانــت وصيتــه أن يدفــن مثلهمــا ،وهــو مــا حصــل وهلل احلمــد» .وأضــاف« :إن الشــهيد
كان شــاعراً وخطيب ـاً ،ولديــه عــدد مــن املؤلفــات وديــوان شــعري ،لكنهــا غيــر مطبوعــة.

صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت ع ّبــر
خاللــه عــن اســتنكاره حلادثــة التفجيــر اإلرهابــي.
وأعــرب امللــك عــن عزائــه حلكومــة وشــعب دولــة الكويــت
وأســر الشــهداء يف هــذا املصــاب ،ســائ ً
ال اهلل أن يتغمــد
املتوفــن برحمتــه ،وأن ميــن علــى املصابــن بالشــفاء
العاجــل.

محافظ القطيف يعزي
أسرة الصفار ضحية تفجير الكويت
قــدم محافــظ القطيــف
خالــد الصفيــان واجــب
العــزاء ألســرة الشــهيد
جعفــر الصفــار الــذي طالتــه
يــد االرهــاب الغــادر مبســجد
االمــام الصــادق عليــه
الســام بدولــة الكويــت يــوم
اجلمعــة 1436/9/9هـــ.
وعبــر الصفيــان خــال
زيارتــه مقــر العــزاء يف تــاروت ،عــن بالــغ حزنــه باستشــهاد الفقيــد ســائال اهلل أن يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم ذويــه الصبــر والســلوان ،وقــال :إن الفكــر اإلرهابــي ال ميــت للديــن
اإلســامي بصلــة ،وهــو فكــر إقصائــي يتســبب يف إحــداث القتــل ،ورأى بــأن اإلرهــاب
هدفــه شــق وحــدة الصــف وضــرب اللحمــة الوطنيــة
وهــو مــا لــم يتمكــن بحــول اهلل مــن حتقيقــه أبــدا ،وبخاصــة هــذه العمليــات اإلرهابيــة
التــي حصلــت ســواء يف القديــح أو يف العنــود مبدينــة الدمــام أو يف الكويــت .مضيفــا:
إن اإلرهــاب الــذي ضــرب محافظــة القطيــف يف الثالــث مــن شــعبان املاضــي مبســجد
االمــام علــي بــن ابــي طالــب يف القديــح وبعدهــا بأســبوع مبســجد احلســن بحــي العنــود
بالدمــام ال يختلــف عــن االرهــاب الــذي اســتهدف املصلــن يف مســجد االمــام الصــادق
بدولــة الكويــت ،وأشــار إلــى ان اليــد املنفــذة واحــدة والشــهداء يف كافــة االعمــال االرهابيــة
مــن االبريــاء خــال اداء فريضــة الصــاة ،وأن اللحمــة الوطنيــة التــي بــرزت يف اململكــة
بعــد العمليــات االرهابيــة التــي اســتهدفت املســاجد بــرزت كذلــك يف الكويــت ،مؤكــدا ان
الشــعوب اخلليجيــة تــدرك متامــا االهــداف املشــبوهة التــي تســعى إليهــا تلــك اجلماعــات
االرهابيــة واملتمثلــة يف إثــارة النعــرات الطائفيــة يف املجتمعــات اخلليجيــة التــي ألفــت
التعايــش واحملبــة بــن جميــع الشــرائح االجتماعيــة.
وقــدم ذوو الفقيــد شــكرهم لــكل مــن واســاهم ومــا عبــروا عنــه مــن مشــاعر صادقــة،
مبينــن أن تلــك الزيــارة خففــت عليهــم عظيــم مصابهــم ،وأدخلــت عليهــم الســرور ،وأنهــم
يــدا بيــد مــع الدولــة حماهــا اهلل يف مكافحــة اإلرهــاب.
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متابعات

محافظ القطيف يقف على احتياجات
بلدة القديح ميدانياً
قــام محافــظ محافظــة القطيــف خالــد بــن عبــد العزيــز
الصفيــان اليــوم بزيــارة تفقديــة لبلــدة القديــح يرافقــه رئيــس
بلديــة القطيــف املهنــدس زيــاد مغربــل  ،ومديــر إدارة امليــاه
املهنــدس محمــد العبــاد  ،وســكرتير املجلــس احمللــي حســن
الصيــريف وعضــو املجلــس البلــدي حملافظــة القطيــف
املهنــدس عبدالعظيــم اخلاطــر .
ووقــف احملافــظ علــى احتياجــات البلــدة مــن مشــاريع فــك
االختناقــات  ،وتوفيــر شــبكات الصــرف الصحــي  ،وســلفتة
الشــوارع الداخليــة  ،ومتابعــة إنشــاء الســوق .
وأكــد الصفيــان  ،أن احملافظــة تســعى مــن خــال خطــة
اســتراتيجية إلــى حــل مشــكالت قــرى وبلــدات محافظــة
القطيــف يف ضــوء اإلمكانيــات املتاحــة للدولــة وتقــدمي كل
اخلدمــات لهــا مــن (صــرف صحــي  ،كهربــاء  ،امليــاه  ،أعمــال
النظافــة  ،طــرق وصحــة) مشــيراً الــى أنــه ســيتم بحــث كافــة
املشــاكل التــي يعانــي منهــا أهالــي البلــدة  ،والعمــل علــى
ســرعة تقــدمي كافــة اخلدمــات واملســاندة .
مــن جانبــه أوضــح عضــو املجلــس البلــدي حملافظــة القطيــف
عبدالعظيــم اخلاطــر  ،أن اجلولــة ركــزت يف الشــأن البلــدي علــى مقترحــات مشــاريع لفتــح
وتوســيع ومــد الطــرق يف البلــدة وبينهــا مــد مدخــل القديــح إلــى حــي الناصــرة  ،وكذلــك حــول
مقترحــات ملشــاريع لفــك االختناقــات يف الطــرق وربــط القديــح بالطــرق الشــريانية  ،وإعــادة
ســفلتة بعــض الطــرق وإنشــاء أرصفــة والعنايــة باحلدائــق املهملــة  ،ومقتــرح نقــل موقــع ســوق
الســبت إلــى جانــب املصــرف الزراعــي القريــب مــن النــادي.
وذكــر مديــر فــرع امليــاه بالقطيــف املهنــدس محمــد العبــاد أن اجلولــة جــاءت اســتكماالً
لدراســة احتياجــات القديــح واملخططــات التــي تقــع فيهــا الغيــر مخدومــة بشــبكة الصــرف
الصحــي  ،ودراســة احتياجــات البلــدة وتغطيتهــا بشــكل كامــل بامليــاه احملــاة.

د .زينب الهمل تثبت جدارتها وتُ َعين
في أول مركز سرطان بالعالم
علــى قــدر أهــل العــزم تأتــي العزائــم ،وتثبــت لنــا التجــارب
يومــا بعــد يــوم مقــدار صــدق املقولــة ملــن يجتهــد ويثابــر
ليصعــد أعالــي القمــم ،الدكتــورة زينــب الهمــل مــن مدينــة
ســيهات مثالنــا اليــوم ملعنــى اجلــد واملثابــرة والعمــل
الــدؤوب لتكــون مؤهلــة ملناصــب يحلــم اجلميــع بهــا ومــا
التوفيــق إال بــاهلل.
الدكتــورة زينــب صالــح علــي الهمــل تخرجــت مــن جامعــة
اخلليــج العربــي بالبحريــن ،وقضــت ســنة اإلمتيــاز يف
مستشــفيات الشــرقية باململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث
التقــت باستشــاري قســم الباطنيــة يف البــرج الطبــي د.
شــهاب ،و الــذي بــادر بنصحهــا قائـ ً
ا“ :مكانــك ليــس هنــا!
ادرســي التخصــص باخلــارج وعــودي لتخدمــي الوطــن
بالشــهادة الكبيــرة”.
حركــت كلمــات الدكتــور شــهاب روح املثابــرة يف زينــب،
وبالفعــل أصــرت علــى الدراســة باخلــارج و ق ّدمــت علــى
برنامــج اإلبتعــاث وحصلــت علــى الزمالــة األمريكيــة
يف جامعــة هيوســن يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،و
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اختيــرت بفضــل اهلل وجهودهــا لتمــارس مهنــة الطــب يف
أول مركــز ســرطانات بالعالــم ،مستشــفى MD anderson
 cancer centerيف قســم األمــراض املعديــة حتديــداً.
ومــن يجــرب النجــاح مــرة يســعى لــه علــى الــدوم ،فالشــعور
ال يقــاس وهكــذا كانــت ومازالــت الدكتــورة زينــب تســعى من
جنــاح آلخــر فقــد ق ّدمــت ورقتــان علميتــان يف طريقهمــا
للنشــر ،و كتبــت فصــل يتحــدث عــن (infection of the
 )salivary and lacrimal glandيف كتــاب Clinical
 infectious diseaseمــن طبعــة Cambridge,Second
 editionوالــذي يعتبــر مرجــع أكلينيكــي لألطبــاء يف
األمــراض املعديــة.
وقدمــت الدكتــورة الهمــل عــن طريــق خليح ســيهات شــكرها
اجلزيــل للدكتــورة جنــاة ناجــي الشــافعي لتنقيحهــا النســخة
األوليــة مــن الفصــل املشــارك بــه.
الدكتــورة زينــب تبحــر يف العلــوم اليــوم ،فهــي تعمــل علــى
طريقــة جديــدة لتحديــد نســبة (  ) telomeraseيف الــدم
بطريقــة ســهلة ُت ّكــن ســهولة اإلكتشــاف املبكــر بــإذن اهلل

ملــرض الســرطان ،أو
علــى األقــل تســهل
مــن خاللهــا متابعــة
املــرض،
تطــور
وبالتالــي اســتجابة
للعــاج
املريــض
بشــكل أفضــل وإنقــاذ
األرواح.
ماليــن
وذلــك حتــت إشــراف
الســرطان
مركــز
لالبحــاث
األول
 MD Andersonيف
هيو ســن .
زينــب الهمــل مثــال
يفتخــر بــه يف ســيهات والوطــن ،وكذلــك الكثيــر مــن شــباب
وشــابات املنطقــة ككل فالنجــاح والتميــز بــات ســمة بــارزة
يف القطيــف وســيهات ويحــق لنــا الفخــر بذلــك.

متابعات

ابن المقرب يحتفي بقرابين الصالة شعراً
كتب  /إبراهيم بوشفيع
شــارك ملتقــى ابــن املقــرب األدبــي بالدمــام وجــع
األحســاء والقطيــف والدمــام والكويــت بفجائعهــم
الفادحــة بأمســية شــعرية تخليــدا لذكــرى شــهداء
العقيــدة والصــاة.
وقــد أقــام امللتقــى أمســية (قرابــن الصــاة) التأبينيــة
الشــعرية يف مجلــس الرضــا بســيهات مســاء يــوم
اإلثنــن املوافــق  13رمضــان 1436هـــ بحضــور بعــض
أهالــي الشــهداء ونخبــة مــن املهتمــن واملتذوقــن.
وقــد بــدأت األمســية بآيــات مــن الذكــر احلكيــم تالهــا
القــارئ علــي احلماد.
تلتهــا كلمـ ُة ملتقــى ابــن املقــرب األدبــي ألقاهــا رئيــس
امللتقــى األســتاذ زكــي الســالم ،حيــث جــاء فيهــا :
(إننــا يف ملتقــى ابــن املقــرب األدبــي بالدمــام نـ ُ
ـدرك
ثمــن يُدفــ ُع يف مقابــلِ الشــهاد ِة لهــو
ن أن ك َّل ٍ
واعــ َ

ـس وأن ك ّل بضاعـ ٍـة تُســا ُق يف مقابــلِ النفــس
ثمـ ٌن بخـ ٌ
لهــي بضاع ـ ٌة ُمزجــاةُ ولك ّنــا وإميان ـاً برســال ّيةِ الشــعر
وتصديقــاً لــدورِ ه الريــادي فإننــا نقــدم هــذا القليــل
ٍ
داميــة وأفئــدة حــ ّرى صيغــت علــى
بقلــوب
متمثــا
ٍ
هيئــة شــعر) .
ثــم بــدأ مقــدم األمســية األســتاذ باســم العيثــان
بتقــدمي الشــعراء املشــاركني الذيــن تألقــوا بنصوصهــم
احمللقــة يف رثــاء الشــهداء وتخليــد ذكراهــم العطــرة،
حيــث شــارك ك ٌل مــن:
 )١السيد هاشم الشخص
 )٢ياسر آل غريب
 )٣أحمد اللومي
 )٤علي عبداملجيد النمر
 )٥قصي املؤمن
 )٦حسن الفرج

الشاعر السيد هاشم الشخص

الشاعر ياسر الغريب

الشاعر باسم العيثان

الشاعر أحمد اللومي

الشاعر زكي السالم

الشاعر حسن الفرج

الشاعر علي عبد املجيد النمر

الشاعر إبراهيم بوشفيع

 )٧يحيى العبداللطيف
 )٨إبراهيم بوشفيع
وقــد تخلــل الفقــرات تكــرمي أســر شــهداء الصــاة
وحماتهــا الذيــن حضــروا األمســية بأطــواق الزهــور.
ويف ختــام األمســية قــام أهالــي الشــهداء احلضــور
بتكــرمي الشــعراء املشــاركني يف األمســية عرفانــا
وشــكرا.
كمــا صاحــب األمســية معــرض فوتوغــرايف للمصــور
الدولــي الدكتــور عبدالعزيــز البقشــي ،حيــث وثــق
بكاميراتــه لقطــات متعــددة مــن تشــييع شــهداء
الدالــوة والقديــح والعنــود.
وتأتــي هــذه األمســية ضمــن األنشــطة املجتمعيــة التي
يتحملهــا امللتقــى كمســؤولية ثقافيــة جتــاه مجتمعــه،
وتســجيل موقــف وصرخــة يف وجــه اإلرهــاب الــذي
يزهــق األرواح ،ويفتــت األوطــان.

علي النب عيسى والد الشهيد محمد يصافح الشاعر زكي السالم ود.عبدالعزيز البقشي
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متابعات

1200مشارك يسطرون
أربعينية الوفاء لحماة الصالة

وفاء اخلويلدي  -تصوير كفاح اخلليفة:
لبــى املعــزون دعــوة أهالــي شــهداء حمــاة الصــاة
حلضــور حفــل التأبــن املقــام مبناســبة أربعــن األربعة
األبطــال الذيــن استشــهدوا دفاعــا عــن املصلــن يف
مســجد االمــام احلســن عليــه الســام بحــي العنــود
بالدمــام وذلــك يف مزرعــة النمــر بســيهات بحضــور
كبيــر بلــغ  1200شــخصا.
كان لألربعــن رســالة تنوعــت مــا بــن حــوار وشــعر
وفــن انشــادي ومســرحي وقــد انطلقــت فعالياتــه
بتــاوة عطــرة مــع القــارئ توفيــق العيــد تقلــد بعدهــا
أحمــد الرضــوان منصــة التقــدمي مديــرا للفقــرات ثــم
ألقيــت كلمــة ذوي الشــهداء مــن قبــل علــي بــن عيســى
تلتهــا أنشــودة مــع عــرض مرئــي مــن انشــاد الطفــل
محمــد حســن مجيــد النمــر الــذي أبكــى احلاضريــن
ـدي الشــهداء محمد وعبد
وذوي الشــهداء وأعــرب والـ ّ
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اجلليــل ومحمــد بــن عيســى عــن شــديد اعجابهمــا
فقامــا باحتضــان وتقبيــل رأس الطفــل املنشــد.
ثــم أديــرت نــدوة حواريــة بــن احلقوقــي الصــادق
الرمضــان والشــيخ عبــد اجلليــل الســمني بــإدارة
الناشــط محمــد احلاجــي اعقبهــا أوبريــت انشــادي
معبــرا عــن حادثــة العنــود لفرقــة الهــدى واجلميــل
الــذي يذكــر بــأن ذوي الشــهداء قــد اعتلــوا املنصــة
مشــاركني الفرقــة يف انشــاد األوبريــت.
كمــا مت عــرض مســرحية صامتــة اســتمدت فكرتهــا
مــن فرقــة شــهرزاد النســائية حتدثــت عــن حركــة
الشــهداء وعــن مــا دار بــن الشــهيد الســيد هــادي
الهاشــم وابنــه كامال..ولقــد كان للشــعر مســاجلة
دارت بيــت األفــكار احملمديــة والداعشــية للشــاعرين
لــؤي مطــر وقصــي املؤمــن.
رافــق التأبــن فعاليــات فنيــة اخــرى فعلــى اجلانــب

صــور التقطهــا الشــهيد محمــد االربــش ولوحــات
تهتــف ببطولــة الشــهداء احلمــاة كمــا مت بســط لوحــة
بطــول  25متــرا لتســجيل كلمــة احلضــور وتوقيعهــم
كـــ (إثبــات والء).

ملتقى القرآن بالدمام يقيم
أمسيته القرآنية الرمضانية السادسة

متابعات

أقــام ملتقــى القــرآن الكــرمي بالدمــام أمســيته القرآنيــة السادســة ،وذلــك مبجلــس العالمــة
الســيد علــي ناصــر الســلمان (املجلــس الكبيــر) بحــي العنــود.
وقبل إنطالق األمسية افتتح املعرض القرآني الضوئي .
وجــاءت أمســية هــذا العــام حتــت اســم (الريــب فيــه) ،حيــث مت إهــداء العمــل ألرواح
الشــهداء (حمــاة الصــاة) الذيــن قدمــوا أرواحهــم دفاعــا عــن املســجد واملصلــن ،إثــر
اإلعتــداء اإلرهابــي اجلبــان علــى مســجد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) بحــي العنــود،
وحضــر األمســية ذوي الشــهداء ومت تكرميهــم يف نهايــة االمســية .
بــدأت فقــرات األمســية التــي قدمهــا أ .حســن اجلبــران ،مــع القــارئ معتــوق العبــد
اللطيــف مــن القطيــف ،ثــم مشــاركة شــعرية للشــاعر ياســر آل غريــب مــن صفــوى ،بعدهــا
تــاوة قرآنيــة للقــارئ محمــد ياســن حبيــل مــن البحريــن ،ثــم فقــرة للمبتهــل الســيد علــي
املكــي مــن ملتقــى القــرآن الكــرمي بالدمــام ،وأختتمــت األمســية بالقــارئ أحمــد الســليمان
مــن األحســاء.
وتخلــل فقــرات األمســية الســحب علــى جوائــز للحضــور ،وفــاز بجائــزة آيفــون  5ضيــف
األمســية مــن األحســاء مرتضــى احلســن ،وكان جهــاز التابلــت مــن نصيــب الدكتــور عبــد
اهلل الوبــاري .
أمــا مســابقة التصويــر الفوتغــرايف فكانــت النتائــج كالتالــي :املركــز األول نســيم عبداجلبــار
مــن القطيــف وحصــل علــى ألــف ريــال ،واملركــز الثانــي يوســف املســعود أيضــا مــن القطيــف
وحصــل علــى  750ريــال ،وجــاء يف املركــز الثالــث علــي اجلاســم مــن األحســاء وحصــل علــى
 500ريال.
يشــار إلــى أن عــدد األعمــال املشــاركة بلغــت  59صــورة مــن  42مصــوراً ،ومت اختيــار 21
صــورة ومنهــا مت اختيــار املراكــز الثالثــة األولــى.

 80متسابقاً في مسابقة «أنتم األعلون» القرآنية السنوية بالقديح
كتب /جمال الناصر
تســابق ثمانــون متســابقا يف املســابقة القرآنيــة الســنوية
الثانيــه للحفــظ والتــاوة والتــي أقامتهــا دار «بــاب
احلوائــج» بالقديــح بعنــوان «أنتــم األعلــون» ،والتــي ترعاهــا
عائلــة املرحــوم الســيد علــوي الشــرفاء.
وأقيمــت املرحلــة التمهيديــة مــن املســابقة يف مقــر الــدار،
واشــتملت علــى فئــه الصغــار ،وفئــة الناشــئني وفئــة الكبــار
بحضــور جلنتــن مــن قــراء املنطقــة.
وجــاءت املرحلــة الثانيــة والتــي أقيمــت يف مســجد اإلمــام
علــي  ،حيــث تأهــل مــن املرحلــة التمهيديــة ســتة عشــر
متســابقا ،حيــث كانــت املســابقة النهائيــة بحضــور أوليــاء
األمــور.
وفــاز باملركــز األول فئــة الصغــار محمــد اخلاطــر ،ونــال
املركــز الثانــي أمــن اخلاطــر ،وحصــد علــى املركــز الثالــث
علــي اخلاطــر ،بينمــا نــال املركــز الرابــع مهــدي حمــاد،
واخلامــس محمــد العــوازم ،والســادس جعفــر الشــميمي.
ونــال علــى املركــز األول مــن فئــة الناشــئني علــي درويــش،

وحصــد املركــز الثانــي حســن خويلــدي ،بينمــا فــاز باملركــز
األول مــن فئــة الناشــئني ،أحمــد العــوى ،حصــد املركــز
الثانــي ســلمان اجلــارودي ،ونــال املركــز الثالــث محمــد
كريكيــش ،والرابــع حســن درويــش ،واخلامــس محمــد

الشــرفاء.وحصد مــن فئــة الكبــار ،عيســى الشــعفي علــى
املركــز األول ،وفــاز بالثانــي فاضــل اجلســاس ،وبالثالــث
خالــد مســقلب ،بينمــا كان الرابــع مــن نصيــب حســن
العلــو ،واخلامــس أحمــد املطاوعــة.
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متابعات

 1000مشارك في الحفل التأبيني الموحد
لشهداء الصالة وحماتها
شــارك أكثــر مــن  1000مؤب ًنــا يف احلفــل التأبينــي املوحــد
لشــهداء الصــاة وحماتهــا والــذي يقــام يف صالــة امللــك
عبــد اهلل الوطنيــة بالقديــح.
وجمــع احلفــل املوحــد فعاليــات متعــددة أقيمــت علــى مــدى
ثالثــة أيــام يف بلــدة القديــح تأبي ًنــا لشــهداء مســجد اإلمــام
علــي بــن أبــي طالــب بالقديــح ،وشــهداء مســجد اإلمــام
احلســن يف حــي العنــود بالدمــام والذيــن بلــغ عددهــم 26
شــهيدًا.
معــرض فنــي حتــت مســمى
واحتــوت الفعاليــات علــى
ٍ
«شــاهد وشــهيد» ليكــون شــاهداً علــى اجلرميــة ،ومخلــداً
للشــهداء األبــرار ،ومجســداً للقيــم اإلنســانية
وتضمنــت فقــرات احلفــل يف الليلــة األولــى للتأبــن املوحــد
«تــاوة آيــات عطــرة مــن القــرآن الكــرمي بصــوت القــارئ
مصطفــى الفــرج ،وقصيــدة شــعرية لشــاعر األحســاء
جاســم الصحيــح ،ومجلــس عــزاء حســيني للشــيخ عبــد
احلميــد الغمغــام».
وع َّبــر الشــيخ عبــاس العنكــي يف الكلمــة التــي ألقاهــا بهــذه
املناســبة عــن رفضــه حلمــل الســاح بغيــر تنظيم مــع الدولة
واجلهــات األمنيــة مطال ًبــا مبــد يــد العــون والتعــاون معهــا.
وأشــار يف كلمتــه التــي حملــت عنــوان «العمــل التطوعــي يف
األزمــات» إلــى أن اللجــان األهليــة ليســت حشــدًا شــعب ًيا
وإمنــا جهــات تطوعيــة مشــيدًا يف الوقــت نفســه بــدور
اللجــان الذيــن نــذروا أنفســهم حلمايــة املصلــن واملســاجد
مستشــهدًا مبــا قــام بــه شــهداء العنــود.
وألقــى جاســم املقيلــي «والــد الشــهيد حيــدر أصغــر
الشــهداء ســنًا» فقــرة تأبينيــة نيابــة عــن ذوي الشــهداء
وهــي عبــارة عــن قصيــدة رثائيــة تفاعــل وتأثــر علــى إثرهــا
جمــع احلضــور مــن املعزيــن.
وشــارك الشــاعر علــي مكــي الشــيخ بقصيــدة شــعرية
أعقبتهــا وقفــة أخــرى لــذوي شــهداء الدمــام ألقاهــا الســيد
علــي الســيد واصــل العلــي.
ودعــا العلــي فيهــا ملراقبــة املناهــج التعليميــة والقنــوات
اإلعالميــة احملرضــة علــى الطائفيــة مشــي ًرا آلخرمحطــة
بالبرنامــج وهــي وقفــة لــذوي الشــهداء.
وهنــأ ذوي الشــهداء علــى نيــل أقاربهــم للشــهادة ،مثن ًيــا
يف الوقــت ذاتــه علــى اللجــان املنظمــة التــي عملــت حتــت
حــرارة الشــمس وعلــى كل مــن ســاهم يف تقــدمي املواســاة
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عاط ًفــا بالشــكر للملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود.
واحتــوى احلفــل علــى أقســام متعــددة مصاحبــة للمعــرض
مــن الفنــون التشــكيلية ،والرســم ،والنحــت ،واملشــاركات
اإلنشــادية وركــن ملقاطــع الفيديــو االحترافيــة ،ومعــرض
وأركان توعويــة.
ٍ
للتصويــر الفوتوغــرايف،
وأشــارت اللجنــة إلــى أن دعــوة املشــاركة تأتــي رغبــة يف
اســتيعاب وتشــجيع املســاهمات واملشــاركات املتميــزة
والتــي تتناغــم مــع رســالة املركــز ،وتســهم يف توثيــق حــادث
التفجيــر اإلرهابــي اآلثــم.
وبينــت بــأن هــذه اخلطــوة تهــدف لتجســيد روح احملبــة
والســام والتنديــد بالكراهيــة والتطــرف املقيــت ،ولتفويــت
الفرصــة علــى مــن يريــد أن ينــال مــن اللحمــة الوطنيــة
وبــث الفرقــة.
ووضعــت اللجنــة املنظمــة ضوابــط ومعاييــر للمشــاركات،
وأكــدت علــى خلوهــا مــن أي دالالت سياســية أو طائفيــة
مشــددة علــى أن يكــون محــور العمــل يختــص بفاجعــة
التفجيــر اإلرهابــي للقديــح والدمــام عل ًمــا بــأن املشــاركات
مفتوحــة لــكال اجلنســن مــن داخــل اململكــة وخارجهــا.
ليال.
يذكر بأن احلفل التأبيني استمر ملدة ثالث ٍ
اجلديــر بالذكــر بــأن يــد اإلرهــاب قــد حصــدت  26شــهيدًا

جريحــا يف تفجيــر انتحــاري اســتهدف مســجد
ونحــو 110
ً
اإلمــام علــي بــن ابــي طالــب يف بلــدة القديــح مبحافظــة
القطيــف ،ومســجد اإلمــام احلســن يف حــي العنــود
بالدمــام ،وأعلــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي املســؤولية
عنهمــا.

صفوى ..أشبال «تراتيل الفجر» يحققون
المراكز األولى في مسابقة «تسنيم»1
حقــق أشــبال «جلنــة تراتيــل الفجــر» التابعــة ملركــز علــم
الهــدى بصفــوى فــوزاً ســاحقاً يف مســابقة نــادي الصفــا
للحفــظ «تســنيم ،»1والتــي أقيمــت علــى مســرح النــادي.
وشــارك يف املســابقة التــي يعتــزم نــادي الصفــا إقامتهــا
ـكل ســنوي  60متســابقاً مــن دولــة البحريــن ومــن املدينــة
بشـ ٍ
املنــورة ومــن القطيــف ومــن صفــوى  4فــروع يف احلفــظ.
وجاءت نتائج املسابقة كالتالي:
فرع جزء ع ّم
املركــز األول :علــي ميــرزا عبــداهلل مــن «جلنــة الذكــر
احلكيــم بالبحريــن»
املركــز الثانــي :حســن ميــرزا عبــداهلل «الذكــر احلكيــم
بالبحريــن»
املركز الثالث :سيد حسن املير «مركز القران بصفوى»
فرع  3أجزاء
املركــز األول :ســيد حســن جــواد الســادة «جلنــة تراتيــل
الفجــر»
املركــز الثانــي :ســيد محمــد جــواد آل حســن «جلنــة دار
الســيدة رقيــة»
املركــز الثالــث :محمــد خضــر احلمــدان «جلنــة تراتيــل
الفجــر»
املركز الرابع :موسى جعفر السادة «تراتيل الفجر»
املركز اخلامس :بادي سليمان العصاري «املدينة املنورة»
فرع  5أجزاء
املركز األول :سيد عبداهلل رامي السادة «تراتيل الفجر»
املركز الثاني :حسني قاسم الهاجوج «املدينة املنورة»
املركز الثالث :محمد حسن النخلي «املدينة املنورة»
املركز الرابع :عبداهلل أحمد آل مبارك «تراتيل الفجر»
املركــز اخلامــس :مجتبــى كامــل الســجاد «جلنــة الذكــر
احلكيــم بالبحريــن»
فرع  15جزء
املركــز األول :ســيد محمــد علــي ســعيد آل إبراهيــم «جلنــة
تراتيــل الفجــر»
املركز الثاني :علي خضر الغاشي «جلنة تراتيل الفجر»
املركــز الثالــث :ســيد محمــد هاشــم الشــرفا «جلنــة تراتيــل
الفجر»

الرابع :علي محمد الزيلعي «املدينة املنورة»
اخلامس :محمد جزاء احلديدي «املدينة املنورة»
وحضــر املســابقة رئيــس املجلــس القرآنــي املشــترك
بالقطيــف والدمــام وإدارة املجلــس املوقــرة مــع مجلــس
إدارة نــادي الصفــا الرياضــي وجمــ ٌع غفيــر مــن محبــي
واملهتمــن بالقــرآن ،وشــارك يف التحكيــم رئيــس ملتقــى
القــرآن الكــرمي بالدمــام حبيــب اجلبــران.
وألقــى رئيــس نــادي الصفــا الرياضــي كميــل البراهيــم
كلمـ ًة بهــذه املناســبة أوضــح فيهــا تشــجيع النــادي ملثــل هــذه
الفعاليــات القرآنيــة ،مبدي ـاً اســتعداد النــادي لتب ّنــي مثــل
هــذه املناســبات.
وقــال رئيــس «جلنــة تراتيــل الفجــر بصفــوى» حســن
البراهيــم ل «جهينــة اإلخباريــة» «ســعدنا باســتضافة
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أخوتنــا األعــزاء مــن مختلــف املناطــق يف هــذة املســابقة
القرآنيــة التــي جــاءت مــن أجــل تشــجيع حفظــة كتــاب اهلل
فل ّبــى دعوتنــا أبنــاء املدينــة املنــورة ،وأبنــاء مملكــة البحريــن،
وأبنــاء صفــوى والقطيــف».
وأشــار البراهيــم بــأن مــا م ّيــز هــذه املســابقة احلضــور
املشــجع مــن اآلبــاء وكذلــك إدارة املجلــس القرآني املشــترك
ورؤوســاء بعــض الــدور القرآنيــة يف املنطقــة ،منوه ـاً إلــى
أن هــذه املســابقة تعــد مــن أقــوى مســابقات احلفــظ يف
املنطقــة نظــراً لتنــوع املشــاركني فيهــا.
يذكــر أن املســابقة كانــت برعايــة أحــد املؤمنــن مناصف ـةً
مــع نــادي الصفــا الرياضــي ،وبالتنظيــم مــع «جلنــة تراتيــل
الفجــر».
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صادق آل إبراهيم
في ذمة اهلل
انتقــل الــى رحمــة اهلل رجــل األعمــال
صــادق بــن عبدالكــرمي آل إبراهيــم
( أبــو وائــل ) ،والــذي عــرف يف الوســط
االجتماعــي بــــ " عاشــق الشــاي" كونــه أحــد
وكالء بيــع وتوزيــع شــاي الــوزة يف اململكــة،
فقــد بلــغ عشــقه للشــاي أن تنــازل علــى 15
وكالــة جتاريــة لتوزيــع ســلع ومــواد غذائيــة
مختلفــة مقابــل أن يبقــى موزعــا للشــاي
بشــعار الــوزة.
هــذا الرجــل العصامــي ،تعــرض يف آخــر
ســني حياتــه جللطــة دماغيــة جعلتــه معاقــا
ال يســتطيع املشــي علــى قدميــه ،أعقبهــا
مــرض الفشــل الكلــوي ،لكنــه مــع ذلــك لــم يتوقــف عــن ممارســة نشــاطه التجــاري،
وحتقيــق التميــز فيــه ألنــه ـ يرحمــه اهلل ـ كان يحمــل إرادة ذات طبيعــة فوالذيــة،
جتعــل منــه عنصــرا ال يخضــع ملثــل هــذه الظــروف رغــم قســاوتها وشــدتها.
آل ابراهــم ــــ وفقــا لســيرته الذاتيــة املســجلة يف حــواره مــع اخلــط عــدد  21ــــ
مــن مواليــد عــام  1949درس املرحلــة االبتدائيــة يف دولــة البحريــن الشــقيقة،
بحكــم مرافقتــه لوالــده الــذي قضــى ردحــا مــن عمــره هنــاك ،كونــه يــزاول النشــاط
التجــاري ،ملــا متثلــه البحريــن مــن أهميــة جتاريــة بحكــم ارتباطهــا بالهنــد مباشــرة
خــال حقبتــي األربعينيــات واخلمســينيات ،رجــع إلــى البــاد مــع والــده ،وأنهــى
املرحلــة املتوســطة والثانويــة ،وقــد حالــت بعــض الظــروف اخلاصــة دون مواصلــة
الدراســة اجلامعيــة ،عــدا أنــه يف العــام  1979ذهــب الــى بريطانيــا وقضــى عامــن
كاملــن لدراســة اللغــة اإلجنليزيــة هنــاك.
ورث حــب التجــارة ،ــــ وجتــارة املــواد الغذائيــة علــى وجــه اخلصــوص ـ مــن والــده
الــذي كان وكيــا لتوزيــع عــدد مــن املنتجــات الغذائيــة املعروفــة مثــل عصيــر
«ميتسوبيشــي» ،وفاصوليــا «اســميدلي» ،وحليــب «بونــي بيبــي» املشــهور ،عــدا ان
األبــرز ـ لــدى الوالــد والولــد ـ هــي وكالــة شــاي الــوزة ،التــي تعــد أحــد ابــرز ثالثــة
اســماء يف الســوق احملليــة.
تع ـ ّرض يف حياتــه العمليــة الــى العديــد مــن العقبــات والتحديــات ،التــي قابلهــا
وواجههــا بــإرادة جــادة ،منهــا تعــرض بضاعتــه يف بدايــات نشــاطه التجــاري حلالــة
غــرق كلفتــه  200الــف ريــال ،وهــو مــا يعــادل يف وقتنــا احلاضــر حوالــي  5ماليــن
ريــال  ..كمــا خــاض العديــد مــن املعــارك مــع فئــة الطامحــن للثــراء عــن طريــق
اخلطــأ ،إذ مت تقليــد الســلعة التــي يوزعهــا أكثــر مــن ســبع مــرات خــال  40عامــا،
خســر بســببها اآلالف مــن الريــاالت ،هــذا فضــا عــن أنــه وبعــد أن اصيــب
باجللطــة الدماغيــة قــام أحدهــم و"ســرق" وكالــة شــاي الــوزة مــن بــاد املنشــأ،
حتــت مبــرر أن آل ابراهيــم مريــض ولــم يعــد قــادرا علــى احلركــة ،وهــو يف أيامــه
األخيــرة ،ولــم يكتــف هــذا الســارق بذلــك ،بــل جــاء إلــى إبراهيــم وهــو علــى فــراش
املــرض ليطلــب منــه  5ماليــن ريــال مقابــل التنــازل عــن وكالــة الشــاي وإعادتــه إليــه
مــرة أخــرى ،أال أن الراحــل لــم يقبــل هــذا النــوع مــن االبتــزاز ،ولــم يســتجب رغــم
ظروفــه الصحيــة ،ومــا هــي إال فتــرة زمنيــة ليســت طويلــة لتعــود الوكالــة لــه مــع
خطــاب اعتــذار ،ليتضاعــف نشــاطه التجــاري بـــ  10أضعــاف مــا كان يقــوم بــه قبــل
هــذه األزمــة ،ومــا تالهــا مــن مواقــف وأحــداث.
مــع كل تلــك املصاعــب ،لكنــه اتســم برجاحــة العقــل ،والقــدرة اإلداريــة ،ومقاومــة
الضغــوط ،التــي نقلهــا إلــى أوالده ،فهــو رغــم آثــار اجللطــة الدماغيــة التــي جعلتــه
ال يتمكــن مــن املشــي ،ورغــم إصابتــه مبــرض الفشــل الكلــوي ،أال أنــه واصــل
نشــاطه التجــاري علــى أكمــل وجــه ،إلــى أن انتقلــت روحــه الكرميــة الــى بارئهــا .
رحــم اهلل الفقيــد بواســع رحمتــه وأســكنه الفســيح مــن جنتــه ،وإنــا هلل وإنــا إليــه
راجعــون.
 14الخط  -العدد - 54رمضان ١٤٣٦هـ  /يوليو ٢٠١٥م

إلى رحمة اهلل تعالى
استشهاد الشاب جعفر عبدالرزاق
أكــد مصــدر مــن عائلــة عبدالــرزاق يف بلــدة القديــح استشــهاد
جعفــر عبدالــرزاق أحــد املصابــن يف تفجيــر القديــح الغاشــم
يف مســجد اإلمــام علــي  .بعــد تعرضــه النتكاســة مفاجئــة
أدخــل علــى إثرهــا للعنايــة املركــزة يف املستشــفى األملانــي.
وبذلــك يرتفــع عــدد الشــهداء الــى  23شــهيداً.
ٍ
إلصابــة يف رأســه دخلــت
وكان عبــد الــرزاق قــد تعــرض
الشــظايا يف املــخ وقــد أجريــت لــه عمليــة تكللــت بالنجــاح
رغــم صعوبتهــا كمــا أتــى اســتكمال عالجــه باخلــارج تب ًعــا
لبعــض مــن الوقــت
الحتياجــه للعــاج الطبيعــي واملتابعــة
ٍ
حيــث نقــل بطائــرةٍ طبيــة ألملانيــا.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الشــهيد ومحبيــه بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر
والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج حبيب سلمان الصفار

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج حبيــب ســلمان
الصفــار ،مــن أهالــي القطيــف  ،عــن عمــر يناهــز  59عامـاً،
والــد كل مــن :حســن وحســن وحســام وأحمــد وبنــت واحــدة
وشــقيق كل مــن  :حســن وعبــاس ومحمــد تــويف اثــر معانــاة
مــع املــرض خــال رحلــة عالجيــة يف لنــدن.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه
بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

الشاب حسني سلمان الصايغ

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب الســعيد حســن
ســلمان الصايــغ  ،مــن أهالــي املالحــة  ،تــويف ( شــهيداً)
متأثــراً بإصابتــه حيــث تعــرض إلطــاق رصــاص أثنــاء
تطوعــه يف احملافظــة واجــب حمايــة النــاس يف إحيــاء
ذكــرى إحيــاء شــهادة أميــر املؤمنــن علــي عليــه الســام.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الشــهيد ومحبيــه
بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

السيد علي الدعلوج

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الســيد علــي بــن الســيد أســعد
بــن الســيد علــي الدعلوج.
والد كل من  :السيد كمال ،السيد صالح ،السيد مجدي
والســيدة جميلة,الســيدة منى,الســيدة مها,الســيدة ليلــى.
الســيدة عبيــر.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه
بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

احلاج حسن بن علي الزاير

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى حســن بــن علــي بــن احمــد
الزايــر والــد كل مــن  :محمــد ووائــل وعلــي وحســن.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى ذوي الفقيــد ومحبيــه
بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

متابعات
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متابعات

رجال أعمال يدعمون خيرية القطيف
بمليونين ونصف المليون ريال
كتب /محمد التركي -نداء ال سيف -
تصوير :حسني سلطان
تبــرع أكثــر مــن  30شــخصية مــن رجــال الديــن ورجــال
األعمــال والشــركات واألفــراد ب «مليونــن ونصــف املليــون
ريــال» لصالــح أنشــطة وبرامــج ومشــروعات جمعيــة
القطيــف اخليريــة يف األمســية الرمضانيــة التــي أقامتهــا
بعنــوان «فاســتبقوا اخليــرات».
وهدفــت األمســية التــي شــهدت حضــور مختلــف فئــات
املجتمــع علــى الوقــوف علــى األرقــام واحلقائــق ألكثــر
مــن  2000أســرة وحتقيــق التطلعــات بدعــم الصنــدوق
اخلــاص بالفقــراء واحملتاجــن واالســتفادة مــن أفــكار وآراء
ومقترحــات وخبــرات رجــال املجتمــع.
وســعت األمســية التــي أقيمــت علــى مســرح اجلمعيــة إلــى
حتقيــق مبــدأ التكافــل والشــراكة املجتمعيــة عبــر قنــوات
التواصــل وتــدارس الفــرص والســعي نحــو حتقيــق األهداف
اإلســتراتيجية التــي رســمها مجلــس اإلدارة واســتقطاب
املتطوعــن والكفــاءات مــن أهــل اخليــر واإلحســان.
وأوضــح رئيــس اجلمعيــة عصــام الشماســي أن هــدف
األمســية التــي اســتوحي عنوانهــا مــن اآليــة القرآنيــة
«فاســتبقوا اخليــرات» إلــى توحيــد اجلهــود وااللتفــاف
حــول العمــل املؤسســي ،وحتقيــق مبــدأ العدالــة واملســاواة
يف العطــاء وتقليــص االزدواجيــة يف العمــل اخليــري،
باإلضافــة إلــى رســم خارطــة مســتقبلية لعمــل خيــري أكثــر
إشــراقاً وأوســع عطــا ًء.
واشــار إلــى األمســية مــن شــأنها حتقيــق الدعــم للصنــدوق
اخلــاص بالفقــراء مبــا يحقــق األهــداف ويكفــل الكرامــة
ويلبــي االحتيــاج.
وعــدد مــوارد الصــرف واملســاعدات املق ّدمــة يف اخليريــة
إلــى مســاعدات غذائيــة ومســاعدات نقديــة ومســاعدات
إيجــار صيانــة وشــراء منــازل.
إجمالــي
واســتعرض
املصروفــات والبالــغ عددهــا
مليــون ريــال ل 2000أســرة،
تقســم علــى  3000ريــال
ســنويا ،بواقــع  250ريــال
شــهر ياً .
وأفــاد الشماســي بزيــادة
مســاعدة صيانــة املنــازل
مــن 5000ريــال إلــى 25000
ريــال لــكل أســرة ،موضحــا
أن احلــد األعلــى ملجمــوع
األســر  50أســرة وأن
املبلــغ اإلجمالــي الســنوي
 1250000ريــال ســنوياً،
وذكــر يف حديثــه أن زيــادة
مســاعدة الشــراء أو البنــاء
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بلغــت مــن  10000إلــى
 100000ريــال ،وأن احلــد
األقصــى ملجمــوع األســر
هــو  15أســرة ،وأن املبلــغ
اإلجمالــي الســنوي 1500000
ريــال ســنوياً.
وأشــار إلــى آليــات العمــل
اللجنــة
يف
واملتابعــة
تتضمــن تشــكيل فريــق فنّــي
وتخصيــص حســاب وصنــدوق
خــاص ،باإلضافــة إلــى
وضــع آليــات لقبــول وصــرف
ا ملســا عد ا ت .
ونــوه أن املؤمــل مــن اللجنــة
هــو إنشــاء صنــدوق مالــي
لتحســن املســاكن مببلــغ
 2750000ريــال ،مشــيرا إلــى املبلــغ الــذي مت احلصــول
عليــه الليلــة ســيكون لشــراء وحــدات ســكنية باإلضافــة
لتحســن املســاكن ،مبينــا أن املســتفيدين قســم منهــم
يســتفيد اســتفادة دائمــة وعددهــم  ،800بينمــا يســتفيد
 1200اســتفادة منقطعــة كالســلة الرمضانيــة وغيرهــا.
وذكــر االمــن العــام للجمعيــة بشــير التاروتــي ل «جهينــة
اإلخباريــة» أن املجلــس الــذي مضــى لــه خمســة أشــهر
خطــط لهــذه األمســية منــذ قرابــة الثالثــة أشــهر ،وعمــل
االتصــاالت مــع الكثيــر مــن رجــال األعمــال واحملســنني
وزيــارات ملقرهــم ودعوتهــم
وأكــد علــى أن «بيــوت الصفيــح» ليســت قضيــة اجلمعيــة
فقــط بــل هــي قضيــة املجتمــع ،معتبــرا أن األمســية كانــت
أشــبه بـــ «الرهــان» مشــيدا بتفاعــل احلضــور والذيــن
اعتبــروا أن األمســية تالمــس «قضيتهــم».
وكشــف عــن عــزم اخليريــة إقامــة أمســية أخــرى نســائية
حتــت مســمى «الباقيــات الصاحلــات».

وبــن رجــل االعمــال فــؤاد ال كــرم أن الدعــم لهــذه الفئــة
التــي تســكن حتــت خــط الفقــر هــو «واجــب» ،مقترحــا
عمــل ورشــة الســتقطاب هــذه الفئــة ،مبينــا افتقــار منطقــة
القطيــف للحاضنــات.
واقتــرح عضــو مجلــس الشــورى محمــد رضــا نصــر اهلل
أن يكــون املبلــغ نــواة ملبــرة مــن شــأنها در املســاعدات
املســتمرة ،مطالبــا اجلمعيــة مبســح شــامل للمســاكن الغيــر
مؤهلــة للســكنى ورفعهــا لــوزارة اإلســكان لضمهــم إلــى
مشــروع الســكنى الــذي تعمــل عليــه.
وقــال شــكري الشماســي ان ادارة مبــرة علــي بــن احلــاج
رضــي الشماســي اخــدت علــئ عاتقهــا دعــم املشــاريع
اخليريــة وكذلــك خليريــة القطيــف ،مشــيرا الى ان حتســن
املســاكن مــن املشــاريع املهمــة لنمــو األســر الضعيفــة ملــا
ميثــل املســكن واحليــاة فيــه عامــل كبيــر باســتقرار أفــراد
العائلــة ومســايرة املجتمــع التنمــوي.

متابعات

معرض تدوير الكتاب ..الصديق الحميم
كتبت /حكيمة اجلنوبي
نظمــت جلنــة عطــاء التطوعيــة معــرض تدويــر الكتــاب
الثالــث واملخصــص للســيدات ،وذلــك مببنــى جمعيــة
القطيــف اخليريــة بحــي احلســن.
نفــذ املعــرض بأســتضافة مــن معهــد طليعــة الغــد ومكتبــة
عاملــي اجلميــل التابعــن جلمعيــة القطيــف اخليريــة ،
ومبشــاركة جهــات عــدة هــي :دار أطيــاف للنشــر والتوزيــع
بالقطيــف ومركــز أفــاق للدراســات والبحــوث بســيهات،
نــادي كلمــات (التوستماســترز) باألضافــة للعديــد مــن
الفعاليــات..
أوجــد تفاعــل احلضــور بتبــادل الكتــب أحــداث نــوع مــن
نشــر املعرفــة وأعتبــار القــراءة عمليــة تبادليــة مــع إظهــار
قيمــة الكتــاب وأن طــال بــه الزمــن فهنــاك مــن يبحــث
عنــه لينهــل مــن فيــض العلــم الــذي يجســد عبــارة (كتابــي
اجليــد صديقــي احلميــم) باإلضافــة للكتــب التــي تواجــدت
مســب ًقا.
تضمــن ركــن دار أطيــاف للنشــر والتوزيــع بالقطيــف
بتقــدمي األصــدارات القطيفيــة ســواء بالعــرض أو ببيعهــا
والتــي تصــل إلــى  ٤٠أصــدار ،فيمــا عــرض مركــز أفــاق
للدراســات والبحــوث نتــاج بعــض البحــوث اخلاصــة مبركز.
شــاركت الفنانــة دالل اجلــارودي برســم لوحــة فنيــة
بصــورة مباشــرة وعــرض مراحــل الرســم أمــام اجلمهــور
والتــي ســيتم أعتمادهــا فيمــا بعــد كغــاف لكتــاب يتحــدث
عــن تفســير األحــام.
عرفــت عضــوة نــادي كلمــات زهــراء البيــات بنــادي كلمــات
للتوســتماترز التابــع لرســالة التوستماســترز الدولية،حيــث
قالت:تنــدرج مشــاركة النــادي بالتعريــف بالنــادي للحضــور
وخلــق التواصــل مــع النــادي وتوضيــح كيفيــة التســجيل
فيــه مــع بيــان املســارات التــي يجتازهــا الشــخص خــال

اإلنظمــام يف النــادي ،ليكــون ذا شــخصية قياديــة قــادرة
علــى مواجهــة اجلمهــور ،مــع ضــرورة معرفــة العالقــة
الوطيــدة بــن تعلــم ألقــاء اخلطــب والقــراءة مــن مضامــن
الكتــب..
كان لركــن توقيــع كتــاب "ثقافــة العمــل التطوعــي" ملؤلفتــه
ســكينة الســيد هاشــم الســيد علــي ،والتــي كشــف لنــا
تفاصيــل الفكــرة مــن وراء تأليــف الكتــاب إذ متخضــت بعــد
جتربتهــا يف مجــال العمــل التطوعــي حيــث أحتــوى علــى
تعريــف وأهــداف العمــل التطوعــي وأهميتــه وآثــاره مــع
اســتعراض بعــض النمــاذج التطوعيــة يف القطيــف ،وعليــه

أرتــأت ضــرورة تعريــف النــاس بالعمــل التطوعــي بأهدافــه
ومهارتــه قبــل الدخــول يف احلصيلــة املعرفيــة.
كان لعالــم الطفولــة حيــز يثيــر يف تعلــم اجلديــد وهــذا
لــم يقتصــر علــى الكتــاب بــل تعــدى إلــى التعلــم مــن خــال
اللعــب وتنميــة املــدارك الذهنيــة واجلســدية لهــم.
ظهــرت الناحيــة اجلماليــة يف فكــرة ركــن أهــداء كتــاب
أذ يتــم تغليفــه بعــد شــراءه ليهديــه مــن أشــتراه ملــن
يحــب ،كذلــك رغبــة يف كســب األجــر وغــرس روح احملبــة
والتعاضــد مــع األيتــام كان "ركــن هديــة ليتيــم" لشــراء كتــاب
ومــن ثــم أعطــاءه ليتيــم.

معرض «فزتم ورب الكعبة» بأم الحمام
كتبت /إميان الشايب  -تصوير :حسني رضوان
أختتــم معــرض «فــزمت ورب الكعبــة» الــذي أقيــم باســم
الشــهداء يف ليالــي استشــهاد اإلمــام علــي بــأم احلمــام
بحضــور  1200زائــر مــن الرجــال والنســاء.
وشــارك يف إقامــة املعــرض الــذي مت االســتعداد لــه منــذ
العاشــر مــن شــهر رمضــان موكــب وعــزاء الواليــة ملــدة
ً
مرتبطــا بشــهادة أميــر املؤمنــن .
ثالثــة أيــام ليكــون
وذكــر أحــد اإلداريــن املنســقني رضــا هــال بــأن املعــرض
يهــدف إلحيــاء دمــاء الشــهداء التــي تبعــث يف األمــة القــوة
والصمــود إلعــداء واإلنســانية ،وإبــراز مظلوميــة الشــهداء
تخلي ـدًا لذكراهــم وبــث روح الشــجاعة واإلقــدام يف جيــل
هــذا اليــوم وعــدم التخلــي عــن درب احلــق يف نصــرة
املبــدأ والعقيــدة ،وعــدم التخلــي عــن املقدســات واملســاجد
واحلســينيات.
ً
عمــا يحتــوي علــى
وأشــار إلــى أن املعــرض يضــم 71
صــور الشــهداء ،وآثــار التفجيــر ،وصــور التشــييع يف كل
مــن «الدالــوة ،والقديــح ،والعنــود» يف ارتبـ ٍ
ـاط مــع شــهادة
اإلمــام .
ً
فضــا عــن
وأكــد علــى استحســان املعــرض للحضــور،

تشــجيع القائمــن علــى مثــل هــذه األفــكار واملعــارض مــن
صــور وصــوت وامللتميديــا احلديثــة.
وأبــدى أمنيتــه مــن أن يحفــظ اهلل العبــاد مــن األعمــال
الشــيطانية التــي يــراد بهــا زعزعــة أمــن واســتقرار املنطقة.
اجلديــر بالذكــر بــأن نتــاج املعــرض يعــد مبشــاركة مــن
العديــد املصوريــن مــن عــدة جهــات مــن املركــز اإلعالمــي
لتفجيــر القديــح ،واملركــز اإلعالمــي لتفجيــر العنــود،
والدالــوة ،وكذلــك معــرض «بــأي حــق» مبنطقــة الناصــرة
بالقطيــف.
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ثقافة

ميشيل فوكو :بكل انسيابية

فربــط بذلــك التحليــل النفســي بقــدر العائلــة البورجوازيــة احلديثــة
ـ فكــر حــر :اعتُبــر فوكــو متطرفــا ،نظــرا لدفاعــه عــن األقليــات
 :خلــع األب مــن طــرف األبنــاء ثــم الرغبــة يف االلتحــام بــاألم
واملهمشــن .هاجمــه املؤرخــون ،ألنــه يوظــف الفلســفة كثيــرا،
باعتبارهــا صيغــة أولــى ملختلــف االرتباطــات الوجدانيــة.
والفالســفة وجــدوا يف خطابــه تضمينــا مفرطــا للتاريــخ ..ســخر
يقــر فوكــو ،عبــر انتقــاده لهــذ التأويــل الفرويــدي املغايــر ،بــأن
منــه دوغماطيقيــون أخالقيــون ،بعــد أن رأوا فيــه مجــرد مجــرم،
التراجيديــة األوديبيــة متوضــع تصادمــا بــن أمنــاط معرفيــة مختلفــة
تســبب يف نقــل عــدوى مــرض فقــدان املناعــة أو الســيدا .مــع ذلــك،
 :اإلجــراء القضائــي لالســتقصاء ،قاعــدة التنجيــم ،ســيادة انتهاكيــة،
وبعــد مــرور  25ســنة علــى رحيلــه ،يظــل فوكــو مفكــر النصــف الثانــي
معرفــة بالفئــات الدنيــا (املبعــوث ،الراعــي) ثــم معرفــة حقيقيــة
مــن القــرن العشــرين ،األكثــر حضــورا ومتابعــة يف العالــم ســواء عنــد
بالغيبــي .واســتنتج مــن ذلــك ،خالصــة مفادهــا ،أن األمــر يتعلــق
املهتمــن بالدراســات الثقافيــة وأنصــار الليبراليــة ،واملاركســيني
موحــدة قــد تهاجــم بعنــف مــن لــدن
اجلــدد وكــذا منظــري األدب والفــن وتاريــخ العلــوم .بالتالــي ،قــراءة
بخطاطــة جوهريــة  :كل معرفــة ِّ
معرفــة الشــعب وكــذا احلكيــم (ترزيــاس) .حينمــا ،أضحــى أوديــب
واحــدة ،ســتبقى عاجــزة عــن اســتنفاذ غنــى هــذا املشــروع.
ملوثــا أضــاع معرفــة احلقيقــة ،واســتحال عليــه بالتالــي ممارســة
احلكــم .يقــول فوكــو (( :ال يخبرنــا أوديــب عــن حقيقــة غرائزنــا
فوكــو ،قريــب مــن اليســار الثانــي ،لذلــك تــرك إرثــا مفهوميــا
ترجمة الكاتب املغربي
ورغبتنــا ،بــل نظــام مــن اإلكراهــات يخضــع لهــا خطــاب احلقيقــة يف
ضخمــا ،يســمح مبقاربــة كونيــة جديــدة للجنــس واجلنــون والطــب
سعيـد بوخليـط
املجتمعــات الغربيــة منــذ العهــد اإلغريقــي)).
وعلــم النفــس املرضــي والفلســفة ،بــل واملعــارف الكبــرى القائمــة :
نــرى هنــا ،بأيــة طريقــة يعــارض فوكــو خطــاب التحليــل النفســي،
علــم ،اقتصــاد ،سياســة وقانــون .لقــد مــات قبــل األوان ،قبــل ســبره
وقــد اعتبــره حلظــة تأسيســية ملعرفــة جديــدة باإلنســان .لذلــك ،ســنة
أغــوار كل التيمــات التــي شــكلت هاجســا لــه .إذن ،جتميــع نصوصــه وحواراتــه (أقــوال
وكتابــات ،غاليمــار  )1994وكــذا توضيــب الــدروس التــي ألقاهــا يف "كوليــج دوفرانــس"  ،1976يف عمله  ،]La volonté du savoir[ :اجلزء األول من تاريخ اجلنســانية ،جعل من
بــن ســنوات  1970و  ،1984إلــى جانــب أعمالــه الكالســيكية املصاغــة بطريقــة مبهــرة ،فرويــد "أوديبــا" بشــكل مــن األشــكال ،أعــاد صياغــة القــوة الرمزيــة لســلطة مفقــودة (قانون
كل ذلــك أضفــى علــى هــذا الفكــر ،مزيــدا مــن الســحر  :نعثــر بــن طياتــه علــى مزيــج األب) ،لكنــه واجــه الصعــود القــوي لصــور ثــاث متمــردة  :املــرأة الهســتيرية والطفــل
مــن صيــغ فكــر ،دائــم التفاعــل .ســنة  ،1971/1970ألقــى فوكــو أول درس لــه ب "كوليــج املســتمني واللوطــي .آليــة للتفكيــر ،يف أســس تاريــخ التحليــل النفســي.
دوفــراس ـ سلســلة متحــورت حــول إرادة املعرفــة ـ محــاوال أن يظهــر عبــر تعليقــه علــى أهــم
النصــوص اليونانيــة القدميــة (هيزيــود ،أرســطو ،هوميــروس ،ســوفوكل ،السوفســطائيون) مــع ذلــك خلــف املجابهــة ،وهــذا التأويــل الرائــع ألوديــب ،يكمــن املفهــوم السياســي عنــد
والتــي شــرحها كانــط وســبينوزا ونيتشــه ،كيــف تنتــج كل حقبــة خطابــات تبتغــي الفصــل فوكــو .بعيــدا عــن كل نزعــة ال إنســانية ـ مفهــوم كان يرعبــه ـ جعــل مــن الصلــة بــن
بــن الصحيــح واخلطــأ ،العــادل واجلائــر ،الطاهــر وامللــوث .باختصــار يتعلــق األمــر لديــه ،معرفــة احلكيــم و املجتمــع املدنــي ،شــرطا النبثــاق خطــاب دميقراطــي حقيقــي قــادر علــى
أن يوضــح كيــف تتأســس تعبيــرات انتهاكيــة ،وراء جتليــات نظــام الكلمــات واألشــياء  :إســقاط الســلط البدائيــة.
اختــاالت ،قطائــع وتصدعــات .حيــث تتجابــه باســتمرار ،أمنــاط معرفيــة متعــددة .إرادة
الهيمنــة مقابــل ابتغــاء احلقيقــة :ســلطة ملكيــة عليــا لــدى طــرف ،يوازيــه مــن جهــة أخــرى ،يف هــذا الســياق ،ينــدرج ســعي الباحــث دانيــل ديفيــر  ،Daniel Defertالــذي توخــى جتميــع
دروس فوكــو وتقدميهــا بالرجــوع إلــى مســودات ،ثــم البيبليوغرافيــا وكــذا الفهــارس ـ
اختــاف ينشــأ مــن رفــض لــكل وحــدة عنــد الطــرف الثانــي.
مفهــوم إغريقــي ـ جعلنــا نســتعيد معــه بشــكل جميــل ورائــع خطــاب فوكــو ،بحيــث نحــس
يف إطــار هــذه الــدروس ،كــرس فوكــو فصــا كامــا ملســرحية  :أوديــب امللــك .التــي تعكــس كأننــا نســتمع إلــى صــوت الفيلســوف الرنــان أثنــاء كالمــه إلــى حشــد مــن مســتمعيه ،دون
بحســبه ،وبطريقــة رمزيــة ،حلظــة مجابهــة أصيلــة يف الفكــر الغربــي ،بــن كل أمنــاط أدنــى أثــر للخطابــة ،واضعــا أحيانــا وجهــه بــن يديــه.
املعرفــة .ســيعطي ،ســت روايــات مختلفــة لهــذا التفســير ،بعــد نــدوة  12مــارس .1971
لكــي يتجنــب حتقــق نبــوءة "أبولــون" ،الــذي أخبــره عــن مصيــر قتلــه مــن طــرف ابنــه ،فــإن
"اليــوس" ،زوج "جوكاســت" املنحــدر مــن عائلــة "البداكــوس" ،أســرع بتســليم مولــوده اجلديــد  IIـ إصدار ونشر ،دروس ميشيل فوكو يف كوليج دوفرانس :
إلــى خــادم ،بعــد ثقــب رجليــه .بيــد أن األخيــر ،عــوض حملــه إلــى قمــة جبــل « »Cithéron
ســيعهد بــه إلــى راع ســلمه بــدوره إلــى "بوليــب" ،ملــك "كورنثــة" ،الــذي كان يف حاجــة إلــى باســتثناء ســنة  ،1977دأب فوكــو علــى احملاضــرة يف كوليــج دوفرانــس خــال الفتــرة
أطفــال .عندمــا بلــغ أوديــب ســن الشــباب ،رحــل إلــى مدينــة "ثيبــس" ،معتقــدا بأنــه قــد املمتــدة مــن دجنبــر  1970إلــى يونيــو  1984ضمــن برنامــج كرســي ،وضــع لــه خصيصــا
تخلــص مــن قــدره .لكنــه يف الطريــق ،تصــادف أن التقــى ب "اليــوس" ،ونتيجــة حــدوث حتــت عنــوان [ :تاريــخ أنظمــة التفكيــر] .لقــد عبــر عــن رفضــه ،إخــراج أي عمــل لــه بعــد
شــجار بينهمــا ،ســيقتله أوديــب ،الــذي اســتطاع بعــد ذلــك حــل لغــز التنــن "ســفنكس" ثــم وفاتــه ،لكــن ورثتــه وأمــام إحلــاح اجلمهــور وجتنبــا لــكل قرصنــة ،قــرروا إعــداد نســخة،
تــزوج ب "جوكاســت" التــي لــم يحبهــا أو يشــتهيها ،وأجنبــت منــه أربعــة أطفــال .حينمــا بنــاء علــى مســودات وتســجيالت متوفــرة وبيبليوغرافيــا وعــرض وتقــدمي وثائــق إضافيــة،
اجتــاح الطاعــون املدينــة ،ســيقوده حتريــه إلــى أن يكتشــف احلقيقــة التــي يــدرك ســرها مــع تفويــض مســؤولية كل جــزء إلــى ك ّتــاب مختلفــن ،مــن بينهــم  :دانييــل ديفيــر Daniel
 ،Defertأليســاندرو فونتانــا  ،Alessandro Fontanaمــورو بيرتانــي ،Mauro Bertani
الكاهــن األعمى"ترزيــاس".
فريديريك غرو  ،Frédéric Grosجــــاك الغرانــــج  Jacques lagrangeوميشــيل ســنيالر
مبعــوث مــن اخلــادم الســابق ،أخبــره بوفــاة "بوليــب" ،وحكــى أيضــا كيــف حصــل عليــه ،مــن  .Michel Senellartمنــذ  ،1997صــدرت تســعة أعــداد يف إطــار مجمــوع ســيصل إلــى
ثالثــة عشــر .األربعــة األخــرى ،يف طــور التهــيء  :نظريــات ومؤسســات جنائيــة .حكــم
أيــادي الراعــي .لذلــك ،شــنقت "جوكاســت" نفســها ،وأوديــب فقــأ عينيــه.
األحيــاء .الذاتيــة واحلقيقــة ،...ممــا يــدل علــى أن مختلــف مراحــل املشــروع ،ينبغــي أن
بالنســبة لإلغريــق ،أوديــب بطــل تراجيــدي .أصابــه الغلــو ،حينمــا اعتقــد نفســه قويــا تكتمــل ســنة  ،2016وهــو باملناســبة عمــل ناجــح.
مبعرفتــه وحكمتــه ،ممــا جعلــه عاجــزا عــن اكتشــاف شــخص آخــر غيــر ذاتــه .إنــزالق،
ســيؤدي إلــى اإلخــال بنظــام األجيــال .إنــه مضطــرب ،فهــو ابــن وزوج أمــه ،أب أطفالــه األمــر ،يعــود إلــى شــخصية "دانييــل ديفيــر" رفيــق فوكــو والوصــي علــى مخطوطاتــه .هكذا،
وبدعــم مــن عائلــة الفيلســوف ،انصــب اهتمامــه علــى توجيــه عمــل جماعــي بــل وإنشــاء
وأخ لهــم ،ثــم قاتــل لوالــده.
"مركــز لألبحــاث" تابــع خلزانــة سولشــوار  Saulchoirســيعود مصــدر متويلــه إلــى مــا تــدره
حينمــا وقــف فرويــد علــى هــذه القضيــة ســنة  ،1896حــول الداللــة اإلغريقيــة للتراجيديــة حقــوق املؤلــف ،التــي وفرتهــا العائلــة .وأخيــرا ،تقييــم األرشــيفات بتعــاون مــع "معهــد ذاكــرة
كــي يجعــل مــن أوديــب بطــا متهمــا ،باشــتهاء ال واعــي ألمــه حــد الرغبــة يف قتــل أبيــه ،اإلصــدار املعاصــر" ( ،)IMECكــي تصبــح يف متنــاول الباحثــن مــن العالــم قاطبــة .لقــد،
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ثقافة
 4ـ كيف تفسرون خصوبة فوكو يف الوقت احلاضر ؟

مشــيل فوكــو ،يفكــر ويبحــث .املياديــن التــي ســبر أغوارهــا ،كانــت موضــوع تأويــل عنــد
إيديولوجيــات نزاعيــة ومتناقضــة ،هــذا مــا يفســر اســتثماره مــن قبــل هــذا الفريــق أو
ذاك  :لقــد أرســى دعائــم لعبــة مفهوميــة ،تنبثــق عنهــا اســتراتيجيات عديــدة ،تبقــى قابلــة
للنقــاش .مــع ذلــك ،نوعيــة املوقــف ،ال تعنــي بــأن فوكــو اتصــف بالتــردد والتأرجــح أو افتقــد
لــرأي ثابــت .بــل ،حــاول فقــط أن يعــرف.

 5ـ ملــاذا أضفتــم إلــى آخــر نــص "معرفــة أوديــب" احملاضــرة التــي ألقاهــا فوكــو يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ؟

طعــن فوكــو يف مفهــوم املؤلــف  :صاحــب وصيتــه "دانييــل ديفيــر" تشــبث بوفائــه لفكــر
الفيلســوف ،لكنــه مقابــل ذلــك ،لــم يلتــزم برغبــة فوكــو الــذي متنــى عــدم اإلعــان عــن
كتاباتــه بعــد وفاتــه.
IIـ حوار مع "دانييل ديفير" رفيق فوكو ،حول حيثيات إصدار دروس كوليج دوفرانس:
شــغل دانييــل ديفيــر ،منصــب أســتاذ محاضــر بجامعــة باريــس  ،8وأســس ســنة  1984أول
جمعيــة فرنســية حملاربــة الســيدا  :رفيــق فوكــو ،يشــرف علــى تقــدمي دروســه إلــى القــارئ.

 1ـ مــا دواعــي االشــتغال علــى نصــوص فوكــو ،مــع العلــم أنــه بقــي متحفظــا جــدا
ضــد مبــدأ نشــر وطبــع أعمالــه بعــد وفاتــه ؟

ردد فوكــو باســتمرار ،أنــه ال يريــد مصيــر كافــكا ،فرفــض إصــدار أعمــال لــه بعــد وفاتــه.
غيــر ،أن األمــر ال يتعلــق هنــا مبســودات غيــر تامــة .هــي ،دروس ،اســتجاب فوكــو دائمــا
لتوثيقهــا .لقــد ،انطلقنــا مــن مؤشــر مفــاده أن مــا كان عموميــا ليــس إجهــازا علــى نصــوص
بعــد وفــاة صاحبهــا ،باملعنــى الدقيــق للســياق .التبــاس ،لــم أناقشــه قــط مــع فوكــو .لكــن،
حينمــا ،بــدأ ظهــور طبعــات منتحلــة ،كان الزمــا أن نتدخــل .نســخة إيطاليــة ،تضمنــت
أخطــاء ،وأخــرى أعلــن عنهــا يف البرازيــل ،وثالثــة جــاءت مــن هونــغ كونــغ .منــذ البدايــة،
نكتشــف عــدم احتــرام النظــام الكرونولوجــي لهاتــه الــدروس .حقــا ،تنقصنــا جميــع
التســجيالت ونرفــض االســتناد علــى تدوينــات مســتمعيه  :ارتــاب فوكــو جــدا يف ذلــك.

 2ـ الــدرس الــذي ظهــر حاليــا ،يعتبــر أول دروس فوكــو يف كوليــج دوفرانــس  :علــى
الرغــم مــن الشــفاهية ،بــدت دقــة الفكــر مدهشــة ؟

الشــفاهي ،مجــال للتصحيحــات اللحظيــة ،لكــن فوكــو كتــب كل دروســه ،وإن بشــكل أقــل
يف آخــر حياتــه ،حــن اكتســب نوعــا مــن التمــرن  ، ...وتأتــت لــه الفوريــة بــن الشــفاهي
والكتابــي .مــع ذلــك ،أســلوب هــذا الــدرس مختلــف شــيئا مــا ،ألنــه أول إطاللــة لــه يف
كوليــج دوفرانــس ،وبالتالــي ســكن فوكــو هاجــس توجهــه باخلطــاب إلــى متخصصــن ممــا
يفســر الكــم الهائــل مــن املراجــع التــي احتــوى عليهــا النــص ،أو أيضــا الصيــغ اإلغريقيــة
املتعــددة .لكــن منــذ الوهلــة األولــى ،الحظنــا تقاطــر جمهــور متنــوع ،ممــا حتــم جتهيــز
قاعتــن وتزويدهمــا مبكبــرات صوتيــة ! متيــز فوكــو بثقافــة واســعة ،افتــرض تقاســمها.
يوظــف استشــهادات مــن ذاكرتــه ،جعلــه مضطــرا كل مــرة التحقــق منهــا ،ألنــه يترجمهــا
ثانيــة بنفســه .أحيانــا يتركــب أخطــاء صغيــرة ،ويخـ ّل قليــا .لذلــك حاولنــا ،الوقــوف مــن
جديــد علــى جميــع االستشــهادات واإلحــاالت .حلســن احلــظ ،عثــرت علــى عــدد كبيــر
مــن تعليقاتــه أثنــاء القــراءة وهــو مــا أعطانــي إمكانيــة إعــادة تأســيس بيبليوغرافيــا ،ولــو
جزئيــة ،فهــذا يســاعد علــى إدراك املعطــى بشــكل واضــح.

 3ـ كيف تنظرون إلى تطور هذه الدروس ؟

يصعــب احلديــث بهــذا اخلصــوص .فقــد وجدنــا دائمــا عنــد فوكــو ،اهتمامــا بالراهــن
والقائــم .إذا تكلــم عــن اليونــان القدميــة ،فاألمــر يشــير عنــده إلــى الوضــع السياســي
الســائد ســنوات  .1970مثــا ،انطالقــا مــن ســنوات  ،1978-1977بــدأ يتكلــم عــن
النيوليبراليــة ألنهــا صــارت آنــذاك رهانــا .خــال األعــوام األولــى تطــرق خاصــة ،ملاديــة
اللغــة واخلطــاب .مــع ذلــك ،نتبـ ّـن اختالفــا حقيقيــا بــن دروس فوكــو يف كوليــج دوفرانــس،
ومحاضراتــه خــارج فرنســا التــي كانــت بامتيــاز نقاشــا مــع ك ّتــاب ســاجلهم فوكــو .داخــل
الكوليــج ،تبنــى نوعــا مــن املوضوعيــة التاريخيــة ،رمبــا توخــى جتنــب الســجال ،مــع أنــه
رجــل بوليميكــي.

تتموقــع هــذه احملاضــرة ضمــن اســتمرارية درســه األخيــر ،وحتــدد حلظــة لقــاء دولــوزـ فوكو
األكثــر زخمــا .ال أدري ،إذا تناقــش يف هــذا اإلطــار مــع دولــوز حلظــة كتابتهــا ،لكــن جتلــي
"أوديــب" يعــود إلــى قراءتــه كتــاب دولــوز  .)Différence et répétition (PUF.1968 :إنهــا
محاضــرة مهمــة ،اســتعادها ملــرات عديــدة .أعتقــد ،حينمــا نتأملهــا ســنجدها متثــل إحــدى
مداخــل ،دروس فوكــو األولــى بكوليــج دوفرانــس ،وأنــه ينبغــي بالتأكيــد االطــاع أوال علــى
نــص "معرفــة أوديــب" .لــذا ،يف الوقــت التــي نهيــئ غــاف اجلــزء الرابــع ،أحلــم بتوجيــه
القــارئ ،كــي يبــدأ هــذا الكتــاب مــن األخيــر.

 IVـ النقد السياسي عند ميشيل فوكو :
ينطلــق هــذا التأويــل ،مــن إقــرار مفــاده  :يواصــل فوكــو جــذب انتبــاه قســم مــن اليســار
الفكــري .البعــض ،وجــد عنــده منظــورات ثوريــة بغيــة رفــض التوافــق حــول الرأســمالية
والدميقراطيــة الليبراليــة .لكــن ،بالنســبة ل "جــوزي لــوي مورينــو بيســتانا" ،باحــث ينتمــي
ملدرســة "بييــر بورديــو" االجتماعيــة ،فقــد حــان الوقــت ألخــذ مســافة ،والتســاؤل إن كان
فوكــو يعنــي كثيــرا ،عنــد الذيــن يتوخــون إقامــة مجتمــع أكثــر عــدال ومســاواة.
بالرغــم مــن حيــاد معلــن ،ونقــط جيــدة متنــح هنــا أو هنــاك ،فــإن جوابــه  :ال ،ليــس كل
ســجل فوكــو إيجابــي .الصعــب ،مســاره امللتــوي يجســد ترميــزا للتحــول الــذي قــاده مــن
رفــض الشــيوعية إلــى أصــول الليبراليــة اجلديــدة .ونظــرا ل "كبريائــه" كفيلســوف ،فقــد
ارتــاب كثيــرا يف علميــة العلــوم االجتماعيــة والسوســيولوجيا ولــم يتأمــل مبــا يكفــي بييــر
بورديــو.
طبعــا ،هــذا النقــد اجلــذري ،لــم يكتــب باألســلوب الهجائــي ،كمــا انطــوى عليــه مؤخــرا
كتــاب "جــان مــارك ماندوزيــو"  ])2010( Longévité d’une imposture[ :والــذي ق ـ ّوض
مــا اصطلــح عليــه ،ســابقا ب  » Foucaultphiles « :و «  ،» Foucaulâtresلكنــه افتقــد
للرصانــة النقديــة ،مثلمــا متيــزت بــه أطروحــة "جــوزي غيليــرم" التــي جــاءت حتــت عنــوان :
[ .)1986 ,Foucault ou le nihilisme de la chaire] (PUFلقــد غابــت هاتــان اإلشــارتان،
عــن البيبليوغرافيــا.
لذلــك ،فاملقاربــة الوحيــدة التــي متيــزت بجديتهــا ،تعــود للسوســيولوجي "بيســتانا"
 Pestanaالــذي ســعى إلــى موضعــة مســار فوكــو ،عائليــا ومهنيــا وسياســيا ،حينمــا
انصــب حتليلــه علــى مترحالتــه املتعاقبــة حســب تغيــرات الســياق التاريخــي .دون أن يظهــر
تصــوره بقــوة ،يقــدم لنــا الباحــث منوذجــا عــن فوكــو موهــوب جــدا ،علــى مســتوى مهنيتــه
األكادمييــة والسياســية .ويشــير ،بــأن الفيلســوف كان "متقلبــا" ،انتقــل مــن الشــيوعية إلــى
اهتمــام منصــب علــى الديغوليــة ،ثــم االمتثــال إلــى احلركــة اليســارية ملــا بعــد .1968
بعــد ذلــك ،شــكل مــع "فالســفة جــدد" نزوعــا مناهضــا للتوتاليتاريــة .وأخيــرا استســلم
إلغــراءات الفكــر النيوليبرالــي ،مــن خــال دفاعــه عــن التنافــس املقاوالتــي.
ميشــيل فوكــو ،وريــث لنيتشــه ،لــه حساســية مــا اجتــاه تقدميــة األنــوار واملاركســية ،منجــذب
نحــو هوامــش املجتمــع ،لكنــه ســيكرس انتباهــا أقــ ّل ،للطبقــات االجتماعيــة الشــعبية.
مــع الشــيوعية ،اجتهــت أهدافــه إلــى االشــتراكية وكــذا الدولــة الراعيــة .غيــر ،أن مفتــاح
اختيــارات فوكــو ،ينبغــي التنقيــب عنهــا داخــل وضعيتــه الطبقيــة ،باعتبــاره بورجوازيــا وابــن
طبيــب جــراح ،وكــذا اســتحضار طريقــة حياتــه كمؤمــن باملثليــة اجلنســية.
يســتخلص "بيســتانا" ،رمبــا كان لفوكــو الفضــل يف إظهــار بــأن السياســة ال تختــزل يف
الدولــة .وينبغــي أن ترتهــن ملفهــوم ،يربــط الدميقراطيــة بضــرورة احلقيقــة .لكــن ،يبقــى
مــن الصعــب ((بنــاء وضــع سياســي مــا لليســار ،مــع فوكــو املراحــل األولــى ،أو أيضــا
املراحــل األخيــرة)).

الخط  -العدد - 54رمضان ١٤٣٦هـ  /يوليو ٢٠١٥م 19

ثقافة
إن دراســة" ،جــوزي لــوي مورينوبيســتانا" ،املعنونــة ب "فوكــو ،اليســار
والسياســة" ،كانــت أحيانــا صائبــة ،ومغاليــة حلظــات ثانيــة .لقــد ،ركــزت
أساســا علــى ارتبــاط فوكــو ب "الفالســفة اجلــدد" ومناهضــة التوتاليتارية.
لكــن "بيســتانا" نســى االلتفــات ،إلــى املقــاالت املتحمســة واملتينــة إشــكاليا،
املك ّرســة مــن طــرف فوكــو لظاهــرة ،ال زالــت بالتأكيــد حلظتهــا يف
معطياتهــا األولــى :الثــورة اإليرانيــة ســنة .1978

 Vـ مشيل فوكو والسينما :
حينما يحكي "ماتيو ليندون"  ،Mathieu lindonعن صداقته مع فوكو ،فإنه
يســتعيد شــريط زمــرة صغيــرة مــن األصدقــاء ،دأبــت علــى االلتقــاء يف الشــقة الباريســية
للفيلســوف بدايــة ســنوات الثمانينــات .وظــف الكاتــب غالبــا ،مصطلــح "جلســة"كي يعيــد
رصــد جتليــات ألفــة ،انبنــت علــى اســتهالك يف اآلن ذاتــه ،للمخــدرات والســينما .وأثنــاء
تلمســهم خيــوط النشــوة ،يشــاهد فوكــو صحبــة أصدقائــه الفيلــم األمريكــي « Citizen
 » kaneأو حلقــة مــن حلقــات «  .» Marx Brothersجتمــع ،اعترضتــه أحيانــا بعــض
التعقيــدات .يقــول ،لينــدون (( :فقــط ،ارتكبنــا خطــأ ،ألننــا لــم نقــم شاشــة وخاصــة ّ
كشــاف
النــور ،وكــذا البكــرة األولــى ،قبــل العــرض الــذي كان يف الطــرف اآلخــر مــن الشــقة ،...كان
موعــدا مجنونــا ،ووضعيتنــا لــم تهيئنــا كثيــرا لهــذا النــوع مــن التوظيــف التقنــي)).
أن يكــون بوســع الســينما تقليــب الــرأس ،أو علــى األقــل يصيــر بإمكانهــا خلخلــة وجودنــا،
بــل واحلــث علــى انبجــاس أســئلة تســبب ال ـ ّدوار ،تلــك بديهيــات ممكنــة بالنســبة لفوكــو.
أيضــا ،ودون صياغتــه أبــدا ،ل " نظريــة" حقيقيــة حــول التجربــة الفيلميــة ،فــإن النصــوص
النــي بلورهــا يف هــذا الســياق ،أغنــت جــدا النقــد وكــذا ممارســة الفــن الســابع.
بــن صفحــات ،بحــث مقتضــب حتــت عنــوان [ :فوكــو ،يذهــب إلــى الســينما] ،تأمــل كل
مــن "باتريــس مانيغلــي" و "دورك زابونيــان" ،هــذا االلتقــاء بــن منتــج املفاهيــم والصــورة

املتحركــة .كتــب املؤلفــان ،عملهمــا املشــترك بقلــم متــن ،واضــح ،ومفعــم
باحلماســة .لــذا ،عندمــا ننتهــي مــن قراءتهمــا نحس برغبــة يف االلتجاء إلى
قاعــة مظلمــة ،زادنــا فقــط ،مصبــاح جيــب وأعمــال فوكــو .مــع ذلــك ،هــدف
الفيلســوفان الشــابان ،ال يروم نحو ما نســميه حاليا "الســينما الفلســفية".
فأبعــد ،مــن النظــر إلــى الســينما كمجــرد دعامــة ،تنقــل مبوجبهــا الفلســفة
إلــى الشاشــة .يتحدثــان ،يف املقابــل عــن "شــريك ونظيــر وملهــم ،فيتجلــى
مــا يعنيــه حســيا ،التفكيــر بطريقــة مختلفــة" .يرتكــز املجهــود هنــا إذن،
علــى حتديــد " :مراكــز التنــاوب ،بــل التّمــاس الكهربائــي ،الــذي قــد يوجــد
بــن اإلنتــاج الســينمائي ومؤلفــات فوكــو" كمــا ،كتــب "دورك زابونيــان".
لذلــك ،اهتــم املؤلفــان بوظيفــة إنتاجــات ســينمائية ،إلـــى جانـــب فيلــــم :
[]moi, pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère
لصاحبــه "رونــي أليــو" ( ،)1976املســتوحى مــن كتــاب لفوكــو يحمــل نفــس العنــوان .يطفــو
إلــى الســطح أيضــا ،فيلــم «  » Brouillardمــن إخــراج "أالن ريزنــي" ( ،)1955والشــريط
الســينمائي األملانــي «  » Hitlerالــذي أجنــزه "هانــس يورغــان ســيبيربرغ" ( .)1977ال يتعلــق
األمــر ،كل مــرة ،مبالحظــة أن هــذه احلمولــة الفيلميــة ،تعكــس أطروحــات فوكــو حــول
اجلنــس واجلنــون أو الســلطة ،ولكــن إظهــار بأنهــا تصــب يف نفــس القضايــا ،وتفحصهــا
وفــق آلياتهــا اخلاصــة.
مــن بــن هــذه القضايــا امليتافيزيقيــة أساســا ،ركــز املؤلفــان علــى عالقتنــا بالزمــان
وطريقتنــا يف متييــز املاضــي عــن احلاضــر .باختصــار ،حــول كيفيــة معايشــتنا التاريــخ.
حســب "باتريــس مانيغلــي" ،يطــرح أساســا فكــر فوكــو وممارســة الســينما ،قضيــة وحيــدة
ال غيــر ،هــي  :مــا معنــى احلــدث ؟ ينجــز كل مــن جانبــه ،نفــس اخلطــوة أو باألحــرى نفــس
االنزيــاح ،قياســا إلــى احملــددات القائمــة .يشــتركان يف البحــث عــن صيــرورة تناوبيــة،
مفعمــة بالقطائــع واالنفصــال ،يتعــذر اختزالهــا إلــى زمــان تسلســل األحــداث .إنهــا متضــي،
بحثــا عــن صلــة غيــر أســطورية باملاضــي ،ســتجعل مــن التاريــخ شــيئا آخــر ،أكثــر منــه
معرفــة جامــدة  :إنــه أداة نقديــة للحاضــر.
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مقتطف من مؤلف ()Foucault va au cinéma

متابعات

د.أحالم القطري تفتتح مهرجان زمان
افتتحــت رئيســة جمعيــة العطــاء النســائية اخليريــة الدكتــورة أحــام القطــري ،
ورشــة عمــل لوحــة احملبــة والســام يف مهرجــان زمــان ابــن خلــدون الرمضانــي
بالدمــام.
ورســم اللوحــة الفنــان عبدالعظيــم الضامــن ليشــارك الفنانــن والفنانــات
واألطفــال رســالة احملبــة والســام.
وشــارك الفنــان الضامــن بأربــع لوحــات جداريــة منهــا لوحــة الفــن لغــة الســام
التــي مت تنفيذهــا يف تونــس وشــاركوا فيهــا يف املغــرب  ،ولوحــة خلونــا نحييهــا
احلملــة التــي أطلقتهــا جمعيــة إيثــار للتبــرع باألعضــاء  ،ولوحــة اليــوم العاملــي
لغســيل األيــدي للمشــارة مــع البــرج الطبــي بالدمــام  ،ولوحــة مبشــاركة جماعيــة.

مئات الشباب من المتبرعين
بالخاليا الجذعية

كتب /منير النمر
اســتقطبت الــدورة التعريفيــة التــي أقامهــا
ســفراء "الســجل الســعودي للمتبرعــن باخلاليــا
اجلذعيــة" بالتعــاون مــع مركــز امللــك عبــداهلل
العاملــي لألبحــاث،
وجلنــة إيثــار بالقطيــف ،نحــو  500شــخص مــن
الدارســن يف املجــال الطبــي للتســجيل بالســجل
الســعودي للمتبرعــن باخلاليــا اجلذعيــة.
الفعاليــة التــي حققــت حضــوراً كبيــراً فــاق
التوقعــات ،ســجل فيهــا  250ســيدة حضــرن الــدورة
املقامــة يف مقــر جمعيــة القطيف اخليرية ،وشــملت
فعاليــات الــدورة أساســيات البحــث العلمــي قدمهــا
احملاضــر املتميــز د .صالــح اجلــارودي احلاصــل
علــى درجــة الدكتــوراه يف مجــال البصريــات اإلكلينيكيــة مــن "جامعــة كارديــف" يف بريطانيــا.
وشــدد مســؤولو جلنــة إيثــار القطيــف املنظمــة للفعاليــة علــى أن بــاب التطــوع واملشــاركة يف اللجنــة
مفتــوح للجميــع ،وذلــك للمشــاركة يف حمــات التبــرع باخلاليــا اجلذعيــة.
وقــال محمــد آل خليــف رئيــس اللجنــة :إن احلضــور كان كبيــراً جــداً ،ولــم يكــن متوقع ـاً ،شــاكراً
دعــم رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة القطيــف اخليريــة عصــام الشماســي املتواصــل للجنــة ،وذلــك
إلتاحــة الفرصــة لهــم يف اســتخدام جميــع مرافــق اجلمعيــة.
بــدوره ،ذكــر مســؤول اللجنــة اإلعالميــة زكــي التكيــة أن الــدورة اســتهدفت بشــكل أساســي
املهتمــن مبجــال البحــوث العلميــة مــن الطلبــة والعاملــن باملجــال الطبــي وغيــر الطبــي ،باإلضافــة
إلــى الراغبــن بالتعــرف علــى هــذا املجــال.
كمــا نوهــت مســؤولة التنظيــم النســائي خديجــة آل خليفــة أن الــدورة حالــة اســتثنائية مــن ناحيــة
اســتقطاب عــدد كبيــر مــن الطالبــات الالتــي علــى وشــك التخــرج مــن كليــات الطــب ،وقــد جــاءت
الــدورة كمســاندة لهــن يف إكمــال بحوثهــن العلميــة.

أمسية تشكيلية
للسبت والعبدالنبي
أقــام نــادي األحســاء
األدبــي ويف خيمتــه
الثقافيــة أمســية فنيــة
متازجــت فيهــا ألــوان
الكــون بعبــق النخيــل
وضــوء الشــمس مبيــاه
األحســاء  ،واحياهــا
التشــكيلي
الفنــان
أحمــد الســبت والفنــان
التشــكيلي أحمــد العبــدرب النبــي ،وأدارهــا الفنــان التشــكيلي الشــاعر صالــح
احلربــي الــذي عــرف بعلمــن مــن أعــام األحســاء الشــامخة يف ربــوع وطننــا
الثــري باجلمــال.
ويف مســتهل حديثــه الشــائق ذكــر الســبت أنــه عشــق األلــوان والرســوم منــذ أن
نشــأ صغيــ ًرا وحينمــا أخــذ ألول مــرة مــادة التربيــة الفنيــة وذلــك يف الصــف
الثالــث االبتدائــي حينمــا أقــر تدريســها ألول مــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
أمــا الفنــان التشــكيلي العبــدرب النبــي فتحــدث عــن األحســاء مــن كونهــا هــي
منبــع الفنــون التشــكيلية بنخلتهــا وتضاريســها وأعمالهــا ،بــد ًءا بأبــواب بيوتهــا
املزخرفــة ومبــا عرفــت مــن صناعــات كصناعــة البشــت احلســاوي الــذي يعتبــر
مبدعــا،
يف زخرفتــه ونســجه آيــة فنيــة إبداعيــة جتعــل مــن صانــع البشــت فنا ًنــا
ً
وكذلــك صانــع الــدالل األحســائية ومــا يوجــد فيهــا مــن زخرفــة وإبــداع.
كمــا ذكــر النخلــة وعطاءهــا يف الفــن التشــكيلي حيــث اســتلهم منهــا طريقــة
أخــرى لتشــكيل احلــرف العربــي ،وكذلــك اســتلهم مــن ألوانهــا األخضــر والبنــي
صناعــة لوحاتــه الفنيــة.
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سيمفونية الضوء

الضوء
التشكيلي
سيمفونية
الفن

ءة  ..فن ...
إضا
معلومات
كواليس ...
صل مع الصفحة
د أبوالسعود  -للتوا

إعداد :فراس أحم
Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat

إضاءة..فن...كواليس...معلومات :عنوان جديد لإلبداع مت إيجاده من قبل األخ األنيق إبداع ًا الرائع خلق ًا الفنان يوسف املسعود.
هي سلسلة من الدروس واملعلومات بشكل مبسط تساعد محبي عالم البورتريه لتطوير مهاراتهم.
نشكر األستاذ يوسف لهذا التعاون معنا يف نشر دروسه عبر صفحاتنا.

البطاقة الشخصية
يوسف عبداهلل املسعود !
مواليد ١٩٧٩
معلم تربية خاصة (إعاقة سمعية)
حاصل على دبلوم فن التصوير الفوتوغرايف من معهد  PIباستراليا
حاصل على لقب الفياب AFIAP

إضاءة الفراشة

Butterfly Lighting

 -1تكون اإلضاءة يف مقدمة الوجه من أعلى.
 -2ترسم ظل أسفل األنف بشكل فراشة.
 -3قراءة اإلضاءة عند األنف.

مميزاتها

 أكثر استخدا ًما مع النساء -تخلصنا من انعكاس النظارة  -ممتازة لألنوف القصيرة  -تنحف الوجه

مالحظة

 ســوف يكــون هنــاك ظــل أســفل الدقــن نســتطيع التخلــص منــه باســتخدام عاكــسأو إضــاءة  -هــذه اإلضــاءة الرئيســية نســتطيع إضافــة إضــاءات إضافيــة فــل اليــت
هيــر اليــت ...

اإلعدادات
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Nikon D800
ISO 200
F/8 125 s Nikon 50 F/ 1.8

الضوء
سيمفونيةالضوء
سيمفونية

اإلضاءة الواسعة

Broad Lighting

 -١تكون اإلضاءة على جانب املوديل يف مستوى الوجه.
 -٢يكون اجلزء القريب من الكاميرا مضاء.
 -٣قراءة اإلضاءة عند األنف.
مميزاتها
 تستخدم للموديل النحيف حيث تعمل على إظهاره بشكل أفضل .مالحظة
هذه اإلضاءة الرئيسية نستطيع إضافة إضاءات إضافية فل اليت هير اليت ....
اإلعدادات

Nikon D800
ISO 200
F/8 125 s Nikon 50 F/ 1.8

 -١بزاوية  45تعتبر زاوية الكاميرا صفر للموضوع.
 -٢بزاويــة  45مــن أعلــى الــرأس بحيــث يكــون شــكل األنــف مــع احلواجــب ومحجــر
العــن يعمــل لنــا حاجــز عــن اإلضــاءة فيكــون لنــا مثلــث.
 -٣قراءة اإلضاءة عند األنف .
مالحظة
كل مــا كبــر حجــم االكسســوار املســتخدم كلمــا كان مــن الصعــب يف احلصــول علــى
مثلــث اإلنــارة.
اإلعدادات

Nikon D800
ISO 200
F/8 125 s Nikon 50 F/ 1.8

إضاءة النصف

Split Lighting

 -١تكون اإلضاءة على جانب املوديل يف مستوى الوجه بحيث تغطي نصف وجه املوديل.
 -٢قراءة اإلضاءة عند األنف.
مميزاتها
 جتسم الوجه بشكل قوي.مالحظة
هذه اإلضاءة الرئيسية نستطيع إضافة إضاءات إضافية فل اليت هير اليت.
اإلعدادات

Nikon D800
ISO 200
F/8 125 s Nikon 50 F/ 1.8
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سيمفونية الضوء

الضوء
التشكيلي
سيمفونية
الفن

Short Lighting

اإلضاءة القصيرة

 -١تكون اإلضاءة على جانب املوديل يف مستوى الوجه.
 -٢يكون اجلزء القريب من الكاميرا غارق يف الظالل .
 -٣قراءة اإلضاءة عند األنف.
مميزاتها
 تستخدم للموديل املمتلىء حيث تعمل على إظهاره بشكل أفضل .مالحظة
هذه اإلضاءة الرئيسية نستطيع إضافة إضاءات إضافية فل اليت هير اليت .
اإلعدادات

Nikon D800
ISO 200
F/8 125 s Nikon 50 F/ 1.8

Loop Lighting

إضاءة لوب

 -١تكون اإلضاءة على جانب املوديل بزاوية  ٤٥درجة من أعلى.
 -٢يكون ظل األنف إلى األسفل ولكن هذا الظل ال يتصل مع ظل اخلد.
 -٣قراءة اإلضاءة عند األنف.
مالحظة
من أكثر اإلضاءات استخدا ًما يف أمريكا .
اإلعدادات

Nikon D800
ISO 200
F/8 125 s Nikon 50 F/ 1.8

رابط االنستجرام
لالستفسارات والتفصيل
https://instagram.com/yousefalmasoud1 /
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مقالة
متابعات

أأنت ذكر أم أنثى ..؟!
فلسف ُ
ة األسماء
ة صوتي ِ

علماء دين« :تأبين الشهداء»
انطالقة لخطوات تجفيف اإلرهاب
والتالحم الوطني
أكــد علمــاء ديــن علــى أن «أربعينيــة» تأبــن شــهداء الصــاة مبســجد اإلمــام علــي بالقديــح
وحماتهــا مبســجد اإلمــام احلســن بالعنــود هــي نقطــة االنطــاق الفعلــي خلطــوات
جتفيــف اإلرهــاب والتالحــم الوطنــي بــن أفــراد الشــعب واملســؤولني.
وجــاء تأكيدهــم هــذا يف حفــل تابــن شــهداء الصــاة وحماتهــا املقــام يف صالــة امللــك
عبــداهلل الوطنيــة بالقطيــف وذلــك إثــر األحاديــث التــي حتــدث بهــا البعــض بشــأن انتهــاء
قضيــة الشــهداء بعــد األربعــن.
اللقاء مع الشركاء يف الوطن
وأشــار الشــيخ محمــد العبيــدان ل «بــدء القضيــة» بعــد األربعــن مؤكـدًا علــى الســعي نحــو
التواصــل مــع املســؤولني لتأكيــد جملــة مــن األمــور والرســائل وعــدم االقتصــار علــى قضايــا
اخلطابــات والكلمــات الرنانــة والوصــول التفــاق علــى رؤيــة واســتراتيجية معينــة.
وبــن أهميــة البــدء بالــدور العملــي بالتعــاون مــع اجلهــات املســؤولة إليصــال جميــع مــا
يوجــب جتفيــف منابــع اإلرهــاب ومحاولــة الوصــول لنتائــج إيجابيــة حتــى يتــم القضــاء
عليهــم.
ودعــا للجلــوس بجلســة متأنيــة لقــراءة الوســائل التحريضيــة واألســباب التــي تغــذي
اإلرهابيــن فكــرا ومعرفــة للقيــام بعمليــات االجــرام لتقدميهــا للدولــة إللغائهــا بأكملهــا.
وقــدم مثـ ً
ـال للحمــة الوطنيــة والعيــش حتــت مظلــة غطــاء واحــدة والتــي جتســدت علــى
أرض الواقــع يف مطلــع الشــهر الشــريف مــن خــال اللقــاء مــع الشــركاء يف الوطــن ،مــع
األخــوة مــن بنــي خالــد ومناطــق أخــرى يف الســاهك ،وأبــو معــن.
وأفــاد بحديــث وزيــر الداخليــة األميــر نايــف املواطــن عــن أن «املواطــن هــو رجــل األمــن
االول» منوهً ــا للتعــاون مــع اجلهــات لكشــف اإلرهابيــن واالرشــاد لهــم ليتســنى الســيطرة
عليهــم.
تسريع وثيرة متابعة اجلرمية
وطالــب الســيد حســن النمــر بتســريع وثيــرة متابعــة اجلرميــة كــي ال تتكــرر مشــاهد متزيــق
البــاد االســامية منوهً ــا للمهمــة املضاعفــة علــى املســؤولني والعقــاء الذيــن يتوجــب
عليهــم التكاتــف والتعــاون واالنفتــاح بعضهــم لبعــض.
وقــال بــأن مــن يثيــر احلديــث عــن انتهــاء القضيــة بانتهــاء األربعــن فهــو يســعى إلثــارة
وارتــكاب جرميــة أخــرى مماثلــة.
ونــوه ألهميــة االلتفــات إلــى أن تلــك اجلرائــم قصــد بهــا إحلــاق األذى بالوطــن وأبنائهــا
واألمــة جمعــاء مهي ًبــا باملســؤولني بــأن يولوهــا العنايــة الالزمــة مــن خــال تتبــع أســبابها
ومســبباتها القريبــة والبعيــدة.
القضية «إنسانية» ال معنى ألن تنتهي
وشــدد الشــيخ عبــاس العنكــي علــى أن قضيــة الوطــن «إنســانية» وال معنــى لهــا أن تنتهــي
وبقائهــا ال يتجســد يف مجــرد البــكاء والنــوح واالســتمرار يف هــذا املوكــب وإمنــا الســعي
لتجنيــد عنصــري املعرفــة والشــجاعة.
وذكــر ضــرورة االلتفــات للتــوازن يف ردة الفعــل وعــدم املبالغــة باإليجــاب والســلب وإمنــا
ـاليب غيــر مقبولــة وغيــر
تنــاول القضيــة بتنـ ٍ
ـاول موضوعــي ومقبــول ،وعــدم االنفــات بأسـ ٍ
آمنــة نتيجتهــا خاطئــة بــل وضــع األمــور يف اماكنهــا.
ودعــا اجلميــع للخضــوع للتفتيــش دون متييــز مؤكـدًا علــى أن ذلــك ليــس مــور ًدا لإلخــال
باالحتــرام بــل جان ًبــا أمن ًيــا كاجلانــب الطبــي وغيــره مــن اجلوانــب التــي يتســاوى فيــه
اجلميــع.

مــن البديهــي واألمــر غيــر املســتغرب أن يُســأل
الشــخص عــن اســمه  ،ألي غــرض ويف أي ظــرف
مكانــي أو زمانــي  ،وليــس هنالــك أيــة ردود أفعــال
أو اعتــراض ألن األمــر ببســاطة وبــكل أريحيــة
وضعــاً طبيعيــاً واعتياديــاً مهمــا يختلــف املســوق
لــه .
لكــن أن يُســأل الشــخص ( الرجــل )  :هــل
أنــت (ذكــر ) أم ( أنثــى ) ..؟ وهــو بــكل مقوماتــه
الرجولــة الظاهريــة والباطنيــة  ،هنــا تربــض الناقة
ويظهــر االســتغراب  ،ويف نفــس الوقــت يتولــد
االشــمئزاز !..طبع ـاً هــذا الطــرح ليــس حكايــة أو
قصــة أبدعهــا قــاص وســردها بتكنيـ ٍـك مــن نســيج
خيالــه  ،بــل حادثــة حقيقيــة كمــا أن حقيقــة املــاء
حسن علي البطران
بأنــه مــاء  ،قصــة حتركــت أبطالهــا وركضــت علــى
بســاط الواقــع يف أحــد املراكــز الصحيــة املتخصصــة  ،شــاهدتها بنفســي وتــرددت
أصداؤهــا يف مســامعي وتخيلــت مشــاهدها مــرات عديــدة ..
احلكايــة بأســلوب مكثــف وغيــر مرمــز  ،بعيــداً عــن احلكائيــة والســرد املطــول ؛ هــي
أن موظفــة االســتقبال يف ذلــك املركــز وجهــت الســؤل الســابق ألحــد األشــخاص الذيــن
ٍ
صمــت برهــة مــن الزمــن
أمامهــا وســط ازدحــام مــن املراجعــن  ،والــذي وقــف يف
!!.رمبــا ردة الفعــل واجلــواب الــذي يصــدر منــا بشــكل فضولــي وبطريقــة تلقائيــة
حينمــا نســمع احلكايــة نتصــور أن هــذا الشــخص ( يتبنــت ) يف ســلوكياته  ،وتظهــر
شــخصيته أمــام اآلخريــن وكأنــه ( أنثــى ) بتمايعــه يف حركاتــه وحديثــه ونظراتــه ولبســه
وبقيــة تصرفاتــه  ،ممــا دعــا الفتــاة املوظفــة بســؤاله بهكــذا ســؤال  ..لكــن األمــر وحتــت
اإلضــاءة القويــة املنبعثــة أشــعتها مــن ســقف املستشــفى ليــس األمــر هكــذا  !!..إذن مــا
املســوق الــذي جعــل مــن موظفــة املركــز ذات العبــاءة الضيقــة واملزركشــة  ،وذات املكيــاج
الصــارخ  ،أن تســأله بهــذه ( اللباقــة )..؟!! لــن أطيــل شــريط احلكايــة  ،ولــن أســرد
طويـ ً
ا يف أحداثهــا ؛ فاحلكايــة بشــكل مكثــف أن الــزول ( الرجــل ) اســمه ( بشــرى )
ً
 ،وأعتقــد إلــى هنــا وصلنــا إلــى جوهــر احلكايــة  ،ولكــن هــل هــذا يعطــي مبــررا للفتــاة
وأمــام جمهــور مــن املراجعــن وبنبــرة جــادة بعيــدة عــن الفكاهــة والنكتــة أن تقــل لــه
هــل أنــت رجــل أم أنثــى ..؟! أيــن لباقــة التعامــل مــع اآلخــر ؟ أيــن أخالقيــة املهنــة ؟
أيــن االبتســامة ولــو املصطنعــة ..؟ رمبــا تتبايــن ردود األفعــال بــن مــن يعطــي التبريــر
الــوردي واألرضيــة اخلضــراء حتــت مظلــة (املزحــة )  ،ورؤيــة حتمــل ذلــك الشــخص
ضريبــة الســمه  ،ومــن ال يقبــل املبــرر مهمــا تكــن دواعيــه ودوافعــه .
عمومــاً هــذه ليســت مقدمــة ومتهيــداً ملوضــوع متعمــق يف أهميــة اختيــار االســم
املناســب والالئــق للشــخص أو املــكان أو الزمــان  ،ال  ..وال يفهــم أيضــاً مــن هــذه
املقدمــة إننــي ســأحتدث عــن أهميــة اختيــار االســم  ،ال  ..بــل أريــد أن أفــرش جناحــي
وأدفــع برأســي لألمــام وأقــول أن االســم هــو رمــز وعالمــة ذات قيمــة  ،إلعــام عــن
شــيء مــا  ،لكــي يكــون معروفـاً لألطــراف األخــرى  ،لــذا يتوجــب اختيــاره للغــرض الــذي
يحمــل هــذه الفلســفة  ،وهــذا يعنــي ليــس مــن حقــي أن أصــف اللــون األخضــر بأنــه
أحمــر مهمــا تكــن األســباب والدوافــع  ،نعــم رمبــا يختلــط األمــر بــن األلــوان القريبــة
واملتداخلــة يف درجاتهــا ومكوناتهــا كاللــون الــوردي واألحمــر  ،والرمــادي واألســود
واألصفــر والبرتقالــي مثـ ً
ا  ،لســوء التقديــر وعــدم دقــة املالحظــة  ،ولكــن ال يليــق أن
ً
ً
ً
أصــف أو أســمي اللــون األبيــض أســودا  ،كــون الفــارق بينهمــا كبيــرا جــدا  ،وال مقارنــة
بينهمــا إطالق ـاً ..
تبقــى رمزيــة االســم لهــا دالالت واضحــة ومفتوحــة  ،لكنهــا محــددة حتــت فلســفة
معينــة ،ويبقــى جمــال األســماء يف موافقتهــا احلقيقيــة للفلســفة الثقافيــة مــن مجتمــع
آلخــر وتبــادل صوتيتهــا ونعومــة أو خشــونة نبرتهــا ومــا يغطيهــا مــن ألــوان حــارة أو
بــاردة ،بغــض النظــر عــن موســيقيتها وتداخــل وتناغــم حروفهــا  ،بعيــداً أو قريبـاً مــن
خيمــة االســتثناءات ونظريــة الشــواذ .
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حوار

العقيد املتقاعد سعيد بن أحمد الغامن لــ "الخط":

في الخدمة العسكــــــ
حوار /فؤاد نصر اهلل  /سلمان العيد

العقيــد المتقاعــد ســعيد بــن أحمــد بــن عبدالوهــاب الغانــم ،أحــد أبنــاء هــذا الوطــن،
ممــن قضــوا فتــرة طويلــة فــي خدمــة الوطــن مــن خــال البوابــة العســكرية ،فقــد
التحــق بهــا مبكــرا ،أي بعــد المرحلــة االبتدائيــة ،ولــم يتركهــا إال متقاعــدا بعــد قضــاء
فتــرة العمــل القانونيــة ..وخــال تلــك الفتــرة مــرت علــى البــاد وعلــى األمتيــن العربيــة
واإلســامية نكســة يونيــو ،فقــد عاصرهــا وشــاهد بعــض فصولهــا..
ضيفنــا كان مســكونا بالحالــة العســكرية منــذ طفولتــه ،محبــا لهــا منــذ نعومــة أظفــاره،
فتحققــت طموحاتــه بــأن التحــق بهــا بعــد المرحلــة االبتدائيــة ،وانهــى المرحلــة
المتوســطة و هــو ضمــن كليــة الملــك عبدالعزيــز الحربيــة ..وبعــد التخــرج قضــى حياتــه
متنقــا ـ فــي خدمــة الوطــن ـ مــن منطقــة إلــى أخــرى ،حســب الحاجــة ،هــذا التنقــل
رســخ لديــه حالــة ال تــدرس فــي المــدارس ،وال تقــرأ فــي الكتــب وهــي "الــروح الوطنيــة"
 ..كيــف كانــت القصــة؟ هــذا مــا ســوف نــراه فــي الحــوار التالــي:

ـ ـ يف البدايــة نــود أن نقــف قليــا عــن مرحلــة الطفولــة
واملدرســة كيــف كانــت؟
ــــ حــن نتحــدث عــن املاضــي ،وعــن الطفولــة واملدرســة،
فإننــا نعــود إلــى زمــن جميــل ،فأنــا مــن مواليــد قلعــة
القطيــف يف العــام 1358هـــ نشــأت يف كنــف والــدي حتــى
أنهيــت دراســة املرحلــة االبتدائيــة فقــد اختــاره اهلل جــل
شــأنه مبكــرا وكان عمــري  16عامــا ،ومــن قبــل ذلــك
توفيــت الوالــدة ولــم أجتــاوز مــن العمــر أكثــر مــن الثــاث
ســنوات تقريبــا ،فيمكــن أن تقــول بأننــي نشــأت يتيــم األب
واألم ،ولكنــي لــم أكــن ـ وهلل احلمــد ـ يتيــم العائلــة.

رئيس التحرير فؤاد نصراهلل وسلمان العيد مع العقيد الغامن

ـ ـ ومــاذا تقصــد مبوضــوع "يتيــم العائلــة" ،وهــذا يج ّرنــا
إلــى ســؤال مباشــر ،مــن الــذي اشــرف علــى تربيتــك يف
تلــك الفتــرات ،خصوصــا بعــد وفــاة الوالــدة؟

ــــ يف احلقيقــة أنــا أكــن بالفضــل واالمتنــان هلل أوال ،ثــم ملــن
آلــت مســؤولية تربيتــي لهــم ،فبعــد الوالــدة ـ وللحــق ـ لــم
أشــعر باليتــم وال بالفــراغ فقــد ربتنــي عمتــى فهيمــة بــن
عبدالوهــاب الغــامن (أم علــي الفــارس) ،ثــم أشــرفت علــى
تربيتــي زوجــة أخــي األكبــر احلــاج علــي (يرحمــه اهلل)،
وهــي احلاجــة ب ـ ّرة القطــري (ام عبــداهلل الغــامن) ،ويعلــم
اهلل ـ وهــو الشــاهد علــى مــا أقــول ـ بأنهمــا تعامــا معــي
بحــب وحنــان ورعايــة أكثــر مــن أوالدهمــا ،الذيــن كانــوا
إخوانــا لــي بــكل معنــى الكلمــة.

ـ ومــن الــذي اشــرف علــى متابعــة شــؤونك اليوميــة
بعــد وفــاة الوالــد؟
ــــ كمــا قلــت لــك فــإن الوالــد انتقــل الــى املولــى جــل شــأنه
وأنــا للتــو قــد أنهيــت املرحلــة االبتدائيــة ،فقــد كان يرحمــه
اهلل قــد وجهنــي للدراســة فالتحقــت مبدرســة اإلمــام
احلســن بــن علــي عليهمــا الســام ،ويف فتــرات مــا بعــد
الظهــر كنــت أحضــر الــدروس عنــد املعلّــم (أو مــا يتعــارف
عليــه الكتاتيــب) ،فقــد كنــت أدرس عنــد الشــيخ عبــد
الرســول آل جــواد ،وتعلّمــت علــى يديــه الكتابــة والقــراءة
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وتــاوة القــرآن وبعــض الســيرة النبويــة الكرميــة ..ويف تلــك
الفتــرات شــعر الوالــد رحمــه اهلل بدنــو أجلــه ،فرفــض أن
يذهــب الــى املستشــفى وفارقــت روحــه الدنيــا ،فتكفــل بــي
أخــي األكبــر عبــداهلل بــن أحمــد الغــامن (ابــو عبدالعزيــز)،
الــذي تابــع مســيرتي احلياتيــة ،وتكفــل بــكل شــيء ،فــكان
الوالــد الثانــي لــي ،وكان يحــرص علــى أن اتفــوق دراســيا،
ويرفــض أن أرافقــه يف العمــل يف أعمالــه التجاريــة ،ال
لشــيء ســوى أنــه لــم يردنــي أن انشــغل بــأي شــيء غيــر
الدراســة.

ـ ـ يف املرحلــة االبتدائيــة ،كيــف كان الوضــع حينهــا،
ومــن هــم زمــاء الدراســة والطفولــة؟

ـ التحقــت مبدرســة اإلمــام احلســن بــن علــي وبهــا أنهيــت

املرحلــة االبتدائيــة ،وكان معظــم املدرســن مــن اخواننــا
الفلســطينيني ،حتــى مديــر املدرســة كان فلســطينيا
يدعــى راشــد العيســوي ،وتلــك فتــرة التأســيس قبــل أن
حتــدث طفــرة التعليــم يف اململكــة ويدخــل املدرســون مــن
اجلنســيات املختلفــة ،مبــن فيهــم أبنــاء الوطــن ،وكنــا يف
ذلــك الصــف حوالــي ثالثــة عشــرة طالبــا ،أتذكــر منهــم:
ســعيد بــن الشــيخ ميــرزا حســن البريكــي ،عبدالهــادي بــن
احمــد اجلشــي ،عبداجلليــل الســيف ،املرحــوم عبداجلليــل
بــن مهــدي اجلشــي ،عبدالرســول بــن مهــدي ابــو الســعود،
عبدالرســول بــن الشــيخ علــي اخلنيــزي ،املرحــوم عبــد
الوهــاب بــن حســن املهــدي (املجمــر) ،عبدالشــهيد بــن
ســليمان ابوالســعود ،عبدالعزيــز بــن احمــد ســنبل ،ميــرزا

حوار

ـــــــرية عرفت معنى الروح الوطنية

العقيد الغانم مع امللك حسني ملك األردن وإىل ميني امللك حسني اللواء طراد الحاريث قائد القوات السعودية يف األردن عام ١٩٦٧م
بــن مهــدي اخليــاط ،محمــد علــى بــن احمــد املصطفــى،
ســيد عبــاس الصنــاع ،و املرحــوم محمــد بــن صالــح
الهاشــم ،وعبدالرســول بــن احمــد الزايــر وغيرهــم ،أولئــك
كانــوا أبنــاء جيلــي ،درســت معهــم ودرســوا معــي ،ولعبنــا
ســوية ..وأتذكــر أن رئيــس جلنــة االمتحانــات كان األســتاذ
حســن بــن صالــح اجلشــي،رئيس بلديــة القطيــف آنــذا ،هــو
الــذي شــجعني علــى االلتحــاق بالســلك العســكري.

ـ ـ يف تلــك الفتــرات مــاذا تتذكــر مــن اجــواء احلــارة،
واملدرســة والعالقــات االجتماعيــة؟

ــــ يف احلقيقــة كنــا نلعــب قــرب مســجد املنــارة ،وكانــت
املفضلــة هــي "شــرطة وحراميــة" ،وكنــت أقــوم بــدور
لعبتــي
ّ
الضابــط الــذي يلقــي القبــض علــى احلراميــة ويودعهــم
الســجن ،أو أعمــل مديــرا للشــرطة ،فقــد كنــت وأنــا صغيــر
أريــد أن أكــون عســكريا ،واحلالــة العســكرية ســاكنة يف
داخلــي ،أطبقهــا يف األلعــاب مــع األطفــال ممــن هــم يف
ســني ،إلــى أن كبــرت والتحقــت بكليــة امللــك عبدالعزيــز
احلربيــة ،ورمبــا كنــت مــن القالئــل الذيــن واصلــوا العمــل
يف هــذا املضمــار مــن مجموعتــي التــي كنــت جــزءا منهــا
وقــد انســحب مــن رافقنــي يف الكليــة ،و بذلــك أكــون أنــا
الضابــط األول مــن القطيــف ،وهــذا مــا شــجع اآلخريــن
لاللتحــاق بهــذا القطــاع وأبرزهــم ميــرزا مهــدي جــواد.

ـ متى التحقت بالقطاع العسكري؟

ـ التحقــت بعــد االبتدائيــة مباشــرة ،وأنهيــت املرحلــة
املتوســطة وأنــا يف الكليــة احلربيــة ،وكان ذلــك يف العــام
1375هـــ أي يف الســنة نفســها التــي تــويف فيهــا الوالــد،
وكان أخــي عبــداهلل الغــامن مــن شــجعني علــى الدراســة،

ورفــض أي تراجــع يف هــذا األمــر ،وكان يفتــرض أن
يرافقنــي عبــد الرســول العلقــم (ابــو وائــل) ،لكنــه أخــذ
خيــارا آخــر يف العمــل والدراســة ،وقــد كنــت ـ وللحــق ـ
مــن املتفوقــن يف كافــة املــواد ،حتــى أن احــد املدرســن
رصدنــي وقــد كنــت نائمــا يف احلصــة ،فو ّرطنــي بســؤال
بقوله":حتــى هــذا النائــم راح يجيــب علــى الســؤال" ،فتفاجــأ
مــن إجابتــي الصحيحــة علــى الســؤال ،رغــم كونــي نائمــا،
وذات مـ ّرة يف أحــد اختبــارات الرياضيــات اعترضــت علــى
ســؤال وقلــت أن هــذا الســؤال خطــأ مــن األصــل ،فرفــض
االســتاذ ،فلجأنــا إلــى اســتاذ آخــر فأوضــح اخلطــأ ،واثبــت
وجهــة نظــري ،وألــزم االســتاذ باالعتــذار لــي.

ـ وماذا بعد ذلك؟

ــــ انهيــت املرحلــة املتوســطة وأنــا ضمــن طــاب كليــة امللــك
عبدالعزيــز احلربيــة ،فتخ ّرجــت وعينــت مالزمــا ثانيــا يف
الطائــف ،وذلــك يف العــام 1381هـــ وكان للتــو قــد كلــف
صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز
(يرحمــه اهلل) مبهــام وزارة الدفــاع والطيــران ،ثــم نقلــت
إلــى املنطقــة الشــرقية يف القشــلة علــى رتبــة ضابــط يف
العــام 1383هـــ حينهــا تزوجــت ابنــة خالــي ،ثــم نقلــت
الــى تبــوك ،فقــد كنــت ضابــط إشــارة ثــم ضابــط تنفيــذ،
بعدهــا وملــدة ســنتني وســتة أشــهر وحتديــدا يف العــام 1387
( )1967كنــت ضمــن اجليــش الســعودي يف القــوات العربيــة
املشــتركة التــي ذهبــت الــى األردن ،وبعــد عامــن تقريبــا أي
يف العــام 1389هـــ عــدت الــى الشــرقية يف قاعــدة امللــك
عبدالعزيــز (بالظهــران) ،بعدهــا نقلــت الــى جنــران عــام
1992هـــ ثــم إلــى خميــس مشــيط ،وكنــت حينــذاك يف

صورة حديثة للضيف

فقدت والدي يف سن مبكرة،
فلم أتخل عن خياري يف العمل
العسكري
يف العمل العسكري يكون الفرد
فداء لوطنه حتت أي ظرف ،ويف أي
ً
وقت وإن خدمة الوطن ال تعادلها
خدمة
حب الوطن واإلخوة مع أبنائه أثمن
جتاربي من اخلدمة العسكرية
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العقيد الغانم مع ابنه األكرب أحمد ١٩٨٦هـ
اإلمــدادات والتمويــن ،وذلــك يف العــام 1395هـــ وبقيــت
حتــى شــهر رمضــان مــن العــام 1403هـــ تقاعــدت عــن
العمــل ،قبــل أربعــة اشــهر فقــط مــن ترقيتــي إلــى رتبــة
عميــد ..تلــك هــي قصتــي مــع العمــل يف القطاع العســكري.

العقيد الغانم مع مجموعة من الضباط السعوديني يف األردن ١٩٦٧م

ـ على ضوء كل ذلك ماذا خرجت من هذه التجربة؟

ــــ جتربــة العمــل يف القطــاع العســكري رائعــة جــدا ،رغــم
الصعوبــات واملشــاكل التــي تنطــوي عليهــا ،فقــد حققــت
لــي معنــى الــروح الوطنيــة ،وأن الواحــد منــا يكــون فــداء
لوطنــه حتــت أي ظــرف ،ويف أي وقــت ،وإن خدمــة الوطــن
ال تعادلهــا خدمــة ،فهــي الطريــق الــى اهلل جــل شــأنه..
هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر حققــت لــي تلــك الفتــرة
التــي قوامهــا  27عامــا تقريبــا أن قــد زرت كافــة مناطــق
اململكــة ،وهــي ـ كمــا تعلــم ـ قــارة متراميــة األطــراف،
وصــارت لــي عالقــات أخويــة مــع العديــد مــن أبنــاء الوطــن،
فليــس أفضــل مــن األخــوة يف اهلل والوطــن ..كمــا تشـ ّرفت
مبقابلــة عــدد مــن قــادة هــذا الوطــن وأبزرهــم امللــك ســعود،
ثــم امللــك فيصــل ،منــذ أن كان وليــا للعهــد ،وامللــك خالــد،
وقابلــت امللــك فهــد ضمــن أحــد وفــود محافظــة القطيــف،
كمــا ربطتنــي عالقــة قويــة مــع املغفــور لــه األميــر ســلطان
الــذي أســس القــوات املســلحة الســعودية ،وال زلــت اتواصــل
مــع كافــة معــاريف يف تلــك الفتــرة .كمــا إننــي خــال فتــرة
تواجــدي يف األردن التقــت باملرحــوم امللــك حســن بــن
طــال.

العقيد الغانم مع مجموعة من الضباط السعوديني يف رحلة بًالجنوب

ـ بعد هذه املسيرة ماذا تقول؟

ــــ أقــول بــأن حــب الوطــن مــن اإلميــان ،والــذود عنــه شــرف،
واملــوت يف ســبيل رفعــة الوطــن مــن أثمــن األشــياء ،وإن
األخــوة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد هــي ســاحنا يف مواجهــة
التحديــات ..هــذه القيــم واألفــكار جتســدت أمــام عينــي
خــال تلــك الفتــرة التــي قضيتهــا متنقــا بــن الطائــف
وتبــوك وخميــس مشــيط واملنطقــة الشــرقية ،فمــا أســعد
أن جتــد نفســك يف وطــن كبيــر يســع اجلميــع ..وأجدنــي
شــاكرا هلل علــى نعمــه فقــد رزقنــي جــل شــأنه ســتة مــن
األوالد ،أربعــة مــن الذكــور وهــم  :أحمــد (مديــر مدرســة)،
وياســر (موظــف باخلطــوط الســعودية) ،وميثــم (موظــف
مصــريف) ،وحســن (موظــف يف إحــدى الشــركات
اخلاصــة) ،باإلضافــة الــى كل مــن ميســاء وعليــاء وكلتاهمــا
يف الســلك التعليمــي.

ـ يف ختام لقائنا القصير هل تود أن تقول شيئا؟

ــــ اقــول لكــم شــكرا ،وشــكرا ،وشــكرا ،ووفقكــم اهلل خلدمــة
الوطن.
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عبد الغني الرميح لــ "الخط"

اقتراح عائلي نقلني إلــــ
حوار /سلمان العيد
يبقــى احلديــث عــن التدريــب متواصــا ومســتمرا وذا نكهــة خاصــة ،كونــه يتعلــق بتأهيــل القــوى العاملــة
ملهــام أعلــى ،وهــذا ال عالقــة لــه ـ يف بعــض األحيــان ـ باملســتوى العلمــي للمتــدرب ومــا يحمــل مــن
شــهادات علميــة ،فذلــك ال مينــع بــأن يتأهــل تدريبيــا ويرفــع مــن مســتوى أدائــه العملــي ،وأمنــا
يتعلــق بحاجــة العمــل ملهــارات معينــة ،تقتضــي التدريــب عليهــا ،ورفــع مســتوى الــكادر البشــري
للوصــول لهــا ،وتلــك معادلــة ق ّلمــا يصــل لهــا العديــد مــن املؤسســات.
ورمبــا كان رجــل األعمــال عبــد الغنــي الرميــح (رئيــس مجلــس أدارة شــركة طيــف العربيــة
للتدريــب) مــن أكثــر مــن يدعمــون هــذه الفكــرة بالتحليــل ووجهــة النظــر املثاليــة ،ولذلــك أرتــأت
"اخلــط" بحــث هــذه النقطــة احلساســة خصوصــا فيمــا يتعلــق بالشــق االقتصــادي للتدريــب،
بنــاء علــى العالقــة العضويــة بــن االقتصــاد والتنميــة البشــرية ..فمــاذا يقــول الرميــح؟
هذا ما نراه يف السطور التالية:
ـ ـ يف البدايــة ،نتســاءل ملــاذا اختــار عبدالغنــي الرميــح االســتثمار يف قطــاع
التدريــب وليــس شــيئا آخــر؟

ــــ ســؤال هــام يف هــذا املضمــار ،ملــاذا جئــت إلــى التدريــب وليــس قطاعــا آخــر ،خاصــة
وأننــي لــم أكــن عامــا بهــذا النشــاط ،و ال عالقــة لــي بــه ،فقــد كانــت معظــم فتــرات
حياتــي يف التجــارة ،وكان آخــر عمــل لــي ـ قبــل التدريــب ـ هــو الذهــب واملجوهــرات ،وقــد
تعرضــت إلــى خســارة فادحــة ،فاقترحــت علــي عائلتــي بــأن التحــق ببعــض الــدورات
التــي نســمع عنهــا هنــا وهنــاك ،وكان مبررهــا أن هــذه الــدورات قــد تكــون مفيــدة لــي
يف عملــي التجــاري ،فاســتجبت لالقتــراح ووجدتــه وجيهــا ،فصــرت أدخــل يف دورات
مختلفــة ،وبعضهــا طويلــة وذات كلفــة ماليــة عاليــة ،والــذي خفــف العــبء املالــي مــا
وجدتــه مــن تنميــة مهــارات وتطويــر األداء والتعــرف علــى شــتى أنــواع املعــارف ،وبــدأت
بتقييــم األداء يف عملــي ،وخــال التحاقــي بهــذه الــدورات "قدحــت" يف ذهنــي فكــرة
إنشــاء مركــز تدريــب ،لكنــي اصطدمــت بظاهــرة التكــرار واحملــاكاة  ،ولكــي أجنــح ال
بــد أن يكــون مشــروعي متميــزا ،ويقــدم شــيئا مختلفــا عــن الســائد يف الســوق ،وكان
ذلــك يف العــام  2001فانطلقــت يف توفيــر اجــراءات هــذه الفكــرة ،إذ مت القــرار
علــى أن يكــون املركــز املزمــع انشــاؤه متخصصــا يف تقــدمي استشــارات لطــاب
املــدارس ،خصوصــا يف العالقــات األســرية ،واتفقــت مــع مجموعــة استشــاريني يف
مملكــة البحريــن وأبرمــت عقــد شــراكة معهــم ،وقررنــا أن ننشــيء مركــزا حتــت
إســم "العــن للتدريــب" ،وقــد حصلنــا علــى اســثناء خــاص ألننــا أقمنــا املشــروع
يف البحريــن ،وبدأنــا نقيــم دورات قصيــرة حــول "تطويــر الــذات" ،لكننــا يف
العــام  2004بدأنــا نفكــر يف تقــدمي تدريــب متخصــص أيضــا ولكــن يف
املجــال التقنــي واملهنــي وكنــا ـ وللحمــد هلل ـ الســباقني يف هــذا اجلانــب
فأقمنــا دورات متعــددة يف هــذا اجلانــب ،كوننــا نقــدم تدريبــا لتهيئــة
طالبــي العمــل ،حتــى أننــا يف غضــون أربعــة أشــهر مــن العــام 2005
توفقنــا ـ بفضــل اهلل ـ مــن تدريــب أكثــر مــن  3آالف متــدرب ممــن التحــق
بهــذا البرامــج الــذي كان مدعومــا مــن صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية
يف املنطقــة الشــرقية ففــط ،فكانــت هــي العالمــة البــارزة النطالقنــا نحــو
التخصصــات املهنيــة ،خاصــة وأننــا تعاونــا مــع جهــات معنيــة ومتخصصــة
بهــذا اجلانــب ويف العــام  2007جــاءت فكــرة طيــف العربيــة بصيغتها احلالية.

ـ ـ رمبــا جــاء ســؤال ال يقــل أهميــة هنــا ،مــا الــذي مييــز طيــف العربيــة عــن غيرهــا
يف هــذا املــوج املتالطــم مــن مراكــز التدريــب؟
ــــ مــا هــو موجــود يف الســوق هنــاك املتميــز وهنــاك األقــل متيــزا ،والــكل يــؤدي دوره،
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ــــى عالم التدريب
بيــد أن طيــف العربيــة آلــت علــى نفســها أن تعمــل يف إطــار مــن التميــز ،لــذا فنحــن
نعمــل علــى تطويــر املهــارات وفــق املعاييــر العامليــة عاليــة اجلــودة ،مــن خــال نتائــج
حتليــل التدريــب ومتابعــة أثــر التدريــب ،وكل مــا نعملــه خاضــع ملتابعــة ومصادقــة
املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي والتقنــي وهــي اجلهــة املعنيــة بالتدريــب بشــكل
عــام يف البــاد ،فــكل برامجنــا معتمــدة محليــا مــن قبــل املؤسســة ،كمــا أنهــا معتمــدة
دوليــا مــن هيئــات عامليــة ،كمجلــس الســامة الوطنــي ،واجلمعيــة األمريكيــة للحــام،
ونيبــوش ،وســيتي أنــد قيلــدز ،وغرفــة التجــارة والصناعــة يف لنــدن ،ولذلــك حزنــا
علــى العديــد مــن الشــهادات..ولو نظرنــا الــى التسلســل احلدثــي لعالقتنــا بالتدريــب،
إضافــة الــى مــا ســبق القــول فإننــا يف العــام  2004افتتحنــا أول مركــز تدريــب تقنــي
لعــدد  300متــدرب مــن مختلــف الشــركات ،ثــم أدخلنــا التدريــب التقنــي واملهنــي يف
العــام  2005وكانــت الزيــادة بنســبة  %40مــن عــدد املتدربيــن ،ويف العــام  2007مت
حتويــل شــركة طيــف العربيــة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة ومقرهــا الدمــام،
ويف العــام  2008افتتحنــا معهــد طيــف النســائي وبــات يقــدم دورات تدريبيــة للعنصــر
النســوي كاخلياطــة والتصويــر الفوتوغــرايف ومهــارات احلاســب اآللــي ،ويف العــام
نفســه مت إطــاق معهــد طيــف العربيــة العالــي للتدريــب التقنــي ليقــدم دورات يف
مجــاالت (اللحــام واإلنتــاج والتصنيــع) ،ودورات ذات صلــة بالبنــاء ،فضــا عــن
سمو األمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير املنطقة الشرقية (سابق ًا)
الــدورات الهندســية ،ودورات اللغــة االجنليزيــة التــي هــي حاضــرة يف كل البرامــج ،وأمير جنران (حالي ًا) يكرم الرميح حلصول شركته علي أفضل منشأة يف مجال التدريب
ويف العــام  2009حصلنــا علــى اعتمــادات دوليــة مــن ( ،lcc ، NEBOSHوكامبريــدج)
للتعــاون مــع املعاهــد واملؤسســات العامليــة لتقــدمي برامــج تدريــب عاليــة اجلــودة فتــوج
ذلــك فافتتــاح فــرع طيــف العربيــة يف ينبــع الــذي يقــدم خدمــات تدريبيــة للنســاء
والرجــال ،ويف العــام  2010مت افتتــاح فــرع طيــف العربيــة يف جــازان ،ليخــدم
احملافظــات اجلنوبيــة ،وحينهــا حــازت طيــف العربيــة علــى جائــزة أفضــل منشــأة
واعــدة عــن قطــاع التدريــب مــن غرفــة الشــرقية ،ويف العــام  2012مت حتويــل طيــف
العربيــة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بإطــار تنظيمــي جديــد ،وتوســع للنشــاط وتــوج
ذلــك بتكــرمي الشــركة مــن قبــل مجلــة فوربــس الشــرق األوســط ،خاصــة بعــد ارتفــاع
عــدد املتدربــن بنســبة  %400بعدهــا ويف العــام املاضــي مت افتتــاح اكادمييــة طيــف
العربيــة باجلبيــل لتقــدمي برامــج اللغــة االجنليزيــة وتكنولوجيــا املعلومــات ودورات
أخــرى ..تلــك هــي قصــة عالقتنــا بالتدريــب.

ـ ـ اشــكرك علــى هــذا التسلســل التاريخــي ،لكــن الســؤال اليــزال قائمــا ،مــاذا
تقــدم طيــف العربيــة غيــر الــذي هــو موجــود؟

ــــ نقــدم دورات مشــابهة ملــا هــو موجــود ،ولكــن هنــاك إضافــات أخــرى رمبــا متيزنــا
نحــن بهــا ،مــن قبيــل برامــج الدبلومــات والتطبيقــات املكتبيــة واحملاســبية ،ودورات
متخصصــة يف إدارة األعمــال واملــوارد البشــرية ،وإدارة املشــاريع ،ودورات متخصصــة
يف مجــال تطويــر الــذات ..ويف مجــال التدريــب التقنــي نقــدم باقــة مــن البرامــج
والدبلومــات التقنيــة والفنيــة والهندســية ،كمــا أننــا نقــدم بصــورة ســنوية برامــج
جديــدة منبثقــة مــن حاجــة القطــاع اخلــاص مــا يــؤدي الــى دمــج املتــدرب مــع ســوق
العمــل ،خاصــة وأننــا نتابــع كل مؤشــرات تقييــم األداء وتقاريــر املراجعــن اخلارجيــن
ممــن ميثلــون اجلهــات املانحــة للمؤهــات املهنيــة ،وهــي ـ باملناســبة ـ مؤسســات دوليــة
وبيــوت خبــرة ومعرفــة يف مجــاالت التدريــب والتعليــم.

محافظ القطيف (سابق ًا) عبداهلل العثمان يكرم الضيف
يف حفل تخرج للكلية التقنية بالقطيف كشريك استراتيجي

ـ ـ أال تــرى أن االهتمــام بالتدريــب يف ســوق العمــل الســعودي يبــدو متواضعــا،
قبــال التكالــب علــى الشــهادات اجلامعيــة ذات الطابــع النظــري؟

ــــ هــذا صحيــح ،ألن أكبــر خطــأ نرتكبــه هــو أن النــاس مــن حملــة الشــهادات الثانويــة
يتوجهــون صــوب الدراســات اجلامعيــة العلميــة ،ففــي ســنغافورة والســويد وفنلنــدا

سمو األمير تركي بن عبداهلل أمير منطقة الرياض يكرم الضيف
حلصوله على جائزة مجلة فوربس لرواد األعمال للمرة الثانية
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حوار
جلنــة التدريــب بغرفــة
الشــرقية ،واللجنــة الوطنيــة
للتدريــب مبجلــس الغــرف
واللقــاءات
الســعودية،
املوســعة ملعاهــد ومراكــز
التدريــب جنــد ان التدريــب
بــات ســوقا للمنافســة ،ال
يختلــف يف بعــض اجلوانــب
عــن أي ســوق آخــر ،فتجــد
منافســة حــادة علــى خيــارات
محــدودة ،وقــد تأخــذ
املنافســة طابــع الشراســة
يف بعــض األوقــات ،وقــد
يكــون علــى حســاب اجلــودة
أحيانــا ،فالــكالم الــذي يــدور
يف ســوق املــواد الغذائيــة،
وســوق اخلدمــات الصحيــة،
وكيل إمارة املنطقة الشرقية خالد بن محمد البتال يكرم الضيف
وســوق التأمــن ،وهــو نفســه
لرعايته حفل تكرمي املتفوقني ألبناء أسر السجناء
يــدور يف ســوق التدريــب،
وهــي دول لهــا صيتهــا واجنازاتهــا يف العمليــة التنمويــة،
عــدا أن املنافســة عندنــا
جتــد ان  33ـ  %35مــن خريجــي الثانويــة يتوجهــون للتعليــم ،جتــري بــن املؤسســات واملعاهــد اخلاصــة مــع بعضهــا،
بينمــا  65ـ  %67يتوجهــون الــى معاهــد التدريــب ،وهــذا وتدخــل هــي أيضــا يف منافســة مــع اجلهــات التــي ترعاهــا
هــو الشــيء الطبيعــي والســليم تنمويــا ،ذلــك ألن األعمــال وتراقبهــا وتســعى لتطويرهــا وتنميتهــا ،فلدينــا منافســة مــع
املهنيــة والتقنيــة هنــاك حتظــى بتقديــر واحتــرام أكثــر ممــا عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة واجلامعــات وكــذا الكليــات،
لدينــا ،فالعامــل يف البلديــة يف بلــد مثــل اليابــان لــه تصنيــف ومنافســة أخــرى مــع الغــرف التجاريــة الصناعيــة التــي
يطلــق عليــه "مهنــدس" ،ويحصــل علــى مرتــب شــهري يصــل
الــى  5آالف دوالر ،واألعمــال املهنيــة كالســباكة واللحــام
وغيــر ذلــك مقصــورة يف الســويد علــى املواطنــن ،بينمــا
لدينــا مقصــورة علــى العمالــة الوافــدة ،بالتالــي فالبــد
أن يعــاد النظــر إلــى هــذه املهــن التــي تتقــوم بهــا احليــاة
اليوميــة ،فاملصنــع يحتــاج الــى مديــر واحــد لكنــه يعتمــد
علــى مائــة عامــل وموظــف ،هــذا مــا يؤكــد أهميــة التدريــب
الــذي هــو انعــكاس للحيــاة يف القطاعــات االقتصاديــة
املختلفــة ،التــي تتطلــب املزيــد مــن الكــوادر ذات املهــارات
العاليــة ،خاصــة وأن مــا تطلبــه القطاعــات االقتصاديــة يف
الوقــت احلاضــر ليــس فــردا عاديــا بــل كــوادر متميــزة ،ال
تســتطيع أن تؤهلهــا علــى رأس العمــل ،فالنمــو يف جميــع
القطاعــات واملجــاالت يفــرض تطــورا يف مجــال التعليــم
والتدريــب.

أدعو ل ـ "مركزية" يف التقييم
واإلشراف وإلى "المركزية"
يف التنفيذ

حتى سوق التدريب لم ينج من
"جتار الشنطة"!!!

ـ ـ أال تتفــق معــي أن ســوق التدريــب يعانــي شــيئا مــن
العشــوائية؟

ــــ ســوق التدريــب كأي ســوق آخــر يعانــي مــن ثقافــة التقليــد
واحملــاكاة ،ولكــن مــن يقــدم شــيئا متميــزا فســوف يتميــز
ويبقــى يف الســوق ،فقــد تكــون بعــض البرامــج التدريبيــة
مشــتركة متشــابهة ،ولكــن مــن يرغــب يف البقــاء عليــه
أن يتميــز ،فنحــن يف طيــف نقــدم برامــج لغــة اجنليزيــة
وحاســب آلــي مثلنــا مثــل غيرنــا ،ولكننــا منلــك برامــج
للتدريــب التقنــي واملهنــي فنفذنــا دورات يف تخصصــات
ميكانيكيــة وكهربائيــة ومعماريــة وغيرهــا مــن التخصصات
التــي تطلبهــا بعــض الشــركات حســب احتياجاتهــا ،فالتميــز
يأتــي مــن البرامــج املتميــزة ،ال البرامــج املشــتركة.

ـ ـ رغــم أخالقيــة النشــاط يف التدريــب وأهميتــه ،لكنــه
دخــل يف الســنوات األخيــرة يف أتــون املنافســات غيــر
الطبيعيــة ،مــاذا يعنــي ذلــك ،وإلــى مــاذا تعــزون هــذه
الظاهــرة؟

ــــ علــى ضــوء العديــد مــن املعطيــات ،وعلــى ضــوء التجربــة
يف هــذا اجلانــب ،ومــا شــهدنا مــن حــوارات مفصلــة يف
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يفتــرض أنهــا راعيــة ومطــورة لهــذه القطاعــات املنتســبة
لهــا ،هــذا فضــا عــن املنافســة بــن املعاهــد واملراكــز
نفســها ،والتــي تتصــف معظمهــا بكونهــا صغيــرة وبرامجهــا
محــدودة ،حتــى بــات مصطلــح "جتــار الشــنطة" موجــودا
يف ســوق التدريــب ،أي أن هنــاك معاهــد ومراكــز تدريــب
غيــر مرخصــة مــن قبــل اجلهــة املعنيــة بالتدريــب وهــي
املؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي والتقنــي ،فتجــد الغــرف
واجلمعيــات اخليريــة واألنديــة الرياضيــة فضــا عــن
اجلامعــات واملــدارس وهــي جهــات تابعــة الــى وزارات
حكوميــة غيــر املؤسســة لكنهــا تقــوم بتنفيــذ برامــج تدريبيــة
وهــو دور ليــس دورهــا ـ كمــا نــرى ـ بالتالــي فالقطــاع
بحاجــة إلــى تنظيــم يف هــذا اجلانــب ،وهــذه ليســت دعــوة

إلزالــة هــذه اجلهــات ،أوتصفيتهــا ،وإمنــا لتنظيــم العمــل
وتعزيــز التخصــص ،وهــذا مــا يؤثــر علــى اجلــودة املطلوبــة،
فمــا يقدمــه املتخصــص يختلــف عــن غيــر املتخصــص..
بالتالــي فالقطــاع اخلــاص ال يعطــى ميــزة معينــة يف تقــدمي
خدمــة التدريــب ،وال يعطــى التســهيالت املاليــة الالزمــة
كمــا يحظــى بــه القطــاع الصناعــي مثــا ،مــع أن اهميــة
التدريــب ال تخفــى علــى أحــد مــن الناحيــة االقتصاديــة.

ـ ـ مادمــت قلــت أن ســوق التدريــب بتشــابه مــع األســواق
األخــرى ،هــل نســتطيع القــول بــأن مســتوصفا صغيــرا
ينافــس مستشــفى كبيــرا تخصصيــا ،بالتالــي فــإن
البقــاء لألصلــح واألقــوى واألكبــر واألكثــر جــودة
وجــدوى؟

ــــ لفتــة جميلــة يف هــذا اجلانــب ،رمبــا هــذا الــكالم ينطبــق
علــى ســوق اخلدمــة الصحيــة أو ســوق املقــاوالت ،بيــد أن
ســوق التدريــب إضافــة الــى تشــابهه مــع األســواق األخــرى
يف موضــوع املنافســة ،وأن مــن يرغــب يف دخــول القطــاع
ال يتطلــب تخصصــا معينــا ،كمــا احلــال يف أي نشــاط
خدمــي آخــر ،فهــل يتطلــب مــن مســتثمر يف الشــؤون
الصحيــة أن يكــون طبيبــا ،أومــن يرغــب يف املقــاوالت هــل
يشــترط أن يكــون مهندســا معماريــا ،هــذا وضــع متشــابه
يف القطاعــات لكننــا جنــد أن قطــاع التدريــب يعانــي مــن
صعوبــة إضافيــة جتعــل مــن الوضــع ســلبيا نوعــا مــا ،يتمثــل
يف غيــاب التصنيــف يف هــذا الســوق ،فمــا تعــرف مــن
القــادر واألقــدر علــى تقــدمي تلــك اخلدمــة ،ففــي قطــاع
املقــاوالت جنــد تصنيفــا معينــا يتــم مبوجبــه منــح املناقصــة
احلكوميــة علــى هــذه الشــركة أو تلــك ،وكذلــك يف القطــاع
الصناعــي ،بيــد أننــا يف ســوق التدريــب ال يوجــد مثــل هــذا
األمــر ،فنعانــي مــن غيــاب التصنيــف الــذي ينبغــي أن يتــم
مبوجــب املعاييــر الدوليــة التــي متنــح هــذا املركــز هــذه
الدرجــة وتلــك الدرجــة ليقــوم بهــذه املهمــة دون غيــره ،ومــا
يؤســف لــه أن العديــد مــن الشــركات تلجــأ الــى شــركات
عامليــة لتنفيــذ برامجهــا التدريبيــة املتخصصــة ،وال تلجــأ
الــى املراكــز احملليــة ،لســبب وجيــه أن هــذه املراكــز احملليــة
أو معظمهــا ال يســتطيع تلبيــة تلــك احلاجــة ،لتواضــع
اإلمكانيــات ومحدوديــة التخصصــات ..واألمــر اآلخــر
أن غيــاب املرجعيــة املوحــدة ملقدمــي اخلدمــة حتــدث
تشــوهات يف الســوق ،فاملؤسســة العامــة للتدريــب املهنــي
والتقنــي هــي تابعــة لــوزارة العمــل وهــي تقــوم بهــذا الــدور،
بيــد أنــه ـ وكمــا ســبق القــول ـ هنــاك جهــات مرخصــة مــن
وزارات حكوميــة أخــرى تقــدم اخلدمــة التدريبيــة نفســها،
فتغيــب املعياريــة والتصنيــف فضــا عــن تنظيــم الســوق،
وحتــدث االشــكاالت التــي نتحــدث عنهــا.

ـ ـ حتدثــت قبــل قليــل بصــورة إجماليــة عن أثر التدريب
علــى التنميــة االقتصاديــة ،مــا معالــم هــذا األثــر ،ويف
اجلانــب اآلخــر ملــاذا ال نــرى هــذا التأثيــر قائمــا لــدى
العديــد مــن املنشــآت؟

ــــ إن الفصــل بــن أنظمــة التعليــم والتدريــب مــن
جهــة ،والتنميــة واحتياجــات ســوق العمــل مــن جهــة أخــرى
يعنــي قطــع حلقــة الوصــل يف سلســلة العمــل واإلنتــاج،
وإحــداث خلــل يف الواقــع االقتصــادي ،ومــا يســتتبعه مــن
ألي مجتمــع ،فقــد أدركــت
آثــار علــى الصعيــد التنمــوي ّ
الــدول املتقدمــة ــــ حتديدا دول شــرق آســيا ــ هــذه احلقيقة
فبــادرت لتطويــر أنظمتهــا وعمــدت لربطهــا باحتياجــات
ســوق العمــل فحققــت تنميــة مســتدامة و تقدمـاً ملحوظـاً..
ويف املقابــل ال نــزال نعانــي مــن حالــة مــن القصــور يف هــذا
اجلانــب.

حوار
التناقــض النظــري؟

ــــ الكثــرة شــيء ،والتنظيــم
شــيء آخــر ،فحينمــا نقــول
أن بعــض أنظمــة التدريــب
تعانــي مــن بعــض اجلمــود
فذلــك يظهــر يف عــدة معالــم
أبرزهــا عــدم التوافــق بــن
بعــض مخرجــات التعليــم
و ا لتد ر يب و ا ال حتيا جــا ت
الفعليــة يف ســوق العمــل،
ووجــود حالــة مــن التجــزؤ
التعليــم
أنظمــة
يف
والتدريــب ،حيــث تتبــع
أنظمــة التعليــم وزارات
التربيــة والتعليــم ،بينمــا
تتبــع أنظمة التدريــب وزارة
سمو أمير املنطقة الشرقية سعود بن نايف يكرم الضيف حلصوله على جأئزة فوربس العمــل أو مــا ميثلهــا مــن
مختصــة أو جلــان
مجالــس
ّ
أو مــا شــابه ذلــك ،فهــذا
يعنــي عــدم وجــود جهــة مركزيــة ملتابعــة أداء التعليــم
والتدريب ومنجزاتهمــا يف ضــوء اخلطــط العامــة ،وال
ســيما خطــط التنميــة االقتصاديــة والبشــرية واحتياجــات
ســوق العمــل..إن غيــاب االطــار الوطنــي للمؤهــات املهنيــة
الــذي يجمــع بــن التعليــم والتدريــب ،ينعكــس ســلباً علــى
التوجــه نحــو املســارات املهنيــة ،نظــراً لغمــوض املســتقبل
املهنــي بالنســبة إلــى األفــراد..

سوق التدريب كأي سوق آخر..
لكنه يطلب التميز أوال

االقتصــاد وأســواق العمــل علــى أســاس مخرجــات تلــك
األنظمــة ..وأن تكــون قــادرة علــى وضــع أطــر واضحــة
تربــط املؤهــات األكادمييــة واملهنيــة يف مســارات تطــور
ومنــو واضحــة بحيــث تتم ّكــن مــن تغذيــة ســوق العمــل
مبــا يحتاجــه مــن كفــاءات وطاقــات بشــرية الزمــة لعمليــة
ّ
وتعطــي املــورد البشــري
اإلنتــاج والتشــغيل مــن جهــة،
الفرصــة للتطــور والترقــي مــن اجلهــة األخــرى ،ممــا يعـزّز
ديناميكيــة االقتصــادات الوطنية..علــى أن تُبنــى علــى
أســس علميــة قائمــة علــى البحــث العلمــي يف حالــة مــن
الربــط مــع اخلطــط التنمويــة واالقتصاديــة يف البــاد..
وأن تكــون آليــة عملهــا قائمــة علــى أســاس املركزيــة يف
التخطيــط والتنظيــم ورقابــة اجلــودة مقابــل الالمركزيــة
أي نظــام
يف التشــغيل  ..وأخيــراً ،ينبغــي التأكيــد علــى أن ّ
تعليمــي أو تدريبــي ال يقــوم علــى أســاس التنســيق مــع
اخلطــط االقتصاديــة واالجتماعيــة لــن يكــون إال عبئـاً علــى
البــاد والعبــاد يف أحســن أحوالــه ،و يــؤ ّدي بإحــداث اخللــل
يف الواقــع االقتصــادي ،والــذي يلقــي بثقلــه علــى الواقــع
التنمــوي و االجتماعــي.

ـ ـ وأخيرا ماذا تقول؟

ــــ اقــول إن مــا ميكــن إنفاقــه علــى التدريــب ال يقــارن مبــا
ميكــن خســارته جــراء عــدم التدريــب تلــك هــي معادلــة
التنميــة.

منافسة شرسة تشهدها مراكز
التدريب مع اجلهات املرجعية لها
نعاني من ثقافة الشهادة
اجلامعية ..ونغض عن جتارب
أمامنا مثل اليابان

ـ ـ مادامــت كذلــك ملــاذا نــرى التأثيــر غيــر ملمــوس لــدى
بعــض املؤسســات؟
ــــ مــن خــال النظــر الــى مكونــات العمليــة التدريبيــة ميكــن
ان نعيــد ضعــف اثــر التدريــب علــى أداء املؤسســات ،وعلــى
االقتصــاد بشــكل عــام ،إلــى أســباب عــدة منهــا عــدم
حتديــد االحتياجــات والــذي ميثــل املرحلــة األساســية التــي
تقــوم عليهــا العمليــة التدريبيــة ككل ،وذلــك ألنهــا تضمــن
توجيــه التدريــب لإلفــراد وفقــا للحاجــة الفعليــة للعمــل،
وبالتالــي توفيــر الوقــت واجلهــد واملــال ،وتضمــن اهتمــام
اإلدارات العليــا بالتدريــب حينمــا يوجــه لتلبيــة االحتياجــات
الفعليــة للموظفــن وبالتالــي زيــادة كفاءتهــم يف حتقيــق
أهــداف املؤسســة..

ـ اين يكمن اخللل؟

ـ يف الواقــع أن بالدنــا تشــهد منــوا متســارعا يف حركــة
االقتصــاد وآليــات العمــل واإلنتــاج ،ولكــن يقابلــه ـ بــكل
أســف ـ حالــة مــن اجلمــود يف بعــض أنظمــة التدريــب،
مــع ضعــف أو غيــاب ثقافــة العمــل واإلنتــاج بــن أوســاط
املواطنــن والتــي حتدثنــا عنهــا قبــل قليــل ،وتركيــز شــريحة
مــن املســتثمرين وأصحــاب األعمــال علــى زيــادة هامــش
الربــح الفــردي علــى حســاب املســاهمة احلقيقيــة والفعليــة
يف االقتصــاد الوطنــي،

ـ ـ قلــت أن أنظمــة التدريــب تعانــي مــن اجلمــود،
بينمــا كان حديثنــا يف البدايــة عــن كثافــة يف املعاهــد،
ومنافســة بــن مختلــف اجلهــات كيــف نحــل هــذا

ـ ـ مــا هــي بوجهــة نظركــم اآلليــة
الســليمة لتحقيــق معادلــة ربــط التعليــم
العمــل؟
ســوق
والتدريب باحتياجــات

ــــ ميكــن الوصــول إلــى هــذه النتيجــة مــن خــال
إيجــاد جهــاز مركــزي يتو ّلــى عمليــة التخطيــط
لعمليتــي التعليــم والتدريــب ،واإلشــراف عليهمــا معــا،
ّ
وتقييــم أداء هاتــن العمليتــن بصــورة مســتمرة ،علــى أن
يشــرك أصحــاب األعمــال يف هــذه العمليــة ،فيمــا تــوكل
عمليــة التنفيــذ جلهــات ع ـ ّدة تتم ّثــل يف املــدارس واملعاهــد
ومراكز التدريب والتنميــة البشــرية ،وذلــك يف منظومــة
واحــدة تكفــل وضــع إطــار وطنــي للمؤهــات املهنيــة ،وتقــوم
فيهــا حالــة مــن الشــراكة الفعليــة بــن األطــراف املعنيــة
كافــة.

ـ ـ األمــور يف هــذا الشــأن متداخلــة،
ومتتابعــة ،فأنــت تدعــو إلــى
أنظمــة للتعليــم والتدريــب ،مــا
أبــرز صفــات هــذا التنظيــم
ا ملقتــر ح ؟
ـ حتــى تكــون األنظمــة فعالــة
مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة،
فإنهــا ال بــ ّد أن تقــوم علــى
أســاس الشــراكة احلقيقيــة
بــن املــز ّود واملتلقّــي ،وأن
تكــون مرنــة وديناميكيــة
قابلــة للتشــ ّكل وإعــادة
التكييــف بنــاء علــى
احتياجــات ســوق العمــل
واخلطــط االقتصاديــة
واملســتقبلية
اآلنيــة
بــدل أن يتــ ّم تكييــف
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رياضة

الدورات الرياضية الرمضانية
نموذج للنشاط الخيري التطوعي
القطيف ـ سلمان العيد

تنامــت يف الســنوات األخيــرة ظاهــرة الــدورات الرياضيــة
الشــعبية (احلــواري) ،وكانــت محافظــة القطيــف ـ وال
زالــت ـ ســباقة يف هــذا اجلانــب ،بــل ميكــن القــول بأنهــا
أبدعــت كثيــرا يف تنظيــم هــذه الــدورات مــن ناحيتــي الكــم
والكيــف ،فنجــد أن لدينــا دورات رياضيــة عمرهــا أكثــر
مــن  20و 30عامــا ،وأخــرى أقيمــت هــذا العــام ،دورات
تقــام علــى مالعــب كبيــرة ( 11العبــا لــكل فريــق) ،وأخــرى
علــى مالعــب صغيــرة ( 9العبــن لــكل فريــق) ،وثالثــة علــى
مالعــب أقــل مســاحة (سداســيات).
ولــم تعــد الــدورات الرياضيــة التــي تشــهدها احملافظــة ـ
كمــا هــو احلــال يف محافظــات املنطقــة الشــرقية األخــرى ـ
دورات عادية ،تعتمد على جهد شــخص املؤســس واملشــرف
الــذي يقــوم بــكل شــيء ،ولكنهــا باتــت كيانــات لهــا هياكلهــا
التنظيميــة واإلداريــة ،ولهــا جلانهــا املتخصصــة ،بحيــث ال
تتداخــل اللجــان مــع بعضهــا ،فتجــد يف كل دورة مــن دورات
احلــواري يف الوقــت احلاضــر جلــان (فنيــة ،وحتكيميــة،
وعالقــات عامــة ،وإعالميــة ،وطبيــة) ،وجلــان دعم وتســويق
ومــا شــابه ،وكل جلنــة لهــا صالحياتهــا ونشــاطها اليومــي،
بحيــث ال تتداخــل مــع بعضهــا ،فلــو أتيــت إلــى أي دورة
مــن الــدورات الرياضيــة الرمضانيــة (أو غيــر الرمضانيــة)،
جتــد نفســك أمــام خليــة نحــل تســير بانســيابية ،حيــث
يوجــد كــوادر للضيافــة واســتقبال الشــخصيات ،ويف كل
زاويــة جتــد مصــورا أو إعالميــا أو كادرا يعنــي بالتنظيــم
واملتابعــة ،ولــدى العديــد مــن الــدورات لوائــح داخليــة
خاصــة ،تقــوم بعمليــة املتابعــة ،وتنظيــم العمليــة.
ومــا نــراه يف الوقــت احلاضــر ،وحتديــدا يف محافظــة
القطيــف أن ثمــة منافســة شــريفة بــن الــدورات ،فهــي
جميعهــا متشــابهة مــن ناحيــة أنهــا تلعــب كــرة قــدم،
تســير مبوجــب مــا نــراه يف كل مــكان ،فــرق تتنافــس
معهــا تــدار مــن قبــل حكــم معــن ،ويقــوم معلــق بوصــف
احلــدث ،وترصــد النتائــج والنقــاط ومــا شــابه ذلــك ،لكــن
األمــر املختلــف بــن كل هــذه الــدورات ،هــو التســابق علــى
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اكتســاب أفضــل وأقــوى الفــرق ذات الســمعة الطيبــة
رياضيــا وأخالقيــا ،بغــض النظــر عــن موقعهــا اجلغــرايف
فمــن يشــارك يف الــدورات مــن شــتى مــدن ومحافظــات
وقــرى املنطقــة الشــرقية ،وكذلــك العمــل اجلــدي علــى
إظهــار الــدورات علــى أنهــا محافــل اجتماعيــة ذات صــورة
إيجابيــة ،فتجــد العمــل اجلــاد علــى اســتقطاب الكــوادر،
فبعــض الــدورات يعمــل بهــا أكثــر مــن مائــة كادر مبختلــف
االجتاهــات واألنشــطة.
والشــيء اجلديــد الــذي دخــل يف الــدورات الرياضيــة ،أن
ثمــة تنافســا كبيــرا النعــكاس أحــداث الــدورة علــى وســائل
االعــام املتاحــة ،مثــل وســائط التواصــل املختلفــة مثــل
الفيــس بــوك ،والتويتــر ،واالنســتغرام ،والواتســاب فضــا
عــن النشــر االلكترونــي يف املواقــع املتخصصــة ،ووســائل
االعــام احملليــة كالصحــف واملجــات ،حســب اإلمكانيــة..
فتجــد الفــارق بــن دورة وأخــرى يتمثــل يف هــذا اجلانــب،
فرمبا كانت دورة ذات مســتوى فنّي متواضع ،لكن ســمعتها
اإلعالميــة ووصولهــا ألكبــر عــدد مــن املتلقــن يجعــل منهــا
دورة ذات صيــت عــال ،وذات وزن معــن ،والســبب يف
ذلــك هــو اســتقطاب الــدورات لعــدد مــن املتخصصــن يف
االعــام احلديــث.
ورمبــا كانــت الــدورات الرياضيــة يف احملافظــة متلــك
قصــب الســبق يف أنهــا أدخلــت بعــض التقنيــات يف إدارة
الــدورات ،مــن قبيــل شاشــات العــرض التــي تتصــف
بهــا املالعــب الكبيــرة ،والنقــل بالصــوت والصــورة عبــر
تقنيــات االنترنــت ،وكل ذلــك بإمكانيــات متواضعــة ،كمــا
جتــد أن لــكل دورة صفحــة خاصــة علــى الفيســبوك،
وحســاب خــاص علــى التوتيــر ،ولديهــا ايضــا "قــروب"
علــى الواتســاب ،كقنــوات تواصــل بــن الفــرق نفســها،
وبينهــا وبــن اللجــان املنظمــة للــدورة ،فــكل قــرار يصــدر
مــن اللجنــة املنظمــة يصــل للفــرق والالعبــن يف حلظتهــا
بالصــوت والصــورة واحلــرف ،وتوفــر الــدورات يف مواقعهــا
خدمــة الــواي فــاي ،وتوضــع كلمــة الدخــول للحصــول علــى
اخلدمــة علــى البوابــة العامــة لــكل دورة.

ظاهرة إيجابية ولكن! :

قــال نائــب رئيــس نــادي الترجــي الســابق ،واملربــي األســتاذ
ميــرزا الضامــن بــأن الــدورات الرياضيــة الرمضانيــة باتــت
ظاهرة منتشــرة يف كل القرى مبحافظة القطيف ،فالعديد
مــن فــرق احلــواري باتــت تنظــم دورات بإســمها ،وهنــاك
دورات بأســماء حــارات أو أحيــاء أو قــرى يف احملافظــة
مثــل اجلــراري والبحــاري والقديــح واحلوامــي والتوبــي
وغيــر ذلــك ،وهنــاك دورات بأســماء فــرق معينــة تقــوم
بهــذه الــدورات ،وهنــاك دورات تشــرف عليهــا جمعيــات
خيريــة بداعــي الترويــج للعمــل اخليــري وإقامــة فعاليــات
ذات عائــد مــادي للعمــل االجتماعــي ،وحتــى بعــض األنديــة
إن لــم تدخــل طرفــا يف تنظيــم الــدورات فهــي قــد وضعــت
بعــض منشــآتها الرديفــة بخدمــة دورات رياضيــة معينــة
تقــام عليهــا ،كمــا انتشــرت يف األونــة األخيــرة حالــة إعــداد
مالعــب عشــبية صناعيــة صغيــرة للتأجيــر اليومــي ،وقــد
تصــل الــى التأجيــر ملــدة الــدورة مبقابــل مــادي ،وهــذه تقــام
يف املــزارع أو علــى الطرقــات ومــا شــابه ذلــك.
وأكــد الضامــن بــأن الظاهــرة وبــا شــك جميلة مــن الناحية
الرياضيــة واالجتماعيــة ،لكنهــا قــد تكــون ســلبية إذا متــت
املبالغــة فيهــا كمــا هــو حاصــل اآلن ،فالشــهر الكــرمي قــد
يفقــد قدســيته إذا مت تأطيــره يف اجلانــب الرياضــي فقــط،
فنجــد أن الــدورات الرياضيــة يف كل مــكان ،وذلــك علــى
حســاب دور العبــادة واملســاجد ومواقــع الذكــر التــي تزدهــر
هــي األخــرى ـ وكمــا نعلــم ـ يف هــذا الشــهر الفضيــل..
واألمــر اآلخــر ـ والــكالم للضامــن ـ إن هــذه الــدورات مبثابة
عمليــة إرهــاق للمرتبطــن بهــا ،فتجــد أن العبــا يشــارك يف
خمــس دورات ،فهــذا منهــك لــه صحيــا ،وقــد يؤثــر علــى
عطائــه يف املســتقبل ،خصوصــا إذا كان مرتبطــا بأحــد
األنديــة ،ولذلــك جتــد التداخــل والتناقــض بــن الــدورات،
حيــث ان فريقــا معينــا يشــارك يف أكثــر مــن دورة ،وكلهــا
جتــري يف وقــت واحــد ،فتكثــر طلبــات التأجيــل مــن الفــرق
مــا يســبب إربــاكا كبيــرا للقائمــن علــى الــدورات.

رياضة
دورة يف كل زقاق:

وقــال رئيــس اللجنــة املنظمــة لــدورة اجلــراري اخليريــة أحمد
بــن حبيــب حمــران إن ظاهــرة الــدورات الرياضيــة الشــعبية،
أو مــا تعارفنــا عليــه بـــ "دورات احلــواري" هــي ظاهــرة بحــد
ذاتهــا جيــدة وذات نتائــج إيجابيــة يف الغالــب ،خصوصــا تلــك
التــي تعقــد خــال شــهر رمضــان املبــارك ،بيــد أن الوضــع
خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة ،وبالتحديــد يف هــذا العــام
أخــذ وضعــا غيــر طبيعــي ،وبــات ظاهــرة غيــر ســليمة ،فبتنــا
كأننــا إنــاس فارغــون ليــس لدينــا ســوى اللعــب والتنقــل مــن
دورة إلــى أخــرى ،فأيــن البرامــج الدينيــة والعبــارة وحضــور
مجالــس الذكــر ،فهــل انتهــت وبــات علينــا أن نتركهــا ،وهــي
األســاس يف حياتنــا الدنيويــة.
وأضــاف بــأن األعــوام املاضيــة كان شــهر رمضــان يشــهد يف
محافظــة القطيــف دورة أو دورتــن ،وإذا زاد األمــر اضيفــت
دورة يف الســاعات األخيــرة مــن النهــار ،لكننــا اليــوم جنــد يف
كل زقــاق ،ويف كل حــارة ،بــل يف كل قريــة جنــد هنــاك دورة
علــى األقــل ،والكثيــر منهــا يحمــل "الفتــات" خيريــة ،فــزاد األمــر علــى حــده
املطلــوب.
وشــدد احلمــران علــى ضــرورة تقنــن الظاهــرة ،وتنظيمهــا ،وترتيبهــا علــى
أشــهر الســنة ،فبعــض الــدورات أخــذت ســمعة معينــة كونهــا دورات رياضية
تقــام يف شــهر رمضــان ،بينمــا ميكــن أن تقــام بعــض الــدورات يف أشــهر
أخــرى ،وحتقــق النجــاح املطلــوب ،بــل رمبــا يكــون عائدهــا الفنــي واملــادي
أفضــل ،خاصــة وأن مصاريــف الــدورات يف الوقــت احلاضــر ليســت قليلــة،
فهنــاك عمــل كبيــر ،يتطلــب كــوادر فنيــة ،وتنظيميــة وحتكيميــة وإعالميــة
وغيــر ذلــك ،وكلهــا تتطلــب جهــودا ومصاريــف ماديــة كثيــرة.

دورات رياضية أم مدارس ؟:

وقــال رئيــس جلنــة معلقــي القطيــف نــادر الراهــب بــأن الــدورات الرياضيــة
يف شــهر رمضــان باتــت ظاهــرة متشــعبة وكثيــرة ،فنحــن يف اللجنــة ّ
نغطــي
يف الوقــت احلاضــر  13دورة رياضيــة رمضانيــة ،مبعــدل مباراتــن لــكل
دورة ،أي مــا يعــادل  26مبــاراة يوميــا .وتنطــوي هــذه الظاهــرة علــى
العديــد مــن اإليجابيــات ،منهــا أنهــا تبــرز كفــاءات الشــباب الرياضــي يف
عــدة مجــاالت مــن قبيــل التعليــق الرياضــي والتحكيــم الرياضــي والتدريــب
وإإلدارة ،فالــدورات مــدراس مجانيــة ملــن يطمــح أن يضيــف لنفســه بعــدا
آخــر ،خصوصــا يف اجلانــب اإلداري والتســويقي ـ فضــا عــن اجلوانــب
الرياضيــة التــي ذكرتهــا قبــل قليــل ـ فالعامــل يف هــذه الــدورات يتمكــن مــن
تفجيــر طاقاتــه وقدراتــه اإلداريــة والقياديــة التــي تنفعــه يف حياتــه اليوميــة،
فضــا عــن اجلوانــب التســويقية التــي تعمــل يف املجتمــع لتســويق الــدورة
وجلــب الداعمــن والرعــاة لهــا.
وأشــار الراهــب بــأن مصادفــة الشــهر الكــرمي لفصــل الصيــف خــال
الســنوات احلاليــة يعطــي بعــدا آخــر لإلنتشــار فالفصــل صيــف واجلميــع
يف إجــازة ســنوية ،ويف الغالــب أن النــاس ال تفضــل الســفر يف شــهر
رمضــان ،ألن قضــاء الشــهر الفضيــل يف البــاد لــه نكهــة خاصــة ،ال ميكــن

ميرزا الضامن:
الدورات الرياضية ظاهرة
اجتماعية ورياضية جميلة
أن يكــون يف أي مــكان آخــر بالنســبة لنــا ،لذلــك فالــدورات الرياضيــة
باتــت مجــاال للترفيــه وقضــاء بعــض الوقــت ،لذلــك فالــدورات باتــت برامــج
مفيــدة للعشــرات مــن الشــباب ،فــإن لــم يكونــوا العبــن فهــم مدربــون أو
كــوادر فنيــة يف الــدورة ،أو مــن اجلمهــور الهــاوي لكــرة القــدم.
ولفــت الراهــب بــأن الــدورات الرياضيــة الرمضانيــة تصــادف كل عــام
فعاليــات رياضيــة عامليــة ،فمثــا يف العــام املاضــي صادفــت نهائيــات
كأس العالــم يف البرازيــل ،وهــذا العــام فعاليــات كاس امريــكا اجلنوبيــة
(كوبــا أمريــكا) ،ومــع ذلــك لــم تأخــذ هــذه الفعاليــات مــن جمهــور دورات
احلــواري ،بــل ميكــن القــول بــأن جمهــور هــذه الــدورات لــم يتأثــر بفعــل
تلــك الفعاليــات ،التــي ميكــن التفــرج عليهــا يف أجــواء أفضــل وأكثــر راحــة،
مــع ذلــك جنــد اجلمهــور يتزايــد ،بــل أن بعــض الــدورات تــزداد جماهيريــة
عامــا بعــد عــام.
وشــدد الراهــب بــأن الــدورات الرياضيــة يف محافظــة القطيــف هــي
جتمعــات شــبابية ،جــاءت هــذا العــام بعــد أحــداث داميــة مــ ّرت بهــا
محافظتنــا ـ بــل بالدنــا العزيــزة ـ بعــد عمليــة التفجيــر التــي جــرت مبســجد
اإلمــام علــي بالقديــح ،ومســجد اإلمــام احلســن بالدمــام ،وقــد مت علــى
أثــر هذيــن احلدثــن تعليــق أكثــر مــن دورة رياضيــة لهــا إســمها يف عالــم
الــدورات الشــعبية يف احملافظــة ،ومــع ذلــك فقــد وجدنــا أن الفعاليــات يف
زيــادة ملحوظــة ،وأن الــدورات لــم تتوقــف ،وكلهــا جتــري ـ وهلل احلمــد ـ يف
ظــل أجــواء مــن احلــذر واحليطــة مــن عبــث العابثــن.
ودعــا الراهــب كافــة اللجــان العاملــة يف الــدورات الرياضيــة أن يتســموا
بشــيء مــن احليويــة ـ كمــا هــو عادتهــم ـ وأن يتــم التنســيق فيمــا بينهــم،
فنحــن يف التعليــق نعانــي كثيــرا مــن ضغــط الــدورات ،فالــدورات كلهــا
تقــام يف وقــت واحــد ،واملعلقــون يتواجــدون يف أماكــن متفرقــة ومتباعــدة،
وبعضهــم ال ميلــك وســيلة مواصــات ،فيضطــر ألن يرتبــط بفريــق معــن
يتنقــل معــه ،فتجــد االتصــاالت عديــدة ،وهواتفنــا اجلوالــة تــكاد ال تتوقــف
مــن كثــرة الطلبــات ،واحلــال نفســه يجــري مــع جلــان التحكيــم والتغطيــات
اإلعالميــة.

نحو فعاليات آخرى:

مــن جانبــه قــال املشــرف علــى كــرة القــدم بنــادي النــور
ســابقا جاســم البيابــي إن قيمــة الــدورات الرمضانيــة أن
اجلانــب اخليــري قــد دخــل فيهــا ،ممــا أضفــى عليهــا صــورة
أخــرى جتعــل مــن الصعــب القــول أو الدعــوة إليقافهــا ،بــل
ينبغــي بقاؤهــا وعلينــا العمــل جميعــا لتطويرهــا ملــا حتملــه
مــن فوائــد جمــة لصالــح املجتمــع ،فــكل دورة مــن دورات
احلــواري تخــدم مشــروعا خيريــا ،حتــى لــو حملــت إســم
فريــق مــا ،أو حــارة مــا..
واضــاف بــأن مــن فوائــد هــذه الــدورات خصوصــا هــذا العــام
حيــث الشــهر الكــرمي ،وتوافقــه مــع إجــازة الصيــف ،والكثيــر
مــن الطــاب ـ ومنهــم املبتعثــون ـ متواجــدون ،يجدونهــا
فرصــة ثمينــة لقضــاء وقــت مفيــد ،يعــود عليهــم بالفوائــد
االجتماعيــة والبدنيــة والنفســية ،بالتالــي فــإن هــذه الــدورات

أحمد احلمران:
مبالغة واضحة يف عدد الدورات
يف الوقت احلاضر

نادر الراهب:
الدورات قناة هامة الكتشاف
املواهب الشابة

جاسم البيابي:
نحو فعاليات أخرى غير كرة القدم
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حوار

جوائز الدوري

جانب من املشجعني

تكرمي املعلنني

شــكلت برنامجــا جيــدا لهــم ..
ولفــت البيابــي إلــى انــه ومــن أجــل تطويــر هــذه الــدورات
نــرى ضــرورة إضافــة فعاليــات أخــرى غيــر اجلانــب
الرياضــي ،كأن حتتــوى الــدورات علــى مســابقات ثقافيــة
وأنشــطة أخــرى ،فليســت احليــاة كلهــا رياضــة فقــط.

الرد العملي ضد االرهاب:

مــن جانبــه قــال الكابــن حســن الرويعــي (احــد مؤسســي
دورة الــزواج اخليــري بتــاروت ،ومؤســس دورة احلوامــي
الرمضانيــة) إن الــدورات الرياضيــة ظاهــرة صحيــة
وإيجابيــة ،وتشــجع علــى التعــدد والتنــوع ،وتســهم يف ظهــور
الكفــاءات واملواهــب ،لكنهــا هــذا العــام زادت رمبا كانت ردة
فعــل اجتماعيــة علــى أن الفعــل االجرامــي الــذي مت مؤخــرا
يف القطيــف والدمــام ،فــأراد املجتمــع الرياضــي أن يــرد
عليــه ردا عمليــا بأننــا مجتمــع الســلم واحلــب والرياضــة،
ال مجتمــع العنــف والقتــل واإلرهــاب ،فــكان الــرد منطقيــا
وقويــا أيضــا ،بعيــدا عــن الــرد اللفظــي احملكــي.
وأشــار بــأن هنــاك دورات رئيســية لهــا اســمها وتاريخهــا
يف الــدورات الرياضيــة ،الرمضانيــة وغيــر الرمضانيــة،
وهنــاك دورات تأتــي يف درجــات أقــل ،عــدا أن الــدورات
األقــل درجــة تســعى ألن تتطــور ،وترفــع مــن نفســها،
وذلــك يف اجلوانــب التنظيميــة واإلعالميــة ،وزيــادة عــدد
الكــوادر ،وهــذا بحــد ذاتــه ظاهــرة إيجابيــة ،فالتنافــس
علــى تقــدمي األفضــل للمجتمــع الرياضــي ،فنجــد اآلن أن
الــدورات مبثابــة كيانــات لهــا هيكلهــا وجلانهــا املتنوعــة
واملتخصصــة ،ويتــم االســتعانة بــذوي الكفــاءات فمثــا
جنــد أن دوراتنــا اخليريــة تســتعني بالهــال األحمــر لتقــدمي
خدمــة اإلســعاف اليومــي ،وتســتعني ببعــض اخلبــراء يف
مجــال الصوتيــات لتنظيــم عمليــة النقــل املباشــر يف
منطقــة الــدورة ،هــذا فضــا عــن االســتعانة ببعــض
اخلبــراء الفنيــن يف مجــاالت اإلعــام احلديــث ،ومجــاالت
التحكيــم واألنظمــة الرياضيــة ،فهنــاك بعــض الــدورات لهــا
نظــام خــاص والئحــة عقوبــات مســتمدة بالطبــع مــن لوائــح
محليــة أو دوليــة.
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علــى ضــوء ذلــك ،يــرى الرويعــي ضــرورة أن تتطــور هــذه
الــدورات ،بــأن تكــون هنــاك جلنــة تنســيقية بــن هــذه
الــدورات ،خصوصــا الكبيــرة منهــا ،ألن مجــرد اللقــاء بــن
اللجــان املنظمــة للــدورات تفــرز جملــة مــن املقترحــات التــي
تخــدم العمــل الرياضــي بشــكل مباشــر ،وأن تكــون لدينــا
جلنــة حتكيــم خيريــة تطوعيــة ،كمــا هــو احلــال بالنســبة
للجنــة املعلقــن ،وآمــل بــأن تتبنــى املؤسســات التجاريــة
هــذه الــدورات بصــورة مباشــرة ،حتــى تكــون مبثابــة تســويق
لهــذه املؤسســات ،ودعــم للــدورات.

نعم للترسيم  ..ال للشخصنة:

مــن جانبــه أكــد رئيــس اللجنــة املنظمــة ملهرجــان دورة
الــزواج اخليــري بتــاروت نبيــل آل عمــران بأنــه ال يؤيــد

معلق رياضي

العــدد الكبيــر لــدورات احلــواري ســواء يف شــهر رمضــان
او فيمــا عــدا ذلــك مــن أشــهر العــام ،وان كانــت حتمــل
عنــوان "اخليــر" ،موضحــا ان تلــك الــدورات اخليريــة
يجــب ان تكــون حتــت مظلــة رســمية كاجلمعيــات
اخليريــة ،كــي تصبــغ بالصبغــة الرســمية وتبعــد عــن مــا
يســمى بالشــخصنة ..موضحــا بــأن وجودهــا حتــت املظلــة
الرســمية يعطيهــا سالســة يف التعامــل مــع الفــرق املشــاركة
ومــع مختلــف فئــات املجتمــع مــن داعمــن ومتابعــن ،كمــا
انــه يعطيهــا القــوة يف اتخــاذ القــرارات ،ممــا بســاهم يف
رقــي الــدورات اخليريــة وظهورهــا باملظهــر الالئــق الــذي
يشــجع اجلماهيــر علــى احلضــور ومتابعتهــا ،ممــا ينعكــس
ايجابيــا علــى قــوة الدعــم الــذي تتحصــل عليهــا تلــك
الــدورات اخليريــة.

الثور اإليطالي
المبورجيني هوراكان

سيارات
حوار

إعداد :عبدالكرمي فائز عبدالكرمي السنان
Instagram \ @SenanCars

ســوف أحتــدث عــن ســيارة مــن ســيارات المبورجينــي
العنيفــة يف ادائهــا والتــي حققــت مبيعــات قياســية منــذ
اطالقهــا .

نبذة عن شركة المبورجيني:

هــي شــركة إيطاليــة ابتــدأت بصنــع اجلــرارات بواســطة
(المبورجينــي فيروتشــيو) يف منتصــف القــرن العشــرين ,
وكان مغــرم بالســيارات الرياضيــة منــذ الصغــر  ,قــرر
أن يشــتري ســيارة مــن شــركة فيــراري يف عــام 1958م
 ,ولكــن كانــت كثيــرة اإلعطــال ,ذهــب بهــا الــى مؤســس
شــركة فيــراري (إنــزو فيــراري) وأخبــره إن الســيارة كثيــرة
اإلعطــال ,فــرد (إنــزو فيراري)عليــه قائــا  :اصنــع أفضــل
منهــا إن اســتطعت (باملعنــى املجــازي)  ,ومــن بعدهــا قــرر
(المبورجيني فيروتشــيو) أن يصنع أول ســيارة من شــركة
المبورجينــي ملنافســة (إنــزو فيــراري) وبــدأ بإنتاجهــا
منــذ عــام  1963م وأصبحــت الشــركة تنتــج الســيارات
الرياضيــة البحتــه حتــى اليــوم.
متــارس شــركة المبورجينــي نشــاط التجــاري مــن مبيعــات
وصيانــة عبــر وكليهــا لــدى اململكــة العربيــة الســعودية
الغســان للســيارات.

الشكل اخلارجي:

تتميــز المبورغينــي (هــوراكان) مــن األمــام بشــكلها الوحــش
الغاضــب املفعمــة باخلطــوط التصميميــة  ,وتتمتــع بفتاحتا
تهويــة كبيرتــن يف أســفل صــدام األمامــي لصالــح فتحــة
طوليــة تبــدو وكأنهــا مكونــة مــن ثــاث فتحــات ,ومــزودة
مبصابيــح (ليــد) مــن األمــام  .علــى البونيــه يوجــد شــعار
عالمــة المبورجينــي (الثــور) ,وشــنطة املركبــة أيض ـاً مــن
األمــام بــدالً مــن اخللف.الزجــاج األمامــي املســتخدم أكثــر
زجــاج مائــل يف الصناعــة كلهــا .مت دعــم املركبــة بشاســيه
املنيــوم مغــزول بأليــاف الكاربــون فايبــر ليبلــغ وزن الســيارة
 1422كــج.
وهــي مفعمــة مــن اجلوانــب بخطــوط تصميميــة بســيطة
ونظيفــة لتســهيل عمليــة تدفــق الهــواء ,ومــزودة بفتحتــا
تبريــد مــن اجلانــب األســفل واألعلــى.
مــن اخللــف تتميــز الســيارة بوجــود أربــع فتحــات
للعــادم التــي تظهــر صــوت املركبــة الشــرس ,وأيضــاً
مــزودة مبصابيــح (ليــد) مــن اخللــف .احملــرك خلفــي-
وســطي,وغطاء احملــرك ميكــن اختيــاره إمــا زجــاج أو
بالســتيك .تتمــع بشــبك طولــي الشــكل لتهويــة احملــرك
حتــت املصابيــح اخللفيــة .تتضمــن الســيارة مبــا يربــو مــن
تســعة عشــر لــون خارجــي ومتتــاز بأنــواع مختلفــة مــن
العجــات متميــزة التصاميــم يختارهــا العمــاء حســب
الرغبــة.

املقصورة الداخلية:

تتميــز مــن الداخــل بطابــع الطائــرات احلربيــة التــي تــؤدي
الــى املتعــة بالقيــادة والرفاهيــة .شــركة المبورجينــي منــذ
عهدهــا تســتخدم اجللــود الطبيعيــة الفاخــرة.
وتتمتــع مبقــود رياضــي بحــت وفيــه بعــض املواصفــات التــي
يحتاجهــا الســائق عنــد القيــادة ,ويوجــد بــه ثــاث وضعيــات
للقيــادة :
 -1وضعية الطرق السريعة .
 -2وضعية القيادة الرياضية .
 -3وضعية القيادة يف احللبات.
خلــف املقــود يوجــد مبــدالن لتغييــر مســار القيــر .الطبلــون
عبــارة عــن شاشــة رقميــة واحــدة فيهــا كل معلومــات
املركبــة وميكــن التحكــم بهــا  .واجلديــر بالذكــر أن
شــركة المبورجينــي توفــر لعمالئهــا إمكانيــة طلــب املركبــة
باملواصفــات التــي يرغــب بهــا الزبــون.

احملرك:

دفــع رباعــي مبحــرك يبلــغ ســعة  5.2لتــر ,ذو عشــر
إســطوانات بقــوة  610حصــان عنــد  8250د\د ويبلــغ
اقصــى عــزم دوران  560نيوتــن.م عنــد  6500د\د بســبع
تغييــرات.
تتســارع المبورجينــي (هــوراكان) مــن الســكون حتــى 100
كــم\س  3.2ثــوان,
ومن السكون حتى  200كم\س  9.9ثوان.

آرائي يف السيارة من حيث جتربتي الشخصية:

المبورجينــي (هــوراكان ) هــي بديلة البورجيني (جاالردو),
وبالطبــع أصبحــت قيادتهــا ناعمــة وأقــوى بكثيــر مــن
الشــكل السابق.الســيارة مــن الشــكل اخلارجــي والداخلــي
جميلــة وفخمــة جــداً وأصبحــت أطــول وأعــرض وبالتأكيــد
أوســع مــن الداخــل  .قيــادة الســيارة بشــكل عــام ثابتــه علــى
الطرقــات وعلــى الســرعات العاليــة  ,وردة فعلهــا عنيفــة
جداً.مــن املواصفــات اجلديــدة التــي أعجبتنــي يف الســيارة
أصبــح بهــا هيدروليــك لرفعهــا علــى الطــرق أو املطبــات
املرتفعة.والســيارة ليســت لإلســتعمال اليومــي.
عدد األسطوانات

منافسي السيارة:

( -1)S 650مكالرين
( -2 (Italia 458فيراري
( -3 )turbo s 911بورش

V10

عدد الليترات

5.2L

التسارع من  100-0كم\س

 3.2ثوان

ناقل احلركة

أوتوماتيك

السرعة القصوى

 325كم\س

سعر املركبة

يبتدأ من  988الف ريال سعودي
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مقالة

نظام القيم
وحقوق اإلنسان
محمد محفوظ

يشــكل الوعــي قفــزة نوعيــة يف حيــاة اإلنســان  ،بوصفــه الشــرط الضــروري يف األرض فكـــــأمنا قتل الناس جميعا ومن أحـــــــياها فــــكأمنا أحيا الناس
لتوفــر الكثيــر مــن اإلمكانــات املعنويــة والفكريــة واملاديــة  ،وطــرق التعاطــي جميعــا] .
احلســن واإليجابــي مــع الكثيــر مــن األمــور والقضايــا التــي يحتاجهــا
لهــذا فــإن تنظيــم معادلــة احلــق والواجــب يف الدائــرة الشــخصية ،يتــم يف
اإلنســان يف هــذا العصــر .
إطــار املصلحــة االجتماعيــة العامــة ..حيــث أن هــذه املعادلــة يف الدائــرة
لهــــــذا فإنــه كلمــا يتعمــق الوعــي يف حيــاة اإلنســان ،يتقــدم خطــوات يف ســبر الفرديــة ليســت مطلقــة  ،وإمنــا هــي مقيــدة بالبعــد االجتماعــي واإلنســاني
لعنصــري احلــق والواجــب  ،مبعنــى أن واجبــات اآلخريــن وحقوقهــم تشــكل
أغــوار الكــون وأســراره ،وامتــاك املزيــد مــن ناحيــة العلــم واملعرفــة.
ً
ً
عنصــرا أساســيا يف احلقــوق والواجبــات يف الدائــرة الفرديــة  ،لهــذا فإننــا
والوعــي اإلنســاني ال ميتلــك حــدوداً معينــه يقــف عندهــا  ،فهــو إذا لــم نرفــض مــا ذهــب إليــه الفــرد يــون مــن أن حــق الفــرد غايــة يف ذاتــه ونقــر
يتقــدم يف آفاقــه وحركتــه  ،فأنــه ال يقــف عنــد حــدوده الســابقة  ،وإمنــا بــأن احلقــوق الشــخصية تطبــق يف إطــار احلقــوق اإلنســانية العامــة  ..وأي
يتأخــر ويرجــع خطــوات إلــى الــوراء  .ألن الوعــي عمليــة كســبية  ،والعمليــات تصــرف أو عمــل فــردي يضــر بــأي حــق اجتماعــي أو إنســاني آخــر  ،يجمــد
الكســبية يف حيــاة اإلنســان تزدهــر وتنمــو برعايــة اإلنســان لهــا واســتمراره احلــق الشــخصي  ،ويفتــح املجــال لتطبيــق احلــق االجتماعــي العــام .
عليهــا والتشــبث بأســباب بقائهــا  .كمــا أنهــا تتأخــر إلــى الــوراء إذا أهملهــا
كمــا أن الواجبــات الشــخصية ،ينبغــي أن تتوجــه إلــى خدمــة املصلحــة
اإلنســان  ،ولــم يتمســك بأســباب منوهــا وازدهارهــا .
العامــة أيض ـاً ،كمــا تخــدم املصلحــة اخلاصــة ،وإذا تعارضــت املصلحتــان،
ومــن األمــور األساســية التــي ينبغــي أن تتعمــق يف حركــة وعــي اإلنســان قدمــت العامــة علــى اخلاصــة.
الفــرد واملجتمــع  ،وأن واجبــات اإلنســان يف هــذه احليــاة وحقوقــه متالزمــة
 ،مبعنــى أنــه كلمــا التــزم اإلنســان بواجباتــه وأدى التزاماتــه  ،بــذات القــدر فاملوظــف الــذي يلتــزم بواجبــه الشــخصي  ،فأنــه يحقــق لنفســه رغبتهــا
حصــل علــى حقوقــه " واحلصــول هــذا ال يعنــي الفوريــة يف التحقــق وإمنــا يف احلصــول علــى املــال والــرزق  ،كمــا أنــه يحقــق مصلحــة عامــة يف إنهــاء
معامــات املراجعــن  ،وإذا تعــارض الواجــب الشــخصي الــذي يقــوم بــه
لعامــل الزمــن أهميتــه اخلاصــة يف هــذا املجــال " .
ً
املوظــف مــع املصلحــة العامــة  ،فأنــه ملــزم قانونـا بتقــدمي املصلحــة العامــة
لهــذا فــإن مــن احلقائــق الثابتــة  ،أن احلــق والواجــب عنصــران متكامالن يف علــى اخلاصــة  .فاملوظــف الــذي يخــاف اإلرهــاق والتعــب فيؤخــر معامــات
الدائــرة اإلنســانية وعلــى صلــة لصيقــة بشــخص اإلنســان  ،حيــث أن كمــال النــاس ومراجعاتهــم حفاظــاً علــى راحتــه ومصلحتــه اخلاصــة  ،فإننــا ال
إنســانيته ونقصانهــا مرهونــان بقــدر متتعــه بحقوقــه  ،والتزامــه بواجباتــه  ،نقبــل كالمــه  ،ونحثــه علــى التعــب وااللتــزام بالواجــب الشــخصي يف ســبيل
فــإذا كانــت املعادلــة بــن ( احلــق والواجــب) مكتملــة العناصــر واألبعــاد فــأن املصلحــة العامــة .
إنســانيته كاملــة " مبعنــى أنــه يعيــش وضعــا إنســانيا متقدمــا علــى املســتوى
املــادي والروحــي "  .وكلمــا تعــددت مواقــع اخللــل يف هــذه املعادلــة  ،كان وهنــا ينبغــي التذكـــــير مبســألة أساســية وهــي  :أن املصالــح الفرديــة
الشــخصية  ،ال ميكــن أن تتحقــق بعيــداً عــن الوســط االجتماعــي  ،باعتبــار
االنتقــاص مــن إنســانيته بنفــس ذلــك القــدر .
أن اإلنســان كائــــن حيــوي اجتماعــي بطبعــه  ،لذلــك ال بــد مــن تقــدمي
ولهــذا أعتبــر اإلســام أن االعتــداء علــى نفــس واحــدة اعتــداء علــى املصالــح االجتماعيــة العامــة  ،علــى املصلحــــة الشــخصية حــن التعــــارض
اإلنســانية كلهــا ،كمــا أن إنقــاذ نفــس إنقــاذ لإلنســانية جمعــاء [..مــن أجــل والــــتناقض  ..ألن الفــرد ال ميكنــه أن يتمتــع مبصاحلــه الشــخصية بــدون
ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســرائيل أنــه مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس أو فســــــــاد وســط اجتماعــي ســليم مبعنــى أن للمجتمــع شــخصية معنويــة ( اعتباريــة )
 38الخط  -العدد - 54رمضان ١٤٣٦هـ  /يوليو ٢٠١٥م

مقالة
ال تتحقــق إال بــأن يــؤدي كل فــرد ينتمــي إلــى هــذا املجتمع وظيفــة اجتماعية
وتتشــكل مــن خــال هــذه املســألة الشــخصية االجتماعيــة العامــة التــي
قوامهــا جهــود اإلنســان الفــرد يف هــذا املجتمــع  ..مــن هنــا فإننــا نســتطيع
القــول أن التــزام اإلنســان بواجبــه هــو عبــارة عــن حتقيــق حقــوق البعــض
اآلخــر مــن النــاس فلــو أن املوظــف يف أدارتــه التــزم بواجبــه الوظيفــي بشــكل
جيــد فإنــه ســيحقق ويوفــر حقــوق املواطنــن املراجعــن  ،كمــا أن األســتاذ
يف املدرســة حينمــا يلتــزم بواجبــه يف شــرح الــدرس وتنميــة مواهــب الطلبــة
العلميــة واملدرســية فإنــه ســيوفر التزامــه هــذا حقــوق الطلبــة يف الــدرس
والتحصيــل العلمــي .
كمــا أن العامــل يف املعمــل واملصنــع حينمــا يلتــزم بواجبــه العملــي والوظيفــي
يف االهتمــام بجــودة والتقنيــة املاديــة أو الســلعة التــي ينتجهــا  ،فأنــه ســيوفر
حقــوق املســــتهلك فيمــا يرتبــط باملــواد التــي يســتهلكها .
وهكــذا جنــد أن الواجبــات واحلقــوق متالزمــة مــع بعضهــا البعــض  ،بحيــث
أنــه لــو كان الواحــد منــا التــزم بواجبــه وأدى وظيفتــه وأعمالــه علــى أكمــل
وجــه لتحققــت حقــوق اآلخريــن  ..لهــذا فإننــا نقــول أن االلتــزام بالواجــب ،
هــو الطريــق الســريع لتحقيــق احلقــوق وتوفيــر املتطلبــات .
ويف إطار تالزم احلق بالواجب نؤكد على مسألتني أساسيتني وهما :
 )1ابــدأ بنفســك  ،وال تنتظــر مــن اآلخريــن أن يلتزمــوا بواجبهــم  ،مبعنــى أن
الكثيــر مــن النــاس يتخلــون عــن االلتــزام بواجباتهــم حتــت عنــوان وتبريــر أن
اآلخريــن ال يلتزمــون بذلــك وهكــذا يتخلــى اجلميــع عــن االلتــزام بواجبهــم
حتــت عنــوان وتبريــر أن اآلخريــن ال يلتزمــون بذلــك وهكــذا يتخلــى اجلميــع
عــن االلتــزام بواجباتهــم  ،فتضيــع حقــوق اجلميــع  ..لهــذا فــإن احلــل
الفعــال  ،هــو أن يبــدأ كل واحــد منــا بااللتــزام  ،ويشــجع غيــره علــى ذلــك.
فالقاعــدة الذهبيــة لتحقيــق معادلــة احلــق والواجــب يف احليــاة العربيــة ،
هــي أن يبــدأ كل مــن موقــع عملــه بااللتــزام مبســؤولياته وأعمالــه .
 )2إن التطــور االجتماعــي مرهــون بقــدرة أبنــاء املجتمــع علــى حتقيــق
هــذه املعادلــة يف احلركــة االجتماعيــة  ،إذ أن تــوازن العالقــة بــن احلــق
والواجــب  ،هــو الــذي يهيــئ األرضيــة املناســبة لإلقــاع احلضــاري مــن قبــل
أبنــاء املجتمــع .
لهــذا فــإن حتقيــق هــذه املعادلــة ليــس مســألة فرديــة محضــة  ،وإمنــا هــي
مرتبطــة بأبنــاء املجتمــع مبختلــف قطاعاتــه وشــرائحه  .فــإذا لــم تكــن
العالقــة متزنــة بــن واجــب الشــريحة االقتصاديــة امليســورة وحقوقهــا ،
فإنهــا لــن تشــارك بفعاليــة يف البنــاء االقتصــادي واالجتماعــي  ،كمــا أنــه
إذا لــم تكــن العالقــة متزنــة بــن حقــوق الشــريحة املثقفــة وواجباتهــا  ،فإنهــا
لــن تشــارك بإمكاناتهــا املعرفيــة واالجتماعيــة يف البنــاء والتطــور  ..وهكــذا
بقيــة الشــرائح والقطاعــات ،فتحقيــق مفهــوم العــدل بــن الواجــب واحلـــــق
عمليــة تاريخيــة ،تعتمــد علــى الوعــي اجلمعــي وحــاالت التضامــن والتكاتــف
االجتماعــي ،لهــذا فهــي قاعــدة التقــدم ومنطلــق التطــور ،والســبيل األفضــل
للمشــاركة اجلمعيــة يف البنــاء والعمــران احلضــاري.
وإن ضمــان احلقــوق يف املنظــور اإلســامي وعــدم التعــدي عليهــا حتــت
أي مبــرر ،هــو وجــود النظــام الــذي ينظــم العالقــات ،ويضبطهــا بعيــدا عــن
اإلفــراط والتفريــط ..فــا حقــوق للفــرد واملجتمــع  ،بــدون مرجعيــة عليــا
ينتظــم حتــت لوائهــا ومظلتهــا اجلميــع  .لذلــك جنــد أن اإلمــام علــي يشــير

إلــى هــذه احلقيقــة بقولــه  :املعــروف عندهــم مــا عرفــوا واملنكــر عندهــم مــا
أنكــروا  ،مفزعهــم يف املعضــات إلــى أنفســهم وتعويلهــم يف املهمــات علــى
أرائهــم  ،كأن كل امــرئ منهــم أمــام نفــه قــد أخــذ منهــا فيمــا يــرى بعــرى
ثقــات وأســباب محكمــات"  ..فــا ميكــن أن تصــان احلقــوق ،حينمــا تنتشــر
الفوضــى ،ويغيــب النظــام ..وذلــك ألن كل متواليــات هــذا الغيــاب تنعكــس
ســلبا علــى واقــع حقــوق اإلنســان يف املجتمــع ..لذلــك جنــد أن املجتمــع
الــذي يعانــي حربــا داخليــة وأهليــة ،ال يتمكــن مــن صيانــة حقــوق اإلنســان
فيــه ،و ذلــك ألن مفاعيــل غيــاب النظــام حتــول دون احتــرام اإلنســان
وصيانــة حقوقــه .والدعــوة إلــى النظــام لضمــان احلقــوق  ،ال تشــرع بطبيعــة
احلــال إلــى االســتبداد واحلكــم املطلــق  ،ألن هــذا بــدوره أيضــا ميتهــن
الكرامــات ويدمــر نظــام احلقــوق يف املجتمــع  ..مــن هنــا نصــل إلــى حقيقــة
أساســية وهــي :أن النظــام الــذي يكفــل احلريــات للمجتمــع ،هــو النظــام
القــادر علــى صيانــة حقــوق اإلنســان ..ومــن أجــل أن ال تكــون الدعــوة إلــى
النظــام ،دعــوة إلــى االســتبداد واالســتفراد بالــرأي واحلكــم املطلــق .بلــور
اإلســام مجموعــة مــن القواعــد والقضايــا ،التــي تشــكل مبجملهــا النظــام
الدميقراطــي الــذي يحظــى بشــرعية وشــعبية اجتماعيــة .وهــذه القواعــد
هــي:
 -1دعــوة الوالــي واحلكــم إلــى العنايــة بــذوي احلاجــات والعمــل علــى توفيــر
كل األســباب واحلقائــق املفضيــة إلــى رضــا العامــة  ..فالهــم األساســي
ينبغــي أن يتجــه إلــى إرضــاء الســواد األعظــم مــن النــاس وذلــك عبــر
سياســات وممارســات تتجــه بشــكل مباشــر إلــى حاجاتهــم ومتطلباتهــم
األساســية ..
 -2دعــوة آحــاد املســلمني إلــى رفضــه كل أشــكال العبوديــة والظلــم  ،وحثهــم
الدائــم إلــى نيــل حقوقهــم وحرياتهــم  .إذ يقــول [ :وال تكــن عبــد غيــرك
وقــد خلقــك اهلل حــرا].
 -3حتديــد نظــام العالقــة واملســؤوليات املتبادلــة بــن احلاكــم واحملكــوم ..
إذ قــال [ أي النــاس إن لكــم علــي حقــا  .. ]..ودعــا اإلســام املســلمني
إلــى التعامــل مــع احلــكام بعيــدا عــن أشــكال الغطرســة واجلبــروت .وألــزم
املســئولني مهمــا علــت مســؤولياتهم أن يعيــش كمــا يعيــش النــاس بــدون
متيــز أو اســتئثار أو طغيــان إذ يقــول [ أأقنــع مــن نفســي بــأن يقــال أميــر
املؤمنــن وال أشــاركهم يف مــكارة الدهــر أو أكــون لهــم أســوة يف جشــوبة
العيــش ] .ودعــا إلــى تنفيــذ القانــون بــدون مواربــة أو متييــز إذ يقــول
[وال يكونــن احملســن واملســيء عنــدك مبنزلــة ســواء ]  ..وعمــل مــع والتــه
علــى توفيــر كل حاجــات املجتمــع ومنــع االحتــكار ودعــا إلــى املبالغــة يف
الرفــق فــا أنظمــة تعســفية وال قــرارات مصــادرة وال إجــراءات حتــول دون
ممارســة النــاس حرياتهــم علــى مختلــف املســتويات ..
 -4نزاهــة اجلهــاز القضائــي ،وذلــك عبــر اختبــار أكفــأ وأنــزه املؤهلــن
ملمارســة القضــاء .وذلــك ألن الكثيــر مــن التجــاوزات التــي حتــدث جتــاه
حقــوق اإلنســان يف كثيــر مــن الــدول ،هــي مــن جــراء تفشــي الفســاد يف
اجلهــاز القضائــي الــذي مهمتــه حمايــة القوانــن وصيانــة املــال العــام
وحقــوق النــاس ..فحينمــا ال يكــون القضــاء مســتقال أو تتفشــى فيــه مظاهــر
الفســاد ،فحينــذاك ســتتعاظم مظاهــر امتهــان كرامــة اإلنســان والتعــدي
علــى حقوقــه ..لذلــك فــإن صيانــة حقــوق اإلنســان ،تتطلــب جهــازا قضائيــا
نزيهــا ويتمتــع بصالحياتــه بشــكل كامــل..
وجمــاع القــول أن صيانــة حقــوق اإلنســان الميكــن أن تنجــز بعيــدا عــن نظــام
القيــم الــذي يعلــي مــن شــان احلقــوق ويدافــع عنهــا ويوفــر البيئــة املناســبة
لتطورهــا وتعزيزهــا يف البيئــة االجتماعيــة .
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منوعات

كيف تتعامل مع

درجات الحرارة العالية في الصيف
َّ
وهــل علينــا بدرجــات حــرارة
لقــد بــدأ فصــل الصيــف
عاليــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى وكلنــا نعــرف الكثيــر مــن
األســباب التــي جتعــل األرض تنقلــب علينــا بهــذه الصــورة
إلحــداث التــوازن الــازم نتيجــة لعبــث اإلنســان املبالــغ
فيــه يف البيئــة .نحــاول يف هــذا املقــال إرشــادك لبعــض
اخلطــوات التــي تســاعد يف تخطــي درجــات احلــرارة
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العاليــة ومحــاول التعامــل معهــا.
.1البعد عن التعرض املباشر للشمس:
يف األيــام ذات درجــات احلــرارة العاليــة مــن األفضــل أن
تظــل يف املنــزل وال تخــرج إلــى الشــارع ولكــن إن كان البــد
مــن اخلــروج يجــب أن تتجنــب التعــرض املباشــر للشــمس
صباحــا وحتــى الســاعة  4مســا ًء
مــن الســاعة 10
ً
أمــا بالنســبة لألطفــال يجــب أن يظــل األطفــال
يف االماكــن البــاردة بعيـدًا عــن احلــرارة مهمــا
كان الســبب وعــدم خروجهــم يف هــذا الوقــت
أبـدًا
إرتــداء النظــارات الشمســية ووضــع واقــي
الشــمس مــن األشــياء الضروريــة إذا
اضطــررت للخــروج يف درجــات احلــرارة
العاليــة فهــي تقلــل مــن التأثيــر الضــار للحرارة
والشــمس علــى العينــن والبشــرة لذلــك تأكــد
مــن اســتخدام أحــد واقيــات الشــمس القويــة
وارتــداء نظــارات الشــمس
.2ارتداء املالبس اخلفيفة البسيطة:
يجــب يف هــذه األجــواء ارتــداء املالبــس
القطنيــة اخلفيفــة الفضفاضــة واالبتعــاد عــن
املالبــس املصنوعــة مــن األليــاف الصناعيــة
والبوليســتر كمــا يجــب أن ترتــدي األلــوان
الفاحتــة واألبيــض ألنهــا تعكــس آشــعة
الشــمس وحرارتهــا
– يجــب ارتــداء غطــاء الــرأس لغيــر احملجابــات
لتجنــب اإلصابــة بضربــة الشــمس أما بالنســبة
للمحجبــات مــن األفضــل ارتــداء القبعــات أو
حمــل املظلــة هــذا أفضــل وأكثــر ســا ًما
– عــدم وضــع املكيــاج بالنســبة للســيدات ألن
احلــرارة العاليــة ســتؤثر علــى البشــرة واملــواد
الكيميائيــة التــي يحويهــا املكيــاج
– مــن املفضــل أال يتــم ارتــداء االكسســوارات
املعدنيــة فهــي ســترفع مــن درجــة حــرارة
البشــرة وتعطيــك إحســاس باحلــرارة
– بالنســبة للســيدات ذوات الشــعر الطويــل مــن
املفضــل لشــعرك وصحتــه أن يتــم تقصيــره يف
هــذا األوقــات احلــارة
.3ارتداء األحذية املفتوحة:
النعــال للرجــل والصنــدل للســيدات مــن
أفضــل األحذيــة التــي ميكــن ارتدائهــا يف
الصيــف بشــرط أن تكــون مريحــة .مــن
األفضــل أن تكــون اجلــوارب خفيفــة قطنيــة

لتســاعد علــى ترطيــب القدمــن
.4اإلحتفاظ بترطيب اجلسم:
يف األيــام التــي ترتبفــع فيهــا درجــات احلــرارة بشــكل
كبيــر يجــب أن تتنــاول الكثيــر مــن امليــاه البــاردة ســواء
كنــت تشــعر بالعطــش أو ال كمــا يجــب أن تتنــاول البدائــل
الصحيــة للميــاه مثــل العصائــر ومــن املفضــل أن تكــون
العصائــر الطبيعيــة
– ابتعــد عــن امليــاه الغازيــة والصودا واملشــروبات ذات نســبة
الســكر العاليــة كمــا يجــب أن تقلــل مــن تنــاول املشــروبات
املنشــطة التــي حتتــوي علــى الكافيــن ألنهــا تســاعد علــى
ســرعة اخــراج امليــاه مــن اجلســم
– عندمــا تشــعر باحلــر الشــديد حــاول أن تبلــل بعــض
املناشــف بامليــاه البــاردة ومررهــا علــى بشــرة وجهــك ويديك
 .5تناول اخلضر والفاكهة:
تنــاول الفاكهــة واخلضــر مــن األساســيات يف جميــع
األوقــات وخاصــة يف األوقــات احلــارة فهــي حتتــوي علــى
الكثيــر مــن امليــاه والفيتامينــات واملعــادن التــي تســاعد علــى
اإلحتفــاظ برطوبــة اجلســم كمــا تعطيــك نســبة معقولــة
مــن الســكريات التــي حتتاجهــا مــن أجــل حتســن نشــاطك
خــال األوقــات احلــارة.
– جتنــب تنــاول األطعمــة الســريعة التــي حتتــوي علــى
الكثيــر مــن الدهــون
– هنــاك بعــض الوصفــات للشــربة البــاردة حــاول أن
تتناولهــا أفضــل مــن األطعمــة الســاخنة
 .6االستحمام:
االســتحمام يف مثــل هــذه الظــروف يجــب أن يكــون باملــاء
البــارد كمــا يجــب أن يكــون علــى فتــرات متقاربــة للتخلــص
باســتمرار مــن آثــار العــرق كمــا أنــه يحافــظ علــى ترطيــب
اجلســم
– يجــب التأكــد مــن تنظيــف بشــرة الوجــه بانتظــام مــن 3
إلــى  4مــرات يوم ًيــا
 .7يف املنزل:
يجــب اغــاق النوافــذ يف أوقــات النهــار حتــى حتتفــظ
ببعــض الرطوبــة داخــل املنــزل ألنــك إن فتحتهــا لــن تدخــل
إال الكثيــر مــن احلــرارة مــا يســمى (الصهــد) ويف الليــل
وبعــد مغيــب الشــمس يجــب فتــح النوافــذ لترطيــب اجلــو
داخــل املنــزل فمــن املفتــرض أن درجــات احلــرارة يف الليــل
تكــون أقــل كثي ـ ًرا مــن النهــار يف وجــود الشــمس.
نتمنــي أن يوفــر لكــم هــذا املقــال معلومــة مفيــدة حــول
كيفيــة التعامــل مــع ارتفــاع درجــة احلــرارة يف الصيــف .
نقتــرح علــي مــن يهتــم بالرجيــم اإلطــاع علــي هــذا املقــال
رجيــم الصيــف.

منوعات

ماهي فوائد العسل األسود اكتشف أهم فوائد العسل األسود الصحية
الكثيــر مــن األشــخاص يتســائلون عــن فوائــد العســل
االســود وعــن فوائــدة الصحيــة والقيمــة الغذائيــة لــه
وأهميتــه جلســم اإلنســان ولذلــك فإننــا قمنــا بتجميــع أهــم
الفوائــد الصحيــة للعســل األســود فتابعــوا قراءتهــا معنــا
يف مقالــة فوائــد العســل االســود فالعســل األســود يحتــوي
علــى نســبة عاليــة مــن املــواد والعناصــر الغذائيــة الهامــة
للجســم كاحلديــد والكالســيوم واملاغنســيوم والفســفور
ويحتــوي علــى الكربوهيــدرات والفيتامينــات ويحتــوي علــى
نســبة منخفضــة مــن الدهــون ولذلــك فهــو ميتلــك العديــد
مــن الفوائــد الصحيــة
فوائد العسل االسود
 -1املــواد املضــادة لألكســدة :يحتــوي العســل األســود علــى
نســبة عاليــة جــدا مــن املــواد املضــادة لألكســدة أكثــر مــن
الســكر العــادي ممــا يجعلــه مفيــد جــدا يف التقليــل مــن
خطــر اإلصابــة مبــرض الســرطان كمــا أنــه يحمــي مــن
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
-2الروماتيــزم والعظــام  :للعســل األســود خــواص مضــادة
لاللتهابــات وبذلــك فهــو يســاعد علــى عــاج الروماتيــزم
والتهــاب املفاصــل ،كمــا أنــه يحافــظ علــى صحــة العظــام
الحتوائــه علــى عنصــر الكالســيوم
 -3الســمنة :يوجــد بالعســل مــادة تســمى البوليفينــول
لهــا تأثيــر مضــاد لألكســدة وقــد ثبتــت فعاليتهــا يف تقليــل
الســمنة واحلــد مــن زيــادة الــوزن وهــو كذلــك يعمــل علــى
تقليــل امتصــاص الســعرات احلراريــة باجلســم.
 -4الصــداع :يعتبــر العســل األســود عــاج جيــد للصــداع
حيــث أنــه يحتــوي علــى فيتامــن ب  6وحمــض البانتوثنيــك
والــذي يــؤدي نقصهمــا إلــى حــدوث الصــداع والشــعور
بالتعــب واإلجهــاد
اجلهــاز العصبــي :يحتــوي العســل األســود علــى
-5
عنصــر املاغنســيوم والــذي يســاعد علــى تنشــيط اجلهــاز
العصبــي وهــو يعمــل كذلــك علــى االســترخاء لألعصــاب

واألوعيــة الدمويــة حيــث
أن نقــص املاغنســيوم
باجلســم إلــى ارتفــاع
ضغــط الــدم والتشــنجات
ا لعضليــة .
 -6األنيميــا :يحتــوي
العســل األســود علــى نســبة
عاليــة مــن عنصــر احلديــد
الهــام جــدا لتكويــن
الهيموجلوبــن بالــدم ممــا
يجعلــه عنصــرا فعــاال جــدا
يف عــاج األنيميــا وفقــر
الــدم.
-7حــب الشــباب :يحتــوي
حــب الشــباب علــى حمــض
الالكتيــك والــذي يســاهم بــدوره ويعمــل علــى تخفيــف حــب
الشــباب.
 -8البوتاســيوم :يحتــوي العســل األســود علــى نســبة مــن
عنصــر البوتاســيوم والــذي يعمــل علــى حفــظ التــوازن
احلامضــي والقاعــدي بخاليــا اجلســم ،ويلعــب البوتاســيوم
دورا هامــا جــدا يف األعصــاب وتقلــص العضــات
واحلفــاظ علــى صحــة القلــب.
 -9مــرض الســكري :يســاعد العســل األســود علــى تنظيــم
مســتوى الســكر يف الــدم ،حيــث أنــه يحتــوي علــى نســبة
ســكر منخفضــة ممــا يســاعد علــى إبطــاء عمليــة التمثيــل
الغذائــي للجلوكــوز ،وهــو يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن
الكــروم والــذي يــؤدي نقصــه إلــى ضعــف حتمــل اجللوكــوز
ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب نســبة الســكر يف الــدم.
 -10الصحــة اجلنســية :يســاعد العســل األســود علــى
تعزيــز الصحــة اجلنســية حيــث أنــه يحتــوي علــى عنصــر
املنجنيــز الــذي يســاعد علــى إنتــاج الهرمونــات اجلنســية،

كمــا يســاعد علــى حتســن عمــل اجلهــاز العصبــي والوقايــة
مــن اجللطــات الدمويــة
 -11اإلمســاك :ميكن اســتخدام العســل األســود يف عالج
اإلمســاك عــن طريقــة اســتخدامه مــع احلليــب يف احلقــن
الشــرجية مثــل احلقــن الشــرجية لفوســفات الصوديــوم
املســتخدمة لألطفــال يف املستشــفيات.
 -12احليــض :تعانــي املــرأة دائمــا أثنــاء فتــرة احليــض مــن
نقصــان يف عنصــر احلديــد يف اجلســم وبذلــك فالعســل
األســود ميــد اجلســم باحلديــد الــذي مينــح اجلســم القــوة
والصحــة ،كمــا أن الكالســيوم واملاغنســيوم املوجــود يف
العســل األســود تســاعد علــى متنــع تخثــر الــدم وتعمــل
علــى تخفيــف تشــنجات احليــض واحلفــاظ علــى صحــة
عضــات الرحــم.
وبذلــك فالعســل األســود يعتبــر جوهــرة ســوداء متتلــك
العديــد مــن الفوائــد والعــن اصــر التــي يكــون اجلســم يف
حاجــة دائمــة لهــا فاحــرص علــى تنــاول العســل األســود
دائمــا.

فوائد تجميلية للعسل
العســل أو عســل النحــل هــو مــادة ســكرية عطــرة ينتجهــا النحــل مــن رحيــق األزهــار
حيــث يقــوم النحــل بتخزينــه يف عيــون الشــمع السداســية باخلاليــا ويختــم عليــه بأغطيــة
شــمعية .ويلجــأ إليــه النحــل لتغذيتــه عنــد تعــذر احلصــول علــى رحيــق األزهــار كمــا هــو
احلــال يف فصــل الشــتاء.
ال يوجــد شــيء يف العالــم يشــابه العســل ابــدا منــذ آالف الســنني ،فلقــد مت اســتخدام
العســل يف جميــع انحــاء العالــم لتحليــة مشــروباتهم الكحوليــة وكمــادة حافظــه للفواكــه
وكأســاس للتــداوي.
تختلــف أنــواع العســل باختــاف مصــدر الرحيــق مــن حيــث
( اللــون واملــذاق والرائحــة والقابليــة للتبلــور و الكثافــة و
القلويــة)  ،هنــاك  40نــوع علــى األقــل كل واحــد لــه طعــم
مميــز وخصائــص فريــدة مــن نوعهــا.
 بعض استخدامات العسل التي تفيدك : مطهر طبيعي :يســتخدم العســل كبديــل طبيعــي ملنتجــات التعقيــم اجلــروح
واخلــدوش الطبيــة التــي تصــرف مــن الصيدليــات ،إلحتوائه
علــي مــواد معقمــة ومضــادة للجراثيــم .
 يعالج احلروق :يعالــج احلــروق البســيطة ،فهــو يعتبــر مــن أفضــل الوســائل

التــي نلجــأ اليهــا يف االســعافات األوليــة ،فبعــد ان تضعــي احلــرق حتــت املــاء البــارد ملــدة
كافيــة ،بــادرى بدهنــه بالعســل فهــو يخفــف األلــم .
 يلطف الشعر :يدخــل العســل يف املــواد التــي تلطــف الشــعر ،فهــو يســاهم يف رفــع رطوبتــه وتغذيتــه وجعلــه
المعــا متألقــا وحيويــاً ،وجلعلــه كذلــك ضعــي علــي الشــعر ملــدة  30دقيقــة بعــد مزجــه
مبعلقــة منــه ومبعلقتــن مــن زيــت الزيتــون وصفــار بيضــة واحــدة ،واغســليه حتــي حتصلــي
علــي نتائــج مذهلــة .
 يستخدم كماسك للبشرة :والعســل يدخــل يف تركيبــة عــدد كبيــر مــن اقنعــة
البشــرة ،ويعطــي ايضــا الترطيــب والتغذيــة والتنظيــف
العميــق لهــا .
 يعالج التقرحات :لديــه قــدرة هائلــة يف معاجلــة التقرحــات اي كان
مكانهــا ،ويعمــل بشــكل مباشــر يف التخلــص مــن هــذه
التقرحــات ،ويســرع مــن التــأم اي شــئ علــي اجللــد بــل
يتفــوق علــي كثيــر مــن االدويــة الطبيــة واملســتحضرات
الطبيــة ،هــذا باالضافــة الــي خصائصــة التطهريــة
التــي متنــع التهــاب هــذه التقرحــات .
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ثقافة
مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة الزاير بزواج ابنها علي زكي رضي الزاير على كرمية املرحوم عبدالعزيز عبداحملسن الغامن بالرفاء والبنني

أفراح الزاير والغانم
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تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627

ثقافة

احتفل الدكتور جميل بن عبداهلل بن منصور اجلشي بزواج ابنه نوفل
على كرمية احلاج عبد اهلل أحمد الزاير  ،بالرفاء والبنني

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627

أفراح الجشي والزاير
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ثقافة

احتفلت عائلة السنان بزواج ابنها علي عبد الرؤوف حبوش السنان
على كرمية زكي البيك بالرفاء والبنني

أفراح السنان والبيك
احتفلت عائلة الرمضان بزواج ابنها السيد أحمد السيد حيدر الرمضان
على كرمية سيد حسن حيدر الرمضان بالرفاء والبنني

أفراح الرمضان
 44الخط  -العدد - 54رمضان ١٤٣٦هـ  /يوليو ٢٠١٥م

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
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ثقافة

أفراح الشماسي
احتفلت أسرة الشماسي بزواج ابنها حسني عبداملجيد سليمان الشماسي
على كرمية عبدالعزيز منصور رضي الشماسي بالرفاء والبنني

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
www.recordingsa.com
0138551551
@ 1551
0504805627
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آفاق علمية

نوري صالح الشبيب

محمد اخلميس

أمني غزوي
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مقدمة:
ـواء كان
الحيــاة مكونــة مــن عــدة أنظمــة مترابطــة و مكملــة لبعضهــا البعــض و كل نظــام يحتــاج إلــى طريقــة تحكــم خاصــة بــه سـ ً
نظامـ ًا طبيعيـ ًا او صناعيـ ًا.
علــى ســبيل المثــال ،فــإن جســم اإلنســان يحتــوي علــى أدق أنــواع األنظمــة وأعقدهــا ومنهــا نظــام الــدورة الدمويــة الــذي يعمــل علــى
ضــخ و توزيــع الــدم مــن القلــب إلــى جميــع أجــزاء الجســم بالكميــات الالزمــة عــن طريــق صمامــات تتحكــم فــي تنظيــم العمليــة.
الصمــام هــو جهــاز يتحكــم فــي كميــة المــواد النافــذة كالســوائل خــال االنابيــب عــن طريــق الفتــح أو اإلغــاق الكامــل أو الجزئــي ،مثل
الصمامــات التــي تســخدم بشــكل يومــي فــي المنــازل للتحكــم فــي كميــة الميــاه للغســيل و الشــرب ،و التحكــم بكميــة الغــاز للطبــخ.
بالرغــم مــن أن الصمامــات فــي المنــازل تعتبــر ســهلة التصميــم واالســتخدام ،إال أن صمامــات المصانــع ذات األنــواع و المميــزات المختلفــة
،والمصممــة علــى أســس علميــة متقدمــة تعتبــر عنصــر التحكــم فــي العمليــات الصعبــة والمعقدة.
هــذا المقــال ســيركز علــى أنــواع الصمامــات المســتخدمة فــي المصانــع و أنــواع التحكــم فيهــا ،كمــا أنــه ســيتطرق إلــى بعــض
تطبيقاتهــا.

أنواع الصمامات :

تتنــوع عمليــات املصانــع حســب املــادة املصن َعــة و خصائصهــا املتنوعــة مثــل الضغــط،
احلــرارة و التدفــق ممــا أدى إلــى احتيــاج أنــواع مختلفــة مــن الصمامــات بحيــث يتميــز
كل صمــام بتصميــم مختلــف يتناســب مــع احتياجــات املــادة املصن َعــة و متطلباتهــا ،ومــن
أهــم أنــواع الصمامــات واألكثــر شــيوعاً-:

-1

صمــام

()Globe

يحتــوي هــذا الصمــام علــى ســدادة قابلــة للتحــرك باجتاهــن  ،إمــا لألعلــى أو
لألســفل ،للتتحكــم يف كميــة املــادة النافــذة مــن خاللــه كمــا هــو موضــح يف الصــورة.
تختلــف خصائــص تدفــق املــادة خــال الصمــام باختــاف شــكل الســدادة ،والتــي
تصنــف ضمــن ثــاث أشــكال -:
• متساوي النسبة (.)Equal Percentage
• خطي (.)Linear
• سريع الفتح (.)Quick Open
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كمــا هــو موضــح يف الرســم البيانــي أعــاه فــإن كميــة التدفــق يف الســدادة ســريعة
الفتــح (  ) Quick Openingتــزداد بشــكل كبيــر مقارنــة بنســبة الفتــح القليلــة نظــراً
لشــكل الســدادة و الــذي يســمح بدخــول جــزء كبيــر مــن املــادة مبجــرد ارتفاعهــا.
أمــا بالنســبة للســدادة اخلطيــة (  )Lineaفــإن نســبة التدفــق متســاوية مــع نســبة الفتــح
و ذلــك بســبب شــكل الســدادة البيضــاوي.
كمــا أن النــوع األكثــر اســتخداماً هــو متســاوي النســبة (  ) Equal Percentageوالــذي
تقــل فيــه نســبة التدفــق مقارن ـ ًة بنســبة الفتــح قبــل الـــ  ،%50أمــا بعــد الـــ  % 50فــإن
نســبة التدفــق تــزداد بنســبة أكبــر مــن نســبة الفتــح.

 -2صمام ( ) Gate

آفاق علمية
يتميــز هــذا الصمــام ببوابــة متحركــة لألعلــى أو لألســفل تنظــم تدفــق املــادة النافــذة،
كمــا أن البوابــة املتحركــة شــبيهة إلــى حــد كبيــر بالســدادة ســريعة الفتــح (Quick
 ) Openingو ذلــك ألن نســبة التدفــق يف هــذا الصمــام مرتفعــة مقارنــة بنســبة فتــح
البوابــة املتحركــة.

-3صمام ( ) Butterfly

هــذا النــوع مــن الصمامــات يتحكــم يف تدفــق املــادة عــن طريــق لــوح قابــل للــدوران حــول
احملــور بشــكل أفقــي أو عمــودي .يغلــق هــذا الصمــام التدفــق نهائيـاً عندمــا يكــون اللــوح
موزايـاً إليطــار الصمــام معاكسـاً الجتــاه التدفــق بينمــا يفتــح كليـاً عندمـاً يكــون عموديـاً
لإليطــار ( ) ° 90موازيـاً الجتــاه التدفــق .كمــا أن هــذا الصمــام يعتبــر األرخــص ســعراً
بــن الصمامــات لســهولة تصميمــه و قلــة املــواد املســتهلكة فيــه.

-2التحكم األتوتاميكي.
يــزود الصمــام األوتوماتيكــي بجهــاز تشــغيل أومتاتيكــي للتحكــم بتدفــق املــادة بــدون
احلاجــة إلــى تشــغيل يــدوي.
علــى ســبيل املثــال ،أحــد أنــواع املشــغل األوتوماتيكــي لصمــام ( )Globeيتحكــم بالصمام
عــن طريــق الهــواء بإدخالــه لضغــط احلاجــز علــى الزنبــرك لتحريــك الســدادة لألســفل
ممــا يــؤدي إلــى إغــاق الصمــام.

معايير إختيار نوع الصمام:

-4صمام ( ) Ball

يتميــز هــذا الصمــام بوجــود كــرة دائريــة مجوفــة مثقوبــة مــن اجلهتــن بشــكل متقابــل
بحيــث تســمح بنفــاذ املــادة خــال الثقبــن إذا كانــا باجتــاه التدفــق و متنــع الكــرة مــرور
املــادة املتدفقــة عندمــا يكــون الثقبــن يف غيــر اجتــاه تدفــق املــادة.
يشــتهر هــذا الصمــام يف االســتخدامات املنزليــة يف مجــرى امليــاه مثــل الغســيل و الــري
و غيــره.

أنواع التحكم :

تتعدد أنواع التحكم يف الصمامات حسب اإلحتياج :
-1التحكم اليدوي.
يف هــذا النــوع مــن التحكــم يــزود الصمــام بعجلــة يدويــة متكــن املشــغل مــن التحكــم يف
كميــة التدفــق املــادة بتحريــك العجلــة يدويــا .مــن تطبيقــات الصمــام اليــدوي هــو وضعــه
قبــل وبعــد الصمــام األوتوماتيكــي لغــرض العــزل يف حــال صيانتــه ,كمــا أنــه يوضــع علــى
خــط مــوازي (إحتياطــي) للصمــام األوتوماتيكــي بحيــث تعبــر املــادة خاللــه يف حــال
عــزل الصمــام األوتوماتيكــي .

أنواع خاصة من الصمامات-:
• صمــام ( : )Reliefهــو صمــام يســتخدم لتفريــغ الضغــط الزائــد للمــادة الســائلة يف
عمليــات املصانــع.
• صمــام ( : )Safetyهــذا الصمــام مشــابه لــل ( )Reliefمــن ناحيــة التطبيــق ،إال أن
هــذا الصمــام يســتخدم لتطبيقــات الغــاز والبخــار.
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املثــال املوضــح يف النمــوذج عبــارة عــن تركيــب الصمــام مــن الداخــل ،ويختلــف ( )Reliefعــن
( )Safetyموصفــات املــواد املصنعــة للصمــام.
يتــم حســاب معــادالت رياضيــة للضغــط األقصــى الــذي تتحملــه العمليــة الصناعيــة وعندمــا
يرتفــع الضغــط عــن هــذا احلــد عنــد الفوهــة (املتصلــة بالعمليــة الصناعيــة) فــإن القاعــدة
ترتفــع مبقــدار ارتفــاع الضغــط وتســمح بتفريــغ املــادة خلــارج العمليــة بغــرض تخفيــف
الضغــط .ميكــن ضبــط درجــة الضغــط الالزمــة لتفعيــل الصمــام عــن طريــق ضبــط الضغــط
العلــوي للزنبــرك.
• صمــام ( :)Checkهــذا الصمــام يســمح للمــادة بالتدفــق يف اجتــاه واحــد فقــط ومينــع مــرور
املــادة يف االجتــاه املعاكس

• صمــام ( :)ShutDownهــذا الصمــام مخصــص للحــاالت الطارئــة واخلطيــرة بحيــث يغلــق
تدفــق املــواد يف عمليــات املصانــع بشــكل ســريع.

املعادالت الرياضية :

تصميــم حجــم الصمــام يعتمــد علــى معــادالت رياضيــة يتــم حســابها لتناســب العمليــة
الصناعيــة وتختلــف املعادلــة يف حــال كانــت املــادة ســائلة ،بخــار أو غــاز.
يتــم تصميــم الصمــام اعتمــادا علــى ( )CVوهــو معامــل لعــدد جالونــات املــاء املتدفقــة لــكل
دقيقــة ( )gal/minعندمــا يكــون الصمــام مفتــوح متامــا وفــرق الضغــط للصمــام psi 1
ودرجــة حــرارة املــاء مــن  40إلــى  100درجــة مئويــة.

• معادلة احلالة السائلة:

• معادلة احلالة الغازية:

• معادلة حالة البخار:

 :CVمعامل التدفق.
 :Ggالثقل النوعي للغاز.
 :GLالثقل النوعي للسائل.

 :Wتدفق البخار (.)Ib/hr
 :P1الضغط عند مدخل الصمام (.)psia
 :P2الضغط عند مخرج الصمام (.)psia
 :Qgمعدل تدفق الغاز (.)hr/ft3
 :QLمعدل تدفق السائل (.)gal/min
 :Tحرارة الغاز (.)F
 :V1احلجم النوعي للخاز عند مدخل الصمام (.)Ib/ft3
 :V2احلجم النوعي للصمام عند مخرج الصمام (.)Ib/ft3

اخلامتة :

كمــا أن املنــازل ال تخلــو مــن وجــود الصمامــات و إن كانــت صغيــرة ،فــإن الصمامــات تتواجــد
يف املصانــع أيض ـا ُ بأنــواع وأحجــام وخصائــص مختلفــة ,ولهــا الــدور األساســي يف التحكــم
بتدفــق املــواد يف عمليــات املصانــع الضخمــة واملعقــدة.
عمليــة صناعــة الصمامــات اخلاصــة باملصانــع تســتغرق فتــرة طويلــة قــد تصــل إلــى مــا
يقــارب الســنة ،لــذا فــإن مرحلــة التصميــم تكــون حساســة ويجــب فيهــا مراعــاة كل مــا يتعلــق
بالصمــام والعمليــة املــراد اســتخدامه فيهــا .فقــد يكــون الصمــام عــدمي الفائــدة إذا اتضــح
الحقــا أن اجتــاه التدفــق املصمــم خاطــئ أو املــادة املصنــع منهــا الصمــام ال تناســب درجــة
احلــرارة املــراد اســتخدامها فيــه.

آخر الخط

نقطة آخر

الجوائز األدبية المشبوهة
حسن الشيخ

قضيــة الشــكوى مــن متويــل الشــأن الثقاقــي بشــكل عــام ،شــكوى دائمــة مــن األنديــة األدبيــة
واجلمعيــات الثقافيــة وغيرهــا .وهــي شــكوى لهــا مايبررهــا علــى أرض الواقــع .بــل إن نقــص
املــوارد املاليــة ،هــو عصــب كل اقتصــاد الدنيــا والصــراع الدائــم بــن مــن ميلــك الثــروة وبــن
مــن يريــد أن يحصــل علــى هــذه الثــروة ،صــراع قــدمي جديــد.
إال أن قضيــة التمويــل للجوائــز األدبيــة بحــد ذاتهــا ،يجــب أن ال متثــل عائقــا عــن إنشــاء
اجلوائــز األدبيــة؛ ألن اجلوائــز األدبيــة ليســت مرتبطــة بتوفيــر التمويــل فقــط؛ألن املــال
وحــده ،اليؤســس إلــى جائــزة أدبيــة.
اجلوائــز األدبيــة بحاجــة إلــى مؤسســات ثقافيــة حتتضنهــا وبحاجــة إلــى قيــم أدييــة وثقافية
وحضاريــة  ،تتبناهــا تلــك املؤسســات .فكــم مــن اجلوائــز األدبيــة املشــبوهة  ،وكــم جائــزة
أدبيــة كان عائدهــا املــادي كبيــرا  ،إال أنهــا رفضــت مــن قبــل مــن ( فــازوا ) بهــا .ومــن يقبــل
مــن األدبــاء والشــعراء أن يتســلم جائــزة أدبيــة عاليــة القيمــة املاديــة ،لكنهــا حتمــل اســم
حاكــم مســتبد  ،مــن أمثــال صــدام حســن ومعمــر القــذايف!
نعــم نقــص املــوارد املاليــة قضيــة معروفــة  ،واالنديــة األدبيــة وغيرهــا مــن اجلهــات الثقافيــة
 ،البــأس بــأن تســتعني باملؤسســات املاليــة .ومــن البدايــة علــى وزارة الثقافــة واإلعــام أن
تؤســس أو تنظــم عمليــات التمويــل اخلارجيــة لإلنشــطة األدبيــة املختلفــة ومنهــا اجلوائــز
األدبيــة.
وليــس مــن الغريــب أن تلجــأ األنديــة األدبيــة للمؤسســات التجاريــة  ،أو لرجــال األعمــال
بتمويــل تلــك اجلوائــز حتــت عناويــن مختلفــة .

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص
تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com
www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag

مواقع صديقة

برودكاست القطيف

www.Qatifbroadcast.com

القطيف اإلخبارية

www.Qatifnews.com

أعتقــد أن األنديــة األدبيــة  ،أو اجلمعيــات األهليــة  ،ينقصهــا األنظمــة واللوائح  ،والتعليمات
الضابطــة لتمويــل تلــك اجلوائــز األدبيــة  .وهــذا مــن مســؤوليات الوزارة .
نعــم هنــاك ضوابــط عامــة ولكــن األنديــة حتتــاج إلــى ضوابــط تفصيليــة بهــذا الشــأن  .فكمــا
عمــدت اجلامعــات إلــى وضــع كرســي جامعــي  ،لرجــال األعمــال مثــا  ،واســتطاعت وزارة
الصحــة أن تســتقطب رجــال األعمــال إلنشــاء مراكــز صحيــة ضخمــة  ،فــإن وزارة الثقافــة
واإلعــام قــادرة أيضـاً علــى العمــل املماثــل لتمويــل النشــاطات الثقافيــة .
مجمــل القــول أن إنشــاء مثــل تلــك اجلوائــز األدبيــة  ،ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي علــى احلركــة
الثقافيــة يف املنطقــة  ،وسيســهم إســهاماً فعــاالً يف حتريــك الشــأن الثقــايف  ،ودفــع الشــباب
للعطــاء .

القطيف اليوم

أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويدhttp://goo.gl/6iVa5a

جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com

للحصول على العدد

966505841951
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غرف النوم تخصصنا
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جميع أعمالنا من اخلشب الطبيعي الصلب

مطابخ وأبواب خشبية

القطيف  -شارع املجيدية ٨٣٦٧٧٩٦ - ٨٣٦٧٧٩٣

