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االقتصادي والسياسي الكبير حازم الببالوي ..
من التخطيط احمللي إلى الواجهات السياسية العاملية
الدكتــور حــازم الببــاوي قطــب اقتصــادي عربــي شــهير  .قــام بــدور
أساســي يف تطويــر آليــات االقتصــاد العربــي عبــر مجموعــة مــن املناصــب
احلاكمــة التــي شــغلها فأضفــى عليهــا اجلديــة واحليويــة بكفاءتــه وفكــره
املســتنير .
نحــاول خــال هــذا املقــال رصــد أفــكاره األساســية يف االقتصــاد
والسياســة مــع العــودة إلــى اجلــذور ثــم الوقــوف عنــد محطــات رئيســية
مــن مســيرة بلــده مصــر  ،وعالقتهــا بــدول عربيــة شــقيقة أخــرى  ،تعامــل
معهــا بخبرتــه الرصينــة  ،مــن خــال نبضــه الصــادق ؛ فهــو يتمتــع بنزاهــة
فكريــة  ،وشــفافية أصيلــة  ،نــكاد نفتقدهــا يف وطننــا العربــي إال قليــا.

* نبذة عن حياته:
ولــد الدكتــور حــازم عبــد العزيــز الببــاوي يف  17أكتوبــر  ، 1936وتخــرج
يف كليــة احلقــوق  ،جامعــة القاهــرة فــى عــام  ،1957وحصــل علــى عــدد
مــن شــهادات الدراســات العليــا فــى االقتصــاد السياســى ،والقانــون العــام ،
ويف عــام  1964حصــل علــى الدكتــوراه فــى العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة
باريــس.
املعــروف أن الدكتــور حــازم الببــاوي بــدأ حياتــه الوظيفيــة مندوبــاً فــى
مجلــس الدولــة قبــل أن يســافر فــى بعثــة دراســية إلــى فرنســا للحصــول
علــى الدكتــوراه.
ثــم عــن مدرسـاً بكليــة احلقــوق بجامعــة األســكندرية فــى  ،1965وترقــى
يف الســلك اجلامعــي حتــى بلــغ درجــة األســتاذية يف االقتصــاد يف عــام
 1976فــى نفــس اجلامعــة.
أعيــر الببــاوي للعمــل بجامعــة الكويــت ،ثــم بالصنــدوق العربــى لإلمنــاء
االقتصــادى واالجتماعــى يف الكويــت أيضــا  ،ثــم مستشــاراً لوزيــر املاليــة
يف الكويــت ،ومديــراً للدائــرة االقتصاديــة بالبنــك الصناعــى الكويتــى قبــل
أن يعــود إلــى مصــر لرئاســة البنــك املصــرى لتنميــة الصــادرات فــى عــام
 ،1983ثــم رأس بعــد ذلــك الشــركة املصريــة لضمــان الصــادرات.
امتــد نشــاط الدكتــور الببــاوي خــارج الدائــرة العربيــة نتيجــة جلــده
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ا لألمــن العــام لــأمم املتحــدة ،وأمينـاً
واجتهــاده  ،ففــى  1995عــن وكيـ ً
تنفيــذاً للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بغــرب آســيا.
الدكتــور حــازم الببــاوي متــزوج  ،وعنــده ثــاث أبنــاء  :بنتــان وولــد  .الولــد
يعمــل مهندســا يف كنــدا  ،ولــه بنــت تعمــل صحفيــة  ،وبنــت أخــرى تعمــل يف
أمــور التنميــة  ،والبنتــان تعمــان  ،وتقيمــان يف مصــر .
* خطوات يف مسيرته العملية:
فــى عــام  2001عمــل مستشــارا لصنــدوق النقــد العربــى يف أبــو ظبــى ،ثــم
اختيــر نائب ـاً لرئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة ،ووزيــراً للماليــة ،بعــد
ثــورة  25ينايــر عــام  2011فــى احلكومــة املصريــة التــي شــكلها الدكتــور
عصــام شــرف فــى يوليو/متــوز .2011
ولكنــه اســتقال مــن منصبــه يف  11أكتوبر/تشــرين األول  2011بســبب
أحــداث ماســبيرو .ورفــض املشــير حســن طنطــاوي االســتقالة ،فعــاد
الببــاوي إلــى مكتبــه يف اليــوم ذاتــه.
حصــل الببــاوي علــى جائــزة االقتصــاد ملؤسســة التقــدم العلمــى فــى
الكويــت علــى مســتوى الوطــن العربــى فــى عــام  ،1983كمــا منــح أوســمة
جوقــة الشــرف بدرجــة فــارس مــن احلكومــة الفرنســية ،ووســام األرز
بدرجــة ضابــط عظيــم مــن احلكومــة اللبنانيــة.
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نشــر عــدداً مــن املؤلفــات واملقــاالت بالعربيــة
واإلجنليزيــة والفرنســية ،وســاهم فــى تطويــر
مفهــوم “الدولــة الريعيــة” ضمــن املفاهيــم
االقتصاديــة الســائدة.
وكتــب فــى مجــاالت اقتصاديــة متعــددة  ،منهــا :
النقــود ،والتجــارة الدوليــة ،والتعــاون االقتصــادى
العربــى ،والنظريــة االقتصاديــة.
* يف قلب نيران األحداث :
اختيــر الدكتــور حــازم الببــاوي يف  16يوليــو
 2011نائبــا لرئيــس الــوزراء املصــري للشــؤن
االقتصاديــة ووزيــرا للماليــة ،وســط تصاعــد
أحــداث " الربيــع العربــي ".
وبعــد عــزل الرئيــس محمــد مرســي ،مت التوافــق
عليــه  ،وبدعــم مــن النخبــة املثقفــة  ،بعــد ترشــيح
املستشــار عدلــي منصــور رئيــس اجلمهوريــة
املؤقــت لــه مــن قبــل القــوي السياســية رئيســا
للــوزراء.
ولعــل مــن أبــرز القــرارات التــي اتخذهــا الببــاوي
يف منصبــه كرئيــس الــوزراء كان قــرار فــض
اعتصامــي مؤيــدي الرئيــس املعــزول محمــد مرســي يف ميدانــي رابعــة
العدويــة والنهضــة يف منتصــف أغســطس /آب عــام  2013باســتخدام
القــوة ،والــذي أســفر عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن املعتصمــن  ،وأثــار حملــة
انتقــادات دوليــة.
فــرض الببــاوي أيضــا حظــرا للتجــول يف القاهــرة والعديــد مــن احملافظات
إثــر أعمــال العنــف التــي اندلعــت عقــب فــض االعتصامــن ،وقــد حــرص
علــى أن يبقــى علــى وحــدة القطــر املصــري  ،وســامة أراضيــه .
صنفــت حكومــة الببــاوي جماعــة اإلخــوان املســلمني أواخــر ديســمبر/
كانــون األول  2013بأنهــا "تنظيــم إرهابــي" وذلــك عقــب التفجيــر االنتحــاري
الــذي اســتهدف مديريــة أمــن الدقهليــة يف شــمال مصــر  ،وخلــف عشــرات
القتلــى واجلرحــى.
كمــا أقــرت حكومــة الببــاوي قانــون التظاهــر يف  24مــن نوفمبر/تشــرين
الثانــي يف نفــس العــام والــذي يلــزم منظمــي أي مظاهــرة بإخطــار الشــرطة
قبــل ثالثــة أيــام مــن موعــد انطالقهــا ،ويســمح لقــوات األمــن باســتخدام
الغــاز املســيل للدمــوع والرصــاص املطاطــي وخراطيــم امليــاه ملواجهــة أي
مســيرة ال تلتــزم بالطابــع الســلمي  ،وقــد أثــار
هــذا القانــون جــدال واســعا يف احليــاة السياســية
املصريــة.
وقــد مت إقــرار هــذا القانــون بعــد مــرور نحــو
أســبوعني مــن انتهــاء العمــل بحالــة الطــوارئ
وحظــر للتجــوال اســتمرا ثالثــة أشــهر ،وقوبــل
برفــض وانتقــادات حــادة مــن منظمــات حقوقيــة
مصريــة .مشــروع القانــون يســعى إلــى جتــرمي
كافــة أشــكال التجمــع الســلمي ،مبــا يف ذلــك
املظاهــرات واالجتماعــات العامــة ،وتطلــق يــد
الدولــة لتفريــق التجمعــات الســلمية باســتخدام القــوة.
قــادت حكومــة الببــاوي اإلشــراف علــى الدســتور الــذي أقــر بنســبة كبيــرة
بلغــت  98.1مــن أصــوات الناخبــن الذيــن جتــاوزت أعدادهــم  20مليونــا ،
وبنســبة إقبــال بلغــت  38.6يف املئــة مــن املصوتــن مــع وجــود فصيــل كبيــر
لــم يقبــل علــى املشــاركة ألســباب مختلفــة..
يف أواخــر يوليــو /متــوز املاضــي  ،2014منــح الرئيــس املصــري املؤقــت

املستشــار عدلــي منصــور حــازم الببــاوي صالحيــات أمنيــة واســعة
للتعامــل مــع التحــركات السياســية علــى األرض.
ومبقتضــى هــذا التفويــض ،متتــع الببــاوي بحــق إصــدار أوامــر لقــوات
األمــن والقــوات املســلحة ومنــح ســلطة تنفيــذ هــذه األوامــر لضبــاط القــوات
املســلحة (الضبطيــة القضائيــة) ،وأيضــا يكــون لرئيــس الــوزراء حــق العفــو
أو تخفيــف العقوبــة يف قضايــا أمــن الدولــة.
* تعميق اخلصوصية مع دول اخلليج العربي:
اهتــم الببــاوي بتعزيــز العالقــات بــن مصــر ودول اخلليــج  ،وعلــى وجــه
اخلصــوص اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات والكويــت ،والتــي ســاندت
االحتجاجــات احلاشــدة التــي انتهــت بعــزل الرئيــس  ،املنتمــي جلماعــة
األخــوان املســلمني محمــد مرســي.
فيمــا شــهدت العالقــات مــع دولــة قطــر توترا ملحوظا بســبب دعمهــا العلني
واملســتمر جلماعــة اإلخــوان املســلمني التــي صنفتهــا احلكومــة املصريــة
بأنهــا "منظمــة إرهابيــة" وحظــرت أنشــطتها االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة يف مصــر.
لقــد رفضــت قطــر قــرار مصــر اعتبــار جماعــة
اإلخــوان املســلمني "منظمــة إرهابيــة" ،قائلــة إن
ذلــك "مقدمــة لسياســة تكثيــف إطــاق النــار علــى
املتظاهريــن ".
وردت احلكومــة املصريــة علــى االنتقــاد القطــري
باســتدعاء ســفير قطــر لــدى القاهــرة ،معتبــرة
ذلــك "تدخــا مرفوضــا يف الشــأن املصــري".
وطالبــت مصــر ـ عبــر القنــوات الدبلوماســية ـ
قطــر  ،بتســليم أشــخاص " فاريــن مــن العدالــة يف
مصــر"  ،وموجوديــن يف قطــر ،وهــم مــن عناصــر
اإلخــوان أو مؤيديهــم مــن بينهــم الشــيخ يوســف القرضــاوي  ،الداعيــة
اإلســامي املصــري املقيــم منــذ ســنوات طويلــة يف قطــر .
* نحو مساعدات أكثر:
بســبب حنكتــه االقتصاديــة  ،قــاد الببــاوي املســاعي للحصــول علــى
مســاعدات كبيــرة مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت واإلمــارات ،
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أول اخلط
والتــي قدمــت مســاعدات بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة  12مليار دوالر ملســاعدة
االقتصــاد املصــري علــى التعــايف يف ظــل االضطرابــات السياســية واالمنيــة
التــي شــهدتها البــاد منــذ ثــورة  25ينايــر . 2011
لقــد زار الببــاوي الســعودية عــدة مــرات فتــرة توليــه منصــب رئيــس
الــوزارة  ، ،وأجــرى مشــاورات مــن أجــل زيــادة املســاعدات الســعودية ملصــر
للمســاهمة يف تعــايف الوضــع االقتصــادى املتــأزم ،الــذي شــهدت قطاعاتــه
الرئيســية تباطــؤا كبيــرا خــال الفتــرة الالحقــة علــى ثــورة  25ينايــر 2011
 ،مــا خفــض معــدالت النمــو وتفاقمــت معــه عجــز امليزانيــة.
ولقــد قدمــت اململكــة العربيــة الســعودية حزمــة مســاعدات متتاليــة ملصــر
تنوعــت مــا بــن ودائــع بالبنــك املركــزي  ،وتســهيالت عينيــة يف شــكل مــواد
 ،بحســب تقاريــر رســمية مصريــة.
* مناصب ومهام اقتصادية :
تولــى الدكتــور حــازم الببــاوي العديــد مــن املناصــب املصريــة والعربيــة
والدوليــة  ،تــدل علــى حنكتــه وخبرتــه يف مجــال االقتصــاد  ،منهــا:
ـ وكيــل األمــن العــام لــأمم املتحــدة واألمــن التنفيــذي للجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغربــي آســيا  – 1995.2001
ـ رئيس مجلس إدارة البنك املصري لتنمية الصادرات .1995 – 1983
ـ رئيــس مجلــس إدارة الشــركة املصريــة لضمــان الصــادرات – 1992
.1995
ـدرس فأســتاذ مســاعد فأســتاذ بكليــة احلقــوق ،جامعــة اإلســكندرية
ـ ُمـ ِ ّ
.1982 – 1965
ـ متــت إعارتــه وعمــل اقتصــادي أول – الصنــدوق العربــي لإلمنــاء
االقتصــادي واالجتماعــي . 1976 – 74
ـ مستشــار لوزيــر املاليــة يف الكويــت ،مديــر إدارة البحــوث االقتصاديــة
وزارة املاليــة .1980 – 76
ـ مدير اإلدارة االقتصادية ،بنك الكويت الصناعي .1983 – 80
ـ عضو بعثة احلكومة املصرية إلى فرنسا وإجنلترا .1965 – 1960
ـ منــدوب مبجلــس الدولــة  1960 – 1957كمــا كان مستشــارا لوزيــر
التخطيــط املصــري .1967 – 1966
ـ أســتاذ زائــر ،جامعــة الســوربون  1968ورئيــس الوحــدة االقتصاديــة،
مركــز الدراســات اإلســتراتيجية مبؤسســة األهــرام .1973 – 1972
ـ أستاذ زائر ،جامعة كاليفورنيا – لوس أجنلوس .1979
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ـ كمــا قــام بالتدريــس يف اجلامعــة األمريكيــة
بالقاهــرة ،وجامعــة عــن شــمس وجامعــة
القاهــرة .1974 – 1972
ـ ومستشــار الوفــد املصــري للمفاوضــات
ُمتعــددة األطــراف يف إطــار مؤمتــر مدريــد
للشــرق األوســط .1993
ـ وعضــو مجلــس إدارة اجلمعيــة املصريــة
لالقتصــاد واإلحصــاء والتشــريع منــذ عــام
1989
باإلضافــة إلــى مــا ســبق فقــد كان لــه أنشــطة
اقتصاديــة أخــرى  ،مــن بينهــا :
ـ عمــل مستشــارا بصنــدوق النقــد العربــي يف
أبوظبــي منــذ .2011
ـ األمــن التنفيــذي للجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة لغــرب آســيا (االســكوا) بــن 1995
و .2000
ـ رئيــس مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي
للبنــك املصــري لتنميــة الصــادرات بــن 1983
و.1995
ـ اختيــر يف  16يوليــو  2011نائبــا لرئيــس الوزراء
للشــؤن االقتصادية ووزيرا للمالية.
* مؤهالته الدراسية التي منحته هذا االفق االقتصادي املستنير:
ـ ليسانس احلقوق ،جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف سنة .1957
ـ دبلــوم الدراســات العليــا االقتصــاد السياســي ،جامعــة القاهــرة ســنة
.1958
ـ دبلوم الدراسات العليا القانون العام ،جامعة القاهرة سنة .1959
ـ دبلــوم الدراســات العليــا العلــوم االقتصاديــة ،جامعــة جرينوبــل ،فرنســا
ســنة .1961
ـ دكتــوراة الدولــة يف العلــوم االقتصاديــة ،جامعــة باريــس – فرنســا ســنة
.1964
* جوائز وأوسمة وشهادات:
نظــرا لقدراتــه االقتصاديــة الفائقــة فــإن قائمــة اجلوائــز واالوســمة التــي
حصــل عليهــا يصعــب حصرهــا  ،لكننــا ســعينا هنــا لبســط بعــض اجلوائــز
التــي كانــت متثــل انعطافــة يف مســيرته العلميــة ،نذكــر منهــا :
ـ جائــزة أحســن الرســائل مــن جامعــة باريــس عــن رســالة الدكتــوراه ســنة
.1964
ـ جائــزة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي يف االقتصــاد علــى مســتوى
الوطــن العربــي ســنة .1983
ـ وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة .1992
ـ وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا سنة .1992
ـ وسام األرز بدرجة فارس أكبر من حكومة لبنان سنة 2001.
* نظرة على رؤاه االجتماعية والسياسية واالقتصادية :
كلمــا اقتربنــا مــن منهجــه االقتصــادي املســتنير  ،أمكننــا أن نتعــرف علــى
فكــره  ،وأســلوب تخطيطــه  ،وقدراتــه اخلالقــة علــى النهــوض بالكايانــات
االقتصاديــة املتعثــرة ناهيــك عــن جوانــب تخــص رؤاه يف السياســة واحليــاة
 ،فنحــن أمــام عالــم عربــي يتســلح باملنهــج والعلــم وقــوة اإلرادة كمــا يبدو من
شــهادته حــول األحــداث  ،كمــا نســجلها هنــا دون تدخــل منــا  .إنهــا هويــة
مصــري  ،عربــي  ،عاصــر أحداثــا مصيريــة منــذ طفولتــه  ،وحتــى تســنمه
أعلــى املناصــب وصــوال إلــى فتــرة تأمــل  ،تعتبــر " إســتراحة احملــارب ".

ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

info@ajab.com.sa

0539355411 / 0539255911

013-8547766 / 013-8547755

متابعات

بلدية القطيف تنهي استعدادها
الستقبال عيد األضحى المبارك
أكملت بلدية محافظة القطيف استعدادها الستقبال
عيد األضحى املبارك وذلك من خالل تهيئة وجتهيز
وتنظيف مصليات األعياد واحلدائق واملتنزهات
واملواقع السياحية  ،إلى جانب أعمال النظافة
والتشجير واإلنارة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف باإلنابة
املهندس ناصر الكعبور ،أن بلدية احملافظة ستواصل
عملها خالل إجازة عيد األضحى املبارك لهذا العام
م  .ناصر الكعبور
 ،وذلك حرصاً على ظهور احملافظة بأجمل حلة ،
ومبا يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون
موضع رضا وراحة لكافة سكان املدينة وزوارها.
وأشار إلى أن البلدية كلفت عددا ً من أقسام البلدية
شملت اخلدمات البلدية وصحة البيئة والنظافة
والتشغيل والصيانة  ،واحلركة  ،وعدد من األقسام
األخرى التي تستدعي احلاجة لعملها  ،مشيراً إلى
القطيف وما يتبعها من القرى واملدن وذلك بتكثيف العمل خالل أيام
أن جدول عمل املراقبة على احملالت التجارية واملطاعم واملطابخ مستمر االجازة والعيد ،وتقدمي خدمات النظافة  ،بداية من جتهيز مصليات العيد
طيلة إجازة العيد  ،كما مت تكليف  18من املراقبني واألطباء البيطريني  ،وتنظيفها ومسحها استعداداً لتوافد املصلني  ،مبيناً أن إدارة احلدائق
لتنفيذ اجلوالت امليدانية اليومية  ،ومتابعة عملية ذبح األضاحي .
والتجميل يف البلدية قامت بتهذيب األشجار وأعمال القص التجميلية
الرش
عمليات
ولفت النظر إلى تكليف  7فرق ملكافحة احلشرات  ،وملتابعة
حيث مت تأهيل بعض احلدائق ،ومت صيانة ألعاب األطفال استعداداً
واملكونة من ورديتني صباحا ومساءاً  ،وتكليف  17عامل حفر ومغسل الستقبال الزوار واملصطافني ،إضافة إلى التركيز على نظافة الشوارع
وسائق إسعاف لتجهيز املوتى  ،وجتهيز  8مركبات خاصة لنقل املوتى الرئيسة والفرعية والساحات العامة وإزالة العوائق التي تشوه املنظر العام
وتكليف موظفني ملتابعة البالغات وضابط اتصاالت للتنسيق مع الدوار للمحافظة وكذلك متابعة أعمال رش املصارف املكشوفة واحلاويات ومن
احلكومية ملتابعة أي طارئ .
ثم متابعة مقاولي أعمال احلفريات والتمديدات الكهربائية والهاتف ومنع
مدن
وتغطيتها
البلديات
يف
النظافة
متعهدي
وأشار الكعبور إلى متابعة
التعديات واملخالفات بكادر من مراقبي النظافة يف جميع البلديات.

تقنية القطيف تنظم حفل استقبال ملنسوبيها مع بداية العام التدريبي
نظمت الكلية التقنية بالقطيف  ،حفل استقبال ملنسوبيها مع بداية العام التدريبي اجلديد 1437 1438هـ بعد انقضاء اإلجازة ،وذلك بحضور عميد
الكلية املهندس أحمد بن عثمان الغامدي  ،ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني.
رحب عميد الكلية الغامدي باجلميع  ،وأشاد بالدور اإليجابي الذي قام به منسوبي الكلية خالل العام املاضي ،داعياً إلى تعاون اجلميع
وخالل احلفل ّ
وبذل املزيد من العطاء واإلنتاجية ليكون عاما حافال باإلجنازات لينعكس ذلك على مخرجات الكلية لتخدم املجتمع وأبناء هذا الوطن املعطاء
بعد ذلك مت استعراض البرامج التدريبية التي تنفذها الكلية واختتم اللقاء بتاول وجبة اإلفطار اجلماعي.
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اختتم مستقبلي التابع خليرية القطيف ملتقى اإلعداد اجلامعي والذي حمل شعار "
التفوق واإلبداع" ويعتبر األول من نوعه يف املنطقة  ،بحضور جتاوز الـ  800مستفيد
ومستفيدة.
وهدف امللتقى إلعداد الطالب املقبلني على السنة التحضيرية باجلامعات عبر
إيضاح أنظمة اجلامعات ومساراتها حيث شمل امللتقى على  24جامعة سعودية
بني البنني والبنات ،باإلضافة لثمانية أركان إثرائية ملساعدة املستفيدين لتطوير
مهاراتهم الشخصية والدراسية.
وصرح املدير التنفيذي ملستقبلي املهندس منصور الزاير بأن امللتقى مر مبرحلة
عصف ذهني مطولة وذلك للوصول لصيغة مناسبة ومحفزة وذات قيمة مضافة
للمستفيدين ،وأن أهم أسباب جناح هذا امللتقى هم املتطوعني املتحفزين والواعني
ألهمية هذا العمل التطوعي.
وأضاف الزاير " :إدارة مستقبلي تتوجه بالشكر والتقدير ملتطوعيها على مجهوداتهم
الكبيرة التي بذلوها من وقت وأفكار والتي حولت األحالم إلى واقع ملموس والتي
ذللت الصعوبات وأصبح باإلمكان تنفيذها".
وأكد الزاير بأن مستقبلي دائ ًما يعمل على تقدمي شيئ مميز ومختلف ومصنوع
بأيادي متطوعي وكوادر مستقبلي حيث مت إدخال التكنولوجيا يف امللتقى عبر ركن "
كيف أستعد!!" والذي القى إعجاب الكثير من الزوار واملستفيدين.
ومن جانبه ،حتدث عضو جلنة إدارة الفعاليات أحمد القديحي بأن تنظيم ملتقى
اإلعداد اجلامعي ألول مرة مثال و دليل على أن كوادر ومتطوعي مستقبلي قادرون
على جتاوز كل الصعوبات والعقبات و تقدمي ملتقى مميز.
وأضاف القديحي بأنه باإلضافة لتفاني كوادر ومتطوعي مستقبلي يف تقدمي محتوى
ذات قيمة و جودة عالية  ،لم يغفل الكادرعن أهمية جتهيز املكان مبا يليق مبستوى
احملتوى ،فتواصلت اجلهود يف التجهيز والترتيب إلى أوقات متأخرة من الليل مؤك ًدا
بأن ابتسامة املستفيدين و دعاء أولياء األمور هو وقود الكوادر لهذا العمل اخليري.

متابعات

 ٨٠٠مستفيد ومستفيدة
يف ختام ملتقى اإلعداد اجلامعي

أحباب اهلل يف سايتك
مبناسبة اليوم العاملي لالنسانية ١٩اغسطس  ،وكما عهدنا
من هذه املجموعة املباركة وحتت قيادة واشراف الوالد الشيخ
عبداللطيف النمر  ،انطلقت سفينة االنسانية حتمل وفداً من
األعضاء والعضوات مبلتقى حواء لالنسانية وآدم لالنسانية
وباقة من الزهور االطفال واالشبال الذين اختار لهم اهلل
ان يكونوا ايتاما ولكن االنسانية معهم وحتتضنهم جميعا
ليعم اخلير والتنمية والتعاضد بلوحة انسانية جميلة مملوء
بالسعادة احتضن ملتقى االنسانيه جمعا من احباب اهلل
قدموا من جمعيه مبره العمران االجتماعيه باالحساء حيث
كان استقبالهم احباب اهلل من الدمام و القطيف و سيهات و
عددا من أعضاء و عضوات ملتقى االنسانيه بقسميه حواء و
آدم يف مركز االمير سلطان بن عبد العزيز سايتك و مت تقدمي
األوسمة و االعالم الوطنيه ألحباب اهلل و الرباط الوطني
للمرافقني و بعد استراحة قصيره و الترحيب بالضيوف
بدأت اجلوله على أقسام املركز العمليه و التعليمه و بعدها
الدخول يف القبه الكونيه ملشاهده فلم علمي
و بعدها مت شكر من شارك يف مشروع كسوه يتيم التي مت
تنفيذها يف شهر رمضان املبارك حيث مت تكرمي املشاغل و
املتاجر و املطاعم التي شاركت يف احلمله و كذلك املتطوعات.

هادي اخلويلدي يحصل على رخصة احملاماة محام من نيوزلندا
بحضور سعادة السفير احمد بن ناصر اجلهني القنصل العام السعودي
يف نيوزلندا مت تعميد الطالب املبتعث هادي ميرزا اخلويلدي محاميا
يف نيوزلندا ،وذلك خالل مراسم اعتماد احملامني يف احملكمة العليا يف
هاملتون..
وكان الطالب هادي اخلوبلدي قد حصل على شهادة البكالوريوس يف
القانون من جامعة "اوتاغو" وانهى برنامج احلصول على رخصة احملاماة.
وشهدت مراسم تنصيب احملامني وعددهم احد عشر محاميا بينهم هادي
اداء القسم ثم القت القاضية يف احملكمة العليا كلمة حثت احملامني اجلدد
على التزام اقصى معايير النزاهة والعدالة.
وتخول هذه الرخصة احملامني النيوزلنديني واالجانب العمل كمحامني
معتمدين يف نيوزلندا واستراليا.

وشكر الزميل ميرزا اخلويلدي مدير مكتب صحيفة الشرق االوسط
باملنطقة الشرقية سعادة السفير اجلهني والوفد املراقق له لتجشمه عناء
السفر من اوكالند
هاملتون
الى
هذه
حلضور
املناسبة.
هادي اخلويلدي
هو ثاني محامي
ينصب
سعودي
محاميا يف احملكمة
العليا يف نيوزيلندا.
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م
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متابعات

الترجي يكرم أبطال المنتخبات الوطنية في
التايكوندو والسباحة
كرمت ادارة نادي الترجي برئاسة إحسان اجلشي
و اللجنة املشرفة على لعبة التايكوندو برئاسة
عصام ابو السعود الالعبني املنجزين
ضمن سلسلة تكرمي املنجزين يف احملافل الدولية
من ابناء نادي الترجي يف لعبتي التايكوندو
والسباحة مببادرة من راعي التايكوندو منير ابو
السعود و عضو مجلس االدارة سعيد ال كفير
بعد ان حقق نادي الترجي العديد من امليداليات
الذهبية و الفضية و البرونزية خالل الفترة
املاضية من بداية .2016
و شارك الترجي يف العديد من البطوالت الدولية
بداءت يف بطولة قطر الدولية املصنفة  G1و حقق النادي  9ميداليات
مختلفة االلوان حيث شارك يف البطولة كال من الكابنت زهير ابو الرحى و
الكابنت محمد العباس ومستر رويل مساعد املدرب و الالعب علي املدلي
والالعب جعفر املصطفى والالعب محمد املصطفى والالعب وحيد
مغيص والالعب عيسى الشيخ علي والالعب هادي الشيخ علي .
وحصل اجلماعي حتت  40سنة على املركز االول واجلماعي حتت  30سنة
على املركز االول والفردي حتت  40سنة على املركز االول واملركز الثالث
والفردي حتت  18املركز االول والثاني والفردي حتت  30املركز الثاني
والثالث والرابع .
ومن ثم شارك الفريق يف البطولة تركيا الدولية املصنفة  G1مع املنتخب
السعودي وحقق الالعب علي املدلي املركز الرابع كما شارك الكابنت زهير
ابو الرحى بأسم النادي والكابنت محمد العباس وحصل يف الفردي على

املركز الثالث الكابنت محمد العباس ويف اجلماعي على املركز الثالث كال
من الكابنت زهير والكابنت محمد العباس والكابنت عبداهلل الدوي من دولة
البحرين.
وكانت اخر املشاركات يف بطولة اندية العالم باالردن الدولية حيث شارك
املنتخب السعودي بخمسة العبني من الترجي حقق من خاللها البطل
وحيد مغيص املركز االول حتت  18سنة و حصل البطل جعفر املصطفى
املركز الثاني حتت  30سنة و اجلماعي االول حتت  30سنة كال من جعفر
املصطفى ومحمد املصطفى وسلمان البناي .
ويأتي تكرمي السباح كميل القالف بعد حتقيقه مجموعة من امليداليات
ساهمت يف حصول منتخب السباحة على املركز الثاني يف البطولة
اخلليجية ال 26التي أقيمت مؤخرا بالدمام
واستطاع القالف العائد من اإلصابة يف املركز الثاني امليدالية الفضية يف
سباق 100م صدر باإلضافة إلى برونزيتني يف سباق 200م متنوع و  50م
صدر.

وفد رياضي بحريني سعودي

يزور مركز الجمباز بنادي السالم
زار وفد من مملكة البحرين يضم نخبة من
الرياضيني نادي السالم بالعوامية وذلك
مساء األحد  25ذو القعدة 1437هـ .
وتقدم الوفد الرياضي عمران النجداوي
رئيس مجلس إدارة مركز النجداوي للجمباز
و أعضاء مجلس االدارة و كان يف استقبالهم
نائب رئيس نادي السالم املهندس ابراهيم
السعيد يف صالة جمباز السالم  ،كما
حضر جمع من حكام اللعبة تقدمهم احلكم
سلمان املسبح و جمع من الالعبني القدامى
للجمباز.
بعد ذلك توجه اجلميع الى مبنى إدارة نادي
السالم مبع ّية نائب رئيس االحتاد السعودي
للجمباز االستاذ محمد الفهيد و عضو
احتاد اجلمباز اسماعيل املبيريك حيث
استقبل رئيس النادي فاضل النمر و أمني
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سر النادي املهندس عبداهلل الصيريف الوفد
الزائر يف قاعة االجتماعات بالنادي.
وبحث الزيارة تبادل اخلبرات و مناقشة
أمور اللعبة و إلقاء كلمات تشجيعية مبناسبة
عودة لعبة اجلمباز لنادي السالم بعد انقطاع
دام أكثر من  ١٥سنة و قد أبدى اجلميع
إعجابهم مبا شاهدوه من جهود و مستوى
الالعبني خالل فترة وجيزة و بعد ذلك مت
تناول وجبة العشاء احتفاء بالوفد الزائر.
و يف ختام اللقاء قدم عمران النجداوي
رئيس مجلس إدارة مركز النجداوي للجمباز
هدية تذكارية للوالد واألب الروحي للنادي
احلاج حسن علي الزاهر تقديراً جلهوده
و اهتمامه بكل ألعاب النادي ألكثر من ٥٠
سنة كما قدم هدية تذكارية لنادي السالم
استلمها رئيس النادي.

العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م
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كتبت  :ليلى البوري
اختتم البرنامج التأهيلي للمقبالت على الزواج واملتزوجات حديثاً
الذي نظمته جلنة التنمية االجتماعية بحلة محيش بتنسيق من جلنة
الهاتف االستشاري التابع جلمعية القطيف اخليرية والذي أقيم على
ليال على مسرح خيرية القطيف.
مدى ٍ 3
وحظي اخلتام بحضور نسائي متميز ومنسوبات مراكز التنمية التابعة
حملافظة القطيف وهن حليمة درويش ،إميان اخلباز  ،زينب اجلملي،
جنيبة الزاير ،زينب مغيص ،وحضور عضو املجلس البلدي خضراء املبارك.
ومت خالل البرنامج استعراض أهداف الزواج،كيفية اختيار الشريك،
والفروقات بني الرجل واملرأة ،الزواج الصحي ،قواعد امليزانية ونصائح
اقتصادية يف تنظيم ميزانية األسرة وذلك يف األمسية األولى التي أعدتها
وألقتها املدربة املعتمدة يف املجلس البلدي وعضو الهاتف األستشاري رؤى
أمان.
وتطرقت األمسية الثانية إلى عدة محاور هامة حتت مسمى "اللقاء
اجلميل" أعدتها املدربة أماني حماد يف مفهوم العالقة
احلميمية والذي يتضمن خطوات التهيئة النفسية من خالل
عدة مراحل صنفت إلى ثالث خطوات ،كما وضحت أهمية
التعامل اإليجابي يف اللقاء األول بني الزوجني وختمت
أطروحتها بعدة نصائح ثمينة أكدت على ضرورة العمل بها
حلياة زوجية سعيدة .
كما أثرت املدربة زهراء احلبيب البرنامج يف ليلته األخيرة
مبعلومات تتعلق باجلانبني النفسي واالجتماعي فبينت
مهارات احلديث وطرق التعبير عن املشاعر والدورة
العاطفية عند الرجل واملرأة،مهارات اإلشباع العاطفي عند
الزوجني وأهميته الفته إلى العوامل التي تساعد على تكوين
احلب حسب الدراسات النفسية.
عاطفة
ٌّ
وكرمت مسؤولة جلنة التنمية االجتماعية بحلة محيش
فاطمة البطران يف ختام البرنامج الذي استفادت منه 110
متدربة ،عضو املجلس البلدي خضراء املبارك و املدربات

 100فتاة يبحثن عن

السعادة الزوجية بالحلة
بدروع تذكارية وباقات ورد وجميع املتدربات واللجان املشاركة وعريفة
احلفل مشرفة مركز التنمية بالقطيف حليمة درويش.
كما متت اإلشادة بدور الهاتف االستشاري يف تنسيق البرنامجني الرجالي
والنسائي و ُكرمت عضو الهاتف األختصاصية االجتماعية منال اخللف
التي بينت أهميته ودوره الفاعل يف احتواء وحل املشاكل األسرية باملجتمع.
وأكدت منى العباس إحدى املستفيدات من البرنامج  ،بأن الدورة متكاملة
من جميع النواحي وذات كفاءة عالية ،ومتنت أن تكون هناك دورات أخرى
مماثلة لإلرتقاء باملجتمع.

شخصيات اجتماعية تتعرف على جهود
«النشاط الصيفي» باالوجام

استقبل رئيس وأعضاء جلنة التنمية االجتماعية األهلية باألوجام مبوقع فعاليات مركز النشاط
الصيفي الذي تقيمه اللجنة باستراحة املوعود عددا من الشخصيات االجتماعية والرياضية
 ،وذلك من أجل اطالعهم على الفعاليات التي ينفذها املركز ألبنائنا .وضمت الشخصيات كل
من :رئيس نادي اخلويلدية السيد محمود الشرفا والسيد علوي الشرفا والسيد منير الشرفا
وعضو املجلس البلدي مبحافظة القطيف املهندس عباس الزاير وعلي درويش.
وقد استمع الزوار لشرح مبسط عن البرنامج وبعد ذلك قاموا بجولة وأبدو سعادتهم مبا
شاهدوا واصفني إياه بالنوعي من حيث تنوع البرامج الرياضية املنفذة بني تدريبات الدفاع
عن النفس ( الكونفو ) ورياضة السباحة ومهارات كرة القدم والرحالت العلمية والتي تقدمها
اللجنة للمجتمع بأسعار رمزية تناسب اجلميع واستهدافها لفئة عمرية تفتقر لقلة البرامج
املقدمة لها خالل اإلجازة الصيفية وهي الفئة من (  )١٠-٧سنوات .
من جهته ثمن رئيس جلنة التنمية االجتماعية باألوجام ناجي الناصر وأعضاء اللجنة هذه
الزيارات  ،معتبرينها انطالقة ان شاء اهلل لتكوين شراكة اجتماعية مميزة مع املجلس البلدي ونادي اخلويلدية.
اجلدير بالذكر أن البرنامج مدته ثالثة أسابيع ويستمر حتى نهاية األسبوع وقد استفاد منه ( )٥٢طالب ومبشاركة (  )٢٦متطوع وينفذ املركز فعاليات
رياضة السباحه  -تدريبات الدفاع عن النفس ( الكونفو) -ومهارات كرة القدم -امللعب الصابوني -رحلة علمية ملركز االمير سلطان للعلوم والتقنية
(سايتك ) باخلبر باإلضافة لتوفير املوصالت والوجبات املجانية للمشاركني على مدار أيام البرنامج .
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م
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حوار

الفنان عبدالعظيم شلي لـــ " الخط"

الفن التشكيلي في القطيف له خصوصية
في الثراء الكمي والنوعي
حوار /سلمان العيد
حني نتحدث عن الفن التشكيلي يف اململكة ،أو حتى يف منطقة اخلليج ال بد أن نتوقف عند مساهمة
محافظة القطيف وفنانيها يف هذا املجال ،فهي األزخر إبداعا واألكثر متيزا ..ولكن هذا التميز له قصة،
ويعود ملجموعة روافد وأسس كانت وراءه ،رمبا تعود لعوامل ثقافية وبيئية ودينية ،ورمبا تعود لعوامل حضارية
أخرى ساهمت يف إذكاء الذائقة الفنية إلنسان هذه احملافظة ليبدع محليا وعربيا ودوليا.
هذه العوامل بحثنا عنها طويال ،وكثر احلديث عنها يف أكثر من محفل ،لكن رصدها من قبل أحد ابنائها
واملتأثرين بها ،يعطي صورة أخرى عن الفن التشكيلي يف احملافظة ،لذلك كان لنا هذا اللقاء مع أحد
الفنانني البارزين يف هذا اخلضم املتالطم من اإلبداعات واللوحات التي حتاكي التاريخ والواقع واملجتمع،
أال وهو الفنان عبدالعظيم شلي ،الذي صادف أنه يعد بحثا مفصال عن احلركة التشكيلية يف محافظة
القطيف.
وكانت استجابته متميزة معنا ،مثل متيزه على الصعيدين الشخصي والفني اإلبداعي فكان نتيجة هذه
االستجابة هي احلوار التالي:
ــ اتسمت القطيف بريادتها ،وروعتها يف مجال الفن التشكيلي،
حتى قيل بأن "كل قطيفي مشروع شاعر أو فنان" ،ما السر الكامن
وراء بروز هذا الفن يف هذا اجلزء الغالي من وطننا الكبير؟
ـ الفن التشكيلي مرآة عاكسة لواقع املجتمع ،والفن يف القطيف له
خصوصية يتفرد بها عن سائر محافظات اململكة ،من حيث الثراء الكمي
والنوعي ،وهذا األمر نابع من تراثه املتعدد الغني باملشاهدات ،إذ توجد
لدينا جملة من املؤثرات ،واحملفزات والروافد ساهمت يف بلورة ذائقة
الفنان ،فمنذ القدم وإنسان هذه األرض مجبول على حب الفن واجلمال،
تأ ّثرت حواسه بعدة ألوان هام عشقا يف ثناياها ،منها لون البحر الالزوردي
املفتوح على املدى ،وارحتل بعيدا فوق الرمال الذهبية عند مغيب الشمس،
وتوسد جسده على خضرة النبات الغض الرطب ،ولقد تشكلت حياته يف
كل تلك األلوان فعزف نحتا متاثيل عشتار ،وأقام صروحا يف اللغة والشعر،
ّ
وترن نقشا وحفرا على ألواح طينية وخشبية ،كساها بزخارف نباتية
وهندسية ،علّقها كالتمائم على جدران سكناه ،ونسج مالبسه املط ّرزة
بأنامل إنثاه ،داعب النجمة ،وتراقص مع ضوء القمر ،وأحيا لياليه
يسرد احلكايا ،لذلك ليس غريبا أن يقال بأن كل قطيفي مشروع
فنان.
ــــ هذا القول يعطي صورة عن مصدر الفكرة ،هل هناك
حتديد للحظة تاريخية برز فيها هذا الفن بصورته
التي نراه اليوم ،من حيث الكم والكيف يف عرض اللوح
والرسومات؟
ــ إن مفهوم اللوحة املؤطرة كان سائدا يف منطقة القطيف منذ أكثر
من  60عاما ،وهي لوحات تعلق على جدران املآمت واملجالس ،متثل
مشاهد تخييلية ملعركة كربالء التاريخية ،وأخرى متثل شخصيات
دينية ،يجلبها األهالي زوار العتبات املقدسة القادمون من العراق
وايران ..هذه الرسومات يف الغالب األعم ممهورة بأيدي فنانني من
بالد فارس ،وهي مزيج من الفن الشعبي ذي اخلاصية املسطحة،
والفن شبه الواقعي ،ضمن إطار استقرائي ،متيل عادة إلى االيقاع
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احلركي االنفعالي ،مفعمة باأللوان املتوهجة الصريحة ،ولكنها ال تخضع
لعمل التشريح أو النسب الفنية ،وال تتقيد بانعكاس الظل والنور على
االشكال واألجسام ،فهي لوحات تصور احلدث التاريخي بعاطفة جياشة
وبقالب مأساوي بعض الشيء ،وتنتشر هذه الرسومات بكثرة أ ّيام عاشوراء
يف أروقة املآمت املوشحة بالسواد ،تصطف بجوار اإلعالم اخلضراء
واحلمراء املطرزة بعبارات التضحية والشهادة والفداء ،إنها لوحات حتكي
قصصا ومواقف استشهادية وبطولية للذود عن حمى الدين ،يتجمهر عليها
الصغار والكبار ،تاركني العنان ملخيلتهم تسافر بعيدا وتخترق حاجز الزمن
بفيض من اإلحساس واأللم والوجع واحلسرة ملا جرى لسبط املصطفى
يف ملحمة كربالء اخلالدة ،ولسان حالهم يقول ":ياليتنا كنا معكم" ..هذه
األعمال الفنية كان لها أثر على املستوى الفني لدينا ،إذ متت محاكاة جزء
منها من قبل بعض فنانينا.
ــ ال زلنا ــ استاذي الفاضل ــ نتحدث عن اجلذور التاريخية
والثقافية لبروز الفن التشكيلي ،لم نستطع حتديد الفترة

الفنان عبداهلل الشيخ يستمع لشرح عبدالعظيم شلي يف معرض
اخلامس عشر جلماعة الفن التشكيلي بالقطيف .

حوار
أمسية بعنوان (شعر تشكيلي ) قدمها الشاعر رائد نيس اجلشي والفنان عبدالعظيم شلي
ضمن أنشطة اجلماعة 2014

الزمنية التاريخية التي انطلق منها عنان الفن التشكيلي ،اذ ال
يتصور أن تقول لي أن الفن التشكيلي بدأ لدينا مع معركة كربالء
ــ هذا الكالم صحيح ،فالفترة الزمنية قدمية وعالقة االنسان بالفن ليس
وليد هذه اللحظة ،ولكن ما ينبغي أن نعرفه أن هذه الرسوم مبا حتمله
من قوة تعبيرية ،تركت أثرا يف الذائقة الشعبية يف قلوب مجتمع القطيف،
الذي ينظر إليه عادة بأنه مجتمع ذو ثقافة محافظة ،قد ال يتقبل الصورة،
ساكنها ومتحركها ،لكنه يف احلقيقة ميلك رصيدا انفتاحيا متوارثا لتذوق
الفنون (خصوصا الرسم والتمثيل) ،إذ كان التمثيل ميارس شعبيا منذ
القدم ،ألنه مرتبط بطقس ديني سنوي أيضا.
ـــ أتقصد تصوير مشاهد عاشوراء ،وجرمية قتل اإلمام احلسني
وأهل بيته ،والتي يف العادة يدور حولها لغط من النواحي الفنية
والنواحي الشرعية؟
ــ نعم ،أعني تصوير تلك املشاهد ،ومتثيلها وتخيل بعض شخوصها والقيام
برسمها يف لوحات جميلة ..فهناك نوعان من الفن لدى إبن القطيف
(الرسم والتمثيل) ،يدخالن ضمن نسيج تراثه املذهبي ،واملنعكس عليه من
خارج احلدود ،إنه يتعامل معهما مبفهوم تراجيدي مقدس ،فنراه يتجاوز
املسائل اخلالفية املثارة حولهما ،وال يلتفت لإلشكاالت املطروحة والتباينات
عند العلماء يف الشارع اإلسالمي اآلخر ،حول مسألة جوازهما من عدمه،
ألن مرجعيته احلوزوية والرؤيا الشعبية الشيعية عامة تنظر باستحسان
جمعي ورضا وجداني للصورة والتمثيل ،فهو يرى من خاللهما انحيازا لقيم
احلق واخلير واجلمال ،فمجتمعنا يتعامل معهما كحاجة تعبيرية إنسانية.
ـــ هل ميكننا القول إن اجلوانب الدينية والثقافية هي أهم روافد
الفن التشكيلي لدى ابن هذه األرض؟
ــ قد نقول ذلك ،لكن األساس أن إنسان هذه األرض ميلك حسا جماليا
رفيعا ،وهذا ما نلمسه يف بقايا حرفه الشعبية التي الزالت تقاوم رياح
التغيير والتغريب ،إذ يوجد حنني وعودة إلى تراثيات اآلباء واألجداد،

حضور مجلة اخلط ورئيس التحرير فؤاد نصر اهلل يف املعرض السادس عشر للجماعة

بالتقاط من جماليات البناء واملعمار وتطعيمها يف املنازل احلديثة وكثير من
الفنانني استنبط من فيض هذا املخزون اجلمالي الشيء الكثير من الصور
واملعالم ،ويظهر هذا الوفاء يف استحضار عبق املاضي من خالل احتضان
اجلمعيات اخليرية يف ليالي رمضان املبارك واألعياد للمهرجانات التراثية،
فغدت هذه الفعاليات احتفاال سنويا يترقبه اجلميع ألنه فسحة للعني يف
فضاء التاريخ والفن واستعراض لشؤون وشجون اآلباء واألمهات الذين
كانوا يف املسرات واألفراح يبدعون..
ــ لقد حتدثت عن مناسبات احلزن (وأبرزها قضية كربالء
اخلالدة) ،وتأثيرها على املستوى الفني ،لكنك لم تذكر مناسبات
الفرح التي هي ليست قليلة ،ألم يكن لها تأثير على الذائقة
الفنية؟
ــ بالطبع لها تأثير ،وتأثير كبير أيضا وأشرت الى ذلك إجماال إذ من املعروف
أننا مع دخول شهر ربيع األول ،تتوقف قصة احلزن الذي نعيشه سنويا
يف شهري محرم وصفر ،ليبدأ وضع آخر ،حيث تبدأ املسرات واألفراح،
فعلى سبيل املثال جند غرفة العروس تتألق يف ليلة من أحلى ليالي العمر،
يفوح شذاها بألوان الفرح املبهر ،تناغيها أنامل النسوة املنقوشة باحلناء،
والعيون املكحلة حسنا وذوقا ،يف امتزاج طيفي متعدد الوسائط ،بتداخالت
األقمشة الب ّراقة بــ "الزري" لتكسي اجلدران حلة فتانة ،وكرات بلورية
ملونة (رأس رمان) ،متدلية من أعلى السقف ،فيغدو املكان يف امتداد ال
نهائي ،من كثرة املرايا املتعاكسة املزينة برسوم لطيور احلب والطواويس،
حتفها باقة من الورود ،وصندوق مطعم باألصداف النحاسية ،ترقد عليه
سلة من عيدان القصب ،وسرير يتألق شموخا يف حضرة العرسان ،ومنارق
مصفوفة تفيض زخرفة وخطوطا يف غاية احلسن واجلمال ..إن الناظر
لغرفة العروس املفعمة باأللوان والعطور والبخور ،يخيل اليه وكأنه يسبح
يف عالم ألف ليلة وليلة ..اخلالصة انه يف األفراح واألحزان ثمة ابداعات
فنية تسر اخلاطر تنبض بروح الشعب،

الفنان محمد احلمران رئيس جماعة الفن التشكيلي
بالقطيف سابق ًا يقدم ورشة فنية
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م
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حوار
رئيس جماعة الفن التشكيلي بالقطيف الفنان سعيد اجليراني
والفنان زمان جاسم يكرمان الفنان البحريني الذي قدم ورشة
فنية ضمن فعاليات معرض السادس عشر للجماعة .

قبلة على هامة األب الروحي األستاذ علوي اخلباز
من لدن رئيس اجلماعة سعيد اجليراني

ــ هل هناك عوامل أخرى كانت وراء منو الذائقة الفنية لدى لذ وطاب من كنوز ونفائس وأسكنها مجلسه الواسع املكتظ باملعروضات.
التشكيليني يف القطيف؟
ــ إن حديثنا عن الفن التشكيلي نقلنا الى احلديث عن التراث،
ـــ أحب أن اقول لك إن احلياة ككل يف القطيف
والطبيعة ،والتاريخ والشعر ،ماذا يعني هذا
ميكن أن تخلق شاعرا ،أو فنانا تشكيليا ،إذ مع
التداخل بني الفنون؟
ــ قبل أن أجيب عليك دعني أكمل لك قصة متحف
اشراقة شمس كل صباح ،كانت عيون الفنانني مناسبات األفراح واألحزان
وعشاق التراث والتاريخ تهفو إلى قلب القطيف
ابن فارس ،هذا املتحف كان ملتقى الباحثني،
اوجدت قاعدة لإلبداع
النابض (القلعة) ذلك املكان الذي يفيض سحرا
وزوار املنطقة ملا يحتويه من حتف ومخطوطات
القطيف
يف
التشكيلي
ومجدا ،يأسر األفئدة قبل العيون ،منازل
وحلى ومسكوكات أموية وعباسية وغيرها،
تتراقص إيقاعا بطابع معماري مميز ،جدران
وسيوف وخناجر وقطع أثرية (حجرية وفخارية)
لتاريخ املنطقة الشرقية وغيرها أيضا تتوزع بني
تنطبق تشكيالتها فنا وإبداعا ،تبرز منها كل رسم ومتثيل أحداث كربالء
بارزة تعانق جدار األبنية املجاورة وأخرى
جنباته العديد من اللوحات املؤطرة للمنمنمات
االنحياز
تعكس
تعبيرية
حاجة
متداخلة معها لتعطي الوحدة والتجانس ،لتكون
اإلسالمية والرسوم الدينية ،فضال عن الصور
يف األعلى "ليوان" ويف األسفل حيزا من األزقة
الفوتوغرافية لشخصيات تاريخية وسياسية
للخير واجلمال
واملمرات الباردة (الساباط) تفضي إلى أبواب
ومناطق متثل معالم حلضارة القطيف ،إن هذا
خشبية مزدانة بزخارف منقوشة ،تعلوها فراغات
املتحف الذي وثقته الصحف واملجالت احمللية
اندثار متحف بن فارس،
ونوافذ جمة ،تتخللها وحدات جصية محفورة
والعربية ،وكتب عنه الباحثون واملؤرخون ظل
بتشكيالت هندسية ونباتية بديعة ،كأنها لوحات وحريق نادي البدر أهم فواجع ردحا من الزمن يقصده اجلميع بكل أطيافهم،
تشكيلية مثبتة ترشدنا الى متحف "بن فارس"
لكن هذا الفردوس تالشى بني ليلة وضحاها
الفن التشكيلي بالقطيف
ذلك املتحف القابع يف منزل احلاج احمد بن
وذلك بعد وفاة مؤسسه ،وتفرقت جميع محتوياته
فارس ،هذا الفارس املفتون باآلثار والتراث ،ركب
بطرق شتى يف نهاية الثمانينات امليالدية ،فلم يبق
فرسه وساح يف براري الشمس البعيدة ليلتقط األثر تلو األثر ،فجمع ما منه إال الذكرى واحلسرة ..رحمه اهلل فقد كان حلمه ان يكون للقطيف

لقطة جماعية تضم بعض ًا من فناني اجلماعة مع زوار معرض حسني املصوف .
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حوار

األستاذ حسن طالق رئيس تنمية سنابس مبعية األستاذ محمد الزهراني
مدير مركز اخلدمة االجتماعية بالقطيف خالل جولة معرض اجلماعة .

جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تكرم األب الروحي للجماعة األستاذ
علوي اخلباز يف ختام فعاليات املعرض السادس عشر .

واألنشطة املدرسية قرب نهاية العام الدراسي وكان حضور األهالي نوعيا
متحفا خاصا يعكس ماضيها وحاضرها ..
ــ ال زال احلديث عن األسس التي أفرزت الفن التشكيلي لدينا ،والفتا وعالمات الرضا واإلعجاب على محياهم وهو يرون انتاج أبنائهم،
وكما أرى أن العملية ال تعدو أن تكون "فطرية" ،ومواهب غير هذا يسأل ،وذاك يتفقد ،وآخر يتحسس ،وكلهم آباء مسكونون بذائقة فنية
مصقولة ،أو رمبا كانت مصقولة لكن التواصل معها غير موجود ،شعبية اكتسبوها من تراثهم الغني واملتنوع فتقاطعت خبرات الطلبة مع ما
بدليل اندثارها أو معظمها ،وهذا يخالف ما نراه اليوم ،حيث يشاهدونه يف البيئة وما يتعلمونه يف املدرسة.
ــ يبدو لي كالمك غير مقنع ،استاذ
أن الفن التشكيلي يتأصل يوما بعد يوم،
عبدالعظيم ،ألن املدارس يف ذلك الزمان،
ويأخذ وضعا مثاليا رائعا ،هل ميكن حتديد
لم تكن تعلم فنا تشكيليا ،وإمنا كان املدرس
عوامل تلك النقلة واحلفاظ على املوهبة
املدارس صقلت املواهب..
يطلب من الطالب كراسة وألوان و"ارسم يا
الفطرية؟
..
القنوات
فتحت
واألندية
ولد" ،وأتذكر أن أحدهم اكتشف أن شهادته
ـــ إن كل العوامل التي ذكرت تك ّرست بصورة عملية
مزورة يف الفن؟
يف التعامل مع اللوحة ،بعد أن وضعت احلرب
ــ رمبا كان هذا صحيحا من ناحية ،لكن مادة
العاملية الثانية أوزارها عام  1945وتضاعف
االجتماعية
اخلدمة
مركز
الرسم رصدت املواهب ،وصقلتها ،وال ذنب للمادة
اقبال الشباب على العمل يف شركة ارامكو ،فقد
تغيرت العديد من املفاهيم عند العمال من خالل رصد املواهب وصارت إطارا
الفنية إذا كان هناك طالب غير موهوب ،ولم تكن
مادة التربية الفنية محل جناح أو رسوب ،عدا
احتكاكهم املباشر مع العمالة األجنبية ،وتفاعلهم
جامعا للمتنافسني
أن اجلو املدرسي لعب دورا حيويا ،بل تأسيسيا
مع أنشطة الشركة الرياضية والثقافية ،ساعدهم
يف التعامل مع الفن بشكل منهجي وعلمي ،فقد
هذا التفاعل على فكرة إنشاء النوادي الرياضية
ّ
والثقافية كل يف منطقته ،وتنافست األندية فيما بينها رياضيا ،وشهدت أخذ اجليل الصاعد املتعلم يف رفد األندية بشيء مما تعلمه واكتسبه من
نهاية اخلمسينات افتتاح املدارس النظامية ،فتعرف األهالي عن طريق املدرسة ومن واقعه املعيش يف تغيير منط األندية من واقع رياضي فقط،
أبنائهم الدارسني على شيء إسمه (الرسم واألشغال) ،فأخذ الطلبة إلى واقع جديد يتسم بالفعاليات االجتماعية والثقافية ،إن النادي ميثل
ميارسون هذه املادة بشكل فردي وجماعي ،متفاعلني ومتذوقني ومنتجني لألجيال املختلفة املأوى لتفريغ طاقات الشباب ،وإذكاء روح التنافس ،هو
للعمل الفني املدرسي ،حينها تسابقت املدارس يف تنظيم املعارض الفنية عنوان وشخصية كل منطقة ،فاملعارض الفنية املدرسية أسهمت بشكل

جماعة الفن التشكيلي يف لقطة جماعية مع الفنان البحريني
عباس املوسوي الذي قدم ورشة رمضانية 2014

بعض من فناني وفنانات جماعة الفن التشكيلي بالقطيف .
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كبير يف التعريف بأهمية الفن ومكانتة يف املجتمع الذي انعكس بدوره
على نشاط األندية التي فتحت الباب على مصراعية الستقبال املبدعني
يف هذا اجلانب.
ــ على ضوء ذلك نستطيع القول بأن املدارس رصدت املواهب،
ونظمت لها املعارض ،لتأتي األندية لتكمل املسيرة ،فما الدور
الذي قامت به األندية ،وهل كل أندية املنطقة كانت ذات ذائقة
داعمة للفن التشكيلي؟
ــ شهدت القطيف طوال تاريخها أندية مختلفة حتت مسميات عديدة
(البدر ،النور ،الشباب ،السالم ،اخلط )......بعضها انشق عن بعض،
وبعضها احتد مع بعض ،ولكن بقى ناديان مشهوران ألكثر من عقدين،
تكونا نتيجة احتاد أندية أخرى ،ومت تأسيسهما وتسجيلهما رسميا يف
وقت واحد هما (البدر ،والشاطيء) ،فهما ناديان متنافسان يف كل شيء،
ليس يف الرياضة وحسب ،وقد حمال لواء الثقافة والفن ،عدا أن هناك
متيزا لنادي البدر على غرميه نادي الشاطيء ،إذ كانت له افضلية السبق
يف احتضان الفن التشكيلي ،ففي فترة الستينات ومن خالل هذا النادي
العريق مت تخصيص مرسم يف إحدى غرف النادي ،مت جتهيزه بالعدد
واألدوات الفنية الالزمة واستمر نشاطه ثالث سنوات ،انضم إليه كل من
ميلك موهبة فنية يف الرسم ،وأبرزهم عبد الهادي قاسم ،وعباس تقي،
وغازي املصطفى ،ومكي بن الناس ،وحسني القطري ،وقد مت جمع نتاج
هذا املرسم الذي فاق أكثر من  50لوحة يف معرض جماعي وذلك على
صالة النادي ضمن املالعب امللحقة باملقر مبنطقة اجلراري ،وقد مت افتتاح
املعرض عام 1388هـ 1968/شاركت يف فعالياته الفنانة ابتسام اجلراش
والتي تعد أول تشكيلية تزاول العمل الفني على مستوى القطيف عامة،
وقد ترك هذا املعرض آثارا ايجابية على نفوس الزائرين ،وصدى واسعا
لدى األهالي عدا أن هذا املعرض بات تراثا باليا ،اذ فجع أهله بحريق كبير
عام  1975أتى على األخضر واليابس وحتولت الكتب واللوحات الى رماد!!
ــ فاجعة أخرى بعد فاجعة متحف بن فارس؟!
ــ تتالى الفواجع ،ولكن الفن التشكيلي بقي ،وال يزال يسير بخطى حثيثة،
اذ ان التنافس بني الناديني (البدر والشاطيء) انتهى بالكامل إذ احتدا
يف نادي واحد هو نادي الترجي احلالي ،فهما قد وحدا جهودها خلدمة
الرياضة والفن ،أضيف الى ذلك دخول عنصر ثالث اكثر فعالية وأكثر
تأثيرا يف هذا اجلانب وهو مركز اخلدمة االجتماعية ،الذي استقطب كافة
قدرات الناديني ،واستقطب الفنانني بعد احتاد الناديني ،وذلك بفضل اهلل،
ثم بإخالص القائمني.
ــ أظن إننا دخلنا يف املرحلة احلاسمة ،التي كنا نسأل عنها بداية
احلوار ،إذ نستطيع ان نقسم مراحل نشوء الفن التشكيلي الى عدة
مراحل ،وهي مرحلة ما قبل املدارس ،ومرحلة
ما قبل وما بعد األندية ومرحلة ما بعد مركز
اخلدمة االجتماعية ،فكيف تصفون املرحلة
االخيرة التي نحن بصددها اآلن؟
ــ ال شك أن مركز اخلدمة االجتماعية كان واحدا
من العوامل املؤثرة يف احلركة التشكيلية ،فمنذ
تأسيسه مطلع الستينات وضع خططا طموحة
للنهوض باملجتمع (اجتماعيا ،صحيا ،رياضيا)،
وكانت األندية الرياضية غير املعتمدة رسميا تخضع
إلشرافه ،وتتلقى دعمه ،وعن طريقه جرت أولى
مسابقات الفن التشكيلي بني شباب األندية ومت
رصد جوائز تشجيعية للفائزين ،وأقيمت معارض
فنية لنشر الوعي الصحي بني املواطنني ،وفتح مرسم
خاص يف إحدى الغرف الكبيرة مبقره ،ومت جتهيزها
بالعدد واألدوات الفنية الالزمة الستقطاب املواهب
الشابة ،مبعنى إن املركز نقل النشاط الثقايف من
شلل وجماعات متنافسة ومشتتة إلى عمل مؤسساتي
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ضمن جلان وجماعات شبه رسمية ،وتغيرت النظرة اخلاطئة عن األندية
الى النظرة اإليجابية بفعل نشاط املركز ،فمنذ بداية عام  1383ومع بداية
تأسيسه مت إنشاء نادي شباب املركز الذي قام بعدة انشطة مثل املسابقات
الثقافية ،والصحف احلائطية ،واملعسكرات االجتماعية ،وحمالت خدمة
البيئة (نظافة وتوعية صحية) ،ومعارض فنية تشكيلية ..ولو جئنا الى
القسم النسوي باملركز فقد كان يقيم معرضا سنويا حتت اسم (معرض
اإلنتاج النسوي) الذي يحتوى على اعمال خياطة ،ونسيج ،وأشغال فنية،
ولوحات تطبيقية ،فنون الطبخ وغيرها .وقد اهتم هذا القسم بالفن
التشكيلي للفنانات ،ومت استحداث كيان حتت اسم (تشكيليات مرسم
القطيف) ،ويف العام  1996/1416وبجهود من اإلستاذ علوي اخلباز مت
تأسيس جماعة الفنون بالقطيف ،بعد أن مت حتويل إحدى صاالت األلعاب
لتصبح صالة للمعارض التشكيلية ،وهذه اجلماعة تضم كال من (على
الصفار ،منير احلجي ،عبدالعظيم شلي ،محمد املصلي ،عبدالعظيم
الضامن ،زمان محمد جاسم ،فاضل ابوشومي ،محمد احلمران) .وحتت
مظلة املركز وبإشرافه واحتضانه ودعمه أخذت اجلماعة على عاتقها منذ
عشر سنوات إقامة معرض سنوي يحمل إسما مفتوحا لألعضاء من فنانني
وفنانات مع إقامة الورش الرمضانية املتنوعة ،وإقامة املعارض الشخصية
والثنائية ،واستقطاب فنانني وجماعات فنية من ربوع اململكة إلقامة
معارض على صالة املركز ،خاصة بعد أن تكونت جماعات فنية اخرى مثل
جماعة التصوير الضوئي ،جماعة اخلط العربي ،جماعة املسرح .وكلها
حتت اشراف املركز.
ــ تلك إذن قصة الفن التشكيلي بالقطيف ،هل لك أن توصف لنا
الوضع احلالي؟
ــ إن جماعة فناني القطيف لم تأل جهدا يف دعم مسيرة الفن التشكيلي
يف بالدنا الغالية ،سواء بالطرح املعاصر أو باألصالة املتجددة ،والتي كانت
ترفدها بعدة حوارات وقراءات لألعمال الفنية ،انطالقا من بحث جدي
ومتواصل يف رفع قيمة املنجز اإلبداعي والذائقة الفنية .باإلضافة الى
سعي الكثير من التشكيليني الطموحني لالنتشار عربيا وعامليا واختيار
البارزين منهم لتمثيل اململكة يف امللتقيات العربية والدولية .هذا النشاط
الواسع واملتنوع أفرز اعدادا من الفنانني والفنانات يف كل عام نرى معارض
جماعية وثنائية وفردية ،ومن خاللها نرى طرح أسماء جديدة وأفكار
جديدة،
ــ هل هناك كلمة أخيرة يف هذا الشأن؟
ــ هذا الزخم التشكيلي بأشكاله املختلفة لم يأت من فراغ بل هو نتيجة
لسنوات ماضية من املعاناة واملكابدات ..لكننا نستطيع القول انها مسيرة
بدأت ولن تتوقف ■.

الفنان عبد العزيز السماعيل رئيس جمعية الثقافة والفنون السابق
يف زيارة للمعرض السادس عشر
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بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

عبد الرسول الغريايف

األصوات اللغوية ومدارسها

رغم تعدد وكثرة لغات األمم والشعوب على هذه البسيطة وتنوعها واختالف
طبيعاتها ،إال أنها تلتقي على صعيد واحد ،فهي عبارة عن إصدارات
صوتيه منتظمة مركبة تصدرها أعضاء فسيولوجية بشرية دقيقة األداء
تعرف باجلهاز الصوتي وهو القادر على إطالق هذه األصوات بشكل متنوع
و منتظم وفق قوانني منطقية إتفق عليها البشر بحيث تشكل إشارات ذات
مدلوالت منطقية مسؤولة عن إصدارها جهة معينة من العقل البشري
لتحرك أعضاء هذا اجلهاز الصوتي من أجل إصدار تلك األصوات
ليستقبلها جهاز سمعي من طرف آخر فتنجز خاللها أكبر وسيلة اتصال
بشري بعد أن يتم حتويل ذبذباتها إلى صور عقلية.
هناك علمان رئيسيان مسؤوالن يف بحث ودراسة هذا اجلانب من أصوات
اللغات يعرفان بالصوتيات  phoneticsوعلم الصوت ،phonology
فمهما اختلفت أساليب البحث وجوانبه يف كل منهما بحسب وجهات نظر
الدارسني ،إال أنه قدميا كان املصطلح األول أكثر شيوعا واستعماال من
الثاني وأوسع يف التطبيق حيث يقصد به الدراسات الصوتيه بشكل عام
مبا فيها الثاني"الفونولوجي" وقد استمر العمل بهذا الرأي حتى القرن
التاسع عشر تقريبا .ولكن مع تقدم الدراسات الصوتيه بفضل اختراعات
األجهزة واملجهودات العلميه املتواصلة ،فقد توصل العلماء إلى حقائق
صوتية لم تكن معروفة من قبل ،إذ أن للصوت جوانب يقتضي النظر لكل
جانب منها بإسلوب مختلف ،وعليه فإن كل جانب يجب أن ميثل فرعا من
هذا العلم او مدرسة لها منهجها.
لقد وزعوا الدراسة الصوتية على هذين الفرعني -ولنسميهما هنا
"الفوناتيكس" و "الفونولوجي" تعريبا ال ترجمة لسرعة التداول .فمجالهما
وعالقتهما ببعضهما قد ولدت تعدد آراء الباحثني واخلبراء والدارسني
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وفلسفاتهم يف النظرات لتلك احلقائق الصوتيه وإلى طبيعة اللغة ذاتها
التي تسهم يف وضع حقائق قد تختلف عن حقائق لغات أخرى .عند مقارنة
الفوناتيكس بالفونولوجي يف أيامنا هذه ،ندرك أن الفوناتيكس أصبح ذا
مدلول أضيق نسبيا؛ إذ يقصد به فقط دراسة األصوات من حيث أنها
"أحداثا منطوقه فعليا"  actual speech eventsوهي ذات "تأثير سمعي
معني"  audible effectبغض النظر عن قيم هذه األصوات ومعانيها يف
لغة معينه :فهو إذاً يعنى باملادة الصوتية ال بالقوانني الصوتيه ،وبخواص
األصوات بوصفها "ضوضاء" noiseال بوظائفها يف التركيب الصوتي للغة
ما.
أما الفرع الثاني "الفونولوجي" فهو ال تقتصر دراسته ومناقشته على
أصوات لغة بعينها ،فهو يعنى بالصوت اللغوي يف عمومه والتعمق يف
مشكالت هذا الصوت بوصفه خاصة مشتركة بني اللغات جميعها .فهو
علم تنظيم األصوات ووظائفها كما أنه يعنى بتنظيم املاده الصوتيه
وإخضاعها للتقنني والتقعيد (أي وفق قوانني وقواعد) ،كما ويبحث يف
األصوات من حيث وظائفها يف اللغة .إن هذا الفصل بني الفوناتيكس
والفونولوجي جاء نتيجة تقدم البحوث العلمية يف مجال األصوات اللغوية
وخصوصا عندما توصلوا إلى أن "الصوت الواحد هو ذو صور نطقية
عديدة" تتنوع بتنوع السياق الذي يقع فيه .وهذا التنوع ليس مقصورا
على أصوات دون غيرها أو نطق بعض األفراد دون غيرهم ،وإمنا وجدوه
قاعدة عامة يف كل األصوات ومشتركة بني كل الناطقني باللغة املعينة.
فأدركوا أن صوتا معينا -كالكاف أو  kمثال  -يختلف نطقه من سياق
إلى آخر ،فوصف حدوثه أنه من أقصى احلنك مهموس غير أن نقطة
نطقه الدقيقه تختلف يف الواقع باختالف ما يجاوره من حركات ،فقد تكون

أوال :مدرسة براغ:
وهي مدرسة تشكيلية ذات بحث لغوي حديث ،كما أنها خاضت بحر الفروق
بني الفوناتيكس والفونولوجي ،وتأثر روادها بأراء العالم السويسري دي
سوسير من حيث أن الفونيم هو جانب غير مادي للصوت أو الصورة
الذهنية له وأن وظيفته هي التفريق بني معاني الكلمات ،كما وتأثروا برأيه
يف التمييز بني الكالم املنطوق بالفعل الصادر من املتكلم الفرد يف املوقف
املعني وبني اللغة املعينه ،واللغة املعينة يف رأيه التنطق واليتكلمها احد
وإمنا يتكلم الناس الكالم طبقا لقواعدها.
فالفوناتيكس هو علم أصوات الكالم وهو أقرب إلى علم الطبيعة منه إلى
علم اللغة  linguisticsوعندهم ليس بفرع من علم اللغة وإن كان وسيلة
لدراسة أصوات الفونولوجي لكن وظيفته دراسة األصوات املنطوقه بالفعل
يف الكالم ويهتم بحركة أعضاء النطق وأوضاعها ومالحظة الذبذبات
الهوائية الناجتة عن التحركات واألوضاع ويالحظ أحداث النطق من
مصادرها (أعضاء النطق) ودراسة وظيفة املصدر تفصيليا على نحو
ميكانيكي .أما الفونولوجي فهو علم أصوات اللغة  ،وهو عندهم فرعا
من علم اللغة  linguisticsفهو اليهتم بالوصف لدراسة األصوات وإمنا
عليه أن يدرس الفونيمات (وهي العناصر املكونة للمعنى اللغوي) وهي
عناصر عقلية ال مادية إمنا حتقيقها املادي بواسطة الصوت الفعلي أو
النطق كما ويعمق النظر يف الشعور أو الوعي اللغوي (the linguistic
 )consciousnessللبيئة املعينه ،فيدرس الصور الذهنيه الصوتيه ذات
القيم املميزه املكونه للكلمات واللغة ذاتها .ويختصرها أحد رواد هذه
املدرسة تروبتسكوي بقوله :إن الفوناتيكس يهتم مبنطق اإلنسان يف
احلقيقة والواقع عندما يتكلم ،على حني يهتم الفونولوجي مبا يظن أو
يتصور اإلنسان أنه ينطقه .ويضيف أوملان بأن الفوناتيكس هو علم أصوات
الكالم ومختص بدراسة األصوات من جانبها العضوي والفيزيائي ال جزءا
من علم اللغة ،بينما الفونولوجي هو علم أصوات اللغة أي أن الفونيمات
واملنتميات لعلم اللغة يخصص لها مكانا مستقال يف الفنولوجي كفرع منه.
والنتيجة هي أن أصحاب الفصل بني علمي األصوات الفوناتيكس
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الى اخللف أو األمام بحسب نوع احلركة التالية
وقد يكون بجهر أحيانا يف بعض املواقع .وعليه
فقد قرر علماء الصوت أن الفروق بني صور
الصوت الواحد هي فروق نطقيه محضه لوقوعه
يف سياقات صوتيه مختلفه وهي ليست فروق
ذات وظيفه لغويه أو عامال يف تفريق املعاني
يف الكلمات .وقد اختلف بعض العلماء يف هذا
الرأي فكان من أثر هذا اللون من التفكير أن
ظهرت نظرية جديده يف عالم الصوت اللغوي
لتصف بجانب كال من الفوناتيكس phonotics
والفونولوجي  phonologyوهذه النظرية شقت
طريقها بشكل مستقل عرفت بإسم phoneme
وترجمتها "الوحدة الصوتيه" phonetic unitوهنا
أيضا سنسميها "فونيم" تعريبا ال ترجمة لسرعة
التداول .وبإختصار أن الفونيم هو وحدة صوتية
قادرة على التفريق بني معاني الكلمات وليست
حدثا صوتيا منطوقا بالفعل ،فهي أمناط لألصوات "،"types of sounds
فصوت الكاف -kاملشار إليه سابقا -هو فونيم ،وارتباط الفونيم باملعنى
قد أعطاه ارتباطا مباشرا بالفونولوجي احلديث ،وليس معقول أن ننظر يف
املعاني إالوفق إطار لغة معينه .وقد استخدمها عالم اللهجات السويسري
(  ) J. Wintelerللتفريق بني املعاني والوظائف النحوية للكلمات .وهنا
ظهرت اختالفات يف اآلراء عند كثير من العلماء حول هذا املضمار فشكل
كل رأي مدرسة مستقلة ،ولنكتفي بتسليط الضوء على أبرزها وهي أربع
مدارس:

والفونولوجي يطابق عندهم التفريق بني جانبي الكالم االنساني(الكالم
املنطوق واللغة املعينة) ،أي انهم القائلني بثنائية الكالم اإلنساني يف دراسة
األصوات وهم أصحاب تقسيمه إلى علمني منفصلني.
وقد وجه لهذه املدرسة اعتراضا شديدا وعدم قبول التفريق بني اللغة
والكالم ،فاللغة والكالم جانبان لشيء واحد فإذا جاز التفريق بينهما
فهناك إذا لغة للفرد وأخرى للجماعة.
ثانيا  :مدرسة دي سوسير:
غير دي سوسير رأيه عن مدرسة براغ بعد أن كان من مؤسسيها ،فلم ميكنه
الفصل بني علمي الكالم وبالتالي فرق بني الكالم واللغة ألنه يجد حقيقة
منطقية يف مثل هذا التفريق بني الفوناتيكس والفونولوجي .لقد توصل إلى
أن الفوناتيكس هو علم تاريخي يبحث يف أطوار األصوات ألنه منذ بداية
نشأته خصص لهذا الغرض ويجب أن يبقى كذلك وهو فرع أساسي يف علم
اللغة .أما الفونولوجي فيدرس األصوات من اجلانب العضوي أو ميكانيكية
النطق وهو نظام مساعد لعلم اللغة ومقصور بشكل تام على الكالم
( )speech/ paroleوهذا يعني أن الفوناتيكس دراسة تاريخية فقط
ووصفية ،وأن الفونولوجي يتطابق مع الفوناتيكس عند أغلب الدارسني
حيث قصره على دراسة أصوات الكالم وهي يف رأي غيره املوضوع األصلي
للفوناتيكس ،ويختلف يف رأيه يف وضعهما بالنسبة لإلنتماء لعلم اللغة
أو عدمه وهذا عكس ماتراه املدارس األخرى .وأن هذا املعنى الضيق
للفونولوجي مقتصر على أصوات الكالم املنطوق دون اللغة .فهو يتوجه
لألصوات من ناحية دراستها العضوية والفسيولوجية .لقد توصل بعد
ذلك بدراسته إلى أن الفونولوجي تقرب من "علم االصوات العام" ووظيفته
وصف األصوات كأنواع أو أمناط عامه ويطلق عليها الفو نيمات (الوحدات
الصوتيه) ،وأما وظيفته فهو حتديد هذه الوحدات ووصفها وتصنيفها إلى
مجموعات وهذا اليتم إال باإلنطباع النفسي ،فيصعب حتديد أين يبدأ
الصوت واين ينتهي يف سلسلة الكالم عن طريق اإلشارة الى األعضاء
مالم تستطع تصوير حركة أعضاء النطق فوتوغرافيا ،ولكن باإلنطباع
السمعي لألصوات ميكن حتديد ذلك وإخبارنا بيسر .والميكن وصف
األصوات إال باإلشارة إلى العمل النطقي واليتسنى ذلك إال بدراسة جهاز
النطق ميكانيكيا .فدوسير يدرس الفونولوجي فسيولوجيا وسيكولوجيا،
واألصوات عنده منعزله كأمناط ووحدات نطقيه ،كما أنه يربط الفونوجلي
بالكالم املنطوق دون اللغة ويخرجه عن علم اللغة ،فهو مخالفا لغيره.
ويصعب عليه ربط الفونولوجي بالكالم (األحداث الفعليه املنطوقه -إذا
كان بدون اللغة -أي القواعد والقوانني العامة املتفق عليها بيئيا) ويناقش
سوسير مقطع الكلمة  syllableومشكالته يف إطار الفنولوجي ويؤكد مكانته
يف هذا العلم ،وهذا مايقرب رأيه برأي غيره إذ أنه من املعروف أن دراسة
املقاطع هي من صميم الفونولوجي ال الفوناتيكس عند املفرقني بني هذين
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م
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العلمني .ويف نظره أن هذه الوحدات أو األمناط لها حاالتها األخرى التي
تظهر يف سلسلة الكالم املتصل فيجب أن يكون هناك فرع آخر للفونولوجي
يدعى فونولوجي الكالم املتصل  combinatory phonologyوهو نافع ملن
اليفرقون تفريقا فعليا بني الفونولوجي والفوناتيكس.
فهذا الباحث قد قصر وظيفة الفونولوجي على دراسة األحداث الصوتيه
املنطوقه فعليا ،ويرى أن اجلانب العضوي للغة هو اجلانب اللفظي أو
الصوتي الناجت من احلركات العضوية جلهاز النطق وميكانيكيته.
ثالثا  :املدرسة اإلجنليزية:
ومؤسسها فيرث  Firthوالتزال مبادئها واجتاهاتها متثل اخلط التفكيري
لتالمذته من اإلجنليز وغيرهم ،إذ أنه حتى عهد قريب كانت الفونولوجي
عند اإلجنليز عامة تطلق على الدراسات التاريخية لألصوات (على عكس
رأي دي سوسير) ،على حني كان الفوناتيكس يشمل البحث الصوتي يف
عمومه من الناحية الوصفية دون تفريق للجانب املادي وغير املادي ،ودون
وجود فرعني من الدراسة ولم يكن هناك نظام مخصص لدراسة األصوات
عضويا وفسيولوجيا وآخر مستقل يبحث يف األصوات من حيث وظائفها
وقيمها يف التركيب الصوتي للغة .والفوناتيكس يشمل كال من الفوناتيكس
باملعنى الضيق والفونولوجي مبفهومه الدقيق .وأن الفونولوجي مقتصر على
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أنه قواعد علم األصوات ورموز الكتابه .لقد اتفقوا على أن الفوناتيكس
يشمل هذا املعنى أيضا منذ قرون طويله ،وليس هناك ضرورة ملحة تدعو
إلى التخصيص.
منذ انتشار التفريق بني هذين العلمني يف جميع أنحاء اوروبا ،اضطر
اإلجنليز الى تعديل نظرتهم ولكن يف حدود ودون املبالغة التي وقع فيها
األوربيون حني فصلوا فصال تاما بينهما ،فرأى اإلجنليز وجوب تسيير
أعمال هذين العلمني يف اتساق ومواءمة تامتني لتأتي نتائج البحث متكاملة
مؤتلفة رغم أنهما ميثالن مستويني مختلفني من الدراسة.
ويرى فيرث أن هناك الفوناتيكس التجريبي الذي ينتقل باألصوات إلى
مجال الفيزياء ملعرفة خواصه الطبيعية ،وهناك الفوناتيكس ذو املعنى
الضيق املقتصر على تسجيل املاده الصوتيه لتحليلها فيزيائيا وفسيولوجيا.
وينتهي اإلجنليز إلى نتائج مفادها أوال :أنه الميكن فصل الفوناتيكس
عن الفونولوجي يف حال من األحوال فكالهما جزء اليتجزأ من علم اللغة
وليس خطأ أن يطلق عليهما إسما واحدا.
ثانيا :حتى يف حالة فصل الفونولوجي عن الفوناتيكس فال يعدو أن
يكون منهجا لتنظيم مادة األخير أو هو الفوناتيكس نفسه أصبح وظيفيا
وعمليا .ويف السنوات األخيره طورت املدرسة اإلجنليزية يف الدراسات
الفونولوجية لتصبح ذات فرعني متصلني هما فنولوجي الوحدات للبحث
يف األصوات كأمناط لألصوات وهي مادة التركيب الصوتي للغة املعينة،
ومن هذه األمناط األصوات الصامته  consonantsواملتحركة vowels
وهناك فونولوجي الظواهر التطريزية  prosodic phonologyوهو النظر
يف الظواهر التي تنسب الى سلسلة املنطوق كله جملة أو عبارة أو كلمة أو
مجموعة ،وظاهرة الطول والقصر والنبر يف األصوات .وهناك اجتاهان
آخران هما :التفريق التام بني الفوناتيكس والفونولوجي (كمدرسة براغ)،
االهتمام باجلانب التطبيقي للدراسات اللغوية حسبما رسمه فيرث وهو
أن الفوناتيكس والفونولوجي الميكن فصلهما عن بعضهما من الناحية
التطبيقيه وأنه ميثل حلقة وصل بني الفوناتيكس وعلم اللغة.
رابعا  :املدرسة االمريكيه:
وميكن تلخيصها يف ثالث مراحل ففي املرحلة األولى أخذت منحى املدرسة
اإلجنليزية يف البداية وهي دراسة األصوات على نحو علمي فيطلقوا
مصطلح الفنولوجي على الدراسة التاريخية لألصوات ،مستخدمني
مصطلح الفوناتيكس للدراسات الصوتية العامة والتي التهتم بالتفريق
الواضح بني جانبي األصوات التي كانت تنظم الكثير من مسائل الفونولوجية
احلديثة .أما يف  -املرحلة الثانية  -عندما تقدموا يف الدراسات الصوتية

شعروا بضرورة تخصيص منهجني متخصصني متميزين لدراسة األصوات.
فاطلقوا إسم "الفوناتيكس" على دراسة اجلانب املادي لألصوات واملمثل يف
اآلثار السمعية الناجتة عن عملية النطق .وعلى عكس التقليد اإلجنليزي
واألوروبي السائد ،فهم لم يستعملوا املصطلح فونولوجي لدراسة األصوات
من جانبها الوظيفي اللغوي ألرتباطه مبعنى قدمي ثابت يف أذهان الناس
وهو اطالقه على الدراسات التاريخية لألصوات .لذا فقد اختاروا
مصطلحا آخر وهو الفونيم لشدة ارتباطه مبنهج الفوناتيكس واعتماد كال
منها على اآلخر .ويلخصوا رأيهم بأنه ميكن تناول األصوات بثالث طرق:
أولها من جانبها املادي تسجل خواصها النطقية والفيزيائية عن طريق
الفوناتيكس الضيق او الفوناتيكس احملض  pure phoneticsبفروعه
الثالثة الفوناتيكس النطقي ،الفوناتيكس الفيزيائي ،والفوناتيكس املعملي
أو التجريبي .
وثانيهما التعرف على األمناط والوحدات الصوتية املكونه للنظام الصوتي
للغة املعينة عن طريق اخلبرة واملالحظة الذاتية املعروفة بعلم األصوات
العملي  practical phoneticsوالينظر إليه كنهجا علميا ،وإمنا هو مهارة
وفن.
وثالثهما النظر إلى األصوات بوصفها وحدات مميزة للمعنى يف اللغة،
وهي محور دراسة هذه املدرسة ومناقشتها حتت مسمى الفونيم وأحيانا
مبسمى الفونولوجي وهي جتمع بني الطريقتني األوليتني وحتول العمل
الصوتي إلى مجموعة قوانني وقواعد عامة وهذا هو النهج العلمي الدقيق.
وبإرتباط هذه األفرع الثالثة فإنه يجعلها جزءاً اليتجزأ من علم اللغة.
أما  -املرحلة الثالثة  -فهي املعاصرة وهي مرحلة تشعب الدراسة يف
استخدام املصطلحات اجلديدة وظهور اجتاهات جزئية أو فردية يف
مجال الدراسات الصوتية احلديثة عند األمريكيني ،لقد استخدم مصطلح
( phonemicsعلم الوحدات الصوتية  -بدال من الفونيم -ولنعربها إلى
الفونيمات) وهذا يشمل خطوة واسعة ألنه أصبح علما له خواصه ،ومن
آثار تقدم هذه الدراسة أنها اختصت يف التعمق يف الفونيمات كاألصوات
الصامته واحلركات بوصفها عناصر مكونه للتركيب الصوتي للغة .كما
اهتمت بدراسة الفونيمات األخرى التي اطلقوا عليها (supra-segmental
 )phonemesأي الفونيمات فوق التركيبية كالظواهر الصوتية التي ليست
جزءا من التركيب نفسه ،وقد أثارت انتباه الباحثني يف الفوناتيكس
الفيزيائي عالج عيوب السمع وهندسة الصوت وغيرها ،كما وقد ظهر
بينهما علم الفونيمات الصريف  morpho phonomicsويسميه اآلخرين
غير األمريكان  morpho phonologyويختصر  morphonologyووظيفته
حتليل ووصف مايعرض على هذه املورفيمات من تركيبات وصور صوتيه.
ومع ذلك التشعب فإن األمريكيني يربطون هذين الفرعني ببعضهما ،ومن
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مظاهر هذا الربط نسبتهما معا لعلم اللغة على
أنهما منهجني من مناهجه .فهم الينسبوا علم
الفوناتيكس إلى علم اللغة بل ينسبونه الى علوم
اخرى كالفيزياء والفيسيولوجيا.
بني علم األصوات وعلم اللغة:
البد لنا من معرفة عالقة هذين العلمني ببعضهما
بشكل موجز إذ البد أن نلم بهذين الطرفني لنكون
منهما صورة واضحة محددة -أعني علم اللغة
وعلم األصوات بفرعيه (الفوناتيكس والفونولوجي
أو علم الفونيمات) -وماهي طبيعة هذه العالقة.
هناك أربعة اجتاهات حتدد هذه العالقة تلخص
يف:
أحدهما :أن الفوناتيكس فرع مستقل عن علم
اللغة وليس جزءا منه ،أما الفونولوجي ونظيره
(علم الفونيمات) فهو أحد فروع اللغة وجزء
أساسي من مناهجه .ففريق منهم يفرق بني
الكالم املنطوق  speechوبني اللغة language
وفريق يعتني بالفوناتيكس ويتعمق يف دراسته
فيربطوه بعلوم غير لغويه كالفسيولوجيا والفيزياء واعتباره فرعا من هذه
العلوم.
وثانيهما :أن دي سوسير عنده أن الفوناتيكس جزءا اليتجزأ من علم اللغة
على حني يرى أن الفونولوجي نظام من البحث ثانوي بالنسبة لهذا العلم
ويف الوقت نفسه خاص بالكالم ال اللغة رغم أنه صاحب فكرة التفريق بني
الكالم واللغة وهي التي قادت عددا من الناس الى الرأي السابق بوضع
الفوناتيكس والفونولوجي وعالقتهما بعلم اللغة.
اإلجتاه الثالث :يقول بأن الفوناتيكس فرع من فروع علم اللغة اجلانبي ،أما
الفونولوجي فهو فرع أساسي منه ،ومن أنصار هذا الرأي هوكيت األمريكي
وله أنصار كثيرون من بينهم العديد من تالمذة فيرث اإلجنليزي.
ويرى اإلجتاه الرابع أن كال من الفوناتيكس والفونولوجي (ونظيره علم
الفونيمات) كالهما جزء اليتجزأ من علم اللغة وليس أحدهما أهم أو
أشد ارتباطا من اآلخر بعلم اللغة .ومن أنصار هذا اإلجتاه بلومفيلد
الذي يقسم علم اللغة الى فرعني رئيسني علم األصوات وعلم الداللة
(السيمانتيك  :)semanticsفاألول يشمل اجلانب الصوتي والثاني يشمل
علم القواعد واملعجم .فاللغة عند هؤالء لها ثالثة جوانب :املادة األساسية
 substanceاملتمثلة يف األصوات ،والصيغة أوالتركيب  ،structureوسياق
احلال  ،contextوهو يعني ربط اللغة بالظروف واألحداث اخلارجية
يف البيئة .فهذه اجلوانب الثالثة تعنى بدراستها نظم أو مستويات لغوية
تتحد يف إطار واحد عام أسموه "علوم اللغة " linguistic sciences
(بصيغة اجلمع) ويفصل بعدها ان املخصص لدراسة املادة الصوتية هو
الفوناتيكس ،والذي يقوم بدراسة اجلانبني اآلخرين معا فهو ماسموه "علم
اللغة" ( linguisticsبصيغة املفرد) حيث تنضوي حتت طائلته مستويات
فرعية هي علم القواعد واملعجم املختصان بدراسة التركيب ،باإلضافة
لعلم الداللة أو السمانتيكس  semanticsالذي يربط اللغة بسياق احلال
" ، "contaxtفالفوناتيكس هو قسيم علم اللغة وليس جزءا منه إذ يكونا
علم اللغة حتى قيل "إذا كانت اللغة عبارة عن ضوضاء تتسم بالتنظيم فإن
الفوناتيكس يدرس ضوضاء علم اللغة ويبحث يف هذا التنظيم وقواعده" .
أما الفونولوجي فهو املستوى اخلاص من البحث اللغوي وهو الوسيط بني
الفوناتيكس وعلم اللغة ووسائل ربط املادة الصوتية بالصيغة أو التركيب
اللغوي وهو واضع أصوات اللغة يف أمناط ونظم تستغل يف بناء التركيب
اللغوي وعناصره .فارتباط كل من الفونولوجي والفوناتيكس ومايتعلق بهما
ويتفرع منهما بعلم اللغة هو ارتباط وثيق إذ الغنى ألحد هذه الثالثة عن
اآلخر ،وهما مرحلتني من مراحل البحث يف علم اللغة فمادتهما هي
أصوات اللغة ■.
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حوار

حوار /سلمان العيد
خالل العقود الثالثة األخيرة منا سوق السيارات يف البالد بشكل الفت ،إذ ارتفعت وتيرة النشاط فيه ،وتعددت
مجاالت العمل من البيع والشراء والصيانة والتأجير والنقل ....الخ ،وتضاعفت االستثمارات التي قدرت باملاليني،
وزادت املؤسسات العاملة مبوجب ذلك ـ وتنوعت مجاالت االستثمار ،وشاعت الكثير من الطروحات واألفكار لتطوير
هذا النشاط وتنميته مبا يخدم املصالح العامة..
ويف هذه احللقة من حلقات حوارات مجلة (اخلط) نلتقى أحد العاملني البارزين يف هذا السوق ،وهو محمد
بن حسن آل فردان ،الذي تنقل يف أكثر من مجال ضمن هذا النشاط ،إذ بدأ حياته عام ًال ضمن مؤسسة والده
ثم شريكا ،ثم مدير ًا ،وجل نشاطه يف مجال السيارات ،لكنه اجته صوب نشاط التأجير والنقل املدرسي فقط،
مركز ًاجهده ونشاطه يف هذين النشاطني ،موضح ًا الظروف التي أدت إلى ذلك لنسمع ماذا يقول آل فردان يف هذا
الشأن ،من خالل احلوار التالي:

محمد آل فردان لــ "الخط"

االستثمار في السيارات إضافةجديـــــــ
ـــــ كيف نشأت عالقتكم بعالم األعمال؟

ـــ أنا محمد بن حسن عبداهلل آل فردان ،من مواليد محافظة القطيف ،بها
ولدت وتربيت وأنهيت الدراسة االبتدائية واملتوسطة والثانوية ،وحصلت ـ
بتوفيق اهلل ـ على شهادة البكالوريوس يف إدارة
األعمال من جامعة امللك فيصل عبر التعليم عن بعد ..بداية حياتي العملية
طريق الوالد يرحمه اهلل ،فهو الذي زرع فينا جميعا ـ إخواني وأنا ـ حب
العمل واملبادرة واملثابرة والقناعة والبحث عن الفرص اجليدة واستغاللها،
فكان يف البداية يعطينا أنا وأخي األكبر علي ،راتبا مقابل عملنا معه ،ثم
جعلنا معه شركاء يف مؤسسته ،يتقاسم معنا العائد مع استمرار الراتب،
وبعد وفاته صار العمل كلّه لدينا ،على هيئة شركة ذات توصية بسيطة،
مبشاركة اإلخوة واألخوات مع الوالدة حفظها اهلل.

ـــ

علي
سيارات
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ـــــ وماذا كانت طبيعة العمل الذي كلفكم به الوالد يرحمه اهلل؟

بداية عملنا مع الوالد هو بيع وشراء السيارات املستعملة ،حيث
نقوم بصيانتها وإعادة تأهيلها ثم بيعها مع عائد معقول جراء
هذا العمل ،وكنا نعمل يف هذا املجال انا وأخي علي خالل
فترة الدراسة،
واستمر الوضع بنا ملدة عامني ،ثم أخذنا وكالة توزيع
سيارات املازدا والفورد ماركوري من احلاج حسني
رضا ،وذلك يف العام  1989واضيفت لنا فيما بعد
الكيا بعد دخولها السوق السعودي وبقينا وكالء
وموزعني لهذه السيارات يف القطيف حتى
العام  1992حيث عملنا يف استيراد السيارات
األمريكية ،ومن ثم تسويقها يف السوق احمللية،
وتركنا وكالة السيارات املذكورة ،مبعنى أننا
تركنا العمل يف السيارات اجلديدة ،لنعمل يف
السيارات املستعملة ،وذلك بدافع املصلحة،
ويف عام 1994اشترينا مؤسسة قائمة للنقل
اخلاص (الليموزين -وتأجير سيارات) ،وأصبح
أخي علي يف املعرض وأنا يف مكتب الليموزين
والتأجير والوالد رحمه اهلل يف مكتب العقار

حوار

الوهمية أفسدت جتربتنا
يف توطني سوق الليموزين
نشاط التأجير كان خيارنا
األفضل بعد البيع والشراء والنقل

والد الضيف املرحوم احلاج حسن الفردان يف هيوسنت بالواليات املتحدة عام  1993م

ــــــدةلكل خياراتنا التنمويةالسعودة
وكان املشرف العام على العمل ويف عام 1996م اشترينا مؤسسة
قائمة وهي مغسلة اخلط للسيارات وأصبحت مسئوال عنها لفترة
وجيزة وبعدها خرج أخي تيسير من اجلامعة وأصبح مسؤوال عنها
فتوزعنا نحن اإلخوة الثالثة كل واحد تولى فرعا من فروع مؤسسة
الوالد رحمه اهلل ،ويف عام 1998م انتقل الوالد الى رحمة اهلل ومت
حتويل املؤسسة الى شركة باسم اخي االكبر علي حتت مسمى
(شركة علي حسن آل فردان وشركاه) ويف تلك الفترة أضفنا لعملنا
نشاطا آخر هو نشاط النقل املدرسي الذي بقي مع نشاط التأجير
وهما النشاطان األساسيان لدينا يف الوقت احلاضر مع املغسلة ،ومت
التوقف عن العمل يف الليموزين وكذلك يف املعرض.

عقبة تواجهنا نقابلها برحابة صدر وهدوء تامني ،ونسعى لتجاوزها
بأقل اخلسائر ،ويف هذا الطريق عقبات عديدة ومشاكل ال تعد وال
حتصى ،كونك تقدم للناس آلة وتتعامل مع نفوس وشخوص مختلفة
يف كل شيء.
ـــــ بناء على ذلك رمبا كان سؤاال تقليديا ،يأتي يف هذا الصدد
يتمثل يف أن التعامل يف بيع وشراء وتأجير السيارات ينطوي على
حاالت عديدة من الغش والتزوير وما شابه ذلك ..كيف جتاوزمت
مثل هذه احلاالت؟

ـــ يف الواقع أننا نتعامل مع اآلخرين ويهمنا النتائج ،ونسعى أن نكون
إيجابيني يف نشاطنا ،ونقدم اخلدمة على أكمل وجه ،ويف الوقت
ـــــ من الواضح أن الوالد أقحمك يف هذا املجال ،فهل وجدت نفسه نعمل جاهدين على حفظ حقوقنا ،لذلك وضعنا ألنفسنا
قوانني حتمينا يف هذا اجلانب ،وساهم قرار التأمني اإللزامي على
القابلية يف ذاتك للعمل فيه؟
ـــ يف احلقيقة أنا لم أتصور نفسي يف غير هذا املجال ،ففي حياتي املركبات يف حل العديد من املشكالت التي تتولد جراء التعامل مع
السيارات.
العملية لم ألتحق بوظيفة حكومية ،فأنا أخذت
من قدوتي األولى ومثلي األعلى وهو والدي
حب العمل يف هذا الشأن ،الذي أحببته،
ولو لم أحبه ملا بقيت فيه طوال هذه الفترة،
إذ تطور العمل لدينا وبتنا نعمل أيضا يف
مجال النقل املدرسي ،ولدينا أنشطة خارج
هذا اإلطار لكنّها بسيطة جدا.
ـــــ قبل الدخول يف التفاصيل ،نود أن
نسأل كيف كان تعامل الوالد ،وكيف خلق
فيكم صفة حب العمل والتجارة؟

ـــ رغم أن شهادتي يف والدي مجروحة ،لكن
احلق البد أن يقال ،فهو الذي علّمنا كيفية
التعامل مع الناس ،وكان يضرب لنا أمثلة
متداولة ،ويؤكد على مسائل الصدق وإعطاء
كل ذي حق حقه ،والقبول بالربح القليل،
فكان يحفزّنا ويشجعنا على كل عمل حتى
لو كان بسيطا وعائده متواضعا ،لذلك فأي

يف املعرض 1412هـ
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م

23

حوار

لدينا زبائن مستأجرة
للسيارات منذ أكثر من خمس
سنوات
يف سنوات ماضية كانت
السيارات املستعملة أكثر
جدوى من اجلديدة
سوقنا مفتوحة ألشكال عدة
من املنافسة واملستفيد األول
هواملستهلك

والد الضيف رحمه اهلل مع أبوشكري حسن السنان وأبو طه عبدالكرمي احلداد وابوعبداهلل العباس

ـــــ ولكن يتحدث البعض من الناس عن عمليات غير سليمة تصدر مختلفا عن كافة املؤسسات األخرى فلم نستطع االستمرار فتخلّينا
من جتار السيارات ،واملتعاملني مع هذا القطاع ..ماذا تقول ردا على عن النشاط واقتصر نشاطنا يف مجال السيارات على التأجير مع
ذلك؟
مغسلة السيارات والورشة وهي مخصصة لصيانة سياراتنا ،ثم
ـــ كل مجال جتاري مع ّرض لالتهامات ،كما ال يخلو أي نشاط من النقالملدرسي الذي نقدمه يف املوسم الدراسي.
ضعاف النفوس ،وكما اتهم العقاريون واملقاولون والتجار كذلك احلال ـــــ ماذا تقصدون بالطريقة اخلاصة التي تتعاملون بها يف خدمة
بالنسبة للعاملني يف قطاع السيارات ،فمن السهل إطالق االتهامات النقل اخلاص (الليموزين)؟ـ
لكن من الصعب اثباتها وتعميمها على الكل ،ولكن علينا النظر ــ إن مشروع الليموزين كان مؤسسة قائمة وتعود ألحد املستثمرين
إلى املوضوع من جانب آخر وهو كيف سيكون الوضع لو لم تكن احملليني ،قمنا بشرائها وكان مشروعا ناجحا بكل املقاييس ،لكن بفعل
لدينا مؤسسات لبيع وتأجير وصيانة السيارات ،هل سيكون الوضع عوامل مختلفة زادت حركة سيارات النقل اخلاص التي تعتمد على
طبيعيا؟ هذا فضال عن أننا كمقدمي خدمة نتعرض لعمليات اعتداء السيارات متوسطة احلجم (املايكرو باص) ،فأخذت حصة جيدة من
وجتاوز على ممتلكاتنا بصورة مؤملة جدا.
السوق ،فلم يكن مبقدورنا املنافسة يف هذا الشأن ،وكان هذا سبب
من
أكثر
يف
تعاملتم
أنكم
حتدثتم
ـــــ من خالل عرضكم السابق،
أساس يف تركنا لهذا النشاط ،لكنه ليس السبب األول،إمنا السبب
نشاط يعتمد على السيارات منها البيع والشراء ،ثم التأجير ،ثم أننا كنا نعتمد يف عملنا يف هذا املجال على العمالة الوطنية بنسبة
الليموزين ،بعدها اقتصرمت على التأجير والنقل املدرسي فقط %100 ،فالسائق وامليكانيكي وموظف االستقبال وحتى من يقدم
التحول وعدم االستمرار يف تقدمي اخلدمة والسلعة؟
ملاذا هذا
ّ
الشاي والقهوة كانوا من املواطنني ،فحني تأتي إلى احملل جتد خلية
ـــ الحظنا أن عملية البيع و الشراء صعبة بعض الشيء والعائد نحل كلّها عمالة محلية تقدم خدمة مباشرة للناس ،فالسائق املواطن
ّ
غير محفز بالنسبة لنا ،وبعد عشر سنوات من النشاط تخلينا هو الذي يعرف العناوين واملواقع بشكل جيد ،وكانت األسر متفاعلة
عنه ،ولكن لدينا منط من التعامالت على هذا الصعيد مع بعض معنا ،نتلقى اتصاالت لطلب اخلدمة يف ساعات متأخرة من الليل..
املعارض ،وبالنسبة للخدمة اخلاصة (الليموزين) كان منط تعاملنا عدا أن تطورات السوق احمللية ،وظهور السعودة الوهمية ،جعلتنا
نتخلى عن املشروع ،فالبعض بات يواجهنا
باحلقيقة امل ّرة بقوله":انتم متنحوني راتبا
شهريا مقابل ثمان ساعات عمل ،يف حني
استطيع احلصول على الراتب نفسه
وأنا جالس يف املنزل!!!" ..لهذه األسباب
توقف املشروع بعد أن كان جتربة ج ّيدة
يف السعودة.
ـــــ ولكن أال ترى أن اغالق نشاط معني
ينطوي على شيء من املغامرة ،خاصة
وأن قطاع التأجير الذي قصرمت
نشاطكم عليه يبقى هو اآلخر محفوفا
باخلطر بالنظر إلى ظاهرة اتساع ملكية
السيارات؟

ــ سوق السيارات يف اتساع تام ،وعمليات
التسهيل والتمويل ساهمت يف جعل ملكية
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يف معرض املجيدية 1412هـ

يفضلون السيارات
السيارة متاحة لقطاع أوسع من الناس ،الذين باتوا ّ
اجلديدة بدال من القدمية ،لوجود إمكانية للتملك..
بينما التأجير يبقى خيارا قائما يف سوق السيارات فهو لدى معظم
وكاالت السيارات واحدة من وسائل التملك يف الوقت احلاضر،
وبالنسبة لنا فهو لتلبية احلاجة االضطرارية للسيارة لدى العديد
من فئات املجتمع ،ولدى فئات غير قليلة من العمالة الوافدة ..وهنا
يفضلون االستئجار على التملك،
أود أن اشير إلى أن بعض العمالء ّ
فلدينا زبون مستأجر ألكثر من خمس سنوات ،ملتزم بالسداد
اليومي ،ويف نهاية كل سنة يأتي لتغيير موديل السيارة ،ويحدث أن
مفضال
نتصل به ليأتي لتغيير املوديل ويأخذ موديال أحدث فيرفض
ّ
السيارة القدمية ..يضاف إلى كل ذلك إن كافة الشركات الكبيرة
تفضل االستئجار على الشراء ،وأقرب مثال على ذلك شركة ارامكو
ّ
السعودية ،بناء على كل ذلك فاالستئجار نشاط قائم بذاته ،ونحن
متفائلون باملستقبل األفضل.
ـــــ بناء على ذلك هل لديكم خطط للتوسع؟

ـــ لدينا خطط للتوسع ،ولكن يف حدود نشاطنا يف التأجير والنقل
املدرسي ،نسعى ألن نفتتح فروعا جديدة أخرى يف مناطق القطيف
املختلفة.

مع عدد من االصدقاء 1421هـ

مبختلف األشكال واألحجام ..وإذا كانت حقب الستينيات وحتى مطلع
التسعينيات اعتمدت السيارات على قوة الهيكل ،جند سيارات
هذا الزمن تعتمد على التكنولوجيا أكثر من اعتمادها على القوة
اخلارجية ،كما أن العمر الزمني للسيارات احلديثة بات أقل منه
بالنسبة للسيارات يف الزمن السابق ،واملستقبل ـ بناء على كل ذلك ـ
مفتوح ملختلف االحتماالت.
ـــــ يف ختام هذا اللقاء ماذا يقول محمد آل فردان؟

ـــ أقول بأن قطاع السيارات قطاع متطور وينطوي على العديد من
الفرص االستثمارية ،التي ميكن من خاللها استيعاب القوى العاملة
الوطنية ،وكل ما امتناه هو أن يكون القطاع واعدا لشبابنا ،يحققون
من خالله العيش الكرمي ،وتقدمي خدمات للوطن وللمواطنني من
خالل هذا القطاع الهام ،الذي أمتنى أن يكون داعما لكل خياراتنا
التنموية ،فبالدنا ماضية ـ وهلل احلمد ـ نحو املزيد من النمو والتطور
يف مختلف املجاالت ..وأشكركم أوال وأخيرا على إتاحة الفرصة
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ■.

ـــــ وماذا أضاف لك ادخال املغسلة والنقل املدرسي ضمن النشاط؟

ـــ كال النشاطني خدمة نقدمها للمجتمع ،وتل ّبي حاجة ماسة يف
السوق احمللية ،وما دامت هناك حاجة فالنشاط يبقى ناجحا ،وعلى
املستثمر أن يفكر يف حتسني مستوى اخلدمة ،وهذا ما نسعى له
يف الوقت احلاضر ..واإلضافة التي حصلنا عليها هي أننا بقينا يف
السوق تبعا للطلب واحلاجة ،فالغسيل يدخل ضمن إطار الصيانة
والعناية بالسيارة وهو مسألة حيوية لالعتناء بالسيارة.

صورة من حفل الزواج

ـــــ بناء على كل تلك املعطيات كيف تصفون سوق السيارات يف
الوقت احلاضر؟

ــــ سوق السيارات يف تطور مستمر وتوسع دائم ،أبرز معالم ذلك هو
تعدد املاركات والوكاالت ومصادر التوريد ،فلم تعد السوق تعتمد على
السيارة األمريكية ذات االسم الفالني ،وإمنا جتد املنافسة قائمة بني
السيارات األمريكية مع األملانية واليابانية والكورية ،ويف السنوات
األخيرة دخلت السيارات الصينية ولكن بخجل ،والعامل احلاسم
يف ذلك هو اجلودة ورغبات الزبون ،فوق ذلك فإن املاركة الواحدة
للسيارات جتد حتتها عدة أسماء وعينات مختلفة من السيارات،

الضيف مع املرحوم والده واخيه علي يوم زواجهما يف  1ذي احلجة 1408هـ
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مقال

قصور األفراح مشروعـــــــ
الخط ـ خاص
ازدهرت في السنوات األخيرة ظاهرة صاالت األفراح والمناسبات ،التي باتت سمة محافظة القطيف،
فقلما تجد موقعا ليس به صالة أو استراحة أوقاعة ،وكلها أسماء ترمز إلى مسمى واحد ،وهي
مكان مناسب ومخصص إلقامة مناسبة عامة.
هذه الظاهرة االجتماعية االقتصادية ،جاءت جراء ظروف معينة شهدتها المحافظة مع بداية
األلفية الحالية ،وعكست ـ بظهورها وخدماتها وشكلها وجمالها ـ مستوى الوعي االستثماري
والفني القائم في المحافظة ،وساهمت ـ بصورة مباشرة وغير مباشرة ـ في تحريك رؤوس أموال
محلية في مشروعات ذات قيمة مضافة لالقتصاد والمجتمع ،من جهة كونها قد غيرت صيغ االحتفال
بالمناسبات االجتماعية كاالعراس ،وحددت مواقعها ،وبذلك ساهمت في فتح مجاالت عمل لعدد
من األشخاص والمؤسسات فكانت رافدا للدورة االقتصادية في البالد.
وبالنظر إلى الربحية الكبيرة التي تحققها هذه المشروعات ،دخل نطاقها عدد كبير من المنافسين،
من بينهم بعض المؤسسات االجتماعية كاألندية والجمعيات الخيرية ،ما يعني بأن المستقبل
يوحي بضرورة وضراوة المنافسة ،وأهمية التطور والنمو ،لتتحقق المقولة التي ال خالف عليها وهي
"البقاء لألفضل".
كيف نشأت هذه الصاالت في المحافظة؟
ماهي الخدمات التي تقدمها؟
ما تأثيرها على الحياة االقتصادية واالجتماعية بشكل عام؟
ما هي صورة المستقبل؟
نحاول في هذه السطور ان نجيب عليها؟
الكارثة تطلق املارد:
قبل أكثر من  15عاما تع ّرضت محافظة القطيف إلى حادثة يف بلدة
القديح هزّت املجتمع مبختلف فئاته ومواقعه ،وعلى الصعيدين الشعبي
والرسمي أيضا متثل ذلك يف حدوث حادثة حريق طالت خيمة أعدت
إلقامة حفل زواج ،أدت إلى وفاة عدد من النساء ،مبن فيهن الزوجة..
وعلى أثر ذلك مت منع إقامة أي حفل زواج يف خيمة لم تعد لهذا الغرض،
ولم تتوافر فيها شروط السالمة ،وقد قام خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز (يوم كان وليا للعهد) بتقدمي هدية ألهالي القديح
بإقامة قاعة مخصصة لألفراح يف البلدة واحملافظة بشكل عام.
بعد ذلك شهدت احملافظة ما يشبه الطفرة يف هذا املجال ،وباتت قاعات
األفراح يف كل مكان ،واستتبع ذلك االطالع على التعليمات اخلاصة على
اإلجراءات املنظمة لترخيص وإقامة مثل هذه املشروعات ،واملعايير الفنية
التي ينبغي ان يلتزم بها أي مشروع من هذا القبيل.
إن قاعات أو صاالت أو قصور األفراح واملناسبات ـ بعد حادثة حريق
القديح املؤملة ـ باتت قطاعا استثماريا ،رمبا رآه البعض سهال ومجديا،
لكونه يل ّبي حاجة معينة يف املجتمع ،مبعنى أن ثمة طلبا قائما بشكل دائم
على خدمات هذه املشاريع ،وهذا الطلب يعد دائما ومستمرا طوال العام،
إذ تعدى نطاق اخلدمات املقدمة من قبل هذه القاعات حدود األفراح
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ليشمل املناسبات بشكل عام ،مثل الندوات واحملاضرات واألمسيات
األدبية واحتفاالت التكرمي والدورات التدريبية وورش العمل ومنتديات
االستثمار وما شابه ذلك.
على ضوء ذلك باتت هذه املشاريع ذات قيمة مضافة كونها ساهمت يف
حركة االستثمار ،وتوفير فرص عمل للشباب السعودي ،فالصالة أو القاعة
هي عبارة عن مشروع صغير أو متوسط ذي عائد مجد ،كما أنها قد
توفر فرص عمل ـ ولو بدوام جزئي ـ لعدد من الشباب السعودي،وذلك يف
مجاالت التنظيم والضيافة واالستقبال واحملاسبة ....وغير ذلك.
ولم يتوقف األمر عند هذا احلد ،بل أن صاالت األفراح واملناسبات باتت
قطاعا قائدا لقطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى ،فهي زبون دائم وضيف
خفيف الظل على املطاعم واملخابز ومحالت بيع احللويات واملكسرات
واخلضروات والفواكه ،فضال عن محالت الكوشات والورود ،وفرق الفنون
الشعبية املتخصصة يف تقدمي الفقرات املالئمة لكل مناسبة ،ومؤسسات
النقل الداخلي والعاملني فيه بشكل فردي ،هذا فضال عن أن القاعات
باتت دائمة للسياحة الداخلية بشكل مباشر وصريح.
ورغم أن االشتراطات الفنية لهذه املشروعات موجودة يف ملفات الوزارة
والبلديات التابعة لها ،إال أنها غير معروفة وال يتم احلديث عنها يف القطيف،
ألنها ـ كما قلنا قبل قليل ـ تقام يف مواقع غير مخصصة لهذا الغرض

مقال

ـــــات استثمارية بصبغة اجتماعية
الغامن:
الصاالت مشروعات اجتماعية
حتولت إلى الربحية املباشرة
ّ
فقط ،،حينها صدرت أو مت تسليط الضوء على
تلك االشتراطات التي تتناول متطلبات إنشاء
هذه الصاالت والتي تشمل اشتراطات املوقع
وإجراءات الترخيص واالشتراطات الفنية
(املعمارية واإلنشائية والكهربائية وامليكانيكية
والصحية) ،واشتراطات السالمة ،وااللتزام
باملسألة الشرعية من عدم االختالط بني النساء
والرجال ،وكافة االشتراطات التي متنع حدوث
ضوضاء أو ازدحامات مروية تعطل احلركة.
هذه االشتراطات حتدث عنها املهندس علي
املال (صاحب مكتب استشارات هندسية) بقوله
أنها مبثابة الضمانة لنجاح هذه املشروعات
التي تقدم خدمة ماسة للمجتمع ،داعيا يف
الوقت نفسه إلى عدم املبالغة يف الشكليات
داخل الصاالت ،وأن تتسم بالبساطة التي
بدورها متنح الصالة اجلمال املطلوب ..منوها
بأن أغلب الصاالت املوجودة يف محافظة
القطيف ،خصوصا الكبيرة منها لها
املال:
وجاهة ،وباتت خيار مفضال لكافة
األهالي إلقامة مناسباتهم فيها.
التنظيمات الرسمية
وقال املال إن جهدا كبيرا يبذل يف
هذه هي حماية لكفاءة الصاالت
الصاالت ،وكما نرى أن بعض الصاالت
باتت عالمة بارزة للمحافظة.
من جانبه قال الدكتور رائد القديحي
(صاحب مكتب استشارات هندسية)
بأن ظاهرة الصاالت متثل حاجة ،كونها أفضل من اخلياالت األخرى التي لها تطبيقاتها
املختلفة ،لكن مما يؤسف له بأن عددا ال بأس به من الصاالت يف القطيف غير مرخصة،
بالتالي فهي ال تخضع لالشتراطات التي وضعها اجلهات املعنية لتنظيم هذه الصاالت،
بالتالي فهي بحاجة الى تنظيم منعا للحوادث التي تكررت ،ما يقتضي إعادة تصميمها.
وأوضح بأنه وعلى ضوء احلوادث األمنية والسالمية التي شهدتها البالد يف اآلونة األخيرة
فإن الصاالت بحاجة إلى إعادة تصميم ،بل حتى املساجد ينبغي أن يعاد تصميمها بطريق
علمية تقلل من املخاطر فيما لو وقع طاريء ال سمح اهلل ،وهذا األمر يتأكد أكثر يف صاالت
األفراح التي ينبغي أن تكثر بها املخارج خصوصا تلك املخصصة للعنصر النسائي الذي تقل
سرعته يف عملية اخلروج يف حاالت الطواريء ،إذا ما قورن بالعنصر الرجالي.
وذكر بأنه قام بتصميم عدد من الصاالت وقام بزيادة عدد املخارج ،ووضعها بصورة أوسع
جتنبا ألي حوادث من هذا القبيل.

م .علي املال
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مقال

الصاالت أعطت دفعة قوية
للعشرات من املشروعات الصغيرة
الصاالت داعم قوي ومباشر
للتجارة والسياحة الداخلية

اخلالصة أن صاالت األفراح يف محافظة
القطيف جاءت نتيجة حاجة ماسة يطلبها
املجتمع ،إلقامة املناسبات يف أجواء بال خطورة
وبال حرائق وبال هموم ،لكن املستثمر الناجح
هو الذي يقتنص الفرصة ،وإيجاد املشروع الذي
يحقق تلك احلاجة فيحصل على العائد ،وهذا
ما مت بالفعل بعد حريق القديح إذ انطلق مارد
الصاالت بصورة غير متوقعة وغير متصورة.
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حسن آل ضاحي

مصطفى البيابي

آل ضاحي:
الواقع يتحدث عن منافسة
واملستقبل يقول:
"البقاء لألفضل"

البيابي:
الصاالت مشروعات اجتماعية
وسوف يخرج عنها املبالغون
يف األسعار

اخليار األفضل:
تتمثل األهمية التي تقوم بها هذه القصور ألنها
خصصت مواقع معينة ومحددة لألعراس واملناسبات ،بعد أن باتت متثل
قطاعا مستقال بذاته ،إذ يوجد يف القطيف حوالي  80صالة أفراح بني
صغيرة وكبيرة ،كلها تقدم خدمة واحدة ،أو خدمات متشابهة،
وبسبب ذلك باتت خيارا هو األفضل من بني اجلهات أو املواقع التي تقدم
هذه اخلدمة ،فمن املعروف أن املناسبات أما أن تقام يف الفنادق أو يف
املجالس أو يف بعض األقبية ،أو يف اخليام التي يتم تشييدها مؤقتا مع
اشتراطات خاصة يف السالمة ..إن الصاالت باتت خيارا أفضل من صاالت
الفنادق ،كون هذه الصاالت أقل سعرا وكلفة على اصحاب املناسبة ،بل
ال ميكن املقارنة يف هذا اجلانب ،فاملناسبة التي تكلف  20ألفا يف الفندق
فإنها تكلف يف الصالة  5ـ  10أالف ريال ،هذا فضال عن أن الفنادق كلها
خارج احملافظة  ..كما أن هذه الصاالت خيارا افضل من اإلقبية واملجالس
اخلاصة كونها أكثر اتساعا ،خاصة قبل أن يتم السماح ببناء القبو بنسبة
 %100فضال عن أن هذه األقبية واملجالس جعلت ألغراض أخرى غير
املناسبات واألعراس ،وهي بالتأكيد افضل من اخليام ،حتى لو مت يف هذه
األخيرة توفير كافة اشتراطات السالمة.
ومع ذلك جند أن البعض يذهب بعيدا ،ويقصد مناطق أخرى غير
الصاالت ،ويقصد الفنادق البعيدة نوعا ما عن احملافظة ،ورغم الكلفة
العالية؟
هذه الظاهرة يقول عنها غازي الغا من (قصر للمناسبات) بأنها تعود
للذوق اخلاص ،وال تستطيع أن جتبر أحدا على توجه معني ،أو على طريقة
خاصة ،وكل إنسان وما ميلك ،مع العلم أن كل اخلدمات التي يسعى لها
للحصول عليها من صاالت الفنادق فقد يحصل عليها ولكن بسعر أقل،
ورمبا بصورة أفضل ،وظل أجواء أكثر مالءمة .
يف املقابل يرى حسن آل ضاحي (صاحب قاعة قصر اخلليج) بأن البعض
يذهب لصاالت الفنادق بناء على ظن ـ قد يكون خاطئا ـ بأن اخلدمة هناك
أفضل من اخلدمة هنا،
ويرى مستثمر ثالث (اعتذر عن ذكر إسمه ) بأن البعض ينظر إلى
الفخامة ،ويجد أن الصاالت يف الفندق أكثر رقيا وتنظيما من الصاالت،
وهذه املعلومة خاطئة بكل تأكيد ففي الصاالت خدمات كثيرة  ..مؤكدا
بأن العامل النفسي هو احلاسم يف هذا األمر ،وال تخلو املسألة من شيء
من املفاخرة بني بعض األسر والعوائل.
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م

وقال مصطفى البيابي (صالة املصطفى لألفراح) إن قصد صاالت الفنادق
على حساب الصاالت املخصصة لألفراح واملناسبات ال يخلو من عملية
بحث عن وجاهة ،رغم أن الصاالت ال تقل مستوى عن صاالت الفنادق،
بل لدينا يف احملافظة من الصاالت ما هو افخم وأفضل وأكثر اتساعا من
صاالت الفنادق.
بناء على كل ذلك جند أن الصاالت املخصصة لألفراح جعلت لهذا الغرض،
وما عداها يقدم اخلدمة لكن بصورة مختلفة ،يف اجلودة والسالمة ،فضال
عن الكلفة  ..فالصاالت قطاع استثماري يقدم خدمة للمجتمع مباشرة،
وينافس اجلهات واملواقع األخرى التي تقدم من خاللها اخلدمة ،ولكن
بصورة أخرى ،إن لم تكن يف اجلودة فهي يف الكلفة والسعر.
الربحية واخلدمية:
هل جعلت هذه الصاالت لتجنيب املجتمع كوارث بشرية كالتي جرت يف
القديح ،ومساعدة الناس لقضاء حوائجهم وتنظيم مناسباتهم بصورة
سليمة ،أم هي مؤسسات استثمارية بحتة ،أم جتمع بني األثنني؟
بالنظر إلى الواقع ،وإلى الصورة املوجودة لهذه الصاالت يف محافظة
القطيف ،جند أن بعضها أخذت اجلانب الربحي بصورة مباشرة ،وإن
قدمت خدمة للمجتمع بصورة غير مباشرة ،وتأتي هذه املالحظة بناء
على عدة معطيات ليس أبرزها من أن عددا كبيرا من الصاالت لم
تلتزم باالشتراطات الفنية التي تؤهلها للقيام بهذا النشاط ،بل أن عددا
ليس قليال من هذه الصاالت تعمل بدون ترخيص ،وعدم احلصول على
الترخيص يعني اإلخالل ببعض االشتراطات ،حتى قيل أنه من أصل 80
صالة ال يوجد من بينها سوى  20على االكثر ملتزمة بالترخيص !!
بينما البعض اآلخر يؤكد بأن املشروع جعل خلدمة املجتمع بالدرجة األولى
واألساسية ،فنجد أن غازي الغامن يؤكد بأن القطيف تستحق أن يقام بها
مشروعات تليق بها ،وان يقام بها مثل هذا املشروع وغيره ،وأن العديد
من املناسبات العامة يتم تقدميها بأسعار رمزية ،ولكن هذا احلال لم
يستمر بشكل دائم ..مشيرا إلى أنه ابتدأ مشروع قصر الغامن للمناسبات
اجتماعيا ،فقدم دعما لبعض املناسبات العامة ،لكن ـ بعد ذلك ـ بات
املشروع يعمل حسب ما أعد له وهو اجلمع بني اجلانبني ،بني اجلانب
االجتماعي وهو خدمة الناس ،وبني اجلانب الربحي عطفا على املصاريف

مقال

رائد القديحي

محمد أبو سرير

شجاع البطي

القديحي:
ال بد من إعادة تصميم
الصاالت بزيادة عدد
املخارج واملداخل

ابوسرير :
املبالغات يف األسعار
سمة الصاالت
يف الوقت احلاضر

البطي:
الصاالت اتاحت اخليارات
أمام املواطنني
حسب امكانياتهم

الكثيرة التي تتطلبها العملية،
اما مصطفى البيابي فقد أوضح بأن القطاع ربحي لكن الربحية ليست كما
يتصورها البعض ،وال ميكن القول بأنها ربحية بالكامل ،لذلك فمن يبحث
عن الربحية فسوف يضطر إلى فرض أسعار خيالية ..مؤكدا بأن حيوية
أي صالة بأن تكون مخصصة للمشاركة مع العوائل واألسر احمللية أفراحها
وال ينبغي أن تكون ربحية بالكامل ،داعيا كافة الصاالت الى إعادة النظر يف
األسعار اخليالية التي تأخذها على الناس.
اما حسن آل ضاحي فقد أكد على ان الصاالت تقدم خدمة اجتماعية،
كونها توفر على صاحب املناسبة الكثير من اجلهد والوقت وحتى املال
أما املستثمر الذي اعتذر عن ذكر اسمه فقد اوضح بأن الصاالت
مشروعات استثمارية ،خدماتها للمجتمع غير مباشرة ،ساهمت يف تسهيل
عملية البحث عن الضيافة ،فهي متنح الشخص وجاهته أمام ضيوفه
وحتقق البهجة لألسر بشكل أفضل من ذي قبل ،وما تأخذه الصاالت
من مقابل مادي هو قليل جدا باملقارنة مع ما يتم أخذه من قبل صاالت
الفنادق ،التي ليست يف متناول الشخص املتواضع ماديا.

ومنافسني ذوي إمكانيات عالية كاألندية واجلمعيات وكبار املستثمرين..
بناء على ذلك فإن املستقبل يقول بأن الصاالت سوف تكون أكثر تطورا
وهذا شيء طبيعي تفرزه حالة املنافسة التي تؤكد بأن البقاء دائما لألفضل.
اما حسن آل ضاحي فقد أوضح بأن السوق يشهد العديد من التطورات،
فالصاالت اليوم ال ميكن مقارنتها بالصاالت قبل خمسة أو عشرة أعوام،
خاصة بعد دخول التقنيات احلديثة يف اخلدمة ،فلم تعد العديد من
الصاالت مكانا للضيافة توفر املاء واملكسرات والعصائر ،وإذا زاد األمر
قامت بتوفير الوجبة والبوفيه وماشابه ذلك ،بل باتت مكانا للفرح وهذا
يأتي ايضا من نوعية اإلضاءة واملكان ،واالنفتاح على آخر ما توصلت
إليه األنظمة الضوئية والصوتية ..من هنا فمن ال يتطور فسوف يسبقه
اآلخرون ،ومن املتوقع أن تخرج بعض الصاالت من السوق.
أما مصطفى البيابي فقد أوضح بأن الصاالت تساعد الزبائن والعمالء
على العديد من األشياء ،فمثال لو أن زبونا أراد وجبة العشاء من مطعم
بعينه ،فإن ترك األمر للصالة تتفاهم مع ذلك املطعم فقد يحصل على
سعر أقل ،ألن املطاعم تعطي الصاالت اسعارا خاصة ،رغبة منها يف كسب
الزبائن ،فالتطوير يف اخلدمات ،والتخلي عن االسعار املبالغ فيها هو خيار
الصاالت يف الوقت احلاضر ،خاصة الصاالت الصغيرة.

الواقع واملستقبل:
على ضوء الواقع القائم يف الصاالت املتمثل يف الزيادة امللحوظة يف
العدد،واملنافسة احلادة بني كافة األطراف ،وتراجع مستوى الطلب على الصاالت برؤية املواطنني:
اجلهات األخرى التي تقدم اخلدمات نفسها ،ما تكون صورة املستقبل لهذا يقول املواطن محمد بن عون أبو سرير (موظف أهلي) بأن صاالت األفراح
املوجودة عندنا يف البالد ،سواء املستقلة لوحدها ،أو املقامة يف الفنادق
القطاع االستثماري الواعد؟
يقول املستثمر الذي اعتذر عن ذكر إسمه بأن الصاالت يف الوقت احلاضر تقدم خدمة ،لكن هذه اخلدمة تتم بأسعار مبالغ فيها جدا ،وأعتقد أن
تقدم خدمات الضيافة بكافة أشكالها ،وحسب الطلب أيضا ،فتجعل من هذه املسألة واضحة يجدها كل من يزوج ولده أو ابنته ،كما أن بعض
الزبون ال يحمل هم أي شيء يذكر ،فكل شيء جاهز له يف عملية الزواج ..هذه الصاالت ال تنسجم مع املراسم والعادات واالهازيج التي تعودنا على
وبناء على ذلك فاخلدمات تتفاوت ،وقد تختلف من صالة آلخر ،لذلك يأتي إقامتها يف حفالت األعراس.
الفارق يف السعر ،فاخلدمة قد حتصل عليها بــ  5آالف ريال ،بينما قد ويضيف أبو سرير بأن ظاهرة أخرى ميكن التطرق لها بأن بعض الصاالت،
خصوصا تلك التي يف الفنادق قد ال تلتزم باالتفاق املبرم مع زبائنها.
حتصل عليها بــ  50ألفا ،وذلك يعتمد على الكثير من املعطيات.
بناء على ذلك يرى املستثمر نفسه بأن املستقبل يحدده عامالن ،األول وانتقد ابوسرير ظاهرة املبالغة يف االحتفاالت ،والذهاب إلى الصاالت
احلالة القانونية للصاالت ،فبعضها ـ بكل أسف ـ تعمل بدون ترخيص ،الكبيرة ذات األسعار الغالية ،والتي ترهق الرجل املتزوج حديثا ..الفتا إلى
وهذه إن عملت اليوم فلن تعمل غدا ،وبالتالي مستقبلها على كف عفريت ،أن العوائل تفرض رأيا معينا على إبنها أو بنتها للذهاب إلى صالة معينة
وأما العامل الثاني هو حالة املنافسة بني الصاالت والتي تستدعي ـ بكل دون مراعاة الكلفة ،والتي تأتي فوق طاقة الشاب وفوق طاقة أهله.
تأكيد ـ التطوير املستمر ،خاصة وان السوق سوف يشهد دخول العبني كبار اما املواطن خالد السنان (مدرس) فقد أوضح بأن عددا من الصاالت
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خدمات راقية وأجواء
إيجابية  ..لكن الناس تبحث
عن األفضل
حريق القديح أطلقها ..
واجلموح االستثماري عممها
املوجودة يف محافظة القطيف تدور حولها
مالحظات عديدة ،ألنها دخلت السوق للغرض
التجاري البحت ،دون غرض تقدمي اخلدمة
بجودة عالية ،لذلك فهي بحاجة إلى تطوير
لتتالءم مع الغرض الذي من أجله جعلت هذه
السيد أحمد احلريفي
خالد السنان
الصاالت.
وأضاف السنان بأن من معالم التطوير الذي
احلريفي:
السنان:
ينبغي أن يحدث يف الصاالت هو تهيئتها ألن
اسعارصاالت األفراح معقولة
الصاالت خدمة مباشرة
تكون صالة أفراح ،وليست مجلسا أو ديوانية،
لذلك ينبغي أن تتعدد املخارج واملداخل ،ملنع
مقارنة باخلدمات املقدمة
للمواطنني ينقصها
االرتباكات املتوقعة ،ومنع احلوادث ،وحفظ
الشيء الكثير
خصوصية العنصر النسائي ،كما يتطلب توفير
مواقف كافية لدى العديد من الصاالت التي
الصالة التي أقيم بها حفل الزواج مقابل اخلدمات التي قدمت أراه مناسبا
تفتقر ملثل هذه اخلدمة فتجدها غير مالئمة.
وقال السنان بأنه وحتى تكون الصاالت اسما ومعنى حتتاج أن يعاد بل مناسبا جدا ..مؤكدا ضرورة دعم الصاالت والتوجه لها يف حفالت
تصميمها لتخدم الغرض الذي من أجله جعلت ،كأن يكون مكان لألكل االعراس خاصة وأن حالة الطقس لدينا قاسية بسبب احلرارة والرطوبة.
غير مكان لالحتفال ،وان حتظى بدورات مياه كافية ،وأن تقع على شوارع أما املواطن شجاع البطي (رجل اعمال) فقد ذكر بأن وجود صاالت أفراح
مهيئة ومنظمة تضمن عملية الوصول للصالة واخلروج منها بكل انسيابية .يف البالد هي ظاهرة جيدة بحد ذاتها تخدم التطوير املدني واحلضاري
وقال املواطن أحمد احلريفي (موظف شركة) بأن الصاالت األساسية للبالد ،فكل مكان له غرضه ،ولكن الصاالت بحاجة الى املزيد من التطوير.
والكبيرة يف القطيف تقدم خدمة جميلة ورائعة ،وكانت لي جتربة حديثة وقال بأن الصاالت أتاحت للمواطنني خيارات عدة ،وحسب إمكانية كل
إذ للتو قد انهينا زواج أحد أبنائنا فاستطيع القول بأن السعر الذي أخذته شخص يأخذ الصالة التي يريدها ■.
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مكتب محمد رشيد آل سنبل لإلستقدام
الفلبني  -سريالنكا  -الهند  -النيبال  -مصر

• قسم خاص للشركات واملوسسات الفردية
• على أمت االستعداد الستقدام العمالة
املعينة من جميع أنحاء العالم
القطيف  -شارع القدس
تلفون  - ٠١٣٨٦٣٥٧٧٥/ ٨٦٣٥٦٦٥فاكس ٠١٣٨٦٣٥٨٨٥ /
wep: www.mrs.com.sa Email:info@mrs.com.sa
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العب كرة اليد السعودي حسن اجلنبي لــ " الخط":

ال أتصور تراجع كرة اليد السعوديـــــ
حوار /سلمان العيد
نقف اليوم مع شخصية رياضية من المنطقة الشرقية ومن محافظة القطيف أيضا ،ساهمت في
تحقيق إنجازات رائعة لكرة اليد السعودية ،اال وهو الالعب المتألق حسن الجنبي ،الذي لقبته
جماهير نادي مضر بالقديح بــ "العمدة" و"الجوهرة" ،ووضعت صوره ورقمه المفضل على قمصانها
وسياراتها ..هذا الالعب الذي مازال يواصل الركض واإلبداع الكروي أوضح بأن كرة اليد في المملكة
وفي المنطقة الشرقية (وفي القطيف بالتحديد) في وضع آمن ،لن تنالها األعاصير ،وال يتوقع لها
التراجع ،لكن اإلنجازات قد تتوقف عند حد معين إذا لم نتجاوز العقبات.
عن قصته مع كرة اليد ،و إنجازات الكرة السعودية ،وهموم القطاع الرياضي تحدث الجنبي بالتفصيل
من خالل الحوار التالي:
ــــ يف البداية لو تعرفنا على شخصكم الكرمي؟
ــــ أنا حسن بن عبداهلل بن صالح اجلنبي ،من مواليد بلدة القديح
مبحافظة القطيف ،عام ميالدي كان يف العام  1983/ 1403أنا الرابع
من بني إخواني ،أنهيت املراحل الدراسية االبتدائية واملتوسطة والثانوية
بالبلدة ،والتحقت بشركة ارامكو السعودية ،ورغم أن مستواي الدراسي كان
ممتازا ،فدرجتي يف الثانوية العامة أكثر من  %92لكني لم التحق باجلامعة،
وفضلت االلتحاق بالعمل يف الشركة وكان ذلك يف العام  2002ومت ذلك
ّ
بنظام التدرج الوظيفي ،وبت أعمل يف مبعمل اجلبيل إلنتاج الغاز وال زلت
على رأس العمل ،واحلمد هلل على كل حال.
ــــ وكيف نشأت العالقة بينكم وبني الرياضة ولعبة كرة اليد بوجه
التحديد؟
ـــ ارتباطي بالرياضة سببه إنني من عائلة رياضية ،فإخوتي األكبر منّي
كانوا العبي كرة سلة بنادي مضر بالقديح ،وكانت اجلرائد والصحف
الرياضية ال تغيب عن منزلنا ،فضال عن احلوارات التي أشهدها وأسمعها
كلها تدور حول الرياضة واملنافسة الرياضية ،وكنّا نتابع التلفاز ،وحتديدا

منافسات كرة السلة ،فكان هذا األمر قد أدى بشكل تلقائي ألن التحق
بهذه اللعبة ومن خالل النادي ،فالتحقت بلعبة كرة السلة وكان عمري 11
عاما تقريبا  ..أما حكايتي مع كرة اليد فتتمثل بأن أحد إخواني ترك كرة
السلة واجته لكرة اليد ،ولكن لم يكن هذا السبب الرئيسي ،إمنا الصدفة
لعبت دورها يف هذا املجال ،إذ كنت يف ليلة من الليالي أتفرج على تدريبات
لعبة كرة اليد لدرجة البراعم فوجدت أن أغلب أصدقائي يلعبون كرة
اليد ،وأبرزهم ابراهيم غزوي وماجد ابو الرحي وغيرهما فشجعوني على
االلتحاق بهذه اللعبة معهم ،وبحكم كوني غير مسجل يف كرة السلة بشكل
رسمي فإن القانون يسمح لي بأن التحق بأي لعبة غير مسجل فيها ،فمنذ
ذلك الوقت وحتديدا يف العام  1994وأنا ضمن طاقم العبي كرة اليد يف
نادي مضر ،وأتذكر بأن املدرب كان ابراهيم املغاسلة ،وكان النادي يف
الدرجة املمتازة كفريق أول.
ــــ يف تلك الفترة كانت طفرة كرة القدم يف اململكة ،ملاذا لم تتجه
لكرة القدم األكثر شعبية من كرة اليد؟
ـــ كنت محبا لكرة القدم ومتابعا لها ،لكن اصدقائي ارتبطوا بكرة اليد
فارتبطت معهم يف هذه اللعبة ،كما أن لي جتربة
غير موفقة يف كرة القدم مدتها يوم واحد،
فقد كنت ألعب يف املدرسة حارس مرمى،
وكنت أتوقع لو ذهبت إلى النادي فسوف يتم
استقطابي وتسجيلي بشكل سريع ،وحينما رحت
إلى النادي وكانت هناك مجموعة كبيرة من
البراعم فاختارهم املدرب ولم يخترني من بينهم،
فأصبت بإحباط من كرة القدم ،فالتحقت بكرة
السلة ثم كرة اليد ـ كما سبق القول ـ .
ــــ وكيفت متت عملية التدرج من البراعم
إلى الدرجات التالية؟
ـــ التدرج بالنسبة لي كان سريعا جدا  ،والصدفة
أيضا لعب دورها يف هذا اجلانب ،فقد صادف
أنه يف السنة األولى لتسجيلي ضمن فئة البراعم
كان حينها يتم اختيار العب أو العبني من البراعم
للعب ضمن درجة الناشئني ،فاختاروا عددا من
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ـــة لكن يحتمل أن تتوقف اإلنجازات
الالعبني يف البداية ولم أكن بينهم وذلك للعب مباراة أو مباراتني ،فشعرت بشيء
من الضيق والزعل ،ولكن بعد ذلك مت اختياري يف عدد من املباريات وصرت
ضمن صفوف الفريق الدائمني ،وساهمت ـ وأنا برعم ـ يف فوز النادي
ببطولة اململكة لدرجة الناشئني يف العام  1995وبقيت يف الناشئني 4
سنوات وأنا ألعب يف الدرجة التالية لها وهي درجة الشباب ،ثم التحقت
بالفريق األول.
ــــ على ضوء ما قلته سابقا بأنك كنت من املتفوقني دراسيا ،كيف
استطعت التوفيق بني هواية الرياضة وواجب الدراسة؟
ـــ بالفعل وكما سبق القول كنت متفوقا يف الدراسة ،واستطيع القول بأن
الطالب يستطيع التوفيق بني الهواية وبني أداء الواجبات الدراسية ،فالتدريب ال
يتعدى الثالث ساعات يوميا ،فلتكن تلك فترة الراحة للطالب يستفيد منها لتقوية
جسمه واحلفاظ على صحته.
ــــ ما أبرز اإلجنازات التي ساهمتم يف حتقيقها للنادي؟
ـــ حينما التحقت بالنادي كان الفريق األول يف الدرجة املمتازة ،وكنت
قد ساهمت يف انتقاله الى تلك الدرجة يف العام  1420وكنا يف ذلك
الوقت من الفرق الوسط ،أي لسنا من فرق املقدمة ولسنا من الفرق
املهددة بالهبوط إلى الدرجة األولى ،لكننا بعد ذلك صرنا من
الفرق املنافسة على البطوالت ،ويف العام  2008أي بعد  8سنوات
تقريبا من التأهل للدرجة املمتازة حققنا أول بطولة يف تاريخ
النادي وهي بطولة النخبة ،ثم حققنا بطولة للدوري بعدها
بعامني ،وحققنا كذلك وصيف آسيا عام ( ،)2010ويف السنة
التالية تربعنا على عرش آسيا وحققنا بطولتها ،وتأهلنا للعب
يف بطولة كأس العالم لألندية كأول ناد سعودي يلعب يف هذه
البطولة ..وللعلم فقد كلفت بتقلد شارة الكابتنية يف الفريق
من صغري وقد كان عمري حينها تقريبا  22سنة بترشيح
من املدرب حينها بالتنسيق مع ادارة الفريق ،وكذلك اخواني
الالعبني واحلم دهلل متكنت من قيادة الفريق للبطوالت من
ذلك الوقت الى االن ومبساعدة اخواني الالعبني وخصوصا
الكبار منهم مثل هشام الغزوي ومحمد عبدرب النبي ومنير
عبد رب النبي وبقية املجموعة التي واصلت حتقيق االجنازات
والتي ال استطيع ان اجتاوز ذكرهم وذلك ملساهمتهم الفعالة
لتحقيق هذه االجنازات امثال احمد العلي وحسني عبدرب
النبي وعلي عبدرب النبي وماجد ابو الرحى ومسلم عبد رب
النبي ومنير اخلضراوي وحسني اخلضراوي ومحمد الزاير
وكرمي العلوان وماجد اخلويلدي وعلي سقلب ومع مجموعة
الالعبني احلاليني املبدعني ،وأعتذر إذا نسيت أحدا منهم
سهوا.
ــــ لو سألنا الكابنت حسن اجلنبي حول من صاحب
الفضل عليه ـ بعد اهلل ـ يف هذا املضمار فماذا يقول؟
ـــ العائلة بالدرجة األساس ،وجميع املدربني الذي اشرفوا على
تدريبي ،وأفراد الفريق األول القدامى الذين سبقونا يف هذا املجال،
واذكر منهم عباس حمدان ،حسن ابو الرحي ،مصطفى غزوي ،منير
عبدرب النبي ،هاني العلي ومجموعة من الالعبني القدامى وكرؤساء
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حوار
النادي املهندس احمد املرزوق ،و املهندس ابراهيم الزين ،و املهندس ابو
باسل الشيخ ومن ثم سامي اليتيم (ابو كرم) ،هذا فضال عن اإلدارات
املتعاقبة على النادي والتي ساهمت يف حتقيق كل هذه اإلجنازات.

محمد املطرود

أحمد حبيب

لم أجد عاشقا لكرة اليد
يف السعودية مثل محمد املطرود
أحمد حبيب أوجد حالة عشق
لكرة اليد يف املنطقة الشرقية

ــــ هل كل إجنازاتكم كانت مع نادي مضر ،أم كانت لكم جتربة مع
أندية أخرى؟
ـــ كانت لي عدد من التجارب مع عدد من األندية السعودية وذلك مبوجب
نظام اإلعارة ،والذي يتيح املجال لالعبي الفرق االلتحاق بالفرق األخرى
إذا لم تكن لها أي مشاركة معينة ،فشاركت مع نادي اخلليج وحققنا بطولة
الكأس ،وخسرنا بطولة النخبة ،وكان من زمالئي حينها كل من هاني هالل
وهشام الشرفا (وهو العب معار من الصفا) ،وكانت أول بطولة لي تقريبا
وهي يف العام  2005كما التحقت بنادي الوحدة ولعبت معه بطولتي النخبة
والكاس ،كنت مزامال لالعب التونسي وسام حمام املعار حينها للوحدة..
أما املشاركة مع نادي القادسية فقد حققنا فيها املركز الثاني يف ثالث
بطوالت وكانت لدي مشاركات خارجية مع عدة أندية محلية وخارجية
وحققت البطولة العربية مع نادي اخلليج والتي اقيمت يف الدمام.
ــــ ماذا عن املشاركة الدولية مع املنتخب السعودي لكرة اليد؟
ـــ من املفارقات اني التحقت باملنتخب األول قبل منتخب الشباب ،وذلك يف
العام  2002وذلك بعد كأس العام وكان مدربنا السويدي اولسن ،وصادف
ذلك يف السنة األولى لقبولي يف العمل لدى شركة أرامكو السعودية ،فصارت
لي بعض املعاناة يف التوفيق بني العمل ومتطلبات االلتزام باملنتخب ،لكني
شاركت يف عدة بطوالت واستطيع القول أنني بتوفيق اهلل ثم بتعاون زمالئي
كنت من املساهمني يف أغلب إجنازات التأهل لكأس العالم فقد شاركت يف
خمس تصفيات كاس العالم وتأهلنا لثالث منها ،وكان لي شرف املشاركة
مع املنتخب يف بطولة عاملية واحدة ،ولكن املشاركات العربية واخلليجية
قائمة وذلك كله بسبب ظروف العمل يف شركة أرامكو السعودية ،ولعلي
يف هذا املجال أشير إلى أن قرارا صدر من احتاد كرة اليد بإيقايف ملدة
عام والسبب عدم التحاقي باملنتخب ،وكان القائمون يظنّون أني رافض
أداء املهمة الوطنية ،ولم يكونوا يعلمون أن السبب عدم السماح لي من قبل
الشركة ،خاصة وأن نظام عملي يف الشركة يعتمد على الورديات والتقييم
السنوي ألداء املوظف وعليه تبنى العالوات السنوية والدرجات.
ــــ رغم تعدد حاالت التأهل لكأس العالم من قبل منتخبنا
الوطني ،إال أننا نلحظ أننا ال نتجاوز الدور التمهيدي يف الغالب..
أترى ما هي األسباب وراء ذلك؟
ـــ لقد بقينا  20عاما حاجزين مقعدا دائما يف كأس العالم ،لكننا لم
نتخط الدور الثاني ،والسبب يعود يف الواقع لعوامل عديدة ،متوافرة
لدى املنتخبات األخرى وليست متوافرة لدينا ،وأعتقد أن العملية تبدأ
من األندية ،فاألندية التي تزود املنتخبات السعودية بالالعبني هي أندية
ذات إمكانات متواضعة على الصعيد املادي وعلى صعيد املنشآت ،فضال
عن أن العبي كرة اليد السعوديني ليسوا متفرغني للعبة ،وإمنا يؤدونها
تطوعا وهواية ،لذلك ما مت يعد إجنازا كبيرا جدا ،وقد جرى لي موقف مع
مذيع أحد القنوات البولندية الذي أثار معي األشكال املذكور ،فأوضحت
له الصورة ،فاندهش وانصدم حينما قلت له بأن كل الالعبني مرتبطون
بوظائف رسمية ملدة ثمان ساعات يوميا ،يأتي الواحد منهم يؤدي تدريباته
من وقت راحته وعائلته ،حينها أبدى إعجابه بهذا اإلجناز وقدم شكره
اجلزيل لنا.
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يجرنا لسؤال مباشر يف هذا اجلانب ،وهو ما ينقص كرة
ــــ هذا
ّ
اليد لدينا لتواصل اإلجناز بصورة أكثر وأكبر؟
ـــ رغم ما نشهده من تطور كبير على صعيد املنتخبات الوطنية لكرة اليد،
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حالة إحباط من كرة القدم
جعلتني العب ًا دولي ًا
يف كرة اليد
أرامكو السعودية ونادي مضر
استقطبا درجة امتيازي
يف الدراسة
شاركت بكل فخر يف معظم
إجنازات الكرة السعودية
وآمل املزيد

إال أننا نحتاج إلى عملية تطوير واسعة تبدأ يف األندية ،من نواحي الثبات
اإلداري والفني وتوافر اإلمكانات املادية والبشرية ،فإذا لم تتطور األندية
فسوف نبقى على إجنازاتنا احلالية ،إذا لم نتراجع ،وإن كان التراجع غير
متصور يف الوقت احلاضر ألننا جند تأهل املنتخبات السعودية لكأس
العالم ليس للدرجة األولى بل حتى منتخب الناشئني.

وال استطيع أن أحقق رضا اجلمهور العاشق فسوف أعتزل وسوف يقبل
اجلمهور الرياضي مني ذلك.
ــــ رمبا لو تركت اللعب فلن تترك الرياضة وكرة اليد بالتحديد؟
ـــ بالضبط ،فأنا ال أتصور نفسي خارج لعبة كرة اليد ،وإذا تركت اللعب
فقد أخدم النادي من بوابة أخرى وهي بوابة التدريب واإلدارة ،فأنا رهن
إشارة النادي واملنتخب.

ــــ بناء على ذلك كيف ترى صورة مستقبل كرة اليد السعودية؟
ـــ كما أرى ،وكما أشرت قبل قليل ،فإن التراجع غير متصور لكرة اليد ــــ كيف كان تأثير الكرة على حياتكم االجتماعية؟
السعودية ،وذلك بناء على معطيات احتاد كرة اليد واللجنة األوملبية وما ـــ احلمد هلل لم تتأثر كثيرا حياتي االجتماعية بسبب الكرة ،رغم حدوث
تقوم به من أنشطة لتطوير اللعبة ،وأنا يف احلقيقة متفائل جدا.
بعض التقصير جتاه العائلة ،لكن الكرة فتحت لنا آفاقا واسعة على
الصعيد االجتماعي وخلقت لنا معارف ما كنّا لنعرفها لوال الرياضة وكرة
ــــ كيف هي العالقة بينك وبني الالعبني السابقني لك يف اللعبة؟ اليد بالتحديد.
ـــ قبل االلتحاق باملنتخب كنت أتابع أداء بعض الالعبني ،وكنت أمتنى
أن يأتي اليوم التي أكون فيه مزامال لهم ،مثل هاني هالل ،مناف آل ــــ هل أحد من االوالد يحمل ميوال رياضية؟
سعيد ،احمد الينبعاوي ،ياسر شاخور ،حسني اخوان ،أولئك العائلة التي ــ ولدي الصغير لديه ميول لكرة القدم ويطمح أن يكون حارس مرمى
حققت اإلجنازات الكبيرة لكرة اليد السعودية ،وقد حالفني التوفيق فلعبت
معهم ،وكانوا خير عون رغم كوني أصغر منهم سنا ،وأقل جتربة..واستطيع ــــ الديك هوايات أخرى غير الرياضة؟
اجلزم بأن أحد أسباب حتقيق اإلجنازات الكبيرة يف كرة اليد هو الروح ـــ لدي هواية السفر
األخوية احلميمية بني الالعبني ،وحرصهم على تفوق الكرة السعودية يف
كل احملافل.
ــــ لدينا عدد من الشخصيات الرياضية نأمل لو تصفونها يف بضع
كلمات
ــــ ومن من الالعبني يعجبك ،على الصعيد احمللي والعربي والعاملي؟ ــ محمد املطرود :لم أجد عاشقا لكرة اليد مثله
ــ بحكم مركزي كالعب دائرة يعجبني وأتفاعل مع العب مضر املصري ــ سامي اليتيم  :اسم من ذهب وأكبر سر يف جناح نادي مضر وأمتنى أن
مروان رجب ،ويعجبني على املستوى العربي الالعب التونسي عدنان يحافظ على هذا االسم.
ـ مناف آل سعيد  :اسطورة احلراسة يف كرة اليد السعودية
باحلارث ،وعلى الصعيد الدولي الالعب األسباني اوريوس.
ـ أحمد حبيب :عمالق كرة اليد السعودية ،وأكبر سر لعشق املنطقة لكرة
ــــ متى سوف يسلم حسن اجلنبي الراية ويعلن االعتزال؟
اليد وصعب التكرار
ـــ من الصعب على العب يف نادي مضر أن يعتزل الكرة ،ذلك ألن القرار ــ هاني هالل :النجم االول يف مركزه ،أحد عمالقة كرة اليد التي حققت
يف الغالب يكون للجمهور ،وجمهور مضر عاشق الرياضة ،ومن الصعب اكبر االجنازات
ان يصل الواحد أن يكون معشوق اجلماهير فيترك اللعبة ،رغم أن القرار ــــ كلمة اخيرة كابنت حسن؟
بيده ،وال بد وأن يأتي يوم ويعتزل الواحد منا اللعب ،لك أن تتصور أن ــ امتنى املزيد من التوفيق والنجاح لكرة اليد السعودية ،و أقول جلمهور
اجلماهير تضع اسمك ورقمك على مالبسها وسياراتها وتتغنى بإسمك ،نادي مضر بأن اإلجنازات التي حتققت هي بسببكم ـ بعد توفيق اهلل ــ
فهذا يحملنا مسؤولية كبيرة لتحقيق اإلجنازات ،ولكن إذا وصل الوقت وأننا لن نسير بدونكم ..واشكر مجلة اخلط على اتاحة هذه الفرصة ■.
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مقال

إرادة العيش المشترك

محمد محفوظ

على املستوى االجتماعي واإلنساني  ،تبرز حقيقة
التنوع واالختالف يف اآلراء وامليوالت واألهواء بني
الناس جميعا  .فما حتبه أنت قد يكرهه الطرف
اآلخر  ،وما تراه ضروريا قد يكون لدى اآلخر
غير ضروري وهكذا دواليك  .فالتنوع حقيقة
قائمة وراسخة يف كل املجتمعات  ،وال ميكن آلي
طرف مهما أوتي من سطوة أو قوة  ،أن ينهي هذه
احلقيقة  .فهذه احلقيقة تأبى االندثار والتالشي
لكونها جزء من الناموس الرباني  ،فالباري عز
وجل خلقنا مختلفني وجعل من هذا االختالف آية
من آيات الوجود اإلنساني  .ودعانا جميعا وعلى
قاعدة االختالف ذاتها إلى التعارف .
فاالختالف وفق الرؤية الربانية  ،ليس مدعاة
للتحاجز أو لشن العدوان واالنخراط يف حروب
معنوية أو مادية ضد من يختلف معنا  .بل هذا
االختالف بكل مخزونة هو مدعاة للتعارف .
فالعالقة بني االختالف والتعارف عالقة صميمية
 .مبعنى إننا جميعا ندرك اختالفنا مع بعضنا
البعض  ،ولكن هذا اإلدراك ينبغي أن ال يقودنا
إلى التجاهل املتبادل أو العداء املتبادل  ،وإمنا إلى
التعارف واالنفتاح الكامل على املختلف معنا من
أجل استكشافه وتوسيع املساحات املشتركة بينه .
ويف سياق طبيعة العالقة بني االختالف والتعارف ،
تأتي أيضا قيمة التعايش  ،والتي هي ضد السكون
أو التحاجز النفسي واالجتماعي بني املختلفني .
فاإلقرار باالختالف هو حجر الزاوية يف مشروع
التعارف  .وال ميكن أن ينجز التعارف بني املختلفني
آحادا أو جماعات بدون قيمة التعايش  .فالتعايش
هو الصيغة االجتماعية والعملية إلدامة التعارف
ولضبط االختالفات بني املجموعات البشرية .
والتعايش هنا ليس قيمة سلبية أم محايدة  ،وإمنا
هي رؤية عميقة وممارسة سلوكية من اجلميع
تتجه صوب إننا جميعا مهما اختلفنا بحاجة إلى
أن نتعايش .
فاألوطان ال تبنى وال تستقر إال بقيمة التعايش بني
جميع األفرقاء واألطياف .
وأي طرف يشعر أنه يف غنى عن قيمة التعايش
 ،فهو يبذر البذرة األولى يف مشروع تخريب
االستقرار االجتماعي والسياسي يف الوطن
واملجتمع الواحد .
وما نود أن نثيره يف هذا السياق  :هو أن اجلميع
يتحدث عن التعايش وضرورته وحاجة املجتمع
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املتنوع إليه  ،إال أن املشكلة هي غياب إرادة العيش
الواحد بني املختلفني واملتعددين  .مبعنى ليس
مطلوبا احلديث عن التعايش وممارسة السلوك
املضاد للتعايش .
وإمنا املطلوب دائما أن يعبر اجلميع عمال عن
إرادة العيش املشترك أو الواحد .
ولعلنا هنا ال نبالغ حني القول  :أن األزمة احلقيقية
التي تعاني منها الكثير من املجتمعات املتنوعة
هي يف غياب أو ضعف إرادة العيش املشترك
 .فاجلميع يتحدث عن التعايش ويحببه إلى
سامعيه  ،ولكن القليل من لديه االستعداد النفسي
واالجتماعي إلرادة العيش املشترك  .والتعايش
كحقيقة مجتمعية  ،ال تبنى بالدعوة املجردة إليها
 ،وإمنا بتوفير االستعداد التام إلرادة العيش بني
األفرقاء جميعا يف سياق متحد وطني يتجاوز كل
املنغصات واملوانع  .فإذا لم يسع اجلميع صوب
توفير إرادة العيش املشترك  ،لن ينجز مشروع
التعايش السلمي بني جميع املكونات .
فالتعدد األفقي والعمودي يف املجتمعات اإلنسانية
 ،ال يصان إال بتعزيز إرادة العيش املشترك .
فيخرج اجلميع من حالة اخلوف أو الرهاب من
اآلخر  ،بحيث يشعر اجلميع أن يف العيش املشترك
كل اخلير واألرباح والبركات للمجموع االجتماعي
 ،وليس لفئة خاصة أو شريحة اجتماعية محددة .
فإرادة العيش هي سعي متواصل لتنمية املشتركات
واملساحات الواحدة  ،وتغييب قابليات اخلصومة
بني املختلفني وإثراء متواصل للساحة االجتماعية
بثقافة التعاون والتعاضد على قاعدة الوطن
الواحد  ،مهما كانت الظروف واألحوال ،وصوال
إلنضاج بيئة وطنية ـ اجتماعية تعلي من إنسانية
اإلنسان وتتعامل مع اجلميع بإيجابية تامة مهما
كانت املنابت واألصول .
وجميع هذه العناصر  ،لن تأتي باملوعظة املجردة
 ،وإمنا بابتكار صيغة نظام أو قانون يحمي حياة
العيش املشترك ويدافع عن كل متطلباتها ،
ومينع وفق سلطة القانون كل أشكال التعدي على
مقتضيات العيش املشترك .
مبعنى أن مطلب العيش الواحد أو املشترك يف
اإلطار الوطني الواحد  ،بحاجة إلى قانون وحماية
هذا املنجز التعايشي .
فالتعايش ليس رغبة أخالقية مجردة  ،وإمنا هو
واقع اجتماعي ـ وطني ال بد من حمايته من كل
خصومه  .واحلماية هنا تتطلب منظومة قانونية
متكاملة جترم كل من يسيء إلى العيش املشترك
وتستخدم وسائل التثقيف العام للترويج والدعوة
إلى العيش الواحد لكل املختلفني واملتنوعني يف
الدائرة الوطنية الواحدة .
ويف سياق العمل على تعزيز إرادة العيش املشترك
يف مجتمعاتنا نود التأكيد على األفكار التالية :
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1ـ ضرورة بناء وصياغة ميثاق وطني متكامل ،
يرتكز على قيمة العيش املشترك  ،وإن الوطن بكل
آفاقه وخيراته  ،هو جلميع املواطنني وإن اجلهات
العليا يف الدولة والوطن يدعون إلى وحدة الصف
الوطني  ،ويحاربون كل أشكال التباغض والتباعد
بني أبناء الوطن الواحد  .وإن قوة الوطن يف وحدة
املواطنني  ،وإن الوحدة احلقيقية للمواطنني جميعا
ال تبنى إال بإرادة العيش الواحد مهما تعددت أو
تباعدت مناطقنا ومدننا وقرانا  .و  ،من املسلم
به أن إرادة العيش املشترك هي اللبنة األساس يف
قيام األوطان واستمرارها .
فاألوطان ليست حقيقة أزلية  ،قائمة يف ذاتها
،وليست يف حاجة إلى براهني واجتهادات  ،ألنها
ببساطة فعل إرادة جلماعات تعاقدت فيما بينها
على مشروع مستقبلي يف وطن ويف دولة جتسد
سياسيا هذا الوطن.،
 ،راجع كتاب مقاربات يف الدولة املدنية ص 151
ـ ، 152
فجميع األوطان واملجتمعات التي تعيش التنوع
 ،هي بحاجة إلى نظام أو ميثاق وطني  ،يحمي
وحدته الداخلية من خالل حماية تنوعه األفقي
والعمودي .
وبهذه الطريقة نخرج مفهوم العيش املشترك من
سجن التفسيرات املتضاربة التي قد تعيق إجناز
هذا املفهوم يف الواقع الوطني واالجتماعي .
2ـ ثمة حاجة معرفية واجتماعية ووطنية اليوم
،لتظهير الصيغ العملية املقترحة واملناسبة إلجناز
مفهوم العيش املشترك يف ظل واقع التعدد والتنوع
الذي يعيشه مجتمعنا .
ألن طرح قيمة التعايش بشكل مجرد  ،ال يعفينا
جميعا من ضرورة البحث عن آلية أو صيغة إجناز
هذه القيمة يف الواقع اخلارجي .
وما أتصوره يف هذا السياق هو اآلتي :
املستوى األولى ضرورة تظهير مجال وطني واحد
 ،ال يفرق بني املواطنني العتباراتهم الدينية أو
املذهبية أو القبلية  ،ويتعامل مع اجلميع على
قاعدة املواطنة املتساوية بصرف النظر عن
االنتماءات التاريخية للمواطنني  .وهذا بطبيعة
احلال بتطلب مشروع لالندماج الوطني يتوسل
بالتعليم واإلعالم والثقافة واملمارسة السياسية
واإلدارية لتعزيز وإجناز هذا املشروع .
واملستوى الثاني طمأنة واحترام عناوين االنتماء
املتوفرة يف اإلطار الوطني  .بحيث ال يشعر أي
طرف أن ذاته الدينية أو املذهبية أو القبلية مهددة
باالندثار أو السحق  .أحسب أن هذه التوليفة  ،هي
سبيل إجناز مشروع العيش املشترك أو الواحد يف
ظل حالة التعدد والتنوع الذي يزخر به مجتمعنا.
وبهذه اآللية ننهي التحاجز بني املواطنني وبناء
واقع وطني يستوعب اجلميع

الدجاجة  ١١رياال
 ٤صحون كبدة
 ١٠ريال فقط
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أدب معاصر
أدب

إعداد وترجمة  /رائد أنيس اجلشي

raedaljishi@gmail.com

أ
د
ب
عالمي
أنيتي كرسماك

Anete KRUUSMÄGI

َدريس الكتابة اإلبداعية يف
س حال ًيا الرقص الشعبي بإندونيسيا وتَعم ُل على كتابةِ عدة روايات كما تَعم ُل على ت ِ
أديبة من استوينا ،تَ ْد ُر ُ
احلب قد يُ ُ
إندونيسيا ً
عزف وحي ًدا
أن هذا
أيضا .وتَتمي ُز كتابتها املختارة للترجمة بعاطفة احملبة املفقودة وحالة البحث األشبه باحللم على َّ
َّ
من طرف ٍ
ِشكل ُمرت ٍَّب يُشبه أدا َء الباليه ونهاية
جمل ب ٍ
أن لتخصصها أث ًرا على قالب وجسد بعض النصوص كتكرار بضعة ٍ
ثالث ُمغ َّيب .ك َما َّ
النصوص عادة ما َتع ُل املتل ِّقي يُعي ُد النظ َر يف زمنِ ا َ
حل َد ِث وأثره.

يوما
ذهب
لم نَ
ْ
ً
ْ
إلى المقبرة
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ذهب يو ًما إلى مقبرة
لم نَ ْ
ولكنني ما زلت أتَذ َّك ُر يَ َدك يف يدي
ُ
أوج الليلةِ املظلمةِ
وشعور القياد ِة يف ِ
َ
لذلك اخْ ت َفى ُك ُّل َشيءٍ َع َدا املوسيقا
التي َحملتْنَا إلى البعيد
َحملتْنَا إلى َمناطق مهجورة
وأزهار يف ك ِّل مكان،
أشجار ُقطن ُمتفت َِّح ٍة
ذات
ٍ
ِ
عد ٍات تالفة
إلى مقبر ِة ُم َّ
ُ
خُ
وت الكهرباءِ
وص ُ
طوط الطاقةِ َ
ارس احلب.
هو
الصوت الوحي ُد املوجو ُد ِح َ
ُ
ني ُن ُ
ذهب يو ًما إلى مقبرة،
ل ْم نَ ْ
ُ
املطاف ِع َّدةَ
ٍ
مرات
مع أ َّن ُه انتَهى ِبنَا
َ
ٍ
ثلجية شاسعة،
قول
وسط ُح ٍ
نُشاه ُد أفال َم الكرتونِ يف السيار ِة مثل األطفالِ
مكان يَذهبون إليه.
أي ٍ
ليس لديهم ُّ
الذين َ
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ذهب يو ًما إلى مقبرة،
لم نَ ْ
حتى عندما تَخلَّينَا عن الكالم،
وتَركنَا أيدِ ي بعضنا
ونَسينَا لو َن عينينَا،
س عرا ًة على العشب.
ونَح ُن نَ َّ
تشم ُ
ذهب يو ًما إلى مقبرة
لم نَ ْ
َ
ِ
البيت
وعند َما أخذتَني يف النهايةِ إلى
وانيسا صينية للسماءِ .
عض الناس َف
أَطل َق بَ ُ
ً
كانت طويل ًة وجميل ًة بالنسبةِ لي
ْ
صديقني.
وأَصبحنَا ُمج َّر َد َ
ٍ
مسافة بعيدة،
ما زلت تُناديني مِ ْن
ودائ ًما إلى اجلنَّةِ
م َع شواطئ بيضاء وشالالت
ُكلُّها جميلة بالنسبة لي
نعم ،أحيا ًنا أَفتق ُد َك أيضا

نــــــــــــــــــــــا
الس
يا ِش َ
راع َّ
َ
الشماسي
أمين محمد
ّ

السنـــا َي ُّ
ِ
َ
حـر !
حف
ياش َ
راع َّ
ــــــــك َب ُ

ٌ
طــر !
نــا
َّإن مجرى َّ
ضفاف َو ِع ُ
الس َ

مســـــــا ) ؟
ذاكر َ
ٌ
أنت في األصائل (شَ ً

هـــر
ُ
حيث ( ُ
عبد ال َغ ِن ِّي ) ُأ ٌ
فــــق َو َز ُ
َلو َترى ( ماريا ) َت ُّ
مبرسى.. ،
رف
ً

مـر
الج َت َلى ( َما ِل ًكا ) من َّ
الز ْه ِو ُع ُ
ِ
جناحا
(شمس) َم ْر َحى .. ،لقد
(رسمت) ً
ُ

بـــر !
َّإن ( َلونَ ) ال َّن َج ِ
اح َد ْر ٌبَ .. ،و َص ُ

جامعة استراليا الغربية

بح
ال تغيبي َب َ
الليا ِلــي ُ ..
وص ٍ
ني َ
جـــــــر !
منهــــــن َف
ــاح
فانتف ُ
َّ
َاض ا َجل َن ِ
ُ
باحَ ،ولكـن
ال تقولي َم َضى َّ
الص ُ
مـــــــــض َس ْط ُـر
والو
ني
ُ
تكتب َ
َ
الصبـــاحَ ،
الفن دربـا
شمسا )
َّإن (
لتكتب َّ
ُ
ً
إذ َّ
نــــاي ِ
لعل ِّ
بــر! ... ،
الش َر َاع
ٌ
وح ُ

مبناسبة حصول أختي العزيزة (شمس) على شهادة الدكتوراة من أستراليا 2016
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م

39

إزالة الشعر
ملدة  15دقيقة .بعد ذلك قومي بفرك الوجه يف اجتاه منو الشعر إلزالة
الشعر غير املرغوب فيه .ثم اشطفيه جيدا باملاء.
طبية

إن استخدام طرق ازالة الشعر نهائيا مبواد طبيعية يعتبر املفضل لدى
الكثير من الناس وذلك لفعاليته و ألنه اخليار األكثر أمنا كما أنه أقل
تكلفة بشكل عام .وللحصول على نتائج فعالة و ملحوظة يف ازالة الشعر
نهائيا و بشكل دائم ،يجب املدوامة واإلنتظام على استعمال هذه اخللطات
الطبيعية ،بحيث تكون ضمن الروتني األسبوعي للعناية بالبشرة و اجلسم و
ال بد من الصبر و اإلنتظار فترة من الزمن للحصول على النتيجة املرغوبة.
كما يجب عمل إختبار بسيط قبل استخدام خلطات و طرق ازالة الشعر
نهائيا مبواد طبيعية على الوجه أو على اجلسم و ذلك يكون بوضع كمية
قليلة من اخللطة على ظهر اليد للتأكد من عدم حدوث أي نتائج سلبية
أو حساسية.
استخدام الليمون مع حبيبات السكر من افضل طرق ازالة الشعر نهائيا
مبواد طبيعية:
تعتبر هذه اخللطة من افضل اخللطات و اكثر طرق ازالة الشعر نهائيا
مبواد طبيعية استخداما .إخلطي  30غراماً من السكر مع  10مل من
عصير الليمون الطازج و  150مل من املاء .قومي مبزج هذه املكونات جيدا
مع بعضها البعض حتى تذوب ويصبح املزيج متجانسا ثم ضعي املزيج على
املكان املراد ازالة الشعر عنه و بحركة تكون يف إجتاه منو الشعر .إتركي
اخللطة ملدة  15دقيقة ثم إشطفيها باملاء البارد مع فرك املنطقة بلطف .إن
خلطة حبيبات السكر مع الليمون تعمل كمقشر لطيف للبشرة مما يساعد
على إزالة الشعر .كما أن عصير الليمون يعتبر مبثابة قابض طبيعي
للمسامات .للحصول على نتيجة ملحوظه كرري هذه اخللطة أسبوعيا.
خلطة الليمون مع العسل من اسهل و اسرع طرق ازالة الشعر نهائيا مبواد
طبيعية:
لعمل هذه اخللطة السهلة و الرائعة و التي تعتبر من افضل طرق ازالة
الشعر نهائيا مبواد طبيعية و لها اثر ملحوظ يف تقليل منو الشعر و ازالته
بشكل دائم ،قومي بخلط  10مل من عصير الليمون مع  40مل من العسل،
اخلطيهم جيدا ثم ضعي املزيج الناجت على منطقة الشعر باستخدام قطعة
قطن و افركي بإجتاه منو الشعر ثم دعي اخلليط على املكان ملدة  15دقيقة
ثم قومي بشطفه باملاء .كرري هذه العملية مرتني باألسبوع ملدة أسبوعني
ثم كرري هذا كل أسبوع للحصول على نتائج جيده و ملحوظه.
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ماسك الليمون للوجه من طرق ازالة الشعر نهائيا مبواد طبيعية:
إحدى اسهل طرق ازالة الشعر نهائيا مبواد طبيعية و هي طريقة ماسك
أو قناع الليمون الزالة شعر الوجه .لعمل هذه اخللطة الطبيعية قومي
بعصر  10مل من عصير الليمون يف كوب من املاء ثم أضيفي  30غراما من
الطحني و اخلطيها جيدا .ضعي هذا املزيج األصفر على الوجه و إنتظري
العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م

خلطة الكركم ودقيق احلمص واللنب الرايب من طرق ازالة الشعر نهائيا
مبواد طبيعية
قومي بتحضير مزيج كثيف من الكركم و دقيق أو طحني احلمص (البيسان)
واللنب الرايب .ضعي هذه اخللطة على البشرة املراد ازالة الشعر عنها و
اتركيها حتى جتف .ازيلي اخللطة عن البشرة و ذلك بفركها بلطف ثم
قومي بغسلها جيدا باملاء.
حتضير الشمع الزالة الشعر نهائيا يف املنزل:
لتحضير الشمع الزالة الشعر منزليا ،حتتاجني إلى كوبني من السكر ،ربع
كوب من املاء وربع كوب من عصير الليمون .قومي باحماء املقالة قليال
على النار ثم اضيفي جميع املكونات املذكورة اعاله فيها .ضعي املقالة
على نار هادئة واستمري يف التحريك حتى تذوب كافة املكونات يف بعضها
البعض .سوف حتصلني على سائل كثيف بني اللون و عالي اللزوجة و هذا
هو الشمع الذي ميكنك استخدامه الزالة الشعر بعد تركه ليبرد قليال.
قبل البدء يف استخدامك للشمع الزالة الشعر قومي بالتأكد من تناسق
املزيج و من درجة احلرارة و ذلك باستخدام اصابعك .ايضا قبل البدء
باستخدام املزيج قومي بتبريده قليال وذلك بنفخ الهواء عليه .استخدمي
سكينة الزبدة لنشر كمية من املزيج على املنطقة املراد نزع الشعر منها ،ثم
استخدمي قطعة قماش نظيفة أو أي شريحة قماش و ضعيها فوق الشمع
الذي قمت بنشره باحكام ثم قومي بسحبها بعكس اجتاه منو الشعر .بعد
ذلك ،ضعي قليال من الثلج و بعض املواد القابضة على املنطقة التي ازلت
الشعر منها الغالق مسام البشرة.

مناسبات

اإللكتروني
البريد اإللكترونــي
عبر البريــد
السعيدة عبــر
مناسباتكمالســعيدة
نستقبلمناســباتكم
نســتقبل

alkhatmag@yahoo.com

أفراح العوامي والجشي

احتفلت أسرتا العوامي واجلشي بزواج ابنها السيد حسن السيد محسن السيد باقر العوامي
على كرمية وجيه عباس اجلشي بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة
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احتفلت أسرتا آل حجي وآل خليفة بزواج ابنها مالك عبد الواحد علي أحمد آل حجي
على كرمية حسن علي حمود آل خليفة  ،بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة

أفراح آل حجي وآل خليفة

42

العدد ( )67ذو احلجة ١٤٣٧هـ/سبتمبر ٢٠١٦م

احتفلت أسرة الشماسي بزواج ابنها عبداملجيد لطفي الشماسي على كرمية حلمي عبداهلل الشماسي
بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة

أفراح الشماسي
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احتفلت أسرة السنان واخلميس بزواج ابنها محمد سلمان السنان
على كرمية خالد منصور اخلميس بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة

أفراح السنان والخميس
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أفراح الخميس والخباز
احتفلت أسرتا اخلميس واخلباز بزواج ابنها
س
تقي حليم تقي اخلمي 
على كرمية سماحة السيد سعيد السيد احمد اخلباز
بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة

أفراح األقزم والعوامي
احتفلت أسرة األقزم والعوامي بزواج ابنها كميل أحمد عبد الكرمي
األقزم على كرمية املرحوم علي أحمد العوامي
بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة
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احتفلت أسرتا الناجي والسنان بزواج ابنها عبداهلل احمد عبداهلل الناجي
على كرمية حسني منصور السنان بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة

أفراح الناجي والسنان
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أفراح العلق
احتفلت أسرة العلق بزواج ابنها زكريا العلق
بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة

أفراح الشاعر
احتفلت أسرة الشاعر بزواج ابنها حسن جاسم حسن الشاعر
على كرمية كميل عبد العزيز الشاعر
بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة
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أفراح السنان والخميس

احتفلت أسرتا السنان واخلميس بزواج ابنها كميل شوقي عبد الرؤوف السنان
على كرمية سعيد علي اخلميس بارك اهلل لهما ورزقهما اهلل الذرية الصاحلة
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نقطة آخر

أسئلة ثقافة التحول

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

حسن الشيخ

موقع املجلة
بعد طرح رؤية  2030م يف اململكة العربية السعودية  ،وحتديد أبرز مالمحها وطموحاتها ،
تصاعدت النقاشات حول آليات التطبيق لهذه الرؤية الطموحة  .وتأثيراتها االجتماعية ،
والفكرية  ،والثقافية  ،على املجتمع السعودي .
ولعل من أبرز عوامل التحوالت االجتماعية  -التي ُتدثها األمم يف مجتمعاتها  -هو العامل
الثقايف  .بل أن العامل الثقايف  ،يُعد رائد العوامل األخرى  ،إلحداث التغيرات  ،والتطورات
االجتماعية والتاريخية عند شعوب األرض  .فإذا كان هناك حتول اقتصادي  ،مثال  ،فالبد أن
يسبق هذا التحول ( فكر) يقود التحول االقتصادي .
إال أن األسئلة املطروحة من قبل الصحافة احمللية حتديدا  ،هو عن كيفيه االستثمار الفني
 ،التراثي  ،والثقايف  ،والعلمي يف خلق مردود اقتصادي ؟ وكيف يُعطى العامل الثقايف الدور
الريادي يف هذا التحول ؟ بل وماذا نحتاج إلمتام هذه التحول الثقايف ؟ وهل ميكن ان نتحول
اقتصاديا دون ان نتحول ثقافيا ؟ تلك أسئلة شائكة  .حتتاج الكثير من الوقت لإلجابة عليها .
ليس الهدف هو احلصول على أموال طائلة  .فهذا األمر قد يكون يف غاية البساطة  ،يف كثير
من األحيان  .إمنا السؤال األهم هو كيف نبني اقتصادا ناجحا  ،مع احملافظة على قيم وعادات
املجتمعات األصيلة .
ويف تقديري إن االستثمار يف مجاالت التراث والثقافة والفنون  ،رمبا سيكون من أصعب
التحديات  .الرتباط تلك املجاالت بالقيم املجتمعية والعقدية عند الشعوب .
ومع أهمية احملافظة على قيم املجتمعات األصيلة  ،فإن من واجب قادة الرأي العام واملثقفني
 ،هو خلق االنفتاح على التوجهات األخرى  ،والثقافات املغايرة  .بهدف فهم اآلخر  .ويجب
أال ننسى أهمية استثمار املؤسسات القائمة مثل مركز امللك عبد العزيز احلوار الوطني  .يف
خلق األرضية املناسبة لالنفتاح املدروس .
ولعل االستثمار الثقايف  ،هو االستثمار الوحيد الذي يحتاج إلى ذهنية متجددة  ،ومقبولية
لآلخر  ،ونظرة محايدة إلى القضايا الثقافية والفكرية  ،من زوايا متعددة .
االستثمار االقتصادي يف اجلانب الثقايف  ،بحاجة إلى تعددية  ،وتسامح  ،وقبول األفكار
الثقافية األخرى  .أي أرضية ثقافية مناسبة  ،تستوعب معظم املدارس األدبية  ،والفكرية ،
والثقافية  ،ومن دون تلك األرضية املناسبة  ،لن يكون هناك استثمار اقتصادي سهل .
اما اجلانب اآلخر فأرى إن تتعد مناشط العمل الثقايف  .ألن اقتصارها على األندية األدبية
واجلمعيات الفنية  ،ال يناسب طموح التحول الوطني القادم  .بل وغير كايف الستثمار اقتصادي
فاعل  .نعم نحن بحاجة إلى روافع أخرى  ،تناسب مجتمعنا وقيمنا  .قادرة على خلق تنافس
ثقايف حقيقي  ،ذو مردود اقتصادي .
كما نحن بحاجة إلى توظيف التراث توظيفا فاعال  ،وبذهنية سياحية  ،حتى يحقق رؤية اململكة
يف السنوات املقبلة .

alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag
مواقع صديقة
القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com
جهينة اإلخبارية
www.jhaina.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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شركة عبداهلل أحمد العصفور وشركاه
لخدمة حجاج الداخل
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القطيف  -شارع امللك عبد العزيز
القلعة تلفون - ٨٥٢٠١١١:فاكس ٨٥٣٠٠٠٦ :
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