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السياب ابن جيكور الوادعة
وريادة قصيدة التفعيلة
كل مــؤرخ للحركــة الشــعرية العربيــة احلديثــة البــد أن يتوقــف طويــا أمــام
جتربــة الشــاعر العراقــي بــدر شــاكر الســياب  ،فهــو رائــد قصيــدة التفعيلــة
مــع الشــاعرة نــازك املالئكــة  ،وقــد أتــي مــن بعدهمــا الشــاعر عبدالوهــاب
البياتــي ومعــه رعيــل مــن مصــر وســوريا وفلســطني .
ولشــعر الســياب نكهــة خاصــة فهــو ابــن قريــة جيكــور الهادئــة ولــذا جنــد
مفرداتــه متيــل إلــى الوداعــة واخلصوبــة وتلمــس مظاهــر الطبيعــة  ،وهــي
صفــة تتبــدى أكثــر يف دواوينــه األولــى مثــل " أزهــار ذابلــة " " ، 1947
أعاصيــر "  " ،1948أزهــار وأســاطير " .1950
ومــن ســمات شــعر الســياب قدرتــه الفــذة علــى تشــكيل صــور بكــر  ،غيــر
مطروقــة  ،وهــو مــا يؤكــد علــى موهبتــه األصيلــة  ،كذلــك قدرتــه علــى
اقتنــاص املفارقــة يف تعاملــه مــع الواقــع العراقــي الــذي عــاش ســنوات مؤملــة
يف حتوالتــه السياســية واالجتماعيــة العميقــة األثــر.
ويلفــت الســياب النظــر بتلــك النبــرة احلزينــة التــي تتســلل يف فضــاءات
النــص فنشــعر أننــا يف مواجهــة قــوى عاتيــة حتيــط بالشــاعر  ،وحتــاول
اســتالب احليــاة  ،و خمــد أنفاســه فمفرداتــه يف مرحلــة مرضــه تبــدو مؤثــرة
وحتمــل إرهاصــات األفــول .
وللســياب نزعــة وطنيــة مؤكــدة فهــو واحــد مــن الذيــن عشــقوا بــاد
الرافديــن بــل بــاد العــرب كلهــا لــذا جنــد الهــم القومــي مســيطرا علــى
أجــواء الكثيــر مــن نصوصــه لكنــه لــم يكــن يســقط الفــرض اجلمالــي مطلقــا
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 ،لــذا ميكــن القــول أنــه واحــد مــن الذيــن منحــوا القضايــا القوميــة التفاتــات
مؤثــرة جــدا.
كان لطبيعــة دراســة الســياب أثرهــا يف التأثــر بــاألدب اإلجنليــزي خاصــة
أنــه اجتــه لفتــرة مــن حياتــه للنهــل مــن مدرســة الرومانســية فــكان هــو
الترديــد العربــي األكثــر موهبــة وأكثــر عمقــا للــدرس الشــعري  .ولقــد اهتــم
بــدر شــاكر الســياب بالسياســة باعتبــار أنهــا حتــدد موقــف الشــاعر  ،وقــد
انعكــس هــذا يف قصائــده التــي حــاول فيهــا أن يدلــي بدلــوه لكنــه حافــظ يف
نفــس الوقــت علــى الشــكل العمــودي ممــا يبــن أصالتــه قبــل أن يثــور نهائيــا
علــى ذلــك القالــب ويتجــه مغامــرا للبحــث عــن أشــكال جديــدة للقصيــدة
العربيــة .
يف بدايــة ســنوات اخلمســينيات رمــى الســياب بثقلــه يف اجتــاه التيــار
احلديــث مــن أجــل جتديــد دمــاء القصيــدة  ،حيــث نلمــح تأثــره بالشــاعر
االجنليــزي تومــاس اليــوت الــذي ألقــى بظاللــه علــى شــعراء العالــم كلــه
وقتــذاك  ،لكــن الســياب ظــل حريصــا علــى اســتدعاء املــوروث العربــي الــذي
كان مســتوعبا لدقائقــه  ،عاملــا بجمالياتــه  ،مؤكــدا علــى النزعــة اإلنســانية
فيــه  ،والتــي ترقــب العالــم بتأمــل باطنــي لــه تداعياتــه احلزينــة ،كمــا جنــد
يف قصائــده املطولــة ومنهــا " :حفــار القبــور"  ،و"املومــس العميــاء"  ،و"
"األســلحة واألطفــال" ،وغيرهــا .
تلــك مرحلــة ظهــر فيهــا نبــوغ هــذا الشــاعر األصيــل حيــث االتــكاء علــى
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مرجعيــة اجتماعيــة واضحــة مــع االعتمــاد
علــى البعــد الذاتــي يف تلمــس مواطــن
اجلمــال  .لقــد أصبــح لــدى الشــاعر القــدرة
علــى أن يــزاوج الذاتــي بالعــام يف قالــب
فكــري واحــد موظفــا ثقافتــه التــي متتــح
مــن التــراث العربــي األصيــل دون أن يتقيــد
بالشــكل القــدمي  ،وهــو هنــا يعيــد تشــكيل
النــص علــى مهــاد حداثــي موقنــا أن مــن
حــق األجيــال اجلديــدة أن تطــرح خطابهــا
اجلمالــي بشــيء مــن اجلــدة واالبتــكار.
إن ديــوان " أنشــودة املطــر " 1960م كــرس
الســياب نهائيــا للقصيــدة اجلديــدة كمــا
أكــد الديــوان علــى فــرادة جتربتــه وميكــن
الزعــم أن هــذا الديــوان يتميــز بخصائــص
رمبــا ال جندهــا يف الدواويــن الســابقة ،
منهــا الصــدق اإلنفعالــي  ،والتشــكيل البــارع
بالصــورة  ،والتحــرر النهائــي مــن األشــكال
القدميــة مــع نزعــة مؤكــدة لفكــرة توظيــف
األســطورة بشــكل عضــوي إذ لــم تعــد
القصيــدة تســتدعي األســطورة كحليــة أو
كزينــة بــل هــي مــع الســياب متوافقــة يف
نســيج النــص الشــعري بطريقــة تــدل علــى
نضــج فنــي وفكــري.
يف دواويــن تاليــة مثــل " املعبــد الغريــق"
هنــا وهنــاك  ،وخــاض معركتــه األخيــرة مســتلقيا علــى ســريره األبيــض ،
 " ،1962منــزل األقنــان " " ،1963شناشــيل
ابنــة اجللبــي " 1964م نالحــظ أن الســياب قــد مييــل ألســطرة الشــعر محاطــا بقلــوب محبيــه  ،وقلمــه ال يفارقــه  .يبــث مــن خاللــه أرق القصائــد
دون أن يفقــد خطابــه اجلمالــي فهــو يســتدعي رمــوز احلقبتــن البابليــة وأعمــق الصــور الشــعرية تأثيــرا .
لقــد شــف وخــف واجنابــت بصيرتــه عــن فهــم عميــق لطبيعــة الكــون ومــا
والثقافــة اليونانيــة  ،ولكنــه يقــدم هــذا العطــاء يف نســق عربــي مســتفيدا
مــن طاقتــه الصوتيــة واملعجميــة التــي أتقنهــا بنجــاح يف " أنشــودة املطــر " حتملــه احليــاة مــن مظاهــر خلــل يعانــق الوجــود .
مــات الســياب يف املستشــفى األميــري بالكويــت وهــو يف ســنمبكرة ( 38
 ،وهــو يســعى دائمــا إلحاطــة جتربتــه بنفــس حــار ميــرر التجربــة عبــر ذاتــه
اجلريحــة  ،وهنــا تكثــر الرموزاملوحيــة والدالــة مثــل متــوز ،عشــتار ،جيكــور ،عامــا )  ،ونقــل لوطنــه حيــث دفــن جثمانــه يف مقبــرة احلســن البصــري
بالزبيــر  ،بالقــرب مــن البصــرة حيــث أقيــم لــه فيمــا بعــد متثــال يواجــه
واملطــر  ،والنخيــل  ،وســاعة الســحر .
وقــد كانــت محنــة املــرض مــن ضمــن العوامــل املؤثــرة التــي ألقــت بظاللهــا اخلليــج الــذي أنشــد لــه نشــيده األثيــر  ،وتــرك مــن خلفــه تراثــا شــعريا
علــى شــعره فقــد مــارس الكتابــة كنــوع مــن الدفــاع عــن الــذات  ،ويف هــذه عبقريــا تتعلــم منــه األجيــال اجلديــدة .
كانــت رســالته التــي تركهــا جليــل قــادم مــن شــباب الشــعراء أن االزدهــار
املرحلــة بــدأت قصيدتــه تفصــح هــن نفســها يف اجتــاه فهــم لغــز الوجــود
فنجــد النبــرة املؤملــة كأنهــا تقــدم مراثــي للــذات  ،ورمبــا الحظنــا غــزارة يكــون مــن خــال االختــاف والتعــدد  ،ال التكــرار واملطابقــة  .وقــد تــرك
إنتاجــه يف تلــك املرحلــة املفصليــة مــن حياتــه  ،وهــو نفــس مــا جنــده بعــد رســالة مفتوحــة لــكل شــاعر واعــد هــي أن احليــاة مشــروع كفــاح طويــل ال
ذلــك بســنوات طويلــة يف جتربتــن مهمتــن إحداهمــا شــعرية عنــد أمــل يعــرف الراحــة وال يستســلم للمهادنــة  .مــن حــق الشــاعر أن يختلــف مــع
التــراث الســابق عليــه ولكــن عليــه قبــل كل شــيء أن يســتوعب هــذا التــراث
دنقــل واألخــرى مســرحية عنــد ســعد اهلل ونــوس.
مقاومــة غــدر املــوت بالكتابــة  ،وجــاء النفــس بالبــوح  ،وقــوة الكلمــات  ،ثــم يختــار مســلكه الشــعري بشــيء مــع إرادة التجديــد.
وثمــة رســالة أخيــرة ميكننــا أن نلحظهــا وهــي أن الشــاعر األصيــل مــن
حتــى أننــا جنــد " جيكــور " قريــة الشــاعر مخلــدة وكأنــه قصــد أن يشــير
لألجيــال اجلديــدة بــأن هــذه القريــة املهملــة الفقيــرة بالعــراق ســتضم ذات حقــه أن يراجــع مشــروعه  ،يؤصلــه ،ويجــدده  ،ويثــور عليــه  .يحــذف مــا
شــاء منــه ويصطفــى عناصــر جديــدة حتــى ميكنــه أن يكــون جديــدا منفلتــا
يــوم رفــات شــاعر عربــي أصيــل.
لــم يتخــل الســياب رغــم اجلراحــات عــن حلمــه القومــي العربي  ،وال أســقط مــن اإلطــار اجلامــد املتســم بالتقليــد  ،والنســج علــى منــوال ســابق .
الشــاعر األصيــل عليــه أن يضبــط بوصلتــه بحيــث ال يفــارق اجلماعــة
مشــروعه الشــعري بــل راح يواصــل اإلنشــاد بقــوة إرادة  ،وثقــة يف أن الكلمــة
لكنــه يف املقابــل ميلــك خصوصيــة التجربــة وفــرادة التوجــه  .إن القصيــدة
ســتعصمه مــن الفنــاء وتبعــده عــن الهالك .
قــدم بــدر شــاكر الســياب (  1926ـ  )1964أجمــل قصائــده يف تلــك الفتــرة كنــص تظــل قابلــة للتطــور ومفارقــة الســائد حتــى تكتــب لنفســها شــهادة
التــي شــهدت محنتــه وذواء هيكلــه  .لقــد أكثــر مــن األســفار لتلقــي العــاج ميــاد جديــدة.
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متابعات

إلى رحمة اهلل تعالى

الشماسي رئيس ًا للجنة التنمية
االجتماعية بالقطيف والدعلوج نائب ًا

الشاب هاني عبد اهلل احلمران

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب هانــي
عبــداهلل آل حمــران أثــر حــادث غــرق علــى
الســاحل القريــب مــن حــي املشــاري بجانــب
جســر طريــق أحــد  ،فيمــا أصيــب اثنــان آخــران
ومت انتشــالهم مــن عــرض البحــر مــن قبــل
املواطنــن.
وأكــدت مصــادر طبيــة بــأن مــن بــن املصابــن
هــو ابــن الفقيــد املعلــم آل حمــران ويرقــد حاليــا
يف العنايــة املركــزة  ،فيمــا اشــارت املعلومــات
إلــى أن الفقيــد تــويف بعــد أن كان يحــاول إنقــاذ
ابنــه مــن الغــرق  ،حيــث جرفــه التيــار.
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.

أســفر اجتمــاع جلنــة التنميــة اإلجتماعيــة بالقطيــف الــذي عقــد إلختيــار
مجلــس إدارة وأعضــاء جلنــة التنميــة اإلجتماعيــة اجلديــد  ،يف اختيــار
املهنــدس عبــاس بــن رضــي الشماســي رئيســاً للجنــة  ،وصــاح علــي
الدعلــوج نائبــاً للرئيــس ووســام حســن العلقــم امينــاً للصنــدوق.
وعضويــة كل مــن :رائــد عبدالــرزاق الدحيلــب  ،رائــد عبــداهلل أبــو عزيــز ،
أحمــد محمــد اجلشــي  ،منيــر طالــب العوامــي  ،أمــن الزهيــري .

الشاب جمال منصور حسن الناصر

انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب جمــال
منصــور حســن الناصــر أثــر مــرض ألــم بــه .
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 علي عبداهلل قاو

انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب علــي
عبــداهلل حســن قــاو  ،عــن عمر يناهــز  44عاماً،
أثــر مــرض ألــم بــه  ،والــد كل مــن  :عبــداهلل
ومحمــد  ،مــن أهالــي القطيــف  ،أخوانــه كل
مــن :رضــا وعبدالــرزاق وعبدالواحــد 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.

الشاب علي ماجد املزين

انتقــل الــى رحمــة اهلل تعالــى الشــاب علــي
ماجــد املزيــن .
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.
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جموع غفيرة تشيع شهيد بقيق
الرقيب علي الحبيب في األحساء
شــيعت جمــوع غفيــرة الرقيــب علــي حبيــب
احلبيــب ،إلــى مثــواه األخيــر يف مقبــرة اخلــدود
مبدينــة الهفــوف التابعــة حملافظــة األحســاء.
وجــرى تشــييع الشــهيد يف موكــب مهيــب بحضــور
القيــادات األمنيــة يف احملافظــة ،وأكثــر مــن  3آالف
شــخص.
وكان الرقيــب احلبيــب قــد استشــهد يف مواجهــة
أمنيــة مــع أحــد اإلرهابيــن يف محافظــة بقيــق.

متابعات

مدير التعليم يزور دار الحكمة ويؤكد تسليم المبنى الجديد قريب ًا
كتب  /خالد السنان
قــام املديــر العــام للتعليــم باملنطقــة الشــرقية
الدكتــور عبدالرحمــن املديــرس  ،بزيــارة ملدرســة
دار احلكمــة الثانويــة بالقطيــف.
وخــال الزيــارة التقــى مبديــر املدرســة األســتاذ
عصــام الشماســي  ،وقــام بجولــة علــى الفصــول
و أشــاد بالطــاب و أبــدى إعجابــه الشــديد مبــا
رآه.
و شــدد علــى مواصلــة املدرســة علــى التميــز ملــا
حققتــه مــن إجنــازات خــال الســنوات املاضيــة
لتكــون يف مصــاف املــدارس العامليــة.
مــن جهتــه ،ثمــن الشماســي الزيــارة ودعمــه
ألبنائــه الطــاب ممــا كان لهــا األثــر الكبيــر يف
املخرجــات ومتيــز املدرســة علــى مســتوى اململكة.

كمــا أكــد د .املديــرس علــى متابعتــه لســير العمــل
ملبنــى املدرســة اجلديــد وتســليمه يف القريــب
العاجــل وجتهيــزه بالوســائل التقنيــة احلديثــة ،

وتهيئــة بيئــة مناســبة حتقــق املخرجــات التعليميــة
املأمولــة  ،داعيــا ملنســوبي املدرســة التوفيــق
والســداد.

مدرسة األوجام اإلبتدائية تنشر ثقافة
إعادة التدوير لأللعاب واألجهزة اإللكترونية

د.نصراهلل نصراهلل

كبير أطباء الشرقية
أصــدرت اإلدارة العامــة للخدمــات الطبيــة بوزارة
الشــؤون االجتماعيــة قــرارا بتعيــن الدكتــور
نصــراهلل عبــداهلل نصــراهلل ككبيــر األطبــاء
باملنطقــة للشــرقية وبذلــك يشــرف علــى جميــع
اخلدمــات الطبيــة للفــروع اإليوائيــة بــوازراة
الشــؤون االجتماعيــة باملنطقــة الشــرقية.
وعبــر نصــراهلل لبــث الواحــة عــن ســعادته بهــذا
التعيــن ســائ ً
ال اهلل التوفيــق والســداد يف املهمــة
القادمــة مبســاعدة الزمــاء للرقــي و تطويــر
مســتوى اخلدمــات الطبيــة للمعاقــن واملســنني.
اجلديربالذكــر أن نصــراهلل متخــرج مــن جامعــة
امللــك ســعود بالريــاض بتخصــص بكالوريــوس
طــب و جراحة.بــث الواحــة تبــارك للدكتــور
نصــرهلل هــذا التعيــن وتتمنــى لــه التوفيــق
والســداد.

أطلــق النشــاط الطالبــي مبدرســة
األوجــام االبتدائيــة برنامجــاً تربويــاً
للطــاب يعنــى بنشــر ثقافــة إعــادة
التدويــر  ،عبــر حتويــل جميــع
االلكترونيــة واألجهــزة واأللعــاب التــي
كانــت بحــوزة الطفــل وبقيــت مركونــة
يف املنــزل دون االســتفادة منهــا ،
ملنتجــات تخــرج بحلــة جديــدة ميكــن
لآلخريــن االســتفاده منهــا مجــدداً.
وتهــدف مبــادرة املدرســة التــي
ترعاهــا إعالميــاً "القطيــف اليــوم"
فــى املقــام األول لرفــع الوعــى لــدى
الطــاب جتــاه البيئــة احمليطــة
بالطالــب ســواء املنــزل أو البيئــة
احمليطــة بــه  ،وفتــح آفــاق تربويــة
تعليميــة تثقيفيــة مســتقبلية للطــاب
حــول كيفيــة االســتفادة مــن كل مــا هــو
مســتخدم وال يســتفيد منــه املســتهلك
 ،رغــم كونــه قابــل لإلســتهالك مــرة
أخــرى فيمــا لــو متــت إعــادة تأهيلــه
أو اإلســتفادة مــن بعــض مكوناتــه.
مــن جهتــه أوضــح قائــد املدرســة
هانــي عبــداهلل املــرزوق أن هــذه املبــادرة تصــب يف زيــادة التكاتــف االجتماعــي وزرع بــذرة العمــل التطوعــي يف
نفــوس الطــاب منــذ الصغــر وقــدم شــكره لرائــد النشــاط باملدرســة هاشــم محمــد الهاشــم وعقيــل عبــداهلل
اصفيــر وطاهــر عيســى درويــش وللطــاب املشــاركني واوليــاء االمــور لتفاعلهــم مــع املبــادرة.
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اللويم والجبران والجارودي
في أمسية ابن المقرب الشعرية بسيهات

يف أولى فعاليته للموســم الســابع 1437-1436هـ
أقــام ملتقــى ابــن املقــرب األدبــي بالدمــام أمســيته
الشــعرية األولــى مبشــاركة نخبــة مــن شــعراء
املنطقــة.
وقــد أقيمــت األمســية مســاء يــوم اجلمعــة
2015/8/14م مبجلــس الرضــا بســيهات
كل مــن :الشــاعر أحمــد اللــومي،
مبشــاركة ٍ
والشــاعر صبحــي اجلــارودي ،والشــاعر زكــي
اجلبــران ،وتقــدمي الشــاعر حســن اخلميــس.
وقــد دارت كأس الشــعر يف ثــاث دورات شــعر
وجمــال بــن أكــف الشــعراء الثالثــة املبدعــن،
حيــث ســكبوا أروع خمــور القصائــد التــي
عصروهــا مــن كــروم القــوايف املعتقــة وســط
تفاعــل وإعجــاب احلضــور الذيــن جذبهــم إلــى
ورود األمســية عبيــر الشــعر.
وقــد تنوعــت قصائــد الشــعراء بــن الرثــاء
والغــزل والوجدانيــات والتأمــل وكان للشــهداء
منهــا نصيــب.
فالشاعر أحمد اللومي يعتز بكبريائه فيقول:
سأحبس دمعي ولن أهرقه
وإن حاول الدمع أن يُطلقه
وعي فال تنسبوه
هنا احلزن ٌ
لغير قبيلته املُعرق ْه
هنا احلزن تعويذة الكبرياء
اليأس أن يخنق ْه
إذا حاول
ُ
ويتغنى مبحبوبته األحساء مغازالً نخيلها:
نامي على كتف الفالح حامل ًة
بالنخل يبس ُم يف وجه الصباحات

مؤمنا بالكنزة السوداء
نامي ستصحو على ميناهُ سنبل ٌة
واحلانات واجليتار
وفوق يُسراهُ يشدو عزم مسحا ِة
وأرســل قوافيــه املتألقــة كذلــك يف بغــداد واألضواء واألصداء
والشــهداء وشــافيز والغــزل.
والقمر املجفف يف نوافذها الضريرهْ
أمــا ابــن األحســاء الشــاعر زكــي اجلبــران فتنســل وال ميــر شــاعرنا مــرور الكــرام علــى الشــعر ،فــا
بــد أن يعــرج علــى الــذات واملــرأة.
قصائــده عذبــة صادقــة ،كقولــه راثيـاً:
إن ِ
أمــا الشــاعر القطيفــي صبحــي اجلــارودي ،فقــد
الظماء إلى سبيلك مترعون
علــق البحــر بأجنحــة النــوارس وطــارت محلقــة
مبا تركت من الدمو ْع
يف فضــاء القصيــدة ،التــي مــرت علــى مختلــف
السرى عند الرحال
مدوا ّ ُ
أراضــي الشــعر ،فمــن املــرأة إلــى القصيــدة
وخ ّيموا
مــروراً بأخيــه الشــقيق ،قاطفــاً بينهــا عذوبــة
قبضوا على جمر الفراق
قصيدتــه ال ّرمانيــة.
وه ّوموا
ويف ختــام األمســية قــدم رئيــس امللتقــى الشــاعر
عقروا الطريق على خطاك
زكــي الســالم مــع املشــرف علــى هــذه الفعاليــة
وسلّموا
ويختنــق صــوت القــروي يف حنجرتــه حــن يختنــق عضــو امللتقــى الشــاعر علــي عبــد املجيــد النمــر
دروعــا تكرمييــة وشــهادات شــكر للشــعراء
بصخــب املدينــة فيقول:
املشــاركني املبدعــن ،وملقــدم األمســية اجلميــل،
ستكون أعمق
وملــن ســاهم يف التنظيــم
حينما تنسل من قلب املدينة
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متابعات

في أولى فعاليات مهرجان العمل التطوعي الخامس

ثالث تجارب تطوعية تكرس ثقافة ”التواصل“ لتحديد مسار الشباب
تصوير :هشام األحمد
ســتعرضت ثــاث جلــان شــبابية مبحافظــة
القطيــف جتربتهــا يف العمــل التطوعــي خــال
الليلــة االولــى مــن افتتــاح مهرجــان العمــل
التطوعــي اخلامــس الــذي تنظمــه جلنــة
التنميــة االجتماعيــة األهليــة بســنابس.
املهرجــان الــذي يقــام علــى أرض مهرجــان
الدوخلــة بســنابس يف تــاروت ،اســتضاف
كال مــن ”جلنــة مســتقبلي  -اللجنــة الطبيــة
 رســالة املســتقبل“ ذلــك خــال النــدوة التــيحملــت عنــوان ”جتــارب اللجــان الشــبابية
التطوعيــة“ ،وقدمهــا االعالمــي عبدالبــاري
الدخيــل.
وقــال عضــو مجلــس إدارة برنامــج مســتقبلي
”عبــداهلل الشماســي“ ،أن البرنامــج كانــت لــه
نظــرة مختلفــة حلــل املشــاكل املنتشــرة يف
البلــد ،منهــا البطالــة ،التفحيــط ،الســطو،
الفقــر و”بيــوت الصفيــح“ ،اجلرائــم.
واضــاف ان البرنامــج رأى النــور يف عــام ،2007
مبينــا ان اجمالــي املســتفيدين خــال الســنوات
التســع الســابقة يبلــغ  23الــف شــخص.
واوضــح أن للبرنامــج نظــرة إيجابيــة وهــي خلــق
أفــاق إلــى الشــباب بأســلوب جديــد وتوجهــات
جديــدة.
وأشــار إلــى فعاليــات البرنامــج ،واملتمثلــة يف
الزيــارات امليدانيــة للمــدارس واملستشــفيات
باإلضافــة للشــركات ،ومعــرض التعليــم العالــي،
مؤكــدا بــأن الزيــارات جتعــل الطالــب أكثــر
اهتمــام بالتخصــص الــذي يرغبــه.
فيمــا ذكــر علــي العوامــي ”رئيــس جلنــة العالقــات
العامــة“ يف برنامــج مســتقبلي ،أن البرنامــج
يعــرف بالتخصــص ويتــرك حريــة االختيــار
للطالــب.
وحتــدث عــن فقــرة ”بانورامــا“ حيــث تضــم
مجموعــة تخصصــات وتوضــح وأهميــة
التخصــص يف املنظومــة ،وفقــرة امللتقيــات حيــث
ُتيــب علــى أســئلة الطالــب.
واســتعرض جاســم املعلــم رئيــس اللجنــة الطبيــة
باجلاروديــة ،آخــر حملــة أقامتهــا اللجنــة الطبيــة
يف شــهر شــوال املاضــي ،حتــت عنــوان ”النفــس
الزكيــة“.
وتنــاول الفــرق بــن الســلوك التطوعــي والعمــل

التطوعــي ،الفتــا الــى أن الســلوك التطوعــي ينبــع
مــن العاطفــة ،بينمــا العمــل التطوعــي ينــدرج
حتــت املجتمــع أو حتــت مؤسســة.
وأشــار إلــى أهــداف اللجنــة الطبيــة تتمثــل يف،
تعزيــز ونشــر الوعــي الصحــي يف املجتمــع،
توضيــح الســلوك والعــادات الغيــر صحيــة ،تفعيــل
األيــام العامليــة ،إقامــة دورات طبيــة صحيــة،
تقــدمي خدمــات مســاندة.
وحتــدث عــن إجنــازات اللجنــة ،بقولهــا انهــا
اللجنــة األولــى يف املنطقــة التــي عمــدت لتقــدمي
التدريــب وتعليــم النــاس العــادات الصحيــة ،أقامة
أول حملــة تبــرع بالــدم ”اخلاليــا اجلدعية“ ،حملة
”أنقــذوا الطفــل أمــن“ كمــا قدمــت ”خمســن“
محاضــرة طبيــة خــال مســيرتها.
فيمــا حتــدث ســعيد الشــخل عــن ”رســالة
املســتقبل“ بقولــه انهــا بــدأت مــن بلــدة حلــة
محيــش مبحافظــة القطيــف ،حيــث بــدأت
بالتقريــب بــن املــدرس والطالــب ،حتــت مســمى
”تواصــل“ ،مبينــا ،أنهــا امتــدت إلــى باقــي
محافظــة القطيــف.
وأشــار إلــى دليــل التخصصــات حيــث يحتــوي
علــى التعريــف ب  60تخصــص ،وحتــدث عــن
فلــم قصــة النجــاح الــذي ســلط األضــواء علــى
عــدة تخصصــات ومدتــه دقيقتــن.

وذكــر محمــد العســيري ريئــس مجموعــة ”تنويــن“
أن التطــوع قيمــة جليلــة مــن أجلهــا يعيــش
اإلنســان وبهــا تتحــق املبــادئ والتراحــم والتكافــل
يف املجتمــع.
وقــال حســن الــكاب أحــد أعضــاء مجموعــة
تنويــن ،بــأن قنــاة ”تنويــن“ علــى اليوتيــوب حتتــوي
علــى عــدة فقــرات متنوعــة تهــدف لرفــع مســتوى
القــراءة بفقراتــه املتنوعــة ومنهــا فقــرة ”ممــا
قــرأت“ وفقــرة ”أنــا عربــي“.
وأكــد مديــر املهرجــان حســن آل جميعــان ،أن
فكــرة مهرجــان ”العمــل التطوعــي“ تتمثــل يف
حتفيــز املجتمــع لإلهتمــام بالعمــل التطوعــي
وتقــدمي رؤيــة حضاريــة تســهم يف بلــورة القيمــة
احلضاريــة.
ولفــت آل جميعــان الــى أن عــدد الفعاليــات لهــذه
الســنة ”عشــر فعاليــات“ متنوعــة بــن نــدوات
وورش عمــل وجلســات حواريــة كلهــا تصــب
وتناقــش العمــل التطوعــي.
واشــار الــى أن جديــد املهرجــان هــذه الســنة
هــو برنامــج خــاص بالطفــل وذوي االحتياجــات
اخلاصــة وبرنامــج مخصــص لطــاب املــدارس
وبرنامــج للمهتمــن بالرياضــة ودورهــا
االجتماعــي وغيرهــا مــن البرامــج املتنوعــة.
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فيسبوك

المجلس البلدي
سؤال يحتاج إلى إجابة ..؟!!
م.عباس الشماسي
إعداد :السيد محمد املشعل
املجلــس البلــدي آمــال
وتطلعــات
مأمولــة ،احباطــات
وســلبيات متراكمــة،
اجنــازات
ومشــاريع
ُمغيبــة عــن
املجتمــع ،صالحيـ
ـات
ومه
ـ
ـام
غي
ـ
ـر
معروف
ـ
ـة 10 ،ســنوات
هــي املــدة
الزمنيــة
للدورتــن
ا
لســابقتني مــن ُعمــر
املجلــس
البل
ـ
ـدي
ع
ـ
ـاش
خالله
ـ
ـا
املجتم
ـ
ـع
ح
ـ
ـاالت عديــدة
مــن
اآلم
ـ
ـال
والتطلع
ـ
ـات
والنف
ـ
ـور
والت
ـ
ـردد
وعــدم وضــوح
الرؤيــة.
فمــا زال العــزوف االجتماعــي عام ـ ًة والشــبابي خاص ـ ًة
يشــعر باإلحبــاط علــى رغــم اضافــة بعــض الصالحيــات
اجلديــدة للمجلــس البلــدي يف دورتــه الثالثــة وكذلــك
حتقيــق بعــض املقترحــات والدراســات واالجنــازات
امللموســة مــن مــن قِ بــل املجلــس البلــدي خاصــة يف دورتــه
الثانيــة.
وتعــود
أس
ـ
ـباب
املقاطع
ـ
ـة
االجتماعي
ـ
ـة
النتخابــات املجلــس
البلــدي ألســباب عديــدة مــن أبرزهــا :

■ محمد حسن احلسن
 ملــاذا عطــل ردم مخطــط اجلامعيــن بتــاروت بالرغــم مــنوجــود موافقــة مــن اللجنــة عــام  ١٤٢٩؟!
 ملــاذا كان هنــاك تخــاذل ضــد هــذا املخطــط اململــوك مــنابنــاء القطيــف البســطاء؟!
• عبــاس الشماســي :مســألة ردم البحــر واملخططــات
وخالفهــا تخضــع حســب أنظمــة الدولــة الــى موافقــة
اللجنــة اخلماســية املشــكلة مــن األمانــة وحــرس احلــدود
والثــروة الســمكية ومصلحــة االرصــاد وحمايــة البيئــة
ووزارة املاليــة وهــي التــي تقــرر دون غيرهــا ذلــك.
ولقــد قــام املجلــس باالجتمــاع والتنســيق مــع أصحــاب
االراضــي املتضرريــن يف مخططــي النســيم واجلامعيــن
ورفــع موضوعهمــا مبقابلــة ســمو وزيــر الشــؤون البلديــة
حينــذاك الدكتــور منصــور بــن متعــب ومــن ثــم جــرت
مكاتبــات مــع مكتــب ســموه ورفعــت جميــع الوثائــق وينبغــي
متابعــة املوضــوع وأن يبــادر أصحــاب املخطــط الــى رفــع
تظلمهــم بالطــرق القانونيــة الرســمية فمــا ضــاع حــق وراءه
مطالــب.
■ علي أحمد
 ماهــي اجنــازات املجلــس احلالــي وهــل هــي كافيــةبالنســبة للمــدة واالمكانيــات املوجــودة يف البــاد؟
• املهندس الشماسي ..اإلجنازات:
قــام املجلــس باقتــراح عــدة مشــروعات حيويــة للمحافظــة
بعضهــا رأى النــور والبعــض االخــر يف طريقــه لذلــك
مــن أهمهــا تطويــر بعــض الطــرق الشــريانية للمحافظــة
كمشــروع تطويــر طريــق أحــد الــذي اكتمــل جــزء كبيــر منــه
ومت فتحــه للجمهــور وافتتــاح اجلســر الثالــث بــن حيــي
املشــاري والزهــراء وقــرب اجنــاز جســر امتــداد طريــق
الكورنيــش وإنشــاء أســواق مركزيــة للخضــار و الفواكــه
باحملافظــة حيــث مت اعــداد التصاميــم ألســواق القطيــف

 ضعــف الثقافــة العامــة لــدى املجتمــع باالنتخابــات اإلجنــازات خصوصــا يف القطيــف؟البلديــة .
هل املجلس للوجاهة؟ عدممعرفة
صالحيات
املجلس
البلدي
املعتمدة
.
ماهي
صالحيات ومهام املجالس البلدية؟
السلبيات
التي
طرأت
يف
الدورة
األولى
خاصة
.
كيف
يعمل
املجلس؟
ومــن
هنــا
بــادر
بعــض
الشــباب
ومنهــم
الســيد
ماجــد
مــا
أهــم
املعوقــات التــي تقــف يف طريــق املجالــس
الشــبركة والســيد مصطفــى الشــعلة وغيرهــم مــن البلديــة يف القطيــف؟
الشــباب مــن القيــام مببــادرات ثقافيــة عديــدة مــن  -ما صفات املرشح املطلوب؟
شــأنها تذليــل
الصعوبــات وجتــاوز الرؤيــة الســلبية مــن  -ماهــي الصالحيــات اجلديــدة للمجلــس البلــدي
أجــل
مشــاركة
املجتمــع
القطيفــي
وخاصــة
الشــباب
يف
القــادم؟
وهــل
لهــا تأثيــر عملــي؟
ا
النتخابــات
البلديــة
يف
دورتهــا
الثالثــة.
وقــد
حظــي
احلــوار بتفاعــل جماهيــري كبيــر خــال
ومــن
تلــك
املبــادرات
املهمــة
هــو
احلــوار
الــذي
أجــراه
يومــن
مــن
فتــح املجــال لطــرح األســئلة التــي بلغــت
الســيد فاضــل الشــعلة عبــر صفحتــه الشــخصية علــى حوالــي الـــ  60ســؤاال ؟
(فيــس بــوك)
مــع الرائــد االجتماعــي ورئيــس املجلــس ونرفــق لكــم هنــا مــن صفحــة الســيد فاضــل الشــعلة علــى
البلــدي
الســابق
املهنــدس
عبــاس
ا
لشماســي
.
(في
ـ
ـس
ب
ـ
ـوك)
مقتطفــات مــن احلــوار الشــيق بــن األســئلة
وقد
ارتكز
احلوار
على
أسئلة
محورية
عديدة
:
املتفاعل
ـ
ـة
م
ـ
ـن
اجلمهــور الكــرمي واألجوبــة الشــافية مــن
هــل
املجالــس
البلديــة
ديكــور؟
أم
كان
لهــا
بعــض
املهن
ـ
ـدس
الشماســي .

وســيهات وصفــوى وتــاروت والقديــح وقــد مت طــرح بعضهــا
يف مناقصــات والبقيــة خــال العــام املالــي احلالــي ان
شــاء اهلل تعالــى ومت حتديــد موقــع لســوق خضــار لقــرى
القطيــف الغربية؛وقــام املجلــس بــدوره الرقابــي
كمــا أقتــرح املجلــس للعــام املالــي الفائــت واحلالــي أكثــر
مــن  57مشــروعاً متنوعــاً يف حــال تنفيذهــا ومــا قبلهــا
مــن مشــروعات حيويــة معتمــدة ســتغير وجــه القطيــف
احلضــاري إلــى االمــام.ويف تقديــري ان مــن أهــم االهــداف
التــي مت اجنازهــا ولهــا تأثيــر علــى املــدى الطويــل وكانــت
ضمــن برنامجــي االنتخابــي هــو اجنــاز دراســة تنظيميــة
للبلديــة بالتعــاون مــع معهــد االدارة العامــة تشــمل عمــل
هيــكل تنظيمــي فعــال يســتجيب ملتطلبــات العمــل املنظــور
يف الفتــرة القادمــة ومت تقدميهــا بالفعــل للبلديــة اســتعدادا
للبــدء يف اجــراءات االعتمــاد.
وواصــل املجلــس جهــوده يف زيــادة حصــة البلديــة مــن
املشــاريع املدمجــة التــي تشــمل مشــاريع تصريــف االمطــار
والدراســات وتنميــة املخططــات ،وعمــل علــى أمتتــة العمــل
بالبلديــة و إدخــال تطبيقــات احلاســب اآللــي يف مجريــات
العمــل يف البلديــة تســهيال علــى املواطنــن عبــر اعــداد
مشــروع مقتــرح ملركــز اخلدمــات االلكترونيــة الشــاملة ومت
الرفــع بــه مليزانيــة العــام املالــي القــادم ،ويقتــرح مشــروعا
للتوعيــة البيئيــة و العمــل علــى رفــع مســتوى اجلــودة يف
تنفيــذ املشــاريع عبــر اعتمــاد برنامــج لتطويــر الكفــاءات
و االســتعانة مبكاتــب استشــارية متخصصــة لإلشــراف
علــى اجلــودة يف تنفيــذ املشــروعات وإنشــاء مختبــر لضبــط
اجلــودة وبــذا فــان اخلطــة قــد رســمت طريق ـاً للعمــل يف
املجلــس البلــدي وســاهمت يف طــرح مواضيــع وقضايــا
مهمــة كمــا فتــح املجلــس قنــوات متواصلــة .
مــع معالــي الوزيــر ومــع معالــي االمــن ممــا يأمــل ان يكــون
لذلــك طيــب االثــران شــاء اهلل تعالــى يف حتقيــق اآلمــال
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وان كانــت االجنــازات ليســت مبســتوى الطمــوح.
■ عبداملنعم آل صفوان
 علــى أي اســاس مت تخصيــص املشــاريع يف احملافظــةخــال االربــع ســنوات الســابقة  ..وبالتالــي ملــاذا حرمــت
املناطــق ذات الثقــل الســكاني مــن املشــاريع التنمويــة
واقصــد تلــك املشــاريع التــي لهــا صلــة باحليــاة اليوميــة
للمواطــن ؟! مثــل التوبــي اخلويلديــة اجلاروديــة املالحــة
القديــح ســنابس تــاروت الربيعيــة  ..الــخ .
• عباس الشماسي:
يختــص مشــروع تطويروتأهيــل املناطــق املركزيــة يف مــدن
وقــرى القطيــف ويشــمل تبليــط ممــرات املشــاة واالزقــة
وتركيــب فوانيــس انــارة ويف كل عــام تخصــص مناطــق
مختلفة.وقــد نالــت بعــض املناطــق بعــض حصصهــا والبقيــة
تأتــي.
وأيضــا يســعى املجلــس الــى تطويــر مداخــل القــرى والهجــر
وفــك االختناقــات للقــرى..ومت اعتمــاد مشــروع فــك
االختناقــات يف العواميــة (غيــر مشــروع املســورة) ويشــمل
نــزع ملكيــات ومشــروع فــك االختناقــات يف أم الســاهك مــع
نــزع ملكيــة وأيضــا مت اعتمــاد مشــروع نــزع ملكيــة وفــك
اختناقــات يف القديــح العــام احلالي.ولــو رأيــت املنظومــة
االســتراتيجية للمجلــس باتفــاق كامــل اعضــاؤه ســتجد ان
مبــدأ التنميــة املتوازنــة بــن كافــة مــدن وقــرى القطيــف هــو
احــدى السياســات التــي يرتكــز عليهــا عمــل املجلــس.
وخــال األســابيع الســابقة قدمــت مقترحــا للمجلــس مت
اعتمــاده ورفعــه للتخطيــط العمرانــي لفــك اختناقــات
وتطويــر مداخــل يف اجلاروديــة وقبلهــا يف ام احلمــام
واجلــش.
■ علي عبداهلل الغامن
 -ماسبب نقص األراضي السكنية باملنطقة؟

فيسبوك
 ملــاذا ال توجــد بالقطيــف خدمــات مثــل الدمــام واخلبــرمــن أهمهــا مطاعــم علــى البحــر و فنــادق و شــوارع جيــدة؟
 ملاذا مت حتويل املزارع إلى أراضي سكنية؟ ملاذا تأخر تسوية وتخطيط مخططات غرب القطيف؟• عبــاس الشماســي :العمــل جــار علــى ردم وتســوية
املخططــات الغربيــة وهــي ضاحيــة امللــك فهــد واخلزامــى
وأزعــم أن نســبة جيــدة فاقــت عــن ســبعني باملائــة مــن
اعمــال الــردم والتســوية قــد انتهــت .وقــد خصصــت مبالــغ
جيــدة يف امليزانيــة لثــاث ســنوات مضــت ويف هــذه الســنة
مت رفــع طلــب مخصصــات جديــدة ،مــع العلــم أن هذيــن
املخططــن عنــد اكتمالهمــا ســيوفران أكثــر مــن ســتة آالف
قطعــة أرض اي أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف أحيــاء الناصــرة
بكاملهــا لكــي تتصــور حجــم التوســع الغربــي.
يوجــد مشــاريع اســتثمارية مقبلــة علــى البحــر مثــا يف
موقــع جزيــرة األســماك.
حتويــل املــزارع الــى أراض ســكنية يف القطيــف خطــأ
اســتراتيجي ومــامت اعتمــاده يف ســنوات ســابقة قبــل وجــود
املجالــس البلديــة مــن اعتمــاد للنطــاق العمرانــي املشــتمل
علــى اســتعماالت االراضــي ندفــع ثمنــه اآلن وســاهم يف
زيــادة التصحــر.
■ مصطفى العبداجلبار
 ملــاذا يتــم التغاضــي عــن الشــوارع املتهالكــة يف األحيــاءالســكنية و التركيــز فقــط علــى الشــوارع الرئيســية.
فســيهات مثــا مليئــة بشــوارع متهالكــة للغايــة ورديئــة
الســفلتة إضافــة إلــى مشــاكل املجــاري التــي تتضــح أكثــر
مــع كل موجــة أمطــار شــديدة و مــع ان املجلــس املنتهيــة
واليتــه يضــم عضويــن مــن ســيهات إلــى أننــا لــم نــر أي تغيــر
ملمــوس يف هــذا املوضــوع.
• عباس الشماسي:
اتفــق معكــم أن مدينــة ســيهات يوجــد فيهــا الكثيــر مــن
الشــوارع الســيئة ومشــاكل يف تصريــف االمطــار كونهــا
منطقــة منخفضــة وللعلــم أن نســب تصريــف ميــاه االمطــار
يف احملافظــة التزيــد عــن عشــرين باملائةمــن االحتيــاج
وميزانيــة تصريــف االمطــار تأتــي مــن ميزانيــة مخصصــة
تســمى امليزانيــة املدمجــة التــي تتحكــم فيهــا االمانــة وســعى
املجلــس لســنوات لزيــادة املخصصــات إال ان التخصيــص
يأتــي دون الطمــوح دومـاً واجلهــود منصبــة يف هــذا الشــأن.
وبالنســبة للســفلته أتفــق معكــم يف عــدم اعطــاء االولويــة يف
مشــاريع الصيانــة لبعــض الشــوارع الســكنية يف كل املناطــق
وليــس ســيهات فقــط ،وتتعــذر البلديــة دائمــا بعــدم اكتمــال
اخلدمــات يف بعــض االحيــاء ليتــم صيانتهــا بالكامــل .
واســتحدثنا هــذا العــام مشــروعا يســمى مشــروع تأهيــل
االحيــاء الســكنية مكتملــة اخلدمــات ومت اعتمــاده وســيتم
البــدء فيــه يف حــي البحــر بالقطيــف نظــراً الكتمــال
خدماتــه ثــم حــي الكويــت بســيهات نظــرآ لقــرب اكتمــال
اخلدمــات وهكذا..حتياتــي
■ أبو جارود اجلارودي.
 هــل تأتــي امليزانيــة اخلاصــة للبلديــة بعــد رفــع املشــاريعام قبــل ذلــك؟ وهــل هنــاك نســبة معينــة مــن هــذه امليزانيــة
يحــق للمجــس البلــدي التصــرف فيهــا؟
 هــل هنــاك صالحيــات كأن يدعــو املجلــس البلــديلعمــل تطوعــي يف مشــروع مــا ،اذا تعثــر هــذا املشــروع مــا،
لدواعــي ماليــة؟
• عباس الشماسي:
حياكــم اهلل وبياكــم ..تقــدر امليزانيــات لــكل مشــروع قبــل
الرفــع تبعــا حلجــم املشــروع وتكاليفــه وترفــع لــوزارة املاليــة

بعــد اقرارهــا مــن املجلــس .والــوزارة تقــر املشــروع كمــا هــو
او اقــل او التقــره.
ال يحــق للمجلــس البلــدي التصــرف بــاي نســبة مــن
امليزانيــة اال مايخــص رواتــب موظفــي امانــة املجلــس
ومصاريفــه ومكافــآت االعضــاء واملطبوعــات والقرطاســية
واملســتلزمات املكتبيــة والضيافــة وتنــدرج حتــت البــاب
الثانــي مــن امليزانيــة ال الرابــع الــذي يختــص باملشــاريع.
جميــع املشــروعات تنحصــر تكاليفهــا يف البابــن الثالــث
والرابــع مــن ابــواب امليزانيــة وهــي حتــت تصــرف البلديــة
الاملجلــس .
■ محمد سـليـس
ـ هــل هنــاك تقــدم بالنســبة لتطويــر مخططــات القطيــف
الغربيــة ( الضاحيــة واخلزامــي) أم تطويرهمــا ال يعنــي إال
الــردم فقــط وهــذا ال يُقــدم بــل يؤخــر ؟!
 متى سيكون موعد تطويرهماوتصريح البناء فيهما ؟• عبــاس الشماســي :العمــل جــار علــى ردم وتســوية
املخططــات الغربيــة وهــي ضاحيــة امللــك فهــد واخلزامــى
وأزعــم أن نســبة جيــدة فاقــت عــن ســبعني باملائــة مــن
اعمــال الــردم والتســوية قــد انتهــت وقــد خصصــت مبالــغ
جيــدة يف امليزانيــة لثــاث ســنوات مضــت ويف هــذه الســنة
مت رفــع طلــب مخصصــات جديــدة  ،مــع العلــم أن هذيــن
املخططــن عنــد اكتمالهمــا ســيوفران أكثــر مــن ســتة آالف
قطعــة أرض اي أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف أحيــاء الناصــرة
بكاملهــا لكــي تتصــور حجــم التوســع الغربــي.
باإلضافــة لذلــك قدمــت اقتراحــاً للمجلــس مت اعتمــاده
ينــص علــى تنســيق ايصــال اخلدمــات بــن اجلهــات
اخلدميــة وجدولتهــا يف الوقــت املناســب ويوجــد ذلــك يف
تقاريــر املجلــس وأعتقــد أننــا بحاجــة لســنتني او ثــاث
لذلــك.
■ احلسني احلداد
 مــاذا عــن املســاحة الشاســعة املمتــدة علــى مــد البصــراملســماة بـــ " النايفيــة " أال ميكــن للمجلــس البلــدي املطالبــة
بــأن تكــون أرضــاً مناســباً إلســكان القطيــف ويتــم بنــاء
وحــدات ســكنية وحتويلهــا إلــى مدينــة ســكنية متكاملــة
املرافــق وبأحــدث اخلدمــات وبأحــدث الوســائل واملــواد ؟
هــو املوقــع املناســب لتكــون مســاحة خصبــة إلســكان
القطيــف ؟
• عبــاس الشماســي :نعــم طرحــت هــذه الفكــرة بتخصيصها
خلدمــات عامــة كإســكان أو جامعــة او خالفــه لكــن بســبب
أن هــذه االرض مملوكــة حاليـاً وهــي مثــار خــاف قضائــي
قانونــي فــا ميكــن التصــرف بهــا حتــى انفــراج القضيــة.
■ سيد محمد املشعل
ـ من يجب أن ننتخب ؟
• عباس الشماسي:
"إن خير من استأجرت القوي األمني"
الشــك أن املرشــح للعمــل البلــدي يجــب أن يكــون قويــآ يف
الطــرح مؤمتن ـاً حلمــل املســؤولية عامــا يف الشــأن العــام
يحمــل مؤهــات علميــة وعمليــة متكنــه مــن أداء الواجــب
املنــاط اليــه بــكل جــدارة وجنــاح.
وكمــا تعلــم بــأن املجلــس لديــه صالحيــات رقابيــة تقريريــة
فــا بــد أن يكــون املرشــح ميتلــك مهــارات أدوات التقريــر
واملراقبــة أو بعضهــا علــى االقــل وعلــى ســبيل املثــال أن
يكــون مهندســا أو فنيــا تقنيــا ملمــاً بــإدارة املشــاريع
واملواصفــات الهندســية وأصــول املراقبــة والتفتيــش

وادارة العقــود وغيرهــا أو أن يكــون شــخصاً ماليــاً لــه
معرفــة مبراجعــة امليزانيــات واحلســابات اخلتاميــة ولديــه
معرفــة بأنظمــة التعاقــد احلكومــي وأســس املشــتريات أو
أن يكــون شــخصا إداريــا يتفهــم اســس التعامــات االداريــة
احلكوميــة ومبــادئ االدارة بشــكل عام...كمــا يلــزم أن
يكــون القائــد باإلضافــة لذلــك لديــه عالقــات اجتماعيــة
ورســمية واســعة وهــذا سيســهل العمــل كثيراً.وأنصــح
االخــوة أو االخــوات ممــن ال ميلكــون مثــل هــذه املهــارات
أو بعضهــا وليــس لديهــم ســابق اهتمــام بالشــأن العــام أن
ال يخوضــوا غمــار هــذه التجربــة فبالدنــا ومجتمعنــا حتتــاج
الــى االشــخاص املؤهلــن احململــن بالتحصيــل واخلبــرة
واملعرفــة وحســن التعامــل مــع اجلمهــور واالخريــن.
وال مينــع ذلــك أن يتقــدم الشــباب العامــل خلــوض هــذه
التجربــة اذ يوجــد لدينــا شــباب عامــل مؤهــل يف كل
املجــاالت متناغمــة مــع أهــل اخلبــرة والتجربــة ليصبــح
فريــق عمــل واحــد يف عمــل جماعــي دؤوب منظــم.
 نحــن مقبلــن علــى دورة ثالثــة فمــا هــي املبــادئاالساســية كــي ينجــح املجلــس املقبــل ؟
• عبــاس الشماســي :مبــدأ االنســجام بــن االعضــاء
؛والتكامــل يف اخلبــرات ،والقــوة واجلــرأة احملســوبة يف
الطــرح ،والشــباب املفعــم باحليويــة والنشــاط وقبــل كل
ذلــك ايجــاد رؤيــة مشــتركة متفــق عليهــا بــن االعضــاء
مرفقــة ببرنامــج عمــل تنفيــذي وطــرق للمتابعــة والقيــاس
■ حسني العبداجلبار
 مــاذا ينقــص املجلــس البلــدي مــن أدوات حتــى ينجــزدوره الرقابــي بكفــاءة؟
 مــا هــي املعاييــر التــي يتبعهــا املجلــس يف ترتيــباملشــاريع حســب األولويــة؟
 يوجــد نظــام الكترونــي تابــع لــوزارة الشــؤون البلديــةيتيــح ﻷي شــخص مؤهــل أن يرشــح نفســه لرئاســة البلديــة؟
 برأيــك ملــاذا لــم يســتغل هــذا النظــام لطــرح مرشــحمحلــي لرئاســة بلديــة القطيــف؟
• عباس الشماسي :عليكم السالم
يحتــاج املجلــس الــى تعــاون البلديــة اوالً وقبــل كل شــيء وان
تكــون هنــاك عالقــة تكامليــة ومراجعــة التقاريــر البلديــة
بحذاقــة وايضــاح مواقــع اخللــل والزيــارات امليدانيــة وقبــل
كل ذلــك خطــة اســتراتيجية تنفيذيــة بهــا معاييــر التنفيــذ
واملبــادرات والبرامــج واملشــاريع لتحقيــق االهــداف وهــذه
موجــودة يف الــدورة احلاليــة .
ترتــب املشــاريع حســب االولويــة وحجــم االحتيــاج والفئــات
املســتهدفة مــع مراعــاة التنميــة املتوازنــة.
مت التواصــل املســتمر لســنوات عديــدة مــع املســؤولني حــول
هــذا املطلــب مــن قبــل املجلــس وغيــره مــن الوفــود .
املهنــدس عبــاس الشماســي يوضــح نقطــة يف غايــةاألهميــة للجمهــور أثنــاء احلــوار فيمــا يخــص اخللــط
احلاصــل بــن مهــام وصالحيــات املجلــس البلــدي ومهــام
وصالحيــات البلديــة؟
• عبــاس الشماســي املجلــس البلــدي حســب مهامــه
وصالحياتــه ســواء احلاليــة أم اجلديــدة ليــس لــه
صالحيــات تنفيذيــة البتــة علــى األرض ..كلمــة أخــر
الســطر ..ومهامــه تقريريــة رقابيــة  ..إذ عليــه أن يوصــي،
يقــرر ،يعتمــد ،يقتــرح ،ويصــدره يف صــورة قــرار ..ويرســل
للبلديــة بعــد التــداول واالعتمــاد وللبلديــة بعــد مــدة معينــة
التنفيــذ أو االعتــراض ..فــاذا اعترضــت رجــع القــرار
للمجلــس للنظــر امــا باملوافقــة علــى االعتــراض ومبــررات
البلديــة أو برفــع املوضــوع ملعالــي الوزيــر بالرأيــن؛ وللوزيــر
البــت يف ذلــك.
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حوار /فؤاد نصر اهلل ـ سلمان العيد
بيــن الرياضــة والكشــافة والعمــل فــي
شــركة أرامكــو الســعودية ،يبــرز واحــد من
الكفــاءات الوطنيــة التــي تفخر بهــم البالد
وهــو المهنــدس علــوي بــن الســيد حســين
العوامــي ،الــذي خــص "الخــط" بحديــث
مــن القلــب إلــى القلــب ،وبصــورة ال تخلــو
مــن الصراحــة والشــفافية واإلخــاص،
فقــد شــهد جملــة مــن األحــداث الهامــة
علــى الصعيــد االجتماعــي ،منهــا إنشــاء
أول مدرســة ثانويــة فــي القطيــف ،كمــا
وقــف علــى حــدث دمــج ناديــي البــدر
والشــاطئ وانبثــاق نــادي الترجــي ،وتحمــل
مســؤولية الثقافــة فــي النــادي ،وعاصــر
أحــد أبــرز األحــداث التــي طالــت النــادي
حيــث تــم إغالقــه بعــد حادثــة مبــاراة
الترجــي والجزيــرة المشــهورة ..وبيــن تلــك
األحــداث كانــت اإلنجــازات ،منهــا علــى
الصعيــد العملــي فــي شــركة أرامكــو،
ومنهــا علــى الصعيــد الرياضــي فــي
النــادي ..بالتالــي فنحــن أمــام قصــة جميلــة
نــرى تفاصيلهــا فــي الحــوار التالــي:

علوي بن حسين العوامي لــ "الخط"

تربيت بالقلعة ووالداي وجدتي هــــــــــــ
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صورة حديثة للضيف

الضيف يف املرحلة الثانوية الضيف مع أشقائه حيدر وعدنان وزكي

الوالد السيد حسني العوامي
يف مكتبه يف أرامكو يف السبعينات امليالدية

منــزل لنــا يف منطقــة بــاب الشــمال،
ـ ـ ســيرتكم األولــى حافلــة باجلــد واملثابــرة
فانتقلنــا إلــى العيــش فيــه ،واذكــر مــن
خصوصــا وأنتــم مــررمت بظــروف خاصــة.
سافرت مع والدي إلى القدس
اجليــران :ميــرزا الغــامن ،عبدالشــهيد
حدثنــا عــن طفولتكــم وحياتكــم األولــى.
عن طريق البر قبل سنة من نكسة يونيو
أبوالســعود ،عبدالصاحــب أبو الســعود،
ــــ علــوي بــن الســيد حســن بــن الســيد
عبدالرســول وعبدالواحــد نصــراهلل،
حســن بــن الســيد هاشــم بــن علــوي
علــي الســنان ،مهــدي اجلــواد ،عبــداهلل
العوامــي ،ولــدت يف القطيــف  -القلعــة
شهدت افتتاح أول مدرسة ثانوية،
احلاجــي ،أبوعيســى املعجــر  -رحمهــم
يف عــام  1953/ 1372وكان منــزل جدتــي
وأول فرقة كشفية بالقطيف
ً
اهلل جميعــا -و أتذكــر أن اجليــران
املعلمــة (بيبــي أبــو زهيــرة) املشــهورة بــــ
ســاهموا يف حفــر بئــر مــاء لتغذيــة
"بنــت احلــوري" يحتضننــا جميعــا كعائلــة،
فقــد ترعــرع والــدي -رحمــه اهلل -وحيــداً حيــث أن والــده اجلــد الســيد احتياجــات املنطقــة حيــث كانــت تنقصهــا اخلدمــات بســبب حداثتهــا ،و
حســن العوامــي كان أحــد املفقوديــن يف ســنة طبعــة القطيــف ،و قامــت بعــد إقامتنــا يف بــاب الشــمال ببضــع ســنني متكــن الوالــد مــن شــراء أول
جدتــي بتربيتــه أحســن تربيــة و ز ّوجتــه مــن الســيدة معصومــة بنــت الســيد ســيارة (وانيــت جيمــس) ســافرنا بهــا برفقــة عائلــة علــي بــن الشــيخ منصــور
ســعود بــن الســيد محمــد العوامــي  -رحمهــم اهلل جميعــا  -وذلــك ســنة الزايــر (أبــو نــادر) إلــى العــراق و ســوريا و لبنــان و فلســطني ،وكانــت تلــك
1371هـــ ،و لقــد اجنبــا ســتا مــن البنــات و أربعــة مــن األوالد ،و لقد كان لهم الرحلــة قبــل نكســة يونيــو 1967بســنة واحــدة أي ســنة1966م ،أتذكــر
الفضــل يف تربيتنــا أفضــل تربيــة رغــم الظــروف الصعبــة التــي مررنــا بهــا .القــدس وأزقتهــا وبيــت املقــدس وكذلــك ســوق احلميديــة يف دمشــق ،ولــم
أنــس بيــروت وعــددا مــن املناطــق الســياحية يف لبنــان (مغــارة جعيتــا).
أمــا جدتــي فكانــت معلمــة للقــرآن الكــرمي و تخــرج علــى يديهــا الكثيــر مــن
َ
رجــال و نســاء البلــد و أنــا واحــد منهــم ..لقــد كان منزلنــا يف القلعــة عامـ ًرا
ففيــه تقــام مناســبات األفــراح واألحــزان علــى حــد ســواء ،وهنــا أتذكــر أيــام ـ ـ يف أي مرحلــة دراســية كانــت تلــك الرحلــة؟ وهــذا بالطبــع يقودنــا إلــى فتــرة
شــهر محــرم احلــرام حيــث يقــام العــزاء والطبــخ ،وكانــت مجموعــة مــن الدراســة كيــف كانــت؟ وكيــف متــت؟
النســوة يجتمعــن يف بيــت جدتــي للمســاعدة يف حتضيــر هــذه الوجبــات ــــ كنــت حينهــا يف املرحلــة املتوســطة ،أمــا بالنســبة للدراســة لقــد أمتمــت
مبناســبة عاشــوراء وعلــى رأســهم جدتــي خديجــة (جــدة الوالــدة) ..عشــت دراســة املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة القطيــف االبتدائيــة يف منطقــة
يف القلعــة حوالــي ثمــان ســنوات وكان الوالــد يعمــل يف شــركة أرامكــو ،و البحــر املعروفــة حالي ـاً مبدرســة احلســن بــن علــي ،و املرحلــة املتوســطة
قــد اســتفاد مــن برنامــج متلــك البيــوت الــذي تتبنــاه الشــركة فقــام ببنــاء يف القطيــف املتوســطة يف منطقــة الســطر و املعروفــة حاليــا مبدرســة معــن

ـــم السبب ـ بعد اهلل ـ في كل نجاحاتي
الخط  -العدد  - ٥٦ذو القعدة ١٤٣٦هـ  /سبتمبر ٢٠١٥م 13

حوار

دخلت القسم العلمي لكني أحببت
الفن واألدب بسبب معلم سوداني
األنشطة الكشفية انتقلت من المدرسة إلى
النادي ومنها برزت فرقة الجوالة
أردت أن أكون عسكريا فلم يحالفني الحظ..
ولم أرغب في قطاع التعليم

مع أصدقاء الصبا من اليمني الضيف ثم حسن املروحن ،بيان املبارك ،
عادل راشد الغامن يف إحدى مزارع القطيف
بــن زائــدة ،أمــا عــن املرحلــة الثانويــة فلــم حتــظ القطيــف يف تلــك الفتــرة
مبدرســة ثانويــة للبنــن إذ كان مــن املتعــارف عليــه أن مــن يريــد مواصلــة
دراســته الثانويــة االلتحــاق بثانويــة الدمــام ،وقــد كنــت ضمــن الدفعــة
األولــى التــي درســت يف مدرســة ثانويــة القطيــف ،وذلــك نتيجــة تزايــد
عــدد خريجــي املرحلــة املتوســطة ،و لقــد كان دوامنــا يف النصــف األول مــن
األول ثانــوي يف املســاء يف املدرســة املتوســطة نفســها ،إلــى أن مت اســتئجار
مبنــى ســعود احلــداد ليكــون مقــرا للمدرســة الثانويــة .ولعلــي هنــا أتذكــر
مــدرس اللغــة العربيــة األســتاذ عثمــان بــا بكــر
وهــو ســوداني اجلنســية ،الــذي حببنــا إلــى تــذوق
الشــعر العربــي وخصوصــا الشــعر اجلاهلــي ،و
كان يجــري بيننــا (ثانــوي علمــي و ثانــوي أدبــي)
منازلــة يف الشــعر العربــي وكنــا كطــاب علمــي
نتفــوق دائمــا! أمــا عــن التربيــة الفنيــة فقــد
وفقنــا اهلل مبــدرس رســم ســوداني علمنــا أصــول
رســم الطبيعــة باســتخدام قلــم الرصــاص فقــط،
وكان يشــدد علــى اســتخدام نــوع معــن وهــوHB
فأصبحنــا نلقــب املــدرس بهــذا الرمــز ،و أنــا كنــت
محظوظــا إذ رســمت لوحــة متثــل واجهــة املدرســة
املتوســطة ،أعجــب بهــا املديــر وعلّقهــا يف مكتبه ،و
كنــت أفتخــر بهــا لوالــدي كلمــا زار املدرســة ملتابعــة
حتصيلــي العلمــي ...كمــا كنــا يف املرحلــة الثانويــة
نــدرس اللغــة الفرنســية واللغــة اإلجنليزيــة ،وقــد
ألغيــت دراســة اللغــة الفرنســية بعــد انتهائــي مــن
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طالب املدرسة املتوسطة يف رحلة جلبل قارة
باألحساء يف الستينات امليالدية
دراســة الصــف الثانــي ثانــوي ،و بالرغــم مــن صعوبتهــا إال أننــا حظينــا
مبدرســن أكفــاء (الصــف األول ثانــوي مــدرس أوروبــي و الصــف الثانــي
ثانــوي مــدرس مغربــي) كانــا يرفضــا التحــدث إال باللغــة الفرنســية ،ممــا
حببنــا بهــذه اللغــة ...وأتذكــر مــن زمــاء الدراســة ســعيد أحمــد املرهــون،
منصــور ســعيد اجلشــي ،عبدالعزيــز ســعيد الســنان ،الدكتــور فــؤاد منصــور
الســنان ،الدكتــور عــادل عبــد احلميــد اخلطــي ،املرحــوم ســامي علــي
الزايــر ،فايــز عبــد الكــرمي الســنان.

رحلة طالبية إلى بر القطيف يف املرحلة املتوسطة

حوار

صورة جتمع كشافة وجوالة من القطيف يف املرحلة الثانوية
يف بداية السبعينات امليالدية

الضيف يتوسط أخويه
حيدر وعدنان

ـ ـ كما هو معروف أن املراحل الدراســية
األولــى تفــرز العديــد مــن الســلوكيات
واملواقــف وتفــرز جملــة مــن الهوايــات
أنا أول سعودي يعمل رئيس وحدة تفتيش،
واملواهــب ،بالنســبة لكــم مــاذا أنتجــت
وناظر هندسة في معامل بقيق
لكــم تلــك املرحلــة علــى هــذا الصعيــد؟
ــــ تلــك املرحلــة أوجــدت لــدي ـ أنــا
وزمالئــي ـ حــب الرياضــة ومزاولتهــا ،أدرت ست إدارات في أرامكو في أوقات مختلفة
حيــث كانــت املدرســة املتوســطة تفتــح
وصرت "رجل المهام الصعبة"
أبوابهــا مســا ًء للطــاب ملمارســة
خصوصــا كــرة القــدم
الرياضــة
ً
والكــرة الطائــرة ،وكان ذلــك حتــت
شــفيق علــي آل ســيف ،زكــي
إشــراف مدرســي الرياضــة ،وكنــا نشــارك ســنويا يف املهرجــان الرياضــي
علــي العوامــي ،حســن مهــدي
املشــترك الــذي يقــام يف الدمــام ،وكنــا متميزيــن يف ألعــاب القــوى كاجلــري
املروحــن ،بيــان عبــد اهلل
والقفــز بالزانــة ورمــي القلــة ...كمــا شــهدنا يف تلــك املرحلــة بدايــة انطــاق
املبــارك ،حســن الســيد محمــد الصايــغ) وغيرهــم واســتمرت الصداقــة
النشــاط الكشــفي ،فقــد كنــا نشــارك ســنويا يف املهرجانــات الكشــفية
إلــى يومنــا هــذا ،فقــد كنــا نقيــم دورات كشــفية ومعســكرات تدريبيــة يف
التــي تقــام يف مختلــف مناطــق اململكــة ،وعلــى رأســها خدمــة حجــاج بيــت
ســاحات املــدارس ،ولكــن كانــت ســاحة مبنــى مركــز الشــؤون االجتماعيــة
اهلل احلــرام ،هــذه املشــاركات أوجــدت الثقــة والرغبــة لدينــا كمجموعــة
بالقطيــف هــي املركــز األســاس الــذي كنــا نعســكر فيــه حتــت إشــراف
لتأســيس احلركــة الكشــفية يف القطيــف ،ومــن املســاهمني معــي يف هــذه
األســتاذ ســعيد الهنــدي و األســتاذ عثمــان أبــو الطيــور وكانــا مســؤولني عــن
احلركــة األخــوة (عــادل راشــد الغــامن ،عبدالــرؤوف عيســى اخلليتيــت،

صورة كشفية يف نهابة املرحلة املتوسطة

فرقة كشفية موسيقية يف حفل مدرسي

صورة كشفية ألصدقاء الصبا املبارك واملروحن والغامن
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صورة جلوالة الترجي يف بدايات عام ١٩٨١م

علوي العوامي وبدلة اجلوالة

معسكر يف الشؤون االجتماعية يف الستينات امليالدية
البرامــج واألنشــطة الكشــفية ،وكنــا ســنويا نشــارك يف يــوم النظافــة الــذي
يقــام يف املــدارس حيــث منضــي الصبــاح يف تنظيــف املــدارس ثــم نخــرج
يف طوابيــر مشــيا ،حتــت إيقــاع الطبــول الكشــفية ،نلتقــي فيهــا يف مركــز
اخلدمــة االجتماعيــة يف صالــة املركــز ونكمــل االحتفاليــة ...واســتمر العمــل
الكشــفي يف املــدارس إال أن رغبتنــا يف التوســع بتكويــن اجلوالــة وهــي
املرحلــة املتقدمــة مــن احلركــة الكشــفية حينئــذ ،انتقلنــا كمجموعــة مــن
املــدارس إلــى النــادي ،وبــرز عــدد مــن الكشــافة اجل ّوالــة أذكــر منهــم اإلخوة:
محمــد عبــد الكــرمي املصطفــى ،عبدالرســول العــوى ،شــاكر أحمــد عبــد
العزيــز اجلشــي ،علــي حســن أبوالليــرات ،هــؤالء حملــوا اســم "اجلوالــة"
حيــث ســافروا إلــى الكويــت بالدراجــات.

آخر مهمة عمل في أرامكو اإلشراف
على تدريب  500رئيس وحدة
أحببت الرياضة منذ صغري وكان منزلنا
مقرا لمعسكر نادي النسور
شهدت أول جمعية عمومية لنادي الترجي
(بعد الدمج) فتحملت مسؤولية الشؤون
الثقافية واالجتماعية

وحتفيزهــم علــى العمــل التطوعــي اجلماعــي ،ويف تلــك احلقبــة مــن الزمــن
كان النشــاط املســرحي يف قمــة نشــاطه حتــت إشــراف املخــرج محســن
ـ ـ بــن النــادي واملدرســة والكشــافة والرياضــة ،مــن الــذي ســاهم يف ترســيخ
الشــيخ آل حســان ،حيــث كان يقيــم العديــد مــن املســرحيات بــن الفتــرة
هــذه الهوايــات يف ذاتــك؟
واألخــرى ،وكنــا يف النــادي نقــدم خدماتنــا الكشــفية مــن ترتيــب وتنظيــم،
ــــ يف تلــك الفتــرة عشــت فتــرة صعبــة للغايــة ،بســبب الظــروف التــي
مزاملــة مــع النشــاط املســرحي.
ســادت حينهــا حيــث مت اعتقــال الوالــد يرحمــه اهلل ،وكنــت وقتهــا طالبــا
يف املرحلــة الثانويــة ،وبهــذه املناســبة أحــب أن اشــكر األخ محمــد بــن عبــد
ـ ـ ماذا بعد املرحلة الثانوية؟
الكــرمي املصطفــى (أبــو فهــد) ملــا بذلــه مــن مجهــود أخــوي مبتابعــة دراســتي
ــــ يف الواقــع حينمــا تخ ّرجــت مــن الثانويــة كنــت أفكــر يف أكثــر مــن اجتــاه،
وحتصيلــي العلمــي ،وأيضــا أذكــر املرحــوم حســن بــن الشــيخ فــرج العمــران
وكان أهمهــا كيفيــة إعالــة أهلــي ،وقبــل أن التحــق بشــركة أرامكــو الســعودية
أحــد القياديــن الشــرفاء الــذي تعلّمــت منــه الكثيــر يف كيفيــة إدارة األفــراد
كنــت أريــد أن أصبــح عســكريا ،فأنهيــت كافــة اإلجــراءات املطلوبــة ولكــن
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صفحة من جريدة أرامكو (قافلة الزيت ) جتمع املتفوقني الذين يدرسون
يف الواليات املتحدة األمريكية ويبدو الضيف ضمن املجموعة

احلــظ لــم يحالفنــي ،فتركــت هــذا اخليــار ،كمــا أننــي كنــت أريــد أن أصبــح
مد ّرســا يف الفيزيــاء والكيميــاء ،فذهبــت إلــى جامعــة امللــك ســعود بالريــاض
للتســجيل فيهــا ،وبــدال مــن تســليم أوراقــي إلــى اجلامعــة ركبــت القطــار
وعــدت إلــى املنطقــة الشــرقية ،والتحقــت بشــركة أرامكــو ببرنامــج التدريــب
التدريجــي ( )apprentice programيف راس تنــورة ملــدة عــام ،ثــم انتقلــت
إلــى العمــل يف معامــل بقيــق وبقيــت فيهــا ســنتني ،يف ذلــك الوقــت مت
اإلفــراج عــن الوالــد الــذي طلــب م ّنــي تــرك العمــل يف الشــركة وااللتحــاق
باجلامعــة حرصــا منــه رحمــه اهلل علــى مواصلــة دراســتي ،وبالفعــل امتثــاال
ألمــره ق ّدمــت االســتقالة ،ولكــن أحــد املســؤولني يف الشــركة -هاشــم العــودة
فلســطيني اجلنســية -اقنعنــي بعــدم االســتقالة ألن موضــوع الدراســة
اجلامعيــة بــات أمـ ًرا محســو ًما عــن طريــق الشــركة ،وملّــا استشــرت الوالــد
لــم يعــارض ،وهــذا مــا مت فعــا ،فقــد ســافرت يف عــام  1976إلــى الواليــات

يف معمل بقيق لفرز الغاز ١٩٧٣م

حوار
املتحــدة األمريكيــة لدراســة الهندســة الكيميائيــة،
وعــدت حامــا شــهادة البكالوريــوس بعــد خمــس
ســنوات مــن الدراســة يف جامعــة California
.State Polytechnic University in Pomona

ـ ـ مــا أبــرز املهــام التــي قمــت بهــا يف شــركة أرامكــو
الســعودية ،بعــد العــودة مــن االبتعــاث؟
ـ ـ يف بدايــة حياتــي العمليــة لــدى شــركة أرامكــو،
وقبــل االبتعــاث ،عملــت مشــغال ومنظمــا يف
معمــل الغــاز الطبيعــي يف بقيــق ،وهــذا أكســبني
الكثيــر مــن اخلبــرة امليدانيــة اســتفدت منهــا خــال
دراســتي اجلامعيــة ومــا بعدهــا ،حيــث سـ ّهل هــذا
كثيــرا يف تدرجــي الوظيفــي ،ففــي أقــل مــن خمــس
ســنوات مــن تخ ّرجــي اســتلمت أول وظيفــة إداريــة
عليــا ،وهــي رئيــس وحــدة التفتيــش مبعامــل
بقيــق ،وكان املتعــارف عليــه أن تــوكل هــذه املهمــة
ملهندســن أمريــكان ،وكنــت أنــا أول رئيــس ســعودي
يقــوم بهــذه املهمــة .وهــذه الوظيفــة لهــا قصــة،
فقــد اســتلمتها بعــد زواجــي بيومــن .فقــد تزوجــت
يــوم الســبت خــال عطلــة عيــد الفطــر املبــارك
 واســتلمت زمــام العمــل يــوم الثالثــاء ،ولــم يتــممنحــي أي إجــازة بســبب أن رئيــس الوحــدة قــد
قــدم اســتقالته وكان البــد لــي مــن أن امضــي وقــت
معــه الســتالم املنصــب قبــل مغادرتــه اململكــة،
وكانــت هــذه بدايــة مشــواري يف اإلدارة يف أرامكــو ،بعــد ذلــك انتقلــت إلــى
معمــل شــدقم علــى وظيفــة ناظــر هندســة ،وكنــت أول ســعودي يتــم تعيينــه
علــى هــذه الوظيفــة ،بعدهــا رجعــت إلــى بقيــق ألقــوم مبهمــة املشــرف
العــام ألعمــال الهندســة يف معامــل بقيــق ،فكنــت أول ســعودي يقــوم بهــذه
املهمــة ،ثــم انتقلــت إلــى معمــل الغــاز يف منطقــة بـ ّري قــرب اجلبيــل ،وعملــت
كناظــر للصيانــة ،وبقيــت علــى هــذه الوظيفــة حتــى العــام  1993حينهــا
كانــت الشــركة للتــو قــد اســتحوذت علــى شــركة ســمارك ،إذ مت نقلــي إلــى
الريــاض ألعمــل هنــاك أربــع ســنوات ،يف مصفــاة الريــاض ،بعدهــا نقلــت
إلــى الظهــران علــى وظيفــة مستشــار أعلــى يف التخطيــط ،ومنهــا إلــى رابــغ
علــى وظيفــة ناظــر عمليــات ،وكنــت الوحيــد مــن أبنــاء القطيــف يف هــذا

علوي العوامي عريس ًا  ١٩٨٥م
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حوار

مباراة الترجي واجلزيرة كانت منعطف ًا
قلب األمور رأسا على عقب
طبقت خطط أرامكو اإلدارية في النادي
فكانت مغامرة حميدة
برنامج احلسم املباشر أبزر حلولنا
ألزمة النادي املادية
النسور يف الستينات

النسور يف السبعينات

الشاطئ يف السبعينات

الشاطئ يف منتصف السبعينات
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املوقــع وبقيــت هنــاك ملــدة ســنة ونصــف ،أمضيــت ســنة منهــا كمديــر
ملصفــاة رابــغ ،بعــد ذلــك نقلــت إلــى الدمــام علــى وظيفــة ناظــر عمليــات
توزيــع منتجــات البتــرول يف املنطقــة الشــرقية ...كل هــذه األعمــال
والتنقــات كنــت فيهــا غائبــا عــن القطيــف وعــن أوالدي وأهلــي.
ـ ـ ما أهم اإلجنازات التي تفخر بها وأنت على رأس العمل يف أرامكو؟
ــــ ممــا ســبق ذكــره مــن جتربتــي يف األعمــال اإلداريــة ،فإننــي لــم أمكــث
علــى وظيفــة واحــدة ملــدة طويلــة ،وكان الهــدف مــن تنقلــي مــن وظيفــة
ألخــرى إصــاح أداء القســم الــذي انتقــل إليــه ،ولقــد أطلــق علــي يف
بعــض الفتــرات بــــ "رجــل املهــام الصعبــة" ...و تقلــدت خــال تنقالتــي
بــن اإلدارات املختلفــة مناصــب كثيــرة أهمهــا مديــر إدارة ،فلقــد أدرت
أكثــر مــن ســت إدارات يف أوقــات مختلفــة مــن حياتــي العمليــة بصــورة
مؤقتــة ...وكل هــذه التجربــة ،الفنيــة واإلداريــة ،خلصتهــا يف برنامــج
 Frontline Supervisor Safety Workshop, Boot Campحــن
صممــت وأدرت هــذا البرنامــج ،ففــي الســنوات الثــاث األخيــرة ،قبــل
تقاعــدي ،كان لــي الشــرف أن أدرب اكثــر مــن  500رئيــس وحــدة يف
برنامــج يقــام يف الشــهر مــرة واحــدة ملــدة أســبوع ،يف منطقــة نائيــة،
حتــت إشــراف نائــب الرئيــس األعلــى للتكريــر والتوزيــع ،والــذي كان
يحضــر بنفســه ليــوزع شــهادات التخــرج للمتدربــن بعــد التأكــد مــن
إملامهــم بــكل املهــام املطلوبــة منهــم لينفــذوا أعمــال الشــركة بصــورة
ســليمة وبــدون أي إصابــات للموظفــن أو املمتلــكات.
ـ ـ لننقــل حديثنــا إلــى جتربــة العمــل مــع نــادي الترجــي ،كيــف كانــت ومــاذا
تقــول عنها؟
ـ جتربتــي مــع احلركــة الرياضيــة يف القطيــف بــدأت منــذ كنــت صغيــرا،
فــكان الوالــد رحمــه اهلل أحــد املؤسســن لنــادي النســور ،ولقــد شــغل
منصــب نائــب الرئيــس لفتــرة ،وكان بيتنــا يف بــاب الشــمال بالقــرب مــن
النــادي (وهــو بيــت عبــد الواحــد نصــراهلل) ،وكان معســكر الفريــق قبــل
املباريــات يقــام يف بيتنــا ،وكنــت أرافــق الفريــق يف كل رحالتــه ،وكان
أمتعهــا يف شــهر رمضــان حيــث كان الفريــق يذهــب إلــى رأس تنــورة
ليتــدرب علــى مالعــب أرامكــو يف الليــل وكنــا نرافــق الفريــق ونتمتــع
بــأكل الكيــك واحلليــب الــذي جنلبــه مــن الكافتيريــا ...و وجتربتــي يف
النــادي خــال احليــاة الدراســية والتــي أشــرت إليهــا آنفــا ،وكل هــذه
املراحــل زرعــت يف نفســي حــب النــادي وحــب العمــل فيــه ،حتــى أنــي
وبعــد تخرجــي مــن اجلامعــة عــام  ،1981رجعــت للعمــل يف النــادي ،وكان
وقتهــا قــد مت دمــج ناديــي الشــاطئ والبــدر يف نــادي واحــد حتــت مســمى

حوار

مع نائب الرئيس األعلى لشركة أرامكو املهندس خالد البو عينني يف حرض
أثناء إلقائه محاضرات يف دورات تدريبية عام  ٢٠١٠م
الترجــي ،وكان التحضيــر قائمــا لعقــد أول جمعيــة عموميــة النتخــاب أول
إدارة ،فقررنــا نحــن بعــض الشــباب أن ننضــم لــإدارة اجلديــدة ..ويف
اجلمعيــة العموميــة ،والتــي أقيمــت علــى مســرح املعهــد املهنــي بالقطيــف،
مت اختيــار رئيــس النــادي وباقــي األعضــاء ،وفــاز األخ عبــد العلــي البحارنــة
مبنصــب الرئيــس ،ومت توزيــع املهــام حيــث أوكلــت مهمــة نائــب الرئيــس إلــى
األســتاذ ميــرزا الضامــن ،وأمانــة الصنــدوق إلــى األســتاذ عبــد احملســن
البنــاي ،ومهمــة اإلشــراف الرياضــي إلــى األخ موســى احلــواج ،وأوكلــت لــي
مهمــة اإلشــراف علــى الشــؤون الثقافيــة واالجتماعيــة ،كمــا أوكلــت مهمــة
تصميــم شــعار النــادي إلــى األخ الفنــان علــي الصفــار ،ومت اعتمــاده مــن قبــل
اإلدارة ،وهــو الشــعار نفســه املعتمــد إلــى يومنــا هــذا ...كان الوضــع حينهــا
مشــجعا إلقامــة الفعاليــات الثقافيــة واالجتماعيــة ،حيــث أقمنــا العديــد مــن
النــدوات لتســليط الضــوء علــى اجلوانــب املهمــة يف املجتمــع ،ففــي مجــال
التعليم ،أقمنا ندوة (العالقة بني البيت واملدرسة) ،والتي شارك فيها

شعار الترجي يف فترة مجلس األدارة املدونة أسماؤهم
(حتت) الشعار الذي صممه الفنان علي الصفار ١٤٠٢هـ

كعك

ة عي
د ميالد ال
ض
ي
ف
ا
ل
ستني

مديــر عــام التعليــم يف الشــرقية الدكتــور ســعيد عطيــة أبــو عالــي ،كمــا
أقمنــا نــدوة بعنــوان "هــل هنــاك أدب يف القطيــف وأيــن هــو؟!" ،وقــد
اســتضفنا عــددا مــن الكتــاب واملؤرخــن واألدبــاء منهــم :الســيد حســن
الســيد باقــر العوامــي ،املرحــوم محمــد ســعيد املســلم ،والشــاعر الســيد
عدنــان الســيد محمــد العوامــي ،وحســن علــي الزايــر ،واملرحــوم محمــد
رضــي الشماســي،وكان فــؤاد نصــراهلل رئيــس اللجنــة الثقافيــة آنــذاك هــو
مــن يقــدم ويدبــر تلــك النــدوات واألمســيات  .كمــا مت يف تلــك الفتــرة التوجــه
نحــو العمــل املســرحي ،فأنتجنــا عــددا مــن املســرحيات ،وكانــت تلــك الفتــرة
متوافقــة مــع النهضــة املســرحية والفنيــة يف دولــة الكويــت الشــقيقة...
كل هــذه األمــور كانــت تســير بشــكل إيجابــي حتــى جــاءت مبــاراة الترجــي
واجلزيــرة التــي غي ـ ّرت موازيــن النــادي وقلبــت الوضــع رأســا علــى عقــب،
إذ أن املشــكلة حينهــا أخــذت بعــدا أكبــر مــن حجمهــا ،ومــن آثارهــا الضــارة
أن النــادي مت إغالقــه ،حتــى جــاء العفــو العــام  -عــام  - 1984وذلــك بعــد

صفحتان من مجلة دامينشن التي تصدرها أرامكو عن برنامج التدريب الذي أعده الضيف
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حوار

الترجي ١٤٠٦هـ
ـدو مــن اليمــن املرحــوم أ .محمــد رضــي الشماســي
نــدوة أدبيــة  ١٤٠٢ه ـ ويبـ
ســيد حســن العوامــي ومقــدم النــدوة فــؤاد نصــر اهلل
وال

للمشــاركني بنفــس النــدوة ويبــدو مــن اليســار حســن
صــورة تكمــل الصــورة األولــى
ـيد عدنــان العوامــي ثــم مقــدم النــدوة فــؤاد نصــر اهلل
الزايــر ثــم الشــاعر السـ
جمهور الندوة ويبدو يف األمام أمير القطيف آنذاك
محمد الشريف

جوال الترجي كانت خطوة رائدة إلخراج
النادي من "القوقعة""
عملت مشرفا على كرة قدم الترجي
ألربع سنوات كانت مليئة باإلجنازات
جعفر الشايب كان السبب يف ابتعادي
عن انتخابات املجلس البلدي
صورة جتمع بعض

أعضاء مجلس إدارة الترجي وعدد من املنظمني

فــوز منتخــب اململكــة يف تصفيــات آســيا .خــال هــذه الفتــرة وحتــى عــام
 ،2005كنــت متابعــا لشــؤون النــادي ولكــن عــن بعــد ،بحكــم بعــد مــكان
عملــي وســكني عــن القطيــف ،ولكــن بعــد اســتقراري يف القطيــف ،تواصــل
معــي األخ عبدالعزيــز ســعود أبوالســعود بهــدف تشــكيل مجلــس إدارة جديــد
ليحــل محــل إدارة األخ فــؤاد الدهــان املنتهيــة فترتهــا ،ومت تعيــن مجلــس
إدارة جديــد برئاســة األخ زكــي جــواد الزايــر ،وانضممــت ملجلــس اإلدارة
كعضــو ،وبعدهــا بســنتني حلــت إدارة شــفيق آل ســيف محــل إدارة زكــي
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الزايــر ،وعينــت فيهــا كنائــب لرئيــس املجلــس ،ويف تلــك الفتــرة الزمنيــة كنــت
عائــدا مــن دورة أرامكــو إلعــداد القــادة يف مدينــة واشــنطن ،ودورة املديــر
التنفيــذي بجامعــة  Whartonبالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فاســتفدت مــن
هــذه الــدورات بتفعيــل الــدور االســتراتيجي والتخطيطــي للنــادي ،وكان مــن
أولوياتنــا إيجــاد مالعــب لنقيــم عليهــا نشــاطاتنا حتــى نســتطيع حتقيــق
األهــداف ،وبعــد املــداوالت التــي أدرتهــا مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ،مت
بحمــد اهلل التغلــب علــى كل العقبــات التــي كانــت تقــف حاجــزا أمــام إيجــاد

حوار

تكرمي مدرب كرة القدم بالترجي عبد الرحمن شمروخ القصاب

صفحة من صحيفة اليوم عام  ١٤٠٢هـ تغطية دورة احلواري

مالعــب مؤقتــة ،فتــم التواصــل مــع مــاك أرض ،كانــت تســمى بــــ "ملعــب
البــدر" ،ومت أخــذ املوافقــة الشــفهية منهــم إلقامــة مالعــب رياضيــة مؤقتــة
إلــى حــن رغبتهــم يف اســتثمارها ،وبالرغــم مــن معارضــة بعــض األعضــاء
علــى حجــم املبالــغ التــي ســتصرف علــى إنشــاء هــذه املالعــب ،وهــي فعــا
كانــت مخاطــرة ،إال إنهــا كانــت مخاطــرة حميــدة ،إذ إننــا صرفنــا املليــون

ريــال الــذي حصلنــا عليــه مــن بيــع أربعــة مــن العبــي النــادي ولكننــا حققنــا
اإلجنــازات والتــي بدونهــا لــن نســتطيع عمــل ذلــك ،وهــذا يعتبــر بحــد ذاتــه
أهــم إجنــاز أفتخــر بــه أنــا وأخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وبهــذه املناســبة
أقــدم شــكري اجلزيــل ملــاك األرض ورثــة املرحــوم رضــي الشماســي وورثــة
املرحــوم عبــد الرســول البيــش ،والوجيــه منصــور اخلنيــزي.

الضيف األول من اليمني يف الصف األمامي
ضمن املشاركني يف دورة إعداد القادة أمام الكوجنرس
بالواليات املتحدة األمريكية عام ٢٠٠٥م
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حوار

تكرمي املدرب عثمان مرزوق الذي قاد فريق القدم للصعود
للدرجة الثانية بعد أنتظار  ٣٠عاما

صورة جماعية ملجلس إدارة الترجي عام ٢٠١٢م
ـ ـ مــا أبــرز اخلطــط التطويريــة التــي قمتــم بهــا يف النــادي ،ومــا أبــرز
اإل جنــازات؟
ـ يف احلقيقــة إن انطــاق أي مشــروع إلــى القمــة ال بــد لــه مــن تخطيــط،
ولكــن هــذه اخلطــط بحاجــة مليزانيــة لدعمهــا ،والدعــم املــادي لنــادي
الترجــي كان أحــد العوائــق التــي واجهناهــا مــن البدايــة ووضعنــا لهــا بعــض
احللــول ،ومــن أهمهــا تأســيس برنامــج احلســم املباشــر ،وتأتــي هــذه الفكــرة
نتيجــة اجتمــاع عقــد يف إحــدى ليالــي رمضــان مــع خبــراء البنــوك مــن أبنــاء
البلــد ،لدراســة أفضــل الســبل للحصــول علــى دعــم املجتمــع ،وكان االقتــراح
أن نشــترك يف برنامــج احلســم املباشــر ،وتكلفــة تأســيس هــذا البرنامــج
كانــت خمســن ألــف ريــال تدفــع للبنــك مقدمــا لالشــتراك فيــه .وعمــل
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املهندس شفيق السيف رئيس نادي الترجي مع نائب الرئيس
علوي العوامي يرفعان كأس البطولة اآلسيوية احلادية عشرة
لرفع األثقال يف األردن  ٢٠١٠م .

معــي األخ فــؤاد البــال ،إلقنــاع مســؤولي البنــك للتنــازل عــن هــذا الشــرط
واعتبــاره تبرعــا للنــادي ،وأنــا أفتخــر بهــذا البرنامــج الناجــح وأشــكر كل مــن
ســاهم يف إجناحــه ،وهنــا أنــوه أن أكثــر مــن نصــف املشــتركني فيــه هــم مــن
نســاء البلــد ...والعائــق اآلخــر الــذي خططنــا للتغلــب عليــه هــو قلــة معرفــة
املجتمــع بأخبــار النــادي ،حيــث كان النــادي فقيــرا مــن الناحيــة اإلعالميــة،
متقوقعــا بــن منســوبيه ولــم يكــن منفتحــا علــى باقــي أبناء املجتمــع ،وللتغلب
علــى هــذا العائــق مت وضــع برنامــج إعالمــي متكامــل ،وكنــت أنــا املســؤول
اإلداري للتخطيــط لــه ولتنفيــذه ،وأول خطواتنــا كان إنشــاء موقــع النــادي
اإللكترونــي ،والتعاقــد مــع شــركة العــرض املتقــن ،والتــي كانــت تديــر برنامج
اجلــوال ،وعليــه أسســنا برنامــج جــوال الترجــي بقنواتــه األربــع( :األولــى
لبــث أخبــار النــادي الرياضيــة ،والثانيــة لبــث أخبــار املجتمــع الثقافيــة

حوار

العبو القدم يحملون علوي العوامي بعد التأهل للملحق لتصفيات الصعود للدرجة األولى .
صورة جتمع جميع صور العبي القدم بعد نهاية ورشة
عمل استعداد ًا ملوسم الصعود للدرجة األولى
٢٠١٤م

فريق ناشئي كرة اليد بعد حتقيق املركز األول والصعود للممتاز عام  ٢٠١٢م
و ا ال جتما عيــة ،
والثالثــة خصصــت
فعاليــات
لبــث
املــرأة ومناســباتها،
وخصصنــا القنــاة
الرابعــة للمواضيــع
وكان
العامــة
متابعة أحدى املباريات
أهمهــا اإلعــان
عــن الوظائــف الشــاغرة) ،وللعلــم فــإن وقــت تأســيس جــوال الترجــي كانــت
الســاحة خاويــة مــن البرامــج اإلعالميــة والتواصــل االجتماعــي ،ولهــذا
حققنــا النجــاح الكبيــر يف أقــل مــن ســنة حيــث وصــل عــدد مشــتركي برنامج
جــوال الترجــي إلــى عشــرة آالف مشــترك ،حيــث كان شــعارنا هــو "اخلبــر
الصحيــح يف الوقــت الصحيــح" .وأحــب هنــا أن اشــكر األخ الســيد ماجــد
الشــبركة املشــرف العــام علــى القنــاة الثانية،واألخويــن أحمــد اجلشــي و
وايف أبــو الســعود إلشــرافهما علــى القنــاة الرياضيــة  ،وفــؤاد نصــراهلل
باعتبــاره واحــدا مــن األعضــاء الذيــن وضعــوا اخلطــط واإلســتراتيجيات
جلميــع القنــوات اإلعالميــة بالنــادي.
أمــا عــن اإلجنــازات الرياضيــة ،فإنــه وبعــد االنتهــاء مــن تأســيس البنيــة
التحتيــة للنــادي فلقــد انطلقــت كل الفــرق لتحقيــق اإلجنــاز تلــو اآلخــر يف
كل األلعــاب ،ومت االهتمــام بتأســيس البنيــة التحتيــة لــكل لعبــة حيــث ر ّكزنــا
علــى مــدارس البراعــم والناشــئني ،وتواصلنــا مــع أوليــاء أمــور الالعبــن

لنضمــن االســتمرارية والعطــاء ،ولــم يكــن
الصعــود يف كل لعبــة للدرجــة املمتــازة هــو
هدفنــا األساســي ،بــل الصعــود والبقــاء،
ويكــون العبونــا ضمــن تشــكيالت منتخباتنــا
الوطنيــة ،والتــي تنافــس علــى املســتوى
اإلقليمــي والعاملــي ،هــذا كان
أحــد أهدافنــا ومت حتقيقــه
واحلمــد هلل ...وبالنســبة
لــي أنــا شــخصيا فــإن أهــم
إجنــاز أفتخــر بــه هــو
العمــل كمشــرف عــام
لكــرة القــدم ألربــع
ســنوات متتاليــة،
ففــي الســنة األولــى
مت الصعــود بالفريــق
للدرجــة
األول
الثانيــة بعــد انتظــار
دام أكثــر مــن
ثالثــن ســنة ،وكان
معــي لتحقيــق
هــذا اإلجنــاز
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حوار

املهندس هاشم علوي العوامي يوم تخرجه بالواليات املتحدة عام ٢٠١١م

الوالد الغالي السيد حسني
السيد حسن العوامي

صورة عائلية داخل املنزل عام ١٩٩٨م

الكابــن عثمــان املــرزوق الــذي أدار دفــة
الفريــق الفنيــة بــكل جــدارة ليوصلــه
لهدفــه ،وواصلــت عملــي كمشــرف لكــرة
القــدم ففــي عــام  2013نافســنا للصعــود
للدرجــة األولــى وكنّــا قــاب قوســن أو
أدنــى لتحقيــق هــذا الهــدف ،ولكــن نحمــد
اهلل ونشــكره علــى أي حــال ،وإن شــاء اهلل نــرى الترجــي عــن قريــب يف
مصــاف األنديــة الكبيــرة.

ـ ـ لــو انتقلنــا إلــى اجلانــب العائلــي ...كيــف قمــت بــأداء هــذه املهمــة ،مــع
التزامــات الشــركة والنــادي؟
ــــ تزوجــت مــن الســيدة صبــاح بنــت علــي اجلامــد عــام  ،1985وهــي مد ِّرســة
رياضيــات ومربيــة أجيــال ،ولقــد رزقنــا اهلل بأربعــة أوالد هــم  :هاشــم
(مهنــدس بتــرول يعمــل يف شــركة أرامكــو) ،آدم (مهنــدس بتــرول أيضــا
يعمــل يف شــركة أرامكــو) ،فاطمــة (مهندســة كيميائيــة مثــل والدهــا)،
وســلمى (خريجــة ثانويــة هــذا العــام) ،وقــد قامــت بتربيــة األوالد أحســن
تربيــة ،وســاهمت يف تعليمهــم ،يف ظــل غيابــي الدائــم واملســتمر بســبب
ظــروف العمــل ومــن ثــم االرتبــاط بنشــاط النــادي ،حيــث كانــت خيــر ســند
لــي بتحملهــا عــبء التربيــة واملســؤولية ،وأحمــد اهلل أن جمعنــي بهــذه املــرأة
الفاضلــة وأمتنــى لهــا دوام الصحــة والعافيــة.
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املهندس آدم علوي العوامي يف يوم تخرجة يف الواليات املتحدة عام ٢٠١٥م
ـ ـ كنــت علــى وشــك االلتحــاق بركــب العاملــن يف املجلــس البلــدي ،لكنــك يف
آخــر حلظــة أعلنــت االنســحاب ملــاذا؟ ومــاذا تــرى يف انتخابــات الــدورة الثالثــة
للمجالــس البلديــة؟
ــــ بالفعــل أعلنــت عــن رغبتــي يف ترشــيح نفســي للــدورة األولــى ،عــن قطــاع
تــاروت ،بحكــم كونــي ســاكنا يف حــي التركيــة ،ولكــن عندمــا ذهبــت إلــى
مركــز االقتــراع لتقــدمي أوراقــي للترشــيح ،وجــدت أن األخ العزيــز جعفــر
الشــايب قــد رشــح نفســه عــن هــذا القطــاع ،فلــم أقــدم أوراقــي ألنــه أحــق
منــي لتمثيــل جزيــرة تــاروت ،وأمــا عــن الــدورة الثالثــة فإنــي متفائــل بهــا
النضمــام املــرأة ألول مــرة لالنتخــاب والترشــح.
ـ كلمة أخيرة أبو هاشم.
والــداي رحمهمــا اهلل وأســكنهما فســيح جنانــه كانــا الســبب الرئيــس ـ
ـ
ّ
بعــد اهلل ـ لوصولــي إلــى مــا أنــا عليــه اآلن ،فوالــدي كان مهتمــا وحريصــا
علــى تعليمنــا ،وكان يشــدد علــى أهميــة التحصيــل العلمــي ،أمــا الوالــدة
فهــي لــم تكــن فقــط خامتــة ومعلمــة للقــرآن ،بــل كانــت مربيــة مــن الطــراز
األول ،وخصوصــا عنــد غيــاب الوالــد يف املعتقــل ،وقيامهــا بواجــب التربيــة
لعشــرة مــن األوالد يف تلــك الظــروف الصعبــة ،وكلنــا واحلمــد هلل جنحنــا يف
حياتنــا العلميــة والعمليــة وهــذا ببركاتهمــا ،وكذلــك احلــال مــع جدتــي التــي
ذكرتهــا يف البدايــة ،وبهــذه املناســبة أشــدد علــى اآلبــاء واألمهــات مــن هــذا
اجليــل أن تكــون أولوياتهــم تعليــم أبنائهــم ،وترســيخ حــب العمــل التطوعــي
االجتماعــي ليكتمــل النجــاح■ .

حوار
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مقالة

برنامجي اإلنتخابي
ما !!..
ليس حل ً

السيد محمد املشعل

لما بل كان حقً ا :
بدايــ ًة أقــدم شــكري واحترامــي وتقديــري ملجتمعــي العزيــز علــى برنامجي ليس ُح ً

دعمــه الكبيــر الــذي ملســته مــن كافــة شــرائحه ومناطقــه ،وذلــك مــن
خــال ثقتــه وتشــجيعه املتواصــل مــن أجــل الترشــح للمجلــس البلــدي
وخــوض جتربــة االنتخابــات ،وبالقــدر الــذي حفزتنــي تلــك الثـقـــة إال
أنهــا حملتنــي املســؤولية أكثــر وأكثــر وراء الســعي والعطــاء والعمــل
علــى حتقيــق املطالــب اخلدماتيــة والتنمويــة التــي حتتاجهــا القطيــف .
واليــوم وبــكل ُحـــب أُعلــن معتــذ ًرا ملجتمعــي احلبيــب عــن عــدم قدرتــي
علــى الترشــح لالنتخابــات البلديــة للعــام 1437هـــ.
وذلك لعدة أسباب منها :

أوالً :وجــدت مــن املصلحــة العامــة االنســحاب مــن الترشــح لصالــح
بعــض املرشــحني مــن الشــباب املســتقلني املخلصــن واملتفانني دو ًما يف
خدمــة بلدهــم ومجتمعهــم ،لثقتــي بهــم وبعطائهــم ،قــررت االنســحاب
كــي ال تتشــتت األصــوات ممــا قــد يســبب خســارة أحــد منــا ،وســأعلن
عــن أســمائهم حينمــا تبــدأ حمالتهــم االنتخابيــة الرســمية.

حينمــا أعلنــت الترشــح وكتبــت عــن البرنامــج االنتخابــي الــذي أثــار
الكثيــر مــن اجلــدل والتعجــب واألســئلة ..؟!
بالرغــم أن البرنامــج لــم يكــن إال اســتذكاراً لبعض احلقوق واخلدمات
واالحتياجــات واملشــاريع التنمويــة التــي تســتحقها القطيــف قبــل
وخــال الـــ  10ســنوات املاضيــة للمجالــس البلديــة ليــس أكثــر مــن
ذلــك ..؟!

#مرشــحكم_خلدمتكم هــو شــعار البرنامــج االنتخابــي الــذي كتبتُ ـ ُه
يف صفحتــي الشــخصية علــى الفيــس بــوك مســتذكراً فيــه بعضــا
مــن احلقــوق التنمويــة البلديــة التــي تســتحقها وتفتقدهــا محافظــة
القطيــف ،ومــا هــذه احلقــوق التنمويــة إال جــزء ال يتجــزأ مــن
اخلدمــات واملشــاريع التــي تُقدمهــا البلديــات متاش ـ ًيا مــع احتياجــات
التطــور العمرانــي والتمــدد الســكاني للمحافظــات واملــدن التابعــة لهــا.
توالــت األســئلة والتعجبــات ..؟!! وارتفعــت ضحــكات بعضهــم ؟!!
وظـ ّـن آخــرون أنــي أحتــدث عــن أحــام ورديــة ال تتحقــق ،علــى الرغــم
أنهــا احتياجــات خدميــة وتنمويــة لــم تتعــد صالحيــات وامكانيــات
أمانــة املنطقــة الشــرقية ممثلــ ًة يف بلديــة القطيــف؟!!

ثاني ـاً :ظــرويف العمليــة واخلاصــة لــن متكننــي مــن الوفــاء مبــا أطمــح
إليــه مــن وقــت وعمــل ومثابــرة يف العطــاء كمــا هــؤالء الشــباب
ً
تفرغــا للوفــاء بالوعــود فبالتالــي هــم
املرشــحني الذيــن هــم أكثــر
حلما :
أحــق بكرســي املجلــس.
ليس ً
جميــع مــا ذكرتــه يف البرنامــج االنتخابــي لــم يكــن حل ًمــا مســتحي ً
ال كمــا
ثالثــاً :إن فــوز عــدد مــن املرشــحني املســتقلني العاملــن مــن أجــل بــدا للكثيريــن مــن أبنــاء املجتمــع ،بــل هــي حقــوق القطيــف التنمويــة
كل القطيــف املبتعديــن عــن التحــزب واملناطقيــة والشــللية ســيؤدي التــي أقرتهــا اللوائــح واألنظمــة البلديــة والقــرارات امللكيــة الســامية،
لبنــاء مجلــس قــوي مترابــط متعــاون خلدمــة وطـــنه وبلـــده وهــذا هــو مــن أجــل أن ينعــم املواطــن بالرفاهيــة والعيــش الكــرمي وذلــك بتحقيــق
املشــروع األهــم بالنســبة لــي والــذي ســيولد كل مشــاريع التنمويــة  .اخلدمــات والتنميــة الشــاملة ملواكبــة مــا يشــهده الوطــن مــن تطــور
ومنــاء يتســاوى مــع مــا يحظــى بــه القطــاع البلــدي حتديـ ًدا مــن دعــم
رابعــاً :ســيتم العمــل مــع األعضــاء الفائزيــن ونشــكل معهــم فري ًقــا مالــي ومســاندة كبيــرة مــن القيــادة احلكيمــة حفظهــا اهلل.
متخصصــا نكمــل فيــه بعضنــا اآلخــر ،فمــن اخلطــأ أن نحاســب
عمل ًيــا
ً
ً
حلما:
ليس
ا
ـ
عين
ـع
ـ
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ـن
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ـم
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ـه
ـ
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ـ
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ـدي
ـ
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ـس
ـ
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ـو
عضـ
ً
 -1توزيع منح األراضي .
وعون ـاً لــه يف مهمتهــم العمليــة ال التشــريفية .
منــذ تأســيس أمانــة املنطقــة الشــرقية وهــي تقــوم ممثلــة ببلدياتهــا يف
كل احملافظــات علــى توزيــع منــح األراضــي الســكنية علــى املواطنــن
 26الخط  -العدد  - ٥٦ذو القعدة ١٤٣٦هـ  /سبتمبر ٢٠١٥م

مقالة

املســتحقني ،حتــى وجهــت وزارة الشــؤون البلديــة تعميمــاً ألماناتهــا
وبلدياتهــا لتنفيــذ وتطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء الــذي صــدر يف
العــام 2010م أي قبــل  5ســنوات فقــط ،القاضــي بربــط برامــج منــح
األراضــي ببرنامــج "إســكان" التابــع للهيئــة العامــة لإلســكان وفقــا
لألوامــر امللكيــة الســامية .
فهــل يكــون حل ًمــا لــو مت توزيــع منــح ســكنية لكافــة ســكان محافظــة
القطيــف املســتحقني مــن  21عــام تقري ًبــا إلــى مــا قبــل الـــ 2010م ؟!! فلماذا نحلم والنســعى ونعمل ونطالب ونســأل مســئولي أمانة املنطقة
الشــرقية وبلديــة القطيــف عــن أســباب تأخــر تنميــة املخططــات
ومن تلك املنح :
الســكنية يف غــرب القطيــف حتــى تاريخــه ؟! ألســنا بحاجــة ماســة
( مخطــط اجلامعيــن بتــاروت ،مخطــط اخلامســة اجلديــد بالقطيف ،للتوســع العمرانــي هنــاك نظــراً الرتفــاع أســعار األراضــي بســبب
مخطــط ضاحيــة امللــك فهــد املجــاور األول والثانــي والثالــث والرابــع ُشــحها وقلــة املعــروض يف كافــة مناطــق القطيــف؟!
ومخطــط اخلزامــي ،مخطــط  422أ -ب-ج املمتــد من بلدة اجلارودية وملــاذا ُردم بحــر اخليــر والثــروة الوطنيــة ؟! وملــاذا ردم األهالــي
حتــى بلــدة اجلــش وغيرهــا مــن املخططــات .) ...
مزارعهــم اجلن ّيــة بالنخيــل واألشــجار!؟ بــدالً مــن ردم وتســوية تلــك
البقعــة الصحراويــة  ..؟!
هــذه املخططــات لــم تكــن حل ًمــا بــل كانــت واق ًعــا أمــام أعيننــا التــي مــا
ً
زالــت يتغشــاها وســن األحــام وتنتظــر (قطعــة أرض) وألننــي ُكنــت هــذه أبــرز النقــاط التــي اعتبرهــا البعــض حلمـا ال ميكــن حتقيقــه ولــو
أحلــم فقــد رأيــت أثنــاء ُحلمــي منــح أغلــب تلــك املخططــات الشاســعة استرســلت يف تفســير كل برنامــج األحــام لتحولــت أحالمنــا بعــد أن
ملواطنــن مــن خــارج محافظــة القطيــف !!..
نصحــو إلــى حســرة وألــم بــدالً مــن حتويلهــا إلــى أمــل نرســم بــه طريــق
وســأواصل ُحلُـــمي كــي ال أحتــدث عــن األراضــي التــي ردمــت بحــر التنميــة واالجنــاز.
القطيــف وحتولــت ملخططــات جتاريــة شاســعة ؟!!
فأيــن كان املجلــس البلــدي خــال الـــ  10ســنوات املاضيــة ؟! وأيــن ولكي ال نحلم كثيرا ً:
كان مــن يجلــس خلــف كيبــورد وســائل التواصــل االلكترونــي لينتقــد كشــف وكيــل أمــن املنطقــة الشــرقية للتعميــر واملشــاريع املهنــدس
العاملــن بأصابعــه ويُـــسفه مــن احتياجــات مجتمعــه أو يعتبرهــا جمــال بــن ناصــر امللحــم لـــ صحيفــة اليــوم يف عددهــا الصــادر يــوم
أحالمــاً ؟!
الثالثــاء /26شــوال1436/هـ ،عــن أبــرز مالمــح املدينــة النموذجيــة
اجلديــدة املزمــع إنشــاؤها يف شــاطئ نصــف القمــر باخلبــر ،متوقعــا
حلما:
أن حتــدث تلــك املدينــة نقلــة نوعيــة كبيــرة علــى املســتوى الســكني
ليس ً
 -2إنشاء جسور وأنفاق وفتح طرق شريانية جديدة يف القطيف.
واالقتصــادي والســياحي خــال الســنوات املقبلــة.
هــل محافظــة القطيــف والكثافــة الســكانية والتمــدد العمرانــي الكبيــر
فيهــا خــال الـــ  30ســنة املاضيــة ال تســتحق بنــاء اجلســور واألنفــاق أمــا املقومــات االقتصاديــة التــي ســتقدمها املدينــة اجلديــدة..
مــن أجــل فــك االختناقــات املروريــة وربــط املناطــق ببعضهــا البعــض للمنطقــة الشــرقية؟
حتــى نحســب أن املطالبــة بتنفيــذ تلــك املشــاريع حلمـاً لــن يتحقــق ؟!!
هــل مــا نشــاهده يف الدمــام أو اخلبــر أو اجلبيــل مــن أعمــال الطــرق املدينــة اجلديــدة ستســتوعب  350ألــف نســمة ،وتوفــر  90ألــف
واألنفــاق واجلســور هــو حلــم ؟!!.
فرصــة عمــل خــال  30ســنة القادمــة ،فيمــا ســتدعم قطــاع الســياحة
والســؤال الــذي كان يجــب أن يُســأل ،ملــاذا تأخــرت عنــا هــذه اخلدمات الداخليــة بـــ  50ألــف ســرير مــن خــال املنتجعــات ،والفنــادق ،والقــرى
بالرغــم مــن حاجــة املنطقــة امللحــة لفــك االختناقــات املروريــة داخــل الســياحية ،وســتوفر اخلدمــات الترفيهيــة مثــل :منطقــة مالعــب
املــدن والبلــدات والشــوارع الرئيســة ؟!!
متخصصــة ،حدائــق متخصصــة ،مالهــي مائيــة ،حلبــات ســباق،
أليســت بلديــة القطيــف تابعــة يف نهايــة األمــر ألمانة املنطقة الشــرقية إضافــة إلــى أنــه ســيتم إنشــاء  27حفــرة جولــف.
كمــا تلــك املناطق ؟!!
هــذه املدينــة رمبــا كانــت حل ًمــا لكنها اليــوم حقيقة معتمــدة ومخصصة
حلما:
علــى أرض الواقــع ،إذن علينــا أن نصحــو جميعـاً مــن ســبات األحــام
ليس ً
ً
 -3توصيــل جميــع اخلدمــات ملخططــات غــرب القطيــف (ضاحيــة إلــى معــاش األعمــال ،ونتعــاون جميعـا مــع كافــة الدوائــر املســؤولة مــن
القطيــف و اخلزامــي وأبــو معــن) وتصريــح البنــاء فيهــا.
أجــل ســد القصــور اخلدماتــي والتنمــوي وحتقيــق التنميــة املســتدامة
هــل نعلــم أن هــذه املخططــات الســكنية مت منحهــا للمواطنــن منــذ للقطيــف■ .
العــام 1415هـــ ،ويف الوقــت والتاريــخ نفســه مت توزيــع منــح مخططــات
ضواحــي الدمــام والتــي يفــوق إجمالي مســاحتها مخططــات القطيف.
إال أنــه وحتــى تاريخــه لــم تقــم بلديــة القطيــف إال بــردم وتســوية
بســيطة ملخطــط "اخلزامــي"  !!..بينمــا تزخــر اليــوم مخططــات
ضواحــي الدمــام بالســكان واخلدمــات التنمويــة ؟!!
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التربية الفنية تربينا جمالي ًا و فكري ًا
أمريــكا أســتنجدت بالتربيــة الفنيــة يف
الســراء و الضــراء  .فعندمــا أســتطاع يــوري
غاغاريــن ســنة 1961م بســفينة فســتوك
 1أن يــرى األرض مــن مــدار علــى القمــر
 ،أصبــح االحتــاد الســوفيتي لــه الســبق .
أحمد بن عبداهلل العبدالنبي عندهــا أســتنفرت أمريــكا أعلــى جهوزيتهــا
يف دوائرهــا احلكوميــة  .و تعهــد الرئيــس
األمريكــي جــون كنــدي وقتــذاك بالصعــود
علــى ســطح القمــر يف غضــون عشــر ســنوات  ،بعدهــا تظافــرت اجلهــود و
عقــدت املؤمتــرات و متخضــت بنتيجــة مفادهــا صعــود أمريــكا علــى ســطح
القمــر مرهــون بوجــوب االهتمــام بالتربيــة الفنيــة  ،إبتــداء باجلامعــات و
املــدارس و املعاهــد و ريــاض األطفــال و املتاحــف و املعــارض و الفنانــن و
وســائل اإلعــام  .و بالفعــل باســتراتيجياتها التربويــة الفنيــة حتقــق ألمريــكا
الصعــود علــى ســطح القمــر بواســطة مركبــة أبوللــو  11عــام 1969م  .و
وطئــت أقــدام نيــل أرمســتروجن  ،أدمي القمــر لتصبــح أمريــكا نــداً للســوفيت
يف علــوم الفضــاء و األســبقية يف النــزول علــى ســطح القمــر  .هــذا مــا حــدث
يف الضــراء .
أمــا يف الســراء فــكان للتربيــة الفنيــة النصيــب األكبــر مــن العنايــة  .بعدمــا
تخلصــت أمريــكا مــن عقــدة فتنــام  .كان ذلــك بعــد حتريــر الكويــت عندمــا
أجتهــت األنظــار للخطــاب التاريخــي للرئيــس األمريكــي بــوش  -األب  -عــام
 1991ليعلــن (  ...قضينــا علــى عقــدة فتنــام  ،و تخلصنــا منهــا  ،مــرة واحــدة
و إلــى األبــد )  .بعدهــا أعتبــر علمــاء التربيــة أن هــذه رســالة مــن الرئيــس
بوضــع هيكلــة و رؤيــة جديــدة للتربيــة وفــق معطيــات النصــر  .فــكان التوجــه
للتربيــة الفنيــة مــرة أخــرى لالهتمــام بهــا علــى كافــة املســتويات و األصعــدة.
و رمبــا يــرى البعــض املبالغــة املفرطــة ألمريــكا يف االهتمــام مبــادة ( ترفيهيــة )
كمــا عبــر بذلــك مديــر التربيــة و التعليــم الدكتــور ســعيد عطيــة أبــو عالــي يف
محاضــرة عقــب أحــد املعــارض التشــكيلية بجمعيــة الثقافــة و الفنــون بالدمــام
 .و احلقيقــة أن أمريــكا لــوال التربيــة الفنيــة ملــا قامــت قيامتهــا و عظمتهــا .
فالتربيــة الفنيــة مــن املــواد املفروضــة علــى الــدول مــن هيئــة األمم املتحــدة
ألنهــا توســع املــدارك و تهــذب األخــاق  .و تربــي فينــا قــدرة التعبيــر عمــا
يختلــج بصدورنــا فمــن املتعــارف عليــه عنــد مشــاهدتك للعمــل الفنــي  ،تســأل
تلقائيـاً مــاذا تقصــد يف عملــك هــذا ؟
و العمــل الفنــي تشــترك فيــه جميــع األحاســيس و األعضــاء و احلــواس
اخلمــس و يديــر العمليــة ( العقــل )  .و اإلنســان مبجــرد أن يبــدأ بعمــل
فنــي فــإن أيقونــة اجلمــال بالعقــل عنــده تعمــل و تنمــو فتكــون كل نتــاج مــن
يتعامــل بالفــن و يتذوقــه مــن كلمــات و حــركات و مواقــف و تعامــل طيبــة و
جميلــة  .فاجلمــال هــو آخــر مــا يصــل إليــه االنســان مــن كمــال  ،لهــذا مــن
ضمــن املــواد التــي تــدرس لطلبــة الطــب البشــري بأمريــكا مقــررات يف الفــن
و الرســم  .و الفــن هــو الوجــه املشــرق الباقــي للحضــارات  ،و احلضــارات
علــى مــر العصــور يبقــى الفــن شــامخاً متفــرداً يــدل علــى عظمتهــا و قوتهــا
 ،فتجــد قصــر غرناطــة بأســبانيا و األهرامــات و مدائــن صالــح  ،و األوانــي
و املشــغوالت املعدنيــة و اخلشــبية و الفسيفســاء و غيرهــا اللســان الناطــق
للتــراث اإلنســاني  .فعلــى ســبيل املثــال مــا تنتجــه األحســاء مــن بشــوت و
مصوغــات ذهبيــة و دالل رســان و ســيوف و حناجــر و أوانــي  .و نقــوش و
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زخــارف جصيــة و خشــبية يدخــل ضمــن هــذا الســياق  .فالفــن األحســائي
شــاهد حــي علــى حضــارة املنطقــة و عمقهــا التاريخــي .
و تربويــاً إذا أردت إن تهــذب طبــاع أي إنســان إجعلــه يتعامــل مــع الفــن و
اجلمــال و هــذه دعــوة أوجههــا لآلبــاء و األمهــات لالهتمــام باألبنــاء فنيــاً.
و نعلــم جميع ـاً أن النســاء األقــرب للفــن لطبيعتهــا التــي خلقهــا اهلل فاملــرأة
ودودة و شــفافة و ( ريحانــة و ليســت قهرمانــة ) فصناعــة الســجاد مبــا
يحتاجــه مــن صبــر و تأنــي و دقــة و جمــال  ،املــرأة األقــدر بإنتاجــه  .مــن هنــا
نــرى الشــعراء و األدبــاء و أســاتذة البنــاء و النجــارة و مــن يشــتغلون الفنــون
الدقيقــة كصاغــة الذهــب  ،و مخايطــة البشــوت كل هــؤالء يتصفــون بأخــاق
راقيــة مــن ذوق و ســعة صــدر و أفــق واســع و درايــة مبجريــات األمــور  .كل
هــذا تنبــه لــه علمــاء الغــرب و منهــم العالــم البريطانــي هربــرت رد الــذي
قولتــه املشــهورة ( التربيــة عــن طريــق الفــن )  .و اجلميــل ذكــره أيضـاً إقتــران
احلضــارات باألنهــار و امليــاه  .فالفراعنــة حضارتهــم علــى ضفــاف نهــر النيــل
و األشــوريني بالفــرات و دجلــة و الفينيقيــن مبيــاه األحســاء و أنهــار الشــام
و هكــذا .فجمــال الطبيعــة و زينتهــا تضفــي علــى قاطنيهــا اجلمــال احلســي
و املــادي .
و إذا أردنــا احلديــث مــن جهــة تنميــة الفكــر ودور التربيــة الفنيــة فهــذا يحتــاج
لتوطئــة  .لكــن مــا متلكــه أخــي مــن تراكمــات ثقافيــة  ،يجعلنــا نختصــر الكثيــر
 .فكمــا تعلــم أن اإلنســان يســتمد فكــره مــن التنشــئة و األجــواء احمليطــة ،
فــإذا تربــى فــرد ببيئــة تتعامــل مــع الفــن قطعــاً تتهــذب طباعــه و تتحســن
ألفاظــه و تنمــو لديــه ملكــة إحتــرام اآلخريــن مــن خــال إحتــرام العمــل الفنــي
 .لهــذا جتــد اإلرهابــن و األجــاف مــن البشــر بعيديــن عــن اجلمــال ســواء يف
أشــكالهم أوطريقــة تســريح شــعرهم أو لباســهم و ألفاظهــم التــي تنبــىء عــن
القســوة و الغلظــة  ،و ضــع هــذه النظــرة علــى مــن تشــاء جتــد مصداقيتهــا .
فالطفــل الــذي ينمــو و قــد تربــى علــى اإلعجــاب مــن عمــل أقرانــه و بكلمــات
 :مــا شــاء اهلل عملــك جميــل  .مــا شــاء اهلل ألوانــك حلــوة و هكــذا  .مــن
املؤكــد عندمــا يكبــر يحتــرم أعمــال غيــره الفنيــة بــل و مــا يعتقــده مــن أراء
و األكثــر مــن مايعتقــده مــن قناعــات دينيــة و إن إختلــف معــه  .مــن هنــا
نــرى األحســاؤيون يتقبلــون مــن يختلــف معهــم و يعيشــون جميعـاً يف محبــة و
تســامح مــع تعددياتهــم  .ألنهــم نهلــوا الفــن منــذ طفولتهــم و ارتســمت زخــارف
األبــواب و النوافــذ و البشــوت يف مقلهــم و لتســتقر و تُختــزن يف عقولهــم
فينبثــق منهــم عــذب الــكالم و جميــل التعامــل و طيــب املعــدن .
الفكرة :
حتــى يعيــش وطننــا يف أمــن و أمــان علينــا االهتمــام بالفــن علــى املســتوى
الرســمي و الوطنــي  .خاصــة و نحــن ببدايــة عــام دراســي جديــد  ،و كمــا
جلئــت أمريــكا للتربيــة الفنيــة يف الســراء و الضــراء  .يجــب علينــا االهتمــام
بالتربيــة و الفــن رجــال و نســاء  ،ســيما و نحــن يف ضــراء فالدواعــش و
أفعالهــم اإلرهابيــة الشــنيعة  ،و الطائفيــة البغيضــة  .أضحــت تــأرق الوطــن .
فبــدالً مــن أخــذ الزينــة و اجلمــال يف املســاجد ﴿ يَــا بَ ِنــي آ َدم خُ ـ ُذوا زِ ينَت ُك ـ ْم
ِعنْــد ُك ّل َم ْسـ ِـجد ﴾  .صــار الواقــع ﴿ يَــا أَ ّيُ َهــا ا ّلَذِ ي ـ َن آ َمنُــوا خُ ـ ُذوا ِح ْذ َر ُك ـ ْم
فَانفِ ـ ُروا ثُبَـ ٍ
ـات أَوِ انفِ ـ ُروا جميع ـاً ﴾  .أكتــب هــذا مــن خــال معرفتــي بواقــع
التربيــة الفنيــة يف املــدارس االبتدائيــة و املتوســطة و يف كليــة املعلمــن
باألحســاء طيلــة عشــر ســنوات .
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سيارات

األسطورة األلمانية
 G-Classمرسيدس بنز
إعداد :عبدالكرمي فائز السنان
Instagram:@SenanCars
والتــي اصبحــت اآلن مــن أرقــى ســيارات الدفــع الرباعــي .بــدأ إنتــاج
الســيارة يف عــام 1979م.
تتمتــع مــن األمــام بشــبك تهويــة ويوجــد بــه عالمــة مرســيدس (النجمــة
الثالثيــة) ليظهــر هويــة الســيارة,ومزودة مبصابيــح ليــد مــن األمــام.
مــن اجلنبــن تتميــز الســيارة بفتحتــا للعــادم التــي تظهــر صــوت املركبــة
اجلميل.وأيضــا مــزودة بخطــوط كالســيكية مســتقيمة.من اخللــف يوجــد
شــنطة للعجلــة االحتياطيــة الــذي منحتهــا مظهــراً مميــزاً للســيارة .يبلــغ
وزن املركبــة مبــا يقــارب  2530كــج.
تتضمــن الســيارة مبــا يربــو علــى ســبعة عشــر لــون خارجــي ومتتــاز بأنــواع
مختلفــة مــن العجــات متميــزة التصاميــم يختارهــا العمــاء حســب الرغبة.
املقصورة الداخلية:
شــركة مرســيدس بنــز تتمتــع منــذ عهدهــا باســتخدام اجللــود الطبيعيــة
الفاخــرة وفخامــة التصميــم الداخلــي وصممــت مــن الداخــل بتصميــم
كالســيكي لطيف.تتمتــع مبقــود رياضــي وفيــه بعــض املواصفــات التــي
يحتاجهــا الســائق عنــد القيادة,خلــف املقــود يوجــد مبــدالن لتغييــر مســار
القيــر ,يوجــد شاشــة رقميــة ميكــن التحكــم بهــا وفيها كل معلومات الســيارة
واألنظمــة الترفيهيــة.يف أســفل الشاشــة يوجــد ثالثــة أزرار وهــي عبــارة
احملرر عبد الكرمي السنان مع صاحب السيارة باسم البيات
مالك املركبة:باسم سمير عبداهلل البيات
ســوف احتــدث عــن ســيارة مــن ســيارات مرســيدس العريقــة واملميــزة
بتصميمهــا .
نبذة عن شركة مرسيدس بنز:
هــي شــركة أملانيــة تصنــع الســيارات الفارهــة و الرياضيــة  ,احلافــات
ولشــاحنات ,تأسســت علــى يــد كل مــن "كارل بنــز" و"بــول داميلــر" يف عــام
1926م تتخــذ مرســيدس بنــز مــن النجمــة الثالثيــة شــعاراً لهــا ,والتــي تعني
آلــة لالســتخدام الثالثــي (أرض,جــو ,بحر).متــارس شــركة مرســيدس بنــز
نشــاطها التجــاري مــن مبيعــات وصيانــة عبــر وكيلهــا لــدى اململكــة العربيــة
الســعودية شــركة إبراهيــم اجلفالــي وإخوانــه.
الشكل اخلارجي:
تتميــز مرســيدس (جــي-كالس) بشــكلها املــدرع الفخــم بالزوايــا
القائمة,ألنهــا كانــت باألســاس ســيارة للحــروب ولالســتخدامات العســكرية,
ومــن بعدهــا أصبحــت مدنيــة بســبب جودتهــا العاليــة وقدرتهــا الفائقــة
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سيارات
100كــم\س
 6.1ثوان.
منافسي السيارة:
رجن روفر (فوج)
 Lx570لكزس
رأي مالك السيارة (باسم سمير البيات):
عندمــا اقتنيتهــا لــم أتأقلــم إليهــا جــداً ,ولكــن مــع التجربــة واألســتخدام
اليومــي جعلتنــي أميــل إليهــا تدريجيـاً  ,بســبب كميــة التكنولوجيــة املتوفــرة
التــي أدت الــى زيــادة يف أداء وثبــات الســيارة ,لدرجــة عندمــا أقودهــا اشــعر
وكأنهــا ســيارة (سيدان).بشــكل عــام مرســيدس (جــي كالس) ســيارة مبعنــى
الكلمة,وهــي ممتعــة لالســتخدام اليومــي.
عــن ثالثــة اقفــال (تــروس) تفاضليــة والتــي تقــوم بقفــل احملــاور األماميــة
أو اخللفيــة أو األثنــن مع ـاً لتســاعدها العبــور علــى الطــرق الوعــرة بــكل
ســهولة .تتســع املقصــورة الداخليــة الــى خمســة أشــخاص وهــم بالراحــة
الكاملــة .واجلديــر بالذكــر إن شــركة مرســيدس توفــر لعمالئهــا إمكانيــة
طلــب املركبــة باملواصفــات التــي يرغــب بهــا الزبــون.
احملرك (فئة مرسيدس جي :) 500
دفــع رباعــي مبحــرك يبلــغ ســعة  4.7لتــر ,ذو ثمــان إســطوانات بقــوة
 387حصــان ,ويولــد أقصــى عــزم دوران مقــداره  530نيوتــن عنــد 4800
د\د بســبع تغييرات.تتســارع مرســيدس (جــي  ) 500مــن الســكون حتــى

عدد األسطوانات
عدد الليترات
وزن املركبة
ناقل احلركة
التسارع من  100-0كم\س
السرعة القصوى
سعر املركبة

V8
 4.7لتر
 2530كج
اوتوماتيك
 6.1ثوان
 210كم\س
يبتدأ من  500الف ريال سعودي تقريبا

للتواصل مع صاحب السيارة ٠٥٥٥٨٥٩٩٩٢

مجوهرات األصداف
القطيف  -سوق الشريعة للذهب ٠١٣ ٨٥٢٨٠٠٤

alasdaaf

حوار علمية
آفاق

كيمياء على الهواء

رائد أنيس اجلشي

الكيميــاء ليــس محاصــرا فــي مختبــر مدرســي وليــس حكــرا علــى علمــاء ومعلميــن ومــواد تجاربــه ليســت تلــك
المركونــة فقــط علــى رفــوف المعامــل فكمــا يقــول أحــد العلمــاء (الحيــاة كلهــا عبــارة عــن تفاعــات كيميائيــة)
فحركتنــا اإلراديــة والإلراديــة إن تنفســنا وكل ممارســاتنا ككائنــات حيــة نتيجــة تلــك الطاقــة التــي تنتــج عــن تفاعــل
كيمائــي فالكيميــاء مرتبطــة بــكل شــيء فــي حياتنــا مــن ملبس ومــأكل نمارســه بشــكل عفــوي ولذلك كان مشــروعنا
(كيميــاء علــى الهــواء).
ومشروعنا هذا هو للخروج من جو المدرسة والمختبر والخروج الى الحياة بوضعها الطبيعي.
ولذلــك نقــدم تجــارب للجمهــور بمــواد اســتهالكية وبســيطة ومتوفــرة فــي البيــت عــادة او يمكــن الحصــول
عليهــا بيســر وســهولة مــن الســوق ،إال أنهــا ايضــا وفــي نفــس الوقــت تعتمــد علــى عــدة طــرق وأســاليب يســتخدمها
الكيميائــي فــي عملــه .وتعمدنــا اختيــار المــواد التــي تحــدث تغييــرا فــي اللــون او الشــكل مــن أجــل إضافــة المتعــة
البصريــة الــى المهــارة العمليــة والمعلومــات الصحيــة التــي أضفناهــا الــى التجــارب البســيطة علــى أمــل ان نشــاركها
اآلخريــن ويســتطيعون القيــام بهــا ونشــرها الــى ســواهم كمــا أنهــا تناســب المــدارس التــي لــم تجهــز مختبراتهــا
بعــد وقــد تــم رفــع التجــارب علــى قنــاة  Raedaljishiباليوتيــوب وهــي متاحــة للجميــع.

التجارب:

التجربة االولى( :بني اخلبز والكعك  +اصنع معقما )

مالــذي يجعــل اخلبــز ينتفــخ بشــكل أســرع مــن الكيــك؟ وكيــف نحضــر
معقمــا مأمونــا؟
األدوات:
ليمون  -ماء -بيكنج باودر -بيكربونات الصوديوم  -صحون بالستيكية
 مالعق تذويب.الطريقة:
نضــع يف صحــن كميــة مــن البيكنــج بــاودر (يســتخدم عــادة يف صناعــة
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الكيــك) ويف صحــن آخــر كميــة مــن البيكربونــات (يســتخدم عــادة يف
صناعــة اخلبــز ) نضيــف عليهمــا ليمــون ونالحــظ ســرعة التفاعــل ،ثــم
نكــرر التجربــة مــع املــاء ونالحــظ ايضــا التفاعــل( .ميكــن أداء هــذا التجربــة
علــى أيــد األطفــال ،ســتثيرهم الفقاعــات الصــادرة مــن التفاعــل).
مالحظات:
الغــاز املتصاعــد هــو ثانــي اكســيد الكربــون (ولذلــك يفضــل اكل الطعــامبعــد انتهــاء تصاعــده).

آفاقحوار
علمية
نستفيد من ثاني اكسيد الكربون يف الطبخ.البيكنــج بــاودر يحتــوي علــى البيكربونــات يف مكوناتــه وهــي مــن تتفاعــلمــع الليمــون ولكــن ألن تركيزهــا اقــل ســيكون التفاعــل بطــيء.
البيكنــج بــاودر يحتــوي علــى حمــض داخلــه ايضــا ولذلــك يتفاعــل مــع املــاءبعكــس البيكربونات.
إال أن البيكربونــات حــن ميتــزج مــع املــاء يكــون معقمــا وغســوال مأمونــاعلــى اجللــد ويناســب للتعقيــم حتــى يف املناطــق احلساســة .

مالحظات:
 عنــد غلــي امللفــوف البنفســجي يعطــي نتائــج افضــل ولكنــه يطلــق رائحــةكريهــة .
ميكــن أن تغمــس أعــواد تنظيــف األذن مبحلــول امللفــوف وعنــد تشــبعها بــهتعطــى لألطفــال ليضيفــوا عليهــا بقيــة املــواد.
اللون األحمر يحدد املواد احلامضة .-اللون األزرق يحدد املواد القاعدية.

التجربة الثانية( :احلمض ضد القاعدة من امللفوف )

التجربة الثالثة( :إخفاء احلمض إلغاء احلمض )

هنــاك ثالثــة أنــواع شــائعة مــن املــواد ملــح وحمــض وقاعــدة  ،وامللــح ينتــج
عندمــا تتفاعــل القاعــدة مــع احلمــض.
والتجربــة تقــدم طريقــة ســهلة وممتعــة للتمييــز بــن القاعــدة واحلمــض
وهــي باســتخالص مــادة مــن امللفــوف البنفســجي.
األدوات:
مــاء دافــئ  -ليمــون  -بيكربونــات  -ملفــوف بنفســجي (كبــاج)  -لــن -
صابــون  -كاس -مالعــق تذويــب صحــن  -اعــواد قطنيــة لتنظيــف األذن.
الطريقة:
نضــع قطــع مــن امللفــوف البنفســجي يف كأس مــاء دافــئ حتــى يتلــون املــاء
بالبنفســجي .نضــع بصحــن بالســتيكي يف اماكــن متفرقــة او بعــدة صحــون
صغيــرة املــواد املتبقيــة باالضافــة الــى مــاء نقــي ،ثــم نضيــف عليهــا محلــول
امللفــوف البنفســجي ونالحــظ االلــوان املتكونــة.

هنــاك فــرق بــن التغطيــة علــى احلمــض او الغائــه متامــا فبعــض املشــروبات
كاملشــروبات الغازيــة حتتــوي يف مكوناتهــا علــى حمض إال أن طعمها ســكري
وال يــكاد يبــن بهــا ذلــك احلمــض فهــل هــذا يعنــي أن كميــة احلمــض بــه
قليلــة ام هنالــك خدعــة هــذا مــا ســنحاول اإلجابــة عنــه يف هــذه التجربــة.
األدوات:
ليمــون  -مــاء  -مالعــق تذويــب  -كأســان  -ســكر  -بيكربونــات صوديــوم
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حوارعلمية
آفاق
 محلــول امللفــوف البنفســجي مــن التجربــة الثانيــة.الطريقة:
نضــع مــاء مــع ليمــون يف كأس ،ثــم نقســم هــذا احمللــول احلمضــي علــى
قســمني بكأســن منفصلــن ليكــون بــكل كأس نفــس كميــة احلمــض ونفــس
التركيــز .نتــذوق طعــم الليمــون  ،ثــم نضيــف مالعــق مــن الســكر يف احــد
األكــواب حتــى يختفــي طعــم الليمــون ويصبــح طعمــه ســكري  ،وبعــد ذلــك
نضيــف نفــس عــدد املالعــق مــن البيكربونــات الــى الــكأس األخــر ونتذوقــه
ســنالحظ ان طعــم احلمــض تغيــر .بعــد ذلــك نضــع نقــاط مــن احمللــول
البنفســجي يف الكأســن ونــرى الفــرق.
مالحظات:
ســيتغير لــون الليمــون مــع الســكر الــى األحمرمبعنــى انــه حمضــي ولكنــهمختــف بطعــم الســكر.
ســيتغير لــون الليمــون مــع البيكربونــات الــى األزرق مبعنــى ان احلمــضألغــي وحلــت محلــه قاعــدة.
هنــاك قاعــدة كيميائيــة بســيطة ان احلمــض حــن يتفاعــل مــع القاعــدةينتــج لنــا مــاء مــع ملــح.

بالســتيكي واجلــزء األخــر يكــون كأســا  -نضــع أربعــة اوراق مــن حافظــات
القهــوة يف اجلــزء العلــوي مــن القــارورة ثــم نضــع أربــع حبــات فحــم او
نســكب بودرتــه مــن الكبســوالت علــى حافــظ القهــوة ،نضــع الكركديــه يف
املــاء حتــى يصطبــغ باالحمــر ،ثــم نســكب قليــا منــه علــى الفحــم  ،ثــم نزيــد
تركيــز الكركديــه ونســكب املزيــد علــى الفحــم ونالحــظ الفــرق.
مالحظات:
سيزيل الفحم لون الكركديه األحمر.الفحــم يجــذب الــى داخلــه غــازات وصبغــات ومكروبــات وبالتالــي خطــرالتدخــن (املعســل) وســواه يضــاف لــه مــا يخزنــه الفحــم بداخلــه.
الكركديه مع املاء البارد مفيد ملرضى ضغط الدم.الكركديه مع املاء الساخن ال يناسب مرضى ضغط الدم .التجربة اخلامسة( :ملاذا ال نشرب الشاي بعد األكل مباشرة ؟)

التجربة الرابعة( :الفحم وامتصاص اللون)

جــرت العــادة عنــد االبــاء واالجــداد بوضــع قطــع مــن الفحــم يف الثالجــة او
مبــكان تبريــد االطعمــة خصوصــا عنــد تخزيــن اللحــم والســمك إلمتصــاص
الرائحــة وهــذا ثابــت علميــا كــون شــكل الفحــم الفراغــي يســاعده علــى
ذلــك وتشــبه خاصيــة جــذب الفحــم للغــازات انفتــاح البــاب الثانــي يف غرفــة
عنــد فتــح بــاب يقابلهــا بســرعة ولكــن هــل يســتطيع الفحــم جــذب اكثــر مــن
الغــاز؟ هــذا موضــوع التجربــة.
األدوات :قــارورة مــاء فارغــة وشــفافة  -ســكني  -حبــوب فحــم جافــاو
كبســوالت (يبــاع يف الصيدليــة)  -ورق حفــظ وتصفيــة القهــوة يف ماكينــات
القهــوة  -ظــرف كركديــه – مــاء.
الطريقة:
نقطــع قــارورة املــاء مــن املنتصــف ،نقلــب اجلــزء العلــوي فيكــون قمعــا
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نبــن أثــر الشــاي علــى مــادة احلديــد املفيــدة يف صناعــة الــدم والتــي
يحصــل عليهــا جســمنا مــن اللحــوم احلمــراء واحلشــائش اخلضــراء وبعــد
ذلــك نوضــح أثــر فيتامــن (ســي) علــى الشــاي.
األدوات:
ظرف شــاي  -ماء ســاخن  -صحن بالســتيك  -حبوب كبريتات احلديدوز
(بــدون اضافــات)  -مالعق تذويب.
الطريقة:
نضــع ظــرف الشــاي باملــاء الســاخن حتــى يظهــر لونــه جيــدا  -نطحــن حبــة
مــن حبــوب احلديــد حتــى يتفتــت علــى جــزء مــن الصحــن البالســتيكي،
نضيــف ملعقــة مــن مشــروب الشــاي الــى جــزء فــارغ مــن الصحــن لتوضيــح
لونــه  -نضيــف قطــرات مــن الشــاي الســاخن علــى احلديــد املطحــون
ونالحــظ تغيــر اللــون .بعــد ذلــك نضيــف العصيــر الــذي يحتــوي علــى
فيتامــن (ســي) ونالحــظ مــا يحــدث باللــون األســود والشــاي.
مالحظات:
يتحــول لــون احلديــد الــى األســود عنــد إضافــة الشــاي وهــذا ألن املــوادبالشــاي تغلــف احلديــد
فال يسهل إمتصاصه واإلستفادة منه.
عند إضافة فيتامني سي يتفكك غالف الشاي ويزول اللون األسود .فيتامني سي يساعد على امتصاص احلديد .فيتامني سي موجود بالطماطم واحلمضيات والكثير من األطعمة.يعتبــر الكالســيوم املوجــود باحلليــب ومشــتقاته مــن مثبطــات امتصــاصاحلديــد ايضــا■ .
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متابعات

القطيف  -شارع القدس  -تلفون ٨٥٤٠٠٦٠ - ٨٥٤٠٠٦٤ :
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سيمفونية الضوء
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التشكيلي
سيمفونية
الفن

ضاءة  ..فن 3 ...

إ
كواليس ...

معلومات
لتواصل مع الصفحة

حمد أبوالسعود  -ل

إعداد :فراس أ
Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat
بعــد أن حتــدث الفنــان االنيــق يوســف املســعود يف العدديــن الســابقني
عــن أنــواع اإلضــاءات املختلفــة يف عالــم البورتريــه وتالهــا شــرح
كواليــس أعمــال تصويــر البورتريــه يختــم فنانــا يف هــذا العــدد سلســلة
دروســه معنــا مبجموعــة مــن النصائــح الهامــة يف تصويــر البورتريــه.
نكــرر شــكرنا لألســتاذ يوســف لهــذا التعــاون معنــا يف نشــر دروســه عبــر
صفحاتنــا ونــود اعالمكــم بــان االســتاذ يوســف مســتمر بطــرح دروســه
عبــر حســابه يف االنســتجرام.

البطاقة الشخصية

يوسف عبداهلل املسعود  -مواليد . ١٩٧٩
 معلم تربية خاصة (إعاقة سمعية). حاصــل علــى دبلــوم فــن التصويــر الفوتوغــرايفمــن معهــد  PIباســتراليا.
 -حاصل على لقب الفياب AFIAP

أفضل بعد بؤري

البورتريه املقابل للكاميرا

للحصــول علــى مالمــح طبيعيــة للبورتريــه هنــاك بعــد بــؤري يفضل
اســتخدامه عنــد التصويــر علــى حســب اجلــزء الــذي ســوف يُلتقط
مــن الشــخص ولكــن فهــذا ال يعنــي عــدم اســتخدام بعــد آخرغيــر
املذكــور ولكــن نحــن نقــول األفضــل .
بورتريه مقرب وهو ما يظهر من نهاية الشعر إلى أسفل الدقن:
يفضل استخدام بعد بؤري 105mm
البورتريه الذي يشمل الرأس واألكتاف والصدر :
يفضل استخدام بعد بؤري 85mm

يف بعــض األحيــان يتحتــم علينــا تصويــر بورتريــه مــع بيئتــه داخــل
األســتوديو بســبب ظــروف معينــة ولكــن يواجهنــا أمــر مهــم هــو
توظيــف إضــاءة االســتوديو بحيــث حتاكــي اإلضــاءة الطبيعيــة .
 -١تخيــل نفســك يف مــكان خارجــي ،وحــدد مكان دخــول اإلضاءة
نافــذة  ،بــاب  ،كــراج وابــن االضــاءة علــى هذا االســاس.
 -٢حــدد هــل اإلضــاءة مباشــرة حــادة أو متخللــة عبــر زجــاج او
اي منشــور ناعــم علــى أساســها نبنــي نــوع اإلكسســور املناســب.
 -٣حدد وقت التصوير لتعرف التون الصحيح.
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الضوء
سيمفونيةالضوء
سيمفونية

طول األنف ومستوى الكاميرا

أنف طبيعي :نصور من مستوى النظر
أنف قصير( :ال ننزل بالكاميرا سوف يعطينا أنف أقصر)
أنف طويل :ال نرتفع بالكاميرا (سوف يعطينا أنف أطول)

تصحيح الذقن املزدوج ()Double chin

لون اخللفية وعالقتها باملوديل

يتم تصحيح الذقن املزدوج ( )Double chinعن طريق :
 -١جعل املوديل ميد رأسه إلى األمام
 -٢إغراق هذه املنطقة يف الظالل
 -٣التصوير من أعلى

محاكات اإلضاءة الطبيعية داخل األستوديو

يعتبــر مــن أشــهر أنــواع تصويــر البورتريــه ولكنــه ممــل يف بعــض األحيــان
أنف طبيعي :نصور من مستوى النظر
لذلــك نســتخدم اليديــن أو األذرع أو اإلكسســوارات مثــل الشــنطة ،وذلــك
أنف قصير( :ال ننزل بالكاميرا سوف يعطينا أنف أقصر)
لكســر الرتابــة.
أنف طويل :ال نرتفع بالكاميرا (سوف يعطينا أنف أطول)
رابط االنستجرام لالستفسارات والتفصيلhttps://instagram.com/yousefalmasoud1 :
رابط موقع االستاذ يوسفwww.yousouf.com :
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ثقافة

الفلسفة والتصوف:
"تاريخ الفلسفة اإلسالمية " لهنري كوربان
الفلسفة والتصوف :قراءة يف كتاب تاريخ الفلسفة اإلسالمية لهنري كوربان

تضافــرت عوامــل عديــدة جعلــت الفكــر
اإلســامي محــل دراســات استشــراقية مختلفــة
يضيــق املقــام عــن اخلــوض فيهــا هنــا ،ويعتبــر
هنــري كوربــان ( )Henri Corbinمــن أبــرز
ـب اهتمامهــم علــى دراســة
الباحثــن الذيــن انصـ ّ
الفكــر الفلســفي اإلســامي ،فقــد عمــل طــوال
حياتــه منقبــا عــن مكوناتــه ومظاهــره مهتمــا
أشــد مــا يكــون االهتمــام بالفكــر الفلســفي
الشــيعي الروحــي بالتركيــز خاصــة علــى
اﻹماميــة اإلثنــى عشــرية واإلســماعيلية إلــى
جانــب الفلســفة اإلشــراقية ورموزهــا .وكوربــان
هــو مستشــرق فرنســي ( )1978-1903ينتمــي
إلــى أســرة بروتســتانتية وذكــر بعــض الباحثــن
مثــل بــدوي أ ّنــه اعتنــق اإلســام وقــد عــرف
بنبوغــه وإتقانــه للعديــد مــن اللّغــات كاألملانيــة
وال ّ
التينيــة واليونانيــة والروســية[ ،]1وقــد اهتــم يف
بدايــة مشــواره العلمــي مبؤلفــات ابــن ســينا (ت
1037م) املترجمــة إلــى ال ّ
التينيــة والتــي دفعتــه
إلــى االهتمــام بالفلســفة اإلســامية ،فســعى
إلــى تعلّــم اللغــة العربيــة والفارســية الوســطى
واحلديثــة ،واســتطاع بذلــك االطــاع أكثــر علــى
الفلســفة اإلســامية واإليرانيــة بالتحديــد وعلــى
املذهــب الشــيعي ،فســعى إلــى التعريــف بهــذا
املذهــب يف األوســاط الغربيــة وأعطــاه مســاحة
مهمــة يف بحوثــه يقــول كوربــان يف هــذا اإلطــار:
"مــن هــذه اجلهــة بذلــت جهــودي علــى قــدر مــا
أســتطيع لتعريــف العالــم الغربــي مبذهــب ّ
التشــيع
علــى النحــو الــذي يليــق بــه ويتّســق مــع واقعيــة
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هــذا املذهــب ،وســأبقى أبــذل اجلهــود يف هــذا
أســس يف فرنســا
الطريــق"[ .]2ومــن أجــل ذلــك ّ
قســم تاريــخ إيــران وأممهــا القدميــة ،وكان يهــدف
مــن ورائــه إلــى نقــل التــراث العرفانــي اإليرانــي
إلــى املهتمــن بــه يف أوروبــا والغــرب ،وقــد دارت
أغلــب كتابــات كوربــان اإلســامية أساســا حــول
شــخصية الســهروردي (ت  632هـــ) املقتــول
وابــن ســينا ولــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا "تاريــخ
الفلســفة اإلســامية".
و"ابــن ســينا واحلكايــة ذات الرؤيــا" وفيــه يبــرز
اجلانــب الصــويف عنــد ابــن ســينا و"اخليــال
ّ
اخلــاق يف تصــوف ابــن عربــي" إميانــا منــه
بالتشــابه احلاصــل بــن مدرســة اإلشــراق عنــد
الســهروردي ومدرســة ابــن عربــي(ت 1240م).
واهتــم يف كتابــه "يف اإلســام اإليرانــي" مبذهــب
الشــيعة االثنــي عشــرية فأ َّولــه تأويــا صوفيــا
عرفانيــا كمــا اهتــم فيــه بالفالســفة اإلشــراقيني
واملخلصــن للعشــق اإللهــي كالســهروردي .ولعــل
نزعــة كوربــان الثيوصوفيــة العرفانيــة واإلميانيــة
الروحيــة املوغلــة يف األســرار والتأويــل جعلتــه
ميــاال أكثــر إلــى املذهــب الشــيعي مــا جعلــه
معروفــا يف تلــك األوســاط اإليرانيــة أكثــر فحظــي
بحبهــم ومديحهــم ،يقــول عــارف ثامــر يف تقدميــه
لكتــاب تاريــخ الفلســفة اإلســامية" :إنــي أقــدم
مستشــرقا ذا ضميــر حــي ك ـ ّرس نفســه خلدمــة
بتجــرد وباحثــا جليــا كان
الفكــر اإلســامي ّ
تفكيــره أوســع مــدى مــن محيــط اجلمــود الفكــري
واالنكمــاش املقيــت"[.]3

ثقافة
ويعتبــر كتابــه "تاريــخ الفلســفة اإلســامية" الصــادر عــن مطبعــة
عويــدات للنشــر ببيــروت والــذي يحتــوي علــى [ ]375صفحــة مــن أهــم
الكتــب التــي القــت استحســانا يف الوســط اإلســامي ،فقــد اهتــ ّم
فيــه صاحبــه بالتعريــف بنشــأة الفلســفة اإلســامية منــذ ينابيعهــا
األولــى إلــى حــد وفــاة ابــن رشــد(ت 1198م) ،يقــول اإلمــام موســى
الصــدر يف تقدميــه لهــذا الكتــاب" :لقــد فتــح هــذا الكتــاب أمــام الفكــر
الغربــي بابــا واســعا جديــدا للثقافــة الشــرقية وكشــف لــه كنــوزا غنيــة
باإلنتــاج الدينــي الفلســفي والتصــوف األصيــل"[ .]4ويحتــوي هــذا
الكتــاب علــى ثمانيــة فصــول حتــدث فيهــا عــن التأمــل الروحــي
للقــرآن باعتبــاره أصــا للفلســفة اإلســامية ،لينتقــل بعــد ذلــك إلــى
اإلحاطــة الشــاملة باملذهــب الشــيعي بالتركيــز خاصــة علــى اإلماميــة
االثنــي عشــرية واإلســماعيلية مبينــا أهــم املبــادئ التــي يقومــان
عليهــا ،فعــ ّرف بعلــم اإلمامــة وعلــم النبــوة والعرفــان وتعــرض بعــد
ذلــك إلــى املدرســة الفلســفية الســنية وعلــم الــكالم الســني فعــرف
بأهــم مدارســها وشــيوخها كأبــي احلســن األشــعري .وقــد حــاول
املستشــرق قــدر اإلمــكان التعريــف بالفالســفة اإلســاميني ونظريتهــم
كأبــي بكــر الــرازي(ت  923م) واخلوارزمــي(ت 847م ) الكنــدي(ت
 873م ) والفارابــي(ت  950م) وأبــو حامــد الغزالــي(ت 1111م) ،كمــا
أعطــى حملــة عــن التصــوف وأهــم خصائصــه يف الفكــر اإلســامي
مســتعرضا بإيجــاز حيــاة بعــض املتصوفــة اإليرانيــن كاحلــ ّ
اج(ت
 922م) واحلكيــم الترمــذي .ولــم يتغافــل كوربــان عــن شــيخ اإلشــراق
الســهروردي الــذي أفــرد لــه قســما خاصــا تعــرض فيــه إلــى الركائــز
األساســية لفكــر هــذا الرجــل .وقــد ختــم كتابــه بفصــل حت ـ ّدث فيــه
عــن الفلســفة اإلســامية يف األندلــس يف إســبانيا احلاليــة وأتــى علــى
أشــهر املــدارس الفلســفية األندلســية كاملدرســة الرشــدية ومدرســة
"أمليريــة".
ولئــن بــدا الكتــاب يف ظاهــره اســتعراضا تاريخيا للفلســفة اإلســامية
مــن إيــران إلــى العــراق ثــم األندلــس فــإن هــذا ال ينفــي عنــه القيمــة
العلميــة التــي متيــزه واألفــكار املهمــة التــي ســاقها يف مــن هــذا
الكتــاب .فقــد اعتبــر كوربــان أن القــرآن منبــع للفكــر الفلســفي يف
مضمــون دعوتــه العقــل اإلنســاني إلــى التأمــل والتفكيــر ويف بيــان
واقعيــة الوجــود اإلســامي والكونــي ويف شــحذ روح وقلــب ووجــدان
وأن النــص القرآنــي
اإلنســان بشـتّى أنــواع الصــور الغيبيــة والنفســيةّ ،
ال ميكــن فهمــه إال ضمــن املرجعيــة الروحانيــة ،ولذلــك اعتبــر كوربــان
أن القــرآن يعـ ّد منبعــا أساســيا ووحيــدا للتأمــل الفلســفي يف اإلســام
بقولــه" :ســنتكلم عــن الفلســفة اإلســامية كفلســفة ترتبــط نهضتهــا
وانتشــارها األساســي بالواقــع الدينــي والروحــي لإلســام والتــي
إمنــا وجــدت لتشــهد علــى أن اإلســام ال يع ّبــر عــن ذاتــه بشــكل تــام
أن حيــاة
وحاســم بالفقــه وحــده كمــا كان يشــاع"[ .]5ويــرى كوربــان ّ
الفلســفة يف اإلســام ال ميكنهــا أن تعــود إلــى علمــاء الســنة والشــيعة
علــى الســواء وال حتــى إلــى املتصوفــة وإمنــا تعــود إلــى مــا يصطلــح
بتســميته الفلســفة النبويــة وهــي" :فلســفة تأويليــة أكثــر منهــا جدليــة
يف بنائهــا البرهانــي للمجــردات املنطقيــة أي أنهــا طريقــة يف التفكيــر
تفضــل تدرجــا يرتبــط بالكشــف وإزاحــة الســتار عــن مــا هــو محجــوب
حتــت الظاهــر"[ ،]6فاملعنــى الباطنــي محجــوب وهــو املعنــى الروحانــي
ـأن اإلدراك الرمــزي املؤســس علــى التأويــل
وعليــه يفتــرض كوربــان بـ ّ
لنصــوص القــرآن هــو بالضبــط إدراك باطنــي روحانــي ملعانــي هــذه
أن التأويــل يقتضــي أساســا مبــدأ رمزيــة النــص،
النصــوص ذلــك ّ

ـإن املعنــى احلقيقــي للقــرآن هــو املعنــى الباطنــي الروحــي.
وجملــة فـ ّ
لقــد دعــا كوربــان مــن خــال كتابــه "تاريــخ الفلســفة اإلســامية" إلــى
املمارســة التأويليــة بإعتبارهــا مه ّمــة أساســية إلنقــاذ القــرآن مــن
ظاهــره .هــذه املمارســة التــي تتنصــل مــن جميــع القيــود والشــروط
املنهجيــة والشــرعية والعلميــة التــي تربطهــا .ويطــرح الكاتــب فكــرة
أن الفلســفة النبويــة تبســط القــول حــول ديانــة ذات
أساســية مفادهــا ّ
موجــه
ـه
ـ
في
ـر
ـ
الفك
إذ
ـام
ـ
اإلس
ـال
ـ
ح
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
مثلم
ـد
جوهــر نبــوي واحـ
ّ
ـإن الفلســفة النبويــة ترفــض صراحــة
نحــو التعالــي اإللهــي وعليــه فـ ّ
ألن التجســيد يفضــي إلــى القــول بدخــول اهلل يف
التجســيد ذلــك ّ
التاريــخ وهــو مــا يجعــل مــن فعــل الدخــول يف التاريــخ أو التجســيد
نفســه واقعــة ماديــة تدخــل ضمــن نســيج تسلســل الوقائــع املاديــة
ولذلــك كان كوربــان يــردد" :ليــس بــن التجســيد واملاديــة التاريخيــة
إال مســافة قصيــرة"[ .]7فرؤيــة كوربــان تســتند أساســا إلــى الباطــن أي
علــى اجلوانــب العرفانيــة واإلميانيــة الرافضــة للمــادة هــذه الوضعيــة
املاديــة ،التــي تواجههــا الفلســفة النبويــة باملعانــي الروحانيــة التــي
تعطيهــا لهــذا اإلنســان ومــن أهمهــا اإلحســاس العرفانــي الروحانــي
باحليــاة بــدال مــن اإلحســاس املــادي ،وفــق هــذا االجتــاه متســي
الفلســفة النبويــة عنــد كوربــان فلســفة عرفانيــة تهــدف إلــى حتقيــق
النجــاة ،يقــول" :الذيــن يبحثون عن الطريق ســيجدونه يف العرفان ،يف
اكتشــاف املعنــى املســتور لإليحــاءات النبويــة ،يف التأويــل الــذي يحكــم
والدتهــم الروحانيــة"[ .]8فالنزعــة الثيوصوفيــة العرفانيــة اإلميانيــة
واملوجهــة الــى فكــر كوربــان جعلتــه يســعى
القائمــة علــى التصديــق
ّ
وراء املعانــي اإلميانيــة والروحانيــة للفكــر الفلســفي اإلســامي .ولئــن
أن األمــر يتداخــل فيــه التأريــخ للفلســفة
بـ ّـن اخلــط ُ العــام للكتــاب ّ
اإلســام ّية بالنظــرات التأ ّمل ّيــة والروحان ّيــة الصوف ّيــة فإ ّننــا نحســب
أن الفصلــن الســادس والســابع يبقيــان خيــر شــاهد علــى ذلــك
ّ
خاصــا بالتص ـ ّوف والســابع حتــت
ـادس
ـ
الس
ـل
ـ
الفص
ـاء
ـ
فج
ـل،
ـ
التداخ
ّ
عنــوان "الســهروردي وفلســفة النــور".
ففــي الفصــل الســادس مــن هــذا الكتــاب "التصــوف" ع ـ ّرف كوربــان
بالتصــوف إجمــاال ثــم عــ ّرج بعــد ذلــك علــى بعــض املتصوفــة
وطريقتهــم الصوفيــة .فبــدأ أو ّال بالتعريــف اللغــوي واالصطالحــي
لكلمــة "صــويف" و"صوفيــة" وأرجــع ذلــك "إلى عــادة الصوفيني يف لبس
اخلــرق الصوفيــة البيضــاء ومتيزهــم بهــا"[ ]9ويف هــذا التعريــف يلتقــي
مــع الكثيــر مــن املؤلفــن الذيــن ع ّرفــوا الصوفيــة وفــق هــذا املبــدإ.
يقــول ابــن خلــدون (ت  1382م) يف املقدمــة" :إن قيــل باالشــتقاق أنــه
مــن الصــوف وهــم يف الغالــب مختصــون بلبســه كمــا كانــوا عليــه مــن
مخالفــة النــاس يف لبــس فاخــر الثيــاب إلــى لبــس الصــوف ]10[".ويــرى
كوربــان أن مصطلــح صــويف ومتصــوف هــو مصطلــح يرتبــط أساســا
بالنســاك والروحانيــن الذيــن اشــتغلوا بالتصــوف ،فيغــدو بذلــك
مظهــرا مــن مظاهــر احليــاة الروحيــة يف اإلســام يتميــز مبنهــج يف
التع ّبــد والســلوك وبأســلوب يف التديــن واالعتقــاد وبرؤيــة خاصــة
لعالقــة اإلنســان بــاهلل قائمــة عــل اجلوانــب اإلميانيــة والروحانيــة
فالتصــوف اعتــزال ملجــاالت النشــاط العــام وحصــر الطاقــة يف
األنشــطة ذات اجلانــب الروحــي .ويربــط كوربــان التصــوف باجلانــب
"[]11
الروحــي الوجدانــي فهــو "ظاهــرة روحيــة ال تقــدر.
فالتصــوف حســب كوربــان هــو موقــف نفســي وروحــي وفكــري
وســلوكي ووجــودي أيضــا يشــمل احليــاة واملصيــر ،إذ هــو رؤيــة مثاليــة
للعالــم املوجــود.
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ثقافة
وكوربــان يضفــي علــى التصـ ّوف هالــة مــن القداســة ويربطــه برســالة
الرســول "فهــو أوال وقبــل كل شــيء إثمــار لرســالة النبــي الروحانيــة
وجهــد مســتمر لعيــش أمنــاط الوحــي القرآنــي عيشــا شــخصيا عــن
طريــق االســتبطان ،فاملعــراج النبــوي الــذي تعــرف بــه الرســول علــى
األســرار (الغيــوب) اإلله ّيــة يظــل النمــوذج األول الــذي حــاول بلوغــه
[]12
جميــع املتصوفــن واحــدا بعــد اآلخــر".
أن الرؤيــة العامــة التــي توجــه كوربــان هــي رؤيــة عرفانيــة
واملالحــظ ّ
ّ
روحانيــة يف كالمــه عــن الفلســفة والديــن والتصــوف أي إنــه يســتند
إلــى النظــرة اإلميانيــة التصديقيــة ،و"اإلميــان « »la foiمغايــر للعلــم
أن االعتقــاد
ألن العلــم
مبنــي علــى أســباب عقليــة كافيــة يف حــن ّ
ّ
ّ
مبنـ ّـي علــى بواعــث قلبيــة أو أســباب عقليــة غيــر كافية...فاإلميــان
هــو الثقــة املطلقــة بشــخص أو بقــول مضمــون الصــدق ]13[".ولعــ ّل
حادثــة اعتناقــه للديــن اإلســامي واحتكاكــه الكبيــر باملذهــب
الشــيعي القائــم علــى الروحانيــات حتديــدا جعلــت نظرتــه لألشــياء
قلبيــة وجدانيــة أكثــر منهــا عقليــة .ويولــي كوربــان أهميــة كبيــرة
للتصــوف خاصــة يف مضامينــه الروحيــة ويــرى أن ثنائيــة الشــريعة
واحلقيقــة هــي أمــر أساســي حليــاة الصوفيــة وعقيدتهــم .أي أن
الباطــن والقلــب والوجــدان هــي أســس منهــج الصوفيــة.
ويف حديثــه عــن املتصوفــة أمثــال أبــي يزيــد البســطامي(ت  261هـــ)
واجلنيــد (ت  297هـــ) وحكيــم الترمــذي واحلــاج الصــويف الشــهير
فإنــه يركــز علــى اجلانــب العرفانــي والروحانــي يف جتربتهــم الصوفية
فحتــى عباراتــه (احملبــة ،العشــق ،اليقــن ،الشــريعة ،القانــون اإللهــي،
احلقيقــة الروحانيــة الباطنيــة ،املوجــود اإللهــي ،العشــق اخلالــص،
احلــب املثالــي األفالطونــي) هــي عبــارات وجدانيــة روحان ّيــة تنبــع
مــن ذات الشــخص أو املتصــوف الــذي آمــن بتلــك التجربــة ومتثلهــا
وعاشــها.
فهــؤالء املتصوفــة شــيدوا "ميتافيزيقــا" للتصــوف علــى نحــو غريــب
ومذهــل فقــد مــارس هــؤالء املتصوفــة تأملهــم الفلســفي يف جتربــة
التصــوف ويف حديثــه عــن جتربــة اجلنيــد الصوفيــة يقــول" :فنشــير
أوال إلــى أن روحانيــة اجلنيــد مرتبطــة مبثنويــة الشــريعة (أو القانــون
اإللهــي الــذي يتغيــر مــن نبــي إلــى نبــي) واحلقيقــة (احلقيقــة
الروحانيــة الباقيــة)[ ،]14ورمبــا يف ذكــره لهــؤالء املتصوفــة ركــز علــى
مــن كانــت لهــم خصيصــة روحانيــة "صادقــة" أكثــر مــن غيرهــم
(احلــاج مثــا).
ولــم يبتعــد كوربــان عــن املنهــج الــذي اتبعــه يف كامــل كتابــه وعــن

املنهــج العرفانــي الثيوصــويف الــذي يحكــم تفكيــره لذلــك خصــص
فصــا كامــا يتحــدث فيــه عــن الســهروردي مؤســس اإلشــراق أو
"شــيخ اإلشــراق" كمــا ينعــت ،ففلســفة الســهروردي اإلشــراقية ال
ميكــن الفصــل فيهــا بــن تاريــخ الفلســفة وتاريــخ الروحانيــة والفكــرة
األساســية القائمــة يف مؤلفــات الســهروردي ويف حكمــة اإلشــراق هــي
[]15
"فكــرة حكمــة لدنيــة مشــرقية".
و لعــ ّل ذلــك جعــل كوربــان يهتــ ّم اهتمامــا خاصــا بالســهروردي
ومؤلفاتــه ويف هــذا اإلطــار يقــول عبــد الرحمــان بــدوي "ينــزع هنــري
كوربــان نزوعــا ثيوصوفيــا إشــراقيا يســتند إلــى الوجــدان والتجربــة
الصوفيــة ويشــيح عــن النزعــة العقليــة ومــن هنــا كان اهتمامــه
بالفلســفة اإلشــراقية عنــد الســهروردي املقتــول ومــن ســار يف هــذا
"[]16
االجتــاه خصوصــا بــن املفكريــن اإليرانيــن.
فالفلســفة اإلشــراقية تســتند إلــى هرمــس وأفالطــون وزاردشــت،
ويــرى كوربــان أن الســهروردي قــد جــدد فلســفة اإلشــراقيني يف
العديــد مــن كتبــه وأبحاثــه هــذه الفلســفة القائمــة علــى تأويــل
النمــاذج األصليــة األفالطونيــة.
إن املنهــج اإلشــراقي الــذي اتبعــه الســهروري قائــم
وملخــص القــول ّ
علــى املُثُــل وفعــل الوجــدان وعلــى احلكمــة اللدنية وهي فلســفة تشــير
إلــى حكمــة اإلشــراقيني أو املشــرقيني اللدنيــة حســب مــا يذهــب إليــه
كوربــان .فمشــروع الســهروردي هــو مشــروع روحانــي أو لنقــل نظــرة
روحانيــة لألشــياء مــن ذلــك ســعى إلــى بعــث حكمــة النــور حلكمــاء
بــاد فــارس القدميــة ،احلكمــة القائمــة علــى الوجــدان ،علــى التأمــل
والتأويــل والنابعــة مــن الباطــن.
وبعــد دراســة احملــاور الكبــرى لكتــاب "تاريــخ الفلســفة اإلســامية"
إن املؤلــف قــد متاهــى مــع األفــكار التــي يعرضهــا،
ميكــن القــول ّ
فربـ ُ
ـط الفعــل الفلســفي يف اإلســام بالواقــع النبــوي كمــا افترضــه
كوربــان ،يصــدر يف رأينــا عــن نــوع املعرفــة التــي كان يتبناهــا ويؤمــن
بهــا هــو نفســه .نقصــد املعرفــة التــي تقــوم عمومــا علــى العرفــان
والعرفــان القدســاني خصوصــا ومــا يقتضيــه مــن إلهــام وكشــف وتلــق
عــن املــاك وتعميــق للحيــاة الروحيــة.
كمــا أن ظاهــرة الكتــاب املقدس كما يؤســس لهــا كوربان تأخذ معناها
يف إطــار امللــة اإلبراهيميــة بفروعهــا الثالثــة اليهوديــة واملســيحية
واإلســام باإلضافــة إلــى مرجعيــة "التأويليــة اإلبراهيميــة" بإعتبارهــا
تعتمــد علــى التفســير الباطنــي والروحانــي يف تأويــل املعنــى الظاهــر
علــى النحــو الــذي مارســه مؤولــو وروحانيــو امللــة اإلبراهيميــة.

* أجنزت هذه القراءة يف إطار املشروع البحثي "مقاربات يف مفهوم اإلميان" الذي أشرف عليه الدكتور نادر احلمامي.
[ ]1عبد الرحمان بدوي ،موسوعة املستشرقني ،دار العلم للماليني ،بيروت ،ط  ،1993 ،3ص 482
[ ]2محمد حسني الطباطبائي ،الشيعة ،نص احلوار مع املستشرق كوربان ،تعريب جواد علي ،طبعة مؤسسة أم القرى ،ط  1416 ،1هـ ،ص 46
[ ]3هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،عويدات للنشر والطباعة ،بيروت ،ط  ،1998 ،2ص 6
[ ]4املصدر نفسه ،ص 7
[ ]5املصدر نفسه ،ص 30
[.p. xx1 ,En Islam iranien, op.cit, T1 ]7
[.46 .p ,En Islam iranien, op.cit, T1 ]8
[ ]9هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ص 282
[ ]10ابن خلدون ،املقدمة ،طبعة الدار التونسية ،1984 ،ص 584
[ ]11هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ص 283
[ ]12املصدر نفسه ،ص 283
[ ]13جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،الشركة العاملية للكتاب ،اجلزء  ،1ص 187
[ ]14هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ص 291
[ ]15املصدر نفسه ،ص 304
[ ]16عبد الرحمان بدوي ،موسوعة املستشرقني ،ص 482

 40الخط  -العدد  - ٥٦ذو القعدة ١٤٣٦هـ  /سبتمبر ٢٠١٥م

صحتين

أطعمة لتقوية الذاكرة
أفضــل األطعمــة التــي تســاعد علــى تقويــة
الذاكــرة
مــن الضــروري أن يهتــم اإلنســان بصحتــه
بشــكل عــام ،واليــوم نركــز قليـ ً
ا علــى الصحــة
ً
الذهنيــة ،ونخــص الذاكــرة حتديــدا ،فهــي
التــي تســاعد يف تذكــر املواعيــد ،وااللتزامات،
والواجبــات ،واألعمــال الواجــب فعلهــا،
والــدواء ،واالســتراحة ،وكل شــيء يف حيــاة
الفــرد ،لــذا بــات مــن الهــام جــداً احلفــاظ
عليهــا وتقويتهــا ،واليــوم نقــدم لكــم بعــض
األطعمــة التــي تســاعد علــى تقويــة الذاكــرة
بعيــداً عــن املســتحضرات الطبيــة واألدويــة،
ومــن هــذه األغذيــة بحســب مــا ورد يف موقــع
"موضــوع":
• الشــاي األخضــر :يحافــظ الشــاي األخضــر
علــى صحــة الدمــاغ ونشــاطه ،وبالتالــي
فهــو يحــارب النســيان ويســاعد يف تنشــيط
الذاكــرة بشــكل كبيــر جــداً.
• إكليــل اجلبــل :يســاعد شــرب املغلــي مــن
هــذه العشــبة بــن احلــن واآلخــر يف إنعــاش
الذاكــرة ،والتأخيــر مــن مرحلــة النســيان مــع
تقــدم املراحــل العمريــة.
• األطعمــة التــي حتتــوي علــى الدهــون الغيــر
مشــبعة ،مثــل دهــون األوميغــا  ،3و هــذه النــوع
جنــده موجــود بنســبة كبيــرة يف املكســرات،
والفــول الســوداني ،وأســماك الســردين،
والتونــا؛ حيــث أن لهــا تأثيــر مباشــر يف
تنشــيط خاليــا الدمــاغ ،وزيــادة تركيــزه
وفاعليتــه ،ودائمـاً مــا ينصــح الطــاب باإلكثار
منهــا أثنــاء أوقــات الدراســة والتحضيــر
لالمتحانــات.
• كذلــك ،ينصــح بإعــداد ســلطات حتتــوي
علــى البنــدورة واخلــس واجلــزر والليمــون
والبصــل اجلــاف أو مــا يســمى بالبصــل
األحمــر؛ حيــث يكــون الفــرد قــد جمــع بــن
اخلضــراوات األكثــر تأثيــراً علــى الذاكــرة ،إذ
تشــتمل هــذه الســلطة املتكاملــة علــى وجــود
فيتامينــات عديــدة ،وأحمــاض كثيــرة مثــل
حمــض الفوليــك ،ومــواد مضــادة األكســدة

مثــل تلــك التــي حتتــوي
عليهــا البنــدورة بشــكل كبيــر ،إذ أنهــا حتافــظ
علــى خاليــا الدمــاغ مــن التلــف وتعطيهــا
عمــراً أطــول.
• ضــرورة االهتمــام بالفواكــه واخلضــراوات
وأصنــاف الطعــام التــي حتتــوي علــى
عنصــر احلديــد بنســب كبيــرة؛ حيــث إنــك
باهتمامــك بقــوة دمــك تســاعد يف تنشــيط
دماغــك ،وبالتالــي إنعــاش ذاكرتــك ،وعنصــر
احلديــد يتوفــر بنســبه هائلــة يف اللحــوم
احلمــراء والعــدس والبنــدورة ،كمــا يتوفــر يف
اخلضــراوات الورقيــة مثــل الســبانخ واخلــس
وامللفــوف وامللوخيــة.
• اإلكثــار مــن تنــاول اخلضــراوات والفواكــه
التــي حتتــوي بشــكل كبيــر علــى فيتامــن ســي
بشــكل خــاص؛ حيــث أنهــا أيض ـاً تســاعد يف
رفــع قــوة الــدم وبالتالــي محاربــة النســيان،
وهــذا الفيتامــن يتواجــد بشــكل كبيــر
يف الفليفلــة احللــوة ،البرتقــال والليمــون
واجلريــب فــروت ،اخلضــراوات الورقيــة مثــل
الرشــاد والبقدونــس ،الفراولــة ،الكيــوي،
كذلــك الفواكــه املجففــة كالزبيــب واملشــمش
املجفــف وغيرهــا.
• اإلكثــار مــن تنــاول البيــض؛ حيــث أن لــه
فاعليــة كبيــره يف تقويــة الذاكــرة؛ الحتوائــه
علــى عنصــري املنجنيــز والفســفور ،واللــذان
يعتبــران مــن أكثــر العناصــر فائــدة لتقويــة
الذاكــرة ومحاربــة مشــاكلها.
• مشــتقات األلبــان :احلليــب واأللبــان
واألجبــان حتتــوي علــى فيتامــن  B12بشــكل
كبيــر ،وهــو الفيتامــن املفيــد جــداً لتنشــيط
الذاكــرة وتعزيزهــا.
• جتنــب االعتمــاد يف نظامــك اليومــي علــى
تنــاول وجبــات األكل الســريعة؛ حيــث أ ّنهــا
تكــون شــبه خاليــة مــن العناصــر الغذائيــة
املفيــدة لتحســن الذاكــرة والتــي ذكرناهــا
أعــاه ،حــاول قــدر اإلمــكان تنــاول طعامــك
املنزلــي الصحــي مضافــاً اليــه العناصــر
الغذائيــة املفيــدة للتخلــص مــن مشــكلة
النســيان وضعــف الذاكــرة.

فوائد الثوم
على الريق
هنــاك العديــد مــن الفوائــد الصحيــة التــي ميكــن
أن يقدمهــا الثــوم للجســم بشــكل عــام ،واليــوم
نتعــرف علــى جملــة مــن هــذه الفوائــد ،وخاص ـ ًة
عنــد تنــاول الثــوم علــى الريــق؛ حيــث أكــدت
العديــد مــن الدراســات احلديثــة علــى أن تنــاول
حبــة ثــوم واحــدة علــى معــدة فارغــة صباحــاً
يزيــد مــن فاعليــة الثــوم الــذي يعمــل كمضــاد
حيــوي طبيعــي؛ ألن البكتيريــا يف اجلســم تكــون
مكشــوفة جــداً يف الصبــاح ،وال تســتطيع الدفــاع
عــن نفســها ضــد اآلثــار الفعاليــة للثــوم.
أمــا عــن فوائــد تنــاول الثــوم فيمكــن إجمالهــا
يف مــا يلــي ،وذلــك بحســب مــا جــاء يف مجلــة
"اجلميلــة":
• يســاعد يف تخفيــف األعــراض لــدى األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم؛ إذ يقــوى
دورة الــدم ،ومينــع مشــاكل القلــب ،ويســاعد
ـكل أفضــل.
الكبــد واملثانــة علــى العمــل بشـ ٍ
• يعمــل كعــاج فعــال جلميــع أنــواع مشــاكل
املعــدة ،مبــا يف ذلــك اإلســهال ،ويحفــز الشــهية.
• يعتبــر عالجـاً رائعـاً ملشــاكل األعصــاب ،بشــرط
تناولــه علــى معــدة فارغــة.
• يســاعد أيضــا يف حتســن عمليــة الهضــم،
وبذلــك يحســن الشــهية.
• يســاعد يف مكافحــة األكســدة ،ويعمــل كمضــاد
حيــوي ،ويصفــي الســموم مــن املعــدة.
• يســاهم يف الســيطرة علــى التوتــر ،ويوقــف
اإلنتــاج الزائــد ألحمــاض املعــدة التــي تتشــكل
حــن تكونــن متوتــرة أو عصبيــة.
• يســاعد يف إخــراج الديــدان والبكتيريــا مــن
اجلســم ،ويف منــع أمــراض مثــل الســكري
واالكتئــاب والتيفــوس ،وبعــض أنــواع الســرطان.
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حوار /سلمان العيد
تبقــى القطيــف منطقــة حضاريــة وذات بعــد رائــد
ومتميــز فــي كل شــيء ،إنهــا متميــزة بتاريخهــا
وتراثهــا العريــق ،وجميلــة بأهلهــا وناســها،
وموقعهــا المتميــز علــى العديــد مــن الخرائــط
الجغرافيــة والثقافيــة والفنيــة وغيــر ذلــك.
وفــي هــذه الســطور نلتقــى بأحــد أبنــاء هــذه
المحافظــة الــذي جنّــد نفســه ووقتــه ومالــه
إلحيــاء تــراث وتاريــخ اســافنا المجيــد ،وكذلــك
إنجازاتهــم ،مــن خــال "وســيلة" الحــرف والتأليــف
والكتابــة والرصــد ،لدرجــة أن أعلــى طموحاتــه
هــو أن يكتــب عــن كل نخلــة مــن نخيــل القطيــف،
التــي مــا زالــت شــامخة رغــم العديــد مــن عوامــل
التهميــش التــي تطالهــا يوميــا ،إنــه المــؤرخ
والكاتــب علــى بــن ابراهيــم الــدرورة ،الــذي آلــى
علــى نفســه أن يصــدر كتابــا كل شــهر ،لكنــه قــام
بتغييــر وجهــة نظــره ،فقــرر ـ بــكل جــرأة ـ بــأن
يصــدر كتابــا كل إســبوع ،حتــى بلغــت مؤلفاتــه
حــدود الــــ  256إصــدارا متنوعــا ،بيــن ديــوان شــعر،
ودراســة تاريخيــة ،وقــراءة نقديــة ،وغيــر ذلــك..
إن الــدرورة بــات ظاهــرة ثقافيــة فــي المنطقــة،
وقــد خــص "الخــط" بالحديــث التالــي:

المؤرخ علي بن ابراهيم الدرورة لــ "الخط"

طموحي أن أكتب عن كل نخلة فــ
ـ كيف نشأ لديك هاجس الكتابة والتأليف؟
رســاما وشــاعرا ومصــ ّورا ،هــذه الهوايــات
ــــ يف احلقيقــة بــدأت حياتــي ّ
الثــاث رافقتنــي حينمــا كنــت يافعــا ،وال زالــت معــي ،ولــو أردت أن أضــع
تاريخــا محــددا فأســتطيع القــول بأنــي بــت مهتمــا بهــذه األمــور منــذ أن كان
عمــري  14عامــا ،وكنــت حينهــا يف الســادس ابتدائــي ،ذاك ألنــي دخلــت
املدرســة متأخــرا وكان عمــري  8ســنوات.
ـ وما العوامل التي تقف وراء تكوينك الفكري؟
ــــ كان الوالــد بحــارا ،مشــغوال بالصيــد والبحــر ،بينمــا كانــت الوالــدة جتلــب
لــي الكتــب منــذ أن كنــت يف ســن التاســعة ،فهــي كانــت مثقفــة ،بحكــم كونهــا
بنــت احلافــظ مهــدي بــن حســن آل عمــران الــذي كانــت لديــه مدرســة
لتعليــم القــرآن الكــرمي ،ويعــد أحــد ثالثــة حفــاظ للقــرآن يف جزيــرة تاروت..
بالتالــي فلــم يشــجعني أحــد علــى القــراءة واإلطــاع باســتثناء الوالــدة التــي
كانــت ـ رحمهــا اهلل ـ توفــر لــي كتبــا أغلبهــا دينيــة ،وكانــت تؤهلنــي ألن أكــون
عاملــا يف الديــن ،وأن أرحــل إلــى النجــف األشــرف لتلقــي العلــوم الدينيــة،
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خاصــة وقــد كان أخــي ســعيد (رحمــه اهلل) يــدرس هنــاك ،وكان خطيبــا
مفوهــا ،ولــم تشــأ الوالــدة إرســالي معــه ألنــي كنــت حينهــا صغيــرا ،ثــم
تراجعــت عــن فكرتهــا بعــد أن عــاد اخــي مــع مجموعــة مــن طــاب العلــم مــن
العــراق بســبب بعــض الظــروف العامــة هنــاك حينــذاك ،فتابعتنــي ملواصلــة
دراســتي الرســمية.
ـ ـ ومــاذا كانــت تلــك الكتــب التــي ّ
وفرتهــا الوالــدة وكنــت مواظبــا أو ملزمــا
بقراءتهــا؟
ــــ كمــا أشــرت قبــل قليــل فــإن أغلــب تلــك الكتــب دينيــة ،وكانــت لعــدد مــن
كبــار علمــاء الديــن مثــل الســيد محســن احلكيــم ،والســيد اخلوئــي والســيد
أحمــد املســتنبط ،وكل تلــك الكتــب مــا زالــت معــي وقــد مضــى عليهــا أكثــر
مــن  45عامــا وقــد كانــت فــوق مســتواي الفكــري ،فعمــري  9ســنوات ،وتلــك
الكتــب ال يقرؤهــا إال مــن قطــع شــوطا معينــا يف مجــال الدراســة الدينيــة،
وقــد كانــت هــذه الكتــب ألســاطني العلمــاء الــذي قضــوا جل عمرهــم يف هذا
املجال..واخلالصــة مــا أن بلغــت مــن العمــر  18عامــا حتــى صــرت أقــرأ كل

حوار
شــيء ،وأتابــع كل شــيء بــدون تخصــص ،وصــرت أكتــب وأصــور وأرســم وال
زلــت احتفــظ بالصــور والرســوم لكثيــر مــن املشــاهد التــي انقــرض أغلبهــا
وصــار طــي النســيان.
ـ وكيف بدأت معك الكتابة؟
ــــ بــدأت مــن خــال الكتابــة الصحفيــة ،والتــي التحقــت بهــا منــذ العــام 1977
وصــرت علــى عالقــة مباشــرة بعــدد مــن الصحــف احملليــة واخلليجيــة( ،مثــل
جريــدة اليــوم ،ومجلــة الــدارة املتخصصــة بالشــؤون التاريخيــة ،جريــدة
الرايــة القطريــة ،ومجلــة النهضــة الكويتيــة ،ومجلــة اللقــاء العربــي مــن
الدمــام ،ومجلــة املنتــدى يف دبــي) وتوقفــت عــن الكتابــة الصحفيــة عــام
 2001فقصــرت مجــال نشــري علــى الدوريــات العلميــة ،التــي ارتبطــت بهــا
منــذ عــام  1982ويف وقــت الحــق توقفــت عــن هــذه الدوريــات أيضــا ألقصــر
نشــاطي علــى امللتقيــات واملؤمتــرات العلميــة ،ويف الوقــت احلاضــر وبقــرار
ذاتــي ال أشــارك يف أي دوريــة ،عــدا بعــض املشــاركات القليلــة وتتــم إذا
كان لــدى بعــض الصحــف ملفــات معينــة وطلبــوا منّــي مشــاركة معينــة..
وبالنســبة إلــى املواقــع االلكترونيــة فأنــا ال أكتــب فيهــا ،ومــا ينشــر عنــي
فهــي أخبــار منقولــة مــن جريــدة الشــرق القطريــة ..ويف احلقيقــة منــذ العــام
 1402صــرت أعــد دراســات يف األدب والتاريــخ وبعــض الفنــون البصريــة
والفلــك ،واللســانيات ،والعمــارة ،فضــا عــن الشــعر والقصــة والرحــات،
قــد بلغــت كتبــي املطبوعــة حتــى اآلن ـ وهلل احلمــد ـ حوالــي  256إصــدارا
منوعــا ،غيــر مؤلفاتــي املخطوطــة التــي ال أعــرف عددهــا ،وأمــا الشــعر فهــو
رفيــق حياتــي وأصــدرت أول ديــوان شــعر عــام  1984حتــت عنــوان (زهــور
خضــراء للمــوت) ،وهــو باكــورة إصداراتــي ومؤلفاتــي املطبوعــة ..وأنــا مــا
ذهبــت الــى الصحافــة إال لرغبتــي يف توثيــق بحوثــي إذ أن  %97مــن البحــوث
التــي أصدرتهــا هــي موثقــة ،ألنــي أعــرف انــه وبعــد  30عامــا رمبــا يأتــي
شــخص يريــد الكتابــة عــن مجــال مــا ،فإنــه ســوف يعــود إلــى ذلــك التوثيــق.

ــــــــــــــي القطيف

لــدي إنتــاج يف هــذا املجــال ،ومــع ذلــك فلــدي كتــب يف التــراث الزراعــي،
واملعمــاري فلــم أهمــل جوانــب التــراث املختلفــة ،فعلــى ســبيل املثــال لــدي
اربــع سالســل هــي (كتــاب الدوخلــة) وصــدر منهــا حتــى اآلن  13كتابــا،
و (دراســات وبحــوث مــن القطيــف) ،وصــدر منهــا حتــى اآلن  22كتابــا،
و (دراســات وبحــوث برتغاليــة) وصــدر منهــا  4كتــب ،و(كلمــات علــى ثغــر
الزمــان) وصــدر منهــا  4كتــب ..كمــا أننــي ـ وبحمــد اهلل ـ عضــو يف كل مــن
جمعيــة التاريــخ واآلثــار مبجلــس التعــاون اخلليجــي ،واجلمعيــة التاريخيــة
الســعودية ،وكل منهمــا معنــي بالتاريــخ ..كمــا عملــت كباحــث ميدانــي مــع
مركــز التــراث الشــعبي مبجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة بالدوحــة
منــذ افتتاحــه عــام  1982حتــى إغــاق أبوابــه عــام  2005كمــا تعاونــت
كباحــث ومحاضــر يف التــراث والتاريــخ مــع مركــز زايــد للتــراث والتاريــخ يف
ابوظبــي منــذ افتتاحــه ســنة  1999حتــى اغــاق ابوابــه يف  2009وال زلــت
متعاونــا مــع بعــض املؤسســات احلكوميــة يف ابوظبــي ..خالصــة القــول يف
هــذا الشــأن إننــي متنــوع االهتمــام والعطــاء يف التــراث والتاريــخ ومــا يرتبــط
بهمــا مــن فنــون وثقافــة.
ـ ـ ذكــرت لنــا يف بدايــة احلديــث أنــك تأثــرت مبجموعــة الكتــب التــي وفرتهــا
الوالــدة ،فــكان لهــا التأثيــر يف الذائقــة النثريــة ،مــاذا عــن املوهبــة الشــعرية
مــا مصــادر تأثيرهــا؟
ــــ أنــا يف الواقــع أقــرأ للشــعراء ككل ،ومــن مختلــف العصــور ،وبصفتــي باحثــا
يف األدب اطلعــت علــى الكثيــر مــن الدواويــن ،وأينمــا ذهبــت ال اســتغني
عــن زيــارة املكتبــات ،وأقــرأ جلميــع الشــعراء بــدون اســتثناء حتــى املبتدئــن
منهــم ،ألن الشــعر هــو زاد الشــاعر ،فعليــه أن يقــرأ الشــعر مــن أي بيئــة ومــن
أي مــكان ،وال يفــرق بــن مشــهور ومغمــور ،فالشــاعر يــزود ذائقتــه الشــعرية
مبــا يقدمــه الشــعراء ومرئياتهــم ،ويبحــر معهــم يف معاناتهــم ،ويــرى كمــا
يــرون ،ويتحســس بــكل مــا يشــعرون ..وقبــل كل ذلــك فالشــعر لــدي موهبــة
مــن اهلل ظهــرت معــي منــذ الطفولــة.
ـ ـ بــن الفــن والشــعر والنثــر ،والتــراث بشــتى أشــكاله ،والتاريــخ بأحداثــه
واآلراء التــي يحملهــا ..اال تــرون أن ثمــة تشــتتا يف التفكيــر؟
ــــ قدميــا قالوا":ســبع صنايــع والبخــت ضايــع" ،هــذه املقولــة لغــة العاجزيــن
وأنــا ال أؤمــن بهــا ،فالكســول هــو الــذي يطلــب املالعــق كــي يطعمــه النــاس،
وأنــا أطلــب املالعــق ألطعــم النــاس ..وقــد واجهــت يف طريقــي هــذا عقبــات
كثيــرة ،جتاوزتهــا بفضــل اهلل ثــم باإلصــرار والعزميــة ،وال اعتــرف بعقبــات
حتــد مــن نشــاطي ،فقــد وضعــت لنفســي برنامــج إصــدار كتــاب كل شــهر
وســرت عليــه بنجــاح منقطــع النظيــر خــال الفتــرة ( 2008ـ  ،)2011توقفــت
عــن هــذا البرنامــج ،ألدخــل يف برنامــج مشــابه وهــو أربعــة كتــب كل شــهر
ابتــدأت بــه منــذ العــام  ،2012فأنــا ـ وبتوفيــق مــن اهلل ـ الكاتــب الوحيــد
يف اخلليــج الــذي يصــدر سالســل ،ولــو يتــاح لــي املجــال ألفــت كتابــا عــن
كل نخلــة يف القطيــف ،ولكنــي يــد واحــدة ،واليــد الواحــدة ال تصفــق ،ومــع
هــذا صفقــت بهــا ،ومنطلقــي يف كل ذلــك هــو معرفتــي بــأن هــذا التــراث مــن
جميــع جوانبــه يضيــع يومــا بعــد يــوم.

ـ ـ احلديــث معــك متداخــل مــع بعضــه ،حيــث التنــوع والتعــدد لكــن يلحــظ
علــى انتاجــك الشــعري هــو الشــعر احلديــث ،كمــا أنــك متأثــر كثيــرا بالبيئــة
بالبحريــة ،ولديــك عــدد مــن اإلصــدارات حــول التاريــخ الــذي لــه عالقــة
بالبحــر ..كيــف تصــف لنــا هــذه املنظومــة مــن العالقــات؟
ــــ كل شــاعر ال بــد وأن يتخــذ لــه نهجــا معينــا يســير عليــه ،ويتحمــل
اعتراضــات وإشــكاالت اآلخريــن يف هــذا اجلانــب ،وأنــا قــد اختــرت طريقــي
بــأن اكتــب الشــعر العربــي احلديــث ،والشــعر الشــعبي الــدارج علــى صيغتــن
هما(:املــوال) والــذي يســير علــى بحريــن همــا بحــر البســيط وبحــر مجــزوء
البســيط ،والثانــي املــوال املهمــل الــذي يتــم بــدون نقــاط ،فقــد أصــدرت أول
ديــوان يف منطقــة اخلليــج بــدون نقــاط هــو (الــدرر اللوامــع) وهــو عبــارة عــن ـ ـ الشــك أنــك يف هــذا الطريــق اصطدمــت بالكثيــر مــن اإلشــاعات واملواقــف
مواويــل اعددتهــا بــدون نقــاط ،وحتــى مقدمــة الديــوان متــت كتابتهــا بــدون احلــادة ،كيــف تعاملــت معهــا؟
نقــاط ..وأمــا مســألة البحــر فأنــا مــن ســنابس بجزيــرة تــاروت ولــدت يف ــــ االشــاعات الحقتنــي مبكــرا ،وقــد اعتبرتهــا هــراء يف هــراء ،فالذيــن كانــوا
بيئــة بحريــة ،ومــن ســالة مرتبطــة بالبحــر حتــى ســابع جــد ،ولــذا فمــن يثيــرون هــذه الشــائعات تراجعــوا عنهــا لعلمهــم أن ال طائــل مــن ورائهــا،
الطبيعــي أن تكــون ثقافتــي بحريــة أو مشــبعة بالتــراث البحــري ،و يكــون وكمــا تعلــم بــأن أبنــاء املجتمــع ليســوا مالئكــة ،ولكــن فيهــم قديســون يف
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مصــاف املالئكــة ،وهنــاك مثبطــون مبســتوى الشــياطني ،إنهــم شــياطني مالمــح الشــعوب التــي اســتوطنت هــذه املنطقــة ،هــل هــم مــن العــرب (ومــن
بعبــاءات نســائية ،ومــا أحــب قولــه أن مــن ينقنــق كالضفــادع يف املســتنقعات أي القبائــل هــم) ،ام مــن أمم أخــرى وقوميــات أخــرى ،وإذا كانــت منطقتنــا
ال يعــرف مــا يجــري يف احمليــط ،والرجــل هــو الــذي يواجــه الرجــل وجهــا قــد شــهدت تواجــد البرتغاليــن والعثمانيــن وغيرهــم  ..مــا تأثيــر ذلــك علــى
لوجــه ،وباحلقائــق الدامغــة.
الثقافــة العامــة يف املجتمــع؟
ـ تعــد القطيــف أرض دملــون املقدســة ،وقــد اثبتــت احلفريــات األثريــة علــى
ـ ـ مــن خــال هــذا اجلهــد مــاذا تريــد أن تقــول لإلنســان هنــا ،ســواء لعــوام هــذا الشــريط الســاحلي بــأن معظــم احلضــارات كانــت ســائدة يف هــذه
النــاس أو للفئــة املتعلمــة واملثقفــة؟
املنطقــة ،وشــخصيا نقبــت يف كثيــر مــن املواقــع األثريــة ،ووقفــت علــى
ــــ أريــد أن أقــول لــكل إنســان يف هــذه األرض" :إقــرأ" تاريــخ أســافك ،شــواهد تاريخيــة ألمم وحضــارات كانــت ســائدة ثــم بــادت ،وكان اإلنســان
وتاريــخ بــادك ،ففــي القــراءة تكمــن رســالة اإلســام ،وحينمــا صــدر كتــاب العربــي يحفــر بلغتــه النبطيــة منــذ بدايــات حضارتــه يف العصــر الهيلينــي
(تاريــخ االحتــال البرتغالــي للقطيــف) تفاجــأ
( 150ســنة ق  .م) حتــى اليــوم ،وقــد اثبــت يف
ورساماوشاعرا
مصورا
كنت
العديــد مــن املتابعــن مبــا احتــواه ،حتــى أن البعــض
كتابــي( :النســب الشــريف عنــد أبنــاء القطيــف)
منذ نعومة أظفاري
منهــم تســاءل هــل كان عندنــا احتــال برتغالــي بهــذا
بنــاء علــى حقائــق دامغــة أن ابنــاء القطيــف عــرب
املســتوى ،خاصــة وأن املرحــوم محمــد ســعيد املســلم
أقحــاح ،وليــس لهــم اختــاط مــع أي دم آخــر ،مــن
يف كتابــه (ســاحل الذهــب األســود) لــم يكتــب عــن والدي كان بحارا ووالدتي هي أي قوميــة أخــرى ،كمــا هــو احلــال بالنســبة ألغلــب
تلــك احلقبــة ســوى صفحــة ونصــف ،بينمــا أنــا
مــدن اخلليــج ،وهــذا الكتــاب يعتبــر مــن اعــز كتبــي
األول
املعلم
ذهبــت الــى  135مرجعــا وبخمــس لغــات ،لذلــك
ألننــي بذلــت فيــه جهــودا لــم أبذلهــا يف كتــاب آخــر،
جــاء العجــب واالندهــاش ..ويف اآلونــة األخيــرة
فقــد قضيــت يف إعــداده ســنوات مــن البحــث
والتقصــي ..ومــا يــدل علــى العمــق احلضــاري لهــذه
صــار لدينــا انفتــاح علــى االتــراك لتســليط الضــوء الشعر رفيق حياتي  ..وأول
علــى احلقبــة الســلجوقية ،وأصدرنــا أربعــة كتــب،
املنطقــة أن الديانــات القدميــة م ـ ّرت مــن هنــا ،بــل
اصداراتي ديوان شعر
فجــاءت أول دراســة عــن الســاجقة يف املنطقــة..
أن ابنــاء املنطقــة هــم مــن ذهــب للرســول األكــرم
وأنــا ـ يف هــذا املضمــار ـ أعمــل بصمــت بعيــدا عــن
(ص) ملعرفــة الديــن اإلســامي ولــم ينتظــروا حتــى
البهرجــة اإلعالميــة ،ألن قناعتــي بــأن تاريــخ هــذه البــاد يكتبــه أهلهــا ،وال يأتــي لهــم اإلســام إلــى عقــر دارهــم ..ومــن القطيــف انتشــر اإلســام يف
أنتظــر واحــدا مــن االســكيمو يأتــي ليعلمنــي تاريــخ بلــدي وتاريــخ اجــدادي اخلليــج وآســيا حيــث تك ّونــت منــارات العلــم واملعرفــة ،علــى أيــدي جتــار
وآبائــي ومجتمعــي ..وامــا بالنســبة للفئــة املتعلمــة فأدعوهــا ألن تكتشــف ومالحــي القطيــف األوائــل.
التاريــخ الــذي لــم يكتــب بعــد ،فــكل الكتــب التــي صــدرت عــن تاريــخ املنطقــة
لــم تتنــاول ســوى  %12مــن التاريــخ احلقيقــي لهــذه املنطقــة ،فهــم مســؤولون ـ ـ علــى ضــوء تلــك املعطيــات ،مــا ابــرز مالمــح املنطقــة ـ يف فتــرات مــا قبــل
عــن ضيــاع تاريخنــا ،وعلــى املؤرخــن أن يظهــروا إنتاجهــم ..ومــا يؤســفني النفــط ـ مــن النواحــي االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة؟
يف هــذا الشــأن أن عالقاتــي باألدبــاء واملؤرخــن يف كافــة أرجــاء الوطــن ـ ـ كانــت القطيــف مــن أغنــى مناطــق اخلليــج قبــل النفــط ،ومــن جميــع
العربي أوسع وأقوى من عالقاتي مع أهلي من أدباء وشعراء القطيف.
النواحــي وال ســيما االقتصاديــة ،وقــد اثبــت يف كتابــي (:جتــارة اخليــل يف
القطيــف عبــر العصــور) الســمات االقتصاديــة لهــذه املنطقــة ،أمــا الســمات
ـ ـ مــاذا يف تاريخنــا نفخــر بــه ،ونحتــاج الــى التأكيــد عليــه ،وترســيخه يف الثقافيــة فقــد عرفــت بنشــاطها األدبــي منــذ العصــور التــي ســبقت اإلســام
الوقــت احلاضــر؟
حيــث وردت معظــم مــدن القطيــف يف الشــعر العربــي اجلاهلــي ،وكانــت
ــــ نحــن نعيــش يف منطقــة عريقــة ،وجذورهــا ضاربــة يف عمــق التاريــخ ،تقــام فيهــا األســواق األدبيــة واملنتديــات املوســمية ،وهــذا ال ينكــره احــد،
وتاريخنــا العلمــي أعمــق وأعــرق مــن أي منطقــة أخــرى يف ســواحل اخلليــج ،ومازالــت القطيــف تزخــر بالعطــاء الثقــايف فهــي تنتــج  300كتــاب ســنويا،
ولكــن هــذا الزخــم العلمــي لــم يجــد صــدى مــن ابنــاء الوقــت احلاضــر ،وهــذا الرصــد يقــوم بــه الســيد عبــاس الشــبركة علمــا بــأن كل هــذه
ولعــل غيــاب املؤسســات العلميــة والثقافيــة هــو الســبب.
اإلصــدارات هــي جهــود فرديــة ،وليســت مــن مؤسســات ثقافيــة والتــي ليــس
ـ ـ مــن خــال مؤلفاتكــم ،ومؤلفــات غيركــم حــول تاريــخ هــذه املنطقــة ،مــا أبــرز لهــا وجــود علــى االرض.
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ـ ـ يلحــظ تأكيدكــم كثيــرا علــى إحيــاء التــراث ،أو احلفــاظ علــى التــراث
والتاريــخ ،فهــل وســيلة الكتابــة هــي األفضــل أم وســائل أخــرى كاملتاحــف
واملعــارض والصــور وغيــر ذلــك؟
ـــــــ مــا ذكرتــه كلــه يصــب يف حفــظ التــراث ،فالتــراث هــو الهويــة ألســافنا،
فاالحتفــاظ باملــوروث املــادي أو دراســته هــو التأكيــد علــى هويتــه ،ونحــن
نــرى يف كثيــر مــن دول العالــم حافظــت علــى هويــة التــراث بــكل الســبل،
وشــخصيا حرصــت علــى رفــع اســم هــذه املنطقــة وحفــظ تراثنــا عبــر
عشــرات البحــوث خــال أكثــر مــن  35عامــا وهــو تأكيــد علــى أن هــذه
املنطقــة ذات عراقــة حضاريــة وأنهــا ليســت وليــدة قبــل  200أو  300ســنة.

املاجســتير والدكتــوراه ،وكانــت جتربــة فريــدة مــن اإلصــرار والعزميــة فمــن
طلــب العــا ســهر الليالــي..
ـ ـ شــاعر املــوال عيســى بــن محســن ،هــذا القامــة الشــعرية بــات مختلفــا حوله،
فمــن ناحيــة هنــاك مــن يشــكك يف وجــود شــخص بهــذا االســم ،وهــو اشــبه
بقيــس ليلــى ،فكمــا أن كل بيــت غــزل ينســب إلــى قيــس ،فــإن كل مــوال بــات
ينســب لهــذا الشــخص ،كمــا ان هنــاك اختالفــا يف إســمه ومــكان مولــده
ومــكان معيشــته ،فالبعــض ينســبه الــى عائلــة آل محســن ،وآخــرون ينســبونه
إلــى عائلــة آل حمــاد ..فمــاذا تــرون مــن ناحيتكــم؟
ـــــ لقــد أجبــت علــى كل هــذه التســاؤالت وغيرهــا مــن األســئلة يف كتــاب
مســتقل (املواويــل الدينيــة للشــاعر عيســى بــن محســن آل عيــد التاروتــي)،
فالرجــل ليــس أســطورة ،بــل هــو إنســان حقيقــي ينتمــي لهــذه األرض،
وإذا كنــت لــم أدركــه فقــد أدركــت أشــخاصا دخلــوا معــه الغــوص ســنوات
طويلــة جــدا ،وميكــن الرجــوع إلــى الكتــاب املذكــور ..والشــاعر عــاش يف
الفتــرة الزمنيــة  1295ــــ  1353هـــ وقــد التقيــت مــع كثيــر مــن الــرواة الذيــن
عاصــروه وعملــوا معــه يف ســفن الغــوص ،ومنهــم احلــاج حســن الكــزاز،
والــراوي ســلطان أمــان البنعلــي ،واحلــاج عيســى الصايــغ ،واحلــاج حســن
الفــارس ،واحلــاج محمــد بــن عبــداهلل ال حســن (ابــو زكــي) ،احلــاج حســن
الســني (ابــو احلمــزة)

ـ ـ "اخلليــج ليــس نفطــا" عبــارة اطلقهــا محمــد الرميحــي يف كتــاب يحمــل
هــذا العنــوان ،بنــاء علــى معطيــات تاريخيــة وواقعيــة ،مــا مــدى صحــة هــذه
العبــارة علــى ضــوء التاريــخ والواقــع مــن وجهــة نظركــم؟
ـــ فعــا اخلليــج ليــس نفطــا بــا شــك ،وأننــا نفخــر باحلضــارات التــي
ســادت ثــم بــادت علــى ســواحل اخلليــج املمتــد مــن البصــرة حتــى عمــان،
اخلليــج يفخــر باإلنســان ومبنجزاتــه ،ونحــن نفخــر بأســافنا ،أدركنــا العمــق
احلضــاري الــذي أجنــزوه ..إن اإلنســان اخلليجــي ومنــذ عصــور قدميــة
كأنــه نبتــة ريحــان إذا لــم تعطــك ثمــرا فإنهــا تعطــرك حتمــا باألريــج حتــى
لــو كنــت أعمــى ،حيــث يــدرك الضريــر وجودهــا حولــه لــو لــم يرهــا ،والنــاس
يف اخلليــج (أبنــاء عمومــة وأبنــاء خؤولــة) منــذ
عصــور قدميــة ،فالقبائــل معروفــة يف اخلليــج مثــل
عبدالقيــس ،وبنــي عامــر ،وبنــي متيــم ،وبكــر بــن اصدرت أول ديوان شعر خليجي
وائــل وغيرهــا مــن القبائــل العربيــة العريقــة التــي
بدون نقاط
عاشــت ردحــا مــن الزمــن علــى هــذا الســاحل،
فــدم هــؤالء العــرب واحــد وتاريخهــم واحــد
اعمل بصمت ..وال يهمني
وتراثهــم واحــد ولغتهــم واحــدة ،وثقافتهــم واحــدة،
نقيق الضفادع
وإن اختلفــت بعــض اجلزئيــات الصغيــرة فجذورها
واحــدة ومالمحهــا واحــدة ،وهــذا مــا أكــده لــي
تعمقــي يف التــراث والتاريــخ.
أطلب املالعق

ال ليطعمني الناس بل ألطعمهم

ـ ـ لقــد شــهدنا يف حقبــة الثمانينيــات حــوارا لكــم
اســتمر بضعــة أشــهر مــع عالمــة اجلزيــرة الراحــل
حمــد اجلاســر ،كيــف تصفــون تلــك التجربــة؟
ــــ كان ذلــك يف العــام  1404واســتمر احلــوار ملــدة  6أشــهر ،وهــو منشــور
يف جريــدة اليــوم وموثــق لــدي ،وقــد طلــب م ّنــي بعــض الزمــاء أن أعــده
للنشــر ،فقــد يأتــي يــوم وننشــره للنــاس ،خالصــة األمــر أن العالمــة الراحــل
حمــد اجلاســر كانــت لديــه مرئيــات ،لــم اتفــق معــه فيهــا ،وقــد أبديــت
مرئياتــي مــع حفــظ احترامــي وتقديــري لــه وجلهــوده رحمــه اهلل ..وقــد
كان محــور احلــوارات عــن مســمى القطيــف التاريخــي ،هــل هــي كيتينــي
او كيتــوس او جيتينــي ،وهــل هــي جزيــرة تــاروت ام جزيــرة داريــن ،وذلــك
عــن املــدن الهيلينيــة املنتشــرة يف املنطقــة ،وكذلــك عــن املعابــد الســائدة يف
العصراملســيحي وهــي القــرون الســتة التــي ســبقت االســام.

ـ لقد ابتعدت عن الدراسة األكادميية ملاذا؟
ــــ لــم يكــن املجــال متاحــا لــي وأنــا موظــف بشــركة ارامكــو الســعودية ،ويف
احلقيقــة أن الشــهادات ال تشــرفني كثيــرا ،بقــدر مــا تشــرفني بحوثــي
املنشــورة ..ومــع هــذا اســتطعت بتوفيــق اهلل احلصــول علــى درجتــي

ـ ما عالقتك باللغات األخرى غير العربية؟
ــــ اضافــة الــى اللغــة العربيــة فأنــا ـ واحلمــد هلل ــــ
اتكلــم اللغتــن الهنديــة واالجنليزيــة ،وقليــا مــن
الروســية والفرنســية ،ولــدي عــدد مــن الدواويــن
املترجمــة الــى ثمــان لغــات هــي (:الهنديــة،
اإلجنليزيــة ،اإلســبانية ،األورديــة ،الكرديــة،
التجالــوج ،املســايا) ،إلــى جانــب أن تعمقــي يف
اللغــات قادنــي الــى إعــداد دراســات لغويــة عديــدة
.

ـ بالنظــر الــى قائمــة مؤلفاتكــم ،يلحــظ اصــدارات
بعيــدة عــن التخصــص ،مثــل بعــض الكتابــات
األخالقيــة والدينيــة  ..ملــاذا هــذا التوجــه وعــدم التركيــز؟
ـ ـ بــل هــذا هــو عــن التركيــز ،ألن املغنّــى الــذي يعــزف علــى وتــر واحــد
ســوف يحــدث نشــازا يف أحلانــه ،وتنــوع العطــاء يف عــدة فنــون هــي القــدرة
احلقيقيــة للعطــاء ،فالبحــار املاهــر هــو الــذي يســتطيع أن يبحــر يف األعماق
اثنــاء اشــتداد العواصــف ،أمــا الــذي يبحــر يف امليــاه الضحلــة فلــن يصطــاد
ســوى أســوأ أنــواع األســماك ،ومســيرتي يف العطــاء تنوعــت مــع تركيــزي
علــى الكتــب والدراســات التاريخيــة واألدبيــة واألخالقيــة ،ولــم أنــس الفنــون
املعرفيــة األخــرى التــي اعتــز بهــا أميــا اعتــزاز ،وكل لــه مرئيائــه وهــذه هــي
مرئياتــي الشــخصية .
ـ اخيرا  ..ماذا تتمنى؟
ــــ امت ّنــي ان تكــون لــدي مؤسســة ثقافيــة مهمتهــا كتابــة التاريــخ والتــراث
اإلنســاني لهــذه املنطقــة ،وتعنــى بك ّتــاب ومؤلفــي هــذه املنطقــة ،فنحــن يف
عمــق التاريــخ ،ولكــن نفتقــر الــى املؤسســات الثقافيــة التــي تعنــى بهــذا
األمــر■ .
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نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت أسرة نصر اهلل بزواج ابنها الدكتور نصراهلل عبداهلل منصور نصراهلل على كرمية فائق أحمد الشيخ محمد صالح املبارك
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني ورزقهما الدرية الصاحلة

أفراح نصر اهلل والمبارك
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أفراح
الجشي

ثقافة

احتفلت عائلة اجلشي بزواج ابنها
علي نادر عبدالكرمي اجلشي
على كرمية شاكر أحمد اجلشي
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

تصوير فوتوغرايف  -فيديو  -تصميم  -مونتاج  -جرافيكس
أفالم قصيرة  -مسرح  -تغطية األفراح واملناسبات
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احتفلت عائلة آل سويف بزواج ابنها
أحمد علوان آل سويف على كرمية
احلاج ادريس احمد احملسن
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح آل سويف والمحسن

ثقافة
احتفلت عائلة اخلنيزي بزواج ابنها علي فؤاد محمد
سعيد اخلنيزي على كرمية سامي تقي اخلميس
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الخنيزي والخميس

احتفلت عائلة اخلنيزي بزواج ابنها
محمد سمير عبدالكرمي اخلنيزي
على كرمية سيد حيدر علوي العوامي
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الخنيزي و العوامي
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ثقافة

أفراح الخميس والزاير

احتفلت عائلة اخلميس بزواج ابنها بدر علي اخلميس على كرمية األستاذ نادر مهدي طه الزاير بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة العلقم بزواج
ابنها حسني مهدي العلقم
على كرمية عبدالروؤف بن
املرحوم احلاج علي الشماسي
بارك اهلل لهما وبالرفاء
والبنني

أفراح العلقم والشماسي

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

أفراح العيد وأبوالسعود

احتفلت عائلة العيد بزواج ابنها ماجد محمد سلمان العيد على كرمية فتحي عبدالعظيم ابوالسعود  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلة الصدير بزواج ابنها
عبداهلل حسن عبداهلل الصدير
على كرمية السيد جواد علي القالف
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الصدير والقالف

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

أفراح المبارك والشماسي

احتفلت عائلة املبارك بزواج ابنها حسام عبداحلميد الشيخ محمد صالح املبارك
على كرمية املهندس عباس رضي الشماسي  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

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

احتفلت عائلة الغامن بزواج ابنها
حسني خالد عبداهلل آل غامن
على كرمية احلاج محمد عبدالكرمي املصطفى
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الغانم والمصطفى
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أفراح القطري
ثقافة

احتفلت عائلة القطري بزواج ابنها
ماجد غازي مهدي القطري على كرمية
سمير عبدالكرمي القطري
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

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

أفراح الجشي

احتفلت عائلة اجلشي بزواج ابنها محمد مهدي اجلشي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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ثقافةاحتفلت عائلة السيهاتي بزواج ابنها علي بن الدكتور عبداهلل بن احلاج علي السيهاتي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح السيهاتي

 54الخط  -العدد  - ٥٦ذو القعدة ١٤٣٦هـ  /سبتمبر ٢٠١٥م

ثقافة
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محمدعلي املز ّين ،
احتفلت أسرة الزاير بزواج جنلها الشاب عقيل بن خالد الزاير ِمن كرمية فؤاد
ّ
بارك اهلل لهما َوبالرفاء َوالبنني

أفراح الزاير والمز ّين

احتفلت أسرة القفشات والفرج بزواج الشاب أحمد عبد اهلل القفشات ابن أخ كل من الدكتور رضا أحمد القفشات،
جاسم ،محمد ،رائد ،عصام على كرمية املرحوم احلاج علي سلمان الفرج بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح القفشات والفرج

آخر الخط

نقطة آخر

حسن الشيخ

معارض الكتب

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص
تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان

مــا أهميــة إقامــة املعــارض احملليــة والدوليــة يف املنطقــة الشــرقية ؟ ســؤال يتــردد علــى ألســنة املثقفــن ويف
كتابــات الصحفيــن كثيــرا .
ال شــك أن إقامــة املعــارض احملليــة للكتــاب  ،ليســت بديــا عــن املعــارض الدوليــة  .اال ان احملليــة قــد تكســر
اجلمــود الثقــايف  ،وتســاعد علــى انتشــار الكتــاب احمللــي  ،يف ظــل عــدم وجــود قنــوات توزيعيــة فاعلــة للكتــاب
احمللــي  .ويف منطقتنــا هنــاك ميــزة يف معــرض الكتــاب احمللــي  ،اال وهــي وجــود الكتــاب املســتعمل أيضــا
 .بــل أن هنــاك معارضــا شــبة دائمــة للكتــاب املســتعمل  .وهــذه امليــزة قــد ال تكــون متوفــرة اال يف قلــة مــن
العواصــم الثقافيــة املعروفــة مثــل بغــداد والقاهــرة .
ورغــم انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي  ،ورغــم تنبــؤات العديــد مــن الكتــاب باندثــار الكتــاب الورقــي ،
االن ان الكتــاب مــازال متواجــدا  ،ومــازال مســيطرا علــى قائمــة اإلنتــاج املعــريف .
فالشــاعر ال يُعــرف شــاعرا إال بعــد إصــدار ديوانــه الورقــي  .والروائــي ال يُعــرف روائيــا اال بعــد إصــدار ،
روايتــه الورقيــة .
ـرت
ومــن هنــا فــان املعــارض الدوليــة واحملليــة يف املنطقــة الشــرقية ضروريــة للحالــة الثقافيــة  .وهــذا مــا عبـ ُ
عنــه منــذ مــدة للصحافــة احملليــة  ،يف ظــل اجلــدل حــول أهميــة إقامــة معــرض للكتــاب يف املنطقــة الشــرقية.
و يف اعتقــادي ن إقامــة معــرض دولــي للكتــاب يف املنطقــة الشــرقية ســيكون جتربــة متميــزة وإضافــة حقيقيــة
للشــأن الثقــايف يف املنطقة.
ولعــل األســباب التــي تدعــو إلــى أهميــة إقامــة مثــل هــذا املعــرض يف مدينــة الدمــام حتديــدا يكمــن يف اتســاع
جغرافيــة اململكــة العربيــة الســعودية وتعــدد احلواضــر العمرانيــة فيهــا.
فالريــاض وجــدة والدمــام وغيرهــا مــن احلواضــر العمرانيــة  ،متتــد علــى مســاحة جغرافيــة واســعة ولــكل
منهــا جمهورهــا الثقــايف والفكــري املتميــز عــن اجلمهــور الثقــايف اآلخــر  ،يف مشــاربه األدبيــة .هــذا الطيــف
الواســع اجلميــل واملمتــد مــن اخلليــج العربــي إلــى البحــر األحمــر مــرورا بعاصمــة اململكــة يســتحق هــذا
احلــدث الثقــايف الكبيــر.
وال ننســى أن املنطقــة الشــرقية وبحكــم موقعهــا اجلغــرايف املتوســط دول اخلليــج العربــي فــأن جمهورهــا
الثقــايف ميتــد مــن الكويــت شــماال حتــى مســقط جنوبــا.
وال شــك أن إقامــة معــرض للكتــاب ســيجذب املثقــف اخلليجــي إلــى منتجــات األدب احمللــي .وسيســاهم
هــذا املعــرض يف جتســير العمــل الثقــايف بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .بــل وســيكون املعــرض الدولــي
للكتــاب يف الدمــام يف مســار متــوازن مــع معــارض الكتــب الدوليــة يف العواصــم اخلليجيــة اخلمــس األخــرى
ورديفــا لهــا.
كمــا أن املنطقــة الشــرقية هــي نفســها وبوجــود ناديــن أدبيــن سيشــكل املعــرض دعمــا لهــذه األنديــة األدبيــة
ويعــزز حضورهــا محليــا واقليميــا.
وســيجعل مــن الدمــام عاصمــة للثقافــة اخلليجيــة .بــل ســيعمل علــى جــذب األديــب واملثقــف اخلليجــي للدمام
بــدال مــن بقــاء األديــب يف مدينــة الدمــام مالحقــا للنتــاج واحلــدث الثقــايف يف العواصــم اخلليجيــة األخــرى.
وسيســاهم املعــرض يف لفــت أنظــار االديــب الســعودي إلــى اجلانــب الشــرقي مــن الوطــن والتعــرف عــن قــرب
لنتاجــه الفكري.
بل أن إقامة معرض دولي للكتاب سيعزز اللحمة الثقافية للملكة على اختالف مشاربها الفكرية.
وباإلضافــة إلــى امليــزات الثقافيــة التــي ســتحصدها املنطقــة الشــرقية مــن جــراء إقامــة معــرض دولــي فهناك
املكاســب االقتصاديــة التــي ســتحصدها املنطقــة الشــرقية مــن جــراء إقامــة هــذا املعــرض علــى أراضها.

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

جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com

القطيف اإلخبارية

www.Qatifnews.com

برودكاست القطيف

www.Qatifbroadcast.com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1

أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد

966505841951
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مركز البدر الرياضي
القطيف  -التركية

013 8233613

albader.gym@gmail.com

• كراتيه
• مساج
• بخار وسونا
• لياقة بدنية
• كمال أجسام
• دفاع عن النفس
•لياقة وتخسيس
gym-albader

صالة البدر

تف�شل بتذوق كوب من ال�شاي باملقهى ال�شعبي
يف مهرجان الدوخلة 1436هـ

اململكة العربية ال�شعودية  -املنطقة ال�شرقية
تلفون - 013 8554876 :فاك�س 013 8549990 :
الدمام � :س.ب - 577 :الرمز الربيدي31421:

